
SATURS 

Darbs……………………………………………………………………….… 21 

Bāra bērni…………………………………………………………………….. 27 

Pret kungiem un muižu………………………………………………………. 33 

Bajāri, saimnieki, kalpi………………………………………………………. 43 

Arāju, ecētāju, sējēju dziesmas………………………………………………. 55 

Pļavas dziesmas, siena pļaujas dziesmas…………………………………….. 67 

Rudzu druvas, rudzu pļaujas dziesmas………………………………………. 79 

Linu druvas dziesmas……………………………………………………...… 93 

Talku dziesmas……………………………………………………………... 103 

Dziesmas par apiņu kopšanu, alus darīšanu………………………………... 123 

Kūlēju dziesmas…………………………………………………………….. 131 

Malēju dziesmas……………………………………………………………. 143 

Ganu dziesmas……………………………………………………………… 155 

Dziesmas par kumeļu, braucēju dziesmas………………………………….. 207 

Pieguļnieku dziesmas………………………………………………………. 229 

Vakarēšana, vērpēju, audēju, adītāju, rakstītāju dziesmas…………………. 245 

Brauc mežā, darina bungas, stabules, kokles………………………………. 259 

Bišu drava, dravnieku dziesmas……………………………………………. 265 

Mednieku dziesmas………………………………………………………… 273 

Dziesmas par jūru, zvejnieku dziesmas…………………………………….. 283 



Latviešu

tautasmuzika









LATVIJAS PSR ZINĀTŅU AKADĒMIJAS VALODAS UN LITERATŪRĀS INSTITŪTS

LATVIEŠU

TAUTAS MUZIKA

DAJļfiA DZIf/SAUS

Sastādījis mākslas zinātņu kandidāts

JĒKABS VĪTOLIŅŠ

LATVIJAS VALSIS IZDGVNIt-CI'&A

f\ĪQĀ 195<3



JIATbIUICKAfI HAPOJIHAH MY3bIKA 1

TPyjļOBbIE nECHH

H3BPAHHOE

Coct. kclhč. ucKijccreoeedeHusi
Ak. BmoAUHb

XydOOKHUK K. CļjHblHb

JlaTßHftcKoe rocyaapcTßeHHoe

Ha jraTbiuīcKOM H3biKe

Redakcijas kolēģija:

Filoloģijas zinātņu kandidāte E. Ķokar c

Filoloģijas zinātņu kandidāts E. Soko l s

Komponists LPSR Nopelniem bagātais mākslas darbinieks

M. Zariņš



3

Jēkabs Vītoliņš

LATVIEŠU TAUTAS DARBA DZIESMU MELDIJAS

Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Valodas un literatūras institūta Folkloras sek-

tors ar šo krājumu, kas veltīts latviešu tautas darba dziesmu meldijām, uzsāk izdot

latviešu tautas mūzikas materiālus, sakārtotus pa dziesmu žanriem. Darba dziesmu

meldiju izlases krājums ir papildinājums 1955. gadā iznākušajam «Latviešu tautas-

dziesmu» pirmajam sējumam, kurā sakopota darba dziesmu tekstu izlase. īpašs lat-

viešu tautas darba dziesmu meldiju publicējums līdz šim dots tikai Jurjānu Andreja

«Latviešu tautas mūzikas materiālu» II grāmatā 1903. gadā, kur gadskārtu dziesmu

ciklā sakopotas arī 56 ganu dziesmu, 19 malēju, 13 kūlēju, 11 arāju, 9 vērpēju, 1 pie-

guļnieku dziesmas meldij;a, un 111 grāmatā 1907. gadā, kur starp dzīru apdziedāšanās

dziesmu meldijām ir arī 10 talku un 2 vērpēju apdziedāšanās meldijas. Em. Meln-

gaiļa «Latviešu mūzikas folkloras materiālu» trijos lielajos sējumos (1951 —1953) mel-

dijas sistematizētas pa atsevišķām to uzrakstīšanas vietām un atsevišķu teicēju reper-

tuāriem, tāpēc dziesmu sistematizējuma pa žanriem nav. Dažādos citos tautasdziesmu

meldiju publicējumos apdarēs koriem vai balsij ar klavierēm sastopamas tikai nedau-

dzas atsevišķas darba dziesmu meldijas. Darba dziesmu lielais īpatsvars tiklab to

idejiskā satura, kā mākslinieciskās bagātības ziņā prasa plašāku visu darba dziesmu

ciklu meldiju sakopojumu. To sniegt arī ir šās izlases mērķis. Izlasei izmantoti ZA

Valodas un literatūras institūta Folkloras sektora fondu nepublicētie materiāli, kuros

uz 1957. gada 1. janvāri bija 19 991 meldiju variantu pierakstījums, kā arī līdzšinējo

publicējumu avoti.

Darba dziesmas ir plašs, daudzveidīgs latviešu tautas muzikāli poētiskās daiļra-

des žanrs. Kopā ar gadskārtu un ģimenes ieražu, sadzīves, rotaļu un deju un citām

dziesmām tās dziļi saistītas ar latviešu tautas dzīvi, no tās izaugušas. Katra dzī-

ves parādība, katrs darba solis, cilvēka mūža ritējuma brīdis ir dziesmu apvīts. Lat-

viešu tautasdziesmu mantojums, kas radies un uzkrāts daudzos gadsimtos, tiklab

tekstos, kā meldijās ir milzīgs. Tauta, kas dzīvoja smagajos feodālisma un kapitā-

lisma apstākļos, savās dziesmās pauda neizsmeļamu daiļrades spēku, fantāziju, domu

dziļumu, māksliniecisko tēlu skaistumu un bagātību.

Viena no latviešu tautasdziesmu īpatnībām ir lielais darba dziesmu daudzums.

Katrs zemnieka darbs saistās ar dziesmu, ko dziedāja gan pašā darbā, uz darbu ejot

vai no darba nākot, gan arī atpūtas brīdī. Par to liecina ari daudzas dziesmas:
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Dziedot dzimu, dziedot augu, Kulti gāju, malti gāju,

Dziedot darbu padarīju, Es negāju noskumusi;

Dziedot darbu padarīju, Kuru darbu padarīju,

Dziedot mūžu nodzīvoju. (LT I, 1017) Tam dziesmiņu nodziedēju. (LT I, 1025)

Kad man bija liela bēda,
Es dziesmās remdējos;

Kad man bija grūti darbi,

Ar dziesmīti vieglināju. (LT I, 1034)

Senākās darba dziesmas bijušas saistītas ar pašiem darba procesiem, kā tas spilgti

saglabājies, piemēram, ganu dziesmās ar to tipiskajiem saucieniem un ūvinājumiem.

Darba dziesmās plaši attīstījās cilvēka ar darbu saistīto jūtu un pārdzīvojumu iz-

pausme, kāpēc daudzām darba dziesmām ir lirisks raksturs. Darba dziesmas pauž

arī cilvēku sabiedriskās attiecības, šķiru cīņu, sociālo netaisnību, kas nospieda tautu

un atstāja dziļas pēdas ari tās dziesmās.

Vēsturiskās attīstības procesā izveidojušās katra atsevišķa darba dziesmu speci-
fiskās īpašības, to tematikas loks, savi īpati mākslinieciskās izteiksmes līdzekļi, kas

izpaužas ari dziesmu melodikā. Tā radušies dažādie daudzveidīgie latviešu tautas

darba dziesmu žanra paveidi ar savām spilgti savdabīgām iezīmēm.

Darba dziesmu melodikā sastopami visi raksturīgākie latviešu tautas mūzikas stili:

a) Teikto dziesmu melodikā, šaurā minora vai mažora kvartas vai tercas skaņu

apjomā, bez locījumiem un ritmiskas dažādības, kur melodiskā līnija un ritmiskā

kustība izaug no teksta deklamācijas, runas ritma un intonacijām. Dažkārt sasto-

pama ari trichordiska meldiju struktūra. Tādas meldijas raksturīgas daudzām ma-

lēju, vērpēju dziesmām, tāpat talku apdziedāšanās dziesmām, sastopamas ari ganu

dziesmās, kur tās bieži pārtrauc plašie, skaļie gavilējumi un ūvinājumi. Citos darba

dziesmu paveidos teikto dziesmu melodikā parādās tikai izņēmuma kārtā. Šādai

melodikai ir liela senuma iezīmes.

b) Melodiski augsti attīstītas dziesmas šaurā — kvartas vai tercas skaņu apjomā,

ar ļoti brīvu un daudzveidīgu ritmiku, daudziem locījumiem un melismiem, ar lielu

emocionālu potenci. Šāds melodisks stils raksturīgs daudzām Latgales dziesmām, īpaši

Latgales siena pļaujas, rudzu druvas un linu talku dziesmām, dziesmām par dabu.

c) Izvērsts melodisks stils plašā skaņu apjomā, ar ļoti daudzveidīgu tonālo, rit-

mometrisko un muzikālās formas struktūru. Tādas meldijas bieži sastopamas senajās

dabiskajās skaņkārtās, latviešu tautasdziesmās ļoti iemīļotajās mažora, dabiskā minora

resp. eoliskajā, miksolidiskajā, friģis'kajā un doriskajā skaņkārtā, visdažādākos vien-

kāršos un jauktos taktsmēros.

Šādām meldijām ir ļoti emocionālu lirisku dziesmu raksturs, tās ir visattīstītā-

kās savā melodiskajā struktūrā un, tāpat kā iepriekšējās, pieder pie mākslinieciski

visbagātākajām latviešu tautas mūzikā. Tās sastopamas visos darba dziesmu ciklos.

d) Jaunākas cilmes harmoniskas struktūras mažora meldijas, kuru melodisko

izveidi noteic tonikas un dominantu funkcionālās attiecības, sastopamas īpaši dejas

tipa meldijās, dziesmās ar strauju un vieglu kustību, jautrās, humoristiskās un satiris-

kās dziesmās, sevišķi dziesmu ciklos par kumeļu, apiņu novākšanas dziesmās, dras-

tiskajās sociālā protesta, kā arī bandinieku v. c. dziesmās.

Liels daudzums darba dziesmu meldiju dzīvo noteiktos patstāvīgos darba dziesmu

ciklos, kur tām izveidojušās īpašas vairāk vai mazāk specifiskas satura un muzikālā
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rakstura iezīmes. Samērā nedaudz meldiju ir dziesmām par darbu vispār. Tādas ir

īpaši dažas liriska rakstura dziesmas par darba mīlu, darba tikumu, kas rotā cilvēku. Kā

himna dziesmas cēlumam un skaistumam, kas izaugusi darbā un ar darbu saistīta,

skan dziesma «Dziedot dzimu, dziedot augu». Meldija nāk no Latgales, pieder daļēji

ganu dziesmu ciklam. Dažas šai nodaļā ievietotās dziesmas (3 — «Nebēdāju pie-

kususe», 4 — «Kājas, rokas man piekusa») pieder pie Liepājas novada (īpaši Bār-

tas, Nīcas, Rucavas) savdabīgā gavilēšanas dziesmu cikla dziesmām, kuras pava-

sara un vasaras vakaros meitas dzied «sudrabiņa kalniņā» pēc padarīta darba un

kurās savijas kopā gan sadzīves, gan darba tematika. Šīm dziesmām ir savas īpašas

savdabīgas meldijas, pa lielākai daļai šaura apjoma, plaši dziedamas, bieži ar vil-

cējām, dažas sazarojušās ļoti daudzos variantos. Gavilēšanas dziesmu cikls tomēr

ir ciešāk saistīts ar gadskārtu ieražu dziesmām, ar kurām kopā tiks publicētas arī

to meldijas. Dziesmas «Simtā tādu nedabūju» (6) meldija ir «Pūt, vējiņi» meldijas

variants, kas dažādos pārveidojumos pierakstīta Liepājas novadā.

Visgrūtsirdīgākās, smagākās latviešu darba dziesmas saistītas ar verdzisko, pie-

spiesto darbu kungu muižās, klaušu darbos. Latviešu tautas smagais feodālais jūgs

vācu muižnieku kalpībā atspoguļojas daudzās tautasdziesmās, no kurām īp;aši izceļas

bāra bērnu dziesmas un dažādas pret kungiem un muižu vērstās dziesmas. Smagas,

ciešanu un sāpju, bet arī dziļa, apvaldīta naida un barguma pilnas ir visā tautā zinā-

mās bāra bērnu dziesmas «Kas tie tādi, kas dziedāja?», «Ej, saulīte, drīz pie dieva»,

«Saulīf vēlu vakarā». Šīm meldijām nekad nepiesaistās citi teksti, bet gan daži šie

teksti paši ieguvuši vairākas meldijas. Tā «Ej, saulīte, drīz pie dieva» zināma ar trim

ievērojamām meldijām, no kurām divas pierakstītas Kurzemē — Talsos un Skrundā

(8,9), bet viena nāk no Vidzemes (10). Nav kļuvušas plašāk pazīstamas vēl trīs citas

šā teksta meldijas, kas pierakstītas Biauskā, Bārtā un Alsungā. Bārtas «Ej, saulīte,

drīz zemēji» meldija (12) pieder Liepājas novada savdabīgo nopietno gavilēšanas
dziesmu žanram (skat. arī 30. lpp.). Alsungā pierakstītā «Ej, saulīte, tu pie dieva»

meldija (13) dziedāta teikto dziesmu stilā ar teicēju un vilcējām divbalsīgi; iespē-

jams, ka meldija ari nav saistīta vienīgi ar šo tekstu. Ar vairākām ļoti sirsnīgām un

maigām meldijām iedziedāts teksts «Saulīf vēlu vakarāi», no kurām viena pazīstama

jau no J. Cimzes harmonizējumiem (14), bet otra, ko pierakstījis M. Dravnieks

Skrundā, domājams, jau 1870. gados (15), sastopama starp Em. Melngaiļa pašām

pirmajām tautasdziesmu apdarēm koriem. Vēl citu «Saulīf vēlu vakarā» meldiju

A. Jurjāns Bārtā 1891. gadā pierakstījis tautas trīsbalsīgā dziedājumā (16).

Dažādas pēc sava satura un meldiju rakstura ir pret kungiem un muižu vērstās

dziesmas. Tur ir nopietnas, elēģiskas meldijas «Ko, vācieti, vazājiesi» (36), virkne

meldiju tekstam «Cīrulīti, mazputniņi» (31 —35), kas gandrīz visas darinātas minorā;

skumjā meldija «Vidi, vidi, ezeriņi» (21) nāk no Alūksnes ezera apkārtnes un dzied

par brāļa sētas «sīkajām māsiņām», kas nav lielas uzaugušas kungu darbu dēļ; so-

ciālā protesta tema asi ielaužas pat skumjā Jāņu dziesmā ar tekstu «Garām braucu

moku muižu» (24). Dziesma dzied arī par latviešu dzimtļaužu pārdošanu (30 —

«Kungi brauca Vāczemē»). Bet tautas cīņas ierocis dziesmās ir arī humors, satira,

sarkasms. Ar jautrām dejiska rakstura mažora meldijām dzied tekstus par atmaksu

kungiem, to rokaspuišiem, stārastiem — «Kad man būtu tā naudiņa» (37—40),

«Steidz, vācieti, auzas sēt» (41), «Es vācietim tā darītu» (42), «Stārastami, puskun-
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gami» (43), «Vagarītis dievu lūdza» (44, 45); ironiskas, atmaskojošas dziesmas «Ko

tie kungi krogu cēla» (25), «Tādi zēni kungam tika» (26) v. c. Ar dziesmām pret

kungiem piesātināti dažādu darba dziesmu cikli, īpaši kūlēju dziesmas, dziesmas par

kunga riju v. c. Jāaizrāda, ka ar vārdu «vācietis» tautasdziesmās vienmēr saprot

kungu, baronu, muižnieku.

Ar savām īpašām meldijām dzīvo daudzas dziesmas par sociālajām pretišķībām

pašā latviešu tautā — par bajāriem, saimniekiem, kalpiem. Lepnas, dižas, bet arī ar

zināmu ironiju ir tādas dziesmas kā «Redz, kur jāja div' bajāri» (47—49). Bet ap-

dziedāšanās dziesmās bajāru izsmej un nosoda: «...bajāra sliņķami daudz sudrabiņa,

daudz sudrabiņa, maz tikumiņa» (50); vairākas Kurzemes meldijas saistās ar tek-

stu «Miezītimi balti milti, ko līdz balti — sēnalaini; bajārami daiļas meitas, ko līdz

daiļas — netikušas» (51 —56). Daudzas dziesmas dzied par kalpu un saimnieku at-

tieksmju pretišķībām. Visās šais dziesmās, kur visbiežāk sastopamais motivs ir saim-

nieku skopulība, kalpu ļaužu sliktā dzīve, meldijas ir humoristiskas, jautras, dejisku

ritmu pilnas, dziesmās skan cauri ironija, izsmiekls (57 — «Es būt' laba saime-

niece», 58 — «Pieci gadi nodzīvoju», 61 —63 — «Pieci gadi kalpiņš biju» v. c). Daļa

dziesmu saistās ar jauniešu sadzīves tematiku, īpaši ar šķiriski nevienlīdzīgām lau-

lībām. Liriski ekspresīvas daudzās meldijas, kas savijušās ap tekstu «Visi mani radi

raud, ka es kalpa līgaviņa» (68 —75). Sociālās netaisnības motivi spilgti izpaudušies

kalpu ļaužu dziesmās «Sieku pupu, sieku zirņu» (76) un «Pilna rinda piesēdusi» (77),

ko dzied «nedižena», tas ir, nabadzīga kalpu meitene, par kuru dziesma saka:

«Melnu ļaužu kārtas biju, melns bij manis pavaldziņš» (76). Tautas humora pilna

baznīcas zvanu parodija par nabago un bagāto (78.).

Te visumā dominē plaša skaņu apjoma melodikā, jautrās, humoristiskās meldijas
visbiežāk mažorā, \ taktsmērā (gandrīz puse meldiju), dejiska rakstura, dažkārt

īstos danča ritmos, kā, piemēram, dziesmai «Vagarītis dievu lūdza» divas Bārtā pie-

rakstītās meldijas (44, 45), kas saistītas ar kāzu deju un rotaļu dziesmām. Bārabērnu

dziesmām ir elēģiskas, skumjas minora meldijas. Meldijas dziesmām par bāra bēr-

niem, kungiem, bajāriem, saimniekiem, kalpiem pierakstītas galvenokārt Vidzemē un

Kurzemē, ļoti maz Latgalē, tāpēc to meldijās nesastopam tipiskās Latgales tautas-

dziesmu muzikālā stila iezīmes, piemēram, daudzveidīgo rotājumu šaura apjoma mel-

dijās v. c, tādas ir tikai dažas meldijas.

Daudz un daudzveidīgas ir arāju, ecētāju un sējēju dziesmu meldijas, kas pierak-
stītas īpaši Vidzemē un Latgalē, mazāk citos apgabalos. Visās šais dziesmās atspo-

guļota arāju darba dzīve ar tās rūpēm par ražīgu vasaru, ražīgiem darba augļiem.

Arāju dziesmu melodikā daudz dažādības, vērojami daži visai raksturīgi to vietējie

stili. Tā, piemēram, vissavdabīgākās arāju dziesmu meldijas ar ilgi izturētām ferma-

tām gan dziesmas vidū, gan beigās šķiet Vidzemes arāju dziesmu raksturīga īpat-

nība, kā to rāda pierakstījumi Ēvelē, Galgauskā, Plāterē, Lejasciemā, Krustpilī, Jaun-

pilī, Suntažos. Šīs meldijas ir lēnas, nopietnas, izturētos toņus tajās mēdz ilgi vilkt,

dažās, kamēr vien elpas pietiek, par noteiktu taktsmēru dažkārt grūti runāt. Skaņu ap-

joma ziņā šādas meldijas nav plašas, visbiežāk minora kvintas vai kvartas apjomā.

Te svarīga ne tik daudz meldijas dažādība, cik atsevišķu skaņu kvalitāte, to plašais

izdziedājums. Latgales arāju dziesmās dominē teikto dziesmu tipam tuva melodikā

šaurā skaņu apjomā, bez sevišķas ritmiskās dažādības vai locījumiem (90—92 —
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«Arit, broji, popiveitis», 93—95 — «Lakstīgala, sējas putnis» v. c); šai ziņā tās

stipri atšķiras no melodiski izrotātajiem Latgales siena un rudzu «balsiem», to arī ma-

zāk. Dažas Latgales arāju dziesmas dziedātas vairākbalsīgi — ar vilcējām (91 —

«Arit, broļi, popiveitis»), tas pats teksts ar citu meldiju Preiļu tautasdziesmu an-

samblī — trīsbalsīgi, divām balsīm dziedot oktāvās, trešajai, zemākajai, piedziedot

pavadījuma balsi galvenokārt tercās, šur tur ieķerot pa .kvintai vai kvartai pret mel-

diju, nobeigums unisonā (92).

Humoristisko dziesmu žanram pieder raksturīgās tāda tipa arāju dziesmas kā «Ar

vēzīti art es gāju», «Ar vērsīti arti gāju» v. tml., kādas ar vairākām meldijām pierak-

stītas dažādos novados. Visoriģinālākā no šīm meldijām neapšaubāmi Rucavas «Ar

vēzīti art es gāju» (106).

Lēnajās, nopietnajās, gari vilktajās arāju dziesmās nav refrēnu. Refrēni ir sasto-

pami jautrajās, humoristiskajās arāju dziesmās vai ari dziesmās, kur ievijas sadzīves

tematika. Vienmēr jautras ir dziesmas par miežu sēšanu aiz kalniņa, «lai apenis ne-

redzēj'» (101); tām sakars jau ar apiņu dziesmām. Jautrās arāju dziesmu meldijas

palaikam plašākā skaņu apjomā.

Ecētāju dziesmu pierakstīts mazāk, visumā tās iekļaujas arāju dziesmu lokā..

Krāšņas un saulainas daudzās siena pļaujas dziesmu meldijas, kas pierakstītas

īpaši Latgalē, mazākā skaitā citos apgabalos. Siena pļaujas dziesmas ir galvenokārt

sieviešu dziesmas, kā to rāda šo dziesmu teksti: «Pār pļaviņu pāriedama, pļavas

dziesmu nodziedāju», «Sīneņa goju kosdama, dobuleņa laseidama», «Bolta eimu.

bolta taku boleņami sīna kostu», «Dziedāt māku, dancot māku, siena pļauti nemā-

cēju», «Dobuļota tei pļaveņa, zobokoti pļovējeņi» v. tml. dzied siena pļāvējas. Daudzu

siena pļaujas dziesmu pamatā estētiskais pārdzīvojums, ko rada ziedošās pļavas

skaistums, saule, daba, ar to saistītais darbs. Siena pļaujas dziesmās bieži ievijas

arī sadzīves momenti:

P|aunit sīnu, kam vajaga,
Man sīneņa nevajaga:

Rudin' īšu tauteņosi

Ar visomi teleitēm —

ir bieži sastopams motivs Latgales siena pļaujas dziesmās.

Siena pļaujas dziesmas, īpaši Latgales dziesmas, ļoti bagātas melodiski un rit-

miski, ar daudziem melodiskiem izrotājumiem. Apbrīnojami tas, kā panākta šī melo-

diskā daudzveidība ļoti šaura skaņu apjoma meldijās: Latgales siena pļaujas dziesmās

dominē kvartu un tercu apjoma meldiju tipi, retāk kvintas apjoma melodikā. Dažās

meldijās, kam pamatā mazās tercas apjoma skaņkārta, brīžam tiek pieņemta klāt se-

kunda vai kvarta uz leju, retāk sekunda uz augšu. Nevienā citā dziesmu žanrā nav

tik daudz metriskas dažādības kā Latgales siena pļaujas dziesmās. Blakus f un \
taktsmēriem meldijās sastopami visdažādākie salikto un jaukto taktu veidi neiZSine-

lsmā bacrātīhā- 5.7.6. 5I 6. 2 14. 2 13. 5 18. 3 _ļ_ 4 .
216 316 216

.

ļama Dagdiiua. 8 , 8 , 4 , B~t 8 , 4i 4> 4\ ii 81 8? iTj) |it4» 414» 4' 4|
2 J_ 3 2_ļ_4. 217. 614 217. 516 413. 515 2_|_4 v C
|4 I2) 4 T 4[> 4 14? | 8 \ 4> 4 I 4|> |8 I 8» 8 I 8|? |8 I 4> 4~ 4|

v
' y"

Viss tas pauž sevišķu dziesmu prieku, skaistuma izjūtu, aizrautību meldiju daiļo-

šanā.

Jāpiezīmē, ka daudzas Latgales meldijas, īpaši siena, pļaujas dziesmās, ļoti grūti
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metrizējamas tieši savas ārkārtīgās ritmometriskās sarežģītības dēļ (piemēram, 138,

139 v. c). Dažkārt šīs grūtības rada teksta brīvā metriskā struktūra, kur blakus

trochejiskām rindām parādās asimetriskā struktūrā veidotas rindas ar pārvelkamo

zilbi, piemērām:

Sīneņu goju kosdama,

Dobuleņu laseidama. (116— 118)

Pirmajā rindā te nav dipodiskas teksta iekārtas, nav cezuras. Tās vietā ir vārds

«goju», muzikālais takts akcents līdz ar to krīt uz neuzsvērtās zilbes «ju». Cita rit-

miskā savdabība daudzās šais Latgales meldijās ir tā, ka teksta rindiņas sākumu iz-

dzied īsās ritmiskās vērtībās, pusteicot, bet īstenais plašais izdziedājums ar locīju-

miem, ilgi izturētām skaņām seko teksta rindiņas nobeigumā (118, 120, 130 v. c).

Metrizēšanas grūtības rada tieši šie brīvi melismatiski veidotie frāžu nobeigumi.

Katra frāze šādās dziesmās it kā aug, sniedzoties pretī savai patētiski liriskajai

virsotnei. Tā dziesmā nav vis viena visas dziesmas virsotne, bet šādas virsotnes ir

katrā muzikālā frāzē.

Vidzemes, Kurzemes, Zemgales siena pļaujas dziesmās ir līksmas, dzīvesprieka

pilnas mažora meldijas plašā, visbiežāk oktāvas skaņu apjomā (114 — «Dziedāt

māku, dancot māku», 111 — «Div' pļaviņas es nopļāvu» v. c).

Daļu dziesmu varētu saukt par pļavas dziesmām, kā tās sauc arī pati tauta:

Pār pļaviņu pāriedama, Skaista skaista tā pļaviņa,

Pļavas dziesmu nodziedāju; Kur saulīte rotājāsi,

Man piebira pilnas kurpes Kur saulīte rotājāsi

Zilu ziedu, zelta rasas. Zelta ziedu vainagāi. (110 )

Šajās dziesmās izpaužas cilvēka saviļņojums par pļavas skaistumu. Pie tādām

dziesmām pieder arī dziesma «Rotā bite, rotā saule», kura daudz dziedāta arī Lat-

galē, bet kuras sevišķi īpatnīgs divbalsīgs dziedājuma veids «ar paņemšanu» pierak-

stīts Lielvārdē (129): dziesmu sāk zemākā balss, pēc frāzes vai vēlāk pievienojas

«paņēmēja», kas turpina meldiju tālāk, kamēr sācēja pāriet uz zemāko balsi. Tāds

divbalsīgas dziedāšanas veids pazīstams tikai Lielvārdes apvidū. Arī Em. Melngaiļa
Bauskā pierakstītās tāda paša principa divbalsīgās dziesmas «Pār pļaviņu pārieda-

ma» (110) teicēja bijusi «dzimusi rembatiete», t. i., lielvārdiete.

Jāatzīmē, ka citu vairākbalsīgi pierakstītu siena pļaujas vai pļavas dziesmu nav.

Melodiski daudzveidīgi izrotātajās dziesmās ir svarīgs arī pats rotājums, kas ar vai-

rākbalsību mazāk sakļaujas, un tāpat fantāzijas bagāta improvizācija un meldiju va-

riēšanas māksla.

Dziesmas «Koša pļava, kad nopļauta» (113) meldija pieder Liepājas novada gavi-
lēšanas dziesmu paveidam.

Ziedoša rudzu lauka skaistums rosinājis daudz tēlainas fantāzijas dziesmu dzejā

un meldijās. Sevišķi krāšņas un savdabīgas daudzās Latgales dziesmu meldijas par

rudzu druvu, kuras īsteni saziedējušas tikai ap vienu tekstu «Ziedi, ziedi, rudzu

vārpa» (mūsu izlasē 14 dažādas meldijas, dažas vēl ar variantiem, 145—162). Tāds

gluži pārsteidzošs meldiju daudzums vienam tekstam liecina par sevišķu šā dzejiskā
tēla iemīļotību. levērību saista šo meldiju ritmiskā bagātība. Tikai dažas meldijas ir

vienkāršajā \
t
\ vai \ taktsmērā, bet viscaur meldijās vijas dažādi jaukti takts-
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mēri, daži visai neparasti un sarežģīti: i+d + l); I+4+4+ 4; s+
s

u -c-

--------meldijās daudz krāšņu locījumu, pat līdz četrām skaņām uz vienas zilbes (158),

dažkārt ar trioļu ritmu (146, 155, 172).

Šāda ritmometriskā bagātība liek pavisam aizmirst, ka šo meldiju lielākā daļa iz-

veidojusies pavisam šaurā, galvenokārt mažora vai minora kvartas skaņu apjomā.

Nelūkojoties uz šauro skaņu apjomu, šīs meldijas nepieder teiktajām dziesmām, bet

ir īstas plašā melodijas plūdumā izdziedātas dziesmas. Blakus 8 taktu meldijām dažas

meldijas ir divu vai triju frāžu resp. 4 vai 6 taktu struktūrā (147, 149, 158, 159 v. c).

Dažkārt teksts iekļuvis Jāņu dziesmās, ko Latgalē dzied ari ar «rūto» piedziedājumu.

Arī šeit uz «rūto» izsaucienu daudz locījumu (153—156). Tikai viena no visām šīm

Latgales rudzu druvas dziesmām dziedāta teikto dziesmu melodikā, ari tad ievijot lo-

cījumus (163); Preiļu Zdanova vārdā nosauktā 1/a tautasdziesmu ansamblis šo mel-

diju dzied divbalsīgi, ar «dūcamo balsi» (164).

Citur, galvenokārt Kurzemē pierakstītās dziesmas par rudzu lauku ir melodiski

vienkāršākas; no tām atzīmējamas īpaši sirsnīgās Sabilē un Kuldīgā iegūtās dziesmu

«Dieviņš brida rudzu lauku», «Lēni lēni dieviņš brauca» (165, 166) meldijas, kurās

arī ritmisku dažādību ievieš jauktie metri. Tieši rudzu pļaujas dziesmu meldiju pie-
rakstīts nedaudz (173 — «Rudzu vārpa lielījāsi», 174 — «Rudzu spaile lielījāsa» ar

meldiju no Liepājas novada gavilēšanas dziesmām v. c); dažas no tām saistās ar

talku dziesmām (Ludzas apriņķī pierakstītās 169—171). Šo pēdējo triju variantu ritms

šķiet tieši izaudzis no pļaušanas kustības, ko visspilgtāk rāda dziesmas «Pļaunit ru-

dzus, vedit rudzus» ritmika. Dziesmas par bandinieka rudzu lauku ievijas sadzīves

tematikā, to meldijas parasti līksmas.

Linu dziesmu meldijas pierakstītas pa visu Latviju, bet visvairāk Latgalē un Lie-

pājas novadā. Dziesmas dzied par linu sēju, linu ravēšanu, linu druvas ziediem, linu

plūkšanu, kulstīšanu un mīstīšanu, daudzas linu dziesmas ietver arī sadzīves tēmas,

domas par «linu plūcējiņu», par linu krekliem, dvieļiem, palagiem pūriņā utt. levē-

rojamas ir Latgales linu plūcēju dziesmas — īpaši daudz dažādu meldiju ar tekstu

«Lineņi, muni lineņi» (194 —195, 197—198). Kā daudzās tipiskās Latgales darba

dziesmās, arī te visbiežāk šaura skaņu apjoma (tercas, retāk kvintas, sekstas) meldi-

jas, izdziedātas ļoti raibā ritmiskā rakstā, latviešu tautasdziesmās reti sastopamos

bagātos meldijas locījumos, kur rotājumi vijas dažkārt vai ik uz zilbes un visnepa-
rastākie —ar triolēm, fioriturām, priekšskaņiem, radot visizteiksmīgākās un izdaiļo-

tākās meldijas.

Liepājas novadā, īpaši Nīcā, Bārtā un Rucavā, pierakstītas linu talku, linu kulstī-

šanas un mīstīšanas dziesmu meldijas, no kurām dažas sastopamas lielās meldiju

variantu grupās ar dažādiem tekstiem (202 — «Nevienami tāds mūžiņis», 203 —

«Gaidi, gaidi, māmulīte»); dažas ir jautras, humoristiskas linu talku apdziedāšanās
dziesmu meldijas, kā, piemēram, enerģijas un spēka pārpilnā «Linu, linu, ne pa-

kulu», kas nav vis parastā senlaicīgajā teikto dziesmu stilā, bet plaša skaņu apjoma

spriegi akcentētā dejiskā ritmā veidota (ievietota talku dziesmās 261). Dažas dzies-

mas dziedātas tieši linu mīstīšanas darbā, kā, piemēram, Rucavas «Mīstat linus, mīs-

tītāji» (200), «Mīstat labi, mīstītāji» (201); no teksta var redzēt, ka šīs dziesmas

dzied apdziedoties, «divas puses», tajās spilgti izpausti arī sociālie motivi. Savdabī-

gas ir Vīgneru Ernesta Grienvaldē (Zālītē) un Em. Melngaiļa lecavā pierakstītās div-
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balsīgi ar vilcējām dziedātās linu talkas dziesmas [«Ai dzeltena] linu druva, sen tu

mani kaitināji» (192, 193), kurās teksts uzsākts ar otru dipodiju («. . . linu druva»).

Šāds teikto dziesmu dziedāšanas veids sastopams arī citos apdziedāšanās dziesmu

pierakstījumos Bauskas apgabalā (skat. arī 258, 259). Par 192. variantu Vīgneru

Ernests piezīmējis, ka to dzied talkā.

Talku dziesmu meldiju visvairāk pierakstīts Latgalē, diezgan daudz arī Zemgalē

un Kurzemē, ļoti maz — Vidzemē. Pēc savas dabas tās visas ir kolektīva dziesmas,

saistītas ar talku darbiem — linu plūkšanu, labības pļauju, kulšanu utt. Daļa talku

dziesmu ir dziesmas par Jumi, Jumja dzīšanu, ķeršanu tīrumā; lielākā daļa talku

dziesmu ir apdziedāšanās dziesmas talku dzīrēs, kur it īpaši daudz dziedāts (229 —

245 — «Talka liela, talka maza»; 246 — «Dzīdi, tolka, dzīdi, tolka» v. c). Talku

dziesmu meldijas, ar maz izņēmumiem, pieder teikto dziesmu tipam. Tas attiecas

īpaši uz Latgales un Zemgales talku dziesmu meldijām, turpretī Liepājas novadā —

Nīcā, Rucavā var sastapt plašāk izveidotas talku meldijas. Absolūtais vairākums tal-

ku dziesmu meldiju ir šaurā skaņu apjomā — visbiežāk mažora vai minora tetra-

chorda apjomā, dažkārt minora tercas apjomā, kas brīžam paplašinās par sekundu uz

augšu vai uz leju, retāk — kvintas apjomā. Var norādīt uz ļoti primitivu pentachor-
disku trichorda meldiju (204 —«Kur gulieji tu, Jumeit»). Tikai nedaudzas talku

dziesmu meldijas izveidotas plašākā skaņu apjomā (225 — «Pārnāk zoses klēgāda-

mas» — oktāvā; 257 — «Šoltvm noca ols vocele» — maiņu skaņkārtā, kur meldijas

pirmā puse mazās tercas, bet otrā puse — kvartas trichorda apjomā, bet zemākā re-

ģistrā, kādēļ meldijas apjoms — oktāva); dažās šaura apjoma — tercas vai kvartas

meldijās balss brīžam krīt par kvartu uz leju; dažkārt tas meldijā ienes tīra harmo-

niska stila elementus (258 — «Sūru dienu, svelmju smaka» — V 7beigu frāzē).

Visai neparasta ir Liepājas novadā, īpaši Nīcā un Rucavā plaši izplatītā, dau-

dzos variantos pierakstītā apdziedāšanās dziesma talkās «Linu, linu, ne pakulu»

(261) meldija ar savu visai enerģisko, straujo kustību, plašo meldijas apjomu. Mel-

dija sastopama ar dažādiem tekstiem, bieži humoristiskiem, pazīstama arī kā deju

meldija, tomēr visbiežāk dziedāta kā linu talku apdziedāšanās dziesma.

Melodiskā izveidojuma ziņā dziesmas par Jumi ir attīstītākas, liriski izteiksmīgā l

kas, vairāk ar īsti izdziedātu patstāvīgu melodiju nozīmi, lai gan arī šaurā apjomā,

turpretī talku apdziedāšanās dziesmu meldijas (īpaši daudz meldiju pierakstījumu ar

tekstu «Talka liela, talka maza») visumā ir tipiskas teiktās dziesmas, kur melodijas

intonācijas un ritmika dzīvo tikai kā teiktā teksta funkcija, ļoti brīvā un daudzvei-

dīgā, nemitīgi mainīgā improvizācijā. To rada arī šo meldiju ritmika: dziesmās par

Jumi ir daudz jaukto taktsmēru (|; |; |+ f; |-f |; ļļ + :$; \-f \\ \+ļ v. c),

bet talku apdziedāšanās dziesmu meldijās pārsvarā tipiskais teikto dziesmu \

taktsmērs, daudz retāk jaukti taktsmēri (230, 239, 244, 252 v. c). Tikai dažas talku

apdziedāšanās dziesmas plašāk melodiski izveidotas. Bet tāda ar locījumiem izrotāta

meldija kā «Tolka lela, tolka moza» \ taktsmērā (241) nemaz nav talku dziesmām

raksturīga, tā acīm redzot ienākusi talku dziesmās no Latgales rudzu «balsiem», kā

to rāda arī šās dziesmas otrais teksta pantiņš «Murd broļi klieti taise devenimi oru-

dimi».

Talku dziesmas bieži dziedātas vairākbalsīgi, gan ar vilcējām (Grobiņa, 206), gan

Latgales harmoniski kontrapunktiskajā divbalsībā (248, 250, 253, 254, 257 v. c),
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sevišķi ievērojams piecbalsīgais «Tolka lela, tolka moza» dziedājums, ko Latgale pie-

rakstījis Em. Melngailis (243).

Līdz ar meldijām pierakstītie teksti sniedz skaidru priekšstatu par talku dziesmu

norisi, tā sakot, to «dramaturģiju». Šai ziņā interesanti ZA Etnogrāfijas un folkloras

institūta V zinātniskajā ekspedicijā Bauskā iegūtie talku dziesmu pierakstījumi, kas

rāda, kā dziedāts, no linu talkas nākot (258), talciniekiem pie nama durvīm ar kroni

pienākot (259) un no talkas projām ejot (260).

Dziesmas par apiņu kopšanu, alus darīšanu saistās ar dzīru dziesmām (267 —

«Kur tu jāsi, apienīti»; 269 — «Apienīti, purgalvīti»; 277 — «Alutiņu brūvēdama»)

vai ar sējas dziesmām (262 —266 — «Aiz kalniņa miežus sēju»). Latgalē plaši iz-

platītas dziesmas par apiņu novākšanu unalus darīšanu (271 — «Eime, eime, muo-

seņ»; 273 — «Kūkleitis skanieja»; 275 — «Padareju oluteņu»), kas ar savu romanču

veida saturu tomēr vairāk iesniedzas kāzu dziesmu ciklā, dzied par jaunās sievas grūto
dzīvi svešā malā. Teicēji par šīm dziesmām saka, ka tās dziedot gan kāzās, gan dar-

bā (1930, 4936). Daži to paraugi ievietoti darba dziesmu izlasē.

Apiņu dziesmas ir jautras, bieži ar dejiska rakstura ritmiem, vieglā divdaļīgā

metrā, tikai retumis parādās dažas jauktu taktu meldijas, visbiežāk mažorā. Atzīmē-

jama īpaši Rucavas vieglā un jautrā ātrrunas, aliteracijām piebārstītā apiņu novāk-

šanas dziesmiņa «Paga, paga, paga, paga, apinīti» (270).

Kūlēju dziesmu meldijas pierakstītas gandrīz tikai Vidzemē, nedaudz citos novados.

Daļa šo meldiju pieder dažādas tonālas struktūras teiktajām dziesmām, vairums ir at-

tīstītākas lirisku dziedamo dziesmu tipa meldijas kvintas, sekstas, septimas vai ok-

tāvas apjomā dabiskā minora vai mažora skaņkārtā, ritmiski diezgan daudzveidīgas,

bieži divdaļīgos, arī dažādos jauktos taktsmēros. Kulšana rijā bija kopdarbs, daudzas

dziesmas stāsta, ka kults ir piecatā, sešatā. Kūla ar spriguļiem garajās rudens un zie-

mas naktīs. Tad vajadzēja dziesmu, kas palīdz aizvadīt ilgo nakti, arī spriguļu rit-

miskais raksts mudināt mudināja uz dziesmām. Dziesma dzied:

Rakstā laidu sprigulīti
Pa to rudzu klājumiņu:

Augsti cēlu, viegli laidu,

Lai rociņa nepiekusa,
Lai rociņa nepiekusa,
Visu nakti cilājot. (LT I, 1895)

Dažas kūlēju dziesmu meldijas ir ļoti sena tipa, tādas kā ļoti primitivā, pentato-

niskā skaņkārtā veidotā «Kuliet riju, kūlējiņi» (293) ar tās daktilisko variantu «Kū-

lēji kultu, malēji maltu» (294). Dažu kūlēju dziesmu tekstos ir raksturīgs spriguļu

imitācijas refrēns «klip, klap, klapi». Tomēr viss pierakstīto kūlēju dziesmu meldiju

vairums ir liriska rakstura dziesmas par domām un jūtām, ko izraisa kulšanas darbs

rijā. Kā sarkans pavediens kūlēju dziesmām cauri vijas kungu rijas tema; visās šais

dziesmās daudz skumju, rūgtuma, naida:

Elle, elle kunga rija,

Elle kunga piedarbiņš;
Tur es savus sārtus vaigus

Ik naksniņas balināj'.
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Daudzos variantos pierakstīta dziesmas «Es izkūlu kunga riju» grūtsirdīgā meldija,

ar ko bieži sasaista šo tekstu kā visas dziesmas satura kulmināciju (283). Bet daž-

kārt šo tekstu dzied ari pasvītroti bezbēdīgi, it kā ar izsmieklu (284).
Vairākas dziji izteiksmīgas, drūmi draudīgas meldijas sasaistījušās ar tekstu:

Aiz ko manim līkas kājas,
Aiz ko kupris mugurā?
To man dara kungu rija,

Kungu lieli tīrumiņi. (278—282)

fat Jāņu dziesmās ievijušies šie motivi (208). Citā meldijā (282) šo tekstu dzied

sarkastiski humoristiskā veidā dramatizētā formā, ar teicēja ātri deklamētu iedziedā-

jumu un visa kora lēnu, skumīgu teksta atkārtojumu piedziedājumā, tā sevišķi izceļot

dziesmas ideju.
Šādas dziesmas ir smaga apsūdzība pret sociālo netaisnību, pret piespiestu darbu

kungu labā, kurš postīja un kropļoja cilvēku. Neieredzēts bija arī rijnieks — rijkuris,

muižas uzraugs rijas darbos, kā dzied drastiski ironiskas dziesmas «Rijkulīti, bāle-

liņa» (285), «Zaļa tautu miežu rija» (286).
Dažu meldiju variantos savijušies kūlēju un malēju dziesmu teksti, kā, piemēram,

dziesmā «Pūti, pūti, zilais vējis», kas pierakstīta Vidzemē daudzos variantos (302).
Par šo divu darba dziesmu grupu zināmu tuvumu liecina arī tas, ka dažās dziesmās

vienkopus sasaistās kūlēju un malēju dziesmu motivi (293, 294).
Daudzu kūlēju dziesmu skumjās, sāpīgi saviļņojošās minora meldijas pauž darba

grūtumu un smagumu. Bet ir daļa jautru kūlēju dziesmu, kurās savijas darba un jau-
niešu sadzīves motivi (286 — «Zaļa tautu miežu rija», 303 — «Kūlu riju, neizkūlu»

v. c), gan arī runā nesalaužams darba tautas optimisms.

Kūlēju dziesmām pievienotas arī divas apkūlību dziesmu meldijas, kurām teikto

dziesmu raksturs (305 — «Cita maize klētēi», 306 — «Apkūliņu vakariņu»).

Ļoti savdabīgas ir malēju dziesmas. Tās saistītas ar feodālisma laikmeta zemnieku

dzīvi, kad labību mala zemnieku sētās ar rokas dzirnavām. Malšana bija parasti ru-

dens un ziemas darbs, malējas bija sievietes, visbiežāk jaunas meitas, «māsiņas», «lī-

gaviņa», bet arī «māmuliņa». Malt gāja agrā rītā, mala visu rītu, dažkārt visu dienu.

Malējas darbs bija grūts, vienmuļš un nogurdinošs, tāpēc to labprāt vieglināja ar

dziesmām. Malēju dziesmas ir sieviešu dziesmas. Daudzas dziesmas stāsta par dzie-

dāšanu maltuvē (sk. LT I, var. 3634 — 3660):

Maltuvīte dziesmu vieta Man bij dziesmu vācelīte

Par visāmi vietiņām: Padzirnē glabājama;
Tur dziedāja tautu meita Kad aizgāju maltuvē,
I rītos, vakaros. (LT I, 3636) Pa vienai ritināju. (LT I, 3639)

Es to savu rīta māli

Ar dziesmām sadziedāju,
Lai nesaka citi jaudis, —

Darba dēļ noskumusi. (LT I, 3656)

Ritiet, ritiet, dzirnaviņas,
Nav man grūti ritināt:

Kad rociņas man piekusa,
Daiļu dziesmu darināju. (LT l] 3635)
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Lielajām meitām bieži maltuvē gāja līdzi mazas meitas dziesmu padziedat:

Lielas meitas malti gāja,

Mani mazu līdza ved;
Neba mani malti yeda,

Veda dziesmu darināt. (331)

Malēju dziesmu saturā atspoguļojas viss maltuves darbs, īpaši tā grūtums, kā-

pēc malējas bieži dzied par «smago akmeni maltuvē», dievu lūdz, «lai saplīsa dzirna-

viņas», «lai rociņas atsapūta, tikām jaunas kaldinot», atspoguļojas malējas darba

veiksme vai laiskums, bieži arī jaunu meitu un puišu sadzīves motivi, tautas nāk ma-

lēju dziesmu klausīties utt.

Malēju dziesmu meldijas pierakstītas pa visu Latviju un lielākoties pieder teikto

dziesmu tipam. Šim malēju dziesmu pamatslānim tipisks šaurs skaņu apjoms (vis-
biežāk kvarta, dažkārt arī terca, kvinta), divdaļīgs metrs (f taktsmērs), deklamato-

riska melodikā īsos, vienādos runas ritma ilgumos, bez jebkādiem locījumiem vai mel-

dijas izgreznojumiem. Tas liek domāt tiklab par šo meldiju ciešu saaugsmi ar pašu
malšanas darba procesu un kustībām, kā arī par to lielu senumu. Meldiju veidoju-

mos ievērojama sevišķā improvizatoriskā brīvība, — vienu meldijas tipu variē bezgala

daudz. Daļai malēju dziesmu ir jaunāka tipa liriskas, attīstītas meldijas plašā skaņu

apjomā, dažādos, ari jauktos taktsmēros, bet reti ar refrēniem.

Ganu dziesmu cikls latviešu tautas darba dziesmās ir visplašākais, spilgti savda-

bīgs, daudzas to meldijas, kas iegūtas pa visu Latviju, līdz ar saviem tekstiem izveido

veselu ganu dzīves poēmu. Ganu dziesmas ir pirmām kārtām bērnu un pusaudžu

dziesmas; to rāda dziesmu saturs un raksturs, — latviešu zemnieku sētā gani jau

parasti arī bija bērni 7—15 gadu vecumā, dažkārt vecas māmiņas vai pusaudži. Ne-

viena darba dziesmu grupa nav tik bagāta ar dziesmām par dziedāšanu kā ganu

dziesmas; to centrā ir viskrāšņākās ganu dziesmas — ganu gavilēšana. Cildenā mierā

un skaistumā modās rītos daba — meži un tāles, aicināt aicinot izteikt jūtas dzies-

mās, tālu skanēja ganu balsis, atbalsodamās kalnos un lejās, sasaukdamās ar citiem

ganiem.
Ganu dziesmās daudz skaista prieka, daudz arī sāpīgas smeldzes un skumju.

Ganubērns salst rītos, mirkst lietū, gaida sauli — «mīļu māmulīti» parādāmies, vi-

ņam «gana drēbes» — «ērkšķu bikses, skuju svārki» mugurā, viņš nevar vakara sa-

gaidīt, mājās viņu gaida sveša māte, — tie ir ļoti bieži motivi ganu dziesmās, ar

skumjām, žēlabu pilnām meldijām. Tās ir liriskas dziesmas, kurās gans dzied pats

par sevi, par savu grūto dzīvi. Daudzās dziesmās gans dzied par savu darbu, viņš

gana savu ganāmpulku, ar to sarunājas — «ēdiet, lopi, zaļu zāli, neminiet kājiņām»,
brīnum poētiski redz dabu:

Gotiņ, mana raibaliņa.
Ziedaināmi kājiņām,
Pati kāpi kalniņāi,

Ziedi bira lejiņā. (458)

Bet daudzu dziesmu kodols ir pati dziedāšana, ganu ūvināšana, sasaukšanās, ga-

vilēšana, lelošana, lopu saukšana utt.

Ganu dziesmas visbiežāk ir vidēja vai šaura — visbiežāk kvartas, ari kvintas, ter-

cas skaņu apjoma meldijas, kādu ir lielākais vairums no visa pierakstīto ganu dziesmu
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meldiju daudzuma. Daļa meldiju ir plašākā — sekstas, septimas, oktāvas, nonas ap-

jomā; tikpat kā nemaz nav tādu meldiju starp Latgales ganu dziesmām. Daudzām

šaurākā skaņu apjoma ganu dziesmu meldijām ir vairāk vai mazāk teikto dziesmu

raksturs, bet dziesmas šauro ritējumu bieži pārtrauc vai nobeidz skaļi, augsti un ilgi

saucieni, gavilējumi, kas tās apjomu krasi paplašina, bieži pāri oktāvai. Tā dziesmā

savijas divi elementi — tipisks teiktais teksta dziedājums, ari raksturīgajā teikto

dziesmu f taktsmērā un astotdaļu ritmiskajās vērtībās, ar brīvu gavilēšanu, sauk-

šanu, ūvināšanu. Šie gavilēšanas saucieni ir visraksturīgākā ganu dziesmu meldiju

īpatnība, kas nosaka to atšķirīgo dabu un specifiku. Šādi ūvinājumi ievijas dažkārt

pat sērīgajās dziesmās par gana grūto dzīvi (dobji drūmais «ū-ū-ū!» piedziedājums
358. dziesmā «Ganiņš biju, ganos gāju» vai īstais gavilēšanas izsauciens 378.

dziesmā «To celiņu rītā gāju»). Tomēr šādās dziesmās tie ir tikai rets izņēmums,
viss vairums šo skumjo dziesmu ir bez jebkādiem piedziedājumiem vai refrēniem. Ga-

vilēšanai ir savas īpašas dziesmas, gavilēšana ir prieka izpausme, gavilēšanas sau-

cieni, ūvināšana, lelošana ari ir ganu dziesmu tipiskie refrēni. Vairāk par trešo daļu

pierakstīto ganu dziesmu meldiju ir ar šādiem gavilēšanas un ūvināšanas saucie-

niem; tomēr tie nav raksturīgi Latgales ganu dziesmām, kur pierakstītas tikai dažas

meldijas ar saviem īpašiem (484 — «Ai, ļaļa, ļiļa, ļaļa») izsaucieniem, kas ietelp kā

refrēni pašā dziesmas struktūrā. Latgales ganu dziesmās zīmīgākās ir biežās fermatas

dziesmu nobeigumos, ilgi izturētās dziesmu beigu skaņas, kas līdzīgi sastopamas arī

daudzās citu apgabalu ganu dziesmās. Aizputes rajonā, īpaši Alsungā pie suitiem,

ganu dziesmu meldijās bieži dziesmas vidū pēc atsevišķa meldijas teikuma vai frāzes

iesprausti izsaucieni «ē» vai «o», tāpat dziesmas nobeigumā (385, 393, 455, 456

v. c), kā tas redzams dažādu laiku (jau kopš 1890. gadiem) pierakstījumos. Ļoti

daudz gaviļu dziesmu pierakstīts Vidzemes vidienē, bet tāpat arī Kurzemē, Zemgalē.
Gani sasaucas, ūvinot «ū-ū», saucot «ē», «a-u, ja-i», lallinot «lalala», «a-la-lā», «ai

lilū, lilū» utt. Dažkārt visa dziesma sastāv tikai no šādiem saucieniem, kas tālu un

plaši skan, — gans sauc un aicina: «Ē, ē! Citi gani, laidiet šurpu ganīdami!» (402—

408, 410—412 v. c.) Kad pazudušas govis, gans tās sauc, lelodams: «Elā, elā», Lelo,

lelo» (Dundaga, 440), «Gotiņ, gotiņ, lelo!» (lecava, 444) v. c. Gavilēšanas dziesmas

dzied dažādi:

Kalniņāi dziedāt kāpu,

Kalniņāi gavilēti,

Lai skan visa — v! tautu zeme,

Lai dzird mani bāleliņi — v, u-ū-jai! (416)

Gosniņ, mana raibaliņa,

Ziedaināmi kājiņāme — ul u-ū-hu! (420)

Klusiņāmi izganīju
Visas tautu purmalītes — o!

ledzinusi brāj' āriņu, brāļ' āriņu,

Nosaskaņi gavilēju — o — uja! uja! uhu! (421)

Piegavilējums parasti nāk dziesmas otrajā pusē, dažkārt vidū, vienmēr beigās, Ērg-

ļos uzrakstītajās meldijās tūlīt pēc dziesmas otrās puses aizsākuma, frāzes vidū

(378, 416, 417, 419, 422, 430 v. c), tā frāzi
ar gavilējumu pārtraucot; pēc gavilēju-

ma noņemšanas frāze tieši turpinās. Lai pareizi izprastu gavilējumu funkciju, vajag
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salīdzinoši izdziedāt meldiju bez Šā piegavilējuma. Gavilēšanas raksturu labi izteic

dziesmas vārdi: «Sīki dziedu, gari velku» (401). Gavilēšanas saucieni intonācijas ziņā

ir ļoti dažādi, tiem visbiežāk tipiskas augstas, ilgi izturētas skaņas ar beigu novil-

kumu uz leju. Dažās dziesmās, īpaši Liepājas novadā, pēc meldijas ilgi izturētas pēdē-

jās nots sastopami īsi uzvilcieni oktāvu vai septimu, dažkārt kvintu uz augšu (437,

438, 436). Dažādi gavilēšanas motivi pierakstīti Ērgļos, Bauskā, Rundālē, Ārlavā, Tal-

sos, Dundagā v. c. (402, 403, 405, 431, 433 v. c.)

Ļoti raksturīgas ir govju un citu mājas dzīvnieku dažādās saukšanas un uzrunas

intonācijas, kādas Kurzemē un Vidzemē pierakstījis Em. Melngailis (467 —480); lī-

dzīgas arī citos apgabalos. Kad ganus sauc mājās, saucienus pazīst viss ganām-

pulks.

Latgalē un Zemgalē pierakstītas vairākas meldijas ar tekstu «Viens gans nomira».

Par gana nāvi skumst visa daba, visi dzīvnieciņi. Taču šīm dziesmām nav nekā ko-

pīga ar bēru dziesmām, tajās ir savdabīgs humors, skaņu iztēles paņēmieni.

Ritmometriskā ziņā ganu dziesmu meldijās daudz dažādības, tajās sastopami vis-

dažādākie vienkāršie, saliktie un jauktie taktsmēri, taču vistipiskākais ir \ takts-

mērs, kāds raksturīgs vismaz pusei ganu dziesmu meldiju, to starpā visām teikto

dziesmu tipa meldijām, kurās ievijas gavilēšanas saucieni. Latgales ganu dziesmu

meldijās, kur gavilēšanas dziesmu maz, mazāka loma arī to divdaļīgajam metram,

toties daudz vairāk sastopami jauktie metri, daudz \ v. c. taktsmēru.

Tonālajā struktūrā atzīmējamas vairākas ganu dziesmu meldijas ar latviešu tautas-

dziesmu melodikā reti sastopamo harmoniskā minora ievadtoni, kam ir savs īpats

patstāvīgs raksturs un kas nav sajaucams ar jaunlaiku tipa harmoniskā minora ievie-

sumiem tautas melodikā (350, 375, 376, 384, 394) v. c.

Daudz dziedātas puišu dziesmas par kumeļu, kuru meldijas lielā daudzumā pie-

rakstītas it īpaši Kurzemē un ļoti nedaudzas Latgalē. Puisis dižojas ar savu zirgu, to

mīl, kopj, jādina, sauc dažādos mīlināmos vārdos. Dziesmu meldijas jautras, ti-

kai retumis ar elēģisku nokrāsu, tuvu dažām pieguļas dziesmām (501, 502, 527). Tā-

pēc dominē mažors, skaņu apjoms plašs, dziesmās daudz refrēnu, visbiežāk divdaļī-

gie metri, dziesmas ritms dažkārt it kā saskaņojas ar kumeļa soļu ritmu, tajā stipri

uzsvērts dejiskums. Tomēr ir arī meldijas ar nesimetriskiem metriem un nesimetrisku,

dažkārt triju frāžu formas struktūru (508, 510, 520, 524, 527, 531, 534 v. c).

īpaša dziesmu grupa Liepājas novadā, sevišķi Nīcā, ir braucēju dziesmas. Dažas

no tām ļoti straujas un enerģiskas, kā, piemēram, «Apkārt muižu, apkārt muižu» di-

vas dažādas meldijas vairākos variantos, ko dzied, no talkām vai siena pļaujas mājās
braucot vai arī godos braucot (543, 545). Pēdējās meldijas varianti sastopami talku,

siena pļaujas, gavilēšanas v. c. dziesmās. Cita rakstura, viegla, rotaļīgi vijīga slavenā

nīcenieku kalpa ļaužu braucēju dziesmiņa «Nebrauc tik dikti», kas Em. Melngaiļa ap-

darē jauktam korim plaši pazīstama visā Latvijā. Sevišķi apbrīnojama šās meldijas

variēšanās teicēju atskaņojumos. Par augstu improvizācijas un variēšanas meistarību

liecina Dunikas dziesmu zinātājas Augustes Ruņenieces dziedātais variants (550).

Pieguļnieku dziesmu meldijas pierakstītas visos Latvijas novados, tomēr visma-

zāk Latgalē, kur iegūti tikai nedaudzi šo meldiju pierakstījumi. Pieguļnieku dziesmas

ir pirmām kārtām puišu dziesmas, puisis tumšā naktī, zaļā zālē laukā laiž kumeliņu,

miglā zūd kumeliņš, puisis aicina līdzi pieguļā savu līgaviņu, pūš vara tauri utt. Bet
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pieguļnieku dziesmu ciklā ievijas ari meitu dziesmas — puiši jāj pieguļā, meitas līdzi

taisījās; māsiņa aun baltas kājas, tek bāliņu apraudzīt. Dažas dziesmas ir dialoga for-

mā; tādas ir dziesmas, kur puisis aicina meitu līdzi pieguļā, dažās dziesmās meita

prasa, kur puisis gulējis nakti; puisis atbild, ka gulējis pie kumeļa baltābola kalniņā

(574). Daudzas pieguļnieku dziesmas ir garās dziesmas. Ar darba temu bieži saistās

pārdomas par dzīvi, par līgaviņu, sadzīves tematika, dziesmās, kur māsiņa iet bā-

liņu pieguļā apraudzīt, — par pazudušo pastarīti vai bāleliņu, garās dziesmas ir arī

sarunas veidā dziedamās dziesmas v. c.

Pieguļnieku dziesmu melodikā ir liriski attīstīta, meldijas ir plaša skaņu apjoma

(dominē oktāvas, nonas, sastopamas pat decimas un vēl plašāks apjoms), nemaz nav

teicamā tipa meldiju. Tāda meldija kā gandrīz viscaur sekundas apjomā ieturētā

«Tumša nakts, zaļa zāle» (551) ir rets izņēmums, tā var būt ļoti sena, uz ko rāda arī

tajā minētais Ūsiņš, tautas ticējumos — zirgu patrons; šī meldija nemaz nav pieguļ-

nieku dziesmām tipiska.

Pēc izteiksmes rakstura ir divi pieguļnieku dziesmu tipi: vienas gari, plaši vilktas,

smeldzīgi grūtsirdīgas, ar daudziem locījumiem krāšņi rotātas, visbiežāk minora mel-

dijas — tiešās pieguļnieku dziesmas, kur puisis dzied par kumeļu tumšā naktī, zaļā

zālē (552 —554 v. c), vai tam tuviem tekstiem «Tumša nakte, liela migla, jāj bāliņi

pieguļā», «Pieguļ, mana pieguļiņa», «Gara gara šī naksniņa»; otras — jautras, līk-

smas, visbiežāk mažora meldijas dziesmās, kur ievijas sadzīves tematika, kur puisis

aicina meitu līdzi pieguļā vai ko meitas dzied, puisim pieguļā līdzi taisoties. Puisis

pieguļā mīl plaši saukt, taurēt — «Klausīs, muna ļaudaveņa» (568), lielās ar savu

skaļu balsu:

Kad es jāju pieguļāja,
Man taurītes nevaidzēja:
Saucu vienu saukumīnu,

Maksā taures pūtumīnu. (Bārta, 579)

Dažās pieguļnieku dziesmu meldijās ir arī ganu dziesmām līdzīgi saucieni (577).

Metriskā ziņā pieguļnieku dziesmās nav sevišķas dažādības, pārsvarā visbiežāk

izplatītie \, \, \ taktsmēri, retāk sastopami jauktie metri.

Vakarēšanas dziesmas ir sieviešu dziesmas, ko dzied garajos ziemas vakaros vērp-

jot, adot, aužot, rakstus darinot. Meldijas uzrakstītas pa visu Latviju, visvairāk Vid-

zemē. Dziesmas tieši runā par vakarēšanu:

Gulēti, gulēti, Ej, dīveņi, šuovokori

Vecāi kārta, Uz munīmi vakarāt:

Lai sēde jauni. Svecis daga, na skaleņi,

Lai vakarē! (Rundāle, 581) Nava dyumu uztobā (Aglona, 582);

nosauc vakarēšanas darbus:

Meitys goja vakarētu

Vaco tēva piertenī.

Vīna šyva lynu kraklus,

Otra lynu paladzeņus;

Vacā mote zeči oda,

Posaceņis stosteidama;

Vacais tāvsi veizis pyna,

Līpu lyukus darynoja. (Bērzgale, 583)
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Visvairāk pierakstīts vērpēju dziesmu meldiju; tās veido centrālo vakarēšanas

dziesmu grupu. Dziesmas dzied par pašu darbu, daudzas dziesmas stāsta, ka vērpts
visu nakti līdz «gaiļa dziesmai»; dzied par sprēslīcu, kodaļu utt. Vidzemē vairākās

vietās pierakstīta meldija «Sprēžu, sprēžu, makačāju». Kāda veca teicēja Lavīze Eg-
līte Jaungulbenē stāsta, ka šo dziesmu parasti esot dziedājušas meitas «suprakās».

Par «suprakām» saucot tādus «vērpšanas vakarus», ko meitas rudeņos sarīkojušas.

No vairākām tuvējām mājām meitas sanākušas vienā mājā ar saviem ratiņiem un

vērpjamo. Paņēmušas līdz arī ēdamo — putraimus, maizi v. c, vārījušas ēdienu un

visu nakti vērpušas, pie tam arī dziedājušas (587). Dziesmās bieži ievijas doma par

meitas pūru, pūriņis nelaiž meitas gulēt, miegs dara tukšu pūru utt.

Vērpēju dziesmu meldijas pēc sava rakstura ir dažādas. Liela daļa meldiju ir

šaura skaņu apjoma teiktās meldijas, īpaši minora vai mažora kvartas apjomā, bet

daudzas meldijas ir ari plaši izdziedātas, liriskas, ļoti emocionālas. Bieži vērpēju

dziesmas dzied skumjas izteiksmes minora meldijās, vērpēju dziesmās maz meldijas

izrotājumu, locījumu, — nakts un istabas darba īpatnība to nav rosinājusi (krāšņie

meldijas rotājumi īpatni visvairāk brīvā dabā dziedamām dziesmām). Teikto dziesmu

melodikā dažkārt izdziedāts vesels garo dziesmu stāstījums, kā dziesmā «Sprēdu,

sprēdu sprēdaliņu» (600). Bet, kad vakarētājām nāca miegs, tad jautra dziesma bija

īsti vietā, tāda kā «Miedziņš nāca, gulēt gribu» (615) vai slinkas meitas apdziedā-

šana utt. Arī taktsmēru ziņā vērpēju dziesmās nav lielas dažādības, visbiežāk sasto-

pami parastie divdaļīgie un trijdaļīgie metri, reizēm jj, retāk jauktie metri. Lielāka

dažādība vakarēšanas dziesmu tonālajā uzbūvē, kur blakus minora un mažora mel-

dijām ir ne mazums daudzveidīgu seno skaņkārtu, dažādi šauro skaņkārtu — kvar-

tas un citu — veidojumi.

Tiešu ratiņu dūkoņas imitāciju vērpēju dziesmās, kā to varētu sagaidīt, uztvert grūti.

Bet dažu dziesmu tekstos ir līdzskaņu kopas, kas zināmā mērā to atgādina, piemē-

ram, «Sprēžu, sprēžu, makačāju», «Vērpu, vērpu, šļūcu, šļūcu» v. tml. Atzīmējama

dziesma ar spilgtiem skaņu iztēles paņēmieniem: «Plucini, Jūliņa, balto villiņu» ar

savām burta «1» apbrīnojamām aliteracijām visā dziesmā, īpaši refrēnā (608).
Dažām meldijām ir ļoti primitiva struktūra, tā, piemēram, tikai ar divām skaņām

sekundas intervālā dziedāta, tikai 4 taktis gara dziesma «Nevērpiet, jaunas meitas,

ceturtdienas vakarā» (592) vai «Meitvs goja vakarātu», kas sastāv tikai no daudzreiz

atkārtota viena un tā paša īsa divtaktu motiva (583).
Pēc sava pusteiktā, pusdziedātā melodiskā stila pie vakarēšanas dziesmām piederī-

gas arī tādas dziesmas kā «Vērpati, šļūcat» (601 —605), kuras pēc dzejas tēliem mēdz

uzskatīt par šūpļa vai bērnu dziesmām, bet kuras droši vien radušās vakarējot, pie

vērpēju ratiņa.

Šai nodaļā ievietota arī dziesma par audeklu balināšanu — «Es savam bāliņam»

(620).
Jautra rakstura mažora meldijas vienkāršā divdaļīgā taktsmērā sastopamas dažās

mežā braucēju dziesmās un dziesmās par mūzikas instrumentu — bungu, stabuļu,

kokļu darināšanu. «Ar sovu biereiti mežeņā brauču» ir jaunas meitas liriska dziesma.

Dravnieku dziesmu meldiju pierakstīts pa visu Latviju nedaudz, bet dažas no tām

ļoti iemīļotas un daudz dziedātas. Tās ir līksmas liriskas meldijas, visbiežāk mažorā

un divdaļīgajos metros, plašā skaņu apjomā. Tajās dzied par biti pļavā, ziedos, par
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dravnieka līgaviņu, ko bite sērstu aicina, par ozoliņu, kas pa upi nes bišu spietu,

v. tml; visvairāk meldiju ar 'tekstu «Visu dienu bites dzinu». Vienīgā pierakstītā

skumjā meldija — «Bites, meitas noraudāja» (644), smeldzīgas arī dažas meldijas ar

tekstu «Visu dienu bites dzinu» (634, 635). Humoristiska meldija — «Lācīts kāpa

ozolā» (645). Latgales meldijā «Bite, bite, mārga, mārga» (629) raksturīga Latga-

les dziesmās bieži sastopamā meldijas divreiz ātrāk dziedātā otrā puse.

Nedaudzās mednieku dziesmu meldijas iegūtas pa visu Latviju. Tās gandrīz visas

ir «dziedāto» dziesmu tipa meldijas plašā skaņu apjomā, tām daudz dažādības met-

rikā, bieži lietoti visādi jaukti metri, diezgan liela dažādība skaņkārtās, lai gan rela-

tivi visbiežāk sastopamas mažora meldijas. Dažas mednieku dziesmas skumjas, žēla-

bainas, tā it īpaši Kurzemē un Zemgalē izplatītā «Lai bij grūti, kam bij grūti»

(646—650), kas dzied par mednieku, kurš «simtiem šāva, tūkstošiem, nevar kungus

piepildīt», un par mednieka nāvi. Pazīstamākā šās dziesmas meldija pierakstīta dažā-

dos variantos, agrākais pierakstījums jau no 1870. gadiem Saldū. Grūtsirdīga arī plaši

pazīstamā, ļoti skaistā liriskā «Ar laiviņu ielaidosi irbes šauti jūriņā» meldija, kas vai-

rākos variantos pierakstīta gan Kurzemē, gan Zemgalē. Mednieku dziesmu lielākā

daļa tomēr ir jautras, tādas, piemēram, ir dziesmas par veiksmīgām medībām —

«Es nokāvu melnu lāci», «Vakar briedis ragā pūta», «lesim, brāļi, irbu šauti» v..c,

dažkārt humoristiskās, kā «Zaķīts sēde uz tīruma» vai «Kad es biju jaunais puisis»,

kur minora meldijā humoristisku iespaidu rada dziesmas otrās puses divreiz ātrākais

ritms un refrenveida puszilbes atkārtojums «es mācēju ģēģerēti, rēti» (663). Jautrajās

mednieku dziesmās bieži sastopami refrēni. Latgales mednieku dziesmu meldijās nav

vis Latgales meldiju liriski izrotātais stils, bet jautro dziesmu otrās puses divreiz ātrā-

kais ritms («Aiz upītes biezi kārkli», «Caune soka dzīdodama», «Div' dīneņis mežā

goju»). Em. Melngailis pierakstījis medību tauru signālus (665); līdzīga rakstura

beigu refrēns «trarā, trarā!» dziesmā «lesim, brāļi, irbu šauti» (664).

Darba un dabas skaistuma tēli savijušies dziesmās par jūru un zvejnieku dzies-

mās, kas dzīvo ar daudzām meldijām. Šo dziesmu meldijas pierakstītas ne pa visu

Latviju: lielākais vairums šo meldiju nāk no Kurzemes, daudzas ari no Vidzemes un

Zemgales, bet ļoti maz šādu īpatu meldiju Latgalē. Dziesmas par jūru un zvejnieku
dziesmas acīm redzot radušās vairāk jūras tuvumā, kur jūrai liela loma cilvēku

dzīvē. Visas šā cikla dziesmas pieder liriska rakstura plaši attīstītām meldijām ar lielu

daudzveidību ritmometrikā, tonālajā uzbūvē, plašas skaņu apjomā, bieži ar refrēniem;

pāris izņēmumu atskaitot, nemaz nav teikto dziesmu tipa meldiju, gandrīz nemaz nav

arī vairākbalsīgu pierakstījumu. Daudz meldiju ir jauktos taktsmēros, visvairāk tomēr

vienkāršā un saliktā divdaļīgā taktsmērā (f, \), tikai dažas meldijas jļ vai | taktsmērā.

Vismaz puse meldiju ir mažorā, bet sastopamas arī daudzas meldijas minorā, miksoli-

diskajā, doriskajā v. c. skaņkārtās.

Daļa zvejnieku dziesmu un dziesmu par jūru ir dziļi nopietnas, ar traģisku tema-

tiku; tās dzied par jūras bargumu, par zvejnieku grūto un bīstamo darbu jūrā, par

zvejnieka nāvi:

Ko tā jūra agri krāca

Miglaināi rītiņā?

Man noslīka zelta laiva

Deviņiemi brālīšiem. (Kalvene, 677)
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Līdzīga satura dziesmas — «Smagi smagi jūra krāca», «Jūra šņāca, jūra krāca»,

«Aurēdama, vēja māte, remdējiesa vakarā», «Vakar gāja div' bāliņi», «Ko tās kok-

les gauži skani», «Ko tu gaidi, oša laiva» v. c, kas pierakstītas ar dažādām meldi-

jām visgarām jūras malu. Dažas šo dziesmu meldijas sasniedz dziļu traģiskumu savā

izteiksmē («Ko tā jūra agri krāca»?, «Smagi smagi jūra krāca» v. c), dažās pat gaiša

melodikā tverta ar sevišķu smeldzīgu izteiksmi (693 — «Es redzēju jūriņāi» v. cv).

