
 

 
  

 2. Šī dieniņa, rītdieniņa, parīt pati Jāņa diena. 

 3. Kas tos Jāņus ielīgoja, mūsu pašu ciema ļaudis! 

 4. Pirmie gani, pēc arāji, visupēc’i jaunas meitas. 

 5. Visu gadu dziesmas krāju Jāņu dienu gaidīdama. 

 6. Nu atnāca Jāņu diena, nu dziesmiņas jāizdzieda. 

 7. Visu gadu dziesmas krāju sudrabiņa vācelē. 

 8. Pašā Jāņu vakarā izbārstīju pagalmā. 

 9. Gana manim greznu dziesmu tai mazā’i galviņā’i. 

 10. Nav vēl viena izdziedāta, jau deviņas padomā. 

 11. Kalnā kāpu gavilēti, lai balstiņis tālu skana. 

 12. Lai dzirdēja Jāņu māte, kur dziedāja Jāņu bērni. 

 13. Dziedam divi, dziedam divi, neiet šurpu, neiet turpu. 

 14. Kad dziedaja liela pulka, kā līgoti nolīgoja! 

 15. Līstiet lieti, kad līstiet’i, Jāņu nakti nelīstiet’i. 

 16. Lai nemirka Jāņa bērni, Jāņa zāles lasīdami. 

 17. Līgojati Jāņu nakti, nava gara Jāņu nakte. 

 18. Te saulīte norietēja, te uzausa gaišumiņis. 

 

 

 
 

 2. Kopā’i, kopā’i kaimiņu meitas, iesim Jānīti padaudzināti! 

 3. Kopā’i, kopā’i kaimiņu puiši, iesim Jānīti padaudzināti! 

 4. Klausies’i, Janīti, kur tevi daudzina: ozolu mežā’i, tur tevi daudzina. 

 5. Pa ežu ežām, pa ceļu ceļiem, tur tevi daudzina kronīšus pinot. 

 6. Klausies, Jānīti, kur tevi daudzina: *šī nama pagalmā* tur tevi daudzina. 

 7. Tur tevi daudzina lieli un mazi, tur tevi daudzina veci un jauni. 

 8. Tur tevi taudzina *tievi un kupli*, tur tevi daudzina līgojoti! 

 



 

 
 

 

 2. Vai ēduši, vai dzēruši, līgo, līgo, vai Jānīti daudzināja, līgo. 

  Ir ēduši, ir dzēruši, līgo, līgo, I‘ Jānīti daudzinaja, līgo. 

 3. Alu, alu, Jāņa tēvs’i, tev aug mieži tīrumā’i. 

  Ja nedosi alu dzert’i, visus miežus izbradāšu. 

 4. Sieru, sieru, Jāņa māte, tev ir govis laidarā’i. 

  Ja nedosi sieru ēst’i, visas teles nobadīšu. 

 5. Jāņa bērni, jāņa bērni, dariet savu vecu tiesu. 

  Uzliekati saimniekami zaļozola vainadziņu. 

 6. Lai zaļoja Jāņa tēvs kā zaļais’i ozoliņis. 

  Lai aug viņa kumeliņi ozoliņa resnumā. 

 7. Jāņa bērni, jāņa bērni, dariet savu vecu tiesu. 

  Metiet zāles pagalmā’i, lai vesela Jāņa māte. 

 8. Lai tai auga labas govis, ziedaināmi kājiņām. 

  Lai tā mums sieru deva pa lieliem gabaliem. 

 9. Saule brida miglājos’i Jāņu dienas vakarā, 

 kur, Dieviņi, lielu guni, sildi visu pasaulīti. 

 10. Kas tur kūra uguntiņu viņa kalna galiņā? 

 Dieviņš kūra uguntiņu saules meitu gaidīdams. 

 11. Noiet Saule vakarā zelta starus starodama, 

 dod, Dieviņi, tā starot jele mūža galiņā. 

 12. Jāņa diena svēta diena aiz visāmi dieniņām. 

 Jāņa dienu Dieva dēls Saules meitu sveicināja. 

 13. Kuriet lielu jāņuguni Jāņu dienas vakarā, 

 Jāņu bērni samirkuši Jāņu zāles lasīdami. 

 14. Visu gadu Jānīts jāja, nu atjāja šovakar. 

 Rībēj zeme atjājot’i, skanēj pieši nolecot. 

 15. Jānīts jāja visu nakti sudrabiņu kaisīdams, 

 lai redzēja Jāņa bērni, kā saulīte rotājās. 

