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Debess
Saule brauca gar debesi div’ dzelteni kumeliņi. 33915
Pērkons brauca pa debesi deviņiem kumeļiem; 18031
Pērkons brauca pār debesi, bārgus vārdus runadams, 34047,7
Pusdebesi saule lēca(?), pusdebesi mēnestiņis; 2006,1
Es brāļiem viena māsa, kā saulite debesī: 26536
Es šķitu debesi apmākušos: 16250

Viena puse skujām jumta, otra Dieva debesīm. 25804
Viena puse skujām jumta, otra gaisa debesim. 25804
Redz, kur tava dvēselite gar debesim maldijās. 31581
Vilkam aste stāvu stāv pret melniem debešiem; 12998
Vilkam aste stāvu stāv uz zilām debesim; 12998
Tur redzeju Dieva dēlus pa debesīm staigajam: 34037
Ta izauga liela gara līdz pašāmi debesim. 4987; 4996; 34035; 

34038; 34039; 
34040; 34041; 34043

Ta uzauga kupla, gara līdz pašami debesim. 34046
Tys izauga kuplys, gars, da poším dabasím; 5057
Ta izauga tieva gara līdz pašāmi debesim. 4988
Ta izauga tieva gara līdz pašām debesīm. 34037
Ta uzauga tiev’ un gaŗa līdz pašāmi debesim. 34044
Lai ta auga, lai lapoja līdz pašām debesīm. 34036
Man izauga liela pupa līdz pašāmi debesīmi. 34045
Tur uzauga liela roze līdz pašāmi debesim; 13250,34
Tur uzauga gaŗas rozes līdz pašām debesim. 5035
Ta izauga žuburota līdzpašām debesīm. 34042
Zelta zvaigzne grozijās pie zilām debesīm, 8899

Tu augšam-debesīs,   es zemē skaidienā. 33687
Gan tu mani pieminesi, kad es būšu debesīs. 31340
Pa roziti es uzkāpu pie Dieviņa debesīs. 34042
Lai nāk visas dvēselites pie Dieviņa debesīs. 27612,2
Dieviņš brauca debesies, izved manu dvēseliti. 27599
Dievits raksta debesīs vienu mazu grāmatiņu, 27684,2
Dieviņš veda dvēselīti pliku, kailu debesīs; 27595
Dieviņš zina debesīs, kur dziedam cit’ ruden. 269,7
Dieviņš zina debesīs, nākš ārā, vaj nenākšu. 1094
Jaunas meitas gavileja kā eņģeļi debesīs. 12362
Bij Dievam eņģeliši, kas uznesa debesīs. 27608
Pieci gadi debesīs, piecas zvaigznes pakausī. 23319
Kalejs kala debesīs, ko tas kala, ko nekala? 33723
Kalejs kala debesīs, dzirkstas sprāga Daugavā: 33722
Kalejs kala jūrmalī, dzirkstel’s sprāga debesīs. 33731
Kalejs kala debesīs, ogles bira Daugavā, 34043,7; 33724; 

33726; 33727; 33728,
Kalejs kala debesīs, ogles sprāga jūrmalā. 33729



Kalejs kala debesīs, oglis bira Daugavā: 33725
Kalejs kala debesīs, Daugavā oglis bira: 33721
Kal, kalvit, debesies, apkal manu kumeliņu, 15930
Cīruliņ mazs putniņ, ko tu redzej’ debesīs? p.1 2617,4
Cīruliti mazputniņ, ko redzeji debesīs? 2615; 2616; 2617
Es redzeju debesīs dul’ un bērus kumeliņus; 2615
Lai spīd upes dibenā, kamēr saule debesīs. 6309,4
Es, meitiņa, nepiecelšu, kamēr saule debesīs, 4116
Gulēt man zem zemites, kamēr saule debesīs. 27554
Nasaceļšu es, bèrneņ, koļeņ saùļe debesîs. 5059,7
Mūžam saule debesīs, ne mūžam tēvs, māmiņa. 3055
Ūdens miega neguleja, otra, saule debesīs. 6702,3
Sylta saùļe debesîs, man rùžeitis jòrevei; 6491,2
Lai vīriņis atsagrieze, kā saulite debesīs. 34134
Lai rociņa atsapūtes, kā saulite debesīs. 8085
Es mātei viena meita, kā saulite debesēs. 3741
Es mātei viena meita, kā saulite debesīs; 9635
Neraudat, bāreniši, jūsu tēvs debesīs. 5044
Nevajaga dvēselei trepju kāpt(i) debesīs: 27608
Nevajaga dvēselei trepju kāpti debesīs: 27609
Kur palika Dieva dēli? - tie uzkāpa debesīs. 2221; 2629
- Tie uzkāpa debesīs. kolidū, kolidū! 33494
Es uzkāpu debesīs pa puķites lapiņām. 4996
Es uzkāpu debesīs pa pupiņas lapiņām 34036; 34037
Es uzkāpu debesīs pa pupiņas zariņiem, 34043; 34044; 

34046; 34045,
Es uzkāpu debesīs pa tiem pupas zariņiem. 4988; 34035; 34038; 

34039; 34040; 4989,1
Es uzkāpu debesīs pa rozites zariņiem. 4987
Es uzkāpu debesīs pa tiem rožu zariņiem; 34041; 34047
Es uzkāpu debesīs pa tiem rozes zariņiem. 13250,4
Es uzkāpu debesīs pār(?) tiem rožu zariņiem 5035
- Varavīksne debesīs, tās nevar salocīt. 26029
Izskait’ zvaigznes debesīs, izlauz celmus ceļmalā, 34113
Škārsu zvaigznes debesīs, škārsu saknes par ceļiem; 15006
Skaiti, skaiti, tautu dēls, cik zvaigznišu debesīs; 15208; 10700
Izskaitiet, jauni puiši, cik zvaigznišu debesēs 5914
Ta ta debess dīstelit! 34341

Pāri, pāri, līta debess  1 par šo (al. to) zemes gabaliņu; 8771
Aizgula mallns debess, darés rosu teirumā; 14650
Vecajām meitiņām debess durvis vaļā stāv. 12354
Gauži raud dvēselite, debess durvu piegājuse. 27606
Kur ta’ ņēma debess lietu?-no ezera riksna(?) dzēra. 33494,6
Dievs to zina, debess tēvs2, kur būsim citu gadu, 269
Dvēselite gauži raud, debess vārtu pieiedama. 27606

1 Nozīmes atšķirība; šis ir sinonīms vārdam 'mākonis'.



Gaida mani Dieva bērni, debess vārtus atvēruši. 27434,1
Enģeliši apguluši, debess vārtus aizvēruši. 27618
No debess nolaidās ar sudraba ķērditēm, 1156
Es redzeju melnu ogli pie debess zvērojam. 32516
Dziedat skaiški, eņģeliši, pa debesu maliņām, 27597

Neredz saules, nedz debeša caur dieveru cepurēm. 18879,3
Tautu dēlu guldīt veda, darva lija no debeša. 24896
Kur ta’ ņēma rīta rasa? - no debeša lietiņš lija. 33494,6

Debešam asi ragi, noraus manu vainadziņu. 32284,
Met man’ augsti, met man’ augsti, līdz debešam nemetiet: 32284,1

Melni debeši aizgula pavakara pusitei. 31926,2
Slīkst zemite staigajot, skan debeši runajot. 5347
Tas izauga lielis garš līdz pašiem debešiem. 4989; 34047
Es redzeju sav’ māmiņu aiz ziliem debešiem. 4007
Saduzuse saule tek gar zilim debešim; 21902,5
Spoža saule grozijās pa ziliem debešiem; 15032

Kā saulite aizlidoja melnajos-debešos. 18218
Zibsnī zvaigznes aiz Daugavas melnajos debešos: 32157
Te bij saule, te pazuda melnajosi debešos. 8947
Saule gaisu sajaukuse, ielien pate debešos; 32152

Es dziedaju, man skaneja caur debešu debešiem. 876

Vaj ta lietus debestiņa   augšā nāca kūpedama? 21582
Pie tumšā debestiņa man zvaigznite gaiši mirdz. 15778
Zila zaļa debestiņa caur eglēm zīlejās; 13110

- Apakš zilas debestiņas ozoliņa pazarēs. 5436,1

Aiz Daugavas melni meži, sarūsijši debestiņi. 31926,1
Aizrūsēja debestiņš pa vakara pusitei. 31926

Dod, Dieviņi, labu lītu jala vienu debestiņu, 27959
Es redzeju mellu odzi padebesī zvērojam. 2002
Viss atspīd padebesis ar tērauda zobeniem. 32135
Zili melni padebeši pa vakara pusi tek. 31926,4

Padebešos karājās balta spieķa galiņā. 31517
Veca puiša dvēselite padebešos karajās. 13141,1
Tā ir tava dvēselite pusdebeš’ lidinās. 31315
Kundziņš jāja augstu zirgu, pusdebeš’ raudzijās; 31315

2 Šāds  apzīmējums  arī  būtu  pelnījis  savu  atsevišķu  sadaļu,  jo  vairāk  tādēļ,  ka  tas  atbilst  kā  pirmskristīgajiem
latviskajiem, tā kristīgajiem priekšstatiem.



Tavs vīriņš zirgu zaglis pusdebeša karajās. 20962
Šodien mana dvēselite pusdebeša līgojās: 27620
Pusdebešu karajās balta spieķa galiņā. 13141,2
Ne augšāja, ne zemēja, pusdebešu karaties! 15597

Māra
Māte saka: Ej projam! Māra klāt aicinaja, 5037,5
Dieviņš pūru darinaja, Māra govis audzinaja. 4894
Dieva dota ta maizite, Māras austi galdautiņi. 19460,1
Ik sestdienas Māŗa brauca malejiņas apraudzit, 8030,1
Dieviņš brauca, Māra brauca sērdieņiem panākstos. 4979
Dieviņš gāja, Māŗa brauca svētu rītu baznicā. 4976,13
Necel, Māŗa, nesēdēšu, meitiņ’ esmu, ne sieviņa. p.2 17889,2
Čūdās Māŗa, brīnās Māŗa: kas ši tāda puķe, roze? 13250,48
Jūs, māsiņas, neziniet, ko dar’ Māŗa laidarā: 324,3
Dieviņš deva bērus zirgus, Māra raibas raibalites. 4979
Pate Māra man iedeva savu zīda nēzdodziņu. 5032
Māŗa deve zīžautiņu asariņas noslaucit. 5033
Māra gāja baznicai, mani līdza aicinaja. 5032
Pa trešiem Māra jāja ar peleku kumeliņu. 33845
Māra joza zelta jostu, man apjoza sudrabiņa. 5032
Saka Māra apjozdama: tev nav tēva, māmuliņas. 5032
Vienu Māra kustinaja, visi līdzi līgojās. 1872,1
Dziedaj’ meitas, māva govis, Māra laida ābulā. 738
Meitas dzied, govis mauj: Māra laida ābolā; 29176
- Mazgā, Māŗa, tei upei, kur deviņas atteciņas. 34043,17
Māŗa meta raibus cimdus, raibas govis gribedama. 29170
Ik rītiņa Māŗa nāca malejiņas apraudzit; 8030
Pūš, vējiņ, rāmi, rāmi, Māra nāca par Daugavu: 5052
Nāč’, Māre, iekšāja krustabu dzerte. p.1 1443,1
Nāk, Māra, iekšā krustabu dzert. 1443
Pūt, vējiņ, rāmi, rāmi, Māre nāk par Daugavu; 5053
Atnāk Māra3, Miķeliši, sviežu slotu sētmalī. 14087,2
Kuŗa meita godu tura, tai pin Māŗa vaiņadziņu; 6621,4
Māra prasa raudadama: kur, meitiņa, tādu ņēmi? 13250,1
Māŗa pate parādija zelta kārti dārziņā. 34043,5
Pate Māra parādija zelt’ avotu lejiņā. 5032
- Rullei Māŗa, tei rullei, kur deviņi rulles koki. 34043,17
Pate Māra pasacija: liec pūriņa dibinā! 5032
Saka Māŗa raudadama: tie nevaid koka ziedi, 33628
Saka Māre raudadama: tie nevaid rožu ziedi 13250,33
Māŗa saka to vārdiņu: tev nav tēva, ne māmiņas. 5033
Māra saka vērdamās: tie navā liepas ziedi, 33625,5
Māra sauca, Māra brēca: kur meitiņa kroni lika? 6623
Māra stāv krūmos4 slaucene rokā. 32467,3

3 Šajā tekstā jau nepārprotami domāta “Māras diena”.
4 Salīdzināt ar “Ragana”!



Piektdien Māra sukajās, noiet saule, noiet mati. 34145
Šūpo Māre, auklē Māre, uzaug daiļa jumpraviņa 33628,1
Šūpo, Māra, to šūpliti, te gul puiša dvēselite, 33637
Kā es koši nedziedašu, Māŗa dziesmu teicejiņa? 5000,1
Satiek Māru. Vaica Māra: ko mekleji, mīļš Dieviņi? 4978
- Izžaud, Māŗa, tâi liepāi, kur deviņi atvasiši, 34043,17
Ai, Dieviņ, mīļa Māre, valodām vairs nevaru, 8294
Vai, Dieviņ, mīļa Māre, kur bij man izkaltet? 34043
Es neiešu, mīļa Māra, vairak sievu, ne meitiņu. 10308
- Ir gan tiesa, mīļa Māra, maz manāi rociņā. p.2 5104,1
Kalabad, mīļa Māra, vairak sievas, ne meitiņas? 11889
Mīļa Māra, nesēdēšu, vēl valkaju vainadziņu. 17889,15
- Nava tiesa, mīļa Māra, nav vēl gatavibas. 4976,5
Ir Dieviņš kāzās gāja, mīļa Māre aicinaja. 15895
Māmiņ’ mani projam sūta, mīļa Māŗa klāt aicina. p.2 5037,1
Mīļa Māŗa aizmirsusi malejiņas mielodama. 7992,2
Mīļa Māŗa atbildeja: avotiņa lejiņā. 34043,5
Mīļa Māra dvieļus auda no liniņa pabirām. 28478
Audzē, Dievis, mīļa Māre, trim kārtām laidarā. 32453
Audzin’ Dievis, mīļa Māŗa, tik lustigu arajiņu. 9846
Viena bija mīļa Māŗa, otra mana māmulite. p.2 5037,1
Vien bij mīļa Mār, otr man līgaviņ. 5037,6
Dieviņš brauca, mīļa Māra svētu rītu baznicā. 33670
Dieviņš brauca, Mīļa Māŗa svētu rītu pirtiņā. 1077
Pa vieniem Dievs iebrauca, pa otriem mīļa Māŗa, 1284; 32614; 33807
Ik rītiņu mīļā Māŗa bildin’ naudas kalejiņu. 29184
Mīļa Māra brēcinaja manu jaunu (al. jauna vīra) līgaviņu. 1121
Mīļa Māra rudzus brida, samta svārkus pacēluse; 32544
Mīļa Māŗa brikšķinaja, pādei pirti kurinaja. 1268
Uzceļ mani mīļa Māra laba vīra kumeļā. 8613
Man pacēla mīļa Māra savas meitas šuvumiņu. 5020
Mīļa Māra man pacēla sievas krēslu apsēsties. 17889,3
Mīļa Māŗa man pacēla sievas krēslu sēdēšan! 17889,2
Mīļa Māŗa man pacēla zīda šūtu sievas krēslu. p.2 17889,2
Mīļa Māra čaukstinaja, sav’ telites barodama. 29186
Mīļa Māŗa izdalija ikvienam gabaliņu. 5009
Dievs man deva, mīļa Māŗa pašai jaunu braucejiņu. 16061,1
Man iedeva mīļa Māra lielu govi plati ragi, 32416,4
Lai ļautiņi neredzeja, ko tev deva mīļa Māŗa. 1060,3
Mīļa Mār man iedev, sarkan zīd nēzdodziņ; 5037,6
Mīļa Māŗa man iedeva skudras austu nēzdodziņu. 5036,5; 6625
Man iedeva mīļa Māra, avotā pieplūkusi. 32372
Dod, Dieviņ, mīļa Māra, tik lustigu arajiņu. 4990
Dod, Dieviņi, mīļa Māra, man trejadas avitiņas! 29079
Es tev lūdzu, mīļa Māra, dod man vienu dūmaliņu. 29185
Mīļa Māra, piena māte, dod man tavu labumiņu, 29181
Dievs dod laimi, mīļa Māŗa, tur būs man pādeniņš. 1085



Nedod Dievs, mīļa Māra sētā manu arajiņu; p.2 10379,2
Dievs nedeva, mīļa Māŗa, meitai mirt(i) vaiņagā: 27748,6
Nedod, Dievs, mīļa Māra meitai mirt vaiņagā: 27741; 27744,6; 

27747; 27748
Nedod, Dievs, mīļa Māra, zvejenieka sievai būt: 10377
Mīļa Māra drebenaja, apukšā stāvedama. 2759
Mīļa Māŗa trīcinaja, apakšāi stāvedama. 30630
Mīļa Māŗa dusmas tura uz jaunām sieviņām, 1058; 1079
Ai, mīļa Māŗa, neturi dusmas, 1564
Mīļa Māŗa dusmojās, ka neņemu pirtižās. 1445
Mīļa Māŗa dusmojās uz jaunāmi sieviņām: 1132
Mīļa Māra piedzimusi cetortdienas vakarā. 6847
Mīļa Māra radijās cetortdienas vakarā.5 6847
Ceturtdienas vakarā mīļa Māra piedzimusi6 p.2 6847,1
Mīļa Māra pakaļ dzina simtu baltu avitiņu. 4976,7; 5001
Lai nedzird mīļa Māra, lai balsiņa nemaitaja. 437,6
Tevi gana mīļa Māra baltābula kalniņā. 29075
Mīļa Māŗa noganijse ar savām raibaļām. 29435,1
Mīļa Māŗa, goda sieva, ta godina sērdieniti. 5054
Mīļā Mārja, goda sieva, godā manu augumiņu, 9312,1
Mīļa Māra mani grib raibu govi ganitaju; 34262
Negrib Dievis, mīļa Māŗa, pelekiem staigajot. 1614
Pagriezies, mīļa Māŗa, es līdzešu novarēt. 1077
Viens ir visu negulets, tur guļ pati mīļa Māra. 34369,1
Visu rītu mīļa Māra ar manim ienaidā: 8272
Kur tu iesi, mīļa Māŗa, ar divām vācelēm? 5016
- Ko es iešu, mīļa Māŗa maz manā(i) rociņā(i). 4976,6
Kur tu iesi, mīļā Māre, zīda kleitìm mugurā, 5018,1
Sērdienites pūru veda, mīļa Māŗa līdzi gāja, 5009
Mīļa Māre pāri gāja drebedama, trīsedama. 31933
Dieviņš pats kalpiem gāja, mīļa Māra kalponēm. 11776
Pretim jāja mīļa Māŗa, - šei būs laime pļāvejiem. 32534
Mīļa Māŗa man apjoza trīs kārtiņas vaŗa jostas; 1108
Mīļa Māŗa man apjoza trim kārtāmi zelta jostu; 6624
Man apjoza mīļa Māŗa trīs kārtām vaŗa jostu. p.1 1108,1
Mīļa Maŗa Madaliņa, uzjūdz manu kumeliņu, 34261
Mīļa Māra apjozuse, Jāņu nakti staigajot. 32547
Tur pakāra mīļa Māra savu piena kāstuviti. 29189
Tur pakāra mīļa Māra savu baltu slauceniti. 32452
Ievilkdama mīļa Māŗa manu mūžu kārsinaja. 333
Ne visiem mīļa Māŗa zīdu klāja paladziņu, 1107,3
Lai klausās mīļa Māŗa, kas meitiņas audzinaja. 433
Mīļa Māŗa klausijās, vaj iet sēri man dziedot. 340,2
Mīļa Māŗa pirti kuŗ, kur sērdieņi mazgājās. 4966
Mīļa Māra pirti kūra, Dieva dēlus gaididama. 33741

5 Dainu skapja manuskriptā: Mīļa Māre radijās Cetordienas vakarā.
6 Rādītāja oriģinālā šā teksta numurs pievienots iepriekšējā teksta numuru rindai, t.i., tas uzrādīts kā vienāds ar to.



Nelaid skauģu, mīļā Māre, Jāņu mātes laiderī, 32484
Mīļa Māra laipo pa jumta galu; 1441,1
Mīļa Māra laipoja pa jumta virsu; 1441; p.2 1441,1
Bārenite pūru loka, mīļa Māra palīdzeja. 4997
Līgo pate mīļa Māra telitēm vārtu vērt. 32444
Mīļa Māra Dievu lūdza, ap galviņu glāsidama. 33669
Tâi trešā avotā mīļa Māre mazgajās. 32570,11
Mīļa Māre iemetuse, raibaļiņas skaitidama. 29171
Mīļa Māŗa ielikuse, raibas govis gribedama. 29170
Mīļa Māŗa iesvieduse, raibu govu gribedama. 29170
Mīļa Māra iemetusi, maz telišu atradusi. 32438
Mīļa Māŗa sieviņām trejus ziedus pametuse: 1106
Mīļa Māre mielojuse divi jaunus malejiņus. 7992,1
Dieva dēls, mīļa Māra, nāc manim palīgā! 23072
- Nāc Dieviņi, mīļa Māŗa, sērdieniša godiņos 5041
Nāc iekšā mīļa Māra, mēs dzeram kristibiņas. 1442
Nāca pati mīļa Māra, zelta valgi rociņā. 29183
Mīļa Māŗa balta nāca, dzird sērdieni saderetu. 4976,6
Pakaļ nāca mīļa Māra, dzīpariņus mētadama. 5048
Nakti nāca mīļa Māŗa mazu bērnu kaitināt. 2000
Tur atnāca mīļa Māŗa (al. mīļš Dieviņis) ar divim eņģeļim. 5062
Ta nāk pate mīļa Māra bārenites apraudzīt. 4976,5
Lai nenāca mīļa Māra Vidzemē ziedu traukt. 31032,1
Ņem par ziedu, mīļa Māŗa, pirmo pādes dāvaniņu. 1138
Kur to ņēma mīļa Māra? - raibas govs cicišos. 33494,6
Mìļa Màre molltuvês lobrítiņa ņàmájiņa. 7996,2
Mīļa Māŗa ienesa zeltitu dvieli. 1340
Mīļa Māŗa ienesa skaidru ūdentiņu, 1340,1
Mīļa Māŗa priecājās, dzird meitiņas piedzimstam: 1171
Priecajās mīļa Māra, ko ta bija atraduse? 1146,5
Ilzi pēra mīļa Māŗa, veselibas gribedama. 1280
Raud Dieviņš, mīļa Māra, redz netikli noņemam. 24476,1
Mīļa Māŗa gauži raud, pie baznicas stāvēdama, 16042,3
Žēli rauda mīļa Māra, otrreiz vārtus atvērdama. 22174
Mīļa māre ieraudzijse itin gauži noraudaja: 13250,2
Mīļa Māra noraiboja, svētu rītu ganidama. 29167,2
Mīļa Māra norakstija, svētu rītu ganidama. 32426; 29167
Mīļa Māŗa rotā pa nama jumtu, 6628; 33386
Mīļa Māra rotajasi mūsu jumta virsiņāi. 1442
Mīļa Māŗa pasacij’: zeltā[?] upē lejiņā. 5033
Mīļa Māra klāti sauca, māmulite nost raidija. 503,6
Mīļa Māŗa mani sauca: nāc, meitiņa, sieviņās! 10308
Mīļa Māra meitas sauca, vītolā sēdedama: 29180
Balta sēd mīļa Māra manā govu laidarā. 29164
Mīļa Māŗa meitu dēļ, sēd lielā sirdestā: 6627
Mīļa Māŗa meitu dēļ sēd lielajā sierdestāi, 6626
Tumsā sēd mīļa Māra dzirnav’ galda galiņā. 8249



Tur sēdeja mīļa Māre, ar Dieviņu runadama. 9183
Apsedz mani mīļa Māŗa apakš slotu lapiņām 4978,3
Mīļa Māra sagšu sedza, līdz zemiti puškodama; 5061
- Man apsedza mīļa Māra, vasariņu gaididama. p.1 2769,1
- Mīļa Māra man apsedza, vasariņu gaididama.7 2769,2; p.2 2769,1
Mīļā Māra piesējusi, kviešus rudzus mērojot. 28755,1
Mīļa Māra sviestu sita, vītolā rokas slauka. 29163
Mīļā Māra sviestu dara, vītolā rokas slauka: 29163,3
Mīļa Māŗa govis skaita, vītolāi sēdedama. 29179
Mīļa Māŗa apskaitās uz jaunām meitiņām: 1078
Apskaitās mīļa Māŗa, ka sērdiene melna gāja. 4969
Apskaitās mīļa Māra, maltuvē iegājuse: 7937
Mīļa Māra skandināja, svētu rītu ganidama. 755
Mīļa Māra govis slauc, vītolos rokas slauk’. 29163,2
Mīļa Māra goves slauca, šķetrā kāra slauceniti. 29168
Mīļa Māre govis slauce, vītolāi rokas slauka. 29163,1
Mīļa Māra, ta redzeja, ta slaucija asariņas, 9249
Mīļa Māra mani slēpa, zelta slošu lapiņās 4978,4
Kur steidzies, mīļa Māra? gaidi manis, - parunasim. 1555
Mīļa Māŗa basa tek par āboļa līdumiņ! 1103,1
Mīļa Māŗa pakaļ tek, pilla sauja dzīpariņu. 5015,6
Aizteceja mīļa Māra, satureja straujupiti. 34132
Kur teceja mīļa Māŗa, zīda svārkus pacēlusi? 5012
Kur teceji mīļa Māŗa, gove saite rociņā? 5014
Kur teceji, mīļa Māŗa, pilna sauja dzīpariņu? 5015
Kur teceji mīļa Māŗa, pilna sauja dzīpariņu? p.2 5615,1
Kur tecesi, mīļa Māra tumsiņā vakarā? 4976,6
Kur tecesi, mīļa Māŗa, ar to klēpi villainišu? 5013
Kur tecesi, mīļa Māra, pillu klēpi villainīšu? p.2 5013,1
Kur tu teci, mīļa Māra, zīda svārkus pacēluse? 1104
Mīļa Māŗa meitiņu raibitē. 1129
Mīļa Māre ganus veda, zelta rīkste rociņā; 29178
Gaŗam brauca sērdienite, mīļa Māŗa vaditaja. 5043
Dieva dēli līdzi gāja, mīļa Māra pavadija. 5009
Mīļa Māra man vaicaja, ko nes’ zīda nēzdogā. 24602
Mīļa Māŗja man vaicaja, kas ganam goda krēslis. 29566,1
Mīļa Māra mums jautaja, kādu dzīru mēs dzeram; 1442
Mīļa Māŗa to vaicaja: kas ta puķe, kas ta roze? 13250,52
Man vaicaja mīļa Māŗa ar’i daudz bārenišu. 5038
Mīļa Māŗa man vaicaja, ko es došu pāditei: 1141,1
Mīļa Māra man’ vēleja sievas krēslā sēdināt. 17889,15
Vaj bij mani mīļa Māŗa tautiņām pavēlejsi? 10527
Man apvilka mīļa Māŗa līdz zemiti zīda svārkus, 1060,1
To zin Dievs, mīļa Māra, kad pabeigšu virināt. 31671
Zina Dievis, mīļa Māŗa, kur ņemsim līgaviņu? 3117,3
Zina Dieva mīļa Māra, kur noaušu vakarā. 16978,7

7 Rādītāja oriģinālā sadalīts divos šķirkļos.



Zina Dievis, mīļa Māra, kur noaušu vakarā? 16978,8
Dievis zina, mīļa Māra, vaj vairs iešu saulitē. 1092
Zina Dievis, mīļa Māŗa, vaj iziešu, neiziešu. 1095
Zina mīļa Dieva Māŗa, vaj iziešu, neiziešu. 1095
Zini, Dievis, mīļa Māŗa, kur es baltas izmazgašu. 34043,18
Mīļa Māra, Madaliena, abas divas žužinaja. 5026
Svēta Māŗa klāt aicina, māmuļite projam sūta. 5036,1
Svēt’ Mār’ aicinē: nāc, meitiņ, sieviņēs! 17889,28
Sváta Mòra kòjus ava, Laìme golvu sasukava. 5003
Viena bija svēta Māra, otra mana māmuļite. 5036,1
Pec Dìv*eņa svòta Mòra, lìpa lopas klósteidama. 33478
Svàta Mòra tèrgâ braucẹ, mani ļeìdza vadynòja. 5032,1
Svàta Mòra tèrgâ goja, mani ļeìdza vadynòja. 5032,2
Dìva dáli vòrtus v \ẹ rẹ, svàta Mòra kráslu ç /ẹ ļẹ, 17837
Svēta Māra man pacēla vizuļotu sievas krēslu. 17889,26
Sváta Mòra maizi cepe uz deveņu lìpa lopu. 9271
To man deva svēta Māre, kad es ņēmu bāreniti. 4976,12
Svēt‘ Mār’ man iedev’ mell’ zīd nēzdadziņ’, 5750
Nedod Dievs, svēta Māra meitai mirt vaiņagā: 27741
Svēt’ Mār’ drebane, kam nedev’ naktes māj! 34062
Tur guleja svēta Māra zaļā zīda kučiņā. 11870
Ko es iešu, svēta Māre, man nebija, ka vajag: 4976,12
Svēta Māra basa gāja pa ābeļu līdumiņu; 1103
Dieviņš pats kalpiem gāja, svēta Māra kalponēm 11776
Dìveņš gòja rudzu sàtu, svàta Mòra pabèržótu: 27955
Pie durvīm, pie logiem svēta Māŗa klausijās: 1440,2
Svēta Māra pāditè lej sudraba šūpuliti. 1657
Ai, Laimina, svēta Māra, kur mēs viņus mazgasim? 34043,4
Steidz mazgāt, svēt‘ Mār’, rīt’ ‘agr’ sauv’ galdiņ’: 34005
Svētā Māra, gausā Māra, nāc pa logu istabāi. 16093
Te atnāca svēta Māra, asiņ’ upi notureja. 34137
Ta nebija skaista viešņa, ta atnāca svēta Māra; 4976,10
Pēteram svēta Māra no sarkana āboliņa. 33033
Svēta Māra radijās piektdieniņas vakarā 6847
Svētu rītu svēta Māŗa ar ābeļu rīkstitēma. 29167
Svēta Māra ganidama Jāņu nakti norakstija. 29167
Svēta Māra norakstija, svētu rītu ganidama. p.2 29167,1
Svēta Māra norakstija pašā Māras rītiņā. 29167
Sváta Mòra gauži raud, pì oltora stòvádama: 6662,2
Rītā nāks svēta Māra, raudzīs jūsu ravejumu. 28202
Svēt’ Māra rotaja pa namas jumt’; p.1 1441,1
Svēta Māra rībeja, svēta Māra brauzdeja. 1443
Svēta Māre rībeja gar istubīnu. p.1 1443,1
Tā sacija svēta Māra: te bijušas revetajas. 28202,2
Tai saceja sváta Mòra: ni te puķe, ni te ròža, 13250,28
Svēta Māra atsacija: tie spīdeja rožu ziedi. 13250,54
Svàta Mòra Madaļeņa, sorgi sova Jakup*eņa, 34321



Vína Laìma kòju autu, svàta Mòra goldu sagtu, 16906
Svēta Māŗa piesējusi, miežus, rudzus klētī vest. 33267,1
Kur tu teci, svēta Māra, ar ābolu atslēgām? 13438
Kur tu teci, svēta Māre, ašu šauja rociņā, 5017
Kur tu teci, svēta Māra, pilla sauja zīda diegu? 5018
Kur tu ísi, sváta Mòra, pyllna saùve dzeipareņu? 5015,5
Kur tu teci, svēta Māre, zīda svārkus saņēmuse? 5019
Kur tu tek, svēta Māra, zelta slota padusē? p.1 11011

Svēta Māŗa meitiņu raibitē. 1129
Svēta Māŗa pavadija ar sudraba slauktuvit’. 33760
Svēta Māŗa tev’ veltēs ar dēliem, ar meitām. 25590
Es redzei svēt’ Mār’ vidē jūr’ zēģelam, 4994
To zin Dieva svētā Māra, kur noaus rītvakar. 16978,2

Iziedama Māŗai devu dzīparotu prievitiņu. 1138
Mārai ar godu dod’ par galdiņa paklājumu. 1477,2
Palīdzeju mīļai Māŗai piertes taku noravēt. 1077
Paldies saku mīļai Mārai, paldies saku Dieviņam! 1142
Tas netika mīļai Māŗai, komām raibi nēzdaudziņi; 1615,1
Tas patika mīļai Māŗai, slēžu balti nēzdaudziņi. 1615,1
Līdz Mārami, Miķeļiemi slauku savu sētas vidu. 14087,2

Līsti, Dieva lietutiņi, lai aug Māŗas āboliņi, 33841
Puško Māŗas altariti. Saka Māŗa sieredama: 13250,4
Lai pieniņš govim tek, kā no Māras avotiņa. 29181
Jaunas meitas galviņā, mīļas Māras baznicā8. 13250,42
- Bijām Māras baznicā, pādim vārdu meklejām. 1367
Bijām Māŗas baznicā, mielot savu dvēselīti. p.2 1367,1
Nosaviju vainadziņu, gāju Māras baznicā. 33627,5
Netīšami es iegāju mīļas Māras baznicā. 17889,23
Aizgāju mīļ’ Māŗas baznicēju. 33594,2
Aizpuškojši cepurites, ie-iet Māras baznicā. 33625,5
Aizpušķojši cepurites, aizjāj Māres baznicā. 13250,2
Noslauk’ gaužas asariņas, aiznes Māras baznicā. 5037,5
Ietin zīžu nēzdogā, aiznes Māras baznicā, 33637
Aiznesa mīļ’ Māŗas baznicā. 33601,2
Nones Māŗas baznicā, ieliek Māŗes klēpitē. 13250,33
Ienes Māras baznicā, ieliek Māras šūpolī. 13250,19
Ienes Māras baznicā, ieliek Māras (al. zelta) šūpulī, 33628
Novizina Vāczemē, ienes Māŗas baznicā, 33628
Vaj akā slīcinašu Māŗas dotu līgsmu dabu? 87,2
Krustu, krustām puķes auga mīļas Māŗas dārziņā. 6621
- Žāvē Māras dārziņā, kur deviņas saules spīd. 34043,8
Lai ļautiņi neredzeja Māŗas mīļu dāvaniņu. 1060; p.1 1060,1
Lai ļautiņi neredzeja Māŗas dotu dāvaniti. 1060

8 “Māras baznīca” arī ir stabils apzīmējums – patstāvīgs jēdziens, kam būtu bijis vērts izveidot atsevišķu sadaļu.



Kad atnāca Māras diena9, spēru slotu sētmalī. 14087,10
Māte mani tirgū veda Māras dienu, Annas dienu, 10236
Dieva dota ta maizite, Māras austa galdautiņ! 1477
Mīļas Māras gani gana, Dieva suņi lādenaja. 29169
Es iegāju netīšam mīļas Māras istabā; 17889,15
Netīšami es iegāju svētas Māras istabā. 1872,4; 17889,26
Pilna Māras istabiņa sīku mazu šūpolišu; 1872
Mīļas Māras istabiņa pilna sīku šūpulišu; 1872,2
Mīļas Māras istabiņa pilna mazu šūpulišu; p.2 1872,1
Ta nebija lakstigala, ta bij Māŗas jumpraviņa, 30610,4
Ņemšu Dieva div’ dēliņus svētas Māŗas jumpraviņas. 34023
Tie tur ēda, tie tur dzēra mīļas Māŗas kambarī, 2629
Kur tu ņemsi vasku sviestu? - mīļas Māras kambarī. 33494,6
Kur palika Dieva dēli? - Tie gāja Māŗas kambarī; p.1 2221,5
Ievas ziedus, Māŗas kārklus, sarkanaju āboliņu. 4621,1
Svētas Māŗas klēpitē sēdej’ matus izlaidusi,- 1119
Mīļas Māŗas klētī rakstiti dvieļi. 33601,2
Tad meitiņ, grūt redzesi, kad sēdesi Māŗas krēslu, 1229,2
Svētu rītu es ielaidu mīļas Māŗas kumeliņus. 4978,2
Dieva galdis, Māras maize, mūsu pašu sūra vara. 1479; p.2 1479,1
Es atradu Māras māti pirtes taku ravejam; 1077
Ienāc pati Māres meita, ta norāve galotniti. 13250,15
Mārietiņa Māras meita trīs cekulu pinejiņa. 33842
Kur dabuji saldu pienu? - Svētas Māras laidarā, 33494,7
Kur bij man izmazgati Māras dotu nēzdaudziņu? 5032
Māras zīda nēzdodziņš, sērdieniņa asariņas. 5037,5
Valkā Māras panāčos, kur deviņi panācnieki. 34043,8
Cita bija Jāņu zāle, cita Māŗas papardiņa. 32399
Meitu šūta, meitu pīta, mīļas Māras norakstita. 33354
Kad staigatu Māras pirti, tad sacitu vēl grūtaki. 1229,1
Mīļas Māras pirtiņā div’ peleki akmentiņi: 1083,1
Netīšam es iegāju mīļas Māŗas pirtiņā. 17889,25
Noteceju lejiņāi, mīļas Māŗas pirtitēi. 4978,3
Es atradu līgaviņu mīļas Māŗas pirtiņā. p.2 1114,1
Ko tur pēra, ko tur pēra mīļas Māŗas pirtiņā? 1280
Nāc, tautieti, tu man līdz mīļas Māŗas pirtiņā: 1088
Es negribu tautu dēlu līdza Māŗas pirtiņā: 1087
Es neņemtu tautu dēlu mīļas Māras piertiņē: 1087,1
Kliņģerites, mārpuķites, tās palika pagalvī. 13611
Brīžam sēju rozes manas, pa brīžam maz-rozites; 5811
Brīžam tautas kaitinaju ar maz-rožu vaiņadziņu. 5811
- Glabā Māras šķirstiņā, kur deviņas atslēdziņas. 34043,8
Mīļas Māras šūpulī, māmuļiņas klēpitī. 1156,1
- Tev’, dēliņ, atstājam mīļas Māŗas šūpulī. 34043,10
Dieva zirgi, Māŗas rati, Saules meitas precinieki. 33801,1
Dieva ziergi, Māŗas rati, Saules meitas precenieki. 33804,2

9 Nav iekļauts sadaļā “Māras diena”!



- Rullē Māras rullitī, kur deviņas mangalītes. 34043,8
- Mazgā Māras upitē, kur deviņi avotiņi. 34043,8
Tie Dieviņa pakariņi, mīļas Māras vizuliši. 32518,1
Apbierst Māŗas villainite ar ozola zīlitēm. 34043,17
Slīktin slīka Māras zeme, sērdienišu (?) staigajot. 5046
Lai nenāk Poļi, Leiši šinī Māŗas zemitē. 32149,1
Lai nenāk Krievi, Leiši svētas Māras zemitē. 32149,1
- Mīļas Māŗas zīžautiņš, bāŗa bērna asariņas.- 5033

Margrieta, margrieta10, kur tu mani vedisi, 34084,1
Mārgrietiņa Māres meita trīs pušķišus darinaja. 33842,1

Mārietiņa dievmeitiņa, dievgaldiņa slaucitaj’. 33685

Marijai govis, aitas, ta man deva sieru ēst. 32777

Brauks Māriņa baznicāi, lai neklupa kumelinis. 1073,4
Kuŗa meita godu tura, tai Māriņa krēslu cēla; 6621,7
Kam Māriņa man nedeva āboliņa ēdajiņu. 29159
Man Mārite govi deva, valga vien ne-iedeva. 29175

Dod, Māriņa, man gosniņu, kas no simta atlikās. 29179
Dúd, Mòreņ, tòs maizeitis, lai naveìta maņ sirsneņa, 9271
Māriņ’ gāje baznicā, mani līdzi aicinaja. 5033
Māriņa[?] gan glaud, vējš purinaja. 2915
Māriņ, govu glabataja, palīdz govis audzināt, 29162,2
Māriņ’ ari govu grib par galdaut’ aužamiņ! 1478
‘’Kad, Māriņa, mazgašos, svešu māti klausidama? 4969
Ej, mīļa Māriņa, pa manu priekšu, 1510,1
Paldievs saku, mīļ’ Māriņa, man trejadas avitiņas; 7562
Vai, mīļa Māriņa, tev jauka dzīve: 33601,2
Vai, Māriņa, mīļa balta, ko es tev sariebos? 27436
Vai, Māriņa, mīļa balta, ko es tevi sariebuse? 1136
Ai, Māriņa, mīļa balta, ka es tādu panesišu! 1108
Vai, Māriņa, mīļa, balta, kā es tādu panesišu? p.1 1108,1
Nāc, Māriņ, kad es lūdzu, nāc basām kājiņām; 1099,6
Nāc, Māriņ, tu papriekšu, ne kā mana māmulite. 1069
Nāc, Māriņa, krustibās, sēdies galda galiņā. 1445
Nāc, Māriņa, pate dzert maza bērna kristibās: 1444
Ņem’, Māriņa, gredzentiņu, neņem’ manu dvēseliti. 1096
Ņem, Māriņa, liepas slotu, saslauk’ kraukļa asinis. 34137,1
Ņem, Māriņ, zelta naudu, neņem meit’s dvēseliņ’. p.1 1096,1
Nu Māriņa ieņēmusi savā sievu pulciņā. 24730
- Jau, Mòreņ, sanosóvu, kur maņ byus izmozgót? 5032,1
To Māriņa man nopina, zinaj’ mani nederetu [?saderetu] 5863

10 Ar šo apzīmēta kukainītis  'mārīte'.  Saistījums ar mitoloģiskiem priekšstatiem apšaubāms, atskaitot  apstākli,  ka
teksts pieder zīlēšanas tekstu nodaļai.



Lai Māriņa nepinās, pie sievām traukdamās. 1073,5
Māriņ’ raibu noraiboja, svētu rītu ganidama. p.2 29167,2
Vaj Māriņa izrakstijse, svētu rītu ganidama? 29167,6
Tek Mārite raudadama: kur, puisiti, tādu ņēmi? 13250,24
Māriņa rotaja no pakalenes. 1390
Sauc Māriņa, met ar roku: nāc, bārene kalniņā, 5037,1
Šķir, Māriņa, man goliņu, šķir ar baltu muguriņu; 29187
Ai, svēta Māriņa, neturi dusmas, 1564
Ai, svēta Mārit, nedusmojies, p.1 1561,1
Kur Māriņa basa tek par ābeļu līdumiņu? 1102
Trauc, Māriņa tu papriekš, ne kā mana māmuļite. 1068
Truma, truma tew Mòreņa (NN) na pìneņa bļùdeņâ, 29259
Ko, Māriņa, vārdu liksi šās vasaras telitēm? 32422,3
Tu, Māriņa viegla sieva, dod man savu vieglumiņu; 33696
Ai, zelta Mārite, nedusmojies, 1561
Kad žēloja tautu dēls, tad Māriņa nežēloja. 1087

Bij palicis Māriņai, kur mieloja malejiņas. 7992,3
Ko es biju Dievam riebis, ko mīļai Māriņai? 10043
Ko Dievam es sariebu, ko mīļai Māriņai? 27860
Āboliņa pļavu bridu, Māriņai spītēdama, 29159
Sūtij’ ziņu Māriņai, sūt’ manai māmiņai; 1069

Raibas vien man telites, kā Māriņas grāmatiņa. 29167,6
Vaj ta bija bārusēs ar Māriņas māmuļiti. 33793,1
Tur atjāja mīļš Dieviņis ar Māriņas kumeliņu, 4978
- Pavaìcósim pi Mòreņis: kur skolósim zeìžauteņis? 5032,2

Āboliņa birzi bridu, pret Māriņu raudadama, 29159
- Pavaìcòju uz Mòreņu: kur mozgót zeìžauteņu? 5032,3
Pirtī mana līgaviņa ar Māriņu spēlejās. 1115
Kas Māriņu dzedri lūdza, auņ kājiņas domadama. 1098
Kas Māriņu mīļi lūdza, tam Māriņa basa tek; 1098

-Mans jaunais bāleliņis ar māŗotu zobentiņu. 16690
Es nejātu gar jūrmali bez māŗota zobentiņa: 30962,1
Mans īstais bāleliņš ar mērenu [?] zobentiņu. 18002

Liela, liela govu Mārša11 lielas govis audzejuse; 29173
Man, Māršava, simts telišu par pagalma minumiņu! 29174
Māršavai govis māva, man ganos izdzenot. 30079
Aitas, govis, Māršieviņa, palīdz manim audzināt, 29162
Māršaviņa govis dzina pa to manu pagalmiņu. 29174
Māršaviņa pienu deva, Tenis pulka siveniņu, 29201
Zirgu Ūsiņš, govu Māršaviņa, 29202
Aties govu Māršaviņa, baltus ledus lauzidama. 29188

11 Vai “govju Māršava”ir tā pati “Māra”?



Atnāks govu Māršaviņa, saltus ledus lauzidama. 7078
Tas nebija dadžu krūms, ta bij govu Māršaliņa. 29165
Ta nebija melna odze, ta bij govu Māršaviņa. 32446
Jāņu māte nezinaja, kur guļ govu Māršaviņa: 32449,3
Ai, tu govu Māršaviņa, kur guleji Jāņu nakti? 32449,1
Ak, tu govu Māršaliņa, lielas govis audzejusi: 32416
Ak, tu govu Māršaliņa, nu mēs abi nīsimies: 29161
Ai, tu govu Māršaliņ, palīdz man telitēs, 29162
Lei tij govu Māršaviņa nesatrūka gulejuse. 32442
Ai, mīļā Māršaviņa, svētī manas raibaliņas, 29160
Viena pate man telite, Māraliņu vārdu liku, 28961

Mīļu Māŗu, to kaveju, ta netapa baznicāi. 1183
Lūdz tautieti, mīļu Māŗu rokā maku turedams, p.1 1120,1
Tautiets lūdza mīļu Māru, rokā maku turedams: 1120
Lūdzu Māŗu raudadams: kur es viņus izmazgašu? 34043,5
Pielūgsimi mīļu Māru, ta dos baltas avitiņas.- 4976,7
Lūgšu Dieva, mīļu Māru, lai lūdz tevi vella māte. 10782
Lec, Dievis, papriekšu ar mīļu Māŗu, 1510
Ko mēs mīļu Māru mielosim? 1441,1
Es atradu mīļu Māŗu piertes sliegsni ravejam; p.2 1083,3
Es atradu mīļu Māri pirtes taku ravejam:, 1077
Es atradu svētu Māri pirtes taku ravejam; 1077
Es redzeju mīļu Māru pirtes teku ravejam; p.1 1077,1
Es atradu svētu Māru birzī(?) teku revejot; p.1 1077,1
Es atradu mīļu Māŗu piertes taku ravejam; p.2 1077,1
Es redzeju mīļu Māŗu piertis taku ravejam; 1077
Es redzeju svētu Māru pirtes taku ravejot, p.2 1077,2
Malt iedama, es satiku svētu Māru celiņā. 8087,5
Es vaicaju mīļu Māŗu: kādu velšu tu gribeji? 1141
Es vaicaju mīļu Māŗu: vaj tavā pirtiņā? 1114
Pavaicaju mīļai Māŗai, ko es kaušu piertižām: p.2 1141,1
Mīļai Māŗai pavaicaju: kur es viņu izmazgašu? 5033; 34043,9
Pavaicaju mīļai Mārai, daudz puškošu villainites? 10513
Pavaicaju mīļai Māŗai, kā būs saukt raibu govi. 32422,7
Es atrad’ upmalē’, mat’ ar Mār’ velejam. 5036,8
Tai trešā avotā māt’ ar Māru velejās. 32570,11
Tai niedoļu galiņā māt’ ar Māru velejās. 5037,5

Dvēsele.
Vāciešu lupati, araja dvēsele. 20616
Ko tu dziedi, bezdvēsele, tev nebija dvēselit’; p.1 869,1
Ko tu dziedi, bezdvēsele, tev nebija dvēselites; 871
Ko tu dziedi, bezdvēsele, tev jau nava dvēselites; p.1 871,1
Ko tu dziedi, bezdvēsele, tev nav lāga dvēselite, 866,2
Ko dziedaja bez dvēseles, kam nevaid dvēseles? p.1 870,1
Ko tu dziedi, bezdvēsele, tev jau lāgi neskaneja; 869



Ko tu dziedi, bezdvēsele, tev jau lāga nevedās; 870
Es dziedašu, man dvēsele, man diženi pievedās. p.1 870,1
Lai dvēsele nemaldās, pie Dieviņa daiedama. 27597
Tev dvēsele noslīkuse (dziļas jūras dibinā). 866,1
Sies diegā, kārs dūmos, lai dvēsele stirinās. 13612

Kauli grēku piepelnijši, dvēselei jāatbild. 27606,1
Kam manai dvēselei daudzi grēku nopelnīt! 27592
Dieviņš prasa dvēselei: ka tu raudi, kas tev kait? 27606,1
Nevajaga dvēselei trepju kāpt(i) debesīs: 27608
Neba mana dvēselite trepēm kāpa debesīs: 27608,2
Nevajaga dvēselei trepju kāpt debesīs: 27609
Nevajaga dvēseliti trepēm celt debesīs: 27609

Zvan’ Rīgā, Jelgavā par jaunām dvēselēm. 30897
Ne par rokas, ne par kājas, par meitiņu dvēselēm. 12763

Kā tam grūti nenopūst, trīs dvēseles kamanās. 18640,4
Kā nepuksti, kā nevaidi, div’ dvēseles mugurā 18325
Kā nepūta, kā ne-elsa, div’ dvēseles mugurē: 18640,3
Kā tie grūti nepūtīs, div’ dvēseles pakaļ nāca. 18640,2
Kā tas grūši nepūtīs, div dvēseles vizinot. 18640,1
Krupiti ieliku dvēseles tiesā. 20161,1
Uz ta sirds, uz dvēseles, kas man gauži rūdinaja. 8681

Jūra kārklu pieaugusi(-se) Daugaviņa dvēselišu(?). 31023,1
Ar Dieviņu ielīgoju dvēselišu namiņā. 27599,1
Ap pusnakti ielīgoja dvēselišu namiņā. 33868; p.2 33868,1
Tumsā redzu dziļūdeni, dvēselišu ņēmajiņu: 10874
Kā ta melna netecēs, pilna dārgu dvēselišu. 30710
Kù jej mallna naţeçés, pyllna mallnu dv \şẹ eļeišu. 30710,1
Kā ta skaisti neziedeja, pilna dārgu dvēselišu. 27634
Daugaviņu nevareju, ta bij pilla dvēselišu. 29628,7

Bāliņš sauca tautu meitu: puķit, dārgu dvēseliti! 11687
Brālits sauca tautu meitu: puķit, mīļa dvēselite! 11687,1
Bāliņš sauca tautu meitu: sirsniņ, mana dvēselit! 11687
Sirsniņ, mīļā dvēselit, šoruden es neiešu: 7872
Brālits sauca tautu meitu: sirsniņ, krūšu dvēselit! 11687,1
Roku sniedza, mutes deva, sauc’ man’ krūšu dvēselit! 10472
D*ev*eitā akminī dz*eiva v*eira dv* \ẹ sẹļeiţẹ. 34370
Dvēselite atbildeja: kā es gauži neraudašu? 27606,1
Ai, dārgā dvēselite, kā Dievam atbildesi? 6843,1
Bērziņam lapas bāl, bāla mana dvēselite. 27397
Ta nebij spoža zvaigzne, ta nelaiķa dvēselite. 1127,8
Ta nebija kupla liepa, ta bij dārga dvēselite. 13250,2
Ko, bitite, tu dziedaji, tev bij maza dvēselite; 30342



Ta nebija vabulite, ta bij puiša dvēselite. p.2 12943,1
Ta nebija uguntiņa, ta bij puiša dvēselite, 12980
Ta nebija pagalite, ta bij puiša dvēselite. 12819,1
Tie nebija iemauktiņi, ta bij puiša dvēselite. 14186
Ta nebija spoža zvaigzne, ta bērniņa dvēselite. 1127
Balta bija jūras nauda, dārga mana dvēselite. 30760
Ta nebija zelta puķe, ta meitiņas dvēselite. 33625,13
Svēti bija kūmu taki, dārga pādes dvēselite. 1303
Vaj man bija koka sirds, tēraudiņa dvēselite. 4252
Bija man koka sirds, tēraudiņa dvēselite. 34154
Tas nebija sviķu celmis, jaunu puišu dvēselite. 12745
Vaj tas bija kunga pūķis, vaj vagares dvēselite? 31591
Tie nevaid koka ziedi, ta puisiša (meitiņas) dvēselite, 33628
Tie navā liepas ziedi, ta ir dārga dvēselite. 33625,5
Es dziedašu man vedās, man ir dziesmu dvēselite. 870
Es dziedaju, man skaneja, man ir sava dvēselite. 870,1
Kas tu tāda dziedataja, tev nav lāga dvēselite: 866
Tev nav tāda dvēselite, kā manam sivenam. 866,2
Neba mana dvēselite viena brauca debesīs, 27607
Cieta ola, rudakmeņa tautu dēla dvēselite, 9057
Kalejam dvēselite zem āmara dauzijās. 9519
Alutiņa dzērājam dvēselite debesīs. 19574
Redz, kur tava dvēselite gar debesīm maldijās. 31581
Gauži raud dvēselite, debess durvu piegājuse. 27606
Kā lūdzēs dvēselite debess durvu piegājuse. 27606
Trīsēs jūsu dvēselite, Dieva durvu daiedama. 12238
Gauži raud dvēselite, Dieva durvu piegājusi: 27601
Mana balta dvēselite, raud pie Dieva nama doru. 27601,1
Gauži raud dvēselite, Dieva durvu dagājusi: 27602
Lai tie grēki še palika, lai pie Dieva dvēselite. 27610
Uz tautieša mani grēki, Dievam mana dvēselite, 24551,8
Tev, tautieti grēki mani, Dievam mana dvēselite. 9582
Aiz ko mana dvēselite drīz pie Dieva nenogāja? 27593; 27594
Uz tautieša grēki mani, pie Dieviņa dvēselite, 15884,1
Klauvē mana dvēselite pie Dieviņa namdurīm; 27604
Nu iet mana dvēselite, pie Dieviņa zvēreties. 27613
Lai iet mana dvēselite pie Dieviņa dziedadama. 7
Nu iet mana dvēselite pie Dieviņa dziedadama. 27612
Lai iet mana dvēselite pie Dieviņa dziedadama. 27614
Smirdēs tava dvēselite, pie Dieviņa aiziedama. 31500
Smirdēs tava dvēselite, kā ieviņa smirdedama. p.2 31499,1
Alkšņa koka ta taisita, suņa dota dvēselite. 866
- Dreb’ ta pate dziedataja, kā putniņa dvēselite, p.2 25448,1
Tā drebeja tautu meita, kā putniņa dvēselite: 25448,2; p.2 25448,1
Ko dziedās dvēselite, pie Dieviņa aizgājuse. 16
Ko dziedās dvēselite, Dieva durvu dagājuse. 27323,1
Lai dzird mana dvēselite, pie Dieviņa noiedama. p.2 27612,1



Pūš, puisiti, āža ragu, ellē tava dvēselite, 12902; 12231; 
p.2 12231,1

Skroderiša dvēselite stāv adatas galiņā. 9538
Skroderiša dvēselite adatiņas galiņā. 9538; p.2 9538,1
Vagarites dvēselite spiedz čukura galiņā. 31608,1
Pļavu sarga dvēselite sausas egles galiņā; p.2 29572,1
Meža sarga dvēselite klieca egles galiņā; 1688
Meža sarga dvēselite kūko egles galiņā; 1689
Meža sarga dvēselite kauca egles galiņā, 30541
Veca puiša dvēselite sausas egles galiņā. 13064
Zaldatiņa dvēselite stāv zobina galiņā, 32120
Kurpnieciņa dvēselite īleniņa galiņā. 9530
Stāvēs tava dvēselite ievas kūjas galiņā. 31600,2
Dancos tava dvēselite ievas kūjas galiņā. 31600
Ellē tava dvēselite ievas kūjas galiņā. 31600,1
Ta kundziņa dvēselite baltas ķūzes galiņā. 31469
Stārastiņa dvēselite balta spieķa galiņā, 31469
Vagarites dvēselite balta spieķa galiņā. 31469
Deg vagares dvēselite balta spieķa galiņā. 31469,2
Ziedēs tava dvēselite ievas spieķa galiņā. 31600,2
Veca puiša dvēselite sausa koka galiņā; p.2 131411

Rijkuriša dvēselite kuko rijas galiņā, 31608
Rijnieciņa dvēselite rijas pakša galiņā. 31587
Redz, kur tava dvēselite rijas kores galiņā. 31581
Sirsniņ’ mana dvēselite vīru grib, vīru grib! 24094
Vagarites dvēselite, ta gribeja mīkstu gaļu: 31518
Tur guļ puiša dvēselite manos matu galiņos. 11503,1
Šūpo, Māra, to šūpliti, te gul puiša dvēselite, 33637
Pirmo nakti dvēselite gulēs krusta galiņā; 27619
Guli, mana dvēselite, laukā krusta galiņā. 27617
Guli, mana dvēselite, šonakt krusta galiņā, 27618
Guli mana dvēselite, krusta koka galiņā, p.2 27617,1
Ej pie Dieva mieloties, mana dārga dvēselite; 27598
Lai iet mana dvēselite kā apiņa galvenite. 30892
Nu ies mana dvēselite Dieva dēlu rociņā. 27611
Nu iet mana dvēselite Jezus Kristus rociņā. 27591; 27611
Lai iet mana dvēselite Jezus Kristus rociņā. p.2 27611,1
Lai redzetu jaunas meitas, ka tev jauna dvēselite. 13165
Lai kāpj mana dvēselite pa pupiņu zariņiem. 27600
Pavasaru dvēselite diedziņāji karajās. 12926,8; 28829
Vagariņa dvēselite diedziņā karajās; 31516
Skroderiša dvēselite diedziņā karajās. 9538
Ekur tava dvēselite diedziņā karajās. 31586
Ellē tava dvēselite diedziņā karajās. 871; p.1 871,1
Ekur tava dvēselite jau ellē karajās. 31882
Rijnieciņa dvēselite padebešos karajās, p.2 31585,1
Veca puiša dvēselite padebešos karajās. 13141,1



Vecu puišu dvēselite pusdebešu karajās; 6272,9
Rijnieciņa dvēselite pusdebesu karajās. p.2 31582,1
Redz kur tava dvēselite pus debesu karajās. 31582
Redz, kur tava dvēselite vidū gaisa karajās. 31587
Vidū gaisa karajās tava mīļa dvēselite; 31585
Rijnieciņa dvēselite, ta tur kliedza, ta tur brēca. 31559
Trūks diedziņis, dvēselite kritīs elles dibinā. 31516
Tā kūp puiša dvēselite uz jaunām meitiņām. 12945
Tautu dēlu dvēselite kā oglite kvēlojās. 5377
Tautiešam dvēselite kā ogliņa kvēlojās. 5526
Tautiešam dvēselite kā guntiņa kvēlojās. 5471
Viena dārga dvēselite pusdebešu lidinaja. 27620,1
Tā ir tava dvēselite pusdebeš’ lidinās. 31315
Meža sarga dvēselite pušu gaisu lidinaja. 30542
Rijenieka dvēselite puši gaisa lidinaja, 31609
Rijnieciņa dvēselite vidū gaisa lidinaja. 31610
Redz, kur tava dvēselite vidū gaisa lidinaja. 31581; 31585,2; 

31583; 31587
Veca puiša dvēselite rijas brodi lidinaja, 13141
Zvejnieciņa dvēselite virs ūdeņa lidinaja. 9550
Daža laba dvēselite uz ūdens līgojās. 30693
Redz, kur tava dvēselite pa gaisiņu līgojās. 31581
Redz, kur tava dvēselite vidū gaisa līgojās, 31584; 31585,1
Veca puiša dvēselite vidū gaisa līgojās, p.2 13141,1
Šodien mana dvēselite pusdebeša līgojās: 27620
Tur ta mana dvēselite vidu meitu līgojās. 11241
Tur ta mana dvēselite vidu meitu līgsmojās. 11241
Ai, lustiga dvēselite, vaj ilgam tavs mūžiņš! p.1 84,1
Stārastiņas dvēselite par nedeļu badu mira, 31503
Ta puiša dvēselite, meitas bēdās nomirusi. 13250,4
Jau viņā saulitē dvēselite mālus mīs. 31895
Man jānese baznicā maza, maza dvēselite. 1350
Maza, draga dvēselite baltajā nēzdogā. 353,2
Tā cīkst puiša dvēselite, kas meitiņas niecinaja. 9077
Tur deg puiša dvēselite, kas meitiņas niecinaja. 8526
Veca puiša dvēselite, kas meitiņas niecinaja. 13059
Tava maza dvēselite putras spannī noslīkuse. p.2 8552

Sak’ māmiņa raudadama: ta pastares dvēselite, 33625,12
Ta māsiņas dvēselit’, caur ūdeni peldejusi. 33625,19
Skrodeliša dvēselite pilna smalku adatiņu. 9539
Ekur tava dvēselite pusi gaisu plivina. 31581; p.2 31581,1
Laivinieka dvēselite uz ūdeņa plīvinaja. 30753
Plostinieku dvēselite ūdens virsu plivinaja. 30753,1
Meža sarga dvēselite pusē gaisu plīvenaja, 30541,1
Rijnieciņa dvēselite mākoņos plīvineja, 31587,2
I zemite tā nerīb, kā bēdnieka dvēselite. 9168
Sirsniņ’ mana, dvēselite tautu dēla rociņā; 10694



Mana tēva dvēselite trīs eņģeļu rociņās: 27605
Zvejnieciņa dvēselite ūdens mātes rociņā. 9549
Ceturtā kaktiņā rodās jauna dvēselite. p.2 1127,1
Redz, kur tava dvēselite vidū gaisa sijajās, 31584; 31585,2
Lai šķind ļaužu dvēselite dziļā elles dibinā. 8620
Šķiries, mana dvēselite, no nelietes mātes meitas! 15815
Smirdēs tava dvēselite kā ieviņa grāvitie. 31499,2
Meitiņ, mīļā dvēselite, kam citam solijies? 11314
Tā spīd puišu dvēselite uz jaunām meitiņām. 12982,4
Kur tie puiši pulkiem jāj, tur stāv mana dvēselite. 10245
Tā stāv puiša dvēselite uz jaunām meitiņām. 12998
Ta kundziņa dvēselite, kas bez saules strādinaja. 31468
Ta kundziņa dvēselite, kas zemniekus vārdzinaja. 31306
Vagariņa dvēselite, kas bez saules strādinaja. 31468
Dzelžu kalta man galviņa, tēraudiņa dvēselit’. 31388
Es bij’ dzelza cilveciņš, man tērauda dvēselite, 34120,1
Tīra mana dvēselite kā tērauda gabaliņš. 10551
Lai stāv tīra dvēselite, kā tērauda gabaliņš. 12527
Tīra mana dvēselite kā tērauda gabaliņš. 12586,1
Tā trīc puiša dvēselite apakš manas villainites. 12503,1
Trìsát, trìs dvèselíta, dabass durvu daii°dama.12 27606,2
Tā tvīkst puiša dvēselite uz jaunām(i) meitiņām. 12982
Uz ūdeņa dvēselite kā putniņš zariņā. p.2308921

Vecu puišu dvēselite ne pie Dieva ne pie velna, 13141,2
Vagarites dvēselite ne pie Dieva, ne pie vella, 31517
Rijenieka dvēselite ne pie Dieva, ne pie velna; 31584,1
Paldies manai māmuļitei, viegla mana dvēselite: p.21059,1
Viena maza dvēselite apakš baltas villainites. 1353
Viena maza dvēselite zem baltās vilnainites. p.21353,1
Apakš baltas villainites maza, maza dvēselite. 1354
Āža raga pūtejam zila melna dvēselite. 10391
Cik nolūza īlentiņš, tik pazuda dvēselite. 9530
Cik nolūza adatiņa, tik pazuda dvēselite. 9538
Zvēro puišu dvēselite jaunu meitu pulciņā. 33095
Redz, kur tava dvēselite vidū gaisa zvērojās; 31585,1
Ai, Žīdiņi, Žagariņi, kur ta tava dvēselite? 34170
Ta vagara dvēselite spieķa galā žāvejās. 31469,1
Dvēselite žagaros pie citiem Žīdiņiem. 34170
Oša rokas, kļava kājas, židaviņa dvēselite. p.2 260631,1

Tie nebija melni kraukļi, tās cilveku dvēselites. 27574
Lai ta sieva, ko ta sieva, kur tās piecas dvēselites! 20870
Lai ta sieva, kur ta sieva, kur tās kuslas dvēselites! 20870,7
Kur tās meitas pulkos gāja, tur tās puišu dvēselites. 12805
Kur tās meitas pulkiem dzied, tur tās puišu dvēselites. 546,1
Kur ta meitu rinda sēd, tur puisišu dvēselites. 12073

12 Dainu skapja manuskriptā: “Trihsaht trihs dwehselita Dabas durwu daieedama.” [85b]



Tie nebija kara vīri, tās bij zēnu dvēselites. 32171
Ja pūš grūti kumeliņš, tad būs divas dvēselites. 18640
Ja būs grūta vedamā, tad būs divas dvēselites. 18740
Tur deg puišu dvēselites, kas meitiņas niecinaja. 8905
Tur deg puišu dvēselites sausa koka galiņā. 12944
Veci puiši dedzinaja savas vecas dvēselites (al.: cepurites). 13111
Tā dreb puiša dvēselites uz jaunām(i) meitiņām. 12709
Apakš cieta akmentiņa, tur gul skopu dvēselites, 33441
Lai iet šķirtas dvēselites pie Dieviņa dziedadamas. 27612,1
Tur aizgāja dvēselites, kur zobeņi nešķindēs; 32049
Kur liksiet, jauni puiši, vecu meitu dvēselites? 13068
Lai nāk visas dvēselites pie Dieviņa debesīs. 27612,2
Sarakstiétas, saskreìvátas vysas dòrgas dvièseliétes, 5069
Skandin’ ļaužu dvēselites (al.dvēseliti) dziļā elles dibinā. 8620
Skanēs ļaužu dvēselites dziļā elles dibinā. 8620
Pulkiem skrēja dvēselites pie Dieviņa žēloties. 31933,4
Dieva dēli dvēselites šūpos zelta šupulī. 32049
Uz kundziņa dvēselites manas gaužas asariņas. 31365
Dzied’, zīlite, zariņā, dzied’ uz savas dvēselites! 5094
Visi ziediņ’i birstiet uz tautieša dvēselites, 24551
Dzelzu lietus, uguns liesmas uz zaldata dvēselites. 32166
Šodien gauži nozvanija divi dārgas dvēselites. 30896
Citiem dārgu drānu žēli, man žēlmanas dvēselites 1351,2
Citiem dārgu drānu žēl, man žēl savas dvēselites. p.1 1351,1
Citiem savu drānu žēli, man žēl mazas dvēselites. 1351,1
Ļaudim greznu drānu žēl, man žēl pādes dvēselites. 1351

Uz kundziņa dvēseliti manas gaužas asariņas! 31318,1
Zili ziedi, zaļi ziedi uz tautieša dvēseliti! p.2 24551,1
Velns to tavu dvēseliti sveķu katlā dancinās. 31266
Ūdens ceļu iesākdams, Dievam devu dvēseliti: 30888
Uz ūdeņa uziedamis, Dievam devu dvēseliti; p.2 308921

Spried patiesi, bāleniņi, dod Dievam dvēseliti. 31320
Dziediet, meitas, ko dziediet, dziediet puiša dvēseliti. 547
Tie bij Dieva eņģeliši, gaida manu dvēseliti. 27596
Ai, Parumba vella māte, ta gaid’ manu dvēseliti. 30790
Kas vaŗèjẹ izglobòt moza bàrna dv* \şẹ ẹļeiti, p.1 30221

Iriet laivu, Dieva dēli, glābiet Saules dvēseliti! 33969
Ta griež puiša dvēselit’, kas meitiņas nicinaja. 8694
Sīkas olas, rudakmenis, gul’ uz puiša dvēseliti, 8901
Precenieka dvēseliti pakārsim skurstenī, 20992,1
Velns krāps tavu dvēseliti dziļā elles dubenā. 12429
Celies, Dieviņ, aun kājiņas, laiž iekšā dvēseliti. 27604
Bieza putra, tauka gaļa, ta māc manu dvēseliti. 34192
Dievs mieloja dvēseliti karā kautu bāleliņu; p.2 319501

Dārgu drēbu nežēloju, mieloj’ savu dvēseliti. p.2 1351,1
Aust gaismiņa, lec saulite, Dievs mielos dvēseliti. 27615



Bijām Mārjas baznicē dvēseliti pamielot. 1367,2
Bagats raud, meži skan: nauda moca dvēseliti. 1005
Ak tu Dieva nosodits, ko moc’ mazu dvēselit’? 1279
Ņem, Dieviņis, laiž eņģeļi, manu dārgu dvēseliti. 27601,1
Dievs ņems manu dvēseliti, tev būs cita mātes meita. 1124
Dievs ņem manu dvēseliti, lūkā citu mātes meitu. p.2 1124,1
Dievs ņems manu dvēseliti, lūko citu mātes meitu. 27352,2
Tev pašam lieli grēki, Dievs ņems manu dvēseliti. 15195
Ņem’ Laimiņ, zelta ziedu, neņem’ manu dvēseliti. 1096
Ņem Māriņ, zelta naudu, neņem meit’s dvēseliņ! p.1 1096,1
Ņem’, Māriņ, zelta ziedu, neņem sievas dvēseliti. 1096,3
Lai nes manu dvēselit’ ik svētdien uz baznicu. 13250,3
Jauna meita kaunu bēga, saujā nesa dvēseliti. 62; p.2 62,1
Zvejniekam zvīņ’ rok’, saujēi nes’ dvēselit! 9547
Cauri gāju puišu pulku, rokā nesu dvēseliti. 6222
Jūrā gāju naudas gūt, saujā nesu dvēseliti. 30760
Velns raus tavu dvēseliti pašā elles dibinā. 6178
Ja vils’ manu augumiņu, velns raus tavu dvēseliti, 12538
Kas neļāva kundziņam aprīt manu dvēseliti. 31354
Kas var manu dvēseliti pie Dieviņa aizrunāt? 27603
Paldies saku māmiņai par to vieglu dvēseliti: 1059
Rupjš kreklits mies’ sild’, zēģalit’ dvēselit! 30800
Tā velns viņa dvēseliti slaistis elles dibinā. 31505
Sūras gaužas asariņas slāpēs tavu dvēseliti. 21657
Dieviņš tavu dvēseliti kā ieviņu sutinās. 31501
Sieviņ’ savu dvēselit’ tiņ baltāi nēzdaugāi. 1128
Dieviņš sievas dvēseliti nēzdogā vēcinaja. 1232
Dieviņš sievas dvēseliti nēzdogā vēcinaja. p.2 1232,1
Dieviņš sievas dvēseliti nēzdaugā vicinaja. p.1 1232,1
Sieviņ’š savu dvēseliti nēzdokāi vēcinaja. 1237
Dieviņš veda dvēseliti pliku, kailu debesīs; 27595
Dieviņš brauca debesies, izved manu dvēseliti. 27599
Vienu mazu dvēseliti pie krustiņa zvērejām. 1366,1

Velns
Ūja vels, ūja vels, kādi ērmi šai sētāi: 22154
Ūja velns, ūja velns, trīs uz viena zierga jāj: p.2 300091

Urā, velns, urā, velns, nu brauc dēlu māmuļiņa: 23561
Ak tu Dievs, ak tu velns, kāda mana sievas māte! p.2 20280,1
Ūja, Dievs, ūja, velns, kāda mana vīra māte! 23424
urā, Dievs, urā, velns, kāda mana vīra māte! 23424
Urā, velns, urā, velns, kāda mana vīra māte! 23425
Ūja, vellis,ūja, vellis, tik badigu panāksnieku: 19446
Ūja, vels, ūja, vels, tēvs meitai panākstos! 19149
Ūja, vels, ūja, vels, kādi puiši ciemiņos! 20368
Ūja, vels, ūja, vels, tavu mellu rīka pūru! 16821
Ka, Jāniti, kāzās nāci, kāds velns tevi aicinaja? 20871



Lai puisiti vels baŗoja, es puisiti nebaŗoju: 12816
Bēdā, velnis, tu par puisi, es par puisi nebēdaju, 9808,6
Lai bēdā vels par bēdu, es par bēdu nebēdaju: 109,2; 117; p.1 107,1;

p.1 105,1; p.2 117,1
Velns par mani gan bēdaja, es par velnu nebēdaju: 34082
Lai bēdā vels par kungu, es par kungu nebēdaju; 31389
Lai bēdaja vels par puisi, es par puisi nebēdaju, 9808,6
Vels par puisi daudz bēdaja, es par puisi nebēdaju, 9808,8
Lai bēdaja vels par puisi, es par puisi nebēdaju, 9809,3
Vels par velu daudz bēdaja, es par puisi nebēdaju 9808,8
Lai bēdaja velns par velnu, es par velnu nebēdaju, 34056
Lai bēdaja velns par tumsu, espar tumsu nebēdaju, 18593
Tautu dēla māmulite, lai par tevi velns bēdaja! 23410
Metu krustu, velns aizbēg,- ko darišu dzērajam? 10133
Krustu metu, vels aizbēga, ko darišu dzērajam? p.2 10133,23
Šķ /ļẹ ẹ Dìvs sàra guni, sóka Vallns biziņéţ. 33691
Tā nebrauca velns pa elli, kā brauc dēlu māmuļiņa: 23550
Tā nebrauca vels pa elli, kā brauc dēlu māmuļite: 23551; 23552; 

23634,9
Kuŗu velns padabuja, pie matiem plucinaja. 19943
Velns vagari dancinaja pašā elles maliņā; 31523
Velns to tavu dvēseliti sveķu katlā dancinās. 31266
Vels viņu dīdija. Ragana spaidija. 29563
Vels dos tev(i) aizrīties, kāds vels tevi atkruķēs? 19243,11
Saka jaunu tautu dēlu, kas velns vairs jaunu dava: 14999
Tautu dēls jauns teicās, kas velns tevi jaunu dava! 15657,1
Jauns teicās tautu dēlis, - kāds vels tevi jaunu deva! 22089
Tautu dēlis jauns teicās, - kas velns tevi jaunu deva! 22089,2
Sakies jauns, tautu dēls, kas velns tevi jaunu deva! 22145
Velns tev deve tik dižanu kā tam miežu arajam. 31900
Izdur, velns, kungam acis, i kundziņš tā dancos. 30485
Es dzied’ savas lustes dēļ, velns dzied tavu puišu dēļ. 500
Velns atzina kalpa vīru lāpitām biksiņām. 7300
Va ta’ tevi vels sadzina tādus bada panāksniekus: 19450
Vaj tad tevi vels iedzinis pašāi kreima kambarēi! 20512
Vējš aiznesa liepu lapas, vels apēda dēlu māti. 14154
Vels apēda riekstu sieku, meža sargu nepakāra. 30551
Vels apēda sieku riekstu, vēl vagars vazajās. 31522
Lai velns tavu sierdi griež, kā es dziernu pusi griežu! 22578
Velns atgrūda Raiskalieti tupelišu valkataju. 7273
Velns uzgrūda Tirzmalieti, garu zeķu valkataju. 7274,1
Velns atgrūda arajiņu, dūrainieku valkataju. 7296
Vels atgrūda aizpurvieti dubļainām(i) kājiņām. 7291,1
Velns atgrūda mežgalieti ar tām kārklu vīzitēm. p.2 7292.2
Vallns i°grúda mùs muìzâ pošâ dorba laìciņâ. 14467
Vējš iepūta, velns iegrūda tulejos nāburgos. 16827
Gan raženis tēva dēlis, velns guļ sirdes dibinā. p.2 12286,2



Vaj būs velns piegulejs, vaj ar kāds tēva dēls? 12523
Aizmet krustu, aiziet velns, - ko darišu dzērajam? 10133
Kāds velns aizgāja vācieša kāzās? 20877
Kāds vels aizgāja tavās kāzās! p.2 20877,1
Velns pakāra rijnieciņu kunga rijas pakaļā. 31560
Velns krāps tavu dvēseliti dziļā elles dubenā. 12429
Ai, lielā kunga rija, kāds velns tevi nokūlīs; 6631
Tur viņā saulitē velns uz ādas guni kūra 31495
Velns iekš sirds tev ielīda pavasaŗas brūtganam, 14876,4
Laižu savu kumeliņu, Velns paliek raugoties. 34073
Lai velns tavas zarnas maļ, kā es varu maizi malt. 22579
Lai velns tavu sirdi mala, ne es tavas dzirnaviņas. 22490
Velns pienāca, krustu metu, - ko metišu dzērajam? 10133,2
Šovakar velns atnesa mana tēva istabā. 22828,3
Vels atnesa aizpurvieti dubļainām(i) kājiņām. 7291,1
Vells uznesa malenieti, smalka krekla valkataju. 7388
Dievs pieņēma moku ļaudis, vels to pašu mocitaju. 31412,3
Neņem Dievs, neņem velns, neņem rijas kūlajiņi. 31585; p.2 31585,1
Metu krustu, velns iznīka, - ko darišu dzērajam? 10133,2
- Vels tavā pakaļā, es saulites pakrēslī. 31176
Lai velns tavu sierdi plēš, kā krūms manu villainiti! 29286,1
Velns kārklosi lūkus plēsa, dzīras mani sasaistīt. 34161
Mūsu tēvs Cēsīs, vels tevi plēsīs. 34263
Lai velns tavus matus plūc, kā es māku linus plūkt. 22673
Pūt, puisiti āža ragu, velns pūš tavu dvēseliti, p.2 12231,2
Daiļa, daiļa tautu meita,- lai velns tavu daiļumiņu! 21189
Velns raus tavu dvēseliti pašā elles dibinā. 6178
Ja vils’ manu augumiņu, velns raus tavu dvēseliti. 12538
Neraudi, Vācieti, velns tevi neraus, 31899; p.2 31899,1
Lai velns tavu sirdi rautu, kā es tavas dzirnas rāvu! 22578,3
Ka velns rautu tavu sirdi, pavasara brūtganiņ! 24551,2
Velns izrautu dzīvam sirdi pirmajam brūtganam. 8467
Velns izrautu kalpam mēli, kas pateica māmiņē! 12534
Ka velns tevi ta parautu, kā es raunu dziernaviņas! 22578,2
Velns parautu sievas māti, dotu mārku nabagam! 23579
Atrauj velns vīra māti pirmajā nedeļā, 23177,4
Parauj velns kunga auzas, kad tik meita klāt gulēt. 12626
Man māmiņa vilnu sola, atraun velns, es neņēmu; 7002,3
Izraun velns dzīvam sirdi pirmajam brūtganam. 8467
Izraun velns dzīvam sirdi pavasara brūtganam: 14876,1
Lai velns rāva meitu māti, ka meitiņas man nedeva. 15283
Velns lai tavu sirdi rāva, kā es rāvu dzirnaviņas! 22578,1
Vels atrāva arajiņu, kur nu likšu pirkstainiekus. 7293,3
Vējš aizpūta liepu lapas, vels atrāva dēlu māti. 14154
Vējš nopūta liepu lapas, velns parāva dēlu māti. 14154; 14154; 

14154; p.2 14154,1
Dievs pieņēma moku ļaudis, velns norāva mocitaju. 31412,3



Dievs sodija, velns norāva pirkstainieku valkatajus. 7294
Velns norava to vācieti, paliek mani pirkstainiši. 7303
Dievs sodija, velns norāva šās vasaras brūtganiņu, 14876,4
Velns izrāva dzīvam sirdi šās vasaras brūtganam, 14876,4
Velna lai būtu parāvis, vaj tabaka neredzejši! 15524,4
Kas vels bija to redzejis, piecus brāļus panākstos? 19131
Ja tev’ velns aizrīdīs, gan mēs kruķi dabusim. 19243
Ja tev velns aizrīditu, gan ar skruķi dabusim. 19243
Ja vels tevi rīdinās, gan mēs kruķi dabosim. 19243
Sasien, velns savu sievu, savu tēvu, māmuliņu! 34161
Paldies saku pēlejam, velns sirdī teicejam: 8778; 8803
Velns sirdī, puns pierē, pūte mēles galiņā. 8424
Plukši, velns iekš tavas sirds, gan ar vāli savelēs. 8402,17
Kas tas vels par skroderiti, kas tos svārkus šūdinaja! 20444
Skaudin’ velns, ļaužu mēles dziļā elles dibinā. 8620,1
Pārmet krustu, velns aizskrēja, - dzērajs klātu lavijās. 10133,2
Tā velns viņa dvēseliti slaistīs elles dibinā. 31505
Velna lai tavus pupus spaida, kā es māku govis slaukt. 22672
Vels izsper abas acis šās vasaras brūtganam! 20556,2
Sasper vels visu raķi, labak iešu dancot. 24126
Parauj jupis, sasper vels! vaj tu citu nedabusi? 11942
Vels atspēra arajiņu dubļainām(i) kājiņām. 7291, 14284
Velns uzspēra arajiņu, tupelišu nesejiņu. 7273
Velns atspēra arajiņu ar tiem kluču zābakiem. p.2 7292,1
Velns atspēra arajiņu, kulainišu valkataju. 7296
Velns atspēra arajiņu, kas pirkstaiņus nevalkaja. 7302
Vels atspēra kalpa dēlu, kur nu likšu pierkstainišus? 7293,3
Vels atspēra Švitenieku ar tiem darvas zābakiem. 14198
Vels atspēra tautu dēlu, tam jāiet klāt gulēt. 24928
Klundurkāja tautas dēls, kurš vels tevi šeit atspēra! 15594
Velns atspēra Tēraudniekus rāvainām kājiņām. 12668
Velns atspēra Vācietiņu, tam iedevu raudadama. 7301,3
Vaj tad tevi jods (-velns) iespēra manā kreima kambarī! 20512
Velns viņus iespēra pa lejas vārtiem. 16238,5
- Kāds velns tevi te iespēra sausa koka šekumā! 23628,1
Nosper velns vīra māti, ka man tiek sava vaļa 23177,7
Vējš aizpūta liepu lapas, velns nospēra vīra māti. 14154,5
Dievs paņēma mokamos, vels nospēra mocitāju. 31412,4
Labak mani vels apstāja, ne dzēraja arajiņš; 10133
Krustu metu, vels atstāja, - ko darišu dzērajam? 10133; 27068; 

p.2 10133,1
Kurš vels to taisnu stiepa, kad vedekla sagšu sedza! p.2 25305,1
Velns viņus iesviede pa lejas vārtiem. 16238,5
Svilinās velns kunga rijas, pakārs manu Pēteriti. 31580
Kāds velns notika panākstu meitām? 19155
Velns puišu dvēseles tīkāt tīkā; 12456
Ko var velns man darit? es velnam vārdu zinu: 34119,2



Nevar Dievs, nevar velns izbrist ļaužu valodiņas. 8491
Nevar Dievs, nevar velns līgaviņai izdabāt: 27198
Nevar Dievs, nevar velns svešai mātei izdabāt: 4150
Nevar Dievs, nevar velns svešai mātei izdarit; 4151
Ni var Dievs, ni var vels svešai mātei izdarīt: p.2 4150,1
Nevar Dievis, nevar velnis kunga darbu padarīt: p.2 316941

Nevar Dievs, nevar vels panāčniekus aizvadīt! 26129
Ne var Dievs, ne var vels, ogļu maisu izvelēt. 9521,1
Velns vils tavu dvēseliti dziļā elles dubenā. 12429,1
Vels vils tavu dvēselīti pašā elles dubenā. 6178
Dievs to zin, velns to zin, kas tēvam pasacijis. 11612
Smuks raženis tēva dēls, kas velns tavu sirdi zin? 12286,1
Smuks ražens tēva dēls kas velns tavu sirdi zin? p.2 12286,1
Vaj tev Dievis, velns sazina tava dēla līgaviņu. 23471
Ko, puisiti, tu lieliesi, kas vels tevi nezinaja? 12794
Raudi, raudi, tautu meita, kas vels tevi nu žēlos? p.2 22817
Tur lai tevi vels žēloja dziļāi elles dubenāi. 15227
Lai velns tavu sirdi žņaudza, kā māmiņa sieru žņaudza. 19397

Nošķīst mani brūni svārki ar tām vella   asinīm. 34043,1
Citi koki vella bēga, lazdiņš vella nebēdaja. 34352
Ne no vella tā nebēgu, kā dzērāja tēva dēla; 10133,2
Vilka, velna tā nebēgu, kā dzēraja puiša bēgu; p.2 10133,1
Vilku, vellu, tā nebēdzu, kā no vecu puisi bēdzu; 13169
Mazas bēdza muļķibā, kāda vella lielas bēdza? 13346
Velna bērni piebradajši spalvainām kājiņām. 28994
Dievs pakāra velna bērnu ozoliņa galiņā. 33673
Septitais velna bērns cūkas gana tīrumā. 31593,1
Atenieši vella bērni, bitit meta ūdenī. 30361
Cūku gans velna bērns, velns tupeles salāpija. 29351
Cūku gani vella bērni, kā rupuči vazajās. 29349
Igaunits vella bērns, kuci kāra ābelē. 12825,3
Kabilnieki velna bērni kuņu kāra karklienā; p.2 12825,1
Lietavnieki, vella bērni, ieved mani Lietavā; 22466,2
Kroga papa vella bērns, elles liesmu kūrejiņš; 20003
Tu, puisiti, velna bērns, tavu skaistu dziedašanu! p.1 382,7
Rijnieciņš, velna bērns, manu sviedru sūcejiņš. 31594
Rūjenieši velna bērni pirtī dzied pērdamies; 1021
Sprigulitis, vellna bērns, saka mani nekuļam; 28787
Sprigulits, velna bērns, saka mani nesitot; p.2 28787,1
Stārastiņš, velna bērns, pieķēzija piedarbiņu. 31502
Stārastiņ, velna bērns, nesit man ar ievas kūju, 31499; 31500
Stārastiņ, velna bērns, nesit mani ievas kūju (al.:kūļu) 31561
Ai, Vācieti, velna bērns, dzimt tev bija, neuzaugt! 31856; 31857
Ai, Vācieti, vella bērns, vēl tu iesi nabagos, 31862
Ai, Vācieti, vella bērns, kam tu nāci šai zemē? 31858
Vai, Vācieti, velna bērns, ko tu nāci šâi zemē? 31859



Redz, Vācieti, vella bērns, kā maizite jāpelnī. 31874,1
Ai, Vācieti, vella bērns, rītā tevi svilinās! 31445,3; 31860; 

31861; p.2 31860,1; 
p.2 31861,1

Ei, Vācieti, vella bērns, vella šūti zābaciņ’ 31889,1
Kura vella bizinaja, kam neņēme līgaviņas. 12186,1
Kāda velna es dabuju, pie ta vīra iziedama? 22111,1
Kāda velna es dabuju, brāļam kāzas taisidama: 21537
Kāda velnu es dabuju, jaun’ iedama tautiņās? 22092
Kur pie Dieva, kur pie vella muižinieki naudu ņēma, 31285,1
Ne pie Dieva, ne pie vella, ellē kājas karajās. 31583
Ne pie Dieva, ne pie vella, ne zemē(i) nolaidās. 31585,1
Ni pie Dieva, ni pie vella, ni zemē nolaidās. p.2 13141,1
Precenieka dvēselite ni pie Dieva, ni pie velna, 15639
Rijenieka dvēselite ne pie Dieva, ne pie velna; 31584,1
Vagarites dvēselite ne pie Dieva, ne pie velna, 31517
Ne pie Dieva, ne pie velna, ne pie paša veca puiša. 13141
Visi koki Dieva doti, apse vien velna dota: 30631
Dziedi, dziedi, ganu meita, kāda velna piedziedasi? 458,1
- Kāda vella es dziedašu, sausi prauli vēderā. 2453,1
Kāda velna tautas gaida, ka nejāj šoruden; 7652,3
Velna galva, mana roka, mans tērauda zobentiņš! 34122
Govu gani, Dieva gani, cūku gani vella gani. 29346
Ciema gani velna gani, kuci kāra ozolā; 29396,1
Ciema gani vella gani, caur krūmiem lūrejās; 29401
Cik es gāju pie meitām, tev ta velna grabešana. 12556; 20451,1
Ej, tautieti, gul’ pie velna, ne pie man augumiņa; 12512
Puiši iet pie ta velna, kā vardites kurkstedami; 12234
Ej pie vella, alus draņķi, man jau tevi nevajag; 9608
Sievas gāja panākstos, kāda velna meitas gāja; 19145
Sievas jāja vedibāse, kāda velna meitas jāja? 16323
Kāda vella sakacesi, kad nebiji ielikuse? 25242
Kāda velna izkacesi, kad nebiji ielikuse? 25195; p.2 25242,1; 

p.2 25195,1
Ko nu vellu čakareji, ka nebiji ielicis, 25710
Ko tu velna grabinaji, kad nebiji ielikusi? 25195,2
No Dieviņa žēlastiba, ne no tāda vella kalpa. 31614
Lai ta krīt vaj pie velna, tapat cūkas man jāgana. 29117,1
Velna kungs, elles kungs, nekul nama bāleniņa! 31369
Kāda vella tautiets lūdza no tās manas māmuļiņas? 15062,1
Kāda vella nolūkošu, visi puiši piedzēruši! 10070,1
Kāda vella nolūkošu, tādi vien buļļa pieres. p.2 10070,1
Vaj purvā, vaj ellē, vaj pie vella pupas maļ? p.1 743,1
Ta vella malšana, ta man netika. 7972; p.2 82171

Skrej tu elles dibenā, jem no vella mamzelēm. 9314
Skrej ellē tu pie velna, ņem no vella mamzelēm. p.2 9314,1
Vēja māte apēduse Velnamāti launagā. 34657



Apskrien mani brūni svārki Joda (velna) mātes asinim. 34043
Es sacirtu Joda(al.velna) māti deviņiemi gabaliem. 34043
Es nocirtu Velna māti ar aso zobeniņ’. 34054
Es saminu Velna māti zem kumeļa kājiņām. 34056
Es izgrūžu Velna māti pa mazām durvtiņām. 34116
Es atradu Velna māti Dieva māti kaudamos; 34054
Es redzeju Velna māti ozolā kūkojam: 34055
Lūdzu Dieva, Laimes savas, lai lūdz tevi velna māte. 10782
Vīra māte, vella māte, man‘ ietrinka kaņepēs. 23440
Lai sēž vella vīra māte uz vecam(i) ecežām. 23643
Saimniekam vella mode: ka paēda, ta bārās. 733
Lai šaudija Rīgas kungi, vella mūrus mūredami. 13010,1
Lieli nāca lūkotiesi, kāda vella mazi nāca? 11927
Kur pie vella ciema gani, ka nedzirdu lēlojam? 743,2
Kur pie vella dēlu māte, ka neredzu cierejam? 23512,1
Ku’ pie vella dēla māte, ka neredz staigajam? 22974,2
Kur pie velna jaunas meitas? Vecas sievas dziedatajas. 324
Kur pie vella alus puisis, ka neredz staigajam? 19696; p.2 19696,1
Kur pie vella muižu puiši? Kalpiņš veda muižas meitu, 22277,4
Lai skrēja mežsargi pie joda, velna, 1683
Precej’ mani precenieki, kādi vella13 precinieki! 15634
Kad ta velna pūce brēca, tad tie kalpi, bandenieki. 20984
Lai ta velna pūce brēca ap to mūsu stārastiņu. 31507
Māte raud, meita raud, kāda vella abas raud? p.2 173081

Tēvis raud, māte raud, - kāda velna brāļi raud? 17632
Kāda vella gauži raud tēva dēla līgaviņa? 17464
Redelites velna ribas, manu nagu deldetajas; 31594
Sargi, Dievs, no ta vella, no dzēraja tāva dēla. 10602,4
Pasarg’ Dievis, no ta velna, no vecās mātes meitas: 13167,14
Pus Dieva, pus velna aiz galda sēdu(?): 20616
Tu, puisiti, velna sēkla, nekrāp manu augumiņu, 12429
Lei tas tur karajās kā tas vella spieģelits. 31892
Gan pie velna izastiepa, kad sāk mani nīcināt. 23316,16
Jēkaupam brālitim vella šūti zābaciņi, p.2 205271

Junkuram gari stulpi, velna šūti zābaciņi, p.2 31890,1
Vācietim gaŗas kājas, vella šūti zābaciņi; 9552
Vācietim gaŗi lieli, vella šūti zābaciņi, 31889; p.2 31889,1
Kur pie velna tādu teiksi, galdi, soli nemazgati, 11791
Velna tēvis Indriķitis, velna māte Margrietiņa. 34119
Vella vīta tev grožiņa, zalkša pīta pātedziņa. 34060
Vaj tevi tās vella vīveles dīda? p.2 20939,1

- Tēvā vellā, tēvā vellā! 30618

Vaj velnam liela bēda, kad nejāja precenieki; 9876,6
Velnam bija še dzīvot, ne labam cilvekam: 23895

13 Šis funkcionē vien kā izsauksmes vārds.



Es saminu velnam galvu zem kumeļa kājiņām; 34122
Es sasitu Velnam galvu deviņos gabalos. 34082
Es nocirtu Velam kaklu pašu svētu vakariņu; 34043,5
Es nocirtu velam galvu ar to bišu zobentiņu. 34043,1
Kam brālitis tā sacija: velnam māsa lieti der! 14040
Velnam devu riekstu sauju, tas pakāra mežasargu. 1689
Vellam devu riekstu sieku, lai pakāra meža sargu. 30551
Vellam devu riekstu sieku, lai nopēra rijas meiri. 31626,2
Velnam devu griķu sieku, lai pakāra stārastiņu. 31510
Vellam devu sieku riekstu, lai pakāra vagariņu. 31522
Es vareju Vellam durt, akmentiņus saskaldit, 9092
Pūt, puisiti āža ragu, velnam tava dvēselite, p.2 12231,1
Šim Vellam, tam Vellam, kas guļ elles dibinā. 31690
Lai iet Vellam zābaku lāpīt. 12245,2
Ta ar savu svētumiņu Vellam kurpes šūdināja. 843
Vellam tika tumša nakte, puišam blēņu valodiņa. 11924; p.2 10847
Velnam bija Indriķitis, velna sievai Madaļiņa. 34119,2
Velnam bite atvēleja sarkano dāboliņu; p.2 109321

Tautu dēla pagalmā pieci velni zem akmiņa; 19054
Pieci velli zem akmeņa tautu dēla pagalmā; 21014
Pieci velli apkārt skrēja, dzelžu stibas rociņā. 31902
Visi velli ellē brauca pašā siena laiciņā; 14526
Zirgi zviedza, velli brauca, straujupite dzirksteļoja; 34043,20
Vilki, velni lai apēda tautu dēla kumeliņu, 18420,2
Ūjā, velli, Ventinieki, kur jūs tādi gadijās? 21114
Ūjā, velni N-nieki rāpu līda gar rubezi, 12844,2
Ūjā, velni, NN-nieki, nakti vien precejās; 15592,17
Purvi, velli, lai tie iet pie tām kalpu slubinskām,- 10572
Pieci velli apkārt gāja, dzelžu stibas rociņā. 31902
Pieci gadi velli gāja apkārt kapu svilpedami, 11709
Velli, velli, zemes dievi, nokaujat vīra māti, 23437
Pieci velni riju kūla, sestais putru dzisinaja, 31593
Lūdzu Dieva, mīļas Māras, lai lūdz tevi pieci velli. 10782
Kādi velli trejdeviņi tavu sirdi mudinaja! 14336
Kuri velni to redzeja, piecas bābas panāksnos? 19135
Kuri velni to redzejši, tik maz meitu panāksnos? 19136
Lai sauc tevi visi velli, man pašai māmuļite. 23214
Māršiņai vell’ iekš sirds, ka nelaida dedzināt. 25476
Precenieka sirdī deviņi velli. 21020
Sitat, velli, vara bungas, lai krīt elles dibenā, 13141,1; p.2 13141,2
Kuri velni nu izstiepa, kad sāk mani nicināt. 23316,16
Lai tev’ teica visi velni, kam bāries ganidama. 12024
Tic puisiti visi velli, es puisiti neticeju! p.2 108471

Tic tautieti visi velni, es tautieti neticeju: 10848
Ūjā, velni, ūjā jodi, badakāši vedejiņi, 19444
Ūjā, velni, ūjā, velni, kādi bada vedejiņi: 19445



Vilki, velni viņus zina, es gar kazām nepinos. 33465

Bizen’, šķelmi, ar velniem, kam neņēmi līgaviņas. 12186
Lai tas deg ar veļņiem, vakar ļoti bāramies! 23731,4
Lai jo [=viņu] ēda ar velniem, kam tas arti nemāceja. 12897
Lai to ēd ar velniem, kam tas kuļ darbnieciņus. 31457
Panakstu velliem div’ kules sānos. 19301,1
Lai tas slīka ar velniem, vaj es cita nedabušu? 31897
Lai tas slīka ar velniem, kam tas art(i) nemāceja. 31896
Lai tie vilka ar velniem, tas bij tautu netiklits. 12901
Pats velniņš Indriķitis, velna māte Madaļiņa. 34119,2
Jòņeišam ļeikas kòjas, Kai tam pùra valnànam14: 20244

Pakaru vel(l)iņu vadzītē. 2936,1

Kādu velnu tu audzeji! man’ audzeja bāleniņi. 23096
Es par velnu nebēdaju, es velnam vārdu zinu: 34119
Man bij melnis kumeliņš, es par velnu nebēdē; 34073
Kādu velnu vārna brēc, kādu velnu meita kliedz? 8495
Nu var ieti tumšu nakti, nu nav velnu šâi zemē: 34057
Cērt velnu, cērt skauģu deviņos gabalos! 18825
Cērt vellu, cērt skauģu, cērt raganas! 18826
Ne par Dievu, ne par velnu, ne par ļaužu valodām. 8397
Vaj ar Dievu, vaj ar vellu vīrs ar tīni krodziņā. 27004,7
Ņem ar Dievu, brauc ar velnu, vaj es cita nedabušu? 15877,2
Skrej ar Dievu, skrej ar vellu, diženais tēva dēls! 15749
Stāv ar Dievu, vaj ar velnu vecā māsa bāliņos! 3640
Do’ par vellu savu naudu, ne par manu augumiņ! 12500; 13679; 13681
Domā Dievu, domā vellu, tautu meita zeltenite! 7594
Dziedi, dziedi, ganu meita, gan tu vellu piedziedasi, 721,1; p.1 458,7
Dziedi, dziedi tu, meitiņa, kādu vellu piedziedaji? 458
Kādu vellu tas dziedās, prauli vien vēderā. 2453
Kādu vellu kalpi grib, negrib svārku mērteliš’? 11882
Vaj būš’ vellu piegulejse ar nelieša tēva dēlu. 6615
Sievas jāja vedibās, kādu vellu meitas jāja? 16321
Es to velnu sakapaju deviņosi gabalos. 34043,12
Sakapaju vecu vellu deviņosi gabalos; 34043,16
Kas tic vellu lelojam, kas puisiti runajam? 11924
Vaj gan vellu tad tu lūdzi, kad tu kūli darbiniekus? 31513
Kādu velnu tautiets lūdza no tās manas māmuļiņas? 14921
Tas izmina vellu māti, gar sienām lēkadams. p.2 205271

Preti velnu krustu metu, ko darišu dzērajam? 10133,4
-Kāda velna viešņa nāk ar tik garu deguniņu! 2421
Tai bij jāt koka zirgu, velnu nest mugurā. 925
Kas nedeva dievpalīgu, lai nes velnu mugurā, 295562; p.2 29556,2
Lai nes velnu mugurā, velna bērnus kabatā! 29556,2

14 Mašīnraksta lapā šis teksts ierakstīts ar roku, LD numurs nebija norādīts.



Vellu nesa mugurā, vella bērnus padusē. p.2 29556,2
Es atradu melnu velnu pašā pupas galotnē. 34043,12
Labak vellu es ieraugu, ne dzēraja tēva dēlu; 10133
Velnu redzu, krustu metu, - ko darišu dzērajam? 10133
Jūŗa kauca, jūŗa kauca, kādu vellu ierijusi? 30765
Dievs dod velnu satikties, ne dzēraja tēva dēlu; 10133
Sasatika Dievs ar velnu vidū jūras uz akmiņa; 33692
Sasatyka Dìvs ar Vallnu lelojûs ţeìrumûs 33691

Vilka māte apēduse visus velnus launagā. 34057

Jods.
Ūjā, jods, ciema gani, kā tie ilgi mājās gul! 29391
Ūjā, jods, dēlu māte, tavu melnu kažociņu! 23562
Tautu dēla māmulite, jods par tevi daudz bēdaja! 23410
Kas tas, jods, par miegu bija, man ejot tautiņās? 24738,8
Ko Jodis man padar? Es pats Jod’ meisteris. 34125
Jauns teicās tautu dēlis,- kāds jods tevi jaunu deva! 22089
Jods atspēra arajiņu dubļainām kājiņām. 7291
Jods atdzina arajiņu dubļainiem zābakiem, 7291,2
Jods atdzina Striķenieku, tam atdevu raudadama. 7301
Jods atnesa meža vīru rāvotāmi kājiņām. 7291,1
Kāds jods aizgāja vācieša kāzās? 20877
Es jaunais kā kundziņis, jods no manas līgaviņas. 21390,2
Vaj tad tevi jods ienesa mana suķa vēderā? 20512,2
Atrauj jods stundas draugu, kad man nava mūža drauga, 9362
Vējš nopūta liepu lapas, jods parāva dēlu māti. 14154
Vējš aizpūta liepu lapas, jods paņēma vīra māti. 14154,5
Sasper jods abas acis pavasara brūtganam, 14876,4
Vaj tad tevi jods(velns) iespēra manā kreima kambarī! 20512
Vaj tad tevi jods iedzinis manā kreima kambarī! 20512

Man apskrēja brūni svārki ar ta joda asinīm. 34043,2
Apskrien mani brūni svārki Joda (Velna) mātes asinim. 34043
Mazas bēga trakumā, kāda joda dižas bēga? 13346
Es nošāv’ Jod’ bērn’ trej’ celm’ starpiņēi. 34125
Kas ta joda čampa bija? mana paša līgaviņa. 11197,4
Es sacirtu Joda (al.Velna) māti deviņiemi gabaliem. 34043
Ko ta joda dēlu māte nāk pie manas māmuliņas? 23497,6
Tur atrassi Joda meitu, zelta kannas mazgajot. 34002,3
Tik tas joda netikums līdzi vien vazajās. 34318
Ūjā, joda panāksnieki ar lieliem vēderiem: 19295,1
Kur pie joda tēva dēlis? kalpins15 jēme mātes meitu. 22277,3
Ej pie joda, brīža draugs, kad nebiji mūža draugs; 9607
Kur pie joda salauzisi - pērnie gruži apakšā. 26244

15 “Latvju  Dainās”  teksts  publicēts  šādā  uzrakstījumā.  Iepriekšējā  divrindē,  toties,  ir  “vilciņš”.  Dainu  skapja
manuskriptā abi vārdi rakstīti vienādi – ar mīkstinājumu.



Kur pie joda ciema gani, ka nedzird lellojam? 743
Kur pie joda ciema gani, ka nedzirde ālojam? 29379
Kur, pie joda, nolūkošu, visi puiši piedzēruši! 10070,1
Kur pie joda alus puisis, ka neredz staigajam? 19696
- Skrej pie joda, rātes bulli, es par tevi nebēdaju. 11242,2
Lai skrēja mežsargi pie joda, velna, 1683,1
Ka, pie joda, vajadzeja tam nabaga puisenam? 14918,2
Kur pie joda vanadziņi, kad irbites neredzeja. 12253
Kur pie joda vilciņš bija? zaķis rēja kumeliņu; 22277,3
Rauda māte, rauda meita, ko tie, joda, abi raud? 7811
Klusu tek Dieva rati, joda suņi nedzirdeja; 18597,1
Klusu tek Dieva rati, nedzird joda kuceniņi. 34142
Ko tie joda suņi rēja pie bajāra nama duru? 18301
Ko tie Joda suņi rēja, jūrmalē guledami? 33823,1

Es sacirtu Jodam galvu deviņiem šķederniem. 34043,2
Es nocirtu Jodam kaklu ar dzirksteļu zobentiņu. 33731

Visi jodi ellē brauca pašā siena laiciņā; 14526
Zirgi zviedz, Jodi brauc tumšajā naksniņā; 34043,19
Ūjā velni, ūjā jodi, badakāši vedejiņi, 19444
Zina tevi visi jodi, kur tev ķīli griezisim! 20572

Dievs to zina, kas par jodiem, šogad puiši varen lepni: 12737,4

Diža bēdza tādu jodu, ka man dzedra valodiņa. 13346,1

Brauc ar jodu, ceļa vīrs, kad nedevi dievpalīg’! 29556,4
Kādu jodu tas dziedās, prauli vien vēderā. 2453; p.1 2453,1; 

p.2 2453,1
Grib Jūlīte piedziedama, - kādu jodu piedziedašu? 605; 20809,1
Kur tu, jodu, nolūkosi, krogā puiši piedzēruši. 10070
Jelgavnieki jodu ļaudis, ik dieniņas ķīvejās; 12804
Sasatreiņa mallni svòrki Jiùru16 mòtis asņeitê. 34043,6
Sakopòvu Jiùru mòti d*ev*eiņím gobolím. 34043,6
- Kā man bija neraudāt, Jodu māte ziedu rāve. 32408
Kādu jodu lai sasniedzi, kad ne-esi ielikusi! 25195,7
Iesim tad uz Jūdu zemi, Jūdu dēlus kapadami. 34043,15

Mūs’ brālenis klēti taisa, - kādus jodus tu dzievavi (al. dariji)? 1675,5

Elle.
Brandavīna, brandavīna, elle deg, elle deg! 19887
Ja nedos brandeviņa, lai deg ella šmorkstedama. 19887,1
Kad nedos brandevīnu, nodegs (al. nedegs) elle šovakar. 19887,2

16 Ka  norāda  jau  teksta  iekļaušana  šeit,  arī  rādītāja  sastādītājs  E.  Brastiņš  šo  “Jūru  māti”  uzskatījis  vien  par
pārpratumu no “Joda mātes”, tomēr šis pats teksts atrodams arī pie “Jūras mātes”.



Ja nebūtu brandavīna, sen būt’ elle nodegusi. 19887
Vaj tu, elle, gunie degsi, vaj noslīksi ūdenie. 31541
Puri, puri, elle, elle, kur māmiņa man iedeva; 25936
Jūra elle, jūra elle, Daugaviņa māmuliņa; 30759
Elle, elle, bezdubens tautu dēla klētitē: 24504,4
Elle, elle mūs’ muižā, ne tur diena ne tur nakts: 31662
Ko ta elle nopelnija, to Rīdziņa pavadija. 31540,2
Rīga, Rīga elle, elle, Daugaviņa māmuļiņa; 30759,1
Rīga, Rīga elle, elle, Jelgaviņa māmulite, p.2 318041

Elle, elle kunga rija, Rīgē mans bāleliņš, p.2 31540,1
Elle, elle kunga rija, Rīgā mani bāleliņi; 31540
Elle, elle kunga rija, vārdzin’ manus bāleliņus; 31542
Dzīva elle kungu rija, vērgi mani bāleliņi; 31540,2
Elle, elle kunga rija, rudzus mina kājiņām. 31541
Elle, elle kunga rija, elle kunga piedarbiņš: 31437; 31538
Elle, elle kunga rija, otra sveša māmuļiņa: 3991
Elle, elle kunga rija, otra elle svešā māte: 3991,1; p.2 3991,1
Elle, elle kunga rija, otra elle vīra māte. 23253
Elle, elle kunga rija, jaunu vīru mocitaja, 31539

Ne ellē, debesīs, pusdebeša lidināt, 15597,2
Vaj purvā, vaj ellē, vaj pie vella pupas maļ? p.1 743,1
Vaj purvā, vaj ellē, vaj mājā laidarā? 743,3
Cits purvā, cits ellē, cits vaiveru siliņā. 20996
Ellē augt tev, tautieti, ne tik tuvu nāburgos: 9614
Kur, ellēi, tu uzaugi, tik dižans tēva dēls! 382,13
Mana veca sievas māte simtu gadu ellē bij; 23578
Septiņ’ gadi ellē bijse, septiņ’ krusti mugurā; 23319
Kur ellē tautiets bija?paši (al. pašu) brāļi māsu ņēma. 13236
Kur ellē vilciņš bija? zaķits nesa kazleniņu. 13236
Kur ellē vilciņš bija? zaķits nesa kazleniņu; 22277
Visi mani vecu saka, kur, ellē, veca biju? 13171
Kad pašuva Vellam kurpes, brauc ellē grabedama. 843
Pirc Rīgāi zelta zvaņus, brauc ellēi skanedams, 9811
Visi kungi ellē brauca, mūsu kungi debesīs, p.2 313711

Visi velli ellē brauca pašā siena laiciņā; 14526
Tas vareja ellē brist līdz pašam dibenam. 31889
Kur ellē tēva dēls? kalpiņš ņēma mātes meitu. 22277
Pūt, puisiti, āža ragu, ellē tava dvēselite 12231
Ellē tava dvēselite diedziņā karajās 871
Ellē dzied melni gaiļi vaskaiņām kājiņām; 8394
Sirdigam cilvekam ellē laba dzīvošana: 34077
Kur ellē ciema gani, ka nedzird lelojam? p.1 743,1
Grūž porā, grūž ellē tautu meitas vaiņadziņu! 24392
Sveša māte man’ raidija: ej ellē, ej purā! 4281
Ej porā, ej ellē, tur būs tava pretiniece. p.2 23341,1
Ej ellē, čenčerit, būs man caunu cepurite. 24499



Ej ellē, tautu dēls, ko tik mīļi mīlinies? 9605
Ej ellē, bārga mārša, ne pie mana bāleliņa. 21720
Ej ellē(i), tautu meita, tik ražena uzaugusi! 21196
Ej ellē, metenit, ar savām lepeškām; 32213,3
Ej ellē, kalpa puisi, es pie tevis gan neiešu. 9604
Ej ellē, krusta tēvs, ar to savu līku kārti! 1694
Kāp zemē, uzsien asti, jāj ellē skanedams. 14437
Pirc Rīgā zelta piešus, jāj ellē skanedams. 9811
Jāj ellē, jāj porē, ne pie man’ vainejamas. 8814
Ekur tava dvēselite jau ellē karajās. 31882
Pusdebeša lidināt, ellē kājas karināt. 15597,2
Tur viņā saulitē ellē kājas karasies. 31494
Brandavina dzērajam ellē kājas karajās; 19574; 19888; 34328
Dārgajam kundziņam ellē kājas karajās, 31709,1
Vagaram, stārastam ellē kājas karajās, 31511
Vagarite Dievu lūdza, ellē kājas karajās: 31513
Kur ellē kavejās jaunās māršas bāleliņ’? 18505,2
Ellē kliedza tie puisiši, kas meitiņas niecināja. 8908
Ellēje krustiti, ne baznicāje. 20951
Ko ellē izkulām, to uz Rīgu aizvedām. 31540
Ko ellē izkūlam, to Rīgē aizvedam. p.2 31540,1
Tie bij labi ellē lēkt, velnam mālus samīdīt. 31890,2
Ej smēdē kalden’ piešus, lec ellē skanedams. 9811,2
Kur ellē līgaviņa, ka ta manis neredzeja? 25121
Kur ellēi nu palika mātes brāļa bisenieki? 16228,1
Kur ellēi vedejiemi lāga sievas palikušas? 16336
Kur, ellē, jūs liksim, nav vairak bāleliņu! 18345
Kur, ellē, es jūs likšu, mazi mani bāleliņi. 18346
Kur ellē, bāleliņi, uzaugdams lūkojies? 21257
Kur ellē, bāleliņ, uzaugdams lūkojies? 22116
Kur ellē lūkojās mans jaunais bāleliņš? 22117
Kur ellē dēla māte, ka neredz staigajot? 23511; 23512,1
Kur ellē cūku meita? Lai nosedza villaniti. 18869
Kur ellē panāč’, meitas, ka neredz sierejot? 20887
Ne kungam darbs trūka, ne ellē mokas. 31653
Kur ellē Jānits ņēma mellu jēra cepuriti? 20471
Purvā tavi gani gana, ellē tavi pieguļnieki. 29506,2
 Apjoziesi ķēžu jostu, skrej ellē žvarkstedams. p.2 29811,1
Skrien ellē, tautu dēli, ar to savu skaistumiņu! p.2 382,6
Pieci gadi ellē suta, nu atnāca vaidedama; 23301,1
Kur ellē jaunais svainis, ka neredz staigajot? 22973,2
Saka ļaudis, Vāciešam ellē zirgu nevajaga: 31886
Ved purvā, ved ellē, tik zīļotu sudrabotu; 21584
Vilks mežā, vels ellē, vecais puisis ceļmalā. 13169
Ellenieki bāleliņi, kur māsiņu iedevāt? 25909

Kaut tu būtu nogrimusi dziļā elles dibenā! 31418



Kad Dievs dotu, ka nogrimtu pašāi elles dubenā! 41407
Dod, Dieviņi, lielu vētru, lai grūž elles dibenāi. 23270
Es, garam tecedama, iegrūž elles dibinā. 23267
Es paņēmu čuču koku, iegrūd’ elles dibinā. 23301,1
Tautu dēla mīļi vārdi lai guļ elles dibenā, 24684
Tam kungam tas darbiņš, kas guļ elles dibinā. 31690
Ja tad vēl neatjāja,- jāj vaj elles dibinā! 14087,7
Kāp zemē, atsien asti, jāj vaj elles dibinā. 14437,2
Ne šodien, ne vakar,- jāj nu elles dibenā. 14161
Sasies rokas, sasies kājas, pakārs elles dibinā. 31861
Garam gāju, sper’ ar kāju, lai krīt elles dibinā. 13055
Sitat velli vara bungas, lai krīt elles dibinā, 13141,1
Trūks diedziņis, dvēselite kritīs elles dibinā. 31516
Velns krāps tavu dvēseliti dziļā elles dubenā. 12429
Velns raus tavu dvēseliti pašā elles dibinā. 6178
Saveram diedziņā, laižam elles dibenā, 13089
Tu vareji stāvu lēkt dziļas elles dibenā. 31889,1
Tas vareja mālus mīt dziļas elles dibinā. 31890
Tas vareja mālus mīt pašā elles dibinā. 31890; 31890,1
Sēdi elles dibināi, ne tur lietus, ne tur dūmi. 20900
Skanēs ļaužu dvēselites dziļā elles dibinā. 8620
Skaudin’ Dievs, ļaužu mēles pašā elles dibenā. 8852
Skaudin’ Dievs ļaužu mēles dziļā(j) elles dibenā(j). p.2 8620,1
Skrej tu elles dibenā, jem no vella mamzelēm 9314
Ja nedos labu dienu, skreji elles dibenā. 29556,5
Grāmatiņa, grāmatiņa, skrien tu elles dibenā! 3052
Trūkst saitiņa, skrien vagaris pašā elles dibinā. 31523
Ja nāk vēzis, dod par ļipu, lai skrien elles dibenā. 30837
Tā velns viņa dvēseliti slaistīs elles dibinā. 31505
Gan pērkons tev iespērs pašā elles dibenā. 31319
Jau viņā saulitē elles dores virinaja. 31493
Elles kāši bāleliņi, kur māsiņu ieveduši? 25909
Eita, straži, junkuriņi, nopirciet elles katlu. 31411
Kas tur kliedza, kas tur brēca elles katla dibinā? 31306
Tu varesi elles krāsni ar šņukuru izbadit. 31852
- Ej projam, elles kruķi, es tev meitas gan nedošu; 15627,7
- Ej projam, elles kruķi, savas meitas tev nedošu: p.2 15627,1
Vedekliņa atbildeja: māmiņ mana, elles kruķis! p.2 23438,1
Es ar’ mīļi atsaucos: puķit, manu elles skruķi! 23438
Velna kungs, elles kungs, nekul mana bāleniņa! 31369
Kuŗas elles tu izlēci, tik dižans tēva dēls! 382,13
Vaj no elles tu izlīdi tik dižens tēva dēls! 20369
Kroga papa vella bērns, elles liesmu kūrejiņš; 20003
Es redzeju dēlu māti snaužam elles maliņā; 23267
Es redzeju vecu puisi sēžam elles maliņā; 13035
Velns vagari dancinaja pašā elles maliņā; 31523
Elle, elle NN muiža, elles katla vien navā; 31411



Kad iz elles ārā nāca, sila zaķi nobadij’. 23578
Sievas māte brīnejāsi: vaj no elles tas iznācis! 15627,4
Vaj no elles tas iznāca, tik diženis tēva dēls! 473,3
Vaj no elles tu iznācis tik dižens tēva dēls! 20676
Vaj no elles tas iznāca, tik dižens tēva dēls! 12438
Vaj no elles tu iznāci tik diženis tēva dēls? p.2 109121

Kuras elles tu iznāci tik vīzigs tēva dēls! p.1 382,12
Meitu māte brīnojāsi: vaj no elles tu izskrēji? p.2 15627,1
Elles tārpi, šķirzatiņas, tie Vācieša kumeliņi. 31886
Staltajiem puiseniem elles vārti jau atvērti; 12354
Es redzeju vīra māti viņpus elles ābelēi; 23270

Tā nebrauca vels pa elli, kā brauc dēlu māmuļiņa: 23550; 2351; 23634,9
Tas vareja elli brist līdz pašam dibinam. 9552
Savu elli pildidams, mūs’ māsiņu tukšidams. 25568
- Kas nedzēra brandavīna, tie pa elli vazajās. 19888

Dēkla.
Ik dieniņas Dēkla brauc, tev vietiņu mekledama. 6629,6
Celies, mana Dēkle, Laima, no ūdeņa, no akmeņa, 9285
Dēkle cēla sērdieniti labā ļaužu kumeļā. 5605
Dēkla mani uzcēluse laba vīra kumeļā. 8613
Cēlusēs Dēkla, Laima, sērdieniti modināt. 4957
Lai cilina Dēkle, Laima bagatosi ļautiņos. 1536
Lai cilina Dēkļa, Laima bagatosa ļautiņos. p.21536,1
Ļaudis mani niecinaja, Dēkla mani cilenaja. 8613
Dēkla, Dēkla, Laima, Laima, tu vienadi nedariji: 1218
Vai, Laimite, Dēkla, Dēkla, kam vienadi nevēleji? 1218,1
Ikdieniņas dēkļa jāje, tev vietiņas mekledama; 6629,9
Mana Dēkle, mana Laima iet pa ceļu runadamas, 9225
Mana Dēkle, mana Laime iet pa ceļu runadamas. 9240
Dēkla manu mūžu kāra pie liepiņas, pie ābeles: 1199,6
Dēkla manu mūžu kāra, māte kāra šūpuliti, 1201; 1203
Dēkla manu mūžu kāra, trīs krēslos sēdedama. 1216
Dēkla manu mūžu lēma, trīs krēslos sēdedama. p.1 1216,1
Dēkle manu mūžu lēma, kalniņā stāvēdama. 1200
Dievs man deva maizes zemi, Dēkla liedza arajiņu. 9459
Mana Dēkla, mana Laima uz ūdeni līgojās; 9188,2
Lai mirkst Dēkle ūdenī, kā es mirku asarās. 9188
Piermāj tautu jājumāj Dēkla, Laima līdzi nāca. 15297,1
Kalna galā Dēkle raud, birst asaras lejiņāi 1225
Raudaj’ Dēkla, raudaj’ Laima, redz netikli nojemam. 24476
Dēkla Laima manu krēslu ritināt ritinaja. 8617
Dēkla manu laimes krēslu ritināt ritinaja. p.2 8617,1
Dēkle sauca saukumiņu, kalniņāi stāvedama, 18617
Dēkla sauca saukumiņu, kalniņāi stāvedama, 18618
Meita, meitu paļajās, Dēkla stāv pakaļāi. 8690



Mana Dēkla pār ūdeni sēd sudraba laiviņāi. 9223,1
Sēd’ meitiņa, nebēdā, nesēd tava Dēkla Laima; 6629,5
Sēdi, Dēkle, vez akmeņa, ne uz manu ragu galu; 9267,1
Dēkla sēž kalniņā, pin sudraba pinekliņu. 12001,1
Steidzies Dēkla, steidzies Laima, pirtī mana līgaviņa, 1118
Steidzies Dēkla, steidzies Laima, māt’ ar meitu dalijās: 16414,1
Traucies Dēkla, vārtus vērt, Laima, celt kumeļā; 17849
Steidzies Dēkla, vārtus vērt, Laime segt villainiti. 5066; 17848; 17849,1
Steidzies Dēkla, steidzies Laima, nu ved tautās sērdieniti; 5066
Steidzies Dēkle, traucies Laime, man pa priekšu tautiņās! 17848
Steidzies Dēkle, steidzies Laime, nu es iešu tautiņās! 17849,1
- Dēkla man rokas šķīra, Dievs piedeva padomiņu. 15433
Taujā, Dēkla, taujā Laima, ja tu vari sataujāt, 10758
Traucies, Dēkla, traucies Laima, traucies, mana māmuliņa! 17849
Traucies, Dēkla, traucies Laima, māt’ ar meitu dalijās: 16414; 16552,1
Vaicā viņu Dēkla Laima: ko tu raudi sērdienite? 5058
Es nebiju to cerejse, ko bij Dēkle, Dievs vēlejis: 4991,3
Ja būs Dēkla, Dievs vēlejis, es ēdišu to maiziti. 9388,2
Dēkla vija pinekliņu, kalniņāi sēdedama. 12001,1
Mana Dēkla kalniņā zied kā balta ābelite. 9226
Dēkla, Laima, ta zinaja, ta nenieka nesacija. 8631
Dēkla mūžu gan zinaja, māmiņai nesacija. 1204
Dēkla, Laima gan zinaja, tās nenieka nesacija. 8848
Dēkla Laime ta zinaja, ta nenieka nesacija. p.2 86171

Dēkle, Laime, vien zinaja, ta nenieka nesacija. 10470
Laimei (al. Dēklei) adu raibus cimdus, Laimei rakstu nēzdaudziņu. 10953
Paldies Dēklai, paldies Laimai, paldies mane māmiņe!17 9253
Dievs Dēklai saslaucijis godajamu nēzdaudziņu. 34015
Dēklai zirgi nosvīduši, tev vietiņas meklejot. 6629,5

Sēdi, sēdi tu, meitiņa, nesēd tava dēkļa laime. 6629,9
Ļaudis manu dēkļa laimi ūdenī slīcinaja; 9223,1
Dēklas ziergi piekusuši, tav vietiņu meklejot. 6629,6

Gana mani laika bija, gan Dēklēm labu ļaužu; 9731,1

Dēklite dancina sērdieniti, 5007
Vai, Dēkliņa, vai Laimiņa, tu vienadi nedariji: p.1 1218,1
Kar, Dēkliņa, tādu mūžu, ka uz tevi neraudaju. 1201
Kar, Dēklite, vieglu mūžu, māte vieglu šūpuliti. 1203
Man Dēklite nokāruse, meitā mirt, vaiņakā. 27368
Dieviņ, tavu likumiņu, Dēkliņ, tavu kārumiņu: 17770; 17771
Dieviņ, tavu devumiņu, Dēkliņ, tavu lēmumiņ! 17772
Lem Dēklite labu mūžu, lai es gauži neraudaju. 1200
Dēkliņ’ manu laimi lēma pie liepiņas, pie ābeles: 1199,6

17 “Latvju dainās” teksts pārņemts no E. Voltera krājuma, kur publicēts šādā pat uzrakstījumā, bez konsekvences
galotņu formā.



Ai, Dēklite, mīļa, balta, kādu mūžu man nolēmi: 9159
Ai, Dēklite mīļa, balta, ko tu mane nolēmusi: 26926
Man Dēklite nolēmuse meitai mirt vaiņagā. 27366
Kaut Dēklite nemetusi žuburaiņu žagariņu. 31021
Kad Dēkliņa pirtē nāce, lai neķēra stērbelites. 1076
Sak’ Dēkliņa stāvedama: paliec pate tâi godā! 8690
Dēkliņa, Laimiņa, nesaki nieka, 8369
Kam, Dēkliņa, tad nesauci, kad nebiju sadereta, 18617
Sauc Dēkliņa, met ar roku, kalniņāi stāvedama, 18617; 18618,4; 

18620; 24481,1
Sēd Dēklite, vienu krēslu, vēl’ man vienu labu mūžu. p.1 1216,1
Kur, Dēkliņa, tu sēdeji, kad es dzimu māmiņai? 9206; 9207
Man Dēkliņa pataupija patīkamu tēva dēlu. 9731,1
Man Dēkliņa pataupijse raženaju tēva dēlu. 4991,3
Teic, Dēkliņa, tu zinaji, cik dieveru tautiņās. 10513,2
- Gan brāliti, nepatiktu, ko Dēkliņai darisim! 22861
Gan Dievam laika bija, gan Dēkliņai labu ļaužu; 9731,1
Vairak ilgi nestāveja, kā Dēkliņai Dievs vēleja. 11701

Ta māsiņas dzīvošana par Dēklites lēmumiņu. 25800,6

Vienam būšu, ne visiem, kam Dēkliņu Dievs vēleja. 1946
Es redzeju savu Dēkli niedru puru laipojam; 9188
Dievs ar Dēklu manis dēļ top lielā ienaidā: 9459
Trīs dieniņas, trīs naksniņas Dievs ar Dēklu ienaidā: 34015
Sēdi, Dēkli, vienu krēslu, kar man vienu labu mūžu. 1216
Ļaudis teica manu Dēklu ūdenī noslīkušu; 9226; 9225
Ļaudis manu Dēklu, Laimu ūdenēi slīcinaja; 9223,1
Kad es savu Dēklu, Laimi celiņāi satiktos, 9203
Ja būs Dēkli Dievs vēlejis, tur es ari līgošos, 10743

Laime.
Laime man šim brīžam, kaut visam mūžiņam: 3095,4
Laime, Laime, māte, māte, ko jūs abas domajiet? 9214,2
Ai, Laime, Laime, še tava meita, 18874
Ak tu Dievs, ak tu Laime, nu es būšu saimenica, p.2 31038,2
Ai, Dieviņ, mana Laime, tāli auga arajiņš; 9306
Ar Dieviņu, mana laime! nu es iešu tautiņās; 17801
Labrītiņi, mīļa Laima, ko dariji maltuvē? 7997
Mīļa Laima, Dieva meit’, nāc dziesmiņas darināt: 22
- Paldies, mana zelta Laime, kāda mana derešana? 4976,2
Es tev lūdzu, mīļa Laime, kur es viņu paglabašu! 4978,5
Mana Laime kalniņāi pelekā naudiņā. 28179
Laime mani aizmirsuse, veļu māte iegādajse: 22194
Laime meitas aizmirsusi, veļu māte iedomajsi: 27726
Nedomā, tu meitiņa, Laima tevi aizmirsuse: 6629,2
Pate Laima atbildeja: gan es pate izgodešu. 12032



Laime skaistu audzinaja, mamma kuplu darinaja. 5417
Laime garu audzinaja, māte kuplu darinaja, 5361
Nebēdā, māmuļiņa, meitu Laime gan bagata. 1993
Mana Laime kalniņāi sudrabiņu balinaja. 9227
Vaj ta ari Laime bija, kas kalpam mūžu lēma? 31142
Ta nebija zaļa gaisma, ta bij mana jauna Laime. 9269
Viena māte, divi dēli, katram sava Laime bija. 3868
Viena mana māte bija, otra mana mīļa Laima. 5037
Ta nebija balta viešņa, ta bārenes mīļa Laima. 4976
Ta nebija balta gaška, ta bārenes Laima gāja. 4976,1
Ta nebija melna vista, ta sieviņu mīļa Laima. 1105
Ai, svešā māmuliņa, vaj tu mana Laime biji?18 4963; 4965
Ai, svešā māmuļiņa, vaj tu mana Laima esi? 4963
Ai, svešā māmuļiņa, vai tu mana Laime biji? 4964
Kur bijusi Laime mana? nosvīduši kumeliņi. 6629,1
Lustejtiesi, jauni puiši, Laime būs vakarē: p.2 251221

Ik rītiņu mīļa Laima bildin’ naudas kalejiņu. 29184
Pūt, vējiņ, rāmi, rāmi, Laime brauc par Daugavu, 5053
Nosvīdusi Laima brauca, nosvīduši kumeliņ’, 5049
Dieviņš jāja, Laime brauca, pakrīt Laimes kumeliņš. 1073
Te brauc Dievs, te brauc Laima, pakrīt Laimas kumeliņš. 1073
Tumšu nakti Laime brauca, pakrīt Laimes kumeliņš. 1073,1
Pakaļ tava Laime brauca, saklūp Laimes kumeliņš. 1073,3
Dieviņš brauca, Laime jāja, pakrīt Laimes kumeliņš. 33653
Dieviņš jāja, Laime brauca sērdienei panākstos. 5060
Grieziet ceļu, grieziet ceļu, bārenites Laime brauc: 4887
Griežat ceļu, rūmejat, sērdienei Laime nāk: 4887,2
Griežat ceļu, griežat ceļu, bārenites Laime brauc: p.2 4887,1
Taisat ceļu, rūmejat, sērdienites Laime nāce: p.2 5037,1
Kad es būtu zinajuse, kuru ceļu Laime brauc, 9202
Laima gāja auzu lauku auzu skaru mēteliti; 32555
Laima brida rudzu lauku, samta svārkus sacēluse; 32542,3
Laime brida rudzu lauku, zīda svārkus sacēluse. p.2 325541

Ta ir mana Kārta, Laima, kas ceļ mani kalniņā, 9140
Necel, Laime, ta krēsliņa, kur sēdeju bāliņos; 23025
Necel, Laima, ienaidiņa uz ta mana augumiņa; 9312,2
Nu tik mani Laime cēla sirdēstiņa kumeļā. 17868,2
Laime cēla sērdieniti bajariņa kamanēs. 5005,2
Celies, Kārti, celies Laime, no ūdeņa, no akmiņ’; 17850
Celies, mana Dēkle, Laime, no ūdeņa, no akmeņa, 9285
Cēlusēs Dēkla, Laima, sērdieniti godināt. 4957
Cērt Dievis, cērt, Laima, tērauda krustu 18821
Lai cilina Dēkle, Laima bagatosi ļautiņos. 1536; p.1 1536,1
Laime man gan dar’ žēl, vēl māmiņa jo vairak: 5365,3
Kù tei mana Laìma dora, illgi séd vokorâ? 9205

18 Rādītāja oriģinālā neatbilstība “Latvju Dainās” publicētajiem tekstiem. Atšķiras nebūtiski uzrakstījumi (vaj-vai), bet
arī galotne – Laima vai Laime.



