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au kur tie laiki, kad katru 
pirmsjāņu laiku, piedaloties dau
dziem jo daudziem tradīciju zinā
tājiem un dziesmu pratējiem visā 

Latvijā, satikušies tie, kam ir ko teikt, 
un tie, kas grib dzirdēt, uzzināt, iemā
cīties. Jo tradicionālā kultūra mūsdie
nās diemžēl vairs netiek pārmantota  
dabiski. Tā mērķtiecīgi un apzināti 
jānodod tālāk, un ir jāpieliek pūles, lai 
izdotos greznums, kas mūsu senčiem 
bija pats par sevi saprotams.
Tie, kas to sapratuši un nākuši uz Jāņu 
mācībām, zina jēgu, prieku un izmai
ņas sajūtās, svētkus svinot. Un viņiem 
vairs nepietiek ar divām meldijām, ja 
ir izvēle starp 1155...
Citiem zelts un sudrabs, mums – 
dziesmas.
Vai tad tāpēc, ka grūti laiki, nesvinē
sim savus svētkus?
Varbūt tieši, par spīti visam, svinēsim 
vēl košāk un skanīgāk!

Uz sadziedāšanos! Līgo!

J

Laik rak sta Dienaiz de vums 2005, 2008, 2009, 2010 2011
Krā ju mu sa stā dī ja Il ga Reiz nie ce 
Māk sli nie ce Sa rmī te Mā li ņa 
Foto  Raitis Puriņš, Valdis Ošiņš un LETA

©

Piedzīvosim Jāņus!

Par visu, kas jāzina un kas 
nepieciešams krāšņiem vasaras 
saulgriežiem, – www.diena.lv/jani

Laik rak sta Dienaiz de vums 2005, 2008, 2009, 2010, 2011
Krā ju mu sa stā dī ja Il ga Reiz nie ce 
Māk sli nie ce Sa rmī te Mā li ņa 
Foto  Raitis Puriņš, Valdis Ošiņš un LETA

Ilga Reizniece un
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Jāņus gaidot

Ida Ro zen ber ga Apé, dzim. 1887.g. Val kas Jaun lai ce né; pier. M.Kur me 1969.g.

Lî - go   -  ja   -  ti,        lî - go   -   ja   -  ti,          lî  -  go,     lî   -   go,      lî  -  go,              Jå  -  nît!

Līgojati,līgojati,
NavvairstāluJāņadiena—
Šīdieniņa,rītdieniņa,
ParītpatiJāņadiena.

KastosJāņusielīgoja?
Mūsupašuciemaļaudis!
Pirmiegani,pēcarāji,
Visupēcijaunasmeitas.

Sanākati,Jāņabērni,
SaņematiJāņadienu.
Jāņadienalepnināca
Ugunīsvizēdama.

l Ja Jāņu noskaņa kavējas, atrodiet grā
matu plauk tā Jaun sudrabiņa, Brigaderes 
vai citu autoru par Jāņiem rakstīto.  
l Jā sien siers. Vērts pa mē ģi nāt arī tām 
sie vām, kas ne kad ag rāk to nav da rī ju
šas. 
Īpa ši to no vēr tēs bēr ni, ja ļau siet pa lī
dzēt. Tas ne kas, ja pir ma jā rei zē ne iz
do sies piln īgi ap aļš ri tu lis — sa vē jie 
sa pra tīs, un kat ru nā ka mo ga du tas 
sa nāks ar vien la bāks.
l Pār do mā jiet, ko vil ksiet mu gu rā. Var
būt li nu krekls, kas dē lam vēl pa gā ju ša
jos Jā ņos de rē ja, šo gad jau ir par ma zu. 
Var būt ir pa zu du si sa kti ņa vai no klī du
si vil lai ne.
l Ja sa vā sē tā gai dāt ie ro da mies jā ņu
bēr nus un dārzs vēl nav iz ra vēts, tad 
tas jā da ra ne ka vē jo ties; var būt vēl var 

pas pēt. Jā pa gūst arī iz tī rīt un sa kār tot 
mā ju.
l Ja nav pre cī zi zi nāms, tad va ka rā 
jāap ska tās, ku rā vie tā riet, un no rī ta 
— ku rā vie tā lec sau le.
l Jā sa ga ta vo sau les ri te nis — jāat rod 
ve ca ra tu rum ba, ko ap tin ar tā sīm un 
salmiem. Jāgatavo lāpas. 
l Jā sa mek lē pēr nais Jā ņu  vai nags, ko 
de dzi nāt, sau lei rie tot. 
l Jā sa ga ta vo sau les vār ti — tos ceļ no 
mei jām ar ska tu uz saul rie ta pu si tā, lai 
caur vār tiem «sau le no rie tē tu».
l Sie vām jā rū pē jas par cie nas tu. Jā ņi 
gan nav svēt ki, ku ros gal dam jā lūst no 
la bu miem, to mēr bla kus sie ram va ja
dzē tu at ras ties pī rā giem, rau šiem, paš
cep tai mai zei un mai zī tēm, zi vīm, ga ļai 
(ne šaš li kiem), pir ma jām ze me nēm.