Tomēr vairums dziesmu par jūru un zvejnieku dziesmu ir gaišas, dzīvesprieka pil-

nas, dabas skaistuma ierosinātas meldijas. Tādas ir poētiskās «Baltaitiņa jūru pelda

sidrabiņa radziņiem», «Balts auniņis jūru peldēj'», kur brīnum tēlaini skatīta saules

apmirdzētā, pa jūru slīdošā laiva ar balto buru. Šāds dzejas tēls radījis atkal un atkal

jaunas liriskas meldijas un to variantus. Interesanti, ka teksta varianti «baltaitiņa»

vai «balts auniņš», «balts buciņš» savās meldijās nošķīrušies tādējādi, ka pēdējās ir

draiskākas, rotaļīgākas, ar refrēniem, turpretī tekstu «baltaitiņa jūru pelda» meldijas

vairāk liriski ekspresivas. Visplašākā meldiju grupa un laikam gan visā latviešu tau-

tas mūzikā ar visvairāk un visdažādākām meldijām dziedātais teksts (vienīgi Jāņu

dziesmas atskaitot) ir «Ai zaļāi līdaciņa». Mūsu meldiju kopumā vien ar šo tekstu ir

vairāk par 30 dažādu meldiju, no kurām daudz pierakstītas nozīmīgos variējumos, pat

līdz 10 vai vairāk variantos (708). Arī šai dziesmu grupā poētiskais tēls ir jūra,

laiva ar baltu zēģelīti, bet arī rotaļīgais «zaļās līdaciņas» tēls, ātra, viegla, vijīga kus-

tība, beidzot, dziesma ievijas jauniešu sadzīves tematikā. Neizsmeļamā skaistumā

virknējušās arvien jaunas un jaunas meldijas šim tekstam. Šo dziesmu grupai pieder

arī «Jūriņ' prasa smalku tīklu», kas tekstā ir tikai tās fragments, bez ievada «Ai zaļā

līdaciņa» strofām; tās populārākā meldija (734) ir viena no visvairāk dziedātajām

latviešu tautasdziesmu meldijām. Vairākas meldijas ir arī tekstiem «Tēvs man taisa

oša laivu» vai «Tēvis, tēvis, tais' man laivu». Dažās šādās dziesmās ir jautri un gari

refrēni, īpaši Kuršu kāpās pierakstītās meldijās (744, 745).

Jautra, līksma satura dziesmu daudzums dziesmās par jūru un zvejnieku, laivinieku

dziesmās izskaidro ari ļoti lielo mažora meldiju skaitu šajās dziesmās.

*

Meldijas katra cikla ietvaros kārtotas pēc to poētiskā satura, dažos ciklos, kur sa-

stopamas teiktās un melodiski attīstītās dziesmas, pēc meldiju augsmes principa, no

vienkāršākajām uz attīstītākajām. Uzņemti daudzos gadījumos arī meldiju varianti,

kas rāda meldiju dzīvi un pārveidošanos tautas mutē, dažkārt teicēja augsto improvi-

zācijas mākslu. Daudziem dziesmu tekstiem ir liels skaits dažādu patstāvīgu meldiju,

kurās izpaužas šo tekstu sevišķā tēlainība, kas atkal un atkal rosina muzikālo fantā-

ziju. Šādas dziesmas ir katra par sevi pilnīgi patstāvīgs mākslas darbs. Vairākbal-

sīgie meldiju piemēri ir tautas vairākbalsības pierakstījumi. Dziesmu teksti sagla-

bāti ar dialektu īpatnībām, cik tas no pierakstījumiem konstatējams. Meldijas dotas ar

tiem tekstiem, ar kādiem tās pierakstītas. Bieži tomēr tekstu pierakstījumi ir bijuši

ļoti trūcīgi, dažkārt tikai viena strofa; tādos gadījumos teksti papildināti no citiem

avotiem. Šādi teksti likti taisnajās iekavās. Meldijas rediģējot, vienādots to metriskais

iekārtojums, ievērojot principu, ka latviešu tautasdziesmās teksta viena dipodija at-

bilst vienai meldijas taktij. Dziesmu «pasītēs», izmantojot datus, kas iegūti no



materiāliem, uzrādīts dziesmas teicējs, vieta, kur dziesma pierakstīta, teicēja dzimšanas

gads vai vecums un dzimšanas vieta, ja teicējs nācis no cita apgabala, vācēja vārds,

meldijas pierakstīšanas gads un avots, no kurienes meldija ņemta, — no mūzikas fol-

kloras materiālu fondiem vai iespiedumiem.

Ceram, ka krājums ievērojami paplašinās priekšstatu par darba dziesmu meldiju

bagātību, daudzveidību un skaistumu, par to sevišķo nozīmi latviešu tautas mūzikā.

Lai šīs meldijas plaši ieviestos skolās, mākslinieciskajā pašdarbībā, komponistu dar-

bos, lai tās kļūst par materiālu, kas tiklab pētniekam, kā radošajam mūziķim palīdz

dziļāk izprast latviešu tautas mūzikas īpatnības! Izsakām arī vēlēšanos, lai krājuma

lietotāji, meldijas izmantojot, neaizmirstu arī minēt to teicēju un pierakstītāju vārdus,

meldiju pierakstīšanas vietu, kā arī avotus, no kurienes meldija iegūta.
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1.2 DZIEDOT DZIMU, DZIEDOT AUGU

Rēzeknes Vidsmuižā pier. A. Erss 1920. FS 1495, 2881.
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( Trīcēj' kalni, skanēj' meži, 2. Saka ļaudis dzirdēdami: 3. Auni kājas, lakstīgala,
Kad dziedāju, gavilēj'. Lakstīgala skaisti dzied. Dzīsim govis paganīt.

4 Es dziedāšu ievājāi, 5. Kas var mani aizrunāti, 6. Es jau biju to ļautiņu,

Tu, gotiņas ganīdam' Kas var mani aizdziedāt? Runātāju, dziedātāj',

7 Dziedot dzirnu, dziedot augu, 8. Dziedot iesi. dvēselīte,

Dziedot mūžu nodzīvo]' Dieva dēlu dārziņā.

2. AS MAMEŅI VINA MEITA

Petronefa čudare Ludzqs Zvugzdicna, dzini 1911; pier. Em Melngailis 1941. FS 1045, 89/8,
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1. Seiki mozi žagareņi, 3. Auga mane gari lini,
Posi pyuta, poši dag'. Mierka balti azarā.

2. Seikas možas meiteneites, 4. Reibet reibi man aužuti,

Pošas vērpa, pošas aud' Skan voleite velejuii.

3. NEBĒDĀJU PIEKUSUSE

Ilze Silte Nīcā, āzim. 1899; pier Em. Metngailis LMFM 1, 1951., 247. Ipp

if'r! JļJ'pJ'JNii |t
Jj'J- 7] \'i I fWit J J Jll

1. Ne-bē-dā.ju pie-ku.su.se, Prie.cā-jo .se pa-da-rījs, Priecājo-se pa-da-rījs
2. Piekūst manas kājas, rokas, 3. Kājas, rokas darbu dara,

Mute mana nepiekūst: Mute darbu nedarīj'.

4. KĀJAS, ROKAS MAN PIEKUSA

Kairina Sikle Nicā, āzim. 1913; pier. Em. S'elngailis 1931. FS 1045, 4511, 5030.
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5. SIMTĀM TĀDA NEDABŪTU

Jānis Janeks Liepājas Dunikā, 60 g. v.; pier. L. Galeniece 1929. FS 804. 1713.
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6. SIMTĀ TĀDU NEDABŪJU

Juris Pērkons Rucavā, dzim. 1870; pier. Em Meln«ailis 1911 FS 1045. 537
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7. AI DARBIŅI, AI DARBIŅI

Anna Damroze Jaunpiebalgā, 73 g. v.; pier. Alā. Kalniņš 1954. FS 1910, 303.
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8. EJ, SAULĪTE, DRĪZ PIE DIEVA

Talsos pier. A. Jurjāns. FS 1495, 2704.
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[2- Melna čūska miltus mala 3. Teci, teci, kumeliņi,

Vidū jūras uz akmiņ', Nu ar lūku pavadiņ':

Tos būs ēsti tiem kungiemi. Slikti gadi, bargi kungi,

Kas pēc saules strādināji. Nedrīkst ķēdes kaldināt

J. Vītols, «200 latv, rdz.»l. 1906]

9. EJ, SAULĪTE, DRĪZ PIE DIEVA

Kuldīgas Skrundā pier, M. Dravnieks FS 1495, 2706.
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2 Bargi kungi darbu deva, 3. Melna čūska miltus mala 4. Tos būs ēsti tiem kungiemi,
Nedod svēta vakariņ'<■ Vidū jūrā uz akmin'. Kas bez saules strādināj*.

10. EJ, SAULĪTE, DRĪZ PIE DIEVA

A. Jurjāna tēvs Cēsu Ērgļos; pier. A. Jurjāns. FS 1495, 2701.
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2. Melna čūska miltus mala 3. Teci, teci, kumeliņi,

Vidūjūrā uz akmin'; Nu ar lūku pavadiņ':
Tos būs ēsti tiem kungiem, Slikti gadi, bargi kung',

Kas pēc saules strādināj'. Nedrīkst ķēdes kaldināt.

Ari J. Gimze, «Dziesmu rota».

11. EJ, SAULĪTE, DRĪZ PIE DIEVA

Milda Pinte Bauskas Vecsaulē, 66 g. v.; pier. Ald. Kalniņš 1951. FS 1880, 4441.
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12. EJ, SAULĪTE, DRĪZ ZEMĒJI

Masas leva Kaire, dzini. 1872, un Maiga Uldrike, dzim. 1870 Bārtā; pier. Em. Melngailis 1927.

FS 1045, 1165.
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2. Sīvi kungi, vagarīši 3. Sīvi kungi gan vēlēja,

Nedod svēta vakariņa. Vagarīši nevēlēja.

13. EJ, SAULĪTE, TU PIE DIEVA

K. Brūklis Aizputes Alsungā; pier. A. Salaks 1930. FS 170, 1589.

Teicēji:

p p p pi P p ,p pi —f"i r i

Ej, sau -lī
_ te, tu pie dieva, -va, E

_ -

■ Dod man svē
-

tu va -ka
- riņ'.



14. SAULĪT' VĒLU VAKARĀI

/. Cimze, «Dziesmu tola» IV, 7874.

If" 1 '' ! M! n I , { U 1
| |

l Sau
_

līt vēlu va
.

ka_ ra
_

i Sēžas -žas zel
-

ta lai- vi
-

nā;
i. Kam, sau. lī

- te, vē-lu lē
- ci, Kur tik il

. gi ka.vē-jies?

t. Rī -tā agri -gri uz
.

lēk-da
- ma, At -stāj lai -vu lī -gq - jot.

2, Aiz vi
-

ņie
-

mi kal. ni -ņi c
- mi, Bāra" -ra" bēr

,
nus sil

-
di

-

dam1

.

15. SAULĪT' VĒLU VAKARĀI

Kuldīgas Skrundā pier. M. Dravnieks. FS 1495, 1134.
. Lēnām

L Sau. līt' vē-lu va.ka.rā-i Sēžas _žas zel -ta lai-vi-oā-i;

2. Kam, sau. lī
.

te, vē-lu lē
- ci, Kur tik il .gi ka-vē-jie_si?

1, j j -T3 i-n rr
j v flrrrir^;1 «

•i.Rī -tā agri uz _ lek_da-ma,At_stāj lai_vu lī
- go.jot.

2. Aiz vi
.

nie- mi kal _ni .ņie -mi, Bā.ra bēr.nus sil
.

dī. dam\

16. SAULĪT' VĒLU VAKARĀ

Bārtā pier. A. Jurjāns 1891. FS 1495, 1371 Bb 43, 1839

(i
] l'il'

r r'~' i T l' / f\' / li
L Sau

.

līt vē .lv va -ka
.

ra Sēžas -žas zel -ta lai -vi
.

nā,

A. Ai
_ ja,

tra _la
-

la -i
,

Sēžas -žas zel. ta lai _vi
_

ņā.

[2. Rītā agri uzlēkdama, 3. Kam, saulīte, vēlu lēci, 4. Aiz viņiemi kalniņiemi,

Atstāj laivu līgojot. Kur tik ilgi kavējies? Bāra bērnus sildīdam'.

Meldijas variantu sk. zvejnieku dziesmās 18]

17. KUR, SAULĪTE, KAVEJIESI

Juris Pērkons Rucavā, dzim. 1870; pier. Em. Melngailis 1911. FS 1045, 534.

Kur, sau-lī
_ te, ka_vē-jie _

si, Kad tu agri _gri ne -te
-cēj'j

31
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'f f : r ri m r ill t i , 1 1, ,i ,i i

Kur, sau.
lī

_
te, ka -vē

_ jie - si, Kad tu a - gn ne -te -cēj'?

18. KAS TIE TĀDI, KAS DZIEDĀJA

/_ Kovaļevskis Liepājā; pier. Em Melngailis 1913, FS 1045. 3381.

ķļAf fJp J.> J> 1 J-1 J> J'1p1 p p p ĻI p p
J'' J-> IJ> J' J II

4. Kas tie tā-di, kas dziedā .ja Bez sau-1i
-

tes va-ka.rā.i, va.ka.rā?

2. Tie ir visi bāra bērni,_ 3. Es sakūru skalu guni 4. Lai sildāsi tie bērniņi,
Bargu kungu klausītāj'. Liela ceļa maliņā: Kam nav tēva, māmuliņ's.

5. Gana dziedu, gana raudu, 6. Sveša māte gan dzirdēja,
Nedzird mana māmuliņ'. Tā par mani nebēdāj'.

19. KAS TIE TĀDI, KAS DZIEDĀJA

J. Cimze, «Dziesmu rota» 111. 1874.

ijj'ļ j- J
r \ J r J> r JNlj> j i

4. Kas tie tā
-

di, kas dzie-dā _ja Bez sau. lī
_

tes va -ka. rā ?

if /■ j> r r'jļ;' r rlJj J'

r
J 1 J>l J' Jll

1 Tie ir vi _si bāra bēr
_ ni, Bar_gu kun .gu klau.sī -tāj'!

2. Kur uguni, silda gaisu, 3. Saulīf vēlu vakarāi 4. Kam, saulīte, vēlu lēci,
Slauka gaužas asariņ's; Sēžas zelta laiviņā; Kur tik ilgi kavējies?
Krimta cietu pelavmaizi; Rītā agri uzlēkdama, Aiz viņiemi kalniņiemi,
Avotāi mērcēdam'. Atstāj laivu līgojot. Bāra bērnus sildīdam".

20. SOVAKARI, MĀMULĪTE

Marija Pilips Cēsu Kosā, āzim. 1866; pier. V. Stelbergs 1939. FS 1700. 2975.

if *pPppip C 1 p p 1 pi p
So.va-ka-ri, mā-mu-lī_te, Manis -nis mā-jās ne . gai -

diet .

{* P P P P'P P P P lp P l' E' {
J' J i

Man sau -lī_ te no
-

rie _tē_ ja Bar _ga kunga tī .ru .

ma.
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21. VIDI, VIDI, EZERIŅI

Anna Fiīdfelde Valkas Mārkalnē; pier A. Salaks 1929 FS 170 1410

if i * i J J U i i lii i i t
r

i

i. Vi
- di, vi

.
di, c

,
ze

.
ri

. ņi, c
-

ze
.

n
.

rj i,

if"v p p p
J> i M 1itr

J J "
t. Smal -ka

_
Tā

-

mi rau _
dī

- ņā . mi, rau _ d* - ņām.

2Tā viz mana brāļa sēta 3 Aiz ko sīkas, aiz ko mazas, 4. To darīja kungu darbi,

Sīkajāmi māsiņām, Aiz ko lielas neuzaug'? Akmens brāļu dzirnavāsi.

22. SIDRABIŅA UPI BRIDU

/ Cimze. «Dziesmu rota» 111. otrs iesp. 1874.

4.Sidra -rabi. ņa v pi bri.du, Zel -ta kur.pes kā .ji - ņā -

,

iff-t j. JiP r i P pp. J 1 J> m
t.Tra

-

la
- lā, tra

-

la -lā ! Zel
-

ta kur.pes kā-ji .ņā.

2. Sidrabs teke tekamāi, 3 Tu, māsiņa, muižas meita,
Zelts pa virsu lidināj" Tu staigāji raudādam'.

23. PROM PA CEĻU, PROM PA CEĻU

Anna Pulke Bārtā, āzim. 1874; pier. Em. Melngailis 1927, FS 1045, 1184.

P P r' 1P P r
~

ri r r 11—M

f Prom
pa cc

. lv, prom pa cc - lv, Prom pa cc
- lv,

Z. Tēvs, mā _mi
_ na gan ie

~

rau
. ga, gan ie

- rau - ga,
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P[/ v P 11' v P £4-P P plp p p- p I
4. Tēvs, mā -mi_ ņa ne-ie_rau_ga, Tēvs,mā-mi_ ņa ne_ie_rau_ga,
2. Bar_ gi kungi nc _ie

_
rau

- ga, Bar_gi kungi ne_ie_rau-ga,

ifr r t ne. r r ue^ži
4. Tēvs, mā —mi— ņa ne_ie_rau_ga,Tēvs,mā-mi_na ne— ie_rau_ga.
2. Bar _gi kungi ne-ie_rau_ga, Bar_gi kungi ne-ie-rau_ga.

24. GARĀM BRAUCU MOKU MUI2U

Amālija Skuja. Mālpilī, āzim. 1880; pier. Em. Melngailis 1906. FS 1045, 3413.

ifrippp l*pJ'ppPWliN J-l
1. Ga-rām braucu mo.ku muižu, IT

_ go! Mo-ku ļau.zu ne_re.dzē-ju, IT _go!
2. Vai tur trū.ka mo-ci-tā-ju, IT

_ go! Vai ar pa-šu mo.ku lau.žu, 17 -go!

25. KO TIE KUNGI KROGU CĒLA

Luīze Alute, āzim. 1856 Jelgavas Bukaišos; pier. Em. Melngailis 1932 FS 1045, 7500

LKo tie kun_ gi kro_ gu cēla Liela cc _la

Z. Kur ģe _ka_ mi dje -ko
_

tie
_

si, Gudra— ja —mi

1. ma
_

li ņā - i, Liela -la cc lama
-

li
- nā?

2. rau
-

dzT
_

tie
_ si, Gudra _ra

_ ja - mi rau -
dzi

-
ties.

26. TĀDI ZĒNI KUNGAM TIKA

Talsu Sasmaka pier. J. Heniņš. FS 1495, 2245.

IjU p p, J r~TJ' js J
p. r J1 p pr i

LTā_ di zēni _ni kun-gam ti
_ ka, Kas dzer alu, _lv, bran_ da

_ viņ\

[2. Tie kungami izbaroja [1. Tādi vīri kungam tika, 2. Kas nedzēra, tie netika

Dancojamus kumeliņ's.] Kas dzer alu, brandavīn'. Ne labami vagaram.
LT 1. 596.]

27. TĀDI VĪRI KUNGAM TIKA

Teicējs-
Jēkabs Ķiburis Bārtā' dzim- 1897: pier' L Bri£zna 1948- Fs tB36

s
64

-

LTā -di vT _ri kun.gam t" _ka
,

Kas dzer alu, _lv, bran.da
_

v7n\
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4. Tā _di vīri _ri kun.gamti .ka, Kas dzer alu, -lv, bran _da
-

vīn'.

|f |J>* J> AJliUh |pp p P P p ICJ- p p>p I p fi-g
1. Nu tik vi -sidū

-

šī .cji, du-šī-gi, dū
- šT.gi, Lai mūs

1

pul -

cīns vai _ro -j as!

2. Tie kungierna izbarava 3. Sirmi zirgi auzas ēde, 4. Veci tēvi alu dzēre,
Dal' un bērus kumeliņ/s. Muguriņas sagriezus'. Kungiem liesu nodevuš'.

28. TECI, TECI, KUMIELEŅI

Tekla Vilcāns Daugavpils Vārkavā, dzim. 1880; pier. Em. Melngailis 1941. FS 1045, 8528.

p p p|J' p P'-g4£-P p p I
4. Te -ci

,
te

_
ci, ku -

mie _le_ni
,

Te
- ci, te -ci

,
ku

-
mie -le

-

oi\

2. Tur dzer kun
. gi, tur sto _ro

-
sti, Tur dzer kun .gi ,

tur sto _ro
_
sti, ,

ļfr pp,i' J- 1 J-> J> * | p-p-Jr J' IJ> J||
4. Da tam su~ la krū _

dze .ņa _ mi, Da tam sg.la krū-dze-oam.

2. Ze.me rei-be don.co_jū-ti, Ze .mc rei.be don.co.jūt.

29. ĶĒVĪT, MANA SVILPASTĪTE

Liepājas Lielezerē pier. A. Jurjāns 1891. FS 1495, 2619. Dziedājis ari Jēkaups Berķis no Liepājas
1

dzim. 1850; pier. Jēk. Vitoliņs Rīga, 1923.

4. Ķē.vīt, ma .na svilp.as ~

tī
. te, Ķē.vīt, ma.na svilp.as _

tī
_ te,

4. Tu. zin 1 Rī
. gu,

tu Jel.ga _vu, Tu zin' RT
. gu, tu JeLgav\

V

p J| |" p
J^^^ļ

Tu zi .ni Rīgu, _gv,
Jel

_ga_ vi
_ 9u, Tu zi .ni Rīgu, _gv, Jel _ga _ viņ\

2. Jelgaviņa smuka muiža 4. Vagarīte jaudis skaita, 6. Kur tu biji, Miķelīti,
Pār visāmi muižiņāmi. Vai ir visi atnākuši. Ka darbiņa nedarīji?

3. Glāžu logi, vara durvis, 5. Visi bija atnākuši, 7. Saiminiece raušus cepa,
Ēverota istabiņa. Miķelīša vien nevaida. Tur pagāja visa diena. 1

8. Tur pagāja visa diena

Lokotiesi, grozotiesi.
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30. KUNGI BRAUCA VĀCZEMEI

Liepājas Rāvā pier. A. Jansons 1880. gados. FS 1495, 1893. Em. Melngailis, «Birzes un norās»

\ Kun. gi brau.ca Vāc.ze.mē-i, Kun.gi brau.ca Vāc.ze.mē-i,

<.Mans brā .lī
.

tis lī
.

dzi brau.ca, Mans brā. lī -tis lī
.

dzi brauci

[2. Pārbrauc kungi no Vāczemes, 3. Kungi viņu pārdevuši, 4. Divi sieki zelta naudas,

Mans brālītis neDārbrauca. Zelta naudas gribēdami. Trešu — pilnu sudrabiņa.

LT f. 552]

31. CĪRULĪTI, MAZPUTNIŅI

Anna Kampa Rīgā, dzim. 1867 Bauskas Bārbele; pier. Em. Melngailis 1931. FS 1045, 6764, 6893.

iftVi J> I J> pJ> J> IJ» J' J> J) IJ' J> J> J^11J' J> J'c

LCī-ru
.
lī

.
ti, maz.put.ni .

ni, Ne.guP cc .ļa ma.li -ņā- i; CT. ru_ lī
. ti,

niri, ma
-

Jā
,

n"ā.

2. Rītā brauksi lieli kungi, 3. lejems tevi karietei, 4. Aizvedīsi Vāczemēi,

lejems tevi karietēi. Aizvedīsi Vāczemē. Tur tev liksi malku cirst-

-32. CĪRULĪTI, MAZPUTNIŅI

Lība Pelbeģis Bauskas Ceraukstē, dzim. 1846. Rundālē; pier. Em. Melngailis 1931. FS 1045, 4717.

LCī .ru.lī
- ti, maz-put-ni - 9i, Ne

- gul' cc .ļa ma.li
-

oā .i 5

kj> *pplļJ'r 1 p P
t

p p IJ/ j^
LCī .ru. līti, -ti, maz.put . niņ, Ne

- gul' cc -Ja ma -li
- 9ā.

2. Rītā brauksi lieli kungi. 3. lejems tevi karietēi,

lejems tevi karietē. Aizvedīsi Vāczemē.

33. CĪRULĪTI, MAZPUTNIŅI

Valmieras Arciemā pier. A. Smits. FS 1495, 572.

ijWr r tHm J,J, ir r J J i
Cī

. ru
.

līti, -ti, maz
-put .ni.9l, Ne

- gul
1

ce-ļa ma -li
. 9ā;
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If'.1 I
rll JJI lif ll 1 'II

Ci
- ru -līti, -ti, maz-put-niņ, Ne -gul' cc -ļa ma .li

- ņā.

34. CĪRULĪTI, MAZPUTNIŅI

Dārta Meklenburga Rīgā, dzim. 1858 Kuldīgas Kabcnā; pier. Em Melngailis 1931 FS 1045 6492

fIJ. jj j
I II i U

1
l

Ci
-

ru-. līti, -ti, maz .put.m ni, Ne
- gul' cc .lama.li .ņā- i;

Cī -ru. līti, -ti, maz-put.m .ni, Ne
- guP cc - ļa ma.li

. ņā.

35. CEIRULEITI, MOZPUTNEŅI

lūle Kursīts Asarē, dzim. 1860 Rubeņos; pier. Em, Melngailis 1926. LMFM 11. 1952., 17. Ipp., 73.

ifrit r
; 'p pii p pļj

J i
Ceī .ru -

leiti, -ti, moz-put-ne.nt, Na
- guT cc -1 a ma.le

.
nā!

if J-- riJl J' { \j! J) ip pr i
E, ai . jai - jā! Na.cjul' cc .la ma.le

. ņā'

36. KO, VĀCIETI, VAZĀJIESI

Jelgavas Lielaucē pier Rozentāts. LTMM 11. 1903, 66. Ipp.

ļj,ļj.j-ju-'ippppip p pJ;ippJ iiJ r J nr r
J i

1. Ko,vā-cie.ti, va.za-jie.st Pa ma.nā-mi' ga-nī.bām? Pa ma.nā-mi qa.nī_bām?
2. Vaitunā.ci jē.ruzag-ti Vai si

-

vē.nu kvi.ci.nāt ? Vai si .vē. nu Rvi.ci.nāt?

37. KAD MAN BŪTU TĀ NAUDIŅA

Marģieta Graudiņa Rucavā, dzim. 1870; pier.Em. Melngailis 1927. FS 1045, 505

J
;

f> J. J» IJ»p,i' 1 i' J->

■i. Kad man bū -tu ta nav.di
- 9a, Kad manbū,tu tā nau-di

- ņa,

<ļ
|J' P P' pI fl p f II

y '• J; i- I ji ji*p p- p iJ) j,! ■> "
L Kas guļ jū . ras di -be

. nā, Kas guļ jūras _ras di .be
-

nā.
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[I Būt' man bij'si tā naudiņa, 3. Es vāciešam tā darītu, 5. Kas tievāki, mālus mīti. .
Kas gul jūras dibenā, Kā vācietis man darīj': Kas resnāki, celmus lauzt.

2 Es nopirktu Rīgas pili 4. Dienu liktu mežā braukti, 6. Redz, vācieti, velna bērnsi.

Ar visiemi vāciešiem. Nakti riju kuldināt. Kā maizīte jāpelnī
LD 31874, var.ļ

38. KAD MAN BOTU TA NAUDIŅA

Bergmanis Ventspils Ēdolē; pier. A. Salabs 1940. FS 170. 1960,

p
J' ipJ>j> jV i j Ji r ii- *pr p i

Kad rnanbū.Lu tā nav.di
- ņa, Tra -ra .

rā 1 Kas gul jū .ras

pppi j> J 1

pi J> rIJ? J) F p i
di

-

be .nā. i ,
Nu ka tā

, nu ka tā ! Tai nu til
.

lid
- rā !

39. KAD MAN BOTU TĀ NAUDIŅA

Māsas' leva Kaire, dzim. 1872, un Maiga Uldrike, dzim 1870 Bārtā; pier. Em Melngailis 1927.

FS 1045, 1172

$j ej v p p iJ' nt> i p p p m.
Kad man bu .tu tā nav -di

.
ria ,

Kas gul juras -ras

ffi U U r ip p p pr i p pp p pJ' i J n
di

.

be nā, La
.
ka. ta

. ku-tā, tai.va.di ti
.

li -di
-

rā.

40. KAD MAN BOTU ADATIŅA

Liepājas Vecpils Ilmājā pier. J. Smits ap 1900. Rediģējis un Padurē pārbaudījis Em Melngailis
1926 FS 1045, 414

jh rHp ļjp cjip c/J' J'ip p p pip J'j^ē
f Kad man bu -tu a-da

.
ti -ņa, Es pa.sū.tu ka-ba-ti

- ņu ?

$PļTfIP p P P p p IP PPP I p
1. Nu tik tā

; tim.ba-ka,tai.va-ki, ti
-

li.de.rā! Es pa.šū_tu ka-ba
. tiņ\

2. Es to krātu piln' ar naudu 4. To darītu vācietimi, 6. Vēl es liktu padancoti
Līdz pašāmi maliņāmi. Ko vācietis man darīja Uz sarkanu stieģelīti.

3. Es nopirktu Rīgas pili 5. Dienu liktu mežā braukti, 7. Jo vācietis augstu lēca,
Ar visiemi vāciešiemi. Nakti riju kuldināti. Es pakūru uguntiņu.
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41. STEIDZ, VĀCIETI, AUZAS SĒT

J, ' Elizabete Damberga Kuldīgas Snēpelē; pier. A. Salaks 1930. FS 170, 1634.

'fa- p rmp p i: : ';■ p j i
LSteidz, vā

-
cieti, -ti, auzas set, Nu dzied tava lak

_

stī
-gal.

if'u i
ril

i i ii
' 11i1 1 "i

LAi dū -di gar gar gar! Nu dzied tava lak
-

stī
- gal.

2. Zaļa varde, baltvēdere, 5. Nauda, nauda, atkal nauda, 8. Es "vācietim tā darītu,
Tā vācieša lakstīgal'. Atkal dzēru krodziņā. Kā' vācietis man darīj':

3. Vācietimi gari svārki, 5. Kaut man būtu tā naudiņa, 9- Es vācieti dancinātu

Velna šūti zābaciņ'. Kas guļ jūras dibenā, Uz karstiemi ķieģeļiem;

4. Tas varēja ellē brist 7. Es nopirktu Rīgas pili 10. Jo vācietis augstu lēktu,
Līdz pašami dibenam. Ar visiemi vāciešiem. Es pakurtu uguntiņ';

11. Dienām liktu mežā braukti, 12. Svētdienāsi, priekšpusdienas
Naktī rijas kuldinat; Liktu cūkas paganīt.

42. ES VĀCIETIM TĀ DARĪTU

Alberts Abolnieks Jaunpiebalgā, 73 g. v.; pier. A. Krūmiņš 1954. FS 1910, 63.

ifr J r j,;,|J j J'-hj r P
;
'i*r

j i'
1. Es vā

-

cie.tim tā da
_

rī.tu, Kā vā
-

cie-tis man da
_ rij -}

2. Die -nu lik-tu mal-ku ci r
_
sti, Nakti ri _ju kul -di

- nātj

if i nj > t,
LEs vā

-
cie-tim tā da

. rī-tu, Kā vā
-

cie-tis man da
- rij.

z. Die -nu lik-tu mal -ku cir.sti, Nakti ri -ju kul -di
.

nat.

43. STĀRASTAMI, PUSKUNGAMI

Raiskumu Liene, dzim. 1867 Cēsu Raunā; pier. Em Melngailis 1933. FS 1045, 7472.

ifo J, $ 4 I J' 4J>J' I J JI J

4. Stā
_
rasta

- mi, pus - kunga - mi, līgo, _go,
līgo! -go!

J' J' I J JI J J
f

II

4. Labas _bas lai
-

mes ne _vēlē
_ ju, līgo , līgo!

2. Tam bij jāti koka zirgu, 3. Stārastiņa dievu lūdza, 4. Kādu dievu tad tu lūdzi,
Akmins segli mugurāi. Ellē kājas karājāsi. Kad tu kāri dienastniekus?



44. VAGARĪTIS DIEVU LUDZA

atkārtojumā: Mūde Meire Bārtā
>

dzim' 1872'- Pier- Em- Melngailis 1927. FS 1045, 1134.

ffir J r'pr'r r p J"l|j J J ~,r>ir rTr M
LVa.qa-rī .

tis die.vu lūdza, _dza, Ellē ka
- jas ka.ra-jā _ si,

atkārtojumā:

A. El .lē kā
- jas ka -ra

- jās. Oj rai
_

rai
_ ra, rai

_
rai ri .ri .di,

L rai
.
rai ri

.

ri.di ra -la- lā ! rai
-

rai ri -ri -di ra _la- lā !

[1. Vagaram, stārastam 2. Kam tas kūla zemnieciņu,
Ellē kājas karājas, Pie sētiņas piesiedams?'

LT I. 763.]

45. VAGARĪTIS DIEVU LŪDZA

Bārtā no M. Bergmaņa uzmetumiem un dziedājumiem pier. Em. Melngailis 1927. FS 1045, 1114.

\. Va-qa _rīku
_

tis die.vu lū
. dza, Ellē kā

. jas ka .rā .jā - si,
J

H. Var.: 1^-

LAi.rai rai-ra ra_d i_rī
_

d i ri- ri.di, rai.ra ra.ri.di ra.la.lā, ra -la- lā
.

[1. Vagarītis dievu lūdza 2. Kā dieviņu tad nelūdzi,
Pašā elles dibinā. Kad tu kūli darbiniekus?

LT [, 764.j

46. LAI BRAUC KUNGI KUR BRAUKDAMI

Līze Prūse Aizputes Cīravā; pier. A. Salaks 1930. FS 170t 1576.

L Lai brauc kun .gi kur brauk-da .mi, E, ē

L kur braukda.ini
, Ap.ri-.ko.si du.si.nā.ja, Ē, dv .si

_ nāj\
2. Apriķosi tīras auzas, 3. Tā Apriķu moku muiža 4. Lai dievs dotu, ka nogrimtu

Sudrabotas preilenites. Pašā kalna galiņāi. Pašā elles dibenai.
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BAJĀRI, SAIMNIEKI, KALPI
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47. REDZ, KUR JĀJA DIV BAJĀRI

Kuldīgas Skrundā pier. J. Gobziņs; J. Vītols, «Latv. tdz.» 11, 1897.

4. Redz, kur jā -ja div' ba -jā -
ri, Ē, ē, div ba _jā _ ri,

LZĪ ,dappuķi zc .mi slau
- ka, Ē, ze _mi slauk 1

.
2. Dažu sētu tie izjāja, 3. Dažas dienas pabaroja 4. Dažas naktis pārgulēja

Dažus suņus lādināja; lemauktosi kumeliņus; Tautu meitu laidarāi.

5. Labi labi dievs darīja 6. Precē sievu, nedabūni,

Bajāriņa dēliņami: Nolauž kāju kumeliņš.

48. REDZ, KUR JĀJA DI2BAJARI

Jule Jankevics, dzim. 1870 Talsu Nurmuižā; pier. Em. Melngailis 1930. FS 1045, 2331.

Redz, kur jā -ja diz -ba- jā .
ri, E, ē, dii.ba.jā _ ri,

■Zt -dv pus _ķi ze -mi slau
- ka, Ē, ze -mi slauk'.

49. REDZ, KUR JĀJA DI2BAJĀRI

Kārlis Dreimanis Talsu Mērsragā, dzim. 1871 Talsu Laidzē; pier. Em. Melngailis 1930. FS 1045.

2298.

Redz, kur jā .ja diz. -ba- jā - ri, Ē, ē, diž.ba-jā-ri,
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ifr r
J

.

J i J ,ļ ,j j'i i' 1 ii iii
ZT .di puš -

kas ze _mi slau _ka
, E, c, ze -mi slauk'.

50. ŅEM, MANU BĀLIŅU

Jftsberga Talsos, dzim. Ārlavā; pier. S. Kundziņi 1926. FS 1045, 2101.

f Ņem,manu bā-li.nu, Ba-jā.ra slinki, Ba-jā-ra slin.ķa-mi Daudz sid-ra -bi -ņa.

tfA ,r ,Ml J,i i r, Jl.rJ uyi r Jlg, -f J-1 -f )\
Z.Daudz sid.ra

- bi-ņa,Mazti-ku.mi- ņa, Daudz sid. ra -
bi - ņa ,

Maz tiku -kv -mi _ņa.

51. MIEZĪTIMI BALTI MILTI

Saldū (Skrundā?) pier. M Dravnieks 1871—73. Em. Melngailis, «Birzēs un norās» 1, 1902.

if'"* r r Ļjpip p r ii r U'pip p
L Mie -zi-ti .mi bal-ti mii

_ ti, Mie -zt -ti_mi bal-ti mii
_ ti,

A. Ko līdz bal
~ ti, sē.na.lai

. ni, Ko līdz bal-ti, sē.nd-lai
-

ni.

2. Bajārami daiļas meitas, 6. Kad piesēju kumeliņu, 10. Ej, puisīti, istabai,
Ko līdz daiļas, netikušas. Kājām gāju namiņāi. Sēd' aiz galda, gaidi goda.

3. Tīšām jāju svētku rītu 7. Satiek' vecu māmuliņu 11. Ilgi sēdu, godu gaidu,
Pie bajāra meitiņāmi. Slaukām namu, istabiņu. Nevar' goda sagaidīti.

4. Kuplis auga ozoliņis 8. Labrīt, veca māmulīte, 12. Ejm raudzīti kambarāi,
Bajāriņa pavārtosi. Kur tās tavas daiļas meitas? Ko dar' tavas daiļas meitas.

5. Kad aizgāju, tad piesēju 9- Manas meitas istabāi 13. Tavas meitas apgulēj'šas
Pie kuplāja ozoliņa Zaro zīļu vainadziņu. Vakarēju gulumiņu.

14. Sen dzirdēju, nu redzēju
Bajāriņu meitu godu.

52. MIEZIŠAMI BALTS MILTIŅIS

Liepājas Rāvā pier. A. Jansons 1880. gados. FS 1495, 1885.

If" 'l 1 'l| lIIM n
l l

I

L Miezī- ša .mi balts mii _ti
- ņis, Ko līdz bal

.
tis -sē-na -lo

- tis;
a. Ba _jā -

ra- mi dai-ļas mei-tas,Ko līdz dai-ļas-ne-ti -ku.šas.

$fht p p
J| N:,J'

ppip
jl J) J J

i. Mie -z?-ša -mi balts mii -tinis -nis
,

Ko līdz bal
-

tis - sena
-

lots.

z. Ba.jā-ra-mi dai-ļas mei-tas, Ko līdz dai-ļas- ne _ti
.

kuš*.
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53. KĀLABAD MIEZĪŠAM

Jānis Slēža Rucavā; pier. A. Erss 1921. FS 1.495, 2933. Bb 43, 1459.

if'r 11 fl'■ 1 J li i Il i
n

4. Kā -labad -bad miezī
-

šam, Tam tid
-

rai rai
-

lam!

4. Balti mii
.

ti, daudz sē .nal's? Tam tid
-

rai rai
-

lam!

2. Tālabad bajāram 7. Manas meit's istabā 12. Paldies, paldies, smuks puisīt',

Daiļas, meitas, netikuš's. Vainadziņus darināj'. Padod manu lindraciņ'

3. Es, puisīt's, segloj' zirg', 8. Gaidu
;

gaid', nesagaid', 13. Ej, puisīt', sēd' aiz gald',

Jāju sievas lūkoties. Jāiet pašam aplūkot. Gaid' ar godu ienākam.

4. Kad nojāj", tad atrad' 9. Kad iegāj', tad'atrad' 14. Kraukļam gaļ', suņam kaul'

Vienu vecu māmuliņ'. Visas meitas saguluš's. No bajāra daiļu meit'.

5. Vienu vec' māmuliņ' 10. Visas meit's saguluš's 15. Puišiem staļļ' tupelīt's
Slaukām nama pagalmiņ' Vakarēju gulumiņu. No bajāra meita ād's.

6. Dievs palīdz tev, māmiņ, 11. Dievs palīdz jums, meitiņ's, 16. Tālabad miezīšam

Kur ir visas tavas meitas? Ko jūs visas sagulušas? Balti milti, daudz sēnal'.

17. Tālabad bajāram

Daiļas meitas, netikuš's.

Pirmo pantu atkārto pēc 3., 5., 7., 10 , 13. panta.

54. MIEZĪSAMI BALTI MILTI

Ansis Sproģis Aizrūcams Sventajciemā, dzim. 1856; pier. Em. Melngailis 1933. FS 1045, 7525

pH
Hī p r 'p n

-

p
JU'J t j'jtir^v^

i. Mie-zī
.

ša.mi .bal-ti mil.ti, Ko līdz balti - sē-na_lo.ti,

4. sē.na.lo-ti, Ko līdz bal-ti
— sē-na-10-ti, sē.na-lo.ti.

[2. Bajārami daiļas meitas,

Ko līdz daiļas — netikušas.]

55. MIEZĪSAMI BALTS MILTIŅIS
Jānis Mllzarājs Rīgā, dzim. 1869 Aizputes Sakā; pier. Em. Melngailis 1936. FS 1045, 7795

ii'1
' 1" '-r t rif tln " H t>\*n: n

Mie -zī-ša
.

mi balts mil.ti
. ņis ,

Ko līdz bal
- tis, sē -na

-
lai

-
ms,

if'WJ' i ļ. 1, t , r. c. np rfg.iJ ■ L r »

Ti.d'i rai
- rā, ti.di rai

- rā! . Ko līdz. bal
.

tis, sē .na .lains.
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56. MIEZĪSAMI BALTS MILTIŅIS

Veronika Porzinģe Aizputes Alsungā, 28 g. v.; pier. A. Krūmiņš 1948. FS 1824, 252.

if- J r r r'r r
j j1 j J J J' J J

A. Miezī -zī
.

ša _mi bafts mi I_ ti _ņis ,
Ko līdz bal

- tis, sē -

na'
-

io
- tis,

\Ļ±jļiu-Lņ- r f ir r
J

- J'N j ,j 11
lOd

-
rai rā

,
od

-

rai
> rā

,
Ko līdz bal

-
tis, sē

-
na

_
lots.

2 Bajārami daiļas meitas, 6. Atrod vecu māmuliņu 10. Ilgi sēdu, gaidu godu.
Ko līdz daiļas — netikušas. Slaukām nama istabiņu. Nevar godu sagaidīti.

3. Tīšām jāju svētu rītu 7. Kur, māmiņa, tavas meitas, 11. Visu kaunu pamezdamsi,
Pie bajāra daiļas meitas. Kad tu slauki nam' istabu? Eimu patsi kamburī.

4. Kuplis auga ozoliņis 8. Manas meitas kamburī 12. Bajāriņa daiļas meitas

Bajāriņa pavārtē. Zaroj' zīļu vainadziņus. Vakarēja gulumiņa.

5. Tur piesēju kumeliņu, 9. Ej, puisīti, istabāi, 13. Guļ vakara gulumiņu,
Kājām gāju sētiņāi. Sēd' pie galda, gaidi godu! Vakar kāju āvumiņu.

14. Te, māmiņa, tavas meitas,

Kā izteiktsi, tā palika.

57. ES BŪT' LABA SAIMENIECE

Marija Pīlips Cēsu Kosā, dzim. 1866; pier. V. Srelbergs 1939 FS 1700 2977

ķfftii J' i' j> ip r
J.» \:> * j>\,h j i

A. Es būt' laba sai-me.nie-ce, Kad man tā -da saime būt
1

,

2.Sai.me.nie-ki, sai-me.nie- ki
, Jau.nuskal-pus mek_ lē -jiet:

p " J J \v v
* JIJ i i i U^ņ

iKasne-ē-da, kas ne.dze _ra, Kasmie-dzi-riu ne _gu - lej.
2.Pie_ku-su_šas a -basro

- kas, Ru.dzu pūru plī .tē
- jot.

58. PIECI GADI NODZĪVOJU

Vecgulbenē pier. 0. Tiliks. FS 1495, 2501.

ijffr :: J> rri r j> js ir, j, ii1 fi^n

Pie _ci ga-di no
-

dzī -vo_ j v Pie ba.gā'-ta saime
-

niek'.

\j,H ||: J>
_p |J> J> J> J> | J/; J> js |J) J"> J :||

Saim.nieks ēda ai -tas ga.lu, Man dcv' kau-1u skru.bi-nāt.
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59. VECA MĀTE, VECA MĀTE

Pēteris Kudulēns Cēsu Drabešos, dzim. 1878; pier. V. Stelbergs 1939, FS 1700, 3081.

$lJ>pp I* Jp J' 1h p J> iJ'J' J I
4. Veca mā-te

,
veca mā

_
te, Gfa -bā sviestu ra _ dziņā i

ty r ri p p
Jl iJlpPp IpP r «

4. Ai -ja j
ai ri_di-rī, Glabā svie.stu radzi _dziņā! _ņā!

2. Pavasarī kriku maize, 3. Ruden' rutki, rācenīsi, 4. Pavasarī dvēselīte
Pavaldziņu vajadzēs. Ruden' balti kāpostiņ'. Diedziņāi karājās.

60. PAVASARI, PAVASARI

Domicela Liepiņš (Līpeņš) Daugavpils Vārkavā, dzim. 1900; pier. Em. Melngailis 1941. FS 1045,

4. Pa -vasa _ ri, pa —vasa
-
ri, . Nav man

vi -ni pa .va -sars.

2. Tam poti «mi bo .go— ta
-mi, 6oar.su kule mu-gu _

rā.

61. PIECI GADI KALPIŅŠ BIJU

Liepājas Rāvā pier. A. Jansons 1880. gados. FS 1495, 1868.

tffg P P P Pl P p. P p I P p
j' I P^^

4. Pie. ci qa _di kal
_ pīnš biju, -jv, Pie _ci kaf -pa ka -žo

_ ciņ';

4. Tra
— rā, ra -

ra -rā ! Pie —ci kal- pa ka -£0 - ciņ\
/l tf

Var. J.-*-. taktij .

k k

ņrr p p pip p p pl p; p p
J- I p

J' J^J'l
2. Jāju sievas lūkotiesi, 4. Sievas māte brīnījāsi: 6. Jāj projāmi, elles kruķi,

Visi pieci mugura. Vai no elles tas izjāj's? Tev es meitas jau nedos.

3. Rej sunīši ņigu ņegu, 5. Meitu māte, vilku māte, 7. Mana meita smalka, balta,
let kažoki briku brak . Vai man savu meitu dos'? Tev sakaltis kažociņš.

62. PIECI GADI KALPIŅŠ BIJU

Dziedāta kāzās Nicā; pier. A. Salaks 1931. FS 170, 1775.

\jhi r 1 pUTijj jll 11 11 mij .11
Pie. ci

ga _di kal _pinš biju, Pie -ci ga -di kal
— piņš biju, -jv,
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J

Pie -ci kal .pa
ka -io- ci

- ni, Pie -ci kal
_pa ka -žo - ciņ'.

63 PIECI GADI KALPIŅŠ BIJU

K. Kaže Nīcā; pier. A. Salaks 1931. FS 170, 1773.

y'k vp v pip p J'ii r pvp ip p
J; «ļ' ii jip

Pie -c ī cja-di kal-piņš biju, Evā! Pie -ci kal-pa ka.žo.ci-ņi, Mm _m
.

64: SEŠI GADI DARBOS GĀJU

Kandavas Aizdzirē pier. N. Freijs 1891 (?). FS 1495,.2331.

ftg J-1 pppi £■ p D~p~r^r~p~~p' pip P-P^^
Se .si

eja
-di darbos _bos gā-ju, Manbij se-ši ka -žo_ ci

_ ņi,

\§ PpPIP PP_ I -l'; P pplp pjl
Dv

- mai, dv
. mai, dv

-
mai, dv .rnai, Dv

-

mairai
-

ri.di ra -la- lā !

65. KAS DOS MEDU KRAUKLĪŠAM

Anna Liepiņa Jaunpiebalgā, 79 g. v.; pier. A. Krūmiņš 1954. FS 1910, 36.

ifr i n i r p i i=g=?g
4. Kas dos mc -dv krau

.
k!F

_

ša
_ mi, Mātes -tes mci -tu

2 Ēd, krau
.

klī
-

t'i, purva sū
_ nu, Ņem, kal -pini ,

r r r r, rir Tr i

4. kal
- pinam, _nam, Mātes -tes mci -tu kal

~ pi ņam?
z. kal

- po .

nīt
1

, Ņem, kal pi - ņi, kal
- po _

nīt'.

66. ŅEMSIM, BRĀĻI, KALPONĪTES

'Madonas Kraukļos pier. Marija Cubene 1891 (?). FS 1495, 951.

\Ļ PP P LT'p PP' P' P P 'p-CrHi
Ņem.sim, brā

-li, kal-po- nī
- tes, Nlem-sim, brāļi, -ļi, kal -po- nī

_ tes,

Iļf, pp p & 1 p|p fr-fr-Sh-TīT^
Ne ba.ga-tas mātes -tes mci

-

tas. Ne ba
_ ejā -

tas mātes -tes meits.



67. LAKSTĪGALA, LAKSTĪGALA

Anna Kallih Cēsu Dzērbenē, dzim. ĪSS!; pier. Em. Melngailis 1931. FS 1045, 3283.

rg r 'T j
r

J j -rj ;,| r t; r '

L Lak
_ stīga- la

,
lak

- stīga- la Alk
. snā.ji -

nama -li- ņā ;

L Lak
- stīga- la

,
lak

-

stī -ga_ I a Alk .snā.ji -ņa ma
-

li
.

nā.

2. Vai tev dziesma neskanēja 3. Mātes meita, mātes meita 4. Vai tev' dzīve nemīlēja
levu ziedu lej iņā? Kalpavīra būdiņā. Saimenieka sētiņā?

68. KAS, MĀSIŅA, TEV VĒLĒJA

Lība Henzele Siguldā, -dzim. 1880; pier. Jēk. VītoliņŠ 1950. FS 1790, 59, 1860, 2859.

A. Kas, māsi -ņa, tev vēlē _ja Sē
-

dēt kal _pa ka.ma.nās;

L Kas, mā _si.ņa , ļ tev vēlē _ja Sē
-

dēt kal -pa ka .

ma.nās?

2. Plati tavi brūni svārki, 5. Vai neauga mieži, rudzi 8. Saimnieks brauca klibu ķēvi.
Šauras kalpa kamaniņ's. Kalpa vīra tīrumā? Vienu slieci kamanām.

3. Visi tavi radi rauda, 6. Vai nebija govis, aitas 9. Kas bagāta kalpa sieva,

Ka tu kalpa līgaviņ'. Kalpa vīra laidarā? Cimdā naudu skandināj';

4. Kam, radiņi, jūs raudāti, 7. Kalpiņš brauca bēru zirgu, 10. Kas nabaga saimeniece,

Ka es pate neraudāj"? Rakstītāmi kamanām, Cimdā slauks asariņ's.

69. VISI MANI RADI RAUD

Karlīna Grase Vecpiebalgā; pier. Ald. Kalniņi 1954. FS 1910, 144, 3619.

j*
-6\ raud, !Ka es kal. pa

\~\
- -

vuV^
i J .1 JJI .1

ma-n\ 'j ra -di raud, Ka kal
.

lC
_gs -

vuV.

*
f r f"^
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2. Ko, radiņi, jūs raudat, 4. Daža laba kalpa siev

Ka es pati neraudāj'? Cimdā naudu žvadzināj'.

3. Vai neauga rudzi, miež' 5. Daža laba saiminiec'

Kalpa vīra tīrumā? Cimdā slauka asariņ's.

70. VISI MANI RADI RAUDI

Jūle PleŠa, 68 g. v. Valkas Mālupē; pier A. Salaks 1929. FS 170, 1342

p-ņ r t
h i ni H i U

r lV '
Vi .si ma-ni ra .di rau

_
di, Ka es kal _pa līga -viņ';

ij
1

-' r i. t
Jl IJI 1 i i ii M Uif tT-V-i

Vi .si ma.ni ra -di rau
. di, Ka es kal -pa lī .ga - viņ

1

.

71. VISI MANI RADI RAUDI

Anna Stroža Rigā, dzim. 1873. Cēsu Raunas dziesma; pier. Em. Melngailis 1931. FS 1045, 3260.

j j)
r j>i r

j>j jNi r p r nr rri
Vi _si mani ra -di rau

- di, Ka es kal -pa lī
. ga-viņ

1

;

*j> J Jl r nr r r
Jl

ir p r p'r p
J ■

Vi
.

si mani -ni ra -di rau_di, Ka es kal -pa lī
- ga-viņ'.

72. VISI MANI RADI RAUDI

Eda Purgailis Cēsu Kosā, dzim. 1870; pier. V. Stelbergs 1939. FS 1700, 3722.

-h j.i j>ip p r pip-N1 pi
Vi .si ma-ni ra

-

di rau.di, Ka es kaLpa līga.vi -ga.vi _ ņa;

iļp j> j> j> i i j> rj» j> irj j i

Vi -si ma .nira di raud, .Ka es kal .pa
lī .ga - viņ'

73. VISI MANI RADI RAUDI

lize Jansons Rigas Taurupē, dzim. 1883; pier. V Stelbērgs 1939. FS 1700, 3793.

{f'i J" Jl
p Pi p p p pi* r i r 1

Vi .si mani ra -di rau - di, ra
-

di rau6,
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if i i
<i i i J j j i rr i i ļ

Ka es kal -pa IT -ga, vi _ņa ,
līga -ga _

vin v
,

I,fv f, Ļ
* Jr-t-J. J, j, j, ļļ JJ J J ||

Ka es kal .pa
lī

-ga_ vi
_ ņa, līga

_ga - viņ'.

74. NERAUDIETI, MANI RADI

Juris Baumanis Rīgas Nītaurē, dzim. 1863; pier. V Stelbergs 1939 FS 1700 3441

lf 111 1
ll l I 1I r

M 111 I i I
Ne_rau-die

_
Li, ma-ni ra

_ di, Ka man kal -pa lī .ga - viņ';

fs r
1 ir ruiiri,i \[ "i ī

i

Ne_rau_die
- ti, ma.ni ra

. di, Ka man kal -pa lī .ga _ viņ\

75. VISAS MOSIŅAS RAUDAVA

Anna Trops Lubānā, dzim. 1896; pier. Em. Melngailis 1932. FS 1045, 7304.

4. Vi -sas mo-si
- ņas rau.da_va, Ka es koLpa lau

- da-ve_ņa;
2. Ko, mo-si .ņas, jūs rau.da-ti, Es stai.gā-ju dzī

~ do-da.ma-,

Lf rj .h Sl | CTģjZjj j> I pI J B

4. Vi-sasmo-si
- ņas rau_da_va, Ka es kol

. pa lau _da
-
ven\

2.K0, mo-si.ņas, jūs rau -dati, _ti, Esstai-gā. ju VJzī-do-dam\

76. SIEKU PUPU, SIEKU ZIRŅU

Helēna Stemps Jaunpiebalgā, dzim. 1880; pier. V. Stelbergs 1939. FS 1700, 4297.

4. Sieku pv - pu, sie_ku zir.pu, Ka_rie-pī_šu pa -si
- jāt. Ai,

2. Mel-nu lau-žu kār_tas bi _ju,Me I n s b iJ ma.nis pa -
vaL dziņš. Ai,



a tempo lēnāk

iffiH? p p i Jj J hp-p ypi f■
4. .rai

-
rai ri_di ra -la

-
lā! Ka_ne-pi_šu pa -

si
- jāt.

z. rai
-

rai ri .di ra
-

la
-

lā ! Melns Bij ma
.

nis pa -
val-dzioš.

77. PILNA RINDA PIESĒDUSI

Līze Velps Rīgā, dzim. 1870 Vecpiebalgā; pier. Em. Melngailis 1927. FS 1045, 2050.

t> TTī> IJi P p r1 p P EJ
J;

'P p p"
L Pil _na rinda pie .sē_du

_

si Di -že_no
_ i ,

ra -ie-no
_ i ,

t> j> jn -i j> j> i pr
~

r
-i"

i. Ņer, ner, ņuš - ka, Redz, kur skai-sta, jef - fut -drā!

2. Kur, māmiņa, es sēdēšu, 3. Sēd\ meitiņa, rindiņāi, 4. Nāks Laimīte, ņems no gala,
Es jau tāda nedižena? Pašā rindas galiņāi: Ne no vida lasīdama.

78. BAZNĪCAS ZVANU PARODIJA

No Emīlijas un Voldemāra Korsaka Liepājas Ezerē; pier. A. Korsaks 1928. FS 647, 1149.

Ja nomiris nabadziņš
,

tad baznīcas zvani

h dzied:
-

r ~r i r ' r-=r~ r 1 r
Ga i - dāt, nu nāk, , Gaidāt, -dāt, nu nāk.

Ja nomiris baaāts , tad —

'

r) > y
> >

J J -J--t-t J J-T7~~~2 J 11

Grūd cl
-

lē, Grūd cl
- lē, Grūd cl

-

[ē!
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79. ARĀJI, ECĒTĀJI

* Valkas Ēvelē pier. J. Dreimanis. LĪNIM 11, 1903., 40. Ipp.

itfe J r r 14r r r ir/r rjnr r r -ii
A_ rā_ ji, e_ ce_ Tā_ ji, Vel- kat ga_ rus bin zu. mi. ņus.

Fermatas velk, kamēr elpas pietrūkst.

80. ARĀJI ŅI, ECĒTĀJI

VēlKoši ' Galiņš Valkas Ēvelē; pier. A. Jurjāns. LTMM 11, 1903., 40. Ipp.

m J r r nr r r J crr ir r cr^-i
1. A. rā, ji. rij, c. cē.tā. ji, Velkat ga. ru tir. zu. mi. ņu.
2.1. sa dū-si šī va. sa

. ra. Zemu dzie.di lak.stf. ga, la.

Bt. ARĀJIŅI, ECĒTĀJI

Lēni 1 Miezītis Madonas Galgauskā; pier. A. Jurjāns LTMM 11, 1903., 40. Ipp.

tyi ir M. ii
r

r ppir I" pP i r
!. A. rā. ji. ni, c. cē. tā. ji sē_ du.ši kal. ni. ņā.

2. Cits no cita vaicājāsi, [3. Vai būs silta vasar[ņa,
Vai būs silta vasarin'. Vai augs kupla labībina.

'

LT I, 1400]

82. OROJEŅI, ACATOJI

A Annu Stiernieks, dzim. 1876. Abrenes Bērzpilī; pier Em Melngailis. LMFM 11, 1952., 205. Ipp, 1241.

\§m J'JJ'J'U r r p\'op ļT ir r r piai
1. 0- ro.je. ņi, a.. ca. to. ji, 0- ro-je_ ņi, a. ca_ to. ji
2. Cyts iz vai.co. vā. si, Cyts iz cy.ta vai- co_ vā. si,

pi p p J'J'i r r J'p ip p
J ii

1. sa. ko. pu-ši kaj.ne. riā. i, Sa- ko. pu.ši kal- ne. ņā.
2. Voj bvus mi.žu va.sa_ re. ņa;

Voj byus mi. fu vaJ sa
-

ren.
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83. NO KUMEĻA PAVAICĀJU

H. Sirsons Tukuma Jaunpili; pier. A. Jurjāns. LTMM 11, 1903., 41^Jpp.

f r r r «•• r r r r 'r r
1 No ku. mc. la pa.vai. cā. ju, Vai dzīt ga.ru bir. zu. mi.ņu?
2. Ja tev ma. nis zel ne. bi. ja, Dzen pār vi.su tī. ru. mi. nu.

84. SILTU SILTU, JAUKU JAUKU

Mada Ķāpostiņa Krustpill; pier. J. Vītols 1891. LTMM 11, 1903,41. Ipp.

ak
r r J

-

~jl m r P p p~~P ? p p irr^^
1. Sil. tu sil- tu, jau. ku jau.ku Die. viņš de.va va. sa. riņ'!

2 Dzied putniņi, dzied ganiņi, 3. Arāj i ņi, ecētāji, 4. Lai aug mieži, lai aug rudzi

Arājiņi gavilēj" Velciet garu birumiņ'! Garajāmi vārpiņām!

85. DOD, DIEVIŅI, LABU LIETU

*
tēni

Rīgas piaterē pier. Kažociņš. LTMM 11, 1903., 41. Ipp.

\§t r cr r r r'7-? r r r ic-__pl
1. Dod

;

die. vi. ņi, la. bu lie.tu Je. le vie. nu de..bes. tin'!
2. Grū. ši pū.te a_ rā. ji. ņi, Dru.vas ma. lv stai.gā- jot.

86. AI MELNAI VABULĪTE

. Maija Vītola Valkas Lejasciemā; pier. A. Jurjāns. LTMM 11, 1903., 41. Ipp

fpr i y i r'; ttn r t t
1. Ai mci. nā. i va. bu. lī. te, Grie_zi cc. ļu a. r|_ ja. mi:

2. A. rā_ ja, mi smagas kā. jas, Pil. nas smilkiu pie.bi. ru.šas.

87. VYSA PYRMA PAVASARA

1. Vy. sa pyn. ma pa_ va. sa. ra Dzal. to- ni.mi pu. re. ņim.
2. vis' o. ro_ ji, a. cā. to. ji Sa. sā- du_ ši kaļ-ne.na.

3. Vins pi ut_ ra voi. co_ va. si, Kad byus sy]. tava. sa. reņ'?
4. Tad byus syl. tava. sa_ re. ņa, Xa 7 leks mal. naba. bo_ leņ'.
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88. zīdi, zīdi popiveite

Broņislava Circenis Abrenes Šķilbēnos, dzim. 1902, otru balsi — Broņislava Cibulis, dzim. 1907

. Bērzpili; pier. Em. Melngailis 1941. LMFM 11. 1952., 114. Ipp.. 670

mt-f p i/lp 11? p (r i P p, lt r ip p m
\ \. Zt. di, zi. di, po. pi. vei. te, Vi. sai- di. mi zi. dc. ņīm.

"\
,

2. Cy. tu go. dv ap šū lai. ku Zī. dies ru. dzu tei. ru. menš.

ifoft pppr i p p iMJ) r i r~ 11

89. SVILPJ IRBĪTE EGLAJĀI

Pēteris Reinbachs Rīgā, dzim. 1863 Rīgas Suntažos, pier Em Melngailis. FS 1045, 2038

p
J> J> ii a r

j j> jnfr 73 ?j> j> iii > j-3-jai
I. Svilpj ir. bf- te eg. lā. jā. i . Es svi 1. po.ju c cē. damis,

1. eg.lā-jā. i, Es svil.po.ju c. cē. da-mis

2. Šķiet irbīti IztekamV, 3. Apkārt griezu kumeliņu, 4. Apkārt griezu tautu meitu.

Iztek ciema zeltaimte I ardamsi, ecēdamsi, Padomiņu vaicādamsi

5. Paldies saku tautiešami 6. Kas to manu maizes kuli

I dzirdoti, nedzirdoti. No pleciemi noraisīja.
IPrecētai nebij jāiet kārtā uz muižu]

90. ARIT, BROĻI, POPIVEITIS

a r>
Gela Pastare Daugavpils Preiļos, dzim 1885; pier. Em. Melngailis 1941. FS 1045, 8614.

kyi J'p ppi p H J'i j'p p p i' r' p p J^^i
A.rit.broli, po.piveitis, Atsto.jK.ti mv.nu do]u, At. stoji. ti mv.nu doļ'

91. ARIT, BROĻI, POPIVEITIS

Jūlija Rubene, dzim 1884. un Dārta Gatina, dzim 1880 Daugavpils Preiļos; pier. Em. Melngailis
. ' JĻ mi FSIO46

'
8595-

-i. A_ rit, bro.ļi, popi- veitis, At.stoji. ti munudoļu.
2. Lai zī. dē. ja muna do.ļa BoLta.jo.si pučeitē.'si.

■ i ■ i - \j^mp^j\tf^
1. munu doju, At.sToji. ti munu doļ.
2. pučeitē.'si, Bol.ta.jo-si pu.čei.tēs.
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92. ARIT, BROĻI, ARIT, BROĻI

4 Preiļu raj. Zdanova v. n. l/a tautas dziesmu ansamblis; pier. P. Kveldē 1955.

|(UL
-

r r r r\i o PpipP g p ii

„ .
i. A.

- rit, bro. li, a _
.rit, bro li, po. . pu. vei- tes,

l; |L "

?i ļ /''Ķ;
i&čl r r r r lig i? (i is iru h lie f r r »

< . i. po_ -puvei- tes, M_.nu do. tu at-sto-jī. ti, at. sto. jf- ti.

tīt
1

2. Lai zīdēja muna doļa 4. Ni orojam maizes trvuka, 6. Tys nu toi vaicovosi,

Boltojomi pučeitemi. Ni yudioa olūtāi. Voi byus gara vasareņa.

3. Orojs ora kaļnenāi 5. Orojeņi, acātoji 7. Orojeņi, broleiteņi,

Olūts taki lejeņāi. Sasēduši kajneņāi. Dzenīt garys, plotys vogys.

8. Eisa byusi šei vošora,
Zemi dzīda laksteigola.

93. LAKSTEIGOLA, SIEJIS PUTNIS

Jezups Vilcāns, dzim. 1874, un Anna VUcāns, dzim. 1869 Daugavpils Vārkavā; pier. Em. Melngailis
1940. FS 1045, 8454.

1. Laksteigo.la, siejis putnis, Ptcel munu o.ro.je-nu, Pfcet munu o.ro.jeņ!
2. Aluns o. ro.j\s jaunisbe.ja, Siejislaika na.zy.no.ja, Siejis laika nazj/noj!

94. lakstīgala, sējas putnis

J=92 Latgalē; Em. Melngailis «Birzēs i norās» IX, 1944., 12. Ipp.

Is'% p c p- pI p p
J' J' I g p p P I. r^TT^gg-=l

1. Lakstf.ga. la, sējas putnis, Lakstr.ga.la, sē. - jas put.nis,
2. Alans a. rā. jis jaunis bi_ ja, Alans a. rā.jis jau_ _

nis bija,

p p piu~pp r r isp p p P^Crj'
j
'r 11

1. Piecel manu a.
_ rā_ji_ ņu, Piecel manu a-

_ rā-jin.;
2. Sē-jas laika ne-

.
zi. nā-j'a, Sē.jas/ai-ka ne.

- zi-naj'.2. Sē-jas laika ne,
_

zi
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95. JAUNS BIJ MANIS ARAJIŅIS

a
Anna Liepiņa Jaunpiebalgā, 79 g. v.; pier. A. Krūmiņš 1954. FS 1910, 34.

nj'iU J
,

J J' JU j J
j IJ i ,l_J',M

1. Jauns bij ma. nis a_ rā. jinš, Sē. jas lai- ku

$i J j i* v» j» j? r i*pFPfii*r f f'.n
i. r»e. zi. nā. ja, Ram.tai ri. di.rā, ram.lai ri.di ra. la. lā.

2. Lakstīgala, sējas putns, 3 Lakstīgala maksas pras' 4. Zirņu sieku, pupu siek',
Piecel manu arājiņu. Par arāja celumiņu: Kaņepīšu pasijānu

96. PĒRC, BALINI, ZELTA GAILI

.
Ķersta Serdiene Grobiņā, 63 g v.; pier. L Galeniece 1929. FS 804, 1725.

1. Pērc, bā. li. ņi, zel-ta gai.li, Pērc sudra. ba lak. stī.gsV.

2 Jauns bij manis arājiņis, 3. Gailīt's cēla malējiņu,
Sējas laika nezināj' Lakstīgala arājiņ'

97. NEDOD, DIEVSI, AUGSTU KALNU

a Marija Gulbinska Daugavpils Rudzētos; pier A Salaks 1927. FS 170, 592.

\§t j&r r\r pĢ-nr ppp \rsrtf\n rpi^^l
1. Ne.dod,dievsi,augstu kalnu, Ne. ti.ku.šu a. rā-ji. ņu, Ne.ti. ku. šu a. rājiņ!

2. Es piekusu, kalnā kāpdam', 3. Arājs ara kalniņāi, 4. Netrūkst maizes arājami
;

Arājiņu saukādama. Avots teki lejiņā. Ne ūdeņa avotā.

98. ZIEDI, ZIEDI, PAPUVITE

i M. Ķēra Rīgas Jaunbebros; pier. A. Jurjāns. FS 1495, 2490.

\§U j r. r p
>

p ip p p p ir J; j> jh
f. Zie. di, zie. di, pa. pu. vī-te, Zi_ la. jie. mi zie. di. ņiemi;

1 Ai. jā, ra. la. lā, Zi- la_ jie. -mi zie_ di- niem.

[2. Apars tevi bāleliņi 3. Ar tērauda lemešiemi,
Ar tērauda lemešiem. Ar bēriemi kumeļiem.

1200, 3190]
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99. VAI DIEVIŅI, KO DARĪŠU

a Jukuma Blīdenē pier. Sariantu Ingus. FS 1495, 2451.

i(Uļ j r J ;yir-r ppK r ppi
Vai die. vi-rii, ko da. rīku. šu, A\an cel. mai.na -mie. žu ze. mc;

Vai die. vi. ni, ko da. rt. šu, Man cel. maina mie. žu zem.

100. TAI KALNĀI RUDZUS SEJU

.

M. Jurjāne Cēsu Jumurdā; pier A Jurtāns FS 1495. 799

t. Tai kal nā. i, ru.dzus sē. ju, Tai dc. stī. ju o. zo. li. ņu,
2. Zied ru_ dzf. ši, dzied bi- tī. tes, Pats stai. gā. ju dzie. dā. dam. si,

J I g p
ii JM Ji J' Īli

t. Tra.di. ri_ di ral.ta. tā! Tai dē. stī. ju o. zo. lin'.
2. Tra. di. ri. di ral-la. lā-' Pats stai-gā- ju dzie.dā. darns.

101. AIZ KALNIŅA MIEŽUS SĒJU

. Ģederts Kārkliņš Rigā, dzim. 1869 Jelgavas Emburgā; pier. Em. Melngailis 1931. FS 1045, 3478.

p H" P P P" J)| P
1. Aiz kaf.ni. ņa miežus sēju, Lai a. pe. nis ne. re.dzēj;

iii"]' ļ'/ "i" P n i'M i i ii lv
l.Aiz kaL ni_ ņa mie. zus sēju, Lai a. pe. nis ne. re. dzej.

[2. Apinītis, gudris vīris, 3. Vai tu gudris vai negudris, 4. Tev jāguļ (i) muciņai,

Kokā kāpa lūkoties. Tev jāguļ (i) muciņā. Pašā mucas dibenā.

LT I, 2126 |
102. SUDRABIŅA VIJU VIJU

Madliena Atkuleja Madonas Aduliena, dzim. 1878; pier Em. Melngailis 1932. FS 1045. 7007.

j) J> Jh J* i' 7 Ji* r_r_r p J r \i

1. Sud. ra_ bi_ ņa vi_ ju vi. ju, vi- ju vi- ju
2. Lai iet ma. na |au_ da. vi. ņa, jau. da. vi. ņa,

J> p ip J'J; jiļļ
1- Ap to mie.zu li", dv. mi. ņu, 1 i". dv.mi. ņu, -

niin.
2- Vi. ji. ņā. i vēr. da. mā. si, vēr. da.mā. si

-
mas.
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103. AR VĒRSĪTI ARTI GĀJU

ā Oskars Kalējs, dzim. 1902; pier. Em. Melngailis 1926. FS 1045, 3403.

iļf 44 J j i /
p ir r P P ir r r p l

1. Ar vēr_sT_ti anti gā. ju Cel. mo. tā. i IT_ dv. mā_ i;

1. Ar vēr. sī. ti ar. ti gā. ju Cel. mo. tā. i lī_ dv. mā.

2. Velc, vērsTti, izstiepiesi, 3. Zagatiņa brīnījāsi, 4. Ko brīniesi, žagatiņa,
Es turēšu izplētiesi. Uz zariņa tupēdama. Tā dar' visi darba ļaudis.

104. AR VĒZĪTI ARTI GĀJ'

Dora Lapiņa Jēkabpils Ritē; pier. A Jakāns 1929 FS 832, 1338

1. Ar vē. zīti ar. ti gāj,' tā ir! Cel_ mainā. i

2. Vē. zīts vil. ka iz. stie. pies, tā ir.1 Es Tu. rē. ju

\{p p
J> J> ļfl p p p | p Ģ p g

1. IT. dv. mā, tā ir! Ar vē. zī". ti ar.
ti gāju -jv

2. at_ spē. ries,tā ir! Vē. zīts vil. ka iz. stie.pīe. si,

i^ 1
pppp i p p ;>i jju JlNi

1 Cel. mai- nā_ i lī. du_ mā, ta ir, tā ir, tā ir!
2. Es tu- rē. ju at_ spē. ries, tā ir, tā ir, tā ir!

105. AR VIEZEITI ORTUGOJU

. • Apaļa (Apolonija) Bakļers Daugavpils Rudzētos, dzim. 1891; pier. Em. Melngailis 1941 FS 1045. 9089.

Ifl il J- J1 JS' J> liļ J> J> J> J> I J J> Ji IJ) J)
1. Ar vie.zei.ti j or. tu go-ju, Le.lu kro.vu va. zu-me.ņu.
2. Velc, vie.zei.ti, at. saspie.ris, Kamsa.jau-ci jev.des.re. nu.

lAa j ji jujia j j J iJiJ JiJ7jjia
1. Ok se. ju ve.ju ra. la- 1ā! Le.lu kro.vu va

_

zu.merT.

2. Ok se. ju ve.ju ra. la. lā! Kam sa_ jau. ci jev. desnen'.
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106. AR VĒZĪTI ART ES GĀJU

Katrīna Jankovska, dzim 1877, un Ķersta Rinkuse, dzim. 1892 Rucavā; pier. Em. Melngailis 1931.

FS 1045, 4532.