Kārta, Kārta, Laime, Laime, ka tu līdzi nedariji: 10009
Dēkla, Dēkla, Laima, Laima, tu vienadi nedariji: 1218
Rotu pati darinaju, Laima smuidru augumiņu. 5305
Manis Dievs, mana Laime pa manim darinaja. 5349
Kuŗa meita godu gaida, Laima kroni darinaja; 6621,8
Pie maizites es uzaugu, Laime skaistu darinaja. 5449
Ņemšu jaunu, ta būs skaista, Laime mantu dāvinās. 11200,2
Laima sveci dedzinaja pašā ceļa maliņā: 5028
Laime sveci dedzinaja vārtu stabu galiņā: 14441
Dieviņš man naudu deva, Laima gudru padomiņu. 1222
Laime deva krusta meitu(dēlu), sedžu pašu labako. 1311
Laime deva krusta dēlu(meitu), jūdzu pašu labako. 1328,1
Dievits manim naudu deva, Laime labu kumeliņu 9102
Dieviņš man naudu deva, Laima gudru padomiņu. p.2 1222,1
- Dieviņš mūsu rokas šķīra, Laima deva padomiņu. 15375,6
Dieviņš dos saprašanu, Laima dos padomiņu. 22874
Mīļā Laima man iedeva sarkan’ zīda nēzdaudziņu 5037
Neguleju Jāņa nakti, lai dod Laime veselibu; 33195
Tu vēleji vecu vīru, Laime man jaunu deva. 22110
Ja Dieviņš, Laima dos, tur būs jauns arajiņš. p.1 1085,4
Dos man Laime citu bērnu, šito kūmu vairs neņemšu: 1583,1
Laime, Laime, māte, māte, ko jūs abas domajat? 1202; 1987; 5365,2
Dancodama Laime dzēra ar sudraba biķeriti 16095
Jūsu Laime piedzimusi ceturtdienas vakarā. 6847
Gādā Dievs, gādā Laime, man jel labu arajiņu; 9486,1
Domā, Dievs, gādā Laima, tai malciņas cirtejiņu. 5063,1
Gādā, Dievs, gādā, Laima, tai malciņas cirtejiņu. 27840,1
Domā Dievs, gādā Laima labu mūžu dzīvojot. 4973
- Ej ar Dievu, bārainite, pati Laima tev gādās: 4976,9
Žēloj, Dievs, gādaj, Laime, no tām trim nelaimēm: 10602,2
Gòdoj, Dìvs, gòdoj Laima, maņ jaunai daùdz vajag: 5680
Gādā, Dievis, gādā Laime, man nabaga bārenei 5109
Domaj Dievs, gādaji Laime, ei par mani bāreniti: 9569,1
Globoj Dìvs, globoj Laìme, globoj poša mòmuļeņa. p.1 30221

Tur būt’ abi noslīkuši, kaut tos Laime neglābuse. 33983
Govu Laime govstallī apakš govu silitēm. 32449
Laidarā apakš sliegšņa, tur gul tava govu Laime. 32449
Viena bija govu Laima, otra bēru kumeliņu. 32632
Ta nebija balta vista, ta bij mana govu Laime. 32446,1
Ta nebija kupla liepa, ta bij mana govu Laime. 29172
Uz manim Laime grieza dižanos tēva dēlus. 10896
Mana Laime kūtī guļ sudrabiņa spilveņos. 9223,4
Zem pagalvja Laime guļ zaļa zīda palagā. 11871
Viens kaktiņš negulets, tur guļ mana mīļa Laima. 34369
Vína Laìma kòju autu, svàta Mòra goldu sagtu, 16906
Kau es būtu zinajusi, kuru ceļu Laima iet, 4049
Kaut es būtu zinajuse, kuru ceļu Laima iet, 4049; 9203,5



Kaut es būtu zinajuse, kuru ceļu Laima gāja, 9202
Kaut es būtu zinajusi, kuŗu ceļu Laima jāj, 9202
Mana Dēkle, mana Laima iet pa ceļu runadamas, 9225; 9240
Laime gāja par pagalmu ar Dieviņu runadama: 9214
Laime gāja laimedama, meitām vietu taisidama; 9213
Laima nāca laimodama, sievām vietu taisidama. 9213,2
Dieviņš pats kalpiem gāja, mīļa Laima kalponēm. 11776,1
Laime gāja klausities, kura vēl gaužak raud. 31980,2
Gòja Laìma klauseitús, kura vairók gauži raud. 31994,1
Laime gāja ar nelaimi pa vienām laipiņām;19 1219; 9212; 

p.2 1219.1
Laime gāja ar Nelaimu abas divas vienu laipu. p.1 1219,1
Laime gāja puišus sēt celmaiņā līdumā. 10158
Laime gāja puišus sēt celmaiņāji līdumā. 10159
Laima gāja sētas malu, arklu nesa padusē; 1890,1
Laìma gàja sàtas molu, orklu nesa pazuisē. p.1 1890,1
Secan sētu Laima gāja, slotu nesa padusē. p.1 12681

Trīskārt Laima jostu joza apkārt manu augumiņu: 1221
Laime mani kairinaja, zeltābolu rociņā. 9216
Laima kāpa jumta virsu kūmu dziesmu klausities: 1440,1
Laima kāra šūpuliti, veļu māte noraisija. 1135
Laime man galdu klāja, es nabaga sērdienite; 5023
-Dieviņš taisa mīkstas cisas, Laime klāja paladziņu. 27713,2
Ne visiem Laime klāja savu zīda paladziņu; 1107
Ne visiem mīļa Laima zīžu klāja paladziņu; p.1 1107,1
Laime kliedza, Laime brēca, kalniņāi stāvedama, p.2 18618,1
Trīs reizites Laime kliedze, kalniņā stāvedama, 23106
Aisa! Laime nosakliedza, kalniņā stāvedama, 18616
Kādu Dievs, Laime laida, tādu māmiņ’ i aukleja. 8741
Kura Laime mani laida bez neviena bāleliņa? 3388
Trešajā lapiņā Laime lēja sudrabiņu. 33748
Tâi trešā lapiņā Laime lēja sudrabiņu. 33751
Laime man laimi lēja, divi krēsli sēdedama. 22986,1
Laima man mūžu lēma pie ābeles, pie liepiņas: 1199,4; p.1 1199,1
Laima man mūžu lēma, trīs krēslos sēdedama. p.1 1216,1
Nedod Dievs, nelem, Laima, man dzēraja arajiņu! 10133,3
Ta bij mana līgaviņa, kuru Laime nolēmuse. 13290
Laime līda līdumiņu, ne visiem līdzi līda, 9215
Laime mūža licejiņa, māte kāra šūpuliti. 9276
Neliec, Laime, lītam līt, man ejot tautiņās! 1815,6
Godā mani Laime lika, godā māte, aukledama; 8453
Laime lika visu mūžu valkāt zīļu vainadziņu. 10894
Kādu Dievs, Laime lika, tādu māmiņ’ i aukleja. 23021
Kādu mūžu Laime lika, tāds bij man dzīvojot. 9170
Ne tā visu Laime lika, kā ļautiņi daudzinaja: 8713

19 LD tekstā ar Nr. 9212 nav šādas frāzes. Oriģinālajā rādītājā toties nav iekļauts Nr. p.2 1219,2, kurā šāda teksta daļa
atrodama.



Ne tur Dievs, Laima lika, kur ļautiņi daudzinaja. 8716
Vaj bij Laime nolikusi uz ta tīra ūdentiņa? 22383
Ja Dievs dos, Laime liks, tur būs man krusta bērns, 1085
Nebēdā, bārenite, Laime tevi lietā liks. 4971
Vārgot man vārguļam, vārgot man Laima lika. 9278
Vārgot man vārguļam, vārgot Laime nolikuse. 9278
Vārgot man vārguļam, vārgot Laima nolēmusi. 9278
Nedod, Dievs, neliec (al. nevēl’), Laima, kaimiņos arajiņa: 10382
Nedod, Dievs, nedod, Laime mājā augt arajam: 10380,3
Nedod, Dievs, nedod, Laime, nāburgos arajiņu, 10379
Nedod, Dievs, neliec, Laime, nāburgos arajiņa, 10379
Nedod, Dievs, nevēl’, Laime, nāburgos arajiņu: p.2 10379,1
Nedod, Dievs, nevēl’, Laime, sētā linu arajiņu; 10379,6
Nedod, Dievis, mīļa Laime, sētā manu arajiņu; 10379,5
Nedod, Dievs, nevēl’, Laime sētā miežu arajiņu; 10380
Nedod, Dievs, neliec, Laime, tuvu augt arajam; 10380,3
Nedod, Dievs, neliec, Laime, melnu galvu arajiņ’; 10370
Nedod, Dievs, nedod, Laime, melnu galvu arajiņu; 10370
Nedod, Dievs, neliec, Laime, zābakaina arajiņa: 10383
Nedod, Dievs, nevēl, Laime, zābakos arajiņ’; 10384
Nedod, Dievs, neliec, Laime, ģeķam jaunas līgaviņas! 12114
Nedod, Dieviņ, nedod, Laime, puišam mirt bez laulības! 11709,2
Nadúd, Dìvys, nalaid, Laìm \ẹ , mòsóm beut ìtaļóm!20 23826
Nedod, Dievs, nedod, Laime, meitai mirt vaiņagā! 27742
Nedod, Dievs, neliec, Laime, meitai mirt vainagā! 27743; 27744
Nedod, Dievs, nelem, Laime, meitai mirt vaiņagā: 27744,6
Nedod, Dievs, nevēl, Laima, man meitai jaunai mirt: 27744,6
Vaì, Dìveņ, vaì, Laìmeņ, ka margóm nanùmèrt! 27744,1
Nedod, Dievs, neliec, Laime, meitai mirti vaiņagā: 27745
Nedod, Dievs, nevēl, Laime, meitai mirt vaiņagā: p.2 27745,1
Nedod, Dievis, nedod, Laima, meitai mirt vaiņagā: 27745,4
Nedod, Dievs, neliec, Laima, meitai mirt vaiņagā; 27747; 27746
Nedod, Dieviņ, mīļa Laima, meitai mirt vaiņagā; 27747
Nedod, Dieviņ, mīļa Laima, meitai mirt vaiņagā; 27747
Nedod, Dievs, neliec, Laime, meitai mirt vaiņagā: 27748
Nedod, Dievs, nedod, Laime, meitai mirt vaiņagā: 27748

Nedod, Dievs, neliec (al. :nevēl’), Laime, atraišam sieva būt. 10381
Nedod, Dievs, nedod, Laime, ar neveikli satikties; 10378
Nedod, Dievs, neliec, Laima, ģeķam jaunas līgaviņas! 23130
Dievs dod laimi, nedod laimi, puišam mirt bez laulibas. 11709
Nedod, Dievs, nedod, Laime, bez laulibas puišam mirt: 27747,1
Dievs man deva maizes zemi, Laime liedza arajiņu. 9459
Dievs man lika vieglu mūžu, Laima liedz raudadama. 9242
Ko bij man nu darit? Ļaudis teica, Laime liedza: p.2 10042,1
Ko bij manim nu darit? Dieviņš teica, Laima liedza; 10042

20 Dainu skapja manuskriptā uzrakstījums šāds: Nadud, Dìvys, nalajd, Lajmä, mòsom beut ìtaļom



Ļaud's man teica, Laime pēla bagatā vietiņā; 10042,7
Nedod Dievs, neliec, Laime, ar atraitni sasatikt: 9712,5
Nedod Dievs, nevēl, Laime, roku dot atraišam: 9712,5
Nedod Dievs, nevēl, Laime, ar atraitni sasatikt: 9738,9
Nedod Dievs, neliec, Laime, ar atraitni saderēt: 9738,9
- Manas pašas padomiņis, mīļa Laima palīdzeja. 5119,1
Palīdz, Dievs, palīdz, Laime, ievestā vietiņā 25755,2
Palīdz, Dievis, palīdz, Laime jaunam māršu vizināt: p.2 18319,1
Palīdz’ Dieviņ, palīdz, Laima, man nabaga bērniņam 1223
Palīdz, Dievs, palīdz, Laime, tam jaunam stūrmaņam 30823
Tumsā gāju māļa malt, tumsā Laime palīdzeja; 8249
Dievs, palīdzi, mīļa Laima, pievilt labu mātes meitu. 13854
Līdza Laima līdzinaja ar vecām sieviņām. 1250
Mana Dēkla, mana Laima un ūdeni līgojās; 9188,2
Māci, Dievs, māci, Laime, nu es pate bārenite. 5011
Laime mana māmulite, es Laimites meita biju; 1198
Dìvs tàvs, Laìme mòte, Dìva dáli bòleļeņi. 4985
Dieviņš tēvs, Laima māte, Dieva dēli bāleliņi. 5022; 5045; 5055
Dievs man tēvs, Laima māte, Dieva dēli bāleliņi. p.2 5055,1
Laima mani izmazgaja kā to putu gabaliņu. 8614
Trešajā avotā mīļa Laime mazgajās. 32570,9
- Dieva dēli rokas šķīra, Laime mija gredzeniņus. 15433,1
Mīļa Laime iemetusi, raibu govi gribedama. 32436
Mīļa Laima, ta iesvieda, raibu govu gribedama. 29170,1
Mīļa Laime balta nāca, dzird sērdieni saderot. 4976
Kalpa puiša Laime nāca par deviņi ezeriņi. 11661
Piermāj tautu jājumāj Dēkla, Laima līdzi nāca. 15297,1
Laime mana viešņa nāca, kādu krēslu tai es celšu? p.1 1197,1
Laima man viešņa nāca, kādu tai krēslu ceļu? 1197
Iznāk pate mīļa Laima, ieved mani istabā. 17889,12
Rītu nāks mīļa Laime, ko tu tai atbildesi? 5067
Laime nese zelta arklu apkārt visu istabiņu; 1890
Paļā mani sveši ļaudis, Laime mani nepaļā. 8773
Paļā mani visi ļaudis, Laima mani nepaļaja, 8774; 8775
Laima pina pinekliņu, kalniņā stāvedama, p.2 12001,1
Laime pina pinekliņu, kalniņā sēdedama.21 10162; 10163
Laimit’ vija pinekliņu, vītolāi sēdedama. 12001
Laima pina pinekliņu, kalniņā sēdedama. 12001
Laima pina vainadziņu, vītolā(i)sēdedama. 6100,2
Rādi, Laime gaišu guni, tautu durvu daejot, 18813,8
Dedzin’, Laime, gaišu guni, man ejot istabā, 18813
Mīļa Laime izraibeja, svētu rītu ganidama. 29167,2
Raksta kungi, raksta Laime manus baltus bāleliņus: 31358
Kungi raksta grāmatā, Laime kļava lapiņā. 31358
Dievs tautām(i) vēsti rieta, Laime ceļu parādija. 14602
Laima prieku parādija, veļu māte žēlabiņas: 1135,1

21 Rādītāja oriģinālā neatbilstoši uzrādītas atšķirīgas galotnes “Laime”un “Laima”.



Pate māte parādija ziepupiti lejiņā. 34043,15
Sirdis pūta-grūts mūžiņš, Laima raud nolikdama. 9198
Gauži mana Laime raud, zem altara stāvedama, 16041
Laime mana gauži raud, pie baznicas stāvedama. 5024
Gauži raud Laime mana, pie baznicas stāvedama: 16042
Pate Laime gauži raud, kalniņā stāvedama: 18616,1
Mīļa Laime gauži raud, kapa virsū stāvedama, 27524
Meitas Laime gauži rauda, uz kapiņa sēdedama. 27741
Treis gadeņi Laìma raud, vainadzeņu cylódama. 27744,1
Raudaj, Dēkla, raudaj’ Laima, redz netikli nojemam. 24476
Gauži Laima noraudaja, to vietiņu daiedama. 5071
Lai raudaja Laime mana, kas man tādu nolikuse 9279
Dēkla Laima manu krēslu ritināt ritinaja. 8617
Gadu bija mana Laime ar ļaudīm runajusi. 9224
Laim’ ar Laimi runajās: ko ar meitu darisim? 6622
Mīļa Laime atsacija: atradisi dzīvodama. 9897,1
Meitu Laima atsacija: nav dižena uzauguse. 11723
Māte saka: ej projam! Laima saka: nāc šurpan! 5037
Saka Laime sēdedama: kam, bāren, ziedus lasi? 5027
Saka Laime stāvedama: i garam ne-ieliksi! 17927
Saka Laime stāvedama: i garam ne-iekrausi? 11725
Saka Laime stāvedama: nav dižana uzauguse. 11723
Saka Laime stāvedama: dažas durvis virinasi! 11721
Saka Laime stāvedama: paliec pate tâi godā! 8690
Soka Laìma stòvadama: kò tam vajag bòriņam? 5056
Laima saka stāvedama: visas trīs bārenites: 5040
Saka Laime uz bāreni: vij, bārene vainaciņu! 5026
Laima saka uz bārenes: vij, bārene, vainadziņu! 5025
Saka Laime uz Laimiņas: ko, māsiņa, darisim? 6622,1
Soka Laím*e (Mòra) vàrdamós: tì nabeja kùka zídi, 33625,6
Saki jel, mīļa Laime, kur es viņus izmazgašu? 34043,16
Divs sorgoj’ muna lajmie, kab jyudinia nanuslejktim? 1217,1
Saucin sauca aiz upites, vaj sauc Laime, vaj māmiņa? 9265
Vaj sauc Laime mūža likt, vaj māmiņa parunāt? 9265
Trīs reizites Laima (un Laime) sauca, kalniņā stāvedama: 5070
Laima sauca, Laima brēca, kalniņāi stāvedama: 18617,1
Laime sauca jaunas meitas pie avota mazgaties: 9283
Sēdi, meita, gaidi godu, neba tava Laime sēd, 6629
Sēd’ meitiņa, gaidi goda, neba tava Laima sēd, p.2 6629,1
Laime sēd ābelē, bārenite pazarē. 5025
Laime sēd ābelē, bārenite pazarē. 5026
Laime sēd du krēsliņ’, du mūžiņas man lemdam’; 1216,2
Laime sēd kalniņā; Nelaimite lejiņā. p.1 1220,1
Laìm*ẹ şédi kaļņeņā, Nalaìm*eiţẹ lejeņâ; p.2 1220,1
Laima sēd kalniņā, nelaimite lejiņā. 1220
Mana Laime kalniņā, sēd sudraba krēsliņā. 9223
Tova Laima uz pyùreņa, séd sudobra laìveņā, 11697



Laime sēd liepiņā, bārenite ziedus lasa. 5027
Laìme şéd raudódama, Nelaìm*eite smídamós. p.2 1220,1
Timsā sēd mīļa Laime dzirnu galda galiņā. 8249
Sēd’, meitiņa, gaidi godu, Laime tava nesēdēs: 6629,5
Sēd’, meitiņa, nebēdā, tava Laime nesēdeja; 6629,5
- Sēdi, sēdi, tautu meita, Laime, tava nesēdeja. 17889,4
Nesēdēšu, mīļa Laima, man nav sievas padomiņa. 17889,1
Paldies, Laima, nesēdēšu, nav man sievas padomiņš. p.2 17889,1
Laime sēja sudrabiņu celmaināi līdumā. 33956,3
Pate Laima laba sieva, pate liela grēceniece: 22194,4
Pate Laima laba sieva, pate liela naidiniece. 1135,2
Pate Laima goda sieva, pate liela grēciniece: 9254
Pati Laima laba sieva, pati liela grēciniece: 9254
Sildās Dievs, sildās Laime, mana mūža licejiņa. 18173
Mīļa Laime apskaitās, ka nelūdzu pirtažās. 1445
Laima mani izskaloja kā to putu gabaliņu. 8614
Es tev lūdzu mīļā Laime, kur es viņus izskalošu? 34043,19
Ikkurai meitiņai Laime šķīra arajiņu. 11849
Pate Laime mūs izšķīra, pie vārtiem stāvedama. 17482,3
Laima skraida kumeliņu, tev vietiņas mekledama. 6629
Mana Laime slēpusēs manā rožu dārziņā. 8806
Noslīkuse mana Laime pašā jūras dibenā. 27874
Visi saka, visi saka, mana Laime noslīkuse; 9226,1
Visi ļaudis tā sacija, mana Laime noslīkuse. 6629,10
Vēl nebija kalpa Laime ūdenī noslīkusi. 11764
Vaj, bāliņi, kalpa Laime ūdenī noslīkusi? 9402
Lai smejós Làim*e mana, lai raud muna Nalaìm*eiţe. p.2 1220,1
Nāciet, ļaudis, klausieties, kādu tiesu Laima sprieda! 33596,3
Staigā viegli (al.: lēnam), mana Laime, ne-iekrīti ūdenī. p.1 1207,1
Laime stāv ar Nelaimi vienā laipas galiņā: p.1 1219,4
Laimite stāv kalniņā, met ar roku lejiņā 15459,1
Laima stāv maltuvē, laba rīta gaididama. 7997
Dieviņš sēd, Laima stāv, laba rīta gaididami. 7996
Stāv Dieviņš, mīļa Laime, labu rītu gaididami. 7996,4
Dieviņš stāv, Laime sēd, laba rīta gaididami. 7996,5
Meita meitu paļajās, Laime stāv pakaļā. 8690
Mīļa Laima, pasteidzies asins upi apturēt! 34008
Steidzies Dēkla, steidzies Laima, pirtī mana līgaviņa, 1118
Steidzies Dēkla, steidzies Laima, nu ved tautas sērdieniti; 5066
Griezies, Laima atpakaļ, grūd nelaimi ūdenī. p.1 1219,1
Steidzies, Laime, tu papriekšu, grūd Nelaimi ūdenī. p.1 1219,2
Papriekš Laima steigusies, kā vēl mana māmuļiņa. 1069,1
Steidzies Dēkla, vārtus vērt, Laime segt villainiti. 5066
Svàta Mòra kòjus ava, Laim*e golvu sasukava. 5003
Griezies, Laime, atpakaļ, svied Nelaimi ūdenī. 9212,1
Laima zirgus nosviedrejsi, tev vietiņas mekledama. 6629
Ne visiem Laima taisa labu vietu maliņā; 9246



Citai Dievs, Laima taisa, citai taisa veļu māte. 9246
Citam Laima vietu taisa, citam taisa Veļu māte: 22194,5
Taujā Dēkla, taujā Laima, ja tu vari sataujāt, 10758
Laime man taupijusi diženo tēva dēlu. 23120
Vaj bij laime, vaj nelaime man dzēraju taupijuse? 26968
Basa Laime pārteceja par ābeļu līdumiņu; 1103
Kur tecesi, mīļa Laima, liepu slotu padusē, 1101,1
Kad es biju zinajusi, kādu ceļu Laime tek, 9202
Dieviņš teica maizes vietu, Laima gaužas asariņas. 10042
Ļaudis teica, maizes zeme, Laime gaužas asariņas. p.2 10042,1
Māte saka: maizes vieta! Laime saka: as’ru vieta! 10042,8
Citkārteja tēva laime nu manā rociņā: 3767
Satikās mana Laima ar Nelaimi celiņā. 9263
Traucies, Dēkla vārtus vērt, Laima, celt kumeļā; 17849
Steidzies, Dēkle, vārtus vērt, Laime, segt villainiti. 17849,1
Steidzies Dēkla, steidzies Laima, māt’ ar meitu dalijās; 16414,1
Traucies, Dēkla, traucies Laima, māt’ ar meitu dalijās: 16414; 16552,1
Steidzies Dēkla, steidzies Laima, nu vedīs sērdieniti; 17848,1
Steidzies Dēkle, traucies Laime, man pa priekšu tautiņās! 17848
Steidzies, Dēkle, steidzies, Laime, nu es iešu tautiņās! 17849,1
Traucies, Dēkla, traucies, Laime, traucies mana māmuļiņa! 17849
Manis Dievs, mana Laime, vadi mani kalniņā. 9118,2
Vaicā viņu Dēkla, Laime: ko tu raudi sērdienite? 5058
Laim’ uz Laimas vaicajās: kur dosim bāreniti? 5029
Laim’ uz Laimas vaicajās: kas raud gauži istabā? 4376,2; p.2 4376,1
Laima Laimas jautajās, kas guleja šūpolī. p.1 11961

Donncoi, màrga, nabàdoi, tova Laima nasavaļoi, 11697
Pavārguse Laima mana, pavārguse māmuļiņa. 9158
Pati Laime pūru veda, meža galus veltidama: 34039,1
Mīļa laime pūru veda, kokiem galus veltidama. 34039,10
Laima manim laimi vēl, ielejā stāvedama, 9217
Laime manim mūžu vēl, ielejā stāvedama, 9217
Laime mani novēleja lielu kara vīru. 31950
Dos Dieviņis, vēlēs Laime, tur es iešu kristibās. 1085
Vaj bij mani mīļa Laima tautiņās pavēlejsi? 10527
Ir šodien tava Laime vēra vārtus tautiņām. 4958
Pirmajām tautiņām pate Laime vārtus vēra. 15297,2
Pirmajām tautiņām Laime vārtu vērejiņa, 8811
Pirmajām tautiņām Laime durvu vērejiņa. 15297,3
Celies nu, man’ meitiņa, Laime durv’s atvērusi; 17851
Mīļa Laima rītiņā treju durvu virinaja: 29177
Mana Laime kalniņā vētī zeltu sudrabiņu. 9227
Mana Laima kalniņā rēķin’ zeltu, sudrabiņu. 9227
Mana Laime kalniņā sudrabiņu vēdinaja. 9227
Laima vilka zaļu jostu deviņiem kumeļiem; 1109
Laima vilka zaļu jostu deviņiem līkumiem; p.1 1109,1
Mana Laime kalniņā zied kā roze dārziņā. 9226,1



Dieviņš manu zemit’ zina, Laime zemes arajiņu. 10463
Dievs to zina, Laime zina, es jau pate nezinaju. 8673
Dieviņš zina, Laime zina, es jau pati nezinaju, 9454
Dievis zina, Laime zina, es jau pate nezinaju, 9455
Dievis zina, Laime zina, es vien pate nezinaju, p.2 9455,1
Dievs zina, Laime zina, kā ar tēvu sadereju: 3113,1
Dievs zina, Laime zina kā ar tēvu sadereju: 3113,1
Laima zina to dieniņu, kad es iešu tautiņās; 7703; 10164
Laime zina to stundiņu, kad atstāšu māmuļiņu. 10164
Dievis zina, Laime zina, kad es pate bārenite. 4824
Dìvs zyna, Laìma zyna, kod jòs maņ pìna dús. 28965,1
Zina Dievs, zina Laime, kad vēl došu tautiešam. 22906
Zina Dievs, zina Laima, kad vēl došu tautiešiem. 9658
Dievs to zina, mīļa Laime, kad pabeigšu virināt. 31671
Zina Dievis, zina Laime, kad es ņemšu līgaviņu; 11082,4
To zin Dievs, mīļa Laima, kur noaušu vakarā. 16978,14
Zina Dievs, zina Laime, kur tie kungi naudu ņēma; 31285
Dievs to zina, mīļa Laime, vaj vairs nākšu saulitē. 1091
Dievs to zina, mīļa Laime, vaj izgāju saulitē. 1095,2
Laime mūžu gan zinaja, ta māmiņai nesacija. 1204
Laimes māte gan zinaja, tā jau man nesacija. 1204
Dēkle, Laime vien zinaja, ta nenieka nesacija. 10470
Dēkla, Laime ta zinaja, ta nenieka nesacija. p.2 86171

Dēkla, Laima, ta zinaja, ta ne nieka nesacija. 8631
Dēkla, Laima gan zinaja, tās nenieku nesacija. 8848
Zirgu Laime zirgstallē apakš zirgu redelites. 32501
Zirgu stallī apakš sliegša, tur ir tava zirgu Laime. 32501
Žēlo Dievs žēlo Laime, man nebija žēlotaja! 5059
Godaj’ mani Dievs un Laime, man nav savu godataju, 5059,1
Žàloj, Dìveņ, žàloj, Laìm*e, mòţẹ vaìra nažàloj; 17348
Žēlo Dievs, žēlo Laime, māte vairs nežēlo; 17349
Mīlē, Dievs, mīlē, Laime, māmiņ’ vairs nežēlo; 17349

Bititei, meitiņai, tām abām viena laime: 17767,1
Bitiņei, meitiņei, tiem abem viena laim’ 17768,2
Ekur laime bāliņam, pate nāk tautu meita. 21990
Laima, laima tev, brāliņ, pate nāca tautu meita. 18652,1
Tev, bāliņi, laba laime, pati nāca tautu meita. 21990
Laima, laima tam bērnami, kas uzauga pie māmiņas: 4102
Ja preti nešausit, nebūs laime dzīvojot. 18604
Būs man laime dzīvojot, velšu dziesmas kalniņā. 206,19
Ļaužu pelta ta meitiņa, tai būs laime dzīvojot. 9040
Vaj būs laime, vaj nelaime, ar tautieti dzīvojot: 18169,2
Kas saķers rudzu jumi, tam būs laime citu gadu. 28523
Vai būs laime kumeļam, voi kumeļa jājejam? 13951
Būs mūs’ māsiņai sarkana laime. 25231
Pretim jāja mīļa Māŗa,- šei būs laime pļāvejam. 32534



Taisat, meitas, lielu vietu, laime būs vakarā: 25128,3
Jāsim, brāļi, laime būs, zirgi zviedz, nebubina, 13857
Vaj ta mana laime būs, vaj ta mana nelaimite? 30678,3
Vaj es tava laime būšu, vaj ar’ tava nelaimite, 10577
Es nabag’ bērn’ bij’, man bajār’ laim’ bij: 5625
Es nabagu bērn’ bij’, man nabagu laim’ bij: 4881
Ta bij Dieva augsta laime, ka sunitis ierējās. 15545,1
Bij tām tautu meitiņām ik dieniņas jauna laime: 14187
Ne es tava laime biju, ne ar’ tava nelaimite. 10577
Es bij meita, man bij laime, man bij Dieva palīdziņš: 5926,4
Šim bij laime, tam bij laime, saimniekam liela laime: 28483
Lai bij laime kam bij laime, dēlu mātei laba laime: 22517
Lai bij laime, kam bij laime, meitiņām laba laime: p.1 295,2
Laime, laime, kam bij laime, mums ar Jēpi, mums bij laime: p.2 22279,1
Lai bij laime, kam bij laime, mums ar tēvu laba laime: 22279
Lai bij laime, kam bij laime, tam puisim, tam bij laime: 12813
Vaj bij laime, vaj nelaime, man ejot tautiņās: 18166,6
Vaj ta bija mana laime, vaj ta manas līgaviņas? 30014
Vaj ta mana laime bija, vaj ar’ mana nelaimite: 15363,6
Vaj ta bija mana laime, vaj tautieša nelaimite. 18181
Ai, Dieviņi, man bij laime, šī birzēi iejājot: 13313
Ai, Dieviņ, man bij laime, mans brālits rijinieks; 31525
Ai, Dieviņi, man ir laime par visāmi meitiņām: 9303
Ak, tu Dievs, ak, tu Dievs, laba laime celiņā! 13387,1
Ak, tu Dievs, man bij laime no rītiņa celiņā: 13387,4
Lai citiem tāda laime, kāda mana nelaimite: p.2 11197,2
Tāda laime cūciņām, tāda laime meitiņām: 29139,1
Laime, laime tam dēlam (puišam), kas piedzima saulitē, 1176
Laime, laime tam dēlam, kas piedzima saulitē, 1177; 1178; 

p.2 1176,1
Ak, tu Dievs, nu man laime, nu izjāja vecā māsa! 17382
Ja, Dieviņi, kāda laime, pa prātam arajiņis! 22875
Ai, Dieviņ, laba laime, sētā auga arajiņš; 16415
Laime, mana liela laime, sētā auga arajiņš! 10160
Laime, mana liela laime, tāļi auga arajiņš: 10161
Ak tu Dievs, laba laime, kaz’ āziti man atveda! 29097
Ai, Dieviņi, laba laime, sētā auga līgaviņa! 11016
Laime, laime tam puišam, sētā auga līgaviņa; 12000
Ak, tu Dievs, laba laime, pate māte meitu deva, 17861
Ak, tu Dievs, laba laime, pate nāca tautu meita, 21986
Ak, tu Dievis, laba laime, meitas vien istabā! 13476,1
Ai, Dieviņi, laba laime, man rociņa labi gāja: 1144
Ak, tu Dievs, laba laime, man rociņa labi gāja: 5926,1
Silta saule man dzimstot, laba laime dzīvojot: 1180,1
Silta saule man dzemstot, laba laime dzīvojot: p.1 1180,1
Redz, kur laime gadijās Mitenieka dēliņam: 30240,3
Laba laime, laba laime, līdumiņa krāvejam: 28242,1



Nevienam tāda laime, kā manai māmiņai: 29194,5
Tai māmiņai laba laime, tai meitiņa ātri auga: 2839,1
Laime, laime tai mātei, kam meitiņas ātri aug: 11999
Laime, laime tai mātei, tai meitiņas ātri auga: 2839,1
Laime, laime tai mātei, kam meitiņas daiļas auga: 7701
Liela laime tai mātei, kam meitiņas daiļas auga (al.:aug) 7701,1
Laime, laime tai mātei, tai aug dēli, tai aug meitas: 16700
Laim’ uz laimi man, māmiņa, nu es iešu tautiņās: 10165
Ai, mana māsiņa, tev laba laima: 23122,2
Vai manu brāliti, tev slikta laime! 21167
Ai, mana māsiņa, tev slikta laima: 18138
Tev, māsiņa, slikta laime, tev pelekas avetiņas: 29091; 29092
Tai meitai laba laime, kas ļautiņu valodās. 8559
Laime, laime tai meitai, kas piedzima saulitē, p.1 1176,1
Atata, Dieviņi, man laba laime: 1157
Paldies Dievam, man laba laime: p.1 13002

Ai, mazā meitiņa, tev laba laime, 33608
Es maza meitiņa, man laba laime: 33579; 33580; 

33581; 33582; 
p.2 33578,1; 33579

Tie neredz, kur laime mīt, meitiņa kā roze zied. 33565
Vecu puišu laime nāk pa deviņi ezeriņi. 13021
Lai otram tāda laime, kāda man nelaimite: 11254
Laime, laime tam puišam, kam nav savas līgaviņas: 12579
Tam puišam laba laime, pate nāce tautu meita. 18652,2
Laime, laime tam puišam, kas piedzima saulitē: p.1 1178,1
Laìma, laìma, tím puìším, kurím ļeli teìrumeņi: 7702
Nevienam tāda laime, kāda laime sērdienei: 4859,2
Vaj, radiņi, kalpa laime ūdenī noslīkusi? 22344
Laime, laime tev, tautieti, man nelaime, ka es gāju: 22984
Vienas mātes mēs bērniņi, ne visiem viena laime; 1224; 3902
Appuško sav’ durvtiņas, lai zied laime dzīvojot. 25604

Audz, mana pādite, audz manai laimei. 1555

Laimei (al. Dēklei) adu raibus cimdus, Laimei raibu nēzdaudziņu. 10453
Dievam tika mīļi vārdi, Laimei gaužas asariņas. 27648
Es Laìmai kráslu çéļu, jei iz tò nasasáda. 9184
Gan Dievs manim laiku dos, gan Laimei labi ļaudis. 9731
Dievam kalni, Laimei lejas, bitei zaļi ozoliņi. 33671; 30336
Paldies Dēklai, paldies Laimai, paldies mane māmiņe22! 9253
Dievs Laimei pasacija, zīda aust nēzdodziņu. 33662
Dievs Laimai saslaucija godajamu nēzdautiņu. 34015
Laimei sūdzu raudadama, ka man bārga māmuļiņa; 3283
Jāņam muiža kalniņā, Laimei vārti lejiņā. 32945

22 Šāds nekonsekvents (datīva galotņu ziņā) uzrakstījums jau teksta iepriekšējā publicējumā (Волътер Э. Матэриалы
для этнографий латышскaго племени Витебской губерниi St. Pbg. 1890), no kura tas pārņemts LD.



Laimei zirgi piekusuši, tev vietiņas meklejot. 17889,4
Laimeizirgi nosvīduši, tev vietiņas meklejot. p.2 6629,1
Laimei zirgi nosvīduši, tev vietiņas meklejot. 6629
Dievam tika Laimei žēli, ka mēs mīļi dzīvojam; 26748

Jaunas sievas, jaunas meitas, mīļi Laimas lūdzaties; p.1 1072,1
Jauni puiši, jaunas meitas, mīļi Laimu lūdzaties; 1072
Jaunas meitas, jaunas sievas, eita Laimes lūdzaties; 11866
Lūdz, tautiet, savas laimes, lai aug bēri kumeliņi. 29459
Lūdzu Dieva, Laimes savas, lai lūdz tevi velna māte. 10782
Lūdzu Dieva, lūdzu Laimes, nosamešu celišos. 9248
Kad noņēma vainaciņu, lūdzu Laimes raudadama. 1071
Vaj (al.:Ci)nu Dìva, vaj (ci) nu Laimas, naželeigs oròjeņš. 23010
Raud’ uz Laimes, tautu meita, ne uz mana augumiņa; 22818
Ir ar zirgu neizbēgu Laimes likta arajiņa; 22934
Ņemsim Laimas atslēdziņu, iesim Dieva klētiņā. 8243
Lai sildās Laimes bērni pie tērauda uguntiņu. 9262
Līstiet Laimes biķerī, lai dzer mani pēlejiņi. 8682
Es pametu nedzērusi Laimes lietu biķeriti, 9187
Lai kājiņas nesamierka, Laimes ceļu staigajot. 1082,2
Līsti Dieva lietutiņi, lai aug Laimes dāboltiņš, 33841
Sen manā rociņā Laimes dēla gredzeniņš. 9116
Dieva, Laimes devumiņu vezumiem neaizvedu. 3758,1
Laime, laime tam dēlam, tas piedzima laimes dienu: 1185
Nāc nākdama, laimes diena, slauki manas asariņas, 4126
Gaida savu laimes dienu par jūriņu atnākot. 3966
Ak, tu Laimes dzeguzit, tu taisnibas nedariji: 9163
Dieva maize, Laimes galds, mana paša sūra vara. 19460,2
Mīļas Laimas istaba trim kārtām izpuškota: 17889,2
Netīšam es iegāju mīļas Laimas istabā. 17889,2
Aizasprauž aiz cepuris,ìít Laìmis kammbarî (al. :Mórys bazņeiçâ)23. 33625,6
- Mīļas Laimes kambarī sudrabiņa kārtiņā. 31982
Vai Dieviņis jūs radija savā laimes kambarī? 21190
Gaiši spīd uguntiņa mīļas Laimas istabā: 4998
Pilna Laimes istabiņa sīku mazu šūpulišu; 1872
Pilla Laimes istabiņa sīku mazu šūpulišu. p.1 1872,1; 

p.2 1872,3
Visas manas ceļa malas Laimes koku pieaugušas: 28963
Es nebiju apvilkusi Laimes kreklu mugurā. 31201
Savu laiku meita gaida Laimes krēslu paceļot. 12294
Ai, Dieviņ, glābejiņ, pacel Laimes kumeliņu. 33653
Ieraudzijsi vien, pazinu Laimes jātu kumeliņu: 33664,1
Piekusuši, nosvīduši manas Laimes kumeliņi, 6629,3
Gudraks laimes lēmumiņš par visiem padomiem. p.1 25981; 91671; 

33650

23 Dainu skapja oriģinālajā manuskriptā tikai “lajmis kambarê” (turklāt ar mazo sākuma burtu!); “Morys bazņeicā” ir
K. Barona pierakstīts.



Klausiš’ Laimes liegumiņu, ne ļautiņu teikumiņu. p.2 10042,1; 10042,5
Vaj pa Dieva devumam, vaj pa Laimes likumam 22862
Kārlišam platas acis ne par Laimes likumiņu: 20259
Nevar Laimes likumiņa asarām atraudāt. p.1 1221

Bēgu dienu, bēgu nakti, Laimes likta neizbēgu; 9170
Krustiem Laimes rozes auga, krustiem Laimes magonites. 17889,22
Lai raudaja nelaimite; smejies Laimes māmulite! p.1 1220,2
Paldies saku, Laimes māt, ka trīsēt pamāciji. 34201,1
Man pašam Laimes māte līgaviņu audzinaja; 7729
Cimdus ada Laimes māte, kvēpi raksta villaniti. 6911
Celies, mana Laimes māte, no purviem, ezariem, 9286
Laimes māte man pacēla sievas krēslu apsēsties. 17889,1
Atìt poša Laìmys mòte bòriņeitiş apsavàrtu. 4976,14
Laimes māte man iznesa sievas krēslu apsēsties. 17889,13
Ai, lūdzama Laimes māte, dod man krietnu arajiņu; 9315
Gauž’ raud Laim's māt’, divkārt vārt’s vērejiņ’; 22179
Lai raud pati Laimes māte, kas man tādu nolikuse. 9279
Laimes māte man sacija: sēj liniņus līgavai. 28335
Atsacija Laimes māte: nav dižana uzaugusi. 11723
Tumsā sēd Laimes māte dzirnav’ galda galiņā. 8249
Klāt sēdeja Laimes māte zīdautiņu rakstidama. 33775,2
Laimes māte nosēduse puķu dobes maliņā: 1543
Kur teceji Laimes māte, pillas rokas dzīpariņu. 5015
Kur tecēji, Laimes māte, liepu slota padusē? 1101
Vaca muna Laìmas môte, nespêj kópt kaļneņā; 10936
Vēli, vēli, Laimes māte, vēl’, kurami gribedama: 10932
Laimes māte durvis vēra, kad man kāra šūpuliti. 5030
Veca, veca Laimes māte, nevīžoja kalnā kāpt. 9282
Laimes mātei, tai sacišu, lai citai nevēleja. 10469
Netīšam es iegāju Laimes mātes istabā; 17889,1
Mīļi lūdzu Laimes mātes, dod man Jāni arajiņu, 10314
Es izgāju miežus sēt, Laimes māti vaicadamis; 28335
Laimas meitas nokusušas, tev vietinas meklejot. 6629
Ta būs viena laimes meita, kas tur acis nomazgās. p. 2 4261,2
Lai zinos dzīvojusi Laimes līgsmu mūžiņu.(?) 112
Līgaviņa piekususe, Laimes pirtī pērdamās. 1246
Kā sieviņas nepiekusa, Laimes pirtī pērdamies. 1236
To apjoza sieviņām Laimas pirtī peroties. p.1 1109,1
Ne kā vienu vakariņu Laimes pirtī pērusies. 1230; p.1 1230,1
Izsapinu garus matus, iezalīžu Laimas pirtī. p.1 1091,1
I matiņi izsapina, Laimes pirtī peroties. 1228
Ij maetiņi izzapina Laìmas pirtī perůeti°s. p.1 1228,1
Gāju Laimes pirtiņā, saujā nesu zelta naudu: 1096,2
Vilku mēļu vilnainiti, līdu Laimes pirtiņā; 1093
Sedžu baltu vilnainiti, liedu Laimas pirtiņā; p.1 1093,1
Iemu Laimes pirtiņā, aizveru pirts durvtiņas; 1095,2
Līdu Laimas pirtiņā, aizavēru durvitiņu. p.1 1095,1



Labak artu tīrumā, ne iet’ Laimes pirtiņā. p.1 12301

Gāju Laimas pirtiņā vienā linu krekliņā; 1092
Izpinosi garus matus, gāju Laimes pirtiņā; 1091
Moza b*eju nasaprotu, leidu Laìmis p*èrţeņâ; p.2 10901

Jauna biju, nezinaju, gāju Laimes pirtiņā. 17889,16
Atradīs vēl grūtaki, kad ies Laimes pirtiņā. 1229
Nadůd Di°vs tádas pirts, káda bija Laìmas pirts! p.1 1228,1
Jūs māsiņas neziniet, kāda bija Laimes pirts: 1228
Dìva zirgi, Laìmis roti, bòļeļeņi jòjèjeņi. 17836
Dieva zirgi, Laimes rati, bārenites vedejiņi. 5002
Dìva zirgi, Laìmis roti, bòriņeiši laùlavós. p.1 5002,1
Dieva zirgi, Laimes rati, pādes vest baznicā. 1338
Dieva zirgi, Laimas rati, pati Laima vedejiņa. 5064
Dieva zirgi, Laimes rati, Saules meitas braucejiņas. 33800
Dieva zirgi, Laimes rati, saules meita vedamā. 33797
Dieva zirgi, Laimes rati, Saules meita preciniece. 6621,13
Dieva zirgi, Laimes rati, Saules meitas precenieki. 33802; 33804,1; 

p.2 33801,2
Vēja zirgi, Laimes rati, jauni puiši ormaniši. 17144
Līgaviņa laides raud, - kādas laides tev vajaga? 22756,1
Krustiem Laimes rozes auga, krustiem Laimes magonites, 17889,22
-Atsēstosi, apskatosi, krustiem auga Laimes rozes. 17889,22
Ne tie visi mazgajās vienā laimes ūdenī. 1224
Ne tie visi mazgajās manā laimes ūdenī. p.1 1224,1; 

p.2 1224,1
Māte saka Laimas vainu, Laima saka mātes vainu. 9258
Lai nenāk Poļi, Leiši šinī Laimas zemitē. 32149,1

Bēdz, meitiņa, laimes savas, nebēdz mana augumiņa. 13347
Pusvācieša sievu ņēmu, nebij laimes dzīvojot: 31885
Iesim prom, mēs, māsiņas, mums nav laimes te dzīvot. 11751
Šķiramies, mēs, tautieti, mums nav laimes dzīvojot: 26905; 26906; 26907
Šķiramies, mēs, tautieti, nava laimes dzīvojot: 26908; 26909
Nedod Dievis tādas laimes, kā manam bāliņam: 22198
Nedod Dievs tādas laimes, kā manai māsiņai: 22197
Dod, Dieviņ, dod Dieviņ, divas laimes dzīvojot: 11089,3
Visi grib manas laimes, ne visiem mana laime; 1224,1
Visi grib manas laimes, ne visiem mana laime, p.1 1224,1
Lai kur paši piegulnieki, savas laimes gribedami. 29555
Dēkla manu laimes krēslu ritināt ritinaja. p.2 8617,1
Sanākat jaunas meitas, šovakar laimes liet; 33286
Saulit’ laiku kavedama, stariņām laimes lēja. 33746
Aij, saulite, aij, zemite, manas laimes naidenieki: 3925
Citi ļaudis laimes raud, es laimites neraudaju, 28179
Nevēlu pāditei visas savas laimes; 1460
Brauc, bāliņ, laimes vest no svešām zemitēm. 30866
Dod, Dieviņ, man satikt labu laimi celiņā: p.2 13387,1



Nedod, Dieviņ, tādu Laimi, kaimiņos brūtganiņu: 10386
Es ar Laìmu sazabòru pošâ dz*eiv*es vid*eņâ; 9181
Vecas sievas nebēdaja, tās ar Laimu sadereja. 1072; p.1 1072,1
Nāc, ārā, Jāņu māte (saimeniece), es tev24 teikšu govu Laimi: 32449
Ļaudis manu Laimu teica ūdenī nogrimušu. 9220
Es redzeju savu Laimi niedru poru laipojam; 9188
Ir nelietis Laimu lūdza, pa vārtiem izjādams, 12854,1
Lyudzu Dìvu, lyudzu Laìmis, oba divi ļeidza lyudzu: 25753
Lūdzu Dievu, lūdzu Laimu, abus divus mīļi lūdzu: 9236
Brāļam gāju sievas vest, Laimu liku kamanās. 16130
Brāļam gāju sievas vest, Laimi spraudu kamanās. 16130
Brāļam gāju sievas vest, Laimi lūdzu vedejos; 16129
Brāļam gāju sievas vest, Laimi lūdzu vešanā. 16130
Kad noņēma vainadziņu, lūdzu Laimes raudadama. 1099,1; 24540
Visi saka, visi saka, manu Laimi nomirušu; 9223,6
Trīs dieniņas, trīs naksniņas Dievs ar Laimi ienaidā: 34015
Manubēd Dievs ar Laimu iet lielā ienaidā: 9242
Dievs ar Laimi manis dēļ stāv lielā ienaidā: 9459
Dievs ar Laimu manis dēļ tik lielā ienaidā: 10042,3
Kaut, Dieviņ, man panākt savu Laimi celiņā, 9203,5
Peļat, ļaudus, ko variet, Laimi manu nenopelsat; 8806
Dìvu rast ceļeņī, Laìmu ceļa gaļeņī 4980
Raud’ uz Laimi tautu dēls, ne uz manu augumiņu, 10577
Es redzeju mīļu Laimu pirts celiņu ravejot; 1077,1
Dievs ar Laimi runajās: kur dosim bāreniti? 5029
Kas dzirdeja manu Laimi ar Dieviņu runajot? 32204
Ļauni ļaudis manu Laimi ūdenī slīcinaja; 9228
Ļaudis teica manu Laimi ūdenī noslīkušu; 9227
Ļaudis saka manu Laimi ūdenī noslīkušu; 9223
Es redzeju savu Laimi ūdens virsū staigajam. p.1 1217,1
Dievs ar Laimi strīdejās, man vietiņu taisidami: 10042,3
Satiek savu mīļu Laimu sava ceļa maliņā. 33618
Dievs ar Laimi sasatika viena ceļa galiņā; 33662
Kad es savu Dēkli, Laimu ceļmalā satikšos, 9203,4
Kaut es sava mūža Laimi celiņā satikuse, 9203
Zodz, zagliti, zirgu manu, Laimi manu nenozagsi; 29968
Ļaudis zina manu Laimi, es ļaudim nezinaju. 9224
Nāc ārā, Jāņa tēvs(al.: saimenieks), es tev teikšu zirgu Laimi: 32501
Ilgu mūžu, labu laimi, no Dieviņa veselibu. 32837
Cerej’ laimi izbēguse, es izbēgu nelaimiņu: 10991
Nu par laimi krusta dēls būs sunišu sargatajs. 2012,3
Cērt laimi iekšā, nelaimi ārā! 18826
Šķir, Dievis, celinu, dod’ labu laimi, 1509; 13520
Dod’, Dieviņ, pādei kūmiņas laimi: 1447
Dod, Dieviņi, labu laimi, vis’s deviņus nogulēt. p.2 7483,2

24 “Latvju  Dainu”  izdevuma pamattekstā  trūkstošais  vārds  “tev”  iekļauts  LD  kļūdu  labojumos;  oriģinālā  rādītāja
sastādītājs to nebija pamanījis



Dod, Dieviņ, tādu laimi ar’ citām meitiņām. 10847
Dod, Dieviņ, tādu laimi, kā tiem mūsu vecakiem: 3091
Bāritei Dievs palīdz, laimi dod dzīvojot. 5153
Dievs dod mūsu meitiņai labu laimi dzīvojot, 25745
Dievs dos pāditei jo labu laimi. 1460
Sērs mūžiš man augdam (?) Dievs dos laim’ dzīv’dam: p.1 49391

Ja Dieviņis laimi dos, es ēdišu to maiziti. 9388
Ja Dieviņš laimi dos, i man ari pāde būs. 1085,2
Vaj man Dievs laimi deva ar Ilzēm nodzīvot? 27188,3
Dzer, dzer, māmiņ, dzer labu laimi, 25738
Dzer, dzer, bāliņ, dzer labu laimi, 25740
Dzer, dzer, tētiņ, dzer labu laimi, 25737
Kad pasviedu pabenķī, tad pa laimi suns apēda. 20696,3
Visi grib manu laimi, ne visiem mana laime, p.2 1224,1
Kādu laimi es gribeju, tāda man gadijās: 25917
Vaj gribat manu laimi gremdēt jūras dibinā? p.2 85411

Manu godu, manu laimi nespēsat nogremdēt. p.2 85411

Ne tur Dievs laimi lika, kur ļautiņi daudzinaja. 8716
Audz, mana pādite, jem’ manu laimi, 1459
Ak, tu Dievs, es atradu lielu laimi maltavē: 7992,1
Kā par laimi suņi rēja, māmiņ’ gāja raudzities. 15545,11
Labvakar, Jàņa màete, as tev laimi pasẹcíšu: 32441
Kādu laimi tam vēlēt, kas mauc manu gredzeniņu? 6277
Tautas manim laimi vēl, kad es laba dziedataja; 1039
Vēliet, ļaudis tam laimiņu, kas jums pūru piedarija. 1039
Es tam tautu dēliņam labu laimi novēleju: 21965,2
Es savam pēlajam labu laimi novēleju: 8428
Sava tēva kaņepemi mūžam laimi nevēlešu: 12642
Dievs bij laimi novēlejis, par sētiņu vien pārcelt. 16829
Būt’ vēlejsi labu laimi, es tev dotu alu dzert; 22985

Laìmeņ, Laìmeņ, ša tova gaška! 17840
Ai,     Laimiņa, labi būtu, kam varetu piemānit. 14791,2
Ai, Laimiņa, kad es būšu saimenieka līgaviņa, 31038,1
Ai, Laimiņ, ko darišu, bāliņš grib mani dot 9310
Es Laimiņ, negribeju tava zelta, sudrabiņa, 9185
Es, Laimiņa, ziedus lasu vainadziņu šūdināt 5027
Ai, Laimiņ, kā man žēl, kalpam skaista līgaviņa! 21160
Ai, Dieviņ, ai, Laimiņ, dzērajs miežu arajiņš; 26924
Ai, Dieviņ, ai, Laimiņ, kur man citi bāleliņi? 3377
Ai, Dieviņi, ai, Laimiņa, tāli mani bāleliņi! 26613
Oì, Dìv*eņ, oi25, Laìmeņ, kuru ceļu nyù es íšu? 8288
Vaì Dìv*eņ, vaì Laìmeņ kù padareju! 33595,3
Vai Dieviņ, vai, Laimiņ, vecam mani māte deva! 15581,1
Ai, Dieviņ, ai, Laimiņ, kaut es jauna nomiruse! 27304

25 Dainu skapja oriģinālā abi izsauksmes vārdi uzrakstījumā “Oj”; “Latvju Dainās” nodrukāts viens ar gravi, otrs bez
diakritiskās zīmes.



O, Dìv*eņ, o, Laìm*eņ, ka maņ tikt atpokaļ, 31820,1
Oì, Dìveņ, oi Laìmeņ, navá man žàlútòju; 5059; 5059,6
Man, Laimeņ, tei atslēga, kura vīgli aizaslēdzi. 1112
Man, Laimiņa, to puisiti, kurš sētuves dibinā! 10158
Man, Laimiņa, to puisiti ar gudro padomiņu, 10242
Man, Laimiņ, vienu sagšu, es nabaga bārenite. 4385
Dìveņ, tovu lykumeņu, Laìmeņ, tovu laidumeņu: 13650,1
Dieviņ, tavu likumiņu, Laimiņ, tavu lēmumiņu! 17772; 17755,1
Dieviņ tavu padomiņu, Laimiņ, tavu likumiņu! 1235; 17773
Dieviņ, tavi likumiņi, Laimit, tavi vēlejumi: 17770,1
Ei, Laimiņa licejiņa, kam vajaga vainaciņa? 5026
Ei, Laimiņ licejiņ, kas ņems manu vainadziņu? 5025
Tu, Laimiņa, laidejiņa, tu mūdiņa licejiņa, 1210
Kur, Laìmeņ mòmuļeņ, gùdauteņu izglobavu? 10241
Ai, Laimiņa māmulite, kā man pūru pielocit? 7695
Ai, Laimiņa, svēta Māra, kur mēs viņus kaltesim? 34043,4
Laimit manu, šķirmit manu, līdz ar mani tautiņās! 178541,2
Man’ laimite aicinaja āriņāi siena kast. 28678
Man Laimiņa atbildeja: vēl bārgaka sveša māte. 3283
Man Laimite atbildeja: kam telites kājām sper? 29190
Kur Laimiņa kājas āva, tur palika tuteniņš. 1213
Mums Laimiņa sagšas auda, baltu vilnu lasidama 5040
Mīļā Laimit’, audzē bērniņ’: lai tas skaists kā ozols, 1449
Man Laimiņa audzejusi dižanaku arajiņu. 21431
Man’ Laimiņa audzejuse bez neviena bāleliņa. 3386
Vaj bij Dievs, vaj Laimiņa to pāriņu audzinejs! 21353
Vēl jau pate nezinaju, kur Laimiņa audzinaja. 8673,1
Man Laimiņa auklejusi diženo tēva dēlu. 21431
Kam, sirsniņ, grūti pūti? kam Laimiņa bēdajies? 9198
Tam Laimite piešus berza, sudrabiņā mērcedama. 1176,4
Jāj Dieviņš, brauc Laimiņa, pakrīt Laimas kumeliņš. 1073
Kur Laimiņa pāri brauca, kā lapiņa drebedama. 31933,15
Tev, Laimiņ, nepabrist manu gaudu asariņu; 9272
Kad Laimiņa tāda būtu, kāda muna māmuļiņa, 1206
Kaut Laimiņa tāda būtu, kā ta mana māmuļiņa, 1205
Būt’ Laimite tāda bijse, kā ta mana māmuļiņa, 1205
Eì, Laìmiņ, tu bij’ vi°gla, dů mun sovu vi°gluimiņu!26 27322,1
Kur, Laimiņa, tad tu biji, kad nebiju saderejsi? 18617,1
Bij Laimiņa nebijuse, man mūdiņu nelikuse! 9171
Kalpa laimiņ’ i, nebija ūdenī iekrituse. 10017
Ai, Laimite, tu es’ skaista, dod man savu skaistumiņu! 27322,2
Man’ Laimite dzīva ir, sēd sudraba kalniņā. 9223,6
Mūs Laimiņa izdalija malu kuru tautiņās. 3784; 17482,1
Mūs Laimiņa izdalija, pie vārtiem stāvedama. 17595; p.2 17482,1
Bititēm, meitiņām, tām Laimite labi dara: 17768

26 Dainu skapja manuskriptā uzrakstījums šāds: “Ei, Laimiņ, tu bij weegla, Do' mun sowu weegluimiņu”,  iespiestajā
tekstā nekonsekvence v un w lietojumā.



Bititēmi, meitiņām, tām Laimiņa lab’ likuse: 17768
Ai, Dieviņ, ai, Laimiņ, ko es ļauna tev dariju? 1136,1
Ai, Dieviņ, ai, Laimiņ, kam tu man tā dariji: 4959
Vai, Dieviņ, vai, Laimiņa, ko tu man padariji: 29588
Vai, Dēkliņa, vai, Laimiņa, tu vienadi nedariji: p.1 1218,1
D*ẹdz*, Laìmeņ, gaišu guni, Ş /ẹ st ustubys dybynā; 16092
D*edz Laìm*eņ, gaišu guni ustubeņis dybynā; p.1 49761

Domā man i Laimiņ, ja tu vari sadomāt: 9569
Domā, mana Laimutiņa, ja tu vari sadomāt: 9569
Ai, Laimiņ, laidejiņ, pate apsadomajies! 4901,1
Laimiņ, mūža licejiņa, apsa pate domajies, p.2 9172,1
Ai, Laimiņ, ai, māmiņ, ko jūs abas domajiet? 9309
Ai, Laimit, Laimes māte, apsa-pati-domajies! 4961
Ai, Laimiņa, mūža māte, apsa-pate-domajies! 9172,1
Dod, Dieviņ, man zirdziņu, dod, Laimiņ, arajiņu; 3593
Dod, Laimiņ, ko dodama, dod godigu arajiņu. 9496
Dod, Laimiņ, arajiņu ar gudro padomiņu, 9495
Dod, Laimiņ, man maizites, dod ir savu arajiņu: 9497
Dod, Laimiņ, to zirdziņu, to daiļo arajiņu! 10690,1
Dod, Laimiņa, ko dodama, dod man labu mūža draugu; 9484
Dod, Laimiņa, man gotiņu, dāboliņa ēdajiņu. 29159,2
Dod, Laimiņa, nodzīvot ar to vienu jājumiņu. 26262
Dod, Laimiņa, labus ļaud’s jel mūžiņa galiņā. 27272
Dod, Laimiņa, mazumiņu, zeltābola nevajaga: 9216
Ei, Laimiņ, laidejiņ, dod’ man vienu pazariti! 5026,1
Laimit, dod pēlejam svina kājas, alvas acis, 8431
Dod, Laimiņ, siltu sauli jel vakara pusitē; 27272
Ai, Laimiņ(a), tu vesela, dod man savu veselibu! 27322
Dod, Laimiņa, tā ziedēt, kā zied lazda gavenie: 5397
Kam Laimiņa man nedeva āboliņa ēdajiņu. 29159
Kam Laimiņa man nedeva amoliņa ēdejiņu. p.2 29159,1
Kam Laimiņa man nedeva dāboliņa pļāvejiņu. 28589
Kam, Laimiņa, pļavu devi, ka nedevi pļāvejiņu? 28589,1
Dieviņš man prātu deva, Laimit’ gudru padomiņu 5039
Deva man Laimiņa bagatu vietu: 25863
Man Laìm*eņa ìdavuşẹ gùdamù z*eidauţeņu. 10241
Ai, Laimiņ, māmuliņ, kam tu mani te iedevi! 23661
Liks Dieviņis, dos Laimite, tur būs mani krusta bērns. 1085
Nodzeries, man’ Laimiņ, porā rāvu ūdentiņu, 9250
Nu Laimiņa godā cēla peļamo dzeltainiti. 22029
Cel, Laimiņa, nesēdešu, nav man sievas padomiņa. 17889,4
Cel, Laimit, augstu krēslu, lai es sēž’ līdz bāluliņ? 3644
Ai, Laimiņa, pacel krēslu, pavārguse mātes meita; 8300
Pacel krēslu man, Laimiņa, labajā vietiņā. 17843
Man Laimiņa krēslu cēla pašā kalna galiņā. 9050; p.2 9050,1
Maņ Laìm*eņa kràslu çéļa vyzuļim kòrsţeidama. p.2 10901

Kuŗa meita godu gaida, tai Laimiņa krēslu cēla; 6621,7



Tev Laimiņa krēslu cēla, labi ļaud’s radinaja. 4974
Ai, Dieviņi, ai, Laimiņa, piecel mani nomirušu! 27826
Celies agri, man’ Laimite, gulies vēli vakarā, 9284
Lab’ Laimiņa domajuse, lab’ Laimiņa gādajuse: 22278
Es nebūtu domajuse, ko Laimiņa gādajuse: 22194,3; 25967; 

21428; 22177; 25966
Es nebiju domajuse, ko Laimiņa nolēmuse: 22056
Es nebiju domajusi, ko Laimiņa vēlejusi (al.:gādajusi): 4991,2
Es nebūtu domajuse, ko Laimiņa vēlejuse: 4992
Es nebiju domajusi, ko Laimiņa vēlejusi: 22177
To nebūtu domajuse, ko Laimiņa man vēleja: 25952
Tā nebiju domajuse, kā Laimite vēlejusi: 25967,1
Man Laimiņa gādajuse diženo tēva dēlu. 21428
Gaisini, Laimiņa māsiņas pūru, 25188
Vaj mauj govis, vaj nemauj, vaj Laimite gavileja? 29166
Ai, Laimite, Laimes māte, godā manu augumiņu; 8299
Ai, Laimiņa, goda sieva, godā manu augumiņu; 6618
Ei, Laimiņ, goda sieva, godā manu augumiņu, 8298
Man Laìmiņa tó gùd*ẹjẹ, kó saùļiţe z*ẹrņu dryvu. 8614,1
Nu Laimiņa izgodaja peļamo dzeltainiti. 22029,4
Ei, Laimiņa, pazagriez jel mūžiņa galiņā! p.2 27272,1
Grūd, Laimiņa, nelaimiņu no celiņa maliņā. 9263
Ej, Laimiņa, tu papriekšu, grūd nelaimi ūdenī. 1219; p.1 1219,2; 

p.2 1219,1
Nāc, Laimite, tu papriekšu, grūd nelaimi ūdenī. 1219
Steidzies, Laimiņ, tu papriekšu, grūd nelaimi ūdenī. 1219
Tec, Laimiņa, tu pa priekšu, grūd nelaimi ūdenī. p.1 1219,2
Iet tava Laimiņa padomadama. 17427
Iet Laimite ar Nelaimi pa vienāmi laipiņām; 1219
Ta meitiņa ļaužu pelta, tai laimite līdzi iet. 9040
Iet Laimiņa raudzities, kura katra gauži raud. 31994
Ej, Laìmiņ, sovu çeļu, pots şéd*èju krésļeņā. 9184
Ej, Laimiņa, iznes guni zem tautieša namdurvīm, 18813,2
Ej, Laimiņ, kur iedama, nāc pie manis pāriedama, 9178
Ej, Laimiņa, klausities, kura katra gauži raud. 31994
Ej, Laìm*eņ, ļeidz ar mani koč bosóm kòjeņom, p.1 1099,2
Ej, Laimite, tu papriekšu apdegušu pagaliti, 18813,3
Ej, Laimiņa, tu pa priekšu, es no tavas pakaļiņas, 9179
Tec, Laimite, tu pa priekšu, es tavās pēdiņās; 5068
Ej, Laimiņa, tu pa priekšu, es tavās pēdiņās; 9180
Ej, Laimiņa, tu papriekšu, es tavās pēdiņās; 17834
Ej, Laìmeņ, tu pa prìekšu, ka es íšu tauteņôs; 17835
Ej, Laimiņa, tu papriekšu, nes rokā uguntiņu, p.2 18813,1
Pirmajāmi tautiņām, tām Laimiņa līdzi gāja. 15297
I Laimiņa pakaļ gāja, plaši matus izlaiduse. 1090
Tai Laimiņa priekšā gāja, sidrabiņu kaisidama. p.2 5226,3
Vaj Laimite nojūguse, man’ araja kumeliņu? 10959



Jūs Laimiņa izkaisija, tēvs, māmiņa salasija. 3346
Tam Laimiņa piešus kala, sudrabā mērcedama. 1176,4; p.1 1176,3
Tur Laimiņa jostu kāra, Saules meita vainadziņu. 337501

Kam, Laimiņ, kārtin kāri, kam dariji žēlabiņas! 1135
Es nekārtu šūpuliti, būt’ Laimiņa nekārusi. 17785
Kur, Laimite, kavejies, kad pie manis neatnāc? 10078
Dieviņš sveces dedzinaja, Laimit’ galdu apklājuse. 32813
Laimit’ kliedza, Laimit’ brēca, pie baznicas stāvedama, 16042,2
Laimit’ kliedza, Laimit’ brēca uz kalniņa stāvedama; 10042,6
Laimit’ kliedza, Laimit’ brēca kalniņāi stāvedama: 18618,1
Kaut Laimiņa neķērusi aiz baltās vilnainites. 9274
Kau’ Laimiņa neķērusi aiz baltās vilnanites. 15478,1
Kad Laimiņa neatrautu aiz balto villainišu. 15478,2
Lai Laimite nepakrita, naksniņā staigadama. 1074
Laidi, laidi, laidainite, laidi miežus, laidi rudzus, 14027
Kam, Laimiņa, mani laidi nediženu, neraženu? 5395
Kam, Laimiņa, mani laidi, kad mātei nevajdzeja. 4055,2
Kam, Laimite, mani devi, kad mātei nevajdzeja. 4055,2
Būt’ māmiņa nelaiduse manu mazu augumiņu? 8534
Jaunajam brāliņam kād’ laimiņa atlaiduse 21389
To māmiņa man laiduse, i māmiņa auklejuse. 14755.1
Kādu Laimiņ’ i laiduse, tādu māte auklejuse. 8746
Laidus’ ir man’ Laimiņa, šâi baltā saulitē, 9212
Laipo liegi, man’ laimiņa, ne-iekrīti ūdenī. 1217
Laipē gudr’ man’ Laimiņ, lai nekrīti ūdenē. p.1 1217,2
Lai Laimiņa ielaipo pa matiņu galiņiem. 1091,2
Laimiņa laipoja pa jumta virsu, 1440; 1441
Neraud vis māmuļiņa, gan Laimiņa palīdzēs. 17308,3
Žēl manam ciemiņam, ka laimiņa man līdzeja: 31158
Laimiņ’ mana, Nelaimite, abas divas lielijās; p.1 1220,3
Tai Laimiņa saktas lēja, sudrabā mērcedama. 1176,5; p.1 1176,1
Lieto mani nu, Laimiņa, ja tu vari izlietot, 8653
Lai tava Laimiņa līgoti līgo. 16070
Lai tava Laimiņa līgojāsi. 17428
Vai, Dieviņi, vai, Laimiņa, kur liks’ manas asariņas! 4960
Kur, Laimiņ, mani liksi bez neviena bāleliņa? 3388
Nu Laimiņa lietā lika peļamo dzeltainiti. 22029
Lieta būšu, māmuliņa, kad Laimiņa lietā liks. p.1 32851

Liek Laimiņa, dod māmiņa, tīk manami prātiņam. 22818
Mīļa Laima sērdienei liek sudraba vainadziņu 4998
Vaj man bija Dievs, Laimiņa kā liceni nolikuši, 18075
Dod, Dieviņ, liec, Laimiņ, man ar bārdu arajiņu; 9480,2
Dod, Dieviņ, liec, Laimiņ, man dzēraju arajiņu: 4991
Vēl’, Dieviņ, lem, Laimiņ, man jel labu arajiņu; 9486,1
Laimiņ manim novēleja mūžam labu arajiņu, 11089,9
Kam Laimiņa man nelēma patīkamu arajiņu. 10148,4
Liec, Laimiņ, man noiet pie ta rudzu arajiņa! 10475



Dod, Dieviņ, vēl’, Laimiņa, man tur vienu arajiņu. 10687
Liec, Laimiņa, tâi vietā, kur liek manu augumiņu. 8342
Liec, Laimiņa, nelikuse man tik mazu augumiņu: 5295,1
Dod, Dieviņ, liec, Laimiņ, vārgu tavu auklejumu. 4832
Dos Dieviņš, liks Laimiņa, tur būs man krusta bērns. p.1 1085,3
Dod, Dieviņ, liec, Laimiņ, tur būs man krusta bērns. 1085
Liks Laimiņa, vēlēs Dievs, līdz ar’ mūžu nodzīvošu. 10186
Dos Dieviņš, liks Laimiņa, būs pirmā jājumā. 13945
Dùd Dìv*eņ, lìc*, Laìmeņ, man bogótu ļeìgav*eņu; 11090
Dod, Dieviņ, liec, Laimiņa, dzelteniemi matiņiem. 10370
Dod, Dieviņ, lem Laimite, dzelteniemi matiņiem. 10370
Dod, Dieviņ, liec Laimiņ, divus labus mūžiņā: 11089,3
Dod, Dieviņi, liec, Laimiņa, tos rudzišus ritināt! 10744,1
Dos Dieviņš, liks Laimite, mazgaš’ baltu villainiti, 9644
Tāda biju uzauguse, kā Laimiņa nolikuse; 8933
Kam Laimiņa nelikuse viena īsta bāleliņa. 3380
Man Laimiņa nolikuse diženo tēva dēlu. 4991,1
Man Laimiņa novēleja diženo tēva dēlu. 21431
Man Laimiņa vēlejuse pusmūžiņa tēva dēlu. 10255
Mun Laimiņa nolikusi pirmajā dieniņā. 4291
I māmiņa gan (al.: ar’) ne-ietu, kaut Laimiņa nelikusi. 17788
Es jau tevis nepaņemtu, kaut Laimiņa nelikusi. 22818,2
Būt’ Laimina nelikuse pašai gudra padomiņa. 13700
Ko, prātiņ, tu domā, kad Laimiņa nelikuse. 11397
Kā, prātiņ, nedomaji, kā Laimiņa nelikuse. 11397
Ja Laimiņa nolikusi, es tās sprogas plucinašu. 9367
Man Laimiņa nolikusi dzimstamā stundiņā. 9222
Nekārtum šūpoliša, kad Laimite nelikus! 17785,2
Bititei, meitiņai, tai Laimiņa lab’ likuse: p.2 17768,2
Likuse man Laimiņa, laba mūža nelikuse. 9235
Ir Laimiņa man likuse, laba mūža nelikuse: 9196
Liec, Laimiņa, man mūžiņu, liec liepā, ābelē: 1199
Vēl’, Laimiņa, man mūžiņu, liec liepā, ābelē: 1199
Liec, Laimiņa, man mūžiņu, liec liepā, ābelē: p.1 1199,2
Man Laimite mūžu vēl pie ābeles, pie liepiņas: 1199,4
Man Laimiņa mūžu lika, ābelē sēdedama: 1199,3; p.2 1199,1
Maņ Laìmeņa myužu lyka, lìpeņā sádádama: p.1 1199,5
Man Laimiņa mūžu lika, ielejā stāvedama, 9217
Man Laimiņa mūžu lika, māte kāra šūpuliti. 9276
Vaj Laimiņa man nolika, vaj otram pasasmēju: 15363,4
Laimiņ’ lika gar’ augumu, māmiņ’ īsas vilnainites. 5365
Kam, Laimiņ, mani liki, kad māmiņai nevajag! 4553
Ai, Laimiņa, licejiņa, kam tu mani mazu liki! 5295
Ai, Laimiņ, licejiņ, kam tu man tā noliki: 9160
Ei, Laimiņ, licejiņ, kam tu man tā noliki: 22039; 22168
Laimiņ, mūža licejiņa, kam tu man tā noliki, p.1 50301

Ai, Laimiņ licejiņ, kā tu man nolikuse: 4962



Ai, Laimiņ licejiņa, kā tu biji nolikuse: 17755
Ai, Laimiņa, licejiņa, liec mūžiņu domadama: 1199,2
Ei, Laimiņ, licejiņ, liec mūžiņu domadama; p.1 1211,1
Laimiņ mūža licejiņa, uz teviem gauži raudu; 9219
Liec, Laimiņa, man mūžiņu, liec da vienu labumiņu, 1214
Liec, Laimit, labu mūžu, tad atdošu tuteniņu. 1213
Liec, Laimiņ, man mūdiņu vieglu, vieglu, kuplu, kuplu: 1207
Lìc, Laìmeņ, da ko lykdama, lìc da loba oròjeņa, 10936,1
Liec, Laimiņa, ko likdama, div’ mūžiņu vien neliec: p.1 12151

Liec, Laimeņa, ko likdama, neliec visu nelikdama (?) p.1 1215,1
Liec, Laimiņa, tu godā, ļaudis lika negodā, 8654
Lem, Laimiņ, to dēliņu ar gudro padomiņu, 10183
Dod, Dieviņi, lem Laimiņa, tai malciņas cirtejiņu. 5063
Vēl’ Dieviņ, lem, Laimiņa, man to vienu pļāvejiņu! 28600
Vēl’ Dieviņ, lem Laimiņ, labu mūžu nodzīvot. 9268
Vaj Dieviņš, vaj Laimite grūtu mūžu man nolika? 26920
Vaj Laimiņa man nolēma grūtu mūžu dzīvojot? 9280
Laimiņ’ manu mūžu lēm’, trīs krēslē sēdedam’ 1216,1
Liec, Laimiņ, man mūžiņu, kādu pate gribedama; 1211
Man Laimiņa nolēmusi, kādu pati gribedama. 9221
Vai, Laimiņa, vai, Laimiņa, ko tu biji nolēmusi: 24739,4
Vai, Laimiņa, man’ Laimiņa, kā tu biji nolēmusi! 27457; p.2 7457,1
Ai, Dieviņi, ai, Laimiņa, ko tu biji nolikuse: 24344
Vaj to manim Dievs nolicis, vaj Laimite nolēmuse: 15363,10
Pati Laimiņ’ i locija bārenei villainiti; 5050
Man’ Laimiņa Dievu lūdza, lai atjāj tautu dēls: 7733
Meklē man tu, Laimiņ, ja tu vari sameklēt, 10758
Kaut Laimiņa nemetuse vītoliņa žagariņu. 30735
Kaut Laimiņa nemetuse žuburaiņu žagariņu. 31021; p.2 31021,1
Vaj mani Laimiņa aizmirsusi? p.2 109981

Kam Laimiņa man aizmirsa labu mūžu nelēmusi. 9187
Nāks Laimiņa, ņems no gala, ne no vidus lasidama. 14692; p.2 14692,1
Neraud gauži bārenite, tev Laimiņa priekšā nāk 5034
Nāk Laimiņa, iesklideju vecas sievas pēdiņāi. 1249
Lai Laimite līdzi nāk cepurites ēniņā. 1088,1
Tev Laimiņa līdzi nāca cepurites ēniņā. 1088
Veriet, tautas, līdz galam, man Laimiņa līdzi nāca, 18615
Dievs, Laimiņa biedram nāca, mēnestiņis gaišumā. 33697,4
Nāc, Laimiņ, šai ciemā, še ir jauni pērajiņi (al.:arajiņi). p.1 12681

Nàc, Laìmiņ, šâi ci°mâ, še ir jouns orájiņš p.1 1890,1
Nes, Laimiņ, šai ciemā, še bij jauns cirtejiņš. p.1 1890,2
Nes’, Laimiņ, istabā, man ir jauns arajiņš. 1890
Nāc, Laimiņa, šâi sētā, še ir jauns arajiņš. 1890,1
Nāc, Laimiņa, dalibās, brāls ar māsu dalijās: 16411
Nāc, Laimiņ, dalibās, māt’ armeitu dalijās: 16412
Ej, Laìmeņ, daļeibôs, mòt’ ar m*ẹitu daļéjós: 16412,1
Nāc, Laimiņ, dalibās, māt’ ar meitu dalijās, 16413



Nāc, Laimiņa, dalibās, māt’ ar meitu dalijās: 16414,1
Nāc, Laimit, nodzeries purā sīvu ūdentiņu. 22985
Ej, Dìv*eņ, ej, Laìm*eņ, bòriņeiša gùd*eņā: 4985
Nòc, Dìveņ, nòc, Laìmeņ, bòrineiša gúdeņā: 5042
Nāc, Dieviņ, nāc, Laimiņ, bārenites godiņā? p.2 5042,1
Lai, Laimiņa, kad tu būsi, nāc basām kājiņām; 1099,5
Vai Laimiņa, kad tu būsi, nāc basām kājiņām; 1099,5
Nāc, Laimiņa, kad es lūdzu, ir basām kājiņām; 1099
Nàc, Laimiņ, kad es lúdžu, nàc bosám kàjiņám, p.1 1099,1
Nāc, Laimiņ, kad es lūdzu, i basām kājiņām, p.1 1100,1
Nāc Laimiņa, tu man līdzi basajām kājiņām. 1100
Laimiņ, Laimiņ, nāc klētitē: 24312
Nāc, Laimite, krustibās, sēdies galda galiņā. 1445
Nāc, Laimiņa, liec vārdiņu pērnajām telitēm. 32422,6
Nāc, Laimite, tu man līdz apdegušu pagaliti, 18813,3
Nāc, Laimite, aplūkot, kāda mana dzīvošana: 9245; 23822
Nāc, Laimiņa, apraudzīt, kāda mana dzīvošana: 25808,4
Nāc, Laimiņ, apraug’ mani, kāda mana dzīvošana: 23822
Nāc, Laimiņa, ar manim, kad es jāšu tautiņās; 17843
Saulit, manim priekšā riti, Laimiņ, nāci pakaļā. 18304
Nāc, Laimiņ, pasēdies, man ir labs pagalmiņš; 29182
Nāc, Laimiņ, tec, Laimiņ, kad iegāj’ sētiņēi; 18619
Nòc, Dìv*eņ, nòc, Laìmeņ, nòc, Jèzeņ ustobā! 19350,1
Vaj laimiņa (al.:nelaime) tev’ atnesa, mana paša līgaviņu? 11197
Vaj laimiņa tev’ ienesa, mana paša līgaviņa. p.2 11197,1
Laimiņa ienesa skaidr’ ūdentiņu, 1340,2
Ai, Laimiņ, pieņem mani, ai, Dieviņ, nevar’ vairs 8301
Nāc, Laimiņa, ņem’ slotiņu, slauki ziedus maliņā. 1133
Ņem, Laimiņa zelta slotu, izslauk manu istabiņ’! 1176,2
Ņem’, Laimiņ, zelta ziedu, neņem manu dvēseliti. 1096
Nāk Laimite, ņem pie rokas, ieved mani istabā, p.2 17889,1
Laimit’ ņēma aiz rociņas, veda mani kalniņā. 9118
Ko, Laimite, tu paļasi, pate mūža licejiņa. 8773
Ļaužu paļu nebēdaju, kad Laimiņa nepaļaja. 8775
Peries, Laimiņa, pirtiņā 34146
Še, Laimiņa, zelta nauda, izpērc manu augumiņu. p.1 1097,1
Piepin mani tu, Laimite, pie tīkama tēva dēla. 10163
Pin, Laimiņa, dod man vienu, man jāiet(i) tautiņās. 6100,2
Godigāmi meitiņāmi, tām Laimiņa kroņus pin; 6621,2
- Kas godiga mātes meita, tai Laimite kroni pin, p.2 17889,1
Kuŗa meita goda gaida, tai Laimite kroni vij; 6621,8
Kura màrga gùda gaìda, tai Laìmeņa krùni kaļ; 6621,2
Kura meita godu gaida, tai Laimiņa kroni lika. 6621,8
Kuŗa meita godu gaida, tai Laimite kroni pina, 17889,1
Kuŗa meita godu tura, tai Laimina kroni pina, p.2 6621,1
Man Laimiņa kroni pina zem zaļā ozoliņa. 9238
Uz spēlites man Laimiņa pina puķu vainadziņu. 376



Laimit’ manim krēslu pina, sila meldu lasidama; 22986
Laimit’ mani dzert prasija, - ko, Laimite, es tev došu? 22985
Ja es lusti lustejos, tad Laimite priecajās; 9211
Labak būtu man Laimiņa, par puisiti radijusi, p.1 12131,2
Ei, Laimite, parād’ man manu miežu arajiņu, 9313
Ai, Laimiņa licejiņa, kam tu mani vienu rāj? 9161
Tur Laimiņa mūžu raksta mazajam bērniņam. 1196
Sirdis pūta - grūts mūžiņš, raud Laimiņa nolikuse. 9198
Raud Laimiņa, raud māmiņa, abas divas gauži raud; 9258; 9259; 21948,2
Ja es bēdu bēdajos, tad Laimite gauži raud. 9211
Kā, sirsniņ, grūti pūti? Kā, Laimiņ, gauži raudi? 9198
Es redzeju savu laimi baznicā raudajot: 16041,1
Kā, Laimiņa, tu raudaji, baznicā stāvedama; 16041,3
Kam, Laimiņa, tu raudē, pate mūža lēmejiņa? 9259
Kam, Laimiņa, tu raudaji, pate mūža licejiņa? 9259
Āboliņa pļavu bridu, uz Laimiņu raudadama, 29159
Ka, Laimiņa, tu raudaji, pati mūža licejiņa? 9198
Tur Laimiņa raudajuse, tur birušas asariņas. 33738
Apraùg mani tu, Laimiņ, i reitāi, vokorā, 4968
Neredz mani Dievs, Laimiņa, ne bagati bāleniņi. 3886,1
Nu redz mani Dievs, Laimiņa, nu bagāti bāleliņi. 3886,2
Ai, Laimiņ, ai, māmiņ, redzej’ manu līgaviņu? 33618
Ai, Laimiņa, raganiņa, būt’ es tevi redzejusi, 9203,1
Vai, Laimite, mīļa, balta, ko tevim sariebos? 27436
Aizriebuse man Laimiņa, aizriebuse māmuļiņa: 5365,1
To celiņu tautiets jāja, to Laimite ritinaja, 14325
Laimiņ’ manu mūža krēslu ritināt ritinaja. 8617
Man Laimiņa pasacija, jauni radi brālišos; p.2 1258,1
Ko, Laimiņa, tu saciji, kalpiņš mani bildinaja? 14934
Kam, Laimiņ, nesaciji, ka es ilgi nedzīvošu? 27348
Dēkliņa, Laimiņa, nesaki nieka, 8369
Sak’ Laimiņa dzirdedama: dažas durvis virinasi! 11721
Sak’ Laimiņa gariedama: ši druviņa izraveta. 28202,1
Sak’ Laimiņa gar iedama, kurai būs grūts mūžiņš? 9275
Sak’ Laimite klausidam’: dažas duris virinaj’, 11721,3
Sak’ Laimiņa klausidama: nav dižena uzauguse. 11723
Sak’ Laimiņa dzirdedama: nav dižana uzauguse. 11723
Sak’ Laimiņa lūkodama: nav dižana uzauguse. 11723
Sak’ Laimiņa stāvedama: nav dižana izauguse! p.2 11723,1
Sak’ Laimiņa, tu zinaji, kā labaka dzīvošana. 5286,4
Kam, Laimite, tad nesauci, kad nebiju sadereta? 18617,1
Sauc Laimiņa, met ar roku, kalniņā stāvedama, 15459; 18241; 

18617,1; 18620; 
p.2 5070,1

Aizsasauce man Laimite, kalniņā stāvedama: 25962
Vaj Laimiņa sasaukuse, kalniņā stāvedama? 22025
Sēd’ Laimiņa ceļmalā, ne manās kamanās; 9267



Sēd Laimiņa gaididama pašā skujas galiņā, 27494
Laimit’ sēdi kalniņā, nelaimite lejiņā. 1220,2
Sēd’, Laimiņ, kamanās, es kamanu galiņā. 16130
Sēd’, Laimiņ’, vien’ krēslē, lem man vienu labu mūžu. 1216,1
Sēd, Laimite, vienu krēslu, vēl man vienu labu mūžu. 22986,1; p.1 1216,1
Kur, Laimiņa, tu sēdeji, kad tu manu mūžu lēmi? 9208
Kur, Laimiņa, tu sēdeji, kad tu manu laimi lēmi? 9208
Vaj, Laimiņa, tu sēdeji gauž asaru strautiņā? 9208
Kur, Laimiņa, tu sēdesi, kad es iešu tautiņās? 17838
Tur Laimiņa sēdejusi, tur ziediņi nobiruši. 33738,9
Tev, Laimiņ, plata sagša, apsedz manu govu dārzu. 32561
Man Laim*eņa saşẹguşẹ na bòriņ şẹ  sedziņaņus. 4972
Man Laìmeņa sasaguşa na bòriņas şedziņeņu. 4858
Man Laìm*eņa apsaguşẹ na bòriņu şedz*eņiņu. p.1 4858,1
Tev Laimiņa saseguse ejamās villainites. 17422
Man Laimite uzseguse ejamo vilnaniti. 17783
Sēji, Laimiņ, manu daļu vienu mazu gabaliņu. 33661,1
Sēj, Laimiņa manu tiesu jel celmiņa galiņā. 10159; 33956,3
Laimiņ’ sēja sudrabiņu visapkārt jūriņai. 33661,2
Laimit’ pate piesējusi, miežus, rudzus mēŗodama. 32574,3
Kam Laimiņa tāda sieva, kāda mana māmuļiņa, 1205,2
Vaj Laimite nositās akmentiņu kaudzitē? 91581

Ai, Laimiņa, atskaties, man ejot tautiņās. 17844
Dieviņš godu godinaja, Laimit’ slavu slavinaja, 5004
Ja Laimiņa godu slēpa, slēp, zemite, augumiņu! 6620
Man Laimiņa noslīkuse aiz manām asarām. 9167
Lai Laimite izsmejās, lai Nelaime izraudās. 1220,1
Nesasmej man, Laimiņ, ni manam augumam. 8415
Gan Laimiņa jums apsmej jūsu zīļu vainagam. 6126
Lai Laimiņa apsasmēja jūsu zīļu vaiņagam. 6126
Laimiņ manim ceļu sprauda kupliem liepu zariņiem. 13290
Man Laìm*eņa myužu sprída ļìp*eņā sádádama: p.1 1199,6
Man Laimiņa neatstāja viena īsta bāleliņa. 336
To Laimite atstājuse, malejiņas mielojot. 7992
Jau Laimiņa stāv pie vārtiem, vīzēt vīz kumeliņi, 8800
Kur, Laimiņa, tu stāveji, kad es gāju tautiņās? 17839
Svied, Laimiņa, Nelaimei ar akmeni mugurā. 1220
Liec, Laimiņ, Nelaimei ar akmeni mugurā. p.1 1220,1
Met, Laimite, Nelaimei ar akmeni mugurā. p.1 1220,1
Svied, Laimiņ, Nelaimei ar akmeni mugurā, p.1 1220,3
Ņem, Laimit, akmentiņu, met Nelaimes mugurā. p.1 1220,1
Ņẹm, Laìm*eiti, akmisţeņu, svíd Nalaìm*ei mugorā, p.2 1220,1
Ej, Laìmiņ, naškyr màeni nů gůedíga tàva dála 9311
Nešķir, Dievis, tu Laimiņa, no tīkama tēva dēla; 10461
Škir, mòmiņ motus munus, škir, Laìmiņ, volůdiņu. 16923,2
Niùļe Laìmeņa izšķeìra, pì vòrteņu stòvádama. 17585
Mums Laimite ceļu šķīra, pie vārtiem stāvedama. 17482



Vaj Laimiņa izšķīrusi, pie vārtiem stāvedama? 17482,2
- Ta, māsiņ(a), tava muiža, ko Laimiņa piešķīruse. 25800
Šuj, Laimiņa, man krēsliņu sudrabiņa sloksnitēm; 1208; 10656,1; 

p.1 1208,1
Dievis zina, kur Laimiņa zīda aubi šūdinaja. 5917
Tais’ Laimiņ, man vietiņu no smalkami cisiņām; 1209
Man Laimiņa vietu taisa, maliņā stāvedama. 8934
Vaj Laimiņa manis dēļ to atraikni taupijuse? 22207
Man Laimiņa taupijuse paš’ labo arajiņu. 22902
Man Laimiņa taujajusi diženo arajiņu. 21431
Man Laimiņa taupijusi dižena tēva dēlu. 21431
Tec, Laimiņa, klausities, kura katra gauži raud. 31994
Tek Laimiņa klausities, kura katra gauži raud. 31994
Laimiņa, Laimiņa, neteci kājām, 9218
Tec kājām, man’ Laimiņ, nekraujies vezumā; 9267,4
Tec kājām tu, Laimiņa, kam kŗaujies vezumā? 9273
Tec Laimite, tu papriekšu, es tavās pēdiņās, p.2 9180,1
Tec, Laimiņa, pasniedz roku, izved mani saulitē. p.2 50661

Aizţec mani tu, Laim*eņa, pušu tautu ţeirumā, 17832
Pirmajami tautietimi tek Laimiņa vārtu vērt; 15297,5
Kur, Laimit, tu teceji, pilla sauja āmariņu? 32086
Ai, Laimit, kur teceji, pilna sauja dzīpariņu? 5015,1
Kur Laimiņa tu tecesi, pilna sauja dzīpariņu? 5015,2; p.2 5015,2
Kur, Laimiņa, tu tecesi, liepu slotu padusē? 1101,1; p.1 1101,1
Kur Laimite tu tecesi, zīda svārkus pacēluse? 5019
Man’ Laimiņa noteceja no kalniņa lejiņā; 9239
Basa Laimiņ’ ij pārgāja par ābeļu līdumiņu; 1103
Basa Laimiņ’ pārteceja par ābeļu līdumiņu; p.1 1103,1
Ar’ māmiņa nezinatu, būt’ Laimite neteikuse. 957,2
Ar’ māmiņa nezinatu, kaut Laimiņa neteikuse. 957,2
Ir māmiņa nezinaja, ja Laimiņa neteikuse. p.1 957,2
Ai, Laimiņa, netur’ dusmu uz ta mana augumiņa, 9312
Še, Laimiņ, zelta nauda, vado manu augumiņu. 1097
Uz Laimiņas pavaicaju, kam telites man neauga. 29190,1
Ko(Ka), Laimiņa tu pavārgi, pate mūža licejiņa? 9158
Vēl’, Laimite, tu man laba, ļaudis laba nevēleja: 9150
Ai, Laimiņ, nevēl’ ļauna, gana ļauna vēletaju. 8958,1
Vēl, Laimiņa, man nomirt, vainadziņu valkajot! 27304,5
Kaut Laimite man vēletu to sirmaju kumeliņu, 10529
Kam, Laimite, man vēleji tik raibotu mūža ceļu? 9201
Kam, Laimite, tā vēleji, labāk būtu nevēlejse: 22177,5
Vai, Laimite, Dēkla, Dēkla, kam vienadi nevēleji? 1218,1
Eij, Laimi ragani, kādu mūžu man vēleji: 4962,1
Ai, Laimiņa, raganiņa, kādu mūžu man vēleji: 27842
To Laimiņa man vēleja, jau maziņu aukledam. 14754,1
Kur es pate negribeju, ir Laimiņa nevēleja. 10400
Vaj Laimiņa novēleja, vaj otram pasasmēja? 22285



Lai Laimite nevēleja lielam krogus dzērajam. 9384
Ko, māmiņa, tu vēleji, to Laimite nevēleja: 22110
Vaj man bija Dievs nolicis, vaj Laimiņa novēlejse, 15363,5
Vaj man bija Dieviņš licis, vaj Laimiņa vēlejuse, 17755,3
Vaj Dieviņš man nolicis, vaj Laimite novēlejse. 22223
Būt’ Laimiņa vēlejuse, būt es tava līgaviņa. 10577
Būt’ Laimiņa nevēlejsi, nebūt’ mana līgaviņa. 22818
Tām Laimiņa novēlejsa gatavā ielīgot. 17768,1
Mīlej’ man ta augums, kaut Laimiņa vēlejuse. p.2 10018,1
Mīlej’ mani tas puisits, kaut Laimiņa vēlejuse. 10018,1
Es būt’ tevi sen paņēmis, kaut Laimiņa vēlejusi. 22817,1
Tādu ņemsi, kā auguse, kā Laimiņa vēlejuse. 11724
- Ta, māsiņ(a), tava sēta, kur’ Laimite novēlejse. 25800
Tur es iešu tautiņās, kur Laimiņa vēlejuse. 8529
Vienam būšu, ne visiem, kam Laimiņa novēlēs. 1946
Vienam būšu, ne visiem, kam Laimite vēlejuse. 105231

Vienam būšu, ne visiem, kam Laimiņa vēlejusi. 24258,2; p.1 1946,1; 
p.2 5213

Ir dodama nepiedosi, ja Laimiņa neveltīs. 16410,2
Šūn bitite, ver Laimiņa, auž jaunā līgaviņa. 5762,2
Šūn, bitite, ver, Laimiņa, man vietiņu maliņā, 8887
Atsav*erís tu, laìm*eņ, koč myužeņa gaļeņâ. 27272,1
Pasaver tu, Laìmeņ, poš par lúgu ustobâ, 5042
Laimiņ’ ved’ Dieviņš cēl’ laba vīr’ kumeļā. 9015
Vaj laimite man davede, - kā paņēme, tā atstāja. 27053
Man’ Laimiņa izvilkuse, saulitē izkalteja. 9247
Aizvilcini man’ Laimiņa, labu ļaužu maliņā. p.2 351,1
Pavelc mani tu, Laimiņa, labu ļaužu maliņā. 351
Stiep, Laimiņa, zīda jostu pāri visu istabiņu, 1415,1
Stiep, Laimite garu jostu garam visu istabiņu. 16094,1
Velc Laimiņa, zaļu zīdu cauri visu istabiņu. 1415; 16094
Tam Laimite grožus pin, sudrabiņā mērcedama. 1176
Tam Laimiņa grožus vija, sudrabiņā mērcedama. 1178,1
Tam Laimiņa grožus vija, sidrabā mērcedama. p.1 1176,2; 

p.2 1176,1
Laimit’ vija vainadziņu, ozolāi sēdedama. 6100,2
Vij, Laimite, dod man vienu, man jāiet(i) tautiņās. 6100,2
Iet es iešu tautiņās, Laimit zine, kā dzīvošu: 18166
Zin Dieviņis, zin Laimiņa, kur Saulite nakti guļ: 33788,2
Dievs, Laimiņa, ta zinaja, es, nenieka nezinaju. 11006
Tev, Laimiņa sirmi zirgi, tev rakstitas kamaniņas. 16129
Visi saka, visi saka, man’ Laimite pazudusi; 9223,6
Man’ Laimiņa žāvejās zelta kārklu krūmiņā. 9228
Kau’ Laimiņa tik žēliga, kā žēliga māmuļiņa, 1205,1
Žēlo mani Dievs, Laimiņa, man nebija žēlotaja. 4394,2

Ja Dieviņi, man laimite, tālu auga arajiņš, p.2 6305,1



Ai, Dieviņ, man laimite, atjāj četri brūtganiņi: 14527,1
Ar Dieviņu man laimiņa par visām meitiņām: p.2 9303,1
Es maza meitiņa, man liela laimite: p.2 33579,1
Ņem, kalpiņi, kalponiti, būs laimiņa dzīvojot. 11955
Ļaužu pelta ta meitiņa, tai laimiņa dzīvojot. 9040
Man laimiņa palikuse pavedienas galiņāi. 29968

Dievam devu dievpalīgu, Laimiņai labu rītu. 7996,4; 8147
Devu ziņu Laimiņai, devu ziņu māmiņai; 1069,1
Es savai Laimiņai nedod’ tīra ūdentiņa: 9191
Došu, došu Laimiņai, ko es biju solijuse: 1139
Laimeņai cadra jūsta pilna seik’ etslēdzeņ’ 1112
Es savai Laimiņai lielcekuļu vistu kāvu, 1140
Ir šodien Laimiņai nosvīduši kumeliņi, 9952
Tas palicis Laimiņai, malejiņas mielojot. 7992
Aizmirsies Laimiņai, kur mieloja malejiņu. 7992
Mīļi lūdzu Laimiņai, kāds mūžiņis dzīvojot. 9897,1
Ko Dievam es sariebu, ko savai Laimitei: 27861
Ko Dievam es sariebu, ko savai Laimiņai? 27562
Laimiņai vien pasaku, ta otram nesacija. 5047,1
Paļdiş soku Laìmiņai, man óryska dz*eivóšana; p.1 37151

Paldievs saku Laimiņai, ka meitiņas skaistas aug: 7701,3
Paldies saku Laimiņai, kas i mani sievu lika; 23034
Laimitei jāizskaita bārainites asariņas. 5067
Es atslēdzu Laimiņai mīlamo kambariti. 1111
Es pateicu Dieviņam, i savai Laimiņai: 26758
Es pateicu Laimiņai, i savai māmiņai: 5417
Es pateicu Laimiņai, i savai mammiņai. 5417
Tas patika Laimiņai, slēžu balti nēzdaudziņi. 1615
Nepatika Laimiņai kūmām raibi nēzdaudziņi; 1615
Pavaicaju Laimiņai, kāda dzīve tautiņās. 10512
Lai vaicatu Laimiņâi, kāds padoms tautietim. 9897,1
Es savu Laimiņai mūžam laba nevēleju, 9190
Es sovai Laimèņai raudòdama žàlojús, 4995
Es savai Laimiņai raudadama žēlojos, 9192

Pie Dieviņa zirgi mani, pie Laimiņas arajiņš. 4964; 10976
Tie ļautiņi man sacija, man Laimites ne-esot, 9223,3
Viena sieva pirtiņā, trīs Laimiņas aizdurvē. 1113
Gauži raud atraitnite pie Laimiņas nama durvu, 27851
Kam tie zirgi, kam tie rati, pie Laimiņas namdurvim 5002; 33797
Viena sieva pirtiņā, trīs Laimiņas aiz durviem. p.1 1113,1
Tautiets mani vizinaja līdz Laimiņas nama durvu. 17889
Tautiets mani vizinaja gar Laimiņas nama duru. 17889,7
Tautiets mani vizinaja līdz Laimites namdurvim, p.2 17889,1
No Laimiņas goda gaida, no māmiņas villainites. 6619
Lai mēsliņi nepinās pa Laimiņas kājiņām. 7936



Joù ùtróm, joù trešóm atver Laìmas kollpeunéte. 15297,4
Par Laimiņas likumiņu tas būs mans arajiņš. 10714
Augumiņa (-ņu) nevareju par Laimiņas likumiņu. 331
Augumiņu nevareju par Laimiņas laidumiņu. 5489; p.2 5489,1
Augumiņa nevareju aiz Laimiņas likumiņa. 5489,1
Augumiņa nevareju par Laimiņas likumiņu. p.1 331,1
Par Laimiņas likumiņu atjāj māršas bāleliņš. 14264
Tāļu mani bāleliņi par Laimiņas likumiņu; 26613,2
Pa Dieviņa devumam, par Laimiņas vēlejumu. 22973,3
Pa Dieviņa devumam, pa Laimiņas likumam. 22973,3
Nokrīt’ tautu klētiņā par Laimiņas likumiņu. 24284
Dod, māmiņa, cik dodama, dod Laimites likumiņ’; 16410,2
Ta bāliņa sēta bija par laimiņas likumiņu. 3687
- Ta, māsiņ(a), tava muiža par Laimiņas likumiņu. 25800; 25798
- Ta, māsiņa, tava muiža par Laimiņas lēmumiņu. 25799
- Ta, māsiņ(a), tava māja, tavs Laimites lēmumiņš. 25800
- Ta, māsiņa, mana sēta par Laimites laidumiņu. 25800,1
Mīļo vienu man’ māsiņu par Laimites likumiņu. 26079
Nij noslīku, nij nogrimu par Laimites likumiņu. 9270
Man jāiet tautiņās par Laimiņas laidumiņ’ 17807
Es pakāru tautiņās par Laimiņas likumiņu. 8593
Par Laimiņas lēmumiņ’ vēl es pati savalkaju. 9854
Par Laimiņas lēmumiņu tās es pate novalkaju. 15568
Vienam būšu, ne visiem, pa Laimites lēmumiņu. 1946; 9446; 105231

Vienam būšu, ne visiem, pēc Laimites likumiem. 1946
Vienam būšu, ne visiem, par Laimiņas likumiņu. 105231

Vienam būšu, ne visiem, pa Laimites vēlejumu. 105231,2; 1946
Vienam būšu, ne visiem, par Laimiņas likumiņu. 24258
Baltābula līci bridu, pie Laimites lūgdamies, 9384
No Laimiņas lūgdamās, jaunas laimes gribedama. 27851
Nu Laìmeņas izsalyudžu es sev gudra oròjeņa. 10476
Lūdzinies izsalūdzu no Laimiņas jājejiņa. 10571
No Laimiņas es izlūdzu sev trejadu labumiņu: 11089,4
Pie trešā avotiņa trīs Laimiņas mazgajās. 4993; p.2 4993,1
Pie ta zelta avotiņa, trīs Laimites mazgajās. 5036
Jāņa tēva pagalmā div’ Laimiņas meņģejās, 32632
No Dieviņa veselibu, no Laimiņas labu mūžu. 9236
Nu Dìveņa veselibas, nu Laìmeņas loba myuža. 25753
Tik es raudu uz Laimiņas, tik uz savas māmuļiņas: 5365
Uz Laimiņa mūžu raudu, ne uz manas māmuļiņas: 9276
Uz Laimites raudajos, kam telites man neaug. 29190
Dābolainu pļavu bridu, uz Laimiņas raudadama, 28589
Treis Laìm*eņis runovós: kur liksim bòriņéti? p.1 48401

Runovos trejs Lajmienies aiz piertienis’ stovodamas. 1113,1
No Laimiņas pavaicaju, kam labaka dzīvošana. 5286
Pie ta zelta avotiņa trīs Laimiņas velejās. 5036,11
Ko došu pādei laimiņas vietā? 1835



Kad pie puišiem neguletu, tad laimiņas nedabutu, 12588
Es savam pēlejam daudz laimites nevēleju: 8420

Teic māmiņu, teic Laimiņu, kas dižanu audzinaja 21254
Par meitiņu dzīvodama, par Laimiņu nebēdaju; 1099,1
Vainaciņu valkadama, par Laimiņu nebēdaju; 1071; 24540
Ļaudis manu mūžu lēma, škiet Laimiņu nelemam; 9221
Ja redzetu es Laimiti, grūta mūža licejiņu, 9203,3
Ļaudis manu mūžu lika, šķiet Laimiņu nelikušu; 9222
Sveša māte mūžu lika, šķiet Laimiņu nelikušu; 4291
Pastāv’ vēl, man’ māsiņa, lūdz Laimiņu palīgā! 17841
Es redzeju sav’ laimiņu, niedra poru laipojam. 1217
Es redzeju sav’ Laimiti, zeltu laipu laipojot. 9227,3
Vaj tās ēda, vaj tās dzēra, vaj Laimiņu piemineja. 1440
Kad tas ara, kad eceja, lai Laimiņu piemineja, 4976,12
Amoliņa birzi līdu uz Laimiņu raudadama, p.2 29159,1
Catùrtdiņ, catùrtdiņ, ar Laìmeņu jòrunoi: p.1 2217,2
Gāju zemes gabaliņu, ar laimiņu runadama. 9896; 9897
Gāju lauka gabaliņu, ar Laimiņu runadama. p.2 9897,1; 10042,4
Mana sēd aizceplē, ar Laimiņu runadama. 1438
Visu nakti sasēdeju, ar Laimiņu runadama. 24930
Ar Laimiņu runadams viņu nakti sasēdeju. 1256
Vaj bijat, div’ labieši, ar Laimiņu runajuši? 8869
Dievam diena aizgājusi ar Laimiti runajot: 1212
Dìvam dìņeņe palyka, ar Laìm*eņu ruņòjùţ, 3734
Dievam dieniņ’ i aizgāja, ar Laimiņu runajot: 8363; 27684
Lūdz’ Dieviņu, sauc’ Laimiti, ka varetu klāti kļūt. 10693,2
Lai kājiņas neapmirka, ar Laimiņas staigajot. 1082
Ieraugu Laimiti pie spaiņa stāvot. 33581
Sasatyku ar Laìmeņu vydyn kolnu ļajeņī. 5056
Es redzeju sav’ Laimiņu līdz pusiti ūdenī. 9189
Uz Laimiņu pavaicaju, kāda būs dzīvošana? 10894
Kāp, māmiņa, kalniņā, ved’ Laimiti lejiņā. 1220,2

Šķir, Dievs, celiņu, dod labu laimiņu, 17847
Šķir, Dieviņu, man celiņu, dod laimiņu dzīvojot, 17846
Bij, Trīniņa, tu dzīvojse, bij’ laimiti tu gaidijse, 22052
Tur mūžiņu nodzīvoju, tur laimiti iemantoju. 27833,3

Dzīvo laimigi  27 ar bāleliņu! 25404
Ja ir vieglis šūpolits, tad laimiga dzīvošana. 1851
Nāc, nākdama tautu meita, nāc dievoja, nāc laimiga; 22776
Nāc dievoja maizitē, nāc laimiga telitēs. 22776
Pa pāriemi jauni ļaudis laimigā pavsarā. 13777,1

27 Šīs formas iekļaušana šeit ir nekonsekventa, ja forma “dievojs” ir izdalīta atsevišķā sarakstā. Bet šai formai būtiska
nozīme E. Brastiņa  dievturības tekstos.



Cik ziediņu nokritīs, tik mīlibas (al.:laimibas) pazudīs. 15738
A, Dieviņi, a Dieviņi, nu es biju laimejies, 29667,1
Ak, Dieviņ, ak, Dieviņ, nu man bija laimejies: 22873
A, Dieviņu, a, Dieviņu, nu es biju laimejuse: 23122,1
Mīļus vārdus manim dos(i), manu dzīvi aplaimos(i). 33559,4
Šito reizi, šito reizi man jau labi laimejās: 18329
Projam iešu no šīs vietas, še es nieka nelaimeju (?): 26276,1
Būt mani ņēmuši, būt laimejuši: 1603,1

Dieviņš
Ak,Dieviņ, ak Laimiņ, kā tu biji nolikuse: 17755
Ai, Dieviņi, ai, Laimiņa, ko tu biji nolikuse: 24344
Vai, Dieviņ, es neiešu, zied ābelei balti ziedi; 4287
Vai, Dieviņ, es ne-iešu pie ābeles slotu griest: p.2 4287,1
Voì, Dìven, ir pi mani pazeļteita óbuļneica; 9294
Vai, Dieviņ, ko darīšu, mums abiem jāšķirās, 31908
Ai, Dieviņ, ai, Dieviņ, nu es būšu ālavica: 34103
Vai, Dieviņ, saldens alus, kur tie šķīti apeniši? 19487
Vai, Dieviņ, saldans alus, kur tie šķīti apeniši? 19488
Oì, Dìv*eņ, soldons ols, kur tì škeiti apeineiši? 19491,1
Ai, Dieviņ, ai, Dieviņ, kur arajam rūme būs? p.2 31263,1
Vai, Dieviņ, kad es kļūtu pie ta daiļa arajiņa. 10693
Vai, Dieviņ, kaut es taptu pie ta daiļa arajiņa. 28141
Vai, Dieviņ, ko darišu, dzērajs man arajiņš! 26925
Ai, Dieviņ, ai, Laimiņ, dzērajs miežu arajiņš; 26924
Ai, Dieviņi, gan ir grūti bez araja nodzīvot! 8289
Ai, Dieviņ, kā ir grūt, bez araja dzīvojot! 27828,1
Ai, Dieviņ, es negribu melnu galvu arajiņu; 9292
Vai, Dieviņ, kā dzīvošu, kā apģērbšu arajiņ’. 22890
Ai, Dieviņ, ka dzīvošu ar jauno arajiņu? 22874
Vai, Dieviņi, ko darišu, nava lāga arajiņis: 26807
Ai, Dieviņ, ai, Dieviņ, mājā auga arajits; 9290
Man Dieviņ, liela laime, mājā auga arajiņš: 10160,1
Vai (al.: Ai), Dieviņ, kur nu likšu, nu atnāca arajiņš. 7293
Ja, Dieviņi, kāda laime, pa prātam arajiņis! 22875
Vai, Dieviņi, ko darišu, nav pēc prāta arajiņis! 26808
Vai, Dieviņi, grūt’ dzīvot bez ta sava arajiņa: 27827
Ai, Dieviņ, nevar’ vairs bez ta sava arajiņa: 8296
Ai, Dieviņ, laba laime, sētā auga arajiņš; 16415
Ai, Dieviņ, mana laime, tālu auga arajiņš: 9306
Ai, Dieviņu,tas man tika , tālu auga arajiņš: 9306
Ja Dieviņi man laimite, tālu auga arajiņš, p.2 6305,1
Vai Dieviņ, man’ māsiņ, tavu vecu arajiņu! 11911
Ai, Dieviņi, es negribu zābacaiņa arajiņa; 9293
Ai, Dievi, laba dzīve sila zemes arajam: 27898
Ai, Dieviņ, ai, Dieviņ, man zinams arajiņš! 22882
- Vai, Dieviņ, mīļ’ Dieviņ, kad nu kļūtu atpakaļ, 2627



O, Diveņ, o, Laimeņ, ka maņ tikt atpokaļ, 31820,1
Vai, Dieviņi, ko darišu, atraikns mani bildinaja? 14843
Vai, Dieviņu, ko darišu, grib atraitnis mani jemt? 9297
Vai, Dieviņ, kur es iešu, atraitnite palikuse! 27828
Vai, Dieviņ, ko darišu, mātei pūra atslēdziņa. 15545
Op, op, mīļš Dieviņš, tu augšā, es lejā; 33686
Opačā, mīļš Dieviņš, tu augšam, es zemē, 33687
Ai, Dieviņ, ko darišu ar mazo augumiņu? 5354,1
Vai, Dieviņ, drīz pazuda mans skaistais augumiņš, 27545
Ai, Dieviņi, ai, Dieviņi, man trejadas avetiņas! 7562
Ai, Dieviņi, ai, Dieviņi, bagats mani bildinaja! 14844
Vai, Dieviņi, ko darišu, bagats mani bildinaja! 14844
Ai, Dieviņi, ko darišu, bagats mani bildinaja? 14845
Vai, Dieviņ, ko darišu, bajārs mani bildinaja, 5104,1
A, Dieviņu, a, Dieviņu, bajārs mani bildinaja! 14840
Ai, Dieviņi, ai, Dieviņi, bajārs mani bildinaja! 14840
Ak, Dieviņi, ak, Dieviņi, bajārs mani bildinaja! 14840
Ar Dieviņu, ar Dieviņu, bajārs mani bildinaja! 14840; p.2 14840,1
Ja, Dieviņi, ja, Dieviņi, bajārs mani bildinaja! 14840
Vai, Dieviņ, ko darišu, bajārs mani bildinaja! 14840
Vai, Dieviņi, ko darišu, bajārs mani lūkojās! 14845,1
Ai, Dieviņ, ai, Dieviņ, kur man citi bāleliņi? 3839
Ai, Dieviņ, ai, Laimiņ, kur man citi bāleliņi? 3377
Vai, Dieviņ, kur nu likšu, neņems citi bāleliņi. 18343
Ai, Dievi, ai Dievi, man trīs daiļi bāleliņi. 16024
Vai, Dieviņi, vai, Dieviņi, ko bāliņi padarija: 25897
Ai, Dieviņ, bāleniņi, kur jūs mani iedevāt; 29559
Vai, Dieviņu, kur iesim mēs dzēraji bāleliņi? 19470
Ai, Dieviņi, ko darišu, dzer svainitis, dzer brālitis! 15348
A, Dieviņu, a, Dieviņu, brālits mani godinaja: 1287
A, Dieviņu, a, Dieviņu, brālits manigodinaja! p.1 1287,1
Vai, Dieviņ, ko darišu? grib brālits mani ņemt! 13234
A, Dieviņ, ko darij’? grib bāliņis mani ņemt. 13234,1
Ai, Dieviņi, ko darišu, grib bāliņš mani ņemt! 13234,3
Ai, Dieviņu, kur palikšu, grib bāliņis mani ņemt! 13234,18
Vai, Dieviņi, ko darišu, man nav īsta bāleliņa: 14448,1
Ai, Dieviņi, ko darišu ar mazaju bāleniņu? 17378,1
Vai, Dieviņi, kur mēs liks, mums vēl mazi bāleliņi. 18346
Vai, Dieviņi, kur es likšu sav’ mazo bāleliņu! 1889
Vai, vai, Dieviņ, man nabagu bāluliņ. 31298,1
Vai, Dieviņ, tai māsai nežēligi bāleliņi: 26147; 17230; 

24322,1
Vai, Dieviņu, ko darišu, brāļi maizes vairs nedeva; 17960,1
A, Dieviņ, man bij laime, man brālits rijinieks; 31525
Ai, Dieviņ, ai, Dieviņ, slīks mun divi bāleliņi: 30689
Vai, Dieviņi, vai, Dieviņi, cik man tāli bāleliņi: 26613,1
Ai, Dieviņi, ai Dieviņi, kuŗ man tālu bāleliņi! 26613



Ai, Dieviņ, salti laiki, tālu mani bāleliņi! 26481
Vai, Dieviņ, zemu saule, tāļu mani bāleliņi; 26505,1
Vai, Dieviņ, ko darišu? brāļi teica, Laime liedza: p.2 10042,2
Vai, Dieviņ, ko darišu, nu es esmu bārenite! 4344
Ai, Dieviņ, ko darišu, bārenite palikusi! 3915
Ai, Dieviņ, kā nu iešu, ar ko braukšu baznicā? 15579
Vai, Dieviņi, vai Dieviņi, nu man ir lielas bēdas: 15820
Vai, Dieviņu, lēt’ man bija otram bērnus maldināt. 7928
Vai, Dievam, vai, Dieviņ, bērziņam bālas lapas;28 9289,1
Vai, Dieviņ, vai Dieviņ, bērziņam baltas lapas! 24368,1
Vai, Dieviņi, ko darišu, jau bērziem baltas lapas! 9289,1
Vai, Dieviņ, ko darišu? jau bērziem baltas lapas! 14137,1; p.2 9289,1
Ai, Dieviņi, ai, Dieviņi, jau dzeltana bērza lapa; 9289
Vai, Dieviņi, ko darišu, jau dzeltana bērza lapa; 9289
Ja, Dieviņi, ko darišu, jau dzeltēnas bērza lapas; 9289
Vai, Dieviņi, ko darišu, jau dzeltanas bērza lapas; 11595
Ai, Dieviņ, ai, Dieviņ, es netiku bīdelejse; 19182
Ai, Dieviņi, man bij laime, ši birzēi iejājot: 13313
Ai, Dieviņ, man laimite, atstāj četri brūtganiņi: 14517,1
Ai, Dieviņi, ai, Dieviņi, man deviņi brūtganiņi: 12683
Oì, Dìv*eņ, oi, Laìm*eņ, kuru ceļu nyù es íšu? 8288
Ai, Dieviņi, es satiku labu laimi celiņā: 13387,2
Līgaviņa atsacija: vai, Dieviņ, necelšos, 24945,1
A, Dieviņi, a, Dieviņi, cēlusēs, cēlusēs, 4957
Ai, Dieviņ, debess tēvs, kā vareju nociesties? 9657
Atata, Dieviņi, man laba laime: noķēru cīruli pa lauku tekam. 1157
Ai, Dieviņ, ai, Dieviņ, cūka tek audeniski! 29115
Vai, vai, Dieviņ, cūka meitu nogulejsi 12951
Ai, Dieviņ, ai, Dieviņ, krogā viegla dancošana! 19872
Vai, Dieviņi, nu es būšu visu mūžu darbeniece: 31912
Vai, Dieviņ, vai, Dieviņ, ko padariju, 33555
Ai, Dieviņ, vai Laimiņ, ko es ļauna tev dariju? 1136,1
Ai, Dieviņ, ai, Dieviņ, ko es pate padariju! 15363
Vai, Dieviņ, ko darišu, nemīl vairs tautu dēls! 26809
Vai, Dieviņ, ko darišu, vecs atjāja tautu dēls; 15580; 15581
Vai, Dieviņi, ko darišu vecs atjāja tēva dēlis! 15091
A, Dieviņu, kad atietu patīkamis tēva dēlis, 9295
Ai, Dieviņ, ai, Dieviņ, kā ar tēvu saderešu? 3113
Oì, Dìveņ, šùvosor, kò ar tàvu sadaréšu: 3348,1
Aitiņ manu, vilniņ tavu, Dieviņ, tavu devumiņu! 21590,4
Ai, Dieviņ, kur nu likšu jaunās māršas devumiņu? 25369
Vai, Dieviņ, nezinot Jāņa diena danākusi! 32358,1
Ai, Dieviņ, ai, Dieviņ, ļana diena mani rāj; 9161
Vai, Dieviņi, ko darišu, savas dienas paspēleju, 15249
Vai, Dieviņi, ko darišu, divi mani vienu rāja: 23657
Vai, Dieviņi, ko darišu, divi mani vienu rāj: p.2 13234,1

28 Rādītāja oriģinālā norādīts uz pamatdziesmu nevis 1. versiju.



Vai, Dieviņi, ko darišu, nu duj’ mani vienu rāja: 2689,1
Dieviņ, vieglu dusešanu, kur’ šodien glabajam! 27685
Vai, Dieviņi, ko darišu, grib dzērajis mani ņemt! p.2 13234,1
Vai, Dieviņi, grūtas dzirnas, nevar vaire kustināt; 7926
Vai, Dieviņi, purva bērzu, tavu grūtu dzīvošanu! 30632
Oì, Dìveņ, Dìvam žàl jaunam gryùta dzeivóšona: 8296
Ai, Dieviņ, ai, Dieviņ, kalpam grūta dzīvošana! 31037
Oi, Di°viņ, Di°vam, žàl, kollpam slykta dzivůšana! 31037,1
Ai, Dieviņi, laba dzīve liela meža maliņā: 30666,1
Aì, Dìveņ, loba dz*eiv*  ẹmallna m*eža maļeņā: 28003,1
Ai, Dieviņi, ai, Dieviņi, par meitiņu viegla dzīve! 5260
Ja, Dieviņ, ja Dieviņ, trīs reiziņ’ gaiļi dzied! 24311
A, Dieviņu, a, Dieviņu, galdu klāja, galdu klāja! 28401
Ai, Dieviņi, galva niez: bagatie aprunā. 8998,2
Vai, Dieviņi, galva niez: bagats mani aprunaja. 8998
Vai, Dieviņ, galva niez, sen galviņa nesukata; 26436
No rītiņa celdamies: vai, Dieviņ, galva sāp! 25037
Jau ta saka celdamies: vai, Dieviņ, galva sāp. 25058
Kad jāiet maltuvē, vai, Dieviņ, galva sāp. 18362,8
Līgaviņa atsacija: Vai Dieviņi, galva sāp. 22803,2
Iesim sieva rijas kult. - Ai, Dieviņ, galva sāp! 26962
Vai, Dieviņ, galva sāp, spiež man plāna cepurite; 34165
Ai, Dieviņ, galva sāp, nu es ilgi nedzīvošu! 27313; 27316; 

27311,4; 27315; 
27316

Vai, Dieviņ, (i) galva sāp, nu es ilgi nedzīvošu! 27314
Vai, Dieviņ, galva sāp, es vairs ilgi nedzīvošu! 27307; 27308; 

27310; 27312; 
27309; 27311; 27317

Vai, Dievī, vai, Dievī, man galviņa gauži sāp! 24343
Vai, Dieviņ, galva sāp jaunu zēnu gulejumu; 12481
Vai, Dieviņi, galva sāp, man līgava sadereta, 15789
Vai, Dieviņ, galva sāp, kad tik taptu pie memmiņas, p.2 24945,1
Ai, Dieviņ, galva sāp, ar muguru nevareju, 13009; 12480; 

p.2 273061

Ai, Dieviņi, vēders sāp, ar muguru nevareju. 12523,1
Vai, Dievī, galva sāp, vai, Dievī, vēderits! 2881
Sakās gudra meitu māte, - Dieviņ, tavu gudrumiņu! 17250,12
Ai, Dieviņi, nebūs labi dienavidus gulejums! 13595,12
Ai, Dieviņi, ai, Dieviņi, tavu ilgu gulejumu! 6692,1
Ar Dieviņu, ar Dieviņu, nu izjāj, nu izjāj! 26148
Ai, Dieviņi, nu es būšu sīvas mātes jaunaviņa. 9623,5
Ai, Dieviņ, kur es iešu, šitik bārga uzauguse? p.2 6630,1
Vai, Dieviņ, kur es iešu, kur laiciņu nokavēšu, 23793,1
Vai, Dieviņi, kur es iešu, neviens mani neierauga! 4804,1
Vai, Dieviņ, kur es iešu, nevienam nevajaga: 9301
Vai, Dieviņ, kur es iešu, viena pate palikuse! 31909



Vai, Dieviņ, kur tie ies, abi stalti sagājuši! 21354
Ai, Dieviņ, ai, Dieviņ, ko iedams es piegāju! 23178
Vai, Dieviņ, kājas sāp, kalnā kāpti nevareju; 31637
Ai, Dieviņ, ai, Dieviņ, labais mina kājiņām. 9081
Ai, Dieviņ, ai, tētiņ, labais mina kājiņām! 31162
Vai, Dieviņ, ko darišu, visi mina kājiņām! 4780
A, Dieviņ, mans kakliņš kā no tīra alva liets! p.1 418,1
Vai, Dieviņi, kad es kļūtu pie ta Bauskas kalejiņa! 910,11
Tev, Dieviņ, daudz kalpiņ’, ko tie tevim laba dara? 33734,8
Vai, Dieviņ, labi būtu, kaut ar kalpu saderejse, 9302
Vai, Dieviņi, ko darišu, man jāiet kariņāi. 31907
Vai, Dieviņi, vai, Dieviņi, krievi nāca šâi zemē; 31904
Vai, Dieviņi, vai, Dieviņi, nu ņem (al.: ved) Krievus šâi zemē, 31905
Ja, Dieviņ, ja, Dieviņ, krogus ceļa maliņā! 19975
Ai, Dieviņ, grūti laiki, kur nu savu kroni likšu? 24556
Vai, Dieviņi, ko darišu, krusttēvs ņēma krusta māti! 15886
Ai, Dieviņ, es redzeju skaistas kuģes jūrmalā; 30690
Vai, Dieviņ, grūt’ redzeju, bārgus kungus klausidama: 31636
Ai, Dieviņ, mazs iesāku bargus kungus aptecēt; 31423
Vai, Dieviņ, ko darišu, kungam diena, kungam nakts! 27072
Vai, Dieviņ, grūti kungi, grūti, kungi, lepni puiši: 7228
Vai, Dieviņ, kur nu es iešu, kunga lopus ganidama! 29455
Tik, Dieviņ, kungam prāta, cik no vēža vilnas cirpt. 31391
Ai, Dieviņ, ai, Dieviņ, viens kundziņš pagalam!29 31262
Vai, Dieviņi, labi būtu, kad varetu sagaidit. 11384
Ai, Dieviņ, labi būtu, kad varetu pierunāt. 14791
Vai, Dieviņ, labi būtu, kad varetu pierunāt. 14791,1
Ai, Dievu Dieviņu, nu salti laiki, 13282
A ta ta, Dieviņi, nu labi sala! 13282,1
Ai, Dieviņi, salti laiki, nedod māte vilnainites. 29243,1
Ja, Dieviņi, ja, Dieviņi, nu es biju laimejuse: 22873
A, Dieviņu, a, Dieviņu, nu es biju laimejuse: 23122,1
A Dieviņi, a Dieviņi, nu es biju laimejies, 29667,1
Ak, Dieviņ, ak, Dieviņ, nu man bija laimejies: 22873
Nu, Dieviņu, nu, Dieviņu, nu es biju laimejies: 23122,4
O, Dieviņ, o, Dieviņ, man laimiņ’ gad’jes: 23122,6
Vai, Dieviņi, es nekrāvu vēja lauzta līdumiņa; 12606,1
Vai, Dieviņ, ko darišu, jau nevaru saliekties; p.1 10591

Vai, Dieviņi, ko darišu, tâi mežā liepas vien, 11262,1
Ai, Dieviņ, lītiņš lija, nejās puiši pieguļā, 29433
Vai, Dieviņi, lietus nāce, tas nu mani slapinās! 14178
Vai, Dieviņi, lietus līst, šodien lietus nevajaga, 7507,3
Vai, Dieviņ, lietus nāk, man nav lietus villainiņa! 14177
Ai, Dieviņi, lītiņš nāk, kur peleka vilnainite? 14258,1
Ai, Dieviņ, lietiņš lija, plāna mana vilnainite? 29289
Ak, Dieviņ, kad nenāktu bāliņam līgaviņa! 7550

29 Rādītāja oriģinālā teksta numurs nav norādīts.



Ai, Dieviņ, ai, Dieviņ, brāļam laba līgaviņa: p.1 184,1
Vai, Dieviņ, grūti mala vecā brāļa līgaviņa: 8053,1
A, Dieviņu, a, Dieviņu, nu bēg mana līgaviņa, 26354
Vai, Dieviņ, vai, Dieviņ, kur dabušu līgaviņu. 11011
Vai, Dieviņi, gauži raud tēva dēla līgaviņa; 31039
Vai, Dieviņi, kad es kļūtu kalejiņa līgaviņa: p.1 910,1
Ai, Dieviņ, ai Dieviņ, nu es kalpa ļaudaviņa! 17875,1
Ai, Dieviņ(i), Dievam žēl, kalpam skaista līgaviņa; 21161
Ai, Dieviņ, Dievam žēl, kalpam skaista līgaviņa; 21161
Vai, Dieviņi, Dievam žēl, kalpam skaista līgaviņa; 21162
Vai, Dieviņ, Dievam žēl, kalpam skaista līgaviņa; p.2 21162,1
Ai, Dieviņ, kad es kļūtu kalpa puiša līgaviņa! 9296
Vai, Dieviņ, nu es būšu kalpa vīra līgaviņa! 15460
Ai, Dieviņi, ai, Dieviņi, cits ņem manu līgaviņu! 15864,1
Vai, Dieviņ, neguleju, nelaulata līgaviņa. 12606,1
Ai, Dieviņ(i), sāni sala, nelaulata līgaviņa. 12651,1
Vai, Dieviņ, ko darišu, jauns apņēmu līgaviņu! 22036
Vai, Dieviņi, ko darišu, jauns apņēmu līgaviņu! 22037
Vai, Dieviņi, ko darišu, jauns apjēmu30 līgaviņu! p.2 31917,1
Ai, Dieviņ, kur es iešu, kur es ņemšu līgaviņu? 11014
Ai, Dieviņi, ai, Dieviņi, kur es ņemšu līgaviņu? 11015
Vai, Dieviņ(i), kur es iešu, kur es ņemšu līgaviņu? 11015
Kau’, Dieviņ, nolūkot pa prātam līgaviņas. 11374
Vai, Dieviņ, vaj es būšu sīva puiša līgaviņa? p.2 9623,1
Vai, Dieviņ, nu es būšu ta puisiša līgaviņa, 25960
Ai, Dieviņ, grūts mūžiņis, bez pupiņu līgaviņa! 21323,1
Ai, Dieviņ, nu es būšu pusvācieša līgaviņa: 9305; 31851
Ko, Dieviņi tam daram, kas kuļ savu līgaviņu? 21678; 21679
Ai, Dieviņi, laba laime, sētā auga līgaviņa! 11016
Ai, Dieviņi, ko darišu, man snauduļa līgaviņa. 21973;21974,1
Vai, Dieviņi, nepieder bez sudraba līgaviņa; 11596
Vai, Dieviņ(i), nu es būšu bārga vīra līgaviņa. 9623
Ai, Dieviņi, skaisti dzied otra vīra līgaviņa; 539,1
Vai, Dieviņ, nu es būšu veca vīra līgaviņa. 9806
Ai, Dieviņ, salta guļa, kas izzaga līgaviņu? 27073
Vai, Dieviņi, kad man būtu ziņģetaja līgaviņa: p.1 563,1
Vai, Dieviņ, vai, Dieviņ, es nevaru līgsma būt; 17720
Kam, Dieviņ, tu man liki div’ mūžiņi nodzīvot? 22186
Ai,(al.:Vai), Dieviņi, kur palikšu, tikai bārga uzauguse: 6630
Vai, Dieviņ, vai, Dieviņ, kur es tāda gan palikšu! 6902
Vai, Dieviņ, kur palikšu, ja man’s līdzi nevedīs! 15971
Dieviņ, tavu likumiņu, Dēkliņ, tavu kārumiņu! 17770; 17771
Dieviņ, tavu likumiņu, Laimiņ, tavu lēmumiņu: 17755,1; 17755,1; 

17772
Laimiņ, tavu padomiņu, Dieviņ, tavu likumiņu! 24739,13

30 Rādītāja oriģinālā nebija ievērota atšķirība starp “apņēmu” un “apjēmu”, kādēļ šeit blakus esošie šķirkļi  apvienoti
vienā.