Jā ņa mā te sie ru sē ja
De vi ņiem stū rī šiem;
Šim stū rīts, tam stū rīts,
Jā nī šam vi du cīts.

Jā ņa tēvs alu da ra,
Bi ti bā za ka ba tā ji,
Lai dzied alus dzē rā ji ņi
Kā bi tī tes stro pi ņā.

Jā nī tim klai pu ce pu
Tri ju rī tu ma lu mi ņu;
Ne de vi ņi ne va rē ja
Sma gā klai pa kus ti nāt. 

Trīs die ni ņas ve lē jos, 
Jā ņa die nu gai dī da ma; 
Kad at nā ca Jā ņa die na,
Balts krek liņš mu gu rā. 

Sie ru sē ju ri te nī,
Alu lē ju kan ni ņā,
Sa vu pa šas is ta bi ņu
Ar ro zēm iz kai sī ju. 

Vi su ga du dzies mas krā ju, 
Jā ņu die nu gai dī da ma;
Nu at nā ca Jā ņu die na,
Nu dzies mi ņas jāiz dzied.

Vi su ga du dzies mas krā ju
Sud ra bi ņa vā ce lē;
Pa šā Jā ņu va ka rā
Iz bār stī ju pa gal mā.

Vi su ga du Jā ni gai du, 
Ne va rē ju sa gai dīt;
Nu es vi ņu sa gai dī ju
Pa šā Jā ņu va ka rā.

Mei tas gai da Jā ņa die nas,
Pui ši vis ne gai dī ja;
Kar dū mos, šaut sku jām,
Lai gai dī ja Jā ņa die nas.

Pa gad skār tu Jā nīts nā ca
Sa vus bēr nus ap rau dzīt;
Sie nam sie ru, da rām alu,
Kur Jā nī ti pa mie lot.

Sim tu ce pu ku ku lī šus, 
Zā ļu die nu gai dī da ma;
Sim tiņš nā ca dan ču bēr nu,
Zā ļu die nas va ka rā. 

Jā ņu mā te gai li tren ca,
Ar ak me ni mē tā da ma;
Es tev lū dzu, Jā ņa mā te,
At stāj vie nu dzie dā tā ju.  

At pa kaļ, Jā ņu die na, 
Kam at nā ci ne zi nā ma;
Ne mā mi ņa sie ru sē ja,
Ne plā ce ņus plik šķi nā ja.

Lie la nā ca Jā ņu die na,
Maz ma nā ro ci ņā;
Ar to pa šu ma zu mi ņu
Ir sa ņē mu, pa va dī ju.

Jānīts nāca pār gadskārtu
Savus bērnus apraudzīt, 
Vai tie ēda, vai tie dzēra,
Vai Jānīti daudzināja.
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Celiesi,brālīti,
Auniesikājas,
IesimiJānīti
Ielīgoti!

Celiesi,saimniece,
Auniesikājas,
Jautavikaimiņi
Ciemosaicina.

Nebūsi,saimniece,
Jāņosigājuse,
Paliksigotiņas
Ālavītes.

Kopāi,kopāi,
Kaimiņumeitas,
IesimiJānīti
Padaudzināti!

Kopā,kopāi,
Kaimiņupuiši,
IesimiJānīti
Padaudzināti!

Klausiesi,Jānīti,
Kurtevidaudzina:
Ozolumežāi,
Turtevidaudzina.
Turtevidaudzina
Līgojoti.

Kurzeme, Ëziñu pag.; pier. Roberts Vulfs

Ce - lie   -  si,   brå -   lî - ti,                  au - nie - si      kå - jas,                 lî   -   go,   lî  -  go.

Laid, mā mi ņa, Jā nī šos,
Ne ik die nas Jā ņi bi ja:
Pērn bij Jā ņi, šo gad Jā ņi,
Ci tu ga du at kal Jā ņi.

Jā nīts klie dza, Jā nīts brē ca
Dziļ ūde ņa di bi nā,
Sa nā ciet, Jā ņa bēr ni,
Vel ciet Jā ni ma li ņā.

Vi su ga du Jā ni gai du,
Ne va rē ju sa gai dīt;
Nu es vi ņu sa gai dī ju
Pa šā Jā ņu va ka rā.

Kas tie tā di Jā ņa bēr ni
Pa kak tiem sa lī du ši;
Pa lau kiem, pa pļa vām,
Pa lie liem tī ru miem!

Uz vil kos tre ju brun ču,
Ap grie zos ri te nī,
Vi si tre ji mā tes aus ti,
Pa ti aus ti ne mā cē ju.

Lī go, Jā ni, lī go, Jā ni,
Nu tā ta va die na bi ja;
Kad at nāks Pē ter’ die na,
Tad lī gos Pē te rīts.

Dievs dod man lie lai augt,
Es grib’ Jā ni vī ru ņemt:
Kad at nā ca Jā ņa die na,
Vi si Jā ni daudz inā ja.

Šo gad Jā ni ie lī go ju
Ar to ro žu vai ņa dzi ņu;
Kas to zin, ci tu ga du
Vai būs ro žu vai na dziņš.