P P!cj J J Jn '

kj,i¥ ļ j. j> j j j.i iji p p p n
juj j-j j> 71 jji j>m

I. Ar vē.zī. ti, ar vē-zf.ti art es gā. ju, jā! Cel. motā.ja

l(^l i>
p

;>j jļļ ;.t a lilp pppp- J| JJ'Ji7 āii

dru.vī. nā. ja, jā! Rum.tai rumtai ri_ di ra.la.lā!

Jj'j J,7ļ pp p p IC/JjJ)7| JJJJU^

2. Velc, vē.zī. ti, velc, vē.zī. ti, iz. sa. stie. pis, jā! Es tu-rē.šu

ujA1-

pJ> j jia *appp p p- JmJJ'j.? Aļ

at. sa.spē.ris, jā! Rum.tai rumtai ri_ di ra-la.lā!

107. AR VĒRSĪTI ARTI GĀJU

a Emma Baltgaile Vecpiebalgā. 71 g. v.; pier. Ald. Kalniņš 1954. FS 1910, 138, 3997.

\yņ j j jiļi J j jVj ir r p p ižr j j. g

J. Ar vēr. sī. ti ar. ti gā. ju Cel. mai.nā- i lī. dv. mā- i*

\pH j j j~j j;jip» ppp\ti j j ii

1.
Ar

ver. si. ti ar. ti gā-ju Cel. mai. na.i li_ dv- mā.

2. Tautu meita brīnījāsi, 3. Ko brīniesi, tautu meita, 4. Tā strādāja tautu dēlsi

Ko šie abi stīvējāsi. Tā strādāja tautu, dēlsi. Celmotāi līdumāi.

[2. Velc, vērsīti, izstiepiesi, 3. Zagatiņa brīnījāsi, 4. Tā strādāja darba Jaudis
Es turēšu atspēriesi. Kā strādāja darba Jaudis. Celmainai līdumai.

1910, 191J



10S. AIZ KALNIŅA LINUS SĒJU

Grobiņā pier. Vīgneru Ernests. FS 1495. 2732.

FgA p p lPpp±p=M- -Mp' p p s>\
Aiz kal.ni. na li_ nus sē_ ju, Zviegtin zviedza ku.me. li- nis;

Aiz kalni.
ņa

li_ nus sē. ju, Zviegtin zvie. dza ku. mc. lins.

109, CITI VĪRI RUDZUS SĒJA

Liepājas Aisterē (?) pier. A. Rītiņš ap 1890. LTMM VI. 1926.. 8. Ipp.

ijfo j r J J J i r r rj-p ip r

I. Ci_ ti vī_ rt ru. dzus sēja, Man ci. li_ ņas ne. e_ cē- tas*

r nr n J j Trrr-u Jn p
1. Ci. ti vīri ru.dzus sē.ja, AAan ci. li. ņas ne. c. cēts.

[I. Citi visi rudzus sēja, 3. Savu bēru kumeliņu
Man celiņas neecētas. Meitu mātei ķīlām devu,

2. Ko ecēšu es celiņas, 4. Lai citami neapsola
Man nav bēra kumeliņa. Patīkamu līgaviņu.

LT I, 1523.)





PĻAVAS DZIESMAS,
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110. PĀR PĻAVIŅU PĀRIEDAMA

leva Kalniņa Bauskā, dzimusi Rembatē; pier. Em. Melngailis 1926. FS 1045, 3185.

1. Pārpļāvi, nu pār. ie. da.ma, Pļavas dziesmu nodzie.dā.ju; Pārpļa.vi. nu

i. pār. ie. dam, Pļava3dziesmu nodziedāj', Pļa. vas dziesmu no.dziedāj-

[2. Man piebira pilnas kurpes 3. Skaista skaista tā pļaviņa, 4. Kur saulīte rotājāsi
Zilu ziedu, zelta rasas. Kur saulīte rotājāsi, Zelta ziedu vainagai.

LT I, 2J84, 2191.]

111. DIV PĻAVIŅAS ES NOPĻĀVU

. Marija Gubene, «30 latviešu tdz. siev. korim», 1914.

p |V _c 11'
p

1. Div' pļa.vi. ņas es no. pļā. vu Sar. ka. nā_ i ā- oo_ liņ;

1. Div'pļa. vi_ ņas es no. pļā. vu Sar. ka. nā. i ā. bo_ lin'.

2. Dod, dieviņi, siltu sauli, 3. Pati māku sienupļauti, 4. Tik vien lūdzu tautu dēlu,,
Labu vēju kaltējot. Pat' izkapti asināt. Lai sameta kaudzītē.

5. Es uzdevu baltu kreklu 6. Lai tas līdzi līgojasi
Savam siena pļāvējam, Ar baltoi āboliņ*.
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112. KOŠA PĻAVA, KAD NOPĻAUTA

*
Jēkabs Kiburis Bārtā, dzim 1897; pier. J. Brigzna 1948. FS 1836, 9.

»■ ko. ša p]a_ va, kad no. pļau. ta, vēl jo kc.
. ša,

z. Vēl jo ko. ša, jo ra. ie.
. na, Kad sa. mc.

-
ta

i. kad sa. grāb. ta, Rai. rīku. ri- di rai. la. lā, rai. la. tā.
2 kau. dzī. tē. ja;

Rai. rīku. ri.di rat. ta. tā, rai. ta. tā.

113. KOŠA PĻAVA, KAD NOPĻAUTA

A , <4/ma Mielaua Aizrucavas BUtiņciemā; pier. A. Salaks 1921. FS 170. 1871.

14p p
> J'ip p p pi

Ko.
.

ša pļa. va, kad no. pļau. ta, Vēl jo ko. ša,

4h~* Jl n j icj p pi r ii
kad zie. dē. ja, Trai. rai rai. rai, trai ra. • la. lā!

114, DZIEDĀT MĀKU, DANCOT MĀKU

Marta Sutele Vecpiebalgā, dzim. 1903; pier. Ald Kalniņš 1954 FS 1910, 260, 4595

y*~ rrJlflp Jl J
l

" '*
: r* f r

1- Dziedāt mā. ku, dan. cot mā. ku, Ai, dancot mā. ku,

t

PCVJIP!P Jr J' > I

P* P P- P
> P y 11

1- Sie. na pļau.ti ne. ma. cē. ju, Ai, ne. ma. cēj.'

2 Kaut mācētu sienu pļauti, 4-. Es aiziešu tautiņāsi 6. Nav nevienas āra pļavas,
Būt' arāja līgaviņa Ar visāmi telītēmi. Kur telītes paganīti.

3. Pļaujat sienu, kam vajaga, 5. Mauj telītes, brēc aitiņas, 7. Mauj telītes, brēc aitiņas,
Man sieniņa nevajaga. Dzirdēj' mani runājoti. Raudāj' pati ganīdama.
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115. BOLTA EIMU, BOLTA TAKU

Agate Borozinska, dzim. 1859 Barkavā; pier. Em. Melngailis 1930. LMFM 11, 1952., 261. Ipp., 1606.

1. 801. ta ci. mv, bol. ta ta_ Ku 80. te. na. mi sf_ .na ko- stu;

4ju j jj j i j

1.801. ta ci. mv, bol. ta ta. ku 80. le. ņa. mi sī- na kost.

2. Patais' maņe, boļeļeņi. [4. Taidi kūki te naauga,
Bolta kūka grobekleiti. Taidi auga Vidzemii.

3. Vysu mežu izstaigoju, 5- Dzelža saknis, vara lopis,
Taida-kūka nadaboju. Sudrabeņa viersuneite.

1045, 7882.]

116. SĪNEŅA GOJU KOSDAMA

Dārta Gatiņa Daugavpils Preiļos, dzim. 1880, pier. Em. Melngailis 1941 FS 1045. 8606

pn-y77t-ļ i j. ji j> nJ! 1 1 j j) j j,i
1. Si". ne. ņa go. ju kos. da. ma, Sī. ne. ņa go. ju kos. da. ma,

2. Vai. rok fna. ne plaula sī. na, Vai. rok ma. ņe pļauta sī. na,

V J J Jl J J J) J) IJ3 J ji Jl J J j II
1. Do. bu. Ie

. ņa la. sei. da. ma, Do. bu. le
. .ņa la. sei. dam'.

2. Na la. sei. ta do. bu. le
. ņa, Na la. sei. ta do. bu. len'

117. SĪNEŅU GOJU PĻAUDAMA

.
Anna Skutele Daugavpils Preiļos, dzim 1886; pier. Em Melngailis 1941 FS 1045. 8620.

yN jiJ J JI J J J Jl

Sī. ne. nu go. ju pļau. da. ma, Sī. ne. nu go. Ju pļau.da. ma,

J3J' J Jl J J J, I J J J) Jl J J j II
Do. bu. le. .ņa la. sei. da. ma, Do. bu. le

. .ņa la. sei. dam'
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118. SINEŅU GOJU KOSDAMA

Domicela Liepinš (Līpenš) Daugavpils Vārkavā, dzim. 1900 Aulejā-Izvaltā; pier. Em. Melngailis
A

* ' ' *

1941. FS 1045, 8512.

M*j> s> j jua j r Jj-ria J' j > i£
1. Sī. ne. ņa go. ju kos.

.
da. .ma, Sī- ne. .nu go-

2. Sī. ne. ņu dc. .vu vuš-
.

ke. -ņai, Sī. ne. .nu oe.

J r d J)j -Op J> p \\r J--_x_^m
1. ju kos.

.
da. .ma, Do. -bu. le. riu la. sei.

_
da. ma.

2 vu vuš-
.

ke. .ņai, Do. .bu. le. ņu bu. cc.
. ņa. mi.

119. SiNENU GUOJU KOSDAMA

Tekla Pltkeviča Viļānu Radopolē, dzim. 1903 Rēzeknes Galēnos; pier. Alā. Kalniņš 1955. FS 1925, 5293.

J> J>
r P\i p P p

jl Lr I
1. Sī- ne. ņu guo. _ju ko.se. da. .ma, da ai-

_
ja

;

2. Vai. rāk man i Ko. sta sī. _na, da ai.
_ ja,

iļļ 1'"' 1' p ii >
"UL J'

> [i ui/p J; r i

1. as kos. da.
_ ma, Da.

-

bo. -le. -nu la_
. .

sei. dam.

a. Ko.
.

sta sī-
. na, Na la. .sei. .'ta da.

.
buo.len'.

120. DOBUĻOTA TEI PĻAVEŅA

Katra Broliša Rēzeknes Kaunatā', dzim. 1891; pier. Em. Melngailis 1941. FS 1045, 8572.

I;VJU jļ y>d ū 1 r ' lil\ļ i 'I
l. Do. bu. ļo. Ta tei pļa. ve. ņa, Do. bu. jo. ta

j J j j iii o j i

1. tei pļa. .ve. .ņa, Zo. bo. ko. ti pļo. _vē_ -jeņ'

2. Kabi maņe tei pļaveņa, 3. Atsasādu jiz akmiņa, 4. Nuzapyuta, tai saciejar
Tos pļaveņis p]ovējeņš. Akmifis gryuši nuzapyuf. .Byus tev gryuši dzeivojūt.
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121. DOBUĻOTA TEI PĻAVEŅA

* Bārbala Stepina Daugavpils Aulejā, dzim. 1891; pier. Em Melngailis 1941 FS 1045. 8785.

\ķ J> JJ M J {> r
y r iii J j Jj ,i

Do. bu. jo. ta tei pļa. ve. ņa, Do. bu. ļo. ta

frfe cLr rrrm Jl
p T~Jīt^j 'i'

tei p)a_ ve. .ņa, Zo. bo. ko. ti pļo. vie.
. . je. . m.

122. DOBUĻOTA TEI PĻAVEŅA

.
Tekla Vīluma Daugavpils Aulejā, dzim. 1881; pier. Em Melngailis 194 LFS 1045, 8777.

kJmI J>> J'in>r r
J- piiip w P Jlli

1. Do. bu. ļo. ta tei pļa. .ve.
. ņa, Do. bu.

. ļo. .ta
2. Kai man byu.tu tei pļa. .

ve.
.

na, Kai man Byu .tu

r r ift >
p cj-PiHt) r r >ll

1. tei pla. .ve.
. na, Zo. bo. ko. ti

#
plo. vie.

- - je. .ni.
2. tei pļa. .ve. . ņ'a, Tos pļa. vc. ņis pļo. vie.

. . je. .ņi.

123. DOBUĻOTA TEI PĻAVEŅA

Tekla Viluma Daugavpils Aulejā, dzim. 1881; pier. Em. Melngailis 1941. FS 1045, 8779

ģj>T?rj~rj=£\ r r
J ri m P

Ji
Do. bu. ļo- .ta tei pļa. .ve. . ņa,

Do. -bu.
. -ļo. .ta

k( J J
r r~ r I g rr f p I r r SI

tei pļa. -ve_ .ņa, Zo. bo. ko.
.

.ti pļo. vie. je. .ņu

124. DOBUĻOTA TEI PĻAVEŅA

, Elizbela Bidzāne Rēzeknes Kaunatā; dzim. 1884; pier. Em. Melngailis 1941. FS 1045. 8705.

Do. bu.ļo.ta tei ve. na, Do. bu. ļo. ta tet pļa. ve. na,

JJ J J'l J >
r J. Jl JJJ Jl J Jp J 18

Zo. bo. ko. ti pļo- vie. je. ni, Zo. bo. ko. ti pļo. vie. jeņ!
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125. DOBUĻOTA TEI PĻAVEŅA

, . Agata Vagale, 65 g. v.; meldija dzirdēta Krāslava; pier. P Barisons 1933. FS 1378, 11.

i' H j\[ 1 li i , ,l i 1 ll
i. Do. bu. ļo. ta tei pļa.ve. .ņa, Zo. bo_ kots. i pļo.vie.jena.

2. Ka man' byutu tei p'aveņa, 3- Ni m'* n byusi tei p|aveņa,
Tos pjavenis pjoviejeņš. ' Ni tos p]avy§ pļoviejeņi.

126. ROTOJ' SAULE, ROTOJ' BITE

Tekla Pridāne Rēzeknes Kaunatā, dzim. 1861; pier. Em. Melngailis 1941. FS 1045, 8681.

I j-j
r j\n j J jia rj la jj

1. Ru. toj' sau. le, rū. toj' bi. te, rū_ .tojj ru.
. toj'!

2. Sau.le, sī. .nu kal. tie. .da. ma, rū.
. toj', rū-

_ toj'!

\Ļ± r
J

r J i J J Jurj J itii
iPa le. _lv.

_

i tei.
_

ru. .mc. - ni, rū. -toj' rū!
2. Bi-

- te, zī- .dus la.
.

sei. da
- .ma, rū. -toj,' rū !

127. RUTOJ' SAULE, RUTOJ' BITE

. Jadviga Dortāne Rēzeknes Andrupenē, dzim. 1900 Dagdā; pier. Em. Melngailis 1941 FS 1045, 8731.

\y% J j J Ji r J J Jii j J i j

Rū. toj' sau. le, rū. toj' bi. te, rū. -toj,' rū. -toj'.'

J J J J J lAJ J I J

Pa tei- .tu. .ji tei. .ru. .mc. ņi, rū. -toj' ru. -toj!

128. ROTOJ' SAULE, ROTOJ' JBITE

,
Borbola Kaņeps Ludzas Mērdzenē, dzim. 1898 Baltinavā; pier. Em. Melngailis 1940. FS 1045. 3097.

j Ji Jl Jl J j\_ : x I jt, I; i jil
1. Rū. toj' sau. le, ru. toj' bi. te, rū.

- toj) rū.
- toj'!

2. sau_|e, sī. nu kal- tā. da. ma, rū.
.

toj; rū.
- toj!

le. tei. ru. tme. toj,'
2. Bi. te, zī. dus la. sei. da. ma, rū- - io]] rū. - toj!
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129. ROTAJ BITE. ROTAJ" SAULE

Katnne Purene, 73 g. v., un Elza Sulce. dzim. 1891: Lielvārde pier. lek. VītoUņs 1950. FS 1790, 164.

Vor. 1~ M
* j)—

.

9 ) n *' i Ponēmējo

4* *J[ J' Ji;» c P
J'ia |J (l \i <> j i

1- Ro. laj' bi. te, ro. tāj' sau. le, ro.
. tā, ro.

. tā!
2 Bi. te, zie. dus la. sī. da. ma, ro.

.
tā, ro.

.
tā!

ij :: :.h i: : : \, .
■

1. Pa lie. . la. .ju tī.
.

ru. .mi.
. ņu, ro. .tā!

2 Sau. 1e; sie. .nu kal.
.
tē. .da. .ma, ro- - tā!

130. KASĪT SiNU. KAM VAJAGA

. Agate Trizna Daugavpils Aulejā, dzim. 1897; pier. Em. Melngailis 1941. FS 1045, 8783.

tyi J>p xj>\jj r>p ;r r iii pr p \%
Ka.sit sī. nu, kam va.

_ _ .ja. .ga, Ka. sit sī. nu,

\ķ Jj»r
r r jr7r j p «

ka. mi va. ja. ga. Man sī. ne. ņa na. va _ja .ga•

131 PĻAUNIT SINU, KAM VAJAGA

Broņislava Circenis Abrenes Šķilbēnos, dzim, 1902, pier. Em Melngailis 1941, LMFM 11, 1952.,

.
113. Ipp., 665.

P P P ff ip P P 0 IP P P P i p p
i. Pļau. nit sī. nu, kam va. ja. ga, AAaņ sī. ne. ņa na. va. ja. ga,
2 Pi. pļaus ma. ņe tau. tu dāt. si Bol.' ta vī. ni do. bu. le. ņa,

pi r r rju* p
iiO

r Oi, na. va. ja. . ga, sī.
. ne. . .ņa na.

. _

va. jag'.
2- oi, do. bu. le.

. ņa, Bol.' -ta vī.
.

.ni do.
. .

bu. leņ'i

132. PĻAUNIT SĪNU, KAM VAJAGA

4
Tekla čeirans Daugavpils Vģirkavā, dzim. 1867; pier. Em. Melngailis 1941. FS 1045, 8463.

tyH J> J> p Jlp J> Ji J'lp J> p JM
p

J'^^
1. Pļau. nit sī. nu, kam va. ja. ga, A\an sī. ne. na na. va. ja. ga;
2. Ru. din ī. šu tau. te. no. si Ar

7
vi. so. mi te. lei. te. mi;

4
> ' 1

i\> ji j; j) |;t ;> | ;> ;> j> ji |j>ji g

1-Pjau. nit sī. nu, kam va. ja. ga, sī- ne. ņa na. va.

2.Ru. din ī. šu tau. te. ņo_
si Ar

'
vi. so. mi te. .lei. tem'.
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133. PĻAUNIT SĪNU, KAM VAJAGA

Jadviga Dortāne Rēzeknes Andrupenē, dzim. 1900 Dagdā; pier. Em. Melngailis 1941. FS 1045, 8723.

U Pļaunit sī. nu, kam va_ ja. ga! Man af. ne. ņa na. va. -jag;
2. Ru.denī. su tau. te. no. si Ar vi. so. mi te. lei. .tēm;

ppJJ) j| J' J'Jr. J | J) j 1
1- Pļaunit sī

. -nu, kam va. ja. ga- /lansī. ne. ņa na.
- vajag.

2 R'u.den ī.
.

šu tau- te. ņo. si Ar vi. so. mi te.
_
lei.tem.

134. PĻAUNIT SĪNU, KAM VAJAGA

,

Monika Spulis-Vilcāns Daugavpils Preiļos, dzim. 1896; pier. Em. Melngailis 1941. FS 1045 8555

r r r -nu Jir r, r p' ; Jjj Ji
1. Pļaunit sī. nu, kam va. ja. ga, Pļau.nit sī. nu, kam va. ja. ga,
2. As aiz. go. ju tau. te. no. si, As aiz. go. ju tau. te. ņo. si

ijW J J J- Ji J j /J i J J r pir J J

1. Man sī- .ne. .ņa na. va. ja. ga, Man sī. ne. .na na. va. jag.
2. Ar vy_ so. .mi te. lei. tē. mi, Ar vy. so. .mi te. lei. tēm.

135. PĻAUNIT SĪNU, KAM VAJAGA

%

* Anna Sņepe Daugavpils Jasmuižā, dzim. 1876; pier. Em. Melngailis 1941. FS 1045, 8624.

prr-TTttīb J> J JIJ j-j J> J'l J £3=ļ
f. Pļau. nit sī. nu, kam va. ja. ga, Pļau. nit sī. nu, kam va. jag,
2. As nū. go. ju tau.te. no. si, As nū. go. ju tau. te. nos

ir* /jj'i'ij^j^
1. Man sī.

. ne. ņa na.va.ja. . ga,
Man sī.

.

ne. ņa na. va. jag.
2. Jar vi. . so. mi te. lei. tē

-

.
mi, Jar vi.

.
so. mi te. tei- tēm

136. PĻAUNIT SĪNU, KOŠAT SĪNU

, - Jadviga Leītāns Ludzas Skaunē, dzim. 1890; pier. Em. Melngailis 1941. FS 1045, 8397,

Pļau.nīt sī. nu, ko.
.

sat sī. .nu, Pļau.nīt sī. nu,

1> J Prf3 \f\ J> Ji J) Jlil J> j^L^J
ko. sat aī. .nu, Kam sī. ne. ņa va. ja. . . go. .i.
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137, PĻAUNIT ŠTNU, KAM VAJAGA

Jadviga D'inkins Ludzas Pasienā, dzim. 1865 Daugavpils Asūnē; pier. Em. Melngailis 1941. FS

A jl 1045. 8424.

1. Pļau.nit sī- .nu, kam va_
_ ja. -ga, Pļau.nit sī.

_ nu,
Z. Ru_ din ī. .šu tau. te.

-
no. -si, Ru. din ī. .5u

Ijt* $ J JT) IJ>J> J> J| J> jn jj
i. kam va.

.
ja.

. ga7
Man sī. ne. .ņa na. va

_ . ja. . ga.
2 tau, te.

. ņo. .si Ar vi. so. .mi te. _fei_
.

tē. .mi.

138. PĻAUNIT SĪNU, KAM VAJAGOI

i Marina Lamašs Rēzeknes Bukmuižā, dzim. 1894; pier. Em. Melngailis 1941. FS 1045, 8374.

1. Pļaunit sī. .nu, kam va.
. . ja. . goi, Pļau.nit sī. nu,

2. Pu. din ī. .šu tau. te.
. .

no. _ si, Ru. din ī. su

Ijfo J «TJ ņ\iJ> J Jrj) ļļ JI
0

I
1. kam va. _ja. -goi, Man sī. ne. ņa, na. va.

_
-ja. .goi.

2. tau. te.
.

no. _si Jar vi. so. mi te. lei.
- -

te. .mi.

139. PĻAUNIT SĪNU, KAM VAJAGOI

a Malvina Lamašs Rēzeknes Bukmuižā, dzim. 1894: pier. Em. Melngailis 1941. FS 1045. 8366.

iyji J> ji n j_j \-j ji j) jļjg
I. Pļau nit sī. nu, kam va.

. -j a
- - g°i, Pļaunit si_ nu,

j .rj.rj j-jiHJ' j j i
Q

iii
kam va. -ja. goi, Alaņsī. ņa na. va.

_ . ja. . goi.

i a js,n j-j m JI J JJ J 4.J la J> > J-1>5
4 2. Ru. den ī. šu tau te_

. . ņo. _
si, Ru. den ī. šu

y1 j n 14 Jj)jij) la j J

tau. te.
. ņo. si Jar vi. so. mi te. lei-

. -
tē.

.

mi.

140. PĻAUNIET SIENU, KASIET SIENU

Rozale Kapickls Ludzā. 59 g. v.; pier. P. Ore 1939 FS 1712, 239,

i. Pļauniet sie. nu, ka. siet sie_ nu, Kam sie. ni. ņa va.ja_ dze. ja.
2Eš ne. pļau.šu, es ne. kas. šu, Man sie. ni_ ņa ne.va.ja_ ga.



.41. PĻAUNIETI SIENU, KASIETI SIENU

Mikelina Muižnieks Ludzas Šķaunē, 54 g. v.; pier. P. Ore 1939. FS 1712, 222.

f. Pļaunie.t» sie. nu, ka-sie. ti sie.
. nu, Pļauniet sie. .nu.

js/ezīme. A/e/drjapj'enoKsiīia {rKararv/enur/r/du ieosta; domājams, xxz čč/ājea/s
če/csts c/ziedams sodā ver'dā. :

\Ļļj p i'L^t-1P v U/'-hU 1 r -J^l
2. Kam sie. .ni. ņa va_ja_ .

dzē.
. ja, Kam sie.

.

ni.
.

na.

[3. Es nepļaušu, es nākasšu,
4. Man sieniņa nevajaga.]

142. KASĪT SĪNU, KAME VAJAGA

Jadviga Dortāne Rēzeknes Andrupenē, dzim. 1900 Dagdā; pier. Em. Melngailis 1941. FS 1045,8727.

Ka. sit 31. nu, ka. mc va. ja. ga, Man sī. ne. ņa na. va.
. jag'

143. PĻAUNIET, MANAS PĻĀVĒJIŅAS

a Anna Bulis Ludzā, 70 g. v.; pier. P. Ore' 1939. FS 1712, 549.

r J- r ir
_j

J NJ r \ J I
1. P|au. _niet, ma. . .nas pļā. ve.

. .ji.
3

_ . ņas,
2. Pie.

_
ku.

. _ su.
.

.ši ma. zie ga. .
. ni,

4 r r~r i cj> J i ; r ļcj- i
1. Pļau. niet, ma.

. .

nas pļa. ve. _ji_ 3
_

. ņas.
2. A\a.

.

zas mā.
. .

sas p'ļā. vē_
. ji. _

. ņas.

144. PĻAUNIET, MUNAS PĻĀVĒJIŅAS

a m 7V*/a ftus'/ien? Ludzā; pier. P. Ore 1939. FS 1712, 324.

Pļauniet, mu.nas pļā. .vē.
. ji. . ņas, Plauniet, munas

i^f
i 1 f r r -"m p p p pin p J ii

pļā. .vē_ .ji. ņas, Da pa. sa. mi va. ka.
_

rsP.
.

mi.



RUDZU DRUVAS,
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145. ZĪDI, ZĪDI, RUDZU VORPA

Suzanna Puncule Daugavpils Preiļos, dzim. 1892; pier. Em. Melngailis 1941. FS 1045, 8563..

1$ p JUU) 1 p J»J) JI Jp J'J' IJJy»J> Iji p
J'J' 1 J'J)J3

Zī. di,zī-di, rudzu vorpa, Zī. di, zf.di, rudzu vorpa7
Dc. ve.ņo-mi aiJe.ņorn.

146. ZĪDI, ZĪDI, RUDZU VORPA

Domicela Liepiņa Daugavpils Vārkavā, dzim 1900 Aulejā; pier. Em. Melngailis 1941. FS 1045,

h
t
' 3 85Hh

\§n j j
p j'j'ip -Mp \% j wj r i

1. Zf. di, zī. di, ru_ dzu vorpa, De.ve. ņomi ai. fe_
. ņo. mij

2. Mv. ni bro.ļi klie.ti tai.sa De_ ve. ņi-mi jo. ru.
_

di- mij

j J 11.

1. Zī. di
;

zī.
-

di, ru. dzu vor.pa,
Dc. ve. ņo_

.mi ai- le_ ņom!
2. Alu- ni bro_ .īi klie.ti tai. sa Dc. ve. ņi. .mi jo. ru. dirn.

147. ZĪDI, ZĪDI. RUDZU VORPA

Jadviga Dortāne Rēzeknes Andrupenē, dzim. 1900 Dagdā; pier. Em. Melngailis 1941. FS 1045, 8725.

Jp J/3J lj, JJ J-3 I
A ļ klie.ti tai

.

.sa

\§w Jp j jjj i J1 p j> ji j) J»J j-ji;>j>.^
1. Zī-di, zī. di, rudzu vo-re. pa, De-ve.ņo. mi ai- le. ņo. mj.

2* Mu-ni bro. li k 1 ieti tai -sa De.ve. ņi. mi o- ru_ di- mi.
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148. ZĪDI, ZĪDI, RUDZU VORPA

.

Tereza Daukste Aglonā, dzim. 1873: pier. Em. Melngailis 1941. FS 1945, 8817.

Zī.di, zī.di, rudzu vorpa, De.ve.nomi ai. le. ņom, De.ye.no.mi aiJe.ņorn.

149. ZĪDI, ZĪDI, RUDZU VORPA

a Tekla Vi[uma Daugavpils Aulejā, dzim. 1881; pier. Em. Melngailis 1941. FS 1045, 8759.

igAa jW)J;jMii j»; j>±\{t i

1. Zī. di, zī. di, ru.dzu vorpa, Dc. ve.
.

no.mi ai. le.
- ņom.

2. AAu.ni bro. |i U1ieti tai.sa De.ve.
.

ni.mi o. ru_ .dirn.

150. ZĪDI, ZĪDI, RUDZU VORPA

Broņislava Sidars Madonas Tirzā, dzim. 1869 Rēzeknes Makašānos; pier. Em. Melngailis 1932.

. FS 1045, 7329.

Zī.di, zī.di, rudzu
vorpa, De-ve.ņo.mi ai-lei.temi, Dc. ve. ņo.

mi ai. lei. tem.

151. ZĪDI, ZĪDI, RUDZU VORPA

.

Domtcela Dzalbe Daugavpils Aulejā, dzim. 1918; pier. Em. Melngailis 1941. FS 1045, 8747.

Zī.di. zī-di, rudzu vorpa, Zī-di,zīdi, rudzuvorpa, Dc- ve. no. .mi ai. le. ņom.

152. ZĪDI, ZĪDI, RUDZU VUORPA

Anna Madaļans, dzim. 1860, un Tereza Daukšte, dzim. 1873, abas no Aglonas; pier. Em. Meln-

a gailis Rīgā 1931. FS 1045, 4238, 4278.

p J'c/J'ejK-1 r ri?r ŪJ r r JII
1. Zī.di, zī.di, ru. dzu vuor.

. pa, Zī.di, zī.di, ru.dzu vuorpa,
2. Muni bruoļi Klieti tai-

- sa, ■ Alu.ni bruoļi ķlieti tai.sa

1. Dc. vej.ņo.mj ai. lei. ņo. - mi, De_ vei. ņo.mi ai.le[_ no. mi.

2. Dc. vei-ni.mi o_ rū. cly- „
mi, De_ vei. ni.mi o. ru_ dy.mi.
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153. ZĪDI, ZĪDI, RUDZU VUORPA

Leukadija Ratniece Rēzeknes Kaunatā, dzim. 1907; pier Ald. Kalniņš 1956, FS 1930, 5055.

Zī. di, zī. di, ru. dzu vuorpa, rū.
. to, rū.

-
to!

Dc. .vi. .ņa. mi ai. .le. .ņo. mi, rū.
.

to, rū_
.

_to!

154. ZĪDI, ZĪDI, RUDZU VORPA

Adele AdamoviČa Ludzā, 50 g. v.: pier. P. Ore 1939. FS 1712, 453.

p-j PJ j> Jip c/p JMa/ r p-J9 la r i
1. Zī. di, zī. di, ru. dzu vor. pa, Ru.

. .tā, ru- .tā!
2 AAuns bro_lei- tis klē. ti tai. sa, Ru.

. -tā, ru.
.

tā!

p JJ> Jl p p p JIA J' r J J ll
1. Dc. vei. ņo. mi ai. le. ņo. mi, Ru.

. _tā, ru. .tā'
2. Dc. vei. ņi. mi o. rū. cli. mi, Ru.

.
_tā, ru. -tār-'

155. ZĪDI, ZĪDI, RUDZU VORPA

Zole Ločs Ludzā. pier. P. Ore 1939 FS 1712, 483

v.

J j ļ
Dc. vei. ņo. mi zī. di. ņie. Ru.

.
tā, ru.

. .

tā!

156. ZĪDI, ZĪDI, RUDZU VORPA

f, Sofija Sauls Ludzā, 55 g. v.; pier P Ore 1939. FS 1712, 439

y M p pl F P ml3r
r

r-T r~P f^h___rf-H
Zī. di, zī. di, ru. dzu vor. pa, Ru.

- . tā, ru. .tā!

W i'1 i>.p J, p pivīrQ la r r ll
Dc. vei, ņo. mi zī. di. ņie. mi, Ru_

. _
tā, ru.

-

tā!
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157. ZĪDI, ZĪDI, RUDZU VORPA

Anna Prikule Daugavpils Vārkavā, dzim. 1886; pier. Em. Melngailis 1941. FS 104i, 8538.

JJJJI J> J J J'ļ
r

J» JJ|J J'
p

Jļf
1. Zī. di, Zī. di, ru-dzu vor. pa, Dc. ve. no. mi ai. le. ņo. mi;

\&n r r J Jl J J r r icV r
J

- p.ir
1. Zi_ di, zī. di, ru. dzu vor. pa, Dc. ve_ no. mi ai. le.

ņom.

2. Muni broļi klieti taisa 3. Zalta sīnis, vara greida,
Devenimi orudimi. Sudrobeņa stendereitis.

158. ZĪDIN ZĪDI, RUDZU VORPA

Marija Vilcāns Daugavpils Vārkavā, dzim. 1874; pier. Em. Melngailis 1941. FS 1045, 8486.

kjļ > n (ii+ii) j> J» Jp IJ J33J] j) j Ij,JJ j IJ J"3J Jj pM

1. Zī.din zī.di, ru. dzu vorpa, De.ve.ņo.mi ai-
.

le. ņo.mi.
2. Mu.ni bro-li klie. ti tai.sa De.ve. ni.mi o_

_

ru. cfi.mi.
> >

159. ZĪDI, ZĪDI, RUDZU VORPA

i Bārbala Stepiņa Daugavpils Aulejā, dzim. 1891; pier. Em. Melngailis 1941. FS 1045, 8795.

rgrHe-Jl H p JIJ> J J J> J 1)1 _h Ji JH
r I J^^^

Zī. di, zī.
_

di, ru. dzu
vor.pa, De.ve. no. mi ai. le. ņom.

160. ZĪDI, ZĪDI, OKE, RUDZU VORPA

*
Jlza Grabauska Rēzeknes Andrupenē, dzim. 1868; pier Em. Melngailis 1941. FS 1045, 8739

i'jjA? r r r Ji 1 11
Jl J) J' j j

1

1. Zī.
_

di
;

zī_
.

di, O- ke. ru. dzu vor.
. pa,

2. AAu. .ni jbro_ .li, o- ke, klie ti tai.
. sa,

i'j l'l 1 1 " J'i jj'Ju J'.!_J JĻi
1. Ei, dc. ve_ no. .mc da ai-

_
le. no. mc, ai.

-
. le. ņom.

2. Ei, de_ ve. ni. .mi da o.
.

ru. cli-, mi, o_
_ .

ru. 'dirn.
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.161. ZIEDI, ZIEDI, RUDZU VĀRPA

Rēzeknes apriņķī dzirdēta, dzied Minna Bērziņa, dzim. 1884 Talsu Lībagos; pier. Em. Melngailis
a Rīgā 1925. FŠ 'J045. 4150; pier. Aid. Kalniņš Viļānos 1955. FS 1925. 5275.

w* rr r r.ir irts JiM P p p.i*r rr i
i. Zie. di, zie. di, ru. dzu vār. pa, (Dc. vi.ņā.mi ai. Ji. ņām;

AAans bā. li. nis kla. ti tai. sa Dc. vi. nie.mi a. ro. dfem;

4* rrr r ir rfO ftp Pitr rf ll
i. Zie. di, zie. di, ru. dzu vār.

_ pa, Dc. vi. nā. mi ai. li. ņām.
-••Mans bā. li. ņis klē. ti tai. .sa Dc. vi. nie.mi a- ro. cliem.

162. ZIEDI, ZIEDI, RUDZU VĀRPA

Petronete Melnis Madonas Tirzā, dzim. 1905 Rēzeknes Bērzgalē; pier. Em. Melngailis 1931. FS

A jl 1045, 6871.

W % rr r r \crer J
; p'*p p, p p.iīi r r°^

1. Zie. di
r

zie. di, ru. dzu vār. pa, Dc- vi. ņā. mi ai. li. ņām;
2. Mans bā. fi. ņis klēti tai. sa' Dc. vi. nie.mi a- ro. diem,

\ijfh r r r Hcrc/P' pia Jl
p, p HžK r «, 1

1. Zie. di, zie.di, ru. dzu vār. pa, Dc. vĻ ņā.mi ai. li_ ņām.
2. A\ansbā. li. ņis klē. ti tai. sa Dc. vi. ņie.mi a. ro. diem.

163. RUDZU CELIŅU NOGĀJU

Veronika Zichars Daugavpils Preiļos, dzim. 1890; pier. Em. Melngailis 1941. FS 1045, 8581.

\&*n }> j> J j>i j;; ijJ» J j>\ j> /3 j> ja
Ru.dzu cc. H. ņu no. gā. ju, Rudziem zie.du vēr. da. mā. si

;

10aj- j) >ji i j)la ji jg
Ru. -dziem zie.du vēr- .da. mās. 2. Cits bij bal.tis, cits pe. lē. kis,

10 Ji J» J' J;l J» J-JJ) p\-iJ. J) ~h Jil jTj J Jl
Vi. si zie_ di ai- Ii- ņā. i, Vi- -si zie.di ai_ 1i- ņā-
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164. RUDZU MALEŅU NUGOJU

A
Preiļu raj. Zdanova v. n. l/a tautasdziesmu ansamblis; pier. P. Kveldē 1955

\ofh f Q~p li g p p p1 P" P F P!*
i. Ru,

_

dzu ma. le..
- ņu nū. go. ju, Ru. dzim zī_ .dv

Ru.
_

dzim zī. dv vār. da. mos.

i. vār. da. .mo. si,

2. Cyt.s bej boltys, cits palāksi, 4. Muni bro|i klieti taisa 6. Iztaisoti ustobeņu
Visim zīdi aileņai. Devenemi orūdimi. Ar trejomi durovomi.

3. Zīdi, zīdi, rudzu vorpa, 5. Taisot, broļi, kū taisoti, 7. Pa vīnomi saule lēca,

Deveņomi aileņomi. Iztaisoti ustobeņu. Pa ūtromi nūrītēja.

8. Pa trešomi as izgāju
Ar tū mirtu vainadzeņu.

165. DIEVIŅŠ BRIDA RUDZU LAUKU

.
Lauienbachs Sabilē; pier. A. Jurjāns. FS 1495, 1463.

i&vp p_p pkp P Lr rbr cj-* j tM
1. Die. viņš [bri. da] ru. dzu lau- -ku, Vai, ru. dzu lau. ku

9 a
- ja

>> > rTTTJTIirr— p LV r 11
Ar

pe. lē. -ku mg. te. lī. .ti, Vai, mē. te. . līt.

[2. Kad izbrida, tad apsedza 3. Brien, dieviņi, lēni lēni,

Pelēkāmi vārpiņāmi. Ļauj vārpāmi noziedēt]

166. LĒNI LĒNI DIEVIŅŠ BRAUCA

Dārta Meklenburga Rīgā, dzim. 1853 Kuldīgas Kabenā; pier. Em. Melngailis 1931. FS 1045,

1. Lē.
.

ni lē. .ni die. viņš brau.ca No . kal- ni. na

2. Ru.
_ dziem zie. dus ne. sa. brau.ca, Tie pa. li. ka

2- lī.
. go. _ jo. .

ti, Tie pa. li. ka lī_
_ go. .jot.
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167. DIEVIŅŠ GĀJA RUDZU LAUKU

i Lautenbachs Sabilē; pier A. Jurjāns FS 1495, 1465.

fffT-J J jJ'lr rr p
Jll J rJj'Jl

r rVr J'Jlig

Die.viņš gā.ja ru. dzu lau.ku, Die. viņš gā.ja ru. dzu lau. ku

\Ļn J j >jj j 3jj)Ji j j hj,i j

Ar pe. lē. ku mē. te. li- Ti, Ar pe. lē. ku mē- -te.
.

līt.'

[1. Dieviņš brida rudzu lauku 2. Izbrien lāčus, izbrien smilgas,
Ar pelēku mētelīti. Lai aug mani tīri rudzi.

LT 1, 1667]

168. RUTOJ' BITE, RUTOJ' SAULE

i Rēzeknes Silajāņos pier. Alā. Kalniņš 1956. FS 1930, 5119.

Jj j) j) j> ij) j j^g
Ru_ Toj' bi. te, ru. toj' sau. le Pa le_ 10. i

4 )\ j~jj> j> i j j j, p
tei_ ru. mc. nu,

Pa le- lo_
. .

i tei. ru. mc. nu,

tei.
_

ru. .mc. nu, rū.
. .

to, rū.
_

to.

169. PĻAUNIT RUDZUS, VEDIT RUDZUS

Tekla Kušnere Ludzā; pier. P. Ore 1939. FS 1712, 322.

l<pT"p pr cr iPer ippr- i p g
Pļaunit ru. dzus, Vjs. dit ru. dzus, Es jau sim nav pa. leigs;

\Ļl

ppr v ippr- crj p
J,

r i

Pļaunit ru. dzus, ve.ditru. d'zus, Es jau jytt. sim nav pa.teigs.
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170. PĻAUNIT, MUNAS PĻOVEJIŅAS

Ludzā pier. P. Ore 1939. FS 1712, 543, 385.

Op! ļp p cf r i
inu. nas ; ; va. ka. ra.mi;

104 p p r crip p r p ip p r- pip p r
- m

J. Pļaunit, mv. nas pļo. v€. ji. ņas, Da pa. ša. .mi va. ka. ra. mi;

i0r

ij p r pjip p p" pi p p r pip {i r il
i. Pļau.nit, mv. nas pļo. vē. ji. nas, Da

pa. ša. .mi va. ka.ram.

1. Pļaunit, munas pļovējiņas, 2. Tu, ozeiti, nasabeisti,
Kaušu ozi vokorāi. Jau pļovēj'ņas pīmonēju.

171. PĻAUNIT, MUNYS PĻOVĒJIŅIS

a Elizabete Razumovska Ludzā, 80 g. v.; pier. P. Ore 1939. FS 1712, 700.

Ioii PPrCf ip p r PIP P r pip p^
1. Pļau-nit, mv. r\ys pļo.vē. ji. .ņis, Kau. šu o. .zi Ju. mei.Šam.

2. Tu, ozeiti, nasabeisti, 3. Jumeits syta Jumaleni,
As pļovējis apmonēš'. Aiz motinu volkodams,

4. Kam nacepe lelys maizis,
Plocineišus plikšinoj'.

172. PĻAUNIT, MUNAS PĻOVEJIŅAS

Ludzā pier P Ore 1939. FS 1712. 253.

i 0J'
p p J'ip p~p ur ip p p

1 Pļau. nit, mv. nas pļo. vē.
. _ji_

. -ņas, Pļau.nit, mv. nas

4 n U Lr n1 P P j''

P ' P
J'

LļJ
l.pļo. .

vē.
. ji. . ņas, Da pa. ša. mi va. ka. ra.

.
mi.

2. Ir man vāca māmuleņa 3. 1 gūteņu slaucējiņa,
Vakareņu voreitoja I iudeņa nesējiņa
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173. RUDZU VĀRPA LIELĪJĀSI

. Trīne Zēberga Ventspili; iedzied, fonografā 1927; afšifr. A. Salaks. FS 170, 690.

l(Vii Ģ J>{! J J >I
p J' P Jļl p J J Jl

i. Ru. dzu var. pa lie. li. jā. si Lo. cīt ma. nu mv. gu. ri_ ņu>
Z. Lo. cies pa. te, ru. dzu vār. pa, Ne. loc' ma. nu mv. gu_ ri. ņu;

ij" 1 1
i i 1 1, i r ļ,

i 1 1" ''mm
1. Ru.dzu vār. pa lie. lī. jā. si Lo. cīt ma. nu mv. gu. riņ.
2. Lo. cies pa. te, ru. dzu vār. pa, Ne. loc' ma. nu mv. gu. riņ'.

174. RUDZU SPAILE LIELIJASA

. Marģieta Otanke Bārtā, 70 g. v.; pier. 1. Brigzna 1948. FS 1836, 88.

kj'a li li HiU' i
T

Nt f l 1 i li^^
1. Ru. dzu spai.le lie_ lī- jā. sa Lo. cīt ma- nu mv. gu. rīku. nu,

2. Na. lie. liesi, rv. dzu dru. va, Es sa- jem- šu dzie.dā. da. ma,

i(( fr
r r_r iJ. -J iPg. p, p.i r,

1.
Ai_

_

rai rai-
- rā, ai. rai raj. rai- rā!

2.Ai_
_

rai rai-
. rā, ai- rai rai- rai- rā !

175. BANDINIEKI RUDZUS SEJA

Marinķe Vkseļa Aizrucavas Palinģeru ciemā, dzim. 1857 SventajciemS; pier. Em. Melngailis 1931.

jl FS 1045, 4871.

\lh ji p ip j > J-iJ) p J pip
I. Ban_ di.

.

nie. ki ru. dzus sē. ja, Ban.di_ .nie.ki ru. dzua sēj'

!p p f
jl i

p p p p Pip p p" p ip p
> J'i j j ai

I.Lie. la cc. ļa ma. li- .nā.
_ ja, Lie. la cc. lama. li- .nā.

[2. Lieli kungi garām brauca: 4. Zelta miglas nomiglotis.
Kam tas tādis rudzu lauks? Sudrabiņa ziediem zied ?

3. Kam tas tādis rudzu laukis, 5. Sudrabiņa ziediem ziedē,
Zelta miglas rtomiglots ? Dimantiņa graudiņiem?

LD, 27947.}
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176. BANDENIEKA RUDZI ZIEDI

A ror: Liepājas Rāvā pier. A. Jansons 1880. gados. FS 1495. 1860.

Vi J r p pl% p p p pl4 P r p p ļij p p p p |

04 j r p pip p p p IR r P p 1P p r ri*
1. Baru de_ nie.ka ru. dzi zie_ di, Ban_.de

—
nie-ka ru.dzi zie_ di

IOM p p p pl'TļjMi p ļff 0 p pl^^^
Di_ ifa cc— (a ma— li- ņā_ i, Di_ ža ce__ ļa ma_ li- ņā.

[2. Tie ziedēja zelta ziedis,
Tie vērtēja naudiņā.

LT I, 1721.J

177. BANDENIEKA RUDZI ZIEDI

i Liepājas Vecpils Strokos pier. A. Jansons 1880. gados. LTMM VI, 1926., 103. Ipp.

\%H r ,j p plHp «ļ'p P PIM p
Jl -P

Ban_ de_ nie.ka ru.dzi zie_di, Ban_ de_ nie.ka ru_ dzi zie.di

pppppij j r i p p
j) JJj ii

Di_ fa cc» ļa ma_ li_ ņā, Di_ ža ce_ ļa ma_ li_ ņā.

178. BANDENIEKA RUDZI AUGA

.
leva Strelēvičs Aizputes Alsungā, 69 g. v.; pier. A Krūmiņš 1948. FS 1824, 194.

\tym J J JJU r J- JM
r p p Jl r r J Jl

1. Ban_de_ nie-ka ru.dzi au_ ga Lie_ la ce_ļa ma_fi_ ņā—je;

10 J J J>J)| j J. J. JU J JJI j j Ji
-f. Ban- de_ nieka ru_ dzi au_ ga Lie_ la ce_ļa ma_ li_ nā.

2-. Tie uzauga, tie ziedēja, 3. Kur liksieti, jauni puiši, 4. Pirksim bērus kumeliņus,
Zeltitiemiziediņiemi. Zelta naudu sakrājuši? Jemsirn jaunas līgaviņas.

5. To kumeļu, to es pirkšu, 6. To meitiņu, to es jemšu,
Kas cd upes līkumai. Kam nav tēva, māmuliņas.



179. BANDENIEKA RUDZI AUGA

Trīne Stapara Aizputes Kalvenē, dzim 1887; pier. A. Krūmiņš 1950. FS 1824, 978.

[ftiļļ rr P J'lp f f
jl lp J';%l

1. Ban. dc. nie.ka ru.dzi au. ga, Ban.de. nie.ka ru. dzi aug', Uch,

i
11 "I 1 i Jmili i

1 1 1 i i j ll
I.di. za cc. ļa ma.li.

ņa, Uch, di. ža cc. ļa ma.li. ņā, Uisā• (sxo/s rzsaz/c/emj

. 2. Tiem ziedēja zelta ziedis, 4 Pirksim bērus kumeliņus,
Tie derēja naudiņā, Mazus mazus, bet apaj's.

3. Kur mēs liksim, jauni puiši, 5. Jemsim jaunas līgaviņas,
Zelta naudu sakrājuš'? Lai but mazas, bet ražens.

180. BANDINIEKA RUDZI AUGA

Dundagā pier Em. Melngailis 1924. FS 1045, 4187.

\Ļ\ j) ji ji jiļļ p j»
r rir p ppip p p r 1

Ban.di. nie.ka ru.dzi au. ga, Ban. di. nie.ka ru.dzi au. ga

1(1, r r J'J'ijjJ ji r r
J'J'i ;> ji j m

Lie. 18 ce.ļa ma. Ii- na. i, Lie. la cc. ļa -ma.li- ņā.

181. LIDUMĀJE MIEZI AUGA

a ji Jānis Milzarājs Rīgā, dzim 1869 Sakā; pier Em. Melngailis 1936. FS 1045. 7797,

$tu 1, ji ji ji 11; ns<l .t jpāpjjpj
1. Li. dv. mā. je mie. ži au. ga,

Lī. dv. mā. je

10* C/P PpKPjl J UW P"
jl X p^^l

1. mie. ži au. ga Dzel. te. nā. mi vār. pi.ņā. mi, vār. pi.ņām.

2. Puiši bija pļāvējiņi 3. Meitas bija ņēmējiņas
Mellajami galviņāmi. Baltajāmi galviņāmi!







LINU DRUVAS DZIESMAS
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182. AIZ KALNIŅA LINUS SEJU

/. Vītols, «200 latviešu tautasdziesmas» 11, 1919., 52. Ipp.

L Aiz kalniņa linus sēju Apskaustītu kumeli-nu,Traira rid> rallalā, Apskaustītu kumeliņ*.

2. Ziedēj" mana linu druva 4. Salda salda brūklenīte,

Zilajiemi ziediņiem!. Vēl saldāka zemenīte.

3. Nāks rudenis, atvedīšu 5. Mīla mīļa man māsiņa,

Ar kurpēmi plūcējiņu. Vēl mīļāka tautu meita.

183. APKĀRT KALNU LINUS SEJU

Valkas Opekalnā pier. A. Kažoks. LTMM 11, 1903., 42. Ipp.

f,
jl i r>p p rr r r»ppp p ij) ppplTrT^i

Apkārt kalnu li.nus seju, li.nus se_ju Ar apkaltu kume-li-nu, ku.me-liņ'.

184. AP KALNIŅU LINUS SĒJU

/. Miezītis Madonas Galgauskā; pier. A. Jurjāns. LTMM 11, 1903., 42. Ipp.

Ap kal _ni
_

nu -li
_

nus sēju _jv Ar- ap -
kal _tu

ku _mc
- liņ', Ai

- jā, tra- la
- lā,- Ar ap-kal-tu ku-me-liņ.
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185. APKĀRT KALNU LINUS SĒJU

Minna Lazdiņa Cēsu Drabešos, dzim. 1886; pier. V. Stelbergs 1939. FS 1700, 3373.

1. Apkārt kalnu ii-nus sēju, li.nus sē.ju Ar apkaltu kumeļi-ņu, ku-me.liņ'.

2. Gan rudeni atvedīšu 3. Ar kurpēmi plūcējiņu, 4. Nāks meitiņa kā liepiņa,
Ar kurpēmi plūcējiņu, Visa darba darītāju. Kā rozīte ziedēdama.

186. BROĻI MUNI LYNUS SĒJA

Ludzā pier. P. Ore 1939. FS 1712, 542.

ift* i' r
J- pi r P f pi p &*lt J

1. Bro_!i mv _ni ty _
nus sēja, _ja, Mār-sa stovēj kal _ne ņā.

2. Tai sācēja stovādama: 4. Lyni muni, lyni muni,

Idriņāmi nūzīdies. Zalta pūga galeņā.

3. As, tū drvvu carādama, 5. Kai īlyku pyureņāi,
Naktis mīga nagulēj'. Kai tū zolta gobaleņ'.

187. ES REDZĒJU LINIŅAMI

Ede Cermaukša Daugavpils Rudzētos, dzim. 1892; pier Em. Melngailis 1941. FS 1045, 9067.

i\i j i jij j j 1 11 j j 1 1 ji j' .i i

1.Es re_dzē —ju li _ni_ņa _
mi ZaLta x» _dv ga _li

_ ņā.
2. Būs mu.nā -

i pyu_re_ņā_ i Pa _zel_tei _ti ga-ba-leņ'.

1. Ak vai vai vai vai vai vai vai, Zal _ta zīdu ga -li
_ ņā.

Z. Ak vai vai vai vai vai vai vai, Pa
-

zel
-

tei -ti ga -ba -
len'

188. MEITAS, MANAS MĒRĢELENES

Rucavā pier. A. Erss 1921. FS 1495. 2916.

\Vu n
t r i»r ' I jIII| i I i M II

1- Mei-.tas, manas mērge _le -nes, Es mē>ae_ļu sai_me_niec'.

Z. Es sa -
vā-mi mērcje _lē_ mi Pa sie_ka_mi.- li -nu sēj.
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189. SILTA SAULE, KARSTA SAULE

Lība Pelbēģis Bauskas Ceraukstē, dzim. 1846 Rundālē; pier. Em. Melngailis 1931. FS 1045, 4730.

5378.

L Silta saule, karsta saule, Ei-ja, karsta sau-le, Man li_ni-ni ra-vēja-mi,
Z. Iz .

kūst mana zelta jo.sta, Ei.ja, zel-ta jo.sta, Div' sudra.b'a gredzeninis,

ifj>jj r iij jjjjjj j j i, i

1. Eija, ravē
. jam', Man li-ni .ni ra-ve-ja _mi, Ei -ja, ra.vē

_ jam'.
Z. Ei ja, gredzenins, Div' sudra-ba g redze-ni

-
nis, Ei_ja, gredze _ nins.

[3. Brauc, brālīti, Jelgavāi, 4. Pērc man citu zelta jostu,
Pērc man citu zelta jostu. Pērc zeltītus gredzentiņus!

LT I, 1984]'

190. SILTA SAULE, KARSTA SAULE

Anete Stange Kuldīgas Skrundā, pier A Salaks 1926. FS 170. 80

\(ļ hyp, i pcrpr q i* p p i ;'ji JM >
Sil-ta saule, karsta saule, Ai jel,karsta saule, Manli.ni.ni ra.vē.ja . mi,

\l *ijj>>f. J P r i& j> JriJ ;> jļ aJ>
g P j-j J i

Ai je-le,ra-vē ja - mi; Man li.ni.ņi ra.vē.ja _ mi, Ai je-le,ra.vē -jam.

191. LINEŅU GOJU LYNOT

Jūlija Rubene Daugavpils Preiļos, dzim. 1884; pier. Em. Melngailis 1941. FS 1045, 8590.

J'> j] I J> J I r, J
f

J U1
1. Li

- nenu go -ju ]y _
not, Li _ne- ņu go _ju \y _no- ti

1. Iz garu .

i -la
-

mol' Iz garu _
i sy -la

-

mol'.

a.Tur pa - l_y _ka li _n!mu
, ni, Tur pa _ l,y -ka li_ni mv - ni,

Z. Tur es po
-ša \y -no -toj", Tur es posa l,y- no-toj'.
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192. LINU DRUVA, SEN TU MANI KAITINĀJI

Bauskas Grienvaldē pier. Vīgneru Ernests. LTMM 111, 1907., 59. Ipp.

Vi/cēji:V.
I.(Ai dzeltena) Li.nu dru

. va, Sen tu ma.ni kai-t!_nā
- ji, Ai dzeltē _na

2j. (Mu sanāca) Nunoplū _cv Ar sa.vā-mi mā-sī. ņā _ mi, Nusa-nā_ca,

/1. li.nu druva, Sen tu ma.ni kai-ti. naj' Sen tu mani kai
_ tināj.'

2,.nu noplū_cu Ar sa.vā-mi mā.si-ņām, Ar sa .vā- mi mā .si - ņām.

193. LINU DRUVA, SEN TU MANI KAITINĀJI

Dace Jansons Bauskas lecavā, dzim. 1890; pier. Em. Melngailis 1921. LMFM 111, 1953., 85. Ipp.,
511. FS 1045, 1520,

ļ
,n

ļ .crfrim-kff r
~ . i . . i • +•

- •• I Vilcēji: A )
4. Li -nu dru-va, sentu ma.ni kaiti

.

na .ii i
.. , , .' J Ai dzel.te

- na

1. li _nu druv,' Sentu ma.ni kai-ti
_nāj* Sen tu ma-ni kaiti

.
nāj'.

[2. Kad atnācu, tad noplūcu
Līdz saulīti vakarā.

TD I. 2C76.]

194. LINEŅI, MUNI LINEŅI

Lgnj Agate Ozoliņa Ludzā, 70 g. v.; pier. P. Ore 1939. FS 1712,.420.

1. Li.ne.ni, mv _ni li
- ne.ni, Zel-ta po.cļa ga li

- ņā.

[2. Byus munom moseņom

Pazelteiti pyura krakli!
LD IV. 28338.]
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195. LINEŅI, MUNI LINEŅI

Tekla Kušnere Ludzā; pier, P.,Ore 1939. FS 1712, 325.

ķ *hii\is f-jirll h
,r r c_y iJI J, -r rrr >i

....

3
.

3 1 1
Li-neņi, rnuni Ji _ne

_ ņi, ZeLta pO-gis ga.ii _ņo _
si.

196. LAI BIJ BĒDA, KAM BIJ BĒDA

Vera Grabovska Ludzā, 40 g. v.; pier. P. Ore- 1939. FS 1712, 494.

\Ļ pApr ip ļfļ'fj'ipcf p iCJ-T p -
Jl '

Lai bij bē-da, kam bij be
_ da, Li _nī

_
na.mi lie

.

la bēda. -da.

[2. Plēš matiņus, cērt galviņu,
Met kauliņus ūdenī.

LT I. 2100.)

197. LINEŅI, MUNI LINEŅI

Marcela Novika Rēzeknes Maltā, dzim. 1875; pier. Em. Melngailis 1941. FS 1045, 8662.

ķ p p { v iJ J J Jii p p
J
lj

i* J J "

4. Li _ne _ni, mv _
ni li _ne

- ņi, Zal.ta pu .ga 3 a -'c - ņā.
2. Byus mv. na

_

mi bo _le_na
-

mi Py\ -na sai .ve su .do
- breņ.

(sai ve -sauja)

198. LINEŅI, MUNI LINEŅI

Adele Adamoviča Ludzā, 50 g. v.; pier. P. Ore 1939. FS 1712, 458.

1. Li _ne - ni, mv -ni li _ne
_ ņi, ZaLta

pu .ga ga -le
- ņā.

Z. Kai T
_ \y _ ku i, Rai tūs zal-ta ga.ba-leņ's.

199. NEVIENAMI TĀDS MŪ2IŅIS

Bergmanis Ventspils Ēdolē; pier. A. Salaks 1940. FS 170, 2006.

p'j fJ'r* i r rr fi" "
{

1. Ne
_

viena
_

mi tāds mūži
_ nis, Tra _di ri _di <ri _di
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ij> p p Cj~ I p P Ļ M p p p ff' 1 fr" p p J' 1 ā^^f

4.ra. la -lā ! • Kāds mūži
_ ņis li

_
ni_ ņa_mi, Tra di ra _la

- lā.

[2. Plūc matiņus, cērt galviņu, 3. Vē! kauliņus salauzīja;
Vēl iemērca ūdenī. ' Divu koku starpiņai.

LT I, 2101.]

200. MĪSTAT LINUS, MĪSTĪTĀJI

Elmā Boze Rucavā; pier. A. Erss 1921. Bb 43, 1477.

r r r> p i-p j' j j.ir r p p'p ;j s

I.MT-stat li.nus, mT_stī-tā -jl, Mī_stat li_nus, mī-stī.tā -jj,

l| J Jppl p
J J J N J

p p lp > J M
1.At-naks māte ap.raudzīti, _ti, At_nāksmā.te ap-raudzT - ti.

2. Ja būs labi mīstījuši, 3. Ja būs slikti mīstījuši, 4. Šij galāi linus mīsta,
Dos pa glāzi alutiņa. Dos jums rāva ūdentiņu. Viņā salmus čabināja.

5. Šij galāi alu dzēra, 6. Šij galāi pīr'gus ēda,

Viņā — rāva ūdentiņu.. Viņā — ceptus rācentiņus
(var. Viņā — sīkus akmentiņus).

201. MĪSTAT LABI, MĪSTĪTĀJI

Rucavā pier. 1. Girnis 1927. FS 438, 293.

\Ļ rrppi* c p p mr p pHfrtr-p-p"^
4. MT.stat la-bt, mī.stT-tā-ji-, Mī.stat la.bi,

_ ji,

(Ai J J * J> lp >J J U J Ji' 1 p
J' J J II

1. At .nāks mā-te ap-rau.dzī _
ti, At.nāksmā-te ap-rau-dzT

,
ti.

2. Ja būs labi mīstījuši, 2. Pusrijiņas vien dziedāja, 6. Mums netrūka linu mīstīt,

Dos pa glāzi brandavīna, Vai kalpiņa linus mīsta? Tur trūkst salmu čabināti.

3. Ja būs slikti mīstījuši, 3. Šī galājr linus mista,. 7. Mums netrūka alu dzerti,

Liks pa buku lecināti. Viņā — salmus Čubināja. Tur trūkst rāvas ūdentiņa.

* *

.4, Sī. galēji alu dzēra, 8. Mums netrūka siera ēsti,
*

Viņā — rāvas ūdentiņu. Tur trūkst sīku akmentiņu.

[1. Sadziedami visa rija, 5Sī lājj sieru ēda> 9Si galāji meita3dzieda,
Saimenieka linus mistot.

Vinā _ grauza akmentiņus. Viņā — vecas māmuliņas,.

170, 1838.]



.202. NEVIENAMI TĀDS MOŽIŅIS

lize SUie Nīcā; pier. J. Karēlis 1930. FS 1187, 18.

I.Ne
_

vie na_ mi tāds mū_ii — nis, Kāds mūži
_

nis li—, ni_ņa-.mi,

i
!

.

i/ 1' '"f 1

f

'
'

1» Ai
— ra\\ ri

—
ri —di rā, Ai -rā ra _fa

_

lā!

2. Plūc matiņus, sit galviņu, 3. Vēl kauliņus salauzīja
Tad iemeta ūdenīi. Divu koku starpiņāi.

203. GAIDI, GAIDI, MĀMULĪTE

Jēkabs Kiburis Bārtā, dzim. 1897; pUr. Jēk. Vītotinš 1951.

'vi U ',' y / Pl! I r' I l

A. 6ai _ di, gai—di, mā-mu_ li
_ te, Nu nāk ta -vi

3-Tev darbi ņv no -darī _rīj l
-

ši, Li
_

nu riju

r r r r1 r v 1 r"r r1 =

1. dar_bi_ nie-ki, A
_

ai, rai
— rā, ai —rā ral_ la —

lā!

2. iz _mī
_ stījL ši, A — ai, rai

-
rā, ai

—
rai raLla

-

lā!

Otro balsu varianti:

™

r f> r r i
_

r r ■
~

Ai
_

rā ri
—

ri_dl
_ rā/' ai —rā rai—la _

la!

■> £ * j J—
h J J-ļ

r
r '

ai
—

rā ri
_

ri-dī
-

rā!
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204. KUR GULIEJI TU, JUMEIT

Sofija Mikažane, dzim. 1891, un Broņislava Dundure, dzim. 1898 Zvirgzdenē; pier. Em. Melngailis
1941. FS 1045. 8878.

4. Kur gu. lie_ji tu, Ju
_ meit, Tai_dv garu va _ sa-reņ?

5.Tei
-
ru. me-ņa 3a- le

- ņī, Ak-mes-te
- ņu krosnei-tē.

205. KUR, JUMEITI, TU GULIEJI

Veronika Soldāns Ludzas Zvirgzdenē, dzim. 1890; pier. Ald. Kalniņš 1956. FS 1930, 4944.

Kur,Ju-mei _ ti, tu gu _ lie-ji I cikga_ru va-sa_reņ?

206. KUR, JUMITI, GLABĀJIESI

Grobiņā pier. A. Jurjāns 1891. Bb 43, 1790.

0 Teicēja: Locītāja;

! Vilcējas: Ē!

1. Kur, Jumī
- ti, gla_ bā - jie _si [Tā- dv garu vasa- n

_

nu?

Z.Klē.ti.ņā - i, aiz-dur_vē i, • Zel -te-nī _
šu pūri -ņā_ i.

)> _h _h l _h _r> J

4.Kur,Ju -mīti, _ti, glabā
_jie -Si, cļla _bā _jie__ _

si?
2..Klē_ti ~ņā -i, aiz-dur-vē ~i

,
aiz-dur-ve - i.
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207. JYUDZ, TĒTEITI, SIERMU ZYRGU

Jūlija Žuks Ludzas Nirzā, 55 g. v.: pier. R. Zarembo 1948. FS 1829, 1546.

i! 1,
i i i,u ,'iļ 11

n' i ".i v 'ii 111
4. Jyudz,tē -

tei
_ ti, siermu zvr

- gu, Ap-jo] vy - su tei-ru-rneru

2. Kū dor tovas ploviejeņas 3. Kur, Jumeiti, tu gulieji 4. Teirumeņa galeņāi

Vysu dīnu teirumā? Saidu garu vasareņ'? Zam palāka akmisteņ'.

208. KUR, JUMEITI, TU GULIEJI

Vikentijs Uzuleņš Daugavpils Aulejā, dzim. 1892;pier. Em. Melngailis 1941. FS 1045, 3781.

!>■;, J> i ej» r
j'

r

r i p-
JI H j' i

Kur, Ju
.mci -ti, tu

gu - lie-ji, Kur,Ju-mei.ti, tu

gu -
lie -ji Ta» -dv le •_ lv vasa

-
re

- ņi?

209. KUR, JUMĪTI, TU GULĒJI

Petronela Buļs Ludzā, 67 g. v.; pier. P. Ore 1939. FS 1712, 527.

\<ļ\\ rppi P r
jl j ilt j'f> r ip r J-

Kur, Ju
-

mT_ti, tu gu _lēji Tā _duga -
ru va.sa - riņ'?

210. KUR GULĒJI TU, JUMĪTI

Loņa Ptterāne Ludzā, 35 g. v.; pier. P. Ore 1939. FS 1712, 472.

4.Kur gu -lēji tv, Jumī
_ ti, Tai_du garu va.sa-reņ?

2. Es gu_lēju zcm ak-mi
-ņa

Vi -suga -ru va.sa.reņ'.
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211. VYSU DINU JUMI DZYNU

Jadviga Rudzite Ludzā, 23 g. a; pier. P. Ore 1939. FS 1712, 748.

4.Vy-su dī
_ nu Ju _mi dzy _nu Pa go -rū

.
i tei

_
.ru

_
merT.

2. Tī sadzvnu, tī" sajēmu 3. Kur gulēji tu, Jumeiti, 4. Teirumeņa galeņāi
Nu teiruma galeņi. Šūgodējū vasareņ'? Zam palāķo akmesteņ.'

212. VYSU DINU JUMI JIEMU

Dominika Niakreckis Daugavpils Asūnē, dzim. 1887; pier. Em. Melngailis 1941. FS 1045, 8288.

phū j^J>Pi
f
.j j>j im J i-n.iflji

-1. Vy -sudī
_

nu Ju_mi jie _mv Pa tū le -lv tei.ru .mc
_ ņi,

Z. I
- sa.dzi.nū, 7- sa -jē _mv Tei-ru-me-ņa ga-1 i

- ņā -i.

213. VYSU DINU JUMI JIEMU

Iva Brokāna Rēzeknes Kaunatā, dzim. 1895; pier. Em. Melngailis 1941. FS 1045. 8695.

1. Vy -su dī -nu Ju
_

mi jie _ mv, jVy.su dī. nu Ju. mi jie - mv,

Variants:

p
»

i

Variants: |}' j"' J> \ S] ļ» J. j)

J) 1 J J \ 11 2. Še sajiemu, še sapļovu,
[~f

°

i rJ II
Teirumeņa galeņā,

I.Pa ga .ru
_

i tei
-

ru
.

men.

i v p

'
3. Teirumeņa galeņai

■"l X k i | i II
2am palāka akmenteņ'.

r JJJ'
p ' J r J i»

214. GYUNIT JUMI, GYUNIT JUMI

>!<te/<> Adamoviča Ludzā, 50. g. pier. P. Ore /S>39. FS /7/2, 459.

$h (i p p j i J>p J> r i p p
j1 P i p p

Ju
- mi, gyunit Ju

- mi, Ju.meits korklu kryume _ņa_ i.

2,.Ka šu- di _ņi na.sa.g_yu - sit, Pa,liks cy-tai vasa- re _ņai.
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215. JUMAM SĪVU LYNU KRAKLU

Michalina Belobrodoks Ludzas Nirzā, 80 g. v.; pier. R. Zarembo 1948. FS 1829, 1533.

1. Ju.mam š! _vu \y _nu kra
- klu, Ju_ma-la

_

i sno-ti-neit'

2. Jumeits maņe kultu goja, 3. Jumeits syta Jumaleņu, 4. Kam nacepe lelas maizes,

Jumaleņa moltuvē. Kam nacepe lelas maiz's. Vin plociņus plikšinoj'.

216. JUMĪTS KĀVA JUMALANU

Anna Bulis Ludzā, 70 g. v.; pier. P Ore 1939. FS 1712, 553.

1. Jumīts ka
- va Ju

_ ma-la.nu, Pa pacjal _mv staigā -gā _

dam-si,

Z. Kam ne.cc
- pa lielas _las maizes, Kam plāce -

nus pliks _ki- nā
- ja,

.' rr r t 'ej
h 1 1 m i' 1 i '.1 1 "

t. Ju _mīts ka -va Ju_ma_la
_

nu
,

Pa pa -galmu ' stai.ga -dams,

2. Kam ne.cc -pa lielas _las mai-zes, Kam plā.ce -
nus pliks-ķt _ nāj

J

.

217. JUMEITS PĒRA JUMALEŅU

Marianna Pekele Viļānos, dzim. 1919; pier. Jēk. Vītoliņš 1946. FS 1790, 2, 1779, 88.

iļtTT~jT>-Ļ-\t P p P PTP P P P 1P p f "1

Ju
_

meits pēra Ju_ma _le
_ ņu ,

Bora _ra mo-lu vo!. ko-dams:

$4- jl ņn-H' p,p '-P J"v~tnrj^irrm
kam na . cc _pe la

_ bys mauzis, Kam plo_ci _ ņus plik-š.y _ noj'.

218. JUMEITS KIUĻA JUMALEŅU

Benedikta laškāne. Antoniņa Jaškāne, Valentīna Feldberga Aknīstē; pier. Ald. Kalniņš 1953. FS

1895, 5502.

I.Ju _meits kiu.la Ju_ma.le.nu, Aiz brunči -mi tu -rā_ da
. mis,

Z. Ru-dzu dri_v-a~ prFcuo-juo.'si, NuJeiks mv _na mu_ga-re-ņa;

1. Lai na. cc .pe bēr.zu kuoršu, Lai pluo.ci - nus plikši - noj.

fc.Leiksti po-ša, ru-dzu drivj Na_leiks mv.namu -ga - reņ.
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219. JUMĪT, MANU JUMALIŅU

Teķla Dalība Ludzā, 44 g. v.; pier. P. Ore 1939. FS 1712, 479.

>i ii j
r Hi f

<~i
t ir^^m

Ju.mīt, ma .nu Ju-ma.li.nu, At.dod ma .nu ku-me_li_nu;

n
t IP P

* P p
J^

Ju _ mīt, ma
-

nu Ju -ma_ li
.

nu, At.dod ma .nu ku .mc
- liņ'

220. JUMĪT, MANU JUMALIŅU

Pēteris Laizāns Ludzā, 71 g. v.; pier. P. Ore 1939. FS 1712, 633.

>
p pr+P P P p 14 r lĒ

Ju
_ mii, ma -nu Juma- li

- ņu, Rū
_ tā,

r r i M-p Pip P P p i r f^i
rū

-
tā! At-dod ma-nu ku.me.li_ nu, Rū

_
tā, rū

-
Lā!

221. NELĪST', LIETUS, NEMIGLĀJA

/Vf-ā pier. /tpstfc 1935. FS 1485, I.

J'Mļ' r. ļ. ni_Nf ej J' i-r, i,
n i

'I. Nelīst', he.tus, nemig .laja, -ja, So-dien te
_

vis ne.va.ja - ga,

r> p r pi p pp p p p.i r
j i r

I.Rada ri _di ral.ra.da ri
_

ri.di rai -
rai

_

rā!

2. šodien mani bāleliņi 3. Talkā p|āva rudzus, miežus,

Talku tura draviņāi. Talkā rāva rācentiņus.

222. GAIDI, GAIDI, MĀMULĪTE

Nīcā pier. Apsitis 1935. FS 1485, 4.

if 'i 1 11
m rir r r "i r fppi

<f. Sai-di, gai.di, ima.mu _li
_ te, Pāries ta .vi dar.ba lau _dis,

2,.Pāries ta.vi darba ļau-dis, Tevdar-bi
_ņu no -da . rTj'.ši,
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A.Tra ri
_ di ra! _lā

- la, Paroles ta
_

vi darba lauds.