Dieviņ, tavu padomiņu, Laimiņ, tavu likumiņu 1235; 17773
Dieviņ, tavu likumiņu, - sagaidija uzaugot. 22137
Dieviņ, tavu likumiņu, ka negrima dibinā. 33851
Dieviņ, tavu likumiņu, gaiša diena, gaiša nakts: 33765
Dieviņ, tavu likumiņu, katram savi rājejiņi; 11708
Dieviņ, tavu likumiņu, katram savs valdinieks: 31050
Dieviņ, tavu likumiņu, ikvienam valdinieks: p.2 31050,1
Dieviņ, tavu likumiņu, par novadu vizinaja! 16713
Dieviņ, tavu likumiņu, ka zemē nenokrita. 33999
Dieviņ, tavu padomiņu, ka zemē nenokrita! 33780
Ai, Dieviņi, kur līdišu, pilni meži vilku, lāču, 31263
Ak, Dieviņ, es lustiga, mūs’ brālits veseligs. 20832
Ā, Dieviņi, es lustiga, svešas mātes audzinata; 3999
Ai, Dieviņ, ai, Dieviņ, kad panākšu labus ļaud’s 21917
Vaì, Dìveņ, kas par ļaùdim, ka vìns ùtru nycynoj’! 8290
Vai, Dieviņ, ko darišu, ļaudis mani neieredz! 8292
Vai, Dieviņi, kur es iešu? Ļaudis mani ne-ieredz. p.2 8292,1
Ai, Dieviņi, ai, Dieviņi, riebu, riebu, ļautiņiem: p.1 1027,1
Vai, Dieviņi, ko darišu, ļaudis mani aprunaja, 8291
Vai, Dieviņi, ko darišu, ļaudis teica, Laime liedza; 10042,5
- Vai, Dieviņi, ko darišu, sveši ļaudis istabā! 14586
Vai, Dieviņ, vai, Dieviņ, cik zagļu ļaudis! 13643
Vai, Dieviņi, ko darišu, miega mača mani prec; 6760
Ai, Dieviņ, grūt bij man ar lasku malejiņ’! 7927
Vai(al.:Ai), Dieviņ, kur nu likšu, nāk araja māmuļiņa. 7272
Vai, Dieviņi, man bij laime, man bij divi māmuļiņas; 23638,1
Ai, Dieviņ, nu man labi, nu man divas māmuļiņas: p.2 23638,1
Vai, Dieviņi, cik man grūt’ bez māmiņas dzīvojot! 3918
Ai, Dieviņi, ai, Dieviņi, enkurnieku māmulite! 30688
Vai, Dieviņ, vai, Dieviņ, nu kuls mani māmuļiņa: 11012
Vai, Dieviņ, vai, Dieviņ, nu kuls tēvs, māmuļiņa: 3114
Vai Dievinis, kad es rastu dzīvu dēla līgaviņu; 23143,1
Kau’, Dieviņ, jaun’ atrastu tautu dēla māmuļiņu, 22508
Kau’, Dieviņ, dzīv’ atrastu priekšā tautu māmuļiņu; 23143,3
Dod, Dieviņi, man atrast tautās vecu māmuliti. 23144
Vai, Dieviņ, mātes žēl, sen māmiņa neredzeta. 26436
Vai, Dieviņi, vai Dieviņi, ko sacišu māmiņai: 26172
Vai, Dieviņi, vairs nevaru pieciest savas māmuļiņas; 26437
Kaut, Dieviņ, tā redzetu sav’ māmiņu atejam! 26695
Ai, Dieviņ, kaut redzetu sav’ māmiņu atnākam! 4011
Ai, Dieviņ, ai, Dieviņ, bārga sveša māmuļiņa: 3911
Vai, Dieviņ, saule zemu, tāļu mana māmuļiņa; 26506,1
Vai, Dieviņ, bāleliņ, ko teiksim māmiņai? 26173
Ai, Dieviņ, kur palikšu, dzērajam māte deva! 26925,2
Vai, Dieviņ, ko darišu, pati māte līdzu nāce. 15545
Ūjo, Dieviņ, ūjo, Dieviņ, ekur brauc dēlu māte: 23561
Ai, Dieviņ, ai, Dieviņ, daudzi prasa dēlu māte: 23446



Ja Dieviņ, ja Dieviņ, jods parāva dēlu māti! 23177,3
Ai, Dieviņu, ai, Dieviņu, nu nāk mana krusta māte! 1818
Vai, Dieviņ, vai, Dieviņ, kā pielūgšu meitas māti? 14701
Ak, Dieviņ, ak, Dieviņ, nu pielūdzu meitas māti, 14701
Ak, Dieviņu, ak, Dieviņu, nu atnāca sievas māte, 25160
Vai, Dieviņ, vai, Dieviņ, kā panākšu svešu māti! 23447
Vai, Dieviņ, ko darišu ar bārgo vīra māti? 23252,2
Ai, Dieviņ, ai, Dieviņ, vīra māte cilajama; 23448
A, Dieviņu, a, Dieviņu, laba mana vīra māte:/! 23133; 23159,1
Vai, Dieviņ, ko darišu, man ir lepna vīra māte! 25265
Ai, Dieviņ, ko darišu, nikna mana vīra māte, 23179
Ar Dieviņu, ar Dieviņu, nu nosprāga vīra māte! 23177,2
Vai, Dieviņi, daudzi māršu, jau tās visas gauži raud. 17074
Ai, Dieviņi, ilgi sēd bagato brāļu māsa; 5080
Vai, Dieviņ, vai, Dieviņ, māsa grib kupčoties; 24315
Ai, Dieviņi, ai Dieviņi, muļķa mana vecā māsa, 15430,1
A Dieviņu, a Dieviņu, man māsiņas kā auziņas. 12308
A, Dieviņu, a, Dieviņu, man māsiņu kā auziņu; 20695
Ja, Dieviņu, ja, Dieviņu, man māsiņu kā auziņu; 20695
Vai(ai), Dieviņ, kur liksim, ja māsiņa tā darīs? 25127
Ai, Dieviņi, ai, Dieviņi, mēs māsiņu panācām, 13646,26
Vai, Dieviņ, mīļa Māre, kur bij man izmazgāt? 34043
Vai, Dieviņ, vai, Dieviņ, meitas lielas grēcinieces. 25544
Ak, Dievī, ak, Dievī, būt’ es bijse muižas meita! 5573
Vai, Dieviņu, ko darišu, pati nāca tautu meita, 11013
Ai, Dieviņi, man ir laime par visāmi meitiņāmi: 9303
Ai, Dieviņ, man laimiņa par visāmi meitiņāmi; 23122,3; p.2 9303,1
Ai, Dieviņu, ko darišu, pie mēneša aizgājusi? 33843
Ai, Dieviņ, ai, Dieviņ, kam jaunai man nomirt, 3913; 27592
Ai, Dieviņ, ai, Laimiņ, kaut es jauna nomiruse! 27304
Vai, Dieviņ, vai, Laimiņ, kaut es jauna nomiruse! 27304
A, Dieviņu, a, Dieviņu, kaut es ari jauns nomirtu! 27302
Vaì, Dìveņ, vaì, Laìmeņ, ka margòm nanùmèrt! 27744,1
Vai, Dieviņ, mute niez, - kas kukuli atnesīs? 23449
Vai, Dieviņ, vai, Dieviņ, kā es mūžu nodzīvošu! 25958
Ai, Dieviņi, ko darišu, kā mūžiņu pavadišu! 31906
Vai, Dieviņu, šīs tautās gaŗu mūžu nodzīvot: 25900,1
Ai, Dieviņi, ko darišu grūts mūžiņš man dzīvot: 3916
Vai, Dieviņ, grūts mūžiņš, nevar vaire piedzīvot. 7926
Ai, Dieviņ, grūts mūžiņš dzērajiņa līgavai! p.2 269241

Ai, Dieviņi, grūts mūžiņis ar neveikli dzīvojot; 26806
Vai, Dievìnu, vai, Dievìnu, grūts mūžins tautinās! 23655
Vai, Dieviņ, grūts mūžiņš, vilku vežu valdziņā; p.2 25681,2
Vai, Dieviņ, visu mūžu, ar nelieti dzīvojot! 26811
Ai, Dieviņ, ai, tētiņ, kur nabaga rūme būs! 31161
Ka, Dieviņi, es panāktu, gabal’ zemes vizinatu; 11297
Tev, Dieviņ, vairak naudas, tev jadod piedeviņi. 29608



Ai, Dieviņi, ko darišu, nerātnitis mani rāja, 21650
Vai, Dieviņi, vai, Dieviņi, netiklitis mani prec. 14841
Vai, Dieviņ, kad redzetu savas malas ozoliņu 23918
Ar Dieviņ, ar Dieviņ, nu apgula man pādite, p.1 18722

A, Dieviņi, a, Dieviņu, man pādite sētiņā! p.1 1852,1
A(i), Dieviņi, a(i), Dieviņi, man pādite sētiņā! 1852
Ar Dieviņu, ar, Dieviņu, man pādite sētiņā; 1852,1
Ai, Dieviņ, pamāt’ ved, bērza rīkste rociņā. 18480,1
Vai, Dieviņi, kur liksim tik badigus panāksniekus: 19445,1
Ai, Dieviņ, ai, Dieviņ, tavu aukstu pavasaru! 30607
Vai, Dieviņ, kā aiziešu, nu pēdiņas pakaļ dzīs! 12594,5
Ai, Dieviņ, ko darišu, tīk manam prātiņam. 8646; 10018,1
Ai, Dieviņ, kur nu bēgšu? Manim jāje precinieki. 13312
Vai, Dieviņ, ilgi sēd tās māsiņas precinieki! 15734
Ai, Dievī, ilgi sēd veca puiša precinieki; 15735
Ai, Dieviņi, ko darīt, pulkiem jāja precinieki? 14176
Vai, Dieviņi, ko darišu, neņem mani ciema puiši, 13014
A, Dieviņu, a, Dieviņu, jauni puiši vedibās. 20694
Vai, Dieviņ, vai, Dieviņ, kur būs likti vecus puišus? 13011
Ai, Dieviņi, jaunas meitas, kur liksim vecus puišus? 13010
Ai, Dieviņ, jaunas meitas, kur liksim vecus puišus? 13011; 13010,1; 

13012; 13013
Ai, Dieviņi, es nezinu, kādeļ puiši mani mīl; 5372
Vai, Dieviņ, ko darišu, puiši manim mutes prasa? 9656,2
A, Dieviņu, man pieder trīs novadu puiseniņi: 12684
Ai, Dieviņ, gauži skan visi Rīgas pulksteniši: 30691
Ai, Dieviņi, ai, Dieviņi, man pupiņi kā radziņi, 5544
Vai, Dieviņi, es neiešu, nav pūriņis pielocits. 7868
Ko es iešu, mīļš Dieviņis, maz manāi pūriņāi. 1976
Vai Dieviņ, ko darit, vēl pūriņš pakaļ nāk. 18043,3
Ai, Dieviņi, ai, Dieviņi, tāļu mani sievas radi! 25494
Vai, Dieviņ(i), ko darišu, nu radiņi aizgājuši, 26342
Ai, Dieviņ, jau tik ātri beigas reize danākuse. 17583
Vai, Dieviņ, rītā agri, vai, Dieviņ, vakarā, 26811
Aiju, Dieviņ, rītā saku, aiju, Dieviņ, vakarā! 3922,2
Vai, Dieviņ! rītā saku, vai, Dieviņ! vakarā: 23658
Ai, Dieviņ(i), rokas sala, niedru kaulu pirkstainieki; 12651,1
Vai, Dieviņ(i), rokas salst, niedru skalbu pirkstanieki 12651,1
Tev, Dieviņ, slaida roka, tev asais zobeniņš, 9097,1
Ai, Dieviņ, nevar vairi ne rociņas pacilāt! 30553
Vai, Dieviņi, nevar vairi ne rociņu pacilāt: 30320,1
Voi, Dìveņ, navar vaìra ni rùceņu pacylót! 4758,1
Ai, Dieviņ, ja, Dieviņ, man rociņa labi gāja: 15751
Ai, Dieviņ, ai, Dieviņ, man rociņa labi gāja: 16348
Ai, Dieviņi, laba laime, man rociņa labi gāja: 1144
Ai, Dieviņi, ai, Dieviņi, man rociņa labi krīt: 22873,1
Nu, Dieviņ(i), tava vaļa, nu tavā rociņā. 30201



Vai, Dieviņi, ko darišu, pate roze mērķi rāda: 6427,1
Ar Dieviņ, ar Dieviņ, kādu rakstu roze rāda: 6427
Vai, Dieviņi, rudens nāca, nu nāk meitu nelaimite: 13789,1
Ai, Dieviņi, slikti rudzi bāleniņa tīrumā. 27899
Ai, Dieviņ, ai, Dieviņ, nu es tapu saimeniece, 31038
Vai, Dieviņi, debess tēvis, ko sapnos es redzeju: 9291
Vai, Dieviņ, auksta diena, kā vakaru sagaidišu! p.2 23656,1
Ai, Dieviņ, augsti saule, kā vakaru sagaidīs! 29263
Ai(vai), Dieviņi, augstu saule, kā vakaru sagaidišu! 4404; p.1 4404,1; 

23656; p.2 4404,1
Oì, Dìv*eņ, augši saùļẹ, kod vokora sagaìd*eišu! 31646,1
Vai, Dieviņ, ko darišu, saule kāpj mugurā! 34166
Ak, Dieviņ, es nesēdu sēdat pašas cēlejiņas. 13250,14
Vai, Dieviņ, nesēdešu, man nav sievas vajadziba. 17889,25
Vai, Dieviņi, vai, Dieviņi, kā pārbraukšu sētiņā! 26171
Ai, Dieviņi, sirdis kūst, kas balsniti klausijās? 443
Ai, Dieviņi sirdis kusa, kas dziesmiņu klausijās? p.1 443,1
Vai, Dieviņ, sirds aizkusa, kunga darbu strādajot. 31637
Ai, Dieviņu, nu nokrita mans lielais sirdsēstiņš: 8297
Vai, Dieviņ, ko darišu, man siersniņa sīvi sāp! p.2 9790,1
- Dieviņ, manu sirdsāpiti, tēvs, māmiņa man’ nelaid’. 12645
Ai, Dieviņ, ai, Dieviņ, apsnaužos ganidama; 29454
Vai, Dieviņ(i), kas par sniegu! māsai galva apsniguse; 24738; p.2 24738,1
Ai, Dieviņ, kur palika citkārtejs straujumiņš? 23970; 23970
Vai, Dieviņi, ko darišu, nava sūdu ko ardìt! 28180
Ai, Dieviņ, es nevaru bez suniša elpeties! 30584
A, Dieviņu, a, Dieviņu! suņi mani neredzeja; 13311
Ai, Dieviņ, ai, Dieviņ, suņu smaka istabā: 20396,1
Vai, Dieviņ, vai, Dieviņ, svelme nāca tīrumā: p.2 28487,1
Vai, Dieviņis, nepieder div’ šūpuļi istabāi. 11120
Vai, Dieviņ, vai, Dieviņ, talka mana noskumuse! 28402
Ai(vai), Dieviņi, bārgas tautas, kā mūžiņu nodzīvošu! 23656
Ai, Dieviņi, ko darišu, agri tautas bildinaja? 14842
Vai, Dieviņ, tautas jāj, man nevaid māmuļiņa! 14177
Vai, Dieviņi, tautas jāja, nu tās mani niecinās. 14178
Vai, Dieviņi, tautas jāj, es guleju dienas vidu. 14366
Ai, Dieviņi, tautas nāk, kur tie mani brāleliņi? 14258,1
A, Dieviņu, a, Dieviņu, tautas mani aizmirsušas; 9876,5
Ai, Dieviņi, ai, Dieviņi, tautas māsu saldinās; 25898
Ai, Dieviņi, es atradu tautam lielu bagatibu: 25961
A, Dieviņu, a, Dieviņu, nu tautām atsaciju! 15090
Ar Dieviņu, ar Dieviņu, nu tautām atsaciju! 15090
Ja, Dieviņi, ja, Dieviņi, nu tautām atsaciju! 15090
Aì, Dìv*eņ, cik maņ griùts tik jaunai tauţeņôs! 22038
Ar Dieviņu mana laime! nu es iešu tautiņās. 17801
Ai, Dieviņi, nu es iešu šorudeni tautiņās; 7551
Ai, Dieviņi, es atradu tautās jauku dzīvošanu: 25885,1



Ak, Dieviņu, es atradu tautās jauku dzīvošanu: 25885,5
Ja, Dieviņu, es atradu tautās labu dzīvošanu: 25885,7
A, Dieviņu, a, Dieviņu, lab’ atradu tautiņās: 21714
A, Dieviņu, a, Dieviņu, tautiešame gaŗi mati! 21719,1
Vai, Dieviņi, garš tautietis, nevar matu sakacēt; 21393
Vai, Dieviņ, sīvs tautietis, kā mūžiņu nodzīvošu! p.2 23656,1
Vai, Dieviņ, nava tiesa, kas ņems mani bārainiti? 5119
Ai, Dieviņ, ai, Dieviņ, es ūdenī vairs neiešu: 22582
Vai, Dieviņi, ko darit, vaj ielekti ūdenēi? 15250; 15831
Vai, Dieviņi, vai, Dieviņi, vaidet vaid istabā! 27306
Ai, Dieviņ, ai, Dieviņ, vaidēt vaid māmuļiņa: 3347; 7575,1; 

p.2 7575,1
Ai, Dieviņ, ai, Dieviņ, vaidi būs šâi zemē: 34083
Vai, Dieviņ, vai, Dieviņ, vaidi nāca šâi zemē! 6423; p.2 6423,1
Vai, Dieviņi, kur es likšu savu zīļu vainadziņu? 24585,1
Vai, Dieviņu, kur nu mukšu, kur nu likšu vainadziņu? 13330
Ta, Dieviņ, tava vaina, kam atņēmi vainadziņu! 28589,3
Vai, Dieviņ, kur palikšu, lielu, mazu vainojama! 8293
Ai, Laimiņ, pieņem mani, ai Dieviņ, nevar’ vairs 8301
Vai, Dieviņ, vai, Laimiņ, kur noaušu vakarā? 16978,6
Vai, Dieviņ, es nevaru bagatibas novaldit! 27071
Vai, Dieviņ, vai, Dieviņ, nevar’ mantas savaldit: 27081,1
Ai, Dieviņ, mīļa Māra, valodām vairs nevaru, 8294
Ai, Dieviņ, nevar’ vairs aiz ļautiņu valodām! 8295
Vai, Dieviņ, es nevaru par ļautiņu valodām! 8310,1
Vai, Dieviņi, esnevaru panest ļaužu valodiņas! 8289
Vai, Dieviņi, ko darišu, sav’ vaļiņu turedams? 13826
A, Dieviņi, nu es dzierdu no brāliša to vārdiņu: 7686,1
Nu tu Dieviņ, Dieva vārds, es pie puiša neguleju; 12586,6
To, Dieviņ, vien es lūdzu, es tos Piņņus uzvāreju, 206931,1
Ai, Dieviņi, ai, Dieviņi, vinejam otru pusi! p.2 856,1
Ai, Dieviņ, ai, Dieviņ, vinnejam viņu pusi! 856,1
Ar, Dieviņu, ar, Dieviņu, nu mēs tevi vinnejām: p.2 37711

Ai, Dieviņi, ai, Dieviņi, es tos viņus uzvāreju, 20693,1
Ai, Dieviņi, ai, Dieviņi, nu pavārgu, nu pavārgu, 9158
Vai, Dieviņ, vai, Dieviņ, ši bēdiga vasariņa! 1044
Ai, Dieviņ, ai, Dieviņ, ši bēdiga vasariņa: p.1 1044,1
Ai, Dieviņ, ai, Dieviņ, man briediga vasariņa: 1055,2
Vai, Dieviņ, vai, Dieviņ, kāda bija ši vasara, 6449,1
A, Dieviņu! nu man bija dziedajami vasariņi. 152
Ar Dieviņi, ar Dieviņi, man dziedama vasariņa: p.2 152,1
Vai, Dieviņ, ko darišu, ši vasara nelaimiga: 9300
Ai, Dieviņ, ai, Dieviņ, man pēdeja vasariņa! 15364
Vai, Dieviņ, vai, Dieviņ, man peidē vasariņ’! 27305
Vai, Dieviņ, vai, Dieviņ, kāda sausa vasariņa! 2312,7
Vai, Dieviņ, vai, Dieviņ, šogad sēra vasariņa! 6422; 12778,1
Ai, Dieviņ, es nebiju alutiņa vecumiņ’; 19528,1



Ai, Dieviņ, ai, Dieviņ, kāda mūsu vedamā: 21159
Vai, Dieviņi, ko darišu, vilks apēda bara vedi! 28508,1
Vai, Dieviņ, ko darišu, man pazuda bara vede, p.2 284021

Ai, Dieviņ, ai, Dieviņ, nekauniga vedekliņa: 18572
Vai, Dieviņi, vai, Dieviņi, kas nu brauks vedibēs? 16118
Ai, Dieviņ, kas nu būs, kas nu mani mājās vezs? 13314
Ai(vai),Dieviņ, kur nu ņemšu lielu, garu vilnainiti? 25304
Vai, Dieviņ, kur nu ņemšu zirņu ziedu villainiti? 14267
Vai, Dieviņ, vai, Dieviņ, nosavīļu jauns būdams: 21944,1
Ai, Dieviņ, ai, Dieviņ, nosavīļu jaunetnē: 21944,1
Vai, Dieviņ, ko darišu, nu bez vīra es palikšu: 9299
Vai, Dieviņi, šovasar zālats auga ezerā! 6424
Ai, Dieviņi, ai, Dieviņi, kam būs ta zeltenite? 11904
Vai, Dieviņi, vai, Dieviņi, vilkam liela tēva zeme: 2362
Tev, Dieviņ, visa zeme, man tas viens bāleliņš. 32955
Ai, Dieviņi, kā dzīvošu naidenieku zemitē! 26335,1
Vai, Dieviņ, kur palikšu naidenieku zemitē! 31910
Kau’, Dieviņ, man noiet jel savāi zemitē! 27303
Ai, Dieviņ, ai, Dieviņ, kaut savā zemitē! 27303
Ai, Dieviņ, ai, Dieviņ, kad savā zemitē! p.2 27303,1
Vai, Dieviņi, man netīk uz zemiti skatieties! 27582,1
Vai, Dìveņ, nazynòju, kuru žùru klaùsétís. 8890
Vai, Dieviņi, kā man žēl, tev iet slikti dzīvodami; 9329
Oì, Dìveņ, oì, Laímeņ, navá man žàlútòju; 5059,6
Vai, Dieviņi, es nevaru žēlumiņu valdities, 15578
Kam, Dieviņu audzinaji citu dižu, citu mazu? 31211
Audzin’ Dieviņ, kuplas liepas pirtes ceļa maliņā: 1084,3
Audzin’, Dieviņ, to pāditi, ka vakar krustijām, p.2 14531

Audzei, Dìveņ, rudzus, mìžus, atìs pats dzídódams, 8639
Audzē, Dieviņ, divi vārpas viena salma galiņā. 2025
Apb*ir, Dìveņ, bòroveņa ai voskòm smilteņam. 8416
Ber, Dieviņi, ļaužu mēles baltajāmi smiltiņām. 8626
Brauc, Dieviņ, Dieva dēli, man vecai vedejos, 17833
Kur tu biji, mīļš Dieviņis, ka tu mani neredzeji? 28027
Ai, Dieviņ, tubij’ tāļu, es bij’ vājš nabadziņš; 31163
Cel, Dieviņi, vēl augstaki, lai ziediņus nemaitā. 32532,3
Cel, Dieviņi, tu gan vari, godāj manu augumiņu. 8622
Cel, Dieviņi, tu gan vari, godā manu augumiņu, 9062; 9063
Cel, Dieviņi, bārenei, i bārenes bērniņiem. 5021
Cel, Dieviņi, galvu manu, lai es pate nepazudu. 4772
Cel, Dieviņ, zīļu krēslu pavārgušai mātes meitai; 8300,2
Ai, Dieviņ, glābejiņ, pacel Laimes kumeliņu. 33653
Cel, Dieviņ, rīta māli da munām rociņām. 7946,1
Ak, Dievī, debess tēvs, piecel mani nomirušu! 27826
Cel, Dieviņ, miglas rītu, lai neredz izejot. 8114
Ak, Dieviņ, ak, Dieviņ, piecel manu tēv’ ar māt’! 3944,1
Cel, Dieviņ, lielu vēju, dzen vainagu tālumā. 5907



Cel, Dieviņ, lielu vēju, nes māmiņai zēlabas 5000
Cel, Dieviņi, pēlajami veleniņus uz krūtēm, 9061
Brien, Dieviņi, pacelies, nenobrauki rudziem ziedus. 32532; p.2 32532,1
Sajem, Dieviņ, mēteliti, nenobrauki rudzu ziedus. 32532
Celies, Dieviņ, aun kājiņas, laiž iekšā dvēseliti. 27604
Celies ari mīļš Dieviņ, iesim sēt sudrabiņu! 33956,7
Ko, Dieviņi, tu celies, ko tev agri vajadzeja? 6721; 33668
Ko, Dieviņ, man darīt, ne man brāļa, ne māsiņas? 3384
Dar’, Dieviņ, ko nedar’, dar’ visiem līdzibiņu: 9172
Dar’, Dieviņ, ko tu gribi, es neļāvu tās meitiņas, 14755,1
Dar’, Dieviņ, ko tu zini, tās meitiņas neatstāšu; 11080
Oì, Dìv*eņ, oì, Dìv*eņ, kù tu mani padareji? 9157
Kam, Dieviņi, to dariji, kam tu jaunu manu ņēmi? 27347
Kam, Dieviņi, tā dariji, citam labi, citam slikti? 31212
Voi, Dìveņ, žèļeigis, nažèleigi padarèji! 3917
Ai, Dieviņ, ai, Laimiņ, kam tu man tā dariji: 4959
Ai, Dieviņ, ai, Laimiņ, kam tu man tā dariji, 22168
Vai, Dieviņ(a), vai, Laimiņa, ko tu man padariji? 29588
Ko, Dieviņ, tu domā? Es domaju visu labu: 29791
Ko, Dieviņ, tu domaji, man’ atstāt sērdieniti? 5008
Dod, Dieviņu, man aitiņas, pelekām kājiņām; 29064,3
Dod, Dieviņ, man aitiņas, dodi baltas i pelekas, 29067,1
Dod, Dieviņi, man aitiņas, vienu baltu, vienu melnu, 7589
Dod, Dieviņ, man aitiņu jel bitites dižumā, 7655,1; p.2 7657,1
Dod, Dieviņ, man aitiņu jel bitites lielumā, 7590; 7657,1
Dod, Dieviņi, mīļa Māra, man trejadas avitiņas! 29079
Dod, Dieviņ, ko dodams, nedod Andra arajiņa. 9517,1
Dod, Dieviņ(i), ko dodams, dod ar bārdu arajiņu! 9480; p.2 9480,1
Dìveņ, dúdi nùp*eļneiţ ar bórd*eņu oròjeņu; 9480,1
Dod, Dieviņ, man aiziet pie ta daiļa arajiņa. 28141
Dod, Dieviņ, liec, Laimiņ, man dzēraju arajiņu: 9491
Dod, Dieviņ, ko dodams, dod ar godu arajiņu, 9481
Dod, Dieviņi, ko dodams, dod man gudru arajiņu; 9482
Dod, Dieviņi, ko dodamis, dod man labu arajiņu; 9483; 9484; 9485
Dod, Dieviņ, mīļa Māra, tik lustigu arajiņu. 4990
Dod, Dieviņi, man aiziet pie tā miežu arajiņa. p.2 10745,1
Dod, Dieviņ, nodzīvot ar pirmo arajiņu! 22896; 26751
Dod, Dieviņ, man maiziti, pa prātam arajiņu. 9479
Dod, Dieviņi, man noiet pie ta rudzu arajiņa! 10745
Dod, Dieviņis, vēl’ Laimiņa, man tu vienu arajiņu. 10687
Kam, Dieviņ, devi, kam audzinaji! 32035
Dod, Dieviņ, man izaugt, dod man tāļu nolīgot, 8376
Dod, Dieviņ, man uzaugt ar gudro padomiņu: 1876
Dod, Dieviņ, lielai augt, dod lielai nedzīvot! 9175
Dod, Dieviņi, lielai augt, nesariebt kaimiņiem: 8375
Dúd, Dìveņ, ļelai augţ, mòţei rùku aizklaùşéţ. p.1 1925,1
Dod, Dieviņ, lielai augt, es būš Krieva līgaviņa: 9641,1



Dod, Dieviņ, lielai augt, maksās rokas sēdejumu. 1925
Dod, Dieviņ, lielai augt, būšu puišu valdiniece. 10222
Dod, Dieviņ, miežiem augt Jāņa tēva tīrumā, 32831
Dieviņ, dod tā zarot ar’ manam augumam. 18135,1
Dod, Dieviņ, liec, Laimiņ, vārgu tavu auklejumu. 4832
Tu, Dieviņi, bagats vīrs, dod man savu bagatibu! 33696
Kam, Dieviņi, man nedevi viena īsta bāleliņa, 18060
Dod, Dieviņi, brālitim to meitiņubildināt, 24621
Dúd, Dìveņ, bòriņam Dìvu rast ceļeņī, 4980
Dod, Dieviņ, vistai bēdas, tā māceja bēdaties. 5282
Nedod, Dieviņ, pēc māršas bērnus, p.2 211671

Nedod, Dieviņ, tādu Laimi, kaimiņos brūtganiņu: 10386
Dod, Dieviņ, izputēt šīs vasaras brūtganam! 15587
Dod, Dieviņ, kad es būtu tās pļaviņas pļāvejiņa. p.2 285811

Dieviņ, devi tā drebēt valodiņu cēlejam. 8379,1
Dod, Dieviņi, lem Laimiņa, tai malciņas cirtejiņu. 5063
Dod, Dieviņi, labu dabu jaunai brāļa līgavai; 21733
Dod, Dieviņ, līgsmu dabu, ja nedodi mūža laba. 124,2
Dod, tu Dieviņ, Mēnešam simts dēliņus jājejiņus. 33803
Dod, Dieviņi, ko es lūdzu, staltam tēva dēliņam: 21965,1
Dod, Dieviņ, saderēt ar vaiņaga ņēmejiņu. 24363
Dod, Dieviņ, devejam, ne kādam skaudejam, 32830
Dod, Dieviņ labas dienas ļaudis laba nevēleja, 8274
Dod, Dieviņ, to dieniņu, pilnas vest maliņā. 30932
Nedod, Dieviņ, vienu dienu it rudeņa galiņā! 18148
Dod, Dieviņ, dodamo, es saņemšu ņemamo, 34185
Kam, Dieviņi, dotiņ devi, žēlumu padariji? 1135,3
Dod, Dieviņ, Dod, Dieviņ, kā es biju domajuse, 11730
Dod, Dieviņ, ko dodams, dod man labu mūža draugu; 9486; 9487
Dod, Dieviņ, ko dodams, dod man vienu mūža draugu, 9488
Kur, Dieviņ, tu bij’ dzēr’s, tiki skarbi nosapūti? 16095,1
Dod, Dieviņi, tā dzīvot, kā dzīvoja tēvu laiku: 25748
Dod, Dieviņ, dzīvojot, kad nebija uzaugot, 5607
Dod, Dieviņ, labu dzīvi jel mūžiņa galiņā. 27272
Dod, Dieviņ, vieglu dzīvi, pa vienai atgādāt. 197,1
Dúd, Dìveņ, mòseņai tiki kuplu dzeivóšon’! 16496
Dod, Dieviņ, pie tautieša man mīligu dzīvošanu. 17803
Dod, Dieviņ, ezeriņu mana nama pakaļā, 23240
Nedod, Dieviņ, tautu ežas brāļu ežas galiņā: 10387
Dod, Dieviņ, citu gadu vēl melnāku padarit! 19732
Dod, Dieviņ, labus gadus, ozols liepu bildinaja. 12195
Dod, Dieviņ, labu gadu, labu prātu māmiņai, 14016
Dod, Dieviņ, labus gadus, žīdi jāja pieguļā. 30096,1
Dod, Dieviņ, saules gaisu jel rudeņa galiņā. 33155
Dod, Dieviņ, ko dodams, dod jel drīzi gaišumiņu: 12501
Ai, Dieviņ, ai, Dieviņ, dod jel drīzi gaišumiņu, 18975,1
Dod, Dieviņi, ganos dzīt, ne sēdēt saulitē; 29267; p.2 744,1



Piedod, Dieviņ, meitai grēkus, meita liela grēciniece: 25544
Dod, Dieviņi, dod, Dieviņi, tu negribi atdodam; 34186
Dod, Dieviņ, nosagriest dzirnaviņu kalejam! p.2 8149,1
Dod, Dieviņ, tam tik grūt’ kā manām rociņām. 8521
Dúd, Dìveņ, lobu jót par Jeuseņa likumiņu. 30080
Dod, Dieviņ, tur noiet, kur balsiņa (al.: balsite) atskaneja. p.1 4111

Dod, Dieviņi, man aiziet to liniņu tecenāt. 28396
Dod, Dieviņ, man noiet ta ezera maliņā. p.2 10740,1
Dod, Dieviņi, tur aiziet to rudzišu ritināt (t.i. malt)! 10744
Ai, Dieviņ, kav man tikt devitai ietaļai: 10877,1
Dod, Dieviņ, kad es tiktu devitās ietaļās, 10877,2
Dod’, Dod, Dieviņ(i), kalnā kāpt, ne no kalna lejiņā; 1448; 25746; 

p.1 1448,1
Dod, Dieviņ, bāliņam labas garas kaņepites; 13336
Dod, Dieviņi, kungos iet, kunga roku nebaudīt; p.2 312821

Dod, Dieviņ, visu labu no tām ļaužu paliņām. 22033; 2
Dod’ Dieviņ, pādai kūmiņas laimi: draugam dot, ne draugu lūgt, 1447
Dod, Dieviņi, man satikt labu laimi ceļiņā: 13387,8; p.2 13387,1
Dod, Dieviņi, labu laimi, vis’s deviņus nogulēt. p.2 7483,2
Dod, Dieviņ, tādu laimi ar’ citām meitiņām. 10847
Dod, Dieviņ, tādu laimi, kā tiem mūsu vecakiem: 3091
Dod, Dieviņi, ko dodamis, dod man labas div’ lietiņas; 11089
Dod, Dieviņi, labu lītu jala vienu debestiņu, 27959
Dod, Dieviņ, lietum līt, nejās puiši pieguļā; 12502; 29433; 

30106; 30107
Nedod’, Dieviņ, lietam līt, mircināt sērdieniņ’, 4135
Dúd, Dìv*eņ, ļeitam ļeiţ, ka as íšu tauţeņôs: 18139
Dod, Dieviņi, lietum līt, kad es iešu tautiņās: 18140
Dod, Dieviņ(i), lietum līt, man ejot(i) tautiņās31: 18141; 18142; 

24223; p.2 18141,1
Nedod, Dieviņ, šodien lietu, šodien lietus nevajaga, 7507,3
Dod, Dieviņ, lietum līt, lai vajaga, nevajaga; p.2 9490,1; 9490
Dúd, Dìveņ, lìç, Laìmeņ, man bogótu ļeìgav*eņu; 11090
Dod, Dieviņ, ko dodams, dodi gudru līgaviņu: 11088
Dod’, Dieviņ, ko dodams, dod’ lustigu līgaviņu: 565
Vai, Dieviņi, kam nedevi pa prātami līgaviņu! 22794
Dod, Dieviņi, sataujāt pa prātam līgaviņu. 11374
Dod, Dieviņi, atsavest(i) kā skudriņu līgaviņu. 16132
Dod, Dieviņi, brālišami atrast tādu līgaviņu. 12225
Dod, Dieviņ, man liniņus, liniem baltas pakuliņas; p.2 9492,1
Dod, Dieviņ(i), linus labus, liniem labas pakuliņas: 28331; 9492; 28330
Dod, Dieviņi, manus linus sērmuliņa baltumiņu. 28314
Dod, Dieviņ, linus labus, mērcē baltus ūdenī, 28332
Dod, Dieviņ, lopus taukus, kā ta tauka lopenice: 16497
Dod, Dieviņ, dod, Dieviņ, ko es tevi mīļi lūdzu: 9479
Dod’, Dieviņi, man maiziti, es samalšu dziedadama. 664

31 Dažādos tekstos uzrakstījumi atšķiras.



Dod, Dieviņi, man maiziti, tu negribi atdodam; 31193
Dod, Dieviņ, man maiziti, - nāc māsiņ, es runē. 3896
Dod, Dieviņ, man maiziti, dod manai māsiņai, 25747
Dod, Dieviņi, man ko malti, es samalšu dziedadama. p.1 664,1
Dod, Dieviņi, mums ko malt, es samalšu dziedadama. 8208
Dod, Dieviņ, dzīv’ atrast tautu dēla māmuļiņu; 23142; 23143
Dod, Dieviņ, man atrast vēl laizkaku vīra māti 3314
Kam, Dieviņi, mani devi, kad mātei nevajaga! 4055; 4054; 4553; 

p.2 45531

Kam, Dieviņi, mani devi, nevienam nevajaga: 9301; p.2 273471

Kam, Dieviņi, mani devi, kad nedevi labu mūžu? 9200
Oì, Dìveņ, oì Laìm*eņ, kam tu mani tí atd*evi! 23661,1
Ja, Dieviņ, mantu dodi, dodi gudru padomiņu; 34215
Dod, Dieviņ, tautiņās jala vienu māsiciņu, 24579,1
Dod, Dieviņu, jautru miegu maza bērna māmiņai: 2000
Dod, Dieviņ, jautru miegu, iznesigu valodiņu. 31697
Cel, Dieviņ, lielu miglu, lai neredz izejot. 12595
Cel, Dieviņ, lielu miglu, lai neredz izjājam. 12487
Dod, Dieviņu, rītā miglu, lai neredz aizjājot. 15769
Dod, Dieviņ, lielu miglu, lai neredz aizjājot. 12487
Dod, Dieviņ, tautu meitu šoruden sagaidit! 12378
Dod, Dieviņ, rītā miglu, lai neredz aizejot. 12605
Dieviņ, dodi, Dieviņ, dodi meitai mirt bez laulibas! 11709,1
Dúd, Dìveņ, lobam m*èrt, lobs paliks pakaļā; 27809
Dod, Dieviņi, tā nomirt, kā nomira tēvs, māmiņa: 3090; 27687
Nedod, Dieviņ, laba mūža pirmajam brūtganam; 15619
Dod, Dieviņ, lētu mūžu, pa vienai atminešu. p.2 197,1
Dod’, Dieviņi, māmiņai vieglu mūžu dzīvojot! 1530,2
Dod, Dieviņ, vieglu mūžu, pa vienai atgādašu(atminešu). 197; p.1 197,1
Dod, Dieviņi, vieglu mūžu, pa vienai ritinašu, 206,16
Kam, Dieviņi, tik nedevi, kā manam mūdiņam, 10758,1
Kam, Dieviņ, tik nedevi, kā manam mūžiņam: 27856
Vaj, Dieviņ, tik nedosi, ka manam mūžiņam 22860; 27856,1
Dod, Dieviņ, cik dodams, dod manam mūdiņam 9493
Dod, Dieviņi, ko dodamis, dod visam mūžiņam; p.2 11089,1
Dod, Dieviņ, to panākt, gabaliņu vizināt, 11297
Dod, Dieviņ, jel panākt, jel gabalu vizināt! 29614
Dod’, Dieviņ, otram dot, ne no otra mīļi lūgt. 1448; 25746; 

p.2 1448,1
Dievi, dodi otram doti, ne no otra raudzities. p.1 1448,1
Tā saviju mēridama: Dod, Dieviņi, kā ozolu. 7348,1
Dod, Dieviņ, man pāditi, man līkstiņa sen zinama. 1665
Dod, Dieviņ, kundziņam maza bērna padomiņu. 31378
Dod, Dieviņ, tautu dēls tevim gudru padomiņu; 22880,2
Dod, Dieviņ, man padomu, man nevaida devejiņa: 4981
Dod, Dieviņ, pavasaru, vezšu tevi skudritēm, 26912
Dod, Dieviņ, to nospērt pirmajam pērkonam. 15619



Dod, Dieviņ, tā balēt man’ auguma pēlejam. 8871
Dod, Dieviņ, tur durties man’ auguma pēlejam. 8560
Dod, Dieviņi, tā nogrimt man’ auguma pēlejam. 8553
Dod, Dieviņ, tā aiziet man’ auguma pēlejam. p.2 83181

Dod, Dieviņ, tā locīt man’ auguma pēlejiņu. 8894
Dod, Dieviņ, tā nosalt man’ auguma pālajam. 8866
Dod, Dieviņ, tā pazust man’ auguma pēlejam. 8947
Dod, Dieviņ, man nopirkt jele staltu kumeliņu! 30045
Gan dziežu, gan dziežu, neprata māte; dod jali, Dieviņ, tēvam prast32! 1467
Dod, Dieviņ, lētu prātu, pa vienai atminešu. 197,6
Dod, Dieviņ, puišam prātu, cirvam kātu ietaisīt. 13000
Dod, Dieviņ, spēku, prātu, nedod otra vārgam būt; p.2 1448,1
Dìveņ dúd svòteņam otkan ít svòteņús: 19204,3
Dod, Dieviņ, puisenam svina kājas alvas acis, p.2 31460,1
Dod, Dieviņ, man jaunai puškot tautu cepuriti. 10482
Nadúd, Dìv*eņ, tò r dẹ z* ţẹ , kù redz*èju sapynā, 9852,1
Dod, Dieviņ, rītu jauku, meitu ciemu pārjājot: 29675
Dod, Dieviņ, miglas rītu, miglā jāšu lūkoties: 13842
Dod, Dieviņ, miglas rītu, uzlaidišu vanadziņu. 2568; 11808
Dod, Dieviņ, miglas rītu, rītu braukšu tautiņās, 15999
Dod, Dieviņ, man saimiti, es māceju maldināt: 31053
Dod, Dieviņ, kad vēl rastu citu tādu saimenieku: 19217
Dod, Dieviņ, sātu, gausu vecas mātes ratenī, 6971
Dod, Dieviņ, siltu sauli, sildi manu arajiņu: 26752
Dod, Dieviņ, siltu sauli, būs mušām baribiņa. 12705; p.2 12705,1
Do, Dievī, siltu sauli, bāra bēnam sildities. 4088
Dod, Dieviņ, siltu sauli, labu vēju kaltetaju! 28610
Dieviņ, dod siltu sauli, būs mušām launadziņš. 19908
Dod, Dieviņi, siltu sauli, jel vakara pusitē; 23718; 27272
Dod, Dieviņi, siltu sauli, šodien saules vajadzeja: 7507; 28611; 28612; 

28418
- Piedod jele, mīļš Dieviņš, tai nabaga sērdienei. 4978,3
Dar’ Dieviņu, zelta sētu visgarāmi jūras malas, 27683
Dod, Dieviņ, tiem ļaudīm nezinamus sirdēstiņus. 8676,1; p.2 8676,1
Dod, Dieviņi, man spēciņu līdz citam rītiņam! 8188,2
Dod, Dieviņi, tautām jāt, lai es varu līdzi jāt: 3274
Dod, Dieviņ, tautām jāt, lai es eimu, lai ne-eimu p.2 9490,1
Dod, Dieviņi, tautām jāt, vaj es iemu, vaj ne-iemu. 9490
Dod, Dieviņ, tautas labas, tautām labu māmuļiņu. 28330
Dod, Dieviņi, lēnas tautas jel mūžiņa galiņā. 23718
Tad, Dieviņ, vien nedod, kad es iešu tautiņās: 18144,1
Dod, Dieviņi, man tautieti, ietin gribu līdzi iet: 8377
Dod, Dieviņ, man telites, ja ganiņa man nebij, 28929
Dod, Dieviņ, tik telišu, cik spalviņu cekulā. 28934
Dúd, Dìveņ, tik ţeļeišu, kai skujeņu ẹgļeiţē. 18172
Dod, Dieviņ, man telites trim, četrām kārtiņām. 32453,3

32 Šeit uzrādītas 4 daktila rindas nevis 2, ka pārējā rādītājā.



Audz \,ẹ  Di°viņ, tik telíšu, cik skuidrišu pùlíti°^. p.1 1326,3
Dod, Dieviņ, tik telišu, kā skudrišu pūlitī p.1 1326,2
Dod’, Dieviņi, satikties ar godigu tēva dēlu 474
Ai, Dieviņ, man satikt savu Laimi celiņā, 9203,5; 11862
Dod, Dieviņ, man satikt jaunu puisi celiņā. 11862
Dod, Dieviņi, no tās vienas pilnus tautu tīrumiņus! 16511; 16452
Dod, Dieviņi, bagatiem kā utei vazaties. 8998
Dod, Dieviņi, ko dodams, dod jel drīzi vakariņu! 4408
Vai, Dieviņ, vai, Dieviņ, dod jel drīzi vakariņu! 16522
Dod, Dieviņi, novalkāt ar godiņu vainadziņu! 6603
Dod, Dieviņi, tam kreklam pa prātam valkataju. 7393
Dod, Dieviņ, lietu, vēju, lai sāk pekas cilaties. 16326
Dod, Dieviņ, lielu vēju, lai tās pekas cilajās. 33145
Dod, Dieviņ, veselibu tīru rudzu arajam. 8239; 27960; 28154
Dod, Dieviņ, veselibu, tur būs man krista bērns. 1085,4
Dod, Dievī, veselibu, mazajami bērniņam! 2009
Dod, Dieviņ, veselibu brandaviņa dzērejam; 19898
Dod, Dieviņi, veselibu, nedzīvošu samisusi; p.1 96,1
Dod, Dieviņi, veselibu, nepiekusu dzievadama, 9176
Dod, Dieviņ, veselibu rociņām, kājiņām, 23145
Dod, Dieviņ, veselibu kunga rijas kūlejam; 31533
Dúd, Dìveņ, vaseļibu meusu muižas saimenìcai! 32833
Dod, Dieviņi, tam tēvam nezinamu veselibu, 32832
Lieciet tautas man vaļiņu, dod, Dieviņ, veselibu, 7712
Lieciet tautas man vaļiņu, dod, Dieviņ, veselibu; 15161; 15162
Dod, Dieviņi, lielu vētru, lai grūž elles dibenāi. 23270
Dod, Dieviņi, tâi vietā atkal citu piedarīt. 25551
Dod, sist vilni man, Dieviņ, kā rudzišu tīrumam. 8319
Dieviņ, dod, ko dodams, dod man vīru dzērajiņu! 26951,1
Dod, Dieviņ, vīru labu, vīram labu padomiņu. 9492
Dod, Dieviņ(i), vīru labu, vīram labu padomiņu! 28331
Nedod, Dieviņ, tādu vīru, kāds manai māsiņai: 23013
Dod, Dieviņ, ko dodams, dod man vīru zābakos: 9489
Nedod, Dieviņ, tautu zemi ar bāliņa robežā: 10388
Dod, Dieviņ, man zemiti, neba man daudz vajaga: 27542; p.2 275561

Dod, Dieviņ, man zirdziņu, dod, Laimiņ, arajiņu; 3593
Kam, Dieviņi, zirgus devi, kad nedevi iemauktiņu? 12767
Dod, Dieviņi, tautiņām ceļā zirgus tapināt. 16572
Ja nenāc pats Dieviņš, dod jel savu zobentiņ’. 31754
Ak, Dieviņ, atdzen tautas, tūliņ gribu līdza iet: 3274,1
Gausini, Dieviņ, māsiņas pūru, 25188
Oì, Dìv*eņ, ratavoj, sokós mani atraits jemt. 9297,1; 13234,19
Oì, Dìveņ, ratavoi, sleikst maņ divi bòļeļeņi: 30689,1
Godaj, Dieviņ, tos ļautiņus, kas godaja bāreniti; 4029
Godā, Dieviņ, to meitiņu, kas ļautiņu valodās. 8920
Atgriež, Dieviņ, manu prātu no dzēraja arajiņa. 8004
Atgriež, Dieviņ, manu garu no netikla tēva dēla. 9621



Gul’, gul’, Dieviņ, rītā agri cēlies. 33332,1
Tev, Dieviņ, labs zirdziņš, apjāj manu rudzu lauku; 32561
Kur tu iesi, mīļš Dieviņi, pilnas rokas iemauktiņu? 5014,1; p.2 5014,1
Kur tu iesi, mīļš Dieviņi, ar sudraba sētuviti? 28028; 33956,2
Ej, Dìv*eņ, ej, Laìmeņ, bòriņeiša gùdeņā: 4985
Nòc, Dìviņ, nòc, Laìmeņ, bòreneiša gúdeņā: 5042
Ej, Dieviņi, istabā, dod tiem savu veselibu. 27306
Ej, Dìveņ, pa manim, pa munam bròļeņam. 23125,2
Ei, Dieviņ, tu papriekšu, es tavā ēniņā; 9180
Ej, Dieviņ, tu papriekšu, es tavās pēdiņās; 9096
Ej, Dieviņ, tu papriekšu, tev asaks zobentiņš, 9097
Eija, eija, mazbērniņš, kas, Dieviņ, tev kaiteja! 2047
Kal, Dieviņ, dzelzu sētu apkārt manu rudzu lauku, 28007
Kur, Dieviņ, dzelza pirti ar tērauda adatām, 8463,1
Atlaid*, Dìv*eņ, itù r ìẹ zi, vaìrók m*ẹitu nadzonóšu! 12762
Kam, Dieviņi, mani laidi, kam nelaidi bāleliņu? p.2 3801,1
Kam, Dieviņi, puišus laidi, kam to puišu vajadzeja? p.2 12799,1
Tos Dieviņ, pats ūzlas’ savēi zīd’ nēzdadziņ’. 4146
Cel, Dieviņ, zelta trepes, lai es nesu launadziņu. 27833,1; p.2 27833,1
Dar’ Dieviņ(i), zelta trepes, lai es nesu launadziņu. 278332

Dod, Dieviņ, zelta trepes, lai tam nestu launadziņu. 27833
Laid, Dieviņ, zelta trepes, lai es nesu launadziņu. 27833
Slien, Dieviņ, zelta trepes, lai es nesu launadziņu. 27833
Tais’, Dieviņ, zelta trepes, lai es nesu launadziņu. 278336

Līdz’, Dieviņ, man mazai, līdz’ dižai uzaugot, 15426
Palīdz’, Dieviņ, palīdz Laima, man nabaga bērniņam 1223
Dieviņ, līdzi, debess tēvs, man nabaga bērniņam p.1 1223,1
Līdz’, Dieviņu, līdz’, Dieviņu, man sērdienu bērniņam 5031
Līdz, Dieviņ, dubļus brist, panest ļaužu valodiņas. 5031,1
Palīdz, Dieviņ, šo dieniņu, palīdz visu vasariņu! 28857
Līdz, Dieviņ, man dzīvot skaidr’ ūdeņa maliņā. 34254
Palīdz man tu, Dieviņ, dzedziedā dzīvojot! 31075,1
Līdz, Dieviņ, paganīt, būs man baltas villainites. 29081
Palīdz man tu, Dieviņ, maza bērna paglabāt 3027
Līdz, Dieviņi, man pašam, līdz’ manaja līgavai, 27170
Oì, Dìv*eņ, paļeidz man atrasţ sovu ļaùdav*eņu! 26810
Palīdz, Dieviņ, notauļāt pa prātam līgaviņu. 11374
Palīdz man tu Dieviņ, kādeļ man nepalīdz’? 6689,2
Vai, Dieviņi, vai, Dieviņi, ka tu man nepalīdzi! 6689
Ja, Dieviņi, palīdzesi, raudās viena meitu māte. 13946
Palīdz, Dieviņ, tai mātei, kas pakāra šūpoliti, 1732
Dieviņ, līdzi rociņām citu darbu piedzīvot. 6935
Palīdz manim i, Dieviņi, pa pakaļu staigajot. 9122
Līdzi, Dieviņ, i līdzini, pa zemiti staigadams, 31226
Līdz’, Dieviņu, līdz’, Dieviņu, man mazam vīriņam, 34254
Kam, Dieviņ, man noliki asarās nodzīvot? 5129
Vai, Dieviņi, vai Laimiņa kur liks’ manas asariņas! 4960



Kur, Dieviņi, tu paliksi, kad mēs visi nomirsim, 33674; 33675; 
33679; 33676; 
33677; 33678; 
33676; 33674

Liec, Dieviņ, svētu kristu beidzamā šauviņā. 8005
Liec, Dieviņ, tu lietā, ļaudis lika nelietā, 8654
Ai, Dieviņ, ai, Dieviņ, ko tu esi man nolicis: 3914
Loc’, Dievī, man mēliti uz visām valodām, 14750
Satiek Māru. Vaicā Māra: ko mekleji mīļš Dieviņi? 4978
Met, Dieviņ, ērkšķu koku lielu ļaužu celiņā! 31225
Met, Dieviņ, zelta krustu istabiņas dibinā; 19350
Met, Dieviņ, zelta krustu beidzamā saujiņā; 8005
Ai, Dieviņ, nomet mieru, nojoz zaļu zobeniņu, 31911
Mīlē mani, mīļš Dieviņi, man nevaida mīletaja: 5059,3
Min, Dieviņ, pats labo ar savām kājiņām. 4808; 9081; 31162
Kaut, Dieviņ, man panākt savu Laimi celiņā, 9203,5
Nāc, Dieviņ, nāc, Laimiņ, māt’, ar meitu dalijās: 16412
Nāc, Dieviņ, saņemies, šauras manas duraviņas. 33255
Nāc, Dievi, aplūkātu, kāda mana dzīvošan’: 26887
Nāc, Dieviņi, pats apraugi, kāda mana dzīvošana: 25808
Nòc, Dìv*eņ, nòc, Laìm*eņ, nòc, Jèzeņ, ustobā! 19350,1
Nāc, Dieviņ, pats palīdzi grūta darba padzīvāt; 6933
Nāc, Dieviņi, man palīdzi rīta maļa ritināt, 8136
Nāc, Dieviņi, maltuvē, sajemiesi mēteliti: 8135
Es iesāku garu ceļu, nāc, Dieviņ, līdz ar man’; 31754
Nāc, Dieviņ, tu ar mani, es iestāju garu ceļu; 17842
Nāc, Dieviņ, tu tuvāk, žēlo mani nabadziņu. 31163
Nòç, Dìveņ, uz manim šùvokor vakarátu! 19738
Kam, Dieviņi, man atņēmi tik jaunai arajiņu? 27855
Ņem, Dieviņ, ko ņemdams, neņem manu arajiņu! 27387
Ņem, Dieviņis, pirmāk bērnus, pēc ņem tēvu, māmuliti, 4144,1; 27391
Ņem, Dieviņ, tēvu, māti, ņem bērniņus pakaļā, 4144
Ņem, Dieviņ, ko ņemdams, pieņem vecus cilveciņus, 27280
Šķir, Dieviņu, koku lapas, nešķir manu mūža draugu. 27404
Ņem, Dieviņ, ko ņemdams, neņem manu mūža draugu! 27388; 27389
Šķir, Dieviņ, ko šķirdams, nešķir mana mūža drauga. 27389
Ņem, Dieviņ, šūpuliti, neņem manu mūža draugu; 27392
Ņem, Dieviņis, laiž eņģeļi, manu dārgu dvēseliti. 27601,1
Ņem, Dieviņi, ko ņemdams, neņem tēvu gādataju. 27304,8
Kam, Dieviņ, tu atņēmi manu otru guletaju? 27857
Ņem, Dieviņi, mani jaunu, es gribeju jauna mirt, 27304,8
Ņem, Dieviņ, tu labos zem savām rociņām. 4780
Ņem, Dieviņ, kad ņemdams, tūliņ, gribu līdzi iet. 27386
Ai, Dieviņi, ņem tu mani, aiznes miera vietiņā. 4022
Ņem, Dieviņ, mani mazu, tāļu tēvs, māmuļiņa, 4143
Ņem, Dieviņi, mani mazu, tālu tēva, māmuļites, 27871
Ņem, Dieviņ, man’ papriekšu, ne kā manu māmuļiņu: 27328,1



Ak, Dieviņ, ak, Dieviņ, pieņem manu vīra māti, 23177,1
Ņem, Dieviņ, ko ņemdams, neņem meitu vaiņagā: 27747,2; 27748,8
Kam, Dieviņi, man atņēmi baltābola pļāvejiņu! 27843
Kam, Dieviņ, tu atņēmi šās pļaviņas pļāvejiņu! 25889,2
Ņem, Dieviņu, ko ņemdams, pusmūžā vien neņem: 27738,6
Ņem, Dieviņ, tu pie rokas, uzved mani kalniņā. 9118,1
Dod, Dieviņi, vara šķēres, meža galus līdzināt. 30662,2
Dod, Dieviņi, vara (al.: zelta) šķēres, mežiem galus līdzināt. 5313
Dod, Dieviņ, zelta šķēres, mežiem galus līdzināt. 30681,2
Ņem, Dieviņi, zelta šķēres, nolīdzini meža galus. 33899
Ņem, Dieviņ, zelta šķēres, līdzin’ meža virsonites; 26487,12
Ņem, Dieviņ, zelta šķēres, līdzin’ mežu virsaunites. 30681; p.2 8515,2
Ņem, Dieviņi, zelta ziedu, neņem manu dvēseliti. 1096
Jem, Dìveņ, şermu zirgu, apjój munu teìrumeņ; 32558
Apraùgi, mani, Dìveņ, poš’ myužeņa gaļeņā. 27272,2
Atrauņ, Dìv*eņ, kollpam m* /ẹ ļi, kam pasçèja màmiņai. 12617,3
Atlauz, Dìveņ, kollpa mèli, ka mòtei pasacèja. 12617,6
Ai, Dieviņ, tu pats redzi manas naudas bērumiņu. 29889
Ai, Dieviņi, redz tu mani tik patiesi dzīvojot, 34167
Redzi, redzi, tu, Dieviņi, kas tiešami nedzīvoja, 23059
Vai, Dieviņ, vai, Dieviņ, kā tu mani neredzeji, 3912
Tu, Dieviņ, gan redzeji, ko man dara sveša māte: 3944,16
Ak, Dieviņ, redz tu manis, man nav viena redzetaja, 4967
Redz’, Dieviņ, tu pats mani, man nav viena redzetaja: 5059,2
Dieviņ, redzi tēv’ ar māti, kas iedeva purvmalā! 25940,1
Ko, Dieviņi, tev sariebu, ka man grūt padariji? 5135
Sak’, Dieviņ, tētiti, kāda zaķam dzīvite, - 2310
Sak’, Dieviņi, labajiem, nemīt vāja kajiņām. 31243
Sak’, Dieviņ, ļautiņiem, nemīt mazu kājiņām. 9126
Sedz, Dieviņ, manus ganus ar peleku mēteliti. 762
Sēj, Dieviņ(i), manu daļu jele vienu birzumiņu. 33661
Sēj, Dieviņi, manu tiesu jele vienu birzumiņu. 32536
Sēj, Dieviņ(i), manu tiesu uz tiem celmu galiņiem. 33956,1
Atskaties tu, Dievī, kas tev tek pakaļā: 4398,1
Slēdz, Dieviņi, savus suņus sīkajās ķēdītēs! 28861
Sod’, Dieviņi, Rīgas kungus, kas tos karus sacēluši! 32172
Dieviņ, sodi to tautieti, kas preceja pavasari, 24551,1
Tev, Dieviņ, spēks, varite, tev gudrais padomiņš. 6933
Spirdzin’, Dieviņ, to meitiņu, kas palika sērdienite. 4122
Spirdzin’, Dieviņ, to zāliti, kas novīta saulitē: 4266; 8920
Kur, Dieviņ, tu stāveji, kad es biju maltuvē? p.2 8050,1
Kur, Dieviņ(i), tu stāveji, kad es gāju maltuvē? 8050
Kur, Dieviņ, tu stāveji, kad es gāju tautiņās? 17839
Nosūt’, Dieviņ, labvakaru manam maizes arajam; 8761
Svētī, Dieviņ, to vietiņu, kur ēdam, kur dzeram; 2025
Šaut, Dieviņ, ‘ļaužu mēl’ smalkajām nātriņām. 8627
Šaut, Dieviņ, vecu puisi ar ābeļu rīkstiņām, 22118,1



Šķiņķā, Dieviņ, tai pāditi, es tai nieka nešķinķāšu; p.1 1838,1
Šķiņķā, Dieviņ, kaltus ratus, sešus bērus kumeliņus. p.1 1838,1
Šķir, Dieviņ, arajiņu, šķir ar gudru padomiņu. p.2 16470,1
Škir, Dìveņ, ceļi, dúd lobu laìmu! 17840
Šķir, Dieviņu, man celiņu, dod laimiņu, dzīvojot, 17846
Šķir, Dieviņ, ceļu man, ārdi manu valodiņ’. 1175; 4223; 17845; 

34350; 5341
Šķir, Dieviņ, manu ceļu, raisi manu valodiņu, 32154; p.1 1175,1
Šķir, Dieviņ, manu ceļu, vadi manu valodiņu. p.2 1175,1
Kam, Dieviņ, man piešķīri tik nelieti tēva dēlu! 21402
Šķir, Dieviņ(i), lietus gaisu deviņiem gabaliem, 18157
Šķir, Dieviņ, lietus gaisu deviņosi gabalos, p.2 18157,1
Šķir, Dieviņi, man matiņus, raisi manu valodiņu, 16923,1
Izšķir, Dieviņ, vecus puišus no jaunām meitenēm. 13042
Šķir, Dieviņ, zaļu zāli, glabā manu augumiņu, 8881
Tais’, Dieviņ, dzelzu sētu apkārt manu dzīvošanu: 9143
Tais’, Dieviņ, zelta trepes, lai es varu apraudzit. 4007
Kur, Dieviņ, tu tecesi pilnu šauju āmariņu? 5010
Tin, Dieviņi, kunga dusmas, baltā diega kamolā, 9646
Tin, Dieviņi, kunga prātu baltā diegu kamolā, 31404
Vēl’, Dieviņ, lem, Laimiņ, man jel labu arajiņu; 9486,1
Vēl’, Dieviņ, maizes vietu, mūžam labu arajiņu. 9151
Vēl’, Dieviņ, man izbēgt no dzēraja tēva dēla. 7144
Vēl’, Dieviņ, vēledamis, vēl’ man labu mūžu draugu, 9488,1
Vēl’, Dieviņ, lem Laimiņ, labu mūžu nodzīvot. 9268
Vēl’, Dieviņ, tu man labu, vēl’ ar labu labumiņu; 9155
Vēl’, Dieviņ, tu man labu, ļaud’s man laba nevēleja, 9152; 9154; 9153; 

8596,3; 9145; 9149; 
9150; 9043; 9146; 
9147; 9144; 9115,1; 
9148; 9151; 
p.2 4841,1; p.2 9145,1

Vēli labu, mīļš Dieviņi, ļaudis labu nevēleja: 9149
Vēl’, Dieviņ, lem, Laimiņ, man to vienu pļāvejiņu! 28600
Aizvel, Dieviņ, skauģam acis ar zaļiem veleniem! 29206,2
Atved, Dieviņ, labus ļaudis, lēkšu pati kamanās. 10944
Ved, Dieviņ, to pie manis, kam tie zelta iemauktiņi. 29597
Vij, Dieviņ, zelta viju visgaram jūras malu, 31032
Tu zin’, Dieviņ, kā man klājas: 2222
Zin’, Dieviņ, kur lec saule, kur noiet vakarāi; 9797,1
Zin’, Dieviņi, kur ved tautas, kur mūžiņu nodzīvošu, 9797,1
Dieviņ, zini, kad pietrūkšu es no ļaužu valodām. 8989,1
Nožēloji tu, Dieviņi, manas žēlas asariņas: 24990,2
Žàloj, Dìveņ, žàloj, Laìm*e, mòţẹ vaìra nažaloj; 17348
Žēlo mani, mīļš Dieviņi, man nevaida žēlotaja, 4717,2; 5059,1

Dieviņš mani aicinaja trīs gadiņi dienastā 33658



Kad Dieviņš aicinaja, tad pašam jāaiziet. 27346
Dievins manu augumīnu visai garu audzinaja, 5306
Ko jūs, ļaudis, brīnaties, Dieviņš mani audzinaja. 5073
Kam Dieviņis mani vienu tik raženu audzinaja? 15514
Kam Dieviņis mani vienu neraženu audzinaja? 5425
Kaut Dieviņis man audzetu, es mācetu pataisīt. 6880
Dieviņš kalnus audzinaja, es audzinu kumeliņu. 31777
Dieviņš kalnus audzinaja, saule mežus līdzinaja. 31778
Dieviņš kalnus audzinaja, vējiņam pāri pūst. 31779
Man Dieviņis audzeja rožu krūmu istabā. 9113
Vēl Dieviņš bārās aiz muižas rijas. 31653
Dieviņš brauce, Laime jāja, pakrīt Laimes kumeliņš. 32825,1; 33653
Dieviņš brauca, mīļa Māra svētu rītu baznicā. 33670
Dieviņš brauca, mīļa Māŗa svētu rītu pirtiņā, 1077
Dieviņš brauca debesies, izved manu dvēseliti. 27599
Dìv*aņč brauça por azaru, boltus ladus lauz*eidams; 33478
Dieviņš brauca par kalniņu sudrabotu mēteliti. 33254
Dieviņš brauca uz kalniņa, odžu grožus rociņā. 34110
Lēni, lēni, Dieviņš brauca no kalniņa lejiņā, 32953; 32954; 

33681; 33682; 33683
Lēni, lēni, Dieviņš jāja no kalniņa lejiņā; 33684
Làni, làni, Dìviņš jója nu kalniņa lajiņā, 33682,1
Lēņi, lēņi Dieviņš gāja no kalniņa lejiņā. 33683
Rāmi, rāmi Dieviņš brauca no kalniņa lejiņā, 33689
Dieviņš brauca tumšu nakti, es Dieviņa ormanitis. 9092
Dieviņš brauca niedres tiltu ābolainu kumeliņu; 32931,1; 33654
Pa zāliti Dieviņš brauca akmenoju kumeliņu; 30063,1; 34067,6
Dieviņš brida rudzu lauku ar peleku mēteliti; 32532; 32533; 

p.2 32532,1
Dieviņš alu pabrūveja, pa zemiti lasidams; 8082
Dieviņš alu padarija, zemē graudus lasidams. 8082,1
Dieviņš man par draugu būs, mēnestiņa gaišumiņš. 33697,6
Cel, Dieviņ, pēlejam nezinamas nelaimites, 4850
Kā Dieviņis godā cēla to nabaga sērdieniti! 5122
Dieviņš, mani pats iecēla bajāriņa kamanās. 5255
Dieviņš cēla sērdieniti bajāriņa kumeļā. 5005; p.2 5005,1
Laimiņ’, ved’, Dieviņš cēl’ laba vīr’ kumeļā. 9015
Man Dieviņis krēslu cēla bajāriņa sētiņā. 4986
Dieviņš cēla mazajam sudrabiņa sēdeliti. 31191
Mīļš Dieviņis trepes cēla, dvēselišu gaididams. 27609
Pacelies, mīļš Dieviņis, strāpē manus ienaidniekus. 9123
Gana agri es cēlos, mīļš Dieviņš vēl jo agri. 6721; 33668
Ļaudis mani niecinaja, Dieviņš man cilenaja; 8613
Lai Dievinsa cilinaja bagatosa ļautiņos. 1536
Lai Dievinis cilinaja bagatajā vietiņā. p.1 1536,1
Dieviņš dara zeltaploku stūru stūru, zaru zaru. 4978,3
Dieviņš dara aplociņu zeltitiem zariņiem. 4978,2



Jauki, jauki, Dieviņš dara, vasariņu sūtidams: p.2 2871,1
Bititēm, meitiņām, tām Dieviņš labu dar! 17767
Bititei, meitiņai, tām Dieviņš labu vēl: 17767
Bititēm, meitiņām, tām Dieviņš labi dara: 17768
Labi, labi Dieviņš dara bajariņa dēliņam: 21965,5
Ekur labi Dieviņš dara bajariņa meitiņām: 22244; 31196; 

31223;
Labi, labi Dieviņš dara bārenišu meitiņām: 5926,5
Labi, labi Dieviņš dara, katram savs rājejiņš: 31050,1
Labi, labi Dieviņš dara, no bāraines saiminieci. 5144
Labi, labi Dieviņš dara, no lāčauzas tīru maizi: 5144
Šodien Dieviņš labi dara, šodien deva jauku laiku, 13903
Dieviņš manim laivu dara (?), vējš matiņus purinaja. 30712
Dieviņš durvu neatdara, eņģeliši nesaņem. 27620
Dieviņš kalnus padarija, kundziņš smagu vezumiņu. 31780
-Zeme resnu audzinaja, Dieviņš kuplu darinaja. 2770
Dieviņš pūru darinaja, Māŗa govis audzinaja. 4894
Dieviņš smalki sadauzija sudrabiņa alus kannu; 33768
Dieviņš tavu dvēseliti sēra guni dedzinās. 3928
Dieviņš sveces dedzinaja, Laimit’ galdu apklājuse. 32813
Ne domāta nedomaju, ko domaja mīļš Dieviņš: 4991,4
Es nebūtu to domajis, ko Dieviņis man domaja: 22056,1
Es nebūtu to domajse, ko Dieviņis izdomajis: 4991,4
Kaut jel Dieviņis Gaismiņu dotu, 25774,4
Dieviņš man spītedams dod dzēraj’ arajiņu. 26999
Meitas vien, meitas vien dod Dieviņš dodamo; 12074
Dos, Dieviņš, liks Laimiņa, būs pirmajā jājumā. 13945
Dos, Dieviņš, liks Laimite, mazgaš’ baltu villainiti, 9644
Kur as jímu, kas man dús, koleič man Díventš dús. 4684,1
Aijā, aijā tas bērniņš, kamēr Dieviņš citu dos; 1868
Aijā, aijā tas bērniņš, kalēt Dieviņš citu dos; p.1 1868,1
Eijā, eijā tas bērniņis, līdz Dieviņis citu deva; p.2 1868,1
Kad Dieviņis citu deva, to sviedišu pabeņķī. p.2 1868,1
Kad Dieviņš citu dos, to sviedisim kājgalī. 1868; p.1 1868,1
Dieviņš dos to dieniņu, visas sešas pilnas bērt. 30932,1
Dieviņš dos visu labu, kur ļautiņi nicinaja. 8637,1
Ja Dieviņš labi dos, tur būs man krustdēliņš. 1085,3
Ja Di°vìņš laebi důs, tur bús mun kruizdéliņš. p.1 1085,1
Ja Dieviņš laimi dos, i man ari pāde būs. 1085,2
Ja Dieviņis laimi dos, es ēdišu to maiziti. 9388
Dos Dievits lētu mūžu, pa vienai atminešu. p.1 197,1
Kamēr man Dieviņš dos savu siena pļāvejiņu. 28685
Dieviņš dos saprašanu, Laima dos padomiņu. 22874
Kur es ņēmu, kas man deva, ikām man Dieviņš deva. 4684
Kad Dieviņis man nedeva pa prātam(i) arajiņa. 10148,2
Kam Dieviņš man nedeva pēc prātiņa arajiņu. 15549
Dieviņš deva, man vēleja slinku vīru arajiņu. 21870



Kam Dieviņis man nedeva šâi zemē arajiņa? 10043; 10190,3
To jau tev Dieviņš deva, nešūpotu, neaukletu. 4747,1
Auklejam mēs, māsiņas, ko katrai Dieviņš deva: 3351
Kam Dieviņš man nedeve, viena īsta bāleliņa. 3380
Tev Dieviņis brāli deva, tam mūžiņu nolēmām; 1226
Dieviņš deva krustu dēlu(meitu), aizzajūdžu dancotaju. 1328
Dievits deva, Dievs atņēma manim otru mūža draugu; 27857,2
Kam Dieviņš man nedeva āboliņa ēdajiņu. 29159,1
Kam Dieviņis man nedeva pa prātame guletaju. 24868,1; 25018
Dieviņš manim pats iedeva ābolaiņu kumeliņu; 29667
Mīļš Dieviņis man iedeva ābolaini kumeliņu; 29667,2
Ikam man Dieviņš deva izbraucamu kumeliņu. 29745,2
Kam Dieviņis tiem nedeva izjājamu kumeliņu. 29745
Pats Dieviņis man iedeva sav’ jājamu kumeliņu. 30064
Ko Dieviņš man iedeva, to iebāžu ķeselē. 33651
Gana man Dieviņš deve, gana Dievs palīdzeja; 9100
Dievins deva lietum līt, lai vajaga, nevajaga; 9490
Dieviņš deva, manim tika dižan’ daiļa līgaviņa. 13264
Dieviņš deva dzīvojot gatavā ielīgot. 17768,5
Lai ļautiņi neredzeja, ko man deva mīļš Dieviņš. 1060,1
Kam Dieviņis mums nedeva kā citiem ļautiņiem. 31195
Dieviņš manim maizi deva, kundziņš zemes gabaliņu. 31353
Dieviņš man mantu deva, dodat, kungi, novadiņu. 31104
Kādas māršas es gribeju, tādu man Dieviņš deva: 21223
Kādu mani Dieviņš deva, tādu māte audzinaja, 8494; 21486
Dieviņš man deva, māte audzinaja, 31950
- Dieviņš man mazu deva, pats es dižu audzinaju. 29653,4
Dievits manim naudu deva, Laime labu kumeliņu. 9102
Dieviņš manim naudu deva, nauda labu kumeliņu. 29710
Dieviņš man naudu deva, Laima gudru padomiņu. 1222; p.1 1222,1
Dieviņš deve īsti īsu, stupelišu nesataju. 7273,3
Kā Dieviņš mani deva, tā dos manu ņēmejiņu. 9382
Gan lādēi, gulejat, līdz Dieviņis pādi deva. 1491,1
Tev Dieviņis pādi deva, nemāceji daudzināt. 1580
Man Dieviņis pādi deva, dod’ pādei tikumiņu. 1555
Dieviņš man prātu deva, Laimit’ gudru padomiņu. 5039
Ka Dieviņis mun nedeva dābuliņa pļāvejiņa. 27843,3
Tikām man Dieviņš deva pašai siena pļāvejiņu. 2868,5
Dieviņš manim roku deva, kalniņā kāpinaja. p.2 3867,1
Kamēr man Dieviņš deva pa prātam valkataju. 7403
Kam Dieviņis man nedeva pa prātam valkataju. 22982
Kādu vietu es gribeju, tādu man Dieviņš deva: 25885,9
Kādas vietas es taujaju, tādu man Dieviņš deva: 25917,5
Kādu vīru es gribeju, tād’ ar’ man Dievins deva: 21914,3
Kur ta zaļa zāle jēma? - Tai iedeva mīļš Dieviņis. 33494,3
Man Dieviņš zemi deva par to kāpšļu turejum’. 33656
Vaj bij mana paša laime, vaj bij manim Dieviņš devis: 30014,2



Kad Dieviņis man būt devis jele vienu bāleliņu! 3382
Būt’ Dieviņs man iedevis pa prātam tēva dēlu! 7580
Kaut Dieviņš man nedevis pašai kaites dzīvojot. 21656
Būt’ Dieviņš lietu devis, lai atkusa naudas bedre. 25699
Vaj Dieviņš man bij licis, tik lustigu līgaviņu? 186
Vaj bij man Dieviņš devis, tik lustigu līgaviņu? 186
Vaj bij pats Dieviņš devis tik lustigu līgaviņu: 21866
Vaj bij manim Dieviņš devis tik lustigu līgaviņu? p.1 185,1
Vaj man bija Dieviņš devis tiki smuku līgaviņu, 21383
Būt’ Dieviņš man nedevis pašai gudra padomiņa. 13700
Ko bij tevim Dieviņš devis, tumšu nakti staigajot? 1150
Ků tev bija Di°viņš dev’s, tuimšu nakti staìgájůt? p.1 1150,1
Ja tev bija Dieviņš devis, valkai zeltu sudrabiņu. 23810
Svētkos svētais Dieviņš dzima, lielu dienu nokristija. 33294,1
Vēl Dieviņš pakaļ dzina simtu bēru kumeliņu. 18043,20
Augšā tevi Dieviņš dzird, zemē mani bāleniši. 2437
Vaj Dieviņis še dzīvoja, vaj bagati bāleliņi. 3709
Dieviņš savu kumeliņu uz akmeņa dusinaja, 33660
Dieviņš ēda launadziņu vājajā sētiņā. 31141
Iestādiju rācentiņus, lai Dieviņš nu gādā, 28572,2
Dievins koši gavileja, baltus gaiļus ganidams. 30622,1
Nebēdā, Jāņa māte, gan Dieviņš gausinās. 32771
Dieviņš godu godinaja, Laimit’ slavu slavinaja. 5004
Tā Dieviņis nogremdēs man valodu cēlejiņu. 8553,3
Tā Dieviņis nogremdēs manim ļauna vēletajus. 8553,1
Dieviņš ari godu grib par maizites devumiņu. 1478
Dieviņš ari godu grib par maizites dodamiņ’. 1478
Grib Dieviņš šo zemiti ar ūdeni slīcināt; 33669
Jūs, ļautiņi neziniet, kur Dieviņš nakti guļ: 33829,3
Atminiet, sveši ļaud’s, kur Dieviņš nakti gul? 26060
Še Dieviņš nakti gul, še duseja launadziņu. 32800
Jās Dieviņš, brauks Laimite, kritīs Laimes kumeliņš. 32825
Dieviņš jāja, Laime brauca, pakrīt Laimes kumeliņš. 1073; p.1 1073,1
Tur atjāja mīļš Dieviņis ar Māriņas kumeliņu; 4978
Dieviņš jāja niedru tiltu saspraudzetu kumeliņu; 33654,1
Dieviņš jāja zvirgzdu tiltu ar spangainu kumeliņu; 32931,5
Dieviņš jāje zvirgzdu tiltā ābultaiņu kumeliņu. 33617; 33655; 33672
Dieviņš jāja rudzu lauku ar peleku mēteliti, 32534; 32535
Dieviņš jāja rudzu lauku, mētelī satinies; 32542,1
Dieviņš jāja, Laime brauca sērdienei panākstos. 5060
Dieviņš jāja, Māra brauca sērdieņiem panākstos. 4979
Kliedza vīri, zviedza zirgi, Dieviņš jāja pieguļā; 738
Puiši kliedz, zirgi zviedz: Dieviņš jāja pieguļā. 29176
Ít m*eitiņis vakarátu ít Dìveņš klaùşeitús. 4984
Dieviņš gaja, Māra brauca svētu rītu baznicā. 1976,13
Dieviņš gāja pa celiņu pašā Jāņa vakarā, 32913
Dieviņš man biedros gāja, mēnestiņis gaisumāi. 33697,2



Mīļš Dieviņis kalpu gāja, mīļa Māŗa kalponiti. 11776,1
Dieviņš pats kalpiem gāja, mīļa Māra kalponēm. 11776
Ir Dieviņš kāzās gāja, mīļa Māre aicinaja. 15895
Dìventš gòja medébâ ar sudobra suņéšim. 33762,1
Dieviņš medit i azgāja ar sudraba sunišiem; 33825
Dieviņš gāja lauciņā ar zeltitu sētaviti; 27953
Dieviņš gāja rudzu lauku rudzu rogu cepuriti. 32555
Dieviņš gāja rudzu sēt ar sudraba sētaviti; 7954
Dìveņš gòja rudzu seìtu, svàta Mòra pabèržótu: 27955
Lēni, lēni Dieviņš gāja par atraitnes tīrumiņu, 27866
Rāmi, rāmi Dieviņš gāja par tiem lauku tīrumiem, 33682,8
Te Dieviņš jostu joza, te pabira sudrabiņš. 29579
Kur Dieviņis jostu joza, tur nokrita zobeniņš. 33140
Kur Dieviņis jostu jozis, tur palicis zobentiņš. 33140
Dieviņš manu laivu īra, vējš matiņus purinaja. 30712
Priekš saulites, priekš gaismiņas Dieviņš jūdza kumeliņus:- 1368,4
Dieviņš kala debesīs, ogles bira Daugavā, 33724
Dieviņš kāpe kumeļā, es kāpsliņus patureju; 33656
Man Dieviņis aizkrāsnē pelekām austiņām. 34368
Ij Dieviņš krustijās, pats krustiņa nesejiņš. p.1 1357,1
Tam Dieviņa kumeļami zvaigžņu deķis mugurā. 33655
Dieviņš kūra uguntiņu, bāra bērnus sildidams. 4982
Dieviņš visas tās salasa sudrabiņa laiviņā. 4970
Mani vienu Dieviņš laida ar to vienu bāleniņu? 3388,1
Kādu mani Dieviņš laidis, tāda mūžu nodzīvošu. p.2 8539,1
Būt Dieviņš mani laidis labāk puisi, ne meitiņu, 3801
Dieviņš zeltu izlaistija, tīru maizi gribedams. 32548
To man bija Dieviņš lēmis, to māmiņa lolojuse. 14755
Grib Dieviņš nelīdzēt, drīz paliek nabagā. 25963,1
Laiks man iet tautiņās, kad Dieviņš palīdzetu. 10153
Nedodama nepiedosi, kad Dieviņš nepalīdz. 16410
Lai Dieviņš tev palīdz, man ir laba gulešana. p.2 27656,1
Laiska saka guledama: man Dieviņis nepalīdz. 6689,1
Kad Dieviņš nepalīdz, paliek abi nabadziņi. 25963
Lai Dieviņis man palīdz šo vasaru izganīt! 28856
Mīlat mani jūs brāliši, gan Dieviņis man līdzēs. 3861
Ja Dieviņis palīdzēs, tapat drīzi cauri iešu. 19017
Kad Dieviņis palīdzēs, es visiem cauri tikšu. 34163,2
Nebēdā tu, dēliņ, gan Dieviņš palīdzēs. 34043,10
Ja Dieviņš palīdzēs, tad piesiešu līdz durvēm. 16430
Ja Dieviņš palīdzēs, tad atsiešu da durviem. 16503
Ja Dieviņš palīdzēs, es atsiešu līdz durviem. 16509
Ja Dieviņš palīdzēs, būs man visa istabiņa. 18878; 19105; 

23392; 23484
Dancejiet, kāzenieki, gan Dieviņš palīdzēs. 33616,2
Celies, laiska, strādā darbu, gan Dieviņis palīdzēs. 6689,1
Lūdz ardams, ecedams, tad Dieviņš palīdzēs. 19910; p.2 19910,1



Ja Dieviņš palīdzēs, par nedeļu nošņapās. 2891
Ja Dieviņš palīdzēs, līgos liepa pie ozola. 12460,3
Ja Dieviņš man līdzēse (palīdzēs), tur man ari pāde būs. 1085,8
Kas radiņu nemīlēs, tam Dieviņš nelīdzēs. 3883
Ja Dieviņis palīdzēs, es visiema atsacišu. 15166,5
Ta tev pāri jāstaigā, kā Dieviņš palīdzēs. 17444
Dieviņš man palīdzeja, ne bagati bāleliņi. 3866
Lai Dieviņš palīdzeja bāreņiem dzīvojot. 5098
Bititēm, māsiņām, tām Dieviņš palīdzeja: 17767
Dieviņš manim palīdzeja to celiņu izstaigāt: 1410
Žēl manama cieminama, kad Dievinis man līdzeja: 9129; 31158
Dieviņš man palīdzeja šâi visā dieniņā. 3032
Man Dieviņš palīdzeja tâi visā dieniņā. 8037
Labvakaru rudzu lauki, kā Dieviņis tev līdzeja? 32553; 32554
- Es, māsiņa, pats audzeju, man Dieviņš palīdzeja. 29653,3
Kad es biju jauna meita, man Dieviņš33 palīdzeja: 5926; p.2 5926,1
Kad Dieviņis nelīdzeja, drīz palika nabagā. 31177
Ienaidnieki slikta vēl, Dieviņš labi palīdzeja. 9085
Kā to būs izpostit, kam Dieviņš palīdzeja. 9138
Es apņēmu sērdieniti, lai Dieviņis man līdzeja. 5253
Man Dieviņš palīdzeja, nopakaļas staigajot. 9122
Uzvareju, uzvareju, Dieviņš manim palīdzeja! 892; 21117; 21118
Kā Dieviņš tev līdzeja, kā manam znotiņam? 26551,2
Ir meitiņa adijusi, ir Dieviņš palīdzeja: 25529
Vaj tās Dieviņis nolīdzinajs? 20200
Dieviņš lēja zelta kroni tiem nabaga sērdienišiem. 4618
Devitē galotē Dieviņš lēje sudrabiņ’. 33748,1
Tâi trešā lapiņā Dieviņš lēja sudrabiņu. 33751
Liks Dieviņis, dos Laimite, tur būs man krusta bērns. 1085
Vaj Dieviņš, vaj Laimite grūtu mūžu man nolika? 26920
Pats Dieviņš raugu lika, medū rokas mērcedams. 19658
Vaj Dieviņš man nolicis ar Annēm nodzīvot? 27188
Vaj bij man Dieviņš licis, vaj otram pasasmēju? 22285,1
Vaj bij man Dieviņš licis, vaj Laimiņa vēlejuse, 17755,3
Vaj Dieviņš man nolicis, vaj Laimite novēlejse: 22223
Dieviņš līda istabā lielu platu mēteliti 33255
Dieviņš līda līdumiņu, ne visiem līdzi līda: 33657
Dieviņš mani lūgtin lūdza trīs gadiņi dienastā; 33659
Nemākušu nevarēja ne Dieviņš izmācīt. 3035,2
Dieviņš māca bāreniti visadam darbiņam. 4742
Mākuliti Dieviņš māca, nemākuli māmuļiņa; 3035; p.2 3035,1
Dieviņš viņā maliņā ar garo pātadziņu. 29582
Meklē mani mīļš Dieviņis ar saviem dēliņiem. 4978,3
Meklē mani mīļš Dieviņš ar pieciem eņģeļiem. 4978,6
Meklē mani mīļš Dieviņis ar visiem enģeļiem. 4978
Meklē mani mīļš Dieviņš ar saviem sulaiņiem. 4978,5

33 LD otrajā pielikumā forma “Dieviņis”.



Lai Dieviņš izmeklē tur priekš manis līgaviņu. 11015,2
Dieviņš man laipu meta, laipu, laipas galiņā, 18762
Dieviņš laipu man pārmeta, es teciņus pārteceju. 9108
Dieviņš meta Saulitei ar sudraba akmentiņu. 33906
Vaj Dieviņis nepiemeta tev malcinas vedejinu? 27840,2
Kaut Dieviņš ne-iemetis žuburaiņu žagariņu. 31021
Es būt’ ari ceļu gājis, kad Dieviņis līdzu nāktu; 31752; 33665
Te nāks Dieviņš naksniņu gulēt. 33332,1
Nāc, apraugi, mīļš Dieviņš, kāda mana dzīvošana: 25808,2
Dieviņš man biedram nāca, mēnestiņis gaišumam. 33697
Tur atnāca mīļa Māŗa (al.: mīļš Dieviņis) ar divim enģeļim. 5062
Dieviņš mani meklēt nāce ar visiem enģeļiem. 4978,2
Nāk, tautiņas, ved sērdieni, mīļš Dieviņš pakaļ nāce. 5097
Pa trešiem Dieviņš nāca ik rītiņa, ik vakara. 25805
Lēni, lēni Dieviņš nāca no Vāczemes Vidzemē. 33683,5
Celies pādite, actiņu mazgāt; Dieviņš ienesa skaidr’ ūdentiņu, 1340
Dieviņš pats ziņu nesa, Laime ceļu parādija. 14602
Kam Dieviņis man atņēma tik jaunai arajiņu. 27853
Kam Dieviņis man atņēma āboliņu ēdejiņu. 29159,1
Vaj Dieviņis nepieņēma, vaj eņģeļi ne-ielaida? 27601,1; 27620,1
Mirt man bij šu jaunam, kad Dievinis mani ņem; 27375
Mirt man tika ir jaunam, kad Dieviņis mani ņemtu; 27377
Miert man bij kaut jaunam, kad Dieviņis mani jēma. 27371
Mirt man bij šu jaunam, kad Dievinis mani ņēma; 27374
Mirt man tika ir jaunam, būt’ Dieviņis mani ņēmis; 27377
Atņem manim mīļš Dieviņis pirmajo laulajumu: 27837
Ko bij’ ļaunu nodarijis, Dieviņš jēme māmuļiņu, 4072
Kaut Dieviņš mani jemtu tur, kur mana māmuliņ’! 4065
Kad Dieviņš mani ņems, ņem tu citu mātes meitu. 27352
Dievits ņēma Saules meitu, Vāczemē kāzas dzēra. 34039,1
Dieviņš ņēma Saules meitu, Pērkons jāja panāčos. 24043,8; 34047,1
Kam Dieviņš man atņēma āboliņa pļāvejiņu. p.2 27843,1
Dieviņš ņēma pie rociņas, veda mani kalniņā. 3867
Kad Dieviņš mani ņēma, lai ņem manu līgaviņu. 22771
Ņem Dieviņis pie rociņas, vedīs mani kalniņā, 9118
Dieviņš ņēma pie rociņas, veda mani kalniņā. 9118
Kam Dievinis man atjēma villainišu nesataju. 27690
Kam Dieviņis man atņēma villainišu valkataju. 27678
Man Dieviņš pagalmā vībotnišu krūmiņā. 13232
Mīļš Dieviņš priekšā, mīļš pakaļā; 17425
Ta Dieviņis jūs puškos ar slaikiem brūtganiem. 32333
Tā Dieviņis jūs puškos ar dēliem, ar meitām. 1080
Tad Dieviņis jūs puškos ar miežiem, ar rudziem. 32326
Kā Dieviņis jūs puškoja ar miežiem, ar rudziem. 32326,1
Vaj Dieviņš nesarada pa prātam arajiņu? p.2 229681

Man Dieviņis nesarada šī zemē arajiņa. 10190
Ka Dieviņš man nerada šâi zemēi arajiņu. p.2 109761



Vaj Dieviņis jūs radija savā laimes kambarī? 21190
Dievits raksta debesīs vienu mazu grāmatiņu, 27684,2
Dieviņš savus puišus rāja, kam tie agri necēlās. 34042
Raud Dieviņš, mīļa Māra, redz netikli noņemam. 24476,1
Ni Dieviņis man’ ierauga, ni īstaji bāleliņi. p.2 3886,1
Šķiet Dieviņis neredzot, ko man dara ļauni ļaudis. 9130
Dieviņš redz, tēvs ar māt`, kur radiņu necereja. 13235
Gan Dieviņš mani redz, gan redz manus spērejiņus. 31185
Tapat mani Dievits redz, kā tos citus zābakos. 31186
Nu redz mani mīļš Dieviņš, nu bagati bāleliņi. 30370
Neredz mani mīļš Dieviņš, ne bagati bēleliņi. 3886,2; 30370
Ne Dieviņš man’ ieredz, ne ar’ savi bāleliņi. 3885,2
Ne nu vaira Dieviņš redz, ne ar’ savi bāleliņi. 3886
Dieviņš mani gan redzeja, brāļi (al.: ļaudis?) vis neredzeja. 3886,3
Dieviņš rūc, Dieviņš rūc, zibšņus met ozolā; 33700
Dieviņš man pasacija: meklē tāda ezeriņa, 31982
Dieviņš sauca vecus vīrus, vidū lauka stāvedams. 27956
Dieviņš sēd, Laima stāv, laba rīta gaididami. 7996
- Mīļš Dieviņis man apsedza ar pavasara lietutiņu. 2769,4
Mīļš Dieviņš miežus sēja sudrabiņa sētuviņu. 28016
Dieviņš sēja sudarbiņu visgarām jūrmalai; 33661
Dieviņš sēja sudrabiņu celmotā līdumā. 33956,1
Dieviņš sēja sudrabiņu visu garu Jāņu nakti. 32536
Te Dieviņš sildijies, te palicis mētelitis. 30074
Dieviņš skaita grāmatā, vaj bij visi meža putni. 2651
Ūsiņš dieviņš slaistijās mana staļļa pakaļā. 30087
Dieviņš man nesasmēja, ne manam augumam. 8415
Gan Dieviņš tev apsmies tavu staltu cepuriti. p.2 6126,1
Gan Dieviņš jums atsmies jūsu rožu dārziņā. 6126,1
Lai Dieviņis jums apsmej jūsu zīļu vaiņagam. 6126
Dieviņš savu roku sniedza, veda mani kalniņā. 3867
Pats Dievins roku sniedza, vilka mani maliņā. 9091
To tev Dieviņš apsolija. 28805
Vēl Dieviņis apsolija simtu bēru kumeliņu. 4887,2
Mīļš Dieviņis apsolijās simtiem bēru kumeliņu. 1976,6
Man’ Dieviņš atspaidija ar sidraba atspaidienu. 9230
Lei Dieviņis neatstāja tukšu rudzu apcirkniti. 22530
Stāv Dieviņš, mīļa Laime, labu rītu gaididami. 7996,4
Dieviņš man klāt stāveja, kad pie galda piesēdos. 5023
Dieviņš stāv aiz vārtiem apseglotu kumeliņu. 32912,1
Dieviņš stāv aiz vārtiem nosvīdušu kumeliņu. 33275
Dieviņš tavu dvēselīti kā ieviņu sutinās. 31501
Dieviņš tevim iešķinķos simtu bēru kumeliņu. 1976,13
Dieviņš mane iešķinķoja mazu bēru kumeliņu; 29666
Dieviņš manim iešķinķoja seši zari zobentiņu. 9092
Tur Dieviņš man pašķīra līgsmu maizes arajiņu. 384
Kā Dieviņš man atšķīra no mīļās māmuļiņas. 18157,2



Dieviņš sievas dvēseliti nēzdogā vēcinaja. 1232; p.2 12332.1; 
p.1 12332,1

Kad Dieviņis man vēletu to sirmaju kumeliņu, 10690,2
Kaut Dieviņš man vēletu, kā es ari jauns nomirtu! 27302
Dieviņš manim vēl dzīvot, ļauni ļaudis nevēleja 9085,1
Vēl’, Dieviņ, tu man labu, ļaud’s man laba nevēleja, 4841
Vaj Dieviņš nevēleja patīkamu arajiņu? 17612
Man Dieviņis nevēleja arajiņu naudā pirkt. 10531
Kad Dieviņis nevēleja šī zemē arajiņu. p.2 10148,2
Man Dieviņis pavēleja atraitnim roku dot. 10253
Es nebūtu to cerejis, ko Dieviņis man vēleja: 22251
Dieviņš manim novēleja visu labu dzīvojot. 9134
Dieviņš mana novēleja visu lietu Dievs-in-gan. 9137
Ej projama, mana mīļa, kur Dieviņis tev vēleja, 15796,2
Dieviņš man novēleja dižu kungu novadiņu. 9114
Dievinš man pavēleja pus’ skauģiša tīrumiņa. 9135
Dieviņš man atvēleja visus skauģa tīrumiņus. 9135
Dieviņš manim novēleja visu skauģa tīrumiņu. 9135
Man Dieviņis novēleja meitai mirt vaiņagāi; 27368,1
Dieviņš man novēlejis delveriti arajiņu. 21853
Vaj Dieviņš pavēlejis tautu dēlu vien mīlēt? 3384
Man Dieviņš novēlejis pusmūžiņa tēva dēlu. 10255
Es nebiju domajuse, ko Dieviņš man vēlejis: 4991; p.2 4991,1; 

8406
Nav Dieviņš man vēlejis patīkamu guletaju. 24854
Nav Dieviņis man vēlejis patīkamu guletaju. 24868,4
Būt’ Dieviņš to vēlejis, ko man ļauni ļaudis vēl. 4793,1
Tām Dieviņš novēlejis gatavā ielīgot. 17765; p.2 17766,1; 

17766
Tiem Dieviņš novēlej’ gatavē ielīgot. 17768,2
Būs Dieviņš novēlejis, es ēdišu to maiziti. 9388
Būs Dieviņis novēlejs, es ēdišu to maiziti. 10528
Man Dieviņis novēlejis, ne par sliegsni nepārcelt. 16829
Dieviņš tevi apveltēs ar raibām gosniņām. 25574
Dieviņš durvu neatvēra, enģeliši nesaņēma. 27601
Dieviņš veda dvēseliti pliku, kailu debesīs; 27595
Būt’ Dieviņš man atvedis manas puses dziedataju! 312,1
Audzin augu es, māmiņa, Dieviņš zina, kam es augu, 9372
Audzin augu, es meitiņa, Dieviņš zin, kam es augu; 8340
Zin Dievinis, kalabade es nevaru līgsma būte. 10679
Dieviņš zina, kam ta būs, tik mīliga mātes meita? 11904,1
Dieviņš zina, citu gadu vaj būs zīļu vaj nebūs. 33129
Zin Dieviņš, kam es būšu vieglas dienas devejiņa. 1976
Dieviņš zina debesīs, nākš’ ārā, vaj nenākšu. 1094
Dieviņš zina debesīs, kur dziedam cit’ ruden. 269,7
Zin Dieviņis to dieniņu, kad mēs pušu dalisim. 7325
Dieviņš zina to dieniņu, kad es ņemšu līgaviņu! 11082



Dieviņš zin to dieniņu, līdiš’ vaira saulitē. p.2 1093,1
Dieviņš zina to dieniņu, kad es iešu tautiņās; 9456; 9457
Zin Dievinis visas dienas trīs dieniņas nezinaja: 1174,1
Dieviņš zina, kā dziedās puišu pašu līgaviņa. 900
Dieviņš zina, pate jauna, kā lēcās dzīvojot. 4825
Dieviņš zina, līgaviņa, kā mēs divi dzīvosim; 27107,1
Dieviņš zin, kā dzīvos mūs’ māsiņa tautiņās: 18165
Iet es iešu tautiņās, Dieviņš zina, kā dzīvošu: 18166; 18169; 18170
Dieviņ(s) zin, kā dzīvošu ar svešu māmuļiņ’. 23544
Dieviņš zina, kā dzīvošu naidenieku zemitē! 26335,1
Dieviņš zina mūžiņā kādi ļaudis gadijās. 5287
Dieviņš zina kā glaudišu ar svešo māmuliņu. 16911
Zin Dieviņis, kā jāsim, kad mēs paši audzesim. 3121
Mūs’ māsiņa tautiņās, zin Dieviņis, kā tai iet. 13730,35
Rītu gribu mežā braukt, to zin Dieviņš, kā man ies. p.2 30576,1
Dieviņš zina, vaj aties mūsu kunga kaŗa vīri! 31926
Dieviņš zina, vaj atiešu, strauja tek Daugaviņa, 30888,2
Dieviņš zina, kur noiešu, kur noaušu vakarā! 16978
Dieviņš zina, mūdiņā kādi ļaudis klausijās. 328
Dieviņš zina to kritumu vaj es vaira atdabušu. 24402
Zin Dieviņis, kam par labu mans rocinu saldejums. 27808
Zin Dieviņis, zin Laimiņa, kur Saulite nakti guļ: 33788,2
Dieviņš zina, Laime zina, ka Saulite gauži raud; 33767
Dieviņš zina, Laime zina, es jau pati nezinaju, 9454
Dieviņš zina to līdumu, līdiš’ vaira saulitē. 1095,3
Dieviņš zina, kur es likšu vedekliņas gabaliņu: 25369,2
Dieviņš zina, jaunā vista, kādus cāļus izperesi. 24724
Dieviņš zina, kā ripos, kad būs pašas mugurā. 5733
To zin Dieviņš, kas mani vadīs, 26151; p.2 26151
Zin Dieviņis, kam ta vaina, ka nevaru(?) nolūkot. 14231,2
Dieviņš zina, kur tas būs ša krekliņa valkatajs. 7531
Pircin pirku vainadziņu, Dieviņš zina, vaj valkašu: 6064
Dieviņš zina kas par vīzi, šogad puiši stalti jāj; 12736
Saucin sauca aiz upites, Dieviņš zina, kas tur sauc; 9265
Dieviņš manu zemit’ zina, Laime zemes arajiņu. 10463
Žēlo mani, mīļš Dieviņš, es jau biju tā vainata, 8292
Grūta mana dzīvošana, Dieviņš žēlo nomirušos: 3275
Ja Dieviņš nežēlos, būs tiem strīde celiņā. 17233
Dieviņš(?) gauži žēlojās, puišam grūta dzīvošana. 30207,1

Bagatie pie Dieviņa, mani stāda kaņepēs. 31167
Ka Dieviņa klāt nebūtu, padzēr's būtu līgaviņu. 19919

Ai Dieviņa darišana, kam klausišu, neklausišu? 10042,1
Lai nāk visas dvēselites pie Dieviņa debesīs. 27612,2
Pa roziti es uzkāpu pie Dieviņa debesīs. 34042
Mīlē vienu mūs’ māsiņu pa Dieviņa devumam, 22973,3



Vēl cita līgoja Dieviņa druvā. 19273,1
Gauži rauda atraitnite pie Dieviņa nama duru: 27850
Ej, d*éļeņ, ţec d*éļeņ, da Dìveņa noma duru. 3462
Klauvē mana dvēselite pie Dieviņa namdurīm; 27604
Pie Dieviņa nama duru zelta maikstes galiņā. 19491
Kar, māmiņa, vaiņadziņu pie Dieviņa namdorīm. 27378
Tur guļ tava māmuļiņa zem Dieviņa nam’ durvim, 4993,2
- Tí guļ tova mómuļeņa, zam Dìveņa noma durs, 5057
Es nometu villainiti pie Dievina namdorem, 27690
Kam tie zirgi, kam tie rati pie Dieviņa namdurēm? 33799; 33800
Kam tie sirmi kumeliši pie Dieviņa nama durīm? 33803
Uz tautieša grēki mani, pie Dieviņa dvēselite, 15884,1
No Dieviņa vien dziedaja, no tēviņa, māmuļites. 139,2
Pi Dìveņa lab’ dzeivóţ: treis olùti pogolmā. 33688
Visi ļaudis to vien teice, bez Dieviņa es dzīvo; 34368
Visi ļaudis tevi teica bez Dieviņa dzīvojot. 33695
Tie nebija melni kraukļi, tie Dieviņa eņģeliši. 27574; p.2 27574,1
Tā gaidija no Dieviņa jaunu alus dzērejiņu. 1469
No Dieviņa lieli grēki, sav’ māsiņu maldināt. 11074
Lai iet mana dvēselite pie Dieviņa dziedadama. 12234
Meitas iet pie Dieviņa kā ieviņas ziededamas. 12234
Sit’ kociņu uz kociņa, lai iet saule pie Dieviņa, 29263,1
Es aizietu pie Dieviņa, kā ieviņa ziededama. 27304; 27592
Kad aiziesi pie Dieviņa, ko Dievam atbildesi? 34375
Kad aizies pie Dieviņa, ar degunu mālus mīs, 12995
Iesim visi sērdieniši pie Dieviņa raudadami: 4983
Es noiešu pie Dieviņa bez neviena pātariņa. 27323,3
Tie bij mani pirmie grēki, pie Dieviņa pie-ejot: 27594,5
Lai dzird mana dvēselite, pie Dieviņa noiedama. p.2 27612,1
Lai dvēsele nemaldās, pie Dieviņa daiedama. 27597
Smirdēs tava dvēselite, pie Dieviņa aiziedama. 31500
Zelta zvaigzne noskaneja, pie Dieviņa uziedama. 33998
Dažs aizgāja pie Dieviņa, i mūžiņa nepabeidzis. 20036
Pie Dieviņa gaust es gāju, ron’ Dieviņu apgulušu. 9132
Saulit’ gāja pie Dieviņa, es dev’ roku augstmaņam. 31930
Visi mani bāleliņi pie Dieviņa aizgājuši, 27788
Še ceļos, še guļos zem Dieviņa kājiņām. 33666
Baltâi smilšu kalniņā zem Dieviņa kājiņām. 4993,8
Es mirdams piesaķēru pie Dieviņa kamanām: 27599
Es izkópu pi Dìveņa pa zèrneiša zareņim. 5057
Tas nebija melns vērsitis, tas Dieviņa kumeliņš; 33862,7
Tie nebija melni vērši, tie Dieviņa kumeliņi; 30931
Tie nebija melli buļļi, tie Dieviņa kumeliņi; 34042
Lūst niedrites pārbraucot, dreb Dieviņa kumeliņis. 33654
Trīc tiltiņš, šķind iemaukti, dreb Dieviņa kumeliņš. 32931,1
Niedres tiltis līgojās, zviedz Dieviņa kumeliņi. 33689
Tam Dieviņa kumeļam naudas segli mugurā. 33617



Visi labi pie Dieviņa, bārenite pie Māriņas. 5072
Visi labi pie Dieviņa, es nabags pakaļā; 31259
No Dieviņa nolaidās sudrabiņa ķēditēm. 1156,2; p.1 1156,1
Saule savu meitu kūla pie Dieviņa lievenēm: 33949
Par Dieviņa likumiņu nelabais gadijās. 21878
Lei sit vallns tů kuindziņu péc Di°viņa likuimiņa. 31486
Mana skaidra dziedāšana kā Dieviņa pielūgšana. 976
Ir es lūgtu tā Dieviņa, kad ir mani neatstātu! 18266
No Dieviņa lūgdamies kādu maizes gabaliņu. 30944
Lūdz tu pate no Dieviņa. lai dod bērus kumeliņus. 1976,6
Lyudze jei Dìveņa, prasèja màmeņas, 5259
Tā Dieviņa vien es lūdzu, ka zemē nenokristu! 33780
Es izlūdzu no Dieviņa sev trejadu labumiņu: 11089,4
No Dieviņa mīļi lūdzu divi labi labumiņi: 11089,8
No Dieviņa izsalūdzu div’ lietiņas raudadams: 29870
Es izlūdzu no Dieviņa div’ mantiņas raudadama: 13205
Ta Dieviņa rītā lūdzu, ta es lūdzu vakarā: 23177,13; 23318,1
No Dieviņa izlūdzos mazu zemes gabaliņu, 27576
No Dieviņa izlūdzos ķenkaraiņu kuceniņu, 34141
No Dieviņa izlūdzos garkājainu kumeliņu. 29628,3
Vaj ta bija rājusies ar Dieviņa māmuļiti? 33793
Ta jau bija rājusēs ar Dieviņa māmuliti. 33949
Tālu, tālu man zemite no Dieviņa iemērita, 26660
Ko dziedašu noiedama pie Dieviņa nabagos. 27323,2
No Dieviņa ratus ņēmu tumsā braukt sētiņāi. 34142
Priekš Dieviņa apņēmos, noskumuši nedzīvot; 95
Es būš’ visas cauri jāt ar Dieviņa palīdziņu. 13639
Ar Dieviņa palīdzibu visiem gribu cauri tikt. 34163
Ļaunu vārdu dabujāt, ne Dieviņa palīdzibu. 8538
Pēc Dìveņa svòta Mòra, lìpa lopas klósteidama. 33478
Šodien pirku no Dieviņa mazu zemes gabaliņu, 27576
Es nopirku no Dieviņa garu kāju kumeliņu, 29628,2
Nu Dìveņa zyrgu pèrku dzáltonámi kràpeitém; 10476
Arajs raud uz Dieviņa, nava laba kumeliņa. 28136
Arajs brēca vez Dieviņa, ka nav laba kumeliņa. 28136,1
Āboliņa pļavu bridu, pie Dieviņa raudadama, p.2 27843,1
Baltābola pļavu bridu, pie Dieviņa raudadama: 27843
Dābulainu pļavu bridu, uz Dieviņa raudadama: 28589,2
Izbrist dubļus, pamest laipas, no Dieviņa labredzēt. 1223; p.1 1223,1
Izbrist dubļus, panest ļaunu, no Dieviņa lab’ redzēt. 5031,2
Vēl cita druvā Dieviņa rokā. 19273
Daudz Dieviņa rokā bija, ne bajara klētiņā. 31221
Kas Dieviņa rociņā, tas manā ķeselē. 33651,1
Kas var manu dvēseliti pie Dieviņa aizrunāt? 27603
Eima visi nabadziņi pie Dieviņa sūdzeties, 31195
Datecèju pi Dìveņa: pìjimsi mani bòrineiti? 4993,5
Daţeçèju pi Dìveņa: pìjems’ mani bóriņéti? p.1 4993,1



Nu Dìviņa pavaicóvu, kur palyka tàvs ar mòti. 5035,3
Par Dieviņa vēlešanu top’ araja līgaviņa. 7299
To trešaju labumiņu, no Dieviņa veselibu. 11089,4
No kundziņa miera lūdzu, no Dieviņa veselibu. 31342
Ilgu mūžu, labu laimi, no Dieviņa veselibu. 32837
No Dieviņa veselibu, no Laimiņas labu mūžu. 9236
Nu Dìveņa veselibas, nu Laìmeņas loba myuža. 25753
Bajārs mani kājām mina, no Dieviņa nezinaja. 31172,2
Pie Dieviņa zirgi mani, pie Laimiņas arajiņš. 4964; 10976
Nu iet mana dvēselite, pie Dieviņa zvēreties. 27613
No Dieviņa žēlastiba, ne no tāda bendes kalpa. 31614
Pulkiem skrēja dvēselites pie Dieviņa žēloties. 31933,4
Iz Dieviņa žēlodamās, kam atņēma pļāvejiņu. 27843,4

Dieviņam vēl jo balti, man varites devejiņi. 31279
Laba biju Dieviņam, i savai māmiņai; p.2 8572,1
Ko būs darīt Dieviņam, ka upite neteceja; 9204
Dieviņam spīti daru, kam atņēma arajiņu. 27690,1
Dieviņam div’ dēliņi, ko Dievam labu dar’? p.2 33734,1
Dievinam duj dēlini, Saules meitas precinieki. 33766
Dieviņam četri dēli, es visiem vārdus zinu: 33734,2
Dieviņam ziedus došu, Dievs dos manim arajiņu. 9798
Vienu došu Dieviņam, otru Dieva dēliņam, 30610,1
Vínu devu Dìveņam, ùtru Dìva déļeņam, 5839; p.2 10291,2
Vienu devu Dieviņam, otru Dieva Dēliņam, 30610; 30766,2; 

33627,2
Vienu deva Dievīnam, otru Dieva dēlīnam; 30069,2; 33842
Divi devu Dieviņam, divi Dieva d /ẹ liņam, 10291,1
Gan labi Dieviņam godiņu deva. 16306
Dreb Dieviņam niedres tilts, šķindej zelta iemauktiņi. 3293,1
Tis bij labs Dieviņam apjāt manu rudzu lauku. 28897
Dieviņam gaust es gāju, ron’ Dieviņu apgulušu. 9123
Nemīleju Dieviņam, ne saviem bāliņiem. 3885
Paldies Dieviņam kas palīdzeja. 8187
Es zemnieka pirtīnā: Paldies Dievīnam! 27180
Paldies mīļam Dieviņam, nu paēdu brokastiņu! 2979,1
Paldies Dievu Dieviņam, šogad bekas devušās: 30660; 24745,4
Paldies Dievu Dieviņam, bajārs mani bildinaja! 14840
Paldies Dievu Dieviņam, man deviņi brūtganiņi: 12683
Paldies Dievu Dieviņam, to darbiņu nodariju! 28079
Paldies Dievam Dieviņam, to dārbiņu nodariju! 28081
Paldies Dievu Dieviņam, man dāvanu dies-in-gan, 25443
Paldies Dievu Dieviņam, nu paēdu launadziņu. 2979,2
Paldievs Dievu Dieviņam, ka nomira tēvs, māmiņa: 20039,1
Paldies Dievu Dieviņam, nu man divas māmulites; 23638
Paldies Dievu Dieviņam, nu nosprāga vīra māte, 23177,8
Paldies Dievam, Dieviņam, nu nedeļa izdzīvota; 31696



Paldies Dievam Dieviņam, man uz rokas labi gāja: 59268
Paldies Dievu Dieviņam, man rociņa labi gāja: 1144; 25007; 28952
Paldies Dievu Dieviņam, nu briediga vasariņa: 1055
Paldies Dievu Dieviņam, nu piebrieda vēderiņš! 2978
Paldies devu Dieviņam, tas darbiņš nodzīvots; 6935
Paldievs devu Dieviņami, nu paēdu launadziņu, 18951,3
Paļdìs devu Dìveņam, nu tai dálu màmeņai, 23160,1
Paldies devu Dieviņam, man meitiņu kā auziņu; 20695
Paldies devu Dieviņam, man rociņa labi gāja: 5926,8
Paldies saku Dieviņam, tālu manis arajiņis, 6305
Paldies saku Dieviņam, bajārs mani bildinaja! 14840
Paldies saku Dieviņam, nu paēdu brokastiņu! 2979
Paldies saku Dieviņam, man deviņi brūtganiņi: 12683
Paldies saku Dieviņam, to darbiņu nodariju! 649,4; 28080; 28081
Paldies saku Dieviņam par ēdumu, dzērumiņu; 32843
Paldies saku Dieviņam, paldies saku kundziņam: 31353
Paldies saku Dieviņam par darbiņa līdzejumu; 6936
Paļdìs soku Dìv*eņam, lobs lùp*ens kļèv*eņā: 23356
Paldies saku Dieviņam, kas man’ daiļu audzinajs: 5455
Paldies saku Dieviņam nu man divas māmulites; 23638
Paldies saku Dieviņami, laba mana vīra māte; 23159
Paldievs saku Dieviņam, ka meitiņas skaistas auga: 7701,3
Paldies saku Dieviņam, man rociņa labi gāja: 23033; p.1 1144,1
Paldies saku Dieviņam, nu atnāca ziemas svētki; 33281
Paldies saku Dieviņam, tautas mani aizmirsušas; 9876,5
Paldies saku Dieviņam, paldies zemes tēviņam, 31354
Paldies saku Dieviņam, nu briediga vasariņa: 1055
Paldies saku mīļai Māŗai, paldies saku Dieviņam! 1142
Es prasiju Dieviņam, kur guļ mana māmuļiņa. 4989,1
Dieviņam pa prātam, ka mēs viņu daudzinam. 3030
Dieviņam gudris prāts aiz visiem ļautiņiem. 33648,1
Ko es biju sariebusi žēligami Dieviņam? 22968; 24417,1; 

27436,2; 27861
Dieviņam zaļa roka, man bij zaļa ķeselite; 33651
Dieviņam tam pasaku, tas nesaka nevienam. 5047
Baltābola pļavu bridu, Dieviņam spītedama, 27843,1
- Dieviņam sūdzeties, puiši pupu nelūko. 5568
Es sovam Dìveņam da sètai ceļu taìs’, 28526
Kad paēdu, kad padzēru, tad pateicu Dieviņam. 13250,6
Paēduši, padzēruši, pateicam Dieviņam! 1477; 1478; 1480; 

19460,1
Paēduši, padzēruši, pateicati Dieviņam. 1481
Paēduši, padzēruši, pateiciet Dieviņam! 1479; 2977; 

p.2 1479,1
Pateiciet Dieviņam, kas kuŗam rociņā: 18232
Es pateicu Dieviņam savu labu kumeliņu: 29723; 29724
Es pateicu Dieviņam, i savai Laimiņai: 26758



To Dieviņam tencinaju, ka sunits ierējās. 15545
Dziesmas tīk Dieviņam, valodiņas ļaunu cēla. 804
Dieviņam patīkās, pa starpiņu staigajot. 28779
Pavaicāti Dieviņam, kur palika tēvs, māmiņa. 4975
Pavaicaju Dieviņam, kur palika tēvs, māmiņa. 34039,2
- Dieviņam pavaicaju: kur es būšu paglabāt? 33658
Dieviņam vēlejos maz varites turedams, 30712
Dieviņam lēni zirgi, pats ir lēns braucejiņš. 33683,1
Dieviņam lēni zirgi, lēni kaltas kamaniņas. 33681
Dieviņam rāmi zirgi, rāmas Dieva kamaniņas. 33681,1
Dieviņam balti zirņi sudrabiņa bļodiņā. 27598
Vakar zuda Dieviņam zaļis zīžu nēzdodziņš. 33997

Ar Dieviņu, bāleliņ, nenākš’ vairs maliņā, 13585,5
Ar Dieviņu bāleliņi, nu bijāt vīlušies: 13652
Ar Dieviņu es pārbridu, zelts pa viersu lidojās. 31012,2
Ar Dieviņu, ta ciemiņš, ta ciemiņa zeltenites! 15253
Ar Dieviņu šodieniņa, šīs dieniņas saiminiece! 28407
Uz Dieviņa es domaju, ne uz tavu staltumuņu. 10417
Noraudaja tautas meita, ar Dieviņu atdodama. 15742
Ar Dieviņu vien dzīvoju ienaidnieku starpiņā. 9085
Ar Dieviņu tu, Jāniti, šovakar pavadam. 33213
Eit, meitiņas, ar Dieviņu, laižat manu kumeliņu. p.2 1017,1
Ko, meitiņ, nopūties, ko Dieviņu kaitinaji? p.2 22968,1
Ko, sirsniņ, nopūties, ko Dieviņu kaitinaji? 17612
Sērodama, guģoda|ma drīz Dieviņu kaitinaju. 5284
Ar Dieviņu, sīki kārkli, vairs es jūsu nelocišu! 17808
Tec, māsiņ, atver vārtus, laid Dieviņu sētiņā. 32912,1
Ar Dieviņu es palaižu sen audzetu līgaviņu. 15826,3
Ar Dieviņu ielīgoju dvēselišu namiņā. 27599,1
Ar Dieviņu lai palika ši kristita māju viet’. p.2 2026,1
Ar Dieviņu lai paliek ši krustibu istabiņa. 2026
Ar Dieviņu lai palika ši svētita istabiņa. 32859
Ar Dieviņu palieciet, māršas mani bāleliņi, 17805
Ar Dieviņu nu palieci, mana veca dzīvošana! 17803; p.2 27520,1
Ar Dieviņu paliekat, ar godiņu dzīvojat! 17804
Ar Dieviņu paliekat, manas vecas ganibiņas! 28875
Ar Dieviņu palieciet lieli, mazi, veci, jauni! 26184
Ar Dieviņu paliekat, kas stāvat maliņā! 30699
Ar Dieviņu paliekat, mans tēviņis, māmuļiņa, 17812,1
Ar Dieviņu paliecat, mani tēva tīrumiņi! 17708
Par tev’ trīs gadus Dieviņu lūgšu. 25740
Es tanī baznicā Dieviņu lūdzu. 2165
Lūdz Dieviņu, līgaviņa, ej svētdien baznicā; 30412,1
To Dieviņu vien es lūdzu, guldamās, celdamās: 6603
Es Dieviņu mīļi lūdzu, kaut es jauna nomirusi; 27304,6
- Ar Dieviņu, tēvs, māmiņa, jaunakie bāleliņi! 32099



Ar Dieviņu, tēvs, māmiņa, labu nakti, bāleniti! 17807
Ar Dievinu, tēvs, māmiņa, nu es iešu siganos: p.2 6903,1
Nu uzkāpu kumeliņu, ar Dieviņu, tēvs, māmiņa! 13250,27
Ar Dieviņu, tēvs, māmiņa, nu es kāpu laiviņāi! 17981
Ar Dieviņu, tēvs, māmiņa, vairs es jūsu neredzešu. 17808
Ar Dieviņu, tēvs, māmiņa, labvakar, zemes māte, 27521
Ar Dieviņu, māmuļite, labvakar, zemes māte! 27520
Pūš vējiņš, gāž laiviņu, - ar Dieviņu, māmuļiņa! 26495
Ar Dieviņu nu māsiņas, gana labi dzīvojām; 17802
Aiz upites kalniņā dzird’ Dieviņu medijam: 33755,1
Liek mums ēst, liek mums dzert, liek Dieviņu pieminēt. 13646
Kas maizīti tev ēdīs, kas Dieviņu pieminēs? 33675
Kad es gāju maltuvēi, es Dieviņu piemineju; 8037
Ţej Dìv*eņu pìmiņ \ẹ je; i ţej beut’ aizm*èrsuşẹ, 4984
Es Dieviņu pieminēju i rītā, vakarā; 33666
Ar Dieviņu zirgiem miju, abiem labi kumeliņi. 29608
Ar Dieviņu ienaidā mazu zemes gabaliņu; 27572,1
Ar Dieviņu sanācām, ar Dieviņu aiziesim; 2026; 26184
Ar Dieviņu sanācām, ar Dieviņu šķirsimies 32859
Ar Dieviņu sagājām, ar Dieviņu šķirsimies, p.2 2026,1
Ar Dieviņu sanācām, ar Dieviņu šķirsimies. 33224
Es grib iet un dzīvot, ņemt Dieviņu palīgā. 8638
Es grib’ ieti pie kalpiņa, lūgt Dieviņu palīgā. 10957
Uz Dieviņu mans prātiņis, ne uz tavu bagatibu. 31234; p.2 10417,1
Ar Dieviņu, veci puiši, man’ auguma smējejiņi! 8329
Ar Dieviņu ši pusite, mierā ļaužu valodiņas! 17806
Ar Dieviņu veci radi, mans vecais arajiņis! 27830
Āboliņa birzi bridu, pret Dieviņu raudadama, 29159,1
Bajārs mani kājām spēra, šķiet Dieviņu neredzam. 31185
Šķit’ Dieviņu neredzot, kas otram žēl darija. 9130,1
Kas dzirdeja manu Laimi ar Dieviņu runajot? 32204
Laime gāja par pagalmu ar Dieviņu runadama: 9214
Tur sēdeja mīļa Māre, ar Dieviņu runadama. 9183
Tur sēdeja gausu māte, ar Dieviņu runadama. 28810
Ar Dieviņu atsaciju meitiņāmi māsiņām; 15787
Lai vareju ar Dieviņu pret ziemeli spēleties. 30732,2
Ar Dieviņu jaunais svaini, sērstu vairs nenācišu: 26183
Tik Dievīnu teicinaju, ka sunits ierējās. 15545,10
Es dabuju labu vīru, es Dieviņu tencinaju; 22903
Zaķits gāja sūdzeties uz Dieviņu tētiti: 2310
Uz Dieviņu pavaicaju, kur būs man izmazgāt. 31982
Ar Dieviņu, par kalniņu, māsiņ, mūsu valodiņa: 24795,1
Ar Dieviņu, ar Dieviņu, mūs’ māsiņas vedejiņi! 16220
Ne ēdāmi, ne dzērāmi, tik Dieviņus minejami. 13646,14



Mēness
Mēnesis, mēnesis mūs brālitis; 21474,1
Mēness brauca par jūriņu, es mēneša ormanits; 33852
Saule deva zelta seglus, Mēness sudrab’ iemauktiņus. 33865
Mūc, mūc, Saulite, Mēnesis dzenās! 33866
Mēness ģērba zelta svārkus, man iedeva sudrabiņa. 33852,2
Noiet saule, lec mēnesis, vēl nevaru sagaidīt. 15780,4
Saule leca, Mēness leca, spīd Saulite, spīd Mēness; 33929
Šorīt zarainis mēnesis lēca; 24733
Met, Mēnesi, pamazam, lai nekust zelta zari, 33844,4
Mēness ņēma Saules meitu, Pērkons jāja panāksnos; 34047,1
Mēness ņēma Saules meitu, Pērkons jāja vedibās; 33845,1
Mēness ņēma Saules meitu, lūdza mani vedibās. 33865
Kalngalniešiem saule spīd, Melngalniešiem mēness riet. 12873
Kormaņu mēnesis atritinaja. 607
Mildava mēnesis atritinaja. 607
Tilgaļu mēnesis atritinaja. 607
Mēness savas zvaigznes skaita, vaj ir visas vakarā. 34047,4
Ai, Mēness veco brāl, kam tu dienu neteceji? 33846
Viena saule, viens mēnesis, meitām divi māmuļiņes; 23649

Cereju iedot mēneša dēlam; 22049
Atrod’ savu kumeliņu pie Mēneša nama durvu. 33865
Ne-iešu mājās bez pilla mēneša, 26351
Ko, māmiņa es darišu, pie Mēneša aizgājusi? 33843
Rīta zvaigzne, vakaraja, tie Mēneša kumeliņi. 33854; 33898
Tie Mēneša kumeliši, Saules meitas precenieka. 33803
Vaj tie šķelti saulitē, vaj mēneša lēkumā? 1421
Rīta zvaigzne, vakar’ zvaigzne, ta Mēneša līgaviņa. 33898,2
Neredz saules uzlecot, ne mēneša norietot. 27700
Lai vareju nakti braukt, man mēneša nevajag. 29694
Saka ļaudis, Mēnešam nevaid sava kumeliņa: 33898
Dod tu, Dieviņ, Mēnešam simts dēliņus jājejiņus. 33803
Lec, Saulite, pati agri, nedod meitu Mēnešam. 33745,1
Kad uzaugu, tad nedeva, tad iedeva Mēnesim. 33843
Kad uzaugu, tad iedeva Mēnesim ritināt. 33743
Saule laida Mēnešam ar sudraba akmentiņu. 34016
Saule laida Mēnešam ar sidraba čakarniti, 33928
Saul’ ielaida Mēnesim ar sudraba čakarniņu, 33950,1
Metat mani, metejiņi, līdz mēnešam nemetat: 32284
Mēnešam asi ragi noraus manu vaiņadziņu. 32284
Saka ļaudis: Mēnešam nevajaga līgaviņas! 33898,2
Labrītiņi! Saulei devu, labvakar! – mēnešam. 34245
Mēnesime div’ kažoki, atpakaļu viļņojās. 33866

Vecu puišu asariņas, tās mēnesi balinaja. 13112
Zinu, zinu, bet neteikšu, kas mēnesi balinaja: 13112



Līgo saule ar mēnesi, līgo gani sētiņā, 32444
Saul’ ar mēnesi mazgajās. 25081
Neredz sauli, ne mēnesi caur dieveru cepurēm. 18879,6
Es gaid’ tevi nomirstot, kā mēnesi norietot. 13037,2
Kas var zvaigznes izskaitīt, kas mēnesi aiztecēt? 27603
Cik saulite sasatika ar mēnesi tecedama. 8965
Cik saulite ar mēnesi vienu vietu ceļu tek. 8965
Par gadskārtu pirti kūra, par mēnesi velejās; 18218,1
Caur mēnesi diegu vēru, tur zied zelta pureniņi. 34109
Vidū saule ar mēnesi, apkārt zvaigznes ritinaja. 4573

Kādi raksti mēnesī, tād’ jumpravas kronitī. 5922
Kādi rakstu mēnesī, tādi raksti pūriņā. 4865
Bārenite pūru šuva, mēnesī raudzidama. 4865
Saules meita jostas auda, Mēnesī sēdedama; 33961
Tai saulite kroni pina, mēnesī sēdedama(?) p.2 1176,1
Bārenite pūru šuva, mēnesī sēdedama. 4866
Mūs bērni skatās kā mēnesī. 20373
Jumpraviņa kroni raksta, mēnesī vērdamās; 5922
Kas jau lieti nedereja, to ved nakti mēnesī. 16875

Par gadskārtu pirti kūra, mēnešiem(i)34 velejās. 21415
Gadskārtām pirti kūra, mēnešiem velejās. 26007

Ūdentiņš, akmentiņš, un saulite, mēnestiņš? 27289
Māsa saka: saule lec! Tautiets saka: mēnesnica! 25040
Mēnestiņis atbildeja: tev dieniņa, man naksniņa. 33909
Tâi vienâi diena ausa, tâi otrâi Mēnestiņš, 33749
Atsabāra Mēnestiņš: tev dieniņa, man naksniņa. 33909
Mēnestiņis līdza brauca, ie-iet līdza baznicā. 5061
Mēnesitis nakti brauca, zvaigžņu deķis mugurā; 33854
Nakti brauca mēnesniņis, es mēneša ormanitis; 31737,2
Mēnestiņis nakti brauca, es mēneša ormanits; 33852; 33853; 

p.2 33852,1
Mēnestiņis nakti brauca, mani ņēma ormaniti. 33853
Pa vieniem saule brauca, pa otriem mēnestins, 10682,2
Man iedeva Mēnestiņis savu zvaigžņu mēteliti. 22852
Mēnestiņis man iedeva savu zvaigžņu mēteliti, 33853
Saule gaida sētiņā, mēnestiņš pavārtē. 26883,1
Mēnestiņš, ūdentiņš, tie nakt’ miegu neguleja. 6702,2
Mēnestiņis gudris vīrs, tas nejāja pieguļā, 33848
Mēnestiņš slinks vīriņš, nejāj zirgus pieguļā. 33848,1
Mēnestiņis tekadams sajauc Saules audekliņu. 33941
Mēnesnieks gaisu jauca, jauni puiši ķīvejās, 12348
Mēnestiņš, kara vīrs, dienu nakti laiviņā; 33849
Lec saulite, mēnestiņš(?), tas piermais gaišumiņš. 3029,1

34 Šeit gan šis vārds ir laika vienības nevis debess ķermeņa apzīmējums.



Kad saulite norieteja, tad uzlēca mēnestiņš. 18136
Tumšis bija, gaišis tapa, vaj uzlēca mēnestiņš? 32160,10;

p.2 32160,2
Tas bij labs tumsā jāt, līdz uzlēca mēnestiņš. 29699
Tas bij labs nakti jāt, līdz uzlēca mēnestiņš. 29651
Mēnesits agri lēca, Saules meitu gribedams; 33745,1
Pusdebesi saule lēca(?), pusdebesi mēnestiņis: 2006,1
Kad noņēmu zvaigžņu deķi, uzlec gaiša mēnesnica. 29651,1; 30006,5
Caur segliem saule lēce, iemaviem mēnestiņš, 29760
Caur segliem saule lēca, caur iemauktu mēnestiņš, 33664,3
Seglos manim saule lēce, mēnesniņis iemauktos. 29729
Saule leca aizejoti, mēnestiņis atejot. 10402
Mēnestiņis klētēi lēca, saule lēca paklētēi; 24989,1
Es rociņu vien pieliku, man uzleca mēnestiņš, 31979,3
Urbiņos saule lēca, Melderos mēnesnica. 12967,1
Pa vieniem saule lēca, pa otriem mēnesits, 3705;  25805;  31179;

33845
Priekšā man saule lēca, pakaļāi mēnestiņš, 5962
Priekšāi manim saulit’ lēca, pakaļāi mēnestiņis, p.2 4575,4
Kur vasaru saule lēca, tur lec ziemu mēnestiņš; 546; 5275
Mēnestiņis, kara vīrs, uz ūdeņa līgojās. 33851
Mèņesnìks goru m*eţẹ, zòbokūs stòvádams. 33740
Mēnestiņš tecedams, tas pārmija gredzeniņus. 33763
Dieviņš man biedram nāca, mēnestiņis gaišumam. 33697
Mēnestiņis, tas redzeja, tas noņēma vaiņadziņu. 33810
Mēnestiņš ceļu rāda Saules meitu vedejiem. 34029
Mēnestiņš gauži raud alotiņa maliņā: 33847
Mēnestiņš ieripoja manā gultas maliņā: 1127,4
Pa trešām durvtiņām mēnesnica ritinaja. 3724
No kumeļa iemauktiem mēnesnica ritinās. 32170,11; 32004,1
No kumeļa iemauktinu mēnestinis pateceja, 32004,1
Kumeliņa iemauktos mēnesnica ritinaja. 32189,5
Pa trešiem vārtiņiem mēnestiņš ritinaja. 10315
Saule sēja rožu dārzu, Mēnesnica nosaldeja. 33927
Man uzsedza Mēnesnieks savu zvaigžņu mēteliti. 33852
Man uzsedza Mēnestiņš savu zvaigžņu mēteliti. p.2 33852,1
Mēnesnica aiz kalniem silda mūsu bāleliņus; 31939
Dienu mani saule silda, nakti silda mēnestiņš; 12497
Mēnesits zvaigznes skaita, vaj ir visas vakarā; 3513; 33858; 20922; 

33857; 33859; 33856
Mēnesnice zvaigznes skaita, irig visas vakarā. 33855
Nespīd zvaigznites, ne mēnestiņis. 31653
To vareju tumsā jāt, kad nespīd mēnestiņš. 29694,1
To vareju tumsā jāt, spīd kā skaidris mēnestiņš. 29694,1
Cik saulite nakti spīd, mēnesnica dienavidu. 8967
Saule spīd klētiņā, mēnestiņis paklētēi; 24989
Nů paláka mételíša m \ẹ nesníca tspídẹ /ẹ j`. 32004,6



Dienu gaiša Saule spīd, nakti gaiša mēnesnica. 33765
Skaidris spīd mēnestiņš, nu ved brāļa līgaviņu; 18524
Spoži spīd mēnestiņš, vēl jo spoži saule spīd, 12352
Šķērsu dienu Saule tek, nakti šķērsu Mēnestiņš; 33994
Mēnesitis, kara vīris, tecej’ dienu, tecej’ nakti: 33850
Spoži teca mēnestina gar bālina glāžu log’: 32173,1
Lai sudraba mēnestiņš pakaļ tek sargadams. 31945
Apkārt kalnu saule tek, pāri tek mēnestiņis; 31929
Kur saulite ziemu tek, tur vasaru mēnesnieks; 26635; 33735
Saulit’ teka plikis lielis, Mēnestinis zābakotis! 33738,5
Kur vasaru saule tek, tur tek ziemu mēnesnica; 3749
Kur vasaru saule tek, tur rudeni mēnesitis; 11981
Kur vasaru saule tek, tur tek ziemu mēnestiņis; 30139
Mēnestiņis tā vaicaja: kur, Saulite nakti guli? 33860
Mēnesnica pūru veda, visus mežus veltidama: 34039,19
Priekšāi saule, pakaļē, vidūi līkis mēnestiņis. p.1 4574,1
Priekšā saule, pakaļā, vidū spoža mēnestite. 4573
Lai vīz mans vainadziņš kā saulit’ un mēnestiņš. 32440,1

Tumsenica, Mēnesnica(?), kas tev daļas ar maniem? 34078
Saule, Saule, Mēnestiņ, ko tie jūsu kalpi dara? 33734,5
Ai, saulite, mēnestiņi, ko ta mana māte dara? 4369,1
Mēnestiņis grozijāsi brīžam jaunis, brīžam vecs. 33843
Līdza, līdza, mēnestiņ, ar vakara zvaigznitēm; 18004
Mēnesnieks, Dieva dēls, kam tu dienu nelīgoji? 33846
Mēnestiņš garu meta ar sudraba biķeriti, 33844,4
M*et pamozam, M*èņesnìk, lai Saùļeiţe nanùsv*eida, 33740
Ei, Saulit, Mēnestiņ, kā jūs skaisti mijaties: 33735
Rit’ riti, Mēnestiņ, vārtiņus vērti, 33896
Skaitu, skaitu, mēnestiņ, vaj tev visas zvaigznes bij: 13535
Skaiti zvaigznes, Mēnestiņi, vaj ir visas vakarā. 33857,2; 34047,4
Spīdi spodri, mēnesnica, pa visām āritēm, p.2 5226,2
Spīdi spoži, mēnestiņi, par atmatu atmatām, 3249
Spīdi gaiši, mēnestiņi, par visām(i) atmatām; 5226; 34003
Teci gaiši, mēnestiņ, par visām atmatām. p.2 5226,1
Spīdi gaiši mēnenica, palīdz’ manim bēdas ciest! 4265
Spīdi spodra mēnesnica, pa lodziņu istabā: 6825,1
Teci gaiši, mēnestiņu, spīd’ manāi istabāi, 4396
Spīdi gaišis, mēnestiņis, nakti vežu līgaviņu, 18409; 18411
Spīd’ gaiš, mēnestiņ, caur glāžu log’; 6824
Spīdi gaiši, mēnestiņi, caur to manu glāžu logu; 6834; 6837; 6833; 

6835,1
Spīdi gaiši, mēnesnica, garam manu glāžu logu; 6830; 6823
Spīdi gaiši, mēnestiņa, pretim manu glāžu logu, 6828
Spīdi gaiši, mēnestiņi, pa to manu glāžu logu: p.2 6827; 6836; 

p.2 6835,2
Spīdi gaiši, mēnesnice, pa to manu stikla logu: 32173



Spīdi gaiši, mēnesiti, garam manu glāza logu; 6835
Spīdi gaiši, mēnestiņi, pretim manu glāžu logu: 6827
Tec’, gaišais mēnesiti, garam manu glāžu logu; 6835,4
Teci gaiša, mēnesnica, garēm manu glāžu logu: 32173,2
Teci gaiši, mēnesnica, garam manu glāžu logu; 6830; 6832; 6833; 

6834; 6836
Teci gaiši, mēnestiņa, garam manu glāžu logu, 23873; 4395
Teci gaiši, mēnestiņ(i), gar bāliņa glāžu logu; 6826
Teci gaiši, mēnestiņi, garam manu glāžu logu: 6827
Teci gaiši, mēnestiņi, gaŗam (al.: gaŗām) manu glāžu logu; 6831
Teci gaiši, mēnestiņi, garam manu glāžu logu; 6835; 6837; 6828; 

6829; p.2 6831,1; 
p.2 6835.1

Teci gaiši, mēnestiņ, gar bāliņa glāžu logu: 6825
Teci gaiši, Mēnestiņ, gar to manu glāzu logu: 34013
Teci spodra, mēnesnica, garam manu glāžu logu, 6837
Teci, spoža mēnesnica, garam manu glāžu logu; 6830,1
Teci spoži, mēnestiņ, gar to manu glāžu logu, 6836
Mēnestiņ(i), vecais tēvs, kam tu dienu neteceji? 33846
Mēnestiņ(i), gudrais vīrs, kam tu dienu neteceji? 33846
Mēnestiņi, vecais vīri, kam tu dienu neteceji? 33846
Ai, saulite, mēnestiņis, aptec manu miežu lauku. 28793
Kur teceji, Mēnestiņ, ar zvaigžņotu mēteliti? 33832
Kur tecesi, Mēnesiti, ar to vasku mēteliti? 33834
Kur tu teci, mēnestiņi, ar to zvaigžņu puduriti? 30796,7; 32087; 

33835
Kur tecesi Mēnestiņi, ar to zvaigžņu puduriti? 33833
Kur teceji, mēnestiņi, ar to zvaigžņu puduriti? 4360
Teci gaiši, mēnestiņi, nakti veda sērdieniti; 5239 
Teci gaiši, mēnestiņš, man jaiet tautiņās; 5226,5

Saule bāra mēnestiņu, kam tas dienu nespīdeja; 33846,1; 33909
Saul’ sacirta Mēnestiņu ar aso zobentiņu, 33950
Ieva, ziedus izkāruse, gaida pilnu mēnestiņu; 7601; 14022
Saule kūla mēnesnicu ar sudraba čakarniņu. 33927; 33925; 33926
Saule kūla Mēnestiņu ar sudraba žagariem, p.2 33950,1
Vaj gaidiji uzlecam mēnestiņu galviņā? 11948
Kas par gaišu Mēnestiņu, uz ūdeņa līgojās. 33851
Vidū sauli, apkārt zvaigznes, maliņā mēnestiņu. 31979,5
Priekšā sauli iekaļati, pakaļāji mēnestiņu; p.1 4573,2
Priekšā sauli iekaluši, pakaļāja mēnesniti, p.2 4573,1
Tur Saulite raudajuse, Mēnestiņu puškodama. 33738,5
Nedeļiņu cimdus daru, mēnesiti kreklu šuvu. 10451
Saulite vaicaja uz mēnestiņu: 13645,4
Priekšā sauli, pakaļā, vidū gaišu mēnestiņu; p.1 4573,1

Saules meita jostas auda, mēnesnicā sēdedama; 33962



Iraid visas, iraid visas, mēnesnicas vien nevaid. 31939
Kad uzaugu, tad iedeva Mēnestiņa dēliņam. 33843
Šodien Saules meitu veda Mēnesniņa dēliņam. 33995
Ieva ziedus sarietuse, gaida pilna mēnestiņa; 9601
Veca bāba rakstijusi mēnesnicas gaismiņā. 16230
Dieviņš manam biedram nāca mēnestiņa gaišumāi. 33697,1
Saules meita jostu pina mēnestiņa gaišumā; 33963
Brāļu māsa pūru dara mēnestiņa gaišumā. 6825
Sērdienite pūru loka mēnestiņa gaišumā. 4940
Ka es varu raibes aust mēnestiņa gaišumā. 6829
Dieva namu slaucidama, Mēnestiņa istabiņu. 34049

Gaisma
Gaisma! teica, gaisma! teica, es par gaismu nebēdaju: 18297
Visi teica: gaisma, gaisma! Es par gaismu nebēdaju; 17154
Gaisma, gaisma, bāleliņi, sedlo savu kumelinu! 13850
Gaisma, gaisma, bāleliņ, seglo savu kumeliņu! 13848; 13849; 17125
Gaisma, gaisma, bāleliņi, seglojat kumeliņus, 25774,1 13851; 

25773
Celies, mana līgaviņa, gailis dzied, gaisma aust! 24945,8
Kaŗa vīri bēdajās(i), asinaiņa gaisma aust. 32050
Asiņaina gaisma ausa, sudrabota saule lēca. 32160
No cepures gaisma ausa, no zobena saule lēca, 32004,1
Nu gailiši bieži dzied, nu jau drīz gaisma ausa; 14280
Es var’ dzert un dziedāt, kamēr balta gaisma aust: 816
Es būt’ dzēris un dziedajis, kamēr spoža gaisma aust, p.1 5891 

Es var’ dzert un dziedāt, kamēr zaļa gaisma ausa, 816,4; p.2 816,1
Tikam dzēru krodziņā, kamēr zaļa gaisma ausa, 20070
Bij man dzerti un dziedāti, kamēr zila gaisma ausa: 816,1
Es vareju tumsā jāt, kamēr zaļa gaisma ause, 30006,9
Kad zaļaja gaisma ausa, jūdzu bēri kamanās. 20070
Ja peleka gaisma aust, jūdz peleku kumeliņu. 29740,2
Ja sārkana gaisma aust, jūdz sārkanukumeliņu; 29740,2
Pie lodziņa skatijos, kuru malu gaisma ausa; 18515
Nyùļa muna gaisma ausa, nyùļa saùļeiţẹ izļẹç .ẹ 6030,1
Gaisma ausa, saule lēca, tas pirmais gaišumiņš: 14588,1
Gaisma ausa, saule lēca, tie pirmie viesi bij; p.1 3029,1
Gaisma ausa, saule lēca, tie pirmie viesi nāca; 3029,3
No puškiem gaisma ausa, no cepures saule lēca, 32170,11
Rīgā man gaisma ausa, Vāczemē saule lēca. 2298; 30898; 

p.2 2298,1
Rīgā manim gaisma ausa, Vāczemē(i) saule lēca. p.1 2298,1
Rīgā manim gaisma ausa, Vāczemē saule lēce; 13254
Rīta gaisma pate ausa, ni pirkama, ni vedama; 13668
Dziedat agri, mani gaiļi, austi agra rīta gaisma, 15705
Nedziediet agri, gaiļi, neaust’ agra rīta gaisma, 15705



Gaisma aust, saule lec, ceļa vīri ceļa prasa; 14640,1
Gaisma ausa, saule lēca, ceļa vīri māju prasa. p.2 14589,1
Nu manam skauģitim saulei lecot gaisma aust, 27756,1
Pa vienām gaisma ausa, pa otrām saule lēca, 3724; 13374,3
Vienā pusē gaisma ausa, otrā saule norieteja: 33201
Zaļa, zaļa gaisma ausa, sudrabota saule lēca; 21568; 22821
Pyrma zyla gaisma ausa, tod sórkona saùļẹ ļ /ẹ c ;ẹ 8810
Zila melna gaisma ausa, jo sarkana saule lēce. 32004,1
Zila melna gaisma nāk, vēl sarkana saule lec. 32160
Zilinzaļa gaisma ausa, iesarkana saule lēca; 18975,4
Zila zaļa gaisma ausa, iesarkana saule lēca. 32160; p.2 32160,1; 

32160
Dziedi, dziedi tu gailiti, nebūs gaisma dažu dien’; 30903,1
Dziedi, gailit, nebūs gaismas vakarā; 3988
Dzied’, gailiti, vaj nedzied’, nebūs gaisma vakarā; p.1 3987,1
Ta nebija zaļa gaisma, ta bij mana jauna Laime. 9269
Ne ta gaisma, ne ta saule, mūs’ brāliša līgaviņa. 22821
Gaisma nāca līgodama, kā bitite ābolā; 4011
Gaisma nāca par āriņu, kā bitite līgodama; 26695
Zila, zaļa gaisma nāca par āriti līgodama; 18523
Gaisma nāca pār jūriņu, kā puķite ziededama. 11826
Caur zariem gaisma nāca, iemauktos saule lēca. 33664,5
Pāri, pāri, rīta gaisma(?) par to zemes gabaliņu; 5183
Zila zaļa gaisma plauka bez saulites vakarā; 9269
Izsvīst gaisma, uzlec saule, ne līdz pusi nenogāju. 32539

Dieviņš manam biedram nāca mēnestiņa gaišumāi. 32697,1

Gaismai austot Rīgā braucu, saulei lecot Vāczemē. 2298,1
Vakar vesta jaunā mārša līdz gaismai saguleja. 25020,2
Dieviņš man biedram nāca mēnestiņis gaišumam, 33697

Visu nakti gaiļi dzied, nevar gaismas sagaidīt; 30903

Austi, gaismiņa, leci, saulite, 28745
Aust’ jele, gaismiņa, lec jele, saulite, 25017
Aust’ gaismiņa, ja ausdama, lec, saulite, ja lēkdama35, 4692; 31645
Aust gaismiņa, lec, saulite, lai nāk mani bāleliņi; 18975
Aust gaismiņa, lec saulite, sajūt mani bāleliņi. 13761,3
Nav gaismiņa ataususe, bāleliņi sajutuši. 13730,39
Aust gaismiņa, lec saulite, Dievs mielos dvēseliti. 27615
Aust gaismiņa, lec saulite, tas pirmais gaišumiņš; 3029; 14588,1
Nāc, gaismiņa, lēni, lēni, aust’, rītiņu kavedama, 6784
Aust’, gaismiņa, pamazam, man rītiņu kavedama, 25016
Aust’ gaismiņa, rāmi, rāmi, lai rītiņis kavejās: 6695
Nāc, gaismiņa, lēni, lēni, lec, saulite, vēl lēnaki, 25034

35 Rādītāja oriģinālā šeit bija divi atsevišķi šķirkļi, ar identu tekstu un norādi uz diviem LD numuriem.



Aust’ gaismiņa, lēni, lēni, lec, saulite, stāvedama: 6696
Man izausa gaisumiņa svešu ļaužu maltuvē. 12595
Vienu malu saul’ aizgāja, otru ausa gaisumiņa. 33198
Viena mala tumsen tumsa, otrā ausa gaisumiņa. 33205
Vienā pusē timsa timsa, otrā zaļa gaisumiņa. 33200,5
Aust gaismiņa, lec saulite, plīst akmens skanedams. 31995
Aust’, gaismiņa, patapiņ, par lielo tīrumiņu, 7948
Nāc, gaismiņa, pataupiņ, par lielo tīrumiņu, 7948
Te satimsa, te izausa vakareja gaisumiņa. 33200,2
Lec saulite, aust gaismiņa, aug valodas augamo. 8295
Aust gaismiņa, lec saulite, aust ļaudīs valodiņa. 8749
Aust gaismiņa, lec saulite, nāk valodas nākamo. p.2 90421

Pa vieniem gaismiņ’ ausa, pa otriem saule lēca, 10315
Aust gaismiņa, lec saulite, ceļa vīri māju prasa. 13646,1; 14589
Guli, guli, Āliņa, gaismiņa ārā, 7644,1
Trīniņa raudaja, gaismiņa ārā, 25209
Nu gailiši bieži dzied, nu gaismiņa drīzi būs; 14280
Dzied’, gailiti, vaj nedziedi, nebūs drīz gaisumiņa; p.2 30903,1
Ta nebija gaisumiņa, ta bāliņa līgaviņa. 18523
Celies, māršiņa, gaismiņa laukā! 25050; 25051
Celies, māsiņa, gaismiņa laukā! 25053
Maza, maza gaisumiņa, jau saulite gabalā; 8687
Dzied ezera gaigaliņa, nāk gaismiņa līgodama. 30903
Dziedaj’ jūras gaigaliņa, nāk gaismiņa līgodama. p.2 30903,1
Dziedās jūras gaigaliņas, nāks gaismiņa zvērodama. 30903,1
Teku ciema meitas celt, nāk gaismiņa līgodama. 6750
Pate nāca gaisumiņa, ne pirkama, ne vedama; 13668
Atnāk zaļa gaisumiņa, nepirkama, nevedama; 13668
Svīst gaismiņa, lec saulite, drīz Jānitis projam brauks, 33212
Svīst gaismiņa, lec saulite, man rociņa noguleta. 24945
Svīst gaismiņa, lec saulite, tie pirmie viesi nāca; 3029,2

Es ozolu appuškoju, gaismiņā cēlusēs. 16015
Mazā vien gaismiņā atjāj Žīdi murdedami, 30095,1

Gaismeņai austùt, saùļeitei làcùt, 13263
Gaismiņ’ austot ij atnāca, atnes’ jaunu arajiņu. p.1 1143,4
Nozagu māsiņu, gaismiņai austot, 13643
- Gaismiņai austoti, zūd mūsu māsiņa. 13645
Gaismiņai izaustot, zaļ’ ozolis noskaneja, 30568,2
Dzert es varu un dziedāt līdz pašai gaismiņai, 816,2
Līgojati, līgojati līdz pašai gaismiņai, 33210,1
Es būt’ savu rīta māli līdz gaismiņai samalusi. 6738

Gaismiņas vien gaidu izaustam, 25774
Kad gaismiņas sagaidiju, gaidu savu bāleliņu. 18976
Es gaismiņas vien gaidiju, apautāmi kājiņām, 23261



Ne gaismiņas negaidija, mūsu zēni atpogaja. 20657
Gaismiņas vien gaidiju svešu ļaužu zemitē: 18976
Tu soliji bez gaismiņas apjāt tautu novadiņu. 25773,1
Aiz gaismiņas saule lēce, ne aiz rīta ausekliņa; 7935
Līdz gailitis maltu cēla, priekš gaismiņas maizes deva. 25086
Priekš saulites, priekš gaismiņas Dieviņš jūdz kumeliņus: 1368,4
No rītiņa priekš gaismiņas sedloj’ savu kumeliņu. 13266,1

Lai vareja līdz gaisminu līgavaini saderēt. 13935
Kaut jel Dieviņis gaismiņu dotu, 25774,4
Ai, Dieviņ, ai, Dieviņ, dod jel drīzi gaisumiņu, 18975,1
Gailits dzied uz gaismiņu, malejiņas žēlodams, 28762
Gaismiņu vien gaidu izaustam, 25775
Kurš guleja līdz gaismiņu, tas ļipiņu spurinaja. 2672,1
Ka vareja līdz gaismiņu apjāt tautu novadiņu. p.2 13934,1
Līdz gaismiņu appuškoju piecas raibas villainites. 6757
Līdz gaismiņu norakstiju brāļam kara karodziņu. 32108
Līdz gaismiņu norakstiju jaunā brāļa nēzdodziņu. p.2 67971

Rīgu, Rīgu, lielu Rīgu ar gaismiņu ieraudziju. 13268
Līdz gaismiņu nošķindeja zaļ’ ozola galoknite. 30568
Līdz gaismiņu nosvīduši pieci bēri kumeliņi, 28065,2

Pēteris36

Vaj tadēļ gadijās Pēters miežu arajits? 22970,6
Vaj tadēļ gadijās Pēters miežu arajiņš? 33097,1
Pēters savus puspelekus iebāž salmu gubenī. 33044
Jāns, Pēters laivu dzina, Jēkabs tura zēģelīti. 33068,3
Bēdz, Jāniti, bēdz, Jāniti, Peters dzina pakaļā. 33216
Jāj pirmais sētiņā, jās Pēteris pakaļā, 33022
Jāj Pēteris Pēterosi jāj gludeni noglauditu. 33052
Jānits jāja pusē koka, Pēters koka virsaunē. 33038
Jānis, Pieters zirgus kope, Jēkabs putras vāritājs. 33057
Pēters, Jānis laiviņā, Jēkaps laivas galiņā, 33068
Pēters, Jānis, Jākupiņš visi lieli lielijās; 33031,7
Pēters tīkla metejiņš, Jēkaups laivas īrejiņš, 33071
Pēteris aizmidzis aiz smilšu kalniem. 33077
Nāk Pēters nabadziņš pie Jāniša nabadziņa; 33031,6
Bēdz, Jānit, bēdz Jānit, Pēters nāk, Pēters nāk! 33217
Bēdz, Jāniti, bēdz Jāniti, Pieters nāca, Pieters nāca 33218
Atnāca Pēteris, palaida vaļā. 33066
Jòneits ņeşa sìra kuļi, Pìţers zóļu vazum*eņu; 33032
Jānits, Pēters, Jēkabiņš kalniņā runajās, 33060,4
Jānis, Pieters, Jākabiņš, tie bij Dieva sulainiši: 33057
Jānits govu slaucejiņš, Pēters ragu turetajs. 33035
Pēters, Jānis, Jēkapiņš, tie bij Dieva zvejnieciņi, 33067

36 Ne visos tekstos šis vārds (kas nācis no kristietības,) ir jebkādā mitoloģiskā nozīmē.  Vairākos gadījumos lietots laika
apzīmējuma nozīmē – saistījumā ar “diena” vai “nakts”.