Ko bēr ni ņi da rī sim,
Jā nīts iet le ji ņā?
Te kam lie li, te kam ma zi,
Vel kam Jā ni kal ni ņā.

Ga na klu su Jā nīts nā ca,
Tik pat klu su ne va rē ja:
No kume ļa no le cot,
Vi si pie ši no ska nē ja.

Jā nīts guļ jū ri ņā
Sa mta svār ki mu gu rā,
Sa nā kat, Jā ņa bēr ni,
Vel kat Jā ni ma li ņā.

Jā nī šam jos tu au du
De vi ņiem dzī pa riem,
Jā nīts ma nas go vis ga na,
Es Jā nī ša ku me li ņus.

Vi siem vār ti ap puš ķo ti
Nā bur giem ne puš ķo ti;
Nā bur giem lais ki pui ši,
Sa vu vār tu ne puš ķo ja.

Vi si gai da Jā ņu die nu,
Go vis gai da, ga ni gai da;
Ga niem sie ru, ganiem pie nu,
Go vīm pu ķu vai na dzi ņus.

Lī go, Jā ni, lī go, Jā ni
Nu tā ta va die na nā ca;
Sie sim sie ru pa la gos,
Tu rē sim Jā ņa die nu.
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Zāles lasot un vainagus pinot
l Jā vāc jā ņu zā les — gan vai na giem un 
mā ju, vār tu ro tā ša nai, gan dzie di no šās 
zā les tē jām un van nām.
l Jāsien pirtsslotas. Jāņu laikā gatavo
tās slotiņas no da žā diem kokiem un 
zālēm ir īpaši veselīgas.

l Ir dažādi veidi, kā pīt vainagus, mēģi
niet iemācīties kādu līdz šim vēl nezi
nāmu.
l Varbūt tieši šajos Jāņos izdodas nopīt 
vainagu no trej de vi ņām (3x9) puķēm 
un zālēm.

Izstaigājumežumežus,
Buldurjāņameklēdama;
Buldurjānispaslēpiesi
Zemsudrabačakārnīša.

Izstaigājupļavupļavas,
Buldurjāņameklēdama;
Kadatradubuldurjāni,
Tadsavijuvainadziņu.

Visazeme,zālezieda,
Buldurjānisneziedāja.
Tasziedējakalniņāi
Sidrabiņaziediņiemi.

Vidzeme, Cesvaine; pier. Lîbanu Andrejs, no Jurjånu Andreja materiåliem

Iz - stai -  gå - ju        me - Ωu me - Ωus,          lî  -  go,        lî -   go,      bul - dur - jå - ñus    mek - lé - da - ma,           lî - go

Plū cat, mei tas, pu ķu puš ķus
Daž da žā di iz rai bo tus — 
Zi lus, balt us, ie dzel te nus,
Kas Jā ņos uz zie dē ja.

Lī dzat, mei tas, man dzie dāt,
Es ie ve šu pu ķī tēs:
Vie na pu ķe, trīs la pi ņas,
Trej de vi ņi zie di zied.

Ve da ma ni zā lī tēs,
Es zā lī šu ne pa zi nu:
Es no plū cu gri ķu dru vu,
Par ābo lu do mā da ma.

Vi sas bi ja Jā ņu zā les,
Ko plūc Jā ņu va ka rā;
Vi si bi ja Jā ņu bēr ni,
Kas Jā nī ti daudz inā ja.

Vi sa bi ja Jā ņu zā le,
Ko plūc Jā ņu va ka rā;
Ko plūc rī ta sau lī tē,
Tā vairs lie ti ne de rē ja.

Vi sa bi ja Jā ņu zā le,
Ko plūc Jā ņu va ka rā:
Vī bot nī te, pa par dī te,
Sa rka nais ābo liņš.

Vie na pa ti Jā ņu zā le
De vi ņie mi žu bu riem;
De vī tāi žu bu rā
Zel ta po ga ga li ņā.

Vai tās vi sas Jā ņu zā les,
Ko plūc Jā ņu va ka rā?
Zil gal vī ši, rudz pu ķī tes,
Tās īs te nas Jā ņu zā les.

Ei ta, mei tas, zā lī tēs,
Ve diet ma ni ma zā ko!
Jūs zā lī šu plū cē ji ņas,
Es ra si ņas bri dē ji ņa.

Pļa vas dzies mu no dzie dā ju
Pār pļa vi ņu pā rie da ma;
Man pie bi ra piln as kur pes
Zi lu zie du, zel ta ra sas.

Es no pi nu vai na dzi ņu
No de vi ņi Jā ņu zie du;
Spī dēj  mans vai na dziņš
Caur de vi ņi glā žu lo gi.
Jo spī dē ja, jo val kā ju,
Tau tu dē lus kai ti nā ju.

Es no pi nu vai na dzi ņu
No tiem pu ra vai va riem,
To uz li ku Jā nī šam,
Lai tas reib tu ne pie dzē ris.

Jā nīts brau ca kat ru ga du,
At ved zā ļu ve zu mi ņu.
Še sau ji ņa, te sau ji ņa,
Lai zied vi sa pa sau lī te.