2,.Trā ri _
d» . rai _la _ lā, Tev dar'.bi

, ņu no -da -Vījs.

223. NELĪST', LIETUS, NEMIGLOJI

Katrīna Sīkie Nīcā. dzim. 1913; pier. Em. Melngailis 1931. FS 1045, 4508, 502].

1. Ne
-

līst', lie-tus, ne
_ mig _!o

- ji, So
_

dien te
_

vis

z. So .dien ma.ni bā _le_li
_ ņi Tai .ku tu

_
ra

r r
J Ji r

Ji
-

J Ji r rrr i - ■
1. ne-va.ja _ ga, Ai - rai rai

- rā, Ai
-

rai ra -la
-

lā!

SUdru.vi _ņā- i, Ai
_

rai rai - rā, Ai
_

rai ra -la
.

lā!

224. PĀRNĀK ZOSIS KLAIGĀDAMAS

Helēna VollenbergaRīgā, dzim. ap 1890; pier. Em. Melngailis 1930. FS 1045, 2771.

p i. 4 ip.f. 4 ir. p r, p
i. Par-nak zo-sis klai-gā -

da.mas No dū_nai.na e_ze_ri_na,

2,.Pār-nāk tal-ka dziedā-da _rrra No tā za. la li -nu lau-ka,

p p i. p, p r -i p P P r i-^^Ui
1 Pārnāk zosis klai _gā -dam's No dūnai -nai _na e_ze - riņ

1

.

Z.Pārnāk tal-ka dzie-dā-dam' No tā za .
la li

.
nu lauk'.

3

225. PĀRNĀK ZOSES KLĒGĀDAMAS

Anna Ķimels Kuldīgas Rendā, dzim. 1902; pier Em. Melngailis 1931. FS 1045. 4771.

leva Smite Kuldīgā; pier A Salaks 1930 FS 170. 1562.

iļfpppiiipp r ir iž

A.Pārnāk zoses klē-gā-da.mas,Pārnāk zoses klē.gādamas No dū-rai_ņa
Z. Pārnāk meitas dziedāda_mas> Pārnāk meitas dziedāda-mas No dzeltē, na

k§ %p->>> i p p j> kpp r cm p-
jļ >

pp M
A. c

-
zerl

_ na, e-ze.ri_na, No dūņaina e-ze.ri.na, e-ze.rin'.

2-. li _nu lauka, |i_ nu lauka, No dzeltena li -nu lauka, -li- nu lauk'.
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Variants, sākot ar s.takti:

\p\hļ p jo v n;j i fl r, J, p g im
1. No dv

-
nai

. na c _
ze -ri

_
na

, c .ze - rin\ A
_

ke,
' ' '

Z.No dzeltē
- na li

.
nu lau. ka, li .nu lauk', A

. ke,

•1. No dūnai _nama -na c -
ze.ri

_ na, c . ze .
rin!

2. No dzel .te
_ na li

. nu lau .ka, li
.

nu lauk'.

Var. 170, 1562,, sākot ar s.takti:

\i p-
J' > i1\i Ļ p j. j> b

1. No dūnai _nama c
_

ze _ri
_ na, c _ze_ ri

_ na.

Z. No dzel.te -na li
. nu lau

. ka, li .nu lau
-

ka,

kŅU r { {v i- f
JJ' Jl i-1

ti i, j i
1. No dūnai -nama c

.
ze.ri

. na, c .ze
.

rin'.

2». No dzel- te
.

na li
- nu lau. ka, li

.
nu lauk'.

226. TALKA PLŪCA, NE MĀSIŅAS

Kate Vilde Bauskas Budbergā, dzim 1856 Bauskas Skaistkalnē; pier. Em. Melngailis 1931 FS

1045. 4704. 5334.

pļpf i^r;j'i^ii
I.T.alka plū_ ca, ,nemā.si nas

,
Zied li .ni -ni pa.ka.lā, Zied li.ni-ni paka.lā.
i '

i

p -
m* P\ P p 1 ur tā talkas saimeniece,

p p ? I Šodien acu neredzēj'.

%. Kur tā tai. kas saimeniece,

3. Vai tā bija ielīduse 4. Talka nāca sētiņai, 5. Vai tu brēci vai nebrēci,
Pašā cepļa dibenā? Auniņš brēca kūtiņā. Edīs tevi šovakar (vakarā).

227. TALKA NĀCA SĒTIŅAI

Lavīze Karogs, dzim. 1862 Bauskā; pier. Em. Melngailis 1931. FS 1045. 4749, 5410.

I.Tal-ka nāca sē-ti.ņā-i, Auniņš brē-ca kū-ti-ņā-ij Tal-ka nā-ca
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ll 1 }■ >J lp- JO p lr;
J'J l>J'p; JMJ> J'J i

1. sē_ti_nā, Au.ninš brēca kū_ti_nā, Au-nins brēca kūti _nā.

2. Vai tu brēci vai nebrēci, 3. Proties, talkas māmuļiņa, 4. Skaidrūdeni mazgātiesi,
Ēdīs tevi vakarāi. Ko vajaga plūcējiem: Linu dvieļus slaucīties.

228. TALKA NĀCA SĒTIŅĀ

Līzbete Šiliņš Bauskas- Zluktenē. dzim, 1875 Bauskā; pier. Em. Melngailis 1931. FS 1045, 4706.

ifl'. i.ir >\f Jļi |j.j t. Jii.'
tyiJ j(, Jipfļp

•I.Talka nāca sē_tLnā_i, Auniņš brēca kū-ti.na, Auniņš bre-ca kū-ti.nā.

Z.Kur tā tai
-

kas sai.menie-ce, Ka ne.redzu staigājot, Ka ne-re. dzu stai.gājot?

229. TALKA LIELA, TALKA MAZA

Dārte Valters Bauskas Vecsaulē, dzim. 1856; pier Em. Melngailis 1931, FS 1045, 4667.

kjt J» J\p p ip p
Jo iJ>Jp ,J iJ'p J,j"i

-I.Tal-ka lie-la, tal.ka ma.za ,
Tal-kā mane gri.bējās; Tal-ka lie-la,

k| pr, jo ijo p P i p p
j i; j) p

j» ij)> j 8

T.tal-ka ma.za, Tal.ka ma.ne gribe-jās, Tal-kā ma.ne gri.bē-jās.

[2. Talkā eimu, talkā teku, 3. Talkā cepa kviešu maizi,

Talkā mani mīļi lūdz' Saldu deva alutiņ'
LT I, 1738)

230. TOLKA LELA, TOLKA MOZA

Domicela Dzalbe Daugavpils Aulejā, dzim 1918; pier. Em. Melngailis 1941 FS 1045. 8753.

1. Tol.ka le.la, tol-ka mo-z.a, Tol.ka sā .tu pa - proave . ja,
2. Koa.zis le.lLs, koazis mo.zis, Koazis sā .tu iz .gu. be

. ja,

jk | , --.

C' 2 - pus -te
. ja)

j n
r

jl ir JJ ju iJ n
r

j, 'r J J i
I.Tol-ka le

- la, tol-ka mo-za, Tol-ka .sā- tu pa-proavej!
a. Koa-zis le - lis, koa.zīs Koa-zis sā -tu iz. gu - bej?

(iz-pus-tejļ)
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231. TOLKA LYLA, TOLKA MOZA

Kazimirs Dubinskis Daugavpils Kapiņos dzied. 1927; no fonografa atšifr. A. Salaks. FS 170. 319.

"|? V % Ji- p \f j «M f-J i f
J rS-^E-E-J

Tol-ka ly _ la, tol-ka mo-za, Tol _ka bo-du pa-da_ rej.

232. TOLKA LELA, TOLKA MOZA

Pier. P. Barisons 1933. FS 1378, 13.

1. To! _ka le_ la
;

tol-ka moza, Tol-ka sa _tu paproave.ja;
a. Koa-zys le

_ lys, koazys mo zys, Koazys sā -tu iz -gu-be _ ja,

1. Tol -ka le. la, tol-ka mo-za, Tol-ka sa-tu
paproa.Ve _ja ..

2.. Koa
. zys le_ lys

,
koazys mozys;

Koazyssā-tu iz_gu_ba - ja.

233. LIELA TALKA, MAZA TALKA

Ģederts DilevlČs, dzim. 1837 Bauskas (?) Kamardā; pier. Em. Melngailis 1931. FS 1045, 4618.
5266.

J'l f p
J' Aj

1. LieJa tai-ka, maza tal-ka, Talkas dē-li tē
_ re-jo _si ; LieJa tal_ka,

$JlJ> J j> j ļp p
J» J» |J>J» J I

I.maza TaLkas dc -!i tērē
_ jos, Tai

-
kas dc ~I i te-re-jos.

[2, Talkā-kāvu baltu kazu,
Baltas kazas kazlēniņu.

.
Var. 1.-4.taktij , ■= ļ Td_<so22sJ

\l >p J> J>i J j J i > J» -H
3. Ai gal-di-ni, ! gal -di_ņi, Li-ka-ja_mi ka-ji-ņa_mi,

Ai gal-di- ni, i gal -

di
- ni,

4. Ar rnai-zī-ti no
~lī- kusi, -si, Ne ar zeltu, sudrabiņu .
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234. LIELA TALKA, MAZA TALKA

Trine Dreismans Bauskas Rundāle", dzim. 1851; pier. Em. Melngailis 1931 FS 1045, 4609.

Lie.la tal-ka, maza tal.ka, Tal.ka ma.ni pa-tē-rē-ja; Lie.la tal.ka,

jļ, J> J |;J> *j>J>|j> J> J |J>j>rJ>| J> J> J ļļ

maza talk
1

,
Tal.ka ma-ni pa-tē-rēj,' Tal.ka ma.ni pa.tē.rēj!

235. TALKA LIELA, TALKA MAZA

Grieta Kalis Bauskas Panemunē. dzim. 1860; pier. Em. Melngailis 1931. FS 1045. 4687.

Tal.ka lie.la, tal-ka ma.za, Tal.ka mani pa.tē-rē.ja; Tal.ka lie.la,

J> J> J> I>M I p.O' -
0/

p
* I J II

tal-ka maza, Tal-ka ma.ni pa.tē-rējļ Tal-ka ma.ni • pa-tē_rēj.'

-y>-rr^No
g

j> i p rj» i
236. LIELA TALKA, MAZA TALKA

Dārte Rimanis Bauskas Rundālē, dzim. 1860; pier. Em. Melngailis 1931. FS 1045, 4609.

frhi J>
r, >j> iJOOO lp J>.M Ip, J> J' JH

1. Lie.la tal-ka, ma.za tal-ka, Tal-ka ma.ni pa-tē-rē-ja;

j
p

j> j> > > i J i- >4Mh^M
1. Lie.la tal.ka, ma.za tal-ka, Tal-ka ma.ni pa-tē.rē-ja, Tal.ka liela, -la,

P' jO J | p> | p
J' J-4J^LUUU^

I.tai.ka mazj Tal.ka ma.ni pa_te_rējļ Tal.ka ma.ni pa.tē.rēj!

2. Talkas dēļi es nokāvu 3. Triju gadu melnu vērsi,

Triju gadu melnu vērsi, Gadu vecu kumeliņu.
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237. LIELA TALKA, MAZA TALKA

Jāle Leičuns Bauskas Ceraukstē, dzim. 1867; pier. Em. Melngailis 1931. FS 1045, 4617, 5264.

itUi j) r, J> j>ij> j> j» i»ļJ;>;oip jo^O1 r, Ju
1. Lie.la tal-ka, ma.za. takka, Tal.ka ma-ni pa_tē-rē-ja; Lie.la ' tai _ka,

ifelJ' JO J I JO J> Jļp > J | JQ>
p
iļ J> J> J^ļ

t ma.za talk, Tal-ka ma-ni pa-tē_rēj' Tal_ka ma_ni pa _tē
_ rej!

2. Talkas dēļi es nokāvu 3. Triju gadu melnu vērsi,

Triju gadu melnu vērsi, Gadu vecu kumeliņu.

238. LIELA TALKA, MAZA TALKA

Anlize Slavinskis, dzim. 1842 Bauskas Mežotnē; pier Em Melngailis 1931. FS 1045, 4589, 5240.

P' lp J> IjiO J> J> JI r, J1 IJ>i-JO I r
O

-1. Lie.la tal.ka, ma.za tal-ka La.bi ma.ni pa-tē_rē _ja; Lie-la tal-ka,
2.Talkas dē_ li es no_ka_vu Tri_ju ga-du melnu vēr_Si, Tai. kas dē _li

ft' 1' J;

J'lp J^J'>lp S> JQMJ> JO II

1. ma.za talk' La—bi ma_ ni pa-tē-rē_ja, La.bi ma-ni pa_tē_rēj!
2. es nckāv' Triju ga_ dv melnu 6a. dv ve_cu ku_me.lin'.

239. TOLKA LELA, TOLKA MOZA

Elizabete Slīcis Daugavpils Kapiņos, dzim. 1903; pier. Em. Melngailis 1941. FS 1046. 8632.

r
IJ J

r J>i r JJU

Tolka le-la, tolka moza,Tolka situ paproavēja,Tol-ka sā —tu paproavēj.

240. TOLKA LELA, TOLKA MOZA

Broņislava Sidars Madonas Tirza. dzim. 1869 Rēzeknes Makašānos; pier. Em. Melngailis 1932.

FS 1045, 73/5.

r
jl

p r i*f p
jl pi p p p P ' p p^p

Tol_ka le-la, tolka
mo,za, Tol-ka ma_ni pa— proa.vēj!

rf r ri JI J" Jl Jl it i' >> l
ToLka ļe-la, tol-ka mo.za, Tol-ka ma-ni pa_proavej!
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241. TOLKA LELA, TOLKA MOZA.

Aleksandrina Prikņa Rēzeknes Kaunatā; pier. Em. Melngailis 1941. FS 1045. 8711.

J
r r'īr j''r ir r rīr ; 'r iJr-

J
r r if J r7: m

•I.ToLka le
— la, tol-ka mo

- za, Tol-ka sa-tu paproave —
ja.

[pa-pra-vi - ja]
2,.Mu-ni bro

_
li klie-ti tai

—
se De.ve.ni.mi o

.
ru_di

-

«ni.

• >

242. TOLKA DZĪDE, TOLKA LUSTE

Borbola Kuņeps Ludzas Mērdzenē, dzim. 1898 Baltinavā;pier. Em. Melngailis 1940. FS 1045, 8078.

iž ¥i*P J? J» ijo J;J J> iJl>jiJlr.J» JiJ} j n

1.Tol-ka dzT-de, toLka ļu-ste,ToLka bā_du padarej' Tol-ka bādu pa-da-rej'.
2.Vylks nune-Sa vu_cy_ne-nu Ai vy_si _mi radzenim,Ai ra-dzenim.

i

Variants 3. taktū— p j^--

-243. TOLKA LELA, TOLKA MOZA

6ekKrev'išs dzim 1904
Abrenes Bērzpili pier. Em Melngailis 1941 (?). LMFM 11, 1952., 206 Ipp., 1245,

pi ;> 'j> 3j>ip j> J* joip rp
4.T01-ka le«;la, to'l -ka mo -za, Tol -ka le _la

,
tol-ka mo.za,

Veronika Berņīkova,o/zim. fSBI

lh i» j' j>
p

O > j>\* Jf' p-O-Oo^
/4ga.a Repšs, dzim. 1896

Veronika Pro/a, dzim 1870

s"sbalss dziedātāju trūkst atzīmes

fI
Ļ j> h mj- j-

. u^jm
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ii!' '■ M,
i iffn i 11

t imm
Tol.ka ško-di pa _da

. rie -ja
,

Tol -ka ško -di pa-da - riej!

Pj> J> J)
r, iJ> J J> J1

r, i j-'-^-j—i

J) J> J> JH JO J> J> I p
JO 11

J> j> j, j, l j» j, J i

yTī> j» J' i jo> i >j>J>i' ij> J> J i

244. TOLKA LELA, TOLKA MOZA

Broņislava Circenis Abrenes Šķilbēnos, dzim. 1902, dzied Viļakas dziesmas; pier. Em. Melngailis
1941. LMFM 11, 1952., 113. Ipp., 666.

A. Tolka ie ..
la

,
tolka moza,Tolka bā -dv pada-riej,' Tol-ka bā-du pada-riej!

2,.Man apie -dc vu.cme.fiu Ar vLsie-mi radzenlm, Ar vi_siemi radzenīm..

245. LELA TOLKA, MOZA TOLKA

Anna Bondars Viļakā, dzim. 1866; pier: Em. Melngailis 1943. LMFM 11, 1952., 95. Ipp., 550.

Le-la tolka, moza tolka Bole.nami skodi do-ra, Bo_le-na.mi ško.di dor'.

246. DZĪDI, TOLKA, DZĪDI, TOLKA

4pa/a (Apolonija) Bakļers Daugavpils Rudzētos, dzim. 1891; pier. Em. Melngailis 1941. FS
1045^,

li>JO J> lii J. J J JE
4.Dzī

_ di, tol .ka
, ļ dzi-di,tol

- ka, dzi. di, tol
- ka, dzi

_ di, tol-ka!

: J d J J—-—*

J> I lii j-O J J II

/I.Koajtyus,tol-ka ;
na-dzī-di- + i, na - dzT

-

di
_

ti?

[2. Toadēl tolka nadzīdoja,
Ka ar madu namīloja.

935, 1400.]
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247. TOLKA MUNA, TOLKA MUNA

Jadviga Caunāns Viļānos, dzim. 1874 Preiļos; pier Em. Melngailis 1941. LMFM 11. 1952., 103.

Jpp J
— p|p p ļ p f f O^^S

I.Tol-ka mu-na, tolka muna nadzT.do -ja, na _
dzī-do _ja,

a.Jim.šu sī
- ka, jimŠusT-ka vo-ce-lei -ti, vo -ce_lei-ti,

p p
Jļ Jļ i > J'* lt

J il
4. Grib ar ma .dv mī.lo- ja .ma, mī lo

_ ja _
ma.

Č.Lie
-

ksu bi -su dor.ze -nā- i, dor
.

ze
- ņā _

i.

248. TOLKA DZĪDE, TOLKA DZĪDE

Afart/a Lubāns Abrenes Tilzā, dzim. 1887; pier Em Melngailis 1941. LMFM 11, 1952., 101. lļ>p.,

frppr pi p p r hp p cp/i
I Tolka dzī

_ dc, tolka dzi
_ dc, Sai_mi.nik. si na-dzĀ.do

- va;

IĶjļ J> J> J J> |p p P P pI P p-r^P
Abi šie balsi pec kārtas Lubānu Marijas dziedāti.

ģppl;p i p c r p i ipp fi

J Tol-ka dzT
- dc, tol-ka dzī

_
dc, Saimi-nik -si na_dzī_dov.'

ĶpJ> J Jm pp p plp p p p I
249. TOLKA MUNA NALUSTEIGA

Rēzeknes Varakļānos pier. P. Barisons 1933. FS 1378. 63.

JJ- M
f

JJ J I.J JJ- JM
r JJpJ I

4.T01 -kamu
- na na-lustei

- ga, Tol-ka mv -na na -
lus-tei

- ga,



4. Grib ar ma _dv mi _(o -Ja - ma, Grib ar ma -dv mi .lo _jam'.

2. Oardit, munas oardeitoajas, 3. Ej, oazeiti, ganeiboasi,
Kaušu oāzi vokorāi. Es meitinis pīmoaneju.

250. TOLKA MUNA NADZIDOVA

Anna Prikulis Daugavpils Vārkavā, dzim. 1886, un Apolonija Čiukulis. dzim. 1889 Preiļos; pier.
Em. Melngailis 1941. FS 1045, 8540.

p J1 i }i p
Jl M

< 4.ToLka muna nadzīdo-va,Grib ar madu mīJo-jama, Grib ar madu mTJo.jam!

■ J> J H

_
dzfdo-va

;
Grib ar madu rnīlo-jama, Grib ar madu mT_lo-jam.'

2. Jemu sīka voceleiti, 3. Dzīdi, tolka, dzīdi, tolka, 4. Nasabeisti tu, oazeiti,

Lacu bišu dorzeņāi. Kaušu oāzi vokorāi. As tolkai pamalovu.

251. TOLKA, TOLKA BROLEŅAMI

Borbola Kukuls Rēzeknes Stirnienē, dzim. 1888; pier. Em. Melngailis 1941. LMFM 11, 1952..

218. Ipp., 1332.

l| -pp-J>| p p p p | >| p p
1. Tol. ka, tol .ka bro. le -ņa . mi, Tol

- ka, tol _ka bro-le -na
- mi,

2. Moa-sa tol -ku pa -ca
_ lu_se, Moa.sa tol- ku pa .cā_ lv

_ se,

h
p p j> jm

p-p
;> j« ij>j> j i

1. Natei to
- va tol-ka beja, _ja, Natei to -va tol-ka bej.

2. Sev
pj/ure _

nu do.rei-do- ma, Sev
pyu.re _ nu do-rei.dom!

252. TOLKA, TOLKA, BROLELEŅI

Agate Mozulis Daugavpils Rudzētos, dzim. 1893 Preiļos; pier. Em. Melngailis 1941. FS 1045, 9079.

J' * * } I J;
X-XJ> i j> J'

I.Tol
- ka, tol

_ ka, bro _le _le
_ ni, Natei to -va

a.Moa.sa tol
_

ku pa -
cā

_
lv - si, Sov' pj/u. re

_
nu

i *> ļ>~y \:i j. >jj>ft j j j
1. tol _ka beja, _ja, Natei to _va tol _ka bej.
2. da

-
reida

_ ma, Sov' pyu.re.nu da-rei-dam.
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253. TOLKA, TOLKA TEV
;

BROLEŅL

Geļa Pastare Daugavpils Preiļos, dzim. 1.885, un Anna Skutele, dzim. 1886; pier Em, Melngailis

\ .
4. ToLka, tol-ka tev, brojeni, Natei to-va tolka beja, Ha tei to _va tolka bej.

ļļ
S.Mo.sa toLku pacālu.si, Sev dareidama,Sev pyu_re.nu da-reidam.*

fcMž 1 -Mh h bJ£J. i' MžJ 1J ļ
lff 1 d' d' d S d1d d d W d' d * d &—

ll

Smalkās balss varianti 3.taktī: J) s;

2,. Sev pvureņu dareidama.

254. TOLKA, TOLKA, TOLKA BEJA

Jadviga Rudzīte Ludzā, 23 g. v.. pier. P. Ore 1939. FS 1712, 727
4

]Ļh p c j'—p ip p-feļf i p p r ptpt^hi
Tol_ ka, tol _ ka, toL ka beja, _ja, Natei to va tol-ka bej.

255. PĻAUNIT, MUNIS PĻUOVIEJEŅIS

Antoniņa Tutāne Viļānu Vecrikavā, dzim. 1909; pier. Ald. Kalniņš 1955. FS 1925, 5285

p p
} J' Jl [F, ,j> J ļ

4. Pļaunit, mv -

nis pļuovie-je_nis, Kau.Šu o_ zi va.ka_rā,

$h J > I JJ) J> J> Ij,j>j> J> i J>-£-j-Hi

L Pļaunit, mv
_

nis pļuovle-je _
nis, Kau-šu o

_

zi va -ka
-
rā.

2..Nabedoji tu, ozeiti, 3. Kur, Jumeiti, tu guļieji • 4. Teirumeņa galeņāi
As pļuoviejus apmuoņēj'. Taidu goru vasariņ'? Zem pelāka akmenteņ'

256. TUR BIJ LABI TALKĀ lETI

Marija Plebalgs Bauskas Budbergā, dzim. 1884; pier- Em. Melngailis 1931. FS 1045; 4698.

jrpJ J> J. J>

I.Tur bij la .bi tal-kā ieti, -ti, Kurlustī-.ga saimeniec' Kur lustī-ga saimeniec'

Variants 1. takti: 2 Kā bitīte lidināja 3. Se palieci, linu druva,
X jpra Ap saviemi plūcējiem. Nekariesi rriugurā.

f~
"

*~l
[4. Ne tu mana nasta biji,

Ne es tava nesējiņ'.]
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257. ŠOLTYM NOCA OLS VOCELE

Jūlijs Rupais; pier. Em. Melngailis 1925. FS 1045, 4253.

& Jt
ļtttg J> J> J> J> J> ļJ>J>j>J>ļJl j) }, |

s p P P' P p p p 1 p -p P P 1P p ņ
JfE3

v v

1..501-tym no.ca ols vo_ce-le, Sol.tjm no _ca olsvo.ce.le

Tp" P P f ī
' '

T f, f
'

1. Par us ,to- bu lei
_ go. 6a

_ ma, Par us -to
_

bu lei _goda -dam
l

.

2. .Kas bejati orojeņi, 3. As bej' rņīžu plovējiņa,

Pacejati capurītes. As paceļu vainuceņu. .

258. SŪRU DIENU, SVELAUU SMAKA

v
Lizete Ziediņa Bauskas Rundālē, 62 g. v.; pier. V. Sams 1951. FS 1880. 4539

ij <v i j j: 1 m i i i" i
<~r^

1.Sūru die _nu
, - Svelmju stna-ka ti -rumā; -mā;

1. Ai _ja ma _nu sūru d\enļ Svelmju sma _

ka' ti _ruma. _ma.

\Ļ* p
J J1 J> IJ' J> J> J' I J>

2-,Pa
_

Šai tai
_

kas mā _mi.- na
- i Pus-sko-te-le no-de.gu_siļ

2,.Pa
.

sai tai - kas mā.mi
-

rrai Pus-sko-te_le no-de-gus.

259. MĀMULIŅA, NĀC ĀRĀ, MĀMULIŅA

Lizete Ziediņa Bauskas Rundālē, 62 g. v ; pier. V. Sams 195/. FS 1880, 4540.

3. Mā _mv
-

li
- na, Nāc āra, -ra, ma_mu

_

li
- na,

3. Ko es te -ve pa _sa _ci
_ ,su, Nac āra, _ra, ma-mu- lin.



iļ'T 11 11 11 ' 1
i > i i i

1 1 1 i
4-.Es uz

_
lik -su par lau _na_ ga ne _su- mi - nu,

4.Es uz-lik-su goda kron' Par lau _na_ ga ne_su_min.

260. NU ARDIEVU PALIECIET

Lizete Ziediņa Bauskas Rundāle,62 g. v.; pier. V. Sams 1951. FS 1880, 4541.

5. Nu ar.dīe.vu palieciet, Sī va.ka.ra saimenie.ce; Nu ar_die_vu

6.Rf-tā būs man jauna die_na, Būs man jauna saimenie.ce, Rī_tā būs man

$ J ipm- 'p/ J ip *
p

:"
5.pa-lie _ciet,. ST va_ka_ra saime-niec, Si va _ka _ra sai-meniec.

6. jauna dien', Būs manjauna saime,niec', Būs manjau_na saLmenicc'.

261. LINU, LTNU, NE PAKULU

Rucavā un Ģēda Grava Nicā; pier. A. Erss 1921, FS 1495, 1506. Bb 43, 1461.

eH:J' \ p j) if, p n-T^T-m^
1. Li

_ nu, lī
_ nu , nepa_ku_lu Man de_ vi _ni pa.la -dzi _ņi;

\Ķh j» j» J> J> i p ji. j> iro j> > i j,, j> j.

1. Li
_ nu, li

- nu, ne pa_ku-lu Man dc _vi_ ni pa -la
_dzini,

var.,

i, i if uļ' Mv m
t 'Ml i

I.Trara ra.ra, trara ra.ra, \Trara ra
-ra, tradri traļa

_
lā!

[2. Tautu dēlsi, netiklītis, ;Var. 1045,3635.

Visus melnus sagulēja. (| \ im m m i» * _ _

1,0 ll

Rucava, 170, 1839.] | J J | "1 P 1 f 11
3. Kad vaj'dzēja sievu ņemti,

'r r 1
'<■ r , ,

Tad noskrēja Dunikā 8. Dunikā ir veci puiši, 2. Mūs' pusēja linus mīsta,

4. Dunikā ir vecas meitas,
TreP J lika Smeļami. Viņā salmus šnabzdināja.

Vecus pūrus cildināja, 9. Rucavā ir jauni puiši, 3. Mūs' pusēja alu dzēra,

5. Vecus pūrus cildināja,
Stāvu lēca kumeļai. Viņā rāvas ūdentiņu.

Aizkrāsnēi sēdēdamas. 5o meldiju dzied arī ar tekstu: 4_ Mums netrūka alu dzerta.
6. Rucavā ir jaunas meitas, 1. Izmīstīju linu riju, Tur trūkst rāvas ūdentiņa.

Jaunus pūrus cildināja. Nav man spaļu nesējiņa. Marge Roga Rucavā, dzim. 1876;
7. Jaunus pūrus cildināja, Trairai riridi, trairai riridi, pier. Em. Melngailis.l923.FS

'

Aiz galdiņa sēdēdamas. Trairai ralala, ridi ralalā! 1045, 3635, 1045, 4068,
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262. AIZ KALNIŅA MIEŽUS SĒJU

/. Cimze, «Dziesmu rota» IV, 1874.

r r r'~p 1 r
J J J 1 i j * M

I.Aiz kal -ni- ņa mie-žus se -Ju, Lai a.pi _

nis ne-re-dzēj;

iļ.r rfpirj J J i j
r■J i J JJ n

4. Aiz kal-ni
_ na mie-zus sēju, -jv, Lai api _

nis ne _re
_

dzēj.

2. ApinTtis gudris vīris, 3. Kur tu jāsi, apinīti, 4. Jāšu miežu apraudzīti,
Kokā kāpa lūkoties. Līku kārklu apsegloj's? Kādi auga līdumā.

263. AIZ KALNIŅA MIEŽUS SĒJU

Franciska Pašfauskis Bauskā, 72 g. v.; pier. I. Rinkuss 1930. FS 345. 388.

Aiz kal-ni_ņa mie-zus sē.ju, Lai a. pinis -nis ne-re-dzej'.

PJJi ļj v [ i r».
jl p-H J

,„

■

Ai, ai, ai _ja - jā! Lai a-pi -
nis ne. re -dzej.

264. AIZ KALNIŅA MIEŽUS SĒJU

PSleris Reinbachs Rīgā, dzim 1863 Madlienā (Suntažos?). Lielvārdieiu meldija; pier. Em. Meln-

gailis 1927. LMFM 111, 1953., 219. Ipp., 1109.

\Ļir ppp fflr imMt ip p JjjiWpirpii
4. Aiz kalniņa miežus sēju, Lai neredze a-pe.nī" _tis,Lai neredze a-penits.

2. Apenītis gudris vīris, 3. Vecais tēvs ar apenīti 4. Tēvs apenim mietu dūra,
Kokā kāpa raudzītiesi. Viens otrami labu dara: Apens tēvu dancināja.
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265. AIZ KALNIŅA MIE2US SĒJU

Ķersta Dāvids Ventspils Jaunupē, 83 g. v.; pier. Aid. Kalniņš 1956. FS 1930. 5152,

|?
™

j P P P p I ~P P p p I P P p * ' P P P ""P^
1. Aiz kal-ni .ņa ! miežus sēju, Lai a-pi -

nis ne .re-dzē-ja,'

i f p p p i p r> p p 1P p p

iž #<l
Pppplp} p p 1 f; r> p pi p p r i

'I. Aiz kal.ni. ņa miežus sē.ju, Lai a-pi -
nis ne .re-dzēj,

tt|l ppppi p p ī
t

i v

1. Lai api -pi _
nis. ne _re

_ dzēj ,
ū v!

2. Apenītis gudris virsi, 3. Alutiņi, bāleliņi, 4. Sēji vīra kājas, rokas,
Kokā kāpa lūkotiesi. Ko darīji dēliņami? Sviedi pašu pabeņķī.

266. AIZ KALNIŅA MIEŽI AUGA

lize Ozola, dzim. 1870 Krustpill; pier. Em. Melngailis 1926. FS 1045, 2938.

pl jj>J> J> 1 J) ji j> iJ)i'J>> I > J> J IJ>J>J> J> I
Aiz kaLni_na mieži au.ga, Lai ne.re.dzi a-pi-nīts; Aizkalni-na

Ife J 1 J 1 J IJO > Ijlj
-

h Jll jb)bl J> J>
mieži aug} Lai ne-re .dzi a -pi-nī.tis, Lai ne.re.dzi a - pL.jau!

267. KUR TU JĀSI, APIENĪTI

No M Bergmana (dzim. 1859) uzmetumiem un dziedājumiem Bārtā pier Em. Melngailis 1927.

FS 1045, 1123.

P JOlpp PPIP 17 -M J> J> .M I
1. Kur tu jā-si, ap-ie.nī-ti, Līku karklu ap .sed-10-jis ?

2,.Jā .šu miežu ap.raudzJ.ti, Vai ir lie
-

li iz.au-gu-ši,

pU r Jiprr, i r/ r; m^~M

•l.Ei
_ jā, ra _la

_

la! Līku kārk -lv ap
_sed -lojs?

Z.LI
_

jā, ra-la - la! Vai ir lie
- li iz -au - guš\
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268. KUR TU JĀSI, APIENĪTI

Bārtā pier. M. Bergmanis (dzim. 1859) 1880. gados. FS 1495. 1631. No M. Bergmana materiāliem

pier. ari Em. Melngailis 1927. FS 1045, 1150.

4. Kur tu jā-si, a
_ pie -

nī_ti, LT _ku kārklu ap.sed.lo
_ jis;

Z.J.ā r. su miežu. ap_
raudzT

_
ti, [Vai ir lie_li iz.au.gu - ši;

4. Kur tu jā-si, a _ pie _nī_ti7ļ Li
_

ku kārklu ap - sed-lojs?
Z.Jā _su miežu ap-rau - dzT-ti, 1 Vai ir lie-li iz

- au-gus'?]

" -ir r g>i
269. APIENĪTI, PURGALVITI

Bārtā no M. Bergmana (dzim. 1859) materiāliem pier. Em. Melngailis 1927. FS 1045, 1125

1. A
_ pie -ni

- ti, p urgai _vīti, _ti, Ko da _ri -ji vi -n_ na
_ mi,

Z.Vī. rinš gāja pa cc -li _ nu, Ce-pu_rī-ti mē-tā_da-mis,

4. Ok tai ri-di, ok tai ri.di, Ko da
_ rī_ji vī .ri

. ņam?
2,.0k tai ri-di, ok tai ri.di, Cc .pu_rī _

ti mē-tā-dams.

270. PAGA, PAGA, PAGA, PAGA, APINĪTI

Mariņķe Uksela Aizritcavas Palinģerē, dzim 1857 'Sventajclemā; pier. Em. Melngailis 1931. FS

1045, 4882.

pi )jjX±3rjrJi |J> TrJ)| JJ JJ Jrdrdrjrļ
1. Pa -ga,paga, pa -ga, pa -ga , a_pi_nī

_

t i, 6an es te-vi pa -
va.sa -ri

J> h I > JOO JO Ji iIJ j) J 11
\ 3 ; * 1 #

«1 -pj c -
sai

-
stī

_ šu, Ganes te -vi pa-va.sa_ri pie .
sai _stīš'

&J> JJ>.MJ* IJ'J,JJ' I i' J' J>

&.Kam le-ci mā-tē_mis gal -vi— nā - ja, Kam rā-vi mātē.mis -tē.mis

fc- J> J) JJ O I J 1 >J> jjil J> h \) J> J> II

2.nā-me_tu ze
_. mē, Kam rā-vi mā-tē

-mis nā
- mc.tu zemē. -mē.
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271. EIME, EIME, MUOSEŅ

Veronika Soldāns Ludzas Zvirgzdenē, dzim. 1890; pier. Ald. Kalniņš 1956. FS 1930, 4936.

1. Ei -mc, ci _ mc, muo sen, Pa v
_ pei _

tes molu, _lv,

fl* *■
ļg.

jM nj i > 'j
; J' ij, ii

4. Ei
- mc, ci

_ mc, muo
_ sen, , Pa v pei _

tes moi.

2. Tymā upes leicī auga apeineiši. : p g
—

l

3. Paškinu apeinu zaļuda smuordeigu, 6. Paprasieju sovajas mīļajās māmeņos:

4. Padarieju olteņu soldonu da gordu. 7. Edi, dzēri, māmeņ, reitu brauc iz sātu,

5. Paprasieju gasteņu bogotu da skaistu, 8. Kam tu mani atdevi svešajūs lauteņūs.

272. EJME, EJME, MOSEŅIS

Geļa 1aundieikars, dzim. 1904, Veronika Bernikovs, dzim. 1881. Veronika Prola, dzim. Abre-

nes Bērzpilī pier. Melngailis 1941(7). LMFM 11, 1952., 205. Ipp., 1242.

/rfr-T
n 0 0 P »i 0 0 mi P 0 0 m i 0' 0 \

yž ppp p i r ,\>p l P P P Di r v =

1. Ej.mc, ej_me, mo - se.nis, Pa ju _ pei _
tis mo

„ - lv,

<pi j.j j>
F, p| p p p_ P |f) r,

j

Vadošā balss
,

IJ JOO i' I J_J> J' -I

p p p p p i r p p ip p p pir i

4.Ej-me, ej
_

mc, mo _ se
_

nis, Pa ju
- pei _

tis mol'.

'Pt- P p I J J' i' Ip p p p I ') I

J- i i jjļiJ>jz n j> i j ■

2. Pa jupeitis molu, 3. Tai pusēi leiča 4. Paškinu apeiņu
Pa smordeigu plovu. Auga apeineiši. Zaļu da smordeigu:

5. Padarieju alteņu 6. Paprasieju gosteņu
Soldonu da gordu. Slovanu da skaistu (dorgu).
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273. KOKLEITIS SKANIEJA

Antoniņa Pujate Kārsavas Makašānos, 56 g I>.; pier, R. Zarembo 1950. FS 1829_ 1708.

O r r i un r rūrr n

1. Kū - v
_

klei.tis ska.nie-ja Strauj
.

v
_

pis mo-lā.

\$M r r r r f r |;! L/ r,
*

1. Kab ma -ņi zj -,y - nuo-ti, Ka _as tī
_

ī Kū .v
. kļoj?

2. Dūtuju lobreitu, 3 Pas'ceišu tāvami, 4. Maikstenis lauze,

Lobvakareņu. Pas'ceišu muotei, Gunteņu kiure,

Lobreiti, muoseni, Kū dora muoseņa Apeiņu steidzenis

Dīvs tev i paleidz. Apeiņu duorzā: Sadadzvnoja.

Ka tevi paleidzi,
Man napaleidzi.

274. OI GUNTIŅI, DZERKSTELIŅI

Latgalē pier. A. Er-ss 1920 (?). FS 1495. 3032.

•m~ \J\
9 g

==ZZļ m

01 gunti - ņi, dzerkste
.

li
_ ni, Pa - leidz olu -lv

ii I j l I i i i i i J ll
tJ*JJI«J J 1 * J J 11

pa -da. rT
. ti, Pa

.
leidz o. lv pa -da

_
rīt!

275. PADAREJU OLUTEŅU

Ludviga Antuzena Jaunpiebalgā, 73 g. v., dzim. Rēzeknes Sakstagali; pier. Alā. Kalniņš 1954.

FS 1910, 116.

Ph 'i P >' >}

I{, hi' Iyi" p IJ J 'II
1.Pa - da. re -ju o-Ju- te

- nu, Ko.ču nu au_ ze
. nu,

2-.Lo.bis mu-nis o -Iv- te
- ņis, Ko.ču nu au_ ze.ņuj

&¥« j) j) )i j jj> i j j» j» i r~m

I,Sa. pra.se .ju cT
-

mi
- nus, Koe na bo _ gā -

tus,

2.L0 _bi mv -n\ cī
-

mi _ ni
,

Koc(u) na bo - gā - ti,

afr'ift JO Ji J' I J } J> IJ1 J> J» J> I J i
I.Sa_ pra.se -ju cī

- mi
. nus, Ko -ču na bo

. gāt's.
Z.Lo -bi mv -ni cī

-
mi

- ni, Koc(u)na bo -gā - ti.



276. SASADORU OLEŅU

Kārlis Straubergs Rīgā. Dziesma no Balviem; pier. Em. Melngailis. FS 1045, 4154.

Sa- sa.do. ru o
- le.ņu SoLdo -nu da maigu. -gv.

ij' 1" n 'i J ii. y
nj i j j i

$a~sa.do_ru o
- le_ņu SoLdo -nu da rnai.gu.

277. ALUTIŅU BRŪVĒDAMA

Jēkabs Ķiburis Bārtā, dzim. 1897; pier. J. Brigzna 1948. FS 1836, 38.-

-pi i 1 j
' jS|

r; ;' ;'J

1. A-lu-ti
_

nu brū.vē-da
- ma, Bi_ti bāzu _zv ka.ba.tā,

2.. Lai dzied alus -lus dzē_rē-jī _
ni Kā bi _tī

_
tes stropī-nā,

P f Plf J>i- JOJ II

1.-£.Trairai rairai, ri.di ri.di ri
. ri.di, Ram.tai ri _rī— di raLla_lā!
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278. AIZ KO MANIM LĪKAS KĀJAS

Andžs Saulilis Cēsu Ērgļos, dzim 1868; pier. V. Stelbergs 1939- FS 1700, 3645.

p j) JJij> j> ; J-r?- J > i

4. Aiz ko ma .

nim li
_

kas kā _jas, Aiz ko ma
.
nim

R.To man da
.

ra kun .guri _ ja, To man dara

j? > > > b 1° j—r~.rJ J J J> J1 i^J1 "b?=^
'y d' d d d> \Zk 4 J J W / g

M

1. lī
.

kas kā -jas, Aiz ko kup _ .
ris mu-gu -

rā?

2. kun.gu rija, -ja, Kun
. gu lie

.
.

li tī-ru.miru

279 AIZ KO MANIM LĪKAS KĀJAS

Jaungulbenēpier A. Jurjāns FS 1495, 856.

Aiz ko ma. nim lī
.

kas kā -jas, Aiz ko kupris mv -gu_rā - i ?

J> J* J >IJ>Jp } I J> i' J> J> J II

Aiz ko ma
. n\nn lī

_
kas kā-jas, Aiz ko kup -

ris mu-gu -
rā?

280. AIZ KO MANIM LĪKAS KĀJAS

paļēnj
Mīle Apinis Cēsu Jaunpiebalgā, dzim 1881; pier. V. Stelbergs 1939. FS 1700, 4337

p jl jl v r> i i \< p i c r -1 3 '
LAiz ko ma -

nim IT _ kas kā
_ jas, Li go,

&.To man dara -ra kunga ri
~ jas, Līgo,
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'I. !ī - 50! Aiz ko kup-ris mv
_ gura _

i? LT
_ go!

2,.1ī"
_ go! Kunga lie _li tī

-

ru-mi
_ ņi- LT

_ go!

281. AIZ KO MAN IR LĪKAS KĀJAS

Valkas Ērģemē pier. Jānis Purnis. FS 1495, 854.

$1 a r p U r pp i p p r J i

Aiz ko man ir IT_kas kā -jas, Aiz ko man ir lī
.

kas kā - jas,

Aiz ko kupris mu.gu.rā, Aiz ko kup-ris mv -gu _ rā?

282. AIZ KO MANIM LĪKAS KĀJAS

Alma Jansons Ogrē, dzim. 1882; pier. V. Stelbergs 1939. FS 1700, 3785.

Atri.Teicējs solo:
r^

ift* PPPP ip P P PIP PP P <*r pr' P^
4. Aiz ko ma.nim lī

-
kas kā-jas, Aiz ko kupris mv

+ gu - rā
-

i?

2.T0 man da-ra kungu ri.jas, Kungu lie -li tīru _rv -mi
- ņi,

f\ Lēni korī: -

\ļ r r r pj i r r r r ri r r r i
4.Aiz ko ma-nim lī

_
kas kā-jas, Aiz ko kup-ris mu-gu.rā?

2.T0 man dara kun -guri . jas, Kun-gu lie -li tī- ru.miņ'.

283. ES IZKOLU KUNGA RIJU

LTMM 11, 1903,Ērgļos. 21. Ipp.

4.Es iz _ku- lv kun-ga riju, _jv, Na-va salmu ne-sē -jins.^

a.Nes, māsi
- ņa, saLmu nas

_ tu, Do-šu bal _tu vil.lai
-

nīt\
<

fs Var. II m
Jumurdā., dzi.Brigas māte

Ķvii j> n
r ip j> i> j,i^n

f j. m
S.Sī _ki vie

,
ni, ma-zi vieni Kun-gu rijas -jas kule- ji - ņi,

§
Var.111 v .

Sirmelē,pier.Rozentāls

>l) j) *
P Ip p

jļ >I>J>> pl^'J»
-i.Cits pa -

krita -ta klā-jie -nā- i, Citsjēl-ku- las ku _lī-tē - i,
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Var. IV Turpat

%*-b+jjL- J' iJ> j» > ftv j j» JmJĒ^ņ
s.La.bā.ki kūlu _lv ru.dzu ri

. ju, Ne pie pui-šiem gu-lē-ju -si,

6.N0 .kūlu -
si rudzu ri

_ ju, ]c -ej droši is .ta
- bā,

7. Kad pie pui .
šiem gu -leju _ si, Stai

_ ga, acis _cis no .lai .dus.

r
Var. VII

3
kraukļos, dz. J. Lūss

lf|
J J fjļ ll 1 1 1 H M l| 1,1 j I

ll! >>] jļ; Ir.|. J I * Jl Jl HHijH
i.Ai . jā, ra -

la
_ lā, Na

_

va salmu ne.se _ jin's.

I' > J 1 1, f
J ' ji| > J' Jl iJI ņ J.»

. 2.-Ai - jā, ra _
la

-
lā, Došu _šv bal _tu vil. lai

_

nīt'.

r J yi c g> iJ j J '1 J ņJ, "

3Ai
. jā, ra

_

la
- lā, Kungu -gv rijas _jas kū _lē

- jiņ.

■< 4-.Cits pa.kri.ta kfā
. jie - na -i, Cits jēl -

ku
- las ku .IT

-
te.

PJ. J \*Ht* ';' r-
j) / J i

s.Trai_ rā, tradi_ri.di.ri_, Ne pie pui-šiem gu_lē - jus'

6.Ai
_ jā, tradi- ri.di ra

. lā, Ie -ej dro. ši is _ta
_ bā.

h1 1 1 j, i»
7. Ai

- jā, • tra-di .ri. di ra.lā, Staigā, _gā, acis _cis no-lal
_

dus.
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284. ELLE, ELLE KUNGA RIJA

Polkas ritmā Gusie zvejniece Vecpiebalgā, 71 g. v.: pier. Alā. Kalniņš 1954. FS 1910. 279.

pi j> J j J' I J J J i; l-J J j) j,l I jl^l
E1 - le, cl -Ie kun-ga rija, Ll _le kun.ga piedar-biņsj

jM-- Ļ p p f, J> I J' J> p J> I J J J il

Tur es sa-vus sar-tus vai.gus Ik naksni
-

nas ba-li-nāj.

Dziedāja polkas ritmā, it kā deju.

285. RIJKULĪTI, BĀLELIŅA

Late Ulmane Rīgā, dzim. 1846 Tukuma Aizupē; pier. Em. Melngailis 1931. FS 1045, 6578.

pjrJjij r
J J i r

J J

1. Rij _

ku
_

līti, -ti, bā
_

le
_

li
_ na, Tev bij kup— la

2Tā bij laba, _ba, dus-mu cel
- ta, Sķī -bi vieni

r J J J i >[ 'J ; J)
r Jj

~

i'

1. ce-pu-rī-te, Trai
_ rā, tra-ri_di, ri -ri

-
di, ra. la

_
la!

2. ska-tī-tie
- si, Trai

- rā, tra -ri
- di, ri

_ ri.di, ra -la
-

lā!

286. ZAĻA TAUTU MIE2U RIJA

Elza Cimdiņa Vecpiebalgā, 42 g v.; pier Ald. Kalniņš 1954. FS 1910, 129, 3638. A. Ore. « Jauna

Noteikti dziesmu rota» 11,1899., 37. Ipp.

J r ;i r rJt' pir irr ri r r r i
i.Za.la tau -tu miežu rija, _ja, Zaļš o_zo

_
la spriguJīt's.

* ppJ'J'PP J'J- Ip cxX-g+r v- r f Ir r fp
4.Necik augstujTiecik augstu ne-pa _cc

_ lv, Bet di _že_ ni no-dim-dēj.

2. Sprigulīti, koka bērnsi, Kumeliņa, kumeliņa barotāji,
Tu man kaunu padarīj': Tie gailīti negaidīj'.
Es gribēju, es gribēju kulti ieti, 2. Za[a tautu miežu rija,
Tu iekriti klājiena. Zaļš ozola sprigulīts.

3. Kūla riju, neizkūla, Necik augstU) necik augstu nepacēlu,
Vēl palika pabirām; Ka dižani nodimdēj'
Veda meitas, veda meitas, neizveda, Jumprava, 1850, 10931.

Vēl palika jaunākās. L Nāc rij n iecirii,

Meldija pierakstīta arī ar tekstiem: Ko es teve parādīs':
I. Kūlējiņi, malējiņi, Re, kur tava, re, kur tava dvēselīte

Tie gaidīja gaiļa laik'. Jumta gala čiekurā.

Vecpiebalga, 1910, 278,
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287. ES IZKŪLU KUNGA RIJU

, _ .

Karlīna Eglīte Cēsīs, dzim. 1871; pier. V. Stelbergs 1939. FS 1700, 3389.
Lem

H p |J' ■^PPipp JJ'r3j> >J> i j>j'f-Pi J,J>J '

I.Es iz-kū-lu kun.ga ri_ju, kunga rij Ar vī-toJa sprigu-lī - ti, sprigulīt'.

2,.Ja nebir-za kun.ga salmi, kunga salmļ Lai birzt kunga pe-la-vi-ņas, pelavin's.

288. AUGSTU CĒLU, VIEGLI LAIŽU

Eda Jansons Cēsu Kosā, dzim. 1863; pier. V. Stelbergs 1939. FS 1700, 2998.

ifrU-pj-MMP P P p lp p p p t^^fefefc^
Augstu ce-lu, viegli lai-žu Kungu ri_jas sprigu.līt: Lai ro-ci. nas

A'pppp ipppp ippr i p JĻ^j^ļ^
nepieku.sa, Lai va_ri-tes ne.pietrukst, Lai va-rT-tes ne-pietrūkst.

289. AUGSTU CĒLU, ZEMU LAIDU

Marija Būrītis Cēsu Kosā, dzim. 1865; pier. V. Stelbergs 1939. FS 1700. 2965.

j *
i P P p p I J> * J >

Ipp tt^r-r^
Augstu cē-lu, ze.mu lai -dv Kun-gu rijas -jas spri.gu - līt',

* j> p
j'

ipppp i p.
Jl rr-H-T^1

Lai ro -ci
- nas ne _ pie-ku - sa, Lai vā _ll_ te ne _sa .

dilst.

290. KULIES PATI, KUNGU RIJA

LTMM 11, 1903., 17. Ipp.

r
j) -Hr J ir rpp u r r r"-^

I.Ku-lies pa-ti, kungu ri-ja, Kad ne-bi-ja ku -le_ jī _ ņu-,

i§*a r rJ?I j ej
;'lžr

J

4.Ku-lies pa-ti, kun_gu rij) Kad ne - bi-ja kū _lē
_

2. Rājies pati, brāļa māsa, 3. Es izkūlu kungu riju 4. Es mūžiņu nodzīvoju
Kad nebija rājējiņa. Ar vītola sprigulīti. Ar neveiklu tē.va dēlu.

5. Elle, elle kunga rija, 6. Ko ellēi izkūlārni,

Elle kunga piedarbiņis. To uz Rīgu aizvedami.
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291. KULIES PATE, KUNGA RIJA

Eda Ozols Madonas Sarkaņos, dzim. 1850: pier;<Em. Melngailis 1930. FS 1045. 2123.

4. Ku-lies pa.te, kunga rija, Ka nevai.de ku.le-ji . ņuj Kūdies pa-te,

pJ> } J Ipp Jh J> J> J IJ> J> i'l^^i
4. kun.ga rij' Ka nevai-de kū -lē _jin*, Ka ne_vai-de kū-lē.jiņ'.

2. Teicies pate, brāļa māsa, 3. Gan pazinu kunga riju, 4. Gan pazinu brāļu māsu,
Ka nevaide teicējiņu. Pilni vadži sprigulīšu. Pilni pirksti gredzeniņu.

292. KŪLĒJIŅI BĒDĀJĀSI

Madonas Praulienā pier. Andrejs Hinkuss. LTMM 11, 1903., 11. Ipp.

iļ-i cj.
J ippcj r i li Jip p J i

4. Ku-le-ji -
ni bē-da.ja -

si: Ka mā_jā - si par_ie _
sim?

2.Sakāp.si' _

mi sprigu-ļo _. si, Vi_ si jā - sus aiz_jā_sim.

293. KULIET RIJU, KŪLĒJIŅI

Aizkalnu māte Madonas Vestienā; pier. Vīgneru Ernests. LTMM 11, 1903., 8. Ipp.

\Ļ ž J> p p p i p
> } f \% p J J

1. Ku
-

liet riju _jv,
kū -lēji _ ni, kū_lē_ji_ņi,

£.No_kū-lu_ši, sa. maJu
-

ši, sama _malu -lv
-

ši,

& * J''

p p p i p
J-1 > > i* r J

1. Ma
_

liet ma _ li, ma _ļē -ji _ ņi, ma Īlē
_ jin!

&.Tad cc
_

lie
.

ti mā.'mu. li
_

nu, mā
_

mv
_

lin'.

294. KŪLĒJI KULTU, MALĒJI MALTU

Aizkalnu māte Madonas Vestienā; pier. Vīgneru Ernests. LTMM 11, 1903., 7. Ipp.

fļT7>p plp. |pJiJ>|J>p J>|J>J |

Kū-le_ji kultu, ma.lē-ji maltu
y Es pats gu-lē-tu ar IT. ga

_
vi-nu.kultu

j madē-ji maltu Es pats gu-lē-tu ar h-ga _
vi- ņu.
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295. KUĻAM PIECI, KUĻAM SEŠI

Cēsu Erglos pier. Vīgneru Ernests. LTMM H. 1903- 23. Ipp.

ii j>p pc, i r> B > i>c. p rri^H^n
1. Kuļam pie -Ci, ku .lam se.ši, Ku.lam pie _ ci, ku.lam se

.
ši,

2,.Kad iz
_ 3uq-s\ ma_zi_ņie.i, Kad iz.aug.si mazi

_ ņie _

i■,

\l ii- j> *)> ji P r Ip- pp p-nHi p-' p pfrpTPm
1. Kamerau.ga ma.zi

- ņie, Tra.la la.la . lā, Tra .lala
_

la
_

lā.

Z.Būs devi. ņi kū _lē
- jin', Tra.la la.la

- lā, Tra .la la.la
-

lā.

296. KUĻAM PIECI, KUĻAM SEŠI

Vidēji Made Balodis Cēsu Ērgļos, dzim. 1867; pier. V. Stelbergs 1939. FS 1700, 3649.

l/£f a ] J J>, I f r J> Jh r J I=^
Kff 4 p1 r 1 i 1 Ļj pri' J J fei

Ku _lam pie.ci, ku.lam se-si, Ka-mēr au.ga ma.zā.kie;

jj>pip «n j ij j ir
Kad iz

- augsi mazā
_ kie, Būs dc _vi_ ni kū

.
lē

- jin'.

297. KUĻAM PIECI, KUĻAM SEŠI

Blčovskiene Cēsu Ērgļos; pier. A. Jurjāns. LTMM 11, 1903., 17. Ipp.

\Ļ\ī\ p > ipppp i r
jl ir» p^^š

1. Ku
_

lam pie -
ci, ku

.

lam seši, _ši, Ku_ lam pie.ci, ku Jam seši, _ši,

2,.Kad iz
. augsi ma.zi _m'e-i, Kad iz

_
augsi ma-zi.ņie.i,

J j J
r, i p j» 1i r p p ri p

4. Ka
_

mer au .ga mazi
_ nie, Ka

.
mer au.ga mazi

_
nie.

a.Būs dc _vi _ņi kū _
lēji _jiņ

l

,
Būs dc -vi

_ ņ kū _lē
_ jiņ'

Ar krustiņu (x) apzīmētos sol c/zied drusku augstāk.

298. KUĻAM PIECI, KUĻAM SEŠI

Ābeļlapa Cēsu Ērgļos; pier. A. Jurjāns. LTMM 11, 1903, 17. Ipp.

ifoiup J'jj ipp lt cjip l'j j ip p crļjm-
1. Ku _.lam pieci, kuļam seši, _ši, Ku

_
lam pie.ci, kuļam se

.
ši, '

2-Kad iz.augsi mazt_ņie _i, Kad iz .augsi «mazi .ņie -i,

$ftfiJ ir p (i pr+^-^Hļ
i. Ka

_

mer au.ga mazi
_ ņie, Ka

.
mer au.ga ma _

zi_ ņie.
S.Būs de_vi_ni kū _ lē - iinļ Būs de_vi_ni kū

- lē-.iin.

Ar krustiņu (*.) apzīmētas so/\dzied drusku augstāk.



140

299. KUĻAM PIECI, KUĻAM SEŠI

Līze Krustiņa Cēsu Nītaure, dzim. 1855; pier. Em. Melngailis 1931. FS 1045, 4941.

%hlpJ>J J> | J>
p J> |p r, .fl p| gl pJ3p|PJ' J> J> ||

Kuļam pieci, kuļam seši, Kamērau_ga mazākieji, Kamēr au.ga mazakie-ji.

300. AR DZIESMIŅU KULTI GĀJU

Tīlika māte Vecgulbenē; pier. A. Jurjāns. LTMM 11, 1903., 11. Ipp.

\ĻI P' B P t I p [> C. p I p D p pI p
J' J I

4. Ar dziesmiņu kul -ti gāju, -jv, Ar va_lo-.du is-ta-bā,
Z.Ar dziesmiņu kul _ti gā-ju, Ar va-Jo -dv is-ta-bā,

$p;gp p i p \kipp p p i p pīta
I.Lai ne-sa _ka sve _samā — te, Dar_ ba dē -li no-ku-sus'.

Z.lz
-

kū-lu- si, sa _ma_ lv
_ si, Ij pū_rf_nis pie.da-nts.

301. ES PAZINU KUNGA RIJU

Oskars Kalējs, dzim. 1902, meldija dzirdēta Rēzeknes Bērzgalē; pier. Em. Melngailis
1924 (?). FS 1045, 4131.

Ē.s pa_zi_nu kun-ga ri_ju, I tumsā-ji pie-ie-da —mis;

J yi .i J 4 i r r
J > if-^r-i

Ls pa_2i_nu kun-ga rij} I tumsa_i pie-ie —
dams.

302. POTI, POTI, ZILAIS VĒJIS

.Bicovskiene Cēsu Ērgļos; pier. A. Jurjāns. LTMM //, 1903.. 19. Ipp.

pnt J j J J
pp irj r

j
r

I.Pū-ti, pū-ti, zilais _lais vē
-jis ,Pū_ ti ma-nā pie

_

dar. bā;

fe§# p p
_V I J J J. JHfH J

f p- iM J J

I.Pū-ti, pū_ti, zilais _lais vē - jis, Pūti _ti manā pie.dar-ba.

2. Lai es varu iztīrīti 4. Pieci sesi kūlējiņi, 6. Mal, māsiņa, puspusēmi,
Tīras auzas kumejami. Viens mālīti ritināj". Kam tik smalki ritināji?

3. Labāk eju rijas kulti 5. Viena pati mūs' māsiņa 7. Smalk' maldama nevarēsi

Nekā mālu ritināt. Pūru rudzu maldināj'! Lielas saimes piebarot.



303. KOLU RIJU, NEIZKŪLU

Maija Vītola Valkas Lejasciemā: pier. A. Jurjāns. LTMM 11, 1903, /.*. Ipp,

LKū.lu ri-ju, ne.iz.ku Ju, Vēl pa-li .ka pa -bi
. rām; Ve .da mci.tas,

2,.Gan pazi .nu kungu rijas: Pil .ni vadzī sprigu - līs; Gan pa -zi. nu

$t j. .i' t\ jj. n p)
Ļ jp > \ fJ,nf&gm

4. ne. iz
. ve-da, Vēl pa Ji

.

ka ma .zā
- kās, Vēl pa-li .ka ma.za.kās.

2.tautu mei-tu: Pil. ni pirksti -sti gredzentiņ', -tiņ', Pil.ni pirk .
sti gredzentiņ'

304. PIEKUSUŠI BĀLELIŅI

Nicā pier Apsitis 1935, FS 1485. 8.

Ķ'i PPpp IP P P PIP" Pp pI Ip p Ip ppPIPJ^
1. Pfeku.su-ši bāleJi.ni, "Tradiral-la -lā

,
Siekiem rudzus mērīda.ml,Tra.di raita

.

2/.Kā māst.na nepiekusa, TradiraLla Jā, Sauji.nāmi mērī_dama, Tra-di ralla.

nr r'ir rjp/&Mf>ip r NJ
I.lā J Tra.ra ra.ra, n. di raiJa .la. a

,
Tra.ra ra .ra ri .di ralla Jā!

2.Jā! Tra.ra ra.ra, ri .di rai Ja .la. a, Tra.ra ra.ra rt. di ralla
.
lāl

305. CITA MAIZE KLĒTĒI

60 gadu veca māmiņa Bārtā; pier. A. lurjāns 1891. Bb 43, 1815

pjjjjlJ hj„Wj*IJI jII j, hi.HJ jj,IJ J^l^l
<l. Ci.ta maize klē-tē.i, Ci-ta kamba.rē .i. Ci-ta maize kfē.tē.i, Cit J<amba.rē -' -

2 Vēl jo cita

Dieviņa rokā.

306. APKŪLIŅU VAKARIŅU

Liepājas Rāvā pier. A. lurjāns 1891. Bb «_ 1713a

jhl .H'M> Ij> j l }Ji;lJ> J» J i

1. Ap -kū.li
- nu ļ va-ka.ri-ņu Vi .si rīe-či stā. vēt stāv.

=

T J» i» i JiJ1 11 >
*00010 0 0 0 »

V
Ap- .

si rJe -
sti

-

vēt stāv.
Ķ |V, h =_ļ 2. Visi JautiņJ vaicāja. 3. Mēs dzerami cūku bēres,

4> J ; J ;
I' Kādu godiņ'L dzeram? Rudzu, miežu apkūlīb's.Rudzu, miežu apkūlīb's.
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307. DZIRNAVIŅAS PRIECĀJAS

Emillfa Prusaks Madonas Vestienā, āzim 1878; pier. T. tlstere 1939 FS 1790, 2813

i Pr, j i Pr,

j i P,-Nj.j. i
1.Dzima .vi

,ņas priecājas, Kadie-rauga ma -lē -Jjņ/; Dzima -vi
. nas

j;»ji j> ;> i; ;> jij>j>pp.i r, r,

j n

1.Priecā -jas, Kad ie .rauga ma -lē -jiņ, Kad ie.rau.ga ma-lē
.jin'.

2. Nu varēsi pagulēt 3. Odentiņis, akmentiņš *. Ūdens tālu avotā,
Baltā miltu kalniņā. Manas varas vilcējiņš. Akmens brāļa maltuvē.

308. ODENTIŅIS, AKMENTIŅŠ

lēkabp'ils Sēlpili pier. A, lurjāns LTMM 11. 1903, 9 tpp

— <* —•

~

Ū
.

den ti . ņis, ak.mentiņi a
.

nas va .ras vil .
cc" -jiņs:

} j i J> jm i _j> j; j» f i Jl

' j*--h
Dziļš ū_de .

nis a. vo .tā, Smags ak.mc
.

nis mal.tu . vē.

309. KAS GRIB LABA KUMELIŅA

Liepājas Rāvā pier, A, furjāns 1891, LTMM 11. 1903, 13. Ipp.

1. Kas grib la .baku.mc.li
- ņa, Lai ne.gal.da gai.ļa lai.ka,
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&{i' J; JĻļJi ', l '11 11 I
1. Lai ne _ gaida. -da. 3.Gailis _lis dzie .di pus .rīku

_ tiņ',

C[ ii 111 I.i i 11 1 j i^i^
2.. Matē -tē

_ ji _ ņu zē _lo -datns, Ma.le -ji - ņu.

310. KŪLĒJIŅI, MALĒJIŅI

Maija Zigfride, dzim. 1875 Krustpili; pier. Em. Melngailis 1926. FS 1045, 2828.

1. Kū _lē_ ji _ ni, ma _lē_ ji - ņi, Tie gaidī- ja gailu laik;

2-. Ku _mc
-
li. nu ba _ro-tā

- ji Gailu lai -ka ne -zi
- nājj

i/ i> J
p ,

s ij j
.

iļ

'I.Kū-lē-ji _ ņi, ma.lē _ji _ ņi, Tie gai _dī_ ja gai -ju laik'.

£.Ku-meJi -ņu ba.ro. tā .ji Gaiļu lai -ka ne _zi
_ nāj'.

311. MALĒJI ŅA DIEVU LŪDZA

Oskars Kalējs Krustpilī, dzim. 1902; pier. Em. Melngailis 1926. FS 1045, 2948, 2896.

ip ? -hp pp>ipp p p i p
> 3

1. Ma _lē _ji_ na die.vu lūdza, Lai sa.plī-Sa dzima
_ viņs.

2. Lai ro -ci
_ ņas at _sa_ pūta, _ta, Tikām _kāmjau _

nas kal _di
-

not.

312. MALU, MALU VISU RĪT'

Jēkabpils Sēlpili pier. A. Jurjāns. LTMM 11, 1903., 9. Ipp.

* i ppjļjl 1 p
jl j>

,

m
Ma.lu, ma.lu vi.su rīt', Su_ņam putras ne -samal. -mal'.

Ed,su-nī-ti, pa-ma.zām, Ne-dar
1 kauna ma-- lē - jai.
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313. MALU, MALU VISU RĪT'

Made Rabe, dzim. 1860 Rigas Suntažos; pier. Em. Melngailis 1925. FS 1045, 2084.

lh
p- *ppl p

J J I >1 1

I.Malu, -lv, rna.lu vi -su rīt', Su
.

nam put-ras ne -samal.

p I| J) I J> > j^ļ
2,.Būt' su _na _mi sama -lus', ļ Būt' i pa _te pa -

ē
-

dus*.

314. MALU, MALU VISU RĪT'

Lavīze Mute Rigā, dzim. 1856 Jelgavas Bukaišos; pier. Em. Melngailis 1931. FS 1045. 6422.

P'i * J> J» J» 14^^^^^^^^^
1. Ma.lu, ma.lu vi-su rit, Su.ņam put- ras ne _samal. _mal'.

2-Būt' su-ņa.mi sama
_ lus} Būt' i pa_te pa.ē -

dus.

315. MALU, MALU VISU DIENU

Marijiena Rudzits Ludzas Mērdzenē, dzim. 1901; pier. Em. Melngailis 1932. FS 1045, 7139.

Ma.lu,ma.lu vi-su die.nu, Su-ņam putru ne.sa.ma.lu; Ma.lu, ma.lu

fE3=fr^M
r?žEžp pI, p 1 J> J Jfffl-j

vi.su dien', Su.ņam putru '

ne. sa. ma.lu, Su.ņam pu.tru ne.sa.mal!

316. MOLU, MOLU VISU DĪNU

Ilūkstes Rubenē Minna Junaka, dzim. 1893. un Jūlija Kursite, dzim. 1861; pier. Em. Melngailis
1931. FS 1045, 3708.

j)
P p 1-p-p p pI p p J^^držT^^

1. Mo.lu, mo.lu vi.su dī.nu, Suņam pu.tras na.samo.lu; Mo.lu,mo.lu

1. vi.su dī.nu, Su.ņam putras na -sa .
rnolļ Sunam putras, Ai -jā ! •

[Tek sunītis raudādamsi,

Asariņas slaucīdamsi. *

.LT I, 3775.]
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su- n7
_

t-<
j pa_ma-zām, . Ne. dar' kauna -na ma-lē

_
jām,

2.[3JTec, su .nT
. ti, pa . ma.zām, Mc

-
dar' kau .nama _lē

- jām.

317. MOLU, MOLU VYSU REITU

Anna Stiernieks, dzim. 1876 Abrenes Bērzpilī; pier. Em Melngailis 1941. (?). LMFM 11, 1951.,

* 204. Ipp., 1239.

¥HH
jl
riī>p jl

r i p p
jl r ipp j

-,
'

1. Molu, -lv, mo
. lv vy.su rei_tu, Suņam putras na.sa-mol';

$P P TI P p^-^ļHH^r-^-^-Hi
4. Mo-lu, mo-lu vy.su rei

_ tu, Su-ņam pu-tras na - sa .
mol!

Dzied ari ar tekstu:

2. Kab suņami samoluse, 1. Ar kačeiti molti goju, 2. Velc, kačeiti, pacīšoki,
Byut' i pate paādus'. Na ar broļa ļaudaveņ'. Tev asteite pagarok'.

318. KUL TU, MAL TU, LĪGAVIŅA

Eda Raudups Sarkaņos, dzim. 1860; pier. Em. Melngailis 1930. FS 1045, 2133.

$*pppp lpp jlJM;>pp p.l;, p^ipppp
1. Kul tu, mal tu, h

- gavi _ ņa, ļLai mā.si -ņa pū.ruda-ra; Kul tu, mal tu,

2. Nokūluse, samaluse. 1 1 * 1 r

Palīdz* pate darināti.

J> p J> |

ig j> j> j i pr i jij,j,j, > i ;;
4. lī i. ga-viņ' Lai mcusi-ņa pū r

ru dar', Lai mā-si_ņa pū.ru dar.

1. Malējiņa dievu lūdza, 3. Timsā gāju māju molti, 5. Tīšām tautas kaldināja
• Lai saplīsa dzirnaviņas. Timsā dievsi palīdzēja, Baltakmeņa dzirnaviņas,

2. Lai rociņas atsapūta, 4. Timsā sēde mīļa Māre 6. Lai neslīka tīri rudzi,

Ikam jaunu kaldināja. Dzirnu galda galiņā.
"

Lai var mani nicināt.
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319. KO TU NĀCI, KANKARBIKSI

Ērgļos pier P. Bļaus. LTMM 11, 1903., 8. Ipp.

pjj>j>j iwjjJjmj.j>ji ;ij'^i
4. Ko tu nā.ci, kankar -bi k

-
si

}
Jau.nu meitu maltu.vē?

2/.Vi.sita.vi kan.ka -rī_ ši Uz mei-tā.mi ci.lā.jas.
Ar krustiņu apzīmēto toni velk gari,pie kam vē/ Zupas aiztaisa un dzied caur degunu,
beidzot āi'ri norauj.

320. AR KAĶĪTI MALTI GĀJU

Emīlija Averka Rīgas Jumpravā, 70 g. v.; pier. V. Sams 1949. FS 1850, 10928.

il% j> j> j> j» Ij> } j: j> ij»};j»i j> }< j i
-1. Ar ka.kī.ti mal-ti gāju, -jv, Ne ar brā .la lī .ga _ viņ',
Z. Pa 10-dzi.ņu pa.ska.to - si, Kas tur ma. li mal. tu

-
vē.

is-j-j> J> ji jn J> * jji J; JS|

4.Ka.ķī-ša .mi ga. ra as
_ te, Vie.gli te. ki dzir .na

_ viņ's.
«t.Ja mal mā

. sa, lai mal māsa, -sa, Ja līga .

va- pa -līdzēj.

321. VIEGLI LAIDU ES ROCIŅU

Rīgas Plāteri pier. Kažociņš. LTMM 11, 1908.. 8. Ipp.

J'j> j> * ij> j» i $}»j>
1. Vie.gli lai .dv es ro.ci .nu Ap lie. 10. i dzima. viņ'.

2. Nedarīju sevtm grūti, 3. Ik ritiņu maldināju
Ne otrami malējam. Pa pūrami tīru auz'.

322. MALU, MALU VISU RIT

Miķelis Saknīts Jēkabpils Neretā, dzim. 1824, tā dziedājis pēc Lavīzes Alutes liecības; plet.

Em. Melngailis 1931. FS 1045, 6424.

p'l ]> J> J]ll J» irH> ij>]> j ||
1. Ma.lu, ma.lu vi .su rīt', Su.ņam pu-tras ne -sa

.
mal.

2. Būt' suņami samalus', 4. Atsagriezi, atsagriez,
Būt' i pate paēdus'. Mana vīra dvēselīte

3. Smalki miltus i maļam, 5. Kā es tavas bikses griez',
Balti drēbes velējam. Uz akmena uzlikus'.
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323. AUDZ, MĀSIŅA, TIEVA, GARA

Sikateriene Kalnamuižār pier. A. Jurjāns. LTMM 11, 1903., 12. Ipp.

h h I Jl Ji. jj Ji- l—J

1. Audz, māsi - ņa, tie.va, gara, -ra, Ne tu ma .na ma-lē -jiņ'.
&.Tau-tu mei-ta ze-ma,resna, Tā būs mana ma .lē

. jiņ'.

324. MALEJIŅA MAN' MĀSIŅA

Sikateriene Kalnarnuižā; pier. A. Jurjāns. LTMM 11, 1903., 12. Ipp.