Pēters, Jān(i)s, Jēkapiņš, tie bij Dieva zvejnieciņi, 33068
Pēters, Jānis, Jēkapiņš, tie trīs Dieva zvejnieciņi. 33069
Pēters, Jānis, Jāpaciņš, tie trīs Diev’ zvejnieciņ`, 33070
Pēters, Jānis, Jēkaupiņš, tie trīs Dieva zvejnieciņi: 33071

Ja Pētera nedabušu, tad dabušu Jēkabiņu. 33106,1
Pēterdien dabujām petersiļu dārziņā. 32986
Pēterdienu dabujām zem Pētera lapiņām. 32987
Siesim sieru palagos, līgosim Peterdienu. 32357
Peterdienu salociju savas baltas villainites; 33097,1
Kad atnāks Pieter’ diena, tad līgos Pieterits. 33065
Man atnāks Pēter’ diena ar mīkstiem plāceņiem. 33221
Pēterdienu atradam, Pēters vairs neatdeva. 32980
Pērterdienā atradām grīslainēi gulejušu. 32981,
Pēterdienu atradam zem tiltiņa pakritušu. 32985
Pēterdienu atradam papardišu krūmiņa. 32984
Pēter’ ķēve atsviedzās zītariņa kalniņā. 33075
Aiz Pētera lapiņām neredz Jāņa kumeliņu. 33074
Jāņa ziedu neredzeju aiz Pētera lapiņām. 33217
Aiz Jāniša ziediņiem Pēter’ lapu neredzeja. 33022
Pēter’ māte dabujusi Pēterzāles lasidama. 32990
Pēter’ māte uzgājuse, dāboliņu lasidama. p.2 3299,1
Pēternakti dabujām pētersiļu dārziņā. 32986
Pēter’ nakti, tad atrada papārdišu krūmiņā. 32984,2
Pēternakti atradam zem tiltiņa pakritušu. 32985
Tā Pēteŗa vaina bija, kam Jāniti kaitinaja: 33054
Jānišam Rīgā pirkti, Pēterami mātes austi. 33047
Vēl nebija Pēteram tāda dēla jājejiņa. 33030
Jāņam sievu atvedam, Pēterami saderami. 33036
Lai Dievs dod Pēteram otru jaunu guletaju. 32370
Jāņam zirgus nojūdzam, Pēterami aizjūdzam; 33037
Jāņam zirgus aizjūdzam, Pēteram nojūdzam. 33227
Jānišam mēslu guba, Pēteram siena kaudze, 33043
Pēterim, tam ielaidu ar akmini mugurā. 33034
Pēterim jauna laiva, Jānim jaunas zēģelites, 33069
Jāņa sieva ziediņiemi, Pēterami lapiņām. 33036
Tikpat bija Pēteram Jākupiņš jālūdzās. 33031,7
Pēteram svēta Māra no sarkana āboliņa. 33033
Es Jāņam kroni pinu, kas pīs kroni Pēteram? 33033
Jāņa bērni nobradajši Pēteram zieda pļavu. 33072
Pēterami sarunaju līdz citami rudeņam. 33046
Jānišam skaista sieva, Pēteram vēl skaistaka: 33048; 33049
Pēterim liela gara, pluskataiņa, kankaraiņa. 33041
Pēterim liela gara, dzīparota, maranota. 33042
Pēterim zila melna, pusē badu nomērdeta. 33039
Jānišam ziediņos, Pēteram sudrabā. 33048
Jānišam zaļi svārki, Pēteram puspeleki. 33044; 33045



Jānišami zili svārki, Pēterami puspeleki, 33047
Jānits Pēterim lieveni taisa, 33056
Pēteŗam zīd’ tīkl’, Jāpagam sudrabit’, 33070
Jānišam augsti zirgi, vēl augstaki Pēteram: 33038
Labi zirgi Jānišam, vēl labaki Pēteram, 33064
Jānišam skaisti zirgi, Pieteram vēl skaistaki, 33050

Bēdz, Pieteri, bēdz Pieteri, panāks tevi Jēkabiņš. 33215
Celies, Jāniti, pacel Pēteri, 33077
Ai, Jāniti, ziedainiti, ai, Pēteri, lapainiti, 33022

Jānē gāju raudzities, Pēterē dzirdities, 33111,1
Es nogāju Pēterī puse balta, puse melna, 32429,1
Pēterē salociju savas baltas villainites; 22970,6

Nedabusim Jānišos, dabusim Pēteŗos. p.2 33005,1
Kad Jāņos nedabuju, tad dabušu Pēteros. 33106
Ko Jāņos nedabuju, to dabuju Pēteros: 33107
Pēteros dabojam papardišu krūmiņā. 32984
Pēteros dabujām patiltē pakritušu. 32985
Ej, Jāniti, Pēteros, tur dabusi sievu savu. 32988
Jāņos gāju, Pēteros sev araja lūkoties. 33106
Jāņos gāju, Pēteros savas vērtes lūkoties. 33107; 33108
Jāņos gāju puišu pirkt, Pēteros izmainit. 33110
Jāņos gāju puišus pirkt, Pēteros aizmaksaju: 33109,1
Pēteros atsarada zālitē gulejusi. 32981
Es pieviltu Pēteros diženo tēva dēlu. 33112

Bogóts, bogóts Jòņeits b,eja, v,ēļ bogótóks Pìţereņš: 33032
I Jānits, Pēterits, abi divi blēņu bērni: 33035
Man atjās Pēteritis ābolainu kumeliņu. 33220
Atjāj Jānis nabadziņš, vēl nabags Pēteritis; p.2 33031,1
Jānits ziedu salasija, Pēteritis izkaisija. 33054
Jānitim bērns piedzima, Pēteritis nokrustija, 33040
Pēterits salasija pa vienam gabalam, 32934,1
Jānits ziedus izkaisija, Pēteritis salasija. 33029; p.2 33029,1
Bēdz, Jāniti, bēdz, Jāniti, panāks tevi Pieterits; 33215 
Atnāks Jānits, Pēterits, ies’ projami kūkodami. 2438
Lai Jānitis kavejās, lai panāca Pēterits. 33037
Badu, badu Jānits nāca, vēl badaku Pēterits, 33031
Jānits nāca ar ziediem, Pēterits ar lapām, 33055
Jānits nācaziediņiem, Pēteritislapiņām. 33023
Ziedu, ziedu Jānits nāca, lapu, lapu Pēterits. 33074
Ziedu, ziedu Jānits nesa, lapu, lapu Pēterits, 33055,1
Ziedu, ziedu Jānits nāca, pušku, pušku Pēterits; 33029,1
Tukš un nabags Jānits nāca, vēl tukšaks Pēterits, 33031,5
Pēteritis tas atrada papardišu krūmiņā. 32984,3



Pēterits sastīpaja ar ozola stīpiņām. 32934,1
Jānits svina svētu dienu, Pēteritis nesvineja. 33053
Rītu pat Pēteritis ar Jāniti tiesasies: 33072
Pēteritis Jēkaupiņu pa to rudzu tīrumiņu. 33051

Jānits dzina Pēteriti pa šauriem vārtiņiem, 33051
Jānits kūla Pēteriti avotiņa lejiņā: 33053; 33054
Ziediem Jāni pušķojam, Pēteriti lapiņām. 33028
Ai, Jāniti, ziedainiti, Pēteriti lapainiti, 33032;  33025;

33026;  33027;
33024;  33028;
p.2 33029,1

Ai, Jāniti, ziedainiti, Pēteriti puškainiti; 33029
Ei, Jāniti, Pieteriti ka nāciet vienu vietu! 32306
Mēs Jāniti pavadam, Pēteriti sagaidam; 33227

Ieliekam Jāņu zāles Pēteriša gultiņā; 32370
Pieteriša kumeliņš staļļa durvis dindināja. 33050
Pēteriša kumeliņi staļļa durvis dūzinaja. 33064,1
Ziediem Jāņa nepabridu, Pēteriša lapiņām. 33026
Ziediem Jāņa neredzeja, Pēteriša lapiņām. 33027

Ziemas svētki
Puiši, puiši ziemas svētki, suņi trekni, zirgi liesi: 33392
Ai, bagati ziemas svētki, kalpi tauki, zirgi liesi; 33373
Ai, bagati ziemas svētki, zirgi liesi, kalpi tauki; 33374,1
Vai, lielie ziemas svētki, puiši trekni, zirgi liesi: 33376
Vai, lielie ziemas svētki, puiši trekni, zirgi vāji; 33373,1
Četras māsas lieldieniņas, četri brāļi ziemas svētki, 32300,1
Ziemas svētki atbrauca pa rudzu lauku, 33287
Ziemsvētki sabrauca pa rudzu lauku, p.2 33287,1
Ziemas svētki atbraukuši rakstītām kamanām; 33288;  33303;

33289; p.2 33289,1
Ziemas svētki buldurē ar savu sulaini. 33269
Kur bijāt, ziemas svētki, kur naksniņu gulejāt? 33272
Ziemas svētki dancina savu kumeliņu. 33270
Trīs dieniņas lieldieniņas, trīs dieniņas ziemas svētki, 32300
Ziemas svētki, liela diena, tās Dievam dārgas dienas, 33292
Ziemas svētki, liela diena, tie Dievam dārgi laiki; 33292
Ziemas svētki, liela diena, tie Dievam dārgi laiki; 33293; 33294
Ziemas svētki, liela diena, tie Dievam diži radi; 33292,1
Ziemas svētki, liela diena, tie Dievam dārgi svētki; 33292
Ziemas svētki, liela diena, tie Dievam lieli svētki; 33293; 33295
Ziemas svētki dumpejās, šurp nākdami Kurzemē. 33268
Kur gul ziemas svētki atiedami? 33273
Kur gul ziemas svētki atnākdami? 33274
Eit’ projam, ziemas svētki, ar savāmi karašām; 33259; 33260



Ai, bagati ziemas svētki, lejiņā nogājuši! 33248
Ziemas svētki bukiem lēca, lieldien kāra šūpuliti. 33292,1
Kam tie svēti svētki nāca, kam ta liela liela diena? 33266
Paldies saku Dieviņam, nu atnāca ziemas svētki; 33281
Sen gaidiju, nu atnāca tie bagati ziemas svētki. 33303
Bagati ziemas svētki no Rīgas nāca: 33253
Neba vieni ziemas svētki no Rīgas nāca: 33253
Gauši nāca, drīz aizgāja tie bagāti ziemas svētki: 33261
Tie lielie ziemas svētki ilgi nāca, drīz aizgāja, p.2 33249,1
Vai, lielie ziemas svētki, ilgi nāca, drīz aizgāja, 33249
Kad atnāca ziemas svētki, visiem ķurpes kājiņā. 2996
Atídami zìmas svátki atnes lelu dasu kuli. 33251
Atídami zìmas svátki, kù ji loba atnasuši? 33252
Ai, bagati (al.: dārgie) ziemas svētki, ko jūs laba atnesiet? 33375
Ziemas svētki atiedami, ko Jūs labu atnesat? 33290
Ziemas svētki, atnākdami, ko jūs laba atnesat? 33291
Ai, bagati ziemas svētki, apaviņa pūdetaji: 33247
 Ziemas svētki brīves laiki, pastaliņu pūdetaji: 33247,1
Ai, dārgie ziemas svētki, pastaliņu pūdetaji: 33247
Vai, lielie ziemas svētki, pastaliņu plēsejiņi! 33250
Ziemas svētki atnākuši, pastaliņu plēsejiņi: 33247,4
Aij, jaukie ziemas svētki, zābaciņu deldetaji: 33247,1
Ziemas svētki naudu skaita ledus kalna galiņā; 33296
Ziemas svētki namu slauka, visus traukus ciladami. 33258
Gan zinaju, ziemas svētki trīs dieniņas svētijami. 33301
Nu, tētiņ, ziemas svētki, sēsties galda galiņā, 33284,1
Ziemas svētki bluķi vilka, liela diena šūpli kāra. 33292
Ziemas svētki vizinaja, liela diena šūpli kāra. 33292,1
Ziemas svētki vizinami, liela diena šūpojama. 33293
Ziemas svētkos Dievs piedzima, lieldienā šūpli kāra. 33295
Ziemas svētkos Jēzus dzima, lielu dienu pakrustija. 33294
Sveša māte mani raida Ziemas svētkos puķu raut. 4293,2
Svētkos sedzu lielu saktu, vairāk zelta, ne sudraba; 33306
Ziemas svētku trīs bāliņi, darisim alutiņu: 33297
Simtu cepu kukulišu, ziemas svētku gaididama: 33304
Tekat, bērni, saņemati ziemas svētku kumeliņus: 33289,2
Sen dzirdeju, nu redzeju ziemas svētku kumeliņu: 33302
Ziemas svētku kumeliņi veda rudzus klētiņā. 33267
Negulu, negulu ziemas svētku nakti, 33279
Es pati strumpešu ziemsvētku nakti. 33466
Ziemas svētku trīs naksniņas visas grib līgsmoties. 33301,1
Zìmas svátku reiteņā aptecèju gùvu klàvu; 33298
Zìmas svátku reiteņā gòj uz upi mozgótús. 13595,27
Bez kauniņa vien tik biju ziemas svētku vakarāi. 33473
Redz kur skaisti čiganiņi ziemas svētku vakarā; 33471,1
Čiganos, čiganos ziemas svētku vakarā! 33322
Iesim, bērni, čiganos ziemas svētku vakarā, 33312,1



Nu dabuju kazas gaļu ziemas svētku vakarā. 33413
Ziemas svētku vakarā, ta’ dabuju kazas gaļ’. 33307
Kas man koču i nedeva ziemas svētku vakarā, 33420
I bitite padziedaja ziemas svētku vakarā. 33280
Kā bitite padziedaja ziemas svētku vakarā 313
Kādu dziesmu dziedasam ziemas svētku vakarā? 33264
Ziemas svētku vakarāi ēdam dzīvu labibiņu: 33299; 33300
Eima bišu klausities ziemas svētku vakarā. 33256
Aiz ko mani vīriņš kūla ziemas svētku vakarā? 26824
Ziemas svētku vakariņu liksim abus ķīvenī. 19673
Ziemas svētku vakarā, tad vēl viņus galvā liek. 32336
Sudrabiņa lietiņš lija ziemas svētku vakarā. 33305
Kaķišam bērns nomira ziemas svētku vakarā; 2258,3; p.1 2285,1; 

33265
Ziemas svētku vakariņu kaķitei bērns nomira. p.2 2258,1
Simtiņš nāca danča bērnu ziemas svētku vakarā: 33304
Nāc, māsiņ, ciemoties ziemas svētku vakarā: 33278
Man atnāca sievas māte ziemas svētku vakarā, 33276
Pūti, pūti, ziemeliti, ziemas svētku vakarā, 33282; 33283
Es tā stāvu, es tā stāvu ziemas svētku vakarā: 33279,1
Jaunas meitas kaķi svēra ziemas svētku vakarā; 33262
Zirgi liesi, puiši tauki ziemas svētku vakarā: 33394
Zirgi zviedza, kalpi kliedza ziemas svētku vakarā: 33372,1
Ziemas svētkus gaididamis, lastu daru alutiņu: 33301
Kur mēs ziemas svētkus guldisim? 33273,2
Eit’ laukā, saimenieki, saņemat ziemas svētkus. 33288
Kā zinātu ziemas svētkus, kad nediltu kamaniņas; 33263

Nelaime
Labāk gāju dziedadama, lai nelaime bēdajās. 109; p.1 109,2
Vaj būs laime, vaj nelaime, ar tautieti dzīvojot: 18169,2
Tik vien bija ta nelaime, kreisa kāja izlūzusi. 20269
Vaj bij laime, vaj nelaime, man ejoti tautiņās: 18166,6
- Deva Dievs, vaj nelaime viņam mani sagaidit. 22133
- Ko nelaime, es dziedašu, plauli(?)37 vien vēderā. 2453,5
Vaj nelaime gaidjusi, mana paša līgaviņa. 11197,3
Nelaim’ mana nebēdnica, man iegrūde ūdenie; 9247
Vaj nelaime atjūgusi man’ araja kumeliņu? 10959; 28173
Laime, laime tev tautieti, man nelaime, ka es gāju: 22984
Vaj nelaime tev’ ienesa, mana paša līgaviņu? 11197
Jo es bēdu bēdajos, jo nelaime priecajās; 109; p.1 109,1
Jů\ as bàdu bádájós, jů\ nalaima pri°cájás; p.1 1091

Jo bēdigi es dzīvoju, jo nelaime priecajās; p.2 1091

Labak gāju dziedadama, lai nelaime gauži raud. 109
Lai Laimite izsmejās, lai Nelaime izraudās. 1220,1
Vaj nelaime tev’ iespēra manā kreima kamburē? 20512,3

37 “Latvju Dainās” tā arī nodrukāts. Dainu skapja manuskriptā 'prauli'.



Vaj bij laime, vaj nelaime man dzēraju taupijuse! 26968
Saulit, sārta noiedama, man notika nelaime: 10606
Mun nalaìme nùtikuise, kauns ůtram pas cit:ẹ 16774,3
Vaj bij Dievs, vaj nelaime man dzēraju vēlejuse! 27068

Ei, vecajs, ei, vecajs, nu tu būsi nelaimē: 20393
Vēl saulite gabalā, es lielā nelaimē: 31720

Met, Laimite, Nelaimei ar akmeni mugurā. p.1 1220,1
Svied, Laimiņa, Nelaimei ar akmeni mugurā. 1220

Liene ļoti nevesela ar tām gūžu nelaimēm. 12947
Jaunas meitas nedziedaja aiz tām gūžu nelaimēm. 839
Panāksnieces apsirgušas ar tām gūžu nelaimēm. 20294
Sargi, Dievs, mani jaunu no trijām nelaimēm: 10602
Pasarg’, Dievs, mani jaunu no trijām nelaimēm: 12613

Puisišam brālišam div’ nelaimes gadiņā: 12915
Nu tevi vedīs nelaimes klētē. 24303
Vaj tas zirgu nepārdeve, no nelaimes nevadoja. 32178,1
Tik tam sāpju, tik nelaimes, cik zīlišu vaiņagā, 8968

Cērt laimi iekšā, nelaimi ārā! 18826
Griezies, Laima, atpakaļ, grūd Nelaimu ūdenī. p.1 1219,1
Ej, Laimiņa, tu papriekšu, grūd Nelaimi ūdenī. 1219; p.2 1219,1
Laima gāja ar Nelaimu abas divas vienu laipu. p.1 1219,1
Laima gāja ar Nelaimi pa vienāmi laipiņām; 1219; p.2 1219,1
Par nelaimi es iesēdu kalpa vīra kamanās. 17875,8
Laime stāv ar Nelaimi vienā laipas galiņā; p.1 1219,4
Satikās mana Laime ar Nelaimi celiņā. 2963
Es redzeju sav’ nelaimi līdz pusei ūdenī; 9188,1

Tas naktiņš nelaimigs, neiet puiši klāt gulēt. 12581
Vai, Dieviņ, ko darišu, ši vasara nelaimiga: 9300
Vai, Dieviņ, šovasar nelaimiga vasariņa: 12778,2
Tij vietiņa nelaimiga, nenes puiši brandaviņa. 7916

Nelaimite kājas ava, dzīrās manim līdzi nākt; 1100; p.1 1100,1
Ak, tu bēdu nelaimite, kāda skāde man notika: 18402,2
Vaj ta mana laime būs, vaj ta mana nelaimite? 30678,3
Vaj ta mana laime bija, vaj ar’ mana nelaimite: 15363,6
Vaj ta mana laime bija, vaj ar’ otra, nelaimite. 15363,6
Vaj ta bija mana laime, vaj tautieša nelaimite. 18181
Ciers bez kāta, vīrs bez prāta, ta bij sievas nelaimite; 13002,2
Ne es tava laime biju, ne ar’ tava nelaimite. 10577
Balta ķēve, skaista sieva, ta bij vīra nelaimite : 21175; p.2 21775,1
Laima sēd kalniņā, Nelaimite lejiņā. 1220



Laime sēd kalniņā; Nelaimite lejiņā. p.1 1220,1
Nelaimite lejiņā, Nelaimite smaididama. 1220,1
Laimiņ’ mana, Nelaimite, abas divas lielijās; p.1 1220,3
Lai otram tāda laime, kāda man nelaimite: 11254
Meties, mana nelaimite, labu ļaužu laipiņās. 9195,1
Vai, Dieviņi, rudens nāca, nu nāk meitu nelaimite: 13789,1
Lai smejās Laime mana, lai raud mana Nelaimite! p.1 1220,2
Lai raudaja Nelaimite; smejies Laimes māmulite! p.1 1220,2
Es staigaju dziedadama, nelaimite gauži raud. p.1 109,1
Laime sēd raudadama, Nelaimite smaididama! p.1 1220,2
Daža laba nelaimite stāv celiņa maliņā. 18163
Vaj bij pate nelaimite manis dēļ taupijuse! 21879
Čiganam nabagam nelaimite notikuse: 33513
Pagaid’, mans kumeliņ, notikās nelaimite: 18383,5
Saulit’ mazu gabalinu, man notika nelaimite: 24168; 28924; 

29921; 29922; 
29923; 29924; 
34297; 34298; 
p.2 18402,1

Pagaidiet, ceļa vīri, man notika nelaimite: 18402

Pacel, Dievs, ļautiņiem nezinamas nelaimites. 8676
Cel, Dieviņ, pēlejam nezinamas nelaimites, 4850
Visas bēdas, nelaimiņas, krītiet ceļa maliņā! 17854,1
Redzej mani ie-ejot nelaimibas istabā. 18618,3
Redzej’ mani ievedoti nelaimites vietiņā. 18618,2
Lai kājiņu neiespēru nelaimites vietiņā. 18813,3

Es uzaugu meitiņām par lielo nelaimiti: 473,5
Es uzaugu puisišiem par lielo nelaimiti: 11304,2
Grūd, Laimiņa Nelaimiņu no celiņa maliņā. 9263
Būt’ es savu nelaimiņu celiņā satikuse, 9203
Es atvedu vedekliņu, es atvedu nelaimiti: 21718

Tik tam sāpju, tik nelaimu, kā man zīļu vaiņakā. 8517

Sietiņš
Meitas sēd vakarā, sietiņā raudzidamas. 67821

Sietiņš jau laižās dienvidos. 7716,2
Sietiņš līgo launaga laikā. 6756
Sietiņš līgoja launaga laikā. 6756; 7716,2
Sietiņš ritina launaga laikā. 6756
Sietiņš ritina launaga pusē. p.2 6756,1
Sietiņš riteja launaga laikā. 6756,1
Sietiņš vizē launaga laikā. 6756,2
Jau sietiņš pusnaktī, vēl meitiņas neguleja. 6782



Nu tik sietiņš pusnaktes līgo, 6809

Es redzeju zelta sietu pušu gaisu lidojam. 33780,1
Es redzeju zvaigžņu sietu gaisa vidu līgojot. 33780,1
Es redzeju zvaigšņu sietu gaisa vidū sijajot. 33780,1

Zibenis
Ko ziben’ nemetīs, ziben’ met kamaniņas. 18521
Ziben’ met, ziben’ met gar bāliņa meža malu; 18521

Pērkons jāja ar zibeni Saules meitas precibās. 34047,9

Trīs zibeņi celmu skalda, seši skalda galotniti. 33713
Pērkoņi, zibiņi dēla māti saspārdija; 23177,9

Pērkons spēra ozolā deviņiem zibeņiem: 33713

Nu atveda lielsiržam zibeņotu līgaviņu. 21770
Jau bij viena zēveļota, vēl atveda zibeņotu; 21746,1

Dieviņš rūc, Dieviņš rūc, zibšņus met ozolā; 33700
Nu mana pakaļa zibeņus metīs. p.2 18228,1
Nu tava subene zibiņus metīs. 18228

Pērkons rūca, zibineja, sasper zelta ozoliņu; 34047,10
Trīs spēra, trīs rūca, trīs zibinaja. 33704
Zibsnij, Dievs uguntiņu, lai silst visa pasaulite: 27766

Austriņa
Ilgsēdites vainadziņš kā austriņa vizinaja. 5912
Pusaudzišu vainadziņi kā austriņa vizinaja. 276,1
Kam ta sēta pret kalniņu, ko austriņa vizinaja? 3713,1
Jaunu meitu ustabeņa ko oustreņa vizuļova. 11876

Saule kokles skandinaja, austriņāi sēdedama; 33924

Meitu māti savi znoti kā austriņu vizināja. 23609,1

Tumsenīca, naksnenīca38

Tumsenīca, Mēnesnīca(?) kas tev daļas ar manim? 34078
Tumsaunīca, Naksnenīca, kas tev darba ar manim? 34079
Timsenice, Naksnenice, labu vīru nemaitā, 34080
Tymsiniejca naktiniejca najam tu munu bolsu, 437,6

38 Sadaļā šāds salikums nav konsekventi pārstāvēts.



Tumsaliņa, Naktaliņa traucē manu kumeliņu. 34081
Sauseglite ceļmalā, traucē pašu Naktaliņu! 34081

Jānis
Skultas Brencis, Baškas Jancis39, Viņgaliešu Indriķitis. 14056,14
Jānis brauca Jāņu nakti šķindedamis, žvarkstedamis; 33003
Visu gadu Jānis brauca, nu atbrauca šovakar, 39268,1; 32970,4
Visu gadu Jānis brauca, atbrauc Jāņu vakarā, 32970,4
Jānis brauca Jāņa nakti, ko tas veda vezumē? 32902,4
Jānis brēca, Jānis sauca, Jāņa bērni izklīduši; 32925
Jānis brēca, Jānis sauca, Jānim bērni pazuduši, 32926
Jānis brēca, Jānis sauca, Jānim sieva pazuduse. 33006
Gudris bija buldurjāns, tas māceja glabaties. 32406
Eita bērni, lūkoties, ko dar’ Jānis aplokā. 32421
Jāns, Pēters laivu dzina, Jēkabs tura zēģeliti. 33068,3
Lielu rinķi Jānis grieza savā tēva istabā; 1516; p.1 14051

Jānis jāja visu gadu ķenkaraiņu kumeliņu; 32933
Atjāj Jānis Jāņu nakti appuškotu kumeliņu, 32912
Visu nakti Jānis jāja, savu sievu mekledams; 33020
Juris jāja, Jānis jāja,vēl trešais Miķelits! p.2 300091

Atjāj Jānis nabadziņš, vēl nabags Pēteritis; p.2 33031,1
Tec, Māsiņa, atcel vārtus, lai jāj Jānis sētiņā. 32912
Visu gadu Jānis jāja, atjāj Jāņa vakarā. 32969
Visu gadu Jānis jāja, atjāj Jāņa vakariņu, 32968
Jānis jāja, Jānis brauca visu gaŗu vasariņu; 32932,1
Jānis gāja ar Jaukupu kalniņā lielities: 33060,2
Jānis gāja gar vārtiem, stīpu bunte mugurā; 32430
Rīgā Jānis zirgu jūdza, Koknesē ēdinaja, 32942,2
Jānis kliedza, Jānis sauca, Jānim sieva pazudusi. 33006
Jānis, Pieters zirgus kope, Jākabs putras vāritajs. 33057
Svēts Jānis krūmos, iemaukti rokā. 32502
Pēters, Jānis laiviņā, Jēkaps laivas galiņā. 33068
Nu vēl Jānis sveces lēja viņā kalna galiņā. 32599
Pēters, Jānis, Jākupiņš, visi lieli lielijās; 33031,7
Nu vēl Jānis raugu lika, vasku cimdi rociņā. 32759
Jānis nāca pa Jāņiem, kā mēs Jāni mielosim? 32318
Visu gadu Jānis pina manā teļu aplokā; 32421,5
Nu vēl Jānis krēslu pine viņa kalna galiņā. 32658
Jānis siena pļāvejiņš, Jēkops maizes devejiņš. 33059
Jānis pūta vara tauri vārtu staba galiņā: 33008
Ziediem Jānis puškojās, Pēteritis lapiņām. 33028
Jānis sauca, Jānis brēca, Jānim sieva pazudusi. p.2 33005,1
Jānis sēd kalniņā noplīsušu mēteliti; 32928,2
Jānis sēd kalniņā, pātedziņa rociņā. 33087
Jānis sēd kalniņāi, Jāņu zāle rociņāi. 32381
Jānis sēd ar Jēkopu kalniņā runadami, 33059

39 Apšaubāma šā lietojuma piederība mitoloģiskiem tēliem.



Vakar Jānis sasegloja trīsdesmit kumeliņu; 33030,6
Janis stāvej’ kalniņā, zāļu nasta mugurā; 32431
Jānis, Pieters, Jākabiņš, tie bij Dieva sulainiši: 33057
Pēters, Jānis, Jākapiņš, tie bij Dieva zvejnieciņi, 33067
Pēters, Jān(i)s, Jēkapiņš, tie bij Dieva zvejnieciņi, 33068
Pēters, Jānis, Jēkapiņš, tie trīs Dieva zvejnieciņi. 33069
Pēters, Jāns, Jāpaciņš, tie trīs Diev’ zvejnieciņ’ 33070
Pēters, Jānis, Jēkaupiņš, tie trīs Dieva zvejnieciņi: 33071

Ūjā, velli, ūjā, velli, cik badigi Jāņa bērni40: 19445
Trūka stīpa, lūza nagla, tad pabira Jāņa bērni. 33014
Jāņu bērnus bīdamies zem tiltiņa palīduse. 33016
Jāņa bērni nobradajši Pēteram ziedu pļavu. 33072
Visi bija Jāņa bērni, kas Jāniti daudzinaja. 32650
Visi bija Jāņa bērni, kas atnāca līgodami. 32649
Lai ceļās Jāņa bērni no maliņu maliņām. 32883
Jāņa bērni, Jāņa bērni, darat savu vecu tiesu: 32778
Dzeltīs tevi Jāņa bērni smalkajām nātritēm. 32582
Tev sadzina Jāņa bērni lielu pulku raibu govu. 32631
Daži labi Jāņa bērni te ēduši, te dzēruši. 32640
Vai, lielie Jāņu bērni, pagaidat mazakos, 32864
Ne ta gaida Jāņa bērnus, ne svin Jāņa vakariņu. 32584
Vaj gaidieti Jāņa bērnus līgodamus atnākam? 32619
Ja gaidiji Jāņa bērnus, atver logu, atver durvis; 32622
Ja gaidiji Jāņa bērnus, atver durvis, laid iekšā. 32623
Ja gaidiji Jāņa bērnus, stiep galdiņu pār istabu. 32663
Ja gaidiet Jāņa bērnu, tad vārtiņus atveriet; 32608
Ja gaidiji Jāņa bērnus, sūt’ meitiņu atvērt vārtus; 32625
Ja gaidiji Jāņa bērnus, atver vārtus līdz galam; 32624
Ja gaidiji Jāņa bērnus, tad atveri vara vārtus. 32626
Ja negaidi Jāņa bērnus, sūt’ kalponi aizvērt vārtus. 32625
Ja negaidi Jāņa bērnus, aizsit vārtus ar naglām. 32624
Ta sasēja lielu sieru, Jāņa bērnu gaididama. 32773
Sasagrieza Jāņa bērni Jāņa tēva pagalmā: 32852
Vysas molas atsp*eid*èja Jòņa bàrnu gunţeņóm, 32900
Iesim visi Jāņa bērni uz avota palīgot, 32887,2
Iesim garam Jāņa bērni, tie jau tevi izplūkās. 32365
Atpakaļ, Jāņa bērni, jums nav lāga Jāņu zāļu: 32680
Eit’ projam, Jāņu bērni, jums nav lāga Jāņu zāļu: 32680,1
Eit’ projam, Jāņu bērni, negaidit(i) kruķejam, 26114
Iet projami Jāņa bērni, negaidieti skubinam! 32858
Jāņa bērni garam gāja, asariņas slaucidami. 32585
Jāņa bērni pāri gāja, naudai rakstus skaitidami. 32941
Sagājās Jāņa bērni, sadevās rociņām, 32885
To celiņu gan pazinu, kur bij gājši Jāņa bērni: 32598
Jāņa bērni apjozuši, Jāņu nakti līgodami. 32547

40 Jāņa bērni kā (vismaz hipotētiski) rituāls senču garu iemiesojums  būtu pelnījuši patstāvīgu šķirkli.



Jāņa bērni sakāpuši vārtu staba galiņā; 32609
Lasiet zāles, Jāņu bērni, metiet viņas laidarā: p.2 32448,1
Jāņu bērni aplaistija, Jāņu zāles nesadami. 32612,1
Jāņa bērni zāles lasa baltābola kalniņā. 32380
Jāņu bērni uzgājuši, Jāņu zāles lasidami. 32983
Jāņa bērni uzgājuši, Jāņa ziedus lasidami. 32983,1
Jāņa bērni izklīduši, Jāņa zāles lasidami. 32884
Jāņa bērni kūpinaja, Jāņa zāles lasidami. 32889
Jāņa bērni nokusuši, Jāņa zāles lasidami. 32604
Jāņu bērni piekusuši Jāņu zāles lasidami. 32675
Jāņu bērni nomirkuši, Jāņa zāles lasidami. 32617
Jāņa bērni nomirkuši, Jāņa zāles lasidami. 32638,1
Jāņa bērni samirkuši, Jāņa ziedus lasidami. 32627,1
Jāņa bērni nosaluši, Jāņa zāles lasidami. 32627; 32667; 

32892,1
Jāņa bērni nosaluši, Jāņa ziedus lasidami. 32596,1
Jāņa bērni nosaluši, Jāņa zāles lasidami. 32897
Jāņa bērni nosliedeja, Jāņa zāles lasidami. 32374
Jāņa bērni nosliedeja, Jāņa ziedus lasidami. 32374
Kur mēs Jāņa bērni noleksim? 32578
Grubulaina šī grīdiņa, Jāņa bērni līdzinās. 32652
Jāņa bērni palējuši, Jāņa nakti staigadami. 32612
Līgojiet, Jāņa bērni, metiet zāles laidarī; 32448,1
Jau vakar Jāņu bērni no Vāczemes izlīgoja, 32942
Kas tie tādi Jāņa bērni, pa kaktiem salīduši! 32869
Kad bij man sieru siet, kad uzlūgt Jāņa bērnus? 32306
Jāņa bērnus aplūkot, vaj tiem ēsti, vaj tiem dzerti, 32937,2
Pa ozolu rotajot, Jāņa bērnus lūkojot. 32916
Es jums saku, Jāņa bērni, metat kokus no celiņa, 32325
Jāņa bērni iemetuši, Jāņa nakti līgojot. 32437
Vajadzeja, vajadzeja Jāņa bērnus pamielot. 32774
Šeit mieloja mana māte sieru, sviestu Jāņu bērnus. 32850
No ēdiena, dzērieniņa, Jāņa bērnus mielojot. 32757
Drīz priekšā, pakaļā mielodama Jāņa bērnus. 32791
Jāņu bērni samirkuši ar visām zālitem. 32610
Nu nāk tavi Jāņa bērni, Jāņa zāles kaisidami. 32607
Gaidi, gaidi, māmulite, nu nāk tavi Jāņa bērni, 32607
Lai sanāca Jāņa bērni no maliņu maliņām. 32883,1
Lai sanāk Jāņa bērni, Jāņa svētkus nosvinēt. 32899
Kad sanāca Jāņu bērni, pate bēdza aizkrāsnēi. 32600
Nu atnāca Jāņa bērni, nu iesvieda zelta laipu. 33165
Labvakari, Jāņa bērni, nāciet droši sētiņāi, 32643
Nākat droši Jāņa bērni, nenākati bīdamies, 32644
Nākat šurpu, Jāņa bērni, nenākat bīdamies, 32647
Sanāciet, Jāņu bērni, atsieniet Jāni, 32959,1
Nāciet šurp, Jāņa bērni, garam vis ne-ejiet, 32645
Nāciet šurpu, Jāņa bērni, tad mēs turpu paiesim, 32878,1



Sanāciet, Jāņa bērni, velciet Jāni maliņā. 32886
Nākat šurpu, Jāņa bērni, nākat lieli, nākat mazi; 32646
Nākat šurpu, Jāņa bēni, še bagata saimeniece, 32648
Sanākat Jāņu bērni, Jāņam laimi vēlesim: 32839,2
Jāņa bērni sanākuši, man vēl alus kocenē; 32761
Jāņa bērni sanākuši, nav krēsliņa kur sēdēt; 32658
Jāņa bērni atnesuši trejdeviņas Jāņa zāles. 32683
Saņem savus Jāņa bērnus ar nastām mugurāi. 32682
Sasapina Jāņa bērni, kā vistiņas pakulās. 32633
Jāņa bērni alu prasa; kur bij manim alu ņemt? 32759
Jāņa(-ņu) bērni gaļas prasa; kur mēs gaļu dabusim? 32670
Jāņa bērni Jāņus prasa; kur bij man Jāņu ņemt? 32760,2
Jāņa bērni sieru prasa; kur mēs sieru dabusim? 32762
Jāņa bērni nosaluši ar basām kājiņām, 32620
Jāņa bērni nosaluši, Jāņa nakti līgojot; 32892
Jāņu bērni nosaluši, visu nakti līgojot. 32656
Jāņa bērni sasēduši tā kā pekas birzmalē; 33145
Jāņa bērni piesējuši, Jāņa nakti līgodami. 32575
Lai sildās Jāņa bērni, Jāņa nakti līgojot. 32892
Skatatiesi, Jāņa bērni, Jāņa māte sieru griež, 32809
To staigajši Jāņa bērni, te zālites kaisijuši; 32863
Pateiciet, Jāņu bērni, kuŗa pirma Jāņu zāle? 32393,7
Druskas vien sabēruse Jāņa bērnu trauciņā. 32779
Pa trešiem Jāņa bērni, Jāņa zāles lasidami. 32921
Pa trešiem Jāņu bērni no maliņu maliņām. 32922
Kas netura Jāņa bērnu, veldē rudzi, veldē mieži. 32845
-Es tecešu meitas celt, Jāņa bērni tuvumā. 14056,8
Jāņa bērni novārtijši, pašu Jāni mekledami. 32549
Jāņa bērni danci veda apkārt kuplu ozoliņu, 32606
Jāņa bērni apvilkuši, Jāņa nakti līgojot. 32573
Jāņu bērni kroni vija, kalniņāi stāvedami, 32975
Jāņa bērni nezinaja, kādas īsti Jāņa zāles: 32379
Ziediem Jāņa nepabridu, Pēteriša lapiņām. 33026
Visu nakti nostaigaju, buldurjāņa mekledams; 32406
Jau vakar Jāņa dēli no Vāczemes atjājuši, 32942
Jāņa diena, Jāņa diena, šis pats Jāņa vakariņš, 32918
Jāņu diena, Jāņu diena, nu pats Jāņu vakariņš; 32974
Atpakaļi, Jāņu diena, kam atnāci nezinama! 32356; 32364,3; 

32361,1
Juru dien’ gaili kāva, Jāņu dien aveniņu, p.2 323161

Ai, bagata Jāņu diena! zirgi tauki, kalpi liesi; 33136
Ai, bagata Jāņu diena, kā mēs tevi vadisim? 33135
Reitu Byus Jòņa dìna, skaista saùļeite ļeìgós. 32371
Cik sen bija Jāņu diena, atkal būs jauna maize; 20092
Jāņu dienu izdaliju pa maziem gabaliem. 32312
Gaida gani, gaida govis Jāņa dienas atnākam; 32347
Visi gaida Jāņa dienas, gaida gani, gaida govis; 32347,2



Ilgi gaidu Jāņa dienas, gaidu visu pavasaru. 33223,1
Meitas gaida Jāņa dienas, puiši vis negaidija. 32247
Visi gaida Jāņa dienas, puiši vien negaidija; 33174
Kar dūmos, šaut skujām, lai gaidija Jāņa dienas. 32349
Skotelites balinaju, Jāņu dienas gaididama; 32345
Visu gadu naudu krāju, Jāņu dienas gaididams: 1782,4; 33176; 33177
Es sasēju lielu sieru, Jāņu dienas gaididama; 32312
Līgodama vien staigaju, Jāņu dienu gaididama; 33117
Visa zāle noziedeja, Jāņu dienu gaididama; 32415,1
Jāņa diena sagaidita, Jāņa diena pavadita; 33224
Ej ar Dievu, Jāņa diena, mēs tev’ skaisti palaižam; 33219,2
Kad pagāja Jāņu diena, ar bungām aizraidija. 32866
Ej projam, Jāņa diena, ar mīkstiem sieriņiem, 33221
Laba diena Jāņa diena, ti dod siera, ti dod piena, 32783
Lija lietus Jāņu dienu, lija Jāņu vakariņu. 33156; 33158; 

33153,1
Lītiņš lija Jāņu dienu, lītiņš Jāņu vakarā. p.2 33153,1
Jāņu diena jālīgo, vaj iet šādi, vaj iet tādi; 33147
Jau vakar Jāņu diena no vāczemes izlīgoja, 32942
Tas man deva alu dzert, Jāņu dienu līgojot. 32817
Aizzamirsa, aizzamirsa Jāņa diena nelīgota! 32357
Kam ta mana Jāņa diena, ka nevar palīgot! 774,1
Kad atnāca Jāņa diena, tad līgoja Jāņa bērni; 33065,1
Kad atnāca Jāņa diena, par kapeiku brandaviņu. 33176
Kad atnāca Jāņa diena, visi Jāņu daudzina; 32974,2
Kad atnāca Jāņa diena, visi Jāni daudzinaja. 1401; 10314; 33080
Kad atnāca Jāņa diena, visi mani daudzinaja. 33163
Nāc nākdama, Jāņa diena, tev ir pulka gaiditaju: 32350
Man atnāca Jāņa diena nezinama, negaidama, 32359; 32360; 32361
Man atnāca Jāņa diena visai manim negaidama, 32363
Man atnāca Jāņu diena pavisami negaidot, 32362
Kad atnāca Jāņa diena, kā gulbitis plevinaju. 32345
Ta lielā Jāņa diena nezinama atnākuse; 32363
Atkal jauna Jāņu diena nezinama atnākuse; 32363,1
Nu atnāca Jāņu diena, nu naudiņa jatērē. 1782,4; 33177
Man atnāca Jāņu diena ne zinama, ne redzama; p.2 32360,1
Man atnāca Jāņa diena visu manu nezinamu, 32364
Ši dieniņa, rītdieniņa, līgo, parīt pate Jāņa diena, līgo 266
Ši dieniņa, rītdieniņa, parīt pati Jāņa diena. 32348
Puiši, puiši, Jāņu diena, jājiet meitu raudzities! 13782,1
Puiši, puiši, Jāņa diena, jāsim meitu raudzities! 33128
Ir saulite rotajās Jāņa dienas rītiņā. 33211
Jāņu dienu Dieva dēls Saules meitu sveicinaja. 32919
Jāņu diena svēta diena aiz visām dieniņām: 32919
Es svineju Jāņa dienu, man Jānits bāleniņš; 33091
Līgotaji, līgotaji, līgo, līgo! nav vairs tāļu Jāņa diena: līgo 266
Līgojati, līgojati, nav vairs tāļu Jāņa diena: 32348



Gail’s ar vistu vaicajās: kur turesim Jāņa dienu? 33144
Līzsim abi kaņepēs, turesim Jāņa dienu. 33144
Siesim sieru palagā, turesim Jāņa dienu. 32358
Aizzamirsa, aizzamirsa Jāņa diena netureta! 32358
Pavadam Jāņa dienu līdz viņam kalniņam, 33229
Důedi˚t mun als padzart Jàņa di˚nas vakarā; 32752
Tas man deva alu dzert Jāņa dienas vakarā. 32817,1
Vaj tiem ēsti, vaj tiem dzerti Jāņa dienas vakarā. 32937,2
Uz avotu līgot gāju Jāņu dienas vakarā, 33172
Visu gadu naudu krāju Jāņu dienas vakaram; 33177
Man māmiņa rotu liedza Jāņa dienas vakarā; 33211
Kaķišam bērns nomira Jāņu dienas vakarā; 2258,3
Es puškoju tavu kūti Jāņa dienas vakarā. 32454
Ai, bagata Jāņu diena, atved manu arajiņu; 33078
Jāņu(-ņa) diena pupucite, atved manu brūtganiņu; 33078,1
Ne zināja Jāņa dienas, ne Jāniša vakariņa. 32592
Eita meitas, kòdeilos, dzídit skaistys Jòņa dzìsmys, 32371
Sen mēs Jāņa gaidijām, šis pats Jāņa vakariņš; 32974,3
Kas tur spīd, kas tur mirdz Jāņa galda galiņā? 32781
Dzeltans bija Jāņu galds, kā ar vasku novaskots; 1422
Jāņu godu nu dzeram, Jāņu dziesmu nodziedam. 32778
Ies’ iekšā apraudziti, kāda Jāņa istabiņa. 32652
Iesim, bērni, apraudzīt, kāda Jāņa istabiņa. 32653
Iesim, bērni, skatities, kāda Jāņa istabiņa: 32654; 32655
Kas tur spīdi, kas tur vizi Jāņ’ istabas dibinā? 32726,2
Kur tik saldas ogas auga kā tâi Jāņu kalniņā; 33115
Kas tik dikti buldureja Jāņa kalna galiņā? 32948
Kupla liepa uzauguse Jāņa kalna galiņā, 32952
Iestādiju ozoliņu Jāņa kalna galiņā, 32860,1
Kas tur spīd, kas tur viz Jāņa kalna galiņā? 33009,3
Aiz Pētera lapiņām neredz Jāņa kumeliņu. 33074
Zviedza Jāņa kumeliņis ziedošā ielejā; 33075
Kas tās Jāņa lievenites ar sudrabu aplaistija? 32613,3
Dievs dod man lielai augt, es būš’ Jāņa līgaviņa. 33100
Mūsu Jāņa līgaviņa zelta naudu rēķinaja, 32741
Līgojieti, Jāņa ļaud’s, lai aug mūsu kāpustiņi, 32524,6
Vakar mūsu Jāņu māte Jāņu bērnus aicinaja; 32600
Audzē, Dievs, Jāņa mātei raibus vien teleniņus. 32790
Jāņa mātes zelta aube, ta spīdeja ta vizeja. 32728
Jāņu māte sagšas auda deviņiem dzīpariem. 33011
Jāņu māte sagšas auda, pats Jānitis saivas tina. 32976,2
Bagata, bagata ta Jāņu māte: 32706
Ausa! maza, bet bagata Jāņu māte šovakar, 32705
Nebaidies, Jāņa māte, neba tevi izpostīs. 32763
Jāņa māte baidijās, pulks sanāca Jāņa bērnu; 32763
Nebēdā, Jāņu māte, nava daudzi Jāņu bērnu: 32767
Nebēdā, Jāņa māte, visi nāca paēduši. 32768



Nebēdā, Jāņa māte, dosi mazus gabaliņus. 32770
Nebēdā, Jāņa māte, gan Dieviņš gausinās. 32771
Nebēdā, Jāņa māt, gan tos visus pamielosi, 32766
Nebēdā, Jāņu māte, nava sliktas Jāņu zāles: 32391
Nebēdājies, Jāņa māte, pašiem piena, pašiem siera, 32769
Jāņa māte bēdajas, atslēdziņa nozudusi. 32764
Jāņa māte bēdajās, atslēdziņa pazudusi. 32765
Jāņa māte grozijās, atslēdziņa nozuduse. 32765,2
Jāņa māte žēlojas, atslēdziņa nozudusi. 32765,3
Jāņa(-ņu) māte bēdajās, daudzi nāce Jāņa bērnu. 32766
Jāņa māte bēdajās(i), daudzi nāca Jāņa bērnu. 32768
Jāņa māte bēdajāsi, Jāņa bērni sanākuši. 32769
Jāņa māte bēdajās, kas pļaviņu nosliedeja: 32374,3
Jāņa māte bēdajās, mazu sieru sasejuse. 32770; 32771
Apsabija Jāņu māte, daudzi nāce Jāņa bērnu; 32766,1
Visi tek skatities, kur atbrauca Jāņu māte. 33076
Jàņu màte rudzůs brida, g riẹ  svàerki mugurā. 32541
Jāņa māte rudzus brida, samta svārkus paceldama; 32542
Jāņa māte rudzus brida, samta svārkus pacēluse; 32543; 32544; 32545
Jāņa mātei zīda brunči lāditē glabajami; 32709
No tālienes jau pazinu, kuŗa bija Jāņa māte: 32797
Ta bij pate Jāņa māte dzīparota, maranata. 33013
Ta nebija kupla liepa, ta bij Jāņa māmuliņa. 32425
Ta nebija kupla liepa, ta bij pate Jāņa māte, 32618
Ta nebija melna odze, ta bij pati Jāņu māte. 32629
Pacel krēlu, Jāņu māte, lai sēžās Jāņu bērni; 32675
Atcel vārtus, Jāņa māte, nu nes zāles Jāņa bērni, 32604
Jāņa māte man pacēla šķīstu pienu kaņepites. 32581,3
Celies, mūsu Jāņa māte, no tiem dūnu spilveņiem, 32815
Lai ceļās(i) Jāņa māte, no mīkstiem spilveniem. 32636
Jāņa māte grūžu cūka, Jāņa vārtus aizslēguse; 32585
Jāņa māte miega cūka, ielīduse midzenī. 32593
Ko ta dara, Jāņu māte, ka neredz Jāņu bērnu? 32617
Jāņu mātes gultas deķi, tie spīdeja, tie mirdzeja. 32724
Jāņu mātei pulks dēliņu, - patureja vedeklām. 33105
Nu ar Dievu, Jāņa māte, citu gadu vēl nācišu; 32842,1
Nu ar Dievu, Jāņu māte, līdz citam Jānišam. 32844; 32862
Dodi ēst, Jāņa māte, svešas zemes putniņiem, 32748
Man iedeva Jāņa māte raibu siera gabaliņu; 32790
Jāņa māte man iedeve raibu govi platiem ragiem, 32416,1
Jāņa māte man iedeva zaļa zīda nēzdodziņu; 33146
Jāņa māte sieru deva, Jāņa tēvs alutiņu. 32787
Jāņa māte sieru deva, lai aug slaidi teleniņi; 32772
Dúd, Dìveņ, Jòņa mòtei ilgi dzeivót, lobu redzét, 32825,1
Dievs dod mūsu Jāņa mātei labu vien piedzīvot: 32818
 Dievs dod mūsu Jāņa mātei labas goves dābulā. 32696
Dievs dod mūsu Jāņa mātei pilnu kūti raibu govu, 32819



Lai Dievs dod Jāņa mātei baltgalvišus teleniņus. 32695
To es došu Jāņa mātei, lai aug raibi teleniņi. 32692
Es savai Jāņa mātei došu ziedu vainadziņu, 32693
Es savai Jāņa mātei došu skaistas Jāņa zāles; 32681
Te dzied pate Jāņa māte, alus kanna rociņā. 32647
Kas godiga Jāņa māte, atver logu gaididama; 32587
Kas godiga Jāņa māte, ta gaidija Jāņa bērnus; 32590
Kas godiga Jāņa māte, sagaidija Jāņa bērnus; p.2 32588,1
Labvakar, Jāņa māte, vaj gaidiji Jāņa bērnus? 32622; 32623; 

32624; 32627, 32663;
32664; 32683; 
32665; 32684; 
32625; 32626; 
32628; 32621; 32668

Labvakar(i), Jāņa māte, vaj tu mūsu gaidijuse? 32668
Jāņa mātei lielas govis kā lielās briežu mātes; 32773
Jāņa māte grozijās, zīda kleita mugurā. 32727
Guli, guli, Jāņa(-ņu) māte, tavi darbi padariti: 32583
Guli, guli, Jāņa māte, bez sietavu istabā, 32582
Jāņa māte Jāņa nakti bez ābolu neguleja: 32708
Jāņa māte apgulusi mīkstos dūnu spilvenos, 32584
Jāņa mātes zelta gulta ar dimanta kājiņām. 32719
Kas to teica, tas meloja Jāņa māte Jelgavā: 32659
Jāņa mātes istabiņa šūtin šūta, izrakstita. 32660
Skaisti gāju līgodama Jāņa mātes istabā 32676
Tīšam gāju raudzities Jāņu mātes istabāi, 32653,2
Kas tur spīd, kas tur mirdz Jāņu mātes istabā? 32724
Kas spīdeja, kas vizeja Jāņa mātes istabā? 32717; 32716; 32715
Kas spīdeja, kas vizeja Jāņa mātes kambarī? 32718; 32719
Kas tur spīd, kas tur viz Jāņa mātes kambarī? 32727; 32728; 32729
Kas spīdeja, kas mirdzeja Jāņa mātes kambarī? 32711
Te sadzinu, te panācu Jāņa mātes kambarie. 32679
Jāņa māte kambarī siera nukas darinaja. 32661
Jāņa māte kambarī Jāņa sierus darinaja. 32661
Jāņa māte kambarī Jāņa bērniem sieru grieza. 32661,1
Jāņa māte kambarī nu vēl vilka zīda svārkus, 32659
Kāra, kāra Jāņa māte, pate sieru apēdusi, 32779
Jāņa mātes zīda kleite, ta spīdēja, ta vizeja. 32717
Jāņa mātes zelta kronis sudrabiņa lapiņām. 32715
Jāņa māte sviestu kūla, vītolāi sēdedama. 29163,4
Jāņa mātes zelta kurpes, tās spīdeja, tās vizeja. 32720
Laba, laba Jāņa māte, gārdus raušus izcepusi: 32784
Laba, laba Jāņa māte, nākš’ atkal citu gadu; 32842,1
Laba, laba Jāņa māte, Jāņa bērnus pamieloja: 32785
Laba, laba Jāņa māte, labi bērnus pamieloja: 32785
Laba, laba Jāņa māte, ta man labi pamieloja: 32786
Laba, laba Jāņa māte, ta mūs labi pamieloja: 26407,2



Laba, laba Jāņa māte, ta uzņēma, ta mieloja: 32847,1
Laba, laba Jāņa māte, vēl labaks Jāņu tēvs: 32787
Protu, protu, redzu, redzu, te būs laba Jāņu māte: 32635
Ja būs laba Jāņa māte, ar ziediem kaisisam; 32657
Ta bij laba Jāņa māte, kur es biju šovakar, 32810
Jāņa māte zāles lasa, pillas kūtis sudrabiņa. 33012
Es iemetu asu dadzi Jāņu mātes laidarā, 32472
Kupla liepa uzauguse Jāņa mātes laidarā, 32439
Nelaid, skauģu, mīļā Māre, Jāņu mātes laiderī, 32484
Lai telites lielas aug, Jāņu mātes laidarā, 32418
Cik zālišu, tik telišu Jāņa mātes laidarī. 32448
Liela resna Jāņa māte lielu rūmi aizņēmusi: 33015
Liela resna Jāņa māte ar stīpām sastīpata. 33014
Liela resna Jāņa māte vara stīpām sastīpata; 33016
Liela resna Jāņa māte, vaŗa stīpu sastīpata. 33017
Jāņa māte palējusi, Jāņa bērnus gaididama. 32613
Jāņu māte pielējuse lielu dobi pasliegsnē, 32610
Jau vakar Jāņa māte no Vāczemes izlīgoja, 32942
Še nāksim citu gadu, še līgsmiga Jāņu māte, 32801
Es uzliku Jāņa mātei dābultiņa vainaciņu; 32696
Es uzliku Jāņa mātei baltu puķu vainadziņu, 32695
Lien ārā, Jāņu māte, nava daudz Jāņa bērnu: 32767,2

Es tev lūdzu, Jāņa māte, ieved danci istabā. 32606
Es tev lūdzu, Jāņa māte, sild’ man siltus kāpostiņus; 32756
Es tev lūdzu, Jāņa māte, atver man vaŗa vārtus, 32605
Lūkajies, Jāņa māte, kādi tavi Jāņa bērni: 32672
Trešā pate Jòņa mòte ar Jòneiti maudòjós; 32570,4
Maza, maza Jāņa māte, kā bitite ritajās, 32791
Trešajā avotā Jāņa māte mazgajās. 32570
Protu, protu, redzu, redzu, mielos mani Jāņa māte: 32798; 32799
Nāc ārāi, Jāņa māte, nava daudzi līgotaju: 32767,1
Nāc, parādi, Jāņa māte, kādas govis laidarā. 32428,2
Nāc, ārā, Jāņu māte (saimeniece), es tev41 teikšu govu Laimi: 32449
Nāc ārā, Jāņu māte, ko es tevim parādišu: 32630
Nāc ārāji, Jāņu māte, ko es tevim parādišu: 32631
Jāņa māte atnākusi, siera nuki kabatā. 32435
Es atnesu Jāņu mātei dižan’ raibas Jāņu zāles; 32373
Nāc ārā, Jāņa māte, saņem savus Jāņa bērnus, 32596,1
Lai ceļās Jāņa māte, lai saņēma Jāņa bērnus. 32638
Kas godiga Jāņa māte, saņem savus Jāņa bērnus; 32588,1
Kas godiga Jāņa māte, saņem savus Jāņa bērnus; 32589
Kas godiga Jāņa māte, saņem savus Jāņa bērnus, 32627,1
Kas godiga Jāņu māte, sajem savus Jāņa bērnus; 32588
Laba, laba Jāņa māte, saņem savus Jāņa bērnus; 325881,2
Kas bij laba Jāņu māte, saņem savus Jāņu bērnus; 32586
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Labvakaru Jāņu māte, saņem savus Jāņa bērnus, 32682
Jāņa mātes pagalmā trīs sidraba avotiņi. 32570
Jāņu mātes pagalmā trīs avoti Jāņu nakti. 32570,3
Kupla liepa locijās Jāņa mātes pagalmā; 32618
Iedēstiju ozoliņu Jāņa mātes pagalmā, 32860
Kas spīdeja, kas vizeja Jāņa mātes pagultē? 32720
Kas spīdeja, kas vidzeja Jāņu mātes pagultē? p.2 32720,1
Paldies saku Jāņa mātei, deva ēsti, deva dzerti, 32842,2
Paldievs saku Jāņa mātei par to labu mielošanu; 32847,2
Jāņa mātei ar’ paldies par to labu uzņēmumu. 32843
Jāņa mātes priekšautiņš pilnis siera līgojās; 32774
Tur spīdeja, tur mirdzeja Jāņa mātes priekšautiņš. 32729
Kas spīdeja, kas mirdzeja Jāņa mātes priekšnamā? 32615,1
Jāņa māte izpuškoja ar apsēm istabiņu. 32331
Plūcat rozes, magonites, pušķojat Jāņa māti. 32382
Resna, resna Jāņa māte par visām sieviņām, 33018
Jāņa mātes zelta rota, ta spīdeja, ta vizeja. 32716
Ak, pasaki, Jāņa māte, kāda bija Jāņa zāle? 32366
Jāņa mātes zelta sakta, ta spīdeja, ta vizeja. 33009,1
Tur sēdeja Jāņa māte, Jāņa bērnu gaididama. 32577
Sieru, sieru, Jāņa māte, dižan’ lielu gabaliņu, 32464
Siera, siera, Jāņa māte, man lielaku gabaliņu; 32806
Siera, piena, Jāņa māte(māmuliņa), par telišu ganijumu; 32459
Sieru, sieru, Jāņa māte, par telišu ganišanu; 32465,3
Sieru, sieru, Jāņa māte, tev bij govis laidarā; 32804; 32805
Sieru, sieru, Jāņa māte! Labas govis laidarā. p.2 32459,2
Dodi, sieru, Jāņu māte, Jāņu zāļu plūcejam; 32459,1
Jāņa māte, Jāņa māte, dod man ar’ Jāņa siera; 32459,2
Jāņa mātes lieli sieri, tie tur spīd, tie tur mirdz. 32781
Jāņa māte sien man sieru, tevi sauca sējejiņu; 32313
Jāņa(-ņu) māte, sieru sēja deviņiem(i) stūrišiem; 32314
Jāņu mātes kurpju siksnas ar sudraba sprādzitēm. p.2 32720,1
Neskaties, Jāņa māte, kādas manas Jāņa zāles: 32688
Nāc, skaties, Jāņa māte, man trejadas Jāņa zāles: 32686
Slinka, slinka Jāņa māte, pagalmiņa neslaucijse, 32633,2
Smuka bija Jāņa māte, smuka Jāņa istabiņa: 32677
Kurt palika Jāņa māte, ka neredz staigajam? 32593; 32661
Kur ta mūsu Jāņa māte, ka neredz staigajot? 32595; 32596
Kur ta mūsu Jāņa māte, ka nejuta staigajot? 32594
Jāņa māte sudrabota, ta spīdeja, ta vizeja. 33010
Jāņa mātes brūtes svārki, tie spīdeja, tie vizeja. 32718
Jāņa mātes zelta svārkus Jāņa nakti vēsinaja. 32711
Par sieriņu, par pieniņu , Jāņa mātes telitēm. 32676
Lai satrūka Jāņa māte bez sietavu ustabā. 32638
Meitas, meitas sargat govis, Jāņa māte krūmos tup, 32467,4
Jāņu māte man vaicaja, kādi ziedi rāciņiem; 32540
Labvakar, labvakar, Jāņu māte! 32671



Labvakar, Jāņa māte! Ieved bērnus istabā, 32620
Labvakari, Jāņu māte, vaj ir silta istabiņa? 32666
Labvakar(i), Jāņa māte, vaj ir silta istabiņa? 32667; p.2 326651

Labvakar, Jàņa màete, as tev laimi pasacišu: 32441
Labvakar, Jāņa māte, kur tās jūsu meitas guļ? 32662
Ko mēs laba vēlesim tai labai Jāņa mātei? 32848
Ko mēs laba vēlesim Jāņa mātei šovakar? 32837
Atver duris, Jāņa māte, lai es eimu istabā, 32651
Jāņa māte nezinaja, kādas govis laidarā: 32428
Jāņa māte nezinaja, kur gosniņu Laime guļ: 32449,2
Liela gara Jāņa māte pazūd Jāņu vakarā; 32978,2
Žigla bija Jāņa māte, tai dārziņi noraveti; p.2 32597,1
Tur pakāra Jāņa meitas savas baltas slaucenites. 32439
Ņemat, meitas, rožu ziedus, lāpat Jāņa mēteliti, 32928
Es iebridu Jāņa nakti bandenieka pļaviņā; 32564
Viss bij velti, viss bij velti, ko cereju Jāņu nakti: 33133
Ne mūžam nedabuju, ko dabuju Jāņa nakti: 33122
Nevienam es neteikšu, ko dabuju Jāņu nakti, 33126
Tās dedzina Jāņu nakti, lai redz ceļu Jāņa bērni. 32894
Jāņa nakti muca dega augsta kalna galiņā; 32893
Dziedat, meitas, Jāņu nakti, neba gara Jāņu nakts: 33198
Kas dziedaja Jāņu nakti, lai dzied visu vasariņu. 1003
Man piedzima Jāņa nakti baltai ķēvei kumeliņš; 32500
Trīs dieniņas velejos, Jāņa nakti gaididama; 32346
Saka garu Jāņu nakti, ne ir gara Jāņu nakts: 33206
Nava gara Jāņa(-ņu) nakte, gan var stāvu pastāvēt. 33205
Eima, eima nestāvam, nava gara Jāņu nakts: 33199
Meitiņ, tava skaista rota Jāņa nakti jāgodē; 32341
Izgodejse Jāņa nakti, liec pūriņa dibenā. 23341
Jaunas meites, jaunas sievas, negulati Jāņa nakti, 32382
Es jums lūdzu, jaunas meitas, Jāņu nakti neguliet, 32890
Es jums saku, jaunas meitas, Jāņa nakti neguliet, 33180; 33181
Ai, jūs puiši, ai, jūs meitas, Jāņu nakti neguļat; 33179
Jauni puiši, jaunas meitas, Jāņu nakti naguļat: 33184
Jauni puiši, jaunas meitas, Jāņa(-ņu) nakti neguliet, 33209
Es jums saku, jauni puiši, Jāņu nakti neguliet; 33182; 33183; 

32502,2
Es jums lūdzu, saimenieki, Jāņa nakti neguliet: 32475
Kas gulēs Jāņu nakti, mūžam sievu nedabūs. 33182
Kas gulēs Jāņu nakti, tas dabūs vecu sievu, 33183
Kās gulēs Jāņa nakti, mūžam vīra nedabūs. 33181
Es negulu Jāņa nakti, es būš’ brūte šoruden. 33181
Kas guleja Jāņu nakti, iznes gultu, apgāz cisas, 33185
Kas guleja Jāņu nakti, visu gadu snauduļoja. 33179
Kas gul jaunis Jāņu nakti, lauzt tam kāju, lauzt tam roku! 33187
Kas guleja Jāņu nakti, lauzt tam kāju, lauzt tam roku, 33186
Es guleju Jāņanakti, man nosala kājas, rokas. 12554,6



Kas guleja Jāņu nakti sasien kājas, sasien rokas, 33188
Kas guleja Jāņu nakti, tas uz labu neguleja, 33189
Ai, kaimiņu māmulite, kam guleji Jāņu nakti! 32580
Ai, tu govu māršaviņa, kur guleji Jāņu nakti? 32449,1
Kas gulēja Jāņu nakti, tas mūžiņu neguleja. 33184
Es neguļu Jāņu nakti, man rozites stāvu zied. 33190
Jāņu nakti neguleju, sav’ teliti sargadama: 32480
Negulešu Jāņa nakti nerausišu uguntiņu, 33125
Kas guleja Jāņa nakti, tas guleja vaidedams: 33195
Kas guleja Jāņu nakti, lai guļ visu vasariņu; 1003
Gulesiet Jāņa nakti, būs veldrē linu bars. 33180
Kas guleja Jāņu nakti, veldrē rudzi, veldrē mieži, 33193
Kas guleja Jāņu nakti, veldē rudzi, veldrē mieži; 33190; 33191; 

33192; 22194
Neguleju Jāņa nakti, lai dod Laime veselibu; 33195
Jāņa nakti apģērbos puse balta, puse melna, 32429
Tur jās mani bāleliņi Jāņu nakti pieguļā. 32503
Jāņu nakti, bāleliņi, nejājiet pieguļā: 32508
Jāņu nakti, bāleliņi, pieguļā nejājat: 32512
Es nejātu Jāņu nakti kumeliņu pieguļā: 32505; 32506
Nu atjāja Jāņu nakti nosukatu, noglauditu. 32933
Es šķitos Jāņa nakti apiet brāļa rudzu lauku; 32539
Iešu, iešu Jāņu nakti pie bāliņa alus dzert; 32746,2
Eita, puiši, Jāņa nakti vilkābeļu līdumā, 33138
Gauši nāca, drīz aizgāja ta lielaja Jāņa nakts: 33223
Es izgāju Jāņu nakti sev araja lūkoties. 33106
Es izgāju Jāņa nakti sev draudziņu lūkoties. 33107,1
Es aizgāju Jāņu nakti kaimiņos puķu plūkt, 33139
Jāņa nakti meitas gāja raganās vilkacēs. 32492
Īsa, īsa Jāņa nakts, te satumsa, te izausa; 33202
Īsa īsa Jāņa nakts, te satimsa, te izausa; 33203; 33204
Īsa īsa Jāņa nakts par visām naksniņām: 32891; 33200
Īsa īsa Jāņa(-ņu) nakts par visām naksniņām: 33201
Lai es varu Jāņa nakti ciema puišus kaitināt. 32344; p.2 5707,5
Jāņa nakti Jāņa bērni siliņā paklīduši, 32884,2
Es izkrāpu tautu dēlu Jāņu nakti pieguļāi. 33092
Kas spīdeja, kas mirdzeja Jāņu nakti krūmiņos? 33009
-Meitām taisu liepu galdu, Jāņu nakti sieru kult. 32967
Jāņu nakti lietus lija ar sudraba lāsitēm. 33171
Lietiņš lija Jāņu nakti, lietiņš Jāņa vakarā. 33152; 33153
Jāņu nakti līgot gāju, brandaviņa gribedams; 32775
Jāņu nakti līgot gāju, visi pieci mugurā. 15627,3
Jāņu(-ņa) nakti līgot gāju, visi pieci mugurā. 15627,8
Jāņa nakti līgot gāju pie bagata saimenieka. 32581,4
Jāņu nakti jālīgo, vaj iet labi, vaj iet slikti; 33147
Sievām mēļu vilnainites, Jāņu nakti jālīgo. 32902
Līgojieti Jāņa nakti, lai aug mūsu kāpostiņi, 32524,6



Jauni puiši, jaunas meitas, līgojieta Jāņu nakti! 32868
Vaj tās visas meitas bija, kas līgoja Jāņu nakti? 33173
Kas līgoja Jāņa nakti, stāvus mieži, stāvus rudzi. 33191
Tas mums deva alu dzert Jāņa nakti līgojot. 32831
Dieviņš jāja, Laime brauca, Jāņa nakti līgojot. 1073,7
Ozoliņa kroni pinu, Jāņu nakti līgojot; 33127
Man izkrita zelta sakta, Jāņa nakti līgojot; 33120
Tas klaudzeja vēderā, Jāņa nakti līgojot. 32803
Tur tie visi grēcinieki Jāņa nakti līgsmojās. 32507; 33138
Jāņa nakti salociju villainiti pūriņā; 33097
Jāņu nakti jaunas meitas meklē manu kumeliņu. 32506
Tie samirka Jāņa nakti, Jāņa bērnus mielojot. 32979,1
Es nomiršu Jāņa nakti, kad zied baltis āboliņis. 27381,2
Vienu rudzit’i nominu, Jāņa nakti līgodama. 32538,1
Kad atnāca Jāņa nakte, balts krekliņis mugurā. 32346
Atnākuse Jāņu nakte visa mana nezinama, 32364,2
Jāņa nakti pieci, seši, nāk rudenis, nav neviena. 33133
Ciema puiši sanākuši Jāņa nakti priecaties. 32893
Jāņu nakti raganiņas pulceties(i) pulcejās. 32480; 32480
Jāņa nakti ragan’ mātes pulceties pulcejās. 32469
- Meitām vedu zīžu rotu, Jāņu nakti puškoties. 32903
Svēta Māra ganidama Jāņu nakti norakstija. 29167
Jāņa(-ņu) nakti zelta rasa, tad aitiņas mazgajās. 32455
Jāņu nakti zelta rasa, tad aitiņas mazgajās. p.2 32455,1
Ei, svētā papardite, ka raudaji Jāņu nakti? 32408
Es redzeju Jāņu nakti Laimes (al.: Jāņa) māti staigajot, 32973
Es redzeju Jāņu(-ņa) nakti trīs saulites uzlecam: 33207
Man nosala silditajs Jāņu nakti aizkrāsnē. 34304
Jāņu nakti, meitiņ, sargi savu puķu vainadziņu, 33096
Dieviņš sēja sudrabiņu visu garu Jāņu nakti. 32536
Lai ragana acis bada, Jāņu nakti skraididama. 32487
Lai raganas nodūrās, Jāņu nakti skraididamas. 32477
Tur raganas nodūrāsi, Jāņu nakti skraididamas. 32494
Lai ragana nodūrās, Jāņma nakti staigadama. 32489
Lai raganas nodūŗās, kas staigaja Jāņu nakti. p.2 32472,1
Lai ragana(-nas) padūrās, Jāņa nakti staigajot. 32472
Raganām žāpstities, Jāņu nakti staigajot. 32471,1
Lai burvitis nenobur, Jāņa nakti staigadams. 32485
Lai tās savu kaklu lauza, Jāņa nakti staigadamas. 32488,1
Mīļa Māra apjozuse, Jāņu nakti staigajot. 32547
Nedod Dievs Jāņu nakti ar puišiem satikties: 33124
Lai es savus pūra kreklus Jāņa nakti vēdinaju. 32876
Jāņu nakt’, brāleliņ, atved sev līgaviņu; 33078,2
Tos uzvilka Jāņa nakti, Jāņa bērnus gaididama. 32709
Es pievīlu Jāņu nakti diženo tēva dēlu: 33088; 33089
Es pieviltu Jāņa nakti diženo tēva dēlu. 33112,1
Es ievilšu Jāņa nakti visraženu tēva dēlu. 33084



Jāņu nakts vīstu nakts, novīst manis kumeliņš. 32505
Tur savija Jāņu nakti bārenite vainadziņu. 4517
Ta zied Jāņu naksniņā, kad ļautiņi neredzeja. 32411
Ta ziedeja Jāņa nakti, zelta miglu miglodama. 32414
Papardite gudreniece, ta ziedeja Jāņa nakti. 32409
Zied paparde Jāņu nakti sudrabiņa ziediņiem. p.2 32415,1
Tie ziedēs Jāņu nakti sudrabiņa ziediņiem. p.2 32563,1
Ta ziedeja Jāņu nakti sudrabiņa ziediņiem. 32415
Tie ziedeja Jāņu nakti sudrabiņa ziediņiem. 32563
Jāņu nakti nepazinu, kura sieva, kura meita: 33148
Ne mūžā nedabuju, kas pazuda Jāņa nakti: 33123
Jāņa nakti divi zvaigznes vidū gaisa zvērojās; 33095
Mūs’ bāliņu zelta nauda Jāņu nakti žāvejās. 32714
Iestādiju ozoliņu Jāņa nama galiņā, 32860
Jāņu rasa balinaja baltas tavas avitiņas. 32455,9
Ziediem Jāņa neredzeja, Pēteriša lapiņām. 33027
Es piekrāpu Jāņu rītu visgudro tēva dēlu. 33084,1
Gauži raud dzirnaviņas, Jāņa rītu nepuškotas; 32330
Jāņu rītu ganos gāju, miglu tinu kamolā; 29448,2
Jāņu rītu govis ganu zaļābula lauciņā; 32435
Es atradu atradniti Jāņa rītu ganidama: 33140
Svēta Māra norakstija, Jāņu rītu ganidama. 29167,3
Daudz govis Jāņu rītu ālavas māva, 32310
-Meitām taisa liepu galdu, Jāņu rītu sieru kult. 32967
Gāju govu dārziņā, radu prieku Jāņu rītu: 32423
Ta vairs lieti nedereja, ko raun Jāņa rītiņā. 32401,5
Es redzeju Jāņa rītu, kur saulite medīt gāja: 33208
Es redzeju Jāņu rītu trīs saulites uzlecam: 33207
Jāņu rītu saulit’ leca, meža galus puškodama; 33098
Ko darija snaudulite, Jāņa rītu gaididama. 32330
Vasarsvētkos, Jāņu rītu, pirmo reizi pusdienā. 29050
- Pavasari, pavasari siltā jāņu saulitē, 2099
Ja nedosi Jāņu sieru, paliks visas ālavē. p.2 32459,2
Kad man būtu Jāņu siera jele viens gabaliņš, 33112
Ni man sieti Jāņu sieri, ni palagi balinati. 32360
Es sasēju Jāņu sieru deviņiem(i) žuburiem; 32314
Jāņa sieva sagšas auda pašā Jāņu vakarāi; 32976; 32977
Jāņa sieva zāles lasa, pillas kūtis sudrabiņa. 33012
Jāņa sieva jostas pina deviņiem dzīpariem. 33011,2
Jāņa sievai liela sakta izgaist Jāņa vakarā: 32978
Jāņa sievai liela sakte, ti izgaisa Jāņa nakti; 32978,1
Jāņa sievas zelta sakta, ta spīdeja, ta vizeja. 33009
Lai bij slinka, kas bij slinka, Jāņa sieva ta bij slinka: 32385
Liela resna Jāņa sieva, vaŗa stīpu sastīpata. 33017
Jāņa sieva sudrabota, ta spīdeja, ta vizeja. 33010
Jāņa sievai zīda svārki nomirkst Jāņa vakarā, 32979
Jāņa sievai, Jāņa meitai zaļš ozola vainadziņš. 33148



Jāņa sieva kroni vija, kalniņā sēdedama, 32975
Jāņa sieva ziediņiemi, Pēterami lapiņām. 33036
Jāņa sieva pazuduse papardišu krūmiņā. 33020
Cep maiziti, brūvē alu, sūdu Jāņa gaididami. 28187
Alu, alu, Jāņa tēvs! Tavus miežus izraveju; 32745
Alu, alu, Jāņa tēvis, tev aug mieži tīrumā; 32746
Alu, alu, Jāņa tēv(i)s, tev bij mieži tīrumā. 32804
Jāņa tēvs bēdajās, zaķi miežus noēduši. 32776
Jāņa tēva cepurite, ta tur spīd, ta tur mirdz. 32725
Jāņa tēva cepurē vairak zelta ne sudraba. 32739,3
Labvakaru, Jāņa tēvis, vaj tu dosialus dzert? 32669
Jāņa tēvs dzerti deva, lai aug bēri kumeliņi. 32772
Kas tur spīd, kas tur mirdz Jāņa tēva durpriekšā? 32613,4
Lai dievs dod Jāņa tēvam simtu gadu nodzīvot. 32825,2
Dievs dod mūsu Jāņu tēvam simtu gadu nodzīvot, 32829
Dievs dod mūsu Jāņa tēvam simtu gadu še dzīvot, 32821
Dievs dod mūsu Jāņa tēvam labu laimi dzīvojot, 32820
Guli, guli, Jāņu tēvs, bez biksišu gultiņā, 32582,3
Jāņa tēva zelta josta, ta spīdeja, ta vizeja. 32721
Kas tik kupli grozijās Jāņa tēva istabē? 32723
Kas tur spīd, kas tur mirdz Jāņu tēva istabā? 32726
Kas spīdeja, kas vizeja Jāņa tēva istabā? 32721
Kas turspīd, kas turmirdz Jāņa tēva kambarī? 32725
Kas tur spīd, kas tur viz Jāņa tēva kambarī? 32730
Es savam Jāņa tēvam likš’ ozola vaiņadziņu, 32694
Es uzliku Jāņa tēvam zaļ ozola vainadziņu, 32698
Šādi tēvi, tādi tēvi Jāņa tēva nepanāk; 32739,3
Nāc ārā, Jāņa tēvs (al.:saimenieks), es tev teikšu zirgu Laimi: 32501
Nāc ārā, Jāņa tēv, ko es tevim parādišu: 32632
Jāņa tēva pagalmā trīs sidraba avotiņi. 32570
Jāņa tēva pagalmā div’ Laimiņas meņģejās, 32632
Iestādiju ozoliņu Jāņa tēva pagalmā, 32860
Paldievs saku Jāņa tēvam, ka tureja Jāņa bērnus; 32845
Jāņa tēva zelta pīpe, Jāņa mātes zelta aube. 32726,2
Jāņu tēva zelta pīpe zelta vadža galiņā. 32726
Es redzeju Jāņa tēvu pa ozolu rotajot, 32916
Labvakar, Jāņa tēvs, sedlo savu sirmu zirgu, 32552
Jāņa tēvs naudu skaita, vairak zelta ne sudraba. 32723
Jāņa tēvs skandinaja, Jāņa bērnus gaididamis. p.2 326381

Slinkis bija Jāņa tēvs, tam ciliņas noecetas. p.2 32597,1
Sīļam devu riekstu sauju, lai nospēra Jāņu tēvu, 32855
Kur tas mūsu Jāņa tēvs, ka neredz staigajam? 32594,1
Kur palika Jāņa tēvs, ka neredzu staigajam? p.2 327811

Jāņa tēva samta svārki, tie spīdeja, tie vizeja. 32730
Lai aug mieži kupli, tauki Jāņa tēva tīrumā, 32817,1
Dod, Dieviņ, miežiem augt Jāņa tēva tīrumā, 32831
Sagriez, Dievs, rudzus, miežus Jāņa tēva tīrumā. 32852



Zaķi, miežu neēdiet Jāņa tēva tīrumā: 32853
Ko mēs laba vēlesim mūs’ labam Jāņu tēvam? 32839
Ko mēs laba vēlesim mūsu Jāņu tētiņam? 32838
-Jāņa tēvs pagrabā uzvelk vīna enkuriti: p.2 327811

Jāņa tēvs zābakos, Jāņa māte raibenos. 32710
Lai zaļo Jāņa tēvs kā zaļais ozoliņš. 32698
Jāņa tēvu gan pazinu, Jāņa mātes nepazinu; 32710
Man jaiet Jāņa tirgu ubagiem siera dot. 33149
Visi Jāņa tīrumiņi ušņu zāļu pieauguši. 32560,16
Mūsu puiši līgodami dedzin Jāņa uguntiņu. 32896
Kuriet lielu Jāņ’ uguni pašā Jāņa vakarā! 32897
Visas gušņas izraujiet, sviežiet Jāņu ugunī. 32890
Kas tur čaukst vīreksnēs pašā Jāņa vakarā? 33011,2
Dodiet man siera piena pašā Jāņa vakarā; 32753
Dod, māmiņa, sieru, pienu pašā Jāņa vakarā, 32749
Tas mums deva alus dzert pašā Jāņa vakarā. 32853
Nevareja sadziedāt ne līdz Jāņa vakaram. 33150
Tur es dzīšu sav’ aitiņu pašā Jāņa vakarā. 32456
Ko tie ēda, ko tie dzēra pašā Jāņa vakarā. 32937
Kā dieviņis tev līdzejis Jāņ’ vakaru sagaidīt? 32554,2
Nu es viņu sagaidiju pašā Jāņu vakarā. 32351
Pašā Jāņa vakarā sasagāze aizkrāsnē. 32513,1
Kam guleji ar meitām pašā Jāņa vakarā. 33197
Atjāj Jāņa vakarā nosukatu, noglauditu. 32933
Dieviņš gāja pa celiņu pašā Jāņa vakarā, 32913
Div’ pulciņu meitas gāja pašā Jāņu vakarā. 33081
Izjāj’ Jāņu vakariņu, - tur palika gredzentiņš. 33094
Es aizjūdzu raibu zaķi pašā Jāņa vakarā, p.2 12752,1
Pašu Jāņu vakariņu vilks nokoda kumeliņu. 12814
Neraudiet, dzirnaviņas, likšu Jāņa vakarā. 32321
Es uzliku vainadziņu pašā Jāņu vakarā, 32328
Visu dienu lietus lija, vēl līst Jāņu vakarā; 33175
Līst’ lietiņ, kad līdams, nelīst’ Jāņu vakarā, 32388
Tev pieder viss gadiņš, man tas Jāņu vakariņš. 33170
Nomirkst Jāņa vakarā, Jāņa bērnus mielojot. 32979
Es nominu vien’ rudziti pašā Jāņu vakarāi. 32538
Atnāk Jāņa vakariņš, visur Jāni daudzinaja. 33163,1
Nu atnāca Jāņa vakars, visi pieci mugurā. 32342
Man kaziņu vilks aiznesa pašā Jāņa(-ņu) vakarā. 32760
Es nopinu raibu kroni pašā Jāņa vakarā; 32692
Ta brališa puķu pļava, ko pļaun Jāņu vakarā. 32565
Eita, meitas, noraujat jele Jāņu vakarā. 32397
Vels tev rāva atslēdziņu, pašā Jāņu vakarā! 32765
Kam sieru nesēju Jāņu vakariņu. 32310
Kas pļaviņu nosliedeja pašā Jāņu vakarā? 32374,4
Sper, pērkon, kad spērdams, nesper Jāņu vakarā; 33170
Iestādiju cūkābeli pašā Jāņa vakarā. 32472,9



Iestādiju ozoliņu pašā Jāņa vakarā, 32860,2
Kas tos rudzus novārtija pašā Jāņu vakarā? 32549
Es pìveļu Jòņa dálu pošâ Jòņa vokorâ: 33089,6
Es pieviltu tautu dēlu pašā Jāņu vakarā. 33112,4
Es pievīlu dēlu māti pašā Jāņu vakarā: 33089,5
Es pievīlu lielu puisi pašā Jāņu vakarā: 33088,2
Viju Jāņa vakarā dārza puķu vainaciņu 32338
Man kaziņu vilks nozaga pašā Jāņu vakarā. p.2 32760,1
Papardite noziedeja pašā Jāņa vakarā. 32413
Papardite, ta ziedeja pašā Jāņa vakarā. 32415,1
Papardite noziedeja pašu Jāņu vakariņu. p.2 32413,1
Skaistas puķes izziedē pašā Jāņu vakarā; 12330
Bandu rudzi noziedeja pašā Jāņu vakarā, 32563,1
Pēterami bērni zuda pašā Jāņa vakarā; 32983,1
Cita bija Jāņu zāle, cita Māŗas papardiņa. 32399
Pumpatenes, rūpatenes, tās īstās Jāņa zāles. 32379
Rubatenes, buldurenes, tās īstās Jāņa zāles. 32390
Bulduriši, zilgalviši, ta bij īsta Jāņa zāle. 32389
Zilgāliši, rūpatiņas, tās ir īstas Jāņu zāles. p.2 32401,1
Sīvās nātres, sīvie dadži, tās labās Jāņu(-ņa) zāles. 32404
Ar basām kājiņām Jāņa zāles lasidami. 32620
Pēter’ māte dabujusi, Jāņa zāles lasidama. 32990
Papardite, lēdzirknite, ta ir lielā Jāņa zāle. 32392
Salijīs Jāņa zāles, salīs Jāņa papardites. 32388
Dadži manas Jāņa zāles, klajumā dzīvojot. 32688
Āboltiņš, dedestiņš jaunu meitu Jāņu zāles; 32367
Dievkociņi, biškrēsliņi jaunu meitu Jāņu zāles; 32368
Iemetam Jāņa zāli ta Jāniša guļiņā, 32370,1
Iemetam Jāņu zāles jauna puiša gultiņā; 32370
Augstu metu (al.:sviežu) Jāņa zāles, lai telites lielas aug, 32418
Augstu metu Jāņu zāles, lai telites lielas auga, 32419
Tad mēs turpu paiesim, samīsim Jāņa zāles. 32878,1
Citu gadu vairs nenākšu, nenesišu Jāņa zāļu. 32596,2
Manas rokas nogurušas, Jāņa zāles nesajot. 32684
Důedi˚t sì˚ra, nadůedì˚t, Jàņa záeles atņemi˚t, 32687
Plūcat, bērni, zilgalvites, tās pirmās Jāņa zāles; 32395
Saplūkuši Jāņa zāles, nesat govu laidarā, 32380
Ij tās bija Jāņa zāles, ko plūc Jāņa pusdienā. 32398
Visa laba Jāņa zāle, ko rauj Jāņa vakarā: 32402
Visas labas Jāņu zāles, ko plūc Jāņu vakarā; 32650
Visa bija Jāņa zāle, ko plūc Jāņa vakarā; 32401
Visas bija Jāņu zāles, ko plūc Jāņu vakarā. 32403
Visas bija Jāņu(-ņa) zāles, ko plūc Jāņu(-ņa) vakarā; 32404
Visas bija Jāņa zāles, ko plūc Jāņu vakarā; 32649; 32650
- Visas bija Jāņu zāles, ko plūc Jāņu vakariņu; p.2 32401,1
Visi bija Jāņa ziedi, ko plūc Jāņa vakarā; 32650
Visa bija Jāņa zāle, ko rauj Jāņa vakarā; 32410



Ne tās visas Jāņa zāles, ko rauj Jāņa vakarā: 32390
Vaj tās vien Jāņa zāles, ko plūc Jāņa vakarā? 32398
Vaj tās visas Jāņu zāles, ko plūc Jāņu vakarā? 32399
Suņuburkši, pupurlakši, jaunu puišu Jāņu zāles. 32367
Suņaburkši, pupurlakši, tās ir jūsu Jāņu zāles. 32680
Viena pate Jāņa zāle, ta spīdeja, ta vizeja. 32383
Nes manām telitēm Jāņa zāli pasmeķēt, 32432,3
Augsti sviedu Jāņa zāles Jāņa mātes istabā, 32419,1
Papardite, Jāņa puķe, ta zied Jāņa vakarā. 32412
Papardite Jāņa zāle, ta zied Jāņa vakarā. 32412
Papardiši Jāņ’ zāl’, ta zied Jāņ’ naksniņē, 32412,1
Ka māmiņa mani laistu, es pazītu Jāņa zāles. 32389
Viena pate Jāņa zāle deviņiem žuburiem; 32400
Jāņa ziedu neredzeju aiz Pētera lapiņām. 33217
Aiz Pētera lapiņām Jāņa ziedu neredzeju. 33022,4
-Ko ēdīs Jāņa zirgi, garu ceļu tecejuši. 32334
Ko ēdīs Jāņa zirgi, garu ceļu tecedami. 32942,1

Jānim auga mieži, rudzi, tas man deva maizi ēst. 32777
Jāņam auga mieži, rudzi, Jāņam bēri kumeliņi. p.2 33102,1
Dar’, bāliņ, miežu alu, dod Jāņam padzerties; 32309
Sagriežam Jāņam galvu ar ozola klūdziņām, 32962
Es atradu siera kampu, Jānim gultu taisidama, 33083
Es Jāņam kroni pinu, kas pīs kroni Pēteram? 33033
Jānim vērši, Jānim govis, Jānim bēri kumeliņi; 10314
Jāņam govis, Jāņam vērši, Jāņam bēri kumeliņi. 1402
Jāņam govis, Jāņam vērši, Jāņam sirmi kumeliņi. 33100
Jāņam mieži, Jāņam rudzi, Jāņam bēri kumeliņi. 33100
Šodien bērni nobradaja, Jānim puķes lasidami. 32554,2
Jāņam bēga līgaviņa pašā Jāņu vakarā; 32985
Jāņam muiža kalniņā, Laimei vārti lejiņā. 32945
Es Jānim sieru devu pa lielam gabalam; 33034
Tāda sieva Jānim bija kā auziņas atzaliņa. 32982
Jāņam sievu atvedam, Pēterami saderami. 33036
Rīgā pirku grābekliti, Jāņam sievas jameklē. 32993,1
Maza, maza Jāņam sieva, nozūd Jāņa cisiņās; 32993,1
Jānim sieva pazuduse, Jāņa zāles lasidama, 33004
Jānim sieva pazuduse, Jāņa nakti lelojot. 33008
Jāņam sieva pazuduse Jāņa nakti līgojot; 32984; 32986; 

32987; 32985; 
32990; 32983; 32988

Jānim sieva pazuduse, auzu lauku staigajot; 32982
Liela, gara Jāņam sieva pazūd Jāņu vakarā; 32978
Jāņam sieva nozuduse pašā Jāņu vakarā; p.2 32990,1
Jāņam sieva pazuduse pašāi Jāņu vakarāi. 32989; 32990; 32988
Jāņam sieva izgaisusi pašā Jāņa vakarā; 32980; 32985; 32981
Jòņam speidè zalta peìpe, mòtei zalta gredzineņi. 32570,4



Pēterim jauna laiva, Jānim jaunas zēģelites, 33069
Jāņam zirgus aizjūdzam, Pēteram nojūdzam. 33227
Jāņam zirgus nojūdzam, Pēterami aizjūdzam; 33037
Jāņam zirgi piekusuši, garu ceļu tecedami. 33037

Nebrēc, Jāni, nesauc, Jāni, mēs sieviņu dabusim, 33005,2
Nebrēc, Jāni, nesauc, Jāni, tavi bērni sētiņā. 32926
Līgo, Jāni, līgo, Jāni, nu ta tava diena bija; 33065
Līgo, Jāni, atdod ķēvi ar visiem iemauktiem, 32956
Noliec, Jāni, mēteliti, nebirdini rudziem ziedus. 32532,5
Uzņem, Jāni, mēteliti, lai nebrauka rudzu ziedus. 32532,5
Nesauc, Jāni, nebrēc, Jāni, gan mēs sievu dabusim; p.2 33005,1
Ai, Jāni, Jāni, tavu resnu sievu! 32972
Jāni, Jāni, tava sieva, vara stīpu sastīpata. 33017

Mīļi lūdzu Laimes mātes, dod man Jāni arajiņu, 10314
Paš’ pirmo buldurjāni, sarmeniti jau otro. p.2 32393,1
Dziediet, meitas, dziediet, meitas, mēs ar Jāni dancosim: 987; 33082
Izvilkuši maliņā, sākam Jāni daudzināt. 32886,4
Visu nakti Jāni dzinu pa to rudzu tīrumiņu, 32679
Visu gadu Jāni gaidu, nevareju sagaidīt; 32351
Šodien Jāni sagaidam, rītā Jāni pavadam 32355
Nācēm ļaužu aplūkot, vaj tie Jāni gaidijuši. 32796
Kur mēs Jāni guldisim, pirtē odi, namā dūmi? 32998
Domajām, gādajām, kur mēs Jāni guldisim, 32914
Klētē Jāni guldisim dreijatā gultiņā, 32998
Stallī Jāni guldisim pie bēriem kumeļiem, 32914
Laužat skalus, pūšat guni, laižat Jāni istabā! 32354
Šogad Jāni ielīgoju i ar zīļu vainaciņu; 33129
Sildam pienu, cepam raušus, tā mēs Jāni mielosim. 32318
Vakar Jāni saņēmām ar puškiem, ar ziediem, 33232
Ziediem Jāni puškojam, Pēteriti lapiņām. 33028
Zāļu dienas vakarā Pērkons Jāni stipri rāja, 32963
Pēters Jāni pavadija līdz viņam kalniņam; 33230
Tekam lieli, tekam mazi, velkam Jāni kalniņā. 33225
Dievs dod man lielai augt, es grib’ Jāni vīru ņemt: 33080

Jānī gāju rādities, laidenē solities, 33111

Moderēm, raganām, tām tie Jāņi piedereja. 32481
Aties Jāņi, pusvasaras, trūks ūdeņa upitē; 8989,1
Jāņi nāca, Jāņi nāca no Vāczemes šâi zemē. 32942,2
Pērn bij Jāņi, šogad Jāņi, citu gadu atkal Jāņi. 32872
Jāņi, Jāņi šovakar, kam tie Jāņi piedereja? 32481
Jāņi vien, Jāņi vien, kas uz mani raudzijās; 33099

Nu paldies, tā vajag, kad Jāņiem al’s nedara. 32776



A, paldies, tā vajdzeja, kam Jāņiem al’s nedara. 33162
Visa zāle noziedeja uz Jāņiem gaididama; 32415,1
No Jurģiem līdz Jāņiem puiši gāja pieguļā; 32513
No Jāņiem līdz Miķeļiem tīri slauku pagalmiņu, 14087,5
Pusvasaras, uz Jāņiem trūkst ūdeņa zemitei; 8989

Jau tevi kaimiņiene Jāņos aicina. 32579
Kad Jāņos nedabuju, tad dabušu Pēteros, 33106
Ko Jāņos nedabuju, to dabuju Pēteros: 33107
- Pie baznicas roku devu, Jāņos siera gabaliņu. 22003,9
Mēs varim Jāņos iet, mums dārziņi noraveti; 32597
Tur man tika Jāņos iet, kur lustiga Jāņa māte: 32742
Tur man tika Jāņos iet, kur lustiga saimeniece, 32743
Jāņos gāju, Pēteros, sev araja lūkoties. 33106
Jāņos gāja mūs’ māsiņa, tur ta gāja tur palika: 33105
Jāņos gāju puišus pirkt, Jāņos puiši lēti bij: 33109
Jāņos gāju puišu pirkt, Pēteros izmainit. 33110
Jāņos gāju, Pēteros savas vērtes lūkoties. 33107; 33108
Nebūsi saimniece, Jāņos gājuse, 32579
Meitu māte atsacija: pērn Jāņos kurinata! 14590
Jāņos govu neslauciet, ganos agri nedzeniet: 32482
Zilus, baltus iedzeltenus, kas Jāņos uzziedeja. 32394

Dievs dod man citus Jāņus ar aubiti sagaidīt. 33130
Es tos Jāņus negribeju, es gribeju Pēteriti. 33099
Kas tos Jāņus ielīgoja? Mūsu pašu ciema ļaudis: 32353

Vai tadēļ gadijās Jānits miežu arajiņš? 33097
Vaj tadēļ gadijās Jānits miežu arajits. 33117
Ja būs man Dievs vēlejis, būs Jānitis arajiņš. 33091
Bagats bija šo Janitis, ar trīs zelta kulitēm; 32707
Bogóts, bogóts Jòņeits b*eja, v*eļ bogótóks Pìtereņš: 33032
I Jānits, Pēterits, abi divi blēņu bērni: 33035
Svīst gaismiņa, lec saulite, drīz Jānitis projam brauks, 33212
Pa trešiemi Jānits brauca div’ dzelteni kumeliņi. 32614
Jānits brauca Jāņa nakti šķindedams, švarkstedams, 33002
Jānits brēca, Jānits sauca, Jānim sieva pazuduse, 33004; 33005
Jānits cēla Jāņa galdu, Jāņa sierus sakapaja. 32948
Jānits danci dancinaja liela meža maliņā; 32865
Jānits alu padarija saldu, saldu, gārdu, gārdu. 32924
Neman bija kroņi pīti, ne Jānitis daudzinats. 32362
Jānits kannu sadauzija, uz akmiņa sēdedams; 32934
Jānits kannu sadauzija, uz kalniņa sēdedams; p.2 32934
Jānits kannu sadauzija pašā Jāņa vakarā; 32934,2
Kam Jānitis mums nedeva pērno miežu alutiņa. 32793
Pats Jānitis apsadzēra sava salda alutiņa. 32924
Jānits dzina Pēteriti pa šauriemi vārtiņiem, 33051



Pats Jānitis kumeliņu pavadāi ēdinaja. 32504
Jānits jūsu kumeliņus dzelza zāli ēdinās. 32512; p.2 32512,1
Jānits manas aitas gana Jānu nakti pieguļā. 32339
Jānits manas aitas gana šo garo vasariņu. 32339
Jānits manas aitas gana, es Jāniša kumeliņus. 33103
Tas Jānitis Dieva dēls, tas gul laivas dibenā. 33071
Guļdeisim pakļètî, tur Jòņeits maigi guļ, 32914,1
Jānits pats, Jāņa bērni, tie bij skaisti ģērbušies: 32974,1
Jānits pats, Jāņa sieva, abi daiļi ģērbušies: 32974,1
Jānits savu kumeliņu iejāj bišu dārziņā 32515
Jānits jāja gad’ apkārt, atjāj Jāņa vakarā, 32928,1
Jānits jāja gad’ apkārti, nu atjāja šovakar 32928
Jānits jāja visu gadu, atjāj Jāņu vakarā, 32932
Jānits jāja visu gadu, atjāj Jāņa vakariņu; 32970,1
Visu gadu Jānits jāja, nu atjāja šovakar, 32970
Jānits jāja pusē koka, Pēters koka virsaunē. 33038
Jānits jāja Jāņu nakti ābolaiņu kumeliņu. 32930,1
Jānits jāja Jāņu nakti ābolainu kumeliņu. 33061
Jānits jāja Jāņu nakti spožu bēru kumeliņu. 33062
Jānits jāja pieguļā deviņiem kumeļiem; 30059
Jānits jāja melnu zirgu ar sudraba lāsitēm, 32929; 32930
Jānits jāja mellu ziergu apkārt manu rudzu lauku, 32560,3
Jānits jāja Jānišosi pluskatainu kumeliņu, 33052
Jānits jāja zvirgzdu tiltu ar spangaiņu kumeliņu; 32931
Atjāj Jānits pa rudzu lauku, 32559,1
Jānits brida rudzu lauku ar peleku mēteliti. 32532,4
Jānits jāja rudzu lauku ar peleku mēteliti. 32532,5; 32546
Atjāja Jānitis zirgiem mainit. 32641
Visu nakti Jānits jāja, pieguļnieku mekledams. 32510
Jānits jāja visu nakti pieguļniekus mekledams: 32509,1
Jānits zirgu nojādija, pieguļnieku mekledams; 32509; 32510
Jānits zirgu nojādija pieguļniekus mekledams; p.2 32510,1
Jānits zirgu nosvīdeja, pieguļnieku mekledams. 32510
Trīsdeviņas valstis jāja Jānits Jāņu vakarā 32937,2
Ko, bērniņi, darisim, Jānits iet lejiņā 33225
Jānits gāja sienu pļaut, trīs kažoki mugurē; 32927
Kur Jānitis jostu joza, tur palika zobentiņš. 33140
Jānits ziedus izkaisija, Pēteritis salasija. 33029; p.2 33029,1
Jānits kala kumeliņu ar sudraba pakaviem. 32947
Jānits vāģus kaldinaja deviņiem skrituļiem, 32571
Jānits kāpa uz vārtiem, zelta tauri iepūtās, 32636,1
Jānits kāra cepuriti, es pakāru vaiņadziņu. 32323
Jānits savus zaļus svārkus pakar zāles galiņā, 33044
Jānits kliedza siena kaudzi, Jēkabiņš rudzu kaudzi, 33060,3
Jānis(-its) meta siena kaudzi, Jēkabiņš rudzu kaudzi, 33060
Jānis(-its) rāda siena kaudzi, Jēkabiņš rudzu kaudzi, 33060
Jānits skaita siena kaudzes, Jēkobs savas rudzu kaudzes, 33060,1



Jānis steidza siena kaudzi, Jēkabiņš rudzu kaudzi, 33060,3
Jānis(-its) taisa siena kaudzi, Jēkabs savu rudzu kaudzi, 33060
Jānis(-its) teica siena kaudzi, Jēkabs savu rudzu kaudzi, 33060
Jānits teica siena kaudzi, Jēkabs savu rudzu kaudzi, p.2 33060,1
Lai Jānitis kavejās, lai panāca Pēteritis. 33073
Jānits kliedza, Jānits brēca, Jāņa bērni izklīduši; 32925
Jānits kliedza, Jānits sauca dziļā jūras dibinā, 32886
Jānits kliedza, Jānits brēca dziļūdeņa dibinā, 32886
Rīb tiltiņš, klab pakavi, kliedz Jānits jājejiņš. 32931,8
Jānits kūla Pēteriti avotiņa lejiņā: 33053; 33054
Jānits kūla savu sievu, kam nesēja liela siera, 33007
Jānits kūra uguntiņu, savus bērnus gaididams. 32895
I Jānitis, Pēteritis, abi bija laivinieki; 33068,1
Pats Jānitis ziedus lasa, pa maliņu staigadams. 32975
Jānits ziedus salasija, Pēteritis izkaisija. 33054
Ko Jānitis lielijās ar ozola lapiņām, 33063
Jānits lēja sudrabiņu, Jāņa bērnus gaididams. 32613,4
Kā Jānitis nenolija, kumeliņus ganidams? 33175
Nu Jānitis maliņā, nu svētam Jāņa dienu. 32886,1
Jānits mans, Jānits mans, es Jāniša līgaviņa: 33101; 33102; 

33103; p.2 33102,1
Jānits man(i)s, Jānits man(i)s, es Jānīša līgaviņa; 33104
Trešajā avotā pats Jānitis mazgajās. 32570
Jānits gāja par kalniņu, zāļu nasta mugurā; 32431
Jānits kāpa kalniņā, zāļu nasta mugurā: 32431
Jānits nāca par kalniņu, zāļu nasta mugurā; 32434,1
Jānits sēd kalniņā, zāļu nasta mugurā; 32431
Jānits sēd kalniņā, zāļu nasta mugurā42. 32432; 32433; 32434
Jānits tup kalniņā, zāļu nasta mugurā; 32431
Jānits nāca par gadiņu savu bērnu aplūkot, 32935
Jānīts nāca par gadiņu savus bērnus apraudzīt, 32936
Reiz par gadu Jānits nāca savus bērnus apraudzit; 32970,3
Jānits nāca par gadskārtu savu bērnu apraudzīt, 32937; 32938
Par gadiņu Jānits nāca, - kur Jāniti guldisim? 32958
Par gadiņu Jānits nāca, kā mēs viņu mielosim? 32318
Visu gadu Jānits nāca, nu atnāca šovakar, 32971
Atìt Jòņeits par kaļņeņu bolltu zídu vaiņukâ, 32910
Gana klusu Jānits nāca, tik pat klusu nevareja: 32917
Atnāks Jānits, Pēteritis, ies’ projami kūkodami. 2438
Pats Jānitis pakaļ nāks pa zālēmi laipodams. 32863
Jānits vīrs tukšais brālis, tukšs pie mums viesos nāk, 33031,4
Pa trešiem Jānits nāca ar saviem bērniņiem. 32923
Jānits nāca ziediņiem, Pēteritis lapiņām, 33022,4; 33023; 

33028,1
Jānits nāca ar ziediem, Pēteritis ar lapām, 33055
Ziedu, ziedu Jānits nāca, pušku, pušku Pēterits; 33029,1

42 Atšķiras vien pieturzīme aiz teksta.



Ziedu, ziedu Jānits nāca, lapu, lapu Pēterits. 33074
Badu, badu Jānits nāca, vēl badaku Pēterits, 33031
Jòneits ņesa sìra kuļi, Pìţers zóļu vazum*eņu; 33032
Ziedu, ziedu Jānits nesa, lapu, lapu Pēterits, 33055,1
Jānits savu kumeliņu jūriņāi peldinaja, 32939
Jānits pina zelta kroni priekš jaunām meitiņām. 33114
Jānits pūta vara tauri vārtu staba galiņā, 32636,2
Jānits pūta vara tauri, kalniņā stāvedams, 32883,1
Jānits pūta vara tauri, siliņā stāvedams: 32884,2
Jānits sievu apraudaja, uz mūriņa tupedams. 32996
Lai Jānitis gaiši redz seglot savu kumeliņu. 32898
Lai dūmiņi nekūpeja, lai Jānitis neredzeja. 32510
Jānitis krūmos iemaukti rokā. 32502
Jānits sēd krūmiņāi iemauktiņus rociņā. 32502,1
Jānits stāv kalniņā iemauktiņi rociņā. 32502,6
Jānits gāja visu nakti iemauktiņi rociņā. 32502,4
Jānits sēd kalniņā, Jāņa zāles rociņā, 32431
Rītiņāje mīļš Jānitis ar sauliti rotasies. 33210,1
Jānits Pēters Jēkabiņš kalniņā runajās, 33060,4
Jānits man pasacija: rauj papriekšu blanderjāni, 32393,2
Jānits sēd kalniņā, pin sudraba pinekliti. 12001,3
Jānis(-its) sēd kalniņā ar Jēkabu runadams. 33060
Jānits sēdi kalniņā, tam ir skaisti zābuciņi. 32943
Jānits sēdi laiviņā, Pēters laivas galiņā. 33068,1
Jānits sēd ozolā, zelta kokles kokledams. 32940
Jānits sēd ozolā, Jāņa bērni pazarēs; 32611
Jānits sēd ozolā, vaska sveces rociņā; 32894
Tur Jānitis apsegloja ābulainu kumeliņu. 32952
Jānits sēja zelta naudu Jāņu nakti tīrumā. 32868
Jānits sēja mellu ziergu, miežus, rudzus klētī vest. 32574,2
Tur Jānitis bungas sit vārtu staba galiņā. 32915
Jānits sita vara bungas vārtu staba galiņā, 32636,2
Jānits kannas sitejiņš, Pēteritis stīpatajs; 32934,4
Jānits govu slaucejiņš, Pēters ragu turetajs. 33035
Jòneits pļovys izslìdèja, Màrgiteņis vaìcódams; 33058
Jānits manim roku sniedza pašā Jāņu vakarā. 32328
Jānits stāda ozoliņu pašā sētas pagalmā. 32860,5
Jānits stāv aiz durvim nosvīdušu kumeliņu. 32354
Jānis(-its) stāv kalniņā ar Jēkabu runadams. 33060
Jānits sievu sastīpaja zaļa vara stīpiņām. 33017,2
Jānits svina svētu dienu, Pēteritis nesvineja. 33053
- Jānits taisa liepu galdu, Jāņa nakti sieru kult. 32967
Jānits Pēterim lieveni taisa, 33056
Jānits tiltu uztaisija no veciem dālderiem; 32941
Jānits Jāņu vakarā Jāņu bērnus sataureja; 32866
Pats Jānitis saivas tina smalkā lazdu krūmiņā. 32976
Jānits tupi kalniņā, zelta kurpes kājiņā; 32432,4



Puiši, puiši, sargat zirgus, Jānits tup krūmiņos, 32502,8
Kad es būtu tik bagata, kā Jānitis šovakar: 32944
Jānits savus zelta svārkus vējiņāi vēsinaja. 32946
Pats Jānitis danci veda apkārt kuplu ozoliņu. 32918
Jānits pats sievu veda pašā Jāņu vakarā; 32999
Pats Jānits zābakos, Jāņa māte kurpitēs. 32974
Pats Jānits zābakos, Jāņa sieva kurpitēs. 32974
Jānits pats zābakos, Jāņa sieva raibitē. 32999
Pats Jānitis zābakotis, Jāņa sieva sudrabota. 33003
Plūcat zilus, plūcat baltus, ko Jānitis uzziedeja. 32394,1

Visi kalni miglu meta no Jāniša asarām. 2258,3
Vaj Jāniša paša bija, vaj no Dieva tapinats? 32930
Lai aug kupli kāpostiņi, kā Jāniša cepurite. 32523,1
Lai aug tādi kāpostiņi kā Jāniša cepurite. 32524
Lai tas krita skanedams uz Jāniša cepuriti. 33142
Kas palēja sudrabiņu pie Jāniša nama duru? 32612; 32613
Kas piesēja melnu zirgu pie Jāniša klēts durvim? 32574
Kas piesēja melnu zirgu pie Jāniša nama durvu? 32575
Kas spīdeja, kas vizeja pie Jāniša nama durvu? 32722
Es Jāniša istabiņu ar ābulu izkaisiju: 32324
Ta Jāniša istabiņa ar alkšņiem izpuškota, 32678
Kas apvilka zelta stīgu gar Jāniša istabiņu? 32573
Rīb tiltiņis, skan iemaukti, dreb Jāniša kumeliņš. 32931
Kas to zeltu izlaistija pa Jāniša rudzu lauku? 32548
Jāniša līgava ūdeni nesdama. 32616
Tās Jāniša lielas mājas, tie Jāniša koku dārzi. 32520
Nāk Pēters nabadziņš pie Jāniša nabadziņa; 33031,6 
Negulu, negulu Jāniša nakti, 33196; p.2 33196,1
Te satumsa, te izausa pie Jāniša uguntiņas. 32891
Ta Jāniša paša vaina, kam tas alus nedarija. 33153; p.2 33153,1
Ai, Jāniša vakariņš, ozuliņa tēretajs! 32320
- Āboliņa, dadadziņa, tie Jāniša pirmie ziedi. 32393,4
Aiz Jāniša ziediņiem Pēter’ lapu neredzeja. 33022

Jānišam alu daru no sējiņas paliekiem; 32315
Jānitim bērns piedzima, Pēteritis nokrustija, 33040
Jānišam samta biksas, man sudraba lindraciņi. 987; 33082; 33101
Jānišam dēls piedzima pašā Jāņa vakarā; 32991
Jānišam dēls nomira pašā Jāņa vakarā; 2258,3
Jānišam pieci dēli, - patureja vedeklām. 33105
Ko tu dosi Jānitim, Jāņa zāļu nesejam? 32317
Dievs dod mūsu Jānišam simtu bišu ozuliņu! 32857
Lai Dievs dod Jānišam labas bites ozolā! 32697
Dieviņ, dod Jānišam otru jaunu guletaju. 32370,1
Lai Dievs dod Jānišam citu gadu šādu laiku 32839,1
Dievs dod mūsu Jānišam ilgu mūžu, labu laimi, 32820



Dievs dod mūsu Jānišam sirmu mūžu piedzīvot, 32829
Dievs dod mūsu Jānišam ilg’ dzīvot, lab’ redzēt, 32821,2
Jānišami māte deva, Pēterami līgaviņa. 33047
Devu, devu Jānišam, ko es biju solijusi: 32311
Jānišam brālišam trim stūriem ezariņš. 32570,8
Jānišam galva sāp, uz akmeņa noguleta, 32961
Jānišam galvu spieda, uz akmeņa guledam. 32961,1
Jānišami galva sāp, visu nakti līgojot. 32960
Jānišam mēslu guba, Pēteram siena kaudze, 33043
Jānišam jostu aužu deviņiem dzīpariem; 32339
Jānišam apmirkuši sudrabiņa kamzoliņi. 32942
Kauniņš bija Jānišam, mazi nāca Jāņa bērni, 32642
Kā nav kauna Jānitim, nesukats kumeliņš. 32496
Jānitim klaipu cepu triju rītu malumiņu, 32316
Nevienam tādas laimes, kāda laime Jānišam: 32737
Es uzliku Jānišam zaļ’ ozola vaiņaciņu: 32697
Jānišam div’ meitiņas, viena liela, otra maza; 32992
Jānitim div’ meitiņas, zelta kroņus vēdinaja. 32722
Nevienam tā nebija, kā tam mūsu Jānišam: 32731; 32732
Nevienam tāda dzīve, kā tam mūsu Jānišam: 32735
Nevienam tāda vaļa, kā tam mūsu Jānišam: 32736
Nevienami tāda vara, līgo, līgo! kā tam mūsu Jānišam! 32844
Paldies saku Jānišam par ēdumu, par dzērumu. 32844
Jānitim pieši šķind, Jāņa sievai sudrabiņš. 33002
Jānišam Rīgā pirkti, Pēterami mātes doti. 33047
Jānišami daudzi puķu savij man vainadziņu, 32332
Jānišam sieru sēju deviņiem(i) stūrišiem; 32314
Jānišam balta sieva, ar sieriem nobarota; 33039
Jānitim maza sieva, dzīparota, maranota; 33041
Jānitim maza sieva, sīkajā sudrabā; 33042
Jānišam maza sieva, nātritēs pazuduse; 32993
Jānišam resna sieva, ar sieriem nobarota; 33039,5
Jānitim resna sieva, vara stīpām sastīpota; 32995; 33016,1
Jānišam skaista sieva, ta pienāi mazgajās; 33039,4
Jānišam skaista sieva par visām sieviņām; 33000
Jānišam skaista sieva, Pēteram vēl skaistaka: 33048
Jānitim smuka sieva par visām(i) sieviņām: 33001
Jānišam sieva mira pašā Jāņa vakarā. 32996
Jānišam sieva nāca cekulā raudzities. 32568
Jānišam sievu vedu pašā Jāņa vakarā, 32997; 32998; 

32999; 33046
Jānišam sieva zuda pašā Jāņu vakarā; 32984,4 32986
Jānišam divi staļļi pārdodamu kumeliņu. 32497
Jānišam zaļi svārki, Pēteram puspeleki. 33044; 33045
Jānišami zili svārki, Pēterami puspeleki, 33047
Jānišam pavaicaju, kur Jāniša līgaviņa. 32994
Jānišam pavaicaju, kādas plūkt Jāņa zāles. 32393,3; p.2 32393,1



Pavaicaju Jānitim, kuŗu zāli pirmo raut. 32393
Jānitim treji vārti, visi treji appuškoti. 32922
Jānišam treju vārtu, visi treji appuškoti. 32923; 32921
Ko mēs laba vēletum savam labam Jānišam? 32839
Es savam Jānišam dābuliņa vietu taisu, 32958,2
Jānišam vietu taisu pašā Jāņa vakarā, 32958,3
Plūciet, meitas, mīkstas zāles, taisiet vietu Jānišam: 32961
Plūcam zāles, raujam zāles, taisam vietu Jānišam: 32960
Jānišam ziediņos, Pēteram sudrabā. 33048
Jānišam augsti zirgi, vēl augstaki Pēteram: 33038
Augsti zirgi Jānišami, augsti segli sasegloti; 33030,1
Jānišam labi zirgi, vēl labaki Pēteram, 33050
Labi zirgi Jānišam, vēl labaki Pēteram, 33064
Jānišam labi zirgi, tas māceja radzināt, 32920
Jānišami sirmi zirgi, māsas jāja pieguļā; 32498
Jānišam sirmi zirgi, man telites raibaliņas. 33102
Jānišam skaisti zirgi, Pēteram vēl skaistaki, 33050

Vai Jāniti, vai, Jāniti, tev šonakti lielas bēdas: 32984,1
Bēdz, Jāniti, bēdz, Jāniti, Jēkabs dzenas, Jēkabs dzenas; 33214
Bēdz, Jāniti, bēdz, Jāniti, Pēters dzina pakaļā, 33216
Bēdz, Jāniti, bēdz, Jāniti, panāks tevi Pieterits; 33215
Bēdz, Jānit, bēdz, Jānit, Pēters nāk, Pēters nāk! 33217
Bēdz, Jānīti, bēdz, Jānīti, Pieters nāca, Pieters nāca 33218
Vai, Jānīti, tavi bērni pluskataiņi, kankaraiņi. 33137
Brauc, Jānīti, nu uz Rīgu, nu mēs tevi pavadam; 33219
Brien, Jānīti, pacelies(i), nenobrauki rudziem ziedus. 32532,4
Tu, Jānīti, Dieva dēls, ko pa mežu buldureji? 32967
Celies, Jāniti, uzvelc bikses, 32641,1
Celies, Jāniti, pacel Pēteri, 33077
Vai, Jāniti, Dieva dēls, tavu kuplu cepuriti! 32907; 32908
Vai, Jāniti, Dieva dēls, tavu platu cepuriti! 32909; p.2 32909,1
Kur, Jāniti, meijas cirti, kad meijaji lievenites? 32335
Cērt, Jāniti, bērza malku, kuren’ siltu istabiņu, 32667,3
Ej, Jāniti, Pēteros, tur dabusi sievu savu. 32988
Ko, Jāniti, tu dariji visu dienu aplokā? 32421,4 32951
Ai, Jāniti, Dieva dēli, kam tiltiņu nedariji! 33156
Kāp, Jāniti, lejiņā, dod manām raibaļām. 32431,3
Nāc, Jāniti, lejiņā, dod manām telitēm, 32432; 32431
Še jāj, Jāniti, še guli nakti, 32965
Še jāj, Jāniti, še guli nakti, 32966
Līgo, Jāniti, še guli nakti, 32965,2
Kur guleji, Jāniti, atjādams? 32965,1
Ai, Jāniti, Dieva dēls, kur mēs tevi guldisim? 32958,1
Ņem, Jāniti, melnu zirgu, apjāj manu sakņu dārzu, 32523,3
Jāj, Jāniti, lauz galviņu, es par tevi nebēdāju, 33220,1
Jāj, Jāniti, apkārt kalnu, līdz izkāsu alutiņu. 32761



Jāj, Jāniti, kur jādamis, apjāj manu rudzu lauku, 32560,12
Jāj, Jāniti, Jāņu nakti gluden’ daiļu noglauditu, 32933,2
Ņem, Jāniti, augstu zirgu, apjāj manu tīrumiņu, 32559
Kāp, Jāniti, augstu zirgu, apjāj manus tīrumiņus, 32559,3
Ņem, Jāniti, melnu zirgu, apjāj manus tīrumiņus, 32560
Kāp, Jāniti, augstu zirgu, apjāj savus tīrumiņus, 32560,5
Ņem, Jāniti, melnu zirgu, apjāj savus tīrumiņus, 32485
Ej, Jāniti, lauz galviņu, man vairs tevis nevajaga, 33220
Ej, Jāniti, nu uz Rīgu, nu mēs tevi pavadam; 32319,3
Kāp, Jāniti, no ozola, vedi bērnus istabā. 32611
Kāp, Jāniti, no ozola, nāc manā sētiņā, 32940
Klausies, Jāniti, kur tevi daudzina: 32949; 32950
Ko, Jāniti, klauvejies viņā meža maliņā? 32967,1
Vai, Jāniti, Dieva dēls, tavu augstu kumeliņu! 32904
Ai, Jāniti, Dieva dēls, tavu augstu kumeliņu! 32905
Ai, Jāniti, Dieva dēls, tavu daiļu kumeliņu! 32906
Lec, Jāniti, kur lekdams, lec lopiņu laidārzā, 32483
Lec, Jāniti, kur lekdams, lec kāpostu dārziņā, 32523; 32524; 

p.2 32523,1
Ej, Jāniti, kur iedams, ej kāpostu dārziņā, 32523
Nāc, Jāniti, sētiņā, lec kāpostu dārziņā, 32523,2
Ei, Jāniti, platgalviti, lec kāpostu vidiņā, 32524,3
Ai, Jāniti, Dieva dēls, lec zirgam mugurā, 33021
Lec, Jāniti, kur lekdams, lec uz stalli pie meitām; 33116
Līgo, Jāni, kādi ziedi rudziem? 32528,6
Līgo, Jāni zilgalviti! 32957
Ko, Jāniti, vārdu liksi šās vasaras telitēm? 32422,3
Voiju, voiju tu, Jāniti, tavu lielu māmuliņu: 33018,1
Ņem, Jāniti, grābekliti, meklē savu līgaviņu. 32993
Met, Jāniti, asu dadzi manā govu laidarā, 32472,16
Nāc, Jāniti, dodrociņu, ko es tev dāvinašu: 32700
Tā saciju43 vadidama: nāc, Jāniti, citu gadu 33222
Nāc, Jāniti, sētiņā, mēs sieviņu dabujām. 33005,1
Nāc, Jāniti, sētiņā pa zālēmi lapodams. 32863
Nāc, Jāniti, sētiņā, stīpo manus piena spaņņus. 32430
Tu, Jāniti, zilzobiti, nāc manāi sētiņāi. 32381
Vaj, Jāniti, viens atnāci, vaj ar visu līgaviņu? 33019
Ei, Jāniti, Pieteriti, ka nāciet vienu vietu! 32306
Ai, Jāniti, Pēteriti, kam nākat vienu vietu! 32307
Ai, Jāniti, ai, Jāniti, ko tu laba mums atnesi? 32901
Nes, Jāniti, kur nesdams, nes manā laidarā, 32431
Pin, Jāniti, dod man vienu, man vajdzēs šoruden. 33114
Ai, Jāniti, punduriti, ko ta tava sieva dara? 32308
Pūt, Jāniti, vara tauri, sasauc savus Jāņa bērnus, 32884
Pūt, Jāniti, vaŗa tauri, sasauc savus Jāņa bērnus. 32925
Pūt, Jāniti, vara tauri, sataurē Jāņa bērnus, 32884

43 Rādītāja oriģinālā “sacija”; oriģinālā nav norādīts  dziesmas Nr.



Pūt, Jāniti, vara tauri vārtu staba galiņā, 32636
Pūt, Jāniti, vara tauri, lai nāk visi istabā. 32609
Pūt, Jāniti, vara tauri, kalniņā stāvedams, 32882; 32883
Sēd’, Jāniti, krēsliņā zaļozola lapiņās, 32702
Sit, Jāniti, vara bungas vārtu staba galiņā, 32638
Sit, Jāniti, vaŗa bungas zaļas birzes maliņā, 32883,4
Ņem, Jāniti, vara strumpi, sit pie durvu stenderites, 32636,3
Sit, Jāniti, vara bungas pašā vārtu stabiņā, 32637
Ņem, Jāniti, vara bungas, sit pie vārtu stuburiņa, 32638,1
Sit, Jāniti, vara bungas, sakur Jāņa uguntiņu, 32899
Sit, Jāniti, zelta vadzi savas kūts dibinā, 32452
Ar Dieviņu tu, Jāniti! šovakar pavadam. 33213
Eij, Jāniti, Bundur-Jāni, ko tu vedi vezumā? 32902
Ai, Jāniti, Dieva bērns, ko tu vedi vezumā? 32902,2
Ai, Jāniti, Dieva dēls, ko tu vedi vezumā? 32902
Ai, Jāniti, Dieva dēli, ko tu vedi vezumā? 32903
Ai, Jāniti, Dieva dēls, ko tu vedi vezmiņā? p.2 32902,1
Ai, Jāniti, goda vīrs, ko tu vedi vezmiņā? 32902
Ai, Jāniti, ziedainiti, ko tu vedi vezumāi? 32902
Ai, Jāniti, ziedainiti, ai Pēteri lapainiti, 33022
Ai, Jāniti, ziedainiti, Pēteriti lapainiti, 33022; 33025; 