Jā nī ša mi pa vai cā ju,
Kā du zā li pir mo rau ti.
Rauj pa priekšu bul dur jā ni,
Pēc sa rka nu ābo li ņu.
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Māju, sētu pušķojot

K.u zis Blî de né; no Jur jå nu An dre ja ma te riå liem
Saucéja

Vilcéjas

Locîtåjas

‰!

Ai, Jå - nî - ßa         va - ka - ri - ñis,      O - zo - li - ñu       té - ré - tå - jis,       Ai, Jå - nî - ßa       va - ka - riñß,

  O - zo  - li - ñu            té - ré - tå  -  jis,       O - zo - li - ñu          té   -  ré  - tåjs.

Ai,Jānīšavakariņis,
Ozoliņutērētājis:
Gribdārziņi,tīrumiņi
Gribmeitiņuvainadziņi.

Kur,Jānīti,meijascirti,
Kadmeijājilievenītes?
Dievadēlarājumāi,
Smuidrajosiozolosi.

Kastāsmanaslievenītes
Arsudrabunobārstīja?
Jāņabērninobārstīja,
Jāņunaktistaigādami.

l Vī riem jā gā dā mei jas, pī lād ži, ozol za
ri vai na giem un vīt nēm.
l Sie vām jā puš ķo mā ja — pie gul tām, 
is ta bu stū ros, pie dur vīm liek bēr zu 
mei jas un pī lād žus, uz gal da — jā ņu zā

les, iz kai sa is ta bas ar kal mēm vai jā ņu
zā lēm. Jā puš ķo jas pa šai un jā puš ķo 
mā ji nie ki.
l Meitām jāvij vītnes — vārtiem, dur
vīm, akai. Vītņu vajag daudz. 

Brauc, Jā nī ti, nu no Rī gas,
Nu mēs te vi sa gai dām:
Sa vus vār tus puš ķo jam
Ar ozo la la pi ņām.

Mūs mā jās tre ji vār ti,
Vi si tre ji ap puš ko ti:
Pa pir miem ga ni nā ca,
Pa ot riem Jā ņa bēr ni,
Pa tre šiem Jā ņa mā te
Sie rus ne sa pa la gā.

Pa du rīm ie ie da ma,
Stā vu me tu Jā ņu zā les,
Lai Lai mī te pre tim nā ca,
Pa zā lēm lai po da ma.

Es to sa vu is ta bi ņu
La pi ņām iz kai sī ju,
La pi ņām iz kai sī ju,
Ro zī tēm iz sprau dī ju.

Iz kai sī ju na ma plā nu
Za ļa jām zā lī tēm;
Sper kā ji ņu, kur sper dams,
Rit zā lī tes ri tē da mas.

Plū cat, mei tas, balt ābo lu,
Me tat go vu lai da rā:
Cik ābo lu sau ji ņā,
Tik gos ni ņu lai da rā.

Lai puš ko ja, ko puš ko ja,
Cūku kūts jā puš ko:
Ci tu ga du šā du lai ku
Si vē ni ņu va ja dzēs.

Es uz li ku bi tī tēm
Ozo li ņa vai na dzi ņu,
Lai Dievs dod ci tu ga du
Jau nas bi tes dār zi ņā.

Mei tiņ, ta va skais ta ro ta
Jā ņu nak ti jā go dā;
Iz go dēj se Jā ņu nak ti,
Liec pū ri ņa di be nā.

Balta ie va kal ni ņā,
Vēl balt āka le ji ņā;
Baltu se dzu vil lai nī ti,
Vēl balt āka pū ri ņā.

Pērc man kur pes, bā le liņ,
Ar sud ra ba sprā dzī tēm,
Lai es va ru Jā ņu nak ti
Cie ma pui šus kai ti nāt.

Kas tās ma nas lie ve nī tes
Ar sud ra bu no bār stī ja?
Jā ņa bēr ni no bār stī ja,
Jā ņu nak ti stai gā da mi.

Kas ap vil ka zel ta stī gu
Gar Jā nī ša is ta bi ņu?
Jā ņa bēr ni ap vil ku ši,
Jā ņu nak ti stai gā da mi.

Jā ņu mā te iz puš ķo ja
Ar ap sē mi is ta bi ņu.
Vai tev trū ka bēr zu, kļa vu,
Vai kup la ja ozo li ņa?
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Ierodoties pie Jāņu mātes un Jāņu tēva

l Jā gā dā par jā ņu zā lēm, cie maku ku
ļiem, dzies mām. Tuk šām ro kām un klu
sē jot ne var ie ras ties Jā ņa  mā tes pa gal
mā.
l Lī dzi jā būt ozo la vai na gam Jā ņa 
 tē  vam un īpa ši skais tam vai na gam — 
Jā ņa  mā tei.
l Ce ļā uz lī go ša nas vie tu vēl var pas pēt 

at kār tot agrāk iz la sī tas (iz rak stī tas) 
dzies mas vai ie mā cī ties kā du ap dzie
dā ša nās četr rin dī ti.
l Ja ceļš ir garš, ie tei cams pa ce ļam 
paēst, jo, tik ko ie nā ku šiem saim nie ku 
sē tā, ne bū tu pa rei zi pra sīt sie ru un alu.
l Ja ie ro daties lai kus, jā pa līdz saim
niekiem darbos. 