 16. Īsa, īsa Jāņu nakts par visāmi naksniņām: 

 te satumsa, te uzausa pie Jānīša uguntiņas. 

 17. Jāņu rītu zelta rasa, tad saulīte rotājās, 

 drīzi zila, drīzi zaļa, drīz sarkana vizuļo. 



 

 
   

 2. Viena miežu, otra rudzu, trešā zelta, sudrabiņa. 

 3. Visa laba jāņu zāle, ko plūc jāņu vakarā. 

 4. Vībotnīte, papardīte, sarkanais’i āboliņis. 

 5. Visas puķes noziedēja, papardīte vien nezieda. 

 6. Tā ziedēja Jāņu nakti zeltītiem’i ziediņiemi. 

 7. Viena pati Jāņu zale, deviņāmi stariņām’i 

 8. Devītā’i stariņā’i saule lēja sidrabiņu. 

 9. Devītā stariņā vainadziņu darināju. 

 10. Vainadziņu darinaju trejdeviņu ziediņiem’i. 

 11. No rozīšu, magonīšu, sarkanā’i āboliņa. 

 12. To uzliku galviņā’i Jāņu nakti līgodama. 

 13. Spīdēj’ manis vainadziņis pār deviņi novadiņi. 

 14. Kam tie kalni, kam tās lejas, kam lielie rudzu lauki. 

 15. Dievam kalni, Laimai lejas, Janīšam’i rudzu lauki. 

 16. Dieviņš brida rudzu lauku rudzu rogu mētelīti. 

 17. Laima brida auzu lauku auzu skaru villainīti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 2. Še saujina, te saujiņa, lai zied visa pasaulīte. 

 3. Jānīt’s nāca pār gadiņu savus bērnus apraudzīti. 

 4. Ko tie ēda, ko tie dzēra, ko iesēja druviņā. 

 5. Trīs kalniņi noziedēja sarkanā’i āboliņa. 

 6. Eita, meitas, noraujati jele Jāņu vakarā. 

 7. Kādi ziedi vasarā’i tādi manā vainagā’i: 

 8. Zirņu ziedi, pupu ziedi, pelēkie’i rudzu ziedi. 

 9. Visa laba Jāņu zāle, ko plūc Jāņu vakarā’i. 

 10. Papardīte, tā nebija, tai ziediņi neziedēja. 

 11. Tā zied Jāņu naksniņā’i, kad ļautiņi neredzēja. 

 12. Vai jel manu skaņu balsi, skan mežā’i, skan lauka’i. 

 13. Skan laukā’i akmeņā’i, skan mežā’i, ozolā’i. 

 14. Lokaties’i, mežu gali, lai balstiņis pāri skana! 

 15. Lai balstiņis pāri skana pār deviņi novadiņi! 

 

 
 

 2.Lai sanāca Jāņa bērni no maliņu maliņāmi. 

 3. Sanāciet’i Jāņa bērni, sagaidieti Jāņu dienu. 

 4. Jāņu diena lepni nāca ugunīsi vizēdama. 

 5. Šķil uguni, pūt uguni pašā Jāņu vakarā’i. 

 6. Pūt laukā ienaidiņu no maliņu maliņāmi. 

 7. Es iekūru jāņuguni pašā kalna galiņā. 

 8. Lai redzēja Jāņa bērni, lai tie nāca sētiņā. 

 9. Dedzi gaiši jāņugune pār deviņi novadiņi. 

 10. Pār deviņi novadiņi, līdz saulīte rotāsies.



 

 

 
 

 2. Negulu, negulu Jānīša nakti, lai mani rudzīši veldrē nekrīt. 

 3. Negulu, negulu Jānīša nakti, lai mani pūrīši veldrē nekrīt. 

 4. Negulu, negulu Jānīša nakti, lai mani miežiņi veldrē nekrīt. 

 5. Negulu, negulu Jānīša nakti, lai mani liniņi veldrē nekrīt. 

 

 
 