33026; 33027; 
33028; p.2. 33029,1

Vai, Jāniti, ziedainiti, Pēteriti lapainiti, 33024
Ai, Jāniti, ziedainiti, Pēteriti puškainiti; 33029
Ai, Jāniti, zirgu tavu augstajām kājiņām! 33030

Kad Jāniti nedabuju, tad dabuju Pēteriti. 33106
Iesim Jāniti, padaudzināt. 32871
Ko tie ēda, ko tie dzēra, vaj Jāniti, daudzinaja. 32937
Vaj tie ēda, vaj tie dzēra, vaj Jāniti daudzinaja. 32938
Nu atnāca šovakar, kad Jāniti daudzinaja. 32971
Sen Jāniti gaidijām, šita pate Jāņu diena; 32347,1
Domajati, gādajati, kur Jāniti glabasim, 32914,2
Kur Jāniti guldisim, alutiņa piedzērušu? 32924
Klēts priekšā lievenī, tur Jāniti guldisim. 32924
Kur Jāniti guldisim Jāņa dienas vakarā? 32914,4
Mēs Jāniti pakārām ozoliņa zariņos, 33226
Ta Pēteŗa vaina bija, kam Jāniti kaitinaja: 33054
Iesim Jāniti ielīgot. 32352
Kur ēdam, kur dzeram, kur Jāniti līgojam. 2024,1
Kas Jòņeiti paļeìgós, tam ìdús sìra, pìna. 32910
Kas Jāniti ielīgoja Jāņa dienas vakarā? 32353,1
Kas Jāniti ielīgoja? Pašā Jāņu vakrā: 32353
Paldies saku māmiņai, kas Jāniti vārdā lika: 1401
Paldies saku māmiņai, ka Jāniti vārdu lika: 33163
Paldies saki tai mātei, kas Jāniti vārdu lika: 1402



Lelliti aiznesa, Jāniti atnesa; 1400
Lelliti aiznesa, Jāniti pārnesa; p.1 1398,1
Jāniti atnesa sētiņā. 1400
- Meitām vedu zīžu rotu, ko Jāniti izpuškot. 32903
Puškosim mēs Jāniti ar ozola lapiņām, 32701
Redz’ Jāniti Dieva dēlu zelta tauri rociņā. 32634
Piesēja Jāniti pie zaļa ozola 32959
Piesēju Jāniti pie vārtu staba; 33066
Mēs Jāniti piesējām pie ozola vārtu staba. 32793
Rītu pat Pēterits ar Jāniti tiesasies: 33072
Šo Jāniti pavadam, - kas ta cita sagaidija? 33231
Mēs Jāniti vadijām līdz pašai Jelgavai; 33228
Es Jāniti pavadiju līdz viņam kalniņam, 33222
Mēs Jāniti pavadam, Pēteriti sagaidam; 33227
Sak’ Jāniti pazudušu, mēs Jāniti atradām, 32964

Lai tas auga, lai zaļoja līdz citiem(i) Jānišiem. 32860
Lai tas auga, lai ziedeja līdz citiem Jānišiem. 32368
Lai Dievs dod citas piecas līdz citiem Jānišiem. 32451
Lai tas vairs neguleja līdz citiem Jānišiem. 33185
Lai tas tur karajās līdz citiem Jānišiem. 33226
Lai rūseja, lai peleja līdz citiem Jānišiem. 33178

Nedabusim Jānišos, dabusim Pēteros. p.2 33005,1
Meitas gāja Jānišos, Jāņa zāles nepazina; 32389
Laid, māmiņa, Jānišos, ne ik dienas Jāņi bija: 32872
Mana mīļa māmulite, laid jel maniJānišos, 32876
Nebrēc gauži, nesauc dikti, tava sieva Jānišos. 33006

Šos Jānišus pavadiju ar vizuļu vainadziņu; 33130
Lai varam Jānišus ielīgot! 32871,1

Zvirgzdu tilts
Dieviņš jāja zvirgzdu     tiltudābulainu kumeliņu; 33655
Jānits jāja zvirgzdu tiltu ar spangaiņu kumeliņu; 32931

Ģildas svētki
Simtiņš nāca ģildas bērnu ģildas svētku vakarā. 333304

Rudenāji
Eit’, bogóti rudynòji, munu kòju peùdátòji: 33247,2

Varavīksne
– Varavīksne debesīs, tās nevar salocit. 26029

–



Zvaigzne
Ta nebija spoža zvaigzne, ta bērniņa dvēselite. 1127
Spodra zvaigzne debesīs, ta iekrita jūriņā; 34004
Es iegāju ustabā, zelta zvaigzne aiz durvim. 33998
Spoža zvaigzne grozijās pa ziliem debešiem; 15032
Zelta zvaigzne grozijās pie zilām debesīm; 8899
Rīta zvaigzne, vakaraja, tie Mēneša kumeliņi. 33854
Rīta zvaigzne ar vakara, tie Mēneša kumeliņi. 33898
Norakst’ manu karodziņu, kamēr rīta zvaigzne lēks. 31979,9
Es ne-iešu no šo namu, li ta rīta zvaigzne lēks; 19945
Es ne-iešu no šīs sētas, līdz ta rīta zvaigzne lēca, 14724; 19945
Spoža lēca rīta zvaigzne, tumša tapa tecedama; 10720; 21492
Nespīd zvaigzne visu nakti, kas uzlēca vakarā; 33868
Ne ta zvaigzne visu nakti, kas uzlēca vakarā; 33868
Jau vakara zvaigzne lec, vēl neredzu atjājam. 15780
Aiz lielā dūņu purva, tur vakara zvaigzne zvaigzne lēce; 11036
Ik vakara lūkojos, kur vakara zvaigzne lēca: 11193
Nosaraugu vakarā, kur vakara zvaigzne lēca; 10485
Spoža zvaigzne uzlēkuse manāi guļas vietiņāi: 1127,1
Ik katrāi pusitē rīta zvaigzne ar vakara. 5962
Urgas saule, Rasas zvaigzne, Jaun-Krieviņu gaigaliņa. 12967
Spoža zvaigzne ierieteja manā gultas maliņā: 14067
Spožazvaigzne noriteja manas gultas maliņā: p.1 1127,1
Spoža zaigzne ieriteja manā guļas vietiņā: 1127,2; p.2 1127,1
Pavadiņas galiņā zelta zvaigzne ritinaja. 33664,4
Abās pusēs ritinaja rīta zvaigzne, vakariņa. p.1 4575,4
Zelta zvaigzne noskaneja, pie Dieviņa uziedama. 33998
Zelta zvaigzne atspīdeja, pa celiņu man ejot, 33998
Spoža zvaigzne noteceja pie līgavas nam’ durvim: 1127
Spoža zvaigzne pārteceja par atraitnes tīrumiņu. 27885
Pieci puški cepurē, sestā zvaigzne zobinā. p.2 32004,1
Pieci puški aiz cepures, sestā zvaigzne zobenā. 32004,1

Piecas zvaigznes cepurē, pats karoga nesejiņš. 32009
Krustiem auga ceļam saknes, krustiem zvaigznes debesies; 33824
Škārsu zvaigznes debesīs, škārsu saknes par celiņu; 15006
Šķērsu stīgas pa celiņu, šķērsu zvaigznes debesīs, 13639
Rieškavām zvaigznes meta sidrabiņu noriņā: 5201
Zvaigznes nesa ūdentiņu ar dimanta kausiņiem. 33844,4
Pieci gadi debesīs, piecas zvaigznes pakausī. 23319
Priekšā saul’ un mēnestiņis, abās pusēs divas zvaigznes. 4573,1
Vidū saule ar mēnesi, apkārt zvaigznes ritinaja. 4573
Kas var zvaigznes izskaitit, kas mēnesi aiztecēt? 27603
Kas var zvaigznes izskaitit, jūras zvirgzdus izlasīt, 10034
Kas var visas rīta zvaigznes vakarā izskaitīt? 11928
Izskait’ zvaigznes debesīs, izlauz celmus ceļmalā, 34113
Skaiti zvaigznes, tautu dēls, vaj tu vari izskaitīt? p.2 10700,1



Mēness savas zvaigznes skaita, vaj ir visas vakarā. 33857
Mēnestiņš zvaigznes skaita, vaj ir visas vakarā; 20922; 33857; 

33859; 33858
Mēnesnica zvaigznes skaita, vaj ir visas vakarā. 33856
Mēnesnice zvaigznes skaita, irig visas vakarā. 33855
Es izgāju no istabas zelta zvaigznes skatities. 33998
Visas zvaigznes vakarā, ausekliša vien nebija. 33857; 33858
Visas zvaigznes vakarā, Ausekliņa vien nevaid’, 33859
Zibsnī zvaigznes aiz Daugavas melnajos debešos: 32157
Pieci puški cepurē, sešas zvaigznes zobenā. 32004
Pieci puški aiz cepures, sešas zvaigznes zobenā, 32189,2
Jāņa nakti divi zvaigznes vidū gaisa zvērojās; 33095

Kas redzeja rīta zvaigzni vakarā uzlecam? 26371; 31908; 32057
Kas redzeja vakarā rīta zvaigzni uzlecam? p.2 32057
Visapkārte gar malām rīta zvaigzni ar vakara. p.1 4573,1
Vēl katrāja pusitēi rīta zvaigzni ar vakara. p.2 4573,1

Es ta pate taisitaja kā zvaigznite iegulos. 24857
Māsa raksta visu nakti, ne zvaigznite neuzlēca, 31979,3
Spùdra zvaigzņeņa izļèç  pa vokora puşeiţei:ẹ 32175
Zelta zvaigznit’ i ielīda pa istabas duraviņ’. 18844
Pie tumšā debestiņa man zvaigznite gaiši mirdz. 15778
Kā saulite spīdedams, kā zvaigznite mirdzedams. 13257,1
Kā saulite vizedama, kā zvaigznite mirdzedama. 13280; 15960
Kā zvaigznite noriteju tautu galda galiņā. 21437,1

Rakst’ man kara karodziņu deviņām zvaigznitēm. 31979,1
Līdza, līdza, mēnestiņ, ar vakara zvaigznitēm; 18004
Karja vīris man uzsedza zvaigznitēm villainiti. 31999
Man uzleca mēnestiņš ar visām zvaigznitēm. 31979,3

Nespīd zvaigznites, ne mēnestiņis. 31653

Skaiti, skaiti, tautu dēls, cik zvaigznišu debesīs; 10700; 15208

Kaļam brāļa kumeliņus, zvaižojam iemauktiņus, 15938
Kur teceji, Mēnestiņ, ar zvaigžņotu mēteliti? 33832
Mūs’ māsiņa sadereta zvaigžņotaju zemitē. 15938

- Tik augšā sīku zvaigžņu, tik zemē sīk’ akmeņu. 26061
Saules meita vārtus vēra, zvaigžņu cimdus rociņā. 33684
Smilkšainām kājiņām, zvaigžņu deķi mugurā. 31933
Rakstitām kamanām, zvaigžņu deķis mugurā. 15744,1
Vēl bāliņa kumeļam zvaigžņu deķis mugurā. 18524
Deviņ’ bēri kumeliņi, zvaigžņu deķi mugurā. 17833
Tam Dieviņa kumeļami zvaigžņu deķis mugurā. 33655



Bērits mans kumeliņš, zvaigžņu deķis mugurā; 28639
Man bij dailis kumeliņis, zvaigžņu deķis mugurā; 13874
Man bij sirmis kumeliņis, zvaigžņu sega mugurā. 159947
Mana paša kumeļam zvaigžņu deķis mugurā. 18595
Bij manami kumeļami zvaigžņu deķis apsegam. 33877
Bij manami kumeļam zvaigžņu deķis mugurā; 29648; 29649; 1334; 

9087
Bej munam kum*èļam zvaigžņu d*ečis mugorā 29647
Bij manam kumeļam zvaigžņu deķis mugurā; 29651; 30006; 

p.2 30006,1
Bij manam kumeļam zvaigžņu sega mugurā. 34078
Mēnesitis nakti brauca, zvaigžņu deķis mugurā; 33854
Vienam bija zvaigžņu deķis, otram zelta iemauktiņi. 33771,1
Vienam bija zvaigžņu deķis, otram zvaigžņu iemauktiņi. 33874
Kam tas zvaigžņu deķis bija, tam es kāpu mugurā; 33772,3
Ņemu savu zvaigžņu deķi, slauku sviedrus kumeļam; 33639
Zelta pieši, zvaigžņu deķi, sudraboti zobentiņi, 32058
Nu būs jauna līgaviņa, zvaigžņu deķu audejiņa. 14701
Daila mana līgaviņa, zvaigžņu deķa audejiņa. 29639
Mana paša līgaviņa zvaigņu deķu audejiņa. 29649; 30006,4
Vienam bija zelta segli, otram zvaigņu iemauktiņi. 33773,3
Man iedeva mēnestiņis, savu zvaigžņu mēteliti. 33852
Mēnestiņsi man iedeva savu zvaigžņu mēteliti, 33853
Vienam bija zvaigžņu piere, otram zīda iemauktiņi. 33874
Kur tu teci mēnestiņi, ar to zvaigžņu puduriti? 30796,7; 32087
Kur tecesi, Mēnestiņi, ar to zvaigžņu puduriti? 33833
Kur teceji, mēnestiņi, ar to zvaigžņu puduriti? 4360
Nevareju tumšu nakti sīku zvaigžņu izskaitīt; 11360
Es nevaru tumšu nakti sīku zvaigžņu izskaitīt. 34250

Auseklis
Ausekls ņēma Saules meitu, Pērkons jāja vedibās; 34047,16

Vaj būs jel Ausekļam trīsdesmit jājejiņu. 34026
Vēl nevaid Ausekļam tāda dēla jājejiņa. 33795
Krust’ krustenes aizteceja pretim dienas ausekļam. p.1 13271

Pērkons nāca bārdamies, kam dod meitu Ausekļam. 34047,13
Dod, Saulite, kam dodama, Auseklim vien nedod! 33857,2
Lec, Saulite, pate agri, nedod meitas Ausekļam. 33745
Saule viņu neklausija, izdev’ meitu Ausekļam. 34047,17
Kam atņēma Ausekļam saderetu līgaviņu. 33950; p.2 33950,1
Viena Dieva dēliņam, otra rīta Ausekļam. 33890

Auseklitis, tas aizgāja Saules meitas precibās. 33857,4
Auseklitis jūriņā baltā putu gabalā. 33855
Auseklitis Vāczemē zelta naudu kaldinaja. 33856
Auseklitis agri lēca, Saules meitas gribedams; 33745



Auseklitis garu lēja ar sudraba biķeriti. 33844
Auseklite garu lēja ar sudraba biķeriti. 33975
Auseklitis mazmiedzitis Ramdat’ meitas lūkojās. 12967,1
Auseklitis mētajās dimantiņa zvaigznitēm; 33746
Auseklitis zirgu pirka dzelteniem skariņiem, 33795,1
Pavadiņas galiņā Auseklitis norieteja. 29760
Viens pats man bāleliņš, kā tas rīta Auseklitis; 3545; p.2 3545,1
Pavadiņas galiņā, tur lec rīta Auseklitis. 30064
Kur tas rīta Ausekliņš?Ka neredz uzlecot. 33831
Kur tas rīta Ausekliņš, ka neredz uzlecam. 33858,1
Lai spīd tavis vainadziņis pret to rīta ausekliti. 25047
Spīdej’ manis vainadziņis kā tas rīta auseklitis. 33627,12
Pavadiņas galiņā Auseklitis ritinaja. 33664,3; 32004,9
Auseklitis zvaigznes skaita, vaj ir visas vakarā. 31939
Ausekliņš Vāczemē Saulitei svārkus šuva, 33859
-Ausekliņš Vāczemē samta svārkus šūdinaja. 33831
Auseklitis Vāczemē zelta svārkus šūdinaja. 33858
Auseklitis aizteceja gar Daugavu dziedadams, 33857,2
Auseklitis aizteceja Saules meitas lūkoties. 33857
Auseklitis aizteceja pār jūriņu Vāczemē, 34047,4
Priekšā saule, pakaļā, vidū pats auseklits. p.1 4574,2

Mīļi lūdzu, Ausekliti, nesmel pillas biķerites, 33844
Es tev lūdzu, Ausekliti, lej gariņu pamazām, 33844
Es tev lūdzu, Ausekliti, atstāj man siltumiņu. 33844,6

Saules meita guletaja ar to rīta Ausekliti. 34001
- Uz Daugavas siena kast pret to rīta Ausekliti. 33836
Šķitu rīta ausekliņu vakarā uzlecam: 32155
Šķietu rītā uzlecot vakara ausekliņu: 32155,1

Visas ira, visas ira, Ausekliša vien nebij; 33855
Iraid visas, iraid visas, Ausekliša vien navaid; 33856
Ira visas vakarā, Ausekliša vien nebija. 34047,4
Ira visas vakarā, Ausekliša vien nevaid. 33857
Visas zvaigznes vakarā, Ausekliša vien nebij. 33858
Visas zvaigznes vakarā, Ausekliša vien nevaid. 33859
Saule savu meitu deva Ausekliņa dēliņam; 33946
Saules meitas precinieki Ausekliņa dēliņam. 33804,1
Trīs rītiņi neredzeja Ausekliša uzlecam: 34022
Lai ceļāsi Saules meita, Ausekliša līgaviņa. 34009,1
Aiz gaismiņas saule lēce, ne aiz rīta Ausekliņa: 7935
Celies agri, Saules meita, Ausekliņa vedekliņa. 34009

Pērkons
Pērkons brauca pa debesi deviņiem kumeļiem; 18031
Pērkons brauca pār debesi, bārgus vārdus runadams, 34047,7



Pērkons brauca pa jūriņu, lietiņš līja jūriņā. 33711
Pērkons brauca par jūriņu, aiz jūriņas sievas ņemt. 34039,8
Ko, Pērkon, tu domaji, uz zobena atspiedies? 33701
Mans vecais bāleliņš kā Pērkons ducinaja. 18001
Viens bij īsts, da dižans, kā Pērkons ducinaja. 18072
Parkiuņs graùde, ļeiteņš ļeja, jì ar dasu kristèjós. 19367
Liets nāk līdams, pērkons grauzdams; p.2 10180,1
Liets nāce līdams, pērkons grauzdams; 10180
Pērkons jāja svina ķēvi, gar jūrmalu ģeiŗodams; 33712
Dievins ņēma Saules meitu, Pērkons jāja panāčos. 34043,8
Mēness ņēma Saules meitu, Pērkons jāja panāksnos. 34047,1
Pērkons jāja ar zibeni Saules meitas precibās. 34047,9
Pērkons jāja precibās, Saule gāja vedejos; 33891
Pērkons gāja panāksņos, visu zemi puškodams: 34039,7
Saule kāra vainadziņu, Pērkons savu zobentiņu. 33742,1
Pērkons nāca bārdamies, kam dod meitu Ausekļam. 34047,1
Zāļu dienas vakarā Pērkons Jāni stipri rāja, 32963
Sēž uz mana pūra vāka, kā Pērkons rībinaja, 16691
Pērkona rūca, pērkons dūca, es par viņu nebēdaju; 29307
Pērkons rūca, pērkons spēra tâi zaļāi birstaļā; 8799
Pērkons rūca zibineja, saspeŗ zelta ozoliņu; 34047,10
Pērkons spēra, apse lūza, noskrej meitas grabedamas. 12758
Sper, Pērkon(i), avotā līdz pašam(i) dibenam: 34002
Pērkons spēra avotā līdz pašam dibenam, 34002,1
Sper, pērkoni, tautu dēlu caur ūdeni uz akmeni; 8916
Sper, pērkoni, tautu dēlu caur ūdeni, caur akmeni: p.2 8916,1
Gan pērkons tev’ iespērs pašā elles dibenā. 31319
Sp*ęr, parkiuņ, vysus kungus, bazņeickunga vín nasp* r,ẹ 31361
Pērkons spēra ozolā deviņiem zibeņiem: 33713
Spēre pērkons izjādamis, nospeŗ zaļu ozoliņu. 34043,17
Sper, Pērkoni sausu koku, ķīlē zaļu ozoliņu, 33716
Pērkona spēra sausu koku, ķīlej’ zaļu ozoliņu, 33716
Sper, pērkon, sausu koku, liec zaļami salapot; 9139
Sper, Pàrkiuņ, sausu kûku, ļìç zaļam salapót. 33717
Lai dzeļ čūskas, lai sper pērkons, i lapiņa nedrebeja. 34158,2
Speŗ, pērkons, rīb zemiņ’, ne lapiņanedrebeja. 34127
Sper, pērkon, zvirgzdu tiltu, drauvē Dieva kumeliņu. 32931,6
Sper, pērkonis, rīb tiltiņis, drebē Dieva kumeliņis. 32931,2
Sper, pērkon, kad sperdams, nesper Jāņu vakarā; 33170
Ei, Pērkon, vecais tēvs, ko tās tavas meitas dara? 33699
Parkiuņs v*ed*  v*ed*ekļeņu,ẹ  ļelu mežu puškódams: 34039,9
Pērkons vede vedekliņu, no Vāczemes pāriedams. 33714
Pērkons veda vedekliņu no Vāczemes šâi zemē, 33892
Ved, Pērkon, šâi zemē, še ir labi klajumiņi. 33714
Tu, Pērkons, gudris vīris, kur būs man to izmazgāt? 34043,17

Šo vecami tēvainim, tam Pērkona dzenamais, 34150



Smalkais lietiņš i nolija pēc pērkoņa graudumiņa; 644
Mans pērkona kumeliņš visus piecus izspārdija. 21014
Man pērkoņa kumeliņi, visus piecus saspārdija. 19054
Šo vecami tēvainim pērkon’ lode azotē, 34149
Pērkoņa mātei deviņi dēli: 33703
Pērkon’ sperts ozoliņš šovasar nezaļoja; 213,4
Pērkoņa tēvam deviņi dēli: 33704
Dieva dēli sarājās ar Pērkona vagariti: 33756
Pērkoņ’ zirgi, Laimes rati, Saules meitas precenieku 33801

Pērkoņam pieci dēli, visi pieci Vāczemē. 33709,1
Ko dosim Pērkoņam par vasaras graudumiņu? 28818
Ozolam zari dimd, pērkonam ducinot; 14862,2
Man jóít par Daugavu parkeuņam lùžu lítu(?) 19928
Man jaiet par Daugavu perkoņam ložu liet. 27359
Pērkoņam trīs meitiņas, visas trīs saderetas: 33890
Dod, Dieviņ, to nospert pirmajam pērkonam. 15619
Pērkonam nosperami tie pirmaji brūtganiņi, 8798
Tie pirmie brūtganiņi pērkonami nospeŗami. 15659
Pērkoņam visa zeme, man deviņi bāleniņi. 24044
Pērkonami melni zirgi, ar akmeni nobaroti. 33705
Pērkonam trekni zirgi, tas var jāti vedibās. 34047,6

Pērkoņi, zibiņi dēla māti saspārdija; 23177,9

Danco Dievs, ar     Pērkoni, es ar savu bāleniņu; 24044
Līgo Dievis ar Pērkoni, es ar savu bāleliņu. 32955
Līgsmo Dievis ar Pērkoni, es ar savu bāleliņu; 32955,3
Mēnešam iedodama, lūdz Pērkoni panākstos. 34043,17
Mēness ņēma Saules meitu, Pērkon’ lūdza panāksnos. 34039,7
Saules meita aiziedama lūdz Pērkoni panākstos. 33802
Saule, meitu izdevuse, lūdz Pērkoni vedejos, 34047,4

Pērkoniņš   doris deja smalkā priežu siliņā; 33706
Lēni, lēni pērkonits pār Daugavu ducinaja; p.2 31834,1
Lēni, lēni Pērkonits aiz Daugavas ducinaja; 33702
Maģis maģis Pērkonitis aiz Daugavas ducinaja. 33719
Tāli, tāli pērkonitis aiz Daugavas ducinaja; 31834; 31926,5
Būs lietiņš, būs lietiņš, pērkonitis ducinē; p.1 7651

Aiz kalna dudina kā pērkoniņš. 19000
Pērkoniti, Pērkoniti, ej garam šai vietai, 33710
Tā līgsmoja Pērkonits dažu dienu vasarā. 28826,1
Rāmi rāmi, patapdamis nāk no jūras pērkoniņis, 33683,7
Rūci, rūci, pērkoniti, skaldi tiltu Daugavā, 32149
Pērkoniņis rūcinaja visu gaŗu vasariņu; 28826
Pērkoniņis rībinaja visu gaŗu vasariņu; 24159
Saskaitās Pērkoniņis, saspārdija ozoliņu. 33715



Šķil, pērkoniti, dod uguntiņu, 31653
Šķil uguni, pērkoniti, sausas egles virsaunē; 31707
Pērkonitis aiziedams nosper zelta ozoliņu. 33802
Pērkoniņš aiziedams, sasper zelta ozoliņu. 34047,4
Tā trīcina pērkoniņš dažu dienu vasarā. p.2 28826,1

Arajs lūdza Pērkoniti: brauc, Pērkoni, šâi zemē, 33711

Man bij viens brāleliņš pērkoniša bārgumiņu. 19044
Viens pats man bāleliņš, pērkoniša bārgumiņu; 13764
Dzird’ meitiņu izdodot Pērkoniša dēliņam. 33834
Pērkoniša vedekliņa augstu vien ducinaja; 33707
Visi četri pērkoniņijūrmalāi kāzas dzēra. 32486
Pērkoniša pieci brāļi, ko ta jūsu māte dara? 33708
Pērkoniši pieci brāļi, visi pieci Vāczemē. 33709
- Saguv’ kviešu druviņā, pērkonišus  44 ravejot. 21269

Saule45

Arajam karsta saule, rudzu guba tīrumā; 28255
Karsta saule arajam, - rudzu guba tīrumā. 30886
Sylta saùle óriņûs, kad byut’ ilgok gaņejuş ;ẹ 4249
Silta saule āriņās, kau ilgaki ganijuse; 24010
Silta saule āriņā, būt ilgaki ganijuse; p.2 24010,1
Silta saule āriņās, godam sedžu vilnaniti; 24009
Āriņā silta saule, tur mēs abas sildisam. 27863,1
Saule auda audekliņu Daugaviņas maliņā; 33907
Saule meitu audzinaja, solij’ Dieva dēliņam; 34043,17
Saule meitu audzinaja zelta kārklu krūmiņā; 33939
Vaj tādeļ augstu (?zemu?) saule, kad aiz zaļa ozoliņa? 52248
Ai, Dieviņi, augstu saule, kad vakara sagaidišu? 4401
Vai, Dievī, augstu saule, kad vakaru sagaidišu? p.1 4404,1; p.2 4404,1
Ai (vai), Dieviņ, augstu saule, kā vakaru sagaidišu! 23656
Vai, Dieviņ, auksta saule, kā vakara sagaidišu! 23656
Ai, Dieviņ, augsti saule, kā vakaru sagaidīs! 29263
Vienu lapu lietus lija, otru saule balenaja, 33751
Vētra lauza ozoliņu, saule sakni balinaja. 2799
Vētra lauza ozoliņu, saule sakni balsinaja. 2799
Vējš nolauza galotniti, saule saknes balinaja. p.2 2799,1
Saule bāra mēnestiņu, kam tas dienunespīdeja. 33846,1
Saule bāra Mēnestiņu, kam tas dienu nespīdeja, 33909
Bēdā saule rīta rasas, tik es tavu dailu dēlu. 23480
Bīstās saule rīta rasas, tik es tavu dailu dēlu. 23480
Saule brauca pār Daugavu, laša kaula kamaniņas; 33916
Saule brauca gar debesi, trīs dzelteni kumeliņi. 33913

44 Nepārprotami attiecas uz nezāli, ne debesu tēlu
45 Lai arī reālija var būt grūti šķirama no tās dievišķotās idejas, visai daudzos šeit atlasītajos tekstos “saule” ir vien

reāls debesu ķermenis.



Saule brauca gar debesi div’ dzelteni kumeliņi. 33915
Saule brauca vīna dzert uz sudraba ezeriņu, 33919
Saule brauca miglas dzēst uz sudraba ezeriņu. 33823
Saule brauca par ezeru spīdedama, vizedama, 33917
Saule brauca gar kalniņu, apkrīt Saules kamaniņas. 33912
Saule brauca augstu kalnu, apgāzās kamaniņas. 33911
Saule brauca olu kalnu, div’ dzelteni kumeliņi; 33914
Par trešiem Saule brauca div’ dzelteni kumeliņi; 33807
Saule brauca vedibās, es ar’ līdzi taisijos; 33918
Saule brauca vešanās, Auseklitis vakaros. 33892
Pa vieniem saule brauca, pa otriem mēnestins, 10682,2
Saule brida pa jūriņu, vainadziņu vien redzeja. 33969
Saule brida rudzu lauku pelekiem lindrakiem. 32532,6
Saule brida rudzu lauku, pacēlusi mēteliti; 32542,4
Saule brida rudzu lauku, samta svārkus pacēluse; 32545
Saule brida pa mākoni, es pa ļaužu valodām; 8870
Kāds gaisiņis rītu būs? saule brida mākoņās; 17283,3
Izbrien saule no mākoņa, es no ļaužu valodām. 8870
Saule, saule, nebrien dubļus, diezgan dubļu bridejiņu; 3302; p.2 3304,1
Kamēr skaidas izkalteju, tikam saule brokastī, 31060,2
Vaj būs saule, vaj būs lietus, vaj miglaiņa nomiglojsi? 29308
Rītu būs karsta saule, pārsprāgs kriju deguntiņš. 20186
Kad bij saule, tad vizeja, kad migliņa, tad mirdzeja. 5943
Kad bij laba siena saule, tad kalteja sudrabiņu. 21540
Karā bija karsta saule, izkūst ledus zobentiņš, 32079
Trešdien bija silta saule, tad es gāju ganiņos; 2217,2
Te bij saule, te aizgāja aiz melniem debešiem; 4308
Te bij saule, te pazuda melnajosi debešos. 8947
Te bij saule, te pazuda melnajos mākoņos; 18376; 24736; 

p.2 18376,1
Vakar bija skaidra saule; šodien tāda mākulaiņa; 34024
Vakar bija spoža saule, šodientāda mākulaiņa; 34024
Pacel, saule, lindraciņus, lai ziediņi nenobira. 32532,6
Saul’ sacirta Mēnestiņuar aso zobentiņu, 33950
Saule, saule, zeme, zeme, kam tu līdza nedariji? 4380
Saule, gaisu tecedama, divi sagšas darinaja. 4385
- Es, bèrneņ, nasaceļšu, cikom saùļe debesîs. 5057
Nasaceļšu es, bèrneņ, koļeņ, saùļe debesîs. 5059,7
- Es meitiņa, nepiecelšu, kamēr saule debesīs, 4116
- Es, meitiņa, necelšos, tiekams saule debešos. p.2 4993,1
Gulēt man zem zemites, kamēr saule debesīs, 27554
Mūžam saule debesīs, ne mūžam tēvs, māmiņa. 3055
Viena saule debesīs, otris, jūras ūdentiņš. 6702,1
Lai spīd upes dibenā,kamēr saule debesīs. 6309,4
Saule der Dieva dēlu, es Dieviņa kalponiti. 33918
Puško, Saule, dod man vienu, man jaiet tautiņās. 33775,4
Z*eme, z*eme, saùļe, saùļe, dúd augļeigu wasareņu. 28137



Pate saule lietu deva, pate bēga mākuļos; 8787
Saule savu meitu deva Ausekliņa dēliņam; 33946
Saule meitiņ’i pārdeva par deviņi ezeriņi; 30279
Pate Saule meitu deva, pate gauži noraudaja, 33889
Saule savu meitu deva par ūdeni Vāczemēi; 34039,17
Saule savu meitu deva pa Vāczemi tautiņās; 33947
Saule deva zelta seglus, mēness sudrab’ iemauktiņus. 33865
Silta saule man dzemstot, laba laime dzīvojot: p.1 1180,1
Silta saule man dzemot, labs mūžiņs dzīvojot: 1180
Saule ēde baltu sniegu, ļaudis skaistu augumiņu. 8563
Saule ēda baltus sniegus, zeme skaistu augumiņu. 27569
Guli, guli, meža meita, saule labu gabaliņu: 6729,2
Saule gaida sētiņā, mēnestiņš pavārtē. 26883,1
Šodien saule gaisojās, sērdienei kāzas dzēra. 5061
Saule grieza zelta riņķi liela meža maliņā; 32865,3
Visapkārti bērzu birze, vidū saule riņķi griež; 15086; 21135
Griežās saule uz vasaru, mīļais mani vairs neņēma. 15805
Viena saule neguleja, otra, strauja Daugaviņa. 6702
Ūdens miega neguleja, otra saule tecedama. p.2 6702,1
Ūdens miega neguleja, saule gaisu tecedama. 6702,5
Saule gula dienas vidu ezeriņa maliņā, 33921
Ik rītiņa Saule ģērba stūrmaniša līgaviņu; 33785
Saule savu meiti ģērba zaļā kārkla krūmiņē: 33948
Ģērbies, Saule, sudrabota, nu jāj tavi precenieki; 33783
Ģērbies, Saule, sudrabā, nu nāk tavi vedejiņi’; 33784
Saule, gaisu sajaukuse, ielien pate debešos; 32152
Saule, gaisu sajaukuse, aizasprieda ozolā; 32151
Piektdien Māra sukajās, noiet saule, noiet mati. 34145
Noiet saule, lec mēnesis, vēl nevaru sagaidīt. 15779,4
Aizietsaule aiz kokiem, es palieku pakrēslī; 3935
Aiziet saule, aizlaidās aiz melliem debešiem. 8947
Aiziet saule aiz mežiem, aiz melniem debešiem: p.2 83181

Kāds laiciņis rītu būs? ie-iet saule mākoņos; 17283,4
Noiet saule vizedama zilajās mākoņās; 18226
Ieiet saule vizedama zilajās mākoņās; 18877
Noriet saule meklejot, uzlec saule atrodot. 32978
Noiet saule meklejot, uzlec saule dabujot. 32978,2
Nolec saule meklejot, uzlec saule dabujot. 32978
Noiet saule, tumšs paliek, man par tumsu nevaid bail, 33877
Noiet Saule vakarā sarkanā kociņā; 33786,4
Aiziet Saule šovakar, iekrīt zelta laiviņā; p.2 33878,1
Noiet Saule vakarā, iekrīt zelta laiviņā; 33878
Noriet Saule vakarā, iekrīt zelta laiviņā; 33878
Vak’rā Saule noiedama, iekāp zelta laiviņā; 33878,3
Aiziet saule vakarā, nomirst mana māmuliņa; 3936
Noiet Saule vakarā, zeltābolu mētadama; 33881
Noiet Saule vakarāi, zelta miglu miglodama. 33880



Noriet saule vakarā, koku galus pušķodama. 17087
Noiet saule vakarā, mežu galus pušķodama; 10482; 17087; 

33879; 33832.1; 
p.2 33879,1

Noiet Saule vakarā, mežiem gali atsārkuši: 33791,4
Noiet Saule vakarā, šķindedama, žvārdzedama: 18225
Noiet Saule vakarā, trīcedama, mirdzedama, 33882
Saule gāja vakarāi trīcedama, drebedama, 33882
Noiet Saule vakarē, nu, ļautiņi, svēts vakars: 4204,1
Noiet saule vakarā, nu ļaudim svēts vakars; 27872
Aiziet saule šovakar, zelta zarus zarodama; p.2 18135,1
Noiet saule vakarā, zelta zarus zarodama; 7770
Aizit saule vakarā, zelta zarus zarodama; 18135; p.2 27272,2
Noiet saule vakarā, zelta zarus zarodama; 25754; 18135; 25485
Noriet saule vakarā, zelta zarus zarodama 18135,2
Noriet saule vakarā, zelta starus starodama; 25485
Saule gāja vakarā, zelta zarus zarodama; 27272,3
Saule nava aizgājusi, kad es pati bārenite. 4823,4
Saule gāja baznicāi, mani līdza aicinaja. 5032
Saule gāja miglas dzēst uz sudraba ezariņu. 33823
Saule gulēt i nogāja aiz deviņi ezeriņi; 33922
Saule gāja līdzibās, es Sauliti līdzi gāju; 33918,1
Vienu malu saul’ aizgāja, otru ausa gaisumiņa. 33198
Vienā malā saule gāja, otrā saule uzlīgoja. 33201
Vienā malā saule gāja, otrā saule vizinaja. 33201
Saule gāja panākšņos mežu mežus puškodama. 34039,11
Pērkons jāja precibās, Saule gāja vedejos; 33891
Saule joza zelta jostu, man apjoza sudrabiņa. 5032
Saule kaisa sudrabiņu celmajā (celmainā) līdumā 4378
Ne tev kait rīta saule, ne aukstais ziemelits. 2757,2
Ūdens, akmins slapju tur’ uguns, saule izkaltē; 8988,1
Saule sienu kaltedama, bite ziedus lasidama. 28657; 32566; 

p.2 28657,1
Saule kalnu pārkāpuse, apmetuse lēģeriti, 33923
Karsta saule, meldu zāle, nekož vairs iskaptiņa. 28650; p.2 28650,1
Silta saule, meldu zāle, nekož vairs iskaptiņa. 28650
Dienas vidū karsta saule, novīst puķu vainadziņš. 5817
Augsti kalni, karsta saule, smagi kunga vezumiņi; 31734
Saule kāra vainadziņu, Pērkons savu zobentiņu. 33742,1
Sauļe savus kollpus kova ar eršķežu žagareņu: 33734,7
Miezišam akotam saule klāja paladziņu. 28111
Miezišam akutam saule klāja paladziņu. p.2 28111,1
Saule viņu neklausija, izdev’ meitu Ausekļam. 34047,17
Saule savu meitu kūla pie Dieviņa lievenēm: 33949
Saule kūla Mēnesiti ar sudrab’ pātadziņ’, 33950,2
Saule kūla Mēnestiņu ar sudraba čakarniti. 33925; 33926; 33926
Saule kūla Mēnestiņu ar sudraba žagariem, p.2 33950,2



Saule kūla Mēnesnieku, ka tas spodris neteceja. 33909,1
Trīs dieniņas, trīs naksniņas Saul’ ar Dievu ķīvejās: 34020
Saule laida Mēnešam ar sudraba akmentiņu. 34016
Saule laida Mēnešam ar sidraba čakarniti, 33928
Saul’ ielaida Mēnesim ar sudraba čakarniņu, 33950,1
Saule balta laizdamās, ko tie tavi kalpi dara? 33734,1
Laidies, saule, drīz zemē, žēlo ganus, darbiniekus! 29269
Nava saule laidusēs rasa zāles galiņā; 8704
Zelta zari, zīžu lapas, vidū saule laistijās. 34065
Visapkārt liepas aug, vidū saule laistijās. 3692
Ezeriņis miglu laida, gul’ līdz saule launagāi. 6694,3; 30981,1
Māsa saka: saule lec! tautiets saka: mēnesnica! 25040
Diena ausa, saule lēce, tad ar Dievu saderesi. 27615,2
Aust diena, lec saule, vizēt viz; 18187
Aust’ jele, gaismiņa, lec jele, saule, 25017
Izsvīst gaisma, uzlec saule, ne līdz pusi nenogāju. 32539
Gaisma ausa, saule lēca, tas pirmais gaišumiņš. 145881,1
Gaisma aust, saule lec, ceļa vīri ceļa prasa; 14640,1
Gaisma ausa, saule lēca, ceļa vīri māju prasa. p.2 14589,1
Saule leca, Mēness leca, spīd Saulite, spīd Mēness; 33929
Uzlec saule, noiet saule, man’ kauniņa nesagaida. 8630,1
Uzlec saule, noriet saule, ar tautām runajot. 15725; 15725
Kalabad šorītiņ asarota Saule lēca? 33792
Jau sarkana gaisma ausa, asinaina saule lēca. 32160,8
Dieva dēli bēdajās, asinaina Saule lec. 33905,2
Gan jau augstu saulelēca, tapat rasa ielejā; 23753
Aiz avota saule lēca, zelta starus laistidama; 3930
Sargaties, Dieva dēli, šodien Saule barga lēks, 33905
Sargaties, Dieva dēli, šorīt Saule bārga lēca, 33905
Vēl nav saule uzlēkusi, jau ganiņš siliņā. 29278
No puškiem gaisma ausa, no cepures saule lēca, 32170,11
Man deviņi rožu dārzi, devitā saule lēce; 3397
Deviņ’ ir ošam zari, devitā saule lēca; 31954
Trīs dieniņas saule lēca zeltitiem stariņiem; 14328
Druvā man saule lēca, druvā saule norieteja? 3556
Druvāi manim saule lēca, druvāi saule nolīgoja. 3601
Druvāi manim saule lēca, druvāi saule noteceja: 3735
Druvā manim saule lēca, druvā saule nolīgoja. 5777
Druvā man saule lēca, druvā saule norieteja. 5777
Dèrvâ maņ saùļe ļèce, dèrvâ maņ nùrìtè. 6862
Druvā man saule lēce, druvā saule norieteja, 16102; 27963; 

p.2 5777,1
Trīs gadiņi saule lēca porāi bērza galiņāi; 15724
Trīs gadiņi saule lēca caur lozberu lapiņām; 34021
Aiz gaismiņas saule lēce, ne aiz rīta ausekliņa; 7935
Būs, māsiņ, tautām gaisa: caur griestiem saule lēca. 25787
Būs, māsiņ, tautām gaisa: pa griestiem saule lēks. 25787



Gultā viņiem saule lēca, gultā saule norieteja. 12929
Saule leca aizejoti, mēnestiņis atejot. 10402
Caur segliem diena ausa, iemauktos saule lēca. 33664,5
Dēlu māte brīnejās: istabā saule lec! 24216,2
Sak’ tautiņas piejādamas: saule lēca istabā. 6135
Sak’ tautiņas caurjādamas: tâi sētā saule lec. 6135
Miega cūka ilgi guļ, saule lēca kājgalī. 25033
Ko tu guli, miega cūka, saule lēce kājgalē! 28869,3
Guli, guli tēva dēls, saule lēca kājgalī; 3805; 6735
Guli, guli, saimenieks, saule lēce kājgalī; 6731
Guli, guli, tautu meita, saule lēca kājgalī, 7645
Caur krustiem saule lēca, caur margiem norieteja. 31775; p.2 31775,1
Kuru pusi saule lēca, tur aug manis arajiņš; 11193,2
Kuru pusi saule lēca, tur aug mana līgaviņa; 11364
Pa lodziņu pasavēru, kura pušu saule lēca; 18977
Es nezinu, kur lec saule, kur norieti vakarā; 9797
Es nezinu, kur lec saule, kur nogāja vakarā; 9497
Diezin, Dievis, kur lec saule, kur nogāja vakarā; 9453
Kad uzlēca lēkšus saule, tad sēžos kumeļāi, 13930
Te manim saule lēca, te saulite nolīgoja 14684
Te manim saule lēca, te saulite norieteja 14684
Te manim saule lēca, te man saule norieteja; 22430
Dìvs zyna, kóda dìna, morgódama saùlẹ lèç ;ẹ 17283,1
Margodama saule lēce, caur ozola lapiņām: 30357
Margodama saule lēca, margodama norieteja. 32160,2
Margodama saule lēca pār atraitnes tīrumiņu, 27869
Tev, meitiņa, saule lēca, mātei nāca vakariņš. 7068
Pēc migliņas saule spīd, no plušķiša bajariņš. 10365
No migliņas saule lēca, no plušķiša bagatiba. 10365,1; p.2 9787,1
Kāda būs ši dieniņa? miglodama saule lēca; 17283
Kāda būs ši dieniņa? saule lēca mirdzedama; 17283
Caur ošiem saule lēca, caur bērziem norieteja; 12472
Pa vienām gaisma ausa, pa otrām saule lēca, 3724; 13374,3
Pa vienām gaismiņ’ ausa, pa otriem saule lēca, 10315
Mēnestiņis klētēi lēca, saule lēca paklētēi; 24989,1
Pirmajā saule lēca, otrajā norieteja, 33748
Priekšā man saule lēca, lietiņš lija pakaļā; 17332
Priekšāi man saule lēca, pakaļāi mēnestiņis. 5962; 23627,1
Priekšā man saule lēca, pakaļā norieteja; 8815,2
Pusrītā saule lēca pura bērza galiņā, 10577
Pusrītāi saule lēce pura bērza galiņāi; 22140,2
Pusrītiņa saule lēca pura bērza galiņā; 5194
Pusrītiņā saule lēca purē bērzu galiņā; 14991
Pusrītiņā saule lēca, pusvakarā norieteja; 2006
Aiz puškiem saule lēce, zobinā norieteja. 32004,1
Pie puškiem saule lēca, pie zobena norieteja. 32189,3
No rasiņas saule lēca, no plušķiša bajarinis. 9787



Rīgā mani saule leca, Vāczemēi norieteja. 31753
Lai ta diena, kāda diena, kad no rīta saule lēca; 10142,1
Es var dzert un dziedāt, ikam rīta saule lēca: 816,3
Saukšu savu līgaviņu, līdz rītāi saule lēks; 6300,4
Ik rītiņus saule lēca, man’ kauniņa nesagaida. 8630,1
Ik rītiņa saule lēca purva bērza galiņā; 14231
Ik rītiņa Saule lēca sarkanāi kociņā, 33786; 33786
Trīs rītiņi Saule lēca sarkanāi kociņā, 14329
Uzlec saule no rītiņa, paliek laiva līgojot. 33878
Ik rītiņa saule lēcacaur ābeļu lapiņām; 29504
Trīs rītiņi saule lēca caur ozola lapiņām; 15663; 10859
Trīs rītiņi saule lēca uz zaļo ozoliņu; 14330
Ik rītiņus saule leca baltos lina palagos. p.2 22756,1
Ik rītiņus saule lēca smalkos linu palagos. 22756
Ik rītiņa saule leca mīkstos dūju spilvenos. 25057
Kuru rītu saule lēca, ja papriekšu nezinaja? 14254
Svētu rītu saule lēca, ik svētdienas mirdzinaja. 3681
Ne ik rītus saule lēca sarkaniem stariņiem; 4130
Kāda būs ši dieniņa? sadususi saule lec; 17283
Saduzejse saule lēca, lietus gaisa gaididama; 10591
Saduzuse saule lēca pretim lietus mākoņām; 21902
Sajukuse saule lēce caur tumšiem mākuļiem; 21902,6
Lēc rītā sārta saule, sildi manu arajiņu; p.2 101821

Sārta saule uzlekdama, paliek bāla noiedama; 21330
Pasarkana saule lēca, balta tapa tecedama; 33136
Gan sarkana saule leca, balta, ceļu tecedama; 22928
Gan sarkana saule lēca, balta tapa tecedama; 27128
Sarkanota saule lēca, bāla tapa tecedama; 1251
Sargaties, Dieva dēli, sarkan’ daiļa Saule lec, 33905,4
Ja sarkana saule lēce, jūdz sarkanu kumeliņu. 29740,3
Kalabad šo rītiņu tik sarkana Saule lēce? 33793
Šorīt uzlēca sarkana saule: 25231
Zila melna gaisma ausa, jo sarkana saule lēce. 32004,1
Pyrma zyla gaisma ausa, tod sòrkona saùļẹ ļ ç ;ẹ ẹ 8810
Zilinzaļa gaisma ausa, iesarkana saule lēca; 18975,4
Zila zaļa gaisma ausa, iesarkana saule lēca. 32160
Zila zaļa gaisma ausa, brūnsarkana saule lēca. 32160
Zila zila gaisma ausa, sarkanzila saule lēca. 32160,8
Zila zaļa gaisma ausa, vēl sarkana saule lēca; p.2 32160,1
Zila zaļa ausa, iesarkana saule lēca; p.2 32060,1
Caur sedliem saule lēce, caur iemauktiem mēnestiņis, 32004,9
Seglos manim saule lēce, mēnesniņis iemauktos. 29729
Caur segliem saule lēce, iemaviem mēnestiņš, 29760
Caur segliem saule lēca, caur iemauktu mēnestiņš, 33664,3
Caur segliem saule lēca, caur iemauktu mēnesniņis, 30064
Kāda būs ši dieniņa? skabargota saule lēca; 17283,2
Bīstaties Dieva dēli, skabargota Saule lēca, 33905,1



Nu skauģim diena ausa, nu skauģim saule lēca, 27756
Spoža, spoža saule lēca, man spožaki iemauktiņi; 29652,1
Man uzlēca spoža saule pieguliņas vietiņā: 1127,6
Spoža saule uzlecoti, ne tik spoža tecedama; 10722
Spoža saule uzlēkdama, ne tik spoža tecedama; 15031
Sudrabota saule lēca purva bērza galiņā: 14065
Sudrabota saule lēca, kad es dzimu māmiņai; 18137
Nebēdājiet, kaŗa vīri, sudrabota saule lec. 32050
Zaļa, zaļa gaisma aust, sudrabota saule lec; 21568
Zaļa, zaļa gaisma ausa, sudrabota saule lēca; 21568; 22821
Zaļa, zaļa diena ausa, sudrabota saule lēca; p.2 21568,1
Šorīt agri saule lēca, man actiņas nemazgatas; 7839
Šorīt saule tumši lēca no lielām bēdiņām: 33997
Šorīt agri saule lēca, lietus gaisu gaididama; 14115
Šorīt agri saule lēca, agri lēca raudadama; 4239,1
Šorīt agri saule lēca pa visiem rītiņiem; 3303;  14296;  15012;

23383,2; 24252
Šorīt lēca sīva Saule par visiema rītiņiem 33793,1
Tur šķelmam saule lēca, kumeliņu seglojot. 14205
Aiz upites saule lēca, aiz kalniņa norieteja; 3151
Urbiņos saule lēca, Melderos mēnesnica. 12967,1
Rīgā man gaiļi dzied, Vāczemē saule lec. 13300
Rīgā man gaisma ausa, Vāczemē saule lēca. 2298; 30898; 

p.2 2298,1
Rīgā manim gaisma ausa, Vāczemē saule lēce; 13254
Kur vasaru saule lēca, tur lec ziemu mēnestiņš; 546; 5275
Vienam saule agri lēca, otram Dievs palīdzeja. 33861
Pa vieniem saule lēca, pa otriem mēnesits, 3705
Pār vieniemi saule lēca, pār otriemi mēnesitis, 10682,1
Pa vieniemi saule lēce, pa otriem mēnestiņis, 25805
Par vieniem saule lēca, par otriem mēnestins, 31179
Par vieniem saule lēca, par otriem Mēnestiņš, 33845
Caur zariem saule lēca, caur krustiem norieteja. 6097
Zyla zaļa gaisma ausa, paz*elţeita saùļẹ ļ \ç ;ẹ ẹ 32160,9
No cepures gaisma ausa, no zobena saule lēca, 32004,1; 32189,5
No puškiem gaisma aust, no zvaigznēm saule lec. 32004,5
Visapkārt oši, kļavi, vidū saule lidinaja. 3692
Visapkārt liepas auga, vidū saule lidinaja. 21135,3
Dieviņš kalnus audzinaja, saule mežus līdzinaja. 31778
Tâi trešâi lapiņā Saule lēja sudrabiņu. 33748,3
Saule lēja sudrabiņu celmaiņā līdumā. 33956,4
Ne ta gaisma, ne ta saule, mūs’ brāliša līgaviņa. 22821
Saule līga Dieva dēlu, es maizites arajiņu. 33918,1
Līgo saule meža galus vakarāi noiedama; 32443
Līgo saule launagā, no launaga vakarā; 12019; 17500; 

18214; 26640; 28038
Līgo Saule ar Pērkoni, es ar savu bāleliņu; 32955,2



Līgo saule, līgo bite pa lielo tīrumiņu; 28657; 32566
Līgo bite, līgo saule pa lielaju tīrumiņu, p.2 28657,1
Līgo saule vakarā, līgo gani sētiņā, 32444
Rītā agri miglu cēla, augstu saule nolīgoja. 6694,5
Zelta lapas, vara saknes, vidū saule līgojās. 34065
Saule lietu palaiduse, ielien pate mākoņos; 18370
Saule, meitu izdevuse, lūdz Pērkonu panākstos. 33802,1; 34043,18
Saule, meitu izdevuse, lūdz Pērkoni vedejos. 34047,4
Pļaujiet sienu, pļavejiņi, kamēr saule mākoņos; 28689
Šodien saule mākuļoja, rītā būs lietus diena; 4238
Pate saule maliņāi zīda groži rociņā. 33944
Saule, saule, maize, maize, ta bāraiņa māmuliņa: 4379
Zelta saule, tīra maize, ta bāriņa māmuliņa: 4379
Saule, mana krusta māte, ko dar’ mana māmuliņa? 4370,3
Saul’ ar mēnesi mazgajās. 25081
Vakar saule samērkuse divi simti villainišu; 34025
Saule meta audekliņu, vidū gaisa stāvedama; 33941
Saule meta dārgas veltes, savu meitu izdodama: 33958
Saule mēnešam piemeta, ka tas spoži nespīdeja: 33909,8
Ta jau mūsu silta saule, savus starus mētadama. 33729
Div’ bij zelta, div’ sudraba, piektā saule mirdzinaja. 6052
Visapkārt zelta migla, vidū saule mirdzinaja. 6318
Vínam beja zvaigžņu d*eč’s, ùtram Saùļẹ mugorâ. 33771,4
Trīs dieniņas, trīs naksniņas Saul’ ar Dievu ienaidā: 34017; 34018; 34019
Saul’ ar Dievu ienaidā pusdienā, pusnaktī: 33906
Saule, saule, zeme, zeme, tā ar mani ienaidā: 4222; 4381; 27579; 

27580; p.2 27579,1
Saule, saule, zeme, zeme, ko ar mani naidojies! 4219; 4220; 4221; 

27402; p. 2 27402,1
Pārnāk Saule zvērodama, Rīgai gobu nobēruse, 33883
Saule nāca panākšņos, visus mežus puškodama. 34039,11
Saule nesa zelta ziedus, meža galus veltidama. 34039,18
Nei panika silta saule, ni ar sava māmuliņa. 3941,3
Nekad saule nav tik silta, kā ir silta pavasari; 14970
Nikod saùļe nav tik sylta, kai ir sylta pavasar; 20969
Pavasari silta saule, pumpas vilka ēniņā. 20560
Pavasari silta saule, dzērves kliedza tīrumā. 7084,1
Saule(lit’) savus kumeliņus jūriņā peldinaja; 33944
Saule savu kumeliņu jūriņā peldinaja, 33945; p.2 33944,1
Saule pēla Mēnestiņu, ka tas gaiši nespīdeja, 33909,5
Kamēr saule nosapēra sudrabiņa pirtiņā. 6846
Saule (al: saulit’) pina vainadziņu, vītolā(i) sēdedama. 6100
Saule (al.: saulit’) sēda vītolā(i), košus pina vainadziņus. 6100,3
Saule pina vainadziņu, vītolā sēdedama. p.2 6100,1
Visapkārt balti bērzi, vidū saule plīvinaja. 3692,2
Priekšā saul’ un mēnestiņis, abās pusēs divas zvaigznes. 4573
Priekšāi saule, pakaļē vidūi līkis mēnesniņis. p.1 4574,1



Puško saule meža galus, vakarā noiedama, 17087,1; 25485,4; 
32144

Puško Saule meža galus ik vakara noiedama, 33879,10
Saule pate, meitu māte, puško meitu kambariti, 33766
Saule manim ceļu rāda, rasa dzirda kumeliņu. 29301
Saule savas meitas rāja, vidū gaisa stāvedama: 33943
Saule rāja mēnestiņu, kam tas gaiši nespīdeja. 33909,11
Kungi raksta grāmatā, saule kļava lapiņā. 31358
Cik raug’ saule rīta rasas, tik es tava smukumiņa. 12954
Trīs gadiņi Saule raud, zelta zarus lasidama; 34047
Trīs gadiņi Saule raud, zelta zarus lasidama. 34043,23
Trīs gadiņi Saule raud, iemauktiņus žāvedama. 29744,1
Vējš nopūta vienu lapu, saule žēli noraudaja. p.1 2768,1
Klusi Saule, ko tu raudi? Es līdzešu salasīt. 34047,11
Ozols Dievu nomineja: saule sakņu neredzēs! p.2 2799,2
Neredz saule uzlēkdama, ne meitiņas ganidamas. 6468,2
Vaj tādēļ noriet saule, kad aiz kalna aizvelkās? 4953,1
Nava saule rietejuse (al.:-si) rasa zāles galiņā; 8704
Tikam saukšu līgaviņu, kamēr saule norietejsi, 6300,2
Svētijiet, jaunas meitas, kamēr saule norieteja, 6846
Vienā pusē gaisma ausa, otrā saule norieteja. 33201
Saule rite klētiņāje, mēnesiņis paklētē; 24989,2
Spoža saule noriteja, lietus gaisu dēvedama; 10721
Lai es varu raudzities, augšu saule ritinaja. 18879,3
Jūdzi saule ritinaja, līdz iejūdza kumeliņus. 10212
Saule danci ritinaja liela (diža) ceļa maliņā; 265,3
Saule danci ritinaja liela meža maliņā; 32865,3
Lai es gāju, kur iedama, priekšā saule ritinaja; p.1 4573,2
Visapkārt bērzu birze, vidū saule ritinās. 3692,1
Visapkārt bērzu birze, vidū saule ritinaja; 23118; 25917,2
Visapkārt diena aust, vidū saule ritinaja; 5493
Visapkārti ievas ziede, vidū saule ritina. 17702
Visapkārt(i) ievas zied, vidū saule ritinaja; 21135,1; 30951; 

p.2 30951,1
Trim kārtam liepas auga, vidū saule ritinaja; 11532
Visapkārti lietus gaisi, vidū saule ritinaja; 1046,1
Visapkārt lietus lija, vidū saule ritinaja, 5990; 6318,1; 12463; 

15086,1; 17648; 
p.2 5990,1; 5827,4

Visapkārti glāzu logi, vidū saule ritinaja; 25818
Visapkārt oši auga, vidū saule ritinaja; 3692,2
Visapkārt sīki raksti, vidū saule ritinaja; 4457
Visapkārt vītoliņi, vidū saule ritinaja; 26542,3
Visapkārt zaļa zāle, vidū saule ritinajās; 3692,2
Zemu saule ritinaja, tālu mani bāleliņi; 26473
Lieldienas rītā sarkana saule; 32277
Rotaj’ saule, rotaj’ bite pa garo sila malu, 32566



Visapkārt ievas zied, vidū saule rotajās. 30951
Soka saùļe laizdamós: nyùļeņ svàts vakareņš! p.1 4204,1
Saka saule laizdamās: nu, ļautiņi, svēts vakars! 4204
Saka Saule pērdamās: lej, Ausekli, patapām, 33844
Saule saka tecedama: kas tur raud ustabā! 27876,1
Grib kundzīni tā sēdēt, kā sēd saule debesīs. 31292
Saule sēd kalniņā, zelta groži rociņā. 33944,1
-Saule sēd bez krēsliņa, upe tek negrožota. 26015,2
Saule sēd lazdiņā, zelta kurpes kājiņā. 33951
Šodien Saule apsedlo simtu bērus kumelišus; 33803
Vakar Saule sasegloja trīsdesmit kumeliņu; 34026
-Man apsedza silta saule, pavasara lietutiņš. 2769
Miezišam akotam saule sedza paladziņu. 28111
Saule sēja rožu dārzu, Mēnesnica nosaldeja. 33927
Saule sēja sudrabiņu celmojā līdumā. 33661,3
Saule sēja sudrabiņu celmainā līdumā, 33954
Saule sēja sudrabiņu celmaināji līdumā. 33955
Saule sēja sudrabiņu celmainā līdumā. 33956
Saule sēja sudrabiņu visgarams jūras malu; 33953
Saule sēja sudrabiņu visapkārti Tārgaliņu, 33952
Sildi mani, silta saule, man nebija silditaja: 34304
Sildi mani, silta saule, man nevaid(a) silditaja; 4394
Sildi mani, silta saule, man nav sava silditaja; p.2 4394,1
Saùļe sylda, z*eme pylda maìzis pylnu orùdeņu. 28137
Dienu mani saule silda, nakti silda mēnestiņš; 12497
Sylta saùļ ,ẹ  korsta saùļẹ ubadz*eņi bizin \ẹ je, p.1 2743,1
Silta saule, karsta liepa, sunišam zobi deg. 33404
Karsta saule vasarā, sunišam zobi deg. 33404
Silta saule, zaļa zāle, tērauds kāta galiņā. 28651
Silta saule, zaļa zāle, laukā laidu kumeliņu. 30201,1
Sylta saùļe debesīs, man rùz*eitis jòrevei; 6491,2
Silta saule, karsta saule, man rozites jāravē. 6491; p.2 6491,1
Silta saule, rokas sala, ledus cimdi rociņā; 12651
Silta saule, - rokas salst, ledus cimdi rociņā; p.2 12651,1
Saule kokles skandinaja, austriņāi sēdedama; 33924
Dievs solija lētu mūžu, saule ilgu dzīvošanu. 1212
Visapkārti ievas zied, vidū saule spēlējās. 30951
Saule spīd, lietutiņš rasināt rasinaja. 4223
Lietus līst, saule spīd, - bāra bērnu asariņas. 4109,2
Leiţeņš lej, saùļe spíž: velòniši kòzys dz*er. 27798,2
Lietiņš lij, saule spīd: veļa māte kāzas dzēra. 27799
Dienu gaiša saule spīd, nakti gaiša Mēnesnica. 33765
Dienu spoža Saule spīd, nakti gaišs Mēnestiņš. 33765,1
Spoži spīd mēnestiņis, vēl jo spoži saule spīd; 12352
Sak’ tautiņas garjādamas: saule spīd istabā. 6135
Vaj tik vien saule spīd, kā pa logu istabā? 3671; 15294; 24019; 

p.2 3671,1



Tâi vienā lietiņš lija, tâi otrā saule spīd, 33751
Skaista spīd rīta saule, vēl skaistaka vakarā; 11459
Kalnā saule spoži spīd, vēl spožaki vaiņadziņš. 5861
Kalngaliešiem saule spīd, melngalniešiem mēness riet. 12873
Saule spīd klētiņā, mēnestiņis paklētēi; 24989; p.2 24989,1
Spoži, spoži saule spīd baltā sniega kupenā; 8218
Priekšā man saule spīd, pakaļā lietiņš lija; 17332
Meitas guļ klētiņā, saule spīd vaiņagā. 12236
Visapkārt lietus lija, vidū silta saule spīd; 15087
Vienam Saule atspīdēs, otram Dievis palīdzēs. 33861
Tur spīdeja spoža Saule dzelteniem stariņiem. 4579
Biezi meži, platas lapas, saule cauri nespīdeja. 30578
Saule lietu nospīdeja, vējš nopūta valodiņas. 8668
Tam vienam Dievs līdzeja, otram Saule atspīdeja? 33861,1
Kalabad šovasar(u) silti saule nespīdeja? 12778
Vakar spīda pati saule, šodien Saules kalponite. 34024
Saule spiež puķu ziedus, ļaudis meitu vainadziņus. 8692
Saule vēsti atsūtija, jauni radi brālišos. 1257; 1258
Saule sviede Mēnešam ar sudraba akmentiņu. 34016
Saule svieda Mēnešam ar sidraba čakarniņu, 33950,1
Saule svieda zīdautiņu, jūra putu gabaliņu. 33920
Saule, saule i šodien, nava tāda kā vakar; 4218
Mīļa, silta šodien saule, nav tik silta, kā vakar; 4218,3
Silta, silta šodien Saule, ne tik silta kā vakar: 34024,2
Šodien Saule, šodien Saule, šodien Saules meitu veda; 33782,6; 33995
Šodien saule, šodien saule, šodien vārna velejās; 7529
Šodien bija silta saule, šodien vārna velejās; 7529,1
Saule(al.:saulit’) šuja vainadziņu, vītolē sēdedama. 6100
Saule(al.: saulit’) vija vainadziņu, vītolā(i) sēdedama. 6100
Saule šuva vaiņadziņu vītolā sēdedama; p.2 6100,1
Līdz aizbrauca aiz vārtiem, saule jūdzi patecejse, 9335,11
Visapkārt saule tek, sudrabiņu sijadama. 68; 3699
Visapkārt saule tek, zelta sietu sijadama. 25817
Šķērsu dienu Saule tek, nakti šķērsu Mēnesniņš; 33994
Divejada saule tek, tek kalnā, tek lejā; 27271
-Migla sēd bez krēsliņa, saule tek negrožota. 26065
Saule kalnu neaptek, kad es pate bārenite. 4823
Saule kalnu nepārteka, paliek’ pate bārenite. 4823,3
Apkārt kalnu saule tek, gara ceļa gribedama. 9356
Apkārt kalnu saule tek, garas dienas gaididama; p.2 11624,1
Ap kalniņu saule tek, garas dienas gribedama; 11049
Apkārt kalnu saule tek, garas dienas gribedama; 3840; 5078; 15760; 

18093; 22433
Apkārt kalnu saule gāja, garas dienas gribedama; 9355; 11624,1
Apkārt kalnu saule tek, gaŗu dienu kavedama; 4347
Apkārt kalnu saule tek, gaŗu dienu mekledama; 11624
Apkārt kalnu saule tek, piegulniekus mekledama. 30097; 32510,1



Apkārt kalnu saule tek, pāri tek mēnestiņis; 31929
Apkārt kalnu saule tek,sudrabiņu sijadama; 3469
Sadugusi Saule tek pretim lietus mākoņām; 21902
Sadumuse saule tek caur zilām mākoņām 21902,2
Šodien Saule silti tek par visām dieniņām, 33996
Šodien saule bāla tek aiz lielām žēlabām: 30849
Šodien saule tumša tek aiz lielām žēlabām: 30849,1
Tālu, tālu saule tek, vēl tālāku māmulite: 4306
Mirdzedama saule tek pār atraitnes tīrumiņu, 27869
Situ koku pie kociņa, lai tek saule azaidā; 25144
Situ koku pie kociņa, lai tek saule vakarā; 3252,1; 4257
Situ koku pie kociņa, lai iet saule vakarē; 4257; 31646
Situ koku pie kociņa, lai tek saule vakarā: 4425; 4256; 31487; 

31664
Situ koku uz kociņu, lai krīt saule drīz zemē: 4425,1
Situ koku uz kociņu, lai tek saule vakarā; 6378
Sit’ kociņu uz kociņa, lai iet saule pie Dieviņa, 29263,1
Situ koku uz kociņa, lai tek saule vakarā, p.2 4425,1
Sit’ kociņu pie kociņa, lai tek saule vakarā. 29263; p.2 31646,1
Sit’ kociņu uz kociņu, lai krīt saule vakarā. 31646
Saùle tak vokorā, vysu m*ežu puškódama: 33879,12
Kur vasaru saule tek, tur rudeni mēnesitis; 11981
Kur vasaru saule tek, tur tek ziemu mēnesnica; 3749
Kur vasaru saule tek, tur tek ziemu mēnestiņis; 30139
Gar zemiti saule tek, baltābolu vietedama. 28687
Zemu, zemu saule tek, tāļu mana māmuļiņa; 26506,1
Zemu, zemu saule tek, cik vaiņaga nenorāva; 14165
Gana zemu saule tek, tik ar roku nekaceju; 26626; 10667; 14163
Zemu, zemu saule tek, tik ar roku neaizsniedzu; 10666
Zemu, zemu saule tek, cik ar roku nesasniedzu; 14164
Zemu, zemu saule tek, tik ar roku neaizsniedzu. 33999
Urgas saule, Rasas zvaigzne, Jaun-Krieviņu gaigaliņa. 12967
Vakar saùļ ,ẹ  vakar saùļ ,ẹ  vakar źeìļu vainakā; 24819
- Ēdiet, brāļi, dzeriet, brāļi, kamēr saule vakarā. 13646,16
Septitāi grožu lika, - tikmēr saule vakarā. 10212,9
Kamēr meitas kuņu kūle, tikmēr saule vakarā. 13250,47
Kamēr meitas riekstus lasa, tamēr saule vakarā. 13262
Kamēr skaidas izkalteju, tamēr saule vakarā. 31060,2
Zemu saule vakarā, tāļu mani bāleliņi; 26474
Zemu saule vakarā, tāļu mana māmuliņa; 26504,1
Kur tu iesi, ciema puisi, nu jau saule vakarā? 12562
Saule, saule, zeme, zeme, bez araja nevareja; 28120
Pate Saule pūru veda, visus mežus veltidama: 33804
Saule pate pūru veda, mežiem galus veltidama: 34039
Saule veda vedekliņu no Vāczemes šâi zemē. 33957; 34039,19
Saule veda vedekliņu no Vāczemes šij zemē; 34047,13
Šovakar mīļa Saule zīda kleitu vēdinaja. 3379,3



Saule savus zīda svārkus ik vakara vēdinaja. 33791
Saule savus brūnus svārkus ik vakara vēdinaja. 33791,2
Pati Saule zīdu vērpa, Saules meita šķetereja. 33826,1
Vidū saule ar mēnesi, apkārt zvaigznes ritinaja. 4573
Viena saule, viena zeme, meitām divi māmuliņas; 23649
Viena zeme, viena saule, nav vienada pasaulite: p.2 3902,1
Viena saule, viena zeme, nevienada valodiņa: 21129
Saule vilka zīda svārkus, līdz zemiti locidama; 5061
Gana laba viņa saule, nemīliga dzīvošana: 27693
Viņa saule, viņa zeme, ta visam mūžiņam. 27760
Kam ta muiža kalniņā, saule durvis virinaja? 14240; p.2 14240,1
Kam ta muiža kalniņā, saule vārtus virinaja? 16035
Visapkārt ievas zied, vidē saule virpanē. 30951
Kā saule atvirta pēc vasariņas. 26417
Laiska mārša klētī guļ, saule durvis virinaja; 25031
Vienam Dievs palīdzeja, otram Saule vizinaja. 33861
Visapkārt oši kļavi, vidū saule vizinaja. 3692,2
Visapkārt oši kļavi, vidū saule vizojās. 3692,2
Visapkārt zaļozoli, vidū saule vizenaja. 3692,2
Visapkārt zelta rasa, vidū saule vizinaja. 6318
Visapkārt zelts, sudrabs, vidū saule vizinaja. 1045
Visapkārt lietus lija, vidū saule vizuļoja. p.2 5990,1
Visapkārt zelta migla, vidū saule vizuļoja. 6318
Zīda miza, zelta lapām, vidū saule vizuļoja. 34065
Vienu lapu vējiņš pūta, otru Saule vizuļoja. 33751
Ap tù cìmu úši, kļovi, saùļe vydû vyzuļò, 13646,20
Bite ziedus lasidama, saul’ ābolu vītedama. 28657,1
Ritens tavas saknes grauž, saule zarus vītina. 2798
- Ai, meitī, necelšos, kamēr saule šâi zemē. 4116,2
Vaj tādēļ zemu saule, ka aizgāja aiz kalniņa? 4953
Vaj tādēļ zemu saule, kad aiz kalna aizteceja? 4953
Vaj tādēļ46 zemu saule, kad aiz kupla ozoliņa? 23112; 23886; 

p.2 231111

Saule lietu nožaudeja, vējš nopūta valodiņu. 8668
Saule lietu nožāveja, vējš nopūta valodiņas. p.2 8668,1

Ne tas mirka rasiņā, ne saulē  47 nobāleja. 8414; p.2 8414,1
Ne tas mirka rasiņā, ne saulē vaitejās. 8414
Sen būt manas villanites saulē bālas nobālejšas. 15711,3
Lopganam lopu s..ds saulē cepta karašiņa; 29348,1
Ņemtu, ņemtu to meitiņu, saulē vaigi nodeguši. 11430
Cikam dzīva šā saulē, es negribu pasalaist 9078
Bārenite bēdajās, grūta dzīve pasaulē: 3963
Dzērajam, žūpuļam šâi saulē laba dzīve; 19202

46 LD 23112 ir teksta variants “tādēļe”.
47 Šāda vārda forma apzīmē gan sauli  kā debess ķermeni, gan “šosauli”, t.i.  pasauli,  kā tas turpmāk sakārtotajos

tekstos redzams.



Tabaciņa pīpmaņam šâi saulē laba dzīve; 34327
Vīžigam puisišam šâi saulē lēta dzīve; 12995
Stārastam junkuram šâi saulē laba dzīve; 31491; p.2 31495,1
Stārastiem, junkuriem šâi saulē laba dzīve: 31495
Kundziņam, stārastam šâi saulē laba dzīve; p.2 31491,1
Stārastam, vagaram šâi saulē laba dzīve: 31492; 31493; 31494
Gredzeniņa vilcejam šâi saulē laba dzīve: 6262
Vāciešam kundziņam šâi saulē laba dzīve; 31895
Kad es būtu zinajuse, kā dzīvot šâi saulē, 27594,2
Ne ilgs ir mans mūdiņš, šī saulē jadzīvo. 33744
Ko es laba nopelniju, šâi saulē dzīvodams? 27564; 27565
-Iešu ļaužu lūkoties, kā dzīvoja pasaulē. 13864
Šai saulē, šâi zemē viesiem vien padzīvoju; 27760
Ko es laba nopelniju, šī saulē dzīvodams? p.2 27565,1
Šâi saulē dzīvodami, bīstamies viņas saules; 27759
Šī saulē dzīvodama, kājām smilkts nepanesu; 27558,2
Šâi saulē dzīvodama, ik vakaru vietu taisu; 27581
Nāciet ļaudis, skataities, kādi ērmi pasaulē: 12884; 12951,4
Saulē, cūka, noguletu, kad māmiņa necēluse. 23915
Saulē, cūkas, noguletu, kaut māmiņa necēlusi. 25061; 21923
Saulē gula, saulē cēla, uz palaga kājas āva. 22756,3
Viena pate mātei meita, saulē laist nedrīksteja, 5491
Saulē laist nedrīksteja, lai vaidziņu nenoēd. 5491
Visi purvi vakarā miglu laida pasaulē; p.2 2865,1
Paliek mani bāleliņi šâi saulē neziedoti. 27810; 27811,1
Ka tu nāci šâi saulē, viņas saules cilveciņš? 27796,6
Es tev došu tīras auzas, saulē pļautu āboltiņu. 11040,2
Es tev došu tīras auzas, saulē grābtu āboliņu. 11040,2
Es tev došu tīru auzu, saulē pļautu āboliņu. 16121; 29810
Tie gribeja tīru auzu, saulē pļautu āboliņu. 33773,3
Māte dēlu audzinaja sev par prieku pasaulē; 3210,7
Viena pate meita aug man par prieku pasaulē. 6505
Ozoliņis lielijās saulē saknes nerādīt; 2799,1
Mūžam dores neatvēra, saulēi aces nerādija. 27589
Tam pārveda līgaviņu kā saulē rīta rasa. 21283,3
Ganos dzinu dziedadama, saulē sēdu raudadama. 29267
Ganos iemu dziedadama, saulē sēdu raudadama. p.2 744,1
Ganos gāju dziedadama, saulē sēdu raudadama. p.1 744,1
Avota kalnā siltajā saulē. 32273
Cūku gans lejā siltā saulē. 29347
Divi vien šâi saulē, kas neēda, kas nedzēra, 6704
Mani vienu atstājuši šā saulē vārgojam. 27786
Trīs nomira, trīs uz nāves, trīs saulē veitejās. 12752,3
Div’ nosisti, div’ pakārti, div’ saulē veitejami. 12752,1
Ai, viņā pasaulē caur gredzenu jalodā. 6262
Saulē luksti novītuši, tārpi saknes nograuzuši. 32521
Vējā gurni izkaltuši, saulē pupi savītuši. 20148



Lai saulē nesavīta sarkans rožu vainadziņš. 26517,3
Vēja, vēja vītolam, saulē zari novītuši; 12451

Birst ozolam zelta zīles, birst Saulei asariņas. 34047,4
Labrītiņ! saulei devu, labvakar! mēnešam. 34245
Ko darija piegulnieki, līdz saulei guledami? 30133
Nu manam skauģitim saulei lecot gaisma aust, 27756
Saulei lecot vizēt vizeja, 13282,3
Kam tie auga gari meži, ne saulei pakrēslim? 4795
Skaista auga brāļu māsa, saulei acu nerādija. 11649,1
Mūžam durvu neatvēru, saulei acu nerādiju. 27555
Ozoliņis lielijās saulei saknes nerādit; 2799; p.2 2799,1
Pūta vējš, lauz’ ozolu, saulei saknes parādija. 2799,2
Saulei rietot mirdzēt mirdzeja. 13282,5
Saulei rietoti zūd brāļa māsa. 13645,1
Auşekļeņis Vòcźem*ệ Saùļei kùrpis šyùdynava. 33831,1
Baltā putu gabalā saulei svārkus šūdinaja, 30766
Pērkons, Saulei tītidams, nosper zelta ozoliņu. 34047,17
Nu nāk Saulei trejadi viesi: 33896

Pilni meži piebiruši Saules gaudu asariņu. 33870
Es atradu ganidama divas Saules asariņas. 33871
Es pārvedu div’ māršiņas, kā div’ saules asariņas. 21283
Ņemsim saules atspaidiņu, atspiedisim vecakus(?). 4355
Jemsim saules atspiediņu, atspiesim vecakajus. 33828
Ņemsim saules atspaidiņus, atspaidisim vecajos. p.1 4355,1
Mēnestiņis tekadams sajauc Saules audekliņu. 33941
Dzied’, gailiti, vaj nedzied’, nebūs saules vakarā; 3987
Saules bērni danci veda sudrabiņa kalniņā; 32865,4
Kam tie zirgi, kam tie rati Saules dārza maliņā? 33801
Trešu pati patureja Saules dēlu kaitināt. 33842
Saules diena neapnika, ne ar sava māmuliņa. 3941
Neapniku saules gaisu, ne ar savu māmuliņu. 3941,2
Saules diena neapnika, ne man’ paša māmuliņa. p.1 3941,1
Neapnika saules diena, ne ar’ sava māmaļiņa. p.2 3941,1
Tas piedzima vasarā spožas saules dieniņā. 21286
Saules dienu baltu sedzu, lietus dienu peleko. 5648
Iriet laivu, Dieva dēli, glābiet Saules dvēseliti! 33969
Iriet laivu Dieva dēli, glābiet Saules dzīvibiņu! 33969
Smuka bija, skaista auga tuv’ pie saules dzīvodama. 11364
Nava vairs tiki skaisti Saules ēsti vaigu gali. 5386
Tētiņš neredz saules gaismas, māmiņ’ sedz veleniņas. 3925
Vilkam tika miglas rīts, vanagam saules gaiss: 30205
Dod, Dieviņ, saules gaisu jel rudeņa galiņā. 33155
Pacel savu cepuriti, lai es redzu saules gaisu. 22330
Pret saules atgriezu zīļotu krēslu, 16076,1
Es satiku celiņā saules jātu kumeliņu. 29729



Puspasaules es izjāju, līgaviņas mekledams. 15279
Vienam bija zvaigžņu deķis, otram Saules iemauktiņi. 33773,5
Vacókam bròļeņam, tam ţei saùļis jumprav*eņa. 33643,1
Dieva dēli ieraudzija, saka saules jumpraviņas. 5040
Jamu saùļis jumprav*eņu, tacyns pòri pòrţeç \ẹ ju. 33643,2
Pakaļ nāca Dieva dēlis, paceļ Saules kamaniņas. 33912
Uz ciniša galvu liku, gaidu saules uzlecot. 13930
Kumeliņu barotaji gaida saules uzlecot. 29796
Tumsiņāi dienas gaidu, dienāi saules uzlecot; 18979
Tumsiņā gaismu gaidu, gaismā sauli uzlecam; 26733; 26734
Pyrma saùļis làkumeņa nùsv*eiduši kum*èļeņi. 28065,1
Dievs dod tam neredzēt rīta saules uzlecot, 8366
Neredz saules uzlecot, ne mēneša norietot. 27700
Neredz sauli uzlecam, neredz sauli norietam. 25936
Caur krustiem, caur margiem neredz saules uzlecot. 31776
Augsti koki, gari meži, neredz saules uzlecot. 30666
Vītolam(i) garas lapas, neredz saules uzlecot. 10412
Diži meži, platas lapas, neredz sauli uzlecam. 24950
Lieli meži, platas lapas, neredz sauli uzlecam. 6729; 14456
Lieli meži, platas lapas, neredz saules uzlēkumu. 14456
Liepiņ, tavu platu lapu, neredz saules uzlecam; 17934
Ik rītiņa migla kāpa, neredz saules uzlecam. 6694
Ik rītiņa liela migla, neredz saules uzlecam. 30981
Aiz tús úšu, aiz tús kļavu naredz saùļis izļàcùt. p.2 37171

Saules lecam neredzeju aiz dieveru cepurēm. 22308
Aiz dieveru cepurēm neredz saules līgojot. 18879,7
Lieli meži, augsti kalni, neredz saules līgojam. 6729,1
Aiz ta resna ozoliņa neredz’ saules līgojot; 20713
Atsavēru saules logu, pasavēru saulitē: 4371,1; 33744
Par pieniņu, par sviestiņu, par baltoi saules maiz’ 2977
Saules māsa kroni pina, vītolāi sēdedama. 6100,6
Guļ zem zaļo veleniņu saules mātes aplokā.- 4993
Saules māte meitu deve, aicin’ mani panākšņos. 34000
Es redzeju saules māt’ vidēi jūr’ peldejam. 30743
Saules māte klāt staveja, vaiņadziņu puškodama. 33775,3
Labrītiņ, Saules meita, ko tie tavi kalpi dara? 33734
Saules meita cimdus ada, vītolā sēdedama; 33986
Saules meita dvieļus aude augstā kalna galiņā. 33960
Saules meita jostas auda, mēnesī sēdedama; 33961
Saules meita jostas auda, mēnesnicā sēdedama; 33962
Saules meita sagšas auda, vidū gaisa stāvedama: 33978
Saules meita pastarite zēģelišu audejiņa. 33849
Niedres šķieti, putu nītes, Saules meita audejiņa. 33907,1
Trešajā Saùļis m* itaẹ  bič reitisẹ  balynòja. 33688
Saules meita bēdajās, nevar diega salocīt. 33864
Dieva zirgi, Laimes rati, Saules meitas braucejiņas. 33800
Saules meita bridelite brida dienu, brida nakti; 33733,1



Saules meita jūru brida, zelta kurpes kājiņā; 33966
Saules meita jūŗā brida zeltitām kurpitēm; 33967
Saules meita jūru brida, matu galu neredzeja; 33964
Saules meita jūru brida, ne matiņus neredzeja; 33965
Saules meita jūru brida, vainadziņu vien redzeja; 33968
Saules meita jūru brida, vainadziņus vien redzeja; 33968; 33969; 33970
Lai ceļās Saules meita zīda diegu šķeterēt. 34007
Lai ceļāsi Saules meitas zīda diegu šķeterēt. 34007
Ceļaties, Saules meitas, zīda diegus šķeterēt. 34007,3
Lai cēlās Saules meita zelta dzirnu ritināt. 34006
Es tev saku, Saules meita, berz tu baltu liepas galdu, 34032,1
Celies agri, Saules meita, mazgā baltu liepas galdu, 34031; 34032; 34033
Celies agri, Saules meita, sukā savus garus matus: 34034
Celies agri, Saules meita, Ausekliņa vedekliņa. 34009
Saules meitas vilnu cirpa no peleka akmintiņa. 33818
Saules meita, Saules meita, dod man kapa atslēdziņu, 27519,2
Es tev lūdzu, Saules meita, dod man vienu pasijanu. 33953
Dieva dēlis, Saules meita par Daugavu rokas deva; 33757
Dieva dēli, Saules meitas, par Daugavu rokas deva. 33757,1
Dieva dēls, Saules meita vidū gaisa kāzas dzēra; 33763
Dieva dēli, Saules meitas vidū gaisa kāzas dzēra; 33763
Dieva dēls, Saules meita Vāczemē kāzas dzēra. 34039,1
Dieva dēli, Saules meitas Vāczemē kāzas dzēra. 34039,1
Tās dedzina Dieva dēli, Saules meitas gaididami. 33776
Saules meita grābt teceja sudrabiņa grābekliti. 33764
Saules meita sienu grāba ar sudraba grābekliti. 33816
Saules meita sienu grāba ar sidraba grābekļiem; 33979
Saules meita kasitaja ar sidraba grabekliti. 33893
Vaj tik liela Saules meita, kā tas mazais gredzentiņš. 33725,2
Dieva dēlam piešus kala, Saules meitai gredzeniņ’. 33725
Kam vakar nomaucāt Saules meitas gredzeniņu. 33905
Dieva dēli nomaukuši Saules meitas gredzeniņu. 34017
Dieva dēli nomaukuši Saules meitām gredzentiņus. 34017,2
Auseklitis agri lēca, Saules meitas gribedams; 33745
Saules meita guletaja ar to rīta Ausekliti. 34001
Saules meit’ ģērbejās dzēr-kārkļes krūmiņēi; 33981,1
Saules meita cauri gāja, kā lapiņa drebedama. 33754
Saules meita pāri gāja, kā lapiņa drebedama. 33759
Saules meitas cauri brauca, kā lapiņas drebedamas. 33754,5
Tur aizgāja Saules meitas vaiņadziņus puškoties. 33775
Saùļis m* itaẹ  pakaļ gója, vysu mežu puškódama. 34039,16
Saules meitas pērties gāja, zelta slotas padusē. 33844,1
Saules meita pērties nāca, zelta slota rociņā, 33844,2
Raudiv*eiţe pèrti kuìra, Saùļes m* itaẹ  pàrtús gòja, 33740
Saules meitas cauri teka ar vizuļu vainadziņu. 33754,4
Saules meita tur pārgāja, kā ieviņa ziededama, 31933,24
Ka varetu atsavest Saules meitas ieterēm! 23699



Dieva dēlis Saules meitai zelta jostu kaldinaja. 33726
Saules meitas jumpraviņas, darinaja vainadziņus. 33739
Saùļis m* itysẹ  jumprav*eņis sagòjušys zídu rautu. 33739,1
Saules meita jumpraviņa, tavu zemu kumeliņu! 33989,2
Saules meitas jumpraviņas rasu rotu valkatajas! 5729
Trešujâi velèjósŞaùles maita jumpraveņa. 5069
Kā nesvīde, kā neduse, Saules meita kamanās. 34011
Dieva dēli apgāzuši Saules meitas kamaniņas. 34020
- Tēvs ar māti jūrmalāi Saules meitai kāzas dzer. 34043
- Tàvs ar mòti Vòcz* mẹ ệ - saùļis m*eitai kózys dz*er. 5035,3
Tēvs ar māti Vāczemē Saules meitai kāzas dzer. 34039
- Tēvs, māmiņa Vāczemē Saules meitai kāzas dzer. 34047,16
Saules meita guni kūra, vaska cimdi rociņā. 33753
Saules meita pirti kūra, Dieva dēlu gaididama. 33844,3; 33976
Saules meitas lasitajas ar sudraba kanniņām. 33738,1
Saules meitas salasija pa vienam gabalam, 33768
Saules meita pārlauzuse Dieva dēla zobeniņu. 34019
Saules meitas pārlauzušas Dieva dēla zobeniņu. 34019
Saules meitai salijušas pāra baltu villanišu. 33872,1
Saules meita aiziedama lūdz Pērkoni panākstos. 33802
Auseklitis aizteceja Saules meitas lūkoties. 33857
Lai ceļās Dieva dēlis Saules meitas lūkoties. 34008,1
Ieiet Māres baznicā Saules meitas lūkoties. 33625,20
Pār jūriņu Vāczemē Saules meitas lūkoties. 34047,4
Saùļis m*eitys magaņeņis izvad jù maļeņâ, 33739,1
Dieva dēla dzie(r)nutiņas, Saules meita malejiņa. 33796
Saules meita mazgajās, ierit zelta gredzentiņš. 33789
Saules meita, vēja dēls jūrā gāja mazgaties. 33983
Saules meita mazgajās zelta kārklu krūmiņā; 33973
Saules meita mazgajās straujupites līkumā. 33974
Saules meita mazgajās sudrabiņa vanniņā; 33975; 33975
Dievam nesa grāmatinu, Saules meita nomiruse. 33968,11
Saules meita, mārša mana(?), mij ar mani vainadziņu; p.2 33971,1
Saules meita jumpraviņa, mitosim vaiņadziņus; 33971
Saules meita Bārbaliņa, samijam(samīsim) gredzeniem; 6399
Viens ņemsim Saules meitu, otris Dieva kalponiti. 33861
Ņemu pašu Saules meitu, tad vareju garam tikt. 33643
Dievins ņēma Saules meitu, Pērkons jāja panāčos. 34043,8
Mēness ņēma Saules meitu, Pērkons jāja panāksnos 34047,1
Mēness ņēma Saules meitu, Pērkon’ lūdza panāksnos. 34039,7
Mēness ņēma Saules meitu, lūdza mani vedibās. 33865
Mēness ņēma Saules meitu, Pērkons jāja vedibās; 338451

Saņemieta saules meitas savus baltus paladziņus. 33719,2
Saules meita saņēmusi, Dieva dēla gribedama. 30074,2
Saules meita savus zirgus jūriņā peldinaja; 33944
Dieva dēli kūrejiņi, Saules meitas pērejiņas. 33844
- Jāšu sievas lūkoties, Saules meitas precibās. 34046



Tie piecēla Dieva dēlus, Saules meitas precniekus. 34008
To darija Dieva dēls Saules meitu precedams. 33819
Dievinam duj dēlini, Saules meitas precinieki. 33766
Dieva dēla kumeliņi, Saules meitas precinieka. 33769
Tie Mēneša kumeliņi, Saules meitas precenieka. 33803
Dieva zirgi, Laimes rati, Saules meita preciniece. 6621,13
Dieva zirgi, Laimes rati, Saules meitas precinieki. 33801; 33802; 

33804,1; p.2 33801,1
Dieva dēla sirmi zirgi, Saules meitu precinieki. 33769,1
Vēja zirgi, vēja rati, Saules meitas precinieki. 33798
Saules meita jostu pina mēnestiņa gaišumā; 33963
Saules meita kroņus pina sarkanrožu dārziņā; 33972; 33972
Saules meita kroni pina, vītolā sēdedama; 6100,6; p.2 6100,1
Saules meitas nopinušas zelta zaru vainadziņu. 34047,2
Saules meita puškojās pētersīļa dārziņā; 33972
Saules meita gauži raud, zelta zarus lasidama. 34047,8
Saules meita rotajāsi zelta kārklu krūmiņā; 33981,3
Kalejs kala debesīs, Saules meitai saktu kala, 34043,8
Galā sēd Saules meita, pate Saule pazaros. 33826
Tur sēdeja Saules meita, zelta kronirakstidama. 32887,1
Tur sēd divi Saules meitas, zelta kroņus turedamas. 33775,1
Saules meita jūrāi sēde, vaiņadziņu puškodama. 6100,5
Saules meita klāt sēdeja, vaiņadziņu puškodama. 33775
Saules meita klātu sēd, vaiņadziņu puškodama. 33775
Saules meitas apsedzās ar sudraba vilnainiti. 33891
Saules meita rozes sēja sudrabiņa dārziņā; 33977
Saules meita ceļu slauka, ka var zeltu ritināt, 33985
Saules meita ieslēguse ozoliņa kambarī. 34022
Saules meita jūrā slīkst, vaiņadziņu vien redzeja; 33968,1
Saules meita jūrā slīka, vainadziņu vien redzeja; 33968,1
Tur iekrita Saules meita, zelta kannas mazgadama. 34002
Tur noslīka Saules meita, zelta kannas48 mazgadama. 34002; 34012
Saules meita noslīkuse, zelta kannas mazgajot. 33822; 33847; 34010
Tur nospēra Saules meitu zelta kannu mazgajot. 34002,1
Dieva dēli Saules meitas rotaļām spēlejās, 33758
Saules meita spēlejās ar to jūras ūdentiņu. 33920
Pieci gadi Saules meita sastaigaja raudadama, 33802
Jāņu dienu Dieva dēls Saules meitu sveicinaja. 32919
Saules meita sudrabota, pūriņš zelta lapiņām, 33980
Saules meita sukajās zelta lazdu krūmiņā; 33981
Saules meita sukajās sudrabiņa susekliti. 33817
Saules meita vietu taisaāboliņa kalniņā. 33982
Saules meitas gudras bija, zem altara pateceja. 33625,20
Kur tu teci, Saules meita, ar sudraba grābekliti? 33836
Kur tu teci, Saules meita, ar to zelta grābeķit’? 33837
Dieva dēls jostu kāra, Saules meita vaiņadziņu. 33742; 33742,2

48 LD 34012 tekstā ir “kannu”.



Dieva dēli jostu kāra, Saules meita vaiņadziņu. p.2 33742,1
Dieva dēla jostu kala, Saules meitas vaiņadziņu. 33723
Dieva dēli kaldinaja Saules meitas vainadziņu, 33730
Dieva dēliskaldinaja Saules meitas vaiņadziņu, 33761
Dieva dēlikvitinaja Saules meitas vai,nadziņu. 33814
Dieva dēlis salauzijis Saules meitas vaiņadziņu. 34019; 34018
Dieva dēli noņēmuši Saules meitai vainadziņu. 33794
Ausekliņš Vāczemē Saules meitai vamžus šuv’. 33859
Saules meita danci veda sudrabiņa kalniņā; 32865,4
Saules meita danci veda zaļas birzis pakrēslī. 33959
Saules meita pūru veda, visus kokus veltidama: 34039,23
Šodien Saules meitu ved no Daugavas Vāczemē. 33996
Mēnestiņš ceļu rāda Saules meitu vedejiem. 34029
Dieva dēlu kumeliņi, Saules meita vedamā. 33804
Dieva zirgi, Laimes rati, Saules meita vedamā. 33797
Saules meitas izvelēs ar sudraba vālitēm. 34028,2
Saules meita velejās vidū jūras saliņā: 33984
Saules meita vārtus vēra, zvaigžņu cimdus rociņā. 33684
Saules meita kroņus vija no lazberu lapiņām. 34021
Ẹs vaŗ \juẹ  Saùļis m* itysẹ  par jeùreņu vyzynóţ. 33739,1
Dieva dēli jīrejiņi, Saules meitu vizina. 33732
Saules meita pazuduse ozoliņu cibiņā. 34022,1
Šķitās mans brāleliņš saules mūžu nodzīvot. 3715
Kas kaiteja kundziņami saules mūžu nedzīvot, 31303
Brīdi, laiku man dzīvot, nedzīvot saules mūžu: 27677
Ūdeņam, akmiņam, tam dzīvot saules mūžu. 27677
Ūdentiņis, akmentiņis, tie dzīvos saules mūžu. 34191
Dzīvoš’ ilgi, ne tik ilgi, saules mūžu nedzīvošu; 34191
Teku, teku pa celiņu, uzteceju saules muižu, 33643
Saules muižas pagastā viena veca māmuļite; 13250,41
Simtu jūdžu tecedama, aiztek Saules pagastā. 13250,42
Kam tie zirgi, kam tie rati Saules piles pagalmā? 33801
Es nogāju tautiņās saules pītu vainadziņu. 6100
Saules pītu vainadziņu atspīd tautu istabiņa. 33987
Atspīd tautas istabāi saules pītis vaiņadziņš; 6135,1
Atspīd tautas istabā saules pītis vaiņadziņš; 24216
Trešo pate patureja, saules puišus kaitināt. 30069,2
Kam bij manim kalnā kāpt, kam pēc saules raudzities? 23287,2
Naktī miega negulēt, dienā saules neredzēt. 8420
Rītā saules neredzēt, pupajā padurties. 8428
To vārdiņu vien saciju: rītā saules neredzēt! 8435; p.2 8435,1
Šodien diena mākuļaina, šodien saules neredzēs, p.2 16045,1
Šodien diena apduguse, šodien saules neredzeja; 16045
Tekam visi bāreniņi saulrieteņu kalniņā; 4309
Visapkārti saules gaisi, vidāi saule ritinaja; 1046,1
Es neraugu rīta saules, kad man laba vakarā; 23945
Nebēdaju rīta saules, kad man laba vakarā; 23992



Ik rītiņus Dieva dēli jāja Saules (rožu) lūkoties. 33977
Bij manam kumeļam saules sedli mugurā. 30006
Vienam bija Saules segli, otram zelta iemauktiņi. 33771
Vienam bija saules segli, otram zelta iemauktiņi. 33773
Daugavā saules sejs, šķiet sauliti noslīkušu. 30979
Tik vien ir siltas saules, kā vakara pusitē; 24017
Še vajaga siltas saules, zaļu sienu jakaltē. 28658
- Meklē tādu blieķa dārzu, kur deviņas saules spīd. 34043
Kur deviņi vēji pūš, kur deviņas saules spīd. 5037,4
Aiz ta resna ozoliņa neredz saules spiguļot; 26677,2
Pate saules spožumā, drēbes sniega baltumā. 5477
Aiz ozola resnumiņa neredz’ saules spožumiņa; 21655
Vyllnòņeiti izrùtòju saùļis storu skaistumâ; 5764
Tos būs ēst tiem kungiem, kas bez saules strādinaja. 31348
- Tiem ļaudim palīgā, ko bez Saules strādinaja. 33832
Ta trešā, pastarite, pašam Saules stūrmaņam. 33890
Tas nebija oša celms, tas bij Saules sulainits. 33884
Šodien Saules, šodien Saules, šodien Saules meitu veda; 33803
Bērziņš auga trim lapām Saules taka maliņā. 33749
Kupla liepa uzauguse Saules taka maliņā, 33827
Ne kungam tas darbiņš, kas bez saules vakarā; 31690; p.2 31690,1
Nesukaju piektdien galvu, ne bez saules vakarā; 34140
Piektdien galvas nesukaju, ne bez saules vakarā; 14107
Piektdien matus nesukaju, ne bez saules vakarā; 34145
Piektdien tautas man nejāja, ne bez saules vakarā. 14107
Labak tautas piektdien jāja, ne bez saules vakarā. 14097
Vecu puišu precenieki jāj bez saules vakarā; 16208,5
Kas tik sēri gavileja apakš(?) saules vakarā? 142
Kas dzied agri rīt’ bez saules, kas bez saules vakarā? p.1 133,1
Kas tur dzied rītā agri, kas bez saules vakarā? p.1 490,1
Es dziedaju rītā agri, es bez saules vakarā; 477
Kas dziedaja rītā agri, kas bez saules vakarā? 133
Tās dziedaja rītā agri, tās bez saules vakarā. 81
Kas ta tāda dziedataja, dzied bez saules vakarā? 490
Skan balsiņis rītā agri, skan bez saules vakarā; 425
Skan mežiņi rītā agri, skan bez saules vakarā; p.1 425,4
Es pārvedu div’ līgavas, kā div’ saules vasarā. 21283,2
Viju karstas saules dēļ, pakrēsliša gribedama. 6013
Audzeju māsiņu kā saules zaru, 22049
Es cereju tautu dēlu saules zaru dabujusi: 21663
Es cereju tautu dēlu saules staru dabujusi: 21663
Es iejūdzu saules zirgu, zaļa vaŗa kamanās, 23627,10
Aizajūdzu Saules zirgus zaļa vara kamanās. 34047,2
Piekūst mani Saules zirgi, sadilst vara kamaniņas. 34047,2
Ieraudziju Dieva dēlu Saules zirgus seglojam. 34039
Kad es gribu, tad es aužu sauļu virsu(?) villainiti; 7430



Vaj iz lietu, vaj iz sauli, vaj iz sava precenieka. 29099
Ar sauli izcēlu zīļotu krēslu, 16076,2
Pret sauli pacēlu zīļotus krēslus, 16076
Pret sauli pacēlu zīlišu krēslu, 16081
Do, Dievī, siltu sauli, bāra bērnam sildities. 4088
Dod, Dieviņ, siltu sauli, būs mušām baribiņa. 12705; p.2 12705,1
Dod, Dieviņi, siltu sauli jel vakara pusitē; 23718; 27272
Dod, Dieviņi, šodien sauli, šodien saules vajadzeja: 7507; 28418; 28611; 

28612
Kad tie būtu jauna puiša, tad ar sauli saderetu. 16208,3
Pret sauli, ar sauli pāditi dīdu: 1532
Ar sauli, pret sauli pāditi dīdu: 1533; 1534
Laidarā izkratisi, rīta sauli gaididama. 28967
Aiz kalniņa kavejos, gaidu sauli noejot; 6905; p.2 6905,1
Līdz ar sauli aizsalaida mana veca māmuleņa. 4110
Cēlos agri rītiņā, lai redz’ sauli uzlecot; 13934
Iriet laivu, Dieva dēli, velciet Sauli maliņā! 33969
Trīs dieniņas, trīs naksniņas Dievs ar Sauli ienaidā: 34016
Priekšā sauli, pakaļā, vidū gaišu mēnestiņu; p.1 4573,1
Grūt’ man bija kalnā kāpt, grūt’ pret sauli raudzities; 32387
Mūžam durvis neatvēršu, mūžam sauli neredzešu. 27555,3
Miglā sauli neredzeju, rasā mirka villainites. 29293
Asariņas noslauciju, ieraudziju spodru sauli. 31930
Svešu zemi staigadams, jūras sauli skatidams. 32198
Čigans ēda baltu maizi, pa pasauli staigadams. 33313
Čigans mani padomaja, pa pasauli klejodams. 33531
Čigans brauca labu zirgu, pa pasauli staigadams; 33523
Līdzi, Dievs, izlīdzini, pa pasauli staigadams, 31226
Kādus ērmus es redzeju, pa pasauli staigadams: 31768; p.2 26028,2
Kādus jokus es redzeju, pa pasauli staigadama: 20470,4
Es ar sauli aizsūtiju mīļajam grāmatiņu; 8328,1
Ne pret sauli upe tek, ne dūņaini ezeriņi. 10405,1
Šáedi táedi klandarmaņi par pasoùli vazájás; 14467
Vidū sauli, apkārt zvaigznes, maliņā mēnestiņu. 31979,5

Ūdentiņš, akmentiņš, un saulite, mēnestiņš? 27289
Saulit’, mana māmuļite, abas vienu baltumiņu; 32232; p.2 4387,1; 

4387
Saulit’, mana māmuļite, abas vienu labumiņu: 3233
Jau, saulite, nomazgaju gaudajās asarās. 4377
Saùleit, raud bòreneite, vakar myra mòmuļeņa. 23306
Man, saulite, gana gara ar svešaju māmuliņu. 3940
Ţej saùļeiţe, ţej z*em*eiţe, tik vín sv*eša mòmuļeņa 23306
Ši zemite, ši saulite, šo ļautiņu vien nevaid. 17657
Mieru, mieru, vaļu, vaļu, ši saulite, ši zemite! 32118,1
Man’ saulite aicinaja āriņās siena kast. 28678
Nav saulite vaira augstu, - kas jūgs manu kumeliņu? 26448,1



Man’ māmiņa tā aukleja, kā saulite zirņa ziedu, 23988
Guli, guli, meža meita, līdz saulite azaidā: 6729
Saulite bagata, div’ mucas naudas. 33988
Sēju mieta galiņā, lai saulite balinaja. 25369,5
- Es pakāru vītolā, lai saulite balinaja. 24214
Lai vējiņš vīcinaja un saulite balinaja. 25393
Vējiņš matus vicina, saulit’ kaulus balina. 31933,26
Saulit’ mani balinaja, kā balto linu sauju. 8614
Saulit’ sārta noiedama, meža galus balsinaja; 10607
Saulit’ balta, māmiņ jauka, tev godiga dzīvošana; 17344
-Ko, Saulite, mani bāri? Tev dieniņa, man naksniņa. 33909,4
Ir saulite bēdajāsi, kā būs tikt maliņā. 4350
Būs saulite šodien ari, nebūs tāda kā vakar; 23457
Ne vakar ta dieniņa, kad Saulite brūte bij; 33869
Tad Saulite brīva bij, kad zemite radijās. 33869
Kas to teica, kas redzeja, ka Saulite meita bija? 33809; 33810
-Tad jūrāi miežus sēja, kad Saulite meita bija. 33808
Ai, saulit(e) tu bij' balta, dod man savu baltumiņu; 27322
Ai, saulit(e), tu bij’ silta, dod man savu siltumiņu; 27322
Ai, saulite, tu es’ spoža, dod man savu spožumiņu; 27333,2
Saulit’ augši ne-esot, ar rociņu neaizsniedzu; 26626,1
Pa trešiem saulit’ brauca seši bēri kumeliņi. 32614,1
Jau saulite bridin brida, lietus gaisu domadama; 17449
Ai, Saulite bridaļiņa, brida dienu, brida nakti: 33733
Kā saulite dubļus brida? gana dubļu bridejiņu; 3255,2
Kam, saulite, dubļus bridi? gan ir dubļu bridejiņu; 8958,1
Kam, saulite, dubļus bridi, diezgan dubļu bridejiņu; 8958,1
Tec, saulite, nebrien dubļu, gana dubļu bridejiņu; 3255
Ai, saulite, nebrien dubļu, gana dubļu bridejiņu. 8958,1
Tec, saulite, nebrien dubļu, gan ir dubļu bridejiņu; 3304
Ai, saulite, nebrien dubļu, gana dubļu bridejiņu; 3304
Tec, saulite, nebrien dubļu, diezgan dubļu bridejiņu; 8958
Ai, saulite, nebrien dubļu, gana dubļu bridejiņu; 8958,1
Tec, saulite, nebrien dubļu, gana dubļu bridejiņu; p.1 3255,1
Guli, guli, mātes meita, jau saulite brokastā: 6729
Saulit’ agra cēlejiņa, Dievs padoma devejiņš. 4726,1
Visa plata pasaulite apakš tavas cepurites. 32909; p.2 32909,1
Saulite dancoja sudraba kalnā, 33992
Ko, Saulite, tu dariji? Tavi darbi nedariti: 33734,3
Saulite māmiņa, ko dari klētī? 16566; 33993
Dar’ bāliņ, ļautiņiem, kā saulite, visiem līdz; 34181
Kā saulite līdzi dara visai zemei gaišumiņu. 4815
Kam, saulite, kam zemite, jūs man pāri darijāt? 4353
Zemit’ minu kājiņām, ko, saulite, tev dariju? 27580
Tur Saulite savai meitai zelta kroni darinaja. 33743,2
Iebrauca Saulite ābeļu dārzā. 33778; p.2 33778,1
Guli, guli, Saulite, ābeļu dārzā, 33778,1



Neguli, Saulite, ābeļu dārzā, 33778; p.2 33778,1
Gauži raud Saulite ābeļu dārzā, 33781
Spīdi, nu, Saulite, ābeļu dārzā, 32295
Spīdi, spīdi, Saulite, ābeļu dārzā, 7534
Spīdi, vizi, saulite, ābeļu dārzā, 7534,1
Es brāļiem viena māsa, kā saulite debesīs; 26536
Es mātei viena meita, kā saulite debesēs. 3741; 9635
Grib kundzinis ta sēdēt, kā saulite debesīs. 31292
Lai rociņas atsapūta, kā saulite debesīs. 8085
Lai vīriņis atsagrieze, kā saulite debesīs. 34134
Saulit’ balta to dieniņu, kad es augu bāliņos, 24006
Saulit manu to dieniņu, kad es augu brāliņos, 24006; 24006
Tev saulit, gara diena, man svešā māmuliņa. 3940
-Ei, Saulite mīļa balta, tev dieniņa, man naksniņa. 33909,4
Dod, Saulite, kam dodama, Auseklim vien nedod! 33857,2
Ai, Saulite mīļa balta, dod man vienu kumeliņu, 33913
Ai, saulite, dod man vienu, es nabaga bārenite. 4385
Man, saulite, vienu sagšu, es nabaga bārenite. 4385
Dod, saulite, man to vienu, man jaiet(i) tautiņās. 6100
Pin, saulite, dod man vienu, man jāiet(i) tautiņās. 6100
Šuj, saulite, dod man vienu, man jāiet(i) tautiņās. p.2 6100,1
Ej, saulite, drīz pie Dieva, dod man svētu vakariņu; 31659; p.2 31659,1
Tec, saulite, drīz pie Dieva, dod man svētu vakariņu; 4399
Tec, saulite, drīz pie Dieva, dod man laiku vakariņu, 29287
Tec, saulite, drīz zemē, dod man laiku vakariņu; 31659
Ej, saulite drīz zemē, dod man svētu vakariņu 4399; 31660
Tec, saulite, drīz zemē, dod man svētu vakariņu 31660; p.2 31660,1
Tu, saulite, noiedama, dod man svētu vakariņu 31659
Riet', saulite, rietedama, dod man svētu vakariņu 4374; 31659,3; 

31660,2
Saulit’ savu meit’ izdeva, aicin’ mani panākstos. 34000,1
Saulit’ deva sav’ meitiņu par deviņu ezeriņu. 33782,2
Saulit’ meitu pārdevuse pār deviņi novadiņi; 33940
Es māsiņa te paliku, kā saulite sadūmuse. 26310,2
Dzeniet, gani, sētiņā, jau saulite dzītavā! 28878
Ai saulite, ai māmiņa, kaut jūs ilgi dzīvojušas! 43891,1
Lab’ saulite, lab’ māmiņa, kaut tās ilgi dzīvojušas. 43891,1
Baltu sēju paladziņu, lai saulite vaigu n’ēda; 5386
Te satumsa, te izausa, te saulite gabalā. 33200
Maza, maza gaisumiņa, jau saulite gabalā; 8687
Vēl saulite gabalā, es lielā nelaimē: 31720
Jau saulite gabalā, jau rasiņa nosusejse. 22669
Žīdi gāja murdedami, kad saulite gabalā, 31624
Jau saulite gabalā, atjāj Žīdi murdedami. 30095
Sak’ saulite noejot, vēl saulite gabalā; 15746
Sak’ saulite aizgājuse, vēl saulite gabalā; 14293
Sak’ saulite nogājuse, vēl saulite gabalā; 26560



Guli, guli, lāču māte, saulit’ lielu gabaliņu; 30578
Saulit’ mazu gabaliņu, es vēl teju brālišos; 26672
Saulit’ mazu gabaliņu, tāļu mani bāleliņi; 26506,6
Saulit’ mazu gabaliņu, es vēl tālu ganibās. 28891
Saulit’ maģu gabaliņu, tāļu mana māmuļite. 26450
Saulit’ mazu gabaliņu, tālu mana māmuļiņa; 26505,1
Saulit’ mazu gabaliņu, man notika nelaimite: 7371; 18402,3; 

18403; 24168; 
28924; 29921; 
29922; 29923; 
29924; 24298; 
p.2 18402,1

Saulit’ mazu gabaliņu, man notika liela skāde: 28892
Saulit’ mazu gabaliņu, ko es tevim pasacišu: 4384
Saulit’ mazu gabaliņu, ne man silta, ne man auksta. 4440,1
Saulit’ mazu gabaliņu, tik ar roku neaizsniedzu; 33938
Gaid’, saulite, dzirdi mani, klausi manu lūgumiņu: 4384,2
Tec, saulite, pagaid’ mani, es ar tevi parunašu: 4384,7
Tec, saulite, pagaid’ mani, es tev ko pasacišu: p.2 4384,2
Ai, saulite,pagaid’ mani, ko es tev pasacišu: 4384,1
Saulit, Dievu noiedama(?), pagaid’ mani, ko es sak’: 4384,1
Ne saulite gaisojās, ne meitiņa kīvejās. 12348
Ne saulite grozijās, ne meitiņa ķīvejās. 12348
Ne saulite gaisu jauca, ne meitiņas naidu cēla. p.2 12348,1
Ne saulite gaisu jauc, ne meitiņas naidojās. 12348
Ne saulite gaisu jauca, ne meitiņas kīvejās. 12348
Ne saulite gaisu grieza, ne meitiņas naidu cēla. 12348,2
Saulit’ balta negriež gaisu, meitas naidu (al. naida) netureja; 123348,4
I saulite gaisu grieza, i meitiņas dalijās. 12348,3
Silta silta saulite kambara galā, 33604
Tūdaliņ, tagadiņ, saulite grozās: 24737
Kupla, kupla ta eglite, kur saulite nakti gul; 7688
Šitie kalni nav tie kalni, kur saulite nakti guļ; 10634
Kas to teica, tas meloja, ka Saulite nakti guļ; 33813; 33812
Zinu, zinu, nestāstišu, kur Saulite nakti guļ. p.2 33829,1
Jauni puiši nezinaja, kur saulite nakti gul. 33788
Mēnestiņis tā vaicaja: kur, Saulite, nakti guli? 33860
Kur, saulite, nakti guli, vakarā noiedama? 33829
Saulit’ balta noiedama guļās zelta laiviņā; 33910
Atstājat, darba ļaudis, lai saulite nenoiet, 31644
Ej, Saulite, drīz pie Dieva, nelīdzini meža galus; 33779
Ej, saulite, drīz pie Dieva, nesēd’ ilgi kalniņā: 4453,1
Ej, saulite, pusdienā, atlaid rijas kūlejiņus; 31534
Saulit mīļa māmulite, noej laiku vakarā, 31661,3
Ej, saulite, drīz zemē, sīkus zarus zarodama; 25180
Saulit, balta noiedama, ko es tevim pasacišu: 4384
Saulit, spoža noiedama, ko es tevim pasacišu: 4384



Saulit, sārta noiedama, man notika nelaimite: 10606
Saulit’ spoži noiedama, meža galus puškodam’; 17087,2
Saulit’ gāja pie Dieviņa, es dev’ roku augstmaņam. 31930
Es redzeju Jāņa rītu, kur saulite medīt gāja: 33208
Rītā agri es redzeju, ka Saulite medīt gāja: 33755,5
Tur Saulite pērties gāja ar visām jumpravām. 33770
Saulit’ gāja spēleties ar to jūras ūdentiņu; 33920
Saulit’ gāja šovakar, koku galus puškodama: 33879,13
Saulti’ kalnu nepārgāja, i es pate bārenite. 4823
Dod māmiņa manu tiesu, līdz saulite nenogāja: 1494
Sen saulite nogājuse, es vēl sēžu brālišos. 26673
Jau saulite sen nogājse, es vēl kunga darbeniece. 31643
Stājaties, darba ļaudis jau saulite nogājuse, p.2 31704,1
Sen saulite nogājuse, vēl neredzu atjājam. 15780,3
Sen saulite aizgājuse aiz viņiem kalniņiem, 31708
Līdz saulite nogājuse, es ar’ esmu Vāczemē. 30700,6
Nav saulite nogājusi, jau tautietis pēc cimdiem. 15545,5
Nav saulite norietejse, jau tautietis pēc cimdiem. 15545,7
Nav saulite nogājuse (al.: si) rasa zāles galiņā; 8704; p.2 8704,1
Nav saulite norietejsi, rasa zāles galiņā. 4128
Nav saulite Dievā gājse, rasa zāles galiņā; 8705
Brāļu māsa sētiņā kā saulite istabā; 5601
Vai, Saulite, jumpraviņa, tavu zemu kumeliņu: 33989,1
Saulit balta jumpraviņa, tavu zemu kumeliņu! 33989
Saulit zelta jumpraviņa, tavu zemu kumeliņu! 33989,5
Saulit’ maza jumpraviņa, zīda svārki mugurā. 33989,4
Tur Saulite savas meitas sudrabāi kaldinaja. 33743; 33887
Saulit balta tecedama, ko tie tavi kalpi dara? 33734
Saulit balta māmuliņa, ko tie tavi kalpi dara? 33734
Saulit manu māmuliņ, ko tie tavi kalpi dara? 33734
Ai, Saulite māmuļiņa, ko tie tavi kalpi dara? 33734
Kur, Saulite, jungi tavi, kur kamanu turetaji? 33911
Man saulite piešus kala, sudrabiņā mērcedama. p.1 1176,3
Kāp, Saulite, mugurā, jāj āboļu dārziņā. 33848,1
Ai, Saulit spodraliņ, kur pārkāpi jūriņāi? 33736
Saulit’ kāpa augstu kalnu, garu dienu mekledama, 11624
Jau Saulite pārkāpuse viņā pusē Daugavai: 33787,3
Tur saulite jostu kāra, saules meita vainaciņu. 28906; 33750
Tur saulite jostu kāra, ik vakarus noiedama. 33827
Tur saulite noiedama ikvakarā jostu joza. 33827
Saulit balta māmuliņa, kur tik ilgi kavejies? p.2 4358,2
Kur, saùļeit, kavèjis, ka tu agri naizļeci? 4357
Kur, saulite, kavejies, ka (al.: kad) tik agri neuzlēci? 4358
Kam, saulite, kavejies, kam tik agri neuzlēci? 4358,4
Kur, saulite, kavejies, kad tik ātri neuzlēci? 4359
Kur, saulite, kavejies, ka tu agri neuzlec? p.2 4358,1
Kam, saulite, vēlu lēci? kur tik ilgi kavejies? 4358,3



-Ai, Saulite, nekul mani, tev dieniņa, man naksniņa. 33925
Ai, Saulite mīļa balta, vaj tie tev nepiekusa? 33915
Jau saulite vēsti laida, jauni radi bāliņos. p.1 1257,1
Kaunam laista ši saulite, bijašanai māmuļiņa. p.2 3071,1
Saulit’ lasa rasas lāses skreitelišu lapiņās; 4386
Saulit’ lasa raudadama zeltozola šķēpelites. 34047,6
Tās Saulite nolasija, tecedama, rietedama. 33737
Jau saulite pār launagu, ne man siltas, ne man aukstas. 4440
Tad balsiņis vien neskan kad saulite launagā, 425,1
Kad saulite launagāje, kad bitite ziedus ņem. 425,1
Jau saulite launagā, vēl gosniņas laidarā. 12303
Guli, guli, meža meita, jau saulite launagā: 6729
Gaŗ svainiti notecetu, kad saulite launagā. 23880
Kam, saulite, sarkan’ lēci, ka sarkana noteceji? 6556,6
Saulit’, sārta uzlekdama, paliek bāla tecedama; 5465
Kam, saulite, sārta lēci, kad tik(al.:tu) sārta nespīdeji? 6556
Kam, saulite, sārti leci, kad tu sārti neteceji? p.2 6556,1
Kam, saulite, spodra lēci, kad tik (al.: tu) spodra neteceji? 6556
Kò, saùļeit, spúdra ļèci, ka tu spúdra naļeìgòji? 17281
Kam saulite, spoža lēci, kad tik (al.: tu) spoža neteceji? 6556
Kam, saulite, spoži lēci, kad tik spoži nespīdeji? 22949
Tu, saulite, spoži lēci, kam tik spoži neteceji? 26919
Kam, saulite, spoži lēci, kad tik spoži neteceji? p. 2 6556,2; p.2 268591

- Aust dieniņa, lec saulite, tie pirmie viesi nāca. 26026
Aust dieniņa, lec saulite, tie pirmaji viesi nāca; p.2 3029,1
Lec, saulite, ja lēkdama, aust, dieniņa, ja ausdama: 8064
Aust’, gaismiņa, ja ausdama, lec, saulite, ja lēkdama, 4692; 31645
Austi, gaismiņa, leci, saulite, 28745
Aust gaismiņa, lec saulite, plīst akmens skanedams. 31995
Aust gaismiņa, lec saulite, birst man žēlas asariņas: 15761
Aust gaismiņa, lec saulite, sajūt mani bāleliņi. 13761,3
Aust’ gaismiņa, lec saulite, lai nāk mani bāleliņi; 18975
Aust gaismiņa, lec saulite, Dievs mielos dvēseliti. 27615
Aust gaismiņa, lec saulite, tas pirmais gaišumiņš; 3029; 145881

Svīst gaismiņa, lec saulite, drīz Jānitis projam brauks, 33212
Svīst gaismiņa, lec saulite, man rociņa noguleta. 24945
Lec saulite, svīst gaismiņa, aug valodas augamo. 8295
Aust gaismiņa, lec saulite, aust ļaudīs valodiņa. 8749
Aust gaismiņa, lec saulite, nāk valodas nākamo. p.2 90421

Aust gaismiņa, lec saulite, ceļa vīri māju prasa; 14589; 13646,1
Silta bija ta pusite, kur saulite agri lēca; 11451
Lec, saulite, pate agri, nedod meitas Ausekļam. 33745
Lec, saulit, rītā agri, spodrē manu augumiņu; 8657
Lec, saulite, rītā agri, dod maizites bāriņam, 4419
Lec, saulite, rītā agri, nedar’ žēli bāriņam; 4364
Lec, saulite, kur lēkdama, lec pa logu istabā, 4361
Lec, saulite, rītā agri, lec pa logu istabā: 4362



Lec, saulite, rītā agri, spīd’ pa logu istabā: 4365; 4366
Lac, saùļeit, reitā agri, spíd pa lúgu ustobā: p.1 14151

Ļec saùļét, reitā agri, spíd* par lúgu ustobā; p.1 4366,1
Lec, saulite, rītā agri, spīd’ pa logu istabā: p.2 4365,1
Spīd’, saulite, rītā agri, spīd’ pa logu istabā, 10719
Lec, saulite, rītā agri, lec ar Dieva palīdziņu; 8656; 33839
Lec, saulite, lec Saulite, spīd’ ar’ mūsu sētiņā, 33838
Lec, saulite, rītā agri, meža galus puškodama; 4363
Lec, saulite, šorīt agri, neņem migli vaiņadziņu. 2865
Lec, Saulite, rītāi agri, nojem miglas vaiņadziņu. 33880; p.2 2865,1
Lec, Saulite, rītā agri, noej laiku vakarā, 33840
Lec, saulite, rītā agri, sildi meža virsunites, 30352
Gan agri šorite saulite lēca; 16191
Šorīt sarkana saulite lēca; 24732,2; 24803,4; 

25230; 25558
Šodien sarkana saulite lēca; 25229
Šorīt sarkana saulite lēca; p.2 25230,2
Šorīt sārti saulite lēca; 25558
Šorīt sudraba saulite lēca; 25558; p.2 25230,1
Šorīt zaraina saulite lēca; 24732
Šorīt zaraiņa saulite lēca; p.2 24732,1
Zīļota, zaļota saulite lēca; 24254
Spodra saulit’ i lēkdama, jo spodraka rietedama; 3535
Kad saulite spoža lēca, tad lapiņas atspīdeja. 10412,1
Tepat tumst, tepat aust, te saulite i uzlēca. 33200,3
Lec saulite, eim’ godāi paši gaiditaji. 8630
Tâi trešāi lapiņāi lec Saulite vizedama. 33749
Lec saulite mirdzedama, satiek’ vienu celiņā, 13290
Pate lēca saulite, ne lūdzama, ne vedama; 13668
Kad saulite pate lēca, spieģelēt, spieģelē; 34024,1
Priekšāi manim saulit’ lēca, pakaļāi mēnestiņis, p.1 4575,4
Jāņu rītu saulit’ leca, meža galus puškodama; 33098
Uzlēca saulite uz Spundiņiem, Mildava mēnesis atritinaja. 607
Saulite ielēca saujiņas vidūi. p.1 13021

Tikam saukšu līgaviņu, līdz saulite neuzlēca; 6300,4
No rītiņa padziedaju, līdz saulite neuzlēca: 168,1
Padziedaju rītā agri, līdz saulite neuzlēca; 32996
Lai dieniņa, kad dieniņa, kad saulite spodri lēktu; 10142
Vaj saulite tur uzlēca, kur vakar norieteja? 33813
Kad saulite tur uzlēktu, kur vakari norieteja; 17282
Sarkan’ saulite uzlēca, aizdegās Krievu zeme. 32174,1
Spodra saulit’ i uzlēca, aizzadega Krievu zeme. 32174; 32174
Nav saulite uzlēkusi, jau bāliņi sajutuši. 13761
Nav saulite uzlēkuse, bāleliņi aiz vārtiem, 13730,39
Véļ saùļeitę nalákus*ę, maņ stródàjùt driv*eņâ. 5777,4
Nav saulite uzlēkuse, tuntulite druviņā; 21485
Nav saulite uzlēkuse, atsarkuši mežu gali; 14964



Līdz saulite uzlēkuse, es sedloju kumeliņu; 30700,6
Man saulite uzlēkusi bāleliņa maltuvē; 8114
Dēlu māte celdamās, sak’: saulite uzlēkuse. 6135,1; 24216
Meitas māte ieraudzijsi: edz, kur mana saulit lec! 13257
Sveša māte, celdamies, sak’, saulite uzlēkusi. 5881
Kad saulite uzlēkusi, ej ar Dievu, tautu meita, 6300,2
Kad saulite uzlēkuse, tad es tevi modinašu. 24946
Nav saulite uzlēkuse (al.:-si) jau rasiņa nokrituse; 8704
Nav saulite uzlēkusi, jau sirmiši nosvīduši. 28065
Saulit’ balta tecedama, salīdzini šo zemiti: 31244
Saulit’ laiku kavedama, stariņām laimes lēja. 33746
Kā saulite aizlidoja melnajos debešos. 18218
Augsti, saulit, i līgo, augsti tev jālīgo; 3154
Augstu, saulit, tu līgoji, augstu tev jalīgo; p.2 3154,1
Treša Saùļeite, ļeìgò, kumeļeņu sadlódama. 16906
Reitu byus Jòņa dìna, skaista saùļeite ļeìgós. 32371
Iešu balta kā gaigala, kā saulite līgojās. 4672
Kā saulite ielīgoja mellajosi debešos. 18218,1
Jau saulite ielīgoja launadziņa laiciņā. 4417
Kā saulite nolīgoju cit’ āriņa maliņā. 21437
Kā saulite ielīgoja melnajāi tūcitī. 27545
Kā upite noteceja, kā saulite nolīgoja, 8970,1
Paliek man ši saulite, paliek meita sadereta; 27311,6
Brāļu māsa i ielīda kā saulite istabā; 26534
I saulite Dievu lūdza, kad tik tiktu maliņā. 4350
Plaukst lapiņas, zied puķites, lustē visa pasaulite; 27395
Kā saulite paļāvās melnajiem mākuļiem (al.: mākoņiem). 8642
Saulit’ mani iemācija puķu aust audekliņu. 7339
Saulit’ māk spēleties ar to jūras ūdentiņu; 33920
Kā saulite man maizite, kā bitite līgaviņa. 28003,2
Ej, saulite, apraudzite, ko dar’ mana māmulite. 4370,1
Pasak’ man tu, saulite, ko dar’ mana māmuliņa. 4370,2
Sak’, saulite, uzlēkdama, ko dar’ mana māmuliņa? 4369,3
Saulit skaista uzlēkdama, ko dar’ mana māmuliņa? 4369,3
Saulit mīļa, saulit balta, ko dar’ mana māmuliņa? 4369,5
Saulit mīļā, saulit baltā, ko dar’ mana māmuliņa? 4370,4
Saulit spoža, saulit balta, ko dar’ mana māmuliņa? 4369,5
Saulit spoža, saulit balta, ko dar’ mana māmuliņa? 4369,5
Ai, saulite, mēnestini, ko ta mana māte dara? 4369,1
Ai, saulit māmuliņ, ko bij man še dzīvot? 4345
Saulit, balta māmuliņa, es nevaru še dzīvot: 4383
Saulit’ mana māmuliņa, puķit’ mana līgaviņa; 11423
Saulit’ mana māmuliņa, man nebija māmuliņas. 4388
Saulit’ mīļa kā māmiņa, valodinas vien nebij. 4392,1
Ai, saulite, mīļā, baltā, sērdienišu māmuļiņa, 4346
Sauļeit syltò, maiz*eit jaukò, ţej bòriņu ramav*eņa: 4379,3
Puķit’ mana krusta māte, saulit mana īsta māte, 4373



Saulit’ mana krusta māte, Rīgā brauca baznicā, 33935
Saulit’ mana krusta māte, Rīgā nāca baznicā; 33936
Saulit’ mana krusta māte, jūrā brida dziedadama, 33930
Saulit’ mana krusta māte, nāk par jūru spīdedama, 33930
Saulit’ mana krusta māte, ta man daiļu izrotaja: 33937
Saulit’ mana krusta māte, par Daugavu atlīgoja, 33930
Saulit’ mana krusta māte, par Daugavu pārteceja, 33930
Saulit’ muna māmuliņa, pār Daugavu roku deva; 4389
Saulit’mana krusta māte, par Daugavu roku sniedza; 33931; p.2 4389,1
Saulit’ mana krusta māte, par upiti roku deva; 33932; 33933
Saulit’ mana krusta māte, par upiti roku sniedza, 33934
Ta saulite, ta zemite, ta ir mana mūža māte. 27729
Saulite, saulite mūs’ māsiņa; 21474
Mauc, saulite, zīda cimdus, vakarā noiedama, 4367
Nāk meitiņa kā saulite, sāk puišam patikties. 12478
Tur saulite miglu meta, uzlēkdama, rietedama. 33886
Tur saulite miglu meta, vaj bij ziema, vaj vasara. 6438; 33885
Tur saulite mirgu meta miglainā rītiņā. 3688
Saulit’ meta zīdautiņu, jūra putu gabaliņu. 33920
Mīlē mani ši saulite, viņa saule nemīleja: 27370
Mīl saulite, mīl māmiņa, abas divas mīlēt mīl: 3235,1
Smuka, balta mūs’ māsiņa, kā sauļite mirdzēt mirdz. 21347,12
Tur saulite mirdzinaja miglainā rītiņā. 3688; 32572; 

p.2 3688,1
Lai saulite mirdzedama bāliņam priekšā tek, 31945
Pāri brauca bārainite, kā saulite mirdzedama. 4977
Es pie viņa piegulos, kā saulite mirdzedama, p.2 15705,1
Lai tek mans kumeliņš, kā saulite mirdzedams. 15961
Lai brauc mana līgaviņa, kā saulite mirdzedama. 15958; 15959; 

15960; 15967; 
16144; 26427; 
26446; 29736

Lai brauc mana līgaviņa, kā saulite mergodama. 15960
Tā brauc mana līgaviņa, kā saulite zvērodama. 15959,3
Lai brauc mana līgaviņa kā saulite spīdedama, 15953
Lai brauc mana līgaviņa kā saulite vizedama, 13280; 15958; 

15959; 15960; 
16144; 17123; 
29736,1

Brauc nu mana līgaviņa, kā saulite vizedama, 26868,3
Jāš’ pie meitu māmuļites, kā saulite spīdedams, 13257,1
Jāj’ pret meitu māmuliņas kā saulite mirdzedams. 13257
Jāj pret meitu māmuliņu, kā saulite margodama. 13257,2
Nu atjāja sētiņā, kā saulite mirdzedams. 15758
Kā ieviņa ziededama, kā saulite mirdzedama. 1286,7
Kā ieviņa ziededama, kā saulite mirdzedama. 18280
Kā ieviņa ziededama, kā saulite mirdzedama. 18481



Kā saulite zvērodama, kā ieviņa ziededama. 18481
Kā rozite ziededama, kā saulite mirdzedama. 15799
Kā saulite mirdzedama, kā rozite (al.: ieviņa) ziededama. 16174
Kā rozite ziededama, kā saulite mirdzedama. 17124
Saulit, zelta dzirkstelite, mitosim vaiņadziņus; 33971
Ei, Saulit, Mēnestiņ, kā jūs skaisti mijaties: 33735
Mūc, mūc, Saulite, Mēnesis dzenās! 33866
Aij, Saulite, aij zemite, manas laimes naidenieki: 3925
Atnāci saulite, līgodama! 2849
Atnāc, saulit, līgodama, 2851
Atnāc, saulite, spīdedama! 29309,2
Atnāc, saulite, spiguļodama! 2849,1 2850
Saulite atnāk spiguļodama. 2849,2
Saulit’ nāca pār āriņu, kā puķite ziededama; p.2 11826,1
Saulit’ balta laizdamās, nenes līdze atslēdziņu: 4382
Saulit balta, rietedama, neņem līdzi atslēdziņu. 1110
Saulit balta rietedama, nenes līdzi atslēdziņas, 33990
Riet, Saulite, rietedama, nenes līdzi atslēdziņu, 33990,1
Gon saùļeiţe bollta, skaista, ţej ni vína nanycyna. 8290
Saulit manim neapnika, ne ar pašas māmuliņa. 3941
Saulit’ balta neapnika, ne ar sava māmuliņa. 3941; p.2 3941,1
Kur, saulite, darbu ņēmi tādu gaŗu vasariņu? 5965
Tumša, tumša ta priedite, kur saulite mājas ņem; 10875
Kur, Saulite, mājas ņēmi, vakarā noiedama? 33829
Kur saulite miglu ņēma, kā avota lejiņā; 4806
Kur saulite miglu ņēma, ne avota lejiņā? 8569,1
To noņēma dēlu māte, kā saulite rīta rasu. 24358
Nùjème munu vareiti, kai saùleite reita rosu. 23741 
Jem, Saulite, zelta šķēres, nošķēreji meža galus. 33899,2
Kad, saulite, pakrēsliņš, kad vējiņš, aizvējiņš. 2788
Pūš vējiņš, aizvējiņš, spīd saulite, pakrēsliņš. 29564,2
Kad saulite, tad pakrēslis, kad vējiņš, tad aizvēja. 14769
Kad bij vējš, aizvējā, kad saulite, pakrēslī. 29564
Tai saulite kroni pina, mēnesī sēdedama(?) p.1 1176,1
Saulit’ pina pinekliņu, kalniņāji sēdedama. 12001,4
Saulit’ pina vaiņadziņu, vītolā sēdedama. 33942
Kam, Saulite, zirgu pirki dzeltenām krēpitēm. 33795
Saulit’, atsaplaiknajies(?) vēl vakara pusitē; 17844
Jau saulite pusdienā, pirmo reizi govis slauca. 22592
Saulit’ spoži noiedama, appuško meža galus; 33881,2
Parādies tu, saulite, trīsreiz jel dieniņā: 28084
Parādies tu, saulit, kuŗu vidu tu līgoji; 12204; p.2 29304,1
Pasarādies tu, saulite, kuru vidu tu līgoji, 29304
Ai, saulite māmuliņa, pasarādi ganiņam! 29309
Saulit balta māmuliņa, parādies ganiņam! 29309
Saulit mīļā, kā māmiņa ganiņam parādies! 29309,5
Saulit mīļa māmuliņa, parādies ganiņam! 29310