Vi  - su  ga - du      Jå - nîts jå -  ja,     lî - go,       lî  -  go,      Nu  at - jå -  ja       ßo - va -  ka -  ri,     lî - go,     lî - go.

Lîze Velpa Rîgå, dzim. 1870.g. Césu Vecpiebalgå; pier. E.Melngailis 1927.g.
Anna Bremßmite Rîgas Målpilî, 47 g. v.; pier. L.Galeniece 1929.g.

VisugaduJānītsjāja,
Nuatjājašovakari;
Dārdējzemeatjājoti,
Skanējpiešinolecoti.

Lec,Jānīti,kurlekdamis,
Leckāpostudārziņāi!
Laiaugbaltikāpostiņi.
KāJānīšacepurīte.

Lec,Jānīti,kurlekdamis,
Leclopiņulaidarāi!
Izminusnes,izminnātres,
Tīrimanulaidariņu!

Ņem,Jānīti,augstuzirgu,
Apjājmanutīrumiņu!
Celasniņusaugstumāi,
Minzālītizemumāi!

Lab va kar, Jā ņa mā te,
Bū si mū su gai dī ju si,
Bū si sa vus pa gal mi ņus
Ar slo ti ņu slau cī ju si,
Ar slo ti ņu slau cī ju si,
Zie di ņiem kai sī ju si?

Lab va kar, Jā ņa tēv,
Vai gai dī ji Jā ņu bēr nus?
Ja gai dī ji Jā ņu bēr nus,
At ver lo gus, at ver dur vis;
Ja ne gai di, tad at sa ki,
Ie sim prom lī go da mi.

Tur man ti ka Jā ņos iet,
Kur lus tī ga Jā ņu mā te:
Kur lus tī ga Jā ņu mā te,
Tur lus tī ga lī go ša na.

Jā ņu bēr ni sē tā nā ca,
Dižs ozols vār tus vē ra;
Tas ne bi ja dižs ozo ls,
Tas bij pats Jā ņa tēvs.

Jā ņa mā tes pa gal mā
Trīs sud ra ba avo ti ņi:
Vie nā dzē ra rai bas go vis,
Ot rā bē ri ku me li ņi,
Tai tre šā avo tā
Jā ņa mā te maz gā jās.

Jā ņa tē va pa gal mā
Trīs sid ra ba ozo li ņi:
Vie nā kā ra va ra kok li,
Ot rā zel ta pā ta dzi ņu,
Tai tre šāi ozo lāi
Zel ta bi te spie tu lai da.

Lab va kar, Jā ņa tēvs,
Vai gai dī ji Jā ņu bēr nus?
Jā ņu bēr ni at ne su ši
Trej de vi ņas Jā ņu zā les.

Lab va kar, Jā ņu mā te,
Sa ņem sa vus Jā ņu bēr nus;
Ja šo gad ne sa ņem si,
Ci tu ga du ne nāk sim.

Ap puš ķo ju Jā ņa tē vu
Ar ozo la vai na dzi ņu,
Lai tam au ga ku me li ņi
Ze mi, res ni kā ozo li.

Uz lik sim Jā ņu tē vam
Lie pu zie du vai na dzi ņu;
Ap tē ti ņu bi tes nā ca
Kā ap lie pu sē ti ņā.

Ap puš ķo ju Jā ņu mā ti
Lie pu la pu vai ņa giem,
Lai tai au ga dai ļas mei tas
Tā kā lie pas kal ni ņā.

Es uz lik šu Jā ņa mā tei
Dā bo li ņa vai na dzi ņu:
Dievs dod mū su Jā ņa mā tei
La bas go vis dā bo lā.

Es sa vai Jā ņa mā tei
Ma go nī šu kro ni pi nu,
Lai tai ir skais tas go vis
Kā sa rka nas ma go nī tes.
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Jānis nāk, jāj, brauc
l Ar dzies mām vai ins tru men tu ska
ņām (vis pie mē ro tā kās te bū tu tau res, 
ga nu  ra gi, dū das un bun gas...) sa sauc 
iz klī du šos jā ņu bēr nus. Kad vi si sa nā ku
ši, stā jas ap lī, ap dzied un uz liek vai na
gus Jā ņa  mā tei, Jā ņa  tē vam un Jā ņiem. 
Dzied par Jā ņa ik ga dē jo ie ra ša nos. 
l Iet Goda soli un Jāņu rotaļu ar vismaz 
deviņām tūrēm Šurp,Jāņabērni. No ska
ties rotaļu www.diena.lv/jani!