 2. Puiši vilka maliņāi, meitas grūda atpakaļi. 

 3. Neviens vilka, neviens grūda, pats Jānītis izrāpoja. 

 4. Ai, jūs, puiši, ai, jūs, meitas, Jāņu nakti neguļati. 

 5. Kas gulēja Jāņu nakti, visu gadu snauduļoja. 

 6. Kas gulēja Jāņu nakti, veldrē rudzi, veldrē mieži. 

 7. Veldrē rudzi, veldrē mieži, veldrē visa labībiņa. 

 8. Kas gulēja Jāņu nakti, sasien kājas, sasien rokas. 

 9. Sasien kājas, sasien rokas, iemet nātru krūmiņā. 

 10. Kas gulēja Jāņu nakti, tas ne vellam nederēja. 

 11. Neredzja Jāņu nakti kā ziedēja papardīte. 

 12. Kā ziedēja papardīte zeltītiem ziediņiem. 

 13. Kā dziedāja Jāņu bērni, kā dimdēja tautu zeme. 

 14. Kā dimdēja tautu zeme, sili, meži locījās. 

 15. Kā zvaigznītes spīguļoja, kā saulīte rotājāsi. 

 16. Brīžam zila, brīžam zaļa, brīžam tīra sudrabiņa. 

 17. Ai, jūs puiši, ai, jūs, meitas, Jāņu nakti neguļati. 

 18. Kas gulēja Jāņu nakti, tas mūžiņu nogulēja. 

 



 

 
 

 2. Šo nakti, šo nakti mērena salniņa. Viens jauns pāriņis sasalis kopā. 

 3. Dievs dos rītā labu Jāņu saulīti, tad to pāriņu atkal sildīs. 

 4. Pa pāram kļavi, zaļ’ ozoliņi, pa pāram jauni Jānīša nakti! 

 5. Jāņos iedama vainagu liku, lai krita vainags, ne es pati. 

 6. Salt’ man ārā, karst’ istabā’i, laid mani, māmiņa ar puisi dancot. 

 7. Izskrēja meitiņa caur biezu mežu, atrada puisīti papardēs guļam. 

 8. Kād’s puiša acis, tād’s meitas acis, ab’ divi atrada paprdi ziedam. 

 9. Paparde ziedēja sudraba ziediem, kas gāja meklēt, atrada laimi. 

 

 
 

2. Čīkstēdama, vaidēdama ķīvītiņa gaisā skrēja. 

Tā čīkstēja jauni puiši Jāņu dziesmu neprazdami. 

3. Mūsu meitas tā bārās - visu muti staipīdamas, 

Kad vaj’dzēja padziedāt’i, dzied lūpiņas 

knaibīdamas. 

4. Gana stalti šitie puiši, vēl staltāki taisījās’i: 

Gana pirka Rīgā siksnas, ir ta bikses nošļukušas. 

5. Mūsu meitas Jāņos nāca varen skaisti 

ģērbušās: 

Vienu pašu linu stiebru pār pupiem pārvilkušas. 

6. Mūsu puišiem reti zobi - dodat matus 

izķemmēt! 

Man matiņi pieputēj’ši Jāņu nakti dancojot. 

7. Ai, cik stipri mēle nieza mūsu ciema 

meitiņām, 

Velns parāva suseklīti ar ko mēles izsukāt. 

8. Staigā vērši baurodami, smilšu kalnu 

meklēdami, 

Tā bauroja mūsu puiši uz jaunāmi meitiņāmi. 

9. Vālodzīte mežā brēca, meitas brēca sētiņā, 

Vālodzīte brēc ūdeņa, meitas brēca ņēmējiņa. 

10. Jāņu nakti, jaunas meitas, puišiem mutes 

nedodieti, 

Puišiem mutes nokvēpušas, Jāņu guni dedzinot. 

11. Mūsu meitas lielījās, sevim vīru dabūjušas: 

Vecu āzi noķērušas, visas apkārt locījā. 

12. Čakli, čakli mūs’ puisīši ar tām liepu 

mēlītēm: 

tie gulēja Jāņu dienu savu vārtu nepuškojši. 

13. Šīs sētiņas meitiņām dvieļus aust nevajaga: 

Zirneklīši noauduši gar visām sienmalēm. 

14.Saderami, saderami, vai mēs kādi naidenieki: 

dziesmu dziedu, kāda bija, ne tā manis darināta. 

 



 

 
     

    2. Ja nebūtu izkoduši, tad jau būtu līgojuši. 

 

3. No tālienes es pazinu to teicamu tēva dēlu: 

čīkstēj’ kauli staigājoti, klabēj zobi runājot. 

4. Ciema meitas solījās’i Jāņu nakti negulēti, 

es aizgāju, es atradu, guļ kā siļķes muciņā. 

5. Kuplajam’i ozolam’i viena zīle galiņā, 

lepnam tēva dēliņam vienas bikses kājiņā. 

6. Mūsus ciema meitiņām, gari mati, īss padoms: 

kaķi svēra, vistu slauca pašā Jāņu vakarā. 

7. Ciemiņos slinki puiši, piecas stundas bikses 

vilka. 

Piecas stundas bikses vilka, sesto mauca 

zābaciņus. 