Saulit zelta māmuliņa, parādies ganiņam! 29309,8
Saulit mana krusta māte, parādies ganiņam! 29309,1
Ei, saulite, pasarādi jel vakara pusitē; p.2 27272,1
Kuš, saulite, nerājies: tev dieniņa, man naksniņa; 33909,1
Neraudi, Saulite, Dievs dara citu. 33781
Ko ta Saulite tik gauži raud? 33781,1
Piejāj divi Dieva dēli, pras’: Saulite, kam tu raudi? 33782,2
Nelij vairs līta diena, jau Saulite gauži raud; 33870
Nelij vaira, lietus diena, jau Saulite gauži raud; 33871
Nelij vaire, lietus diena, jau Saulite gauži raud; 33872
Dieviņš zina, Laime zina, ka Saulite gauži raud; 33767
Tur Saulite noiedama ik vakarus gauži raud. 33738,2
Ko Saulite gauži raud, ik vakarus noiedama? 33820
Kam Saulite žēli raud, vakarāi noiedama? 4354
Žēli rauda Saulite kalnīna galā: 33781,3
Gauži raud Saulite kalniņa galā. 33782
Saulit’ gauži noraudaja, kalniņā stāvedama. 33782,3
Vējš nopūta vienu lapu, saulit’ gauži noraudās. 2768
Vējš norāva vienu lapu, saulit’ gauži noraudaja. 2768
Tur Saulite raudajuse, tur birušas asariņas. 33738; p.2 33738,2
Ko, Saulite, tu redzēji, gaisa vidu tecedama? 33821
Saulit’ balta, tu redzeji, gaisa vidū līgodama, 33991
Saulit’ balta, tu redzeji, cik es grūti pelnijos: 6938
Kur, Saulite, tu redzeji trīsdesmit arajiņu? 33830
Sak’ Saulite redzejuse trīsdesmit arajiņu? 33830
Saulit’, gaisu tecedama, redzi Jāņa asariņas: 24990,5
Ei, saulite, tecedama, redzej’ manas asariņas: 24990
Saulit balta tecedama, redzi manas asariņas: 24990
Saulit’ spodri tecedama, redzej’ manas asariņas: 24990,3
Tu, saulite, gaisu gāji, vaj redzeji man’ bāliņu? 32189,3
Tu, saulite, augsti teci, redzej’ manu bāleliņu? 32189
Tu, saulite, augstu esi, redzej’ manu māmuliti? 4370,5
Tu, saulite, augstu teci, redzej’ manu māmuliņu? 4370,5
Tu, saulit, gaiši teci, redzej’ manu māmuliņu? 4369,6
Saulit’ spoži tecedama, redzej’ manas žēlabiņas: 24990,3
Ni redz gani ganidami, ni saulite rietedama. 6468
Lai saulite neredzeja tavu daiļu cekuliti. 2599
Riet’, Saulite, rietedama, nelīdzini mežu galus; 33779
Riet’, Saulite, rietedama, nelīdzini koku galus; 33895
Riet’, Saulite, rietedama, nelidini gaisa vidu; 14883,5
Riet’, Saulite, rietedama, nelidini meža virsu; 14994
Riet’, Saulite, rietedama, nevizini meža virsu! 29269,4
Rìti saùleit, rìtádama, zalta zorim zaròdama, 18135,8
Riet’, saulite, rietedama, žēlo mani bāreniti: 4453,2
Riet’, saulit, nenorieti, gaidi manis rietedam’; 4384,3
Riet saulite vakarā, rasa zāles galiņā. 4128
Riet Saulite vakarā, meža virsus puškodama: 33879



Kad saulite norieteja, tad uzlēca mēnestiņš. 18136
Jau saulite norieteja aiz dziļaja ezeriņa, 33787
Jau saulite aizzalaida aiz dziļā ezeriņa, 33787
Kā saulite norieteju tautu galda galiņā. 17021,2
Aiz kalniņa kavejos, līdz saulite noriteja; 6905
Aiz krūmiem kavejos, lai saulite norietās, 6905,1
Kā saulite norieteja, tautiņāmi noņemot. 24490
Nu saulite norieteja, nu, ļautiņi, svēts vakars. 31640
Saulit’ sārta norieteja pār atraiknes tīrumiņu; 27881
Man saulite norieteja bārga kunga tīrumā. 31693
Man saulite norieteja, kunga doris virinot. 31673
Nav saulite norietejse, jau rasiņa ābolā; 8705
Kad ieraugu bāleliņus, kā saulite ritinaja. 5768,1
Saulit, manim priekšā riti, Laimiņ, nāci pakaļā. 18304
Lai es varu raudzities, kur saulite ritina. 20697
Lai es ari paredzeju, kur saulite ritinaja. 18879,8
Jau saulite, jau saulite, iz vakaru ritinaja, 4414
Nu sāka saulite rotatiesi, 24794
Rotajies tu, saulite, tu rotaji, es rotaju: 21624
Ir saulite rotajās Jāņa dienas rītiņā. 33211
Redzesiet rītiņā, kā saulite rotasies. 33209
Tad rītā redzesiet, kā saulite rotajās. 33209
Redzesam, redzesam, kur saulite rotajās. 33210
Kā puķīte ziededama, kā saulite rotadama. 17983
Kur, Saulite, tava saime? Tavi darbi nedariti: 33734,3
Sak’ saulite uzlēkdama: mazgā muti, bārenite! 4377
Sak’ saulite uzlēkdama: kas raud gauži istabā? 4376
Sak’ Saulite noiedama: nav līdzeni meža gali. 33899
Sak’ Saulite noiedama: navaid laba Vāczemē; 33901
Sak’ saulite noiedama, kāda diena rītā būs? 29308
Sak’ Saulite noiedama: kāda būs rītdieniņa? 33902
Sak’ Saulite noiedama: Rītu mani neredzēs, 33900
Sak’ Saulite noiedama: stājaties, darba ļaudis! 31704
Sak’ Saulite noiedama: nu, ļautiņi, svēts vakars! 4204
Sak’ Saulite noiedama: nu, ļautiņi, svēts vakars? 31660,4
Sak’ Saulite rietedama: nu, ļautiņi, svēts vakars; p.2 4204,1
Sak’ Saulite rietedama: nu darbam svēts vakars! 4204
Sak’ Saulite raudadama: vaj es ari nakti gulu? 33860
Sak’ Saulite tecedama: es būš’ tava māmuliņa. 4393
Sak’ Saulite vējiņam, netraukt ziedu ūdenī; 9126
Sak’ saulite, vējiņam, netraukt ziedu ūdenī; 31243
Sēj, Saulit, manu tiesu jele vienu birzumiņu. 33661,3
Sēj, Saulite, manu tiesu jel celmiņa galiņā. 33956
Kam, Saulite, reši sēji, ka nevaru salasīt? 33955
Saulit vēlu vakarā sēžās zelta laiviņā, 33878,2
Saulit’ silta, māmiņ’ jauka, - kaut ilgāk dzīvojusi! 4389,1
Saulit’ silta, māmiņ’ jauka, abas vienu labumiņu: 3234; p.2 3234,1



Saulit’ silta, māmiņ’ jauka, abas vienu mīļumiņu: 3235
Saulit’ silta, māmiņ’ mīļa, kaut mūžame pietikuse! 3236
Saulit’ silta, saulit’ spoža, nav tik mīļa kā māmiņa; 3237
Saulit’ mana siltakā, māmiņ’ mana mīļakā: 3237,1
Saulit’ mana silditaja, māmiņ mana žēlotaja. 3233
Saulit’ silta sildities, māmiņ’ jauka parunāt. 3235
Sasiļdi mani, saùļeit, poš’ vokora célìneiti; 27272,2
Puķit’ mani kavaja, saulit’ mani sildija. 4373
Sasalt maņ soltumā, kad saùļeiţę nasild*ę\ja; 4423
Tur saulite naudu skaita baltajā ābolā. 28855
Tu, saulite, aški teci, atsaskati atpakaļ. 4398,7
Saulit spodra tecedama, atsaskati atpakaļ: 4398,7
Saulit, spoža noiedama, atskaties atpakaļ, 4390
Lūko, saulit, atpakaļ, kas tavāje ēniņāje: 4398,3
Tec, saulite, atskaties, kas tavā ēniņā: 4398
Tec, saulite, atskaties, kā guleja sērdieniši, 4397
Atskaties tu, saulite, vakarā noiedama, 4348; p.2 4348,1
Atskaties tu, saulite, vakarē noiedama, 28591
Tec, saulite, atskaties, ši pēdeja vasariņa, 166; 6158
Lec, saulite, paveries, kas tev nāk pakaļā; 4398,4
Atsaveries tu, saulite, kas tevim pakaļā: 4349
Tec, saulit, apskaties, kas tavā pakaļā: p.2 4398,1
Kam, saulite, tu paslēpi mīļako bāleliņu? 27445
Saulit’ spoža spēlejās ar to jūras ūdentiņu; 32153
Smalks krekliņš, sniega balts, tam saulite cauri spīd. 5477,1
Cik saulite nakti spīd, mēnesnica dienavidu. 8967
Kad uzliku galviņā, atspīd visa pasaulite. 5854
Saulit’ spīd, lietus lija, ļaudis mani aprunaja; 8872
- Spīd, Saulite, pate spoži, tev ir diena, man naksniņa. 33909,8
Spīd saulite ir šodien, nava tāda kā vakar: 4218,1
Spīd’, saulite, šodien silti, šodien tevis vajadzeja: 16049
Paspeidi man, saùļeit, koč vokora çéļìņeiti; 27272,1
Kad saulite atspīdēs, tad pļāveji man pieder. 28689
Kad aizgāju bāliņos, kā saulite atspīdeja. 26621
Kad es savu ieraudziju, kā saulite atspīdeja. 9916
Ka izşedžu vyllnòņeiti, kai saùļeiţę paspeid*èju. 5764
Visas bites ziedos gāja, kad saulite atspīdeja; 6213
Dzemot saulit’ man spīdeja, laba laime dzīvojot: p.1 1180,2
Kad saulite paspīdeja, tad lustigi padzīvoja. 30967
Saulit’ gaiši nespīdeja, lietus gaisu gaididama; 23861
Saulit’ tēvam nespīdeja, zeme sedza māmuliņu. 4353
Kā saulite spīdejusi, tā spīdēs dažu dien’; 34217
Spiguļo, Saulite, spiguļo, spiguļo! 34028,1
Patīk man tij dieniņa, kad saulite spiguļo; 29305
Kam ta sēta aiz ta kalna kā saulite spiguļo? 16035
Saulit’ bāla noiedama, atstāj laivu uz ūdeņa; 33908
Ai, saulite māmuliņa, steidzies drīzi vakarā! 29269,1



Saulit’ balta aiziedama svētī svētu vakariņu; 31659,4
M*et pamozam, M*èņesnìk, lai Saùļeiţe nanùsv*eida, 33740
Tec, saulite, rītā agri, bārenišus priecināt: 4400
Tec, saulite, rītā agri, teci vēlu vakarā! 425,9
Te saulite rītā tek, te atkal vakarā: 3252
Ai, saulit māmuliņ, teci drīzi vakarā! 31640
Saulit, balta māmuliņa, teci drīzi vakarā; 4384,4
Saulit, balta māmaļiņa, teci drīzi vakarā: 4453,3
Tec, saulite, vakarā, lai iet diena īsumā, 3252,2
Tec, saulite, vakarā, sijadama, niekadama, 31017,1
Tec, Saulite, vakarā, meža galus puškodama, 33879,17
Tec, saulite, vakarēja, dod man laika vakariņ’, 4451
Tec, saulite, vakarēja, ganis tevi traucinaja, 4452
Tec, saulite, līdz ar mani, žāvē manas asariņas. 17607
- Tu, Saulite, dienu teci, man jatek tumšu nakti. 33909,7
Ai, saulite, mēnestiņis, aptec manu miežu lauku. 28793
Tec, saulite, iz mākuļa, es iz ļaužu valodām. 8870
Tec, saulite, sudrabota, nu jāj tavi precenieki: 34014
Te dienina man izausa, te saulite pateceja. 25772
Aiz kalniņa kavejos, līdz saulite noteceja, p.2 6905,2
Cik saulite ar mēnesi vienu vietu ceļu tek. 8965
Kas to teica, tas meloja, ka Saulite kājām tek: 33811
Kas to teica, tas meloja, ka Saulite kājām iet: 33811
Tek saulite launagā, no launaga vakarā; 27287
I saulite līdzi tek, vaj ir kalns, vaj ieleja. 9119
Kā saulite līdzi tek, vaj kalniņš, ielejiņa. 17855
Kā saulite līdzi tek, vaj ir kalni, vaj ielejas. 4816
Kā saulite līdzi tek, vaj ir kalni, vaj lejiņas. p.2 4816,1
Saulit’ teka plikis lielis, Mēnestinis zābakotis. 33738,5
Tek saulite mirdzedama, meža galus šķirstidama. 25485,5
Kur saulite ziemu tek, tur vasaru mēnesnieks; 26635
Kur saulite ziemu tek, tur vasaru Mēnesnica. 33735
Saulit’ tecej’ tecedama, es paliku ēniņā: 4224
Saulit’ tek tecedama, es paliku ēniņā: 4224
Saulit’ tek tecedama, atstāj mani pakrēslā, p.2 4224,1
Neredz gani ganidami, ne saulite tecedama. 6468
Saulit balta tecedama, ko es tev pasacišu: p.2 4384,1
Saulit’ balta tecedama asariņu skaititaja. 4351
Ceļatiesi, sērdieniši, jau saulite patecejse, 4338
Jau saulite patecēse launadziņa laiciņā. 2907
Bij saulite tecejusi miglaiņā rītiņā; 22892
Saulit’ spoži netecetu, kad es tevi bildinatu. 9939
Šķiet, saulite netekot miglajā rītiņā; 9130
Cik saulite sasatika ar mēnesi tecedama. 8965
Jau saulite Vāczemē, es vēl jūras līkumā. 30700
Jau saulite Vāczemē, es vēl jūras līkumā. p.2 30700,1
Saulite vaicaja uz mēnestiņu: 13645,4



Jau saulite vakarā, azaidiņu vāridam. 22670
Vàicoj saùļeiţę làkdama: voj mozgòjís, bòriņeiţ? 4377,2
Dzenat, gani, nu uz māju, jau saulite vakarā! 28878
Kamēr meita riekstus lasa, jau saulite vakarā. 15723,1
Cikòm m*ęitas rìkstus lasa, jau saùļeiţę vokorâ; 33645
Cikòm rìkstus saļaşèja, jau saùļeiţę nùrìţęja. 33645
Ne launaga, palaunaga, jau saulite vakarā. 4438
Jau saulite vakarāi, tālu mana māmulite; 26506,1
Jau saulite vakarā, ni man salda, ni man sūra. 28475
Jau saulite vakarā, ne man siltas, ne man aukstas. 4440; p.2 4440,1
Sen saulite vakarē, ne man silta, ne man auksta. 4440,1
Tur Saulite danci veda, ik vakara rietedama. 33747
Ši saulite viesim laba, viņa laba mūžiņam. 27759
Jau saulite tâi vietā, kur vakari atjājāt. 26139
Jau saulite tâi laikā, kad vakar atjājāt. 26139
Jau saulite tâi vietā, kur vakar ienākot. 26279
Jau saulite tâi vietā, kā vakar atnācat. p.1 2028,1
Jau saulite tai laikā, kad vakar sanācāt. p.2 26139,1
Nu saulite tai vietā, kur vakar sanācām. 2028
Ej, saulite, tâi laikā, kā vakar atnācām, 31535
Jau saulite tâi vietā, kur vakar tikamies. 17597
Velk saulite zīda kleitus, liek sudraba vaiņadziņu. 33791,3
Velk saulite zīda kleitu, liek sudraba vainadziņu, 34027
Velc, Saulite, baltu kreklu, met melno jūriņā, 34028
Tam saulite grožus vija, sudrabā mērcedama. p.1 1176,2
Tam saulite grožu vīna, sudrabā mērcedama. p.2 1176,2
Lai vīz mans vainadziņš kā saulit’ un mēnestiņš. 32440,1
Balta eimu, balta teku, kā saulite vizedama; 4499; 8344
Kā lapiņa drebedama, kā saulite vizedama. 33567,4
Tek saulite vizedama, jāj tautiņas dziedadamas. 5206
Kārsim liepas zariņā, lai saulite vizina. 27336
Lai ta mana līgaviņa, kā saulite vizuļo. 15958
Jau saulite zemu, zemu ne tik augsti ritinaja, p.1 15061

Jau saulite zemu, zemu, ni man siltas, ni man aukstas. 4440
Jau saulite zemu, zemu, es vēl tālu ganinos. 28891
Jau saulite zemu, zemu, - kas jūgs manu kumeliņu? 26448
Jau saulite zemu, zemu, kad vēl jūgšu kumeliņu, 15770
Jau saulite zemu, zemu, man māmiņa tāļu, tāļu; 26504
Jau saulite zemu, zemu, man vēl tālu māmuliņa; 26505
Jau saulite zemu, zemu, vēl māmiņa tāļu, tāļu. 26496
Jau saulite zemu, zemu, māmuliņa tāļu, tāļu. 4352; p.2 4352,1
Jau saulite zemu, zemu, ta vietiņa tāļu, tāļu. 17240
Saulit vien to zinaja, mani mazu sildidama. 4403
Tu, Saulite, nezinaji, kuŗ mūžiņu nodzīvot: 33829,9
Ši saulite man zinama, viņa saule nezinama. 27370
Saulit’ lietu nožāveja, vējš pūš ļaužu valodiņas. 8872
Drīz, saulite, jel norieti, žēlo tavus bērniņus; 31661,1



Tec, saulite, vakarā, žēlo ganu, darbenieku! 29269
Tec, saulite, drīz zemē, žēlo ganu, darbenieku, 31661,4
Ej, saulite, drīz zemē, žēlo ganus, darbeniekus! 29269; 31661
Ej, saulite, drīz zemē, žēlo mani maziņo, 29270
Tec, saulite, vakarā, mani mazu žēlodama, 4401
Tec, saulite, vakarē, mani maģu žēlodam’, 4402
Tec, saulite, vakarē, mani mazu žēlodama. 4441; 4453
Pēc Saulite žēlojāsi, meitai dārgas dāvaniņas. 33947
Ciema puiši bāleliņi aicin’ mani saulitē. 10701
Dēlu māte aicinaja meitu māti saulitē. 23599
Dienāi gūla, dienāi cēla, saulitēi kājas āva. 22756,2
Sārkans rožu vaiņedziņš lai nebal saulitē. 7440
Lai nebal saulitē sarkans rožu vaiņadziņš. 26517
Ne tas mirka rasiņā, ne baleja saulitē. 8414; 9110,1
Ne tas mirka rasiņā, ne sakalta saulitē. 8414
Saulitē balinaju savu linu paladziņu; 8871
Saulitē balinaju pakājišu villainiti; 15337
Mātes austas villanites saulitē balinaju. 3102
Kar, māmiņa, liepiņā, lai baloja saulitē; 27336,2
Es būt’ savus paladziņus saulitē balojusi. 27345,1
Man nebija labas dienas i baltā saulitē. 4099
Kam būs mirt, kam dzīvot šai baltā saulitē. 2221,15
Kam būs mirt, kam dzīvot šâi spožā saulitē. 27684
Man netek, nabagam, i baltā saulitē. 29821
Nevienam nelaižos šai baltā saulitē, 6786
Ko es laba nopelniju, šâi baltā saulitē? 27565,1
Ko tie puiši labu dara šâi baltāi saulitēi? 12798; 12799
Ko tie puiši laba dara šīj greznā saulitē? 12799
Lai tie vaira nevārgo šâi baltā saulitē. 27280
Citi bērni saulitē, es saulites pakrēslī. 4959
Ubadzeņi biziņà korstejā saùļeiţâ, p.1 2743,2
Ubadziņi bizenaja pavasara saulitē, 2743
Ubadziņi bizinaja siltajā(i) saulitē, 2743,1
Ka tu, kuņa, nakti brauci, ka nebrauci saulitē? 14405
Sava māte jau atnesa pusbrokasta saulitē. 4439
Tāds bij pērn saulitē, tāds šogad lītiņā. 28577
Balta, balta ta meitiņa, ta nav bijse saulitē; 11649
Nepļauš’ miežu rasiņā, gan ir laika saulitē; 10459
Uzvelc man baltu kreklu, cel aiz loga saulitē, 3281
Apvelc man kreklu, cel pa logu saulitē. p.1 3281,1
Apvilkusi baltu kreklu, izcel mani saulitē. 3285
Apvelc manim baltu kreklu, izcel mani saulitē! 4088
Apvilkusi baltu kreklu, pacēlusi saulitē. 3005
Krusta māt’, krusta māt’, izcel mani saulitē; 1346
Pate bija poļatana: saulitē molltu cela. 8777
Tautas cēla saulitē, gribedamas nicināt. 25026
Tautas cēla saulitē, nicināt gribedami. 17745



Nava savas māmulites, kas iecēla saulitē. 4224
Nava īstas māmuliņas, kas pacēle saulitē. p.2 4224,1
Savu baltu bāleliņu iecēlami saulitē. 1371
Celsies vēlu saulitē, iesi viena raudadama, 23132
Kurš ceļās saulitē, tas astiti šķirinaja. p.1 2672,1
Kurs ceļas saulitē, ļipiņ’ vien škurinaja. p.2 2672,1
Kā mīleja tautu meita, saulitē cēlusies. 11670
Saulitē cēlusēs, uz palaga kājas āva. 17100
Saulitē cēlušai iedod’ maizes gabaliņ’! 21946
Lietutiņis dirbinaja dienas vidus saulitē. 4109
Mans bāliņš sarkan balts, vasar’ dzima saulitē. 21347
Laime, laime tam dēlam (puišam), kas piedzima saulitē, 1176; 1177; 1178; 

p.2 1176,1; 1179
Laime, laime tai meitai, kas piedzima saulitē, p.1 1176,1
Pate guli saulitē, bērni cičus škurinaja. 29155
Ekur jāja saulitē tās māsiņas bēleniņi. 19029
- Pavasari, pavasari siltā jāņu saulitē, 2099
Dievis zina, mīļa Māra, vaj vairs iešu saulitē. 1092
Dievs to zina, debess tēvs, vaj iziešu saulitē, 1095,1
Dod, tautieti, otru simtu, tad es iešu saulitē; 13655,5
Alkšņa koka mucu taisu, ta nekalta saulitē; 34196
Ne tas mirka rasiņā, ne izkalta saulitē. 30272
Dziesmiņās remdejās, saulitē kaltejās. 4379,1
Man’ Laimiņa, izvilkuse, saulitē izkalteja. 9247
Mātes radi izvilkuši, saulitē izkalteja. 3893
Mātes radi izvilkuši, saulitē susenaja. 3893
Kar pie loga saulitē, lai šūpoja bāleliņi. p.1 1703,1
Kar pie loga saulitē, tur man visi pašūpoja. 1703
Kar, māmiņa, šūpuliti, kar pie loga saulitē. 1698; 1699; 1702; 

p.1 1702,1
Nej rītā rasiņā, nej karstā saulitē. 22630
Viena koda saulitē, otra rīta rasiņā. 7138
Ziemu sala saltumā, vasar’ kusa saulitē. 21252
Nenokusa saulitē, ne siltā(i) istabā, 24738
Ni nokusa saulitē, ni siltā istabā. p.2 24738,1
Vakar vežu vedekliņu, šodien laižu saulitē, 25776
Dod, tautieti, divi simti, tad laidišu saulitē; 13655
Kas kaiteja miezitim saulitē nelīgot? 28110
Kas kaiš miežam vasarā saulitē nelīgot; p.2 28099,1
Saulitē ielīgoja tautu meitu maltuvē. 13840
Paliek mani raibi cimdi saulitē neaditi. 7243
Nu Dievs zina to līdumu, līdiš vaira saulitē. p.1 1091,1
Nu izlīde saulitē teicamā mātes meita. 11912
Kad izlīda saulitē, sēnalaiņa villainite. 7953
Lietus lija saulitē, trīs lāsites vien nolija: 28035
Saulitē lietus lija, ļaudis mani aprunaja; 8872
Lija lietus saulitē, runā ļaudis vējiņā. 8668



Lietus lija saulitē, runā ļaudis vējiņā; p.2 8668,1
Lietiņš lija saulitē: velenieši kāzas dzēra. 27798; 27800
Lietiņš lija saulitē: veļa māte kāzas dzēr. p.2 27798,1
Ai, māmiņa, ai, māmiņa, lietus lija saulitē! 4109,1
Saulitē palūkoju, ar’ ta augsti vizinai; 26471
Atraiknite gauži raud, saulitē lūkodama. 27881
Kas kuram bàdas beja, ka as molu saùļétê? 8042
Kas kuram bēdas bija, kad es malu saulitē? 8043; 8044; 8045
Kas katram kaites bija, kad es malu saulitē? 8041
Kad tie būtu jauna puiša, tad tie nāktu saulitē. 16208
Dievs to zina, mīļa Laime, vaj vairs nākšu saulitē. 1091
Nāc, tautieti, saulitē, lai redz mani bāleniņi. 15474,1
Kad iznāca saulitē, nopelejse cepurite. 20623
Miegs man nāca saulitē, ko darišu vakarē? 6639
Miegs man nāca saulitēi, ko darišu vakarāi? 14276
Ta bij mana viegla rota, vasar nest saulitē. 24535
Saulitē ziedus nesa, migliņā darinaja. 30341
Kur ta mana nesejiņa, ka nenesa saulitē? 27697
Kur ta mana valkataja, ka nenesa saulitē? p.2 27697,1
Es apsedžu caunei bērnus pavasara saulitē; 11113,1
Skaisti dzied cīrulits pavasara saulitē; 33648
Smuka, balta mūs’ māsiņa pavasara saulitē. 21347,5
- Pavasara saulitē, kad pupiņas dārziņā, p.1 2099,1
Bukam ragi izkaltuši pavasara saulitēi. 30104
Pavasara saulitē kā strazdiņi vičenaja. 2994
Nei tas mirke asarās, nei peleja saulitē. 8414
Jau viņā saulitē paparkstiņas japīpē. 34327
Bij vaskots, nevaskots, - vasar’ plīst saulitē. 1422
Bij vaskoti, nevaskoti, vasar plēsti saulitē. 19207,1
Es vareju tumsā jāti kā pusienas saulitē. 30006,1
Magonites ravejamas pusdienā saulitē. 14538,8
Jau rītā saulitē Dievs mieloja dvēseliti: 27615,1
Ko plūc rīta saulitē, ta vairs lieti nedereja. 32401
Jau rītā saulitē pieder visa istabiņa. 19160
Ieš’ rītā saulitē, tad es jūsus lacinašu, 21001
Mīš’ rītā saulitē, lai redz mana līgaviņa. 30242
Jau rītā saulitē māsiņai atvēlešu. 19103
Ja nenāks vakarā, atnāks rītu saulitē. 2068
Ka nàtís vokorā, atís reitā saùļéțê; p.1 4993,1
Redzēs rītu saulitē, vaj būs Vācu dāvaniņas. 16783
Redzēs rītu saulitē, vaj būs roze vedamā. 16289
Div’ tūlin vakarā, trīs no rīta saulitē. 18014
Šaut rīta saulitē, lai saulite gauži raud. 31268
Šaut rītā saulitē, lai saulite gauži raud. 31269
Šaut rītā saulitē, i saulite gauži raud. 31269
Ja ta vīra vaine bija, šaut rītā saulitē. 31268
Saulitēja pazvireja tautu dēla rociņā. 24601



Saulitēi atspīdeja tautu dēla rociņāi. 24601
Saulitē ieraudziju tautu dēla rociņā. 24601
Saulitē ieraudziju tautu dēla māsiņai. 24600; p.2 24600,1
Pasaraugu saulitē kā savā māmiņā: p.2 4371,1
Dievs dod manim ganos iet, ne sēdēt(i) saulitē; p.1 744,1
Dod, Dieviņ, ganos dzīt, ne sēdēt saulitē; 29267
Dod, Dieviņ, ganos iet, ne sēdēt saulitē: p.2 744,1
Labak es ganos gāju, ne ka sēžu saulitē; 744
Sēžu, sēžu saulitē, sen paliku ēniņā; 4224,2
Dēlu māte, vilku māte, abas sēda saulitē. 23231
Saulitē atsēdos, kā māmiņas klēpitē; 4391; 4392,1
Brāļu bērni, māsu bērni sasēduši saulitē. 150,2
Brāļu bērni, māsu bērni saulitē sasēduši; 2135,4
Es aukleju bāleliņu, saulitē sēdedama. 25394
Dzenu pina, valna raksta, saulitē sēdedam’ 30283
Saulitē sēdedama zelta kroni darina. 30364
Saulitē sēdedama, raudu savas māmuliņas: 4392
Saulitē(i) sēdedama, raudu savas māmuliņas. 4393
Saulitē sēdedams, ar puķiti kavejos. 11423
Dēlu māte sietu pina, saulitēja sēdedama. 23513,2
Saulitē sēdedama, vaiņaciņu darinaju. 6005
Apvilkuse baltu kreklu, izsēdina saulitē. p.2 3005,1
Baltās segšu saulitē, pelekās migliņā. 29067
Balto sedzu saulitē, peleko migliņā. 7412
Saulitē sildijās maizitē barojās. 4379
Saulitē sildijos, pie māmiņas remdejos. 3237
Saulitē sildijos, ar māmiņu runajos. 3235,1
Ar puķiti rotajos, saulitē sildijos. 3223
Saulitē sildišos, ar puķiti spēlešos. p.1 3281
Silt’ man bija saulitē, godam sedzu villaniti; 4250
Siltajā saulitē, baltajā ābolā. 4356
Kas kaiš miežu akotam siltajā saulitē. 28110,8
Siltajā saulitē bāliņam siena kast. 29302
Uz vakaru sav’ bērniņu siltajā saulitē. 4277
Slymyjam slyma dìna syltujā saùleitę^. 9209
Vasar plēsti liepu galdi siltajā saulitē; 1596
Gaŗajā dieniņā, siltajā saulitē, 2100
Ne siltāi istabā, ne siltāi saulitē. 24738,8
Siltajā saulitē sev pakrēšļa gribedma. 6013
Pavasari, pavasari siltajā saulitē, 2611
Pavasaru sildisim siltajā saulitē. 27863
Es iziešu pavasari, siltajā saulitē. 11002
Pošā dìnas videņa siltejâ saùļeitê. 28546
Saulitē skatijos, vaj ta augstu ritinaja; 26655
Dzeŗu alu brālišos, paskatos saulitē, p.2 26655,1
Saulitē paskatos, kā savā māmiņā: 4392,2
Paskatos saulitē(i), raudu savu māmuļiti. 4387



Paskatos saulitē, raudu savu māmuliņu. p.2 4387,1
Paskatos saulitēi, raugu savu māmuļiti. 3232
Saulitē atspīdeja tautu dēla klētiņā. 24599
Tikušu vajaga šâi saulitē. 1456
Vaj tie šķelti saulitē, vai mēneša līkumā? 1421
Saulitēje izteceja sēnalaina cepurite. 7953
Pavasar saùļeiţê z*eiļis, žubis izvolkò. 20336
Balta, balta viešņa nāca pusvakara saulitē. 4976,4
Ziemu vien sērst atbraucu, ne vasaru saulitē. 26659
Kas godiga mātes meita, to ved dienu saulitē; 16875
Dod, tautieti, otru simtu, tad vedišu saulitē; 13655
Es jums lūdzu, sveši ļaudis, saulitē nevediet, 21206
Pasavēru saulitē, kā savā māmiņā. 4344; 4371
Pasavèŗu saùļéţę^, kó sovâ màmeņâ: p.1 4371,1
Daudzi raud bāreniši, saulitē vērdamies. 4382
Kā viņā saulitē apber visu augumiņu. 27558,2
Būs viņā saulitē man kājiņu āvejiņš. 1289
Tur viņā saulitē ellē kājas karasies. 31494
Jau viņā saulitē velns uz ādas guni kur. p.2 31495,1
Tur viņā saulitē velns uz ādas guni kūra. 31495
Diezgan labi, diezgan labi man viņā saulitē: 27594
Tam viņā saulitē caur gredzenu jaložņā. 6262
Tur viņā saulitē dienu, nakti mālus mīs. 19902
Jau viņā saulitē dvēselite mālus mīs. 31895
Jau viņā saulitē spieķu nasta mugurā. 31491
Tur viņā saulitē spieķu nasta mugurā. p.2 31491,1
Kad tu dotu, es nejemtu ne viņā saulitē. 4669,4
Būs viņā saulitē ar kūziņu jāstaigā. 31492
Kā viņā saulitē gul’ ar vienu taisijumu! 27581,1
Jau viņā saulitē elles dores virinaja. 31493
Cērtat, brāļi, oša kārtis, vītejiet saulitē; 32304; 32305
Spirdzin’, Dieviņ, to zāliti, kas novīta saulitē: 4266
Nij tas vīta saulitē, nij siltā istabā. 5848
Ne novīta saulitē, ne siltā istabā. 8472
Ne tas vīta istabā, ne karstā saulitē. p.2 5848,1
Es usnites izraveju, izvīteju saulitē. 28206
Jauns ar jaunu saulitē, kā daiļās rozes zied; 13044,1
Zīda deķī noslauciju, saulitēi nožāveju. 13248,1 29628
Saulitē nožāveju, lai pakavi nerūseja. 30004
Ne ta žuva saulitē, ne rāmā vējiņā. 21689,1

(Saulitei mutes devu, zemit’ minu kājiņām).49 p.2 27579,1
Par jūriņu, par Daugavu, - Saulitei  50 roku devu, 33888
Vienu devu Saulitei, otru Saules meitiņai, 33790
- Tēvs ar māti Vāczemē Saulitei kāzas dzer. 34039,5

49 Šāda interpunkcija rādītāja oriģinālā.
50 Šeit lielais burts varētu būt tādēļ, ka ar šo vārdu sākas jauna rinda; tāpat arī LD 34039,5.



Teic, māmiņa, savu meitu, līdz saulitei gulejušu; 15661
Saulitei noejot brūnajām palejām. p.2 5879,1
Vaj bij kritis saulitei, vaj saulites meitiņām. 6238,4
Kur skriesiet melli kraukļi saulitei laižoties? 30796
Man notika nelaimite, saulitei laižoties: 18402,2
Skaista balta viešņa nāca, saulitei laižoties; 4976,12
Saùļeiţęi laižùtís, zalta zori zoròvós; 18135,10
Gaismeņai austùt saùļeitei làcùt, 13263
Gaismiņai austot, saulitei lecot. 13643
Tas nospēra mūs’ māsiņu, saulitei uzlecot. 13517
Saulit’ lecot nocelsim tautu meitai vainaciņu. 17125
Saulitei salijuši divi zīda paladziņi. 33872
Saulitei viena meita, i ta pate bārenite. 4368
Saùļeitei vína męita, i tú pošu tautys vędę. 13732
Saulitei viena meita, ar’ ta pate vaiņagā. p.2 59741

Saùļetei div’ maiteņis, oba div’ bòriņétis. p.1 4368,1
Saulitei trīs meitiņas, visas trīs saderetas: 33890
Dieviņš meta Saulitei ar sudraba akmentiņu. 33906
Tik saulit’ gara meža, ka upites maliņāi; 24015
Tāds sejiņš saulitei, kā manai māmiņai. 4372
Sauliteje zīda svārki, čabēt čabe staigajot; 33866
Ausekliņš Vāczemē Saulitei svārkus šuva, 33859
Pavaicaju saulitei, ko dar’ mana māmuliņa. 4369; 4370
Es saulitei pavaicaju, ko dar mana māmuliņa. 4993
Uz saulites pavaicaju, ko dar’ mana māmuļiņa: p.2 4370,1; p.2 4993,1

Tās nebija sarkanogas, tās Saulites asariņas. p.2 33738,1
Tās nebija zemes ogas, tās Saulites asariņas. 33738,3
Vaj bij Dieva labumiņa, vaj saulites baltumiņa? 8493
Gara diena bez saulites, vēl garaka bez maizites: 26763
Kam tie zirgi, kam tie rati pie Saulites nama durvim? 33801; 33802
Kam tie zirgi, kam tie rati pie Saulites nama dorem? 33804,1
Kam tie zirgi, kam tie rati pie Saulites namdurvim? p.2 33801,1
Sirmi zirgi, kalti rati pie Saulites nama durvju: 34000
Ne svētija svētdieniņas, ne saulites noejot. 6843
Nij svētiji svētdieniņas, nij saulites norietam. 6843,1
Ni svētija svētdieniņas, ni saulites noejot. 27593
Ne svētija svētdieniņas, ne saulites norietam. 27593
Trešajā vęlę\jós treis saùleitis jumpraveņis. 4375
Es gaidiju jaunās māršas, kā saulitesuzlecot; 23742
Tautas gaida man’s māsiņas, kā saulites uzlecot. 12375
Gaida tautas izaugot, kā saulites uzlecot. 9635
Es redzeju sapanāi div’ saulites uzlecot: 9852
Es redzeju Jāņu(-ņa) nakti trīs saulites uzlecam: 33207
Es aizgāju līdz Kandavu ar saulites uzlēkšanu. 13268
Es aizgāju Vāczemē līdz saulites lēkumam. 2493,5
Kam dēliņu guldinaji līdz saulites lēkumam? 25866



Tek’ Saulites aplūkāt, dzird’ meitiņu izdodot, 33834
Kad būt’ roku aizsnieguse, būt Saulites rokas meita. 33938
Tí Saùļeitis div’ meiţeņeş, treša skaista kollpyuņeiţe. 33805
Tâi saulites muižiņā viena veca māmuļite, 13250,42
Lieciet cauņu cepuriti jel saulites pakrēsļam. 24684
Kam šie auga gari meži? Aug saulites pakrēšļam; 4795,1
- Vels tavā pakaļā, es saulites pakrēslī. 31176
Ka vareja meitu māti priekš saulites bildināt. 13295
Priekš saulites, pēc saulites strādaj’ brāļa druviņā. 5777,13
Priekš saulites, priekš gaismiņas Dieviņš jūdza kumeliņus: 1368,4
Priekš saulites nosveideja pāra bēru kumeliņu. 28065,7
Ik rītiņus priekš saulites sviedrus slauka kumeļam. 28065,10
Ik rītiņus bez saulites piec’ araji tīrumā. 28065,9
Sveša māte man nedeve priekš saulites vakariņ’. 4451
Sēdi, manu brāliti, saulites pusēi, 16081
Sēdies, brāliti, saulites pusē; p.2 16081,1; 

p.2 16082,1
Sēdies, māsiņa, saulites pusē, 16079; 16082
Izkāra ziediņus saulites pusē. 33588
Sakāra ziediņus saulites pusē. 33589
Steidzu, beidzu rožu dārzu bez saulites izravēt, 6496
Es būt savu rožu dārzu bez saulites izravejsi. 6430
Ne saulites neredzeja aiz lielām asarām. 22764
I saulites neredzeju aiz dieveru cepurēm. 18900; 22308; 

p.2 18879,1
Gaņeņam gara dìna, ka saùļeitis naŗędz*ę\ję; 4016
Ganiņam gara diena, kad saulites neredzeja. 29309
Ganiņam gara dien, bez saulites līgojot. 29309,1
No saulites silti rīti, no māmiņas mīļi vārdi. 3234
No saulites siltumiņis, no māmiņas mīļi vārdi. 3236
No saulites silti rīti, no māmiņas mīļi vārdi. 4389,1; p.2 3234,1
Kur tu iesi, smuks puisiti, bez saulites rītiņā? 13867
Kad ieraugu bāleliņus, spīd saulites spožumāi. 5768
Mūs’ māsiņ’s pāram gāj’ kā saulites spiglodam, 12881
Nu guļ mana līgaviņa div’ saulites starpiņā. 1122
Bez saulites tīrumā, brāļa linus ravedama. 25621
Kam tas kūla darbiniekus bez saulites vakarā. 31511
Kam tas pēra kūlejiņus bez saulites vakarā. 31609
Kas tie tādi, kas dziedaja bez saulites vakarā? 4063,1
Kas tie tādi, kas dziedaja bez saulites vakarā? p.2 133,1
Pēc saulites vakarā graznu dziesmu padziedaju, p.2 437,1
Lēni, lēni es dziedaju bez saulites vakarā, 224,16; p.2 224,2
Lēni, lēni padziedaju bez saulites vakarā, 437
Netīšam nodziedaju pēc saulites vakarā; 439
Netīšam izdziedaju bez saulites vakarā; p.1 4383 

Kas tur dzieda, kas tur rauda bez saulites vakarā? 151
Jūsu dēļ kājas āvu bez saulites vakarā. 25677



Kur skriesiet, melni kraukļi, bez saulites vakarā? 30796; 31683
Drebi, drebi, apšu lapa, bez saulites vakarā; p.2 24916,1
Tiem pārvedu līgaviņas, kā saulites vizedamas. 21283,1
To aizveda sveši ļaudis bez saulites vakarā, 286,8
Es pazinu tēva mājas bez saulites vakarā: 26540,5
Tev māmiņa piesējusi bez saulites vakarā. 6988
Kam māmiņa tevi tina bez saulites vakarā. p.2 6988,1
To noņēma dēlu māte bez saulites vakarā. 24357
Kam pārdevi ošus, kļavus bez saulites vakarā! 30542
Meitai pliķi neiesita bez saulites vakarā. 32822
Jāja tautas rītā agri, bez saulites vakarā; p.2 142341

Balta, balta viešņa nāca bez saulites vakarā; 4976

Pērkons brauca pa debesim, ar Sauliti bārdamies: 34047,17
Ar krūtīm kalnus cēlu, ar rokām pasaulit’. 13186,5
Ar sauliti sadereju līdzi tikt pie māmiņas; 26496
Ar sauliti sadereju reizē tikt Vāczemē. 30700; p.2 30700,1
Ar sauliti sadereju, ar zemiti nevareju, 27579; p. 2 27579,1
Gaišs ir dienu ar Sauliti, gaišs ir nakti ar Mēnesi. 33765,2
Gara diena ar sauliņas, vēl garaka bez sauliņas; 4019
Nedod mani, māmuliņa, pret sauliti tautiņās; 10405
Atstājam sav’ māsiņu kā sauliti sadumušu. p.2 26310,1
Atstāj māsu tautiņās kā sauliti apdumušu. 26310,1
Mākoņa sauliti apēnoja. 21474
Ar sauliti, māmuliņa, negaid’ manis sētiņā: 31643
Ar sauliņ’ ziņu gaidu, ko dar’ veca māmuliņ’. 4369,2
Pret sauliti ratiņ’ griezi, galvu dūri kodaļā. 6699,3
Teica māte savas meitas, līdz sauliti gulejušas; 29982
Pret sauliti zirgu jāju, uz akmeņa pīcku situ: 15278
Ja pāriešu ar sauliti, sūtīs māte govis slaukt. 6905
Redz’ sauliti noietam, redz’ no rīta uzlecam, 3228; 4195
Ar sauliti gulēt gāja, bez saulites necēlās. 21916
Es šķitu sauliti aizgājušu: 27442
Laidiet, brāļi, sav’ māsiņu ar sauliti sētiņā: 5973
Laidiet, brāļi, sav’ māsiņu ar sauliti tautiņās: 16880
Gaid’ dieniņu izaustami, gaid’ sauliti uzlecami; 26420
Brāļi mani tā gaidija, kā sauliti uzlecam. 26536
Tu gaid’ mani uzaugot, kā sauliti uzlecot; 13037,2
Viņš gaid’ mani uzaugot, kā sauliti uzlecot; 13041,12
Ļaudis manu kaunu gaida, kā sauliti uzlecam; 8630
Gaid’ es tevi pārbraucot, kā sauliti uzlecot. 26868
Tā gaidiju vedekliņu, kā sauliti uzlecam; 18865
Neredz dienu izaustam, ne sauliti uzlecam. 18879,1
Rīgas kungi ieraudzijši, šķiet sauliti uzlecot. 30703,9
Dēla māte, redzedama, sak’ sauliti uzlecam. p.2 6135,1
Ik rītiņa dēlu māte šķiet’ sauliti uzlecam. 6135,2
Gana meita ieraudzija, šķiet sauliti uzlecot. 29303



Kad es savu ieraudziju, šķiet’ sauliti uzlecam. 9916
Šķiet sauliti uzlecot uz māsiņas pūra vāku: 16692
Šķitu saulit’i lecot caur ozola zariņiem: 30380; 32155,3
Cīrulitis mazputniņš pret sauliti lidinās: 2647
Mazs putniņis zelta spārni pret sauliti lidinaja; 28056
Smuks putniņis zelta spārni pret sauliti lidinaja. 10716
Es atvedu bāliņam kā sauliti līgaviņu. 21284
Divi zaļi ozoliņi pret sauliti līgojās; 15029,2
Pret sauliti ezeriņi līpināt līpinaja; 21018
Ar sauliti lietus lija, trīs lāsites vien nolija; 28035,1
Ar sauliti lietus lija: saules meitas kāzas dzēra. 27798,1
Šmīdri bērzi locijās pret sauliti lejiņā; 15029,10
Smuidri bērzi locijās pret sauliti vakarā; 12343
Smuidris, dailis ozoliņis pret sauliti locijās; 15029
Lokatiesi, šmīdri bērzi, pret sauliti, ar sauliti; 15029,5
Lokatiesi, smuidri bērzi, pret sauliti vakarā; 15029,6
Malejini, malejini, pret sauliti nemaliet; 8089
Atstāj māsu tautiņās kā sauliti mākuļos. 26310
Ar sauliti noņemat mūs’ māsiņai vainadziņu. 17241
Pusdienā pierti kūra, ar sauliti nopērās. 3088
Es cereju kalnu kāpt, pret sauliti raudzities; 23751
Kad sauliti ieraudzija, tad priecigi pasmaidija. 30967
Lai es savu guļu vietu ar sauliti apraudziju. 27505
Citu saulit’ i redzeja, citu visu neredzeja. 5759
Bij man gara ta dieniņa, kad sauliti neredzeju; 3156
Es gaid’ viņu nomirstot, kā sauliti norietot. 13041,12
Ne svētdienas nesvētiju, ne sauliti norietam; 25535
Atraduse dzirnaviņas pret sauliti ritinot. 7937
Ieš’ sauliti apraudzit, vaj ta augstu ritinaja; 26655,1
Rītiņāje mīļš Jānitis ar sauliti rotasies. 33210,1
Dieva zirgi, Dieva rati, gaid’ Sauliti iesēdam. 33799
Lai sakur lielu guni, lai sasilda pasauliti. 32225
Kam bij manim kalnā kāpti, pret sauliti skatities? 14739
Mums kreklini sniega balti, šķiet sauliti atspīdēt. 5686
Rīta rasa pret sauliti spīd kā zelta gabaliņš; 6090
To uzliku galviņā, spīd caur visu pasauliti. 5854
Kad uzliku galviņā, spīd par visu sauliti. 5854,2
Atstāt man šo sauliti, kad ta gan mīlejuse. p.2 27376,1
Es teic’ savu kumeliņu, līdz sauliti nosvīdušu. 29982
Augšók Dìva padùmeņš par šú vysu pasaùļeiti. p.1 2597,1
Dievam gudris padomiņš par šo visu saulit’. 33648
Jau upite gana strauja, pret sauliti neteceja. 10405
Lai upite gana strauja, pret sauliti neteceja; 11996
Sak’ sauliti netekam miglojāi rītiņāi; 5206
Es cereju ar sauliti tikt pie savas māmuliņas; 26496,1
Es dziedaju lēni, gari pret sauliti vakarā, p.1 437,3
Pasavēru uz sauliti kā uz savu māmuliņu; 4372



Kam ši muiža kalniņā, pret sauliti vizenaja? 16035
Zems ozols platas lapas, pret sauliti vizinaja; 12304,7
Zems ozols, platas lapas, pret sauliti plivinaja; 12304,7

Pasaulite
Kuram guni namiņā, lai skan visa pasaulite: 31786
Zibsnij, Dievs, uguntiņu, lai silst visa pasaulite: 27766
Pūt, eņģel, vara strumpi, lai skan visa pasaulite, 27610; 27611
Pūt, eņģeli, vara tauri, lai skan visa pasaulite, 27430; 27612; 

p.2 27612,1
Pūt, eņģeli, vara trumpi, lai skan visa pasaulit’, 27613
Pūt, Jāniti, vara tauri, lai skan visa pasaulite, 32636,5

Dievs
Ak, tu Dievs, bāleniņ, tavu saldu alutiņu! 19485
Ak, tu Dievs, saldens alus, kur tie šķīti apeniši? 19487; 19488
Ak, tu Dievis, es prieciga, man zinams arajiņš! 22882
Aiji, Dievu, aiji, Dievu, kas man tāli bāleliņi: 26613,1
Ak, tu Dievs, es izbēgu no nelieša tēva dēla! 13320
Ak, tu Dievs, kā man tika, kad meitiņas padziedaja! 703,1
Ak, tu Dievs, brāļa sēta, uzcilā kalniņā! 3677,1
Ak, tu Dievs, ak, tu Dievs, nu jaiet uz kāzām! 26182
Ak, tu Dievs, nu gulešu baltā miltu kupinā. 7977
Ak, Dievis, Dievis, nu salti laiki! 13282,3
Ai, Dievu, Dievu, nu salti laiki! 13282,3
Ak, tu Dievs, bāleliņ, tavu lielu rudzu lauku! 27901
Ak, tu Dievs, bāleliņ, tavu lielu rudzu lauku! 28406,3
Ak, tu Dievs, nu es būšu dravenieka līgaviņa: 5784
Ak, tu Dievs, nu man labi, nu man divas māmuliņas; 23135
Ak, tu Dievs, ak, tu Dievs, nu brauc meitu māmuliņa; 25152,1
Ak, tu Dievs, ak, tu velns, kāda mana sievas māte! p.2 20280,1
Ūjā, Dievs, ūjā vels, kāda mana vīra māte! 24324
Urā, Dievs, urā, velns, kāda mana vīra māte! 23424
Ak, tu Dievs, ak, tu Dievs, laba mana vīra māte: 23133
Ak, tu Dievs, nu man laime, nu izgāja vecā vecā māsa! 17382
Ak, tu Dievs, man jo labi, ka ļautiņi nicinaja: 7558
Ak, tu Dievs, ak, tu Dievs, šogad pekas devušās! 24745
Ak, tu Dievs, lietus līst, ne-ies puiši pieguļāi, 12502,1
Ak, tu Dievs, labi gadi, žīdi jāja pieguļā! 30095
Kad ieraugu jaunu puisi: ak, tu Dievs, ak, tu Dievs! 6978
Ak, tu Dievs, ak, tu Dievs, man rociņa labi gāja: 5926,1
Ak, tu Dievs, ak tu Laime, nu es būšu saimenica, p.2 31038,2
Ak, tu Dievs, ak, tu Dievs, nu mums jauna saimeniece, 24827
Ak, tu Dievs, es bij’ labs liela kunga meža sargas: 30506,1
Ak, tu Dievs, nu es iešu ar ziemeli spēkoties: 30732,4
Ak, tu Dievs, mūsu meitas ilgi sēd vakarā; 7559
Ak, tu Dievs, māmuliņ, tavu jauku valodiņu! 10237,5



Ak, tu Dievs, māmuliņa, ta ir jauka valodiņa! 29536
Ak, tu Dievs, ak, tu Dievs, atkal jauna viešņa nāca, 20715
Ak, tu Dievs, laba laime, kaz’ āziti man atveda! 29097
Ak, tu Dievs, ak, tu Dievs, laba laime celiņā! 13387,1
Ak, tu Dievs, laba laime, krievs nozaga līgaviņu! 27073,1
Ak, tu Dievs, laba laime, pate māte meitu deva, 17861
Ak, tu Dievs, laba laime, pate nāca tautu meita! 21986
Ak, tu Dievis, laba laime, meitas vien istabā! 13476,1
Ak, tu Dievs, laba laime, man rociņa labi gāja: 5926,1
Ak, tu Dievis, es atradu svaiņam lielu bagatibu: p.2 29561,1
Ak, tu Dievs, es atradu tautām lielu bagatibu: 25961
Ak, tu Dievs, lab’ atradu, pie atraikņa dagājuse: 22187,1
Ak, tu Dievs, es atradu brāļam līgsmu istabiņu: 19486
Ak, Dievs, es atradu tautām līgsmu istabiņu: 25804,1
Ak, tu Dievs, es atradu lielu laimi maltuvē: 7992,1
Ak, tu Dievs, es atradu tautām jaunu māmaļiņ’: 658
Ak, tu Dievs, jaun’ atradu tautu dēla māmuliņu; 23134
Ak, tu Dievs, debess tēvs, par meitiņu laba dzīve! 5264,1
Ak, tu Dievī, debess tēvsi, nu briediga vasariņa: 1055
Neba mani Dievs audzeja gredzentiņu piedevām. 6399
Audzē, Dievs, man aitiņas i baltās, pelekās, 29067
Audzin’ Dievis, mīļa Māŗa, tik lustigu arajiņu. 9846
Audzē, Dievs, krusta bērnu, kā es paša, krusta māte: 1458,2
Audzin’, Dievis, man brālišus pēc tiem ciema peleķiem. 11884,1
Audzē, Dievs, krustdēliņu, būs vārtiņu vērejiņš. 2012,4
Audzē, Dievs, krustdēliņu, tam es iešu vešanās; 1856
Audzē, Dievs, tai māmiņai melnas govis baltu galvu, 32816
Audzin, Dievs, bāliņam biezas garas kaņepites; p.2 13402,2
Audzē, Dievs, bāliņam labas garas kaņepites, 13335; 13336; 

13402,1; p.2 13335,1
Audzē, Dievs, kaņepejus, vīšu pīcku trim starām, 21721
Audzē, Dievs, kārklu krūmu manā vāles galiņā, 28592
Audzē, Dievis, mīļa Māre, trim kārtām laidarā. 32453
Audzin’, Dievs, man līgavu pašas rozes daiļumā. 28301
Audzej’ Dievs smuidru, garu kalpa vīra līgaviņu; 22660,1
Audzin’, Dievs, tādus linus, kā ta kupla steberite. 28471
Audzin’, Dievs, labus linus, es turešu lielu talku: 28409
Dievs dod mana labus linus, es turešu lielu talku: 28409
Audzin’,Dievs, man liniņus sērmuliņa baltumā; 28301; 28314
Audzin’, Dievs, man liniņus, liniem labus paliniņus; 28300
Audzē, Dievs, man liniņus lielajā tīrumā; 28382,1
Audzin’, Dievs, man liniņus, es māceju smalki vērpt, 28299
Audzē, Dievs, krusta meitu lielu rakstu rakstitaju, p.1 1312,1
Audzē, Dievs, labus miežus tautu dēla tīrumā, 9370
Audzin’, Dievis, to pāditi, ko šodien kristijam, 1453
Audzē, Dievs rudzus, miežus, - es tev godu parādišu. 34214
Audzin’, Dievis, rudzus, miežus, lieksim liepu pie ozola. 12460,4



Audzin’, Dievis, brālitim labus miežus, labus rudzus; 32531
Audzē, Dievs, tam tēvam miežus rudzus tīrumā, 32817
Audzē, Dievs, māmiņai baltgalvišus teleniņus! 32373
Audzē, Dievs, Jāņa mātei raibus vien teleniņus. 32790
Audzē, Dievs, man telites trim, četrām kārtiņām, 28929,1 28959
Audzē, Dievs, div’ vārpiņas viena salma galiņā! 32856
Lai Dievs dod div’ vārpiņas viena salma galiņā! 32856
Audzē, Dievs, priekš manim vienu labu kalpa vīru. 10954
Vaj bij Dievs, vaj Laimiņa to pāriņu audzinejs! 21353,1
Svētdien Dievis baznicā, Dieva suņi medibās. 29441
Šodien Dievis baznicā ar visām jumpravām; 16047
Vakar Dievis baznicā, šodien mani brāleliņi; 16050
Bēdā, Dievis, manu bēdu, es nemāku bēdaties! 105
Guliet, ļaudis, miegu savu, Dievs bēdaja manu bēdu. 8632
Te brauc Dievs, te brauc Laima, pakrīt Laimas kumeliņš. 1073
Par trešiem Dievs iebrauca dulus bērus kumeliņus. 31179
Par trešiem Dievs iebrauca sešis bēris kumelinis, 10682
Pa vieniem Dievs iebrauca, pa otriem mīļa Māra, 1284; 32614; 33807
Dievs bij man ceļa draugs, Laime ceļa rāditaja. 33698
Pacel, Dievs, ļautiņiem nezinamas nelaimites. 8676
Uzcel, Dievs, pēlejam uz krūtim veleniņu, 8995
Iecel, Dievs, tētiņam jaunas bites dārziņā. 32697,3
Dievs pacēla bāraiņam, i bāraiņa bērniņam. 5021
Dievs ganam krēslu cēla, Dievs darija istabiņu. 29562
Dievs pacēla nabagam, i nabaga bērniņam. 31224
Dievs pacēla nabagam ar maizites garoziņu. 31190
Redz, kā Dievs godā cēla to nabagu sērdieniņu. 5198
Dievs jūsu ceļā, Dievs ceļa malā! 26312
Cērt, Dievis, met, Dievis, tērauda krustu 18931
Cērt, Dievs, cērt, Laima, tērauda krustu 18821
Danco Dievs ar Pērkoni, es ar savu bāleniņu; 24044
Kad man Dievs to daritu, ko man dara ļauni ļaudis, 4793
Es neietu Vidzemē, ka man Dievs ko daritu: 9762,2
Gan tev Dievs atdarīs manu pāri darijumu. 4296
Gan tev Dievs atdarīs, kad tu pate nezināsi. 4835
Neraudi, Saulite, Dievs dara citu 33781
Neraudi, Saulite, Dievs dos citu 33781
Labi, labi Dievs darija, tāļi auga arajiņš; 6305,1
Labi, labi Dievs darija bajariņa dēliņam: 21965,5; 31222
Manis Dievs, mana Laime pa manim darinaja. 5349
Dievs dedzan’ diž ugiņ’ vidē jūr’ virs akmiņ’, 30713
To priediti Dievs dēstija, kam dzelteni skuju gali; 11479,5
Gailits agri cēlejiņš, Dievs padoma devejiņš. 4726; p. 2 3977,1
Domā Dievs, gādā Laima labu mūžu dzīvojot. 4973
Dievs dod apsei nodrebēt, ka ta mani sabaideja; 8364
Dievs dod apsei nodrebēt, apse mani nobiedeja; p.2 8364,1
Dievs dod apsei nelapot, kam ta mani nobiedeja! 13376



Dievs dod apsei notrīsēt, ka ta mani izbiedeja! 14877
Dievs dod apsei notrīcēt, ka ta mani nobiedeja! 24374
Lai Dievs dod arajam cilāt savu cepuriti! 8176
Dievs atdod arajam pa vadziņas galiņam. 27831
Dievs dod miežu arajam simtu ķirpu tīrumā; 28258
Nedod Dievs mūžiņā tāda mana arajiņa 3592
Nedod Dievs mūdiņā tāda mana arajiņa. 3592
Brūte brauce uz baznicu, Dievs dod jaunus arajus. 2686,7
Dievs dod tev, bagatais, ar utiem Rīgā braukt. 8997
Lai Dievs dod bagatiem kā utēm vazaties. 8998,2
Kad Dievs dos bajaram, būs nabaga kulitē. 31165,1
Lai Dievs dod bajaram, būs nabaga kulitē. 31165,1
Dievs dod man bērniņam zelta jostu e apjozt! 3014
Dievs dod prieku, veselibu mazajam bērniņam; 2010
Kad Dievs deva krusta bērnu, tad naudiņa izkaisita. p.1 1782,1
Dievs dos bērnu citu gadu’, neņemš’ vaira šito kūmu: 1583
Dievs dod meitu brāķeram līgaviņas nedabūt. 11710
Ka Dievs dotu brālišam tādu loku līgaviņu! 22762
Dievs lai deva brālitim tādu luknu līgaviņu! 22762
Dievs dos labu briedumiņu, lēks vienā kocenē. 19726,1
Dievs dod tev izputēt, pērnajam brūtganam! p.2 8368,1
Dievs tev deva izputēt, šīs vasaras brūtganam! 15587
Lai Dievs dod izputēt šīs vasaras brūtganam! 15587; 20556,2
Dievs dod alus brūvelim brūnu alu izbrūvēt! 19576
Dievs dod alus brūveram Tādu melnu alutiņu 19625
Lai Dievs deva brūveŗam tādu melnu alutiņu. 28040
Kad man Dievs citu deva, tam es skaisti atsaciju. 10493,4
Dievs dod citu nopelnīt līdz vakaru reiziņai. 2979,2
Dievs dos dadžam platas lapas, tur būs krekliņš, tur paladziņš. 2132,1
Dievs deva krustdēlu visnezinamu. 1652,1
Dievs dod kunga dēliņam tādas dienas vien redzēt, 31322
Dievs dod tautu dēliņam kumeļā nosēdēt, 8367
Dievs dod tev, tautu dēls, tikt manā rociņā, 9461
Dievs lai dodi tautu dēlu kā ozolu valkataju! 14363,2
Dievs deva dumbrienu pie nama durvim! 21714,1
Dievs dod zumberķi pie nama duru! 23402,2
Dievs dod alus dzerajam meklēt durvu dibinā. 19530; 19629,1; 

19634; 19833
Dievs dod alus dzērajam gulēt galda pagaldē. 19633
Dievs dod prieku, veselibu brandaviņa dzērajam; 19898,1
Ber, dēliņi, pilnu sauju, Dievs atdeva dzīvojot. 31328
Lai Dievs dod citu gadu pilnas baltu dālderišu! 32854
Ja Dievs dos citu gadu, būs pamaku (?) plēsejiņš. 15631,5
Dievs dod citu gadu jo gaŗu rindu. 29120
Kaut Dievs dotu citu gadu, es tur būtu saimeniece. 28170
Ja Dievs dod citu gadu, tevi viegli vizinašu. 11270,8
Dievs dod sliņķa gājumāi kopu kopas galiņāi. 28146



Lai Dievs dod citu reiz’, ka nogrieztu pirksta galus. 4435
Lai Dievs dotu citu rītu, ka nogrieztu pirksta galu! p.2 4435,1
Lai Dievs dod tik gosniņu, cik ābolu laidarā. 32448,6
Dievs var dot, ka es topu par pļaviņas grābejiņu. 28682
Dievs deva sienina grābejiņu. p.2 1522,1
Sieniņu kaisita kūmiņu istaba; Dievs deva sieniņu grabejiņu. 1522
Kad Dievs dotu, ka nogrimtu pašāi elles dubenā! 31407
Dievs tās meitas gudras deva, tās nogāja ūdens ceļu, 33623
Dievs dod tam citu gadu otru jaunu guletaju. 32370
Dievs dos jaunu guletaju līdz citam rudenim: 11083
Dievs dod mūsu Jānišam simtu bišu kozuliņu! 32857
Lai Dievs dod Jānišam citu gadu šādu laiku 32839,1
Lai Dievs dod Jānišam labas bites ozolā. 32697
Lai Dievs deva jaunavei vieglu mūžu dzīvojot. 25295
Dievs dod jāt, nedabūt, nākt pie manis atpakaļ. 10772
Dievs dod jāt, nedabūt, atkal mani bildināt. 14173
Dievs dod jāti, nedabūti, mani pašu bildināt. 8945; 9857; 14167
Dievs dod jāt, nedabūt, nolauzt kāju kumeļam, 15817
Dievs dod jāt, nedabūt, pateikt mani sērdieniti! 14141
Dievs dod jāt, nedabūt, paņemt mani bez sudraba, 14147
Dievs dod jāt, nedabūt, manis mazas pateikties. 14170
Dievs dod jāt, nedabūt, manis sliktas pasateikt. 9468
Dievs dod iet sētiņā, pasacišu māmiņai. 26234
Dievs dod jums(al.: man) ta zarot, visu mūžu dzīvojot. 25754
Lai Dievs dod nosagriezt grūtu dzirnu kalejam. 8149
Dievs dod algu, Dievs dod algu vizulišu kalejam: 13543,2
Dievs dod krūmu pļaviņā, akmentiņu druviņā: 28609
Dievs dod ganu kūlejam svina kājas, alvas acis; 29266
Dievs dod prieku, veselibu kunga riju kūlejiem; 31532
Lei Dievs dod kumeļam tiki gludu muguriņu. 29747
Es pielēcu zirgstallim, Dievs dev’ bērus kumeliņus; 33455
Dievs dod mūsu lielam kungam simtu gadu še dzīvot, 32825
Dievs dod mūsu kundziņam simtu gadu še dzīvot, 32822
Dievs dod mūsu kundziņam simtu gadu nodzīvot, 32821
Dievs dod mūsu kundziņam sirmu galvu nodzīvot, 32823
Dievs dod mūsu N-am sirmu mūžu nodzīvot! 32826
Dievs dod mūsu kundziņam ilgu mūžu nodzīvot, 31281
Dievs dodi kungam to dienu redzēt, 3018
Dievs dod kungam tās dienas redzēt, p.1 3018,1
Dievs dod mūsu kundziņam viļņot rudzus tīrumā, 32824
Dievs dod mūsu kundziņam klibu kāju rijnieciņu, 31531
Dievs pats deva mūs’ kungam klibu kāju vagariti, 31461
Dievs dod mūsu kundziņam tupu rāpu vazaties. 31282
Nedod Dievs tādu kungu, kādi mani bāleliņi: 3438
Dzīvot man slimu mūžu, iekam Dievs labu deva. 9177
Lai Dievs dotu visu labu visu ļaužu peļamā. 8637,2
Dievs dod rītu labu laiku, tad es iešu siganos; 33309



Sērs mūžiņš man augot, Dievs dod laimi dzīvojot: 25756
Sērs mūžiņš man augdam(?) Dievs dos laim’ dzīv’dam: p.1 49391

Zīlišu kaisita ta istabiņa; Dievs deva zīlišu lasitaju. 1521
Dievs dos lietu no nelietas, paliks lieta nelietā. 9048
Dievs dos lietu no nelietas, i ļaudim žēl palika. 9049,1
Kad Dievs dotu, ka es būtu mežasarga līgaviņa, 9639
Lai Dievs dotu, kad es būtu vagarites līgaviņa, 31476
Lai Dievs dod lītum līt, nejās puiši pieguļā; 12502,5
Dievs dod ganu lūrmanim svina acis, alva kājas; 29551
Lai Dievs deva jums, ļautiņi, nezinamu sirdēstiņu. 8676,1
Kad Dievs dotu, ka nomirtu tautu dēla māmuļite, 23177,5
Dievs dod meitu māmiņai pirtī gara nedabūt, 15254
Dievs dod meitu māmiņai lēni laist valodiņ. 13941
Dievs dod meitu māmiņai tupu rāpu vazaties, 15255
Dievs dod mūsu Jāņa mātei labu vien piedzīvot: 32818
Lei Di°vs důd màmiņai otkal nàkt vedejús, 16301
Dievs dod mūsu Jāņa mātei labas goves dābulā. 32696
Dievs dod mūsu Jāņa mātei pilnu kūti raibu govu, 32819
Lai Dievs dod Jāņa mātei baltgalvišus teleniņus. 32695
Dievs dod tev, sievas māte, kā zaķim nolēkāt. 23593
Dievs dod mani sievas māti tupu rāpu vazaties, 23571
Dievs man deva, Dievs man deva, Dievs rokā neiedeva, 6854
Dievs man deve platas acis, es peleku ieraudziju. 12221
Dievs man deva baltas aitas, māte dēlu audzinaja. 7796
Dievs man deva arajiņu, kur likš’ Vācu dāvaniņas? 7293,1
Dievs dod manim arajiņu ozoliņa garumiņu. 7355
Dievs man deva arajiņu ozoliņa resnumā. 7386,1
Dievs dos manim citu gadu jaunu maizes arajiņu. 1127
Dievs dod manim lielam augt, es meitām atdarišu. 11306
Dievs dod man lielai augt, es būš Jāņa līgaviņa. 33100
Dievs man dos lielai augt, es tev ogu palasišu. 1346
Dievs dod man lielam augt, pats precešu līgaviņu. 11514,5
Dievs dos man lielam augt, es ņemš’ tavu vainadziņu. 29285
Dievs dod man lielai augt, es grib’ Jāni vīru ņemt: 33080
Dievs dod manim šoruden dabūt šķidru galvas autu, 5818
Es paņēmu bāreniti, Dievs man deva bagatibu. 5083
Dievs man deve bagatibu bez bagatas līgaviņas. 11515; 22222
Dievs man deva, Dievs atņēma mīlamaju bāleliņu. 1135,3 27676
Dievs dos manim citu bērnu, es to kūmu vairs nelūgšu: p.1 1581,1
Dievs dod manim citu bērnu, es tos kūmus vairs nelūgšu. p.1 18501

Dievs dod manim citu bērnu, šito kūmu vairs neņemšu: 1581
Ja Dievs dos, laime liks, tur būs man krusta bērns. 1085
Dievs man deva krusta bērnu pašā ziedu laiciņā; 1717; 1719
Dievs man deva krusta bērnu, man līkstiņa sen zinama. 1664
Dievs dod man krusta bērnu, man līkstiņa sen zinama. p.1 1664,1
Dievs man deva krusta bērnu(dēlu), nu būs vārtu vērejiņš. 2012
Dievs man deva krusta bērnu, sedzu baltu villainiti. 1311,1



Dievs man deva, mīļa Māŗa pašai jaunu braucejiņu. 16061,1
Di°vs mun deva krustu délu, bus suinišu sorgátàjs. p.1 2012,1
Dievs man deva krusta dēlu, sedžu baltu vilnainiti, p.1 1311,1
Dievs dod manim tēva dēlu dzeltaniem(i) matiņiem. 7257
Dievs man deva, Dievs atjēma manu maizes devejiņu; 27845
Dievs man deva otru draugu, redz’ man vienu dzīvojam. 16960; 22975
Lai Dievs dod man dubļaju, tev ar mauru saaugušu. 9141
Dievs man dos dzīvokliti, gatavā ielienot, 17759
Dievs dos man visu mūžu ar Anname nodzīvot. 27188,1
Dievs man deva visu mūžu ar Anname nodzīvot. 27188,1
Dievs dod manim vēl dzīvot, citu gadu vairs neiešu, 28415
Dievs dod man tā dzīvot, kā dzīvoja veci ļaudis: 3088; 3089
Dievs dod manim simtām dzīte no dujame raibuļām. 716
Dievs dod manim simtu simtu no divām raibulēm! 28978
Dievs dos man simtiem dzīt no to divu raibaliņu. 28978,1
Dievs man deva, Dievs atņēma tav’ raženu ganitaju. 27681
Dievs dos man šonaksniņ jaunu klāt guletaju. p.2 1127,2
Dievs dos man šorudeni jaunu gultas guletaju. 14067
Dievs man deva šorudeni jaunu gultas guletaju. 14067
Dievs man dod šorudeni otru jaunu guletaju. p.2 1127,1
Piedod, Dievī, manim grēkus, tas notika dzērumā: 27042
Piedod, Dievs, manus grēkus, es bij liels grēcinieks: 34281
Dievs piedod manus grēkus, es pielaidu uguntiņu. 23221,3
Dievs dod man citus Jāņus ar aubiti sagaidīt. 33130
Lai dod Dievs man noiet pie ta rudzu arajiņa! 10745
Lai Dievs dod man aiziet četru brāļu ietaļās! 29488
Dievs dod man tur aiziet, ta ezera maliņā! 10741; 23403
Dievs do man tur aiziet, kur māmiņa iznākus’, 9460
Dievs dod man ganos iet, ne sēdēt istabā; 744,1
Dievs dod manim ganos iet, ne sēdēt(i) saulitē; p.1 744,1
Dievs dod mani tautās iet, vīra māti neredzēt! 23203
Kaut Dievs dotu man sajusti, kad māsiņu niecinaja, 13724
Kādu Dievis mani deva, tādu māte audzinaja, p.2 8494,1
Dievs dod manim ļaužu kļūt, bajaram maizi dot. 31183
Dievs man deva, ļauns atņēma dancotaju kumeliņu; 29668
Dievs dos man pilnu kūti no ta viena strupļipiša. 4943
Gan Dievs manim laiku dos, gan Laimei labi ļaudis. 9731
Dievs dod man nolauzt kāju, ja man tāda gaditos. 21391,1
Dievs dod man nolīgot tâi ezera maliņā. 10740
Dievs dod mana ielīgota rāmu ļaužu sētiņāi. 10579
Dievs dod manim ielīgot rāmā tautas sētiņē? 357
Dievs dod man aizlīgot uz to rudzu tīrumiņu. 10742
Dievs man deva labus linus, linim labas pakuliņas; 28331,2
Dìvs maņ devę maizis pa ļeļam gabolam. p.1 2206,2
Dievs dos man mūžu maizi, mūžu maizes devajin’. 17795
Dievs man deva tīru maizi, stallī bēru kumeliņu. 9121,2
Dievs man deva krusta meitu, segloj’ bēru kumeliņu. p.1 1328,1



Dievs dos mieru, veselibu, i ta cita sagaidija. 33231
Dievs dod man tad nomirt, kad zied ievas, ābelites. 27381
Dievs dod man jaunai mirt, ne vecai nodzīvot! 27304,4
Dievs dod man tā nomirt, kā nomira tēvs, māmiņa: 4
Lai Dievs dotu, ka nomirtu, ka ne gada nedzīvotu, 15856
Kad Dievs dotu, māmulit, ka rītā es nomirtu! 27344
Kad Dievs dotu, ka es mirtu jauna meita vaiņagā! 27343
Dievs dod mani šoruden dabūt pašu ozoliņu. 6031
Dievs dod man šoruden dabūt pašu ozoliņu. 33127; p.2 6031,1
Dievs dod manim dzīvojot aplam maizi nopelnīt. 27083
Dievs dod man nopelnīt no bajāra villainiti. 4606
Dievs dod man vislabo visu ļaužu peļamo. 8637
Dievs dos man šoruden vācelites pinejiņu, 10492
Dod man, Dievs, to pļaviņu, tās pļaviņas pļāvejiņus! 28584
Dievs dod manim mīkstu prātu, kā tas villas ērkulitis. 7118
Dievs dod manim tādu prātu, visiem trijim atsacīt. 15166,5
Dievs dos man jaunus radus, Dievs dos jaunu arajiņu. 27830
Dievs man deva, Dievs paņēma manu rožu ravetaju. 27716
Dievs dod man godā tapt ar to sēru vaiņadziņu. 4647
Dievs dos manim šoruden jaunu gultas taisitaju. p.1 1127,1
Dievs dod manim iztecēt no dzēraja tēva dēla. 7144
Dievs dod manim iztecēt no ļautiņu valodām. 8282
Dievs dod man tik telišu, cik skudrišu pūlitī! 18179; p.2 1326,1
Dievs man deva vīra tēvu diž’ ozola resnumiņu; 25362
Dievs dod man satikties tās meitiņas bāleniņu. 11387,2
Dievs dod man satikties ar saviem bāliņiem. p.1 474,1
Dievs dod man satikties ar godigu tēva dēlu! 29475
Dievs dod man sasatikt ar godigu tēva dēlu. p.2 474
Dievs dod manim satikties lejā dēla māmuļiti, 23202
Dievs dod man satikties ar sieniņa pļāvejiņu. 28731
Dievs dos manim šorudeni zelta jostas valkataju. 9841
Dievs dod manim veselibu, man mazami bērniņam: 3974
Dievs man deva labu vīru, vīram gudru padomiņu. 28331,2
Dievs līdz man vīram tapt, ies’ zemē kūpēdama. 2505
Dievs dod man vīram tapt, tu noskriesi putedama. 2505
Dievs dod mani vīram būt, gan tu vairs neturesi. 3823
Dievs man deva to zāliti, kur sirsniņa nesāpeja. 9089
Dievs dod man tā zarot jele mūža galiņā. 18135,4
Dievs man deva maizes zemi, Laime liedza arajiņu. 9459
Dievs man deva tīru zemi, kungs bagatu mātes meitu. 5220,2
Es paņemšu bāreniti, Dievs dos mantu dzīvojot. 5083,2
Būs mīliga dzīvošana, Dievs dos mantu dzīvojot. 6300,4
Labak jaunu, nekā vecu, Dievs dos mantu dzīvojot. 11200
Nu Dievs deva Māritei brūnu svārku valkataju. 1830
Dievs dod tevim, jaunā mārša bez ļipām baltas aitas, 25375
Dievs dod tevim, jaunā mārša bez ļipāmi baltas aitas: 25376
Dievs dod tev, jaunā mārša bez ļipāmi baltas aitas, p.2 25462,1



Dievs dod laimi māršiņai, visas aitas bez ļipām. 25462
Dievs dod mūs’ māsai tik vieglu mūžu. 24081
Piedod, Dievs, meitai grēkus, meita liela grēceniece: 6840; 6842; 6843; 

6844
Piedod, Dieviņ, meitai grēkus, meita liela grēceniece: 6841
Piedod, Dievs, meitas grēkus, meita liela grēceniece51: 6845
Dievs, piedod meitai grēkus, meita liela grēceniece: 34061
Dievs dod meitiņai labu laimi dzīvojot, 25745
Meitiņām, māsiņām Dievs vienadu laimi deva: 17768,5
Tēvs dēlu gaidija, Dievs deva meitu; mātei palīgs, ne tēvinam.52 1169
Dievs dod pašu sieta mēli sēnalās iesijāt. 8523
Dievs dod mums sadienēt ar vaiņaka ņēmajiņu. 24477
Dievs dod mums(man) tā dzīvot, kā dzīvoja vecakie: 25744
Labi, māte, šimbrīžam, lai Dievs dod mūžiņam; 26551,11
Dievs dod manam mūžiņam zelta staros atstarot. 18135,6
Dievs man dos nabagam, i manam bērniņam. 31224
Dievs dod mūsu naidniekam simtu govu ganos laist, 9094
Dievs dod sievas nedabūt tam eglītes nesejam, 18544
Labak dziedu, nekā raudu, Dievs dos otru ganijot. 732
Dievs dod tev, ozoliņ, simtu gadu nelapot: 13377
Dievs dod pāditei sešiem braukt. p.1 1329,1
Dievs deva pāditei sešiem braukt, p.2 1329,1
Kūmām iedama trīs zirgiem braucu; Dievs dod pāditei sešiem braukt! 1329
Dievs dod pādei tik gosniņu, cik skudriņu pūznitī. 1326
Dievs dod pāditei jo jaunai ieti! 1561
Nevēlu pāditei visas savas laimes; Dievs dos pāditei jo labu laimi. 1460
Kūmām iedama dālderus miju; Dievs dod pādam dukatus mīt.53 1323
Lai Dievs deva pāditeje vairak zelta, ne sudraba. 1310,1
Nu Dievs deva pādeniņu, nu naudiņa iztēreta. 1782,1
Nu Dievs deva pādeniņu, - pele naudu izvilkuse. p.2 1783,1
Nu Dievs deva pādeniņu, - peles naudu izvilkušas. 1783
- Dēkla man rokas šķīra, Dievs piedeva padomiņu. 15433
Laimit’ mums rokas šķīra, Dievs piedeva padomiņu, 33622
Celsimies paši agri, Dievs dos gudru padomiņu. 4721
Dievs dod manam pēlejam zelta zobus, vara mēli, 8365
Lai Dievs dod citas piecas līdz citiemi Jānišiem. 32451
Dievs dod mūsu preilenei trejus dvīņus vasarā; p.2 127031

Dievs dod algas tam puišam, kas preceja pavasari, 24551,1
Dievs dod laimi, nedod laimi, puišam mirt bez laulibas. 11709
Dievs dod mūsu puisišiem čiganieti nobučot. 12704
Dievs dod pumpu mugurā, čulgas mēles galiņā. 8519
Lai Dievs dod, ka aizrautu tautas manu augumiņu. 6149
Kad Dievs dotu to redzēt, ka atnāktu istabāi! 1117

51 Rādītāja oriģinālā divās iepriekšējās piemēru rindās neatbilstoši norādītas vārda “Dievs” formas, bet šāda varianta
nav vispār.

52 Atšķirībā no citiem paraugiem, šeit dots pilns daktiliskais teksts, ne divrinde.
53 Pilns daktiliskais teksts atšķirībā no iepriekšējā.



Dievs dev’ tam neredzēt rīta saules uzlecam. p.1 4361 

Nadod Dievs to radzāt, ko redzēju Lietovā! 2617,4
Es redzeju ļaunu dienu, Dievs dod vairs neredzēt: 6251
Tev pašai bērni auga, Dievs dod rumbas resnumiņu. 4833,8
Dievs dod lab’ migl’ rīt, kad pārved sērdieniņ’, 5092
Dievs dos rudzišus, cepsim maiziti; cūciņa mūsu arajiņš, 2200
Dievs dod zeltu, sudrabiņu, ar kājiņu rušināt. 32821
Dievs dod mūsu saimniekam simtu gadu še dzīvot, 32829
Dievs dod mūsu saimniekami zelta kroni galviņāi, 32828
Dievs dod mūsu saimniekam pilnu kūti govu, vēršu, 32827
Kad Dievs dotu rītu salnu, rītu ietu ciganos. 33315
Dievs dod tev, sijataja, sēnalās nosagriezt. 8203
Dievs nedod tādus skauģus, kādi mani bāleliņi: 3563,1
Dievs dod putnu šāvejam ne spalviņas neredzēt. 28258
Dievs dod tai lielai augt, būs launaga nesejiņa. 1181
Dievs dod tam svina kājas, alva acis aizalvotas, 8431
Dievs dod tam neredzēt rīta saules uzlecot, 8366
Dievs dod tam (viņam) cūku cirpt, aveniņu svilināt. 8433
Dievs dod tām sapelēt, valkatajas nedabūt. 12087
Dievs dod algas tautiešam, pavasari bildinaja: 14876
Dievs dod algu tautiešam par valodu cēlumiņu. 8364
Dievs dod algu tautiņām par valodu cēlumiņu. p.2 8364,1
Dievs dod algu tautiešam par vaiņaga jēmumiņu. 24374
Dievs dod algu tautiešam, mani jaunu zadinaja. 14877
Lai Dievs dotu tautām jāte, tūlin gribu līdzi iet: 3274,1
Lai Dievs deva tik telišu, cik ļautiņu baznicāi. 29451
Lai Dievs dod tik telišu, cik lapiņu bērziņā! 28968
Dievs dod tev tā nobirt, kā ievai ziedi birst. 31515
Dievs dod tev tā pieblīst, kā resniem dzīpariem. 25387
Dievs dod tev padzerties, iešķiņķosi pāditei. 1831
Dievs dod tev ilg’ dzīvot, atkal tādu padarīt. 19485
Dievs lai dod tev aiziet mana balsa galiņā. 506,1
Dievs dod tev noklaudzēt kā tukšai cibiņai! 29257
Dievs dod tev tur palikt mana balsa galiņāi. p.1 506,1
Kamēr Dievs tev pašai dos. 18936,1
Dievs dod teva āzsarīt pirmajama kumasam! 19249
Ēd, Madite, rij Madite, Dievs dod tev aizrīties! 19243,9
Dievs dos tev tā smirdēt, kā smirdēja ievas nūja. 31499,1
Dievs dod tev nosmirdēt kā ievai purmalā. 31499
Dievs dod tevim satikties tādu lepnu tēva dēlu. 11266
Dievs tev deva, Dievs atņēma cepurites valkataju. 1134
Dievs dod mūsu Jāņa tēvam labu laimi dzīvojot, 32820
Lai Dievs dod tam tēvam miežiem augt tīrumā, 32817,2
Dievs dod tiemi nolocīt visu viņu tikumiņu. 9042
Ēst manim gružu maizi, iekam Dievs tīru deva; 9177
Dzížam divi, dzížam divi, cìkom Dìvs trešu d*ęvę, p.1 284,1
Kad Dievs dotu mūs’ muižā šķību, greizu vagariti, 31467



Kad Dievs dotu vagarim svina kājas, alva acis, 31460
Dievs dod mūs vagaram svina kājas, alvas acis, 31460
Dievs dod mūsu stārastam svina kājas, alva acis! 31459
Dievs dod mūsu stārastam aklam mūžu nostaigāt, 31458
Dievs, devi tautās labvakariņu! 33585
Koz’ Dievs dos, gadisies kulainišu valkatajs. 7225
Koši, koši, jauki, jauki, kad Dievs deva vasariņu: 545; 2871; 28645; 

30145,2; p.2 28171,2
Pats ar pašu dieti gāja, Dievs dos miežu vasariņu. p.2 241581

Dievs dod labu vasariņu, līgos liepa ar ozolu. p.2 12460,1
Dievs dod miežu vasariņu, līgos liepa pie ozola. 12460,1
Dievs dod miežu vasariņu, citu vezšu bāliņam. 18389
Dievs dos miežu vasariņu, es būš’ vienu bildināt. 11561
Dievs dos miežu vasariņu, pāries pilna līgodama. 30842
Dievs dod miežu vasariņu, ņemšu vienu maldināt. 11162
Dievs deva miglaiņu vasariņu. 33458
Dievs dos siltu vasariņu, būs mušām baribiņa. 12705,2
Dievs dod tevim, vedekliņa, bez ļipiņas aveniņu, 25270
Dievs lai dod veselibu lieldieniņu sagaidīt. 33281
Lai Dievs dod veselibu, nedzīvošu samisuse; 118
Tódys vìtiņis grib*ę\ju54, tódu man Dìvys d*ev*ę; 25948,1
Ka Dievs dot’, vilks nokostu mana brāļa kumeliņu! 11878
Dievs dod vilkam aklam būt, lāčam strupu deguniņu; 12704; 28850; 31282
Dievs dod vilkam stulbam būt, lāčam strupu deguntiņu, 28851
Dievs dod tās vilciņam pa vienai nolasīt! 29138
Dievs dod viņai baltas aitas, visas aitas bez ļipām. 25462
Deva Dievs, vaj nelaime viņam manis sagaidīt. 22133
Dievs dod viņam tur palikt manas balss galiņā! p.2 506,1
Dievs dod viņam izpeldēt, tad būs nauda šâi zemē. 30907,1
Dievs dod viņam tādu prātu, vairs mājās nepārnākt. 27182
Dievs dod viņiem nobālēt, kā atmata zālitei. 8606
Nu Dievs deva zemenieku, kur nu likšu pirkstainišus? 14285
Dievs dod tā zirdziņiem apaļiem baroties. 30068
Dievs dod manam kumeļam apaļam baroties. 30199
Dievs dod zivu zvejniekam tukšu laivu nobraukāt; 11710
Nedod, Dievs, es negribu melnu galvu arajiņu; 10370
Nedod, Dievs, es negribu (al.: nevēl’, Laime) mellu galvu arajiņu: 10371
Nedod, Dievs, negribeju kaimiņos, arajiņa; 10380
Nedod, Dievs, neliec (al.: nevēl) Laime, kaimiņos arajiņa: 10382
Nedod, Dievs, nedod Laime, nāburgos arajiņu, 10379
Nedod, Dievs, nevēl Laime, nāburgos arajiņu55, p.2 10379,1
Nedod, Dievs, es negribu slinka vīra arajiņa; 10372
Nedod, Dievis tād’ araju, kam nav sava kumeliņa: 9749,2
Nedod, Dievs, tād’ araja, kā manai māsiņai: 21914

54 LD iespiests “gribeju”, kas nedz atbilst manuskripta lapiņas uzrakstījumam, nedz saglabā atveidojuma konsekvenci
pat vienas dziesmas ietvaros (pierakstītājs platās skaņas atveidei izmanto ä)

55 Rādītāja oriģinālā apvienots ar iepriekšējo, neievērojot atšķirīgo darbības vārdu.



Nedod, Dievs, neliec Laime, zābakaina arajiņa: 10383
Nedod, Dievs, nevēl’, Laime, zābakos arajiņ’, 10384
Nedod, Dievs, neliec (al.: nevēl’), Laime, atraišam sieva būt, 10381
Dievs nedod atraitņam noņemt manu vaiņadziņu; 9738,1
Nedod, Dievs, atraitņam noņemt manu vaiņadziņu: 10367
Dievs nedeva atraišam nojemt manu vainadziņu. 10390
Nedod, Dievis, atraitņam noņemt manu vainadziņu. 10390
Nedod, Dievs, atraitnim noņemt manu vainadziņu! p.2 10390,1
Dievs nedeva ar tautieti augt vienāi sētiņāi 9463; 10379,2
Nedod, Dievs, sliktu ļaužu labajam bāreņam. 5159
Dievs nedod tādu godu man nabaga bērniņam! 22691
Nedod Dievs tādas slavas i nabaga bērniņam, 8721
Nedod Dievs bērziņam elkšņa lapiņ i lapot; 12113
Nedod, Dievis, laba mūža pirmajam brūtganam: 15597
Nedod, Dievs, to darīt, ko darija ciema meitas: 6699,6
Nedod, Dievs, es negribu visai daila tēva dēla: 10373
Nedod, Dievs, tādas dienas, kādas dienas bāritei: 4910
Nedod, Dievs, tādu dienu, kādas dienas čiganam: 33496
Nedod, Dievs, tādu dienu, kādas dienas čiganiem: 33497
Nedod, Dievs, tādu dienu, kādas dienas ganiņam: 29273,4
Nedod, Dievs, tādu dienu, kādas dienas Mārtiņam: 30228
Nedod, Dievs, tā dzīvoti kā kaimiņu Pēterim: 34270
Sērs mūžiņš man augot, nedod, Dievs, dzīvojot! 9268
Saka gudru tautu dēlu, nedod Dievs tās gudribas! 29918
Nedod, Dievs, neliec, Laima, ģeķam jaunas līgaviņas! 22130; 12114
Nedod, Dievis, tur aiziet, kur balstiņas atskaneja: 413; p.1 413,1
Nedod, Dievs, tur noiet, kur nogāja gredzentiņš: 6336
Nedod, Dievs tur noiet, kur ir jauna vīra māte: 23490,2
Nedod, Dievs augsta kalna, netikuša arajiņa: 10368
Dievs nedevi tādu klaju, kāda klaja tâi sētāi: 19025
Patim lobam kùkam Dìvs lopu nad*ęv*ę; 33612
Dievs nedeva tādas kūmas, kādas kūmas tam bērnam: 1582
Nedod, Dievs, staigna purva bridejam kumeļam, 5159
Nedod, Dievis tādas laimes, kā manam bāliņam: 22198
Nedod, Dievs tādas laimes kā manai māsiņai: 22197
Nedod, Dievs lietum līt, man ejot tautiņās: 18154
Dievs nedeva lietum līt, man ejot tautiņās! 18154,1
Nedod, Dievs, lietum līt, šodien lietus nevajag, 28462,1
Nadúd, Dìvs, tódu ļaužu, kódi ļaud’s Leìksnìšûs: 193667
Nedod, Dievs tādus ļaudis, kādi ļaudis maliņā: 26007
Nedod, Dievs tādu ļaužu, kāda mana vīra māte: 23425
Nedod, Dievs, bez maizites, ne bez sava arajiņa; 10369
Nedod, Dievs, vaira malt ar bāliņa līgaviņu! 8053,2
Nedod, Dievs, nelem, Laima, man dzēraju arajiņu! 10133,3
Nedod, Dievis, man jaunai tik dzēraju arajiņu; 27036
Dievs, nedodi man atrast bez māmiņas arajiņu; 23138
Nedod, Dievs, man cerēt nāburgos arajiņa: 10376



Nedod, Dievs, man bēdiņu, es nemāku bēdaties; 5282; 5283
Nedod, Dievs man dzēraju, man krodziņš tuvumā; 27035
Taipaţ man bòryņęi Dìvs dz*eivis nad*ęv*ę. 33612
Nedod, Dievs, man aiziet pie dzēraja tēva dēla. 10073
Nedod, Dievs, man noiet meitas zagt madarās: 13465
Nedod, Dievs, neliec man iet citā maliņā: 21622
Nedod, Dievs, man aiziet pār robežu tautiņās: 10375
Nedod, Dievs, man līgot tâi ezera maliņā. 10740,5
Nedod, Dievs, man nomirt zam vizuļa vainedziņa! 27385
Nedod, Dievs māsiņai dzīt telišu bāliņos. 12113
Nadúd, Dìvys, nalaid, Laìmę, mòsóm beut ìtaļóm! 23826
Nedo Dievs svešu māti pabērnos ievedamu: 4422
Nedod, Dievs meitiņām dzērajiņu māmuliņu, 20034
Dievs nedod meitām mirt, meitas grūti paglabāt: 27686
Dievs nedeva, Dievs nedeva meitai mirt vaiņagā! 27748,1
Nedod, Dievs, nedod, Laime, meitai mirt vaiņagā! 27742
Nedod, Dievs, neliec, Laime, meitai mirt vaiņagā! 27743; 27744; 

27745; 27746; 
27747; 27748

Nedod, Dievs, nevēl’, Laime, meitai mirt vaiņagā! p.2 27745,1
Nedod, Dievs, mīļa Māra, meitai mirt vaiņagā: 27741
Nedod, Dievs jaunai meitai baru vesti tīrumā, 28461
Nedod, Dievs tādu meitu, kādas meitas kaimiņos: 10443,5
Dievs nedod tādas meitas, kādas meitas Vanagam(saimn.v.): 20745
Nadúd, Dìvs tódu meitu, kódys męitys Vyškonìšu: 12890
Nedod, Dievs, jaunam mirt, jaunu grūti paglabāt: 27740
Nedod, Dievs, jaunai miert, nav dobites racejiņu; 27335,1
Dievs nedeva tādu muļķi, kā ta mana māmuliņa: 17866
Dievs nedod tādu mūžu, kāds mūžiņis liniņam: 28354,1
Dievs nedevi tādu mūžu, kāds mūžiņis liniņam: 28354,1
Vaj tik vien Dievs nedeva, kā manam mūžiņam: 11089,10
Nedod, Dievs, kad pienāktu, tad muguru oderetu. 3044
Nedod, Dievis manu namu brāļa nama galiņā, 23825
Nedod, Dievs tāda nama, kāds namiņis tautiņām: 25804,3
Nedod, Dievs, tādas pirts, kāda bija Laimes pirts: 1228; p.1 1228,1
Nadùd, Dìvs, taida svòta, ni čortam taida bròļa: 19204,3
Nedod, Dievs, nedod, Dievs, puišam mirt bez laulibas. 11709
Dievs nedod tādus puišus, kādi puiši Blintenē: 20405
Dievs nedod tādu puišu kādi puiši kaimiņam! 20256,1
Nedod, Dievs tādu puišu, kādi puiši Kurzemē: 9912,9
Dievs nedodi tā raudāt, kā raudaju uzaugdama: 3977
Nedod, Dievs, to redzēt, kad apmals malejiņi. 8168
Nedod, Dievs to redzēt, kad apmala malejiņi. 28799; p.2 8168,1;
Nedod Dievs to redzēt, ko redzeju sapniņā: 10389; 14391,4; 

26028,11; 31864,7; 
34095

Nedod, Dievs, tādas salnas, kāda salna šoruden: 22131; 24738,11



Nedod, Dievs, tādas salnas, kāda salna tautiņās: 24791
Dievs nedeva tā sērdieni, kā es biju sērdienite: 3975; 3976
Nedod, Dievis tik sērdieni, ka es biju sērdienite: 4137
Dievs nedod tik sērdieni, kāda es sērdienite: p.2 3977,1
Nedod’, Dievis, tik sērdieni, kā es biju sērdienitis: 4136
Dievs nedeva tā sērdieņa, kā es biju sērdienits: 4137
Nedod Dievis tādas sievas, kā manami bāliņam: 21310
Dievs nedeve sieviņāme otrreiz iete tautiņās! 22174
Nedod, Dievs, mīļa Māra, zvejenieka sievai būt: 10377
Nedod, Dievs, stārastā manu baltu bāleniņu: 31480
Nedod, Dievs, neliec Laime, ar atraitni sasatikt: 9712,4
Nedod, Dievs, nedod, Laime, ar neveikli satikties; 10378
Nedod, Dievs Jāņu nakti ar puišiem satikties: 33124
Nedod, Dievs kunga vārgu, kunga vārgam grūts mūžiņš: 31692
Nedod, Dievs liela vēja, smalki lini tīrumā; 10374
Nedod, Dievs, lielu vīru ne manam sirdēstam: 9771
Dievs nedoda tādu vīru gaŗajām biksitēm: 9464
Dievs nedod tādu vīru, kāds manē māsiņē: 27094
Nedod, Dievs tāda vīra, kāds manai māsiņai: 20280,6; 27195
Nedod, Dievs, tādu vīru, kā otrai māsiņai: 27196
Nedod, Dievs tāda vīra, kas pīpeja tabaciņu: 10385
Nedod Dievis vītolam baltus ziedus noziedēt; 10390; p.2 10390,1
Izdur, Dievs, skauģam ac’s, kas pa mežu lūrejās. 29208
Ziemsvētkos Dievs piedzima, lieldienās šūpli kāra. 33295
Vaj tad tevi Dievs iedzīna, manu pašu līgaviņu? 11197
Domā, Dievs, gādā Dievs, bāriņam labu ļaužu; 5093
Gādā, Dievs, gādā, Laime, man jel labu arajiņu; 9486,1
Gādā, Dievis, gādā, Laima, man nabaga bārenei 5109
Domā, Dievs, gādā, Laima, tai malciņas cirtejiņu. 5063,1
Gādā, Dievs, gādā, Laime, tai malciņas cirtejiņu. 5063,2; 27840,1
Gòdoj, Dìvs, gòdoj, Laìma, man jaunai daùdz vajag: 5680,1
Neraudi, kulite, gan Dievs gādās. 31218
Kuris Dievs iegādaja mūsu pašu māsiņai! 23107
Dievs, gausini man maiziti, tāļu mana cepejiņa; 31742
Dievs gausina man maiziti, tālu mana cepejiņa; 31742
Nesacija Dievs gausin’, ne paldies paēduši. 28813
Dievs glābs manu kumeliņu, es pats savu līgaviņu. 30198
Globoj Dìvs, globoj Laìm*e, globoj poša mòmuļeņa. p.1 30221

Godā, Dievis, mani deva, godam māte audzinaja, 21883
Godaj’ mani, Dievs un Laime, man nav savu godataju. 5059,1
Negrib Dievis, mīļa Māŗa, pelekiem staigajot. 1614
Sagriez, Dievus, brāliņam rudzus, miežus tīrumā. 27997
Sagriez, Dievs, rudzus, miežus, Jāņa tēva tīrumā. 32852
Sagriez, Dievs, rudzus, miežus, lielajā tīrumā. 33464
Dievs atgrieza jūsu spēku līdz citam rītinam. 8188
Nogriez, Dievs, savus suņus, mūsu ganu nespīdzini. p.1 762,1
Atjāj Dievis vakarā, - kur likš Dieva kumeliņu? 32911



Dievs atjāja vakarā, kur liks Dievs kumeliņu? 4978,4
Dievs gāja pa lauku pa ežu ežām, 32559,2
Dievs gāja pa priekšu kūmami namā, Māriņa rotaja no pakalenes 1390
Dievs pakāra velna bērnu ozoliņa galiņā. 33673
Dìvs56 pakar puìšu sirdi, kuri maitas nycynova. 8419
Ļaudis ēda, ļaudis dzēra, Dievs aiz loga klausijās, 1440,3
Dievs paklausa sērdieniša asarotu lūgumiņu. 4024
Dievs aiz loga klausijās, vaj Dieviņu piemineja. 1440,3
Atlaid, Dìvs, munus grékus, vaìra saimes nakrindéšu. 31121
Nelaid, Dievs, savus suņus manu ganu spīdzenāt. 762
Dievs nolaida bumbul’ zemē, bumbuls negrib zemē augt; 2137
Kādu Dievs, Laime laida, tādu māmiņ’i aukleja. 8741
Tāda biju, kā Dievs laidis, kā māmiņa auklejusi; 8933,1
Dievs būt’ mani vīru laidis, ne meitiņu vaiņagāi. 3799
Vakar Dievis laulavās, šodien mani bāleliņi; 16050
Lec, Dievis, papriekšu ar mīļu Māŗu, es lēkšu pakaļ ar savu pādi. 1510
Palīdz, Dievs, kam palīdz, palīdz miežu arajam 28082
Lobs vokors (Dìvs paļeidz), bòriņeiţ, dz*èržu ţevi aizdz*erùţ. 1976,14
Bāritei Dievs palīdz, laimi dod dzīvojot. 5153
Palīdz, Dievs, kam palīdzi, palīdz alus brūveram: 19768
Palīdz, Dievs, kam palīdz, palīdz mūsu brūveram: 19769
Laíkam Dìvs paleidzés, ar bòrini lab’ dzeivót. 5084
Bārenite tā meitiņa, Dievs palīdz dzīvojot. 4330
Ja gājusi garu ceļu, Dievs palīdz dzīvojot. 11014
Līdzi, Dievs, man dzīvot, ļaudis man nepalīdz, 8660
Lai Dievs līdz nodzīvot ar to vienu līgaviņu! 25749
Nu jāiet tautiņās, - palīdz Dievs dzīvojot! 17851
- Dievs, palīdzi, Dieva dēli, vaj redzeji tēv’ ar māti? 4987
Dievs palīdz, tautu dēls, linu zemi ecejot! 28327; 28328
Palīdz, Dievs, pirmu dienu, palīdz visu nedeļiņu. 31649
Ik dieniņas Dievs palīdz, šo dieniņu nepalīdz: 13305
Ik dieniņas Dievs palīdz, šodien Dievs nepalīdz: 13305
Lai Dievs līdz izganīt līdz pašam vakaram. 28860
Dievs palīdz ganiņam! Paldies ceļa gājejam! 29556,2; p.2 29556,1
Dievs palīdz ganiņam, i celiņa gājejam. 29556
Dievs palīdz, ciema gane, vaj telites pieganiji? 29366
Palīdz, Dievs, kam palīdz, palīdz govu ganiņam 28862
Palīdz’, Dievis, man jaunam, man jaunam daudz vajag: 5680,2
Palīdz, Dievs, man jaunam jaunās māršas vizināt; 18319
Palīdz, Dievis, palīdz Laime jaunam māršu vizināt: p.2 18319,1
Nebēdajat, jūs, ļautiņi, kalpam Dievs palīdzēs. 22345,1
Palīdz, Dievs, kalpiņam, kalpiņš kala makšķeriti, 31103
Dievs, palīdzi kaŗāi kaŗu uzvarēt. 32041,1
Redzesim dzīvodami, kā katram Dievs palīdz. 33861
Redzesim dzīvodami, kuram Dievs palīdzēs. 8736; 33861; 

p.1 8736,1
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Līdz’, Dievs, rijas kūlejam pilnu sērt tukšu kult, 31576
Līdzi, Dievis, rijkuŗam, šīs naksniņas kūlejam: 31577
Dievs palīdz, kara kungi! Ļausiet man kaŗā iet? 32099,1
Labi Dievs man līdzeja, vēl jo labi znotiņam. 26551,2
Dievs līdz man nolūkot pa prātam līgaviņu. 11374
Ja man Dievs palīdzēs, es visiem cauri tikšu. 13642
Ja man Dievis palīdzēs, es apaušu kurpitēs. 14778
Kad man Dievs palīdzēs, es otram maizi došu. 5187
Palīdz Dievs man maļot, nepalīdz velejot: 8156
Ja man Dievis palīdzēs, raudās viena meitu māte. 13946
Lai Dievs līdz man mazam cilpām dzēni ritināt. 30409
Dievs līdz man visu mūžu zelta zarus zarodam. 18135,5
Palīdz Dievs māsiņai baltajās aitiņās! 20589
Lai līdz Dievs tev, māsiņ, man gan laba gulešana. 27656,1
Lobreit, mòşeņ, Dìvs ţev paļeidz! p.2 33573,1
Dievs palīdz tai mātei, kas Jāniti vārdā lika: 1401
Līdzi, Dievis, tām meitām, kas iet kungu laidarāi: 31685
Palīdz, Dievis, tai meitiņai, kam nevaid māmulites. 4266
Dievs palīdz tai meitiņai visu mūžu dzīvojot! 17655
Dievs palīdz mudigam mudigos solišos, 11711
Līdzi, Dievs, nu es ņemšu novainotu mātes meitu. 13843
Pamazam es dzīvoju, pamazam Dievs palīdz, 29876; 34278; 

34279; 34280,1
Pamazām vien dzīvoju, pamazām Dievs līdzeja; 34280
Palīdz Dievs tam puišam, kas uz jaunu domajās, 25745,1 25755
Labrītiņ, Dievs palīdz! vaj būs silta istabiņa? 19094
Labrītiņu, Dievs palīdz! svešu ļaužu istabā. 19095
No rītiņa malt iedama: Labrītiņ, Dievs palīdz! 8147
Labrītiņ, Dievs palīdz! vaj samali maļamo? 8059
Labrītiņ, Dievs palīdz! kumeliņu seglojot. 34043,6
Lobreiteņ, Dìvs paļeidz, kumèļeņu sadlòjùţ! 34043,6
Labrītiņ, Dievs palīdz! ta pirmā valodiņa. 3029; 8148; 11991; 

p.1 3029
Dievs palīdz! labrītiņ! ta pirmā valodiņa. 14588,1
Labrītiņ, Dievs palīdz! ta pirmaja valodiņa. p.2 3029,1
Lai Dievs līdz rociņām launadziņu nopelnīt. 2979
Uz reiz stāvu uztrūkos, tautiets saka: Dievs palīdz! 14376
Es saciju: Dievs palīdz, viņa slauka asariņas. 13709,6; p.2 13709,1
Es saciju: Dievs palīdz! viņš slaucija asariņas. 9624
Es saciju: Dievs palīdz, viņš sacija: kas tur bij? p.2 20776,1
Es saciju: Dievs palīdz! Viņš sacija: ko tu teici? 20776,2
Es saciju: Dievs palīdz! viņš ar āzi krūmiņos. 25872,3
Dìvs paleidz*, sp*èlnìceņi, kù tik skaiški sp*èlèjat? 13646,7
Tad ij Dievs palīdzēs taisnu ceļu nostaigāt. 34199
Palīdz, Dievs, palīdz, Laime, tam jaunam stūrmaņam 30823
Kā, svainiti, Dievs tev līdz, kā manai māsiņai? 23080
Līdzi, Dievis, debess tēvis, es iesāku gaŗu ceļu; 31791



Dievs līdz manim klātu tikt, es iegrūstu ūdenī. 9188
Labvakar, Dievs palīdz! vaj gaidijāt budelišus? 33341
Dievs palīdz, labvakar! mana veca māmulite. 26535
Labvakar, Dievspalīdz! ta pirmaja valodiņa; 32619
Dievs palīdzi! dēlu māte, ogļu maisus velejot. 21604,2
Palīdz, Dievs, nu es gribu bārgu kungu vergos iet; 31697
Dievs, palīdzi, mīļa Laima, pievilt labu mātes meitu. 13854
Dìvs paļęidz, zv*ejnìçeņi, voj nav ţę bòļeļeņa? 30894,1
Dzīvojiet, labi ļaudis, lai jums Dievs palīdzeja, 27466
Dzīvojiet, labi ļaudis, ka jums Dievs palīdzeja, 27466
Labvakar, saimeniek! Kā jums Dievs palīdzeja? 33342
Strādajiet, strādajiet, lai jums Dievis palīdzeja! 31710; p.2 31710,1
Raudadama tautās gāju, gana labi Dievs līdzeja: 25985
Ka man Dievs palīdzeja, es visiem cauri gāju. 13642
Tā dzīvoju, kā vareju, kā man Dievis palīdzeja; 31252
Šorīt man Dievs līdzeja, kumeliņu seglojot: 14478
Cik man ļaudis ļauna vēl, tik man Dievs palīdzeja. 9112
Kad man Dievs palīdzeja, es otram maizi devu. 31075
Pats aiz prieka nevareju, ka man Dievs palīdzeja. 28358
Kad man Dievis palīdzeja, pilni tautu tīrumiņi. 16452,3
Lai man Dievs palīdzeja, svešu zemi staigajot. 30722
Tikušai meitai Dievs palīdzeja: 6897
Dievs līdzeja izpelnīt no bajara sudrabiņu. 31062
Kādu reizu Dievs līdzeja, kādu reizi nelīdzeja, 31207
Lai tiem Dievs nelīdzeja, kas nedzēra brandaviņa! 19898,2
Tumsā gāju māļu malt, tumsā Dievs palīdzeja; 8249
Vienam Dievs palīdzeja, otram saule vizinaja. 33861
Ko tu, kuņa, brīnejies, kad vīram Dievs līdzeja? p.2 2309,1
Dievs aizliedza bititei sarkanaju āboliņu; 9458
Dievs aizliedza bititei sarkano ābuliņu; 30299
Līgo Dievis ar Pērkoni, es ar savu bāleliņu. 32955
Līgsmo Dievis ar Pērkoni, es ar savu bāleliņu. 32955,3
Ūdens gulbi baltu dara, Dievs bāriti ļaužu liek. 5006
Dievs man lika ganos iet, saulitē nesēdēt; 29267,1
Kādu Dievs, Laime lika, tādu māmiņ’ i aukleja. 23021
Ne tur Dievs, Laima lika, kur ļautiņi daudzinaja. 8716
Ne tur Dievs laimi lika, kur ļautiņi daudzinaja. 8716
Dievs man lika vieglu mūžu, Laima liedza raudadama. 9242
Dievs liks tev atraitņu, tavus bērn’s sērdieņus. 4817
Dievs tev liks nosmirdēt kā tam ievas kociņam. 31499
Vaj man Dievs nolicīs dzērajiņu arajiņu? 7515,1
Vaj jūs bija Dievs salicis,- abi vienu dailumiņu! 21353
Vaj man bija Dievs, Laimiņa kā liceni nolikuši, 18075
Nag maņ b*eja Dìvys licis uz tò țeìra yudisņeņa, 22383,1
Vaj man bija Dievs nolicis, vaj Laimiņa novēlejse, 15363,5
Līda Dievs istabā, vaicā pašu saimenieku. 19713
Tu jau pati gan redzeji, neļauj Dievs man dzīvot. 27329



Māci, Dievs, māci, Laime, nu es pate bārenite. 5011
Māci, Dievs, izmācitu, nemākušu māmuliņa; p.1 3035,2
Skaiti, vilks, pātarus! – Es Dievs, nemāku, p.2 2388,1
Maksā Dievs bāliņam simtu jūdžu gājumiņu: 26361
Dievs maksaja tev, bālī, snaiga pūra vedumīn’! 26357
Lai Dievs maksā tiem ļautiņiem, kas degumus dedzina, 29264,3
Maksā, Dievis, māmiņai, es māmiņai nemaksaju; 1972
Maksā, Dievs, manu naudu, manu bērnu vēkšejienu. p.2 291131

Dievs maksā tautietim piecu gadu gaidijumu, 9462
Dievs maksā tev, tautieti, staigna pura bridumiņu! 26357
Maksā, Dievs, zirga varu bāleniņa arumiņu. 27899
Dìvs aiz mane, Dìvs aiz mane, Dìvs aiz munu bòļeļeņu. 23125,1
Kristus, tu mans mīļais Dievs, kā var puišam mutes dot? 9656,3
Trešajā avotā Dievs ar Laimi mazgajās. 32570,11
Es gribeju auzas sēt, Dievs iemeta ezeriņu. 28218
Uzmet, Dievs, lielu miglu, lai neredz izjājot. 12487
Aust gaismiņa, lec saulite, Dievs mielos dvēseliti. 27615
Dievs mieloja dvēseliti karā kautu bāleliņu; p.2 319501

Jau rītā saulitē Dievs mieloja dvēseliti: 27615,1
Mīļo mani, mīļais Dievs, man nava mīļotaja. 4394,1
Mīļo mani, mīļais Dievs, man nav sava mīļotaja. p.2 4394,1
Mīli, Dievis, man’ māsiņu, es brālitis vairs nemīlu; 11327
Dievs mīleja to māmiņu, kur to veda vedeklā. 12314
Nebij mani Dievs gan mīlejs, kumeliņu sedlojot: 15275
Mijam, Dievu, kumeliņus, tev dižans, man dižans. 29608,1
Manubēd Dievs ar Laimu iet lielā ienaidā: 9242
Dievs ar Laimi manis dēļ stāv lielā ienaidā: 9459
Trīs dieniņas, trīs naksniņas Dievs ar Laimi ienaidā: 34015
Trīs dieniņas, trīs naksniņas Dievs ar Sauli ienaidā: 34016
Klausiet jauni, klusiet veci, Dievs ienāca istabā, 30921; 33271
Dievs un tēvs, mīļa Māra, nāc šodien palīgā! 23072
Dievs ņem manu dvēseliti, lūkā citu mātes meitu. p.1 1124,1
Pieņem Dievs, laiž eņģeļi, viņa pate lepojās. 27620,1
Neņem Dievs, neņem velns, neņem rijas kūlajiņi. 31585; p.2 31585,1
Tev pašam lieli grēki, Dievs ņems manu dvēseliti. 15195
Dievs ņems manu dvēseliti, tev būs cita mātes meita. 1124
Dievs ņems manu dvēseliti, lūko citu mātes meitu. 27352,2
Velns tevi neraus, Dievs tevi neņems. 31899
Dievs pieņēma, mēs nesām, viņa pate lepojās. 27620,1
Kur es likšu mellu zirgu? Dievs paņēma arajiņu. 27829
Sakās kungi kaŗā ņemt, Dievs noņēma eņģeļos. 27676
Dievs pieņēma moku ļaudis, vels to pašu mocitaju. 31412,3
Dievs paņēma pātagu: Kic, kaza, zemē! 2692,1
Dievs paņēma kančuku, nodzina zemē, 2692
Dievs paņēma silditaju, otru gultas guletaju. 27857,1
Dievs noņēma tēv’ a māti, karā balti bālelīn’. 4219
Dievs noņēma mīledams sērdienites vaiņadziņu. 24426,1



Pildi, Dievs, gultas malu, sildi manu villainiti. 27887
Pildi, Dievs, to vietiņu, kur ēdēm, kur dzērēm; 2024; 32848; 32849
Dìvs jius’ prìškā, Dìvs pakaļā! 26130
Dievs, pūdē tos puisišus, kas meitiņas niecinaja. p.2 8977,3
Puško, Dievs, citu gadu ar raibām telitēm. 32417
Puško, Dievs, citu gadu, cik skudrišu, tik telišu. 1326,10
Puško, Dievs, rudzus, miežus lielajā tīrumā. 8031
Māt’ puškoja savas meitas, Dievs puškoja sērdieniti; 4598
Kādu mani Dievs radija, tādu māte paloloja; 8494
Še ēdam, še dzeram, še Dievs rod rodamo, 32800
Dievs tautām(i) vēsti rieta, Laime ceļu parādija. 14602
Jo es malu, jo man tika, jo Dievs roda rodameji; 8032
Vaj tamdēļ Dievs norāja, ka ļautiņi niec’nē? 9015
Dievs norāj garus matus, tautas bergu valodiņu. 5496
Ni tí maņi Dìvs ìrauga, ni tí sovi bòļeļeņi. 3886,4
Dievs lai redz tēvu, māti, kas man tādu audzinaja: 2981
Di°vs lei redz kunga riju, kunga li°lus tìruimiņus: 31437,1
Dìvs lai redz ţev, puìséţ, par kauneņa darejumu: 6571
Vaj tu, Dievis, neredzeji manu grūtu dzīvošanu: 25865
Nu bij mani Dievs redzejis, kumeliņu seglojot: 14478,1
Vaj bij Dievs man’ redzejis, kumeliņu sedledam: 14478,2
Kāds Dievs bija to redzejis, viens pats nāca vedejos! 16253
Dievs remdē tēva dusmas, kar pātagu vadzitī. 3048
Ja tev Dievis aizrīdīs, gan ar skruķi pabīdīs. 19243,2
Dievs ar Laimi runajās: kur dosim bāreniti? 5029
Dievs Laimei pasacija, zīda aust nēzdodziņu. 33662
Sargi, Dievs no vecas bābas, kā no skābas rudzu putras; 13022,4
Lai Dìvs sorg’ taidys bàdys, kaida bàda M*eikuļam: 20197
Sargi, Dievs, vairi, Dievs, no dzēraja tēva dēla, 10133,6
Pasarg’, Dievs, man’ no velna, no dzēraja tēva dēlu: 10133,4
Sārgi, Dievis, kā no vella no dzēraja tēva dēla! p.2 10133,2
Sargā, Dievs, glabā, Dievs, manu mazu ganibiņu, 28863
Dievs sargaja kumeliņu, es pats savu līgaviņu. 30198
Divs sorgoj’ muna laimie, kab jyudinia nanuslejktim!57 1217,1
Lai Dievs sarga to māmiņu, kas to ņēma vedeklā! 12314
Sārgi, Dievis, vairi, Dievis, maza bērna māmuļiņ: 2002
Sargi, Dievs, vairi, Dievs, mazu bērnu māmuliti. 3361,1
Dievs pasargi mūsu meitas, ko darija ciema meitas: 6699
Sargi, Dievs, mani jaunu no trijām nelaimēm: 10602
Pasarg’, Dievs, mani jaunu no trejām nelaimēm: 12613
Pasarg’, Dievs, mani jaunu no veciem puisišiem! p.2 13022,1
Dievs lai mani pasargā no veciem puisišiem; 13022
Sargi, Dievs, kunga riju, vado manus bāleniņus. 31615
Satin Dievs, kunga dusmas balta diega kamolī: 31375
Kad es gāju miežus sēt, Dievs sēd ežas maliņā; 19674; 28004
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Sijā, Dievs, tautas mēles smalkajām adatām. 8619
Sildās Dievs, sildās Laime, mana mūža licejiņa. 18173
Izsit, Dievs, puišam prātu, kas meitiņas nicinaja. 8695
Izplìkš, Dìvys, puìša pròtu, kurs m*eitiņis nycynòja. 8695,1
Skaiti, vilks, pātarus! – ko, Dievs, skaitišu, p.1 2388,1
Skaudin’, Dievs, ļaužu mēles dziļā elles dibinā. 8620,1
Skaudin’ Dievs ļaužu mēles dziļā(j) elles dibenā(j) p.2 8620,1
Zvārdzin’ (žvārdzin’), Dievis ļaužu mēles dziļā elles dibinā. 8620,1
Skaudin’, Dievs, ļaužu mēles pašā elles dibenā. 8852
Dievs Laimei saslaucija godajamu nēzdautiņu. 34015
Vaj pats Dievs izslaveja tik slavenu bāreniti: 5247
Kuris Dievs bāreniti tik slavenu slavinaja? 5139
Kuris Dievis bāreniti tik slavenu slavinaja? 5140; 5141
Slīcin’, Dievus, ļaužu mēles jel manās asarās. 8629
Ļaudis smēja man raudot, Dievs bēdigi dzīvojot. 111,1; p.1 111.1
Nudien saku, sodi Dievs! Vaj es viņus aicinaju? 14188,1
Sùd*ei, Dìvs, kó sùd*ei, bazņeickungu nasùd*ei; 31362
Stròpej, Dìvs, kù stròpej, nastròpej bazņeickungu; 31361,1
Dievs sodija tautas dēlu, kas aizveda ganitaju. 17661
Dievs, sodij tautas dēlu, kas aizveda ganitaju. 29463
Sodi, Dievs, tautu dēlu, kuru dienu gribedams, 15884
Dievs nosodi tautu dēlu, ka tas kuļu nenojēma: 31654
Dievs sodija tautu dēlu devitāja ugunī, 8368
Ne to dienu Dievs sodija, kad otram ļaunu vēl. 9120
Sodi, Dievs, bārgus kungus, aiz kājām kratidams, 31709
Dievs nosodi lielus kungus, kas ņem krievus no Kurzemes! 31951
Dievs lai soda lielus kungus, kam ņem krievus Vidzemē! 31951
Sodi, Dievs, ļaunus ļaudis, dod labiem padzīvot. 9139
Sùdei, Dìvs, ļaunus ļaud’s, lìç lobím padzeivót. 33717
Sùdei, Dìvs, svešim ļaudim, kas izdagas dadzynòja. 29264,1
Dievs sod’ tevi māmuliņa, kam tu lauzi ābeliti. 4170
Es naítu pi tó pùiša, kaut man Dìvs ar súdeitu: 9743,1
Dievs nosoda kalpa mēli, kas pateica māmiņai. 12617,2
Dievs, nosodi kalpa mēli, tas pateica māmiņē. p.2 12617,1
Soda Dievs mūžiņāi, soda mūža galiņāi. 9120
Dievs sodij’ to puisiti, kas pausar bildinaja: 14876,3
Dievs sodija to puisiti, kas preceja pavasari, 24551,1
Sodi, Dievs, kunga rijas, kunga lielu piedarbiņu: 31437,2
Sodi, Dievs, kunga rijas, kunga rijas sprigulišus: 31628
Dievs sodija kunga rijas, kunga rijas sprigulišus, p.2 31437,1
Dievs sodija tēva runci, kam pelišu nemedija; 25176
Dievs pats sodi tēvu, Dievs pats sodi māti, 31655
Lai Dievs soda tēv’ ar māti, kas man Kārli vārdu lika: 1404
Sodi, Dievs, tēvu, māti, kas man’ lielu audzinaja, 34315
Dievs sodija tēvu, māti, kas radiņa nedaudzina: 22233
Dievs sodija, velns norāva pirkstainieku valkatajus. 7294
Sodi, Dievs, vizulišus, ij vizuļu kalejiņus! 13543



Dievs sodija vizulišus, i vizuļu kalejiņus! 13543,1
Stiepin’, Dievis, man kājiņu, klupin’ tautas kumeliņu. 22656
Kuris Dievs tad izstiepa, kad es sedzu vilnainiti? 25305,2
Dievs ar Laimi strīdejās, man vietiņu taisidami: 10042,3
Dievs atsūta arajiņu, kas pirkstaiņus nevalkaja. 7302
Lai Dievs tev cit’ atsūta, uz manim vairs negaidi. 11224
Dievs piesūta sulainišus, kas uznesa debesīs. 27608
Dievs aizsūta labvakaru! Šo naksniņu nenoiešu; 15762
Sveicin’, Dievs, bagato ar guntiņas pagaliti. 31174
Svētī, Dievs, gausin’ Dievs, nu māmiņa galdu grīda, 1416,2
Lai Dievs svētī jūs’ kabatiņu, 25737
Lai Dievs svētī tav’ kabatiņu, 25740
Dievs svētija Kač’ ar Maču ar to vienu vāceliti; 30658,1
Svētej, Dievs, man maiziti, tāļi man cepejiņa; 31742,1
Svētī, Dievs, to vietiņu, kur ēdām, kur dzērām, 32856
Šķę/lę Dìvs sàra guni, sóka vallns biziņéţ. 33691
Dievs iemauktus šķindinaja mana staļļa dibenā, 30055
Šķiņķo Dievis govis, vēršus, šķiņķo bērus kumeliņus. 1838
Šķiņķo Dievis, tev, pādite, - maza mana šķinķošana,- 1838
Šķir, Dievs, celinu, dod labu laimi, 13520
Šķir, Dievs, celiņu, dod labu laimiņu, 17847
Šķir, Dievis, celinu, dod’ labu laimi, nu iešu plānā ar savu pādi. 1509
Atšķir, Dievis, man’ no vella, no dzēraja tēva dēla; 10133,6
Nešķir, Dievis, tu, Laimiņa, no tīkama tēva dēla; 10461
Šķir, māmiņ, matus manus, Dievs šķirs manu valodiņ’. 16923
Šūpo Dievis to sirsniņu asā dadžu krūmiņā, 8888
Taisi, Dievs, bāriņam labu vietu maliņā: 5093,1
Citai Dievs, Laima taisa, citai taisa veļu māte. 9246
Lab’ ka Dievs pataupija pērno salmu kauģeliti; 19312
Dìvs tàvs, Laim*e mòţe, Dìva dáli bòļeļeņi. 4985
Dievs ar Laimi sasatika viena ceļa galiņā; 33622
Sasatika Dievs ar velnu vidū jūras uz akmiņa; 33692
Sasatyka Dìvs ar vallnu lelojûs ţeìrumûs; 33691
Dievs dēlu satina vadmalas baķī: mīļa Māŗa meitiņu raibitē. 1129
Traucē, Dievs, modē, Dievs, maza bērna māmoļiņu. 3361
Uz tiem cūku celiņiem cūku dievs utijās. 25581
Manis Dievs, mana Laime, vadi mani kalniņā. 9118,2
Dievs var dot visu labu no to ļaužu vainojam’. 8637,5
Nevar Dievis, nevar velnis kunga darbu padarīt: p.2 316941

Nevar Dievs, nevar velns, svešai mātei izdabāt: 4150
Nevar Dievs, nevar velns svešai mātei izdarīt; 4151
Ni var Dievs, ni var velns svešai mātei izdarīt: p.2 4150,1
Nevar Dievs, nevar vels līgavinai izdabāt: 27198
Ne var Dievs, ne var vels ogļu maisus izvelēt. 9521,1
Nevar Dievs, nevar vels panāčniekus aizvadīt! 26129
Nevar Dievs, nevar velns izbrist ļaužu valodiņas. 8401
Liks Laimiņa, vēlēs Dievs, līdz ar’ mūžu nodzīvošu. 10186



Tu jau pate gan redzeji, Dievs nevēla man dzīvot. 27413
Vairak ilgi nestāveja, kā Dēkliņai Dievs vēleja. 11701
Ļaudis man ļaunu vēl, Dievs man ļauna nevēleja, 9111
Dievs bij laimi novēlejis, par sētiņu vien pārcelt. 16829,1
Vienam būšu, ne visieme, kam laimiņu Dievs vēlejis. p.1 1946,1
Kaut būt’ man Dievs vēlejis, ir es līdza līgotos, 10743
Ja būs man Dievs vēlejis, būs Jānitis arajiņš. 33091
Ja būs man Dievs vēlejis, es dabušu krusta bērnu. 1266; p.1 1266,1
Ja būs man Dievs vēlejis, es ēdišu to maiziti. 27986
Ja būs mani Dievs vēlejis, te būs mani krusta pāde. 1160
Ja būs man Dievs vēlejis, tur dabūšu pādeniti. 1085,10
Ja būs man Dievs vēlejs, tur es tikšu saimeniece. 10949
Ja būs Dievs man vēlejis, es tukšā nepārnākšu: 13943
Ja būs Dievis izvēlejis, tās apaušu kājinēju. 9853
Ja būs Dievs novēlejis, lēks vienā kocenē. 19726,1
Ja būs Dēkli Dievs vēlejis, tur es ari līgošos, 10743
Ja būs mums Dievs vēlejis, mēs kopā saiesim. p.2 8939,1
Es nebiju to cerejis, ko bij Dēkle, Dievs vēlejis: 4991,3
Vaj bij Dievs, vaj nelaime man dzēraju vēlejuse! 27068
Dievs bij man novēlejis ar Annām vien dzīvot: p.2 27188,1
Dievs bij man novēlejs sērdienim vien dzīvot: 3973
Līgaviņu nevareju, to nebija Dievs vēlejis. 27186
Te tev Dievs apveltēs ar dēliem, ar meitām. 25590
Dievs atveda arajiņu dubļainām(i) kājiņām. 7291
Ieved, Dievus, māmiņai jaunas govis dārziņā. 32699
Ak tu Dievs, debess tēvs, atved krievus šai zemē; 9330
Atved, Dievis, šodien tautas, tūlin gribu līdza iet: 3274,1
Zibsnij, Dievs, uguntiņu, lai silst visa pasaulite: 27766
Dievs, Laimiņa, ta zinaja, es mammiņa nezinaju. 11006
Dievs to zina, Laime zina, es jau pate nezinaju. 8673
Dievis zina, Laime zina, es jau pate nezinaju, 9455; p.2 9455,1
Dievs to zina, es nezinu, kur aug mans arajiņš, 9465
Dievs to zina, es nezinu, kur man citi bāleliņi 3839
Dievis zina, Laime zina, kad es pate bārenite. 4824
Dievs zinaja, mīļa Laime, kad es beigšu lalināt. 31671,1
Dievs to zina, mīļa Laime, kad pabeigšu virināt. 31671
Vaj Dievs zina, mīļa Laime, kad pabeigšu virināt. 31671
Dievs to zina, ka bērniņi vaļā viņas šķetinās. 216
Dievis zina, kā tad būs, kad būs pašam jābaro. 3094
Diezin Dievs, kas tas ir, ko ta mana kaķe ņaud? 20463,2
Dievis zina bāleniņ, kuŗu ceļu es aiziešu. 3470
Dievs to zina, bāleliņ, kuru ceļu es aiziešu, 9411
Dievs to zina, kam par labu mans agrais cēlumiņš: 3802
Čukstēt čukst tēvs, māmiņa, Dievs to zin, ko tie čukst. 13823,3
Adu cimdus, adu zeķes, Dievs zin, Dievs zin kur dalīšu, 7216
Es adiju, es rakstiju, to zin Dievs, kur dalīšu, p.2 7216,1
Dievus zina, kas man būs no šās dienas darijuma, 28416



Dìvs zyna, kóda dìna, morgódama saùle lèçę; 17283,1
Dievs zin, dos sveša māte ar salmiem pabarot. 16462
Zina Dievs, zina Laima, kad vēl došu tautiešam. 9658; 22906
Dievs to zina, kā dziedās paša puiša līgaviņu. p.1 900,1
Dievis zina, kā dzīvošu, kā apģērbšu arajiņu. 22896,3
Diezin, Dievis, kā dzīvošu, kad aiziešu tautiņās, 18166,5
Ietin iešu tautiņās, Dievs zinaja kā dzīvošu; 18166,2 18170; 

18171; p.2 18166,1
Zini, Dievs, kur es likšu māršas dotu gabaliņu? p.2 25369,1
Dievs to zina, debess tēvs, kur būsim citu gadu, 269
Dievs to zin, debess tēvs, kur mēs katra citu gadu: p.1 269,4
Dievs to zina, citu gadu kādas slotas es griezišu, 17706,2
Dievs to (Dievis, Dieviņš) zina, citu gadu kur mēs katra (kuŗa) dziedasim (līgosim), 269
Dievs to zina, citu gadu kur mēs katra dziedasim: p.2 269,1
To zin Dievs, kur mēs katra citu gadu līgosim: 32880
Dievs zinaja, citu gadu, kur mēs katra līgosim, p.1 269,1
Dievs zin, Dievs zin, kas par gadu, puiši dzied, meitas raud: 7807
Dievs zin, Dievs zin, kas par gadu, ka tie puiši varen lepni: 12737,3
Diezin Dievis, kas par gadu, kas par sliktu vasariņu; 12778,3
Dievs, tautmeita, kas tevi gaidīs. 16059
To zin Dievis, debess tēvs, kad es viņu sagaidišu. 27181
Dievs to zina, vakarā kā tos taisnus atgrozīs. 28732
Uz celiņa mūs’ brālitis, to zin Dievis, kā pāries. 18522
Dievis zina vaj aties tās maizites ēdajiņš! 31762
Dievis zina, teicamā, iesi malti, vaj neies. 8735
To zin Dievis, kad pāries, noņems manu vaiņadziņ’. 32116
Dievs lai zin, kādus jāsim, kad mēs paši audzesim. 3121
Dievs to zina, vaj atiešu, karā daudz ienaidnieku. p.2 320391

Dievis zina, kur noiešu, vaj Krievos, vaj Leišos. 7380
Dievs to zina, mīļa Laime, vaj vairs nākšu saulitē. 1091
Dievis zina mīļa Māra, vaj vairs iešu saulitē. 1092
Zina Dievis, mīļa Māŗa, vaj iziešu, neiziešu. 1095
Dievs to zina, debess tēvs, vaj vairs nākšu saulitē. 1091
Dievs to zina, debess tēvs, vaj iziešu saulitē, 1095,1
To zin Dievis, debesstēvs, kā pā(r)iešu sētiņē: 26171,1; 34163
To zin Dievs, kur aiziešu, kur noaušu vakarā. p.2 16978,1
Tautās mani bāleliņi, diezin, Dievis, kā klājās. 32159
Mūs’ māsiņ’ tāl’ tautās, - Dievs zinē, kā klājās. 23866
Dievis zina, pavasari katram būšu krāvejiņa. 28231
Dievis zina, māmuļiņ, kuri labi, kuri slikti. 10274
Diezin, Dievis, kur lec saule, kur nogāja vakarā; 9453
Liedz man ļaudis to meitiņu, Dievs to zina, kam tie liedza? 8647
Vaj tev Dievis, velns sazina tava dēla līgaviņu. 23471
Dievis zina vaj es būšu dravenieka līgaviņa. 5784,2
Dievis zina vaj es būšu ta puisiša līgaviņa. 8302
Dievs to zina ko tautietis lūdz no manas māmuliņas: 14878
Zini, Dievis, mīļa Māŗa, kur es baltas izmazgašu. 34043,18



Zina Dievs, kad es augšu, kur es ņemšu līgaviņu; 11015,1
Zini Dievs (Dievs to zini), kad uzaugšu, kur es ņemšu līgaviņu? 11015,1
Ņemt es ņemšu līgaviņu, Dievs to zina, kad es ņemšu; 11348
Zina Dievis, mīļa Māŗa, kur ņemsim līgaviņu, 3117,3
Zina Dievs, zina Laime, kur tie kungi naudu ņēma; 31285
Dievs to zina debess tēvs, kur tie kungi naudu ņem; 31285
Dievs to zina, kur es ņemšu laivai garu villaniti! 25304,1
Dìvs zyna, Laìma zyna, kod jòs maņ pìna dús. 28965,1
Dievs to zina, kā vēl būs ar manām raibulēm. 26973
Dievs to zin kas tas būs, tās rozites rāvejiņš. 10604
Dievs to zina, kā skanēs ar to dēla māmuliņu? p.2 7530,1
Diezin, Dievis, kas par sniegu, māsai gāla apsniguse; 24738,4
Dievis zina, kur Laimiņa zīda aubi šūdinaja. 5917
Dievis zina, Laime zina, kā ar tēvu sadereju: 3113,1
Dievs to zin, velns to zin, kas tēvam pasacijis. 11612
Diezin Dievis, vaj ir tiesa, ko tie ļaudis daudz runaja: 15830
Diezin, Dievis, vaj tas tiesa, ko tie ļaudis daudz runaja? 15796,1
Dievs, tu zini, kam ta vaina, kad nevaru nolūkot. 11084
Dievs zin, kā būs šovakari – citam dziedāt, citam raudāt: 982
Ietin iešu tautīnās, to zin Dievs, ko valkašu? 9959
Pircin pirku vainadziņu, Dievs i zina, cik valkaju; 24351,4
Zina Dievis, kur tas būs, tādu kreklu valkatajs! 7042
Dievs to zina, dēlu māte, kam es būšu vedekliņa! 23458
Diezin, Dievis, kur ved tautas, kur mūžiņu nodzīvošu! 9453
Vedīs mani, vedīs mani, dievs to zina kad vedīs; 10923
Dìvs zyna, sveša zeme voj ir teìra, voj nateìra. 16962,1
Žēlo, Dievs, to bērniņu, kurš ļautiņu valodās. 8920
Žēlo Dievs vīra galvu, es par savu nebēdaju: 26789
Kas teic mani dzīvojami, Dievs žēlo piekusušu(?); 4717,3
Dievs žēloja, māmulite, darbenieka labumiņu! 31656
Žēlo, Dievs, žēlo, Laime, māte vairs nežēlo; 17349
Dievs žēloja to māmiņu, kam es būšu jauņuvite. 12314,2
Dievs žēloja to māmiņu, kur es tapšu jaunoite. 23263
Dievs žēlo to māmiņu, kur ta tapa jaunieviņa. 11653
Dievs žēlo to māmiņu, kam ta top jaunavite. 887
Dievs žēlo to māmiņu, kam ta tika vedekliņa. 12314
Žēlo Dievs to māmiņu, kam ta tapa vedekliņa. p.2 12314,1
Žēlo, Dievis, manu jaunu no ļautiņu valodām. 8879
Žēlo mani, mīļais Dievs, man nevaid(a) žēlotaja. 4394
Želo mani, žēligs Dievs, man nevaid(a) žēlotaja. 4394
Želo mani, Dievs, Laimiņa, man nebija žēlotaja. 4394,2
Žēlo, Dievs, žēlo, Laime, man nebija žēlotaja! 5059
Žēlo, Dievis, man’ māsiņu, es brālitis nežēloju; 13746,2
Lai māsiņu Dievs žēlo, es māsiņu nežēloju; 13746,1
- Lai žēlo Dievs māsiņu, es žēlot nevareju, p.2 13746,1
Dievs žēloja to meitiņu, kas būs tava līgaviņa. 20351
Dievs žēlo to meitiņu, ko pausar iepreceja: 14876,2