Jānis tau tas dzies mās, pro tams, nav svē
tais Jā nis, jo šie va sa ras saul grie žu svēt ki 

pie mums at nā ku ši no pirms kristīgā 
laik me ta. Vai Jā nis bū tu iz stū mis kā du 
ci tu die vī bu, kā tas ir no ti cis ru dens 
svēt kos, kad Jum ja vie tā stā jies Mi ķe lis, 
un pa va sa rī, kad Ūsi ņa vie tā stā jies Jur
ģis? Man gan lie kas, ka ne; es pie krī tu 
tam vie dok lim, ka Jā nis nav aiz gu vums. 
Tas skaid ro  Jā ņa vār da iz cel smi ar dar
bī bas vār du «jāt», «nākt», — Die va dēls 
Jā nis nāk vi su ga du, līdz at nāk pa šā Jā ņa 
va ka rā sa vus bēr nus ap rau dzīt... (par šo 
tē mu iz vēr stāk var la sīt K.Ka ru ļa Etimo
loģijasvārdnīcā).

Ai, Jå -  nî  - ti,      Die -  va dél - si,      lî - go,       lî - go,       Ta -  vu pla -  tu       ce -  pu -  rî -  ti,       lî - go!

Vidz., J.Gulbené, Nabadzes dz.; no Jurjånu Andreja materiåliem

Ai,Jānīti,Dievadēlsi,
Tavuplatucepurīti:
Visaplašapasaulīte
Apakštavascepurītes.

Ai,Jānīti,Dievadēlsi,
Tavukuplucepurīti:
Augamieži,augarudzi
Apakštavascepurītes

Ai,Jānīti,Dievadēlsi,
Kotuvedivezumā?
Puišiemvediozoliņus,
Meitāmzieduvainadziņus.

Paldiessakumāmiņai,
KaJānītivārdālika:
KadatnācaJāņadiena,
VisiJānidaudzināja

Vi su ga du Jā ni gai du, 
Ne va rē ju sa gai dīt;
Nu es vi ņu sa gai dī ju
Pa šā Jā ņu va ka rā.

Vi su ga du Jā nīts nā ca,
Nu at nā ca šo va kar;
Veriet vār tus, dariet dur vis,
Lai diet Jā ni sē ti ņā.

Jā nīts sa vu ku me li ņu
Jū ri ņāi pel di nā ja:
Pats sē dē ja kal ni ņā,
Zel ta gro ži ro ci ņā.

Lē ni, lē ni Jā nīts brau ca
No kal ni ņa le ji ņā;
Sau les mei ta vār tus vē ra,
Zvaigžņu cim di ro ci ņā.

Jā nīts sēd kal ni ņā,
Zā ļu nas ta mu gu rā;
Nāc, Jā nī ti, le ji ņā,
Dod ma nām te lī tēm.

Sit, Jā nī ti, va ra bun gas
Sē tas sta ba ga li ņā,
Lai trīc vi sa tau tu ze me, 
Lai dzird ma ni bā le ni ņi.

Pūt, Jā nī ti, va ra tau ri,
Pie vār tiem stā vē dams,
Lai sa jāja tau tu dē li
No ma li ņu ma li ņām.

Ne vie nam tā ne bi ja
Kā tam mū su Jā nī šam:
No kā jām zie di bi ra,
No ro kām sud ra biņš.

Ai, Jā nī ti, Die va dēls,
Ne sien zir gu pie vī to la,
Sien pie za ļa ozo li ņa,
Lai rīb ze me dan co jot!

Ai, Jānīti, Dieva dēls, 
Ko tu vedi vezumā?
Meitām vedu zīļu rotas, 
Puišiem caunu cepurītes.

Ai, Jā nī ti, Die va dēls,
Ta vu augstu ku me li ņu:
Caur me žie mi pie ši spīd,
Pār me žie mi ce pu rī te.

Vi su ga du Jā nīts jā ja,
Nu at jā ja šo va kar;
Stun du skan zel ta pie ši,
No ku me ļa no le cot.

Jā nīts sēd ozo lā,
Zel ta kok les kok lē dams;
Kāp, Jā nī ti, no ozo la,
Nāc ma nā sē ti ņā,
Nāc ma nā sē ti ņā,
Kok lē sa vas zel ta kok les.

Jā nī šam zel ta jos ta,
Sud ra bi ņa zo ben tiņš;
Mirdz jos ti ņa, spīd zo be nis,
Pa vār tiem ie jā jot.



Aplīgojot ozolus, dārzus, druvas, dravas
l Ap stai gā, ap lī go un ap puš ķo dār zu, 
kū ti, pir ti, aku, bi šu dra vu, ja tā das ir.
l Ap dzied ozo lu, ja tāds aug sē tā vai tās 
tu vu mā, mei tas met tā za ros vai na gus. 

Ap ozo lu iet ro ta ļas Dimdarudandaru,
ozoliņi, Jānītssēžozolā,Zemozolanesē
dēju u.c. Rotaļu Jānītssēžozolāskaties 
www.diena.lv/jani!

Ozoliņi,ozoliņi,
Tavulieluresnumiņu:
Trīsdieniņassauleteka,
Nevarējaaptecēti.

Ozoliņi,ozoliņi,
Tavulielukuplumiņu:
Trīsdieniņasirbeteka,
Nevarējaaptecēti.

Ozoliņi,ozoliņi,
Tavulieludiženumu:
Meitasnācadziedādamas,
Vainagiemizaruslauzti.