§a j, j> >j> J) ij>j>p > 1 j ; 1

Ma -lē_ji - ņa man' mā-si
- ņa, Sa-di _lv- ši gredzen _tiņ

r

.

j hJ> J1 I j) IJ)l\i J> h hI J> J> j 18

Kam va -ja- ga ma _lē_ ji . ņas,
Lai pirk jau _nu gredzen -tin',

325. BEZ ZIEDIŅA ES NEGĀJU

Made Kāpostiņa Krustpilī; pier. J. Vītols 189t. LTMM JI, 1903„ 12. Ipp.

Bez zie -di _ņa es ne.gā-ju Jau-nu mei-tu mal
_

tu
_

vēj

ffifcfr-ļ jh p jrj> )> \ P j> j> j, iri r-j T ji 1

Vē-ru dv
.

ris, spēru kā _ju, Mc _tu zel-ta gre - dzen -
tin.

326. DZIRNAVIŅAS RAUDĀJĀSI

Krustpilī pier. P. Dreimanls. LTMM 11, 1903., 12. Ipp.

I j j j. ;L;- Ij»j> J> J>j
Dzir-na-vi

_ ņas rau.dā -jā - si, Nav o_zo_la vai-na -dziņ';
Te - pat auga -ga o _ zo-liņš MaJ -tu

-
vT-tes ga-li - ņā.

327. BĀLIŅ, TAVA MALTUVĪTE

Llbe Pelbēģis, dzim. 1846 Bauskas Rundālē; pier. Em. Melngailis 1931. FS 1045. 4623.

II J> J> J> I i JUJU pJ>J>J>I p
J p P 1

1. Bā-ltn,ta_va Tre-jā-dā.mi durti /mā
-

mi; Bā-lin,ta-va
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4. maltu .vīt' Tre-jā_dā.mi 1 dur.ti
_ ņām, Tre.ja.dā-mi dur.ti _ņām.

j| J' ilJ> J> IJ>J> i' IJfc-ļ J> JTp J> J) J> 1 J p^r^
2..Pa vienā-mi bā.liņš nāca, Pa -ot -rē-mi tautas gā.ja; Pa vienā _mi

3.Pa tre.šā.mi es. iz
_

nesu Sa.vu zī.ki vai-nadzi_ņu; Pa tre.šā.mi

$ 1 p p* Jl Jļ ;i J 1
balina nāc', Pa ot. rāmi tautas gajl Pa ot.va_.mi tau-tas gāj!

3. es iz
_
nes' Sa.vu zīļu vai.na.dziņ, Sa.vu zīļu vai _na .dziņ!

328. SMALKI MALU, BĪDELĒJU

Līze Kritiska Bauskā; pier. Em. Melngailis 1931. FS 1045. 3089.

1. Smalki malu, bī-deJē -ju Ba.li. ņa-mi ce.la maiz'.

Z. Kur ē.dī.se iau-nadzi_ņu, Tur viņš mani piemLnēs.

329. ES IEGĀJU MALTUVEI

Marija Sitis, dzim. 1856 Bauskas Skaistkalnē; pier. Em. Melngailis 1933. FS 1045, 7390.

|)% }r. J l**]} }IJJ> J> IJ>J> J II

1. Es ie -gāju rhal-tu _vē
_ i, La .ba rīku _ta ne .dc

_

vus'.

2, Dieviņš sēda, mīļa Māre, 3. Pelēkaisi akmentiņis, 4. Izspēlēju rudzu sieku

Laba rīta gaidīdam'. Nāc ar mani spēlēties! Pa.vienai saujiņai.

330. MAZAJĀMI MĀSIŅĀMI

Ērgļos pier. Vīgneru Ernests. LTMM ļļ, 1903. 9. Ipp.

>J»J' I $ J> I p-p kĻ pI p_ £=ph
Ma.za _jā-mi mā-si

. ņā-mi Riekstu Čau.lu dzir.na
_

vi. ņas;
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ļ§ pj>j»i» ii' j> ippp pi p j pj ii
Lie.la -jā .mi, res.na -jā .mi Mo pe .lē- ka ak

-
menti

-ņa.

331. LIELAS MEITAS MALTI GĀJA

Graubiņa Bauskas Grienvaldē; pier. Vīgneru Ernests. LTMM 11. 1903., 10. Ipp.

\ķ I P" JM' PI p 4 ;>g 1

I.(Lielas meitas) mal _ti gāja, -ja, Ma .ni mazu

£.(Neba mani) mal ti ve
. da, ve . da dziesmu

&j] ■> * \ -fe ?p, pi p
31l

1. lī
.

dza ved
- a; Lielas -las mci

-

tas mal -ti gāj'.
2. da - n - nā

-
ti

,
Ne

_
ba mani _ni mal

.
t«" ved.

332. VIEGLI TEKA DZIRNAVIŅAS

Grieta Braunšteine Rigas Birzgalē; pier R. Matvess 1928. FS 627, 224.

ti «

*r r pi f r ņirr pp i r r

Vie.gli te .ka dzir .na. vi
- nas, Ar mā .si. ņu man ma.ļot;

r r P p ir p Pp ir r pp ir r p; ll
Kad ie

.
nā.ca tau. tu meita, Skietū

-
dc. ņa pTe .li . jus'

333. MALEJIŅA DIEVU LGDZA

Eduards Klavinš Madonas Lubānā, dzim. 1884 Piebatgā; pier, Em. Melngailis. FS 1045. 7382.

& |[
iP Pj>Pl>JJj' lp Pj'i- IJ I
I.Ma.lē -ji. ņa die.vu lū .dza, Lai sa.plī .sa dzir.na.vf .ņas.

&.Lai ro.ci__ņas at.sa.pū.ta, Ka
.

mērjau-nas kal-di. nā -ja.

& p ej ip * r ip p p i * J -HHi
• L Ai

- jā, ai. ja.ja, Lai sa-pli.sa dzīr _na
. viņ's.

2. Ai
. jā, a»-ja - jā, Ka-mērjaunas kal -

di
- nijj*
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334. TAI MĀTEI VIENA MEITA

Talsu Sasmaka. FS 1495, 2214.

pp irjp pi>pp- p
i* ppp I? p r

Tai māte. i viena meita Ik rīku .ti_ nu pūru ma.la, pu .ru mal;

335. AS PA REITEŅAM SAMOLU

Aleksandrina Dzalbe Daugavpils Aulejā, dzim. 1905; pier. Em. Melngailis 1941. FS 1045 . 8765.

§hn j'j'p p i >p r j i >p r j iv;
4. As pa rei-te

_ ņam samo -lv, As pa rei.te -

ņam samo -lv

Z.lt māmeņa klausei'.da
- ma, It māmeņa klau.sei.da.ma,

§hl JJ> j> \'i Ji J> J; J>ftJ J J>J> 1} J> ,\M
1. VT-nu tei.ru ru-dzu, Vī

_
nu pyuru tei.ru rudz.

2y. Kū dar' mu-na ma
-

lie -je . ņa , Kū dar' muna ma.lie.jeņ".

336. BĀLELIŅA DZIRNAVIŅAS

Nicā pier. Apsitis 1935. FS 1485. 12

§H p p p_y | p |p p p p I p p p P I
I.Bā-le.li- na dzir.na .vi

.
nas Lie.la cc. lama .

lei. nā
. i,

Z.Ik die.ni. ņas tautas nā.ca Manas dziesmas klau.sī. tie
-

si,

$ bl
pp p J*Jh j> pi p p p~tt~p p p i

4. Ai rai ri .ri _di ral.la .la
_

lā, Liela cc .la » ma
.

lei. ņā.

2,. Ai rai ri
-

ri.di ral.la. la.la, Ma .
nas dziesmas ( klau-sī

.
ties.,

P P .



337. PUSRITĀI SAULE LĒCA

Austra Sķērstina no Liepājas Purmsātiem; pier. A. Salaks Aizputes Kazdangā 1930. FS 170, 1543.

I.Pus.rT_ta_ i .sau-ie lēca, -ca, Pus-rī _-ta
.

i sau.le lēca

2-. Pus
-

r~\ _tā
_

l mal-ti gā_ju, Pus.rī.tā
-

i maLt! gāju

r
JJ

r i i r JJ- »
4.Pu -ra ber-za ga _

li
- ņā, Pu -ra bēr .zaga li

- ņa.

2,.5a_va brā-la klēti _ti
- nā, Sa. va brā _la klēti _ti

_
nā.

338. TRĪS RITINU MALTI GĀJU

Rīgas Aizkrauklē pier. A. Jurjāns. LTMM 11, 1903., 23.' Ipp.

I.Trīs rīku _ti_
ņu

mal_ti 3ā-ju Ar i
- gau- ņu mei_ti

_ ņām.

j> j> J- ip p r irt p, r p p tt p r
J ii

•I.Tra-la_ lā, tra_la
_ lā, Ar i•_ gau.ņu mci _ti

_ ņam.

2: Man piebira kviešu milti, 3. Aiz brīnuma nevarēju 4. Vai tik vieni dižu meitu

Viņām auzu sēnaliņ's. Ne galviņas palocīt. Mūsu kunga rijniekam?

33a. NO RĪTIŅA SMALKI MALU

Jautrj
Anuia Jurjāne Ērgļos; pier. A. Jurjāns. LTMM 11, 1903., 18. Ipp.

4. No rīku -ti. ņa smalki malu, _lv, Uz gai.smi .nu — pus-pu -se
- mi;

4. No rīku .ti. ņa smal-ki ma_lu, Uz gai_smi-ņu- puspu.sem.

2. Uz gaismiņu — puspusēmi, 3. Ar kaķīti malti gāju, x
4. Kaķīsami gara aste

t>
Atmiedziņa gribēdama. Ne ar'brāļa līgaviņu. Viegli vilka dzirnaviņas.

5. Mal, māsiņa, pie durvīmi, 6. Lai tas tautu-neveiklītis

Lai es malu dibināi. Neredz mana augumiņa.

Pierakstījumā apakšējās notis, domājams, ir ozra balss, nevis meldijas variējums ■
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340. CĪRULIS DZIEDĀJA

Ģederts Kārklinš Rīgā, dzim. 1869 Jelgavas Emburgā; pier. Em. Melngailis 1931 FS t045. 9462.

ySi r. j j. i J-j j j i j> j j) i
CT.ru -

lis dzie
_ dā - ja, Vasa -sara -ra nā

. ca,

Jr J> Ji I p
J) IJ>Ji_S 1 J> J ļļ

Cep, mā
- te, ku .ku - li, Nu bērns ies ganos. -nos.

341. CEP, MĀTE, KUKULI

Anna Damroze Jaunpiebalgā, 73 g. v.; pier. Alā. Kalniņš 1954. FS 1910, 203.

r'-s-r pp 'r JlJ,| r jlJJ 'r j. ippppir J i
Cep, ma.te, ku _ku

-li, Es dzī_su ga.nos. Ja ce.pT.si lie-lu,

P r
J,

;l' i r li p p pp i r J' r
** ' r r "

Tad dzīšu tā. lv, Ja ce-pi-si ma.zu, Tad vār-tu galā. -lā.

342. DZĪDI, DZĪDI, CEIRULEITI

Micnalina Belobotodka Ludzas NcrzS,- 80 g. v.;pler. R. Zarembo 1948. FS 1829. 1589.

1 1 1 r i"r. 1 J 1 "iii i i
J

1. Dzi-di, dzī_ di, cci ,ru
- le'uti, Noaci, noa.ci, va.sa-re.ņa.

S.Jau zī.me-ņa koajas o» va Uz pa-lā.ka ak.mis-te-ņa.
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343. EJ PROJĀM, LEDUTIŅ

Saldū pier. M. Dravnieks 1870. gados (?). FS 1495, 2000.

Ej projām, _jām, le.du-tiņ, Lai zā - 17 _te zaļo -jas;

Ej projām, -jām, ledu
_ tiņ, Lai zā -lī -te zaļo -jas.

344. EJ PROJĀM, LEDUTIŅ

Dārta Meklenburga Rigā, dzim. 1861 Kuldigas Ķabenā; pier Em. Melngailis 1931 FS 1045, 6454.

4. Ej pro.jām(e), le_du-tin, Lai zā
-

lī.te za .ļo - jās - Cc);

1. Ej projām, -jām, k-du
- tiņ, Lai zā

_
IT _te za. ļo _jas.

2,.lzdzT
_ samCe) ai -tinas -nas Uz za .lārn ga-nl-bām,

pļhft p lii IR J> } J—^

Z.lzdzī -
sam ai -ti - ņas Uz za

_ lām ga _nī
_

bām.

3. Ak tu mana līga - viņ, Kamdēļ no
_ skumu.se,

Ci-ke dažu labu nakti Bez mie.dziņa 'au.lē.jus1,

.3. Ak tu ma .na • |ī_ga-viņ, Kamdē
_

le no
- sku.mu - se?

4-. Ci-ke da
_

zu labu nākt*
.

Bez mie
- dzi.ņa gu -

lē -jus\

5. Cik saldu āboliņ' 6. Cik riekstu kodolin'
Priekš tevis taupījus', Priekš tevis giabāj.us*.
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345. EJ PROJĀM, LEDUTIŅ

Luīze Alute Rīgā, dzim. 1856 Jelgavas Bukaišos; pier. Em. Melngailis 1931. FS 1045, 6778.

f#/t p r
J> lftj> r=#F^T~r^

1. Ej pro -.jām, ledu -dv
- tin, Lai zā _IT_ te zaļo -jas,

r i J* ift
I. Ej projām, -jām, ledu- ti • ņe, Lai zā -IT _te za -lo -jas.

£^-r - rp i
3.Ka varam _ram ai

- ti
.

nas Dzīt za
_

lās ga _nī -bās,

a.Ka varam _ram ai
-

ti
- ņas Dzīt za

_
lās ga _nī _bās.

P$ P r Iftp p
3. Aktu mana lī_ga-vin, Kam tu ma. ni at

-

sta -jus',

p riji
p j n

3.Ak tu ma.na līga- vi
- ņa, Kam tu ma-ni at

-
sta -jus*?

4. Cik saldu āboltiņ' 5. Cik riekstu kodoliņ'

Priekš tevimi es nopirku. Priekš tevimi nolobīju.

346. CEL, MĀMENI, GUVU GANI

Petrula Buļs Ludzas Nirzā, dzim. 1865; pier. Em. Melngailis 1932. FS 1045, 7074.

1 * p. I J j? *1$

LCel,mā _ me.ni, gū.vu-u ga.ni, Cel,mā . gū _ vu . v gani, _ni,

2.Sen try - cy.na lakstei -go- la
,

*Sen try . cy.na lak -.stei
„ go.la,

ip q p-h * n j>^
4. Cel die_ le _nī o

- ro-o-je - ņi, Cel die
-

le. ni o-ro - o -je- ni.

Z.Zo -la bār-za go- le
- ņā„ i

?
Zo-la bārza go-le _

nā.

* drusku augstāk.



160

347. CEL, MOMEŅI, GOVGANEITI

Solomeja Eisaks Ludzas Skaunē, dzim. 1891; pier. Em. Melngailis 1941. FS 1045, 8406.

'■ Jl
V p

J ;' ri p
J

1. Cel,mo _ me-ņi, . ti, Cel die -le_ ņi o. ro -jen1

.

2,.Seņtry _ cy.na lak-stei-go -la Straumis u-pis ma_le
.

nā.

* 4. pantā: . 2,. pantā:

I Jj
f

pJ |
348. CEĻ MĀMIŅA GOVJU GANI

7**/a Ludzā; pier. P. Ore 1939. FS 1712, 317.

p ir ££r--ipr (i? 11
3

Cel mā
. mi.ņa Sovjv 9a

-
ni, Cel dēliņ' _liņ' a. rājiņ

1

.

349. CEĻ MĀMIŅA GOVJU GANI

Agate Ozoliņa Ludzā; pier. P. Ore. FS 1712, 428.

Cj P Ils p P eJ iCJ P 1
Cel māmi ,

na gov.ju gani, -ni, Cc! dē
_

li n' a_ rā -.jiņ'.

350. CEĻ MĀMIŅA GOVJU GANI

Borbola Buļs Ludzā, 77 g. v.; pier. P. Ore 1939. FS 1712, 499.

frfr-p-r- P* J ' V Jļ ri p p '
i. Cel mā-mi _ņa govju 9a

-
nl' >

Cel dē -li
_

nu ara _ra
_ jiņ

1

.
Lakstī _ga_!a sen tri_c i -na Za _la bērza v\r_sot_nē.

351. CEĻ MĀMIŅA GOVJU GANI

Ludzā pier. P. Ore 1939. FS 1712, 208.

p v p ej i p v te
J

p r i r
Cel mā _mi_ na govju gani, Ccl dē -li. ņu a

-
rā

- jiņ'.

ipplii
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352. GANOS MANI MĀTE SUTA

Preiļu raj. Zdanova v. n. lla tautasdziesmu ansamblis; pier. P Kveldē 1954.

p p p p iļp p r r iiP pPpippp & ip p c & litp p f ii

I.6anos mani māte sū-ta, Es ganī-ti nemācēju, t\s ganī-ti nemā-cēj.

2. Noganīju driču drivu, 4. Tu zināji dāboliņu 6. Jau vakari tautu dēlsi

Dāboliņu domādama. Deviņāmi lapiņāmi.- Sav' bērīti apsegloja.

3. Dzeltenāi cielaviņa, 5. Gani, gani, ganu meita, 7. Nosaviju ganīdama
Palīdz' govis noganīti. Sargi zīļu vainadziņu. Rasenīšu vainadziņu.

8. Cik grib tautas zadināti (bildināti),
Aiz rasinās nevarēja.

353. LAI BIJ GRŪTI, KAM BIJ GRŪTI

Ķersta Ansone Kuldīgas Griķos; pier. Em. Melngailis. LMFM ī, 1951., 257. Ipp., 1258.

1. Lai bij grū-ti
,

Kam bij gru _ti, Grūt naba-ga gani-ņam,Grūfnabaga ga-ni-ņam.
&.Li-ja lie-tus, šni-ga sniegi, Viss gani-na mugurā, Viss ganiņa mugu-rā.

*' Citos variantos ar~, fas(lo4s, 4-795, Stendē).

354. LAI BIJ GRŪTI, KAM BIJ GROTI

Pēteris Korāts. dzim. 1869 Alsungā; pier. Em. Melngailis 1924. FS 1045, 4059.

Ķ4Pp J Jļ IJ>Jj
J J NMpPP 14 Jl^J' P I

Lai bij grū-ti, kam bij grū-ti, 6rūt naba.ga gani _ na -
mi;

i$ Pp j n i j, j j p p i4j' j> Jfr^
Lai bij grū-ti, kam bij grūti, Grūt'naba

- ga ga-ni-nam.

* Pēdējā pantā pusnots.

355. GANIŅŠ BIJU, GANOS GĀJU

Ģederts Kārkliņs Rigā, dzim. 1869 Jelgavas Emburgā; pier. Em. Melngailis 1931. FS 1045, 3483.

4. 6a
_ niņs biju ,

ga.nosgā.ju, 6a _na drānas mu-gu.rā.

. 'a. Ērk-šku bikses. sku.ju svārki, 6a _ratā
_

šu ce-pu.rīt
1

.
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reJ i p p rij! jl Jl p i -

11 J" i

1. E, ē, ai -ja _ jā! Gana -na drānas -nas mv _gu - rā.

2. Ē, ē, ai -ja - jā! Gara -ra tā -su cc .pu -
rīt.

356. GANIŅ? BIJU, GANOS GĀJU

Jaunpiebalgā pier. A. Krūmiņš 1954. FS 1910, 117.

I r ''

Pn hj,|p rp r J'J'ir np pi
1. Ganiņš bi"-ju, ga.nos gāju, _jv, Gama drē-bes

mv. gu _rā- i,
2,.Tā-šu bik.ses, skuju krek-lis, Ga. ra cau.nu cc _pu_ rīku

_ te,

r i \i-rr\j i [ M i mm
i. Ei

_ ju, ci _ja - jā! 6a
.

na drēbes _bes mv .gu _
rā.

Z.E.]
- ju, ci _ja _ jā! Gara cau_ nu cc .pu -

rīt.

357. GANIŅŠ BIJU, GANOS GĀJU

Melāne Gusāre Cēsu Kārlos, āzim. 1862; pier.V.Stelbergs 1939. FS 1700. 3093.

I.Ga.niņš bi-ju, ganos -nos gā . ju, Cip, cip, cap, Ga-nu drēbes

4. mugurā. -rā. i, Tra.la -di ra -lā
,

tra -la -di ra
. lā, Trā

-
di ra _la

-
lā!

2. Skuju bikses, egļu svārki, 3. Kad atlēks i eglei miza,

Gara tāšu cepurīte. Šūs māmiņa kažociņu.

358. GANIŅŠ BIJU, GANOS GĀJU

Liba Henzele Siguldā, dzim. 1880: pier. lēk. Vlloliņš 1950. FS 1790. 76.

\<Vl J' J- M Kt>p )>\ NM J J-> J I

1. Ga-ninš biju, ga.nos gā_ju
;

Gana drē-bes mu-gu -rā,
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$r+- jj>jiJ> j> j -11 Jj
r I «TVH II

1.6a
_

na drē-bes mv -gu -

rā. J u__ū
_

ū! u_u! u__ul

I Līs i aprauj]

*So piedziedājumu dzied ikreiz pēc | *ļ i —

11

o'/V/ pantiem. I * J ļ° I * J ,11

v
_

ū
_

ū! u.ū!

2. Skuju bikses, ērkšķu svārki, 7. Tu ganīsi, es rakstīšu 12. Rasa, rasa, migla, migla,
Kadiķītis apsegā. Brālim zīda nēzdodziņ'. Tu man laba nedarīj':

3. Sūnu zeķes, doņu cimdi, 8. Es laidīšu līdumāi, 13. Rasā manas kājas mirka,
Gara tāšu cepurīt'. Līdumāi liela zāle. Miglā mirka vainadziņš,

4. Lai bij grūti, kam bij grūti, 9. Mežsargs mani neķīlāja, 14. Miglā mirka vainadziņis,

Ganiņam visgrūtāk: Es mežsarga vedekliņ'. Miglā zuda raibaliņ'.

5. Lija lietus, sniga sniegs, 10. Ēdiet, govis, zaju zāli, 15. Gosniņ, mana raibaliņa,
Viss ganiņa mugurā. .Neminieti kājiņām. Ziedaināmi kājiņām.

6. Aun kājiņas, cielaviņa, 11. Zaļa zāle gauži rauda, 16. Pate kāpa kalniņāi.
Dzīsim govis izdegā. Kājiņāmi nomīdīt. Ziedi bira lejiņa.

17. Gosniņ, mana raibaliņa, 18. Kad būs barga vira māte,
.Nāc man līdzi tautiņās. Es pie tevis turēšos.

359. GANIŅŠ BIJU, GANOS GĀJU

Liza Rone Bauskas Vecsaulē, 81 g. v.. dzim. Rundālē; pier. Ald. Kalniņš 1951. FS 1880, 3816.

846.

Ķ\ J) Ji } «E' 1Ž J^1J/ļft \'i f> J; ) }
4. Ga -niņs biju, ga-nosgā-ju, Ga-na drē-bes mu_gu-rā_i-,

j) J} J. y\\ ji j) j J- j> iji J» p&J) j H

1, Ga-niņs bi «ju , ga-nos gāj) mu»gu_rā-i
;

Ga-na drē.bes mu-gu.rā.

I

2. Lai bij grūti, kam bij grūti, 3. Ērkšķu bikses, skuju svārki, 4. Lietiņš lija, vējiņš pūta,
Ganiņami

?
tam bij grūti: Gara tāšu cepurīte. Ganiņš lauka galiņāi.

5. Līsti, līsti, 1u lietiņi, 6. Man ir lietus villainlte .
Es par tevi nebēdāju: Deviņāmi oderēmi.



360. GANIŅŠ BIJU, GANOS GĀJU

Maija Feltmane Liepājas Bātē, dzim. 1853; pier. Em. Melngailis 1923. FS 1045. 3846.

faUJ r J im p r J isb p p p ii p p
1. Ganiņi biju, ga-nos gāju, Ganu drēbe mugu-rā-i, 6a-nudrē-be.

,arītā:

2. Plika galva, basas kājas, 3. Tu, māmiņa, nezināji, 4. Mices šuva, jostas ada,
Paladziņis apsegai. Ko meitiņas ganos dara: Vainaciņu ārā ārda.

36!. SŪT', MĀMIŅA, DRAUGA BĒRNU

Talsu Sasmaka pier.. J. Heniņš. LTMM 11, 1903., 67. ipp.

\Ļi p
f

ppp i p & i i p -p-^—a
4. Sūt, mā-mi

- ņa, drauga bērnu No rīku -
tiem pa -ganos. -nos.

2. Sal-ta bija rī _tara
- sa, Salt manām kā _ji - ņām.

x kalpa
362. RĪTĀ AGRI AUKSTA RASA

H. Simsons Rīgas Akenstakā; pier A. Jurjāns. FS 1495, 1059.

\Ķyļ p j)"JTTp pp E HH^-rf^-^
Rī _tā agri aoksta ra.sa, Sa Ja manas kā

_ jas;

fy >
p j> i p fNh ppj> i pj* . ii

Ri_ta ag-ri auksta ra .sa, Sa-la manas kā
_ jas.

[1. māmiņa,kalpa bērnu 2. No.Tītiņa salta rasa,
No rītiņa paganos. Salt' manām(i) kājiņām.

LT I, 3122.]

363. AUKSTA RASA, BASAS KĀJAS

Bauskas lecavā pier J. Vāgners. FS 1495. 1678.

\l hi i1 ipi>j: j. i s> j> Pp i p p i
4. Auksta ra

-ša, basas kā
-jas, Sala ma

_
nas kā

_ jas;



165

Ij.* f. p£ r, i-J' J' i' jieTi I ,l

1. Auk.sta
ra.sa, ba

.
sas kā _jas, Sa-la ma

. nas kā
- jas.

[2. Sūt', .māmiņa, drauga bērnu,

Lai nobrida rīta rasu.

LT I, 3123.J

364. MIGLA, MIGLA, LIELA RASA

Dāvis Erksīts Valkas Smiltenē, dzim. 1853 Valkas Mēros; pier. Em. Melngailis 1930, FS 1045, 2185.

p p * IS t> 1> J' J> I p p 1 J> J> M»
4. Migla , migla, liela rasa ,

Tu man laba nc -da
. rij!

2. Rasā manas kājas sala, 3. Nozūd migla, nozūd rasa,

Miglā zuda raibaliņ'. Dabūj' savu raibaliņ'.

365. MIGLA, MIGLA, RASA, RASA

Pautine Setkavska Ilūkstes Rubenē, dzim. 1872; pier. Em. Melngailis 1931. FS 1045. 3226.

? r r
J" i r. r r r i H r m«m

1. Mig Ja, migla, -la, ra .sa, ra
. sa, Tu man laba nc -da

- r-ij.

2,.Man pa.zuda brā.le -li
- ņis, Baltas ai -

tas ga -nī -dams.

366. MIGLA, MIGLA, RASA, RASA

Madaļa Bernāns, dzim. 1884 Rēzeknes Bērzgalē; pier. Em. Melngailis 1940. FS 1045. 7860

Pī\ MD Jrt7> J J» l J'J'l J» i' J.-J
1. Migla, migla, _la, ra-sa, ra ~ sa, Tie man laba -ba

-
ne -ve -lēj.

ž.Ra.sā mir
_

ka kā-jas ma
. nas, Mig.la krita -ta vai.na-gā.

367. SAULĪT, MĪĻA MĀMULĪT

Lize Veide Bauskā, dzim. 1856; pier. Em. Melngailis 1931. FS 1045. 3113

J}

p P p I P p p I p p P I p p p^
Saulīt, m7-la mā-mu_l7t, Pa-ra.die_si ga_ni _ņiem:

p p p p i p p p p, i pnrr p i p
Gani

_ ņie.mi gara die
-na, . Kad sau -11 -ti ne _re -dzēj .
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368. SAULĪT SILTA, SAULĪT JAUKA

lize Grabauska Rēzeknes Andrupenē, dzim. 1868; pier. Em. Melngailis 1941. FS 1045. 8745.

1. SaulTt silta, saulīt jauka, Pasarādi gani-ņami, 6a.ni .
na - mi, gani _nam.

Z. Gani. nami gara diena
?

Kad saulītes neredzēja, Ne.re
.

dzē _ja ,
nere -dzēj'.

369. SAULĪT, BALTA MĀMULĪTE

Late Ulmane Rigā, dzim 1846 Tukuma Aizupē; pier Em. Melngailis 1931. FS 1045, 6584.

1. SaulTt,bal.ta māmulī-te, Parādie.si ganiņiem, Saulīt,bal-ta māmulīt.

Z Ga-ni.ņie- mi gara die.na, Kad sauJl
.

tes ne_re-dzēj', Ga.ni.ņie. mi ga.ra dien!

370. EJ, SAULĪTE, MĀMULIŅA

Dārta Meklenburga Rigā, dzim. 1861 Kuldīgas Kabenā; pier. Em. Melngailis 1931. FS 1045, 6585.

tis\rl jj> j! J, \J> J< JQ h J |J.J>j! J<| J'^ļ
1. Ej,sau-lī. te, mā-mu.li-ņa, Pa.rā-die-si ganiņam,Parādiesi' ganiņam.

2. Ga-nLna-mi ga.ra diena, Kadsaulītes neredzēj,' Kad sau.lī.tes neredzēj
1

.

kļASiJW'j>iJj'jUJ'ji;'j \j>j>
r j<\Jj<}\jJ>j<\j^i

3.Sau-f\-te ba_gā-ta: DW mucas zel-ta, Saulī-te ba.gā-ta: Div mucas zelt']

4-. Es tava māsi-ņa,' Dodmanim vie- nu, Es ta-va mā.si.ņia, Dod manim vien.

J>j>J>|JJ)J
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371. SŪRA DIENA, GRŪTA DIENA

Madonas Vestienā pier. Driļu Antons.-LTMM 11, 1903., 66. Ipp.

4.Sū-ra diena, grū-ta die -naMa.zi. na
_

mi gā Z hi
_

nam!

2,.Mā-te kū-la va _dī. da .ma, Ci _ti gani ga —

ni
_

dam'.

372. GANOS GĀJU DZIEDĀDAMA

leva Orlovska Ludzā, 50 g. v.; pier P. Ore 1939 FS 1712, 475.

ra J- pir r r r k j',Jl j' pi*r eJ
J i

4. Ga
. nos ga -ju dzie.dā -da

. ma, No gani. nv rau -dā
-

dam'

[2. Ganos bija saldas

Mājās — nikna saiminiece.
LT I. 3233.]

373. GANOS GĀJU DZIEDĀDAMA

Madaļa Sveida Ludzā. 80 g. v.; pier P Ore 1939. FS 1712, 351

Lēni

Ga-nos gāju dzieda -da
. ma, No ga -

niemi rau.dā -da
_

ma. »

U J1
374. GANOS GĀJU DZIEDĀDAMA

Mada/a Suetda Ludzā, 80 g v.: pier. P. Ore 1939. FS 1712. 354.

&fl p prip p ej*cJ* ip pejJi p
j
p p

Ga.nos gā.ju dziedā-da
- ma, No ga.ni _ ņu rau. dā -da

-
ma.

375. MAURĒ MANA RAIBGOSNIŅA

Talsu Sasmakā pier. J. Heniņš. LTMM 11, 1903., 67. Ipp.

i§sfrpp J, pippp >i»iWipp f if
4. J4aurē mana raibgosniņa, Raud

1

es pate ganīdam',raib-gosni-ņa, Raud es pate ganT.dam.

a.Gosniņa-i sveša zāle, Man tā sveša māmulīt' sveša zā-le, Man tā sveša māmulīti
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376. VAI DIEVIŅU, AUGSTU SAULE

Dundagā pier. F. Rodiņš. LTMM If, 1903., 60. Ipp.

ķp J nr ip r
JV \*u p r ir r^f^

I.Vai die_vi_ņu, augstu sau.le, Kā va
_

ka_ru sa -gaidī _dīšl?

i H—r n -t—i p p f;S
1. augstu sau-le, Kā va

_
ka

_
ru sa

_ gaidis? _dis'?

2. Sveša māte, ne māmiņa, 3. Nepūšati, auksti vēji, 4. Sveša māte man uzsedza

Maz iedeva launadziņ'. Man nevaidi villainit's. Bez atloka villainīt'.

377. VOI DIVINI. AUGSI SAULE

10S Anna Katkovska Rēzeknes Kaunatā; pier. A. Erss 1920. FS 1495, 3043.

i p p
>

p. it r p r -i-Jž
I Voi di

__

vi
— rci'ļ augoši saule,

— lc, aug Ši sau —. le,

ļ IL balss:

r r r r ig

p p p pi p p
J'

p, 14-r p r

4. Kod vo -ko
-

ra sa_gai_dī_šu, sa
_ gaidī _dī

_
šu.

IpgMLp-g-j-1 p P ir~P i* r r r^^ļ
2. Jau pikusa gūvu goni, 3. Syt kūciņu pi kūciņa, 4. Tec, saulīte, vokorāi,

Ir mozini orojini. Lai tak saule vokorāi. Nastov' kūku galiņāi.

378. TO CELIŅU RĪTA GĀJU

Ērgļos pier. A. Jurjāns LTMM 11, 1903., 55. Ipp.

Ij»J>J»J> I J> J> J» ;Iļ ,h j I .B^ļ
To ce_li_ņu rī—tā gā-Ju 7

To pār_gā-ju va_ka-rā, Tā ce-li-ņa
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i£j i r r nijijjjj; r ir Qr ip- ,<il
v! mali.ņā_i Daža gauža a.sariņa. U

_

v. ja _

i!

379. KAM TIE LOPI, KO TUR GANA

Valkas Ēvelē pier. J. Ansbergs. FS 1495, 2646.

Kam tie io
_ pi, ko tur gana _na Aiz u-p7_tes kal.ni

_ ņā?

«S* p p r r ipp Lf J \.J> * r riJI n
Rai-bas go-vis, melni vērsi, -si, Daila pati ga-na.meit'.

380. GONOS GOJU, GANE BEJU

Domicela Dzalba Daugavpils Aulejā, dzim. 1918; pier. Em. Melngailis 1941. FS 1045, 8749.

j.j»Jy i ; ij>jU j> i
4. Go.nūs go_ju , ga _ņe be-ju, Go.nūs go-ju, ga.ne be.ju,

J>
9

Ji J* J1
-

J1 J) J) J_] \ J 1
I.Gonūs ve.ju vai.ņa.ce-ņu, Go.nūs ve_ju vai_ņa.ceņ.

[2. Ar to ganu vainadziņu
Es izgāju tautiņās.

LT I. 3356 ]

381. GONOS GOJU, GANE BIJU

J_ Rēzeknes Makašānos, Ludzas Mikolovā un Zaļmuižā pier. A. Erss 1920. FS 1495, 0038.
- 92,

[MtHr p i-frpr J \**r J^i F j

< 4.Gonus go _ ju, ga.ne biju, -jv, Es ap svo.tu na-dū.moj,

%** - i ipprpupiLfM

ri' i' 'T f l 11
f r J l / J- r

4.G0-nūs go-ju, ga.ne biju, -jv, Es ap svo.tu nadū.moj!

2. Saulit' sylta, momeņ jauka, 3. Sit kucēnu pi kūceņa.
Pazarodi ganiņam. Lai tek saule vakarā
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382. ES UZGĀJU GANĪDAMA

Emilija Zeltiņa Jaunpiebalgā, 81 g v.. dzim. Cēsu Jumurdā; pier Ald. Kalniņš 1954 FS 1910, 290.

Vijīgi
_

tM t pn M f i,n t ii iji i i
4. Es uz _gāju _jv ga _nī. da

-
ma Rasā rūg _ tu

2,.Vai die _vi
_ ņi, nu es bušu _šv Dzē -rāji - ņa

;Mr p J) .Npi J Jju
4. ā -bo-li

- nu, Es uz -gā . ju ga _m. da
.

ma Ra .sā rūg
.

tu
2,.1īga._ga. vi

_ na, Vai die.vi
.

ni, nu es bū
.

šu Dze.rā. ji
.

na

JJ>J. I J J) J pI f 1p P r P I r p ļ>- ||

1. ā _bo_liņ' Rai. dv, rai. dv rā, Ra_sā rūg.tu ā
_

bo
_

lini
£• ļf

. ga. virT. Rai
. dv, rai. dv rā, Dzērā-ji _ņa IT

. ga . viņ'.

383. ES UZGĀJU GANĪDAMSI

Rīgas Rikterē pier. J. Reiznieks FS 1495, 1619.

i<jļ*H j» Jip p & r.i p P r; p i >j i

4. Es uz -gāju ga .nī
-

dam.si Birzē kup _lv o -20
_

lin',

>t f r ir: r t t 'Ji Jl J
,

■
4.Tra.ra la

- la, tra _la
-

lā! Birzē kup -lv o .zo - liņ'.

[2. Vara saknes, zelta zari, 3. No saknēm bungas taisu, 4. No tā paša viducīša —

Sudrabiņa lapiņām No zariemi — stabufit's, Bitītēmi māju viet'.
P '

LT 1, 2890.J
[2. Rūtaināmi lapiņāmi,

Zalajāmi zīlītēm.
L? , 2m]

384. GANOS GĀJU KREKLU ŠOT

tetl. Smerla māte Grobiņā; pier. A Jurjāns 1891 LTMM 11. 1903., 66 Ipp.

\ĻI J1 J> J' IppJ\lf,i' t j> J> I J^
Ga.nosgā.ju kre.klu šūt, Pie o

.

zo .la mc .rīku
.

da
. ma,

&M, Ji J| JU > JMp p
J> >l > J Jļ? il

Lai
aug manis Ja-rā

. ji _ ņis o_zo
-

li
- na lie .lv -ma -i!

iļ' y H/1^1 ļH -Mp i
Piezīme: . so/ļdzied drusku zemāk, netemperētā intonācijā.
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385. GANOS GĀJU, KREKLU ŠUVU

K. Cirule Aizputes Kalvenē; pier. A. Krūmiņš 1949. FS 1850, 8792.

4. Ganos gāju, kreklu šuvu, Pie o.zo-la mērī.dam, ēi Pie o.zoJa mērF-dam!

(jo)

2. Dievs, dod. manim arājiņu 3. Lūko mani, tautu dēlsi, 4. Ganiņami gana drēbe,

Ozoliņa resnumiņ'. Ganiņosi nelūko: Vējš matiņus purināj'.

5, Lūko mani, tautu dēlsi, 6. Augšu liela, būšu gudra,
Kamēr maza meitenīt': Tad tu mani nedabūs.

386. GANOS GĀJU, KREKLU ŠUVU

_

,
Jūle Liepiņa Tukuma Matkulē. 56 g. v.; pier. V. Sams 1948. fS 1835. 7494.

Skani

ii! 11 Pi i 'i ' i Mm, Im,
Ga.nos gā-ju, kreklu šu_vu, Pie o_zo .

la mēro_da _ ma,

A J *ī h m
J i r^TT~^

i

i i
Pie o_zo _

la mē.ro -damļ ū\.
-

--- - -
__.

Kadgovis pazudušas: P*
la

_
10, govis, _vis, la -

161

387. GANEIDAMA KRAKLUS ŠYVU

llža Drelle Ilūkstes Rubenē, 80 g. v.; pier. R. Zarembo 1947. FS 1800. 6597.

<Hr J r r\r ī r rir J r ri r r.
-f. Ga.nei-da -ma kraklus š,y _ vu, Pī ū_zu

-
la mērci _rci

_
dam.

Z. ī
- sa.vē -ru tau.tu dā

- lv, Koa .D- zu
-

la smuidru
-

mcm

388. GONOS GOJU, KRAKLIS ŠYVU

Tekla Bogdanova Daugavpils Rudzētos, dzim. 1893; pier. Em. MelrfgalUs 1941. FS 1045. 9073.

4 Gonūs go-ju, kraklis šy - vu, Go-nūsgo-ju, krak-lis š,y
7 vu,

3.Jas redzē _ju tau.tu dā-ļu, Jas re.dz.ē _ju tau -tu dā.lu,
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Ji J»ļ J, J, Ji J> I JļJ Jl J> I J>

1. Pi stimbi
_ na mie-rei -da

- ma, Pi stimbi
_ na mierei-dam'.

2..Kai stimbi
- nu stai.go -jūti, -ti, Kai stimbi

- nu stai-go-jūt'.

389. GANOS lEŠU ES, MĀMIŅA

J= 96 Anna Katkovska Rēzeknes Kaunatā; pier. A. Erss 1920. FS 1495, 3041.

a
v

I balss I r\

j Xrtrī *
:> \ pļt p p ļp- pJ>plprjp p 1f p J1

I 1. Ganos iešu es, mami.na, Vai lai
- lama, nelaižama, Vai lai

_ žama, nelaižam*,

"\ Z.Ko ga-no-si pa-darī-ju, To ie
-

li-ku pū-riņā-i, To ie _li-ku pūn.ņā.

ķVn ip iF gdp ip r> g gip- it pip p c pi^i

390. CYTAS MEITIS TIERGO GOJA

Tekla Vilcāne Daugavpils Vārkavā, dzim. 1880; pier, Em Melngailis 1940. F5~ 1045, 8536.

fei
p

JU-J I J> J> Jl>J>Jļ J I J> J^^

1. C_y~tas meitis tiergū go - ja, Jas iz
_go -ju ga.ne-nūs;

jA pJ»J>J I J> J-' Ji J 11-' jr-jr-ņ J | J=g=ļ

a.Man māme.na gu.vi dc -ve Tferga dT
-

nis ga -ņe _ jum!

Pirmā panta atkārtojuma nebij.— Em. Melngaila piezīme.

391. PUISI SUŅI, PIEGUĻNIEKI

Emīlija Celmiņa, dzim 1883, un Emīlija Ezergaile, dzim. 1885, no Lielvārdes; pier. lek. Vitoliaš

Rīgā, 1950. FS 1790, 68.

1 P :P "p p r

1. Puiši Sv i. ni
,

pie - gul -
nieki, -ki, Rota, -ta,

Z. Ko mā _mi
_

ha man ie'
-

dc
- va, Ro

- tā,

č- i 1i'
1. rota _ta

,
Pa

-
nem ma -nu ] bro_kas-ti

- ņu
Ro

-

tā.

Z. ro
_ tā, Par rāsi _si .na s \ bridu- mi

_ ņu,
Ro_tā!
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392. SUŅI, SUŅI PIEGUĻNIEKI

Runas ātrumā Emilija Celmiņa Lielvārdē, dzim. 1883; pier. V. Sams 1949. FS 1850, 10168.

Su.ņi, su_ņf piegul _
nie.kī Noņem manu b rokas —ti _nu ;

$pPp P I p iip ppl p p p p ip p p i

Su-ņi, su-ņi' pie-gul -nieki No.nem ma.nu bro-kas_ti
_ ņu.

393. GANIŅŠ GANA CEĻMALĀ

Vidēji
Baba Rudovica Aizputes Alsungā, 64 g. v.; pier. A. Krūmiņš 1948. FS 1824, 152.

\<ļA> ajjj),h m j» ;> ia Ij *i j>

1. Ga.ninš ga_na celma -lā, ēj Diev-pa-IT-gu

Gosniņ, ma.na rai_bu_liņ, ē! Z ie -dai_nā_mi

pH j>j> j > ;> ; j> iii J)

4. gai_dr_dams, o! Dievs pa_lī
_

dza tev, ga _ nin,

X..kā_ji-ņām, o! Pa _ti kā
_ .pi kal

_
ni

_ ņā,

ižAft .j i j J> j> j> iii ji j» > ift .^^a

c) PaLdies cc
-

la gā _ jē _ jam, ol

ē! Zie. di bira lc _ji — nā, ol

394. GANIŅŠ GANA CEĻMALAI

Katrine Purene Lielvārdē, 73 g. v.; pier. Jēk; Vitolinš 1950. FS 1790, 169.

4. Ganiņš gana ceļmalā -i, Dievpa_lī_ga grLbēdams. Palīdz" 1, die vis,

$pp p p i p~p
jļ pi p jl

; i {jJ ip~p M JjjJ J n

I.ga-ni_ņami Ir man,ce_La gā_jē-jam. ll! v- v! v ū!

2. Kuplis auga ozoliņis, 3. Dziedāj' dziesmu, kāda bija,
.Kas var lapas izskaitīt; Vai es dziesmu rakstītāja;
Kas var lapas izskaitīti, Gāj' pie puiša, kāds man' ņēma.
Tas var mani bildināt. Vai es puisi audzināj',
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395. K0
;

MĀSIŅA, DZIEDĀSIMI

Valkas Alsviķos pier. A. Jurjāns. LTMM 11, 1903., 66. Ipp,

i<g% j»f, ppipp f. i r g. i J> J> J -ii

1. Ko, mā-si - na, dzie-dā_ si -mi, Rī _tā agri iz
_

dzi
_

nuš's?

Par te-If _ti, par ai_ti_ņu, Par bal-to
» i vil - nai

_
nīt'.

396. SĀCI LABI, DZIEDI LABI

Ludzā pier. P. Ore 1939. FS 1712, 756.

p p r PiP p r p ipp r p i p p p^
Sā _ci labi, —bi, dziedi labi, _bi, Es tev labi pa_ 17

_
dzē_ šu;

P' pp p p IP p r pip r> r p i pY r i

Sā-ci labi, _bi, dziedi labi, -bi, Es tev labi pa -lī
-

dzēs.

397. LOKATIESI, MEŽU GALI

Em. Melngailis, «Dzimtenes un ciema ļaužu dziesmas*, 1904. Anna Jankovska Rucavā, 75 g. v.;

pier. L, Galenlece 1929. FS 804, 1850.

fl'. ' i O M.i r r j i r r r r i
Lo _ka _

tie
_

si, mc _iv ga _ li, Lai balsi
_

nis

i -
h > j p p r P i J> i

o
~l

pā_ ri skan! Lai balsi
_

nis pāri _ri skan!

Dziedāta ari" ar tekstu:

L. Nāc nākdama, vasariņa, 2. Tevi gaida atnākoti, 3. Nāc, vasara, smaidīdama,
Visi bērni tevis gaid'. Mani lielu uzaugot. Zaļu sagšu apsegus.

4. Koši koši, jauki jauki, 5. Dzied putniņi, dzied ganiņi,
Kad dievs deva vasariņ'. Daili jāja pieguļniek'.

FS 804, 1850.

398. LOKATĪSI, PRĪŽU MEŽI

Monika Trons Ludzā, 45 g. v.; pier. P. Ore 1939. FS 1712. 817.

\<l * j [j p p
ji i j pj r ji p f

Lū .ka_ tF
- si, prī-žu me_ži, Lai bal-se

— ņis



1$ Ipp P P 1 I
to-li skan, Laj bal.se _nis to

_
t

_
li skan!

399. LOKATI ESI, ME2U GALI

Pēteris Reinbachs Rīgā, dzim. 1863 Suntažos; pier. Em. Melngailis FS 1045. 2046

\Ļ& p J> J) i J>J> J» J. I J> J> J» J>| J>J r |J>p
Lo

.
ka-tie .si, mežu ga-li, Lai balsti-ņis pāri skan; Lo _ka-tie-si,

$P P 1 P,
J' I.P P 1 J"'P PJII P P^

me-žu gal', Lai bal-sti_nis pā_ri skan, Lai bal-sti.ņis pā.ri skan!

400. ES DZIEDĀJU, GAVILĒJU

Trina Barisa Bauskas Zālītē; pier. J. Graubiņš. FS 1495, 3030.

\l\> fļ p ;
r
}\ r J^

r
J» ip p r p iftc. fMfrJr. p J lafl J^l

Es dziedāju, gavi-lēju Pašā pu.ra di_benā-i; Ls dziedāju, ga.vi_lej!

Nobeigums arī tā:

ga-vi-tēj!

40L SĪKI DZIEDU, GARI VELKU

leva Zelcāne Daugavpils Līvānos; pier. A. Salaks 1927. FS 170, 550.

\Ļf
i j> j> r, j> \ j. j» ipp p p ip p^

4. S7 .ki dzie-du, gari vel.ku, Uz ro _be-ža ga-n7_dam;
Z. Ro-bez. nie _ka dē _ļi_ņa - mi Sir.di vie.ni ē_di_nājļ

l| f i' J' P pi p p p p i p p p pi p p r ii

4. Sīki dzie_du, \ga_ri vel.ku, Uz ro-be_£a ga-nT-dam'.
2j. Ro -

bez_nie -ka dē-ii_na_mi Sir-di ē-di_nāj
T

.

402. Ē, Ē! CITI GANI, LAIDIET ŠURPU

Made Lācis, dzim. 1849 Bauskas Rundālē; pier. Em. Melngailis 1931. FS 1045, 6739

rf r r~r i
p

P.r P~? * P

Ē
.

- ] Ē
_ _ _

! ci .ti gani, -ni,



p p p pi p p f.
J:'^7F777Mt>^

Lai-diet šur
.pu gani -ni

_
da -mc

_
__ _ _ - -

__!

403. Ē! CITI GANI, LAIDIET ŠURPU

Lize Veide Bauskā, dzim, 1856, pier Em Melngailis 1931. FS 1045, 3112.

r i'*P p p
J;i¥rTrr^rl

E)-
- - • ci -ti gani,Laidiet-ni,Laidiet šur- pu ga-ni_da - mi, ē

- -
. - '

404. ALALA! OTRU GANI

Liene Cukura Valkas Smiltenē, dzim 1877; pier. Em. Melngailis 1930. FS 1045, 2178

Jl \U v r 4

A_la
.

lā'. ot.ru gani, -ni, Nā.katšurp,a -
la

_

la
- lā!

405. Ū! SPIRUMIŅU, LAIDIES ŠURPU

Līze Knuska Bauskā dzim. 1860, pier. Em Melngailis 1931. FS 1045 3082.

„Zēm ēvinči)CL,rneitenes ūinnāja" —

f, U
_

_
! Spiru_m'i _ nu, laidies šurpu !

2. Es jau turpu ne.lai.di-šu
- - - -

406 E, 07RSLTU JĀNI

Bauskas lecavā pier. Vīgneru Ernests. LTMM 11. 69 Ipp

Gani, kad grib sccfikties, šā sadziedas

I.Ē,
_

ot..r_ sē -tu Jā _ ru,

7L. (ci _
ti gani) -ni)

mmmm^s^^

l^Jl
p p pi p p p

Jl i r F iJ

1. Lai .di šur- pu ga _nT
_

dam (s)i,
(Lai

- zat) ģ ,■ ē!
S.. Ci

-
ti gani ai2_dzi _nu ši,

$ j,
.p p p ip p p i r

1. Lai .di šur -pu ga .
nT

.

dam -si
,

2..Ma_ni vie .nu at-stā.ju_ši,
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407. DZENIET ŠURPU, CIEMA GANI

Minna Pusbarnieks Jēkabpils Zasā, 61 ģ. v.; pier. R. Zarembo 1947. FS 1829, 1687.

pūrf f r ir r r r ir f rr ir r r rl4

1. Dzeniet šurpu, cie.ma ga-ni, Te ir laba ga-nī.ša.na,
Z.Te zie-dē_ja dā_bo_li_ņis Dc.vi- ņā-mi la.pi_ņāmi,

I^TT~f~rr r r rir J j j ir r. r
r 'J «

4. Ai li
.

lū ! Te ir laba ga.nī-ša.na, Ai li- lū, li
_

fu.!

Z. A'\ li _lū I De-vi_nā-mi la -pi_ ņā _mi, Ai li
_ lū, li

.
lū!

408. LALA! LAID TU ŠURP, PUŠENIEKU JANCI

Pavasara balss Jelgavas Lielsvētš pier. Vīgneru Ernests. LTMM li, 1903.. 68. Ipp.

OQ| , ■

|§ % * i' J> jp g p g ļļ' p ]

La_lā! laid tu šurp, pu.šenie.ku Jan
-

ci, La.la.la, la.la -lā,

la _la _la
-

lā! Lai
-

dī.sim te
-

kiem ba -dī
.

ties.
»

Mans te-ķis ta.vu te _ki no -badīs, -dīs,

Ač_ i - gārni grā -
vi" ie . grū .dīs.

409. GANI DZINA, GOVIS MĀVA

Dobelē. J. Vītols, «200 latv. tdz.» 1, 1906.. 18. ipp.

jh j j r pTī_7~ J j ~< i r>- p r p~ p g
1. Ga-ni dzi_ na, govis -vis mā

. va, La -la
_ la, la_la_lā,

1. la -la_la
_

la
_ lā, La

.

la. la, la
. la_lā, la

.

la
_

la _la
_

lā!

2. Es tecēju vārtu vērti. 5. Valkā pati, ganu meita,

3. Man atnesa ganu meita 6. Savu ziedu vainadziņu.

4. Zaļu ziedu vainadziņu. 7. Man pašuva līgaviņa

8. Zajajāmi zīlītēmi.
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410. DZENAT ŠURPU, CIEMA GANI

Lize Ozoliņa Valkas Lejasciemā; pier. A. Jurjāns. LTMM li, 1903., 64. Ipp.

rr\ t\
īsi norauj

pi J1

pp p, ip p
j

p- Mp p
-I ir> p ffei

4. Dzenat šurpu, cie.ma gani, -ni, Se ir !a _ba ga.nī
_ biņi

2,.5e zie.dē -ja ā -bo_liņs-(i) Sar-ka _ nie .mi zie _di _*ņiem.

4it O-C, KAIMIŅfjANCI

Liza Rone Bauskas Vecsaulē, 81 g. v., dzim. Bauskas Rundālē; pier. Ald. Kalniņš 1951. FS 1880,
4434.

Ū. ū, kaimiņ'Janci, laidies šurpu-, ū_ ū, ū . v, 0 -
ū -ū!

412. SASADZINA TREJU GANU

Lautenbachs Sabilē; pier. A. Jurjāns 189LLTMM 11, 1903., 61. Ipp.

ķt>ļP iti J' Jl Jl i ļ.
Jl

r f> i r
Jl ? ir r i

1. Sa.sa.dzi.na treju ga.nu, Samauro-ja rai_ba.Mņs. U. v!

2,.Satek cie.ma zel-te. n7-tes, Saza-sauca mā-si-ņām. U
_ v!

* U.ūf izsauc nenoteiktā augstumā.

413. SAZADZYNA TREJU GONU

Apolonija Utinans Preiļos, dzim. 1897; pier. Em. Melngailis 1941. FS 1045, 8571.

pi p
J1 > J1 1 p >J> J> 1 p pY p 1 >J >J' I p Jp-J:+^^

4. Sazadzj/. na treju go.nu, treju gonu Vī.na kunga rū-be.žī.

fc.VTni kungi, ūtri tautis, VT-ni kungi, ū-tri tautisj Tresi muni brole-lerf.

414. CITI GANI AIZDZINUŠI

Marija Sīlis, dzim. 1856 Bauskas Skaistkalnē; pier. Em. Melngailis 1933. FS 1045, 7454.

pH'i jo
r, y\ j> >. j» ij> > j.i j> mi

4.Ci .ti ga-ni aizdzi.nu
-

ši
7

Ma_ni vie.nu

2,.Cū.ku ga-ni, Jo-zu gan -n?
r

Vi-si ma.nl at-stā-juš'.
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415. VIEN' PAT' GANOS GĀJ*

Lizete Lapovica Dundagā, dzim. 1882. Ventspils Mazirbē; pier. Em. Melngailis 1931. FS 1045, 4350.

Meita lēlo, lai puisis dzird:

_

Puisis, barā_ plaudm^atbild:
r f ip p p-fp-č Hr n r r ip p r ip p^^^

Vien
1 pat' ganos gāj, u.hū! Pulk'plāvj ne-pa-tap1

,
la

-
\ā)

416. KALNIŅĀI DZIEDĀT KĀPU

Erglos pier P. Bļaus. LTMM 11, 1903., 57. Ipp.

$ *J>|s P 1P >p-hIppJN J I J» J> Jj-%f, > iļl^
Kalni. ņā. i dziedāt kāpu, Kalni. ņā. i ga-vi-lē.ti, L%i skan visa, uj

JO' O' JO ijļJ J y IJ JjJ H
tautu zeme, Lai dzird mani bā. le

.

li
. ni, v, v

- ū - jai!

417. DIEVA DĒLI GANOS GĀJA

Anuia Jurjāne Erglos; pier. A. Jurjāns. LTMM 11, 1903., 56. Ipp.

p jo joiiojoii' i* jqi jo j
p ļu'j'j'j

Die-va dē.li ga.nos gā.ja, Zel-ta rīkste ro-ci-ņā, Svētā Mā-ra,

$Jl# ? iJQ ;'j> i Jļ Jl

JQi^4 JjļJ * 1
uj pa-va.dī.ja Ar sudra.ba ža

- ga_ri-ņu. U
- v - ja-i!

418. KAS GRIBĒJA BALTAITIŅU

Vanklnu māte Madonas Bērzaunē; pier. A. Jurjāns. LTMM 11, 1903., 56, Ipp,

>ii>:j'>".MļJl^JIļtļP"JJ,MJU'J'J'JJ
Kas gribēja balt.ai-ti. ņu, Lai dzen ai -tas piegu .lā- i, Pie.gu.lā - •

fa }> i' 1) IJ» J> J? hI J> J*' J' MJ>hJ> JiLfPr r IP> P^rc^HHl
zelta ra.sa, zelta rasa, Tur aitiņas mazgāja, si. U, u_jā -

i!
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419. ES MĀTEI GANOS GĀJU

Ērgļos pier. A. Jurjāns. LTMM 11, 1903., 55. Ipp.

JOp pip JMp p
Jhj> j

Es māte -
i ga-nosgā-ju, Tē_vamjā~ju pie.gu-lā- ij

Tēvs man deva
.

uJ sir.mu zir_gu, Mā_te go -vi

rsfLba.li
- ņu. -

(i g „ ja -
i!

420. GOSNIŅ, MANA RAIBALIŅA

Ērgļos pier. Vīgneru Ernests. LTMM 11, 1903., 58. Ipp.

V l U ' i.
" I 111 'l >J

1. Gos-nin, mana rai -ba_li
_ ņa ,

Zie
- dainā- mi

Z. Pa
- tj*. stā _ve kal _ni_ņā .

i ,
Zie -di bira _ra

i/ j> } j> ī'Tā miž i v* ii

4. kā _ii
_

nā-me. 1)! U
-

ū
-

hu !

Z. le >ji _
nā. i . U! U

-
v

-

nu!

421. KLUSINĀMI IZGANĪJU

Zābaku māte Madonas Bērzaunē; pier. Vīgneru Ernests. LTMM 11, 1903., 58. Ipp,

pi jijp -J; Ic- •'■ J \(. Jļ nJ'lU^g^
4. Klu_si-ņā_mi iz-ga-ni_ju Vi

_
sas tau.tu purma. IT _tes

.
o!

Z. VLsas puru purmaJī"-tes Mv .ni gaiĶ-ži no.rau-dā_ja _
o!

4. Izdzi _nu_si brāļ
1 ā-ri_ ņu ,

brāf a _,ri
- ņu, No-sa_ska-ņi

2,.Gan i mci.tu ga.nT-tā-ju, ga_nT_tā_ju, Nav vairs tādu

pj.> i- tq
•

v i i
I.ga.vi

- leju _
o

_ u-ja! v -ja! v -

hu!

S&.dziedā -tā_ ju -
o _ u-ja! v

, ja! v
-

hu!
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422. ĒDIET, LOPI, ZAĻU ZĀLI

Anuža Jurjāne Erglos; pier. A. Jurjāns. LTMM 11, 1903., 56. Ipp.

E
. diet, lopi, -pi, za .Ju zā

- li, Mc .mi
-

nie .ti

j» j—i—gu- * yi >J
r, 1

kā-ji . nām, Za
.

la zā .le
_

ul gau.ži rau.di,

| h
r rJj.ij. j. j. t±l -^vi

sa.mi.na.ma kā -j i-ni
-
mi

.
v

.
v _

ja
-

i!

423. GOSNIŅ, MANU RAIBALIŅU

Dārta Meklenburga Rigā, dzim. 1861 Kuldīgas Kabenā; pier. Em. Melngailis 1931. FS 1045, 6580.

JOp J. I J> J» iJoT -j

I.Gosnin, manu rai-ba-li
- ņu, Zie .dainā_nā

-

mi kā -ji .nām,

Jt.Pa-ti kā -pa kal. ni _nā i, Zie.di ni -te le -j' - »

1. Zie
_

dainā _nā
-

mi kā.ji_nām. U
- \

Z. ŽTe -di ri .te le .ji - ņā .

Ū
- - !

424. UZ CINTIŅA DZIEDĀT KĀPU

Ērgļos pier. P. Bļaus. LTMM 11, 1903., 58. Ipp.

frl J'P PP I P J' I j'p PPIP Jl j 1
Uzcin.ti-na dziedāt kā - pu, Uz ak.me.ņa ga -

vi
_

lēt;

lijb r, > £j- y | ;> i r, f, | p P

Lai skan tautu! dū.ņu purvi, Lai dzird ma.ni

bā .le_ li - ni —
v! U

-
ū - jai
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425. KUR. TAUTIETI, VAKAR BIJI

Māra Krievāne Ilūkstes Bebrenē; oier. R Zarembo 1947. FS 1800. 6434

4. Kur, tautieti, vakar biji, -ji, Ū- v! Kurtu biji aizvaka.ri? Ū
. a,ū.a-ūOV

2,.Ga-ra bi.ja| tā dieni_ņa, U_ v! Kad es tevi neredzēju. Ū. a, ū.a.ūu)!

(Gara mani)

426. ZIEDI, ZIEDI, ZEMENĪTE

leva Baltpurvina, dzim. 1853 Madonas Lauterē, un Augusts Baltpurvinš; pier. Em. Melngailis.
FS 1045 . 2071.

||=kjLŽ J J }'}> \rJ J
r

>1J JJOIr J J J I

1. Zie-di, zie.di, zeme-nit -(c), Vai tu viena bal-ta zie .do!

J J^i
r

j>j ij J AHr j h

1. Zied manār pū_ri_nā Vēl baltāka viL lai.nīt\oj !Q
_

_____!

?c/r ii
2. Gani, gani, ganu meit, I I »

Pa manāmi ganībām: Ū
_

v. jau .jā!

3. Gan tu pati noganīsi Ganiņš biju, ganos gāju, 5. Ja grib tautas, laf ved mani

Savu zīju vainadziņu. Ganos sedzu villainīti. I ar gana villainīti.

427. PURI, PURI, ME2I, ME2I

Emilija Averka Rigas Jumpravā. 70 g. v.; pier. V. Sams 1949. FS 1850, 10925.

1. Pu
- ri, pu _

ri, mc _ ži, mc
_

zi, Nav ne
_
viena

1. kla .ju .mi
- ņa, (j -----! Ū—- - ! Ū

---
-

1

2. Nav neviena klajumiņa, 3. Aizsmakusi es dziedāju, 4. Man' māmiņa ielikusi

Kur telīšu rēķināti. Aizsmakusi gavilēju. Bez vārdiņa šūpulī.
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428. UŽ CSNTIŅAS DZIEDĀT KĀPU

Katrīna Purene Rīgas Lielvārdē, 72 g. v.; pier. V. Sams 1949. FS 1850, 10856.

f)
Gairl

arī 5i b * * dažreiz fa# r\

fei j> p p >

-1. Uz cin.ti .nas dziedāt kā _ pu, Uz akme-ņa ga-v-lēj'; Lai trīc tau-tu

2.Dziedat, meitas, va .ka-rā
. i, Va

-
karā .i tā .lv skan-, Va -ka.rā

-
i

I > > P pi ķ, > j> j i i j> j i

1. dūņu purvi, Lai dzird mana mamu-lin. U, - v -._____!

2. tā-lu skaņa, Tā-lu tau-tas klausT-jās. U, -
ū '!

* dažreiz. so/ vietā kaut kas starp so/ un soi#

Teicējā saka:
>t
Tā dziedāja ledman/'eši un l/'elvārd/eii. Tā ganos māte gavi/eja"

429. GAVIL' PUISI, GAVIL' MEITAS

Aizkalnu māte Madonas Vestienā; pier. Vigneru Ernests. LTMM 11, 1903., 59. Ipp.

pi P P P~-P-lp ppl p P P^R^ļjl
Ga

_

vil' pui . ši, ga -
vil mci. tas, Kur ga -

vil* ne -ga .
vil';

| P P P PI p
*

p PI P P P p ļE^EE^^Ī^^^
Lai gavi . lē, kur ga .vi

. lē, Būs sē -tā
_

i va .ka
.

rā. 0 !

430. KO GAVILĒ, TAUTU MEIT

Ērgļos pier. P. Bļaus. LTMM li, 1903., 57 Ipp

Ko ga -vi _ lē, tau -tu meit, Ka ne .mā.ki ga _vi. lēti. _ti.

6a
.

vil' ma .ni - v i bā -le- li
- ņi, No ko

.
kiem

%J»j.no J1 IJ'i J- ,H/ LĪP
la. pas bi

. ra, No vai .na. ga vi .zu- IF
_

&i! U!
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— Variejums, sākot ar 7, rakt/

% Qf r | Uj'!* fļ -■■ ļļ J, Ji \, \: |Ji I.' h

Ūja
_

I ! bā _le_ j;
_

ni, No ko.kie.mi

J ļ ļļ p

UZV

'|
)a

»

p
lapas birf Ū-

_
! Ū ja

_
i 1

431. GANI GAVILĒ

Margrieta Kampars Dundagā, dzim. 1849 Talsu Ārlavā; pier. Em. Melngailis 193/. FS 1045 .6555.

ū
_

_ _ _

! ū ! v J
_

iJ_ !

432. GANI GAVILĒ

Margrieta Kampars Dundaga, dzim. 1849 Talsu Ārlavā; pier. Em. Melngailis 193LFS 1045, 6556.

r II

E
_ v, c

_ v _ ū, ē!

433. GANI GAVILĒ

Mn/ia Bērziņa, dzim. 1884 Talsu Übagos; pier. Em. Melngailis 1926. FS 1045, 2087.

ijfe? o~~r ir^—-i»
1 1 tasaaj 1 3

Ū-_
_ _

!

Ar tādu kliedzienu gani beidza dziedāšanu.

434. AU! CIEMMASIŅ

Pirmais gans: Anuia Jurjāne Erglos; pier. A. lur'jāns. LTMM lī, 1903., 69. Ipp.

ķrķī iļ * np7 i\ i > f n

A_ ū! ciemmā-siņ, Dod man lau.na _ga, a« ūJ ja _i!

Kaimiņu gans atbild:

A
.

ū! ciemmā-siņ, Es jau ap _
ēdu, a«. ū! ja -i!

435. GOSNIŅ, MANA RAIBULĪTE

Juris Plāķis Rigā; meldija noklausīta Kuldīgas Kabilē; pier. Em. Melngailis 1934. FS 1045. 7839.

4.Gosniņ,mana raLbuJī-te, Kas tev
1

raibu norakstīja? U-ve-ū!

a.MT-ļā Māra noraksti-ja, Svētu rī«tu ga-nī-da-ma .
U -ve«ū"!
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436. DOD, DIEVIŅI, MAN TELĪTES

Jaungulbenēpier A. Jurjāns LTMM 11. 1903.. 64. Ipp.

PJ>J. J IJ> J r i jTJJJļ J> Ji J> rļļ

Dod, dievi
. ņi, man te. lī -tes, Ja ga.ni-ņa man ne.bija. -ja.

Ij es pa-ti pa-ga-m . su, Rī.ta ra .su sausē
_

darn.

437. NEGANĪJU BRĀĻA GOVIS

Vairākas sieviņas Liepājas Rāvā, pier. A. Jurjāns 1891, LTMM 11. 1903., 62. Ipp.

1^-j}* J> J>| g, J> ji j) 1 p
J.

F, J»l P.O j>| i j.JHjt rj
«. Me-ga nīju brā-ļa go.vis Pa pli.ko- i vecai.nī-ti, Pa pli-ka-jo -

i!

Pip J>p 1 I pJ> J> J>| J> J> J> J)l JJ Ji' >U^dJ
2. Druvas malu, pļavas malu, Pa za_ ļo .

i dābo.li
- ņu, Pa za.ļa -jo -

i!

438. JURĢU DIENU GANOS GĀJU

60 g. veca māmiņa; pier. A. Jurjāns Bārtā 1891. LTMM ļļ, 1903., 60. ipp.

lflp4 w w 1J *pp 14 p_pzr J 14p p JI4P p f J 11

1. Jurģu dienu ga.nosgājuj Ze.kes āvu kā .ji -na- i, Zeķes āvu!

z.Lai man dievis pa.irdzē.ja Bal-ta-jā .si ai.ti.nā.si, Balta.jā.si.

439. VISAS DZIESMAS IZDZIEDĀJU

Ilze Miksonp Aizputes Kalvenē, 86 g v.; dzim. Aizputes Lažā; pier. A. Krūmiņš 1949. FS IJtiO,

Ķ*
jl j'

P P I P P p
Jl i * P P P I P

1. Vi
_

sas dziesmas iz.dzie-dā .ju, Brā -la govis _vis ga-nī-dam
1

,
ē"!

2. Viena pati palikusi,
To dziedāšu vakarē.

3. To dziedāšu vakarē,

Kad es dzīšu sētiņā.
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440. ELA, ELĀ, CIEMA GANI

Dundagā pier. Vīgneru Ernests, LTMM !ī, 1903., 59. Ipp.

p r J/,r ip r i'fj i Jt ipp r
m

1 Le'.lo' fe-~ to' cie-ma ga-ni, Man pa .
zu-da raī-ba

-lin',
2.Vai pa _

li
_

ka si
.

li
_ ņā .

i Vai ā
.

bo-la pla-vi _
nā?

nJr, y ni jyf, Jy ipp r
- liiP p p

r ņ
-1 Cie -maga _

ni, .Man pa _
zu-da raLba Jiņ'. U-ru_ru! U

_ v
-

ū!

Z. Si _li. ņā . i Vai ā
_

bo-la pļa -vi
_ ņā? U_ru.ru! U_u-ū!

441. LĪLO, LĪLO, £IEMA GANI

Trlne Zēbergs Ventspili, iedz. fonografā 1927; atšifr. A. Salaks. FS 170, 691.

J' J J' ri p p p 1 ia p d r p im f f~r" n

LT
. 10, IT

_ 10, ciema ga.ni, Man pa.zuda rai.bol
1

442. ELUJA, ELU, NABURG' GANI

Krlsūne DeiČmane Valmieras Naukšēnos, 52 g v.; pier. L. Calenlece 1929. FS 804, 5416

$ar p p Ir j i r p p p ir j irr-r ir r J i
E

- lu-ja j
ē

- lv, nāburg'ga.ni, ē
- lv, Vai purvā, vai me.zā,

\ļ r r pi r g-i i r pp i r p Ji r pri J
r p r

Vai cū.ku midzenī, vai 10-pu lai.da.rā? Ē
- lv, ē

-
lv, ē-lu, ē—lu

-
lāJ

443. ELO, PAELO

Ženija Ozoliņa Valmieras Rencēnos; pier. A. Salaks. FS 170, 2070.

lej) hP p rp pJI g p J rP pJIg ji p
J

E
-

10, pa.c Jo, Kaimiņ' gans, pa.c . 10, , c
_

ļo j

Kai-miņ' gans,kaimin'gans, Kur cl. lē ie.kri-tis? E
- 10, c

- lo i
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Kur cl Jē ie -kri.tis, kā nedzird c. lo.jot. E.
_ 10, c

-

lo!

Vai pur.vā, vai mela, Vai govju lai-da-rā. E_lo, c
.

lo! Vai govju lai-da-rā,

$*īP7pwfctj ? i pa M i p p
? ■

Vai cū-ku midzenī. E
_ 10, c

_

lo'. E, c
_ 10, c

_ 10, kai _

min' gans!

444. LISTI, LISTI, TU,LIETIŅI

Bauskas lecavā pier. Vīgneru Ernests. LTMM 11. 1903., 65. Ipp.

rfgi žig \ak

,pi ļpr Jy, ip'J'p J'p ?W
4. (Līsti, līsti) | tu, lie-ti-ņi, Es par te.vi nebē-da-ju ,Līsti, _sti, lī.sti tuklie -tin.

2/.(Man bij tāda; } viLlai-nī-te De-vi - ņāmi o_de _rē-mi,Man bij tā-da vil Jai-nīt'.
i

i

tu, lie -tin,

viLlai.nīf,

Pa starpām lelo: vai arī:

r&-i— P r* i G n—# p r# f* i»' gi P . m

pp n' ii vp?phg i& p p c
Go.tiņ, go.tiņ, le- lo ! Go-tiņ, go.tiņ, tpr,tpr, zie_da_li _na, le_lo, le

_

lo!

445. ĒDAT, GOVIS, NESKREJAT

Marija Kodols, dzim. 1843 (Talsu?) Kaltenē; pier. Em. Melngailis 1930. FS 1045. 2301.

p"j pppci p p p i p E-i per
4.Ē-dat, ne

« skrejat, Ne
- mi „

nati kā
- ji . ņām!

l' P P r 1 p p p P I P P P B prfrp p IP Pp pi
4.kā _ji . ņām, Ne-mi

_
na„ti kā _ji . ņām. &.Za -la • zā-le, zel-ta ra-sa,
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e.Zēlbij mī-ti kā-ji-nām, kā-ji-nārrv, Zē\ bij mī_ti kā-ji.ņām.

3. Gosniņ, manu raibaliņu, 4. Vai tu māvi zelta stalli

Kam tu māvi vakarā? Vai sudraba laidariņ'?