Dievs žēloja liepas mūžu, liepai auga atvasites. 1998
Dievs žēloja manu mūžu, mana sieva raibus auda. 27147
Žēlo, Dievis, to puķiti, ta (kas) novīta saulitēi; 8879
Dievs žēlo to tautieti, kas izdegu dedzinaja! 29264,2

Paldies58

Lai paldies, kam paldies, paldies tautu dēliņam, 22328,1
Ak, paldies! tā vajag staltam tautu dēliņam: 21919
Paldies, paldies, nu deva, deva! 19204; 25404,2
- Paldiesi Jānišam, nu deva, deva. 25699
Lai paldies, kam paldies, mūs’ kungam tam paldies, 32841
Kad pārveda līgaviņu, tad paldies uz paldies. 22850
Paldies, mana māmuliņa, gan ar’ labi, gan ar slikti. 26551,16
-Paldies, paldies, smukpuisiti, es nevaru solities, 33616
Paldies, tautas, par laidumu, lai iet mana ļauna diena. 15039
Paldies cūku Tunnitim, man cūciņu diesingan: p.2 29196,1
Paldies jūr’s ūdentiņ’, kas mielei bez naudiņ’. 30836
Paldies, man šâi vietā deva ēst, deva dzert; 32842
- Paldies, ciema zeltenite, kādis bija jus’ bāliņš? 30894,4
- Paldies, ciema zeltenite, nāc rudeni linu plūkt, 28327
- Paldies, tautu zeltenite, pate būsi plūcejiņa. 28328
Ne paldies es nedev’ par to balt’ villainiņ’; 25400
Paldies saku, patencinu, atsūtiju atpakaļ, 15038,8
Sak’ paldies, bārenit, gana grūši pelnijusi. 4428
Paldies saku Jānišam par ēdumu, par dzērumu. 32844
Paldievs saku Laimiņai, ka meitiņas skaistas aug: 7701,3
Paldies saku Laimiņai, kas i mani sievu lika; 23034
Paldies saku māmiņai, kas mūs labi pacienaja: 32846
Paldievs saku māmiņai par pupiņu devumiņu: 17913,1
Paldies saku māmiņai par ēdumu, par dzērumu; 32847
Paldies saku māmiņai, i dzirdot, nedzirdot, 23160
Paldies saku tai māmiņai, vaj dzirdot, nedzirdot, 22797
Paldies saku māmiņai ārdies kāra šūpuliti; p.1 411,1
Paldievs saku Jāņu tēva, ka tureja Jāņa bērnus; 32845
Paldies saku vilciņam, kas tās visas aizbrinģeja. 29138,1
Ne paldies nesacija par māsiņas dāvanām. 25432
Tēvs dēlam zirgu pirka, ne paldies nesacija; 22850
Paldievs teicu kaimiņam, kas cieriti palieneja. 30555

Dievs un gan, diezgan
Dziedi grazni gana meita, tev dziesmiņu dievs-in-gan, p.1 24,1
Teic dziesmiņu (dziesmiņas), sērdienite, tev dziesmiņu dievsungan; 23
Teic dziesmiņu, sērdienite, tev dziesmiņu dievszingan; 23
Tā dzīvoja mans tēviņš, tam bij maizes Dievs un gan. 27935
Man bij tāds delverits, man maizites diesingan. 21508

58 Lai  arī  veidojies  no  izteikuma “palīdz  Dievs”,  mūsdienās  tas  vairs  gluži  neatbilst  apzīmējumam 'mitoloģiskais
jēdziens', tāpat kā vairāki turpmākie.W



Kur pīšļota maltuvite, tur maizites dievsingan. 10880
Kur sētiņa laipi mesta, tur maizites Dievs un gan; 33424
Tautiets, mani precedams, sak’, maizites dies-un-gan; 25860,6
Puiša mantas diezingan šaurajās biksitēs. 15354,1
Puišam mantas Dievs un gan zem baltiem lemešiem. 15354
Viena ass melnas zemes – tad ir mantas Dievs un gan. 27814
Dzeŗam, brāļi, alutiņu, būs mūžam dievs un gan, 28796
Man naudiņas Dievs un gan, man nevaida veselibas. 27418
Ir to pašu Dievs un gan, kaut ar godu dzīvojuši. 3617
Dievs un gan, Dievs un gan laba vīra sētiņā, 33552
Dievs in gan, Dievs in gan laba vīra sētiņā, p.2 33552,2
Man bij viena balta kaza, man bij sviesta Dievs in gan: 29108
Es to savu vīra bungu diezgan labi iztureju; 26982
Diezgan iraid ļauni ļaudis, lejiņā stūmejiņi. 9140

Diezin
Diezin, brāļi, kādus jāsim, kad mēs paši audzesim. 3121
Diezin, diezin, dēlu māte, kam es būšu vedekliņa! 23458
Diezin, diezin, jaunā vista, ka tu cāļus izperesi. 24724

Dieva
Birstiet zelta biķerī, lai skait’ Dieva actiņa. 8682,5
Ienes Māres baznicā, pakaŗ Dieva altarī. 13250,15
Ienes Māras baznicā, ieliek Dieva altarī. 33625,11
Ienes Māŗas baznicā, noliek Dieva altarī. 33628
Ak, tu Dieva saldais alus, kur tie šķīti apiniši? 19488
Vaj(ci) nu Dìva, vaj(ci)nu Laimas, nažèleigs oròjeņš. 23010
Aizpuškòja capureiti, ìít Dìva bazņeicā. 13250,20
Trejus māvu sētiņā, trejus Dieva baznicā, 20501
- Bijām Dieva baznicā, pādei vārdu meklejām. 1368,1
Bēdz, meitiņa, sava Dieva, nebēdz mana augumiņa. 13347,1
Gaida mani Dieva bērni, debess vārtus atvēruši. 27434,1
Pēc pusdienas Dieva bērni debess vārtus aizvēruši. 27527,1
Govu gans Dieva bērns, Dievs kurpites šūdinaja; 29351
Govu gani Dieva bērni, kā vanagi lidinaja; 29349
Luternieki Dieva bērni, kāp uz kalna skatities. 12825,2
Bīsties Dieva, sveša māte, neraudini bāreniša; p.2 3969,1
Gan pie Dieva laika bija, gana ļaužu maliņā. 10415
Dzenīt gani, kur dzīdami, dzenīt Dieva dārziņā; 28854
Kumeliņus nosedloja, ielaiž Dieva dārziņā. 4978,1
Pašā Dieva dārziņā zem rozišu lapiņām. 13250,54
- Aiz upites līcitī, pašā Dieva dārziņā. 2607; 19487
Guļ upites līcitī pašā Dieva dārziņā. 32510,4
Nu apēda, nu apsprāga manu Dieva dāvaniņu; 19372
Navaréja klótyn tikt, pi tós Dìva dóvaniņis. 9131
Ar maiziti nolīkušas, ar to Dievu dāvaniņu. 1425,5
Ņem zemē, māmuliņa, savu Dieva dāvaniņu, 28467



Putriņ Dieva dāvaniņa, kad es tevi apēdišu? 22142
Salds kā medus, auksts kā ledus, - ak, tu Dieva dāvaniņ’! 19720
Salds kā medus, auksts kā ledus, redz kur Dieva dāvaniņa! p.2 2328,1
Salds kā medus, auksts kā ledus, stipra Dieva dāvaniņa! 19641
Salts kā ledus, gards kā medus, ak tu Dieva dāvaniņa! 2328
Salts kā led’s, gards kā med’s, ak tu Dieva devumiņš! 19868
Auksts kā ledus, salds kā medus, stipra Dieva dāvaniņa! 2328
Pate Dieva dāvaniņa cita citu valkajās: 28087
Ak tu Dieva dāvaniņa cita citu vazajās: 28087
Ak tu Dieva dāvanīna kā piebrieda vēderins. 34299
Dieva, Laimes devumiņu vezumiem neaizvedu. 3758,1
Savu Dieva devumiņu vezumā nepavedu. 3758
Savu Dieva dāvaniņu vezumā nepavedu. p.1 3758,1
Viena puse skujām jumta, otra Dieva debesīm. 25804
Airē laivu Dieva dēls, glāb saulites dvēseliti! 33969,1
Iriet laivu Dieva dēli, glābiet saules dvēseliti! 33969
Trešejā Dìva dáls bičereiti balynòja. 33688
Vēl jo balti Dieva dēli, man varites devejiņi, 31279
Dieva dēli baudenieki, nava tādu zābaciņu. 33951
Dieva dēli bēdajās, asinaina saule lec. 33905,2
Dieva dēli brikšinaja, kumeliņus ganidami. 33752; 33867
Dieva dēlis brikšķinaja, kumeliņus ganidams. 33867
Dieva dēls brikšķinaja kumeliņu seglodams. p.2 33867,1
Kur bijāt, Dieva dēli, nosvīduši kumeliņi, 4978,5
Dieva dēlis pakaļ gāja, paceļ Saules kamaniņas. 33912
Pakaļ nāca Dieva dēlis, paceļ Saules kamaniņas. 33912
Tie pacēla Dieva dēlus, Saules meitas preciniekus. 34008
Lai ceļās Dieva dēlis, Saules meitas lūkoties. 34008,1
Dieva dēli klēti cirta, zelta spāres spāredami; 33754; p.2 33754,1
Kur palyka tei lìpeņa? – Dìva dáli nùcàrtuši, 33494,2
Lai nekūst zelta zari, lai dabū Dieva dēls(?) 33844,4
Ai, vilciņ, ai, vilciņ, tu bij’ Dieva darbenieks; 2363
Dieva dēli alu dara vizulišu kanniņā, 33753
Dieva dēli namu dara, zelta spāres spāredami; 33754,3
Dieva dēli pirti dara no sīkiem olišiem; 33844,1
Dieva dēlis pirti dara apakš kupla ozoliņa. 4978
Tās upītes maliņā Dieva dēli pirti taisa. 33770
To darija Dieva dēls, Saules meitu precedams. 33819
Tās dedzina Dieva dēli, Saules meitu gaididami. 33776
Tās dedzina Dieva dēli, zvejnieciņus gaididami. 30719
Saule der Dieva dēlu, es Dieviņa kalponiti. 33918
Labdien, labdien, Dieva dēls! Kur aizgāja tēvs ar māti? 34039
Dieva dēlis, Saules meita par Daugavu rokas deva; 33757
Dieva dēli, Saules meitas, par Daugavu rokas deva. 33757,1
Man iedeva Dieva dēls trim kantēm zobeniņu. 34043,4
Dieva dēls, Saules meita Vāczemē kāzas dzēra. 34039,1; 34039,1
Dieva dēli, Saules meita vidū gaisa kāzas dzēra; 33763; 33763



Olu doru, mads nùryuga, Dìva dáli dzáròjeņi. 19789; 33897
Dieva dēla dzie(r)nutiņas, Saules meita malejiņa. 33796
Tur piedzima Dieva dēls, tam vajaga gaišumiņa. 30404
Dieva dēli ecetaji ar sudraba grābekļiem. 33954
Mīļa Māŗa pirti kūra, Dieva dēlus gaididama. 33741
Saules meita pirti kūra, Dieva dēlu gaididama. 33844,3 33976
Dieva dēli apgāzuši Saules meitas kamaniņas. 34020
Saules meita saņēmusi, Dieva dēla gribedama. 30074,2
Tu, Jāniti, Dieva dēls, ko pa mežu buldureji? 32967
Vai, Jāniti, Dieva dēls, tavu kuplu cepuriti! 32907; 32908
Vai, Jāniti, Dieva dēls, tavu platu cepuriti! 32909
Ai, Jāniti, Dieva dēls, tavu platu cepuriti! p.2 32909,1
Tas Jānitis Dieva dēls, tas gul laivas dibenā. 33071
Ai, Jāniti, Dieva dēls, kur mēs tevi guldisim? 32958,1
Vai, Jāniti, Dieva dēls, tavu augstu kumeliņu! 32904
Ai, Jāniti, Dieva dēls, tavu augstu kumeliņu! 32905
Ai, Jāniti, Dieva dēls, tavu daiļu kumeliņu! 32906
Ai, Jāniti, Dieva dēls, lec zirgam mugurā, 33021
Redz’, Jāniti, Dieva dēlu zelta tauri rociņā. 32634
Ai, Jāniti, Dieva dēli, kam tiltiņu nedariji! 33156
Ai, Jāniti, Dieva dēls, ko tu vedi vezumā? 32902
Ai, Jāniti, Dieva bērns, ko tu vedi vezumā? 32902,2
Ai, Jāniti, Dieva dēli, ko tu vedi vezumā? 32903
Ai, Jāniti, Dieva dēls, ko tu vedi vezmiņā? p.2 32902,1
Rītā jās Dieva dēls, tavu godu nolūkot. 34032
Rītu jās Dieva dēli, tavu godu lūkoties. 34032
Rītu nāks Dieva dēli, tavu godu lūkoties. 34032
Rīt’ agr’ Diev’ dēl’ atjās tev preceties. 34005
Rītu jās Dieva dēli zelt’ ābolu ritināt. 34031
Rītu nāks Dieva dēli zeltābolu ritināt. 34031
Kur ti zyrgi palyka? – Dìva dáli nùjója. p.1 2221,3
- Tos aizjāja Dieva dēli, kolidū, kolidū! 33494
Atjāj Dieva div’ dēliņi, sajauc caunes audekliņ’. 2407
Dagājuši Dieva dēli, sajauc caunes audumiņu. p.1 2407,1
Atjāj divi Dievi dēli, abiem bēri kumeliņi. 4978,1
Atjāj divi Dieva dēli, nosvīduši kumeliņi. 4978,7; p.2 4978,1
Atjāj divi Dieva dēli, nosvīdušus kumeliņus. 33741; 33976
Atjāj Dieva mīļi dēli nosvīdušus kumeliņus. 4978,3
Atjāj pieci Dieva dēli, nosvīdušus kumeliņus; 5037,1
Sāniem jāja Dieva dēli, krustiem tek kumeliņi. 33824
Kur tu jāsi, Dieva dēls, kumeliņu apseglojis? 34046
Tur jās trīs Dieva dēli tās jumpravas lūkoties. 33628,2
Ik rītiņus Dieva dēli jāja Saules (?rožu) lūkoties. 33977
Aizjāj pats Dieva dēlis, norauj pašu zelta puķi, 33625,13
Dieva dēlis līdzi jāja, meža galus puškodams. 34039,21
Piejāj divi Dieva dēli, pras’ Saulite, kam tu raudi? 33782,2
Tur atjāja Dieva dēli ik rītiņus mazgaties, 5037



Ik rītiņus tur atjāja Dieva dēli slaucities. 5037,3
Tur jāj divi Dieva dēli ik rītiņa slaucities. 5037,4
Dieva dēls gariem jāja, nolauž pašu galotniti, 13250,17
Jāj garām Dieva dēli, nolauž pašu virsuniti. 33625,2
Dajāj divi Dieva dēli, nolauž pašu virsūniti. 13250,2
Atjāj divi Dieva dēli, nolauž pašu virsuniti. 13268
Tur aizies Dieva dēls svētu rītu slaucities. 5037,5
Dieva dēls ganos gāja, zelta rīkste rociņā; 33760
Sērdienites pūru veda, Dieva dēli līdzi gāja, 5009
Dieva dēli medīt gāja miglainā rītiņā, 33755
Dieva dēls medīt gāja sudrabiņa sunišiem. 34044
Dieva dēlis medīt gāja ar sudraba kuceniņu. 33762
Dieva dēli, eņģeliši, visi gāja panāksnos, 18043
Dieva dēli jīrejiņi, Saules meitu vizina. 33732
Dieva dēli zirgus jūdza sudrabiņa ratiņos; 5061
Dieva dēlis jumtu juma, zelta spāru spārodamis; 33754,5
Dieva dēlis Saules meitai zelta jostu kaldinaja. 33726
Dieva dēli kaldinaja Saules meitas vainadziņu. 33730
Dieva dēlis kaldinaja Saules meitas vaiņadziņu, 33761
Dieva dēla jostu kala, Saules meitas vaiņadziņu. 33723
Dieva dēlam piešus kala, Saules meitai gredzeniņ’. 33725
Dieva dēliem piešus kala, Saules meitai gredzeniņu. 33725,1
Dieva dēli, lasidami, kar kumeļa iemauktos. 4999
Dieva dēls jostu kāra, Saules meita vaiņadziņu. 33742
Dieva dēli jostu kāra, Saules meitas vainadziņu. 33742,2
Dieva dēli jostu kāra, Saules meita vainadziņu. p.2 33742,1
- Es teceju siena grābt(i) Dieva dēla kumeļam. 33837
Dieva dēla kumeliņi stallī zviedza neēduši. 33841
Pa ezeru aizpeldeja Dieva dēlu kumeliņi; 33773,5
Dieva dēla kumeliņi, Saules meitas precinieka. 33769
Dieva dēla kumeliņi, Saules meita vedamā. 33804
Dieva dēli kūrejiņi, Saules meitas pērejiņas. 33844
Dieva dēls pirti kūra ar sudraba oliņām; 33844,2
Dieva dēli kustinaja, zelta naudas mekledami. 33806
Dieva dēli kvitina zeltāboli mētadami. 33815
Dieva dēls tur kvitinei Saules meitas vaiņadziņu. 33814
Dieva dēli kvitinaja Saules meitas vaiņadziņu. 33814
Dieva dēli kumeliņus ielaiž zelta aplokā, 4978
Nīdamais es iekāpu Dieva dēlu laiviņā, 5036,3
Lai nabyra zalta svídri, lai nalosa Dìva dáls, 33740
Dieva dēlis salauzijis Saules meitas vaiņadziņu. 34019
Dieva dēli salauzuši, Saules meitas vainadziņu. 34018
Ik rītiņa Dieva dēli kā vanagi lidinaja. 34030
Lai līdzina Dieva dēli ar aso zobeniņu. 33779
Dieva dēls līdzinās ar aso zobeniņu. 33779
Dieva dēls man aizliedza ne zariņu nenolauzt. 4978,4
Dieva dēli garu lēja (meta), zābakos stāvedami. 33770



Kur palika Dieva dēli? Kolidū, kolidū! 33494
Kur palika Dieva dēls? – Tas izkāpe debesīs; p.2 2221,2
Kur palike Dieva dēli? – Tie gāje Māŗas kambarī; p.1 2221,5
Kur palyka Dìva dáli (kollpi)? –Uz kaļņeņa pili taisa. 33494,2
Ku palika Dieva dēli? Tie aizgāja uz Vāczemi, p.1 2629,1
Kur palika Dieva dēli? – Tie aizgāja Vāczemē, p.2 2221,1
Dieva dēli raugu lika, medū rokas mērcedami. 19658
Ku palika augsta birzs? To nolīda Dieva dēli. p.1 2629,1
Kur palika zaļa birze?- to nolīda Dieva dēls. p.2 2221,2
Kur palika augsti meži? –Tos nolīda Dieva dēli, p.1 2221,4
Kur palika augstmežiņis? –To nocirta Dieva dēli. p.2 2221,1
- To nocirta Dieva dēli. Kur palika Dieva dēli? 2221; 2629
- To nolīda Dieva dēli, kur palika Dieva dēli? 2221,8; 2629,1
Dieva dēls lūkojās zelta kārklu krūmiņā. 33974
Dieva dēli lūkojāsi caur magoņu lapiņām. 33926; 33972; 

33979; 33981
Dieva dēli lūkojās caur ozola lapiņām. 33959
Dieva dēls nolūkoja caur magoņu mēteliti. 33939
Dieva dēli lūkojās ar peleku mēteliti. 33973
Dieva dēlis lūkojāsi caur sidraba spieģeliti. 33981,3
Dieva dēli nomaukuši Saules meitas gredzeniņu. 34017
Meklē mani Dieva dēli ar visiem eņģeļiem; 4978,4
Meklē mani Dieva dēli ar visiem sulaiņiem. 4978,7
Mēnesnieks, Dieva dēls, kam tu dienu nelīgoji? 3846
Iznāk divi Dieva dēli, meklē mani grūtdieniti. p.2 4978,1
Rītu nāks Dieva dēls, tas lauzīs galotniti. 2766,1
Dieva dēls, mīļa Māra, nāc manim palīgā! 23072
Sanākuši Dieva dēli, aparuši, apsējuši; 33904
Mīļa Māŗa ienesa skaidru ūdentiņu,Dieva dēls ienesa zeltītu dvieli 1340,1
Dieva dēls kroni nesa zelta krusta galiņā. 33964
Dieva dēli kroni nesa zobeniņa galiņā. 33964
Ņemšu Dieva div’ dēliņus, svētas Māŗas jumpraviņas. 34023
Dieva dēli noņēmuši Saules meiti vainadziņu. 33794
Lai paliek galotnite Dieva dēliem puškoties. 2766
Dìva dáli bròļeļeņi sagòjuši puškótíş; 33739,1
Dieva dēli, bāleliņi puškoj’ savas cepurites, 33739
Dieva dēlis sienu pļāva, spailes gali Daugavāi; 33764
Dieva dēli precinieki, ābolaiņi kumeliņi. 33962
Nu vareju droši jāt Dieva dēlu pulciņā. 33865
Es atradu Dieva dēl’ kumeliņu seglojot. 5035
Es atradu Dieva dēlus kumeliņu seglojot. 34043,11
Dieva dēlis sarājās ar Pērkona vagariti: 33756
Dieva dēla rājumā smuidrajos ozolos. 32335
Žēli raud Dieva dēlis, maliņā stāvedams, 33967
Trīs vasaras Dieva(?) dēlus asarām raudinaju. 6110,2
Dieva dēli ieraudzija, saka, saules jumpraviņas. 5040
Dieva dēli gan redzeja, kur met jūra burbulišus. 33965



Es redzeju Dieva dēlu siekiem bites mērojot. 4988
Tur redzeju Dieva dēlus pa debesīm staigajam: 34037
Es redzeju Dieva dēlu kumeliņu seglojot. 4989; 34036
Tur redzeju Dieva dēlu kumeliņu sedlojot. 4996
Tur redzeju Dieva dēlu kumeliņu sedlojam. 34039
Es redzeju Dieva dēlus kumeliņu seglojot. 34046
Redzej’ divi Dieva dēli kumelīnu sedlojam. 34038
Es redzeju Dieva dēlu, segloj’ bēru kumeliņu: 34044
Es redzeju Dieva dēlu, mellu ziergu sedlojam, 34047
Es redzeju Dieva dēlu sirmu zirgu seglojam. 4987
Es redzeju Dieva dēlu, miglienāji zvejojami: 34045
Lobs reiteņš, Dìva dáls! kur guļ muna mòmuļeņa? 5057
Labdien, labdien, Dieva dēls! vaj redzeji tēv’ ar māti? 34041
- Labrīt, labrīt, Dieva dēls, voi redzej’ tēv’ ar māt’? 5035
Labrītiņ, Dieva dēls, vaj redzeji tēv’ ar māti? 4989
Labrīt, labrīt, Dieva dēls! Vaj redzeji tēv’ ar māti? 34040; 34043
Labrītiņi, Dieva dēls, redzej’ manu tēv’ ar māti? 4996
Labu rītu, Dieva dēli, redzejāt tēvu, māti? 34047,16
Labrīt, labrīt, Dieva dēli! Redzej’t manu tēv’ ar māti? 34038
Labrītiņ, Dieva dēls, jau mutiti nomazgaju, 8087,6
Nu ies mana dvēselite Dieva dēlu rociņā. 27611
Dieva dēli rotajāsi zeltitiemi āboļiem. 30414,10
Birzē pinu, ziedu rāvu, Dieva dēli rotinaja(?). 33627,6
Sargaties, Dieva dēli, šorīt Saule bārga lēca, 33905
Slēpaties, Dieva dēli, šorīt Saule bārga leks, 33905
Bīstieties, Dieva dēli, šorīt Saule bārgi lēce, 33905
Raugaties, Dieva dēli, šodien Saule bārga lēca, 33905
Tur sēdeja Dieva dēlis, zelta kokles kokledams. 33625,7
Dieva dēli klāt sēdeja ar sudraba lukturiem. 33961
Es tev lūdzu, Dieva dēls, seglo cieti kumeliņu, 34043,11
Dieva dēli piesējuši, miežus, rudzus mērodami. 32574
Dieva dēli piesējuši, rudzus vest klētiņā. 28755
Dieva dēli piesējuši, rudzus vest klētiņā. 33267,2
Simtacits Dieva dēls ar sudraba kalniņā. 27833,5
Māte, mani audzedama, sola Dieva dēliņam; 33843
Māte mani audzinaja, sola Dieva dēliņam; 17304
Māte, meitu audzinot, solij’ Dieva dēliņam; 15338
Saule meitu audzinaja, solij’ Dieva dēliņam; 34043,17
Dieva dēli, Saules meitas rotaļām spēlejās, 33758
Dieva dēli malā stāv, zelta krustu turedami. 33968
Dieva dēls sastīpoja sudrabiņa stīpiņām. 32934; 33768; 

p.2 2934,1
Dieva dēli dzinejiņi ar sudraba sunišiem. 33825
Pakaļ teka Dieva dēls ar sudraba sunišiem. 33825
Jāņu dienu Dieva dēls saules meitu sveicinaja. 32919
Dieva dēli rokas šķīra, Laime mija gredzeniņus. 15433,1
Še šķitās Dieva dēli kumeliņus dusināt. 34033



Dieva dēli dvēselites šūpos zelta šūpulī. 32049
Dieva dēli tiltu taisa, vara grodus pāri lika; 4977
Dieva dēli tiltu taisa, vairak zelta, ne sudraba; 33759
Tur teceja Dieva dēls ik rītiņa mazgaties. 33903
Dieva dēls atteceja, zīžu kreklis padusē, 33844,3
Es satiku Dieva dēlu, malt iedama celiņā, 8087,2
Tur satiku Dieva dēlu kumeliņu seglojam. 34040; 34043
Tur satiku Dieva dēlu sirmu zirgu seglojam. 34041
Dieva dēlis grožus tura, maliņāi stāvedams. 33944,4
Dieva dēli pavadija puškotām cepurēm. 33894
Noiet Saule mirdzedama, Dieva dēlu vadidama; 33881,1
Pavaicaju Dieva dēlu: kur ir mani tēvs un māte? 34039,5
Pavaicaju Dieva dēlu, ko dar manis tēvs, māmiņa; 4988
Dieva dēls kalniņā zelta krustu vēcinaja. 33968,1
Dieva dēli maliņā zelta krustu vēcinaja. 33968
Dieva dēli vedejiņi, eņģeliši panākstnieki. 27342
Dìva dáli vòrtus v*ę\rę, svàta Mòra kráslu çę/ļę, 17837
Dieva dēli danci veda ūdra, bebra kažokos. 33924
Dieva dēli pūru veda, meža galus kārstidami. 34039,17
Viena Dieva dēliņam, otra rīta Ausekļam, 33890
Ka novilka Dieva dēls Saules meitai gredzeniņu. 34017
Dieva dēli grožus vija no straujā ūdentiņa; 33818
Dieva dēli spandas vija, ābelziedus lasidami. 30260
Dieva dēla sirmi zirgi, Saules meitas precenieka. 33801,2
Saules meita pārlauzuse Dieva dēla zobeniņu. 34019
Dìva dèļ dzeivótuļu, ļaužu dèļ navarèju, 8362
Es savai līgavai Dieva dēļ maizi devu: 27120
Es savai līgavai Dieva dēļi maizes devu: 30322
Kārlišam platas acis neba Dieva devumiņš: 20259
Vaj pa Dieva devumam, vaj pa Laimes likumam 22862
Teicu Dieva devumiņu, paužu savu netikumu: 6923
Teicu Dieva devumiņu, peļu savu netikumu: 2924; 6925
Vaj tu gribi pazaudēt savu Dieva devumiņu. 1604
Kad pagāja Dieva diena, sviežu slotu sētmalē. 14087
Visas man Dieva dienas, kad es tapšu, tad es iešu. 26714
Māsiņ’ mani aicinaja Dieva dienu sērsti nākt; 26714
Glīši slauku pagalmiņu līdz tai Dieva dieniņai; 14087
Ko tu muļķi izdreijāsi Dieva dotu augumiņu. 5453,3
Dieva dotu ciri cirtu pelekā akmenī; 34111
Dieva dotu dāvaniņu vezumā nepavešu. 3758
Tie dūmiņi Dieva doti, tie man ļauna nedarija, 34192,7
Visi koki Dieva doti, apse viena velna dota: 30631
Bij man skaists kumeliņš, Dieva dots, ne kundziņa; 21180
Dieva dota ta maizite, Māras austa galdautiņ’. 1477; 19460,1
Maldin’ skaisti, dēlu māte, Dieva dotu malejiņu; 22531
Maldin’ viegli, sveša māte, Dieva dotu malejiņu, 4747
Ta tautu meitiņa kā Dieva dota. 21163



Ta priedite Dieva dota, tai zeltaini skuju gali; 11479
Trešais simts Dieva dots dūmju bēru kumeliņu. 4887
Dziesmiņ mana izdomata, valodiņa Dieva dota. 906
Dziesmiņ’ kāda padziedama, valodiņa Dieva dota. p.1 906,1
Ko dziedās dvēselite, Dieva durvu dagājuse. 27323,1
Gauži raud dvēselite, Dieva durvu dagājusi. 27602
Gauži raud dvēselite, Dieva durvu piegājusi: 27601
Trīsēs jūsu dvēselite, Dieva durvu daiedama. 12238
Lai tie grēki še palika, lai pie Dieva dvēselite. 27610
Kaŗā kauta dvēselite iet pie Dieva dziedadama, 32092
Kuko Dieva dzeguzite, tu kukoji, es raudaju: 18066,8
Māci mani, māmuļiņa, kaut jel vienu Dieva dziesmu, 27323,1
Mana sieva driķus mala, Dieva dziesmas dziedadama: 8116
Svētu rītu kriķus malu, Dieva dziesmas dziedadama; 8117,1
Svētu rītu raušus cepu, Dieva dziesmu dziedadama; 8117,2
Tie nebija balodiši, tie bij Dieva eņģeliši, 27596
Četri kakti istabā, četri Dieva eņģeliši; 18902; p.2 11271

Atnāk Dieva eņģeliši, tie uznesa dziedadami. 27608,2
Ej, Dieva eņģeli, pa manu priekšu. p.1 1510,1
Ej, Dieva eņģeli, pa manu priekšu, es ar pāditi plānāi gāju, 1510
Atnāks Dieva eņģeliši, uznesīs rociņām. 27608,1
Saka Dieva eņģeliši, nebūs miera šīj zemē. 32157
Paša Dieva gaiļi dzied zobentiņa rādzitē. 32048
Linaitē Dieva galds, kviesaitē Dieva maize. 28337,1
Dieva galdis, Māras maize, mūsu pašu sūra vara. 1479
Dieva galdi, Māras maize, mūsu pašu sūra vara. p.2 1479,1
Gan tu dosi, es neņemšu, Dieva galda galiņā. 4669
Tur tu dosi, es neņemšu, Dieva galda galiņā (t.i. bērēs). 4680
Tu man dosi, es neņemšu, Dieva galda galiņā. p.2 4669,1
Vuškys v*èkš, gùv’s maùròj, tí gaņèja Dìva goni. 29176,1
Govu gani Dieva gani, cūku gani vella gani. 29346
Ak, tu tavu Dievu guļu tautu dēla klētiņā. 24911
Es atradu uz celiņa Dieva jātu kumeliņu, 33663; 33664
Ej, bitit, tu pie Dieva, atdod tavu saldumiņu; 30313
Ej, cūciņa, tu pie Dieva, runā gudri aizgājuse; 29216
Ej pie Dieva mieloties, mana dārga dvēselite; 27598
Ej, dziesmiņa, tu pie Dieva, gan mēs citu dabūsim, 616
Ej pi Dìva reita rosa, lai kòjiņis naapm*erkst; 23147
Aiz ko mana dvēselite drīz pie Dieva nenogāja? 27593; 27594
Jūrā tīklus salaiduši, paš’ pie Dieva nogājuši. 33067
Pilna Dieva ustabiņa bārenišu piegājuse; 5051
Gribej Dieva ustabiņu asarām slīcināt. 5051
Dieva dēļ, tev, māsiņ, es aizjūdzu kumeliņu, 16026
Dieva kalni, Dieva lejas, Dieva lieli tīrumiņi. 33671,2
Bitit’ Dieva kalponite, Dievam dara gaišumiņu; 30289
Viens ņemsim Saules meitu, otris Dieva kalponiti. 33861
Pa tiem zirņa zariņiem es uzkāpu pie Dieviņa. 4989



Ņemsim Laimas atslēdziņu, iesim Dieva klētiņā. 8243
Ābolnica, Dieva koks, ārdi manu valodiņu! 34104
- Brālit manu dievkociņu59, tev jāiet panāksnos, 18005,7
Kliņģerites, dievkociņus, tos liksem pagalvē. 32824,1
Biškrēsliņi, dievkociņi, jaunu meitu Jāņu zāles. 32367,6
Ir pie Dieva tāds kociņš, kas zied zelta ziediņiem; 3067
Caur mēnesi diegu vēru, danco Dieva kumeliņi. 34109
Tie nebija melni kraukļi, tie bij Dieva kumeliņi. 33690
Tie nebija melni vērši, tie bij Dieva kumeliņi. 33862
Tēvis pūta āža ragu, ganot Dieva kumeliņus. 4988
Sen slaveja, nu redzeju Dieva mellu kumeliņu: 33664,5
Dieva maize, Laimes galds, mana paša sūra vara. 19460,2
No liniem galdautiņš, no kviešiem dievmaizite. 28337
Vaj bij Dieva labumiņa, vaj saulites baltumiņa? 8493
Ta bij Dieva augsta laime, ka sunits ierējās. 15545,1
Ta bij Dieva liela laime, ka sunits ierējās. 15545
I sunits Dieva laists, i uguns pagalite. 3034,1
Dzeniet, gani, kur dzīdami, dzeniet Dieva līdumā; 28854
Līsti, Dieva lietutiņi, lai aug Māŗas āboliņi, 33841
Auču, Auču! nosasaucu, redzu Dieva nelīdzibu: 16577
Māršiņ, Dieva līdzinama, man’ māsiņas nenicini! 23811,3
Kārlišam platas acis ne pa Dieva likumam: 20259
Kārlišam platas acis ne par Dieva laidumiņu: 20259
Brīnumiem nevareju, kas par Dieva likumiņu! 17769
Ne pēc Dieva likumiņa Annitei garas lūpas: 20282
Ediņai strupa mēle ne pa Dieva likumam: 20272
Meita zēnu noguleja, ne pa Dieva likumiņu: 12596
Citiem Dieva lūgumiņš, man telišu ganijums. 29452
Man jāiet Dieva lūgt Madalienas baznicā, 14157
Svētdien gāju baznicā, par maiziti Dieva lūgt. p.2 973,2
Ziņģāt māku, Dieva lūgt par maizites gabaliņu. 33309
Kaut no Dieva nosalūgtu divu lietu ka vajag: 11089,6; 29786
Izlyudzi, mòşeņ, nu Dìva v*èja, 5179
Kāda Dieva tad tu lūdzi, kad tu gāji gubenī? 13136
Lūdz nu Dieva, met nu krustu, nu būs pods vezumā. 18641
Lūdz tu Dieva, skait’ pātarus, tad ies rati pa celiņu. 21055
Dieva lūdzu dzīvodama, ne bagatu baleliņu; 3866
Ta Dieva vien es lūdzu, ka es būtu saimenica. 10734
Ta Dieva vien lūdzu, tautās iedama: 23402
Lūdzu Dieva, metu krustu, nešu puiša redzejuse. 12586
Lūdzu Dieva, lūdzu Laimes, nosamešu celišos. 9248
Lyudzu Dìva, lyudzu Laìmis, oba divi ļeidza lyudzu: 25753
Lūdzu Dieva, Laimes savas, lai lūdz tevi velna māte. 10782
Lūgšu Dieva, mīļu Māru, lai lūdz tevi vella māte. 10782
Kāda Dieva es nelūdzu, kāda Dieva palīdziņa, 3276
Bagaturi Dìva lyudz*ę, eļņâ kòjis sakòruši; 31178
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Čigòņeica Dìva lyùdz*ę, lai dúd meitys kòrtys m*est; 33520
I galdiņš Dieva lūdza, ka būt’ labi dzērajiņi: 19661
Malejiņa Dieva lūdza, lai saplīsa dzirnaviņas, p.2 8085,1
M*edisņeica Dìva lyùdze, kab lapşeņu suņs nùrítu: p.1 2502,1
Citas meitas Dieva lūdza, es par Dievu nebēdaju; 13232
Lai tie man Dieva lūdza, drīz dabūt arajiņu. 10703
Jauni puìši Dìva lyùdz*ę, kas svátdínis bazņeicâ: 11869
Jauni puìši Dìva lyùdz*ę, kopûs kòjis sakòruši: 12762
Vedekliņa Dieva lūdza: lai nomira vīra māte! 23177,14
Iesaliņa malejiņa laba Dieva pielūgusi: 19629
Iesaliņa malejiņa laba Dieva pielūgusi: 19630; 19631
Ìsaļeņa maļèjeņa loba Dìva nùlyuguşę: 19632
Diev’ māmiņa paēduse, visai malti neiedama; 7964
Es atradu velna māti Dieva māti kaudamos; 34054
Tumsiņāi, vakarāi, izjāj Dieva medinieki; 30521
Tumsiņā vakarā izjāj Dieva medinieki; 33755,6
Mīļa Laima, Dieva meit’, nāc dziesmiņas darināt; 22
Mārietīna dievmeitīna, dievgaldīna slaucitaj’, 33685
Uzklāj baltu galdautiņu, uzliek Dieva mielastiņu, 13250,2; 13646
Vaj no Dieva grēki nāca, nāk no tēva, māmuliņas(?). 3056
Pārjāja brālitis no Dieva nama, 16063
Pošâ Dìva nam*eņā şę/d aiz golda raksţeidama. 4993,4
Dieva namu slaucidama, Mēnestiņa istabiņu. 34049
Mana balta dvēselite, raud pie Dieva nama doru. 27601,1
Kuplis auga ozoliņš Dieva nama galiņē; 34127
Tí jyr tava mòmúļeņa60 Dìva noma pakaļâ, 5069
Kur pie Dieva, kur pie vella muižinieki naudu ņēma, 31285,2
Ieš’, māsiņa, par Daugavu (jūriņu) Dievozolu dēdināt. 33627,5
Augšak Dieva padomiņš aiz visiem ļautiņiem. 33648,1
Augšók Dìva padùm*eņš par šú vysu pasaùļeiti. p.1 2597,1
Gudraks Dieva padomiņš par visiem padomiem. p.2 2597,1
Cálusés reiteņâ, slaùki Dìva pagalmeņu. 34051
Tie nebija pupu ziedi, tie bij Dieva pakariņi. 32518
Tie nebija rudzu ziedi, tie bij Dieva pakariņi. 32528,4
Atstājiet māsiņai visu Dieva palīdzibu. 26180,2
Dod, māmiņa, cik dodama, dod ar Dieva palīdziņu; 16410
Dod, māmiņa, lūciņā, dod ar Dieva palīdziņu. 16454
Linu druvu caur iedama, devu Dieva palīdziņu; 632,1
Devu Dieva palīdziņu, linu druvu daiedama: 28329
Linu druvu daiedama devu Dieva palīdziņu: p.1 632,1
Es ar Dieva palīdziņu visiem gribu cauri iet. 13642
Neraudiet, jūs radiņi, kalpam Dieva palīdziņš. 22345
Nej tam sāta, nej tam gausa, nej tam Dieva palīdziņa. 34071
Lec, saulite, rītā agri, lec ar Dieva palīdziņu; 8656; 33839
Simtiem govu, simtiem vēršu, simtiem Dieva palīdziņu. 1451,1
Ka no Dieva nopelnīt pāri labu kumeliņu, 31767
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Kad no Dieva nopelnītu vienu labu kumeliņu; 11089,5
Atkal būs, atkal būs, kad no Dieva nopelnīšu! 34179
Tas no Dieva grēkus pelna, kas sērdieni nicinaja; 4839,1
Zyrgi zvìdz, važys skaņ, tí jau Dìva pìguļnìki: 29176,1
Vaj ar naudu es nopirku, vaj no Dieva prasijos. 9241
Grēks priekš Dieva tēvu saukt, kauns priekš ļaudim arajiņu. 22039,1
Kur palika gara zāle? –To apēda Dieva putni. p.1 2221,2
Kur palika Dieva putni? –Tie aizskrēja tālu, tālu. p.1 2221,2
Pate Dieva noraidita, platu galvu vazajās. 2508
Tie nebija pupu ziedi, tie bij Dieva cimdu raksti. 32518,2
Klusu tek Dieva rati, nedzird Joda kuceniņi. 34142
Klusu tek Dieva rati, Joda suņi nedzirdeja; 18597
Dzeguzite dievredzite mana mūža licejiņa; 9578
Zīle liela dievradzite, savu dienu neparedz:61 2581,1
Vaj tie kūla Dieva rijas, vaj mēž Dieva laidariņu. 4988
Gana Dieva rociņā, kas visiem līdzi dara. 33667
Vairak Dieva rociņā, ne lielmaņa klētiņā. 31216
Dieva dēļ es pasauču svešu māti māmaļiņu: 3972
Ej, saulite, drīz pie Dieva, nelīdzini meža galus; 33779
Tec, saulite, drīz pie Dieva, meža galus puškodama, 33879,17
Ej, saulite, drīz pie Dieva, nesēd’ ilgi kalniņā: 4453,1
Ej, saulite, drīz pie Dieva, ko tik ilgi kavejies? 31661,2
Tec, saulite, drīz pie Dieva, dod man laiku vakariņu, 29287
Ej, saulite, drīz pie Dieva, dodi svētu vakariņu! 29269,2
Ej, saulite, drīz pie Dieva, dod man svētu vakariņu; 31659; p.2 31695,1; 

4399; 31660
Pus Dieva, pus velna aiz galda sēdu(?): 20616
Pus Dieva, pus velna aiz galda sēdeja: 20616
Dabujat Dieva sodu, manas gaužas asariņas. 8538,1
Sodij’, Dieva nosodama, sodij’ savu auklejumu. 4263
Ak tu Dieva nosodits, ko moc’ mazu dvēselit’? 1279
Ak, tu Dieva nosodama, vēl izlīda maliņā! 23260
Ak, tu Dieva nosodams, kā viņš eid stenedams! 19190,1
Pate Dieva sodijama, platu galvu vazajās. 2508
Māršiņ, Dieva sodijama, nemin manis kājiņām! 23810,3
Māršiņ, Dieva nosodama, kam tu mani nicinaji? 23811,4; 23812
Sērdienites asariņas iet pie Dieva sūdzeties. 4810
Mīļas Māras gani gana, Dieva suņi lādenaja. 29169
Es redzeju Dieva suni (vilku) kumeļ’ kāju valkajot. 30166
Nebēdā, Jāņa māte, būs tev Dieva svētibiņa. 32771
Ienes Māras baznicā, ieliek Dieva šūpulī. 13256,41
Vaj Jāniša paša bija, vaj no Dieva tapināts? 32930
Vaj tas tev pašam auga, vaj no Dieva tapinaji? 29653
Nu iet mana dvēselit’ Dieva tēva rociņā. 27611
Vaj tas vēl Dieva tiesa, vaj ta tava cepurite. 14455
Vaj tev trūka avotā skaidris Dieva ūdentiņš? 21698
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Dieva vaina, vaj araja, smilgas auga tīrumā? 7965; 27967
Nav, māmiņa, Dieva vaine, kad man’ veda robežnieki, p.1 1674,1
Pate Dieva izvainota rudajām actiņām. 21367
Augsta Dieva valdišana par visiem kundziņiem. 33649; p.2 2598,1
Augsta Dieva valdišana pār visiem ķēniņiem. 2598
Augšók Dìva volúdeņa aiz visim ļauţeņim. p.1 2597,1
Krùgā olys, branndivins, bazņeicâ Dìva vòrdi. 20074,1
Citiem bija dievvārdiņi, man telišu ganijums. 29452
Lai nedzird(?) Dieva vārdus, lai grēkos neiekrita. 2204
Svētdien gāju baznicā, Dieva vārdus klausities. 973,1
Trapēm gāja baznicā, Dieva vārdu klausities. 13090
Ticiet mani, neticiet, Dievvārdiņa neminešu. 7367
Mana māte griķus mala, Dieva vārdus runadama: 8116
Mana sieva driķus mala, Dieva vārdus runadama; 8117
Tas vareja sāpes dzēsti, Dievvārdiņus runadams. 34149
Augšók Dìva vareiba par visim ļauteņim. p.1 2598,1
Precenieka dvēselite ni pie Dieva, ni pie velna, 15639
Rijenieka dvēselite ne pie Dieva, ne pie velna; 31584,1
Vagarites dvēselite ne pie Dieva, ne pie vella, 31517
Ne pie Dieva, ne pie vella, ellē kājas karajās. 31583
Ne pie Dieva, ne pie vella, ne zemē(i) nolaidās. 31585
Ni pie Dieva, ni pie vella, ni zemē nolaidās. p.2 13141,1
Ne pie Dieva, ne pie velna, ne pie paša veca puiša. 13141
Kur palika ta upite? – To izdzēra Dieva vērši. p.2 2221,1
To izdzēra Dieva vērši. Kur palika Dieva vērši? 2221
Kur palyka zaļa zóļa? –Dìva vèrši nùáduši. 33494,2
Kur palika Dieva vērši? – Tie aizgāja gaŗu ceļu. p.2 2221,1
Kur palyka Dìva vèrši? –Dìva dáli (kollpi) nùdzynuši. 33494,2
Līgsma bija man dabiņa, kaut no Dieva veseliba; 82
Byutu lobys padrušķeņis, ka nù Dìva v*eşeļeiba. 20133
Ir ēduši, ir dzēruši, ir no Dieva veseliba. 32935
Bagats lūdza naudas, mantas, es no Dieva veselibu. 31171
Ka nù Dìva veseļeiba, mugareņa sanosòs. 7064
Kas kaiteja puisišiem, kad no Dieva veseliba! 70
Kad no Dieva veseliba, nepiekūstu strādadams, p.2 273271

To izara Dieva vīri. Kur palika Dieva vīri? 2221,12
Kur palyka tos pļenteņis? – Dìva vystas izkosušas. 33494,2
Kur palyka Dìva vystas? –Lìpeņā salàkušas. 33494,2
Jājat, mani bāleliņi, lai ta Dieva zeme rīb; 18962
Visa Dieva zeme rīb, runcišam dancojot. 2235
Kundziņš saka: mana zeme! Dieva zeme, ne kundziņa; 1901
Jūgsim bērus kamanās, brauksim Dieva zemitē; 33861
Tīšos linu palagos, līdiš’ Dieva zemitē. 4802; 8292; 

p.2 8292,1
Viņā Dieva zemitē žagar’ nasta mugurā. 31491
Trūvejiet nu bērniņi, tētiņš Dieva zemitē; 27807
Tav’ māmiņa kalniņē, virsē pulka dievzemites. 4142



Kad es Dieva to zinatu, kur guļ mans arajiņš, 9989
Dìva zirgi, Laìmis roti, bòļeļeņi jòjèjeņi. 17836
Dìva zirgi, Laimis roti, bòriņeiša laùlavos. p.1 5002,1
Dieva zirgi, Laimes rati, bārenites vedejiņi. 5002
Dieva zirgi, Laimas rati, pati Laima vedejiņa. 5064
Dieva zirgi, Laimes rati, pādes vest baznicā. 1338
Dieva zirgi, Dieva rati, gaid’ Sauliti iesēdam. 33799
Dieva zirgi, Laimes rati, Saules meitas braucejiņas. 33800
Dieva zirgi, Laimes rati, Saules meitas precinieki. 33801
Dieva zirgi, Dieva rati, Saules meitas precenieki. 33801,1; 33804,1; 

p.2 33801,1
Dieva zirgi, Laimes rati, saules meita preciniece. 6621,13
Dieva zirgi, Laimes rati, Saules meita vedamā. 33797
Kur ţej juìre palyka? Dìva zyrgi izdz*ę/ŗę. p.1 2221,3
To noēda Dieva zirgi. Kolidū, kolidū! 33494
Lēni, lēni Dieva zirgi, lēnas Dieva kamaniņas, 33683,2
Kur palika Dieva zirgi? Kolidū, kolidū! 33494
Sasatrūka Dieva zirgi no peleka akmentiņa, 33693
Kur palika zaļa maura? –To noēda Dieva zosas. p.2 2221,1
Kur palika zaļais maurus? To apēda Dieva zosis. p.2 2629,1
Kur palika zaļas zāles? –Tās noēda Dieva zosis. p.1 2221,5
To noēda Dieva zosis, Kur palika Dieva zosis? 2221; 2629
Kur palika ta upite? –To izdzēra Dieva zosis. p.1 2221,4
Ku palika Dieva dzosis? Tās aizgāja augstu birzi. p.1 2629,1
Kur palika Dieva zosis? –Tās noskrēja augstis mežis. p.1 2221,4
Kur palika Dieva zosas? – Tās uzskrēja augstu mežu. p.2 2221,1
Pēters, Jānis, Jēkapiņš, tie bij Dieva zvejnieciņi, 33067
Pēters, Jān(i)s, Jēkapiņš, tie bij Dieva zvejnieciņi, 33068
Pēters, Jānis, Jēkapiņš, tie trīs Dieva zvejnieciņi. 33069
Pēters, Jānis, Jēkaupiņš, tie trīs Dieva zvejnieciņi: 33071
Satiek jūŗas (Dieva) zvejnieciņi, ieņem viņu laiviņā, 33628
Lela62 Dìva žèlesţeiba, cik breùgona nanùdeùŗę. 20126
Ta bij Dieva žēlastiba, ka vēderu nepārgrieza. 19427

Dievpalīgs
Tautas dēlis gaŗam jāja, nedev’ manim “Dievspalīdz”. 8945,1
Es padevu dievpalīgu, viņa slauka asariņas. 13709,6
Linu druvu nepiegāju, ja nedeve dievpalīgu: p.2 28329,1
Līdz es devu dievpalīgu, viņš ar buku eglienā. p.2 25872,2
Es padevu dievpalīgu, - viņš ar āzi krūmiņos. 25872,1
Es padevu dievpalīgu, viņš vaicā: Ko tu saki? 20776
Es tam devu dievpalīgu, - Paldievs, mana līgaviņa! 9891
Es tam devu dievpalīgu, viņš no kauna nesaņēma. 20775
Garam gāju linu druvu, dievpalīgu nedevuse. p.2 28343,1
Grievaltiete garam gāja, dievpalīgu padodama: 21604,10
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Ganiņš gana celmalā, dievpalīgu gaididams; 29557; 29558; 
p.2 29556,1

Ganiņš gana ceļmalā, dievpalīgu gribedams. 29556
Dievpalīgu i gribeju, kur iedamis, tecedamis. 3031
Neapsauca sīvus suņus, ne saņem dievpalīgu. 17218

Dievā
Nav saulite Dievā gājse, rasa zāles galiņā; 8705

Dievam
Ai, dārgā dvēselite, kā Dievam atbildesi? 6844,1
Es nomiršu, nemācešu, - ko Dievam atbildešu? 27323
Aug liniņi Dievam grazni, sapūst žoga maliņā; 17390
Viens pats mans bāliņš, tas Dievam, tas kungam: 27676,4
Daudz Dievam to bērniņu sērotaju, gaudotaju, 4148
Gan Dievam laika būs, gan ļautiņu maliņā. 15160
Gan Dievam laika bija, gan Dēkliņi labu ļaužu; 9731
Gan Dievam laika bija, gana ļaužu maliņā. 15025
Bij Dievam eņģeliši, kas uznesa debesīs. 27608
Ko Dievam es darē, ka Dieviņš man spītē? 26999
Sēd’ pie galda, nodzied’ dziesmu, tas Dievam piederās; 789; p.1 789,1
Ūdens ceļu iesākdams, Dievam devu dvēseliti: 30888
Uz ūdeņa uziedamis, Dievam devu dvēseliti; p.2 308291

Dievam devu dievpalīgu, Laimiņai labu rītu. 8147
Dievam devu labu rītu, Dievam labu vakariņu; 3030; 3031
Dievam devu to slaviti, man bagati bāleliņi: 3424; 19212,1
Paēduši, padzēruši, Dievam godu nodevuši; 1478
Uz tautieša mani grēki, Dievam mana dvēselite, 24551,8
Bārenišu asariņas, Dievam zelta gabaliņi. 3969,3
Sērdienite Dievam gauda, saujā slauka asariņas. 4809; 4978,8
Sērdienite Dievam gauda, asariņas slaucidama. 4112; 4839
Sērdienite Dievam gauda, tai nav tēva, māmulites. p.2 4809,1
Dìvam jót tù zirdzeņu, na muním bòļeņím.63 29898
Dìvam dìņeņe palyka, ar Laim*eņu ruņòjùt, 3734
Dievam dieniņ’ i aizgāja, ar Laimiņu runajot: 8363; 27684; 1212
Dievam kalni, Laimei lejas, bitei zaļi ozoliņi. 30336; 33671
Dievam kļavi, kungam oši, bitēm zaļi ozoliņi. 33671,6
Grūtdieniša asariņas krīt Dievam klēpitī. 3924
Sen dzirdeju, nu redzeju Dievam greznu kumeliņu: 33664,5
Sen dzirdeju, nu ieraugu, Dievam sirmi kumeliņi, 33694
Ziemas svētki, liela diena, tie Dievam dārgi laki; 33292; 33293; 33294
Ziemas svētki, liela diena, tās Dievam dārgas dienas; 33292
Ziemas svētki, liela diena, tie Dievam diži radi; 33292,1
Ziemas svētki, liela diena, tie Dievam lieli svētki; 33293,1
Ziemas svētki, liela diena, tie Dievam lieli svētki; 33295
Gan man vēl laika bija, gan Dievam labi ļauži. 1948
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Gana man laika bija, vēl Dievam labu ļaužu. 9937
Vaj tēvami maizes trūka, vaj Dievami labu ļaužu? 10609
Dievam lūdzu veselibu, Laimai labu arajiņu. 9236
Es Dievam rokas meita, biķeriša mazgataja. 9098
Lai vējiņis nenopūta Dievam zīžu mēteliti. 33682,4
Mīl Dievam, mīl kungiem mani balti bāleliņi: 27676,2
Mīl Dievam, žēl ļaudiem, ka mēs mīļi dzīvojam. 6519
Mīl Dievam, žēl ļaudīm redz man’ skaisti staigajot. 5577
Dievam nesa grāmatiņu, saules meita nomiruse. 2647; 33968,1
Dievam nesa grāmatiņu, lai dod siltu vasariņu, 2646
Dievam gudris padomiņis aiz šo visu pasaulit! 2597
Dievam gudris padomiņš par šo visu pasaulit! 33648
Vylks maņ paļdis, es tù paļdis Dìvam; p.1 2206,2
Paldies Dievam izputejis šās vasaras brūtganiņš! 20556,2
Paldies Dievam man laba laime: p.1 13002 

Paldies Dievam par līdzejumu. 28710; p.2 28710,1
Paldies Dievam, lopiņš labs, pieniņš lieti nedereja. 16490,5
Paldies Dievam, viena sieva vairāk! 24717,5
Paļdìs Dìvam, niù byus vaļa kaidys dìnys vòļótís: 31482
Es Dievam paprasiju pilnu pūru zelta naudas, 33659
I Dievam pa prātam mūsu jauka valodiņa. 1480; 19460,3
Kungiem preti, Dievam preti es noņēmu cepuriti; 14634,2
Ko Dievam es sariebu, man atrait’s arajiņš? 22192
Ko Dievam es sariebu, dabūj’ grīnu arajiņu! 21676; 21677
Ko Dievam es sariebu, ka man vecis arajiņš? 22108
Ko Dievam es sariebu, ko savai Laimiņai? 27562; 27861
Ko es biju Dievam riebis, ko labiem ļautiņiem! 27563
Ko Dievam es sariebu, ko savai māmiņai? 24417
Ko Dievam es sariebu, ko mīļai Māriņai? 27436,1; 27860
Ko es biju Dievam riebis, ko mīļai Māriņai? 10043
Visi mani bāleliņi Dievam sērst aizgājuši, 27786
Kaza kāpa debesīs Dievam sūdzēt. 2692
Šķērsu tek Dievam zirgi ni ēduši, ni dzēruši. 33994
Teic Dievam, teic tēvam, kas dižanu audzinaja. 21254
Teic Dievam(i), tautu meita, teic manam(i) bāliņam, 22328
Teic Dievam, tautu meita, teic manam bāliņam; 22329
Es Dievam tencinaju, ka tu mani negribeji. 11130
Dievam tiesa, bārga biju, bet nebiju netikuse. 21798,5
Lai kur biju, dziedu dziesmu, tas Dievam patikās; 78
Ar godiņu dziesmu dziedu, tas Dievam patikās; 953,1
Dievam tika gaužas dziesmas, skauģam gaužas asaras. p.1 1281

Dievam tika graznas dziesmas, skauģim gaužas asariņas. p.2 1101

Dievam tika graznas dziesmas, ļaudim nieku valodiņas. 803
Dievam tika, ļaudīm žēl, ka mēs mīļi dzīvojam; 26748; 26749; 26750
Dievam tika, ļaudim žēl, ka man raibi mugurā. 5604
Dievam tika, ļaudīm žēl, ka raženi es staigaju. 5605



Tīk Dievam, ļaudim žēl, ka ražana es staigaju;64 p.2 5605,1
Dievam tika mīļi vārdi, ļaudīm gaužas asariņas. 26748
Es Dievam pavaicaju: ko soliji loniņā? 33658
Ir Dievam žēli bija jaunu puišu dzīvošana: 33378
Ij Dievam žēli bij, kalpam skaista līgaviņa! 21160,1

Dievi
Dievi, manu labu dzīgu, kas palika bālinos! 17679
Dievi brauc, Laime jāj, klūp Laimei kumeliņš. p.1 1073,1
Visi Dievi brīnijās, kur viņš tādu zirgu ņēmis 33845
Dìvi jeusu priškā, Dìvs pakaļā. 17810
Kuri Dievi tad izstiepa, kad uzsedza vilnainiti? 25305,2
Velli, velli, zemes dievi nokaujat vīra māti, 23437

Dievīgs, dievojs, dievots, dievoties
Dievaina, dievaina tautiņu sēta, 25560
Visi ļaudis mani teica bezdievigu cilveciņu; 34368
Nāc dieviga vaiņagā, kā rozite ziededama. 14771
Bij tev ņemt, kur’ mīleja, - es citam dievajam. 22952
Dievajam, kam ta tika, ši viegla malejiņa: 7966
Dievojam līgaviņa man tik vīžu pinumiņš. 15861
Pate biju nedievoja nepazinu bāleniņa, 19640
Nāc nākdama, tautu meita, nāc dievoja, nāc laimiga; 22776
Nāc dievoja maizitē, nāc laimiga telitēs. 22776
Apdzysa muna guņteņa dìvujā stunndeitī; 8322,2
Dievojam dēliņam teju auga līgaviņa; 12409,1
Dievajam dēliņam, ka mūžam neredzeju. 8715,1
Stellē mani maltuvē, es dievoja malejiņa: 8062
Dievotam puisišam, kas klusiņām lūkojās. 23009
Ko, Jāniti, dievojies, pie meitām negulejs? 20869
Ko liedzies, tautu meita, ko tik daudz dievojies? 12558
Tautu meita dievojās, nebūt mana līgaviņa. 6398

Dievos
Kā Dievos pataupiju pērno salmu kauģeliti; 19312

Dievu
Ar Dievu, ar Dievu, ar mīļu Dievu! 17809
Ar Dievu, ar Dievu, ar labu dienu! p.2 26167,1
Vaj ar Dievu, vaj ar vellu vīrs ar tīni krodziņā. 27004,7
Ne par Dievu, ne par velnu, ne par ļaužu valodām. 8397
Nu ar Dievu, avitiņas, es jūs vairs neganišu, 17666
Ar Dievu, ar Dievu, baltie bāliņi! 26312
Ar Dievu mazie īstie brāliši, 17811
Nu ar Dievu, nu ar Dievu, visi mani bāleniņi! 17824

64 Šis teksta variants rādītāja oriģinālā bija iekļauts pie iepriekšējā, atšķirības neuzrādot.



Nu ar Dievu, brāliti, mitosime cepurites, 32041,1
Nu ar Dievu bāleliņi, vairs pie jums nedzīvošu; 17822
Nu ar Dievu, brāleliņ, mūsu jauka valodiņa, 22778,2
Bīsties Dievu, līgaviņa, ej svētdien baznicā; 30412,1
Bīsties Dievu, sveša māte, nenicini bārenites, 3969,2
Dari, dari brāleliņ, dari Dievu bīdamies; 3591
Mīlē mani, tautu dēlis, mīlē Dievu bīdamies, 23001,2
Brauc ar Dievu, staltavieti, man jau tevis nevajaga; 15105
Dzirdu Dievu izcērtot, Dieva dēlu dzenajot, 33777
Es ar Dievu sadereju gulēt smilkšu kalniņā- 27305; 27396
Diena ausa, saule lēce, tad ar Dievu saderesi. 27615,2
Redzej’ Dievu, piedzimstam, vaska pili būvejam. 2617,7
Paldies Dievu devejam, man rociņa labi gāja: 1144
Redzej’ Dievu piedzemam, vasku pili būvejam. p.1 2617,1
Ar Dievu, ar tēvu, nu gribu dzīvot, 6533
Ai, svešā māmuliņa, jel uz Dievu apdomā: 4690
Domā Dievu, domā vellu, tautu meita zeltenite! 7594
Tik uz Dievu apdomaju, kas māsai maizes dos. 13730
Tik vien Dievu apdomaju, kas māsai maizes dos. 13730,25
Runajiet jūs, ļautiņi, i uz Dievu domajiet; 8852
Runajiet, labi ļaudis, i uz Dievu domajiet: 8854
Runajiet, labi ļaudis, jel uz Dievu domajiet, 8855
Būt’ ļautiņi runajuši, būt uz Dievu domājuši; 8854,1
Ar Dievu, ar Dievu, bitites draudze! 26149; p.2 26149,1
Jāj, brāliti, tu ar Dievu, es nevaru līdza iet, 13646,1
Jāj, Jāniti, tu ar Dievu, man vairs tevis nevajaga, 33220
Dzirdu Dievu jautajoti: kur palika bārenite? 4978,1; 5072
Es ar’ ar Dievu pakaļ iešu. 17809
Ja ar Dievu neiesat, mēs ar skruķi vadisam. 26110,2
Eit’ ar Dievu bāleliņi, es Jums līdzi vairs neiešu: 26323
Ej ar Dievu, bārenite, es tev došu gatavibu: 1976,5
Ej ar Dievu, brauc ar Krievu, vaj es citas nedabuj’? 15877
Ej ar Dievu, tautu dēls, es ar citu sadereju, 6395
Ej ar Dievu, Jāņa diena., mēs tev’ skaisti palaižam; 33219,2
Ej ar Dievu, liela diena, mēs tev’ skaisti vadisim; 32249
Ej ar Dievu tu, Jāniti, lai es tevi pavadiju; 8392
Ej ar Dievu, līgaviņa, lūko citu arajiņu, 27847
Ej ar Dievu tu pie cita, man’ audzeta līgaviņa! 15828
Ej ar Dievu tu pie cita, sen cereta līgaviņa! 15829
Ej ar Dievu tu pie cita, mana veca līgaviņa, p.2 15828,1
Ej ar Dievu maliņā, man’ audzeta līgaviņa! 15826; 15827
Ej ar Dievu maliņā, sen cereta līgaviņa; 15847,5; 15859,1
Ej ar Dievu, malejiņa, nāc ar Dievu samalusi. 8086
Ej, mana māsiņa, ar mīļu Dievu, 17425
Jaunbrālitis to sacija: ej ar Dievu mūs’ māsīna.- 33616,1
Ej ar Dievu, lepnā meita, meklē lepna tēva dēla. p.1 831,1
Kad saulite uzlekusi, ej ar Dievu tautu meita, 6300,2



Eit’ meitiņas jūs ar Dievu, laižat manu kumeliņu. 1017
Ej ar Dievu, meitenit, ar to miežu plācenit’; 32213
Ej ar Dievu, meitenit, nu mēs tevi pavadam; 32212
Ej ar Dievu, mana mīļā, es tev ļauna nevēlešu; 15789; 15800
Padod man lences galu, ej ar Dievu sētiņā. 30940
Ej, tautieti, tu ar Dievu, tu jau manis nedabusi. 15067,18
Ej ar Dievu tu, tautieti, kur laimite tev vēlē(j)si; 12510
Eit’ ar Dievu, eit’ ar Dievu, mēs ar Dievu vadisam; 26110,2
Eit’ ar Dievu, eit’ ar Dievu, mēs ar Dievu vadisam; 26110,2
Ej ar Dievu, nāc atkal, neklaus’ ļaužu valodiņas. 8439
Ej ar Dievu, skrej ar vēju, man būs cita mātes meita. 11242
Ej ar Dievu, kalpa vīrs, cik es tava līgaviņa, 9604,1
Ej ar Dievu vizdegune, kad ar mani nerunā. 11265
Saulit, Dievunoiedama (?), pagaid’ mani, ko es sak’: 4384,6
Ar Dievu nogājuse, ar godu dzīvo! 26185
Niu ar Dìvu, smolki kòrkli, vaìra jiùsu naplyukòšu; 13650,1
Nu ar Dievu, kartupeļi, sagaid’ mani krodziņā. 28578
Kad pūriņu piedarišu, tad ar Dievu Koknesieši, 7744
Dedziniet gaišu guni, laidiet Dievu istabā: 33254
Lauziet skalus, pūtiet guni, laidiet Dievu istabā! 33275
Nu ar Dievu paliekati, manas vecās ganikliņas! 760,2; 17709
Sēd tautietis kumeļā: -Nu ar Dievu palieciet! 15104
Nu ar Dievu līgaviņa, ilgi tevi neredzešu. 33632
“Nu ar Dievu, līgaviņa, bet pā(r)jāj vakarāi!” 26768,1
Kristu matu, Dìvu lyku, acim kollpa neredz*èju. 10972
Svētdien iešu baznicā par visiem Dievu lūgt: 12763,1
Ganos gāju gavilēt, baznicā Dievu lūgt. 714; p.1 714,1
Liec par sevi Dievu lūgt Madaliņas baznicā. 20340
Nes Māriņas baznicā, liks par puisi Dievu lūgt: 13250,14
Dancot māku, Dievu lūgte par maizites gabaliņu. 17826
Veci vīri, jauni puiši, palīdziet Dievu lūgt! 10939
Nepalīdz Dievu lūgt, ne zīlniekus dāvināt, 10454
Gan tu lūgsi Dievu pēc, kaut dabūt sērdieniti. 5111
Lūgsim Dievu, messim krustu, lai māmiņa neatnāce. 19149,1
Citu jaunu iesākdami, lūgsim Dievu palīgā. 6936,1
Ganiņam ta tiesina: kad paēdis Dievu lūdz; 733,1
Lūdz nu Dievu, met nu krustu, nu ir podi vezumā. 22750
Lūdz tu Dievu, tautu meita, lai aug mani mieži, rudzi, 11273; 11274; 11275
Es to misu nabagam, lai nabags Dievu lūdz. 2206,12
Lūdz tu pati mīļu Dievu, lai dod bērus kumeliņus. 1976,6
Kādu Dievu tad tu lūdzi, kad tu kūli darbiniekus? 31513; p.2 31513,1
Lūdziet Dievu arajiņi, lai nāk viens šai zemē. 33709
Lūdzat Dievu, metat krustu, lai nenāk māmuliņa. 19149
Lūdzat, meitas, mīļu Dievu, lai līst lietus vakarā, 12502,15
Lūdziet, meitas, labi Dievu, pirmo riju iesākdamas; 28768
Augat, meitas, lūdzat Dievu, taps Kalnmuižas novadā. 11636
Eita, meitas, baznicā, lūdzat Dievu par puišiem, 12723



Lūdziet Dievu, nabadziņi, lai ved mani šoruden; 10200; p.2 10200,1
Lūdziet, puiši, par man’ Dievu, ka es būtu saimeniece: 33384
Ik svētdienas baznicā par atraitni Dievu lūdza. 27848
Garam gāju, Dievu lūdzu, būt’ tas mans arajiņš. 28149
Uzaugdama Dievu lūdzu, lai dzīvo vīra māte; 23142,3
Uzaugdama Dievu lūdzu, lai nomira vīra māte, 23435,1
Es augdama Dievu lūdzu, ka es tiktu saimeniece, 31038,4
No rītiem celdamies es to Dievu mīļi lūdzu, 28860
Lūdzu Dievu, tas man deva, tas negrib atdodam. 28043
Lūdz es sav mīļ Diev, tas dod maiz bez atdoš. 28043,1
Es pielūdzu mīļu Dievu, Dievs man deva bez atdošu, 31316
To vien es Dievu lūdzu, Dievs dod labu mūža draugu; 9486
Lūdzu Dievu dziedadama, lai bagats bēleliņš; 3658
Lūdzu Dievu guldamās, lūdzu atkal celdamās: 23318
Lūdzu Dievu guledama, kaut gailitis drīz dziedatu, 15705,16
Jauna biju, Dievu lūdzu; nu Dieviņu vairs nelūdzu, 27853
Tautās iedama, es lūdzu Dievu: 21714,1
Kājiņām Dievu lūdzu, ne tautieša kumeļam: 26454,3
Krustu metu, Dievu lūdzu, cauri gāju Jelgavai: 12804
Krustu metu, Dievu lūdzu, tautu galdu piesēduse; 18917
Krustu metu, Dievu lūdzu, tautu sētu piejājot: 18614
Lūdzu Dievu, lūdzu kungu, abus divus mīļi lūdzu: 31342
Labāk mīļu Dievu lūdzu, ne bajāru daudz turošu: 31221
Visu laiku Dievu lūdzu, nu Dieviņu vairs nelūdzu, p.2 109761

Lūdzu Dievu, lūdzu Laimu, abus divus mīļi lūdzu: 9236
Lūdzu Dievu, lai līst lietus, lai aug gaŗi mani lini, 23195,3
Lūdzu Dievu, lai aug lini, paldies saku, kad neauga: 6755
Es pielūdzu mīļu Dievu, tas ņems mani nabadziņu. 9383
Lūdzu Dievu raudadama, kur es viņus izmazgašu? 34043,14
Par sieviņu Dievu lūdzu, pats par sevi nebēdaju: 27203; 27204
Ābelite Dievu lūdza, lai ved meitas šoruden: 7121; p.2 7121,1
Arajiņš Dievu lūdza, lai dod auzas tīrumā, 27928
Āzits manim Dievu lūdza ar visām kaziņām. 6942
Durbenieks Dievu lūdza, nedeļiņu iesākdams: 31649
Tautu dēls Dievu lūdza, baltu kreklu vilkdamies: 12378
Ir kaķitis Dievu lūdza, meitiņai piedzimstot: 1172; p.2 1172,1
I kaķitis Dievu lūdza, ka meitiņa piedzimusi: p.1 1172,1
Kūlejiņi Dievu lūdze, lai salūza sprigulits: 31563
Man’ Laimiņa Dievu lūdza, lai atjāj tautu dēls: 7733
Malejiņa (-ņas, ņi) Dievu lūdza, lai saplīsa dzirnaviņas, 8085
Mīļa Māra Dievu lūdza, ap galviņu glāsidama. 33669
Citas meitas Dievu lūdza, lai es vīra nedabuju; 23120,3
Ganu meita Dievu lūdza, pa vārtiem izdzīdama: 28857
Jauna meita Dievu lūdza, rītā kājas audamās: 11862
Veca meita Dievu lūdza, pie ratiņa sēdedama. 13136
Mīkalits Dievu lūdza, es pielūdzu Mīkaliti; 33238
I nelietis Dievu lūdza, pa vārtiem izjādams: 13854



Kamēr pate Dievu lūdza, kuņa paugas noēduse. 21019
Kamēr pate Dievu lūdza, kuņa rīkus saēduse. 23474; p.2 23474,1
Kamēr pate Dievu lūdza, suns noēda iemauktiņus. 31519
Kamēr pate Dievu lūdza, vilks ar buku (aunu) siliņā. 23473
Puisits mirdams Dievu lūdz: dod meitiņu klāt gulēt! 12630
Jauni puiši Dievu lūdze pa visām baznicām, 12763
Jauni puiši Dievu lūdza, lai ta peld maliņā. 30908
Saimineica Dìvu lyudze, elnī kòjis pakòruse: 31121
Saimeniece Dievu lūdza, es pielūdzu saimenieci; 31122
I saulite Dievu lūdza, kad tik tiktu maliņā. 4350
Slīpenieši Dievu lūdza, lai aizsalst dūņu purvs, 13467
Lai sunitis Dievu lūdza, ka es ietu tautiņās. 10731
Lai sunits Dievu lūdza, lai es topu saiminiece. 29411
Vagarite Dievu lūdza, ellē kājas karajās: 31513; p.2 31513,1
Vālodzite Dievu lūdza, pa kalniņu lidodama: 2095,1
Vecainite Dievu lūdza, lai aug meitas māmiņai 1171,2; p.1 1171,1
Dzērajs vīrs Dievu lūdza, Dievu vien kaitinaja.65 19910; p.2 19910,1
Būtu Dievu izlūguse, es būt’ kalpa līgaviņa; 9425
Būtu Dievu izlūguse, būt’ saimnieka līgaviņa; 9426
Dzīvoj’ Dievu pielūgdama, zemē kāju piesperdama. 8476
Ar Dìvu, ar Dìvu, Dìvoju ļaudis; 17810
Nu ar Dievu, labi ļaudis, še Jūs dumpi neturat! 17823
Ar Dievu mazās īstās māsiņas! 17811
Ar Dievu, māsiņa, ar Dievu tautas! 26185
Nu ar Dievu, Jāņu māte, līdz citam Jānišam. 32844; 32862
Nu ar Dievu, Jāņa māte, citu gadu vēl nācišu; 32842,1
Nu ar Dievu, Prūšu meitas, man pašam līgaviņa! 13257
Nu ar Dievu, tautu meita, ņemšu citu līgaviņu; 15796,1
Tautu meita dzeltainit, nemin Dievu nepatieš, 12558,7
Minu Dievu, metu krustu, ka nenāktu māmuliņa. 19149,1
Pirmak Dievu pieminešu, tad laidišu valodiņu. 18912
Pyrma Dìvu pìmineišu, tod palaizšu volùdeņu. 34247
Gona éžu, gona dz*éru, gona Dìva pìmiņèju. 13250,7
Rītiņā celdamās, pirma Dievu piemineju; 3032
Papriekš Dievu aizmineju, tad vēl laidu valodiņu. 18912
Pirmak Dievu piemineju, tad vēl laižu valodiņu. 18912
Mārša Dievu nomineja, māsic’ vīra nedabūs. 14264
Mārša Dievu nomineja, solās man’s neraudāt; 16965,4
Mārša Dievu nomineja, man’s tautās nevedīs. 16917
Ozols Dievu nomineja, saulei saknes nerādīt; 2799,5; p.1 2799,1
Tautiets Dievu nomineja, sakās vaira negaidīt. 6783; 7410; 7856
Tautiets Dievu nomineja, neļaut mana vainadziņa. 10770
Saul’ ar Dievu ienaidā pusdienā, pusnaktī: 33906
Trīs dieniņas, trīs naksniņas Saul’ ar Dievu ienaidā: 34017; 34018
Trīs dieniņas, trīs naksniņas Saul’ ar Dievu ķīvejās: 34020
Nes ar Dievu, nes projam, man vēl tāda nevajaga, 6327

65 Rādītāja oriģinālā šis dalīts divos šķirkļos



Ņem ar Dievu, tautu dēls, gan tu citu man atdosi, 6396
Ņem ar Dievu, dēlu māte, vaj es citu nedabušu, 24376,4
- Jam ar Dìvu nosoi pate par màmeņas žèļeibóm. 5057
Ar Dievu saņēmu, ar Dievu pavadu. p.2 26167,1
Ar Dievu saņēmam, ar Dievu pavadijam. 26167
Kad pūriņu piedarišu, tad ar Dievu veci puiši, 7881
Es ar savu zobeniņ’ tautiņam Diev’ rād’s: 13731
Pate Dievu neredzeju aiz deviņām kļavas lapam. 33777
Būt’ es maza nomiruse, es būt’ Dievu redzejuse; 27304,6
Nu ar Dievu, nu ar Dievu, šī vakara saiminiece; 33546
Meit’ ar Dievu pasacija, pa durvīm iziedama. 17819
Raudu gaužas asariņas, sak’ ar Dievu bāliņam. 17720,2
Es atradu aiz kalniņa Diev’ kumeļu sedlojam: 33664,2
Skrej ar Dievu, skrej ar vellu, diženais tēva dēls! 15749
Redzej’ Dievu spēlejot, eņģelišus dancojot. 2616; 33821
Stāv ar Dievu, vaj ar velnu vecā māsa bāliņos! 3640
Es jāšu projam, ar Dievu neteikšu, 33582
Jāš’, jāšu projam, ar Dievu neteikšu, 33608
Ne ar Dievu nepateicu mīļajami bāliņam. 17989
Pateic Dievu bāliņam, ka izveda klajumā. 22370
Pateic Dievu, māmuliņa, ka meitiņas skaistas auga (aug): 7701,4
Pateic Dievu, tautu meita, manu baltu bāleliņu, 22329,1
Teici Dievu, tautu meita, teici manu bāleliņu, 22328
Ar Dievu, tēvs, māte, ir bāleliņi! 17273,1
Nu ar Dievu tēvs, māmiņa, nu es iešu čiganos! 17826
Nu ar Dievu tēvs un māte, es jums maizes vairs nedošu; 32126
Niu ar Dìvu tàvs ar mòti, jau eş vaìra naklaùşéšu; 30987,3
Nu ar Dievu, tēvs, māmiņa, es nevaru še palikt, 17825
Nu ar Dievu, tēvs, māmiņa, labu nakti līgaviņa! 32131
Nu ar Dievu, tēvs, māmiņa, nu ar Dievu man māsiņas! 31933,16
Nu ar Dievu, tēvs, māmiņa, vairs jūs mani neredzēs, 32132
Nu ar Dievu, tēvs, māmiņa, es jūs vairs neredzešu. 32109,4
Nu ar Dievu, tēvs, māmiņa, nu man savs žēlotajs. 17919
Ar Dievu, tēvs, ar, māmulite! 17812
Ar Dievu, tēviņis, ar māmuļite! 33585
Ar Dievu, tētiņš, ar Dievu, māmiņa, 17811
Tic’, Dievam, līgaviņa, ej ozolu baznicā; 30412
Tici, Dievu, līgaviņa, ej Ozolu baznicā! 33695; 30413
Malejiņa malti gāja, satiek Dievu celiņā. 8087
Malejiņa malt iedama, satiek Dievu celiņā. 8086; p.2 8087,1
No rītiņa malt iedama, satiek’ Dievu celiņā. 8148
Tik ar Dievu satikties man’ auguma pēlejam, 8965
Dzirdu Dievu vaicajam: kur palika nabadziņš? 31259
Es būt’ Dievu vēlejusi, būt’ es jauna nomirusi; 27304,6
Es būt’ Dievu vēlejuse, kad es būtu saimeniece, 31056
Nu ar Dievu, Vidzemite! Nebūš’ vairi Vidzemē, 32129
Ar Dievu, ar Dievu nelūgti viesi! 26135,1



Nu ar Dievu, vis’s vietiņas, nu es iešu tautiņās. 17824
Nu ar Dievu, vīzdegune, vaj es citas nedabušu? 15799
Nu ar Dievu, zaļa zāle, zaļa zāle, vairs es tevi nemīņašu, 32130

Dievus
Uzliek maizi, uzliek alu, liek man Dievus pieminēt. 13250,5
Klusu bija ieradušas, elka dievus turedamas. 23782

Diedelnieki
Diedelnieki bāleliņi, kur māsiņu iedevāt? 25915

Nudien
Nudien, māte, Dievu minu, puiša acu neredzeju. 12586,4
Nudien, māte, Dieva vārds, puiša acu neredzeju. 12586
Nudien, māte, kas dievvārds, puiša acu neredzeju. 12586
Nudien, māte, Dieva vārds, es bez puiša neguleju; 12584,3
Nudien, māte, kas dievvārds, es bez puiša neguleju! 12584
Nudien, māte, Dievam ties’, es bez puiša neguleju; 12584,3

Kārta
Ta ir mana Kārta, Laima, kas ceļ mani kalniņā, 9140
Celies, Kārti, celies Laime, no ūdeņa, no akmiņ’; 17850
Kārta, Kārta, Laime, Laime, ka tu līdzi nedariji: 10009
Traucies, Kārta, traucies, Laima, traucies, mana māmuliņa! 17849
Traucies, Kārta, vārtus celti, Laima, celt kumeļā; 17849
Kārtiņ, tavu kārtumiņu, Laimiņ, tavu lēmumiņu! 1772

Karša
Lai izputi Karša(?) kūma, kā izkrita Miķelitis. 1374

Kārt
Tev pašaje meitas bija, kar savām meitiņām. 4203
Sēdi, Dēkli, vienu krēslu, kar man vienu labu mūžu. 1216
Kar, Dēkliņa, tādu mūžu, ka uz tevi neraudaju. 1201
Kar, Dēklite, vieglu mūžu, māte vieglu šūpuliti. 1203
Dēkla manu laimi kāra pie liepiņas, pie ābeles: 1199,6; 11996
Dēkle manu mūžu kāra, trīs krēslos sēdedama. 1216
Dēkla manu mūžu kāra, māte kāra šūpuliti. 1201
Dēkla manim mūžu kāra, māte manim šūpuliti; 1203
Citam kāri vieglu mūžu, citu grūti rūdinaji. 1218
Man Dēklite nokāruse, meitā mirt, vaiņakā. 27368
Nekārtum šūpoliti, kad Laimiņa nekārus’. 17785,2
Saimeniece raganiņa mana mūža kārejiņa. 4203
Dieviņ, tavu likumiņu, Dēkliņ, tavu kārumiņu! 17770; 17771
Kārtiņ, tavu kārtumiņu Laimiņ, tavu lēmumiņu! 1772



Kārsinat
Ne mūdiņa kārsinaju ar bargo tēva dēlu. 10132,2
Ievilkdama mīļa Māŗa manu mūžu kārsinaja. 333
Es ziedeju kā puķite, viņš mūžiņu kārsinaja. 14974
Bolltys zíd*eję sorkonys kòrsa. 33612
Nokārsušu ogu rāvu, izaugušu meitu ņēmu: 11370

Annite
Aitu Annite, teļu Urbans, 29202
Ai, Annite, devejiņa, dod villai garai augt, 29192
Ai, Annite, devejiņa, tavu mīļu devumiņu! 29101
Aitu Annite lai tevi sargā 29193

Barbiņa
Kazu Barbiņa, cūku Teniss, 29202
Ai, kaziņu Bārbaliņa, tavu žiglu kazleniņu; 29096

Bierits
Bierits aitām biezu villu, Ūziņš medus pilnu tropu. 29201

Tenniss
Kazu Barbiņa, cūku Teniss, 29202
Māršaviņa pienu deva, Teniss pulka siveniņu, 29201
Tunnis gāja cūku kaut, vaŗa taure mugurāi; 29219
Tennis lēca, Tennis deja, cūkkūtiņas pakaļā. 29199
Tunni, Tunni, bašķi, bašķi(?), nāc pie mums ik dieniņas, 29218
Tunnis prasa cūkganam, cik bij mazu suveniņu. 29196,5
Ik cūciņa paruksteja, Tunnis pūta vaŗa tauri. 29219
Paldies cūku Tenišam man cūciņas labi gāja: 29195,3
Ak tu cūku Tenisiņ, vaj tev daudz siveniņu? 29195
Ai, tu cūku Tenisiņ, greiži tek siveniņi! 29151,1
Ei, tu cūku Tenisiņ, cūkai seši siveniņi: 29197
Ak tu cūku Tenisiņ, tavu skaistu siveniņ’! 29194
Ak tu cūku Tenisiņ, cik tev cūku, cik tev vepru? 29196
Tenisiti gāduliti, gādā taukus kāpostiņus; 29200
Tenisits cūkas gana siliņā mauriņā. 29196,4
Paldies, cūku Tenisiti, man cūciņas labi gāja, 29198
Paldies, cūku Tenisit, man cūciņu Dievs un gan: 29196,2
Paldies cūku Tunnitim, man cūciņu diesingan: p.2 29196,1

Urbans
Aitu Annite, teļu Urbans. 29202



Ūsiņš
Nāc, Ūsiņ, stallitie, baro manus kumeliņus. 30087
Ej, Ūsiņ, labais vīrs, baro manus kumeliņus; 30053,3
Ai, Jurģiti, Ūseniti, baro sirmus kumeliņus; 30053
Usiniti dzelžoniti, baro, sukā kumeliņus, 30053,4
Es tev lūdzu, Ūsiņ brāl, dod man pāri ceļa zirgu. 30082
Ai, Ūsiņ, vecais tēvs, jāsam abi pieguļā; 30086
Ei, Ūsiņ, labais vīrs, jāj ar mani pieguļā; 30054
Nāc, Ūsiņ, istabā, sēdies galda galiņā. 30059,2
Paldievs zirgu Ūsiniti, par kumeļu barošanu! 30062
Vai Jeuseņ66, nazinov, kur vacais guņkureits. 30085
Ūsiņš dara alutiņu mana zirga pēdiņā; 30088,1
Jeuseņš zirga nùjódeja, pìgulnìku makládams. 30085
Ūsiņš zirgu nojādija, pieguļnieku mekledams; 30084; 32510,4
Par kalniņu Ūsiņš jāja ar akmiņa kumeliņu; 30063
Ūsiņš jāja pieguļā ar deviņi kumeliņi; 30058; 30082
Ūsiņš jāja pieguļā, piecas olas vācelē. 30065,1
Ūsiņš jāja pieguļā, zaglis ceļa maliņā. 30083
Jeuseņš jója lobu zirgu, mani lika lobu jót; 30080
Ūsiņš jāja labu zirgu, ir man lika labu jāt; 30081
Jauničam bròļeišam Jeùseits jeudzę kumeļeņ’. 22772,1
Jurišam brālišam Ūsiņš loka kumeliņu. 30056
Bierits aitām biezu villu, Ūziņš medus pillu tropu. 29201
Jòņeišam bròļeņam Jeùseņš perka kumeļeņ; 22772
Jurišam brālišam Ūsiņš pirka kumeliņu. 30215
Ūziķitis ūzu prasa, dzeguzite sietaviņu. 12435
Ūziķitis ūzu prasa, ozolā tupedams. 12434
Ūsens stāvu slaistijās muna staļļa galiņā. 30086
Ūsens stāvu slaistijās mana staļļa pakaļā. 30087
Ūsiņš stāv sētmalā, gaid’, lai lūdz istabā. 30059,2
Zirgu Ūsiņš, govu Māršaviņa, 29202
Liepiņa līgo, Ūsiņš žūžo, 2132
Visu gadu naudu krāju, Ūsiņdienas gaididams; 32234
Nu atnāca Ūsiņdiena, nu naudiņa jātērē. 32234
No Ūsiņa jauni puiši neguļ vairs istabā; 32513,2
Dúd, Dìveņ, lobu jót par Jeuseņa likumiņu. 30080
No Ūsiņa zirgu pirku, ne no sava bāleliņa; 30061
No Ūsiņa līdz Miķeļa slauku gludu pagalmiņu; 14087,9
Dodiet, puiši, ūziķam, mēs dosim dzeguzei. 12435
Kura meita vīra grib, lai dod ūzas ūziķam. 12434
Ūsiņam gaili kavu deviņiem cekuliem, 30060; 30216,1
Ūsiņam gaili kavu dzeltenām kajiņām, 30077
Ūsiņam gaili kāvu pašā svētku rītiņā, 30057,1
Ūsiņam pilns stallits pārdodamu kumeliņu. 30061
Ūsiņam pasateicu i dzirdoti, nedzirdot: 30078
Ūsiņam augsti zirgi, zagļam augstas karatavas. 30083
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Ūsiņam zirgi zviedza, man jājot pieguļā; 30079

Sloka
Sloka jāja pieguļā ar deviņi kumeliņi; 30058,1; 30070,1
Sloka jāja pieguļā, trīs oliņas vācelē. 30066
Sloka jāja pieguļā, četras olas vācelē. 30067; 30068
Sloka jāja pieguļā, sešas olas kulitē; 30065

Strazds
Strazdiņš jāja pieguļā ar peleku kumeliņu; 30069,1
Strazdiņš jāja pieguļā pieci bēri kumeliņi. 30071
Strazdiņš jāja pieguļā deviņiem kumeļiem; 30058
Strazdiņš jāja pieguļā seši bēri kumeliņi, 30072
Strazdiņš jāja pieguļā sešus bērus kumeliņus; 30070
Strazdiņš jāja pieguļāi simtu bēru kumeliņu; 30073
Strazdiņš jāja pieguļā ar peleku mēteliti; 30069

Dot, kaut67

Devu, devu Jānišam, ko es biju solijusi: 32311
To es došu Jurģišam, ko es biju solijies: 30075
Devu, devu Mārtiņam, ko es biju solijusi: 30211
Es tev došu baltu vistu ar visiem cālišiem. 33243
Dedzies mana uguntiņa, es tev došu baltu vistu. p.2 33243,1
Kuries, mans uguntiņš, es tev došu baltu vistu, 34128
Pavaicaju mīļu Māŗu, ko es kaušu piertišām, 1141
Radibām vistu kaušu, krustabām siveniņu. 1139
Juru dien’ gaili kāva, Jānu dien’ aveniņu, p.2 323161

Jurišam gaili kavu deviņiemi nadziņiem, 30057
Mārtiņam gaili kavu deviņiemi cekuliem; 30215; 30216; 30217
Mārtiņam gaili kavu sarkanām kājiņām, 30218
Miķeļam gaili kavu deviņiemi cekuliem, 33236
Ūsiņam gaili kavu deviņiem cekuliem, 30060
Ūsiņam gaili kavu dzeltenām kājiņām, 30077
Mārtiņš labs vīrs, vērsi kava vakarā; 30225
Es savai Laimiņai lielcekuļu vistu kāvu, 1140
Cekulaiņu vistu kavu Mārtenišu vakarā, 30232
Es savām telitēm cekulainu vistu kavu: 28934

Zieds, ziedot
Kura māmiņ i aukleja, zemei zieda nedevuse? 27724
Kur kāju spēru, tur zieda vajag. 25560
Raugaties, sveši ļaudis, ziedi bira istabā; 25252
Upitêi ziedi68 bira, upit’ ziedus nepanesa; 8929,4
Tie nebija koka ziedi, tie bij māsas gabaliņi. 25252,1
Tie nebija puķu ziedi, tie māsiņas gabaliņi. 25252

67 Lietots ziedojuma nozīmē.
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Man aizgāja šovakar pirmie ziedi tautiņās; 15556
Atmijami nu, tautieti, ko ziedosi izmijam: 16792
Lai neredz sveši ļaudis, manu ziedu nobriestam. 7373
Ja tev nav citu ziedu, met sarkanu dzīpariņu. 25592
Vēl manām(i) māsiņām ziedu cimdi neaditi. 14318
Atdod manus ziedu cimdus, še tavs krusta dalderits. 15792
Vēl manām(i) māsiņām ziedu cimdi neaditi. 14318
Ja tev nav citu ziedu, met sarkanu dzīpariņu. 25592
Eit’ projam, sveši ļaudis, ziedu vien dabujuši; 15739
Kad es gāju tautiņās, katram savu ziedu devu: 25555
Ziedu došu pāditeje, mazs būs manis ziedutiņš: 1837
Pār Ventiņu mani veda, - ko Ventai ziedu devu? 18448
Ziedu gaida tautu nams, ziedu tautu ustabiņa. 25633,1
Zieda grib tautu nams, zieda tautu istabiņa. 25633
Eit’ ar godu precenieki, mūsu (manu) ziedu nekaisat. 15738
Tautiets gāja ziedu kalnu, ziedu cimdi rociņā; 14318,1
Kad es iešu tautiņās, krūmiņiem ziedu došu. 29087
Kad es iešu tautiņās, ik pie krūma ziedu likšu. 29087
Kad es iešu tautiņās, ik pie krūma ziedu metu. 34048
Kad es iešu tautiņās, ik krūmiņa ziedu metu. 29087
Kur kāju spēru, tur ziedu lika. 25560,1
Iekš’ iedami pirtiņā, nometat zelta ziedu. 1096,3
Turat, brāļi, kumeliņus, lai upei ziedu metu, 18449
Upitēi ziedu metu, upit’ ziedu nepanesa; 8929,4
Es pate ziedu nesejiņa. 25253
Tautas nāca ziedu ņemt uz manām(i) māsiņām; 14318
Ņem, Laimiņ, zelta ziedu, neņem’ manu dvēseliti. 1096
Ņem par ziedu, mīļa Māŗa, pirmo pādes dāvaniņu. 1138
Ņem, Māŗiņa, vaŗa ziedu, ne kā manu augumiņu. 1096,1
Tautas jāja ziedu raut pie manām(i) māsiņām; 14318
Kur jājiet, ziedu tautas, ziedu cimdi rociņā? 14318,1
Dieviņam ziedus došu, Dievs dod manim arajiņu. 9798
Namāi meta liepas lapas, istabāi ievas ziedus, 1106
Mīļa Māŗa sieviņam trejus ziedus pametuse: 1106
Bez ziediņa es negāju jaunu meitu istabā: 6226
Neliec mani, māmuliņa, bez ziediņa šūpolī; 1726; 1725
Es tev lūdzu, jaunā mārša, bez ziediņa nepamet, 25592
Lai ziediņi nenobira pa ļautiņu kājiņām. 1107,1
Tautiņas jautaja: kam šie ziediņi? 25253
Visa tautu istaba ziediņiem bira. 25253
Cik ziediņu nokritīs, tik mīlibas (laimibas) pazudīs. 15738
Te māsiņa staigajuse, te ziediņus birdinajse. 19059
Pa Ventiņ’ mani ved, ko es Ventai ziedinaj’? 18448,1
Lai Dievs ziedana tam linu druviņu, 33444
Kas manu ērkuli apziedaneja, 33444
Ziedo, māsa, ko ziedo, ziedo labi savu aku; 25591
Ziedo, māsa, ko ziedo, ziedo savas dziernutiņas; 25598



Ziedo, mārša, ko ziedoji, ziedo labi klētes durvis; 25583
Ziedo, mārša, ko ziedoji, ziedo labi rijas durvis; 25586
Ziedo, mārša, ko ziedo, ziedo savu laidariņu; 25573
Ziedo, mārša, ko ziedoji, ziedo labi aitu stalli; 25575
Ziedo, mārša, ko ziedo, ziedo labi govu stalli; 25573
Ziedo, mārša, ko ziedoji, ziedo labi zirgu stalli; 25577
Ziedo, mārša, ko ziedo, ziedo savu akas taku; 25591
Ziedo, mārša, ko ziedo, ziedo savu pirtes taku: 1081; 25588; 25589
Ziedo, mārša, ko ziedoji, ziedo labi ugunskuru; 25600
Vedat pūru kalniņā, ziedojat bāleliņus. 27811
Lai es viņas noziedoju ar ziediņu ziediņiem. 25572,1
Lai es sava vīra zirgus ar ziediem noziedoju. 25576
Papriekšu māršiņa ziedodama, 25566
Ja jūgs mani bāleniņi, gaidīs tevi ziedojam. 18744
Visas tautu žogmalites gaida tevi ziedojam. 6818
Gan bij ziedojse kumeļa pēdas, 13591
Paliek mani bāleliņi šāisaulē neziedoti. 27810
Nedzeŗ manis kumeliņis neziedotu ūdentiņu. 20010,3; 29861; 

33641
Nedzer, manis kumeliņis, neziedotu ūdentiņ'!69 29800,1
Nedzer. manu kumeliņu, neziedetu ūdentiņu! 29800,1

Dujvārpa
Kur nolūza vien’ vārpiņa, tur uzauga div’ vārpiņas. 32543
Audzē, Dieviņ, divi vārpas viena salma galiņā. 2025; 32856
Man uzauga divas vārpas viena salma galiņā. 28054
Nu uzauga divas vārpas viena salma galiņā. 13097
Tur uzauga div’ vārpiņas viena salma galiņā. 28211
Tur uzauga duj’ vārpiņas viena salma galiņāi. 27916; 27977
Pa pāram miežiem vārpas viena salma galiņāi, 13776
Palika auziņu duj vārpiņas. 28819
Palika miezišu duj vārpiņas 28819
Palika pūrišu duj vārpiņas. 28819
Palika rudzišu duj vārpiņas. 28819
Es atradu divas vārpas viena salma galiņā. 28074

Jumis
Linu jumis Rīgā brauca ar deviņi melni zirgi; 28548
Vaj tas bija miežu jumis dzelteniem zābakiem? 28525
Ja nenāca saimeniece, lai guļ jumis tīrumā. 28545
Mìžu jums atsaklìdze teìrumeņa gaļeņâ. 28556
Miežu jumis nokliedzās, uz kalniņa stāvedams, 28550
Rudzu jums aizaklìdze pošā kula dybynâ; 28556
Rudzu jumis i piesēja, miežu jumis atraisija. 28539
Miežu jumis skūpstijās ar apiņu cekuliņu. 19689; 28541
Stāv baltā druviņā kā Jēkaba rudzu jumis. 28522
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Lai es tevi appuškoju ar tām jumja galviņām. 28553
Ne deviņi nevarēja jumja klaipu kustināt. 28528
Pieci, seši nevareja juma klaipu kustinat. p.2 285281

Eita visi nu uz lauka juma ķert tīrumā; 28523
Jumja māte piesējuse, sēklas dzina klētiņā. 28538
Ej tu pati, saiminiece, juma ņemtu tīrumā, 28555
Lai nāk pati saimeniece juma ņemtu tīrumā! 285545
Lai es tevi appuškoju ar tiem jumja ziediņiem. 28553
Kur tu brauci, rudzu jumi, seši bēri kumeliņi? 28544
Visu dienu jumi dzinu pa lielo tīrumiņu; 28558; p.2 28558,1
Kas saķers rudzu jumi, tam būs laime citu gadu. 28523
Ieraudziju auzu jumi zem pajumta līgojot. 28550
Gribedama jumi ņemt, lai projam neaizbēg. 28547
Nu sanāca tavi bērni, rudzu jumi saņēmuši. 28559
Ai, meitiņas, ai māsiņas, piniet jumi pīnitē; 28514
Ai, meitiņas, ai māsiņas, tīri jumi ravejiet, 28516
Vai, meitiņas, vai, māsiņas, tīri jumi ravejiet, 28515
Man atskreja rauduvite, linu jumi ravejot; 28549
Jumim salmi, jumim vārpas, jumim graudi vārpiņās; 28527
Ak tu linu jumiķiti, kam tu linu neaudzē! 28517
Bēdz, jumiti, bēdz, jumiti, meitas dzina pakaļā! 28521
Bēdz, jumiti, bēdz, jumiti, puiši dzina pakaļā! 28521
Kur, jumiti, glabajies šādu garu vasariņu? 28542; p. 2 28542,1
Kur, jumiti, tu guleji šo garo vasariņu? 28543
Ak tu linu jumaliņa, kur guleji šovasar? 28542,1
Ak tu linu jumulite, kur guleji šovasar? p.2 28542,2
Ej, jumiti, nu uz lauku, garu ziemu izgulejs, 28524
Ai, jumiti, akotiti, gan līgoji druviņā, 28513
Jumits bēdza runiņā, no runiņas gubiņā, 28531
Jumits piešus kaldinaja tīrumā uz akmeņa, 28534
Jumits kliedze, jumits brēce tīrumiņa galiņā; 28532
Jumits kūla jumaliti, aiz matiem turedams, 28533
Jumits kūla jumaliņas, kalniņā stāvedams; 28535
Rudzu jumits i piesēja, rudzus miežus mērodams. 28540
Jumits veda jumaliņu rudzu ziedā vizinatu. 28536
Kam jumiti pametuse pašā lauka galiņā. 28518
Lai jumiti tu saņemtu tīrumiņa galiņā, 28554
Pļaunat, mani pļāvejiņi, - kas (kur’) ņemsim jumiti? 28555
Laìku jumeiti sajèmu, ni reitā, vokorā, 28546
Kas jumiti noraveja tīrumiņa galiņā. 28519
Nav jumiti atstājuse viņā lauka galiņā. 28520
Jumišam klaipu cepu treju rītu malumiņu; 285281; p.2 28528
Jumišami kreklu devu, juma mātei paladziņu, 28530
Dziedat visa istabiņa, jumitei kāzas dzēra. 794,8
Jumtim klēti taisu deviņiem apcirkņiem, 28529
Lai es tevi appuškoju ar tiem linu jumišiem. 28553
Es tev došu jumju kroni par launaga nesumiņu. 28551



Nāc ārā, talkas māte, kur es likšu jumu kroni? 28552
Jumu jumu vārpas auga, jumī jauni cilveciņi; 28537

Jupis
Parauj jupis, sasper vels! Vaj tu citu nedabusi? 11942
Lai rauj jupis, ko raudams, dzērajiņa tas nerauj; 20016
Rauj tev jupis, meža sargs, es par tevi nebēdaju; 1635,1
Mazas bēga nejēgdamas, kādu jupi lielas bēga? 13346,5

Lietuvens
Žīds ar tevi draņķi veda, lietuvens tevi jāja. 20129,2
Vaj tu biji dranķa vest, lietuvena nojādits? 20129,3
To bij krupi nozīduši, lietuveni nojājuši. 20327
Kurmi, krupi nozīduši, liektavēni nojājuši. 20276,2

Liga
Lyga gryud*ę Dricònìti, tam atd*evu raudódama. 7301,1

Ļauns
Ko var ļaunis man darīt, ko manam kumeļam: p.1 1184,1
Dievs man deva, ļauns atņēma dancotaju kumeliņu; 29668
Krustu metu, ļauns atstāja, no nelietes nevareju. 15815
Suns man sētu pasargaja, ļauns man laba nevēleja. 31159,7
Ļauna guldij’, ļauna cēla svešu ļaužu māmuliņa. 23313

Mironis
Es visiem miroņiem ūdentiņa nesejiņa. 27357

Mira
Kad es būtu zinajusi, kad ta mana mira nāks, 27345

Nāve
Nāve, nāve, kur tu biji, ka man’s jaunas nenokāvi? 27382
Nāve, nāve, kur tu biji, ka tu manis neredzeji? 27383
Vecs ar vecu aizkrāsnē čīkst kā rūgta nāve. 13044
Atnāks nāve, nokaus tevi, paliks dziesma nedziedata. 161,7
Vecas meitas guļ gar sētu, gaida, kamēr nāve nāks. 13155,1
Lai nenāka Rīgas nāve Kurzemēi ļaužu kaut. 27673
Nevar vairs, nevar vairs būtu nāve pieņēmusi: 8750
Nāve, nāve pieņem vecus, ko tie veci laba dara? 27279
Nāve, nāve, steidzies drīz, ņem tos vecus sevim līdz; 13092
Nāve, nāve, nāc jel drīz, aizraun vecus puišus līdz! 13155
Nāve, maita pievīlusi manu daiļu augumiņu: 27536
Mana paša līgaviņa nāvei durvju vērejiņa. 27353
Veci puiši guļ gar krāsni, rūktas nāves gaididami. 13155
Veci puiši guļ gar krāsni, savas nāves gaididami. 13155



Vaj ta mana līgaviņa nāves miegu aizmigusi? 26913
Dziedot nāvi ieraudziju paradizes dārziņā. 3
Dzídùţ nóvi ìraùdz*èju sovus godus pòrdz*eivojşę. p.1 3,1
Vaj tas nāvi paredzeja? kūlejs trina tutentiņu. 31607
Ko, nāvite, tu dabuji, mani jaunu nokaudama? 27447
Ai, nāvit, kam nokāvi vecako darbenieku! 27437
Ai, nāvit, ai, nāvit, kam man’s mazas nenokāvi! 27320
Kur tu biji līgaviņa, kad nāvite mani kāva? 27353
Ei, nāvit, ei, nāvit, ko ar mani ķīvejies? 27321
Ej, nāvit, tu projam, ko ar mani ķīvejies? 27321,2
Ai, Dieviņ, nevar’ vairs, kaut nāvite noņēmuse! 27313,1
Nevar’ vairs, nevar’ vairs, būt nāvite pieņēmuse! 8146
Nevar’ vairs, nevar’ vairs, kaut nāvite nokavusi! 27281
Ei, nāvite, ei, nāvite, ko ar mani pūlejies? 27321,1

Pūķis70

Vaj tas bija kunga pūķis, vaj vagares dvēselite? 31591
Tautu dēlis dusmu pūķis garus matus audzinaja. p.2 214981

Tautu dēls dusmu pūķis (pūce), gaida man’s lūdzamies. 10781
Tautu dēlis dusmu pūķis, gaida manis lūdzoties; 10782
Tautu dēlis dusmu pūķis, norāj manu vēligumu. 26849
Vaj tas tautu dusmu pūķis noņems manu vēligumu? p.1 1011

Pūķis tup aiz sijiņas, siekā rudzus gausinaja. 8103
Pūķis vilka rudzu sieku par bāliņa pagalmiņu. 34074
Ņem, brāliti, krusta koku, dzen to pūķi atpakaļ. 34047
Vēl man bera beramo pūķits mila galiņā. 8026
Kur nomalšu siekam kaudzi, pūķits milas galiņā. 8271
Iesaliņa malejam puķit’ (?) milnes galiņē; 7983
Maļu, maļu tebeciņu; pūķits milna galiņā. 34071
Pūķits gāja miltu zagt jaunajām malejām; 8169

Pekle
Pekle, pekle kunga rija, Rīgāi mani bāleliņi; 31540
Skanēs ļaužu dvēselites dziļā pekles dibenā. 8620
Vaj tu gribi pekles tumsu, vaj zemiti saskaldīt? 33701

Elle (ari gaiss)71

Vaj gaisā vilcīns bija? zaķits nesa kazlēnīn; 22277

Velns (ari purvs, vējš, vilks)
Vilks uzgrūda Liezerieti, īsu zeķu valkataju. 7274
Vējš iepūta, velns iegrūda tulejos nāburgos. 16827
Mazas bēga neprazdamas, kādu vēju lielas bēga? 13346,5

70 Latviešu tradīcijā mitoloģiskais pūķis ir galvenokārt mantas nesējs. Šeit atlasīti arī teksti, kuros tas ir vīriešu dzimtes
variants “dusmu pūcei” vai Rietumeiropas pasaku daudzgalvainā pūķa līdzinieks.

71 Kādu savu apsvērumu dēļ rādītāja oriģinālā kārtotājs nav šeit iekļāvis ne visai izplatīto formulu “ellē kājas karājās”,
ne kunga rijas raksturojumu; vien izsauksmes veidu, kas zināms arī kā “ellē, gaisā”.



Kāda vēja tautiets lūdza no tās manas mamuliņas? 15062,3
Kādi vēji, viesuliši tavu sirdi mudžinaja! 14336

Raženo pulks
Lai ievedu bāleliņu raženo pulciņā. 27522
Ko tu nāci neraženis, raženaju pulciņā? 27796

Veļi
Lietus lija saulitē: velenieši kāzas dzēra. 27800; 27798
Kā man bija neraudāt, veļanieši ziedu rāve. 32408
Dzeltan’ ziediņ i ziedeja veleniešu kalniņā. 27632,1
Lai var uzkāpt velišu kalnā 27532
Veļu bērni dancodami dzelzes kurpes noplēsuši. 27799
Veļa bērni apguluši, veļa vārtus aizslēguši. 27531
Ko mielošu veļu bērnus par vārtiņu vērumiņu. 27434
Ko mielošu veļa bērnus, veļa vārtu vērejiņus. 27434,2
Pēc pusdienas ļeļu bērni sarausuši uguntiņu. 27526
Pēc pusdienas veļu bērni veļu vārtus aizvēruši. 27527
Ta masiņa gavileja veļu govis ganidama. 27414
Nozviedzās kumeliņis veļu kalnu piejājot: 27638,6
Lietiņš lij, saule spīd: veļu māte kāzas dzēra. 27799
Ko mielot veļa mātes par vārtiņu vērumiņu. 27434,3
Lai nesaka veļu puiši pliku mani novedot. 27426
Šonakt bija tev, māmiņa, gulēt veļu pavārtē: 27531
Tikko acis kopā gāja, tūlit veļi aicinaja. 27364
Ej pati veļās (-ļos), man basas kājiņas. 34151
Mans bāliņš jauns nomira, veļās ņēma līgaviņu. 27798
Sit ausīs spindzele, sauc mani veļās (-ļos). 34151
Cep, māmiņa, kukuliti, veļos mani vadidama, 27434
Visi radeņi nòcit, man’ veļos vad*édami. 27431,3
Balta zirga nejūdziet, man’ veļās vadidami: 27462

Zemes atslēga
Aizavēra zemes vārti, izgaist zemes atslēdziņa, 27554
Aizavēra zemes vārti, aizkrīt zemes atslēdziņa, 27554
Aizavēra zemes vārti, saskan zemes atslēdziņa, 27554
Atsavēra zemes vārti, paslēpj zemes atslēdziņu, 27554,1

Zemes vārti
Atslēdzās zemes vārti, atskan zemes atslēdziņa; 27554,1
Aizsaslēdza zemes vārti, neslēdzami, neverami. 27553
Aizavēra zemes vārti, aizkrīt zemes atslēdziņa, 27554
Atsavēra zemes vērti, paslēpj zemes atslēdziņu; 27554,1



Altaris72

Baznicā zem altara sleižu kreklu šūdinaju; 9389
Meita šuva slēžu kreklu, zem altara sēdedama. 6842
Gauži mana Laime raud, zem altara stāvedama, 16041
Zem altara stāvedamas, raksta baltas villainites. 6842,2
Ienes Māras baznicā, ieliek Dieva altarā. 33625,11
Ienes Māras baznicā, pakaŗ Dieva altarī. 13250,15
Ienes Māŗas baznicā, noliek Dieva altarī. 33628
Aiznes Māras baznicā, puško Māras altariti. 13250,22

Bauslis
Tav, bitite, viens bauslitis, ka svētdien nesvineji. 30299,1

Baznica
Kam ta baznica upites malā? 3686
Svētdien bērni baznicā, silta maize kulitē. 2217
Kamēr pats ellē brauca, tikim bēri baznicā. p.1 2202,1
Kamēr vecais pupas bradā, tikmēr bērni baznicā. 2202
Ar ko art un ecēt, ar ko braukt baznicā. 1841,1
Nevareja mans bāliņš ziemu braukt baznicā. 21561
Es gribeju rītā braukt ar Sīmani baznicā. 15977
Tad varesi ciemā braukt, svētdienām baznicā, 29795,1
To es došu māsiņai svētdien braukt baznicā. 15949
Lai stāv mani sirmi zirgi svētdien braukt baznicā. 2663
Tas bij labs svētu rītu pādei braukt baznicā. 1334
No šīs dienas mans bāliņš nebrauks viens baznicā: 18673,2
Brauks Māriņa baznicāi, lai neklupa kumelinis. 1073,4
Kad nu brauks baznicā, tad ar kulbu kulbosies. 18673,2
Brauksim, brāļi, baznicā, jūgsim sila vāveriti; 2333,6
Nu es braucis, vairs nebraukšu ar brāliti baznicāi; 16061
Ai, Dieviņ, kā nu iešu, ar ko braukšu baznicā? 15579
Kad es braukšu baznicā, ņemšu vāģu stūritī. 29490; 29743
Svētdien braukšu baznicā, tad pūriņu aizvedišu. 13590,3
Svētdien braukšu baznicā, tad es tevi vizinašu. 26790
Lepna mana līgaviņa, Rīgā brauca baznicā. p.1 3675,1
Precenieka līgaviņa kuņu brauca baznicā; 21019
Vagarites līgaviņa suni brauca baznicā; 31519
Kad brauc māsa baznicā, tev iejūgt kumeliņu. 26076
Viena pati man māsiņa reti brauca baznicā. 2674
Viena pate man māsiņa Rīgā brauca baznicā. 3675; p.2 3675,1
Dēlu māte nabadzite brauc ar buku (aunu) baznicā. 23473
Dēlu māte nabadzite brauc ar kuņu baznicā. 23474
Dēlu māte nabadzite kuņu brauca baznicā. p.2 23474,1
Saulit’, mana krusta māte, Rīgā brauca baznicā, 33935

72 Šis un turpmākie gan drīzāk būtu definējams kā reliģiska kulta nevis mitoloģisks jēdziens. Jo vairāk tādēļ, ka tieši
šie teksti vedina domāt par tradīciju, kas nav latviska.



Saulit’, mana krusta māte, Rīgā nāca baznicā; 33936
Kaimiņiem lielas meitas, braukšus brauca baznicā; 2146
NN-iešu jauni puiši brauc ar āzi baznicā; 20936
Kalabad vagarite lepni brauca baznicā? 18456,6
Ar to vienu Rīgā braucu, ar to otru baznicā, 12835
Lai es braucu baznicā diever’ jūgtu kumeliņu. 23706
Ar sirmiti Rīgā braucu, ar bēriti baznicā. 29622
Ar sirmiti Rīgā braucu, ar peleci baznicā; p.2 29620,1
Šodien braucu baznicā, pādei vārdu mekledams. 1332
Kalabade mūs’ pādite šodien brēce baznicā? p.1 1358,1
Kur, ļautiņi, jūs bijat? – Mēs bijām baznicā, 1366
Svētdien biju baznicā, lai straumēm lietus lija, p.2 1351,1
Bijām Dieva baznicā, pādei vārdu meklejām. 1368,1
Braukajami baznicā, pādei vārdu mekledami. 1368
Bijām Māras baznicā, pādim vārdu meklejam. 1367
Bijām Māŗas baznicā, mielot savu dvēseliti. p.2 1367,1
Jaunas meitas nezinaja svētdien ceļu baznicā. 20847
Ko, bāliņ, tu dariji visu dienu baznicā? 16052
Bitit’ savu krājumiņu baznicā dedzinaja; 25518
Bitit, tavu nesumiņu baznicā dedzina; 25519
Bitit’ savu skrējumiņu baznicāi dedzinaja; 13791
Bitit tavu šuvumiņu baznicā dedzinaja; 17257; 17758; 

23689; 23690; 23691
Bitít, tovu šuvuimiņu baeznicâ dadzanàja; 25171
Pate sēd ozolā, sveces deg baznicā. 30289
Tie tēvam mežā braukt, tie dēlam baznicā. 20453
Darba dienu druviņā, svētu dienu baznicā! 29589
Svētdien Dievis baznicā, Dieva suņi medibās. 29441
Šodien Dievis baznicā ar visām jumpravām; 16047
Vakar Dievis baznicā, šodien mani brāleliņi; 16050
Krogā alus brandavīns, kas to deva (dos) baznicā? 20074
Kas, brāliti, tev kaiteja vienam jāti baznicā? 22730
To varēs ik svētdienas puiši jāti baznicā. 33371
Tas Jānits vecs puisits, cūku jāja baznicāi, 21084
Ganidama nolūkoju, kā jāj puiši baznicā: 12748
Kaimiņ’ puiši nabadziņi kuili jāja baznicā; 12775
Ercognieku jauni puiši trapēm jāja baznicā, 13090
Aizpušķojši cepurites, aizjāj Māres baznicā, 13250,2
Iet Annite baznicā, ņem Madaļas vilnainiti. 29360
Nebij vērts tev, bāliņ(i), šodien iet(i) baznicā: 21258,8
Cik iet bērni baznicā, tik ar bullu mugurā. 2201
Man netīk svētu rītu kājām iet baznicā. 9749,1; 29708
Līgaviņa nezinaja svētdien iet baznicā. 27152
Lai līst lietus, lai snieg sniegs, man jaieti baznicā. p.1 1351,1
Svētu rītu lietus lija, man jaiet baznicā; 1351,2
Appuškojši cepurites, iet Māras baznicā. 33625,2
Appuško cepuriti ieiet Māras baznicā. 33625,13



Novijušas vaiņadziņus, aiziet Māras baznicā. 13250,11
Novijušas vainadziņus iet svētdienas baznicā. 13250,5
Mēnestiņis līdza brauca, ieiet līdza baznicā. 5061
Neies vairs mūs’ māsiņa ar vaiņagu baznicā. 16060; 24244
Kājām iesi baznicā, kājām sērstu bāliņos. p.2 258681

Ai, kaķit, ai, kaķit, nu tu iesi baznicā: 28741
Kādu kaunu tu, māsiņ, svētdien iesi baznicā! 24770
Iesim abi baznicā, šķirsim ļaužu valodiņu. 14833
Kad iesim baznicā, visas trīs segsimies. 5040
Važosim lubu plēst, iesim Šauļu baznicā. 33317
Piesiesam veco tēvu, iesam, bērni, baznicā. p.2 2205,1
Piesienam veco tēvu, eima, bērni, baznicā. 2205
Piesienam veco tēvu, eima paši baznicā. p.1 2205,1
Neiešu kājām baznicā. 33605
Lai snieg sniegi, lai līst lieti, rītu iešu baznicā; 5440
Svētdien iešu baznicā savas brūtes skatities. 15822,1
Svētdien iešu baznicā par visiem Dievu lūgt: 12763,1
Svētdien iešu baznicā, aušu kurpes kājiņās; 13594
Iešu svētdien baznicā, sevi daili puškošos, 13590
Svētdien iešu baznicā, likšos zīļu vainadziņu, 13592
Svētdien iešu baznicē, segšu baltu villainiņu. 7108
Šodien iešu baznicā, koši, daiļi greznošos, 33635
Tic’, Dievam, līgaviņa, ej ozolu baznicā; 30412
Tici Dievu līgaviņa, ej ozola baznicāi; 30413
Bīsties Dievu, līgaviņa, ej svētdien baznicā; 30412,1
Eita, meitas, baznicā, lūdzat Dievu par puišiem, 12723
Pirtī gara metamā, baznicā ejamā. 20526
Bārits gāja baznicā, asariņas slaucidams. 4491
Citi gāja baznicāi, es telišu ganiņos. 29451
Citi gāja baznicā, es telišu paganīt. 29452
Baznicā grezni gāja, cits no cita tapinaja. 12118,7
Ganidama nolūkoju, kādi gāja baznicā: 29445
Ļaudis gāja baznicā, meita sēd rakstidama. 6840
Māra gāja baznicāi, mani līdza aicinaja. 5032
Māriņ’ gāje baznicā, mani līdzi aicinaja. 5033
Baznicā daiļi gāja visas tautu nelietites. 12117
Kad tie gāja baznicā, viens no otra raustijās. 20530
Ar to gāja riju kult, ar to gāja baznicā. 20526,1
Bieži gāju baznicā, lai man puiši uzskatija. 9390
Es meitiņa Rīgā augu, Cēsīs gāju baznicā. 10053; p.2 10053,1
Es meitiņa Cēsīs augu, Dunckā gāju baznicā; 13250
Slinkumiņa ganos gāju, aiz daiļuma baznicā. 714,1
Pate gāju iz baznicu nabagiem sieru dot. 28939
Kājām gāju baznicāi, brāļi liedza kumeliņu.- 16029
Ar to kroniti baznicā gāju, 2165
Ganos gāju gavilēt, baznicā Dievu lūgt. 714; p.1 714,1
Trīs reizites vien aizgāju ar māmiņu baznicā: 15482; 24522



Netīšami es iegāju mīļas Māras baznicā. 17889,23
Ganos gāju, skaista augu, baznicā rādijos. 29502
Kad es gāju baznicā, sieviņ’ svārku kabatā. 21293,2
Aiz laiskuma ganos gāju, aiz skaistuma baznicā. 29559
Darba dienās ganos gāju, svētdienās baznicā; 714; p.1 714,1
Ik dieniņas ganos gāju, ik svētdienas baznicā. 10918; 29502; 

29503; 29559
Svētdien gāju baznicā, jauns kažoks mugurā. 2217,1
Cik es gāju baznicā, to es vilku mugurā; 33490
Svētdien gāju baznicā, par maiziti Dieva lūgt. p.2 973,2
Svētdien gāju baznicāje vilku trejus brūnus svārkus. 13585,7
Baltu kārklu vīzit’ daru, svētdien gāju baznicāi; 31186
Ellēje krustiti, ne baznicāje. 20951
Vaj bij mani krustijuši ērģelišu baznicā? p.2 4161

Vakar kungi baznicā, šodien mani bāleliņi; 24822
Puišu dēļ nedrīksteju māsiņ’ laist baznicā. p.2 124581

Tik vien laidam kā baznicāi. 16058
Jaunais tēvs, tam nav bārzdas, tas laiž bērnus baznicā. 2203
Vecais tēvs, buļļa bārzda, nelaiž bērnu baznicā; 2202; 2201
Vecais tēvs bullu(?) bārdu nelaiž bērnu baznicā; 2201
Vecais tēvs, bullu bārdis, nelaiž bērnus baznicā; p.1 2201,1
Vecais tēvs sirmu bārzdu nelaiž bērnu baznicā, 2204; 2205; 

p.1 2205,1; 2203; 
p.2 2201,1; p.2 2205,1

Baznicāje neliekate, bāleliņi žēli raud; 27336,7
Ik svētdienas baznicā par atraitni Dievu lūdza. 27848
Es tanī baznicā Dieviņu lūdzu. 2165
Nelūko, bāleliņ, baznicā līgaviņu: 12119; 12120; 

p.2 12118,1; 
p.2 12120,1

Nelūko, bāleliņi, baznicāi līgaviņu (zeltenites): 12117
Nelūko, bāleniņ, baznicā līgaviņu: 12118
Neraugies, bāleliņ, baznicā līgaviņu; 12120,12
Lai Dievs deva tik telišu, cik ļautiņu baznicāi. 29451
Man jaiet Dieva lūgt Madalienas baznicā, 14157
Liec par sevi Dievu lūgt Madaliņas baznicā. 20340
Es vaicaju tautiešam: vaj māsiņa baznicā? 13709,12
Tie bij labi svētu rītu pādi nest baznicā. p.1 1334,1
Man janese baznicā maza, maza dvēselite. 1350
Puškodam, dziedadam aiznes man’ baznicē; 13250,35
Panākš’ puiši savas meitas taškā nesa baznicā; 21000
Aiznesa mīļ’ Māŗas baznicā. 33601,2
Izrauj manu dvēselīti, nes Māriņas baznicā, 13250,14
Baznicāi nenesat tautu dēlu žēlumam; 27336,7
Ko raudaji, man pādite, baznicā ienesot? 1358
Krogā mani krustijuši, baznicā(i) nenesuši. 20075
Sniedziņš sniga, puteneja, es ar pādi baznicā. 1351



Pa pāriemi pāroties ik svētdienas baznicā. 33646
Brālis māsas mīledamis (?), kājām raida baznicā. 13594,4
Es redzeju savu Laimi baznicā raudajot: 16041,1
Es redzeju baznicā vērša ādu mugurā. 12960
Es redzeju baznicā poļu lapčas kājiņā. 20638
Ik dieniņas pie darbiņa, svētu rītu baznicāi! 29589,1
Māte raida savas meitas svētu rītu baznicā. 33625,7
Raņķeniekus pataupiju svētu rītu baznicā. 12684
Citur skaistu neatrada, ka Salacas baznicā. 12093
Kas puišami meitu deva, iekam sauca baznicā? 12555
Dzirdej’ savu augumiņu baznicā uzsaucot. 15885
Dēlu māte, kurtu kuņa, kājām skrēja baznicā; 23609; p.2 23609,2
Iekam stārasts baznicā, es ar meitu salaulats. 11417,1
Lelliti atstāje baznicā, 140
Mazu brīdi pastāveju ar tautieti baznicā, 24243; 24443
Gauži mana Laime raud, baznicāi stāvedama, 16041
Baznicāi daudz meitām tapinati sudrabiņi. p.2 12118,1
Baznicā daudz meitiņu tapinatu sudrabiņu. 12118
Vaj piektdien, vaj sestdien, vaj svētdien baznicā. 24755,6
Vaj druvā, vaj pļavā, vaj svētdienu baznicā? 10599,5; 22645
Ik sestdienas kroņu vīt, ik svētdienas baznicā. 132681,10
Svētdienām baznicā, no baznicas krodziņā. 29795,1
Ik svētdienas baznicā, svētvakaru krodziņā. 14554
Es redzeju to meitiņu ik svētdienas baznicā; 7617
Baznicā zem altara slēžu kreklu šūdinaju; 9389
Mīļu Māŗu, to kaveju, ta netapa baznicāi. 1138
Sniedziņš sniga, putinaja, es teceju baznicē; 1351,2
Bārenite ta meitiņa, kājām tek baznicā. 5058
Dzērbenietes garvēderes kājām tek baznicā; 12841
Dēlu māte čabulite kājām teka baznicā; p.2 23609,1
Dēlu māte nabadzite kājām tek baznicā. 23634,3
Tautu meita zeltenite kājam tek baznicā. 11504
Vaj bij ziema, vaj vasara, kājām teku baznicā. 9749; 29712
Tā dziedaja Openieši, kā Vācieši baznicā. p.1 895,1
Krùgâ olys, branndivins, bazņeicâ Dìva vòrdi. 20074,1
Tas bij labi svētu rītu pādi vest baznicā. 1334,1
Pirmo reizi bāleliņi māsu veda baznicā; 16064
Dēlu māte lūkus plēsa, vedīs dēlu baznicā. 23515
Teteritis vīzes pina, vedīs irbi baznicā. 2548
No rītiņa pelnu baļļu vedisim baznicā. 15925
Krogū mani krustijuši, nav veduši baznicā. p.2 20075,1
Nu pašai arajiņis, baznicāje vedejiņis. 16061
Ar ko man vizināt ik svētdienas baznicā. 15113; 29712,1
Ko tas mani vizinās ik svētdienas baznicā. 9749,3
Ik svētdienas baznicā lai zied manis augumiņš, 13250
Šodien tevi baznicā trīs eņģeļi suminaja, 1408
Šorīt tevi trīs eņģeļi baznicā zuminaja, p.1 1408,1



Baznicā zuminaja baznickunga grāmatā. p.1 1408,1
Kas to ceļu norakstija līdz tai Bauskas baznicaji? 1384,2
Kas to ceļu norakstija līdz Klupmaņu baznicai? 1384,2
Jauni puìši Dìvu lyùdz*ę, pa vysóm bazneicóm: 12762
Jauni puiši Dievu lūdze pa visām baznicām, 12763
Gaidu savu lolojumu no baznicas pārbraucot. 16053
Salti pūta ziemas vēji par baznicas cekuliņu; 8865
Mīļi mani bālins cēla pie baznicas kamanās; 17931,1
Pie baznicas roku deva, ganos siera gabaliņu. 9572; 11879; 12054
Pie baznicas roku devi, krogā siera gabaliņu. 22002; 23067,1; 

22003
Vaj tai tautu nelietei pie baznicas roku devi? 16056
Pi bazneicas duraveņu Jezupeņu kriùmeņâ. 17839,2
Kam tie zirgi, kam tie rati pie baznicas duravēm? 5002
Kad pārgāju no baznicas, ietin’ māte cisiņā; 2013
Izgājuse no baznicas, noņemos vaiņadziņu; 13594
Eş ţev leudzu, bazņeickungs73, laùloj mani ju cíšók; 16039,1
Es tav lyudzu, bazneickungs, laùloj manis stipri, cìši! 16038
Ai, lūdzams baznickungs, laulā mani jo cietāk; 16036
Līze, meita zaķi nesa baznickunga dēliņam, 12090
Trīs eņģeļi suminaja baznickunga grāmatā. 1408
Atradāmi pādei vārdu baznickunga grāmatā. 1368,1
Izkrīt mana kūmu nauda, baznickunga kukulitis. 1356
Ko, kūmiņi, darisim, baznickunga neradām? p.1 1379,1
Sp*ęr, parkiuņ, vysus kungus, bazņeickunga vín nasp*ęr, 31361
Stròpej, Dìvs, kù stròpej, nastròpej bazņeickunga; 31361,1
Sùd*ei, Dìvs, kú sùd*ei, bazņeickungu nasùd*ei; 31362
Baznicas kungam skaisto gailiti, 15881
Vysus kungus cíš mìļavu, bazņeickungu v*eļ vaìrók, 31361,2
No baznicas uz krodziņu, - ronu pašu tēva dēlu. 13590,2
Gan es tavu kumeliņu pie baznicas palaidišu. 3587
Iekam stārasts pusceļā, es ar meitu pie baznicas, 11417,1
Kas tur nāca no baznicas? visi meži locijās. 1364
Neņem, manis bāleliņ, no baznicas līgaviņu; 12120,11
No baznicas paņēmuši, parok viņu zemitē (ieliek smilšu bedritē) 33625,10
Lai noskan ļaužu mēles, kā baznicas pulksteniši. 8605
Pieci puiši, pusbaznicas uz man’s vienas raudzijās. 5614
Pieci puiši, pusbaznicas uz manim skatijās. 5701
Tev sēdete pie baznicas pa nabagu virsenieku: 16329
Ik svētdienas pie baznicas piesien manu kumeliņu. 9647
Iekam stārasts pie baznicas, es ar meitu baznicā; 11417,1
Gauži raud Laime mana, pie baznicas stāvedama. 16042
Trīs reizites Laima (un Laime) sauca, pie baznicas stāvedama: 5070
Ļaudis mani aprunaja, pie baznicas stāvedami. 8605; p.2 86041

Tie būs labi pie baznicas, ko tautieti sveicināt. 7265
Es būt’ tevi nolādēse deviņās baznicās. 23696

73 Pēc būtības šeit uzrādīts atšķirīgs jēdziens, kurš, turklāt, funkcionē vien nepārprotami kristīgā tradīcijā.



Teceju svētrītu bazniciņā. 33594
Jaunas meitas zeltenites bazniciņas nezinaja. 29788
Es krodziņu gan zinaju, bazniciņu nezinaju: 20075,1
Brūte brauca uz baznicu, Dievs dod jaunus arajus. 2686,7
Uz krodziņu bruģets ceļš, uz baznicu akminains. 20073
Uz krodziņu taisnis ceļš, uz baznicu līkumains. 20073; p.2 20073,1
Uz krodziņu gluds celiņš, uz baznicu žagarains. 20073
Nu es iešu uz baznicu snaudaļai roku dot. 16005
Piecas dienas ar pusdienu uz baznicu taisijos; 5701
Uz krodziņu zinu ceļu, uz baznicu nezinaju; 20073; 20074; 

20075; p.2 20073,1; 
p.2 20075,1

Eņģelis74

Eņģels gunţeņ’ i turèję, ka(d) nùçę/ļę vaiņuçeņu. 17837
Ej, Dieva eņģeli, pa manu priekšu, 1510,1; p.1 1510,1
Pūt, eņģel, vara strumpi, lai skan visa pasaulite. 27610; 27611; 

p.2 27611,1
Pūt, eņģel, vara trumpi, pie vārtiem stāvedams, 27613
Pūt, eņģeli, vara tauri, lai skan visa pasaulite, 27430; 27612; 

p.2 27612,1
Ieliek Māras (zelta) šūpulī, sauc eņģeli klāt šūpot. 33628,3
Eņģeļam raibi cimdi par vārtiņu vērumiņu. 27812,9
To es došu eņģeļam par vārtiņu vērumiņu. 27434,5
Blusa gāja ar circeni dietu mazo eņģeliti. 2686,13
Miega māmiņ’ šūpos, manu mazu eņģelit! 2053
Dieviņš tēvs, Laime māte, eņģeliši brāleliņi. 5045
Eņģeliši līdza brauca deviņiem ormaņiem. 27607
Četri kakti istabā, četri Dieva eņģeliši; 18902
Četri kakti ustabā, četri Dieva eņģeliši; p.2 11271

Četri stūŗi galdiņam, četri sēd eņģeliši; 18902,1
Četri kakti istabā, četri svēti eņģeliši; 18903
Tie nebija balodiši, tie bij Dieva eņģeliši, 27596
Tie nebija melni kraukļi, tie Dieviņa eņģeliši. 27574, p.2 27574,1
Atnāks Dieva eņģeliši, uznesīs rociņām. 27608,1
Saka Dieva eņģeliši, nebūs miera šīj zemē. 32157
Bij Dievam eņģeliši, kas uznesa debesīs. 27608
Eņģeliši apguluši, debess vārtus aizvēruši. 27618
Visi sīki eņģeliši kraujas līķa vezumā. 27495
Dieviņš durvu neatdara, eņģeliši nesaņem. 27620
Dieviņš durvu neatvēra, eņģeliši nesaņēma. 27601
Dieva dēli vedejiņi, eņģeliši panākstnieki. 27342
Eņģeliši nosaluši, pie vārtiem stāvedami. 27477; 27525,2
Sīki mazi eņģeliši līdzi tek medus ēst. 30269
Eņģelišu draudzitē ar eņģeļiem runadama. 4993,2

74 Šis jēdziens ir sarežģīts: konkrētais vārds nepārprotami nācis no kristīgās tradīcijas, kamēr atsevišķas aprakstītās
funkcijas varētu būt arī senākas.