Ozoliņi,ozoliņi,
Tavulieluvecumiņu:
Espiedzimu,tevatradu,
Esnomiršutupaliksi.

Sanākati,Jāņabērni,
Zemkuplāiozoliņa;
Zemkuplāiozoliņa,
TurJānīšagodavieta.

O   -   zo  -   li  -   ñi,               o   -    zo   -    li    -   ñi,               lî      -       go,               lî  -   go!

Vidz., Slokå, Belts uzr.; no Jurjånu Andreja materiåliem

Ai, pu pi ņa, mel na cī te,
Ta vu ko šu vai na dzi ņu;
Es bij mei ta, man ne bi ja
Tik di že na vai na dzi ņa.

Lai zied ru dzi, lai zied mie ži,
Lai zied vi sa la bī biņa;
Sī po li ņi lai ne zied,
Lai zied pa ti sai mi niece.

Ņem, bā liņ, baltu zir gu,
Iz jāj ma nu ro žu dār zu;
Uz liec sa vam ku me ļam
Ro žu de ķi mu gu rā.

Lī go ru dzi, lī go mie ži,
Lī go vi sa la bī bi ņa;
Kā pos ti ņi ne lī go ja,
Lī go pa ši stā dī tā ji.

Ņem, Jā nī ti, mel nu zir gu,
Ap jāj ma nu sa kņu dār zu:
Iz min nāt res, iz min zā les,
Lai aug tī ri kā pos ti ņi.

Ņem, Jā nī ti, augstu zir gu,
Ap jāj ma nu tī ru mi ņu,
Cel as ni ņu augst umā,
Min zā lī ti ze mu mā!

Kur bij čak las mā tes mei tas,
Tur dār zi ņi no ra vē ti;
Kur lais ka ji tē va dē li,
Pa pu vī tes ne ap ar tas.

Jā ņu mā te ru dzus bri da,
Samta svārkus pa cē lu se,
Gri bē da ma di vas vār pas
Vie na stieb ra ga li ņā.

Kam šie kal ni, kam šīs le jas,
Kam lie lie ru dzu lau ki?
Die vam kal ni, Lai mai le jas,
Jā nī ša mi ru dzu lau ki.

Lai ma bri da ru dzu lau ku,
Zī da svār kus pa cē lu se.
Kad no lai da zī da svār kus,
Ap klāj vi su ru dzu lau ku.

Lab va kar, ru dzu lauks, 
Kā Die vi ņis tev lī dzē ja? 
Kā Die vi ņis tev lī dzē ja
Pe lēks zie dus no zie dēt? 
Lab va kar, mie žu lauks, 
Kā Die vi ņis tev lī dzē ja? 
Kā Die vi ņis tev lī dzē ja 
Dzelt’nus zie dus no zie dēt?
Lab va kar, auzu lauks, 
Kā Die vi ņis tev lī dzē ja? 
Kā Die vi ņis tev lī dzē ja
Baltus zie dus no zie dēt? 
Lab va kar, li nu lauks, 
Kā Die vi ņis tev lī dzē ja? 
Kā Die vi ņis tev lī dzē ja
Zi lus zie dus no zie dēt? 
Lab va kar, pu pu lauks, 
Kā Die vi ņis tev lī dzē ja? 
Kā Die vi ņis tev lī dzē ja
Rai bus zie dus no zie dēt? 
Tie ne bi ja rai bi zie di 
Tie bij Die va pa ka ri ņi;
Tie bij Die va pa ka ri ņi 
Mī ļās Mā ras no rak stī ti. 



18

Jāņu mielasts
l Kad viss ir ap lī gots, jā ņu bēr ni sa vu 
pie nā ku mu pavei ku ši — var pra sīt 
saim nie kiem alu un sie ru. 
Jā ņu mie las tam nav jā būt pā rāk ba gā tī

gam, jo ša jos svēt kos pie gal da nav lai ka 
il gi sē dēt. Noteikti jā būt alum, sie ram, 
da žā diem, vē lams, ap a ļiem rau šiem un 
plā ce ņiem.

Ie-sim rau-dzît,   Jå  -  ña bér -   ni,         lî -  go, lî -  go,        Kå - da Jå  -  ña    is -   ta -   bi - ña;          lî -  go, lî -  go, 

Vai  ir ßü -   ta    vai  ir pî -   ta         lî  -    go, lî -  go,        Vai  rak- stie- mi  iz - rak-   stî-   ta       lî  -    go, lî -  go.

MaΩséts Madonas Vietalvå, dzîvojis Koknesé; pier. A.Salaks 1940.g.

Iesimraudzīt,Jāņabērni,
KādaJāņaistabiņa:
Vaiiršūta,vaiirpīta,
Vairakstiemizrakstīta.

Jāņamātesistabiņa
Kārakstītiizrakstīta:
Pītinpīta,vītinvīta,
KupliemJāņavainagiemi.

Kasspīdēja,kasvizēja
Jāņamātesistabāi?
Turspīdēja,turvizēja
Jāņamāteszīdakroņi.

Kasspīdēja,kasvizēja
Jāņugaldagaliņā?
Turspīdēja,turvizēja
Jāņumāteslielisieri.