446. EDA GOVIS PURVA ZĀLI

Maija Vītola Valkas Lejasciemā; pier. A Jurjāns. LTMM 11, 1903., 63. Ipp.

Palēni

#S ;MJ> jMJ> \>lI) J> h J,| J) ]> J :ļ|
Ēda go-vis pur.va zā

.
li, Dzēra 3

cc .ļa ū
. den_tiņ'.

\§m jij j» j> i j j j i «rj j, i j j j .ļ
Pup -va 2.āJe sal-da bij, Sā

-
lains cc .ļa ū

. den.tīņi.

447. ĒDIET, GOVIS, PURA ZĀLI

Veronika Bernāne Latgalē; pier. A Salaks 1940. FS 170, 2159.

Š
. diet, govis, -vis, puna zā

- li, Dzeriet pu .ra 0
.

den.tirV.

448. ĒDIET, MANAS RAIBAS GOVES

Lība Laukaroze Rīgas Birzgalē; pier. R. Malvess 1928. FS 627, 239.

ilgi

JļM i> P=p i p p p pi p p p pi p p p p i

M«,diet,manas rai-bas go - ves, Sā-du tā -dv pu .ra zāl', ū!

ilgi

p r |ppp p | P p p p | p—p—p P H

Kad at-nāks svē.ta die.na, Ta' lai. dī -šu dā .bo
-

lā, ū!

449. ĒDAT, GOVIS, ZAĻU ZĀLI

Lizete Lapovica Dundagā, dzim. 1882 Ventspils Mazirbē;pier. Em. Melngailis 1931. FS 1045, 4346.

$h J'p jl rippJ" j \* r ii n
j;3

1. Ē-dat, 50 .

vis
,

za .ļu zā
_ li, .Ne-mi -

na-ti kā -ji - ņām.

2. Za|a zāle gauži rauda, 3. Edai. govis, dzerat, govis, 4. Lai nesaka sveša māte,

Kājiņām! nominot. Pildāt savus vēderiņus. Aiz kalniņa guldinājs'
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450. DZENAT, GANI, KUR DZĪDAMI

Vairāki dziedātāji Valkas Alsviķos; pier. A. lurjāns. LTMM 11. 1903.. 63. Ipp.

gari velk

JJ> J 'i ji IJ'
p 1 ** 3

-1. Dzenat, gani, _ni, kur dzī .da
- mi, Pur.vā vieni nedze.na.ti:

Purvs piede. ri ie.gāt-na .
mi, Tam ne. bija tē.va zems. i.

tA *p>J>i r, > > j>Tx
r, J> i j-- ji r^m

2 Tpru,vērsī* _ ti, bumbu -17 - ti, Tev mu.tl _ie ne.maz.gāt,

Kāp uz kal
- nu, mazgā mu.ti, Lec 'uz leju mauro-dam».

451. DZENIT, GONI, KUR DZEIDAMI

Ludzā pier. P. Ore 1939. FS 1712, 268.

>r> p i jl
p p ippjl p i p p 11

1. Dze.nit, go - ni, kur dzei. da
. mi, Na.dze.nit

- i pur.mo -
lā.

2. Lai tei stovi purmolena 3. Igotneiši, natikleiši, 4. Napīplova gailam nostās,

īgotnimi sīnu pļaut. Ar kažuku sīnu pļaun. Ni.kazenai vazumena.

452. AI GANIŅI, Ai GANIŅI

Kalniņu māte Valkas Lejasciemā; pier. A. Jurjāns. LTMM 11, 1903., 62. Ipp.

pip j; J>lp P P
4. Ai ga.ni.ņj, ai ga.ni-.ni, Kurlo.pi-ņi no.gā.ju .

ši?

pp p IJ~J>J»
p 1 J> pJ>I b J> J__ļ,J_J1 ~ : ll

2.Caur purviemi, caur mezie-mi Mai. di
-

nie _ka dru-vi-ņā- i!

§4 >p i' i'l p j> p p
3- Man te-lī

_ tes pa -
c .dv

. šas, At
_ sa.gū -

la ā
_

bo
-

lā
- i;

Skaudi.nie-ka acis plī
- sa, Caur eg.lā _ju ve -

ro-tie
- si.
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453. BĻAUJ TELĪTES, BRĒC AITIŅAS

Vairākas sieviņas Liepājas Rāvā; pier. A. Jurjāns IB9'l. Bb 43, 1806,

fl**p p > i J'P f. i & r. J1 pie. >
p

Jn

Bļauj te-IT -tes, brēc ai -ti -ņas, Dzir.dēj' ma.nl ru_nā_ja_mi,

t* ** i y\*>i> i p r
? ii

Nav ne.vie.nas āra pla.vas, Kur te
_

IT
-

tes pa.ga.nīt.

p> > 1 P p
* I

J> iJ»>{> J> i > i i -fej^Efl

zjLf. J> I
V

Pa starpām lelo:

fti p r l P-^-J1
- I p f—r-A-f^HI

lTprs,tprš, go-tt - ņa, le - lo! le
_

lo!

454. GOTIŅ, MANA RAIBULIŅA

Smer[a māte Grobiņā; pier. A. Jurjāns 1891. Bb 43. 1779.

J)iitMi h i TTT^>i;f>J»J>ri

-I.Gotiņ, mana rar.bu-li-ņa, Kas tev' raibu raibināja, Kas tev
1

raibu rai-bi.nāja?
2.Svēta Māra rai.bi-hā-ja, Svētu rī-tu ganīdama, Svētu rī_tu ga-nīdama.

Piezīme. Fermātas izturamas iigi.

455. GOSNIŅ, MANA RAIBULĪTE

Nikolajs Heņkis Aizputes Alsungā, dzim. 1867; pier. Em. Melngailis 1933. FS 1045, 7690.

l^-ari' J' J>J> I JF>bp. > 1 >N HI

I.Gosniņ,mana raibu.lī-te, ē! Kastev'ratbu no -
raketi

- ja? ē!

fc.Mr_ļa Māra norakstT-ja, ē!• Svē-tu r7 -tu ga-ni.ņo-si» c!



456. AI GANIŅI, NEDZENIET

Aizputes Gudeniekos pier. A. Jurjāns 1891. LTMM 11. 1903., 64. Ipp.

■i. Ai ga.nl. ņi, nedze.niet, ē! Pa sīkie -kie _mi vār.ti
. ņiem, ē!

2. Sī-kas, mazas man te-līt's, ē! Ne _vī_io
- ja rasu brist, ē!

457. GOSNIŅ, MAN* RAIBGOSNIŅ

Talsu Sasmakā pier J. Heniņš. LTMM 11, 1903.. 67. Ipp.

ljU J> J i I J P p
? I

Gos.niņ, man' raib.gos - niņ, Kas tev' raib' no
.

rak
. stīj'?

\Ļ * ji p >r, i ji p p i

Svē .ta MāV no
-

rak
_ stīj, Svē .tu rīt' ga -nī

.

dam',

458. GOTIŅ, MANA RAIBALIŅA

Berta Liepiņa Jaunpiebalgā, dzim. 1903, pier. Ald Kalniņš 1954. FS 1910, 183.

\Ļhh * j i r, p r r i J> J> .J i

Go.tiņ, ma. na rai.ba.li
. ņa, Ziedai.nā.mi kā -ji - nam,

ļļĻj p r-rt-p-p p r isp p p'fria > J «
Pa- ti kā . pi kal- ni .ņā- i, Zie -di bira lc -ji - ņā.

459. SERDIENITE, BARENITE

Anllze Mauriņa un Grieta Zutis Talsu Nurmuiži; pier A. Zeimane 1924. FS 42, 47—64.

li*.
i I—4—1—4—1—j—j , I | | I J I I X =j=ļ

'\j *-—jģ—9i—0—0—-1 0-—1
—

w
—0 1 m »

4. Sērdie. nī - te, bā -re.nī
.

te Grūti pcl -na vil
-

lai
-

nīt*
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| J
i—• «—

J^—
9 m <s

J

-I.Slau-ka sviedrus te .cē- da
. ma, Asa. ri

_ ņas
— stā

_

vē_dam'.

2, Gosniņ, mana ziedainīte, 7. Kas tā tāda ganu meita, 13. Gan jo lēni es staigāju,
Ziedaināmi kājiņām; Nedziedāja, nelelēj'; Vēl zemiņa līgojās;
Pati kāpā kalniņāi, Vai būs zaķi nobadīj'ši, Gan jo labi es dzīvoju,
Ziedi bira lejiņā. Vai krūmosi ievilkuš'? Vēl ļautiņi niecināj'.

3, Zila zila man gosniņa 8. Ko dziedāji tu, meitiņa, 14. Sērdienīte, bārenīte,

Tā kā sila cielaviņ'; Tu jau labi nemācēj'; Grūti pelna villainīt',
,Netā ēda purva zāli, Es dziedāju, es lelēju, 'Slauka sviedrus tecēdama,
Ne dzēr' rāvas ūdentiņ'. Es tev kaunu padarīj'. Asariņas^stāvēdam*.

4, Dod, dieviņi, man gosniņu 9. Liela, gara ganu meita 15. Ej, saulīte, drīz zemēi,

Melli ar baltu muguriņ'; Bez darbiņa ganos gāj', Dod man laiku vakarā,
Tautām raibi, tautām brūni, Bez darbiņa ganos gāja, Sīvi kungi, vagariņi
Man ar baltu muguriņ'. Bez pūriņa tautiņās. Nedod laiku vakarā.

5, Dod, dieviņi, man aitiņu 10. Guli, guli, meitenite, 16. Vagariņis dievu lūdza,

Jel bitītes lielumiņ'; Zaķis pūru pielocīj', Kājas ellē karājās;

Pielocīju sav' pūriņu, Līdz pacēla pūra vāku, Kāds dieviņis tad tev bija,

Kājiņām miņēdam'. Zaķis ļipu kustināj'.. Kad tu kūli darbinieks?

6> Duš, ēdati, manas govis, 11. Tec, saulīte, drīz zemēi, 17. Visi ļaudis ļaužu radi,
Es nav mūža ganītāj'; Dod man laiku vakarā, Man, nabagi, koki rad';
Tautu meitas, brāļu sievas, Mazi gani nosaluši, Oši, kļāvi, ozoliņi,
Tās būs mūža ganitāj's. Arājiņi Diekusuš'. Tie ir mani bāleliņ.

12. Pat' sēdēju kalniņāi,
Gosniņ's gula lejiņā;
Lai gul govis lejiņāi
Kā bundulis kambarē.

460. LĪSTI, LISTI TU, LIETIŅI

Vecgulbene pier. A. Jurjāns. FS 1495, 957.

1. Li-sti, lī- Sti tu, lieti
- ņi, Es par te .vi nebē-dāj'; Lī

. sti, lī .sti

>j Iflf r r p I)- J' Jj-J
1. tu-lie-ti-ņi, Es par tevi Es par te .vi ne-bē-dāj!

[2. Man bij lietus villainlte

Deviņāmi oderēm.]
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461. AI ZAĻAI BIRZTALIŅA

Oskars Kalējs Krustpilī, dzim. 1902; pier. Em. Melngailis 1926. FS 1045. 2946.

kUž J j r r iflj j j i j j r r iJTt^
4. Ai za Jā

_ i birz _ta_li
_ na, Kā es te. vi sen tau.pīj-

Z. Nedrīkstēju rīkstes _stes griezti, Brāļu 00-vis ga - nī-damļ

J J J I J J'J J J I J J J J I j

4. Ai za-lā - i birz-ta _' li
_ ņa, Mā es te-vi sen tau

- pīj!
Z. Nedrīkstē-ju rīkstes -stes griezt), Brā.lu go-vis ga _nī

_
dam'.

462. ES SAVAMI GOTIŅĀM"

Emīlija Celmiņa Lielvārdē, dzim. J883; pie' Jēk. Vltoliņš 1950. FS 1790. 69.

4. Es savā .mi go.ti. ņā.mi Balt.ā
-

bo.la sai-ti vij}
2/. Vie -nuve

-
dv ro- ci

- ņā' -i, Ci - tas nā.ca ī-dē - dam*s,

1. Rai_du ri.di ral.la. lā, Balt.ā-bo. la sai_ti vj.'
2.Raidu ri- di rai- la

. lā, Ci
_

tas nāca _ca ī
_

dēdams. -dam's.

463. TAK VILCENIS RAUDODAMIS

Anlons Smans Madonas Tirzā, dzim. 1888 Daugavpils Kapiņos; pier. Em Melngailis 1931. FS

1045, 6883.

\Ļl

%r> pp- p& p i £.r pp-j' i p p
I.Takviļ.ce -

nis raudo-da.mis 6ar ga.rū - i sila mo-lu;

p-%īsrrj\ī~i j r r icr p p- p i j r i
I.TaK vii.cc

-
nis rau -do.da-mis Gar ga.rū -

i sila _la mol'.

2. Lyugtin iyudzu suneišami: 3. Lai stov vylka kažuceņis

Naplies vylka kažuceņu Lela kunga dieleņami.



464. VAKAR PIRKU BALTU KAZU

Made. Zaļkalns Madonas Sarkaņos, dzim, 1850; pier. Em. Melngailis 1930. FS 1045, 2140.

ffigiWpp l»J
,
I-p p If, J

r
J !^

I.'Vakar pirku bal-tu ka.zu, Va.kar pirku bal-tu ka
_ zu,

Z. Dieviņ, maksā manu nau-du, Die.viņ, maksā ma-nu nav - dv,

Pn r p P pl p p P p
U J

p, I J> 1 11

4. Šodien vil-ki aiz.ne. su
.

ši, So - dien vil- ki aiz-ne-suš'.

2-.Ma.nu ga.nu kliegu-mi- ņu, Ma -nu ga.nu klie.gu - min
1

.

465. GONU CYUKYS, GONU VUŠKYS

Agata Terecāns Ludzas Ciblā, 61 g. v.; pier. R. Zaremba 1948. FS 1829, 1524.

''
i nli'i. 1 i

t
'

i
1 i

4.G0-nu cyu.kys, go -nu vuš-kys, Go _nu cyu . kys,
2/. .sa -

sie .žu iz ak _mi- ņa ,
At _sa

-
sie .zu

i'S" 11 11
r, i' i

i [ i' 1 i 11
i

■

I.go -
nu vuš

-ķys Pa tū le
_

lv tei .ru
_ mcņ

1

.
Z. iz ak .mi

. na, Ak
. miņš gryu_ ši nu -za - pvut'.

466. AK TU COKU TENISIŅ .

Cēsu Druvienē pier. A. Poruka. FS 1495, 3036.

$**PPPP IpPr lpP P P IPpr ip^^
i. Ak tu cū-ku te-nī-sin, Ta-vu slaidu si-venin1

; Ak tu cū .ku

Z. Pa.ti cū.ka zā.ba-kos, Si.vē.ni.ni kurpītēs*, Pa-ti cū.ka

P if- prpi p p p
'i^-^f^M

1. te.nī.sin, Ta.vu slai-du si.vē.nin 1

,
Ta.vu slaidu si .vē.nin"!

2. xā.ba-kos, Si.ve-ni-ni kurpī-tēs, Si.vē.ni.ņi kurpi.tēs.

467. DUSĒT, GOVIS, BALTĀBOL'

Jūle Jankevlcs, dzim. 1870 Talsu Nurmulžā; pier. Em. Melngailis 1930. FS 1045, 2315.

ippp ippr ippt i^^i
Dušet, govis, balt.ā-bol' Pie a.vot'. nodze.ras, Pie a.vot' nodzeras, no-dzeras!



468. DZENE, DZENE MĀJĀS

Katrīna Jansone Aizputē, dzim. 1853 Aizputes Cīravā; pier. Em. Melngailis 1930. FS 1045, 2410.

ij'u 11 iif ii ii' ii ii 'ii 11 \'Tn ni
4. Dzene,dzene ma.jas, Mal.t7.te ga-ta.va, Dzene, dzene - i

_
čā!

2,.Tn.ju kungu kā .ji. ņas, Ku
_

ce.na gai.vu, Tri.ju kungu - i
.

cā!

469. U-0! DZEN MĀJĀS

Madaļa Ermika. dzim. 1860, un lize Dukule, dzim. 1853 Ilzenē; pier. Em. Melngailis 1930 LMFM

111; 1953., 154. 1pp.,850.

U- ū ! dzen mājās, v. v! dzen mājās! Mā.jā, mā .jā , mā.jā, mā-jā!

470. MĀJĀ, GOVIS, MĀJĀ, GOVrS

Anna Stabulnieks Valkas Lejasciemā, dzim. 1856 Valkas Sinolē: pier. Em. Melngailis 1930. LMFM

111, 1953.. 157. Ipp., 871.

¥{ ppp 1 * pml p. * p1 p

Mā.jā, go.vis, mā
- jā, go.vis, Vai mc _žā

gu _lē
-

siet?

471. URŪ! GOTS MĀJĀS, URO

Lizete Lapovica Dundagā, dzim. 1882 Ventspils Mazirbē; pier Em. Melngailis 1931. FS 1045, 4351.

pi r i p p ji p i ļL_^m
U -

rū! Go'
- is mā - jās, g _

rū!

Tālākus ganus sauc ta: ( ] ..^^^^

ļ§ fJ, žž- 6if Ip P Jt P 1
U

.
rū! Ga-ni, mā-jās,u.ru -

rū
-

_ _ _ _ _

J

472. GOS, GOS, GOSNIŅAS

Jule Jankevics, dzim. 1870 Talsu Nurmuižā; pler.tEm. Melngailis 1930. FS 1045, 2334.

tļA'i p p p Ji J'l p J- p, I p p p J1 J' I p
J

- 1

Gos,gos,gosniņas, mājās, goS, gos! Koks,koks,gosni - ņas, koks,koks!
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473. MĀJĀ, GOVIS, MĀJĀ, GOVIS

Kristaps Repša Bauskas Lielsvitenē, dzim. 1862 Bauskas Īslīcē; pier. Em. Melngailis 1931. FS

J? 13; J: J)
p

W4^^^
Mājā 7

go_vis, mā
_ jā, go.vis, Pa ce.lu, pa cc

. lu^

\p' jTļ~ī jTJ7 |j, j, p p > ļ

pa ce.lu, pa ce.ļu. Mā _jā, govis, -vis, mā
- jā, mā

- jā!

474. RINDOJIETI, RAIBAS GOVIS

L. Ernsone Aizputes Kalvenē; pier. A. Krūmiņš 1949. FS 1850, 8827.

\Ļ lJ» J) J) IJ>J>J>J>lJ> J> J> J> ī J> J* J'^r^

4. Rindo-jie -ti, rai.bas go-vis, Pa ce_li-nu lai-da.rā-i, ē!

Z. Mā-sa gai-da lai-da.rā. i Ar de-vi. ņi slauktu-vī. ti, ē!

475. KOKS, GOJS, SAITE

4/j'se Krampe Dundagā; pier. Em. Melngailis 1931. FS 1045, 4355.

Kok£>,go'_ is,sai-tē, koki, koks! Koks,go-is, mā-jēs kokš,kokš,kokš!

476. CUK, CUK, CUK, URRRRR

Jūle Jankevics, dzim. 1870 Talsu Nurmuižā; pier. Em. Melngailis 1930. FS 1045. 2335, 233

t
Cūkām:

pp p r ii p p
Jl J '

Cuk, cuk, cuk, urrrrrrl Uš, stai
_ le, uš.'

f) Vistām:

Tis, gu -
let!

t-4
i'tām:

P P I P p Ipp J^
Gic, stal-lē, gic, stal

-
lē buč, stai

,
lē!

Zirgiem:

ift p p
j1

r i'

Ciks, stal - lē, ciks 1
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477. SI-SI-SI, AITĀM, ĶERRR

Kārlis Miesnieks Talsu Mērsragā; pier. Errv. Melngailis 1930. FS 1045, 2339.

Piebafgas motivs

r p P p r J "

Sisi -si
_ si, ai

_ tām, kerrr!

478. BOC, ŠĶIRAS, AITIŅAS

Lizete Lapovica Dundagā, dzim. 1882 Ventspils Mazirbē; pier. Em. Melngailis 1931. FS 1045, 4353.

p j j j j> j P i' J

Būč, ški
_ ras, ai

_
ti _ ņas, buč, sķi - ras, būč!

479. DOS, RAIBAĻ, DOŠ, DOŠ, DOŠ

Lizete Lapovica Dundagā, dzim. 1882 Ventspils Mazirbē; pier. Em. Melngailis 1931. FS 1045, 4352.

Kad govis s/auca, tad labināja:

Dos, raibaj, dos,dos,dosi Dos, ēd, go
1 is

, dos, dos! Dos, rāms, dos,'doš!

480. BIZ, BIZ, GOSNIŅ

Emīlija un Valdemārs Korsaki Liepājas Ezerē; pier. A. Korsaks 1928. FS 647, 1152.

i h
i J'J1 j'j' ij> t)j> j» i j>j»j> j> ij* j>j>j' j> i^ji

B iz,biz, gosniņ ,
dun-duris astē, -tē, Biz, biz,gosniņ, dunduris as-tē

,
biz.

481. GANI DZINA, GOVIS MĀVA

Maija Vītola Valkas Lejasciemā; pier. A. Jurjāns. LTMM 11, 1903., 63. Ipp.

JMj> J' iJ»j>}J> i 1 j> J' iJjJ' J i

4. Gani dzi. na, govis -vis mā-va, Es te _cē- ju vār_tu vērt;

Z. VaLkā pa.ti, ga- nu mei-ta, Savu -vv zie. dv vaLna-dzin'.

rit.

$j> > j» ij> } >ij>j> j i' i j-77 j

•1. Manāt-ne .sa ga -nu mei.ta Za.ļu zie.du vai.na-dzi _ņu.

2,. Man pa-Šuva māmu_li_ na Za _la-jā -
mi zT -IT- tē

.
mi.



I 482. VISI GANI MĀJĀS DZINA

4. Vi-si ga _nī mā-jās dzina
,

Vi
. siem vār -tu vērē -jiņ'

4. Raidu _dv rai-du, rai-dai
- dā, Vi

_

siem vār
_

tu vē-rējiņ'
2. Es ar būtu mājās dzinis, 3. Sveša māte pretī nāca, 4. Kad bij agri, tad man'kOla,

Man nav vārtu vērējiņ's. Rīkšu sauja padusē. Kad bij vēlu, tad man'bār"

.5. Sveša māte man solīja 6. Ne bij silta, ne bij auksta,
Siltu maizi launagā. Ne pelnaiņas garoziņ's.

483. VISI GANI MĀJĀS DZINA

Anna Stroža Rigā, dzim. 1873; Cēsu Raunas dziesmas. Pier. Em. Melngailis 1931. FS 1045, 3261

J) J' J' JH-ifr J p p ļpp p' ņ1 p p
J |

Vi .si ga-ni mā-jās dzina
,

Vi.siem vār-tu .rē -jiņ',

&■ J- J* J» Ipp r l p pJ* Jh J> >J 1

Raidu, -dv, rai
.

dv, rai _dai
. da, Vi

- siem vār
-

tu vērē -rē -jiņ'.

484. DZENIT, GONI, SIETEŅĀI

Vanda Rudovičs Ludzas Nautrēnos, dzim. 1910 Ludzas Mērdzenē; pier Em Melngailis 1941. FS

- 1045, 8221.

,h |J>J3 -H | J> jp p, Ipp^pl
1. DzenTt,go - ni, sie-te _ņā - i, Je.mit vā

- zys rū-ce-ņā - i,

Z. Da.zadzi _na saimi
- nei

- ca, Dūd ar vāzu mugo-rā - i,

p- p p [_r
i'

Ip p p I J'JT P Ipp nP^
1, Ai, la.la

_
la, li la -la

_

la! Je-mit vā.zvs rū.ce.nā -
i,

2/. Ai, la -la
_ la, li la.la

_

la Dūd ar vā.zu mugo-rā -
i,

1. Ai, la.la
_ la, lf-la-la

_

la! Je_mitvā.zys rū.ci.nā.

Z. Ai. la.la
_ la, li-la-la

- la Dūd ar vāzu -zv mu-go.rā.
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485 GOTIŅ. MANA RAIBALĪŅA

Llbe Pelbēģis Bauskas Ceraukstē, dzim 1846 Bauskas Rundālē: pier. Em. Melngailis 1931 FS

1045 .4723. 5362

1. Go.tiņ,mana nai. ba -li- ņa ,
Kā tu mā .vi va.ka.rā? 6o.tiņ,m3na

$ J? p J I j ;i p- p i f p
J fp- p p- p i J-

-1. raiba- liņ ,
Kā tu mā. vi va .ka

. rā, Kā tu mā .vi va .ka
.
rā?

2. Vai tu mā.vi zī
.

da val-gu Vai sudra.ba lai.da.ri. ņu' Vai tu mā -vi

$J] P fp fp fi If; J IP" f) P" pl J; F-^i
2,.z"

.
da va«g' Va su.dra .ba !a> - Vai su-dra .ba lai -da -rin'?

3 Rigā pirku zida valgu,
Jelgavai laidarin',

486 GŪTEŅ, MUNU RAIBALEITI

Mikaleno Urbām Krāslavā dzim 1890. pier. Em Melngailis 1940. FS 1045. 8190

Ķ'i _h J> Ji ]> \J) h h }\ h J» J> h | h f) F#fl
—ar—

+ d * d j d 1 • * ' * d J. d

-I.Gu.ten, mu-nu ra i_ba.lei.ti, Hī' mau.ro
.

vi vo
.

ko -rā. i?

2Ci maurovi zalta saitis, 3. Ni maurovu salta saitis, _ļ
(

j as maurovu-tos ganeitis,
Ci sudobra pinekļeņ'? Ni sudobra pinek)en' Kur dobula piganej'.

5 Kur dobula piganeja, 6. Voluteņa padzirdēja,
Voluteņa padzirdej'. h dirvona paguldej!

487. GŪTEŅ, MUNU RAIBALEITI

Monika Skadiņ's Krāslavā, dzim. 1880: pier Em. Melngailis 1940. FS 1045. 8182

ķr J' j» j> j, Ij> }IjiJ>j> j 1 > j> }l
6ū-teņ, mv.nu raiba

-
leiti, -ti, Kū mauro, vi vo-ko.rā- i?
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488. KO TU MĀVA, RAIBALINA

Sperjāna tēvs Jēkabpils Varenbrokā; pier. A. Jurjāns. LTMM 11, 1903., 61. Ipp.

&O^M' J, >JW' OM J' > \*J>iP i

Ko tij ma-va, rai_ba_li
-ņa, Ik va-ka-ra va.ka-rā _i?

$ ;> j> j. p » i j j> j> > i J J> -Ē
Vai tij mā-va zel-ta siles -les Vai su -dra _ba

lai.de -.rī- ša
-

v! U - v jai!

489. KUR, MOSEŅI, TU ĪDAMA

Borbola Kaņeps Ludzas Mērdzenē, dzim. 1898 Abrenes Baltinavā: pier. Em. Melngailis 1940. FS

- .ii 1045. 8080.

Garais balss:

J> J> J1 I J~T~J' J> IJ' i' J J- I

1. Kurļmo-se-mj tu ī .da -ma, Vo-ko_rā - i

2. Mēs te. lei -.tis sa„dzy -no .mi, I ko.je.ņis

p i J_S I J J! 1 J iL J J» I

ko-Jas o
-

vi? Vot rei-tā agri voi vo _ko -
rā?

2.. ro-zo -vo -
mi. ro

-
zo- vo _ mi

490. JANĪTS GĀJA GOVJU SLAUKTI

Ludzā pier. P. Ore 1939. FS 1712, 218.

p pej pi per cr IP pP f M

Jānīts gāja govju slaukti, _ti, Sa _dau_zī-ja slauktu-vī _ti.

491. MANĀJ' LOPU LAIDARĀJE

Jūle Grīnberģe, dzim. 1855 Kuldīgā; pier. Em. Melngailis 1930. FS 1045, 2597, 2585.

I.Manāj' 10-pu lai-da-rā.je Trīs zeltī-ti avotin*! Ak,
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jrr 'r J J
'.

h ill r< J J
1. ma-nāj' lo.pu lai _da-rā

_je Trīs zel -t7- ti a- vo -tin 7

.

2: Manāj govu laidarāje 3. Ik es gāju govis slaukti,
leauguse zelta liep'. Es pakāru vainadziņ.

492. VIENS GANS NOMIRA

Ģederts Kārkliņš Rīgā, dzim. 1869 Jelgavas Emburgā; pier. Em. Melngailis 1931. FS 1045. 3485.

$i { r r p pi v
J1 J> * J J' i' i

1. Viens gans no _mi
_ ra, Ci _ti gani raudā _dā

_ ja,

y > j> j> j»' j j iri ņ j j i

-I.GCS -ka ra -ka ka
_ pu Aug _

stā kal
_ nā.

.' I, M I ( i
I n 1' 1 J

2-. Cf
_

ru .
lis zva

-
m_ ja Tī re -ļa malā, -lā,

ifl' '11 '■ 1 j m jj. i

a.Sīki, -ki, ma .zi put .ni. ni Pa
« ta

-
rus skai

_

tī
- ja.

is* c p p & r p~ i J*""] J j
3. Oze

-

nis ka
-

la kru
_.

stu Sausā eg . lē,

$ J > > J JJMJ" J j—] J J 1

3.Dze _ gu - ze zva
_

nT _ja Lī
_

kā ber
,

za.

(ļ $
pp P P p p f I i J J jH

4-. Ka _za kā _pa dc
_

be
-

sīs Dievam _vam sū
- dzētj

J» J) i' J> j, j> I J i' \> J
* 9 w

—
*—

w

Dievs pa. nē -ma pa ta
_ gu: Skic, ka

- za, zemē! _mē!
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493. VIENS GANS NOMIRA

Ltbe Linga Bauskā, dzim. 1852 Bauskas Pilsmuižā; pier. Em. Melngailis 1931. FS 1045, 3080.

ffirt- - r
J)j) i r

j) J' .JM i Mi j^

Viens gans Vi.si ga-ni rau-dā-ja. Vi-si sīki put - ni.ņi

J'H'i'r i. i r
j J j i

Pā-tarus skaLtī-ja. Dzenis ka.la zārku lī -kā ko
- kā,

iHJMJMp r, J>J> |r
JJ j 1 J>

p
JM> J» 1

Mella cū-ka ka-pura.ka Augstā kalnā. Ka.za kā -pa de-be.sī-se

i/ ¥r t J i iJ'J'J- J" r >J' i; t> ■' i »

Dievam sūdzēt. Dievs pa-ņēma kan_ču-ku: ■ Skic, ka_za,ze
_

mēl

494. VIENS GANS NOMIRA

Anna Pakalns Bauskā, dzim. 1857 Bauskas Vecmuižā; pier. Em. Melngailis 1931. FS 1045, 3154.

&*~ī r
J JJlip p pi

J ;i

Viens gans no _mi
- ra, Ci -ti gani _■ni rau dā

- ja,

$ P P P P-
J Jl ;) ' P P P J, J' J' 1

Sīki _ki mazi _zi put _

ni -ni Pa
_

ta -rus skaiti -ti
_ ja.

&pp p p
r JirrJ- i r p p p

J'jl S

. ;Cū-ka ra-ka ka _pu Augstā kal
- nā, Ka.za kā_pa dc -be -sīs

.I I
1 11.M.(.J' J M I I 1.

Die.vam sūdzēt. -dzēt. - Dievs pa-jā-ma pa _ta -dzi-nu: * Tis, kur.va,ze -
mē!
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495. VĪNS GONS NUMYRA

Jadviga Dortāns Rēzeknes Andrupenē; dzim. 1900 Dagdā; pier. Em. Melngailis 1941. FS 1045. 8737.

r r
J

pp -

J1 >i pp
Vīns gons Vi_ s i go-ni rau

. do.va. Cyuka ro -ka dū
_

bi

pp
J J ir pp

j J 'cjpp
J J ipppp^

Augsti_jā kol_nā, Dzens kola krvustu Sau
_ si-jā ag _

lī. ZeLle nese vie.stī

i b
r Pp

J J p^~^J i L._r pp
j

Ta .vam ai* mo-ti, kab cep-tu pei - ra.gus, kab braukt iz bie -ris.

496. VIENS GANS NOMIRA

Madaļa Bernāns Rēzeknes Bērzgale, dzim. 1884; pier. Em. Melngailis 1940. FS 1045. 7967.

| IJH jj r J;J> .[ I .N'Mr J i
Viens gans nomi-ra, Vi_si ga-ni rau.dāj; Dzens ka.la krustu -stu

Vīns gons nurnyra, Vi-si go-ni rau.doj; Dzen's ko-la kryu.stu

p j j v}. ji p j j j ii
Sau-sā eglē .

Cu-ka ra.ka dobi Aug-stā kal - nā.

Sau.sā ejg -lē
. Cjuka ro- ka dū

_.
bi Aug -

stā kol
-

nā.

497. VIENS GANS NOMIRA

Elžbeta Bidzāns Rēzeknes Kaunatā, dzim. 1884; pier. Em, Melngailis 1941. FS 1045. 8701.

j h * J J
r r r i* Jr, r r ir J J

4. Viens gans no- mi
- ra, Vi -si gani rau.dā - ja,

*H
,

j j
r r p a j

r,r-r i r
J

;
"

4. Viens gans no
_

mi
- ra, Vi

-
si gani -ni- rau

. dāj!

Aritā.

~^T~i~~īr p p p
1. Viens gans no

-

mi
- ra, Vi-si gani
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§ ķ i j JJ
r, i' J. m r r r

J J

3. Cū -ka ra _ka dobi _bi '

Aug.sta.jā kal nā:

j j J
r r

J \sl r r r
J J

a. Cū -ka ra -ka dobi _bi -Aug-sta -jā kal* - nā.

3-Dzens ka
_

la krustu -stu Sausa . jā ko - kā:

\Ļ* J J J
y

J | C/f r J J ||£ J J J-i-f- -1 ļļ.

3.Dzens ka Ja krustu -stu Sausajā ko
_

kā. 4-. ZT_ le ne.sa vēsti _sti

\Ļ hi frr
,j J JJ J r rr r

4-.Tē-vam.ar māti; -ti; Zīle ne.sa vēsti -sti Tē_vamar māt.

J
f f r i* r p r r

J j £

5-Lai brauc mā -mi -
na Ga -ni_ nu glabā -bā

- tu,

}Ļn jJr r r rr
J

- m j r

5. Lai brauc māmi, na Ga-ni-nu olabāt. 6. Mā-mi-na ne
-

sa

rr r r
J
~

J i*
-

1 Jr r r rr r 1

Au_zu pī-rā.dzi - nu, Māmi-na ne-. sa Au-zu pī-rā-dziņ.



7. Te
_.

tī tis ne _ sa mc- dus
po -

di
_ nu;

J j J r J1 c r r r
j

- 11

7. Tē —tT
—

tis ne
_

sa mc - dus po -
din*.

498. VĪNS GONSI NOMIRA

Te6/a Drukaļska Rīgā, dzim. 1889 Aglonā; pier, Em. Melngailis 1931. FS 1045. 4249.

ft 1 1 I Jil; I llk -
f J t

Vīns aon.si nu-mi
- ra, Vy -si go -ni rau .da

- va.

t^iiī^1 r> r J i r v }
y—^

Dzens ko -la kry - stu Sau —se
_ jā kuo

-
kā.

I 1 ,": FpJl p r Ji r p p
J

-

Jl n

Cyu -ka ro -ka dv _bi Aug -

sta -jā kol
- nā,

i> " ":i p p
J)

p r
J ' r p p

J

2ei
.

le ne
.

sa vesti _sti tēvam -vam ar muot\

i [ ' »i: p P 'J l P _p-p
J

Lai cc -pa plo - ceņ's, Lai it iz bērs.
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499. DZELTENS MANIS KUMELIŅIS

Aizputes Rudbāržos pier. I. Cobzlņš. J. Vītols, «Latv. tdz.» 11, 1897.

\Ļi j> J1

j> hi j J' j> j>ii j ej r pP p i
4. Dzeltens manis ku _mc _l i _ ņis, ku _me_ li

_ ņis, Ka dzel_te_na

Lvā
-10-dzīte, vo -lo

-dzīt', Kā——dzeltena va-lodzī-te, vā _lo
-

dzīt.

2. Ne tas ēda pura zāli, 3. Tam vajaga tīru auzu,

Ne dzēr' rāvas ūdentiņu. Kalnā pļauta āboliņa,

4. Kalnā pļauta āboliņa,
Skaidravota ūdentiņa.

500. LAI ES BRAUCU KUR BRAUKDAMIS

Miķelis Jankovskis Rucavā, dzim. 1907; pier. Em. Melngailis 1931. FS 1045, 4521, 5040.

ļj. Lai es braucu kup braukāsi-mis, kur braukda
_

mis, Ir
_

bi fgu_ la

\Ļi j
i p p jj, ji

4.ceļma-la_ i, celma _la -i, Ir. bīt'gu_b celma_iā_ i, c-eLma-lā.

2. Irbīt' gula cejmalāi, [4. Divi simti piecdesmit
Baida manu kumeliņu.] Maksā manis kumeliņis.

3. Tu, irbīte, nezināji, 5. Divi zelta gabaliņi
Cik maksāja kumeliņis. Maksā pati braucējiņa.ļ
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50L DZELTENS MANIS KUMELIŅIS

Bergmanis Ventspils Ēdolē; pier. A. Salaks 1940. FS 170. 1946.

iifcr r p pip p r J ir r f ri r p r Jl
/I. Dzel-tens manis ku_me_li_ņis Kā dzel_te_na vā -lo _dzT _ie

,

p p
j

p r ip J
p _h j'j. ji

4.Dzel-tens ma.nis ku.mc -li
- ņis Kā dzel -te-na vā

- 10-dzit\

[2. Ne tas ēda pūra siena, 3. Tam vaj'dzēja tīru auzu

Ne dzer rāva ūdentiņa. Sidrabiņa silītē.

4. Tam vaj'dzēja āboliņa
Zeltītāsi redelēs.

LO, 39878 ]

502. DZELTAINS MANIS KUMELIŅIS

Made Lielvārde Bauskā; pier. A. Jurjāns. FS 1495, 1455.

\hi J J J» ;■! j> j, j~j j i J J J1 ji J> js3^^
\. Dzeltains ma.nis ku_me_li

_ ņis, Dzeltains ma_nis ku-me_li
_ ņis

i. Kā viens va_sku ri-tu_liņš, Kā viens va.sku ri _tu
_

lins.

[2. Visas upes pāri brida

Augstajāmi kājiņāmi.
LT 1, 2380.]

503. DZELTENS MANIS KUMELIŅIS

Liepājas Rāvā pier. A. Jansons 1880. FS 1495, 1457.

p\ j, j * *\n j. j. j, i ji j

4. Dzel.tens manis _nis ku _me_ li
_ ņis Kā viens vaska _ska

ļļjUļ;» jl3 J j L/llp Pj) -M j> j, «
1. ripu _ liņš, Tra _ra_ ra

,
ka viens va_ska ri

_ puJiriš.

[2. Visas upes pāri brida

Augstajāmi kājiņām.
LT I, 2380.]
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504. LAI ES JĀJU KUR JĀDAMIS

lize Reiere Aizrucavas Sventajciemā, dzim. 1870; pier. Em. Melngailis 1931. FS 1045, 4844, 5693.

lj' i Ui i'l n
i Ml 11

i 1 /Jl',l ' 1 I
i. Lai es jā-ju kur jā.damis, Ir.besgu I va csļ.ma _lā

_ ja;

pjj ju j j ji j j r r ir J
r i

4.Lai es ja -ju kur jā _da~mis, Ir
-

bes gula ceļ-ma_|a.

2. Irbes gula ceļmalāja, 4. Pieci simti dalderīšu

Baid-a manu kumeliņu. Maksā mana kumelīnis.

3. Jūs, irbi tes, nezināti, 6. Seši simti dalderīšu

Cik maksāja kumelīnis. Maksā mana kamaniņas.

505. LAI ES BRAUCU KUR BRAUKDAMIS

Liepājas Rāvā pier. A. Jansons 1880. gados. FS 1495. 1889.

i|AU r p r cr i r r J iJ J J J J r <
Lai es braucu kur braukdamis, Ir_bes gu _li ceLma-lā-i;

J- jij~3 jļ jjij j r ■
Lai es braucu kur brauk_da _mis, Ir.besgu_li ceļ -

ma-lā.

506. IRBIT' GULA CEĻMALĀ!

Pēteris Korāts Aizputes Alsungā; pier. A. Salaks 1940. FS 170, 2098.

J>JsJ3j|j>jo j)| > J'P i' liIJ>TJ ji I > jlp
L Irbīt' gula ceļma-la -i, Baida ma.nu kume_li

_ nu, Baida ma_nu

2.Tu, ir_ bī
_

te, ne_zi_nā
_
ji, Cik maksā

_

i kume.li
_ nis, Cik maksā

-

i

p i-j.p J"3
p ir p rl

4. kume
_ li.ņu, Oh ca ca cā, Fi_dra_!a _lā

,
Bai.da ma _nu kumeJiņ\

2. kume-ILņis, Oh ca ca cā, fudra_la_lā
,

Cik maksā
_

i kumeliņa.
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507. IRBĪT' GULA CEĻMALAI

Jānis Janeks Liepājas Dunikā, 60 g. v.; pier. L. Galeniece 1929. FS 804, 1719.

ll' 1 r r i- ļ I, i i M r r r M^^l
4. Ir_ bit* gula _la ccj_ma_lā_i, Bai.da ma .nu ku_me.liņ\

2. Tu, irbīte, nezināji, 5. Tā brauc mana līgaviņa,
Cik maksāja kumeliņš. Kā ieviņa ziedēdam'.

3. Sešu simtu dālderīšu 6. Kā ieviņa ziedēdama,

Maksāj' manis kumeliņš. Kā lapiņa drebēdam'.

4. Pieci simti dālderīšu 7. Tāda bija man sieviņa
Maksāj" manas kamaniņ's. Kā tā sila vāverīt'.

508. SASATRYUKA SIERMI ZIRGI

Domlnika Makreckis Daugavpils Asūnē, dzim. 1887; pier. Em. Melngailis 1941. FS 1045,-8286.

j j j j ižj J j3n \u j j~3 j ii
i. Sa

- 3a-triju _ka sier_ mi zirgi, _gi, sier.mi zi>
_

gi

2. Nu palāka akmisteņa.

3. Saraustēja zalta gružus,

4. Sudrabeņa īmaveņus.

509. BĒRITS MANIS KUMELIŅIS

Liza Rone Bauskas Vecsaulē, 81 g. v.; pier. Alā. Kalniņš 1951. FS 1880, 4429. 1880.

p% r r r Jir r cjf ir -) r cj-i
4. Bērits ma.nis ku

_ me_li_ņis Augsta-jā _

mi kā _ji_ ņā _ mi;

\\h r r r J 'r' *J>j j iv j ;i 11
4. Bē_rīts manis _nis ku

_
me-li

_ ņis Augsta-jā .mi kā -ji - ņām.

2. Visas upes cauri brida, 3. No Daugavas izpeldēja
Daugavāi peldināju. Sidrabi'ņa lāsītēmi.

4. Zīda deķī noslaucīju,
Saulītēi nožāvēju.
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510. BĒRĪT'S MANIS KUMELIŅIS

Made Lielvārde Bauskā; pier. A. Jurjāns. FS 1495, 1459.

A±.
'

ten.
m

ten-

ig r J'ieļļi ģiii r n g
Be _

rīts manis -nis ku _me_ li
_ ņis I- sa _ jām -

i kā -ji -ņām.

[1. Bērīts manis kumeliņis 2. Ziemu sniega nepabrida,
Zemajami kājiņām. Vasar' za]a dāboliņ'.

LD, 29636.]

511. BĒRĪTS MANIS KUMELIŅIS

Jānis Mllzarājs, dzim. 1869 Aizputes Sakā; pler.'Em. Melngailis 1936 FS 1045 779t

t. Bērīts manis ku_me-li-ņis, E, kumeļi
- ņis, Mazis mazis,bet a-pa-lis,

pi J'p JJ-j.j |ļ f J PpHlļi I
4. Tra-ri.di ra-la_laj Ma.zis mazis, bet a.pa-ļis, Tra.ri.di ra-ta-lā!

2. Kad es kāpu mugurāje, 6. Kad aizjāju, tad piesēju
Stāvus lēca, nozviedzāse. Pie sīkaju rožu dārzu.

3. Nevienami tas nebija, 7. Dancāj' manis kumeliņis,
Kas maname kumejame Sarauj zīda pavadiņu,

4. Kokļu stīgu iemauktiņi, 8. Sarauj zīda pavadiņu,

Zaļa zīda pavadiņa. lelec rožu dārziņāje.

5. Koklēdamis es aizgāju 9. Vai viņš lēce rožu dēji
Prūšos ņemti līgaviņu. Vai to rožu ravētāju?

10. Viņš nelēca rožu dēje.

Viņš lēc' rožu ravētāju.

512. BERĪTS MANIS KUMELIŅIS

Liepājas Rāvā pier. A. Jansons 1880. gados, pie suitiem — A. Jurjāns 1891. FS 1495, 1272.

i. Bē-rīts rna_nis ■ ku_me_li
_ nis, Ma.zis ma_zis, bet a

_ pa-lis,
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i.Tra _ra
-

a | rai _ra_ra
- i, Ma

_

zis ma
- zis, bet apaļš. _paļš.

—

r f d d —

[2. Pret kalniņu rokā vedu,

Kalniņāi dusināju.
LD, 29630.)

513. MAN BIJ DIVI MELNI ZIRGI

Liepājas Durbē pier. Bokums ap 1890. FS 1495, 1958,

Man bij di _vi mcl _ni zir_gi, Tas treša
- jis glu-ži melns.

[1 Man bij divi bēri zirgi, 2. Vienu devu kundziņami,

Tas trešajis itin melns, Otru kunga sulaiņam.

3. Ar tresoji pats aizjāju
Za]as birzes maliņā.

LD
; 29832.]

514. MAN BIJ DIVI MELNI ZIRGI

Liepājas Aisterē (?) pier. A. Rītiņš. FS 1495. 2554.

\Ļi p p
J >i i-' jj. ji j> i> j» pi p p p p

Man bij di _vi mcl _ni zirgi, _gi, Vel tre _sa_ is ku _me_ li
_ ņis;

4 p p J1 Jm Jjy Ji;>J>J> J> l P P p ll
Man bij di _vi mel_ ni zirgi, _gi, Vēl tre _ša_ is ku _mc

_ liņš.

515. ES NOPIRKU MELLU ZIRGU

Jēkabs Ķiburis Bārtā, dzim. 1897; pier. J. Brigzna 1948. FS 1836, 27.

|m j
p j~j Ji j ji j p jj. j> i j ji^

•1. Es no.pir.. ku mc!. lv zir_ gu No ū_de -ņa bur- buJTs-,



\Ļ r t rjnr 'Pf\r rr i
4. Es no _ pirku mcl -lv zirgu _gv No ū-de -ņa bur _bu _liš\

2, Vai es jāju, vai es braucu, 4. Lai tā tumsa kam kaitēja,
Kā ūdenis līgojās, Man tā tumsa nekaitēj',

3. Es varēju nakti jāta 5. Bij manāma kumeļama
Kā pie dienas saulītē, Zvaigžņu sega mugurā.

6. Bij man jauna līgaviņa,
Zvaigzņu segu audējīa'

516. ES NOPIRKU KUMELIŅU

Jūle Liepiņa Tukuma Matkulē. 56 g. th; pier. V, Sams 1948, FS 1835. 7498. 7582,

\ķi y r J> >i r j P|pp p p i j>>b i
-L Es no _ pirku kv _mc_li

_
nu »No ū_dc

_
na bur.bu _li

_
ša,

\. Sēju vi_ju vi_ju ci
_ jai -jā ! No ū-dc

_ ņa bur. bu -

līs.

2. Kad uzkāpu mugurāe, 4. Es savami kumeļami
Kā ūdenis līgojās. Oša koka loku liec'

3. Kā ūdenis līgojāsi. 5. Es savami kume|ami

Kā burbulis mētājās. Zvaigžņu segu pataisīj'

6. Es varēju nakti jāti
Kā pa dienu saulītē.

517. BUMBUR* JĀNIS BUMBURĒJA

Marija Kronberga Kuldīgā; pier. A. Salaks 1930. FS 170. 1534

\lh i» r « pi p p p pi J1

p p p i p p
1. Bumbur 3ā «nis bum-bu -rē_ ja Bumbur kal-na ga «ii _ņā- i,
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4 |J' njif.prl p p p -N p J i
i. Ai

_ ja, ai _ja _ jā, Bum
_

bur' kal _naga _li
_ ņa.

2. Tēvs man deva daudz naudiņas, 4. Kad uzkāpu mugurai,
Lai es pērku kumeliņu. Kā ūdensi līgojās,

3. Es nopirku kumeliņu 5 Kā ūdensi līgojāsi,
No ūdeņa burbulīša. Kā burbulsi mētājās

i

518. DUNDUR' JĀNIS DUNDURĒJA

Elizabete Damberga Kuldīgas Snēpelē; pier. A. Salaks 1930. FS 170. 1649

\Ļīī J> J1 J' ļj> JJ,I i' J lļ,J> JJ 1
L Dun_dur Dānis dun-du _rē_ ja Dun-dur kal _naga -li- ņā .

\Ļ i,i1 .f< l i,j> j Ippi' Jj 1 Jll

A. Sēju, _jv, vēju _jv ra _la
_

lā, Dun.dur kal _naga _
li

_ ņā.

2. Dundur'kalna galiņāi 3. Zviedz viens bēris kumeliņis,
Zviedz viens bēris kumeliņš, Zvaigžņu deķis mugurā

4. Man bij tāda līgaviņa,
Zvaigžņu deķu audējiņ.'

519. BUMBURJĀNIS BUMBURĀJA

leva Strelēvičs Aizputes Alsungā, 69 g. v.; pier. A. Krūmiņš 1948. FS 1824, 192

4ī
R

j / j J1 r r p rij p r pi p r
J P

i. Bum _bur_ jā
_

nis bumbu _raja Bum_burkal_naga _li_ na
_ je,

iļi* J. nJ i n ;>jj i r rļ; pp N i^^
4.6ē _ju ve

_ ju, ai
_

ri.di Bumbur
_

kal-na ga _

li- ņa.

var. ?. ia*ttx ii r r p pi p p '-Ēi
Bumbur

-
kaLna ga-li_ņā.

2. Tēvs man deva daudz naudiņas, 3. Es nopirku kumeliņu

Lai es pirku kumeliņu. Kā ūdeņa burbulīti.
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4. Kad es kāpu mugurai, 7. Oša loku liecināju,
Kā ūdenis līgojāsi, Vaska daru kamaniņas.

5. Kā ūdenis līgojāsi, 8. Lai brauc mana līgaviņa,
Kā burbulis mētājās. Kā ieviņa ziedēdama,

6. Es savami kumeļami 9. Kā ieviņa ziedēdama,

Oša loku liecināju, Kā lapiņa drebēdama.

520. RĪGĀ PIRKU SIRMU ZIRGU

JEm.Melngailis, «Tautudēla dziesmupūrs», 1923
= 100

\ķi J j j» *ii
p *j>j> \i r m r i£

i. Ri
_ ga pir_ ku air_ mv zir_gu, sir_ mv zirgu, _gv,

\Ļi J> JJ[J*I J> j> Jli J
4. Vac

_
ze.mc

_
i kal _di_ na

_ ju, kal
_

di *

_ nāj'.

2 Vāczemēi kaldināju 5. Baltu linu grodi viju,

Sidrabiņa pakaviemi, Sudrabāi mērcēdamis.

3 Sidrabiņa pakaviemi, 6. Cik grožoju kumeliņu,

Dimantiņa nagliņāmi. Tik rociņas nomazgāju.

4 Za|a vara loku liecu, 7. Lai brauc mana līgaviņa.
Zelta lēju kamaniņas. Kā saulīte spīdēdama,

8. Kā saulīte spīdēdama,
Kā liepiņa ziedēdama.

521. DIVI SIRMI KUMELIŅI

Eda Maldons Madonas Tirzā, dzim. 1869; pier. Em. Melngailis 1931. FS 1045, 6810.

J' p p p ļ P P P P I J' i' i' «H i' J1 Jl]
Di

_
vi sir _mi:ku_me

_

li
_ ņi Aiz ap _lo_ ka spe _lejas, _jas,

I P J J Jl

i^' r j
p r 1

Ai _ja ai
_ ja, ai -ja - jā, Aiz ap _lo- ka spēle _ jās.
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522. PIEC GADIŅI AUDZINĀJU

Marija Matroze Aizputes Kazdangā; pier. A. Salaks 1930. FS 170, 1547

\Ļi j' j' p- $iJIJIp-pij' j' j ji j jw i
-1. Piec'ga _di_ ņi audzi _dzi _nā_ ju Stal -IT bēru ku_me_liņ\

i r ri p p ri p p p- pi p p r i
t.Tra ra ra

_
la

_

la! Stal _li beru _rv ku-me_lin\

2. Nevienami nesacīju, 3. Priekšā liku tīru zeltu,

Kā apkalu kumeliņ': Pakaļai sidrabiņ'

4. Kad laukiemi pāri jāju,
Visi lauki vižu|oj\

523. TRĪS GADIŅI AUDZINĀJU

Pēterburgā pier. Smits. FS 1495, 1663

ifr") J J r r ir u-r i ir r r r
4. Trīs ga-di _ņi au-dzi.nā-ju Stal-IT bēru ku-me-li

_ ņu,

Tid-ra, ra, ri, Stal-lT bēru kC_me_liņ\
[2. Ceturtāi gadiņāi

Vedu kājas kaldināt.
LT [, 2507 ]

524. TRĪS GADIŅI AUDZINĀJU

Pier. A. RitiņŠ. FS 1495, 1699.

|g _i_ m
_

dzi _nā- ju -ITbi
-

ru

\U\,± r r.j' r
f \i J~ j j p- piiJ~ j

4. ku _mc
- liņ', Akl Stal -IT beru kv

-
rne

- liņ'.
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[2. Cetortāi gadiņai 4. Rīgā pirku, naudu devu,

Ved' laukāi dancināt. Jelgavai kaldināj",

3. Visi kungi man vaicāja, 5. Jelgavāi kaldināju
Kur es tādu zirgu pirk'. Ar sudraba pakaviem,

6. Ar sudraba pakaviemi,
Zeltītāmi nagliņām.

LD, 30003.)

525. ABI LABI, ABI LABI

Berta Brunava Valkas Annā; pier. A. Salaks 1929. FS 170, 1367.

Pīt p r fi p i pppp, i j> h p.
LA_ bi la.bi, a.bi la.bi Tē.va pirkti ku_meli

_ ņi, Tēva pirkti ku_meliņ\

2. Sirmīts labis Rīgā braukti, 3. Sirmīšami auzas devu,
Bērīts labis baznīcāi. Bērīšami āboliņu.

526. SUKAJ' SIRMI, SUKAJ' BĒRI

Emīlija Celmiņa Lielvārde, dzim. 1883: pier. V Sams 1949. FS 1850. 10790.

kju F t v Ļr ļ p p
J1 J 1! P f P pI p p P' ņ i

L su_ kāj
>

sir_mi, ;su _ kāj' bēri, _ri, A_ bitē _va ku_ me_ li
_ ņi;

p p gjl p p
> p P pl p p r i

J' i> p. prTīpp P P I p
J H

Lsu
_ kaj' sir_mi, su_kaj' be

_ ri, A_ bi te _va ku_me_liņ.

2. Ar sirmīti Rigā braucu, 3. Sirmīšami auzas devu,
Ar bērīti baznīcāi. Berīšami pelaviņas.

527. KO, ZIRDZEŅ, GRIUŠ' PIUTI

Broņislava Sņukute Rēzeknes Andrupenē, dzim. 1889; pier. Ald. Kalniņš 1956. FS 1930, 5073.

ih J> **j j. ņ=n^r*} j> i}>J* j> j n
1.

_ ti, Ko, zirdzeņ,grius piu.ti, Ko""'tu bā_duo-jīs?
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2. Voi as bej' tev pots griuts, 5. Tu pots guoji krugā,
Voi munas drēbes? Man'pi stulpa sēji.

3. Ni tu man bej' pots griuts, 6. Tev jū krūgā ols gon
Ni tovis drābis. I brandavins.

4. Griuts man beja, griuta 7. Uz maņe pi stulpa
Naktis braukuošana, Solti vieji piute,
Meitu mīļuošana. Solti 1ieti ļeja.

528. PIECI BERI KUMELIŅI

Kārlis Ezermalis Liepājas Vecpili, dzim. 1870. pier. Em. Melngailis 1933. FS 1045, 7729.

iļ'i .i J j j,l j J?i i ' iij |i i v h
\. Pie

_

ci bē_ri ku_me_li
_ ņi, Pie _ci be-ri ku_me_li

_ ņi,

hļ.*ji-ļ rp n i j-jJijM^jļj» j,i jjjj'p ■ ii
4. Pie.ci bē.ri kume_li.ņi Uz ak.meņa au.zas ē.da,// auzas ēd.

2. Visi pieci piederēja 4. Ja pelēka gaisma ausa,

Jaunākami brālītimi. Jūdz pelēku kumeliņu.

3. Tēvam prasu padomiņa, 5. Ja sarkana saule lēca,
Kādu jūgšu kumeliņu. Jūdz sarkanu kumeliņu.

529. PIECI BERI KUMELIŅI

Kristaps Magons Kuldīgas Snēpele. 72 g. v.; pier. A. Salaks 1930. FS 170. 1614.

J ppjr r rpi& r r r nr r r pi
•i, Pie.ci bē.ri ku_me_li_ņi Uz ak.meņa au.zas ēda; -da;
2. Vi _si pieci pie- dc

- rē-ja Dau.na
_ ja.mi brā _IT_ ii

_ mi;

i|A ls J p p i r j J-
p i cj> p tf p i r j .J ii

■t. Pie _ci bē.ri ku _me_li
_ ņi Uz ak.meņa au.zas ēd.

2. Vi
_

si pie.ci p)e-de- re -ja Jau. na
. ja.mi brā -IT

_
tim.
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$30. PIECI BĒRI KUMELIŅI

Kuldīgas Skrundā pier. M. Dravnieks 1870. gados .FS 1495, 551.

jh Jr r rrir tS P nir r ff ēē
Pie _ci bē.ri ku_me.il _ņi Uz ak _ mi_ni auzas _zas c

_ da;

r'
r

ep i U*
J J, ijiJ

r p pi* J

Pie. ci bē.ri ku _mc
_ li.ņi Uz ak. mi.ni au.zas ēd.

531. SABAROJU KUMELIŅU

Minna Lazdiņš Cēsu Drabešos, dzim 1886; pier. V. Stelbergs 1939. FS 1700, 3252.

I^PPrTMPr&'PIPPP:pl^PrTpl6>Ji ;'JlJi

p r a
i. sa_ba_ro_ju ku_me.lL nu Ar dLvā.mi au.zi.ņā.rni, Ar di.vā.mi au-zuņām.

2. Nevarēju noturēti 6. Vāczemēi kaldināju
Ar divāmi pavadāmi. Sudrabiņa pakaviemi,

3. Sķelmīts manis kumeliņis, 7. Sudrabiņa pakaviemi,
Manas lietas izkaisīja: Tēraudiņa nagliņāmi.

4. Rīgā pīpi, Cēsīs grožus, 8. Tīra lina grožus viju,
Valmierāi pātadziņu . Sidrabāi mērcēdamis.

5. Cēsīs pirku kumeliņu, 9. Lai brauc mana līgaviņa,
Vāczemēi kaldināju; Kā zvaigznīte mirdzēdama.

532. LAI KAIT TUMSA, KAM KAIT TUMSA

Bārtā pier. M Bergmanis 1880 gados FS 1495, 961

)Ļ*i ļj» Jl
ji IJpP" p I ļffl-j j, IJ> i»

1. Lai kait tum_sa, kam kait tum
_ 3a, Man ta tumsa ne.kai-tēj',

2. Bij ma _na_ ma ku_me_ļa_mi Zvaigžņu de.ķis mu_gu_rā,

ffi p p p ppi pJpPr i £/ i j

1. Trai.trai ri
_.

di.dī ra_di ra.di.ri, Man tā tum_sa ne.kai-tēj'.
2.Trai.trai ri

_
di. di ra.di ra-di.ri. Zvaigžņu dc

. ķis mu.gu„rā.

[3. tis varēju tumsā jāti
Kā pusdienas saulītē. LD, 30006.]
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533. TYMSA NOCIA, TYMSA NOCIA

*

Leokadija Buls Ludzā. 35 g. v.; pier. P. Ore 1939. FS 1712, 504.

pp p ižp <f' p b iftp p i p p J l
4. Tum_sa no-cia, tymsa no_cia, As tos tumšos na_ ba _do

_
ju-.

2. Ir mun po-šam ļau _
da_ ve_ ņa, Zvaigžņu dc -ču au _dē_je

_ ņa .

p p J p p iSp p
Js J 1 J- II

1. Ir mv -na_ mi ku _me-Ja -
mi Zvaigžņu dc .či mv _gu_rā

.

2. Ir mun po-šam ļau-da -
ve. ņa, -Zvaigžņu dc -ču au.dē.jeņ'.

534. DZIDITI, MOSEŅIS

Domicela Liepiņi Daugavpils Vārkavā, dzim. 1900.Daugavpils Aulejā-lzvaHā; pier Em. Melngai-
lis 1940. FS 1045. 8504

iļ'i j i ni i
| i i n i| i i

4. Dz7-di
_ ti, mo.se-ņis, As pa _

lei
_ dzie.šu, As pa -

lei
-

dzieš
1

.

2. Stov muni kume|i 3. Auzeņis ēzdami,

Ulneicis golā, Maureņu meida,

Ulneicis goi' Maureņu meid'.

535. KUMELIŅI, BASKĀJIŅI

Nīcā pier. A. Jurjāns 1891. FS 1495, 1481; Bb 43. 1858.

\\H p p ļTļjļ j> v pp p- p,i pp p^
Ku.me_li_ņi, J bas.kā _ji _ ņi, Tev te.cē

_ ti, man sēdē
_

ti,

Ai. rai ri
_ di, ai

.
rai ri

_ di, Tev te _cē
_

ti, man sē.dēt.

[1. Kumeliņi, baltgalvīti, 2. Tev tecēti garu ceļu,
Tev tecēti, man sēdēti. Man sēdēti kamanās.

LD, 29802.]



223

536. TECI RIKŠUS, KUMELIŅI

Bārtā pier. M. Bergmanis 1880. gados. FS 1495, 1501

4.Te_ci rik_sus, kume-li_ņi, Ne
_ ej, solus _lus skaiti .da.mis, // skaitīdams.

ii: p p r rip p p ri p p r jliJl

4. Ti-di-ra
- ri, ti -di.ra

_ ri, Ti _di-ri
_

di ra _la_ lā !

[2, Vai es teve auzas devu, 3, Es tev devu tīras auzas,

Pa vienai lasīdamis? Saule pļautu āboliņu
LT I, 2447 |

537. TECI, TECI, KUMELIŅI

1. Kaktiņš un J. Caunite, «100 dziesmas un ziņģes ar notēm», 1857.

pTVJTJ i P P
J'

Pi P Jto-J» 1 -'^
4. Te

_ ci, te
_ ci, ku _me_ li

_ ņi, Te _vi gai_da, ma_ni gaid';
2. Te _vi gaida av _zu sile, _lc, Ma.ni jau_na IT-ga-vin 1

;

ri p -rļT~i p P jm j. j» j i
'l- 0, 0, o ja - jā! Te _vi gaida, _da, mani gaid

1

.

2. 0, O, o ja - jā! Mani jauna IT _ga _ viņ
1

.

538. TECI, TECI, KUMELIŅI

Bārtā pier. A. Jurjāns 1891. FS 1495. 1365; Bb 43, 1844.

j. 1 J' J> 1
Te

_
ci, te

_
ci, ku .mc» li

_, ņi, Te
_

vis gai.da, ma.nis gaid',

\Ļ J f I J I J»> Ji H»-J> j II
Ai

-
ju, ai

_ ja _ ja, Te - vis gai da, ma
-

nis gaid*.
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539. TECI, TECI, KUMELIŅI

Dundagā pier. Em. Melngailis 1924. PS 1045, 4191.

Te-ci, te.ci, kume.lLņi, Te.visgaida, manis gaid', Tevis gaida, man'rs gaid\

540. TECI. MANU KUMELIŅU

Durbē pier. Bokums ap 1890. FS 1495, 1940.

Te
_ ci, ma .nu ku _mc- li

- ņu, Te
_

vis gaida, -da, rna.nis gai.da,

y J J J~Tf p J r
«I ■! I f

J

Rid
_

rai _rā, tra _ri
_

di_ rā, Te
_

vis gaida, _da, manis _nis gaid'.

541. RIKŠUS SKRĒJA KUMELIŅŠ

Liepājas Dunikā pier. Em. Melngailis 1939. LMFM l, 1951., 239. Ipp., 1078.

\li i' i' ir p rip j> i i 1 j i
Rikšus _šus skrē_ja ku -mc

_ liņš Pa šo sila ga _ba
- liņ'1,

l& j> i' J l P P Pl p p p ll

Ri
_

dum ra _
čum ra _la _

la! Pa šo sila ga _ba
_ liņ'.

542. APKĀRT KALNU, APKĀRT KALNU

Anna Bērziņa, dzim. 1869 Tukuma Milzkalnē; pier. Em. Melngailis 1930. FS 1045, 2326.

ijAit pp p jm *J> j ;»iftp mJI i ;'P rp
-I. Apkārt kal _nu, apkārt kal

_ nu, Kam nav kal-tis ku.meJiņš;
2. Man ir kal

_
tis ku _mc. li

. ņis, Es kal _ni _ņa ga _li_ ņā ;

ppĻJp | p p f p IftP p p 1 J'p p II
4. Apkārt ka! _ nu, apkārt kal

_ nu, Kam nav kal-tis ku.me-liņš.
2. Man ir kal

.

tis ku _me_ li
_ ņis, Es kal_ni_ņa ga_li_ņā.



543. APKĀRT MUIŽU, APKĀRT MUIŽU

llte Silte un Anna Kaže Nicā; pier. J. Karelis 1930. FS 1187, 11.

\. Ap _

kārt mui.žu, ap -
kārt mui.žu, ap.kart muižu, Kam nav kal _"ti

2. Man bij kal
_

ti, man bij kal _tiku.mc _li
_

ni, Es caur mui.žu

iku
_

meJ?
_ ņ\j ku _me_ li

_ ņi, Ai _dari _di ra _la.la
-

di

2. cauri braucu, cau-ri braucu, Ai _dari _di ra _la_la .
di

\. ra -la
_ lā, Kam nav kal _tiku _me_ li

_ ņi, ku _mc _ liņ
1

.

2. ra_ la
_

lā, Es caur muLžu cau_ ri brau.cu, cauri _ri brauc.

544. KAS KAITĒJA NEDZĪVOTI

Anna Embutniece, 65 g. v., un Anna Otanke Nicā, iedzied, fonografā 1928. Alšifr. P. Barisons

_ . . , .
un Jēk Vitolinš. FS 1378, 228. Fon. 152, 3.

Enerģiski

ih rrrrl2r p p p i rj ;■' Ipp E h
4. [Kas kai _te _ja ne_dzi_/o_tī], ne-dzī_vo_ti Lie.la cc _la

2. 6a_ rām brau_ca plā _
vc.nie

_ ki, plā . ve_ nieki [No _
svT _dv- ši

ij f r«: 1 g .»■ ni
1 i 1 L^iuV^

■f. rna. li_nā_i, ma.li
-

n». Ai -rā ri
_

di rai -la_la
_

di

2ku_me_li_ņij, ku _mc _ liņ, Ai_ rā ri
_

di rai _la_la
_

di

P P pI P F P PI F P P pI P p II

4. ra
_

la
_

lā, Liela cc _lama _li_nā
.

i, ma
_

li
.

nā !

2, ra
_

la
_ la, No

_
svī_ dv

_
šiku

_
meJi

_
ni, ku

_
mc

_ liņ\

CPi i i I
2.Garām -rām brau.ca
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545. APKĀRT MUIŽU, APKĀRT MUIŽU

Ilze Silte Nicā. dzim ap 1899; pier. J. Karelis 1928. FS liB7, 9.

ijfo Jl
p

Jl -r»! p
Jl

p,
jli p p p pi f p p r- i

4. Ap_ kārt mvi
_

žu, ap. kārt mvi
_

žu, Kam nav kal _tiku.mc _li
_ ni,

&* J J> JJip p r i;i i f Jii
4, Rai ri

_
ri.di ra

-
la

-
lā, Kam nav kal

-

tiku _mc
-

lin\

2. Man bij kalti kumeliņi. 3. Slēpjatiesi, preilenītes,
Es caur muižu cauri braucu. Pētersīļa lapiņāsi.

4. Lai meklēja jauni puiši
Par lapiņas glāsldamis.

546. TECI, MANU KUMELĪNU

Jēkabs Ķiburis Bārtā, dzim 1897; pier. Em. Melngailis 1941. Rīgā. LMFM I. 1951., 250.—251.

Ipp., 1157.

\lh
p I J- pPfI ej p p 1

• Te
_ ci, ma -nu ku _me_ IT

_ nu, Ne
_

ej, solus _lus

\ķ p p p pi'ip p r ip r ir ii
skai-tī _da .mis, Rai ri

_
ri.di ra _la

- lā, ra .la
-

lā 1

547. APKĀRT KALNU, GARĀM KALNU

Jēkabs Ķibuns Bārtā. dzim. 1897; pier. J. Brigzna 1948. FS 1836, 7.

ļļ*j pJ'J>| p p p J'| pF fj J'| p p
"I. Ap .kārt kal. nu, garām _rām kal_nu Ar ne. kal _tu ku _me_ li

. nu,

2. Kam bij kal_ tis ku _mc. IT
_

nis, Tie
.

šām pāri pār kal .nī
_ nu,

-p rIJJļJs p lp J ,"
4. Rai _ri. ri .di rai -la

- lā, Ar ne
-

Kal _tu ku _mc _.līn\

2. Rai
_

ri
_

ri.di rai _la
. lā, Tie

_
šām pāri pār kal _

nīn\
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548. NEBRAUC TIK DIKTI

Dziedājusi kāda nīceniece; pier. Em. Melngailis 1913. FS 1045, 3382.

Viegli

iyjt rpp ts p pi r p J ;,i r p j

1 Nebrauc tik dikti, _ti, nebrauc tik dikti, _ti, Tie nav ta -vi ku-rne-li
- ņi;

2. Tie kunga zirgi,
- gi, tie kunga rati, -ti, Tēva do-ta pā _

ta-dzi
_ ņa;

\fy ppp a p iJI *wp ir p J j, i rp^
4. Nebrauc tik dikti, -ti, nebrauc tik dikti, _ti, Tie nav ta -vi ku

- me-liņ\
2. Tie kunga zirgi, _gi, tie kunga rati, _ti, Te _va do. ta pa _ ta~dziņ\

549. AI, NEBRAUC TIK DIKTI

Anna Embutnlece, 65 g. v.. un Anna Otaņķe Nicā, ledzied, fonografā 1928. Atšifr. Jek. VitolChš.
Fon. 152, 1.

p ip p p Hp ip p J pi
4. Ai, nebrauc tik dikti, _ti, nebrauc tik dik-ti, Tie nav ta _vi kw_me_li - ņi,

4. Ai rai _ri
_

di rai _la_ la _ di, Tie nav ta _vi ku
_ meJiņ\

2. Ai,saime-nie _ka zir»
_ gi, rati, _ti, Tēva vī -tapā _ tadziņ\

\Ļ ppp c/ p iJ?j7 J, p p i cj-p ■> r r^Mi
2. Ai rairai.ri

_ di, ai raUa.la
-

di, Tēva vi
_

tai pā ta_dziņ\



550. NEBRAUC TIK DIKTI

Auguste Runeniece Liepājas Dunikā, dzim. 1878: pier Em. Melngailis 1934. FS 1045. 7749

i$ b H cepup ! p
Jl j'r j*rpi r p^

4. Nebrauctik dik
_

ii, « nebrauc tik dikti, • Tie nav tava ku_me_li
_

ni,

ļ i J JJ. J.ļ J fPf^

JJJr pj pi
J I

i Ip pr p i

pp p p p!j>i> J
p i j i' p pi p p p i-

_

ku_ meJiņ

f§S PPF W P p 1 3 J'lf p' jH
4. Ai ra.di.ri ri di, ai ra.dLH ri

. di, Tie nav tava -va ku-me.liņ\

b pppcj p ip p >n p
J

p, i
1. Nebrauctik dik . ti, nebrauctik dikti, _ti, Tie nav tava -va ku_me-li _ ņi,

m r r?r? p wf i p pi nP J3ji r p m
4. Ai ra.di.ri ri

. di, ai ra.di.ri ri
_ di, Tie nav tava ku-meJiņ\

\f tttr p i p m j>r pir pj^
2. Tie kunga zir_ gi, tie kunga rati, _ti, Tēva dota pā - ta.dzi.ņa,

i

i

, f i

2. Tie

3 Au', brālīt, kājas, au', brālīt, kājas. 4 Tur iznāk meiča, tur iznāk meiča

Zirgi jau ir gatavoti. Vainadziņu galviņai

5 Sēdļ meitiņa, ratīņosi,
Es tev' daili vizināšu.
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551. TUMŠA NAKTS, ZAĻA ZĀLE

Krustpilī pier. P. Dreimanis: LTMM lī. 1903.. 39. Ipp.

a Viens

4. Tum_ša nakts, za _la zāle, _lc, Lau„kā lai -dv ku _mc
_ liņ"1;

2. Mv, Ūsiņ, -siņ, tava va
_ ļa, Nu tava

_
i ro _ci

- nā;

J J J J 1 J J "i J 1 J J J J 1 J ■
4. Tum.ša nakts, za _la zāle, _lc, Lau.kā lai _dv ku

_
mc

_

2. Nu, 0
_

sin, tava vala, _la, Nu tavā
-

i ro
_

ci
_

šl \ vai ari tā. beict*\

\l j- t I J J J JI >J JI J- > j iJ^^
4. liņ', Lau.kā lai _dv ku

_
mc

_ liņ 7
.