Dìva noma pakaļâ eņģeliéšu draùdziétê, 5069
Mīkstajos spilvenos, eņģelišu draudzitē, 4993,2
Iet pie Dieva dziedadama eņģelišu pulciņā. 32092
Nu iet mana dvēselite eņģelišu rociņā. 27611
Otru nakti, trešu nakti eņģelišu rociņās. 27619
Redzej’ Dievu spēlejam, eņģelišus dancojam. 2616; 33821
Ja tu pats nenākdams, sūti savus eņģelišus. 17842
Jaunas meitas gavileja kā eņģeļi debesīs. 12362
Vaj Dieviņis nepieņēma, vaj eņģeļi neielaida? 27601,1; 27620,1
Duj eņģeļi nolaidās sērdieniti pavadīt. 5066
Ņem, Dieviņis, laiž, eņģeļi, manu dārgu dvēseliti. 27601,1
Pieņem, Dievs, laiž eņģeļi, viņa pate lepojās. 27620,1
Meitiņu dvēseles eņģeļi vada. 12456
Raud sērdiene, aiziedama, raud eņģeļi vadidami. 5066
Ne Dieviņis iekšā laida, ne eņģeļi vārtus vēra 16,2
Tur atnāca mīļa Māŗa (mīļs Dieviņis) ar diviem eņģeļiem. 5062
To es došu eņģeļiem par vārtiņu vērumiņu. 27489,1; p.2 27434,1
To nesišu eņģeļiem par vārtiņu vērumiņu. is27434,33
Meklē mani mīļš Dieviņš ar pieciem eņģeļiem. 4978,6
Satiek mani mīļš Dieviņš ar pieciem eņģeļiem. 4978,6
Dieviņš mani meklēt nāce ar visiem eņģeļiem. 4978,2
Sakās kungi karā ņemt, Dievs noņēma eņģeļos. 27676
Pusupites pieteceja no eņģeļu asarām. 5066
Mana tēva dvēselite trīs eņģeļu rociņās: 27605

Gars
Atgriež, Dieviņ, manu garu no netikla tēva dēla. 9621

Grēks75

Žēl man bija otram dot, grēks pašam maldināt. 3511
Žēl tautām tev’ atdot, grēks pašam maldināt. p.1 3511,2
Kauns mājā pārnesot, grēks mežā pametot. 2129,1
Kauns mājā nesot, grēks zemē metot. 2129
Vaj tev kauns, vaj tev grēks, sav’ bērniņu saņemot? 20022
Grēks priekš Dieva tēvu saukt, kauns priekš ļaudim arajiņu. 22039,1
Žàl citam atdůdůt, gráks pašam paturůt. p.1 3511,3
Gul’ pie manis tautu meita, es tev grēka nedarišu. 12439
Ko tautām grēka dara mans vizuļu vaiņadziņš? 24419
Es neiešu ārā durvu, znotam grēka nedarijsi: 26211,3
Ej projam, ej projam, mana grēka daritaja! 17588,1
Tie ļautiņi grēka pelna, kas rūdina sērdieniti; 4839
No ta kauna, no ta grēka, no dzēraja tēva dēla. 10602,1
Svētu rītu ganos gāju, divi grēki padariju; 29443
To darija meitu grēki, meitu maukti gredzentiņi. 6272
To darija meitu grēki, meitu vilkti (maukti) gredzeniņi. p.2 6272,1
To tev dara meitu grēki, kam mauc meitu gredzeniņus. 31610

75 Šis reliģiskais jēdziens piederīgs kristīgajai tradīcijai. Daži rādītājā iekļautie lietojumi arī ikdienišķāki.



No Dieviņa lieli grēki, sav’ māsiņu maldināt. 11074
Tiesa, tiesa, visi grēki uz tautieša dvēselites, 24551,7
Vaj no Dieva grēki nāca, nāk no tēva, māmuliņas(?). 3056
Tev pašam lieli grēki, Dievs ņems manu dvēseliti. 15195
Tie bij mani pirmie grēki, pie Dieviņa pieejot: 27594,5
Nesaņēma eņģeliši, nava grēki izsūdzeti. 27602
Tie, zēniņ, tavi grēki, kam lien meitu vidiņā. 12596
Tev, tautieti, grēki mani, Dievam mana dvēselite. 9582
Uz tautieša mani grēki, Dievam mana dvēselite, 24551,8
Uz tautieša grēki mani, pie Dieviņa dvēselite, 15884,1
Uz tautāmi visi grēki, - valkā manu darijumu. 25535
Uz tautieša visi grēki, manas gaužas nopūtiņas, 15884,2
Ka pātaru nemāceja, lai grēkos neiekrita. 2204
Mežāi nesti, grēku bailes, uz sētena suņi rēja. 25391
Bīsties grēku, sveša māte, neraudini bāreniti, 3969; p.1 3969,1
Miesas, miesas, kauli, kauli, kam jūs grēku darijat! 27606
Lieli puiši ganos gāja, dažu grēku padarija: 12580,1
Liela meita ganos gāja, lielu grēku padarija: 12580
Lielas meitas ganos gāja, lielu grēku padarija: 29497,1
Vai, manu dēliņu, vai, manu dēliņu, kādu grēku padariji? p.1 3461,1
Ai dēliņis, mīļš dēliņis, kādu grēku tu dariji? 3461
Grēku vien padariju, jaun’ iedama tautiņās: 23285; 27131
Ārā durvu es neiešu, kamēr grēku padarišu: 26208,1
Neviens grēku tā nedara, ka darija brandavīns: 20036
Kas bij grēku padarijis, sargā savu augumiņu; 3047
Kam manai dvēselei daudzi grēku nopelnīt! 27592
Grēku vien nopelniju, jaun’ ejot tautiņās: 23285
Kauli grēku piepelnijši, dvēselei jāatbild. 27606,1
Piedod, Dievi, manim grēkus, tas notika dzērumā: 27042
Piedod, Dievis, manus grēkus, es svētdien grēkojos: 6842,1
Piedod, Dievs, manus grēkus, es bij liels grēcinieks: 34281
Dievs piedod manus grēkus, es pielaidu uguntiņu. 23221,3
Dievs, piedod meitai grēkus, meita liela grēceniece: 34061; 6840; 6842; 

6843; 6844; 6841; 
25544

Atlaid, Dìvs, munus grákus, vaìra saimes nakriudéšu. 31121
Kur tu liksi savus grēkus, savu resnu līgaviņu? 31450
Kur tu savus grēkus liksi, kur liekās valodiņas? 31447
Kas to manu pūru ņēma, tas lai manus grēkus ņem: 6838
Kur tu liksi sievu, bērnus, kur tu grēkus vizinasi? 31853
Pate Laima laba sieva, pate liela grēceniece: 22194,4
Pati Laima laba sieva, pati liela grēciniece: 9254
Ai, māršiņa, grēceniece, vaj maizites tev nebij? 4800,1
Grēcenica tautu meita nevareja saderēt. 16052
Rumba liela grēceniece, ta bij muitas ņēmejiņa. 30790,1
Adiet cimdus, grēcenieces, ko zin vīrs gadisies. 12086
Apdomā, grēcenieks, cik ta visa nesejiņa. 2747



Grēcenieki bāleliņi, kur māsiņu iedevāt? 25915
Bāleliņi, grēcenieki, kur māsiņu iedevāt? 25909
Vai, bāliņi, grēcinieki, kur māsiņu iedevat? 25938,1
Grēcinieki bāleliņi, kā vietiņas raudzijāt? 25854
Vai, bāliņi, grēcenieki, vaj āboļu neredzejši? 15524
Vai, bērniņi, grēcinieki, klausait tēva, māmuliņas! 3056
Ai, jūs lieli grēcenieki, cūku tēvu mocijiet. 25872,2
Ai, jūs lieli grēcinieki, gaļas tēvu mocitaji! 12741
Tur tie visi grēcinieki Jāņa nakti līgsmojās. 33138; 32507
Kā nelēca asarota, pilla zeme grēcenieku. 33792

Jēzus
Ai, Jēziņ, ai Kristiņ, tēvs atnāce panākšos! 19149,1
Nòc, Dìv*eņ, nòc, Laìm*eņ, nòc, Jèzeņ, ustobâ! 19350,1
Es šodien tevis dēļ pret Jēziņu zvērojos. 1413
Lai byus Jēzus gùdynóts! Tej pyrmò volùdeņa; 34247
Lai iet mana dvēselite Jēzus Kristus rociņā. p.2 27611,1
Nu iet mana dvēselite Jēzus Kristus rociņā. 27591; 27611
Guli, mana pādite, ar Jēzu Kristu, 1409
Kam tu Jēzu tad nekliedzi, kad tu kūli darbinieku? 31513,3
Vagarits Jēzu kliedza, ellē kājas karajās. 31513,3
Kā tu Jēzu tad nesauci, kad tu kūli darbeniekus? 31513,3; p.2 31513,2
Vagarite Jēzu sauca, ellē kājas karajās. 31513,3
Vagarite Jēzu sauca, kapē kājas ieceldams; p.2 31513,2
Mēs bijam baznicā, preti Jēzu zvēreties. 1366

Lādēt76

Pat’ atnāca uz bāliņu, savus lāstus lasidams. 18670
Lād man ļaudis, bur man ļaudis, nevar mani izpostīt. 33680
Lai buritis nenobur, lai raganas nenolād. 32485,2
Tautu meita bāliņam pēdu pēdas nolādeja; 18670
Akmens tevi nolādēs, mūžam vīra nedabūt. 11806
Meitas tevi nolādēs, vanags tevi apēdīs. 6712
Es būt’ tevi nolādēse deviņās baznicās. 23695
Vaj tu traka, tautu meita, mani gauži lādedama! 12558,8
Sīva dzedra ta meitiņa, lādedama vien staigā: 12316
Nolādeta kalpa sieva, pateikuse māmiņai. 12617,2

Mācitajs77

Es tev lūdzu, mācitajs, laulā mani maz ciešaki; 16036,2
Es jums lūdzu, mācitajs, laulajiet mūs patiesi. 16037
Es tev lūdzu, mācitajs, laulā mani īsten stipri; 16039
Es tev lūdzu, mācitajs, laulā mani labi stipri; 16040

76 Nav iekļauti visi vārda “lāsts” lietojumi. Atlases principi nav zināmi.
77 Pati šā jēdziena iekļaušana rādītājā (līdz ar citiem – gan iepriekš, gan turpmāk apkopotajiem) dod iespēju izsekot,

cik lielā mērā kristīgās ieražas un priekšstati atrodami “Latvju dainās” publicētajos tekstos, taču nez vai ir jebkā
saistāma ar mitoloģiskiem priekšstatiem.



Vaj dzirdeji tu Indriķi, ko sacija mācitajs? 26096
Ko mēs, kūmas, darisim, mācitaja nidabujši 13791

Šķērsu kūmas aizskrējušas, nesatika mācitaja; 1379
Mācitajam liela daļa: pūrs pautu, pāra cāļu, 15891,3
Mācitajam cāļu pūru, lai tas cieši salaulā. 15882

Paradize
Košu dziesmu nodziedot, paradizē ielīgoju. 3
Dziedot mani ievadija paradizes dārziņā. 27557
Dziedot nāvi ieraudziju paradizes dārziņā. 3

Pātari
Jēruļi, kazuļi, tie mani pātari. p.2 2388,1
Kur jēri, kazuļi, tur mani pātari, p.2 2388,1
Ak tu veca raganiņa, vaj tie tavi pātariņi? 29142
Celies mana muguriņa, skaiti rīta pātariņus; 34375
Tēvis, tēvis, māte, māte, mācat mani pātaros; 16,3
Vai, tēviņ, māmulite, māciet mani pātaros, 27323
Ka pātaru nemāceja, lai grēkos neiekrita. 2204
Skaiti, vilks, pātarus! – Es, Dievs, nemāku, p.2 2388,1
Skaiti, Dievs, pātarus! Ko Dievs skaitišu, p.1 2388,1

Sprediķis78

Kas jums mājās sprediķi sacīs. 20834

Svēts79

Tad būs svēta80 māsiņai, kad pūriņu piedarīs. 6945
Ik pussvētas Kuldigā slakteram desu post. 20537
Ne druvā, ne pļavā, ne svētdien baznicā: 22645
Vaj druvā, vaj pļavā, vaj svētdien baznicā? 22645
Svàtdiņ agri uz bazneicu ar vysòm mòseņòm, p.1 2217,2
Svētdien bērni baznicā, silta maize kulitē. 2217
To es došu māsiņai svētdien braukt baznicā. 15949
Lai stāv mani sirmi zirgi svētdien braukt baznicā. 2663
Svētdien braukšu baznicā, tad es tevi vizinašu. 26790
Svētdien biju baznicā, lai straumēm lietus lija, p.2 1351,1
Jaunas meitas nezinaja svētdien ceļu baznicā. 20847
Svētdien Dievis baznicā, Dieva suņi medibās. 29441
Nu iešu svētdien baznicā. 33594,1
Svētdien iešu baznicā, aušu kurpes kājiņās; 13594
Kādu kaunu, tu māsiņ, svētdien iesi baznicā! 24770
Iešu svētdien baznicā, sevi daiļi puškošos, 13590
Svētdien iešu baznicā savas brūtes skatities. 15822,1

78 Šeit nav iekļauts motīvs no “Viens gans nomira”, iespējams, tā rotaļīgā rakstura dēļ. Tomēr veidojas nepilnīga
kopaina.

79 Šis apkopojums visai nekonsekvents, iekļauta arī svētdiena, svētki, svētīt.
80 Apzīmē svētdienu, ne vispārīgi 'svētu'.



Svētdien iešu baznicā, likšos zīļu vainadziņu, 13592
Svētdien iešu baznicē, segšu baltu villainiņu. 7108
Līgaviņa nezinaja svētdien iet baznicā. 27152
Svētdien gāju baznicā Dieva vārdus klausities. 973,1
Svētdien gāju baznicā par maiziti Dieva lūgt. p.2 973,2
Svētdien gāju baznicāji vilku trejus brūnus svārkus. 13585,7
Baltu kārklu vīzit’ daru svētdien gāju baznicāi, 31186
Lai nes manu dvēselit’ ik svētdien uz baznicu. 13250,3
Sastdiņ gòju cìm*eņâ, svàtdiņ loba cìmošana; p.1 2217,1
Svētdien, gani, nedzeniet tāļajās ganibās: 29441
Piedod, Dievis, manus grēkus, es svētdien grēkojos: 6842,1
Sestdien nācu, svētdien gāju, asariņas slaucidama. 16387
Man atjās Pēteritis svētdien kaltu kumeliņu. 33220,1
Darba dienu gaļu ēde, svētdien kaulus skrubinaju. 12868
Jau svētdien krodziņā ar citām dzirdities. p.2 27207,1
Jau svētdien krodziņā gāju jaunas lūkoties. 27207
Jau svētdien krodziņā ar jaunām meitiņām. 23634
Es jums saku, jauni puiši, svētdien krogā neejat: 19943
Piektdien dzima, pussvēt auga, svētdien jāja precinieki. 2839
Piektdien dzima, sestdien auga, svētdien jāja precenieki. 33397
Piektdien dzimu, sestdien augu, svētdien jāja precenieki. 2836; 2838
Piektdien dzima, sestdien auga, svētdien nāca precinieki. p.2 2839,1
Dievs dod svētdien siltu sauli, iešu baznicā. 15822,2
Piektdien dzimu, sestdien augu, svētdien veda smiltienē. 27470
Es saciju māsiņai svētdien daiļi nestaigāt: 11820
Svētdien daiļi staigadma, nebūs’ ilgi pie bāliņa. 11820
Svàtdiņ brauču tauţeņôs ar visím bròļeņím. p.1 2217,1
Svētdien jāšu uz tautām sav’ māsiņu apraudzīt. 13709,10
Piektdien dzima, sestdien auga, svētdien gāja tautiņās. p.2 2839,2
Piektdien dzimst, sestdien aug, svētdien ved tautiņās. 11999
Svētdien viju vainadziņu, tad es gāju baznicā. 2217,2
Rītu būs svētdiena, brauksim ciemā. 2240; p.2 2240,1
Rīt būs svētdiena, iesam ciemā. 2241
Jauni puìši Dìva lyùdz*ę kas svàtdìnis bazņeicâ: 11869
Ļeiksnìši81 nabadzeņi, kas svatdìnis olu dora. 12829
Svētdienāi piedariju, ceturtdienas vakarā. 6839
Svētdienā ganos gāju, darbdienā druviņā. 14235,1
Svētdienā pēc pusdienas liktu cūkas paganīt. 31874
Tad varesi ciemā braukt, svētdienām baznicā, 29795,1
Meita savu lielu pūru svētdienām piedarija, 6841
Es dieneju tavus darbus ar visāmi svētdienām. 16460
Es dieneju tēva darbus ar visāmi(i) svētdienām 3750
Maizit’ ēžu ik dieniņas, plāceniti svētdienām. 2918
Ik svētdienas baznicā par atraiti Dievu lūdzu. 27848
Ik svētdienas baznicā lai zied manis augumiņš, 13250

81 “š” ielabots pēc Dainu skapja manuskripta



Ik dieniņas ganos gāju, ik svētdienas baznicā. 10918;  29502;
29503; 29559

To vaŗēs ik svētdienas puiši jāti baznicā. 33371
Ik svētdienas baznicā, svētvakaru krodziņā: 14554
Ik sestdienas kroņu vīt, ik svētdienas baznicā. 13268,10
Ik svētdienas pie baznicas piesien manu kumeliņu. 9647
Es redzeju to meitiņu ik svētdienas baznicā, 7617
Pa pāriemi pāroties ik svētdienas baznicā. 33646
Ar ko mani vizināt, ik svētdienas baznicā. 15113; 29712,1
Ko tas mani vizinās ik svētdienas baznicā. 9749,3
Ik svētdienas naņķa biksas, viksetie zābaciņi. 12055
Kam tas manu augumiņu trīs svētdienas daudzinaja. 15884
No svētdienas da svētdienas meitām skaista dziedašana: 13775
Tur svētdienas meitas gāja skaistas dziesmas darināt. 264
Ik svētdienas ganos gāju, mīļa drauga gaididama; 29505
Ik svētdienas ganos gāju, tad ar miglu aplaidos; 29448
Ik svētdienas ganos gāju, ganij’ ceļa maliņā 29445,1
Ik svētdienas pajāsam, jaunu meitu lūkoties. 11867
Ik svētdienas izkavies ar runčiem pagultē. 20865
Ik sestdienas pirti kūre, ik svētdienas baltu krekl’, 12576
Ik svētdienas pie krodziņa iemauktiņus skandinaja. p.2 29749,1
Ik svētdienas pie krodziņa iemauktiņus žvadzinaja. 29749
Ik svētdienas pie krodziņa saldin’ savu kumeliņu. 11715
Ik svētdienas krodziņā, miežu kule padusē. 20008
Vaļa, vaļa tev, tautiet, ik svētdienas krogū dzert; 20083
Ik svētdienas krogā dzēri, vecas meitas dancinaji. 21474
Ik svētdienas, ik svētdienas kroga galda galiņā. 19878,3
Tur teceja jaunas meitas ik svētdienas kroņus pīt. 33625,3
Ik svētdienas jaunas meitas atteceja kroņu pīt; 13250
Ik svētdienas, ik svētdienas lūdza mani kūmiņām. p.1 1300,1
Ai, tu manu dižu radu, ik svētdienas kūmibās! p.1 1300,1
Ai jel manu dižu radu, ik svētdienas kūmiņās. 1300
Ik svētdienas kurpitēs, rakstitās zeķitēs. 28247
Tur jāj mani bāleliņi ik svētdienas pieguļā. 32503,3
Ik svētdienas precenieki, ik svētdienas pieguļnieki. 14191,1
Ik svētdienas tautu dēlis manis dēļe pucejās; 9949
Ik svētdienas pucejās ar melniem zābakiem. 9949
Vaj piektdien, vaj sestdien, vaj svētdienas rītiņā. 24755,3; p. 24755,1
Célés mòseņa svátdìnes reitâ, 5259
Svētdien’s rītā ielaidišu jaunā brāļa kumeliņu, p.1 34141

Kad man likti, kad valkati, vaj svētdienas rītiņā? 5871
Ne svētdienas nesvētiju, ne sauliti norietam; 25535
Ne svētdienas nesvineja, kad puķites nelasiju. 6075
Kas tās tavas krasta malas ik svētdienas tricinās? 381
Ik svētdienas liepa zied, ik svētdienas meita nāk, 13250,5
Liec trīs gadus baznicā ik svētdienas nozvanīt. 33616
Darba dienās ganos gāju, svētdienās baznicā; 714; p.1 714,1



Tur palika svētdieniņa, darba dienas launadziņš. 25678
Svētdieniņa māsiņai, ceturtdienas vakariņš. 6848
Svētdieniņas darbu vežu, darba dienas diendusiņu. 16607
Aiza-ilgi-gulejos svētdieniņas rītiņā: 6433
Sasien sieru, māmuliņa, svētdieniņas rītiņam, 32319
Ne svētija svētdieniņas, ne saulites noejot. 6843
Ni svētija svētdieniņas, ni saulites noejot. 27593
Ne svētiju svētdieniņas, ne sestdienas vakariņu. 6838
Mīļa Māre noraiboja svētdieniņas vakarā. 29167,2
Ik dieniņas pie māmiņas, svētdieniņu dēvedam’. 22413
Tur kājiņas es noavu, tur svētiju svētdieniņu. 17671
Dažu dārgu svētdieniņu kunga durvis virinaju. 16460,1
Nei druvā, nei pļavā, nei svētdien baznicā: 10599,5
Vaj druvā, vaj pļavā, vaj svētdienu baznicā? 10599,5
Es svētdienu ganos biju, lielu skādi padariju: 29447,1
Ik svētdienu uz māmiņu, - sviedē manu kumeliņu. 22438
Svēta diena bāliņam, nava svēta māsiņai: 6845
Rītā būs svēta diena, tad laidišu ābolā. 29435
Rītu būs svēta diena, visiem mati jāsukā (jāķērsē) 33451
Tam bij laba svēta diena, kam naudiņa maciņā. 28104
Kad tu biji svēta diena, tad tu pati svētijies: 7859
Ik dieninas svēta diena, kad naudina macinā: 31205
Jāņu diena svēta diena aiz visām dieniņām: 32919
Kad atnāca svēta diena, katra savu puškojam. 3514
Cik atnāca svēta diena, pa vienai ritinaju. p.1 432

Kad atnāca svēta diena, ar brāļiem ripojās. 16758
Par nedeļu svēta diena, tad laidišu ābulā. 29435
Svētijies, svēta diena, kad tu biji atnākuse, p.2 7659,1
Svēta, svēta ši dieniņa par visām dieniņām: 15653
Kaut man būtu māmulite jel svētā dieniņā! 4105
Lai stāv mani ielociņi svētajām dieniņām. 18737,4
Puiši zirgus barojiet, negaidiet svētas dienas; 29893
Kam bitite nesvineja svētas dienas launadziņu. 30299
Tev, māsiņa, svētas dienas, visi svēti vakariņi. 6848,1
Kad atnāca svētas dienas, ar puišiem ripas kavi. 25199
Puiši, puiši pie darbiņa, neraugat svētas dienas! 28104
Nesvētiju svētas dienas, darba dienas launadziņa 6845
Ne ta svin svētas dienas, ne ar piektus vakariņus. 34061
Darba dienu druviņā, svētu dienu baznicā! 29589
Es nomiršu svētu dienu, ļaudim darbu nekavešu. 1183,1
Ne ta svin svētu dienu, ne ar’ piektu vakariņu. 6844
Jānits svina svētu dienu, Pēteritis nesvineja. 33053
Četri kakti istabā, četri svēti eņģeliši; 18903
Ar Dieviņu lai paliek ši svētā istabiņa. 2026
Svēts Jānis krūmos, iemaukti rokā. 32502
Sasēja kumeļus pie svēta koka. 33601
Sakāra zobenus svētajā kokā. 34075



Svētajam kokam deviņi zari, 34075
Svētam kokam deviņi zari, 33601
Par ošiem, par kļaviem, par svētiem kociņiem. 740,6
Nù tím svátím kùciņím. p.1 740,2
Svēta, svēta ta meitiņa, ne ta dzied, ne runā. 843
Tur guleja svēta Māra zaļā zīda kučiņā. 11870
Svēta Māra radijās piektdieniņas vakarā. 6847
Ne tas manas villainites svētām naktēm saguleja. 6305
Tautiets manu tēvu lūdza visu cauru svētu nakti; 15061
Ei, svētā papardite, ka raudaji Jāņu nakti? 32408
Es piedzimu svētrītāi, ļaudim darbu nekaveju; 1183
Pa nedeļu svētrītinis, tad es dzīšu ābolāi. 29435,1
Teceju svētrītu baznīciņā. 33594
Es nestu kukuli ik svēta rīta. p.1 20111

Vecais tēvs mežā brauca svētajā rītiņā. 709,1
Sasien siera, māmuliņa, šim svētam rītiņam, 32319
Kam nedevi bullišam svētu rītu āboliņu. 28940
Būs manām telitēm svētu rītu āboliņš. 29433
To vareja buciņš jāt svētu rītu baznicā. 33371,3
Ik dieniņas pie darbiņa, svētu rītu baznicāi. 29589,1
Dieviņš brauca, mīļa Māra svētu rītu baznicā. 33670
Man netīk svētu rītu kājām iet baznicā. 9749,1
Man netika svētu rītu kājām iet baznicā. 29708
Māte raida savas meitas svētu rītu baznicā. 33625,7
Tas bij labs svētu rītu pādei braukt baznicā. 1334
Tie bij labi svētu rītu pādi nest baznicā. p.1 1334,1
Raņķeniekus pataupiju svētu rītu baznicā. 12684
Dieviņš brauca, mīļa Māŗa svētu rītu pirtiņā. 1077
Tur sajāja svētu rītu jauni puiši brokastā. 14658
Tur sanāca svētu rītu jauni puiši brokastēi. 14659
Piecel mani, māmuliņa, svētu rītu cēlusies: 14111
Ik rītiņa pie māmiņas, svētu rītu dēvedam’ 22413
Kam nedevi svētu rītu meitiņām pienu strēbt. 31424
Svētu rītu sadrāstijse, ar māmiņu rādamās. 16772
Pats es dzimu svētu rītu, kumeļš piektu vakariņu. 9103
Svētu rītu vien nodzinu tāliņās ganibās; 18375
Svētu rītu ganos dzinu, miglu tinu kamolē; 13551
Svētu rītu ganos dzinu, dažam skādi padariju: p.2 29447,1
Tur es dzīšu svētu rītu raibas govis paganīt. 29440
Dzen’ ganos, brāļa sieva, jele vienu svētu rītu: 728; 29434
Svētu rītu ganos gāju, darbu dienu druviņā. 14235
Svētu rītu ganos gāju, divi grēki padariju: 29443
Svētu rītu ganos gāju kreiso kāju celadama; 718,8
Svētu rītu ganos gāju , līgaviņas lūkoties. 11475
Svētu rītu ganos gāju ganij’ ceļa maliņā, 29445; 29446; 

29444; 29505,3
Svētu rītu ganos gāju, mici liku galviņāi. 29449



Svētu rītu ganos gāju, miglu tinu kamolā; 29448
Svētu rītu ganos gāju, lielu skādi padariju: 29447
Kur es savas avetiņas svētu rītu paganišu? p.2 290881

Tur es savu kumeliņu svētu rītu paganiju. 30183
Es atradu atradienu, svētu rītu ganidama: 29436
Es atradu atradniti svētu rītu ganidama: 33140
Mīļa Māra norakstija svētu rītu ganidama. 29167
Mīļa Māra norakstija svētu rītu ganidama. 32426
Mīļa Māra skandinaja, svētu rītu ganidama. 755
Dzied māsiņa pret māsiņu, svētu rītu ganidama(s). 252
Dzied māsiņa pret māsiņu, svētu rītu ganidamas. p.1 252,1
Lielu skādi padariju, svētu rītu ganidama: 29442
Zaru vien nolauzos, svētu rītu ganidama. 2762
Kur māsiņai svētu rītu susekliti paglabāt. 26287,1
Svētu rītu, man’ māsiņa, negul’ ceļa maliņāi: 12360
Kalabade svētu rītu pulkiem jāja bāleliņi? 1353
Agri jāju svētu rītu bajarmeitu lūkoties. 13245
Jāsim katris svētu rītu līgaviņas lūkoties. 3458
Došu tautu miglačam, kas atjāja svētu rītu. 7214
Es aizjāju svētu rītu sav’ māsiņu apraudzīt. 13709
Par nedeļu svētu rītu jāju tautu sētiņā, 13256
Tas nejāja svētu rītu bez tērauda zobentiņa. 3434
Kur vareju sērsti iet jele retu svētu rītu, 9229
Kad atiesi svētu rītu, appuškošu cepuriti. 17523
Pate iešu svētu rītu sav’ telišu paganīt; 29437
Pate gāju svētu rītu savu govu paganīt, 29439
Ar to gāju svētu rītu ar puišiem trillināt. 29481
Tie negāja svētu rītu bez tērauda zobentiņa. 16024
Vaj būs gājse svētu rītu ar puišiem ripas kaut. p.2 252271

Svētu rītu ielaidišu jaunā brāļa kumeliņu; 26727
Tur ielaida svētu rītu svainits savu kumeliņu. 29936
Es aplaidu svētu rītu visapkārt ganidama. 3702
Svētu rītu saule lēca, ik svētdienas mirdzinaja. 3681
Svētu rītu lidinaja trīs peleki vanadziņi. 14111
Vēl pielūdza svētu rītu, līdz pielūdza māmuļiti, 15061
Es atradu sav’ māsiņu svētu rītu maltuvē. 13709; p.2 13709,1
Atraduši sav’ māsiņu svētu rītu maldinam. 13704
Es ne savu ganu meitu svētu rītu malt neraidu. 13709
Svētu rītu kriķus malu, Dieva dziesmas dziedadama; 8117,1
Lai māsiņa piemineja, svētu rītu rītu mazgadama. 26292
Es redzeju svētu rītu Dieva dēlu medijam, 33755,3
Lai es miršu, kad mirdama, es nomiršu svētu rītu, 27355
Kad atnāksi svētu rītu, nopuškošu cepuriti. p.1 36621

Ik svētu rītiņu bārdiņu puceju. 11317
Es redzeju svētu rītu, ozols liepu suminaja; 11809
Svētu rītu sētiņā sedloj’ bēru kumeliņu, 15793
Svētu rītu itin agri segloj’ savu kumeliņu, 5256,2



Kam nedevi bullitim svētu rītu sienu ēst. 28926
Dod savam arajam svētu rītu slaucities. 5032
Gan es pate paganišu, svētu rītu svētidama; 28929,3
Bāz jel, muļķi, kabatā, notiks tev svētu rītu, 19355
Kas tos tavus līkumiņus svētu rītu trīcenās. 381,7
Svētu rītu, tad būs vaļas, tad laidišu ābulā. 29435
Ka vareju svētu rītu priežu virsu lidināt. 30422,1
Man pazuda māmulite, svētu rītu migliņā. 5036,9
Ik svētus rītiņus telišu ganos. 11318
Ne ta svin svētus rītus, ne ar’ piektus vakariņus. 6844
Svēti bija kūmu taki, dārga pādes dvēselite. 1303
Nesvētu svētvakara ne svētdieniņas. 31653
Noiet saule vakarā, nu ļaudim svēts vakars; 27872
Sak saulite noiedama: nu, ļautiņi, svēts vakars! 4204
Sak’ saulite rietedama: nu, ļautiņi, svēts vakars; p.2 4204,1
Nu saulite norieteja, nu, ļautiņi, svēts vakars. 31640
Sveša māte darbus deva, nedod svēta vakariņa. 4374
Nikna mana sveša māte, nedod svēta vakariņa. 4399
Bārgi kungi darbu deva, nedod svēta vakariņa. 31659
Bārgi kungi, tie neļāva svētīt svētu vakariņu. 31659,4
Sīvi kungi, vagarites, nedod svēta vakariņa. 31487; 31660; 

p.2 31660,1
Lai iet saule pie Dieviņa, dod mums svētu vakariņu. 29263,1
Ej, saulite, drīz pie Dieva, dod mums svētu vakariņu; 31659
Ej, saulite, drīz zemē, dod man svētu vakariņu; 31660
Riet’, saulite, rietedama, dod man svētu vakariņu! 4374
Tec, saulite, drīz pie Dieva, dod man svētu vakariņu; 4399
Tec, saulite, drīz zemē, dod man svētu vakariņu; p.2 31659,1
Saulit’ balta aiziedama svētī svētu vakariņu; 31659,4
Mazgajies, sērdienite, jele svētu vakariņu. 4969
Vienu svētu paukariņu par plāniņu pārejot. 10599

Nebēdā, Jāņa māte, būs tev Dieva svētibiņa.82 32771
Svētibiņa, gausibiņa, nāc pa logu istabā, 1416

Ēd plāceni uz plāceņa, tad būs visi svētki  83 pilni. 33240
To vareja meitas braukt pa svētkiem baznicā. 33371,4
Gaidi citas svētku dienas, slauki savu pagalmiņu, 13257,5
Ūsiņam gaili kāvu pašā svētku rītiņā, 30057,1
Lai sanāk Jāņa bērni, Jāņa svētkus nosvinēt. 32899

Ta ar savu svētumiņu vellam kurpes šūdinaja. 843

Svētī, Dieviņ, māsiņas dāvanas, 25188
Lai Dievs svētī jūs’ kabatiņu, 25737

82 Būtiski atšķirīgi jēdzieni nekonsekventi iekļauti apkopojošā sadaļā (salīdzināt ar “Dievs”).
83 Rādītājā nav iekļauti visi teksti, kuros minēts vārds “svētki”.



Lai Dievs svētī tav’ kabatiņu, 25740
Sāci jaunu vasariņu, svētī mūsu labibiņu. 28524
Ai, mīļā Māršaviņa, svētī manas raibaliņas, 29160
Svētī, Dieviņ, to vietiņu, kur ēdam, kur dzēram; 2025
Atsasvēti ta vietiņa, kur ēdēm, kur dzērēm, 26192
Dievs svētija Kač’ ar Maču ar to vienu vāceliti; 30658,1
Svētijiet jaunas meitas, kamēr saule norieteja, 6846
Izvilkuši maliņā, svētisam Jāņa dienu. 32886,4
Ka jù84 svèteitu uz jauna myuža. 5259
Aizzamirsa, aizzamirsa Jāņa diena nesvētīta! 32358
Ar Dieviņu lai palika šī svētīta istabiņa, 32859
Vēl jo prieki dēliņam, kad svētita līgaviņa.85 1056

Ceturtdiena
Svētijiet, jaunas meitas, cetortdienas vakariņu: 6847
Gan pazinu pūriņā ceturtdienas likumiņu. 7598
Svētdienāi piedariju, ceturtdienas vakarā. 6839
Mīļa Māra piedzimusi cetortdienas vakarā. 6847
Ceturtdienas vakarā mīļa Māra piedzimuse. p.2 6847,1
Iededzinu garu skalu ceturtdienas vakarā. 6847
Svētdieniņa māsiņai, ceturtdienas vakariņš. 6848
Svētijiet, jaunas meitas, ceturtdienas vakariņu, 6846; 6847; 

p.2 6847,1
Svētdieniņas darbu vežu, ceturtdienas vakariņu. 16607,2
Vērpiet, meitas, kad vērpdamas, cetortdien nevērpiet: 6847,3

Piektdiena
Piektdien, tautas, nejājat, piektdien jūsu negaidīs: 14110
Piektdien, tautas, nejājat, piektdien galvas nesukā; 14109
Piektdien tautas garam jāj, tās nejāja sētiņā. 14108
Labak tautas piektdien jāja, ne bez saules vakarā. 14097
Piektdien tautas man nejāja, ne bez saules vakarā. 14107
Piektdien gāju pie kundziņa, piektdien laba runašana: 31395
Piektdien tautas nenāciet, nedos mani bāleliņi. 14106
Piektdien gālu nesukaju, piektdien muti nemazgaju; 14108
Piektdien galvas nesukaju, ne bez saules vakarā; 14107
Piektdien matus nesukaju, ne bez saules vakarā; 34145
Piektdien Māra sukajās, noiet saule, noiet mati. 34145
Piektdien galva nesukata, piektdien galda nemazgaja. 14110
Pats es dzimu piektu rītu, kumeļš piektu vakariņu. 1184; 29958,1
Pats es dzimu piektu rītu, kumeļš piektu vakariņu. p.1 1184,1
Pa novadu meitas nāca piektu rītu puškus lauzt. 30626
Pats es dzimu svētu rītu, kumeļš piektu vakariņu. 9103
Kam tas manim skalus liedza dažu piektu vakariņu. 25491
Incitei bērns nomira pašu piektu vakariņu (pašā piektas vakarā); 2258,3

84 Uzrakstījums izlabots pēc Dainu skapja manuskripta.
85 Rādītāja oriģinālā šie šķirkļi ievietoti nākamajā nodaļā.



Būšu piektu vakariņu noņem manu vainadziņu. 24417
Pieci pirksti cimdam adu pieci piekti vakariņi. 7288
Ne ta svin svētu dienu, ne ar’ piektu vakariņu. 6844
Ne ta svin svētas dienas, ne ar piektus vakariņus. 34061
Svētas dienas darbu vedu, visus piektus vakariņus. 16607,1

Gauss86

Svētibiņa, gausibiņa, nāc pa logu istabā, 1416
Ta atveda miežus, rudzus, trīs kārtām gausibiņu. 33076
Gaus’ gausini man maiziti, draugi, saime ēdejiņi, 28813
Nej tam sāta, nej tam gausa, nej tam Dieva palīdziņa. 34071
Dod, Dieviņi, sātu, gausu vecas mātes ratenī, 6971
Dažs skauģitis gausu ņēma manā rudzu tīrumā. 28027
Noslaucija maizes gausu pa galdiņa galiņu. 34138
Nebēdā Jāņa māte, gan Dieviņš gausinās. 32771
Gausini, Dieviņ, māsiņas pūru, 25188
Nesacija Dievs gausin’, ne paldies paēduši. 28813

Sāts
Nej tam sāta, nej tam gausa, nej tam Dieva palīdziņa. 34071
Dod, Dieviņ, sātu, gausu vecas mātes ratenī, 6971
Sāta māte, gausa māte, nāc ar sātu istabā, 1416,1

Diena87

Pati deva baltas dienas, pati lielas žēlabas. 9254
Ai, tu manu baltu dienu, ko es pati padariju! 15363,1
Tautas rāja, nenorāja, kā norāja barga diena. 9232
Ganiņam grūta diena, kad sauliti neredzeja. 29309
Atnāk viena grūta diena, nav ne īsta bāleliņa. 9194
Grūtajā dieniņā nebij savas māmuļites. 9194,1
Sūras dienas, grūtas dienas, manu mīļu bāleliņ! 13711
Ta būs mūsu māmiņai grūtas dienas daritaja. 21748,3
Ai manu sūru grūtu dieniņu, 33555
Voi jei munu gryùtu dìnu vìglumâ darynò? 9205
Ar melno cepuriti uzliek man grūtu dienu. 24771
Atved sev grūtu dienu, rokā maizes devejiņu. 23322
Lobujam loba dìna, vaj snìg snìgi, vaj lej leiti; 9209
Divi dienas mūžiņā, viena laba, otra slima; 9174
Gana man labu ļaužu labajā dieniņā; 9194
Man nebija labas dienas i baltā saulitē. 4099
Kas dos mājās tās labas dienas! 26157
Kad atdevu labas dienas, rauda visas sīvas māršas; 16967
Es aizietu māmiņai labas dienas nedevusi 9295

86 Iekļauti dažādu vārdšķiru vārdi ar sakni 'gaus-'.
87 Nodaļā konkrētais  vārds praktiski  tikai  vārdkopās,  kuras,  turklāt,  ne vienmēr neapšaubāmi  atbilst  mitoloģiskā

jēdziena apzīmējumam. Nav atsevišķi izdalīta, piemēram, “ļauna diena”.



Vēl palika māmiņai labas dienas neatdotas. 17944
Man pašam labas dienas, kas manam kumeļam? 19393,1
Labas dienas man pašami, kas manami kumeļam? 29818
Iet bij man gājejam, atstāt visas labas dienas: 26202
Pirtī tura labas dienas ar vecām(i) brūtitēm. 22973,7
Ko tie ēda, ko tie dzēra, ko tie tura labas dienas. 32937
Še ēdam, še dzeram, še turam labas dienas, 28482
Sveša māte tā sacija: ganiņam lētas dienas. 29286
Kas to teica, tas meloja, kā88 sievām lētas dienas: 22962
Pate savas liegas dienas uzveļ tautu kumeļē. 17892
Gaida savas liegas dienas no darbiem pārejot. 31675
Māte rauda liegas dienas, māsas zīļu vaiņadziņa. 17985,3
Redzi savas liegas dienas par kalniņu aizvedam. 27501
Ai, manas zīļotas, vieglajas dienas! 24740
Kas runaja nedzirdot, atbild mana ļauna diena! 8849
Ļauna diena kājas āva, grib ar mani līdzi iet. 17853
Ļauna diena kājas āva, solas man līdza iet. 17853
Tā nočīkst ļauna diena zem kumeļa kājiņām. 13928
Cīksti, cīksti, ļauna diena, vārtu stabu galiņā: 9077
Ļauna diena, ne labā, tevi vecu padarija. 9237
Slima diena, ļauna diena, ta man dara vecumiņu. 3870
Lai nedzird ļauna diena, lai balsiņu nemaitā. 437,5
Gan gribeja ļauna diena, lai staigaju raudadama. 108
Daža laba ļauna diena gul celiņa maliņā. 18163
Paldies, tautas, par laidumu, lai iet mana ļauna diena. 15039
Paldies, tautas, par pēlumu, lai iet mana ļauna diena. 8813
Neej pati to celiņu, kur aizgāja ļauna diena. p.2 9180,1
Nelaiž manim to celiņu, kur aizgāja ļauna diena. 9096
Nelaid mani to celiņu, kur aizgāja ļauna diena. 9180; 17834
Lai nejūt ļauna diena, lai balsiņu nemaitā, 437,5
Lai paliek ļauna diena pie peleka akmentiņa. 9164
Ļauna diena, tij dieniņa, tij paliek atmiņā. 9266
Paliec še, ļauna diena, ierastā vietiņā. 17853
Lai nolija ļauna diena mana ceļa maliņā. 18141; p.2 18141,1
Tā lai loka ļauna diena man’ auguma pēlajiņu. 8894
Mìdzeņš mani apmòce un ùtora ļaùna dìna. 9243
Ai, lūdzama, ļauna diena, pamet vienu bāleliņu, 9229
Meties mana ļauna diena, labu ļaužu laipiņām. 9195,1
Danāk kāda ļauna diena, nav īstā bāleliņa. 9194
Rudens nāk, rudens nāk, nāk meitām ļauna diena: 13789
Pāri, pāri, ļauna diena, par to manu augumiņu. 8771,2
Pāri, pāri, ļauna diena par šmuidro augumiņu. 9252
Pāri, pāri, ļauna diena par maniem bāliņiem. 9251
Ļauna diena nepieder pie smuidrā augumiņa. 9255; 29882
Ļauna diena priecajās jemt man visus bāleliņus. 9229

88 “Latvju dainu” iespiedumā ir šī neiederīgā forma; Dainu skapī atrodamajā Kreima iesūtījumā no Alšvangas - īsais
“Ka”.



Ļauna diena priecajās, redzej’ mani panīkušu; 9230
Ļauna diena priecajās, ka raudāt vien raudaju; p.2 118,1
Ļauna diena priecajās, kad raudāt vien raudatu; p.1 1181

Cita gāja tautiņās, citu rāja ļauna diena. p.2 269,2
Aj, Dieviņ, aj tētiņ, ļauna diena mani rāja. p.1 1971

Ļaudis rāja, nenorāja, kā norāja ļauna diena. p.2 9232,1
Sveša māte mani rāja, viņu rāja ļauna diena; 4279
Kad norāja ļauna diena, tad staigāju raudadama. p.2 210,1
Kad norāja ļauna diena, i runati nerunaju. 210
Rāja tautas, nenorāja, kā norāja ļauna diena. 9260; 23807
Tautas rāja, nenorāja, kā norāja ļauna diena. 9232
Ko norāja ļauna diena, ne mūžē nesatika. p.2 269,2
Ai, ļaunā, ļauna diena, kam tu mani vienu rāj? 9161
Labak dziedu, ne kā raudu, lai raud mana ļauna diena, 115; 116; p.1 116,1
Lai brien manis kumeliņš, lai raud mana ļauna diena. 9186
Raud’ tu pate, ļauna diena, es staigaju dziedadama. p.1 1181; p.2 118,1
Tā riteja ļauna diena garam manu augumiņu. 9261
Tā sacija ļauna diena: kam tu rāji bāreniti! 4279
Sildies mana ļauna diena pie tērauda uguntiņa. 9262
Ļauni ļaudis, ļauna diena stūma mani lejiņā; 9118; p.2 9118,1
Kas māmiņu vecu taisa? sirdēstiņi, ļauna diena. p.2 31861

Lai tek mana ļauna diena, kas kumeļa nebaroja. 9197
Pietrūks tev, ļauna diena, cik es būšu nabadziņš: 9256
Vērgo mana ļauna diena, es tev vairs nevērgošu. 15585
Ļauni ļaudis, ļauna diena, tie ved mani lejiņā; 9118,1
Ļaunas dienas neizbridu, kur jau biju iebriduse. 9166
Divi dienas mūdiņā (mūžiņā), viena laba, otra ļauna; 9174
Kā piekusu guledama, ļauni dieni vērdzinama. 9176
Mìgu guļu, to izguļu, ļaùnas dìnas navareju. 9243
Ļauna bija ta dieniņa, kad māmiņa agri cēla; 4753,3
Dieniņ, manu ļaun’ dieniņu, ta atgāji nezinot! 1043,2
Dieniņ, mana ļaundieniņa, tu atgāji nezinot! 27456
Šķitu ļaunu to dieniņu, kad māmiņa agri cēla; 4753,3
Ļaunu dienu pabīdiju zem savām kājiņām. 119
Mūs’ māsiņa nabadzite ļaunu dienu nepiecieta; 23007
Cērt skauģi pušam, cērt ļaun’ dien’! 18824
Daudzi dienu mūžiņā, cita laba, cita ļauna; 9173
Būt’ zināse ļaunu dienu ar seviemi līdz eimot. 9210
Ļaunu dienu pamanijši, sateceja aizkrāsnē. 3042
Metat manu ļaunu dienu, eitat pāri vaidedami. 9195
Ļaunu dienu pamīdiju zem savām kājiņām. 119
Padziedaju, palīgsmoju, neraudziju ļaunu dienu; 119
Es redzeju ļaunu dienu, Dievs dod vairs neredzēt: 6251
Vaj paredzi ļaunu dienu, vaj nelabu rājejiņu? 9162; 22876
Es būt’ savu ļaunu dienu upitē slīcinajse. 9204
Dziedadama vien staigaju, ļaunu dienu tītidama; 108
Ļaunu dienu vadidama, vieglu dienu pavadija. 17589



Sak’ māršiņa vadidama: “Ļaunu dienu nu pavadu” 17589
Vaj paredzi slimu dienu, vaj nelabu dzīvošanu? 22876
Vaj, Dieviņi, sūra diena, bagats mani grib un grib. 14840,3
Sūra diena, grūta diena mazajam ganiņam: 29281,3
Lai nolīst sūra diena mana ceļa maliņā. 18141
Rudens nāk, rudens nāk, nāk meitām sūra diena: 13789,2
Nu nāk vedejiem sūraja diena: 25726
Sūras dienas, grūtas dienas, manu mīļu bāleliņ! 13711
Vai, mana, vai, mana sūra dieniņa! 25780
Kam tai bija manu bēd’ sūru dieniņ’ ij redzēt? 22711
Vaiju manu sūru dienu, ko bij man nu darīt! 15581,4; 22044
Ai, manu sūru dienu, ko es nu padariju! 15363,1
Aiju, manu sūru dienu, nu man nāca grūta diena: 18582
Ai, ai, manu sūru dienu, nu man nāca grūta diena! 22681
Aija, manu sūru dienu, ko iedama es piegāju! 21651
Ai, tu manu sūru dienu, nāk araja māmulite! 7611,1
Aija, manu sūru dienu, viens atjāja nozaritis. 16108
Ak, tu manu sūru dienu, nu jāiet sētiņā! 26182
Aija, manu sūru dienu, māsai galva nosniguse; 24738
Atved savu sūru dienu, rokā maizes devejiņu. 23322
Augtin augu es, māmiņa, aug tevim viegla diena; 1980
Kad tai būs viegla diena, mazu bērnu māmiņai? 2003,1
Būs manai māmiņai da drīzak viegla diena. 2853
Māte veda vedekliņu, būs mātei viegla diena. 23569
Es atvēru maltuviti, te ir mātes viegla diena. 7994
No zirdziņa īss celiņš, no dēliņa viegla diena. 1895,2
Vaj ta mana viegla diena zem vaiņaga gulejusi? 24449
Būs kungam kaŗa vīrs, ķeizaram viegla diena, 13595,12
Vaj ta mana viegla diena zem vaiņaga dzīvojot! 6023
Tai mātei viegla diena, kas dēliņu audzinaja. 1980
Svešai mātei viegla diena, ne šūpojse, ne auklejse. 1981
Tad, māmiņ, viegla diena, kad rociņas nekustēs. 23526
Kur, māmiņ, tava vara, kur ta tava viegla diena? 27721
Zem kājiņu vara mana, zem velenu viegla diena. 27721
Te gul mani dēli, meitas, kur būs man vieglas dienas! 27762
Vēl nebija viegla diena pašai dēla māmiņai. 23752
Nava vis vieglas dienas, kungam bija kaŗa vīrs. 32107,1
Nava manim vieglas dienas, kā citām māmiņām. 1984
Māte savas vieglas dienas iecēlusi kamanās; 17894
Māte savas vieglas dienas ieceļ tautu kamanās. 17895
Māmiņ savas vieglas dienas ieceļ tautas kamanās. 17891
Pate savas vieglas dienas ieceļ tautu kamanās. 17912
Pate savas vieglas dienas uzceļ tautas kumeļā: 17866; 17896
Māte dēlu audzinaja, vieglas dienas ceredama; 32107,2
Izcērt skaidas no akmiņa, tā nomanis vieglas dienas. 23235
Māte dēlu audzinaja, domā sev vieglas dienas; 32107,1
Pate savas vieglas dienas dod tautām nicināt. 17312



Iedod savas vieglas dienas tautu dēla rociņā. 17912,6
Kas tai dos vieglas dienas, izaudzina kaŗa vīru. 32107,2
Kam iedevi vieglas dienas tautiešam līdza vest. 17296
Zin, Dieviņš kam es būšu vieglas dienas devejiņa. 1976
Gaidi, gaidi, vīra māte, no manim vieglas dienas! 23235,1
Labudien, dēla māte, vai gaidiji vieglas dienas? 23149
Māmiņ, tava vedekliņa pati gaida vieglas dienas. 23523
Gaidu savas vieglas dienas no tautām atnākot. 26369
Gan gribeja ietaliņa no ietaļas vieglas dienas; 23752
Auklē māte, šūpo māte, vieglas dienas gribedama: 1978; 1981
Vieglas dienas gribedama no dēliņa līgaviņas. 1917
Māte veda vedekliņu, vieglas dienas gribedama; 23223,9; 23322; 

23519,6; 23523; 
23524; 23526

Māte veda vedekliņu, vieglas dienas domadama; 23525
Vedu, vedu vedekliņu vieglas dienas gribedama; 23432
No meitiņas vieglas dienas, no dēliņa asariņas. 1957
Gaidi, gaidi, māmulit, nu nāks tavas vieglas dienas. 23493
Māte raud vieglas dienas, māsas zīļu vaiņadziņa. 17985
Māte meitu audzinaja, šķiet redzēt vieglas dienas; 17308,5
Kas no mātes auklejuma, ka neredz vieglas dienas. 3330
Nu redz savas vieglas dienas uz tautāmi aizvedam. 18202
Redzej’ savas vieglas dienas par kalniņu aizvedam. 27501
Aiz ta mīļa auklejuma vieglas dienas neredzēs. 1977
Pate savas vieglas dienas sēdin’ tautas kamanās. 17912,9
Sieviņai vieglas dienas, kalab vaigi nobālē? 27108
Mūžiņāi nepārsūtu māmiņai vieglas dienas. 17985
Vieglas dienas aizteceja pa kalniņu vizedamas. 18195,1
Tur aiztek vieglas dienas par kalniņu skanedamas. 18195
Ej, māmiņa, paskaties, kur aiztek vieglas dienas. 18195
Pā(r)veda dēliņš vieglās dienas! 23545
Dēlu māte cerējās no manim vieglu dienu. 23235
Tēvs, māmiņa audzinaja, vieglu dienu domadami, 14448,3
Māte veda vedekliņu, domadami vieglu dienu; 23322
Dod, Dieviņ, vieglu dienu, pa vienai atgādašu (atminešu). 197
Kas tai deva vieglu dienu, sīku bērnu māmiņai? 2003
Gaidi, gaidi, ietaliņa no ietaļas vieglu dienu! 23752
Pie tautieša krapšinašu, vieglu dienu gribedama. 21938
Maz mātei vieglu dienu no pirmās vedekliņas. 23527
Trešā stāv raudadama: aiznes manu vieglu dienu. 17074
Noņem manu vainadziņu, noņem manu vieglu dienu. 24449
Bite dūce saldu ziedu, raud māmiņa vieglu dienu. 18350
Neredzēti neredzeju vieglu dienu bārenei. 4147
Nu tu savu vieglu dienu pa kalniņu aizvadiji. 18229
Paši savu vieglu dienu par kalniņu pavadija. 18197
Pate savu vieglu dienu pa vārtiem izvadija. 17966; 17968
Tev bij žēl vieglu dienu, man jaukās valodiņas. 17347



Stunda89

Laba stunda gadijās, kumeliņu seglojot: 15337

Vārds
Es atnācu panākstos labu vārdu nedevuse. 21085
Mūžam kalpa līgaviņa laba vārda nedzirdeja. 12084; p.2 3609,2
Mūžam māsa no brāļiem laba vārda nedzirdeja. p.2 3609,1
Ne pie manis roku liec, ne ar’ labu vārdu saki. 9076
Ļauna vārda nedodat, ta man vis nevajaga. 23030
Nesūtišu drauga bērnu, lai nedeva ļauna vārda. 29437,1
Sveša māte gaiditaja ļauna vārda devejiņa. 4245
Nedzirdeju ļauna vārda, ne darbiņa nicinot. 24006
No tās manas līgaviņas ļauna vārda nedzirdēja.90 21865
Es izaugu vienu vietu, ļauna vārda nedzirdeju. 23883
Nesūtiju drauga bērna, lai nedzirdu ļauna vārda. 29437
Arajiņš līgavai ļauna vārda nesacija. 9504
Es savai līgavai ļauna vārda nesaciju: 22710
Nesūtiju drauga bērnu, lai nesaka ļauna vārda. 29437
Kurš, tautiņas, dzirdejat, ļauna vārda nevēlat. p.1 439,1
Tam jābrien rīta rasa, jādzird daži ļauni vārdi. 29276
Kā no tropa bites līda, tā no tevis ļauni vārdi. 8313
No tautām ļauni vārdi, no lieliem, no maziem. 23831
Ļaunu vārdu dabujāt, ne Dieviņa palīdzibu. 8538
Tu, brāliti, nevaresi vienu ļaunu vārdu dot: 23856
Vilsi mani, trūks tautām, dos tev dažu ļaunu vārdu. 16558
Kungi sauca buntavnieku, deve dažu ļaunu vārdu. 31544
Māsa viena, māsa otra, kuŗai devu ļaunu vārdu? 3510
Priekšā radu svešu māti, ļaunu vārdu devejiņu. 23320
Tam jābrien rīta rasa, jādzird daudzi ļaunu vārdu. 29276
Es uzaugu pie bāliņa, ļaunu vārdu nedzirdej’; 23940
Nedzirdeju ļaunu vārdu, ne darbiņu vainajam. 23920
Vairak dzirdu ļaunu vārdu, kā no savas māmuliņas. 4322
Es aizmirsu ļaunu vārdu, labu vārdu dzirdedama. 8833
Līdz ko saka ļaunu vārdu, beŗ kā sāli ugunī. p.2 21758,1
Saka kādu ļaunu vārdu, met kā sāli ugunī. 21758,4
Saku vienu ļaunu vārdu, - iemet’ sāli ugunī. 21758
Teicu vienu ļaunu vārdu, met’ kā sali ugunī. 23314
Vienu vārdu ļaunu teicu, otru labu atbildēju. 3492
Es savai blusiņai ļaunu vārdu nevēleju: 34206
Būtu savu zinajuse, ļaunu vārdu nevēlētu. 22407
Nu piecēla sveša māte, ļaunus vārdus dēvedama (?). 4753
Dzen kundziņš dzenamo, dod ļautiņi ļaunus vārdus. 31480
Dos dēliņš ļaunus vārdus, dos dēliņa līgaviņa. 1962
Tēvam devu ļaunus vārdus par to sliktu novadiņu: 3821

89 “Latvju dainās” ir arī vārdkopa “slima stunda”, kas šajā radītājā nav iekļauta.
90 Šis  un turpmākie  piemēri  rādītāja  oriģinālā  bija  atrodami  sadaļā  “Diena”.  Tā kā  šāds sakārtojums nekādi  nav

pamatots, tas tika mainīts.



Cik dzird’ tautu ļaunus vārdus, tik man bira asariņas. 8576
Kā bij man nu panest no nelieša ļaunus vārdus? 26841
Ierast tautu grūtas dzirnus, panest tautu ļaunus vārd’s. 22494,2
Nu piecēla sveša māte, ļaunus vārdus vēledama. 4753,2

Bangu māte
Es lidošu jūriņā bangu mātes klēpitī. 30865

Bišu māte
Ta nebija mella čūska, ta bij bišu māmuliņa. 32446,4
Bišu māte, bišu māte, nāc manā dārziņā, 30274

Ceļa māte
Lai bagata, kas bagata, ceļa māte, ta bagata: 34058
Lai bagats, kas bagats, ceļa māte vien bagata: 31789
Lai guļ miegu, kas guļ miegu, ceļa māte neguleja: 31790

Dabas māte
Līgsmojaties sīki putni, dabas māte(?) kāzas taisa; 2686,3

Debess māte
Debess māte man’ šūpoja lakstigalas šūpulī(-olī). 415

Dieva māte
Diev’ māmiņa paēduse, visai malti ne-iedama; 7964
To zin Dieva mīļa māte, kur noaušu vakarē. 16978,9
Es atradu Velna māti Dieva māti kaudamos; 34054
Ta jau bija rājusēs ar Dieviņa māmuliti. 33949
Vaj ta bija rājusies ar Dieviņa māmuļiti? 33793

Dzīparu māte
Dzīpariņa māmuļiņa brauc ar seši sirmi zirgi; 34331,1

Gaujas māte
Ai, Gaujiņa, Gaujas māte, nelaid pāri dzeltenišu! 7500
Ai, bagata Gaujas māte, pildi manu ķeseliti! 30685

Gausa māte
Sāta māte, gausa māte, nāc ar sātu istabā, 1416,1
Gausa māte, sāta māte, nāc ar sātu istabā, 16093
Tur sēdeja gausa māte, ar Dieviņu runadama. 28810
Gausa māte ietupās mana sieka dibinā. 8102

Goda māte
Istabiņa goda māte, gaida goda gaididama: 15987



Joda māte
Es sacirtu Joda (Velna) māti deviņiem gabaliem. 34043
Garam jāja joda māte, savus nagus knaipidama. 29835,1
Gaŗam gāja joda māte, savus nagus knaipidama. 29835,1
Kā man bija neraudāt, jodu māte ziedu rāve. 32408
Apskrien mani brūni svārki Joda (velna) mātes asinim. 34043
Man apskrēja brūni svārki jodu mātes asinim. 31982
Ar aso zobentiņu Jodu mātes gaididams. 34043,19
Tev’, dēliņ, atstājām Jodu mātes rociņā. 34043,10
Sakapaju jodu māti deviņiemi gabaliem. 31982

Jumja māte
Jumja māte piesējuse, sēklas dzina klētiņā. 28538

Jūŗas māte
Jūras māte, jūras māte, izbar savas jūras meitas: 30772,2
Es tev lūdzu, jūras māte, dod man sieka padibeni. 30911
Dod dodama, jūras māte, nekavē zvejnieciņu, 30910
Upes māte, jūras māte, sargi manus bāleliņus! 30890
Jūriņ’ spļauda baltus viļņus, jūras māte vēl baltakus. 30937
Šūpos mani jūras māte ozoliņa laiviņā. 33713
Vēja māte, jūras māte, kur jūs laiku pavadiet? 30910,1
Jūras māte man vaicaja, ko dareja zvejnieciņi. 30773
Jūras māte man vaicaja, ko dar’ mani zvejnieciņi. 30917
Jūras māte man vaicaja, ko dar’ veci zvejenieki. 30774
Jūŗas māte man vaicaja, ko zvejnieku meitas dara. 30775
Jūŗas māte, jūŗas māte, valdi savas kalponites: 30772
Tur žāveja jūras māte savu zeltu, sudrabiņu. 30914
Sasatreiņa mallni svòrki Jiuru91 mòtis asņeiţę^. 34043,6
Sakopòvu Jiùru mòti d*ev*eiņím gobolím, 34043,6
Es redzeju jūras māti siekiem dingas mērojot; 30911

Kapu māte
Kapa māte, kapa māte, dod man kapa atslēdziņu! p.2  27522,1;

27519,1; 27522
Kapa māte baleliņu baltu smilkšu ēdinaja. 27623
Kapu māte aizmigusi, uguntiņa izdzisusi. 27523,2
Ko man doti kapmātei par vārtiņu vērumiņ’. 27434,4
Ej projam, vecpuisiti, pielūdz kapa māmuliti, 13008

Kaŗa māte
Ta nebija kara māte, ta bij brāļa līgaviņa. 18603
Kaŗu māt, kaŗu māt, cel kaŗu kājās, 13604
Ej prom, kaŗa māt, ved prom kaŗu sav’; 26118
Ej projam, kaŗa māte, gan tu biji kaŗojuse, 26117

91 Variants no “Joda mātes”, skat. iepriekš!



Šaun pretim, šaun pretim! mājā nāk kara māte. 18603

Krūmu māte
Krūma māte, meža māte, gani manas avitiņas; 29087
Krūmu māte, Mežu māte, gani manas avetiņas; 34048

Lauka māte
Lauka māte, meža māte tai pūriņu darinaja. 7729

Linu māte
Pate linu māmiņa, nāc ari dancot; 28474

Medņu māte
Sloka Maija, irbe Ilze, medņu māte Madaliņa. 2675,2
Medņu92 māte putnus skaita, zem eglites tupedama: 2675,1

Mēŗa māte
Soln’ apéda bolltus zèrņus, mèru mòte bòļeļeņus. 27674
Ai, bagata mēra māte, palīdz kungu piebarot. 31363
Pats mērits Indriķits, mēra māte Madaļiņa. 34119,1
Veļu māt, mēra māt, parādies sapenā, 27414
Norīdiju mēŗa māti ar dujiem bērniņiem. 34141

Mēslu māte
Še mēslu māte, tava daļa, 29089

Meža māte
Labrīt, labrīt, meža māte, ko tie tavi putni dara, 2673
Klusiņam klausijos, meža māte putnus dala: 2675,1
Lauka māte, meža māte tai pūriņu darinaja. 7729
Krūma māte, meža māte, gani manas avitiņas: 29087; 34048
Nusaklausu ganeidama, meža mōte93 bārnus krista: 2675,5
Priecajies, meža māte, stipri vīri mežā brauca, 30565
Tā sacija meža māte, par siliņu tecedama: 2095,2
Meža māte putnus sauca, kalniņā stāvedama: 2675
Meža māte putnus sauc, vaj ir visi vakarā: 30623
Meža māte suņus sauca, rīdīs jūsu kumeliņus. 32508
Meža māte putnus skaita, zem eglites sēdedama: 2675,1
Klusiņam klausijos, ko solija meža māte: 2669; 30478
Meža māte man solija žagariņu grauzejiņu. 30478
Ai, bagata meža māte, sprūdi manu amatiņu, 30431
Gan zinaja meža māte, kas katram piedereja: 2657

92 Varētu būt vēsturisks pārpratums no “Meža māte”.
93 Rakstība kā Dainu skapja manuskriptā, vienīgā atšķirība “mežu”



Miega māte
Guli pate, miega māte, šauri tavai paladziņi. 6724
Gulēt gāja miega māte, gulēt mani aicinaja. 6724
Miega māmiņ’ šūpos, manu mazu eņģelit’. 2053

Miglas māte
Miglas māte dambi dara līdz ozola galiņam: 2864

Mūža māte
Ta būs (bij) mana mūža māte, kas aukleja arajiņu. 3204
Ta būs mana mūža māte, kas dēliņu auklejuse. 1982
Šūpo māte, auklē māte, nebūs mana mūža māte; 1982
Ţej bej muna meuž mòţę, kur aùkļę\ję oròjiņu. 33632
Ta saulite, ta zemite, ta ir mana mūža māte. 27729
Māte, mana māmuliņa, ne ta mana mūža māte; 3204
Māte, māte, mana māte, ne ta mana mūža māte; 27729
Mòţę muna, mòţę muna, na ţej muna meuža mòţę; 3363
Māte, māte, mīļa māte, ne ta mana mūža māte, 27730
Celies, mana mūža māte, no puriem, avotiem, 9284,1
Ai, Laimiņa, mūža māte, apsa-pate-domajies, 9172,1
Zemit’ mana mūža māte, glabā manu augumiņu. 27730

Nakts māte
Rāmi dziedu vakarā, lai nedzird naktes māte, 437,6

Naudas māte
Ai, naudiņa, naudas māte, nekrīt’ ceļa maliņā; 27904
Ei, naudiņa, naudas māte, es ar tevi vadašos, 11031

Nāves māte
Trīs dieniņas nāves māte kaļķiem, krāsni vitejusi, 27533,1

Ogu māte
Es atradu ogu māti badā pašu nomirušu. 30653

Piena māte
Mīļa Māra, piena māte, dod man tavu labumiņu, 29181

Putnu māte
Es, ta pate putnu māte, teterene Madalene. 2675,4

Raganu māte
Jāņa nakti ragan’ mātes pulceties pulcejās. 32469



Rauga māte
Tabaciņa raugu māte brauc ar seši kumeliņi; 34330
Tebeciņa rauga māte brauc ar pieci sirmi zirgi; 34331
Tabaciņa rauga māte brauc ar seši sirmi zirgi; 34332; 34333; 

34334; 34335; 
34336; 34337; 
p.2 34336,1

Lai ģērbjas rauga māte baltajās villanēs. p.2 19657,1
Atnākuse rauga māte, sastum viņus čupiņā. 19726,4
Rauga māte atteceja ar apīņu vainadziņu. 1468
Satikuse rauga māti, ievākuse kocenēi. 19726,3
Rauga mātes vien vajag, kas saveda vienu viet’ 19726,2
Es pielūdzu rauga māti, lai savelk kopiņā. 19726
Es pārvedu rauga māti no Vāczemes dziedadams; 19649,1

Rīgas māte
Rīgas māte ta redzeja, ta ieveda istabā, 31749

Rūšu māte
Rūšu māte, veļu māte, ved bariņu galiņā! 27528

Sāta māte
Sāta māte, gausa māte, nāc ar sātu istabā, 1416,1
Gausa māte, sāta māte, nāc ar sātu istabā, 16093

Saules māte
Ta nebij saules māt’, ta bij mana bāleliņ’ 30743
Es redzeju saules māt’ vidēi jūr’ peldejam. 30743

Siļķu māte
Nospārdās siļķu māte, laiviņā iekāpdama (nekāpd.); 30822

Skauģa māte
Lai nedzierdi skauģa māte, lai balsiņa nemaitaja; 437,6
Ej gulēt, skauģu māte, neklausies balsu manu; 433,1
Ik rītiņus skauģa māte gaŗam gāja šņaukadama. 29835

Smilšu māte
Smilšu māte, veļu māte, nomānija manu meitu: 27536,3

Sniega māte
Sniega māte, sniega māte, purin’ savus spilveniņus, 2863

Tirgus māte
Tirgus māte man iedeve melnu govi ar ragiem. 34346



Ūdens māte
Ūdens māte man vaicaja, ko dar’ jūras zvejnieciņi. 30774,4
Zvejnieciņa dvēselite ūdens mātes rociņā. 9549
Es redzeju ūdens māti smiltīs naudu skandinot. 30731

Upes māte
Upes māte, jūŗas māte, sargi manus bāleliņus! 30890

Vēja māte
Niedru šķieti, putu audi, vēja māte audejiņa. 31003
Vēju māte, cilā viegli baltajos zēģelišus! 30890
Vēja māte drebinaja, apakš tevi stāvedama. 2759
Vēja māte apēduse velna māti launagā. 34057
Gadās vējmātei aizmiegot. 2093
Dzied akmins, raud ūdens, vēja māte gavilē. 30737,1
Apsagrieza Vēja māte i vienadi i otradi, 34049
Ej gulēt(i), vēja māte, neklabini nama durvis: 27438; 34050
Ej gulēt, vēja māte, neklanej nama dores; 27439
Pūti, pūti, vēja māte, neklaudzen’ duraviņu: 27438,2
Ej pie miera, vēja māte, negrabini mājas durvis: p.2 31691

Ej gulēt, vēja māte, sausas egles galiņā! 2866; 30730
Atgulies, vēja māte sausas egles galiņā, 30825
Pasēdies vēja māte, sausas egles galiņā, 30825
Ej gulátu, Vèju mòte, napyut ilgi vokorâ; 34051
Ej gulēt, vēja māte, nepūt ilgi vakarā: p.2 30693,1
Vēja māte lielijās ozolam galu lauzt; 2801
Vēja māte lielijās ozolam galvu lauzt. p.1 2801,1
Loki, loki, vēja māte, priedit’ sila maliņā; 8894,1
Jūra nāca čaukstedama, vēja māte svilpodama: 30846
Lietus nāca kapadams, vēja māte svilpodama; 30806
Pūti, pūti, vēja māte, saus’ ozola galiņāi, 30825,1
Ai, lielā vēja māte, met jel mieru vakarā, 30693
Pūt pūzdama, vēja māte, met jel mieru vakarā, 30693
Pūti, pūti, vēja māte, met jel mieru vakarā: 30730,2; 31701
Pūti, pūti, vēja māte, remdejies vakarā! 2867
Cik uzpūta vēja māte, šūpo manu pēlajiņu. 8426,1
Vēja māte, vēja māte, vaj galviņa tev nesāp? 34053
Neba sauca taisnibiņa, vēja māte pretim sauc. 31230
Pasasēdi vēja māte, saus’ ozola zariņā: 30831,1
Vēja māte skraideleja gar mūseju namdurīm. 2109
Ūdens šņāce, akmens krāce, vēja māte stabuleja. 12490
Stāvi klusi vēja māte, neklauvē nama dorvis, p.2 27440,1
Vējmāte šūpo, vējmāte auklē. 2091
Vējmāte šūpos, vējmāte auklēs. 2093
Vēja māte šūpo, vēja māte auklē. 2092; 2195
Vēja māte šūpos, vēja māte lolos. p.2 2091,1
Lai šūpoja, lai aukleja vēja māte, pieiedama. 2060



Lai šūpoja, lai līgoja vēja māte, daskriedama. 8426
Mežā kāršu šūpoliti, lai šūpo vēja māte. 1706
Ja tu pate nepatapi, lai šūpoja vēja māte. 1705; p.2 1705,1
Ja es pate nevareju, lai šūpoja vēja māte. 2122
Priede, egle, ta pakāra, vēja māte pašūpoja. 2124
Priede, egle man pakāra, vēja māte šūpotaja. 2044
Priedes zari, egles zari, vēja māte šūpotaja. 2067; p.2 2067,1
Pati viju, pati kāru, vēja māte šūpotaja. 2123
Vēja māte, vēja māte, aiztais’ savas nama durvis, 34052
Vēja māte, jūras māte, kur jūs laiku pavadiet? 30910,1
Ai, lūdzama vēja māte, valdi savas kalponites, 1350
Iznesu, iedevu vēja mātei. 7022
Vēja mātei vien pasaki, lai iepūta ūdenī. 5283
Nabadziņa taisnibiņa vēja mātes šūpolī. 31230

Velna māte
Ta nebija velna māte, ta bij mana vīra māte. 23183; 23302
Dēla māte, vella māte, atdod manu vainadziņu; 24755
Vīra māte, vella māte, atdod manu vainadziņu! 24825
Ai, Parumba vella māte, ta gaid’ manu dvēseliti. 30790
Lūdzu Dieva, Laimes savas, lai lūdz tevi vella māte. 10782
Pats velniņš Indriķits, velna māte Madaliņa. 34119,2
Velna tēvis, Indriķitis, velna māte Margrietiņa. 34119
Vìra màeta vallna màeta, tij maen gouži rúdanája. 13730,1
Aiz purviņa ābelē sēdej’ viena velna māte; 23183
Vīra māte, vella māte, sēsties elles maliņā; 23267,1
Vīra māte, velna māte, kājām skrēja baznicā; 23609,4
Vaj to pate velna māte priekš manim taupijuse! 26868
Kas ta tāda vella māte, kas az upes velejās? 23302
Es nocirtu velna māti ar aso zobeniņ’. 34054
Es izdzinu velna māti pa mazām durtiņām. 34120
Es izgrūžu velna māti pa mazām durvtiņām. 34116
Es iztriekšu velna māti pa mazām durtiņām. 34120,1
Vēja māte apēduse Velna māti launagā. 34057
Es saminu velna māti zem kumeļa kājiņām. 34056
Es atradu velna māti Dieva māti kaudamos; 34054
Es redzeju velna māti aiz upites ābelē; 23183,1
Es redzeju velna māti ozolā kūkojam: 34055

Veļu māte
Velaniešu māmuliņa, kā par purvu pārbridišu? 34264
Ai, bagata veļa māte, nokauj manu vīra māti, 23177
Nāc, bagata veļa māte, nokauj manu vīra māti, 23174
Ai, bagata veļa māte, nomāc manu vīra māti, 23177
Ai, bagata veļa māte, pieņem manu vīra māti, 23177
Ai, bagata veļa māte, noraun manu vīra māti, 23177
Cerē tevi veļa māte, es gan tevi necerešu. 10789



Laime meitas aizmirsusi, Veļu māte iedomajsi: 27726
Vai, lūdzama Veļu māte, dod man kapa atslēdziņu, 27519
To es došu Veļu mātei par vārtiņu vērumiņu, 27434,3
Lietiņš lij, saule spīd: veļa māte kāzas dzēra. 27799
Lietiņš lija saulitē: veļa māte kāzas dzēra. 27798
Ēd tu pate, Veļu māte, vēl es gribu padzīvot. 27411
Laime mani aizmirsuse, veļu māte iegādajse: 22194
Lai tev’ gaida Veļa māte, es gan tevi negaidiju. 10735
Gaidi, gaidi, Veļu māte, nu nāk tava gaidamā. 27530
Veļu māte, ta gaidija, ta veleja galdautiņu. 27432
Ej gulēt, Veļu māte, neklauveji nama dores, 27440
Veļu māte kūpinaja, bēdu drēbes dedzinaja. 27429
Trīs dieniņas Veļu māte kaļķu cepli kurinaja, 27533
Trīs vasaras Veļu māte kaļķu cepli kurinaja; 27535
Vecās vairs nebēdājat, jums jālūdz veļu māte. 11866
Smilšu māte, Veļu māte nomānija manu meitu: 27536,3
Ko mielošu veļu māti par vārtiņu vērumiņu. 27434
Aizmigusi veļu māte, izdzisusi uguntiņ’. 27523
Daskrējusa Veļa māte, nojem cauņa cepuriti. 27804
Trīs dieniņas veļu māte med’s plāceni plikšinaja, 27534
Trīs vasaras Veļu māte med’s plāceni plikškinaja. 27411
Veļa māte priecajās, kapa virsu dancodama: 27537
Veļu māte priecajās, kapa virsu dancodama, 27538; 27539
Veļu māte priecajās, kapu virsu staigadama: 27540
Veļu māt, mēra māt, parādies sapenā, 27414
Laima prieku parādija, Veļu māte žēlabiņas: 1135,1
Laima kāra šūpuliti, Veļu māte noraisija. 1135
Nav ierasta Veļu māte, ne vietiņa iesildita. 27707
Veļu māte sasaluse, dobes malu staigajot. 27525
Veļa māte, veļa māte, kara darbus pastrādaja! 27781
Vaj bij pate Veļa māte man dzēraju taupijuse! 26968
Vaj bij pate veļa māte priekš manim taupijusa? 21879,2
Citai Dievs, Laima taisa, citai taisa Veļu māte. 9246
Citam Laima vietu taisa, citam taisa Veļu māte: 22194,5
Veļu māte cisas taisa, zīda klāja paladziņu. 27713
Ei, bagata Veļu māte, taisi slaidas ragaviņas, 27454
Veļu māte ietupusi mana sieka dibenā, 8102
Rūšu māte, Veļu māte, ved bariņu galiņā! 27528
Gan zinaja Veļu māte, kā pievīla mūs’ māsiņu: 27536,1
Veļu māte pievīlusi manu smuidru augumiņu: 27536
Veļu māte pievīluse manus daiļus bāleliņus. 27529
Veļa māte pievīlusi manu mazu bāļeliņu: p.2 27536,1
Veļu māte aizvīluse manu duru vērejiņu. 27510
Lai nevar Veļu māte visu zemi zēģelēt. 27683
Es gaidiju Veļu mātes ar kurviti atbraucot. 10999
Veļu mātes kārtiņa līcin līka, 27782
Iedevuši sav’ bāliņu veļas mātes meitiņai. 27699



Vidzemes māte
Ai, Vidzemes māmuliņa94, sargi savas zeltenites. 13370

Zemes māte95

Ar Dieviņu, māmuļite, labvakar zemes māte! 27520
Ar Dieviņu, tēvs, māmiņa, labvakar, zemes māte, 27521
Vai, lūdzama zemes māte, dod man kapa atslēdziņu, 27519
Iedevuši sav’ brāliti zemes mātes meitiņai. 27699
Gana lūdzu zemes māti rokā maku turedamis: 1120,2; 27340

Ziedu māte
Vasariņa, ziedu māte, dod tu man visu labu, 28253
Jauni puiši nezinaja, kur guļ ziedu māmulite: 32499,1

Ziemeļa māte
Ai, ziemeļa māmuliņa, kam tik gauži putinaji? 31724

Zirgu māte
Jauni puiši nezinaja kur gul zirgu māmulite: 32499

Svētas meitas
Svētas meitas, ne māsiņas, ko tik agri šķeterejiet? 1226

Jūras meitas
Jūras māte, jūras māte, izbar savas jūras meitas: 20772,2
Jūras meitas sasegušas baltas sagšas mugurā. 30686

Meža tēvs
Meža tēvs savus sauca, lielu tauri tauredams: 2675

Vēja zirgs
Aizjūdzos vēja zirgu pie tām kaula kamanām; 30698
Nepiekusa vēja zirgs, nedilst kaula kamaniņas. 30698

Pieguļa
Ai, pieguļa, pieguļiņa, ta man laba nedarija: 30091; 30092; 30093
Ai, pieguļa, pieguļiņa, tu man labu nedariji: 30094
Pieguļiņa žēli raud, dzirdej’ mani saderim. 760,1
Neraud’ žēli, pieguļiņa, būs tev cita jājejiņa. 760,1
Pieguļiņis žēli rauda, kad es gāju tautiņās. 17710
Neraud gauži, pieguliņi, būs tev cita dziedataja. 17710

94 Apšaubāmi, ka tas attiecināms uz mitoloģisku tēlu.
95 Nav iekļauts LD 27406.



Aizgavenis
Aizgaveņi šļiùkótís, lai liniņi gari aug. 32271,1

Andrejs
Ja Miķeļa nedabušu, tad dabušu Andrejiņu. 33106,1
Ja Andreja nedabušu, - tad man vairs nevajaga. 33106,1
Andriev’ dienas negaidija, ka kūpeja bļodiņā. 28837,2

Annas diena96

Anniņ’ bija aukletaja, Jēkabs maizes devejiņš. 33040
Kad atnāca Annas vakars, par kapeiku brandaviņa, 33176,1

Apkūlas
Apkūlām pabrūvēju vecu miežu alutiņu; 28796
Rijiņ, mana veca māte, ko gribeji apkūlām? 28828
Vepriem bēres mēs dzeram, rudzu, miežu atkūlibas. 771,2
Mēs dzeŗam liniem kāzas, miežu, rudzu apkūliņas. 28824
Vienu cepu, otru vāru apkūliņu vakariņu. 28802
Apkūliņu vakarāi visi rieči stāvu stāv: 28797

Bērtulis
Atiet Bērtuls raudadams, atron zemi sasalušu. 33235,1
Grieta, Grieta, sildi pienu, Bērtuls gāja zemes art. 33235,1
Bērtulits vēl labaks, tas ar sievas precešan’. 33031
Ja Labrenča nedabušu, tad dabušu Bērtuliti. 33106,1
Ja Bērtuļa nedabušu, tad dabušu Miķeliti. 33106,1
No Bērtmaņa kamenite ziediņā pakārās; 6021
Bērtuļam tieva gara, ar mediņu nobarota. 33039,2

Bluķu vakars
Šodien bluķu vakarā mīļa Māra radijās. 6847,1
Nevērpjat, jaunas meitas, šodien bluķu vakarā: 6847,1

Budeļu diena
Lai tur suta, lai tur puva līdz citiem budeļiem. 33360
Lai tur šuva, lai rakstija līdz citiem budeļiem. 33361
Es pate strumpaju budeļu vakaru. 33466

Gausdiena
Lied jel, gausdien, no meža dibina! 18506

Jēkabs
Anniņ’ bija aukletaja, Jēkabs97 maizes devejiņš. 33040
Jānis siena pļāvejiņš, Jēkops maizes devejiņš. 33059

96 Sadaļas nosaukums neprecīzi atbilst saturam.
97 Sadaļā “Annas diena”. Šajā un nākamajā tekstā varētu būt lietots kā dienas apzīmējums.



Pēters, Jānis laiviņā, Jēkabs laivas galiņā. 33068
Atjāj Jēkabs bagatais, pilli šķūņi, pillas klētis. p.2 33031,1
Pēters, Jānis laiviņā, Jēkops laivas īrejins. 33068
Pēters tīkla metejiņš, Jēkaups laivas īrejiņš, 33071
Jānits skaita siena kaudzes, Jēkobs savas rudzu kaudzes, 33060,1
Jānis(-its) taisa siena kaudzi, Jēkabs savu rudzu gubu, 33060
Jānis(-its) teica siena kaudzi, Jēkabs savu rudzu kaudzi, 33060; p.2 33060,1
Jāns, Pēters laivu dzina, Jēkabs tura zēģeliti. 33068,3
Jānis, Pieters zirgus kope, Jākabs putras vāritajs. 33057
Ja Jēkaba nedabušu, tad dabušu Labrenciti. 33106,1
Jēkab’ dienu ganos gāju, raibus cimdus adidama; 22970
Stāv balta druviņā, kā Jēkaba rudzu Jumis. 28522
Tam trešam, Jēkapam, sudraboti irklu gali. 33069
Pēteŗam zīd’ tīkl’, Jāpagam sudrabit’, 33070
Jēkabam zema resna, jaunu rudzu paēduse. 33039,2
Lai lielās Jēkapiņš, kam bij mieži, kam bij rudzi. 33063
Jānis(-its) meta siena kaudzi, Jēkabiņš rudzu kaudzi, 33060
Bēdz, Pieteri, bēdz, Pieteri, panāks tevi Jēkabiņš. 33215
Jēkabiņš labs vīriņš, tas atnāce maizitē. 33055,1
Jēkapiņš labs vīriņš, tas ar savu maizit’ nāca. 33031
Jēkabiņš maizes vīrs, tas atnesa tīru maizi. 33055
Jānis(-its) rāda siena kaudzi, Jēkabiņš rudzu kaudzi, 33060
Jānits steidza siena kaudzi, Jēkabiņš rudzu kaudzi, 33060,3
Jānis, Pieters, Jākabiņš, tie bij Dieva sulainiši: 33057
Jēkaupiņš bagats vīrs, atved miežus, atved rudzus, 33024
Pēters, Jānis, Jēkapiņš, tie bij Dieva zvejnieciņi, 33067
Pēters, Jān(i)s, Jēkapiņš, tie bij Dieva zvejnieciņi, 33068
Pēters, Jānis, Jēkapiņš, tie trīs Dieva zvejnieciņi, 33069
Pēters, Jāns, Jāpaciņš, tie trīs Diev’ zvejnieciņ’, 33070; 33071
Jēkapiņam gadijāsi tīri tāda čiganiete. 33049
Ja Pētera nedabušu, tad dabušu Jēkabiņu. 33106,1
Pēteritis Jēkaupiņu pa to rudzu tīrumiņu. 33051
Jānis gāja ar Jēkaupu kalniņā lielities: 33060,2
Jānis(-its) sēd kalniņā ar Jēkabu runadams. 33060
Jānis sēd ar Jēkopu kalniņā runadami, 33059

Jurģis
Gavil’ Jorģi, negavil’, viena vista vanagam. 30622,3
Syla Jurs, vystys gona pa lelú syla molu. 30622,2
Svētais Jorģis gavileja, baltas vistas ganidams, 30622,2
Es gaidišu Jurģa dienas ar zaļo rudzzāliti. 32250
No Jurģiem līdz Jāņiem puiši jāja pieguļā; 32513
Pie Madites malejiņas, pie Jurģiša arajiņa. 33492
To es došu Jurģišam, ko es biju solijies: 30075
Jurišam gaili kavu deviņiemi nadziņiem, 30057
Jurišam brālišam Ūsiņš loka kumeliņu. 30056
Jurišam brālišam Ūsiņš pirka kumeliņu. 30215



Ai, Jurģiti, Miķeliti, baro labus kumeliņus! 30052
Ai, Jurģiti, Ūseniti, baro sirmus kumeliņus; 30053
Nāc, Jurģiti, istabā, sēsties galda galiņā. 30059
Jurgits jāja Jurģu nakti ar peleku kumeliņu, 33061
Jurgits jāja Jurģu nakti pinkulaiņu kumeliņu, 33062
Jurģits jāja pieguļā ar deviņi kumeliņi; 30058
Jorģits jāja pieguļā žvanguļainu kumeliņu; 33062,4
Jurģits stāvu slaistijās mana staļļa pakaļā. 30059
Juru dien’ gaili kāva, Jāņu dien’ aveniņi, p.2 323161

Katrīne
Katriņa mīzele izārdija98. 30224
Katriņa badastakle, vistu cepa pelnos. 30225
Katrīna mīžiņa vistu cepa pelnos. 33246
Katriņa bezkauņa apmīžļaja. 30224
Aizgāja Katrīna, aizritinaja, 33242,1
Atnāca Katrīna, atritinaja, 332242,1
Lai Katriņa vazajās ij basām kājiņām. 33245
Visu gadu naudu krāju Katrindienas gaididams; 3223,4
Visu gadu naudu krāju, Trīnes dienas gaididam; 33176
Nu atnāca Katrindiena, nu naudiņa jatērē. 32234
Kad atnāca Trīnes diena, par kapeiku brandaviņu. 33176
Katriņas vakaru gaidedam’. 33339,1

Krista diena
Krista dienu adidama, raibus cimdus noadiju; 22970,2
Krista dienu ganos gāju, krista cimdus noadiju; 22970,4
Krustdienā vārdu liku pērnajām telitēm: 32422,4

Ķūķu vakars
Tik dabuju zīdeniša kā tâi ķūķa vakarā; 21094
Tā vien mēs dzīvojam, kā tai kūķu vakarā: 33505

Ķekatu vakars
Ķekatu vakaru rāvēji ļaudis. 33445
Aizmirsis nevilku ķekatu vakaru. 33470

Labrencis
Palīdzi, Labrenci, rijinu kult, 28774
Labrencī99 ēst un dzert, pārdot savu vainadziņu. 33111
Ja Jēkaba nedabušu, tad dabušu Labrenciti. 33106,1
Ja Labrenča nedabušu, tad dabušu Bērtuliti. 33106,1

Laidaine

98 Laika apstākļu novērojums saistībā ar Katrīnas dienu.
99 Domājams, apzīmē Labrenča dienu.



Jānī gāju rādities, laidenē solities, 33111
Laidenē palaižos neveikliša rociņā. 33111,1
Laidainite nabadzite visu ziedu lasitaja. 33025

Lapu diena
Ziedu diena, lapu diena, - Māras dienu sadereju. 15482

Lieldiena
Lieldien brāļi alu dara, lieldien kāra šūpulites. 32287
Lieldien gāju šūpoties, lai liniņi gari aug; 32271
Lieldien jozu lielu jostu, vairak diega, ne dzīparu. 33306
Še teicās tautu meita lieldien nākt šūpoties. 32305
Nāc, māsiņa, kad nākdama, nāc lieldien uz brāļiem. 32287
Brāļi, brāļi, liela diena, kur kārsim šūpuliti? 32240; 32241
Liela bija liela diena, man bij maza villainite; 32269
Liela bija liela diena, maza mana villainite; 17035
Liela bija liela diena, mazas manas villainites; 32270
Ziemas svētki, liela diena, tie Dievam dārgi laiki; 33292; 33293; 33294
Ziemas svētki, liela diena, tie Dievam diži radi; 33292,1
Ziemas svētki, liela diena, tie Dievam lieli svētki; 33293,1; 33295
Vai, vai, lieldiena, tavu garu gaveņu! 32236
Guli nu, lieldiena, līdz citam gadam, 32292
Aizít leldìņę par augstu kaļņeņu, 32238
Atít leldìņę par augstu kaļņeņu, 32238
Ej ar Dievu, liela diena, mēs tev’ skaisti vadisim; 32249
Ziemas svētki bluķi vilka, liela diena šūpli kāra. 33292
Ziemas svētki vizinaja, liela diena šūpli kāra. 33293
Svētki gāja svētities, liela diena lielities: 33294,1
Svētki nāca svētities, liela diena lielities. 33266
Kad atnāks liela diena, pakariet šūpolites. 32304
Atnāks mums liela diena ar skaistām oliņām. 33259,1
Nāc nākdama, liela diena, visi bērni tevi gaida, 32288
Liela nāca liela diena, mazi mani bāleniņi, 17498
Liela nāca liela diena, maģa mana villainite; 17035,1
Kam tie svēti svētki nāca, kam ta liela liela diena? 33266
Ko lieldiena man atnesa par gadskārtas gaidijumu? 32267
Ziemas svētki vizinami, liela diena šūpojama. 33293,1
Lieldiena Mārgrieta, ta taupa bērniem. 32214
Lieldiena vaicā, kur kāra šūpoles. 32272
Lieldiena vaicaja, kur kārs šūpules. 32273; 33274; 

32275; 32276
Lai lieldiena vazajās basajām kājiņām. 32217
Ziemsvētkos Dievs piedzima, lieldienā šūpli kāra. 33295
Trīs gadiņi piemineju, kur lieldienā šupojos: 32298,1
Lieldienā olas viru, lai telites barojās. 32209,3
Kā būs mums nabagiem lielas dienas sagaidīt! 33491
Šķiņķosim bāliņam lieldienas rītā. 32293



Lieldienas rītā sarkana saule. 32277
Es ar savu mīļako lieldienās šūpojos; 32251
Man atnāks lieldieniņa ar baltām(i) oliņām. 32213
Lieldienite atiedama atnes zaļu rudzzāliti. 33290
Lieldieniņa liela sieva, ta atnāca tukšu roku; 32278
Ej, meteni, pa durvim, gaidisim lieldieniņas. 32222
Es gaidišu lieldieniņas ar zaļo rudzzāliti. 33260
Eit’ projam, lieldieniņas, ar baltāmi oliņām; 32250
Četras māsas lieldieniņas, četri brāļi ziemas svētki, 32300,1
Trīs dieniņas lieldieniņas, trīs dieniņas ziemas svētki, 32300
Nāks māsiņa šūpoties visas trejas lieldieniņas. 32261
Jau es gan šūpojos visas trīs lieldieniņas. 32237
Dievs lai dod veselibu lieldieniņu sagaidīt. 23281
Es gaidišu lieldieniņu ar baltāmi oliņām. 33259
Sagaidiju lielu dienu, ir bāliņus uzaugot. 17498
Tā gaidu lieldienu kā bāleliņu; 32297
Nogodeju lielu dienu ar mazo vilnaniti. 17035,2
Kar, brāliti, šo lieldienu māsiņai šūpulites; 32257
Kārsi citu lielu dienu savai jaunai līgavai. 32257
Kur mēs lieldienu šūpuli kārsim? 32273,1
Ziemas svētkos Jezus dzima, lielu dienu pakrustija. 33294
Atnāks māsiņa par lielu dienu, 32242
Ko apsegšu lielu dienu ar to mazu villainiti? 32269
Es apsedzu lielu dienu ar to mazu villainiti. 17035
Kas to lieldienu iešūpoja, 32263
Ap lieldienu šūpojos, lai telites barojās. 32209
Pavadu lieldienu par augstu kalnu, 32292
Pavadiju lielu dienu ar to maģu villainiti. 17035,1
Pavadiju lielu dienu ar mazām villainēm. 32270

Māras diena
Visu gadu naudu krāju, Māras dienas gaididams: 32234
Nu atnāca Māras diena, nu naudiņu tēresim. 32234
Ziedu dienu, lapu dienu,- Māras dienu sadereju. 15482
Atnāks Māras, Miķeliši, būšu tēva, vaj nebūšu? 3104
Tēva, tēva es meitiņa līdz Mārām, Miķeļiem; 3104
Mārē gāju raudzities, Miķelī dzirdities. 33111,2
Laid, māmiņa, man’ tirgū i Mārē, Miķelī. 33111,2
Atsasauç, Màrgiteņ, kot teìruma gaļeņā. 33058
Lieldiena Mārgrieta, ta taupa bērniem. 32214
Jòneits pļovys izslìdèja, Màrgiteņis vaìcódams; 33058

Mārtiņi
Ej, Mārtiņ, stallitie, baro labus kumeliņus. 30226
Ei, Mārtiņ, labais vīrs, baro manus kumeliņus, 30209
Ai, Mòrtiņ, lobais v*eirs, baroj munu kumeļiņu, 30210
Es tev lūdzu, Mārtiņ brāl, dod man vienu ceļa zirgu. 30219



Ej, Mārtiņ, nu uz Rīgu, nu mēs tevi pavadam; 33244
Atbrauca Mārtiņš, atrībinaja, 33242
Aizbrauca Mārtiņš, norībeja, 33242
Mārtiņš atrībinaja, aizrībinaja, 30222
Mārtiņš bija labs vīriņš, tas tiltiņu sataisija; 30224,2
Mārtiņš bija labs vīriņš aiz visiem vīriņiem: 30223
Mārtiņš savus kumeliņus uz istabas dancinaja. 30212
Mārtiņš manas govis gana šo garo vasariņu. 30220
Mārtiņš labs vīrs, tiltiņu grīda; 30224
Mārtiņš labs vīrs, vērsi kaun rijā; 33246
Mārtiņš labs vīrs, vērsi kava vakarā; 30225
Vakar Mārtiņš no Rīgas laidās, 30230
Mārtiņš stāvu slaistijās mana staļļa pakaļā. 30209,1; 30226
Mārtiņš gaili dancī veda, ap istabu tekadams. 30213,2
Mārtiņš savus kumeliņus iemavos žvadzinaja. 30214
Visi saka, visi saka: Mārtiņ’ diena, Mārtiņ’ diena! 30231
Kad varetu Mārtiņ’ dienu aiz ausim noturēt! 30231
Mārtiņa gailiši danciti veda, 30213
Màertiņa vistiņas daenncíti veda. 30213,1
Mārtiņa vakaru gaididami, 30213
Devu, devu Mārtiņam, ko es biju solijusi: 30211
Nedod Dievs tādu dienu, kādas dienas Mārtiņam, 30228
Mārtiņam gaili kavu deviņiemi cekuliem; 30215; 30216; 30217
Mārtiņam gaili kavu sarkanām kājiņām, 30218
Mārtiņami vīzes pinu, i aukliņas darinaju, 30220
Mārtiņam vīzes pinu, Mārtiņam auklas viju; 30221; 33245
Mārtiņam pilns stallits sirmu, bēru kumeliņu. 30219
Saguldiju lāču māti uz pašieme Mārtiņiem; 24987
Dietu, dietu, saimenice, Mārteniša rītiņā: 32227,1
Skrien, bitite, istabā Mārteniša vakarā; 30398
Padanco saimeniece Mārtenišu vakarā, 32227
Cekulaiņu vistu kavu Mārtenišu vakarā, 30232
No Miķeļa uz Mārtiņu uz lodziņu vien lūkoju, 14103
Piesēju Mārtiņu tumšajā kaktā, 30229

Metenis
Metens brauca par Daugavu, cūkas ausis kulitē. 32220
Metens nāca pār kalniņu, galvas puse padusē. 32224
Metens sola siltas dienas, solās visu sasaldēt. 32225
Metens kaktā sukajās, pelnu dienas gaididams, 32221; 32222; 32223
Nu atnāca pelnu diena, bēdz, meteni, aizkrāsnē! 32223
Brauc, meteni, Vidzemē, dabus’ pilnu kamaniņu. 32220
Ej, meteni, pa durvim, gaidisim lieldieniņas. 32222
Meteni, meteni, kur liki pīragu? 32218
Ap meteni slaidi braucu, lai liniņi gari auga; 32209
Ap meteni slaiži laižu, lai liniņi gari aug; 32209
Ap meteni vizinosi, lai liniņi gari aug; 32209



Meteņami pieci dēli, visi pieci arajiņi; 32215
Meteņami piecas meitas, visas piecas malejiņas. 32215
Meteņam vīzes pinu, meteņam auklas viju; 32217
Meteņam putru viru deviņiem miezišiem: 32216
Visu gadu naudu krāju, meteniša gaididams; 32234
Čužu, čužu, važu, važu meteniša vakarā; 32231
Čura, čura, vira vira meteniša vakarā; 32229
Čuža, čuža, uža, uža meteníša vokorâ. 32230
Meteniša vakarā tāļu braucu pīragos; 32219
Padanco saimeniece meteniša vakarā: 32227
Dietu, dietu saimeniece, meteniša vakarā, 32221
Visu gadu naudu krāju meteniša vakaram; 32235
Kaķišam bērns nomira meteniša vakarā; 2258,3
Ij es pati sprinģeju meteniša vakarā. 33466,1
Viza, viza kamaniņas meteniša vakarā; 32232
Es māsiņas vizinašu meteniša vakarā. 32210
Es meitiņas vizinaju meteniša vakarā. 328288
Ej ar Dievu, meteniti, ar to savu slokatniti; 32213,2
Ej ar Dievu, metenit, nu mēs tevi pavadam; 32212
Ej ellē, metenit, ar savām lepeškām; 32213,3
Ej projam, metenit, ar to miežu plācenit’; 32213
Skrien garam, metenit, ar kaņepu plācenit’; 32213,6
Vizi, vizi, metenit(i), cūkas kāja kulitē; 32233
Kad aizgāja metenitis, ni tad čura, ni tad vira. 32229
Nu atnāca metenits, nu naudiņa jatērē. 32234
Tik dabuju grūdeniša ka meteņa vakarā; 32228
Nāc, māsiņa, cik nākdama, nāc meteņa vakarā; 32226
Tik dabuju grūdeniša kā svētkos meteņos; 21094

Miesmetis
Miesmetis, mellacis apēda gaļu; 32214
Es pate strumpaju mietneša100 vakaru. p.2 33466,1

Miķelis
Miķiels stāvu slaistijās brāļa staļļa galiņā. 30059
Miķels stāvu slaistijās mana staļļa pakaļā. 30226
Mīkals stāv aiz vārtiem, santa svārki mugurā. 30059,1
Tad es iešu skatities, kad atbrauks Miķelene: 33076
Ej, Miķeli, stallitie, baro manus kumeliņus. 30226
Nāc, Miķeli, istabā, dzer glāziti uz glāzites, 33240
Nāc, Miķeli, istabā, sēdies galda galiņā. 30059
Miķelī arti gāji,- atrod’ zemi sasalušu. 33235
Mārē gāju raudzities, Miķelī dzirdities. 33111,2
Miklavā gaili kavu deviņiem nadziņiem; 30227
Laid, māmiņa, man’ tirgā i Mārē, Miķelī. 33111,2
Miklavā zirgu pirku deviņiem iemauktiem. 30227

100 Lai arī forma interesanta un atšķirīga, var pieņemt, ka tā tiešām šeit iederīga.



Dariš’ alu Miķeļam no jauniem miezišiem. 32315
Miķeļam gaili kavu deviņiemi cekuliem, 33236
Paldies saku Miķeļam par to tauku siveniņu. 33241
Sildiet alu Miķeļam, lai zemite atsalaižas. 33235
Atnāks Māras, Miķeliši, būšu tēva, vaj nebūšu? 3104
Miķelišu rītiņāi puškoš’ tautas kumeliņu. 33190,1
Čudi rudi, Miķeliti, vakar kāvu siveniņu; 33241
Ai, Jurģiti, Miķeliti, baro labus kumeliņus! 30052
Ja Bērtuļa nedabušu, tad dabušu Miķeliti. 33106
Ko darišu, Miķeliti? trīs graudiņi vārpiņā. 19855,1
Es tev lūdzu Miķeliti, atstāj vienu dziedataju, 33239
Ak tu sila miķeliti, tavu saldu alutiņu: 33233; 33234
Miķelitis arti gāja ar dzeltenu kumeliņu, 33237
Miķelitis cāļus kava, gar uguni tekadams. 33239
Miķelitis klausijās auzu gubas galiņā. 33060,4
Miķelitis nokliedzās auzu kaudzes galiņē. 33060,1
Mīkalits Dievu lūdza, es pielūdzu Mīkaliti; 33238
Miķelits mazs vīriņš, tas atnāca pilnu roku. 32278
Mīkalits man atnesa putojošu alus kannu. 33238
Miķelitis man sacija: dari mīkstu alutiņu! 19855,1
Miķelitis nosaucās auzu kaudzes galiņāi. 33045; 33060; 

p.2 33060,1
Ja Miķeļa nedabušu, tad dabušu Andrejiņu. 33106,1
No Miķeļa uz Mārtiņu uz lodziņu vien lūkoju, 14103
No Miķeļa tautu meita raud pēc sava vainadziņa. 6021
No Jurģiem līdz Miķeļiem puiši jāja pieguļā, 32513,1
Man rozites stāvu zied līdz pašiem Miķeļiem. 33190,1
Tēva, tēva es meitiņa līdz Mārām, Miķeļiem; 3104

Pelnu diena
Nu atnāca pelnu diena, bēdz meteni aizkrāsnē! 32223
Nu atnāca pelnu diena, nu naudiņa jatērē. 32234
Atpakaļ, pelnu diena, ar visiem kumeļiem! 32221
Visu gadu naudu krāju, pelnu dienas gaididams; 32234
Metens kaktā sukajās, pelnu dienas gaididams. 32221; 32222; 32223
Pelnu dienu krogā dzēru, lai liniņi gari aug; 32209,2
Pelnu dienu pārtecesi, plācenišu paēduse. 32226

Sveču diena
Nu atnāca sveču diena, nu naudiņa jātērē. 32234
Visu gadu naudu krāju, sveču dienas gaididams; 32234
Mīļa Māra noraiboja, sveču dienas vakarā. 29167,2

Ūsiņdiena
Visu gadu naudu krāju, Ūsiņdienas gaididams; 32234
Nu atnāca Ūsiņdiena, nu naudiņa jatērē. 32234
No Ūsiņa jauni puiši neguļ vairs istabā; 32513,2



Vastalāvis
Bēdz projam, vastalāvi, ar saviem pīragiem, 32213,1
Rūdi, rūdi, vastilāvi, cūkas kāja kulitē; 32233
Nu atnāca vastalāji, nu naudiņu tēresim, 32234,1
Teci, teci, vastlaviņ, cūkas cenkle kabatē; 32233,1
Čužu čužu, važu važu vastalāju vakarā; 32231
Visu gadu naudu krāju vastalāju vakaram; 32234,1

Zāļu diena
Zāļu dienu pirti kūru ar ozolu zariņiem. 32337
Zāļu dienas vakarā jaunas meitas kroņus pin, 32336

Ziedu diena
Ziedu dienu, lapu dienu, - Māras dienu sadereju. 15482

Lauma
Lai izbada lauma acis, Jāņa nakti staigajot. 32472,1
Lai izbaksta lauma acis, Jāņa nakti staigadama. 32472,10
Laumām, raganām žāpstities. 32471,2
Lai tās laumas, raganiņas Jāņu nakti bakstijās. 32472,13
Brauc projam, Laumes meita, tev iejūgts kumeliņš. 34060
Lom’s meit’ vienradziņ’ skauģ’ mūž dzīvodams, 34070
Lom’s meit’zilzeķiņ’ piekrāp’ man’ bāleliņ’, 34069
Pieci buri, sešas laumas māsiņ’ ceļ’ malinē. 18182
Ja nāk laumas raganiņas, sper tās visas maliņā. 32493
Tur noslīka laumas meita bez saulites vakarāi. 32491

Ragana
Lai ragana acis bada, Jāņu nakti skraididama. 32487
Nebij dzilna, ne ragana, ta bij dēla māmuliņa. 23426
Katrina ragana, vistu cepa pelnos. 30225
Ai, ragana, raganiņa, rītu tevi dedzinās; 31445,2
Lai ragana atsadūrās Jāņa nakti skraididama. 32487
Tur ragana nodūrāsi, Jāņu nakti skraididama. 32494
Lai ragana noduŗās, Jāņa nakti staigadama. 32489
Lai ragana(-nas) padūrās, Jāņa nakti staigajot. 32472
Ragan’ ēda, ragan’ dzēra mana brāļa aizgaldā; 22815
Pakula ragana pirkstiņu grauzeja. 7114
Lai ragana nozagrieza ātrajā skrējienā. 32474
Lai ragana nogrūžās, Jāņu nakti skraididama. 32472,8
Lai ragana neiegāja pie manām gosniņām. 32472,2
Vaj ta dzilna, vaj ragana, kas mežāi kladzinaja? 23426
Salna, ragana, nokoda manus saldus āboliņus; 27529
Ragana krūmos slaucene rokā. 32467
Sēd ragana krūmiņos ar sudraba slauktuviti. 32482
Lai ragana kaklu lauza, tumšu nakti skraididama. 32488,2



Lai nenāk ragana žāpstities. 32471
Lai ragana nenopūta, lai skauģits nenoskauda. 32485
Kaņepe ragana, ta saka mātei. 2828
Skrien, ragana, šķērsu gaisu, ne manā sētiņā, 32490
Skrej, ragana, kur skriedama, garam manu sētu skrej, 32490,2
Skrien, ragana, kur skriedama, manu sētu neaiztiec: p.2 32490,1
Mana sēta dzelžu kalta, tur ragana neieskrēja. 30402
Eij, Laimi ragani, kādu mūžu man vēleji: 4962,1
Daridama sadariju māsicai raganai. 24568
Raganai maukai žāpstities. 32471
Moderēm, raganām, tām tie Jāņi piedereja, 32481
Nu ir laiks raganām beku lauzt siliņā. 32486
Taùteņóm rogonóm reita mòļa maļéjeņa. 10697
Burvjiem, raganām plēvaties. 32470
Šķību, greizu tiltu taisu raganām pāri skriet, 32488
Māsicām raganām pakājišu villainites. 25427
Kur burvjiem, raganām žāpstities. 32470,1
Lai raganas badijās Jāņa nakti staigajot. 32472,7
Lai ne skauģi, ne raganas nebur manus govis, vēršus. 32485,1
Cērt vellu, cērt skauģu, cērt raganas! 18826
Pazinu Juriti (Kārliti, etc.) raganas dēlu: 19391,1
Lai raganas nodūrās, Jāņu nakti skraididamas. 32477
Lai raganas noduŗās, kas staigaja Jāņu nakti. p.2 32472,1
Lai raganas pazagriezās, Jāņa nakti līgodamas. 32477,4
Lai raganas nenolād, lai skauģitis nenoskauda. 32485,2
Pazinu Līziti (Kačiņu, etc.) raganas meitu: 19391
Min rupučus, min raganas, tīri manu laidārziņu. 32483
Jāņa nakti meitas gāja raganās, vilkacēs. 32492
Otru gadu, trešu gadu: raganiņa, raganiņa! 23046
Raganiņa bubinaja, pa krūmiem tekadama. 29142,1
Visi ļautiņ’ i sacija, ka es biju raganiņa: 28946
Ūdens nēši, zāļu nasta, ta bij mana raganiņa. 28964
Kad es tapu maliņāi: tu, jūriņa, raganite! 30780
Ai, Laimiņa, raganiņa, būt es tevi redzejusi, 9203,1
Ai, Laimiņa raganiņa, kādu mūžu man vēleji: 27842
Tavs tēviņis burtenieks, man’ māmiņa raganite. 21051
Lai tie citi, ko tie citi, māsiciņa raganiņa: 23798,4
Dēlu māte raganiņa, sarkanām actiņām. 23382
Dēlu māte, raganiņa, kājām tek baznicā; 23609,7
Dēla māte raganiņa cikko manis neapēda; 23228
Dēlu māte raganite linu ziedu savijuse. 24655
Svešā māte, raganiņa, par uguni maizi deva; 4443
Veca māte raganiņa, turi sviestu radziņā, 33440,1
Vīra māte, raganiņa, atdod manu vainadziņu! 24755,6
Vīra māte raganiņa man’ tumsā maldinaja. 22549
Saiminiece raganiņa mana mūža kārejiņa. 4203
Kur tu skriesi, raganiņa, izplēstiem matiņiem? 29207



Ak tu vecā raganiņa, kam tu kāpi ābelē? 34171
Es to mīļi atgodaju: ak, tu veca raganiņa! 23438,3
Ak tu veca raganiņa, vaj tie tavi pātariņi? 29142
Ak tu vecā raganiņa, vaj tie tavi pātariņi? p.2 29142,1
Lai tās laumas, raganiņas Jāņu nakti bakstijās. 32472,13
Lai dūrās, lai vērās Jāņu nakti raganiņas. 32477,4
Lai tās ciema raganiņas uz dadziša nodurās. 32472,12
Lai nodūras Jāņa nakti visas vecas raganiņas. 32472,9
Tur nolauza skauģis kaklu, tur deviņas raganiņas, 32491
Ne to buru, ne raganu, ne to gausa skrējejiņu. 10822
Pazinu Līziti (Kačiņu, etc.) raganu esam: 19391
Jāņa nakti ragan’ mātes pulceties pulcejās. 32469
Cūkas ķirlu, kaz’ raganu, to atstāju māmiņai. 16436
Tautìšam ragaņam, tam vòrškeņa nanùdzeiņu. 7384,1
Rudineiti raganeiti, bàdu víni padarèji: 13790,1

Vilkacis
Jāņa nakti meitas gāja raganās, vilkacēs. 32492
Pazinu Juriti vilkača bērnu: 19392
Pazinu Juriti vilkača dēlu: 19392
Pazinu Juriti vilkača rada: 19392
Vai, vai, Jāniti, vilkaču sugas: 19392,1

Paregone101

Zīle liela paregone, sava gala neparedz; p.2 2581,1

Laitīt102

Man iedeva cimdu pāri kā vēdera laitiķam. 25456
Cimdus, zeķes izdevušas par vēdera laitijumu. 16773,7
Villanāsi atdevušas par vēdera laitijumu. 20536
Izvētītās meklejās, izlaitita gadijās. 22032
Viena veca māmiņa laititaja: 20896
Māte kuili nojādija, laititajas mekledama. 20338
Līdzi sāļa pūtejiņa, līdz vēdera laititaji. 18309
Līdzi gāja sāls pūteji, i vēdera laititaji. 20998
Aizgāja pirtī laitities. 20896

Pūtējs
Līdzi gāja sāls pūteji, i vēdera laititaji. 20998
Līdzi sāļa pūtejiņi, līdz vēdera laititaji. 18309
Ja tas burti nemāceja, sāli pūst gan māceja. 20254
Balta kaza sāli pūta augsta kalna galiņā. 26062
Atnāk vilks, aiznes kazu, paliek sāls iepūšļats. 26063

101 Tā kā citās sadaļās iekļauti zināmā mērā atšķirīgi teksti, šeit būtu pielīdzināms arī teksts Zīle liela dievradzite, savu
dienu neparedz LD 2581,1 , kas, turklāt, pieder tai pašai pamatdziesmai.

102 Iekļauti dažādi vārdi ar celmu 'laitī-'.



Ragotajs
Pīpetaji, ragotaji, mūs’ māsiņas vīlejiņi. 16318

Nevēletajs
Caur durvi, caur sliegsni, caur nevēletaju. 18827

Riebaļa
Mārša liela riebaļiņa, skaidiņām piekaisija. 23390,1

Skauģis, skaudējs
Lai izbaksta skauģis acis, kas man laba nevēleja. 32472,11
Skauģis man skaust gribeja, apšu koku smidzinaja. 29958,2
Bāliņš grieza maizes klaipu, skauģis grieza akmentiņu. 27995
Griez, bāliņi, maizes klaipi, lai griež skauģis akmenī. p.2 27995,1
Tur nolauza skauģis kaklu, tur deviņas raganiņas, 32491
Skauģis tavu ceļu liedza, ļaudis mani nevēleja. 15774
Skauģis manim bedri raka, man bedrēje rozes zied; 9110
Skauģis man kapu raka diža ceļa maliņā. 9132
Skauģis man kapu raka, man kapāi rozes zied; 9110; p.2 9110,2
Lai skauģis neredz manu augumiņu. 33480
Skauģis manus kumeliņus ik vakara rēķinaja. 29959
Burvis būra, skauģis skauda, nevēloņa nevēleja. 9143
Skauģis man nenosliece nātru krūma sētmalī; 9135
Skauģis manu kumeliņu apses šautru smidzinaja. 29958
Ko var skauģis man darīt, ko manam kumeļam? 29958,2
Visapkārt dzelzu žogis, nevar skauģis pāri tapt. 3712
Skauģis man nevēleja govis laist ābolā. 29909
Skauģis manim nevēleja ne ūdeņa, ne akmeņa; 9137
Skauģis manim nevēleja arta ieta druviņā; 9133
Skauģis manim nevēleja arkļu iet druviņā; 28143
Skauģis man nevēleja laba jāt kumeliņa. 29955
Skauģis mane nevēleja labu jāte, labu braukte; 29956
Skauģis man nevēleja labu jūgt kumeliņu. 29957
Skauģis manim nevēleja nātru kaulu žogmalā; 9134
Skauģis man nevēleja nātru krūma sētmalī; 9135
Skauģis manim nevēleja zaļu zāli gosniņām. 29210
Lai neredz skauģa acis, cik telišu laidarā. 29203
Lai nedzird skauģa bērni, lai balstiņu nemaitā. p.1 437,4
Eit’ nostan, skauģa bērni, nebaid manu kumeliņu! 29934
Bura bēni, skauģa bēni grūda mani ūdeni; 9091
Iekrīt paši skauģa bēri, tumšu nakti staigajam. 9132
Lai netop skauģa bērni caur sētiņu vārpas raut. 28007
Atsarauties, skauģa bērni, samīs mana(?) kumelins, 9084
Atstāj(-ie-)at, skauģa bērni, samīs manis kumeliņš, 9125; 29953
Atstājat jūs, skauģa bērni, samīs manis kumeliņis. 28142
Skauģa bērni sasēduši mana ceļa maliņā. 9125; 29954



Skauģa bērni sasēduši manā vagas galiņā. 29953
Skauģa bērni satupuši manā vagas galiņā; 28142
Kas bijiet skauģa ļaudis, balsa mana neņemiet. p.1 4383

Kas bijiet skauģa ļaudis, balsi manu neskaudiet. p.2 437,2
Skataties, skauģa ļaudis, kur ved tautas bāreniti: 4941
Skataties, skauģa ļaudis, kur ved tautas grūtdieniti: 5065
Lom’s meit’ vienradziņ’ skauģ’ mūž dzīvedams, 34070
Ganu savas raibas govis skauģa pļavas maliņā; 29205
Dieviņš man atvēleja visus skauģa tīrumiņus. 9135
Dieviņš manim novēleja visu skauģa novadiņu. 9135
Lai aizauga skauģim acis ar zaļiem veleniem. 29210
Skauģim auga apšu birze, man aug bēri kumeliņi. 29958
Nu skauģim diena ausa, nu skauģim saule lēca, 27756
Izdur, Dievs, skauģam ac’s, kas pa mežu lūrejās. 29208,3
Es dziedaju, gavileju, skauģam sirdi ēdinaju. 9136
Es dziedaju, es runaju, skauģam sirdi kaitinaju. p.1 10361

Skauģam acis pušu plīst, caur krūmiem raugoties. 30192
Skauģam acis izspārdija pirmajā dūkstiņā. 29957
Lai izsprāga skauģam acis, sila malu staigajot. 29204
Es skauģim spītedams aŗ’ ar kaltu kumeliņu. 28143
Es skauģam tītīdamis aŗ’ apkaltis kumelinis. 28143
Es skauģam spītedams, ar pakaltu druvā gāju, 29956
Skauģim sviežu ar akmeni, laižu govis ābolā. 29209
Dievam tika gaužas dziesmas, skauģam gaužas asaras. p.1 1281

Dievam tika graznas dziesmas, skauģim gaužas asariņas. p.2 1101

Brālits man linus sēja mārša skauģe ežmalē. 28321; p.2 28321,1
Lai ne skauģi, ne raganas nebur manus govis, vēršus. 32485,1
Cērt skauģi pušam, cērt ļaun’ dien’! 18824
Ko tu skauģi, tam darisi, kam jau bijis, tam jau būs: 9104
Griez, skauģi ceļu, lai rinda rindā. 29214
Sunits man sētu sarga, nelaiž skauģi sētiņē. p.2 91391

Par skauģi, par blēdi, par viltenieku. 18822
Rēķin’ skauģi, sīkas olas dziļā upes dibinā! 29212
Skauž man skauģi, bur man burvi, gribej’ mani izpostīt. 9138
Buŗ man buŗi, skauž man skauģi, nevar manis izpostīt; 9087; 32468
Lai skauģi šķiras no māsas kājām. 18819
Kādu skauģi vēl vajaga, kāda mana māmuliņa? p.2 10227,2
Skauģi manim nevēleja nātru krūmu sētmalī, 11089,9
Tev, skauģiti, zāle auga, man telites ēdejiņas. 29211
Ko, skauģiti, man darisi, ko manam kumeļam? 9103
Pats, skauģiti, iekritisi, tumšu nakti staigadams. 9132
Lai skauģitis nedzirdeja, lai balstiņa nemaitaja. p.1 437,4
Lai skauģitis atdurās asajāi dadzitī. 32472,11
Skauģits jūsu kumeliņu dzelzu zāli ēdinaja. 32512,2
Tā nogrima mans skauģitis, kas man laba nevēleja. 8553,2
Skauģits kūra uguntiņu jūsu lauka galiņā. 32475
Kad skauģitis mani ķēra, lai saķēra akmentiņu. 1727



Skauģits manim zāles liedza raibajām telitēm. 29211
Dažs skauģitis gausu ņēma manā rudzu tīrumā. 28027
Skauģits manas raibaliņas ik vakara rēķinaja. 29212
Lai skauģitis nenoskauda, lai buritis nenobūra. 32476
Lai buritis nenobūra, lai skauģitis nenoskauda. 32485
Skauģits man nevēleja ne dziedāt, gavilēt; 9136
Skauģits man nevēleja ne dziedāt, ne runāt; p.1 10361

Nu manam skauģitim saulei lecot gaisma aust, 27756,1
Skauģišam acis dega, uz viņām raugoties. 29208,1
Kaut kādam skauģišam šautu sviedu sētiņāi. 31157
Skauģišam neteceja pa pavadas galiņam. 30081
Es, skauģitim tītidamis, ar apkaltu linus sēju. 9133
Skauģitim acis tvīka, caur krūmiem raugoties. 29205
Skauģišam žēlam žēl, caur krūmiņiem raugoties. 29208
Lai tie buri nenobur, lai skauģiši nenoskauž. 32473
Cērt velnu, cērt skauģu deviņos gabalos! 18825
Cērt vellu, cērt skauģu, cērt raganas! 18826
Nelaid skauģu, mīļā Māre, Jāņu mātes laiderī, 32484
Lai nedzird skauģu ļaudis, lai balsiņu nemaitaja. p.2 437,2
Kādu skauģu vēl vajaga, kā to manu bāleliņu. 3563; p.1 3563,1
Kad Dieviņš to vēlētu, ko tie skauģu ļaudis vēl, 4793,4
Dievs nedod tādus skauģus, kādi mani bāleliņi: 3563,1
Jāj, skaudej, dadžu krūmu, es jāš’ labu kumeliņu. 29955
Dod, Dieviņ, devejam, es kādam skaudejam, 32830
Man pūtiet tīrus rudzus skaudejam pelaviņas. 28103
Skaudejam acis sprāga, caur krūmiem veroties. 29208,2
Aizsper acis skaudejam ar zaļām velenām! 29206
Tā sacija skaudejiņa: tev dubļajs pagalmiņš! 9141
Skaudę\jiņi bùru bárni aiz lùdziņa klaùşèjós, 9131
Slēpies, rudzu tīrumiņ(i), nu nāk tavi skaudejiņi, 28144
Liecinieks skauž un lād, manas govis ganidams. 29438

Buris
Burvis būra, skauģis skauda, nevēloņa nevēleja. 9143
Viens pats vecs vīrs, tas bija buris, 21130
Burvis mans kumeliņš, tas bur zemes gabaliņu. 29824
Pirmais zaglis, otrais buris, trešais nabu griezejiņš. 21043
Divas bures, divas zagles, piektā ķērnes laisitaja. 12774
Pìtreuks teve, bùri, zagli, na tu mani izpùsţési. 9090
Bur, buriti, mani pašu, nebur manu kumeliņu; 9086
Lai skauģitis nenoskauda, lai buritis nenobūra. 32476; 32485
Bura bēni, skauģa bēni grūda mani ūdenī; 9091
Burvam devu apšu sulu, zagļam augstas karatavas. 9088
Skauž man skauži, bur man burvi, gribej’ mani izpostīt. 9138
Buŗ man buŗi, skauž man skauģi, nevar manis izpostīt; 9087
Bur man buri, skauž man skauģi, nevar manis izpostīt: 32468
Bur man bùri, zùg man zagļi, navor mane izpùsţét. 9090



Bur man burvji, zog man zagļi, nevar man’s izpostīt. 9088; 9089
Lai tie burvi, raganiņas uz ta dadža nodurās. 32472,12
Pieci buri, sešas laumas māsiņ’ ceļ’ malinē. 18182
Burvi vien, savetnieki tautu meitas panāksnos; 20743
Ļaudis mani burvi sauca,- burvis mans kumeliņš. 29824
Tautas mani burvi sauce, es vēl burt nemāceju: 28116,1
Lai tie buri nenobur, lai skauģiši nenoskauž. 32473
Boŗi, boŗi zavatnieki mūs’ māsiņas vedejiņi. 16072
Dzirās mani tautu dēls ar burim burināt. 9582
Burvjiem, raganām plēvaties. 32470
Kur burvjiem, raganām žāpstities. 32470,1
Skaudèjiņi, bùru bárni aiz lúdziņa klaùşèjós, 9131
Ne to buru, ne raganu, ne to gausa skrējejiņu. 10822
Es Jāniti apdziedatu, ja tas burt nemācetu; 20783
Ko, māsiņ(a), tu darisi, tu jau burt nemāceji? 25832
Saka mani burt mākam, vēl es burti nemāceju: 28116
Ja tas burti nemāceja, sāli pūst gan māceja. 20254
Lād man ļaudis, bur man ļaudis, nevar mani izpostīt, 33680
Bur manā tīrumā pieci sirmi kumeliņi. 28116
Nāburgs manu cūku būra, es nobūru ļaudaviņ’. 31156
Tas būra dangā ar allus kannu. 21130
Tautiņām četri kakti, visi četri buramie. 25832
Es redzeju Jānišam burtu sāli azotē. 20783
Tavs tēviņis burtenieks, man’ māmiņa raganite. 21051

Zavetnieks
Burvi vien, savetnieki tautu meitas panāksnos, 20743
Boŗi, boŗi, zavatnieki mūs’ māsiņas vedejiņi: 16072

Zintenieks
Zintenieki, zavetnieki tautu dēla vedejiņi: 16072,1



Dievs. VI103

Ak tu Dievs es atradu labu laimi celiņā: 34431
Ak tu Dievs, ak tu Dievs, šogad laba vasariņa: 34430
Audzē Dievs labus miežus, doš’ rudeni grāvracim. 34392,2
Dievs dod man lielam augt, es meitām atdarišu, 35019
Dievs dod prieku, veselibu mazajam bērniņam! 34524
Dievs dod man nopelnīt, es nedošu māmiņai. 35381,1
Ikkuram putniņam Dievs dod savu rājejiņu: 34745
Dievs dod mūsu bāliņam stīvstumburu iestumdīt! 35475
Dievs dod tādu rudzu vārpu, kā Antona pipelite. 35127
Nedod, Dievs, meitai mirt, vainadziņu valkajot: 35165
Nedod, Dievs, tādu puišu, kādi puiši kaukuros: 34849,5
Nedod Dievs to redzēt, ko redzeju sapinā: 35166
Dievs dos mātei atmosties, nospers tēvu kājgalī. 35581
Dievs dos rītu siltu sauli, māte pautus izžāvēs. 35598
Dievs dos miežu vasariņu, ņemšu ēršķu plūcejiņu. 34392,3
Lai Dievs dotu, ka izkristu, būt’ manam kucenam, 35141
Pēc nācīs laukā! – Kāds Dievs tev kaitēs? 34387
Palīdz Dievs man maļot, nepalīdz velejot: 35212
Saka vārna pārskriedama: Dievs palīdz, strādajot! 35444
Dievs lai redz tēv’ ar māti, es bez kūša ganos gāju! 34525
Nu bij mani Dievs redzejis birzitē ietekam: 35188
Lai Dievs pasarg’no kāzu puišiem, 35235
Sodi, Dievs, vēveriti, kas tik šķīstus brunčus aude, 35516
Sodi, Dievs, vēveriti, kas auž šķidru lindraciņu, 35515
Ja tos Dievs neizšķirs, tur būs labi cūku ganii. 35546
Vaj bij Dievs novēlejs auna pistā nodzīvot? 34490
Dievis zina, kalpiņam vaj purkšķeja, nepurkšķeja. 34982
Dievs žēlo puiša mūžu, puišam bunta pakaļā. 34812
Ak tu Dieva dāvaniņa, kā piebrieda vēderiņš! 35039; 35667
Ak tu Dieva dāvaniņa, kā ta brieda vēderā. 35082
Putriņ, Dieva dāvaniņa, kad es tevi apēdišu? 35416
Vecam devu Dieva dēļ, jauns ar naudu līdzinaja. 34529
Ak tu Dieva devumiņš, man piebrieda vēderiņš. 34707,1
Es vareju lielities, man bij Dieva grāmatiņa. 34858
Vaj ta kāda Dieva guļa tautu dēla klētiņā? 35675
Ta bij viena Dieva laime, ka pautos neiegrieza. 35554
Jaunas meitas izdzirdušas: “Klau, kur Dieva putniņš dzied!” 35309
Ak tu Dieva nosodita, ko tu dosi bērnam zīst. 35099
Nudie’ māte, kas dievvārds, puisits ilgi nedzīvos: 35197
Nudie’ māte, kas dievvārds, es bez puiša negulešu, 35196
Ēdelīgs un piseligs un no Dieva veselīgs. 35079
Lai kaziņa Dievu lūdza par to krogus dzērajiņu. 34891
Es uz Dievu skatijos, tu ellē raudzijies. 35654
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Ai, Dieviņ, ai, Dieviņ, paliks meitas ālavās! 34395
A, Dieviņi, a, Dieviņi, mans vīriņis amatnieks: 34393
Vai, Dieviņ, vai, Dieviņ, kādu sievu(vīru) es dabuju: 34404,1
Vai, vai, nu Dieviņ, nu labi laiciņ’, 34387
Ai, Dieviņ, ko darišu, līgaviņa bez cauruma? 34670,1
Vai, Dieviņ, ko darišu, jauns apņēmu līgaviņu; 34397
Ai, Dieviņ, ai, Dieviņ, kādu ļaužu es palikšu: 34392
A, Dieviņ, a, Dieviņ, smuki puiši panākstos: 34396
Ai, Dieviņ, ai, Dieviņ, kad kopā tiksimies: 34391
Ai, Dieviņ, ai, Dieviņ, nekauniga vedekliņa: 34394
Dod, Dieviņ, lietum līt, nejās puiši pieguļā;104 34540; 34541; 34542
Dod, Dieviņi, lopus taukus kā ta tauka lopenica: 34543
Dod, Dieviņ, tādas vārpas kā kundziņa pipelite. 34901
Dod, Dieviņ(i), lielu vēju, grūd veco uz vecās. 35708
Kas kait meitām nedzīvot, meitām dieviņš aizkrāsnē, 34811
Vaj Dieviņš man’ norājis, ka man veca līgaviņa? 35670
Paldies devu Dieviņam, šogad laba vasariņa. 35207
Paldies devu Dieviņam, man teleni labi lēca: 35206

Laime. VI
Priecajiesi ūzu ķīli, nu būs laime vakarā: 35389
Lai bij laime, kam bij laime, Jānišam laba laime: 34939
Ta bij viena Dieva laime, ka pautos neiegrieza: 35554
Laime, laime tām meitām, kam dzirnavas ustabā, 35158,1
Es iesviedu meitiņai pašā Laimes caurumā. 34615
Irbei šāva, meitai tika pašā laimes caurumā. 34504
Lācim šāvu, meitai trāpu pašā laimes caurumā. 34934
Meitiņai trāpijās pašā laimes caurumā. 35729
Meitai šāvu, tai trāpiju pašā laimes vietiņā. 34631
Ak tu Dievs, es atradu labu laimi celiņā: 34431
Paldies saku Laimiņai, kas man tādas lietas deva: 35209

Jānis. VI
Apsapirda Jāņa māte sierakmeni ciladama. 35495
Jāņa māte sieru sēja, cūkas sūdu vidū lika; 34756
Jāņa māte sieru sēja, cūkas sūdu vidū lika; 34757
Kas guleja Jāņu nakti, tas par velti neguleja, 34810
Jaunas meitas Jāņu nakti guļ baltos palagos; 34762
Kas pisās Jāņu nakti, nogriez pautus, aizšūn pežu; 34817
Pisies, meitiņ, kad tu gribi, Jāņu nakti nepisies: 35351
Man izkrita zelta doze Jāņu nakti staigajot. 34980
Liela gaŗa Jāņa sieva atgāzās augšupēd; 34945
Pašā Jāņa vakarā visai stīva sametās. 35695
Sīksta, sīksta Jāņa zāle, apsapirdu noraudama; 35495
Viena pate Jāņa zāle brīžam gulu, brīžam stāvu; 35691
Viena pate Jāņu zāle brīžam liela, brīžam maza: 35692
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Viena pati Jāņa zāle, brīžam stīva, brīžam mīksta: 35694; 35695; 35693
Kas ta tāda Jāņu zāle zāle, drīz bij stīva, drīz lunkana? 35111
Ai, Jāniti, ai brāliti, aplec manu kazu kūti; 34407
Nu, Jāniti, tava vaļa, nu ir sieva augšupēdu. 34945,1
Jānit, tavu stipru zāli, appirdos noraujot: 34759
Mans Jānitis neguleja bez darbiņa Jāņa nakti: 34810,1
Jānits man sieru prasa, teica savu Jāņu zāli. 35111
Jānits savus zilus pautus iešauj ziedu cekulā, 34758
Jānits prieka nevareja: “mana sieva augšupēd’”! 34945
Kur ellē Jānišam tādas zilas biksas nāca? 34909
Lai bij laime, kam bij laime, Jānišam laba laime: 34939
Jānišam zili pauti, Pēteram puspeleki. 34758
Lai tie vaira nepistos uz citiem Jānišiem. 34817

Jods. VI
Ūjā, jods, ūjā, jods, nekauniga tautu meita! 34394,6
Kas, jods, tas par putnu bija, kas skrej nakti ezerā, 34824,1
Kas tas, jods, par žēlotaju? dunci dūra vēderā. 35439

Velns. VI
Ko, Jāniti, jaunejies, kāds vels tevi jaunu deva? 34853,1
Kāds vels driķeja? uteles noēda. 35057
Gul’ tautieti, ko tu kusti, kāds vels tevi kustinaja! 34739
Kas ta velns, par mūra muižu, ne tai logu, ne tai durvu? 34822
Kas ta, velns, par puķi auga Jāņa tēva dārziņā: 34823
Kas tas, velns, par putnu bija, nakti skrēja ezerā? 34824
Velns ar bomi slaistijās manā gultas kājgalī; 34657,3
Ko, Trīniņa, tu smejies, kāds velns tevi smīdinaja? 34856
Kas tas, velns, par žēlotaju? visu nakti vārdzinaja. 35439
Kāda velna Matīss grib, cilā manu priekšautiņu? 34790
Ko, puisiti, lielijies, vella spieķi turedams? 34858
Kādi velni viesuliši tavas miesas kustinaja? 34628
Zin tad tevi treji velli, vaj tu dūris, vaj nedūris. 35076
Lai tij deg ar velniem, kam ēd gārdus kumosiņus. 35437

Elle. VI
Ellē augti tev, peķiti, ne manāi kājstarpē: 34481,1
Kur ellē kavejās tie lielie vedajini? 34907
Kur ellē palikuši tautu dēla bāleliņi? 34910
Kur ellē muzikanti, ka nedzird spēlejot? 34908
Kur ellē Jānišam tādas zilas biksas nāca? 34909
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