8. Meitām rīkles aizsalušas pašā Jāņu vakarā, 

nevarēja palīgot, ne dziesmiņu padziedāt. 

9. Čīkstēdama, vaidēdama ķīvitiņa gaisā skrēja, 

tā čīkstēja mūsu puiši Jāņu dziesmas nezinot. 

10. Cūkas meitu nogulēja pašā Jāņu vakarā, 

tā nebija cūkas vaina, kam lien cūkas midzenī. 

11. Mūsu puiši vaimanāja, liela skāde notikusi, 

cūkas bikses apēdušas pašā Jāņu vakarā. 

12. Mūsu puiši bēdājās, kur būs ņemti redelītes, 

meitiņām reti zobi, tur būs labas redelītes. 

13. Cirv’s bez kāta, puis’s bez prāta stāv pie 

priedes siliņā, 

cirvim kātu gan ielika, puisim prātu ne ielika. 

 

 

 

 

3. Jāņa bērniem raibi svārki, man bij raibi 

sivēniņi. 

Pa pinkai salasīj’ši no maniem sivēniem. 

4. Meklējam saiminieci, kur gan viņa palikusi, 

Vai būs blusas nokodušas? Vai būs peles 

aizvilkušas? 

5. Nāc nu ārā Jāņa tēvis, lai var tevi apskatīti. 

Tev teic ļaudis pierē ragus, teica asti pakaļā. 

6. Protu, protu, redzu, redzu, te sirdīga 

saiminiece, 

Sētmalīši noauguši sīkajāmi nātriņāmi. 

7. Ieraudzījis vien pazinu savu vecu saiminieku: 

Visi stabi, stunburīši ar sūnām apauguši. 

8. Tavu traku Jāņu māti, tavu siera sējumiņu: 

Zobi lūza nokožot, sviedri lija gremojot. 

9. Jāņa tevs ar apenīti viens otram labu dara. 

Tēvs apiņam mietu dara, apins tēvu dancināja. 

10. Guli, guli, Jāņa māte, tavi darbi padarīti: 

Cūka pupas izravēja, kaza šķina kāpostiņus. 

11. Jāņa tēvis lielījās, stāvu koka māju cēlis, 

Kad nogāju apraudzīti, asakām atstutēta. 

14. Šitās meitas lielījāsi, varen daiļi augumiņi, 

pleci šķūņa platumā, kājas mieta resnumā. 

15. Tēva dēls lielījāsi, pieci bēri kumeliņi, 

kad nogāju apraudzīt, piecas utis pakausī. 

 

 

Dziesmu dēļ, labi ļaudis, ienaidiņa neceļat. Dziesmu dziedu kāda bija, ne tā manis darināt



 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 2. Krustiem auga bērziem saknes, krustiem zvaigznes debesīs, 

 krustiem skrēja Dieva zirgi neēduši, nedzēruš’. 

 3. Sen dzirdēju, nu redzēju Dievam greznu kumeliņ’. 

 Caur sedliem’i Saule lēca, caur iemauktu Mēnestiņš, 

 pavadiņas galiņā’i tur lec rīta Auseklīt’s. 

 4. Saule kokles skandināja Austriņā’i sēdēdam’, 

 Dieva dēli danci veda ūdra, bebra kažokos. 

 5.Austra meta audekliņu pa garo sila mal’, 

 saules meitas audējiņas ar sudraba šaudīklām. 

 6. Krustiem auga bērziem saknes, krustiem zvaigznes debesīs, 

 sāniem jāja Dieva dēli, krustiem tek’a kumeliņ. 

 



 

  

 2. Ir Saulīte, Mēnestiņis, jāj uz viena kumeliņ’. 

 Kad Saulīte nosedloja, Mēnestiņis apsedloj’. 

 3. Divi bija, divi bija, kas miedziņa negulēj’. 

 Mēness, Saule negulēja dienu, nakti tecēdam’. 

 4. Kas spīdēja vakarā’i, kas rītiņa agrumā? 

 Mēnestiņis vakarā’i, Saulīt’ rīta agrumā. 

 5. Mēnestiņis nezināja, kur Saulīte nakti guļ. 

 Vidū jūras, virs akmeņa, zelta niedres galiņā. 

 6. Kas to teica, kas meloja, ka Saulīte nakti guļ. 

 Vai Saulīte tur uzlēca, kur vakaru norietēj’. 

 dienu loka zaļas birzis, naktī jūras ūdentiņ’. 

 7. Ai, Saulīte, Mēnestiņis, kā jūs skaisti mijaties’i! 

 Kur vasaru Saule teka, tur tek ziemu Mēnestiņš. 

 