2. ņā, Nu ta .vā
_

i ro
_

ci
_

nā .

552. TUMŠĀ NAKTĪ, ZALĀ ZĀLĒ

Jelgavas Lielaucē pier. A. Jurjāns (?), A. Jurjāns. «Latu. tdz.» lī. 1885.

4.Tum_sa nak.tī, za .lā zālē Lau.kā lai _žu ku .mc _H
_ ņu;

A* J' J1 pJI i J j. JiJ>p Jl i J> Jvīpi
4.Tum.šā nak~tī, za -lā zālē Laukā lai -žu ku

- me-liņ
1
.
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2. Nu, dieviņi, tavā ziņa, 4. Ko ecēšu es ciliņas,
Nu iavāsi rociņāsi. Nav man bēra kumeliņa.

3. Citi vīri rudzus sēja, 5. Ķīlām devu meitu mātei

Man ciliņas neecētas. Savu bēru kumeliņu,

6. Lai citami neapsola
Tīkamoi līgaviņu.

553. TUMSAS NAKTIS, ZAĻA ZĀLE

Saldū pier. M. Dravnieks 1871 ,(1873?). FS 1495,320. Em. Melngailis. «Birzēs un norās» 1,1902..
14. Ipp.

iļ'U P
f

J'l 1 J JJJIJ [i
1

_

rbe
_

ris ku
_

me_li
_ nis,

i. Tumšas nak-tis, za -la zāle, -lc, Lau.kā ļ laj _&v ku
_

m<2_| ?
_

'

Uj

u-'r "Uj'jā
v fbe_ ris ku

_
rneJins.

4.Tum-šas nak.tis, za.ļa za
- le, Lau.kā ļ jai _dv ku

_
mc _|in\

2. Nu, dieviņi, tavā vaļā, 3. Nu tavāi rociņāi
Nu tavār rociņāi, Manis labis kumeliņis.

554. TUMSĀ NAKTĪ ZAĻĀ ZĀLĒ

Pēterburgā (?) pier. Smlts. FS 1495, 317

4*i j Ji j r pir/^c/^
Tum.sā naktī za _ļā zālē [l_au_ka lai _dv ku .mc- Ii

= ņu;

4* j Jl j» j' *n n\ .i - ii
Tum .sa nak»ti zaļā za _lē Laukā lai-du ku -mc - ''i?'*]

[2. Laukā laidu kumeliņu
Kā pelēku vanadziņu.

LT I, 2571.]
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555. TUMŠA NAKTS, ZAĻA ZĀLE

Dāvis Ērksīts Valkas Smiltenē, dzim. 1853 Valkas Mēros; pier. Em. Melngailis 1930. FS 1045.

2186. 7465.

$-tJfv i r r r \ r r r
Tumša nakts, za

_
la zā

_ Ic, ! Lau -kā lai
- žu ,'

i

i

r r i' \; ' \~r r ir^^i
ku _ mc _lin\ ! Lauki lai

-

žu ku _mc
-

lin'.

ļ r r ir~r ri J r J n

—i———i—i

i

556. TUMSA NAKTE, ZAĻA ZĀLE

Jūle Jankevics, dzim. 1870 Talsu Nurmuižā; pier. Em. Melngailis 1930. FS 1045, 2330.

iflļ J r p
Jli j' J ji J r p

J,i j> * J j i

Tum_ša nak-te, za_ļa zāle, _lc, [Tum-sa nak-te, zaļa zā
- le,

ifl rrpp i p p p pir rp P i .j 11
Lau -kā lai-du ku.me.li

- gu, Lau -kā lai-du ku.me. lir/fļ



234

557. TUMŠA NAKTE, ZAĻA ZĀLE

Pēteris Reinbachs Rigā, dzim, 1863 Rīgas Suntažos; pier, Em
r Melngailis. FS 1045, 2045.

ifr* J J n Ji J J j J ! r~> r r i ri
Tum.ša nak

_ te, za _la zāle, _lc, ■Kā tas var būt! AL
i '

/>77. Afe/rzQailct piezīme. |*
"

~j
t

tSer?aČnejā recfc/prcrja Jāriet* fā b€t? r—~ I | - i I

Za
_ la zāle _lc

\ķ r j -n j i j j jj i j j i ii j. > i
lau.kā lai

_

žu ku _me_ li
. nu, i Tas gan var no

-

tikt.

i J J J I II

Lai -iv ku -mc _ liņ\

558 TUMŠA NAKTE, ZAĻA ZĀLE

Bauskas VecmuLžā pier. A Salaks 1940, FS 170. 2084,

L Tumša nak
_ te, zaļa za

- le, Lau.kā lai _dv ku.me
_ liņ\

i*r>rip p Ļ/ 11 js J, :«
1. Ai _ja _ jā, ai _ja_ jā ! Lau.kā lai .dv ku _mc

_ liņ''.

[2 Kume|am zaja zāle,
Man tās ciema zeltenit's.j

559. TUMŠA NAKTE, ZAĻA ZĀLE

Grieta Bāliņs, dzim. 1854 Bauskas Īslīcē; pier. Em. Melngailis 1931. FS 1045, 4642,

za
- Jāj ~ _

ņi^

n j j i*r p O pM-r f, J'j ii

4.pie - guļā. -ļā. Ē, Jāj ba -li
-

ni pie - guļā.
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2. Au', māsiņa, baitas kājas, 3. Ira visi, nava visi,
Tec bāliņu apraudzīt. Pastarīša vien vajag.

4. Pastarītis aiztecēja.
Gar jūrmalu raudādams.

560. TUMŠA NAKTE, ZAĻA ZĀLE

Liba Kriuska Bauskā, dzim. 1860; pier. Em. Melngailis 1931. FS 1045, 3062.

r ;> r
-

jm j r j Ji J /J Q; 1
Tumša nak

_
te, zaļa zā

_ le, Jāj bā
-

li
- ņi

ijA j.Tr3j m; i*r O pifr piJ>j 11

pie _guļa, _ļa, Ē, Jāj bā _li
_ ņi pie _ guļā. _ļā.

561. MIGLA, MļGLA, AUKSTA RASA

Liza Rutka Bauskā. 99 g. v.; pier. V. Sams 1951. FS 1880, 4504, 373.

®
-i. Mi

_ gia, mi
_ gla,l auksta _sta ra

_ sa, Mūs' ba _li- ņi

i pj> j i J-j J» ņ i

ijAit j,j_ r |ip Op i p J i^gžsā^

i. pie_gu_ļā. Ē, ; Mūs bā _li
_ ņi pie.gu.ļā.

j> Jji r lip
[2. Ai migliņa, ai rasiņa,

Noej jūras maliņā.
LT I, 2667.1

562. TUMŠA NAKTE, LIELA MIGLA

Lūcija Stanķe, 55 g. v., un Alvīne Ledaine, 60 g. v., Bauskā; pier. Jēk. Vltoliņš 1951. FS 1790.

182.

iM r
- ;> j. ;> \j j» >p p | jp j> i jw> p |

®
4. Tumša nak.te, lie.la mLgla, Jāj bā «Ii

-ņis pie-gu -ļa_ i, _ļ
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4. Ti _di ri .di
_ rīku, ti _di ri .di _ rā, ti

_ drid rai _la
_

lā !

2. Sūtīj' māte apraudzīti, 9. Ak tu ciema zeltainīte,

Ko dar' manis bāleliņis Tāds guļ jūras dibenāi.

3. Gāju dienu, gāju nakti, 10. Ak, godīgi zvejnieciņi,
Bāleliņu meklēdama Velciet viņu maliņāi.

4. Tecēdama uztecēju 11. Aktu ciema zeltainīte,

Lielu,augstu smilšu kalnu Ko maksāsi vilkumiņu?

5. Saucu, saucu, nesasaucu
;

12. Vienam došu slēžu kreklu,

leraug' jūras zvejnieciņu. Otram zīžu nezdaudziņu;

6. Ak jūs. jūras zvejnieciņi, 13. Trešajami nav ko doti,

Redzējāti man' bāliņu? Tam es pati apsološi,

7. Ak tu. ciema zeltainīte, 14. Ne vienami, ne otrami.

Kāds bij tavis bāleliņis? Kā pašami stūrmanimi.

8 Dzeltentemi matiņiemi, 15. Stūrmanīša līgaviņa
Sarkanbaltiem vaidziņiem') Stikla durvis virināja,

16 Stikla durvis virināja,
Vaska sveci dedzināja.

563. MIGLA, RASA, LIELA RASA

Eda Maldons Madonas Tirzā, dzim. 1869; pier. Em. Melngailis 1931. FS 1045, 6808, 6918. Variē-

jums J. Cimzes «Dziesmu rotā» 111, 1874.

'
i M i M,i /piM

i. Mi
_

gla, rasa, _sa, liela rasa, _sa, No
_

zūd manis _nis ku _ me_ liņšj
mana _na

i. Mi_gla, rasa, _sa, liela rasa, _sa, No
_

zdd ma_nis ku
_meJiņš.

mana

2. Nozūd migla, nozūd rasa, 4. Mēness ņēma Saules meitu,
Dabūj' sava kumeliņ. Aicin' mani vedībās.

3. Dabūj' sava kumeliņa 5. Kā es iešu vedlbāsf

Pie mēneša namdurvīm. Neseglotu kumeliņ'? >
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6. Saule deve zelta seglus, Āri šāds teksts:

Mēness zelta iemauktiņ's. 1. Migla, rasa, liela rasa,

Tu man laba nedarīji:
7. Nu es iešu vedībasi

Apseglotu kumeliņ. 2. Rasā manas kājas mirka,

Migla zuda raibaliņa.

564. PIEGUĻ' MANA, PIEGUĻIŅA

Fricis Millers Kuldīgā, dzim. 1844; pier. Em. Melngailis 1930. FS 1045. 2551, 2544.

\li j
J J~r r i r r r r

J ' i r J
j i

4. Pie
_ guļ' ma

. na, pie _gu- ļi _ na, Ta man laba _ba

$ J r' p i r jijj j. il
®4.ne

.
da

_
n

_ ja, Tā man laba _ba ne -da
- rij.

2. Snieg sniedziņis, putināja,, 3. Trīsēj', drebēj" tautu meita

Laukā manis kumeliņis. Apakš mana kažociņa;

4. Tā trīs manis kumeliņis,
Tumšu nakti sedlojoti.

565. APKĀRT KALNU SAULE TEKE

Pēteris Reinbachs Rīgā, dzim. 1863 Rīgas Madliena; pier. Em. Melngailis 1926. FS 1045. 6610.

r ar J^pi^^i
4. Apkārt kalnu saule te.ke, Pieguļniekus meklēdami

1

, Pie-guļniekus meklēdam\

2. Pieguļnieki gudri viri 3. Gul upītes līkumāi,

Negul kalna galiņā. Smalkajos kārklīsos.

4. Niedru kaula guni kura,

Lai dūmiņi nekūpēj'.

566. PIGUĻNĪKI, SAVVAĻNĪKI

,
Zabele Tumaševskis Rēzeknes Kaunata, dzim. 1908j pier. Alā. Kalniņi 1956. FS 1930. 5029.

Jautri

\§i p r p t p i p p p p i p p p p i
4. PT. guļ .nīki, _ki, sav.vaļ .nT

_ ki, Pī _guļ _nī_ ki
?

sav
-

vai _nīki
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Nū
_

cērt ļu zu
_

len
_

cērt zu _lcņ

2 PTgu|nīki, savvaļnīki 3. Nu sakneitvs kūklis škiele,

Nu sakneitvs kūklis škiele; Nu zareņu stabuleitis.

[4. Kokles skane istabāi,

Stabulītes — namiņāi.
LT l, 2603.1

567. ES SAVAMI KUMEĻAMI

Anna Trops Lubānā, dzim. 1896; pier. Em Melngailis 1932. FS 1045, 7298.

ik pppm p p
J 1

J»i3j r i ižp pp p
Es sa-va.mi ku .mc _la _mi, ve_jul Nekad pā-K ne-da _rīku _ju,

i^r

p- j iar p p p igp Pjr-p ip-
Tra.dira.la

_

lā 1 Ne
-

kad pā .ri ne.da_rī.ju, Tra.dira.la
-

lā I

568. KLAUSĪS, MUNA ĻAUDAVEŅA

Karūsa Arbidans Ludzas Mērdzenē, dzim. 1867 Rēzeknes Rāznā; pier. Em. Melngailis 1940. FS

1045. 8157.

Q i C\ .
/ L/2 * i i ■I « h L

f
14 f \yi m fF} *\ m m m

W*■vvv v I v
J

P 1*" iI£FPļ;P 1 v v y P 1
4. Klausīs, mu.na ļau.da _ve _ņa, lei -gū 1 Kur as braukšu ļpī _ gu_ļā _i,

2. Tī ska.nē.ja vara tru.bis, lei -gū L Tīzvīdzmu.ni ! ku_mie-le -ni,

IPP P I

kļ/ p- p
J J'l J|PPppl F P p p I r ,j II

1. Tra.la la _la
_

lai i Kuras braukšu pī _guļa _i, Tra Ja la.la
-

lai

2. Tra-la la.la
..

lā l i Tī zvīdz mu-ni ku.mic-ie.ni, Tra.la la.la
_

lā 1

rr r rr f; i r r;
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569. KLAUSIES, MANA LĪGAVIŅA

/. Cimze, «Dziesmu rota» IV, 1874.

\lh j» pp>ipp p
> i j> J1 ij»j> jl

•I. Klausies, mana lī _ga_ vi
_ ņa, Kur es ja _ju pie _guļā: _ļā:

2. Kur uz _kū_ ru v
_ gun_ti_ nu

,

Tur dzie -dā
_ ju, ga -vi

_ lēj';

&'« trtlHFri Ir 1U M M pa
<L Tur es pu _tu zel _ta tauri, _ri, Tur sa. -pi_ nu ku _mc

_ liņ'.
2. Kur gul _ti_ ņu uz

_

tai _sī- ju
,

Tur es gau-ži no
_

rau _dāj\

570. KLAUSIES, MANA ĻAUDAVIŅA

/

Jadviga Kondrats Ludzas Mikalovā\\-pier. A. Erss 1920. FS 1495, 2959.

y# p p r pi yp r. .p i p p r myp r p
®

(. Klausies, mana ļau_da_vi _ ņa, Ka es ja _šu pie -gu_lā -
i;

2. Kur ska-nē _java -ra tru - bas, Kur zviedz sir _mi ku-me- li
=» ņi;

w P P P' P i ļfp~r p1 p p r p l ļj*p r 7 I
4. Klausies, mana ļau _da_vi

_ ņa
,

Ka es ja _šu pie _gula. _la.

2. Kur ska-nē _java _ra tru
-

bas, Kur zviedz sir- mi ku_ me-liņ'.

571. GARA GARA Šī NAKSNIŅA

Em. Melngailis, «Tautudila dzlesmupūrs», 1923., 74. Ipp.

\^n r JJr ir J-
r rip p rlpicrrjrPM

4. Ga_ raga _ra šī naksniņa Par vi _sā- mi nak.sni- ņā _ mi;

l|Ji)T J- J-a
ej. 1 1- * n iurr r r '

4. Gara _ra gara _ra šī naksniņa Par vi -sā -mi nak-sni-ņām.

2. Gaidi mani, līgaviņa, 4. So naksniņu es gulēšu
So naksniņu noejami. Baltābola kalniņāi;

3. Guli viena, līgaviņa, 5. Baltābola kalniņāi
šo naksniņu nenoiešu. Pie bērajā kumeliņa.
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6. Sedlus liku pagaivel, 7. Klausies, mana līgaviņa,
lemauktiemi apsedzoši. Kur es jāju pieguļāi,

8. Kur es pūtu vara tauri,
Kur skanēja zelta birze.

572. AUN, MEITIŅA, BALTI KĀJAS

Jģnis Kalniņš Talsos, dzim. 1852 Aizputes Jurkalnē; pier. Em. Melngailis 1924 FS 1045. 4202.

rj J rfr J| j/i J r pr m
4. Aun, tneLti _ņa ,

bal-ti kā_jas, Jāj man līdzi _dzi pie .gu. ļā . ji,

l|A f J J fJlf J| .' J I J i^-LI
v

Aun, mei-ti
_ ņa, bal _tika

_ jas, Jāj man līdzi -dzi pie. guļā .

2. Ko darīšu pieguļāi 6. Rausta stangu iemauktiņus,
Bez bēraju kumeliņu? Daudzrakstītas kamaniņas,

3. Es tev došu dulunbēru 7. Daudzrakstītas kamaniņas,
Par pieguļas jājumiņu. Mētā manu līgaviņu,

4. Ko tas manim labu dara, 8. Mētā manu līgaviņu
Dulunbēris kumeliņis? No kalniņa lejiņāi,

5. Apēd manas tīras auzas, 9. No kalniņa lejiņāi,
Rausta stangu iemauktiņus, Svešu ļaužu pulciņāi

573. PIEGUĻNIECE, PIEGUĻNIECE

Jānis Zeltieja Aizputes Alsungā, 70 g. v.; pier. A Kramiņš 1948 FS 1824. 305

7
1 * rv

r r LT i r vv r ri r 1 1 vi r [7 r v i
Pie-guļ - nie

- cc, pie-gujnie.ee Mana jau_na līga.vi _ga.vi - ņa,

L Rai
_

rai ri _di rai
_

rai ri
_ di, Mana jauna IT

_ ga-viņ' 1

2. Kad es jāju pieguļāi, 4. Es paņemšu cisu maisu,

Viņa žēli noraudāja. Tu to linu paladziņu.

3. Aun, meitiņa, baltas kājas, 5. Tu vietiņu pataisīsi,
Jāj man līdzi pieguļāi. Es sapīšu kumeliņu.
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6. Tu gulēsi šai pusei, 30. Uzcēlāsi līgaviņa,
Es viņāi maliņai. .

Ai dieviņi, galva sāpe!

7. Guli, mana līgaviņa, 11. Nebēdātu galvas sāpes,
Uz manāmi rociņāmi. Kad tik tiktu- pie māmiņas.

8. Kad rociņas nogulēsi, 12. Es atsitu māmiņaje
Tad es tevi modināšu. Šīs naksniņas gulumiņu.

9. Celies augšā, līgaviņa, 13. Ai pieguļa, pieguļiņa,
Jau rociņas nogulētas. Tā man laba nedarīja:

14. Tur palika balta mute,
Sarkans rožu vainadziņis.

574. AI MĪĻAJO, AI BALTAJO

Liepājas Aisterē pier. A. Jansons 1880. gados. FS 1495, 1325.

fy"ū f f 1/3/JļTj. 1// r -f 1/5/3 J3j=
\. Ai mī_ļa - jo, ai balta

_ jo, Ai mī_ la
_ jo, ai balta

_ jo,

Jj> X L i .
J> J> J Ji j J j i,

ry / r p1 r rT—pl p p f fl p p fsi
4. Kur gu _lēji _ji šo nak.sni

_ ņu, Kur gu _lē_ ji šo naķsniņ
1
?

2. Negulēju ne pie priedes, 3. Es gulēju pie kurnēju
Negulēju ne pie egles, Baltābola kalniņāi.
Ne pie kādas mātes meitas,
Ne pie kādas mātes meit's. 4. Bij manāma kumeļama

Zvaigžņu deķis mugurāi.

575. PUIŠI JĀJA PIEGUĻĀI

Hortenzija Dravanda Vecpiebalgā, dzim. 1898; pier. Aid. Kalniņš 1954. FS 1910, 256.

\tiv
i p

/
p F p IIF P

4. Puiši jā -ja pie _gu-ļā _ i, Mci
-
tas lī

-
dzi-* tai _sijas, -jas,

2. Pui_ šiem svār.ki, ka_žo_ci_ņi, Mei-tām balti pa _ la.dziņ,

-ļ. Ai
_ jai _ ja, tral _la_ la ! Mci

_
tas līdzi _dzi tai _sī

_ jas.
2. Ai. jai

_ jā, tral. la _lā i 4Mei--tām bal. ti, pa „la
_

dzirT.
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576. PUISI JĀJA PIEGUĻAI

Lize Ķrastiņa Rigas Nītaurē, dzim. 1855; pier. Em. Melngailis 1931. FS 1045, 4940.

if'V.1 " M I IJ J J j. I {1J I M 1 I
4.Pui-ši jā _ja pie_gu_|a _i, Es ar li

-
dzu tai-si-jos;

\ķ\Ķ j, J, J ļj J| J» J
j 1 J>ļ^p

4.Pui_ši jā _ja pie_gu_ļā _
i, Es ar IT

_
dzu tai_sT_jos.

[2. Puiši taisa skuju vietu,
Es klāj' baltu paladzin'.

LT [, 2598 J

577. DOD, DIEVIŅA, LIETUM LjTJ

Late Ulmane Rigā, dzim. 1846 Tukuma Aizupē; pier. Em. Melngailis 1931. FS 1045, 6596.

p p j' p i Jw> j> ~j i j» j>i / ;> j i
Dod,die _vi

_ na, lietum lī
_

ti, Ne -jas puiši pie _gu _ lā,

9
v ! v i ū ' v '

p r J)
'

jtj~i

Dod, die -vi
_ ņa, lietum li

_ ti, Ne _jās puiši pie -gula, _la,

Dod, die _vi
_ ņa, lietum _tum līt, U j U _!

578. AUN, MEITIŅA, BALTAS KĀJAS

K. Blaubergs Jēkabpils Sēlpili; pier. A. lurjāns. FS 1495, 2218.

1 Aun, mei-ti
_ ņa, bal-tas kā - jas, Ur

_
ja! Aun, meitiņa, -ņa,



M r J'r Lf'r J'J 'i.l ' ll
*4. bal-tas kā _jas, Jaj man līdzi _dzi pie_gu_ļal Ur_jā, Ur_ jāl

2. Ko darīšu pieguļai, 6. Rausta stangu iemauktiņus,
Nav man bēris kumeliņis. Daudzrakstītas kamaniņas,

3. Es tev došu dulunbēru 7. Daudzrakstītas kamaniņas,
Par pieguļas jājumiņu. Mētā manu līgaviņu,

4. Ko tas manim labu dara, 8. Mētā manu līgaviņu
Dulunbēris kumeliņis: No kalniņa lejiņāi,

5. Apēd manas tīras auzas, 9. No kalniņa lejiņāi,
Rausta stangu iemauktiņus, Svešu ļaužu pulciņāi.

\,

579. SKAĻI DZIEDU, GAVILĒJU

, _ .

Jēkabs Kiburis Bārtā, dzim. 1897; pier. J. Brigžna 1948. FS 1836. 56.

Wl P' E P' 5 I P p,
J J> I p g C

4. Skaļi dziedu, _dv, ga -vi
_

lē
_ jm, Uz ro.be- žas

ž* p p i' i r ri p Jip p p i
4. sta -vē .da.ma, Ai

- rā, rai
_

rā, ai
_ ra, rai -ra -

rā 1
J

2. Ai jel manu skaļu balsu, 3. Kad es jāju pieguļāja,
Kā no viena alva lietu. Man taurītes nevaidzēja:

4. Saucu vienu saukumīnu,
Maksā taures pūtumīnu.

580. ĀŽA RAGU PŪTA PIEGUĻĀ TĀ.

Jēkabpils Sēlpili pier. A. Jurjāns 1891. Bb 43, 1633.

4* us UJlv

j LJJ
J ir lj iU- f_j- ip Ui J "





VAKARĒŠANA, VĒRPĒJU, AUDĒJU,

RAKSTĪTĀJU DZIESMAS
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581. GULĒTI, GULĒTI

Made Lācis, dzim. 1849 Bauskas Rundālē; pier. Em. Melngailis 1931. FS 1045, 6794.

p¥T7jjp~2 ;> j>ļ r r M r p * I Cj» iw
\. Gu

_ lē-ti, gu _
lēti, _ti, Veca

_

i kār_ta, Lai sēde

2. DzT
_ pa _ri ne

- sprēsti ; Ne
- š>ķe_te -

rē_ti. Dc
_

vi _ņi

1 1 ej» \•[mm i n ' i
®

-i. jau _ ni, Lai va -ka
_

rē! Ai da_da lii _ lā^

2. dieve _ri Ne
_ puš_ko _

ti Ai da_da lii
-

lā,

4. Ai da-da lii
_ la, Lai se_de jau.ni, Lai va_ka

_
re!

2. Ai da_da lil
_ lā, Dc _vi _ņi die_ve_ri Ne

_
pušķo

_
ti.

582. EJ, DĪVEŅI, ŠUOVOKORI

Anna Madaļāns, dzim. 1860 Aglonā, un Tereza Daukste, dzim. 1873 Daugavpils Rušānos; pier.

Em. Melngailis Rīgā 1931. FS 1045, 4237.

4. Ej, dive_ni, šuo _voko-rL,, Ej, dī-ve-ņi, šuovokor Uzmu.nimi va-ka_rat.

2.Svecis da.ga, na skale.ņi,! Svecis da.ga, na skalerf, Nava dyumu uz_to_bā.
'

i p ;> j
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583. MEITYS ĢOJA VAKARĀTU

Madaļa Bernāns Rēzeknes Bērzgalē, dzim. 1884; pier. Em. Melngailis Vecākos 1940. FS 1045, 7902.

kfe J3;.;ļ ;H jy, , ņ\ j> jt| j^j^Si
4. Mei_tys go _ja va-ka.ra _tu Va _co tā -va pierte _ni-

2.Vī_na šy
_

va ly -nu krak.lus, U_tra ly _
nu pa - la-dze_ņus;

*j> j j / I «i 1 ;» j JM J> j> j jl
3. Va _ca mo _te ze _či oda, -da, Po-3a_ce_nis sto stei _da

. ma;

A-. Va
-

cais tāv. si vei. zis py _na
,

Lī _pu lyu _

kus da.ry.no - ja.

584. VĒRPU, VĒRPU KODALIŅU

Apolonija Romanovska Bauskas Skaistkalnē, 61 g. v.; pier. Alā. Kalniņš 1951. FS 1880, 3838, 1863.

JU'i'.M J^J^l

L Vērpu, vērpu ko
_

da-li .ņu. Sausu grauzu ga_rb_zi
_ ņu ; Vērpu, vērpu

2. Būf gā_ju .si maltu-vē-i, Būfputri-ņa blo_di
_ n ā

_ i ; Būt" gā-ju _si

\. ko_da_liņ, Sausu grauzu ga.ro _zi_ņu, Sausu grauzu ga.ro_ziņ\

2. mal .tu _vē
, Būfpu.tri.na bļo_di _ņā_ i

, Būt'pu.tri.ņa bļo _di_ ņ ā
-

585. VĒRPIET, MEITAS, PAKULIŅAS

Katnne Purene un Elza Sulce Lielvārde: pier. lēk. Vitoliņš 1950. FS 1790, 166

p P'P F 1 F P ~F F
1

F P ~F F 1 $ir 1 t'fff*
Vērpiet,meitas, pa_ku

_

li_ nas, Laima.mi_na ILnus vērpi; Vērpiet,meitas,

pa. ku.lins, Lai ma.mi.na li
_

nus vērpj, Lai ma_mi_na Ili
_

nus vērpj.

iJ) h -I -il

v v '
—



249

586. VĒRPIET, MEITAS, PAKULIŅAS

_
Anna Poršukova Vecpiebalgā, dzim. 1894; piēf. Alā. Kalniņš 1954. FS 1910, 285, 4671.

t
Sirsnīgi, mierīgi

*Lj j
J J r

J
p Jtu J

•f. Vēr_piet, meitas, pa _

Ku
_ li_ņas, Lai mā

_ mLņa li
_

nus vērpjj

j J J,J,iJ J
J 'r p

J ftJ Jj l

t. Vērpiet, meitas, pa -ku
_ li_ņas_, Lai ma _mi_ ņa li

-
nus vērpj.

2. Māmiņai slaidi pirksti, 3. Tauku, tauku ratiņami, 4. Lai ratiņis viegli.rita,
Slaidi laida pavedienu. Brandavīnu vērpējam: Lai dzied skaisti vērpējiņ'.

587. SPRĒŽU, SPRĒŽU, MAKAČĀJU

Lavīze Eglīte Jaungulbenē, 77 g. v.; pier. E. Eglīte 1926. FS 26, 629.

\il i 1j> J> j> 1;> j, j-, IJ> J> J> I i';> J1 J1 i' j» J> 1

Sprēžu,sprēžu, ma-ka.čā-ju, Pie.cas spo.les va_ka_rā; Sprēžu,sprēžu,

2. V būt" se.sto piesprē.du.se, Kam gai-lī_ tis nedziedāj's; T būt' se-sto

j i ii
ma_ka _čā _ju Pie.cas spoJes va_ka_ra, Pie.cas spo_les va-ka_rā.

2.piesprē_du _se, Kam gai-lī-tis nedziedāj's, Kam gai.lī_ tis nedziedājs.

588. VĒRPU, VĒRPU, ŠĻŪCU, ŠĻŪCU

Rīgas Jaunbebros pier. Marija Ķera; LTMM 11, 1903., 16. Ipp.

IŽ3LTp pp 1 p J1Nll p p p pI p J'J 1 J'l p- -te
®

4. Ver_pu,v<?r_pu, šlu.cu, šlu-cu Pie.cas spo.les va_ka_ra; Ver_pu,vērpu,

a lēnāk

iA j» j» Ji J> J'J? jh ;> J iJ? i'/ JM j^^i
® -I. šlū _cv, šļūc1 Pie.cas spo-les va-ka.rā, Pie

_ cas spoles _les va -ka _rā
.

2. Tikpat manim kreklu trūka 4. Tev' māmiņa pielikusi
Devītami dieveram. Bez saulītes vakarā.

3. Prēdies, mana kodeliņa, 5. Tauku, tauku ratiņami,
Tu nodegsi šovakar: Brandevīna prēdājam:

6. Lai ratiņis viegli teki,

Lai dzied skaisti prēdājiņ'.
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589. MIKAČOJU, MAKAČOJU

Marija Zvejniece Jēkabpils Sēlpili, 65 g. v.; pier. P. Barisons 1933. FS 1378, 337.

f, J-.p p | p
/■ J | p

v
4. Mi

_
ka.čo.ju, ma_ka_čo_ju Piecas spoles va.ka.ra; Mi_ka_čo_ju,

2. Kad gai.lT.tis padzie.dā.ja, Tad ie _li_ ku se.sto spol
J

; Kad gai—lT_tis

JU

IJp J J w 1J + J 1 p $ y \l\ f II

\. ma _ka .čoj
1

Pie.cas spo.les va.ka.rā, Pie.cas spoJes va _ka_ rā
-

2. pa-dziedāj', Tad ie _li_ ku se.sto spol. Tad ie _li _ku se_sto spol\

590. VĒRPU, VĒRPU, MAKAČOJU

Marija Bērziņa Madonas Vestienā, dzim. 1855; pier. T. llstere 1939. FS 1700, 2870.

-f. Ver_pu, ver_ pu, ma _ka _čo _ju Pie.cas spo.les va _ka _rā;
2.Kad 'gai _IT

_

tis pa_dzie_dā _
ja, Tad ie -sā_ ku sesto vērpt;

W J» j> j> j> ij, j> j> ;ll_j> j» i 1 J> Ij> J> j --^
t. Yer_ pu, ver_pu, ma _ka_so

_ ju Pie.cas spo.les va _ka_r*a.

2. Kad gai .IT
_

tis pa _
dzie.dā

_ ja 3
Tad ie.sā.ku se.sto vērpt.

591. SAVĒRPU LINIŅUS

Purvieiis Madonas Vestienā, dzim. 1868; pier. T. llstere 1939. FS 1700, 2808.

\l'f\ P p P PIF r IP ITFIP f^lF
4. Saver.pu ii.ni.nus I pa.Ku . li.ņas, Savēr.pu li.ni.nus I pa.ku

_ IL.ņas.
2. (Nu va.ru dziedāt U.pT.tes malā, Nu va.ru dziedāt U.pT.tes ma.lā.

592. NEVĒRPIET, JAUNAS MEITAS

Minna Pusbarnleks Jēkabpils Zasā, 61 g. v.; pier. R. Zarembo. FS 1829, 1684.

ftbž J 4—^— ;
JJ Ja*= J" ļ

4. Ne
_

vēr
_ pist, jau.nas mei-tas, Ce-turt .dienas _nas va.ka.rā:

2. Ceturtdienas vakarā 3. Tievu, tievu tievināju, 4. Tautām tievu tievināju,
MTļa Māra piedzimus'. Baltu, baltu balināj'; Brāļiem baltu balināj'.
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593. ATSASĒDU BEZ DARBIŅA

/. Vītols, «200 latu. tdz.» 11, 1919., 7 Ipp

$TJ> P P~PiT if P P Ip .M I

-1. At
_

sa.se _dv bez darbi
- ņa, Man nav li _nu a

- rā-jin
1

,

p r r i fa- PPpp'ip p. p * i p J ii
4. Ai

_ ja ,
tri

-

ri _di rai
.

la, Man nav li
_

nu a
_

rā
_ jiņ'.

2. Nule māte kājas āva 3 Prēžu, prēžu, steidzu, steidzu 4. Kaķīts bija liela rada,
Manam linu arājam. Kaķīšami paladziņ'. Bez palaga negulēj.

594. STEIDZU, STEIDZU, VĒRPU, VĒRPU

Talsu Sasmakā pier. 1.Heniņš.FS 1495, 2130.

\lh
p j> * j>\ p -

h

p j»i p p ;>

stei_dzu, steLdzu, ver_pu, ver. pu Sa.vu bal-tu er-ku-li _ ti,

J| J> J| } $ P p| J>
Ai

_ ja _ ja, ra
_

la
_

la i Savu -vv bal _tu er_ ku
-

līt1

.

595. GANA ŠĻŪCU, GANA VĒRPU

Marija Jaunpetroviča Rīgas Viskaļos; pier. A. Salaks 1929. FS 170. 1476.

\ĻI * J> y ;,l J> Ji J> X I J; J' J' IJ» Jsp IJ> i'p p I
\. 6a _na šļu.cu, ga_na ver.pu De_vi_ņie_mi skriemeļiem; Sa.na šļu_cu,
2. Tik _pat manim krehlu trū.ka, De.vī-ta.mi die-ve.ranr, Tikpat manim

\L
r
j j iyy r

*\**ņ Ip J»J>JMp JOl
4. ga.na vērp

1

De-vi_ņie_mi skriemeļiem., De_vi_ņie_mi skriemeļiem.
2.kre_klu trūk' De_vī_ta_mi die_ve_ram

5
De_vT_ta-mi die_ve-ram-

-596. NOZAGU MĀTEI

Ede Barisone Jēkabpils Sēlpili, 53 g. v.; pier. P Barisons 1933 FS 1378, 359.

\fļh j/J'i*ni;> i j» j i j ;> /1 j/>i j. n
No_za-gu mā-tei Pa_ku_lu ko.deļ', Saver.pu, iz_au.zu Pn'ekšau _Ei-
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597. NU ŠĻŪCU, NU VĒRPU

Dāvis Erksits Valkas Smiltenē, dzim. 1853 Valkas Mēros; pier. Em. Melngailis 1933. FS 1045, 7462.

i(Up Ji^j) j.i^> J'iPfif p-pipp^i^ppi^jļ
® 4. Nu šlu.cu, nu vērpu, Nu redzu: va.jagiNu re.dzu tautie-ti Bezbik-šu jājam.

\i p j i J»J»j i Jd£fL^
2.Tūliņ, ta.gadiņ sa_cT_šu mātei, Ko da_ra meiti.ņas A-be_lu dārza:

ij, pj> j>i J^rjj»>jmp rippp ip p JVp f^Si
W

3. ViLnLņu karsa, Dzi.parus sprcda, Ā_be_ļu maLci-ņu Gunti.ņu ku_ra.

598. PRĒŽU, PRĒŽU PAKULIŅAS

Liepājas Altvikos pier. A. Jurjāns. LTMM 11, 1903., 11. Ipp.

p p p I p
v4, Pre

_ žu, prē_ žu pa _ku_ li
_

nas Pie _cipo _

di va _ka _
rā.

2. Būt' sesto _sto _

i sa _prē_du _ si, Kaut gai _17
_

ris ne _dzie.dāj's.

599. TECI GAIŠI, MĒNESTIŅI

Rīgas Plāterē pier. Vīgneru Ernests. LTMM 11, 1903., 15. Ipp.

ife-p p p p J.-H p p r I ļf'i'p p I
H. Te.ci gai.ši, mē.nes.ti

_ ņi, Garām ma.nu glā_žu log"; Te_ci gai.si^

"

me_nes_tiņ, Garam ma.nu gla_žu log
1

,
Ga.ramma.nu gla.žu log

1

:

2. Smalki lini man vērpjami, 3. Smalki vērpu tos liniņus, 4. Pusvācieši,dievertiņi,
Nava skalu plēsājiņ'. Tos es došu dieveram. Smalku kreklu valkātāj'.

600. SPRĒDU, SPRĒDU SPRĒDALIŅU

Trute Sveicere Rīgā, dzim. 1841 Rīgas Suntažos; pier. Em. Melngailis 1924. FS 1045, 3011.

;> j'LfJuu'i p p p p i p p r i p.p p p J
Spre-du, spredu sprēda.li -ņu Ziemassvētku va_ka_rā, Sprēdu, sprēdu
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jip Jļ, p H ii? |ip iiļp II
-f. sprēda

_

lirf Ziemassvet_ku va.ka.ra, Ziemassvēt.ku va_ka_ra.

p p J'J'lp JpJ'J'ļ.p p' pf-kfl p f I P P p
2. Ko bij vcLlu da_ri-ju_ši Sa_du ziemas ga_ba -lirf, Ko bij velJu

H
r
m P

10 ir i
r un

2. da_ri_juš
1 Ša_du ziemas ga_ba_liņ\' Sā _dv ziemas ga _

ba-lirT?

i

I j,bL

p p j.i plj,j,ip p p p i P p rp pp
3. St_cen so_lu, se_cen sie_nu Sa_vus sa.nus su.ti-nāj

1

; Secen so_lu,

\ķ pijipp p ii * i j
p

ji ii p
3. se_cen sien sa_vus sa_nus su.ti.naj

1

,
Sa.vus sa_nus su_ti_nāj'.

iļ/fl ppplp -M p p'p IP pIPp p I p iii p 1J 1
-4. Va.ka.n spredaJa No Ri_gas atbrauc ,Va_ka_ ri spreda.la No Ri.gas atbrauc" 1

.

5. Atveda telītes 7. Trīs gadi rozītes

I kumeliņus. Neziedēja.

6. lelaida' rozīšu 8. Sprēdaļas telītes

Dārziņāi. Noēdušas.

601. VĒRPATI, ŠĻŪCAT

Ērgļos pier. P. Bļaus. LTMM 11, 1903., 14. Ipp.

\l a j, Ij> 11 j|j>l ;> 11 jij>j, j, |y j| j>

4. Verpa_ti, šlucat, Ka_ki_ša meitas; Vērpa .ti, slucat, Ka_ķ7_ša meitas.

2. Lai runči ne.guļ Bez pa_la _ dzima; Lai runči ne.guļ Bez pa_la -

dzi-na.

602. ŠĻŪCATI, VĒRPATI

Marija Jaunpetroviča Rīgas Viskaļos; pier. A. Salaks 1929. FS 170, 1478.

\l ajiii p
i ii P lllpji js 111 ļ^miuiiu

Sļū.ca ti, verpa-ti, Runci-šu meitas, Lai runči ne.guļ Bez pa-la -
dzima.
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603. ŠĻŪCATI, VĒRPATI

LTMM 11, 1903.. 11. Ipp.; J. Cimzes «Dziesmu rota» 11. otrs. izdevums 1875.

4+ f r
j ' r r «j i r r ri r r J i

Šļūca _cati, _ti, vēr_ pa _ ti, Ka
_ ķīša _ša mci

_

ti
_ ņas,

| r r ri r r rir r ri r
Lai ne

_ guļ run .cī
.

ši Bez pa .

la
_

dzina. _na.

604. VĒRPU, VĒRPU, ĻŪCU, ĻŪCU

tLizbete
Apine Jaunpiebalgā. 70 g. v.; pier. Ald. Kalniņš 1954. FS 1910. 227.

tv&
p iij> 11 ;> J' j) ii'j>j>j, i j> j

1. Ver_ pu, vēr.pu, lū _cv
,

lū _cv Ka .ķī-ša _

mi pa -la
- dziņ.

2. Ka.ķīt's bija liela rada, _da, Bez pa _la_ ga ne .gu - lēj\

605. VĒRPU, VĒRPU, ŠĻŪCU, ŠĻŪCU

t
Oskars Damroze Jaunpiebalgā, 75 g. v.; pier Ald. Kalniņš 1954. FS 1910. 207-

-*wpi p j'i pppp i p
11 «h i jpi

Ver_ pu , vēr_ pu, šļūcu, _cv, šļū cu Ka -ķī-sa _

mi pa -la
_ dziņ\

606. ADAT, MEITAS, KO ADAT

Uelene Vollenberga Rīgā, dzim. 1890; pier. Em. Melngailis 1930; meldija dzirdēta Skrīveros. FS

A 1045. 2995

\im pMJ| p |JpPp| P pr | J>p pp |
A _dat,meitas, ko a_dat, Vil.kam ze.ķes no.a.dat; A _dat,meitas.

iļAb

p p pi p p p pi p p r 11 p p pi p p r ii
ko a

_ dat, Vil. kam ze. ķes no. a - dat, Vil .kam ze
. ķes no

_

a.dat.

607. ADAIT, MEITAS, KO ADAIT

Antons lidāns Cēsu Jumurdā, dzim. 1887; pier. V Stelbergs 1939. FS 1700. 4003.

iy j pppippri p p p p i p p r
A

- dait, mci -tas, ko a
_

dait, Vil
_

kam zeķes _ķes no .a .
dait:
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iULp P PIP P J\JMff rrr^ii
Vil

_
kam kā

_ jas no
_

salu
_

šas, Pur_ vus, mc
_

žus bradā
_ jot.

608. PLUCINI, JŪLIŅA, BALTO VILLIŅU

Bārtā pier. J. Brigzna 1948, FS 1836. 114.

Plu_ci_ni, Jū_ li-ņa, baLto vil_li_ņu, Au-di-sLmi viLlainīts. LustT_gi,grunti_gi,

j. f r | j. M jjļ jjjjj I JUļ, Jjjgjfjjil
zin.gan.ga, 30

_
li_te,mū_lT_te, ti_!i ta.lLtā, LaJLliJi lā, la.li.li-li la.

609. AS CIMDEŅU NAADĪJ U

Abrenes Augustovā pier. A. Erss 1920. FS 1495, 2762.

4. As cim_de_ ņu na
-

a -
dT

_ ju Bez dzal _ba- na

2. Lai aug mo _ nis o
_ rā _ je _ ņis Dzal -tanī _nī _mi

\ķ r p

1

p p
L dzei -pa _

re
_ ņa, Bez dzal _ba_ na dzei -pa - reņ\

2. mo _ti
_ ņī _ mi, Dza! _ta -nT_ mi mo

-
ti

_ ņTrn.

610. ŅEMAT MANI, CIEMA PUIŠI

Made Mežasargs Madonas Lubānā, dzim. 1848 Rīgas (?) Lakstienā; pier. Em. Melngailis 1932. FS

1045, 7162.

\Ļi j'p r p i pp p

4. Ņe_mat mani, _ni, ciema puiši, _ši, Ne_ mat mani, _ni, ciema puiši, _ši,

2.Trīs va_sa_ras cimidu pāri, _ri, Trīs vasa
_

ras cim_du pāri _ri

\. Es bij' darba _ba cii _ve_ ci
_ ņis, Es bij' darba _ba cii _vē _ciņš.

2. Kā IT _goti _ti no_lT_go_ju, Kā IT _goti _ti no_lī_goj\
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611. GUL', GULI, MEITIŅA

Edē Barisone Jēkabpils Sēlpilī, 53 g. v.; pier. P. Barisans 1933. FS 1378, 355.

iii p p pip, jWi? J FP p p ip Jjp p ijp J li
Gul,gu-I», mei.tL ņa, Mai_ga_jo miedziņi Klaudzēsi pūriņš, Par silu vedot.

k i ; ļ —2. Nozagu mātei

27«tt, sanot ar 6. tanti: | ff W r? IT It I W- II Pakulu kodei',
i—\fč k I—l r

—
1

Savērpu, izaužu

iz _au_ žu Priekš_au
_

tin
1

.
Priekšautin'.

612. MĀMIŅA MĪĻAJĀ

Kažociņš Rīgas Plāterē; pier. A. lurjāns. LTMM 11, 1903.. 14. Ipp.

\Ļi js inij>nii p j i ji 1 1ii ip
-f. Mā_mi_ņa mī-ļa -ja, Laid meitas gu-lēt, Sie_ti_ņis li_go_ja Launa.ga lai.kā.

2. Sēd', sēdi, meitiņa, [3. Ai māte, ai māte,

Pavakarēi, Laid meitas gulēt.
Deviņi dieveri, Māmiņa gan laida,
Neviena krekla. Pūriņis nelaid.]

613. AI MATE, MĀTE

Ērgfos pier. P. Bļaus. LTMM 11, 1903., 14. Ipp.

-I. Ai ma.te, ma-te, Laid meitas gu-lēt, Ai mā-te, mā_te, Laid meitas guJet.

2. Mā_mi_ņa gan laida, Pu_ri.ņis nelaid*, Mā-mi-ņa gan laid', Pū_ri_ņis nelaid'!

614. MIEGS MAN NĀCA

Jelgavas Lielaucē pier. Rozentāls. LTMM 11, 1903., 15. Ipp.

fyi J J Jt j Ji J J j j li,J j
1. Miegs man na

_ ca, miegs man na
_ ca, Miegs man laba nc _dari

- ja-,
2. Miegs man dara tuk_šu pūru ,

Bez ie _lo_ ku vil
_

lai _nīti; _ti;

■j> b J
-

JIJ J1 J J'J- J J J HT^P
1. Miegs man na - ca, miegs man nāca, _ca, Miegs man laba nc _da -

rīj\

2. Miegs man dara tuk-šu pūru, _rv, Bez ie _lo_ ku vil
-

lai_nīt\



615. MIEDZIŅŠ NĀCA, GULĒT GRIBU

Emilija Celmiņa Ogres Lielvārdē, dzim. 1883; pier. V. Sams 1949. FS 1850, 10807. 4909.

4. Miedziņš nā_ca, gulēt gri-bu, Nelaiž mamu-lin1

; Miedziņš na -ca^

\ļj * p p; g 1 P1 P. P P P1 P p p i
•Lgu_lēt gri_bu, Nelaiž mani mā_mulirT, Ai, Jancs ri-jā, ri_ja, ri -jā,

<Ķ p ? ;>ll J- PIP j j>j>l ii
4.Janc's ri-jā gul, Ai, Jancs ri-jā, rī-ja, ri-jā, Dancs ri-ja guļ.

|:2. Sak' māmiņa nelaizdama,, 4. Piecas spoles rītā vērpu, [6. Māmuliņa smalki vērpa,
Tev, meitiņa, daudz vajag.:ļ Otras piecas vakarā. Slaidu laida pavedienu.

Ai, Janc's rijā utt.
5. Vērpu, vērpu, šķeterēju, 7. Lai nu šā, lai nu tā,

3. Ne tev cimdu, ne tev zeķu, Nepanācu māmuliņ'. Man ar Janci (savu) jārunā.
Ne trinētu audekliņ'. Janc's rijā, rijā, rijā,

Janc's rija gaid'.
1790, 143}

616. MĀTE MANI GAUŽI RAJA

Jānis Briedis, dzim. 1853 Tukuma Sēmē; pier. Em. Melngailis 1930. FS 1045, 2257.

ihi p p p- p j i p-p-p p i r lt r M
4. Mā _te ma.ni gauži ra _ja, Kamraksti_ņu ne_ rak

_
stī

_ ju*,

Pp p p Jrill p p i r J n
4.Mā_te ma.ni gauži _ži rāja, -ja, Kam raksti-nu ne

_
rak

-stīj'.

2. Izrakstīju j>īļa spārnu, 3. Izadīju ritentiņu,
Tas uzskrēja ozolāi; Noritēja Vāczemēi.

617. TRĪS PUTNIŅI DAIĻI DZIEDA

Līze Veide Bauskā, dzim. 1856; pier. Em. Melngailis 1931. FS 1045, 3087.

-L Trīs put-ni_ ņi dai_ ļi dzie-da Sīku (az.du krū_mi-ņa,

\k piiinj ii
-i.Tra-di ri_di rLtam, tra_di ri_di ri.tam, Sīku laz _dv krū_mi-ņā.

2. Trīs meitiņas daiļi raksta, 3. Divas raksta cimdus, zeķes,
Pie lodziņa sēdēdams. Trešā zīda nēzdaudziņ'.



618. TOS PUTNIŅI DAIĻI DZIEDA

Trlne Barlsa Bauskas Zālītē; pier. 1. Grautiņš. FS 1495, 2264.

\Ļi ji pffl p; J'J' .H J> MPI P" B

Trīs put-ni- ņi dai -ļ» dzieda, Trīs put-ni -ņi dai -li dzie-da

\ķirjr i'flu J rtfitrr ti\^m
Vienā lazdu krū -mi- ņā ,

Vienā lazdu kru _mi- ņa .

619. TRIS PUTNIŅI SKAISTI DZIED

Marta Sutele Vecpiebalgā, dzim. 1903; pier. Ald. Kalniņš 1954. FS 1910, 267, 4598.

i jj i jj ii, i 'i m 'i 11 m '
i. Trīs put _ni_ ņi skai-sti dzied Smalkā laz.du krū _mi

- nā;

4'i ejrjf j ir cri i iv
'

i
4.Trīs put .ni_ ņi skai.sti dzie .da Smal-ka laz.du krū.m?_ņā .

2. Tris meitiņas smalki raksta, 5. Suņi rēja, vārti čīkste, 8. Lielu, bēru kumeliņu,
Pie lodziņa sēdēdams: let pie loga raudzīties, Kuplu caunu cepurīf.

3. Divas raksta smalkus rakstus, 6. let pie loga raudzītiesi (
9. No kumeļa nolēkdamsi,

Trešā šuva šnudauciņ' Kas iejāja sētiņā. Sniedza savu labo rok',

4. Visapkārti mīļus vārdus, 7. lejāj staltis arājiņis 10. Sniedza savu labo roku,
Vidū šuva sav' sirsniņ' Lielu,bēru kumeliņ', Es rociņu tam nedev'.

620. ES SAVAM BĀLIŅAM

Alma Vltolina Rīgā, dzim. 1902 Daugavpils Ungurmuiiā; pier. Em. Melngailis 1931. FS 1045.

\Ļx p i Ij»j ij> Hižp ;J- ;> ii Jj> j-. j> i
1. Es savam ba-ILņam BaLtus kreklus ba

_
li. nā

- ju; Es sa
.
va.mi

2. Laitaslīdz lī_go_jas Ar bal _to_ ji ā .be.lī
_

ti; Lai tas lī-dzi

\Ļ js j> ji;>J jw i i j> j-iu iJ
•J. bā-li-ņam Baltus kreklus ba -lī _nāj\ Baltus kreklus ba _li

- nāj
1

.

2. lī
_ go_ jas Ar bal_to_ ji ā-be-līt\ Ar bal_to_ ji ā_be

_
līt.



BRAUC MEŽĀ, DARINA BUNGAS,

STABULES, KOKLES
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621. VECI VĪRI ME2Ā BRAUCA

Veikli
Mūde Dreimanis CēSbL Jumurdā, dzim. 1879; pier. V. Stelbergs 1939. FS 1700, 3956.

p p «h-l'ip p ļ \ ir ļ i> i r

4. Ve -ci vīri mc .ža brau.ca, Ai, mc -ža brau_ ca,
2.Čīkst ra

_ eja _ vas,zviedz ku -mc- li
, Ai, zviedz ku

-
mc

- li,

tf* i- i' 11- tr
'

11 ' 1r t t^mm
L Bluķus _ķus ve _la ve

.
zu. mā -i

3
A- i, ve -zu -

mā.

2. Ga-vil' pa -
ši mc -ži

.
nie

. ki, A
-

i, mc -ži
-

niek\

622. VECI VĪRI MEŽĀ BRAUCA

Osvalds Lldeks Madonas Meirānos, dzim. 1906; pier. Em. Melngailis 1931. FS 1045, 6757.

J>J> J>|J' J> J> >1f: M JmJ1 i' J> Jl

Ve -ci vīri mc -žā brau-ca, .Ve _ci vīri me_ žā brau-ca,
2. Čīkst raga ~

vas
,
zviedz ku

_
mc

-

li
,

Čīkst ra.ga - vas,zviedz ku
-

mc - ļi,

JJ Jl Jl' j" J>l J> JJ Jl J J J II

4. Blu
-

kus vēla vc -zu-mā
_

i
,

Blu
-

l<us vēla vc -zu - mā.

2. &a
-

vil' pa _ši me-ži-nie_ki, ba
-

viP pa -ši mc -zi
-

niek\

623. VISI SAKA: LUJ3ĀNĪŠI

Made Mežasargs Madonas Lubānā, dzim. 1848 Rīgas (?) Lakstlenā; pier. Em. Melngailis 1932. FS

1045, 7160.

ļfljl 1 J JMJ'JW.' JU' p p plp J' J I

4. Vi -si sa
-

ka: Lv -bā~ nj -
ši, Lu-bā-nī-ši, Lv -bā

-
nīš''.

Z. Voi tū.'dē.—ji Lu-bā.nī
- ši, Ka mums lv

-

bu ve-zu-mic/?
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LOi
_ ļi - lv, oi -li

-
lv, Lv _bā. nī

.
ši, Lv -bā

_

niš'!

2,. Oi
-

'li
.

lv, oi
.

'li
- lv, Ka mums lv

.
bu ve _zu

.
min1 ?

624. AR SOVU BIEREITI

Aleksandrina Dzalba Daugavpils Aulejā, dzim. 1905; pier. Em. Melngailis 1941. FS 1045. 8771.

LAr so-vu bie-re i _
t i Me.že.ņā brau

- 6u, Mc .že. oā brau
. ču,

J> J> hJ. lii JJ> i jIJJ J> j fl'
•i. Me.že-oā, me.že.ņā, Me.že.ņā brau.ču, Me.že.ņā brau

.
ču.

2. As nu to mežeņa 4. As ikš to dorzeņa
Zogoru vedu. Rūzeitis sieju,

3. As nu tim zogorim 5. As nu tom rūzeitem
Dorzeņu pynu. Vaiņagu pynu.

625. NO CELMIŅA BUNGAS DARU

Talsos pier Brūns un Liepājas Aisterē A. Jansons. FS 1495, 1221.

iļ[U J :> ļ
J Ji r ri r wm

No cel .mi. ņa bun.cjas daru, -rv, Ram. trai ri
. di,

$ p p p p ~rr
J' J:i J) i r ' Jb

No za -
rie -mi stabu. li

. tes, Ram
.

trai
- rā!

626. NETIŠĀMI ES NOCIRTU

Liepājas Aisterē pier. A. Jansons 1880. gados, Talsos — Brūns. FS 1495, 1219.

if'* Jl P' P1 P
J 1 J J, 1 P n

fNe
,

ti .šā -
mi es no . cir .tu

,
Ram .

trai
.

rīku !

fi? f fir ri\|" ji l 111 i

4. Sa .va te -va o_zo- Ii
. ņu, IRam.trai ri

.

ri.di ram!



[2. No celmiņa bungas daru, 3. No tās pašas galotnītes 4. Lai vējinis cauri pūta
No zanemi stabulīti. Māsiņai pūra tīni. Lai pūriņis nepelēja.

Liepāja, 804, 1940]

627. KUPLA LIEPA IZAUGUSI

J = 96 Jezups Zvidris Rēzeknes Varakļānos; pier. A. Erss 1920 FS 1495 295!

4. Kupla Iie- pa *z..au_gu-si Brā-lana-ma pa-gal-mā.i,
2. No lie _pinas ko _kles ŠKē

-
lv, No ža -rima stabu- līti, -ti,

4' r *r i 'r i c t>
J' Jl 1 Jļ|^^i

L Ai, ai, a _ja_ jā ! Brāļa na _ma pa - galmā. -mā.

2. Ai,, ai, a -ja --jā! No zari- ņa stabu
_

līt.





BIŠU DRAVA,

DRAVNIEKU DZIESMAS
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628. LĪGO BITE, LĪGO SAULE

Kārlim Tanne Siguldā, dzim. 1873 Cēsu Lenčos; pier. Jēk. Vitollņš 1950. FS 1790, 107.

jh J p r-^fe^J Jļ i*
p r pi p i- r -j

4. Līgo bi
-

te, li -go saule Balt-ā-bo- la pļa -vi
- ņā;

2. Bi
_

te, zie
-

dus mek. lē _da
- ma, Sau

. le, sie -nu kal -tē
- dam';

i r r' p p r 'J> ip J| J- «

4. Lī
.go bi

_
te, līgo sau -le ' Balt.ā -bola pļa.vi _ ņā:

2. Bi .te, z-ie
_

dus mek.lē -da
. ma, Sau Je, sie" -nu kal.tē. dam'.

629. BITE, BITE, MĀRGA, MĀRGA

Klāra Maurāns Rēzeknes Sakstagalā, 80 g. v., pier. R. Zarembo 1948. FS 1829, 1512.

frfrV r r r'r r-r pi.r rr r rJ s

4. Bi .te
,

bi .te
, mār-ga,mār_ga, Bi -te

,
bi

_
te, mār _ga , mārg'

LN i .

kam ško -des na .da-rē.ja , N i
.

kam sko.des na .da
- rej.

2. Bites pļovas noslīdēja, 3. Dundurs pļovu izslīdēja,
Marga zemes nodalēja. Puiši zemi izdalēja.

630. KAM DER KALNI, KAM DER LEJAS

Madliena Atkuleļa Madonas Adulienā, dzim. 1878; pier. Em. Melngailis 1932. FS 1045, 6979.

ļfrļ J» J>
p pI p p p

J1 IJ' -p-TT p | P-fL^
4. Kam der kal.ni, kam der Ie -jas, Kamder kal -ni

,
kam der je ..jas,
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* I 1 _ pēdējam \\Pēdējais l

ņA J-
p p pi p p p pi p p p pi p

J J- i' ii p
J j i

L Kam der za -li o .zo -li-ņi 3
Kam der zaļi o-zo-li-9i ? // 0

- zo -
liņ1

? '
[2. Priedēm kalni, eglēm leja,

Bitēm zaļi ozoliņi.
LT I. 4797.]

631. KAM DER KALNI, KAM DER MEŽI

Madonas Tirzā pier. Em. Melngailis 1931. FS 1045, 6851.

kfAķ j j' J J' 1 p p p p imr' P r iy p p p i
L Kam der kal

- ni, kam der mc . ži, Kam der za _lio-zo
-

li
- ni;

Z. Dievam kal
. ni, Mārai -rai mc

. ži, Bi
.

tēm za -

li 0-zo- li
- ni;

]ļA p J> J
p JHp J> p 'J3| J J> j II

't. Kam der kal.ni, kam der mc
.

zi, Kam der za_li o.zo-lin'?

2. Die .vam kal
,

ni. Mārai mc _
ži, Bitēm za.'li 0

-
zo

-
liņ'.

632. VISU DIENU BITES DZINU

Anna Lāce Madonas Cesvainē, dzim. 1860; pier. Em. Melngailis 1931. FS 1045, 3033.

j;
J' p r' f E p p» p p r

; r> r pg
4. Vi -su die-nu bites -tes dzi-ru, Ai. jā, bites -tes dzi -nu

Z. Tur sa.dzi.nu, tur sa_jē-mu, Ai .jā, tur sa.jē .
mv

ļļ 1-'! jl bUeii r
r J ii ■'■ tm^m

L Gar g a
-

ro. i '. sila ma.lu, Ai
- jā, sila -la mal.

2.Bik.sēr.kun_ga 0 .zo.lo.si, Ai .jā, 0 .zo
.

los.

633. VISU DIENU BITES DZINU

Madliena Atkuleja Madonas Adulienā, dzim. 1878; pier. Em. Melngailis 1932. FS 1045, 6987.

'f1'1 jJrtr m ir r r -J'r J

i. Vi -su die .nu bites -tes dzi _nu Gar
ga -ro-isi

-
lama

- lv,

ij-1"1.'jj ji 'i
uri' f'ii 11,1n.

r ' i
L Ri.di .ri

,
ri-di.ri, ra-I a

.I ā Gar ga.ro -
i sila mai.

2. Nu sadzinu, nu panācu 3. Še, kundziņi, tavas bites, 4. Ej, puisīti, istabai,
Tirzas kunga ozolos. Dod man vienu dzeltenīt'. Ņem no pulkas, kuru gribi.
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634. VISU DIENU BITES DZINU

■Anna Bērziņa, dzim. 1854 Cēsu Lizumā; pier. Em. Melngailis 1932. FS 1045. 7367

\ln j j j Ir f J j It- i i i U JTT=r\
wy

+ d d d d 'I | d1JJ J J 1
9* d J 1

Vi _su die. nu 'bites -tes dzi. nu Gar garo _

i sita ma.lu,

kf, J>_m Ir r J j I i "i i i N JijĒĒa
ļ

1 9 * d 1 | | d— J V '■
-

9 d d ~il

Ri.di- ri, r'i „6i
- ri, ra, la.la. i! Garga.ro.i si .la mal\

635. VYSU DĪNU BITES DZYNU

Latgalē ptēr. A. Erss 1920. A. Kalniņš, «Klavierpavadījumi 50 latu. tautasdziesmām latgaliešu iz-

loksnē».

r p p r ■
hrr-p r J||J r J;i^

LVy.su dī
-

nu bi
.

tes dzy. nu Pa tū le .lv sg .
la molu.

tft17^1 j:i p p i mtt rip p r
J:,'j

,

rJJ
i. Ti sa

. dzg . nu, ti sa .je. mv pī kun.dzi .ņa mvi .ži
. ņā.

2. Se tev, kundziņ, tos bitītes, 3. Tej patvka, tū pojemu,
Dūd man skaistu ļaudaviņu. Zaltonimi matinimi,

Ej, puisīti, ustobāi, Zaltonimi matinimi,

Jem no pulka skaistokū. Sarkonboltu vainadziņ.

636. VISU DIENU BITES DZINU

Valkas Trikātā pier. Ķepitis. FS 1.495, 779.

Vi.sudie.nu bi. tes dzjnu Gar ga.ro -
i Gaujas ma.lu, Gar ga-ro .

i Gau-jas mal.

637. VISU DIENU BITES DZINU

Grieta Volfsbacha Rīgā, dzim. 1849 Tukuma Sēmē; pier. Em. Melngailis 1931. FS 1045, 6469.

L Vi -su die-nu bites dzi -nu
" Gar kla-ja.ju si .lama.lv,

tEj
.

H
, _

ri
,

Tra
- .

lā!

2. Tur sadzinu, tur panācu 3. Še, kundziņi, tavas bites, 4. Do' man vienu zeltainīti

Kalnamuižas ozolosi. Do' man vienu zeltainīti. Dzeltaniemi fnatiņtemb

5. Dzeltaniemi matiņiemi, 6. Sarkaniemi vaidziņiemi,
. Sarkaniemi vaidziņiemi, Mazu, spiču deguntiņu.



638. VISU DIENU BITES DZINU

Lībe Petbēģis Bauskas Ceraukste, dzim. 1846 Bauskas Rundālē; pier. Em Melngailis 1931 FS

A , . * w
1045. '4765.

4m j j> j-i1 riu i 11 ii i i
1. Vi _su die _nu bites -tes dzi

_
nu Gar garo - ļ

if- 1
"1'

r v
ri lv i i mi v

1 '
4. si »lama

- lv, Gar ga.ro „
i sila -la mal.

2. Nu sadzinu, nu panācu 4. Ej, puisīti, kambarīi,

Kalnamuižas ozolāi. Ņem no pulka, kura tīki.

3. Še
;

kundziņi, bites tavas,. 5. To es jemšu, tā man tika

Dod man vienu dzeltenīti. Dzeltainiemi matiņiemi.

639. VYSU DĪNU BITES DZYNU

Anna Viļmaniete Daugavpils Līvānos, dzim. 1897 Daugavpils Rudzētos; pier. Em. Melngailis
1941. FS 1045, 8982.

ļjļ'tft J J J. I'ļJ J J J ļJ | J. J>\J J

Vg.su dī -nu bites -tes dzg.nu, Vy_su dī _nu bi-tes dzy^nu

\p J J 1 J, |j j J JI J J J. JM J J .1 II

Pa
ga .rū.» i sg _lamo

- lv, Pa
ga -rū

-
i

sg _la mof'.

640. VYSU DINU BITES DZYNU

Broņislava Setmanova Vlfānu raj. Lomu c. p., dzim. 1913 Rēzeknes Galiņos; pier. Ald. Kalniņš

. ' 1955. FS 1925, 5296.

fta j, —jhh;. j $ £i j J J> J-H
A. Vu su dī

- nu bites -tes dzy _nu Caur ga _rū
_

i

Lsg _
la mol', Caur

ga _rū
_

i ; sy _
la mol'

2. Ti sadzvnu, ti sajēmu 4. Ej, puiseiti, istabāi, 6. Boltmuteiti, gludgalveiti
Lielā kunga dābolā. Las' nu pulka lubuovu. Dzeltanimi mateņim,

3. Še, kundzeņi, tovis bitis, 5. Tei as jemšu, tei patika, 7. Dzeltanimi mateņimi,
Atdūd munu dzeltaineit'. Kur' sēdieja videņā. Sorkāns rūžii vainuceņs.

641. NĀCA BITES ZIEDUS JEMTE

Katrine Jansone Aizputē, dzim. 1853 Aizputes Cīravā; pier. Em. Melngailis 1930. FS 1045, 2406.

j. J r rli ru i if i v i i
4. Nā •ca bites -tes zie -dus jem _ te, No balta

— je



$*r=-t> j""3 r ' p p ej
J tt *p J j i

1. ā
-

bo -li
. 9a, No ba! -ta

. je ā bo
- liņ'.

[2. Bite lūdza pļāvējiņu, 3. Lai atstāj baltābolu

Līdz zemei liekdamās, Jele cērpa galiņā.
1774, 2504.]

642. BITĪT* SĒRSTI AICINĀJA

I. Vītols, «200 latv, tdz.» 11, 1919. K. Btaubergs Jēkabpils Sēlpilī; pier A Jurjāns FS 1495 1545.

LBi
-
tīt

1

sērsti _sti ai -ci.nā
. ja Dra -vi .

nie -ka lī
. rja .vi

. nu;

ļff'" pr, O p 1J"

p j -u-ip p r1: p
J' i

«f. Bi
-

tīt sēr .sti ai.ci.nā-ja Dra.vi.nie.ka lī
.qa -vfņ'.

2. Solīdama vasku, medu, Dzied ari ar tekstu:

Pilnas krūtis sudrabiņu. I. Upe nesa ozoliņu
3. Krāj, bitīte, saldu medu, Ar visāmi bitītēmi.

Vēl siliemi balti ziedi. 2. Dravenieka līgaviņa

4. Nāks ziemiņa, nāks viesiņi, Tek gar malu raudādama.

Baudīs, nagus laizīdami. 3. Ziedu svārki mugurāi,

643. UPE NESA OZOLIŅU
Vaska Cimdi roCii?āi* 1495> «545.

X Blaubergs Jēkabpils Sēlpiri; pier. A. Jurjāns. FS 1495 1543

ifnij..hj1 ;li.M'-ra |Tif jri' ji,H' t,feĒppp
•L Upe nc -sa o.zo

-
li

- ņu, Ē, c, " c
- jā! Ar vi .sā .mi bi.tī.tēm.

2. Dravinieka līgaviņa' 4. Trūka, trūka tev, bitīte,
Tek gar malu raudādam'. Ja tev trūka, trūks man ar,

3. Ziedu svārki mugurāi, 5. Kad tev trūka silā ziedu,

Vaska cimdi rociņā. Trūks man vasku rituliņ'

644. BITES, MEITAS NORAUDĀJA

Jūle Vigande Kuldīgas Rendā, dzim. 1870 Ventspils Usmā; pier. Em. Melngailis 1930. FS 1045,

2599. 2577

\Ļi J
; pp. p p p Ijl1jl pppl p «

h fa
1. Bites, -tes, mci -tas no

-

rau-dā -ja To veca. jv dra -ve
-

mek\
2. Tie jau .

nie
- i dra -ve

.

nie _"ki Skna.ba-tai -nu dra.vu dar'.

645. LĀCITS KĀPA OZOLĀ

Anna Trops Madonas Lubānā, dzim. 1896; pier. Em. Melngailis 1932. FS 1045 7302

ifi j, ,h j. j'i t, j. T\t 11 1(, J1 j 1
4. Lā -cīts ka -pa o_zo

-
lā, Rata

- tā, rata
-

tā'

2. Vai, bi .tī
. le, ne -pa - zin', Rata

. tā, rata
-

tā!

if J J J' J> I p
-f" J I J> J J I J. J J=ļ

f. Bi .te ko .da kā -ji - ņā, Rata
- tā, rata- tā !

jl Sava vc .ca dra .ve
-

niek ? Rata
- tā, rata -tā !
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646. TAD LAI BIJ GRŪTI, KAM BIJ GROTI

Saldā pier. M. Dravnieks 1870. gados. FS 1495. 2234.

ifo J"3 Ip p
n {1 J Ifcļf PP ļf J■) I

Tad lai bij grūti, -ti, Kam bij grūti, -ti, Grūt
1

naba _ga gē.ģe-rim.

647. LAI BIJ GROTE, KAM BIJ GROTE

Jēkaups Berkis Rīgā, dzim. 1850 Liepājas Vrdangā; pier. Em. Melngailis 1923. FS 1045, 374.

i. Lai bij grū -te
,

kam bij grū _te
,

Grūt' naba
_ga jē-ģe -ra- mc ;

iff p
J nij» j> J"j jiggrpp p 11 p .-^^

LLai bij grū -te, kam bij grū _ te, Gr*ut'na -ba- ga je_ge-ram.
+ Var. 9.pantā :

k

9.Ap
-
rok mani brie-ii, lāči, -či, Ar ko es -mv ka -ra

_

vies.i; _s.i;
a

r J
[-ka -ro- i te

- si]

if p p
J J-ļ u>j> J j ripjp

11 J1
9. Ap -rok ma-ni brieži, lā

- ci, Ar ko es .mv
ka .ra .

vies.

2. Tas izjāja visus mežus, 4. Klausies, mana līgaviņa, 6. Klausies manu taures balsu,
Visus mežu līkumiņus. Ko es teve pasacīšu: Manu plintes šāvienīnu.

3. Tas apšāva tūkstošiemi, 5. Ja tu mani nesagaidi, 7. Mans mūžīnis līdz ar stirni
Nevar kungu piepildīte. Klausies manu taures balsu. Aizskrien suņu pulcīnāje.

8. Mans kapīnis apakš egles 9. Aprok mani brieži, lāči,
Sīkai sakņu starpīnāje. Ar ko esmu karaviesi.
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648. LAI BIJ GRŪTI, KAM BIJ GRŪTI

Ķersta Muša. dzim. 1851 Kuldīgas Rendā; pier. Em. Melngailis 1930. FS 1045. 2646, 2623.

iļpi p p
J ņij>J> J- j j it p pj- J" \i p

■4. Lai bij grūti, kambijcļrū-ti, Grūfna-ba-ga .ģe -ģe -

rim
.

2. Es izjāju visus mežus, 3. Simtiem šāvu, tūkstošiemi
;

4. Mans kapiņis apakš egles,
Visus mežu līkumiņ's. Nevar' kungus piepildīt. Sīkā}' sakņu staipiņčj'.

5. Klausies, mana līgaviņa, 6. Klausies manu taures balsu,
Ko tev vēle pasacīs': Manu plintes šāvieniņ'.

649. LAI BU GRŪTI, KAM BIJ GRŪTI

£āmj
Liepājas Rāvā pier. A. Jansons 1880. gados. FS 1495, 1960. 2249.

pp r Jļpp J - IJ' JI p p r'~t^
Lai bij grūti-, _ti-, kambijgrū-ti, Grūt' na -b a -ga gē -ge. ra

- mi•

pprJl p p J - 'i 1/
1 p p| p ,p P

Lai bij grū.ti, kam bij grūti, _ti, Grūt'na _ba-ga gē .ģe.ram.

650. LAI BIJ GRŪTI, KAM BIJ GRŪTI

Ķersta Kalns Rucavā, dzim. 1850; pier. Em. Melngaūls 1931. FS 1045, 4904.

If 11' I 1
111 Ip/1 1

Lai bij grū-ti, kam bij grūti, -ti, Grūt'na.ba.ga gē -ae
-
ram;

lf ļt f J I*-»1 1 J M; M ĻfU JMI

Lai bij grū . ti, kam bij grūti, -ti, Grūt' naba-
ga ģē .ģe.ram.

651. ES NOKĀVU MELNU LĀCI

Ta/sa Sasmakā pier. A. Jurjāns (?). FS 1495. 2181.

p p it r j-3 r J isp p p pipJ1 j i

Es no .
kā .vu mcl _nu lā .ci Ar sav' lī .ku zo.ben.tin^

jti> n
t It

s' 11
1

1 ii1 f f rīf^m
Ai _ja _ jā, tra.di- ri

_

di.rā! Ar sav' līku zo-ben.tiņ'.
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652 VAKAR BRIEDIS RAGA PŪTA

Kristīna Grundulis Rīgā. dzim. 1863 Valmierā, pier. Em. Melngailis !93i. FS 1045. 6696,

pp p pIPp J;
p TrTp Jl Jll J' J' J1ii

-f.Va.kar brie-dis ra.gāpū.ta Ma.natē.va sī .lii_ņā
. i' \

2. Šo
.

dien bal .ti brie.ža ra .gi Ma -natē
.

va ku .lī
.

'tē .i ;

ļfofcj J JZ J |J r
h J v J J| i J jnin

\. Va
.

kar brie.dis ra .gā pū .ta Ma .natē .va si .li
. nā.

i. So
.

dien bal .ti brie .ža ra .gi Ma .natē .va ku .lī
.

'tē.

653. VAKAR BRIEDIS RAGĀ PŪTA

Marija Zvejniece Jēkabpils Sēlpilī. 65 g. v.. pier. P. Barisons 1933 FS 1378. 342

if"l> ipf>J>J> I J' f> *IJ. J, | JJ, J |
LVa

.

kar bne.dis ra .gā pū .ta Aiz Oau -ga .. vas sī -li
- gā,

2. Šo- dien, bne- di, ta -vi ra. gi Mc.di .nie.ka ku.lī.tē,

J JiJ'f.ri j! J' -
r i

i. Zu
- žu, žu.pai-dā! AizDau.ga. vas sī

.

li
.

nā

2 Žū
.

žu , žu . pai . dā! Mc -di
. nie -ka ku .lī . 'tē.

654. VAKAR BRIEDIS RAGĀ PŪTA

Pēteris Reinbachs, dzim. 1863 Rīgas Suntažos; pier. Em. Melngailis. FS 1045. 2043.

f'nU'J1 j, riP r r ncjp r J'e J^J ■> '
i. Va .kar brie.dis ragā pū .

ta Aiz Dau.ga. vas si -li -nā. i,
1. Jau šo .die .nu kun .dziņa. mi Brie.ža ra .ga zo

-
ben. ti

. ņis,

Jij- iļĻl II i i
i 1,1 j j I

-(.Rai-durai.du ra .la
-

lā! Aiz. Dau.ga -vas ši -M
- rjā.

z. Raidu rai. dv ra .la.lā '. Brie. ža raga zo
.

ben
. ti'ņš.

655. AIZ UPĪTES BIEZI KĀRKLI

Vera Brencēna Rēzeknes Vidsmuižā; pier. A. Erss 1920 FS 1495, 2974^

*h rr r r" 1 f. [ r r '*p p r mppr r'p ppp^
L Aiz u-pī -

Les bie.zi kār
.
k|i, Aiz v. pī .tes bie.zi kār.kl i, Pil .ni cau.nu

z. Sa.ka cau.na dzie.dā-da .ma ,
Sa.kacau.na dzie-dā-da.ma •.Ne.nāks manis

if ir r \h pp p pip p p pip p p pi*r rm
L pie -au _ guš'j Aiz u.pī-tes bie.zi kar. kli; Pil -ni cau.ņ.u pie.au.gus'.
z. me-di

.
nieks •, Sa.ka cau-na dzie.dā-da-ma -. Ne.nāks ma.nis mc.di. nieks.
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656. CAUNE SOKA DZIDOADAMA

Anna Svarcs, dzim. 1900 Viļānos; pier. Em. Melngailis 1931. FS 1045, 3949.

J J J ļJ r J J lUVJ^JS J Jj
4. Cau_ne so.ka dzī.doa-da.ma, Cau.ne so.ka dzī-doa-da.ma: Nancaks mane me-di .nīks..
%. Danoaks ma-ni svij.na lu-de, Danoaks mani svLj.nalu.de Artā.rauda pe.de.reņ'.

657. ZACEITS GULE DRYVA

Madaļa Bernāns Rēzeknes Bērzgalē, dzim. 1884; pier. Em. Melngailis 1940. FS 1045, 7917.

4±j> j> J J »r J i j j i i
Za -ceits gu .le drg .

vā Zam c
- zu, zam c

. zu;

{i r
J Ji j j i i

Mc _di-nī
_

ki vi
_ coj' Pa mc žu, pa mc

- žu;

J J ili
Cits ar tau.ri: tru tru trū

,
Cits ar su

. ni: vu-žu vu.iu vuz! Ceļ za-čeit,ceļ za.čeit.

658. ZAĶĪTS SĒDE UZ TĪRUMA

Jūlija Kursite Ilūkstes Rubenē, dzim. 1861; pier. Em. Melngailis 1931. FS 1045, 3710.

P\i ti r t1 r-r r\ n f f i ijj r
J k

f. Za-kīts sēde uz ti .ru. ma Zam mc
. ža, zam mc - ža,

f. Mc -di
-

nīki sto i - g oj' po mc
-

žu, po mc -
žu.

<f^ J'r-pripppp-i J
'rFP'Prr'ritr r ri r r

Ji

£.3au zo.ķi-tis uz krLļu.me.na, Me-di
.

nī. ki
pa pē-di.ņu: Vis-d rei_iāk,visdrei-žāk.

3. Me-di.nī-ki uz ve.cai-nes Stāv pul_kim,stāv pul.kim, Viens uz o-tru

if' 1 'p p p pi
Jl

p p pip p p pitr r nr
3. baras _ras stip-ri, Kam ne -Cjud-ri pa-lai-du.ši To za - ķīt', to za-ķīt'.

Ķp^ J' p p.p i r ri* r r n'r r
4.Ak ko es jums jau —na da

—
re

_ ju, da —re -ju?
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*f. A
.

ba katru no jums krgu .dc
_ ju, krgu. dc

- ju.

5. Kod l'oi. ki .mi ka.pust's ē-žu, Pa la-pi-ņi vin a.pē.žu, ni -kai verss,ni.kai verss.

659. DIV DINEŅIS MEŽĀ GOJU

Jadviga Dinkins Ludzas Paslenā, dzim. 1865 Daugavpils Asūnē; pier Em. Melngailis 194! FS

1045, 8422.

if j J J nu i 'v j
,

L Div' di. ne .nis me.iā go -j v, Ni.ko loba na-da.bo.vu;
£.3au tre -šā

- i di .ne- ņā - i Nu .ģi -vu- ši vo -ve -
rei -ti ;

ļj|U J. Jl J> J' JMJN J' J> «M
1. Div' di -ne .ņis mc .žā go - ju, Ni .ko lo .ba na -da. bo ...vu-

2. Jau tre .šā
. i di .ne.ņā -

i Nu ,ģi.vu .ši vo .ve
.

rei . ti.

660. VAKARS NACE, VĀVERITE

Jēkabs Kiburis Bārtā, dzim. 1897; pier. J. Brigzna 1948. FS 1836, 48

leva Kibure Bārtā, dzim. 1852; pier. Em. Melngailis 1940 LMFM I, 1951., 253. Ipp., 1178.

ij'lij J J Jll V Pj\T <'P ,IH ''SU
1. Va

.
kars nā -cc

,
va

.

ve .rīku
.

te , Traucies eg . les ga
.lo- nē - ja,

i. Viņ. ģe - tu, viņ. ģe . tu, viņ. ge. tu, ie>
-

dv, Ei
.

ma.ta trū-di. ka tru !

j> j) j> j> j> is< *
p r w

Viņ-ģe.tu,vin.ģe.tu, viņ.ģe . lu,zei. dv,

2. Gara teve šī naksniņa, 4. Sasatika medinieku 6. Lec kocīnu uz kocīna,
Zem eglītes pārgulēta. Savu pēdu galiņāi Kaitin' manus jaunbrālišus

3. Sasasita vāverīte 5. Pieci pirksti vāverīti, 7. Vāverīte, kuplastīte,
Ar abāma plaukstināma. Pieci zelta gredzentiņi. Ar meitāmi danci veda.

8. Ar puišiemi vien neveda,
Kam tie auga medinieki.

661. AR LAIVIŅU IEPELDĒJU

A. Jurjāna mat. FS 1495, 2769.

dēju
i"-'

šaut.
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ifA',.n, r i,, ii u n, '1 1 i.i 1 i
.L Ai

_ jā, ai
- ja, ie.pel -dēju }ū _ri- nā -

i ir.bju šaut.

[2. Nezināju, kuru šauti,- 3. To irbīti es nošāvu, 4. Brūnas kājas , zelta spārni,
Visām daiļi cekulīš'. Kas gar mani lidinajDimantiņa cekuliņ'.

5. Es laidīšu zelta āķi 6. Līdz taviemi spārniniemi,
Līdz taviemi spārniņiem, Līdz spārniņu galiņiem.]

662. AR LAIVIŅU IELAIDOSI

Anna Veikmane, dzim. 1889 Bauskas lecavā; pier. Em. Melngailis 1931. FS 1045, 3157.

ifVUJ rJ J |j?. r i' J ItC/O f*J>\± J^ž
L. Ar lai-vi-ņu ie.lai .dos -s i Jr_ bj v šauti _ti ju_ri _nā *,

4. Ar lai
-

vi-nuie_lai-do.si Jr _ bju šau.ti Jū -ri
_

ņā.

Variants 5. taktī: Variants 5. taktī:

( Vecsaulē ,1880,4*36) i Kalvenē
, 1850,8831.)

i; r r iit frmr nj)r fir^^
Ar lai

-
vi. ņu ie

-
lai -dosi Ar lai

- vi.ņuie-1 ai-do
-

s i
Variants 5. taktī:

A
(Alsunna, 18Z¥, 480)

\JT\V\rfLp PI F •
_

I I I
ļy>"rļ \ l

~"

r f—W F f» r j 2. Nezināju, kuru šauti,
K
j
J J 11 1 I I 1 I 1 I rJ 1 Visām raibi cekuliņ'.

Ai
- jā, Ar lai _vi

- nu. ie -
lai -dosi

3. Es nošāvu to irbīti, 4. Irbīt, mana zeltspārnīte, 5. Tu gul' jūras dibināi,

Kas gar malu lidinās. Tu gul' jūras dibina, Es ozola laiviņā.

663. KAD ES BIJU JAUNAIS PUIKA

j p ppļ ļ» p p ļ J

Ta!

'SU^
FS N95, 2210.

LEs mā.cē-ju ģē-ģe-rē-ti, rē -ti, Es mā-cē-ju čjē -ģe -

rēt.

[2. Pats_ stāvēju mežmalāja, 3. Navaid' ilgi, stundas laiku, 4. Izdzen divi irbju pulki
Kucentiņus meža laidu. Izdzen divi irbju pulki, ' Div' pelēki vanadzini.

LT L 5009.)



664. lESIM, BRĀĻI, IRBU ŠAUTI

Erg(os pier. P. Bļaus. FS 1495, 1051.

rftf m
}

p p p p p p* p p p
_

Je
-

sim, brā
- li, ir. bu šau-ti, tra

-

rā! Smal-kā prie -£v

$i .li -nā
_

i
,

Tra -ra -
rā ! tra

- ra, tra -rā !

665. MEDĪBU TAURES PŪTA

Lavīze Mute Rigā, dzim. 1856 Jelgavas Bukaišos; pier. Em. Melngailis 1931. FS 1045, 6428.





DZIESMAS PAR JURU,
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666. BALTAITIŅA JORU PELDA

Ģederts Kārkliņš Rīgā, dzim. 1869 Jelgavas Emburgā; pier. Em. Melngailis 1931. FS 1045, 3470.

[2. Visi jūras zvejnieciņi
Tek gar malu skatīties.

LT I, 5314.]

667. BALTAITIŅA JORU PELDA

Trīne Bariss Bauskas Grienvaļdē; pier. J. Graubiņš. FS 1495, 1667..

pel ru pel-da

2. Rīgas kungi pretim nāca, 3. Es nedošu baltaitiņu, 4. porā cimdu, pūrā zeķu,
Siekiem naudu mērīdami. Man pašai vajadzēsi. Pūrā baltu villainīšu.

5, Kas tie tādi vīri bija, 6. Ar tām dzelžu cepurēmi,

Jūrā meta siena kaudzi Ar tērauda kamzdļiemi?

668. BALTAITIŅA JŪRU PELDI

Pēterburgā pier. Smits. FS 1495, 1665.

669., BALTAITIŅA JŪRU PELDA

Bauskas Lieltecavā pier. P. Smilga. FS 1495, 2587.

fi i-pultcjim M^n'ihi^i
Balt.ai.ti -na jū.ru pel - da, jū.rupei-da Sud-ra.bi-ņa ra-dziņiem.
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670. BALTAITIŅA JURU BRIDA

Lība Pelbēģis Bauskas Ceraukstē, dzim. 1846 Bauskas Rundālē; pier. Em. Melngailis 1931. FS

1045, 4741, 5399.

-f. Balt .ai- tina jūru bri
- da, jū .ru bri

.

da

p
J! p J> IJ' J' J Ip J'

p J;U' * Jl

L Dzel -te
.

nie -mi na.dzi-ņiem, Dzel -te
-

nie -mi na-dzi.ņiem.

2. Dzelteniemi nadziņiemi, 4. Siekiem naudu mēndami, 6. Es nedošu baltaitiņu,

Sudrabiņa radziņiem. Baltaitiņu gribēdam .- Man pašami vajadzej v

3. Pretī nāca Rīgas kurugi 5. Skaitiet naudu, cik gribieti, 7. Vajag cimdu, vajag zeķu,
Siekiem naudu mērīdam , Baltaitiņu neatdoš'. Vajag baltu villainīt'.

671. BALTAITIŅA JŪRU BRIDA

Fricis Mazvērsits Jelgavas Aucē, dzim. 1865, pier. Em. Melngailis 1930. FS 1045, 2229.

Kp-ļj'J' r j itp p p piiip pfj rirp p p p-r-Ji
Balt-ai -ti. na jū.rubri-da, jū-rubri .da Ar tiem zelta na-dzi.ņiem.

672. BALTAITIŅA JŪRU BRIDA

J. Tiliņš Krustpilī; pier. A. Jurjāns. LTMM 11, 1903., 61. Ipp.

.
ten. Uqi

\ķi j. j. J'U J .i J i' J ■! J M J* J , m
Balt.ai-ti.ņa jūru bri -da Zel -tī

.
tie .mi ra- dzi.ņiem!

ļf»il J' JIJ J> Hi'j J' J= J> IJ' JS| J'1 J' \Jp
Pretim nā -ca RT

- gas kun-cji, Sie-kiem nav.dv mē
.

rīku .dam'.

673. BALTS AUNIŅIS JŪRU PELDE

Liepājas Ezerē pier. Vīgneru Ernests, Talsu Sasmakā J. Heniņš. FS 1495, 1777.

Balts au.ni
- nis jū.ru pel.de Zel -tī -

tie -mi ra
.

dzi
-

ņi-em.

Ti -di ri -d i - rīku
,

ti -di ri -di
-

rī
ku,

Zel -tī
-

tie -mi radzi -dzi
-
niem.

674. BALTS AUNIŅIS JŪRU PELDE

Liepājas Ezerē pier Vīgneru Ernests 1870. gados. FS 1495, 1775.

ifr'io js j> u> p pip j^J1
j i

Balts auni
- ņis jū.ru pel.de Zel -tī .tie-mi ra-dzi.ņiem,
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TLdi ri.di rīku, ri. ri.di rīku [ti-di ri.di ri„;di] Zel-tī. tie .mi ra.dzi.ņiem.

675. BALTS BUCĪTIS JŪRU PELDA

Katrlne Otons Rigā, dzim. 1853 Valkas Blomē; pier Em. Melngailis 1931. FS 1045, 6627.

4. Balts bu -cī -
tis jū.ru pel .da Zel-tī

_
tie.mi radzi -dzi

- ņiem;
2.Pre .tim nā .ca Rī .gas kun.gi, Sie.kiem naudu mēro • . dam';

r

_
c -tī

-

dzi 9

ie^^.
2.Pre.tim nā.ca Rī

. gas kun.gi, Rī.gas kung', Sie-kiem naudu mē-ro.darn.

676. KO TĀS KOKLES GAU2I SKAŅA

Vera Brencēns Rēzeknes Vidsmuižā; pier. A. Erss 1920. FS 1495. 2899.

4. Ko tās kok.les gau.ži ska.na Mig.lai.nā -
i rīku

.
ti

-
nā?

4. Ko tās kok.les gau
.ži ska.na Mig.lai.nā -

i rīku .ti
. ņā?

2. Ej, māsiņa, skait' bāliņus, J3. Visi ira, visi ira, 4. Pastarītis jūriņai,
Vai ir visi sētiņā? Pastarīša vien nevaid. Baltu putu gabalā.

677. KO TĀ JŪRA AGRI KRĀCA

Anna Grabovska Aizputes Kalvenē. 77 g. v.; pier. A. Krūmiņš 1950. FS 1824. 1012

ifl'ii j- i- J i 111' J' iJj ij J' ,r m
4.-Ko tā jūra ag

-ri krāca -ca Mig -
lai -nā -

i

Z. Man no
-

slī
-

ka zel .ta Jai - va Dc -vi
- ņie -mi

i<f %-1 j -Mij: p p ļ
Jl ii Ļj r

'' 1

Lrī
.

ti
_ ņā, Mig .

lai .nā -
i rīku

.
ti ņā?

2,. brā .lī
_

šienv Dc -vi
. ņie -mi brālī -lī

-

šiem.



678. JURA KRĀCE, JŪRA BRĒCE

Ķersta Kurša Liepājas Dunikā, dzim 1844: pier. Em. Melngailis 1934 FS 1045. 7765,

if j
' ' iM ' j ju j r jir rip

i, Jū .ra krāce
, jū .ra brē

- cc, ;Ko tā bi .ja ap .n . jus ,

if •'• t r i ir f. j
i i; j, f

J ip i> ji
iJū. ra krā

.
cc, jū .ra brē

. cc, IKo tā bija ap - ri,
. jus

1?

fl. Jūra krāca, jūra brēca, h h J f
Ko tā bija ierijusi? ' J J \ '

2. lerijusi 2elta laivu

Ar sudraba īrējiņu
LT l, 54i6.|

679. SMAGI SMAGI JŪRA KRĀCA

Juris Plākis: meldija dzirdēta Kuldīgas Kabilē; pier. Em. Melngailis 1934. FS 1045. 7813

Iju r pF.ipp J rJ iJ- rj i
V

...

t.Sma-Cji sma.Cji jū.ra krā .ca Micj -

lai .nā -ji

l{> Jll J' J. pi
j

" /3 IJ' J i
1. rī_t i

- ņā
.

i, Micj-lai.nā.ji r i tin<ā .
2. Ko tā krāca, ko nekrāca: 6". Pastarītis āztecēj'a 10. Vai meitiņa, vai māsiņa,

lerijuse ošu laivu, Gar jūrmalu raudādamis. Tas gul jūras dubenēi:

3. lerijuse ošu laivu, 7. Labdien, jūras zvejnieciņi, II Smiltis grauza baltus vaigus,
Trīs zvejniekus zvejojami Redzēj't manu bāleliņu? Ūdens matus plivināja.

4. Tec, māsiņa, apraudzīti, 8. Vai meitiņa, vai māsiņa, 12. Vai puisīši, vai balini,
Vai ir visi bāleliņi. Kāds bij tavis baleliņis? Velkat viņu maliņēji. '

5. Ira visi bāleliņi, 9. Smuks puisītis baltu vaigu, 13. Vienam došu slēžu kreklu,
Pastarīša vien nebija. ledzelteni (s) matu gali(s). Otram zīda nēzdodziņu,

14. Tam trešami, jaunākami,
Būšu tīklu adītāja.

680. JŪRA ŠŅĀCA, JŪRA KRĀCA

Mariņke Ukseļa Ātzrucavas Paliņģerē. dzim. 1857. Sventajā; pier. Em. Melngailis 1933. FS 1045,
A

X
7510.

i/' 1

r r U 'iipr r ir r ļ,yns r p
i. Jūra -rasna -ca

, jūra krā -ca, Ko tā jū . ra ap ,rijuju - se;

jtj.i i j
t
7 if, f, f, F i r

J-l i
LJū-ra šnā.ca, jūra krā-ca, Ko tā jūra ap -ri

- jus'?

[2. Tā aprija zelta kuģi,
Man deviņus bāleliņus.
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681. KAM TĀ JURA AGRI ŠŅĀCA

Liepājas Rāvā pier. A. Jansons 1880. gados. FS 1495, 1871.

if tf j r r' j ■» • • r r pi-
Kam tā jūra ag -ri šņā ca Mig .

lai
•_ nā

- i rīku -ti-ņā - i,

ifr i1 rir p r r1 J J r p p1J

Ej ē, ra.di rai
- rā, Mig .lai -nā

-

i nī -.ti
_ ņā?

682. JORIŅ' ŠŅĀCA, JŪRIŅ' KRĀCA

A. Jurjāna mat. FS 1495, 576.

ifo j J J;J'Ur r rn r t, J-.i.f-i
Jū

- riņ' šņā-ca, jū -riņ' kra.ca Mirj-lai-nā-i rīku _ti-ņā - i,

| J
(tļ J' jn| Jr p J'i r f J'mJ' I JV' II

Ko tā bi Ija ap _ri
_ ju.si Tai met -nā

- i nak-sni
- ņā?

*
Pirmatnēji meldija, domājams )

ir bijusi bez ievadtotia paaugstinājuma .t

683. JŪRA JŪRA KRĀCA

Talsu Dursupē pier. Seržantu Ingus, Talsu Sasmakā — /. HeninŠ. FS 1495, 864

if i i
' rii

h

i V~r
,

f i
Jū-ra šņā-ca, jū-ra krāca Micj _ lai _nā -

i rīku _ti.. nā
- i;

f i r f fir ri
1

, Ni i J/i ''i i i

Jū-ra šņā-ca, jū-ra krāca Mig -

lai -nā
-

i rīku -ti
- ņā.

684. AURĒDAMA, VĒJA MĀTE

_.
. . Ģida Ķibure Bārtā, 55 g. v.; pier. J. Brigzna 1948. FS 1836, 78.

i. Aurē. da
- ma, vēja mā

- te, Rem.dē
- jie -

sava -ka-rā- . ja ,'

4.Rāja -jarī . ri_-di, ai ra-da rīku
.

ri.di, rāj, rāj, rāj!
2. Gana biji piekususe, 3- Mežu galus locīdama, 4. Smagi šņāca jūras vēji,

Mežu galus locīdama, Jūras viļņus bangodama. Gauži rauda māmulīte:

5. Izlolota dvēselīte

Uz ūdiņa līgojāsa.



685. PŪT, PŪT, VĒJA MĀT

Madonas Kraukļos pier. Mariia Gubene. FS 1495, 2378..

a , Lēni iesējot
=

i .

Put, pūt
, vēja mat, Met ie! mieru va -ka

-
rā:

if'i'i-'T r j '! H j- j- j- ij-
c

j ļM f, Jji

Da -za laba dve-se -IT- te Uz ū-de
- ņa līgo -jas.

686. JŪRA KRĀCA, JŪRA ŠŅĀCA

lēkabpils Sēlpili pier. A. Jurjāns. «Latv. tautasdziesmas» lī, 1885.

Jū
.

ra -

lai
-

nā;

tjV'j i r rii- i- r, Ir, J jiJ'J J"
(.Jū- ra krāca, -ca, jū-ra šņā-ca Mig -

lai
-

riā
-

i rīku _ti .ņā .
2. Eima, māsas, mēs uz jūru, 6. Ai jūs jūras zvejnieciņi, 10. Ai jūs jūras zvejnieciņi,

Uz jūrmalu pastaigāt, Redzējāti mūs' bāliņ'? Mēs par velti negribam-.

3. Uz jūrmalu pastaigāt, 7. Ai jūs ciema zeltenltes, 11. Vienam devu slēžu kreklu,

Bāleliņus apmeklēt. Tas gul jūras dibenā. Otram zīda mutautiņ',

4. Vīsi bija mūs' bāliņi, 8. Ai, lūdzami, zvejnieciņi, 12. Tam trešami neko doti,

Pastarīša vien nebij. Velciet viņu maliņā. Devu zelta gredzentiņ!

5. Meklēdamas bāleliņa, 9. Ai jūs ciema zeltenītes, 13. Kuram zelta gredzentiņu,
Uzej'm jūras zvejnieciņ's. Mēs par velti nevilksim. Tam es pati piederēj'

687. JŪRA KRĀCA, JŪRA ŠŅĀCA

K. Blaubergs Jēkabpils Sēlpilī; pier. A. Jurjāns. FS 1495. 1527.

jjf-f N'.H.''fr r fir r r M^ppa
Jū .ra krā .ca , jūra šņā -ca Mig -

lai.- ņā -
i n-ti.ņā - i,

Ta-di ri.di rd~ra
f

t a -di ri.di" ra.ra! Mig.lai.nā- i r?.- ti .ņā.

688. MAN PAZUDA BĀLELIŅIS

Jēkabpils Saukā pier. Bucleru Mārčus. FS 1495, 1529.

4.Man pa.zu.da bā -le_ li
- ņis, Bal -tas avis -vis ga -m- da

-
mis

,
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-f.fr -di ri_di_rā, ti_d> ri_di-rā, fi-di ri.di r3 -la -lā !

[2. Teku dienu, teku nakti 7 Tievis, garis smuks puisītis 12. Ai godīga brā|a māsa.

Jūras malu raudādama, Dzeltaniemi matiņiem, Ko solīji par vilkum'?

3. Jūras malu raudādama, 8. Dzeltaniemi matiņiemi, 13. Vienam devu slēžu kreklu,

Bāleliņu meklēdama. lesarkani vaigu gal! Otram zīžu nēzdaudziņ',

4. Tecēdama uztecēju 9. Ai godīga brāļa māsa, 14. Trešajami vairs nevaru,

Trīs zvejniekus jūriņā(vai: zvejojam). Tas guļ jūras dibenā. tam es pati solījos,

5. Labrīt, jūras zvejnieciņi, 10. Smiltis viņam vaigu grauze,ls. Ne vienami, ne otrami

Redzējāti mūs' bāliņu? Ūdens matus plivināj' Kā pašami stūrmaņam.

6. Paldies, ciema zeltenīte, 11. Ai godīgi zvejnieciņi, 16. Stūrmanītis gudris vīris,

Kādis bija jūs' bāliņ's? Velciet viņu maliņā. Tas sēž laivas galiņā.

17. Tas mācēja laivu irti
lg Pretim .

Pretim vēju, pa vējam, pretim Jyu

689. LĒNI LĒNI JŪRA KRĀCA

Sofija Ansone Rigā, dzim. 1853 Bauskas Svitenē; pier. Em. Melngailis 1931. FS 1045, 6595.

Lēni lē -ni jūra krā -ca
,

Ē-! ai
- jā !

Mīcj _

lai -nā- ji rīku -ti- ņā _ ji, Trai
-

rai _
rā!

Mig -

lai _nā- ji rīku _ti„nā
- ji ,

Trai
-

rai
- rā !

690. UZ PLOSTIŅU UZIEDAMIS

Jānis Milzarājs Rīgā, dzim. 1869 Aizputes Sakā; pier. Em. Melngailis 1936. FS 1045. 7809.

if1
""

l l l M L p Ļ Mf f
f. Uz plosti _sti -nu <• uz -ie_ da

-

mis
,

Die .vam dc
_ vu dvē- se I it.

t. Ej, plo -
šti

- ņi, līgo- da
-mis, Na -va cel *mv Dau.ga -

vā.

i. Uz plosti -sti _-nu uz _ie
_

da-mis, Die-vam dc -vu dvē -se
-
lit\

Z. Ej, plosti -sti - ņi", līgo _goda _ mis, Na -va cel
-

mv • Dau -ga- va
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691. VAKAR GĀJA DIV BĀLIŅI

Jonis. Jirgens Rīgā, dzim. 1871 R-gas Suntažos; pier. Em. Melngailis. 1930. FŠ 1045, 299f.

i. Va -kar gāja div' bā -li
-

ni,, Va.kar gāja div' bā -li- ņi

if r r rp.i p p p piv \.,x pJ»i J 1

p
4.Gar jū - ri.ņu dzie.dā-da

- mi, Gar jū.ri-ņu dzie.da-da.mi, dzie
_

dā-dam1

.

2. Šodien gāja brāļu māsa 6. Ai Vidzemu zeltenīte, 10. Vienam došu slēžu kreklu,
Gar jūriņu raudādama. Tāds guļ jūras dibenāi. Otram zīžu nēzdaudziņu,

3. Ai jūs jūras zvejnieciņi, 7. Ūdens grauza baltus vaigus, 11. Trešajami, jaunākami,

Redzēj't manu bāleliņu? Saule matus balināja. Pate sevi atdošosi,

4. Ai tu liela brāļu māsa. 8.- Ai jūs jūras zvejnieciņi, 12. Pate sevi .atdošosi,

Kāds bij tavis bāleliņis? Velkat viņu maliņai. Zēģelīšu mazgātāja.

5. Smuks puisītis, sārti vaigi, 9. Ai tu liela brāļu māsa, 13. Baltas' baltas ūdens putas,
ledzelteni matu gali. Cik maksās' par vilkumiņu? Vēl jo baltas zēģelītes.

692. ES REDZĒJU JŪRIŅĀ

Ērgļos piēr. P. Bļaus. FS 1495, 1041.

fr> r r r~r i Jl
■
l " J' r

=*=r=

n

Es re
_

dzē -ju jū _ri _ņā Trīs
zvej -

nie
.

kus

iff JSļ ;» J :> 1J1 J}

zve -jo - jam, Trīs zvej -
niekus -kus zve - jo _ jam.

693. ES REDZĒJU JŪRIŅĀI

J. Clmze, «Dziesmu rota» IV, 1874; J. Vītols, «200 latv. tdz.»
}

11, 1919.

-f.Es r'e_dzē-ju jū .rLnā
_

i Trīs zvej.me -

kus
zve.jo-jam^

ifi i i iii" i ufi' r i i ii im
(, Zī ,da tīk

-

lis
j

zel _ta lai
- va, Sid. ra -bi -.na zē -ģe -

līts.

2. Vai godīgi zvejnieciņi, 3. Vai godīga mātes meita, 4. Vai godīgi zvejnieciņi,
Redzēj't manu bāleliņ'? Tāds guļ jūras dibina: Velkat viņu maliņā.-
Smuks puisītis baltu vaigu, Smiltis grauza bālus vaigus*. Vienam došu slēžu kreklu,

Dzelteniemi matiņiem. Ūdens matus plivināj'. Otram zīžu nēzdaudziņ',

5: Trešajami, jaunākami, 6. Lai gan baltas ūdens putas,
Pati sevi nodošos, Vēl jo baltas zēģelīt's.
Pati sevi nodošosi, Uzliek baltas zēģelītes,
Zeģelī-šu mazgataj'. let laiviņa mirdzēdam'.
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694. KO TU GAIDI, OŠA LAIVA.

'Margrieta Pērkone Rucavā; pier. A. Saiaks 193/. FS 170, 1853.

\.
Ko tu. .gai-di, oša -ša- lai. .va

,
Ma-na brāļa val-gu.mā -i,

4. Ai
_

rai ri
_ di, ai

-

rai ri
. di, Mana brā -ļa vai -qu- mā ?

2. No zieme|a vēja gaidu, 8. Es pavilkšu zēģeliti, 14. Kad jūrāi irkļi lūza,
No māmiņas irējiņu. les laiviņa pašņākdama. [Banga cirta cepurītes.]

3. No ziemeļa sagaidīju, 9. les laiviņa pašņākdama 15 Ko tā j ūra krāca, brēca,

No māmiņas nesagaidu. Rīgas virvju lūkotiesi.
Ķ0 fc>ij a aprijuse?

4. Ziemelītis lielījās! 10- Tu lūkoji masta virvju, 16. Aprijuse zelta laivu,

Man laiviņu lecināti. Es zēģeļu audējiņu. Duj' sidraba irējiņus.

5. Nelieliesi, ziemelīti, H- Māmulīte žēli rauda, 17. Izmet tīklus, izmet laivu,

Es pavilkšu zēģelīti. Kad šūpuļa virves trūka. Neizmeta irējiņus.

6. Rītā iešu jūriņāi 12. Neraud' žēli, māmuliņa, 18. Izmet pašus irējiņus
Ar ziemeli maldītiesi.\ Kad šūpuļa virves trūka. Baltā putu gabalāi.

7. Ziemelimi baltas putas, 13- Raudi žēli, māmuliņa, 19. Iziet divas merģelītes,
Man jo balta zēģelīte. Kad jūrāi irkļi lūza, Tin baltāi audeklāi,

20. Tin baltāi audeklāi, 21. Div'merģeles šūpotājas,
Liek sudraba šūpulī. Kas to.s viegli vēcināja.

695. KAS SPĪDĒJA, KAS MIRDZĒJA

Anna Kurša Rucavā, dzim. 1850; pier. Em. Melngailis 1923. FS 1045, 3519

ifrft-p r r ;,| r
1 J J,|

r
r J ■TC'-h.m

4. Kas spīdē - ja, kas mir.dzē -ja Zē.cjel -
nie -ka lai.vi.ņā -i,

if i n i i t
' i \i, i i nll p 1 i

4.0 i tad ri
-

di
, ra -la- la

-
di, Zē .cjel -

nie -ka lai.*vi
»

ņā??

z. Zē
- ģel-nie.ka lī .eja.vi _ņa Z ve.ju nav.dv rē.ķi.nā^ja,

z. Zē
- ģel - nie -ka lī _vi- ņa Zve-ju nav.dv rē -ki

- nāj*.

3. Zveju naudu rēķināja 4. Neba dižas vainas dēļi 5. Siļķei galvu nolauzusi,.
Simtiem prūšu dālderiemi. Zvejnieks savu sievu kūla: Tīklam aci pārrāvusi.



696. UPE TEKE,SACĪDAMA]

Anna Lustike Rucavā, dzim. 1891; pier. Em. Melngailis 1933. FS 1045, 7597.

if-ii rp r
Jl i r j -ju-M'' j 1 j;3 J' i^P

U-pe te
-

ke, sa -čī -da
_.

ma: Es ba _gā- ta mātes -tes mci
_ ta;

[f J'J- J -Mp r I rfi J. II

U-pe te
_ ke, sa -cī- da

_ ma; Es ba -gā -
ta mā~tes meit'.

697. AK TU PAPES EZERIŅI

Rucavas teicēji Rigā 1934; pier. E. FS 1718, 189.

$jry Ļ r; JMf- J' j) JmV'J> j» IJ>J> J>
4. Ak tu Pa -pes e-ze -

ri
_ ņi, kam tu* augi tik ra -ze

_
nis,

if ' ' iJ?\ļ r L r
U ll i' M "

L Tral Ja _ļā
- - ,

tral Ja -lā --

7
Kam tu augi tik ra -

zēns?

[1. Ak lv Papes ezeriņi, 3. Kad merģeles gavilēja, 5. Ņjedras šņāca, vēji pūta,
Kam izdevi sav' meitiņu? Trlcej' tavis udentiņis, Udentiņis'līgojāsi,

2. Bij -to luste klausītiesi, 4. Trīcēj' tavis udentiņis, 6. Ūdentiņis līgojāsi,
Kad merģeles gavilēja. Kustēj' tavas niedrutiņas. Barga vēja izdzenātsi.

Rucava, 170, 1853.1
698. AI ZAĻAJĀ LĪDACIŅA

J

Pier. Kuldīgas Saveniekos; J. Vītols, «200 latu. tdz.» 1, 1906.

\ff'! ,1 ' ' '
[ I ļ. I I U

1 J I
4. -Ai za -jā _ja līda- ci

- ņa, līda
-

ci
- ņa ?

ar ma _

!m
_

f
. _

ifV; r r piir uj j ir r
Lri_ dv ri

_ .dv, r.i.du ri
_ dv, Nac ar ma .ni ro -tā

-

ties!

2. Tu dziļāja jūriņāi, 3. Jūriņ' prasa smalku tīklu,
Es ozola laiviņāi. Laiva baltu zēģelīt'.

699. AI ZAĻAJĀ LĪDACIŅAn

Talsos pier. Brūns. FS 1495, 947.

if-* r r r p iļļt p r r 11 1 f""J J1
Ai za -laja -ja lī

- -
da-ci ņa, Nāc ar ,ma. X

-
ni
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J J J f PTēļj-
Jl «I li

ro -tā
-

tie - si, Nāc ar mani rota --ta
-
t ies.

700. AI ZAĻAJĀ LĪDACIŅA

Strādnieks Aizputes Dunalkā; pier. A. Jurjāns (?). FS 1495. 949.

Ai za -lā
- ja lī

- da-ci
_ ņa, Nāc ar mani ro --tā -t ie_si *,

Ai za
-

lĪ -da-ci
.

na
,

ar- ro

-t^-ties^

701. AK TU ZAĻA LĪDACIŅA

Anna Pakalns Bauskā, dzim. 1557 Bauskas Vecmuižā; pier. Cm. Melngailis 1931. FS 1045, 3125.

ijr''3r r r 'h 'Crr JJ i r cjr pp ir §

1. Ak tu za_ -ļa lī. da. ci. ņa, Nāc ar ma. -ni spē. lē. tie.si;

r. Ak tu za. .ļa ti". da. ci. tia, Māc ar ma. .ni spē. le. ties!

2. Ak tu za]a līdaciņa, 4. Jūriņ prasa smalku tīklu,

Tu gul' jūras dibenāi, Laiviņ' baltu zēģelīti.
3.. Tu gul' jūras dibenāi,

Es ozola laiviņai.

702. AI ZAĻAJĀ LĪDACIŅA
Juris Pērkons Rucavā, dzim. 1870; pier. Em. Melngailis 1911. FS 1045, 530.

Ai za.lā. ja lī. da. ci. ņa, Nāc ar ma. m spē. lē.tie si;

r r m \ ]\ j j r^^^Mi
Ai za. ļā. ja lī. da. ci. na,' Nāc ar ma. ni ro. tā. ties. 1
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703. AI ZAĻAJĀ LĪDACIŅA
Anna Tamuža Liepājas Dunikā, 69 g. v.; iedzied, fonografā 1928. At'sijr. A. Salaks. A Krūmiņš.

FS 170, 922 Fon 92. 1.

•2. lai. vi. nā.ja,

rpr pN r J J ir r rlMcgpr r i

I. Ai za. ļā. ja lī. da. ci. ņa, Nāc ar ma. -ni spē. -

1 ē.tie_ si;

k]i> r r rj'-N JJjj\J J f $ $ \J J J n

) I.Ai za. ļā. i līda. ci. na, Nāc ar ma. ni spē.lē. ties!

2. Tu dziļāji jūriņāji, 3. Jūra prasa smalku tīklu, 4. Uzliek baltu zēģelīli,
Es ozola laiviņāji. Laiva baltu zēģelīti. let laiviņa pašņākdama,

5. let laiviņa pašņākdama 6. Tu lūkoji masta virvī,
Rīgā virvju lūkotiesi. Es zēģeļu audējiņu.

704. AI ZAĻAJĀ LĪDACIŅA

|1Ļ
Mcrfonas

Marijai
1495,941.

Ai za. Jl, ja lī. da. ci. ņa, Nāc ar -ma. m spē. lē. ties;

Al za
- ! ā

- Ja lī- ci. ņa, Nāc ar ma. ni spē.lē. ties.

705. AI ZAĻĀJI LĪDACIŅA

Katrīne Putniria Aizputes Basos, dzim. 1900; pier. Em. Melngailis 1929. FS 1045, 3446.

\§Uh J'J'JJ JM |yb fJJiļjļ P f{f^£
Ai za.ļā. ji lī. da. ci. ņa, Nāc ar ma. ni spē.lē. tie. si!

Ai za. ļā. ji lī. da. ci. T}3>
Nāc ar ma. ni spē.lē ties*'
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706. AI ZAĻAI LĪDACIŅA

Emma Rozentāls, dzim. 1886 Aizputes Kazdangā; pier. Em. Melngailis 1930. FS 1045, 2436.

r r r J ir r r j ir r-f^u^-J-^
Ai za.jā. i lī. da. ci. ņa, Ai za. ļā. i lī. da. ci. -ņa,

ir r
J J-Kr^rr^J i J r

J Ji ?

Nāc ar ma.ni rotā. tieši, Nāc ar ma.ni ro.tā. tie.si, ro.tā., Ties!'

707. AI ZAĻĀM LĪDACIŅA

Katrīna Jansone Aizputē, dzim. 1853 Aizputes Cīravā; pier. Em. Melngailis 1930, FS 1045 , 2403 . 2395.

r- rr J l-ifjj r
J-1 lJ J,-J'U J l'-ī

1. A:. zaļā. ji līda. ci. na, Nāc a. re ma. ni spē.lē. tie. si!

1 J'J'J/jj 13 r r Ir

Ri. di ri. di, ri. di rf. di ! Nāc a. re ma. ru spēlē- ties-

2. Tu dziļāji jūriņāje, 5. let laiviņa mirdzēdama

Es ozola laiviņāje. Pie tautieša namdurvīmi.

6. Tautiets mane laipu meta,
3. Jūriņ' prasa smalku tīklu, Laipu laipas galiņāi.

Laiviņ' baltu zēģelīti 7. Labāk brienu tēva dubļus,
Ne tautieša laipu laipas.

4 Uzvelk baltu zēģelīti, g Tēva dubļj sidraboti.
let laiviņa mirdzēdama. Tautu ļaipas asarQtas.

708. AI ZAĻAI LĪDACIŅA

. Madaļa Sproģe Ilūkstes Rubenē, dzim. 1870; pier Em. Melngailis 1931 FS 1045. 3670.

p fl p I p
J' J ] J> I J J- p I J> J I

1. Ai za. ļā. i lī. da. ci. ņa, Nāc ar ma. ni ro. tā. ties!
m

Trai. rit, trai.rit, trai. ri.di rai. rā! Nāc ar ma.ni ro. tā. ties!

2. Tu gul' jūras dibenāi, 4. Uzvelk baltu zēģelīti,
Es ozola laiviņāi. let laiviņa vizēdama,

3. Jūriņ' prasa smalku tīklu, 5. let laiviņa vizēdama

Laiviņ' baltu zēģelīti. Līdz tautieša robežāmi.
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709. ZILA ZAĻA LĪDACIŅA

a Anna Krūze, dzim. 1867 Valkas Smiltenē; pier. Em. Melngailis 1933. FS 1045, 7483

lgtyfl *Pp p I p
*1> *\ i' J' pI p

Zi_ la za. ]a lī. da. ci. -na, Nāc ar ma. ni spē.lē. ties-

r ri P p p- Ju J' fi p pi p

Tra. ra, ok. tai ri. di '. Nāc ar ma. ni spē. lē. ties1.

2. Tu zilāi jūriņai. 3. Jūra-prasa smalku tīklu, 4. Uzliek ballu zēģelīti,
Es ozola laiviņā. Laiva baltu zēģelīt'. let laiviņa dziedādam',

709a AI ZAĻAI LĪDACIŅA

<Stīne l/pīte c/z/'m. /Čs7jprer £m/Ļ?e/nyo///s 7331. FS /04S, 3492.

ytis j ir
jjj ii-hr-j.j pi j ;>j.^

Ai za.ļā .
i lī .da. ci

. na, Nāc ar ma. ni spē.lē .ties!

ift j «Mr ppir gpr pg ir p
j ,g irj-r/rii

Tra. ri.di, Tra.ri.di, tra. ri _di, tra. ri -di ! Nāc ar ma. ni spē. lē. ties'

710. AI ZAĻAI LĪDACIŅA

Madonas Kraukļos pier. Marija Cubene. FS 1495, 2370.

W H J' i' P"Ņ i P P Q ji i P p
jl J' i

Ai
za. ļa. i lf_ da. ci. na

r
lī. da. ci. ņa,

Nāc ar ma. ni spē. lē. ties, Nāc ar ma. ni spē. lē- ties!
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711. AI ZAĻAJI LĪDACIŅA

Taisu Sasmakā pier. J. Heniņš. FS 1495, 945.

jl' rt
r rip p r rip p r r\ $

Ai za. lā- ji li- da. ci. ņa, Nāc ar ma. ni ro.tā. ties!

kjļ Jpr r\p p r fip p r ri p
-T2 j n

Ai radi ri. di, ai. ra ri. di, Ai. ra ri. di ra. la. lā !

712, AI ZAĻAI LĪDACIŅA

Bergmanis Ventspils Ēdolē; pier. A. Salaks 1940. FS 170, 1921

kji j» pupipp p -p i p p«n i

Ai za. lā. i lī. da. ci. na, Nāc ar ma. -ni

l(j J>J>J,J>||: IJ>J>Jļ

spēlē, tte.si, Tid. ra.rā, tid- ra. rā! Nāc ar ma. ni - spē.lē. ties'

spē.lē.tie.si, Tid_ ra.rā, tra. rā, Radi.ra, radi-ra rā!

713. AK TU ZAĻA LĪDACIŅA

Liepājas Aisterē (?) pier. A. Rttiņš ap 1890. FS 1495, 939.

kfc j>c/p pppJh J J> ej-
j'i J>J> j i

Ak tu za_ ļa lī. da. ci. ņa. Nāc ar ma. ni spē.lē. ties!

4y JOw>j i pec
ii

Tra.da.ra. ra, tra.da. ra. ra
;

Tra.di. ra, ra.di.ra
. ra-
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714. AI ZĀLĀJI LĪDACIŅA

j! r)

M

J~**~2 KUl^gaS^^Ln^°
S

' j'
Pler M

2545^
1. Ai za. ļā. .ji lī. da. ci. na, Nāc ar ma. .ni

jj j j[u ri ;^J i »
ii

I.spē. lē. tic si, Tra. rā, tra. rā, Ra. di.rā, ra. di. ra. .rā!

2. Tu dziļāji jūriņājī, 4. Uzvelk baltu zēģelīti, 6. Tautiets mane laipu svieda

Es ozola laiviņai. let laiviņa dziedādama, Zāģētāmi dēlītēmi.

3. Jūriņ'prasa smalku tīklu, 5. let-laiviņa dziedādama 7. Tīk meitiņi laipu iete,

Laiviņ' baltu zēģelīti. Līdz tautieša namdurvīmi. Tīk tev tēva dubli brist?

8. Labāk brienu tēva dubļus, 9- Tēva dubli sidraboti,

Ne tautieša laipu eimu: Tautu laipa asarota.

715. AI ZAĻAJĀ LĪDACIŅA

.
Anna Jurke (Jurike) Nīcā, dzim. 1877; pier. Em. Melngailis 1931. FS 1045. 4494. 5013

j r jjrr ir r QJ'i j j j [
Ai za. ļā. ja lī. da.ci. ņa, Nāc ar ma. ni spē.lē. ties. (i),

r il! r r
p ppr a j r r" p ir J^

Ramti ramti.rā, ra. ra. ra. ra.ra, • Nāc ar ma. ni spē.lē.ties!

716. AK TU ZAĻA LĪDACIŅA

. Margrieta Sārmate Nīcā, dzim. 1875; pier. Em. Melngailis 1931. FS 1045, 4567.

j j JJvm jjrrir J J'

p
j,i jj j i

Ak tu za. ļa lī_ da. ci. ņa, Nāc ar ma. ni spē.lē. ties,

4"h
i
|J, y ir r r l-'rr J'U j j II

Tra.la. la. la. lā, tra. la. lā
;

Nāc ar ma, ni spē. Jē. ties!
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717. AI ZAĻĀI LĪDACITE

Marija Eglīte Aizputes Valtaiķos. 58 g. v.; pier. A. Salaks 1930. FS 170. 1598.

Ķersta Mazlovska Kuldīgā, dzim. 1841 Aizputes Klosterē; pier. Em. Melngailis 1930. FS 1045. 2590.

f ppp\i Ģ p J' pI p LV p p 1

Ai za. ļā. i tī.
.

da. cī. te, Nāc ar ma. ni

J'pJj.JJ l r IJ>F .M ji j'll
spē.lē. tie.si! j Tra. ra.

. ra, ra. rL di rai. la. lā!

Ra. .ra
. _ra, ra. ri. di rai. la. lā!

718. AK TU ZAĻA LĪDACIŅA

A . Pēteris Korāts Aizputes Alsungā, dzim. 1869; pier. A. Salaks 1940. FS 170, 2106.

\§hr p J r ir jr J'J j if r J r i r pJu JiH

Ak Tu za. ļa li. da. ci. ņa, Nāc ar ma.ni spē. lē. tie.si;

j jjijir^' p r r iPp p p i a

Aktu za.ļa lf. da. ci.
ņa,

Nāc ar ma.ni spē. lē. ties !

719. AI ZAĻAJĀ LĪDACIŅA

. , Sabērts Jelgavas Bukaišos; pier. A. Jurjāns. FS 1495, 943

Ai za.ļā. ja U. da. ci. na, Nāc ar ma.ni ro. tā. tie. si;

I0f
rJrr/ ir J'j jirr rj JJi J. ii
Ai za. ļā. ja £ī* da. ci. ņa, Nāc ar ma. ni ro. tā. ties.
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720. LĪDACĪTE, ZAĻACĪTE

a
ji

Jelgavas Vecaucē pier. J. Lieknējs. FS 1495. 1315

isMa r
- J'r <+r )UJJ J ir Ef" p i

Li", da. cī. te, zal. a. cī. te, Nāc ar ma.ni ro. tā. tie. si;

J'f r i,- J'jjj ļfj f ļj.Jj Uj j|
Lī. da. cī. te, zaļ. a. cī. te, Nāc ar ma. ni ro. tā. ties!

721. AI ZAĻAI LĪDACIŅA

n Kuldīgas Skrundā pier. M. Dravnieks 1870. gados. FS 1495, 935.

yfh rrO C i r JJ i r rr i

Ai za. ļā. .

i līda.
-

ci. .ņa, Nāc ar ma. ni

$ *či
r r V Ir v \P|? r PPM (j^l

spē. lē. ties! Tra. .rā ra. di. ra ra. di. ra.
.

rā!

i

722. AK TU ZAĻA LĪDACIŅA

a
Anna Bērziņa, dzim. 1854 Cēsu Lizumā; pier. Em. Melngailis 1932. FS 1045, 7360.

J 1 j) ;> j)\ j) j) ji J' | p p p J' i p
1. Ak tu

#

za. ļa ļt. da. ci. na, Nāc ar ma. ni spē. lē. ties !
2. Tu dzi. jā. i jū. ri. ņā. 'i, Es o- zo- la. lai. vi. ņā.

}> J'
r i ji J* j> j) j, ij> j) j :ii

1. Ra. la. lā, ra. la. lā, Nāc ar ma. ni spē. lē. ties!
2. Ra. la. lā, ra. la. lā, Es o. zo. la lai. vi- nā.
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723. AI TU ZAĻA LĪDACIŅA

t Anna Rozenbergs Rīgas Jūdažos, dzim. 1867; pier. Em. Melngailis 1931. FS 1045. 4920

iļT* J J r J J j j ir r r r ir r r pi

1. Ai tu za. la lī. da. ci. na, Nāc ar ma. ni ro. tā. tie. si;
2. Tu dzī. vo- ji jū. ri. nā. i, Es o. zo. ta lai. vi. ņā. i;

ij^1,
rr r jjj v j r JJJ II

1. Ai tu za, ļa lī. da. ci. ņa, Māc ar ma. ni ro. tā. ties!

2.Tu dzī. vo. ji jū. ri, ņā. 'i, Es o. zo. ta lai. vi. ņā.

724. ZILA ZAĻA LĪDACIŅA

Vīlums Dāls Rīgas Ropažos, dzim. 1850; pier. Em. Melngailis 1932. FS 1045, 7225.

Elizabete lansone, dzim. 1870 Rīgas Suntažos; pier Em. Melngailis 1932. FS 1045, 7265.
.

A . Var.. 1045, 7265.

;,;»;■;>i r r r pip p jj j, j>i
f. Zi. la za.la lī. da. ci. ņa Nāk ar ma.ni ro. tā. tie. si;

J P J 1 ! J'p J p
> liJ J JII

Zi. ta za. la lī. da. ci. na NāK ar ma. ni ro. tā. lies-
> »

Citi panti tā:

i J'J»J'J1 ir rr- «M
2. Lī. dak'jū. ras di. be. nā. i, Es o. zo. la lai. vi. ņā- ij

Suntažos, 1045,7265.

I J> JW> Jm r
r r -p ņ p p

Jj j. i r j

t. Zi. la za.la lī_ da. ci. na, Nāc ar ma.ni spē. te. ties;

725. AI MENCITI, ZILSPĀRNĪTI

/ I £a/e Ulmane, dzim. 1846 Tukuma Aizupē; pier. Em. Melngailis 1932. FS 1045, 7073.

i$ j» ji ju J1 ji rrip p p p i jl J1 J-^^

Ai men.cī. ti, zil. spārnī. ti, Nāc ar ma.ni lv. stē.tie. si;

|J,
ii j) ji rJ J-11 ppnJ>i ji p j p i j)^^

Ai mencī. ti, zil. spārnī. ti, Nāc ar ma. ni lu.stē-ties!
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726. MĪĻA ZAĻA LĪDACIŅA

4 Marģieta Pipare Aizrucavas Patiņģerē, dzim. 1870; pier. Em. Melngailis 1931. FS 1045, 4865, 5749.

;»j> p Pupfrr i&p pr>p v p P
J- £

i. Mī. ļa za. ļa tī. da.ci. ņa;
Nāc ar "ma-ni spē. fē.tie_

sa;

1-Mī. 1a za. ļa lī. da. ci. ņa ;
Nāc ar ma. ni spēJē. ties.

2. Tu gul' jūras dubenāi, 4. Uzliek laivi zēģelīti, 6. Simtu jūdžu naksniņā,
Es ozola laiviņai. let laiviņa pašņākdama. Divi simti dieniņāi,

3. Jūra prasa smalku tīklu, 5. let laiviņa pašņākdama 7. Divi simti dieniņāi
Laiva baltu zēģelīti. Simtu jūdžu naksniņāi. Rīgā virvju lūkotiesi.

8. Tu lūkavi masta virves,

Es zēģeļu audējiņu.'

727. AI ZAĻAJĀ LĪDACIŅA

* Augušie Rukenlece Liepājas Dunikā, dzim. 1878; pier. Em. Melngailis 1934. FS 1045, 7751

1. Ai za.ļā.ja ! lī.da.ci.na, Nāc ar mani! spē.lēties, Nāc ar -mani spēlēties!

i i

2. Tu dzi.ļā.ja jū.ri.ņS.ja, Es o. zo.la lai.vi-ņā, Es o. zo.la lai. vi. ņa.

728. AK TU ZAĻA LĪDACIŅA

A Kārtis Maldons Madonas Tirzā, dzim. 1886; pier. Em. Melngailis 1931. FS 1045, 6813.

Ak tu za_ ļa lī. da.ci. na, Nāc ar ma. ni spē. fē_ tie_ si!

i^ 1 " i >-h j11 1 i ill t
' 11) '' i

Trai.rai ri. di ral.la. lā, Nāc ar ma. ni spē.lē. ties!
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729. AI ZAĻAJT LĪDACIŅA

a Ķersta Mazlovska Kuldīgā, dzim. 1841 Aizputes Klosterē; pier. Em. Melngailis 1930. FS 1045, 2525

\<ylt r'r J Jif rr, f\t J
f Jr Jfi ++ H 1

Ai za. ļā. ji U. da. ci. ņa, Nac ar ma. ni spe. lē. 'ties!

p p r >J i p p f r7 i r r p ji j j ,j ii

Ti. di. ri rā, ti. di.ri rā! Nāc ar ma.ni spē.lē. ties!

730. AK TU ZAĻA LĪDACIŅA

.
Talsu Sasmakā pier. J. Heninš. FS 1495, 927.

\§H *j> j ij p p pum j j j i
Ak tu za. la līda. ci. ņa,

lī- -da. ci. ņa,

i(j f rr j Jj j J 1 J'JļJ; j>i J>p pp i

Nāc ar ma. ni spē.lē. ties! Ak ti. di ri.di ri.di ri.6\,

\p P r j jij j jai
Ak ti. di ra.ra, ra.ra ra.ra, Nāc ar ma. ni spē.lē. ties!

731. AI ZAĻĀI LĪDACIŅ

a Erglos pier. P. Bļaus. FS 1495, 929.

\§i p- ji j> j>\ J» J-1 j i p' ji j> jm J> J> a

Ai
za. ļā. i li. da. ciņ ;

Nāc ar ma. ni spē.lē- Ties!

tjfr- J' p r i p p r ii
r h pi m P

Tra.fa. lā, tra. la. lā ! Nāc ar ma. ni spe. lē. ties.1



732. LTDACĪTE, ZAĻACITE,

Kuģa Liepājas Ezerē; pier. A. Salaks 1926. FS 170, 145.

Lf. da. cī. te, zal. a. cī. te, Nāc ar ma.ni spē.lē. tie. ai;

Hj' (I
1 J>p !■" J'J JiU'J' J'J'IJtJ. J II

Lī. da. cī. te, zal. a. cī. te, Nāc ar ma. ni spē.lē. ties!

733. AI ZAĻĀJI LĪDACIŅA

Maiga Anzike, dzim. 1864, un Katrīna Murkša, dzim. 1864; Nicā pier. Em. Melngailis 1931. FS

1045, 4459, 4964.

4% i ' Jj'j'ļj j j Ji j J O'p ir r fJ i
Ai za. ļa. ji ; lī. da. ci. na, Nāc ar ma. ni spē. lē. tie. sa;

ij JJj i * J J J
r ir rr ri

Ai za.ļā. ji lī. da.ci. ņa,
Nāc ar ma. ni spē.lē. ties!

734. JORIŅ' PRASA SMALKU TĪKLU

* . ii Talsu Sasmakā pier. A. Jurjāns, «Latv. tdz.» 11, 1885,

i(fr
r
Hi JJVP ir J'J JMj P c/pir pr i

1. Jū. rin' pra. sa smal. ku tīk. 1u
;

Lai. vin' bal. tu zē. ge. līt;

r p/ pi r J' J J'i r p r
jl ' J J^J-'i

1. Jū. riņ pra. sa smal. ku tīk. lv, Lai. viņ' tai. tu zē
_ ge. līt.

2. Uzvelk baltu zēģelīti, 5. Vai tu brauci vai nebrauci, 8. Nu ardievu,
let laiviņa mirdzēdami Tu jau manis nedabūs. Tu vairs manis neredzēs.

3. let laiviņa mirdzēdama 6. Labāk tēva dubļus bridu, 9. Nu es braukšu jūriņai,
Līdz ziemeļa namdurvīm. Ne tautieša laipu gāj': Pa tiem jūras krastiņiem,

4. Ziemeļami daiļa meita, 7. Tēva dubļi sudraboti, 10. Pa tiem jūras krastiņiemi,
Tās es braucu lūkoties. Tautu laipas asarots. Pa tiemjūras vilnīšiem.
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735. JORIŅ' PRASA SMALKU TĪKLU

Talsu Sasmaka. FS 1495, 181.

r iļ. ri f r p pi r Pf. iJ? frp ir.Jvj>i P
J'

dūriņ prasa smalku tīk.lv, vai,vai,vai! Laiviņ baltu zeģe.li.nu, Tra-la la.la. lai

736. AI ZĀLĀJI LĪDACIŅA

Katrīna Murkša Nīcā, dzim. 1864; pier. Em. Melngailis 1931. FS 1045, 4461.

kļi'ft MrJ rj ' i r J

4. Ai za.ļā _
ji li _da_ ci

_ ņa, Ai za.la
_

ji li _da_ ci
. ņa,

kļS-r» JJiJrrrpi pprJr Ji M,>J 11
-I. Nāc ar mani spēle _

tie
_

sa, Nāc ar mani spe _
le'.ties!

[2. Jūriņ' prasa smalku tīklu, 3. Met jūrāja smalku tīklu,
Laiva baltu zēģelīti. Uzvelk baltu zēģelīti,

4. Uzvelk baltu zēģelīti,
let laiviņa mirdzēdama.

Nīca, 1045, 4945.]

737. AI ZĀLĀJI LĪDACIŅA

Danģene Būtinciemā, dzim. 1857; pier. Em. Melngailis 1927. FS 1045, 493.

lļ''l 'i |ni l ni 'Ti I 1 PJI Nlp
w \. Ai za _la_ ji li _da_ci

_ ņa, Nāc ar mani spe _le-ties,

2. Tu dzi _ļā_ ji jū _ri_ ņā _ ji, Es o_ zo _la lai.vi.ņā,

$/k r p~r i r r\ p p Jit j j
9

Nac ar mani, _ni, Nac ar mani spelē _

ties!

2. Es o zo
_

la,. Es o_zo _la lai _vi
_ ņā.

738. MĪĻA ZAĻA LĪDACIŅA

Marģieta Pipare Paliņģerē, dzim. 1870; pier. Em. Melngailis 1931. FS 1045, 3923.

IjAi j r rij rj j i_J_ jj
w i4i

MT_ la za _la li_da.ci.na, Nac ar mani _ni spe _
lēt,skriet,
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ijA r r7 i r firr rJ ft >J
0

n
Nāc ar» mani, _ni, Nāc ar mani spēlēt, _lēt, skriet!

739. AI ZAĻĀI LĪDACIŅA

Jānis Matīss Rucavā, dzim. 1876; pier. Em. Melngailis 1931. FS 1045, 3925.

\f<4 j r j r | j r j j | J j J j jJ |
Ai za _lā

_
i IT

_

da. ci
_ ņa, Nāc ar mani spē.lē _ tie - si,

ijA r r ri r
•

ri r r r r i* r ,)
a

i
Nāc ar mani, _ni, Nac ar ma-ni spē „

lē
_

ties!

740. TĒVS MAN TAISA OŠA LAIVU

Kuldīgas Skrundā un Saldū pier. M. Dravnieks 1870. gados. LTMM 11, 1903., 90. Ipp.

p r J'r rl J "j jlln ni l 1

A. Tēvs man tai_sa oša _ša lai_vu, Tēvs man tai
_

sa oša _ša lai_vu,

i* j j Pr ir pj \ nnnr\ir~}fri 11
4.Zel-tī

_
tie _mi ai

_ ri.šiem, Zel _ti
_

tie _mi ai
_

ri
_

šiem.

[2, Māte auda zēģelīti, 3. Teci, mana oša laiva, 4. Simtu jūdžu dieniņāi,
Linu šķiedras šķeterēja. Simtu jūdžu dieniņāi, Divi simti naksniņā.]

741. MAN TĒTIŅIS LAIVIŅ' TAISA

Andrievs Kalniņš Aizputes (?) Brediku ciemā, dzim. 1866; pier. Em. Melngailis 1926. FS 1045, 293 L

w"i J J
p pi r r f p i r p J J-.^pī

1. Man tē
_ ti.ņis lai.viņ tai.sa, Li

_
kus kokus ē_ve _lē

_ i}
2. šau.ra šaura man lai

_ vi.ņa, No.plī. su.ša zē .ģe_ lī
_

te;

\U"i J j j>> i j j • j>N J
p p ftr J Jll

1. Man tē
_ ti_ņis lai

_ viņ tai.sa, Li
_

Kus ko.kus ē
_ ve, _

lē.

2. Šaura šau.ra man lai _vi _ņa, No
_

pil
_

su.ša zē _ģe
_

līt
1

.
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742. TĒVIS, TĒVIS, TĀIS' MAN LAIVU

Late Ulmane Tukuma Aizupē, dzim. 1846; pier. Em. Melngailis 1932. FS 1045, 7072.

4. Te-vis, tē
_ vis, tais man lai _ vu, Aud, ma.mi

_ ņa, ze_ģc-lit^

kUr r 11 p r r i jw> r r i j' *p
I.Te-vis, tē

_ vis, tais'man lai
_ vu, Aud,ma_mi

_ ņa, _e_ģe-ht\

2. Rītu iešu jūrīnāi 6. les iaivīna pašņākdama
Ar ziemeli maldīties. Simtu jūdzu naksniņā.

3. Ziemelītis lielījāse - 7. Simtu jūdzu naksniņai,

Man laivīnu lecināt. Divi simti dieniņā,

4. Nelieliesi, ziemelīti, 8. Divi simti dienīnāī,
Man laivīnu lecināt. Rīgā virvju lūkoties.

5. Es pavilkšu'zšģelīti, 9. Tu lūkavi masta virves,
les laivīna pašnākdam'. Es zēģeļu audēiīn;.

743. TĒVIŅ, TĒVIŅ, TAIS' MAN LAIVU

Anna Sproģe Sveniajciemā, dzim. 1874 Rucavā; pier. Em. Melngailis 1934. FS 1045,
7656.

\lh j> * r r 1 j) J
,

J 1;»J 1 J J 1
Tē_vin,te._ vin, tais1 man lai

_ vu, Aud, ma-mi
_ ņa, ze-ģe-lit

1

;

nī/ ** r ri (i p r ri* ■» r r IJ'

Te
_ vin, te

_
vin

,
tais man lai

_ vu, Aud,ma _mi
_ ņa >

ze_ģc-lit'
>

.

. 744. TĒVIS, TĒVIS, TAIS' MAN LAIVU

,
Fricis Glins Preiļos, Kuršu kāpās; pier. Em. Melngailis 1927. FS 1045, 464.

\ll *;> .i» j> I p p p pIP p P pI f p p
Tč_vis, te

_ vis, tais man lai
_ vu, Aud;, ma _mi - ņa, "ze_ ge _ Ut\ Het

|Ž~J? j> j» J> iPj>j» ji i J3p- pi p 5^

jak _sa
_

sa
;

hei ri _lasa, -sa, hei ra di ru .di ra _la
_

lai
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745. TĒVENC, TĒVENC, TAIŠ MAN LAIVEN

Dore Kalnišķis Nidā, Kuršu kāpās; pier. R. Malvess 1932. FS 627, 957.

/ * ;>i p_ p p pi p r p fi f p p i
Tē_venc,te_venc, tais man lai

_
ven Ar zem.li _nu vē _je _ nu, Hat

Vir vir vir vir, bam bam bam bam, rū _di rū _di ra _la - lā, Hai

4Jlj>*i j» j> i J-1 £ip p r 1
juk _sa

_ sā, hai rid _la
_ sā, hai rū _dirū

_

di ra _la_ lā 1

juk _sa
_ sā, hai rid _la

_ sā, hai rū _dirū«. di ra -la- lā !

746. MAN MĀMIŅA IZAUDUSE

Nicā pier. A. Jurjāns 1891. FS 1495, 1477 Bb 43, 1855a.

J"1 F1 p JV'I r J 1
Man mā.mi-ņa i_-au-du.se Bal-tu li -nu zē-ģe-17-ti, Eja, -ja,

\ty rripp p p i p j> ip p p ļpi f m
c

- ja, Ņemsim,ģē-ģer, sirmzir -dzi.ņu, [e_sim zve_jot zuvs!

747. DARĪŠU LAIVIŅU

Krustpilī pier. 1. Vītols 1891. FS 1495, 423-.

4ffpii p f p i j r i V * j,i j iH
Da_rīšu lai-vinu Straujupes ma_lā, (pa.rīšu laivi.ņu Strauju, pi-tes ma

-
lā.J

748. ŠAURA ŠAURA MAN LAIVIŅA

K. Blaubergs Jēkabpils Sēlpilī; pier. A. Jurjāns. FS 1495, 1451.

ijA* rpjr i p j uj j j ij. j>jp icrj^Pi
4. Šau.ra.šaura man lai_vi

_ ņa, man laLvLņa, No-plīsu-si zē _ ģelīt'.

[2. Nevarēju līdzi tikti

Ar citiem zvejniekiem.
FS 961, 5360.]
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749. LAIVĀ DZIMU, LAIVĀ AUGU

Anna Bērziņa, dzim. 1854 Cēsu Lizumā; pier. Em. Melngailis 1932. FS 1045, 7353.

ih p * i j j j> p i p p p pi p
<I.Laī_vā dzi_mu, lai _vā augu, _gv, Lai_vā nakti pār_ gu _ lēj

1

;

6ļž p i' J? p; P j> j> J>i
j> p>i J' J^l

4.Lai_vā dzimu, _mv, lai _vā augu, _gv, Lai_vā nak-ti pār-gu. lej 1

.

2. Laivā turu launadziņu, 6. Oša laiva smaga laiva, 10. Liepas laiva laba laiva,
Niedrā kāru vainadziņ. Tā nogrima dibinā. Tā panāce vainadziņ'

3. Datek zaļa līdaciņa, 7. Ņem, bāliņi, ziedu laivu, 11. Viņpus Rīgas, aiz Daugavas,
Noraun manu vainadziņ. Brauc pēc mana vainaciņ'. Zvejnieciņa klētiņā.

4. Aiziet manis vainadziņis, 8 Zjedu laiva vi ,a ,aiva? ļ2 leraudzīju vainaciņu
Burbuhtes mētādams.

Vilnis svieda maliņā. Zelta vadža galiņā.

5. Ņem, bāliņi, oša laivu, 9 Nem> mļ ■{[ laivu> ļ3 pied sjmti sasolļ;Uj
Brauc pec mana vainaciņ . Brauc pēc mana vainaciņ .. Viņš j ausu nepagrjer.

14. To vārdiņu vien sacīja: L5. Lai nāk pati valkātāja
Lai nāk pati valkātāj', Pāra nakšu klāt gulēt.

750. LAIVĀ DZIMIS, LAIVĀ AUDZIS

E. Lūss; pier. A. Jurjāns (?). FS 1495, 2627.

\UI
p J> J'_j, IJ>.EjiplPPPplPpf l

Lai _va dzi_mis, lai _vā au_dzis, Lai_va nak_ti par-gu _lej\

4* I !■ ll I' II 1
I 111 1 1 ,', II

Tra _la _lā
,

tra -la _la 1 Lai_ vā nakti par _gu _ lej.

751. LAIVENIEKA MEITA BIJU

Kārlis Ezermalis Liepājas Vecpili, dzim. 1870; pier. Em. Melngailis 1933. FS 1045, 7737.

Lai .vg .nie.ka mei-ta biju, -jv, Lai _va c_du a
-
zai.di

. ņu,

4
»
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torrr'rr r ji J j j ■

4. Rai-ri - di, rai -ra ri
_ di, Lai-vā .ē_ dv a

_
zai-dirf.

*6an
gan re**, 6ex *sf(aidrī6ttsf

2. Laivā ēdu azaidiņu, 3. Atskrien zaļa līdaciņa,
Niedrā kāru vainadziņu. Norauj manu vainadziņu.

752. ZVEJINIEKA MEITA BIJU

Bārtā pier. F. Fišers ap 1890. FS 1495, 2504.

Zve
_ ji.nie _ka mci _tabi

- ju, Lai -vākā
_ pu šu

_ poties;

Zve _ji _
nie _ka mei_ta biju, _jv, Lai _vākā

-
pušu

_
po_ties.

753. LAIVINIEKA MEITA BIJU

Saldū pier. M. Dravnieks 1870. gados. FS 1495. 845.

rls r -f-+ rJJ 1 r

Lai _vi
_

nie _ka mci _ta biju, _jv, Lai _vā gulu

P*r if fi Mi i'liļi l

'

ll
dienas _nas vid\ E_e_ c

_
c e_e,

_ c, E, ci _ja _ jai ,

754. Ē, UPENIEKA MEITA BIJU

Trīne Bariss Bauskas Grienvaldē; pier. J. Grautiņš. FS 1495, 2740.

E, u_pc_nie_ka meita biju, _jv, Ē, u-pe.nie_ka mei-ta biju, -jv,

Ē,
_

na^d^ņ'."^
* ,



755. UPENIEKA MEITA BIJU

jau j.r ļ Jelgavas Vecaucē pier. I. Lieknējs. FS 1495, 1313.

U_ pe _
nie.ka mei.ta biju, _jv, U_pe .

nie -ka meita bi_ju, Laivā gulu

lau.nadzi-nu, lau. na.dzi _ņu ,
Lai.vā gu.lu launadzi.ņu, lau.nadzirf.

756. LIELUPĪTE LIELUASI

Liepājas Aislerē pier. A. Jansons 1880. gados. FS 1495, 1942.

ph J r r pi r p r ri J r
L Lielu

_ pT _
te lie

_
lī _jā .si : Es ba _gā -

ta

P JN r r -M Jl
4.mātes _tes mci

_ ta, Es ba _ga_ ta ma
_

tes meit"!

[1. Daugaviņa lielījāsi: 2. .Kad tu biji tik bagāta,
Es bagāta mātes meita! Kam tecēji jūriņā?

3. Kā jūrāi netecēšu,
Jūra mana māmuliņa.

LT I, 5209.1

757. HOLENDERU LAIVA NĀCA

Talsu Sasmakā pier. J, Heniņš FS 1495, 1801.

JjJj N p r p[ p lp ppi r p i
Ho_ len_de.ru lai.va nāca Dc _vi

_ rņie.mi vē
_

lo_ gie
.

mi.,

i|,V J ;,;,J Jp p r pir fPPP P I p
Ram.fo.li, rarn. fo. li, ram.fo.ļi n

-
di, Ram.foji ri ,ri .di ra„la„lā!
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