Sie ru, sie ru, Jā ņa mā te,
Tev aug go vis lai da rā;
Ja ne do si sie ru, pie nu,
Pa liks go vis ālav nī cas.

Alu, alu, Jā ņa tē vis,
Tev aug mie ži tī ru mā;
Ja ne do si alu ti ņa,
Ie šu mie žus no vi ļā šu.

Jā ņa mā te bē dā jās,
Ma zu sie ru sa sē ju si.
Ne bē dā, Jā ņa mā te,
Gan Die viņš gau si nās.
Šim stū rī tis, tam stū rī tis,
Tev pa šai vi du cī tis.

Jā ņa mā te bē dā jās,
Daudzi nā ce Jā ņa bēr nu;
Ne bē dā, Jā ņa māt,
Gan tos vi sus pa mie lo si;
Gan tos vi sus pa mie lo si,
Sau ji ņā tu rē da ma.

Sie ra, sie ra, bie za pie na,
Šķīs ta pie na ne do diet,
Tas klau dzē ja vē de rā,
Jā ņu nak ti lī go jot.

Sie ru, sie ru, Jā ņu mā te, 
Jau na jām mei ti ņām;
Pui sē niem ap sil dāt 
Aiz pēr nos kā pos ti ņus.

Ko mēs la bu vē lē sim
Jā ņa mā tei šo va kar?
Sim tiem go vis rai ba ļi ņas,
La bu, bie zu krē ju mi ņu;
Il gu mū žu, la bu lai mi,
No Die vi ņa ve se lī bu,

Ko mēs la bu vē lē sim
Mū su Jā ņu tē ti ņam?
Pilnu klē ti ru dzu, mie žu,
Stal lī la bus ku me li ņus,
Zir giem zviegt, go vīm maut,
Arā jam ga vi lēt.

Alu, alu, Jā ņu tēvs,
Tev aug mie ži tī ru mā;
Ja ne do si sa ldu alu,
Lie lu skā di pa da rī šu:
Me žā ie šu, lūg šu za ķus,
Lai nāk mie žus no bra dāt.
Kas dzer alu, tam aug mie ži
Pār vi sām at ma tām;
Kas ne dzē ra, tam ne au ga
Ne la bāi tī ru māi.

 

Dodisieru,Jāņumāte,
NuirJāņuvakariņis!
Jāņabērninosaluši,
Tavuslopuspušķodami.

Dodialu,Jāņatēvsi,
NuirJāņuvakariņis!
Jāņabērninoguruši,
Tavusmiežusapdziedoti!

Jāņamātebēdājāsi—
PulkssanācaJāņabērnu.
Nebaidiesi,Jāņamāte,
Gantosvisuspamielosi!



PavieniemJānītsgāja,
PaotriemJāņabērni,
Patrešiemsaulegāja,
Vakarārietēdama.

Situkokupiekociņa,
Laiietsaulevakarā.
Laiietsaulevakarā,
Laiuzlēcamēnestiņš.

Saulebridamiglājos
Jāņudienasvakarā;
Kur,Dieviņi,lieluguni,
Sildivisupasaulīti.

Sauli pavadot
l Pēc ri tuā lā cie nas ta do das pa va dīt 
sau li. Ja ir ie spē jams, da ra to kā dā kal
nā, no ku ra saul riets la bi re dzams. 
Jā ņu kal nā va jag uz kāpt lai kus, lai līdz 
sau les rie tē ša nas brī dim pas pē tu 
iz dzie dāt kaut da ļu no mū su dau  dz a

jām sau les dzies mām. Ja tiek cel ti vie
ni vār ti, vis bie žāk tos ceļ tā, lai, cauri 
rau go ties, redz sau li no rie tam. Ja ceļ 
trīs vār tus, vie ni ir sau les rie tam, ot ri 
– lēk tam, bet pa tre ša jiem sē tā nāk 
Jā ņa bēr ni.

Jå -  nî  - ßa -  mi    tre -  ji vår -  ti,    lî -  go,        lî -  go!           Vi  - sus tre -  jus  vi -  ri  - nå -  ja,    lî -  go,        lî -  go! 

Lī -  go,        lī -  go!                                                       lī -  go,        lī -  go! 

A.W.Hupel. Topographische Nachrichten von Lief- und Ehstland, 2.Band. Riga, 1777

Ai, sau lī te, mē ne sti ņis,
Kā jūs skais ti mi jā ties!
Kur die ni ņu sau le tek,
Tur tek nak ti mē ne stiņš.

Sau līt vē lu va ka rā
Sē žas zel ta lai vi ņā;
Sē žas zel ta lai vi ņā
Pa šā Jā ņu va ka rā.

Bēr ziņš au ga ceļ ma lā
Tre jā dām la pi ņām:
Tai pir mā sau le lē ca,
Tai ot rā no rie tē ja,
Tai tre šā la pi ņā
Sau le lē ja sud ra bi ņu.

Sau le bri da jū ri ņā, 
Pa sa smē la sud ra bi ņa, 
Lai va rē ja Jā ņu nak ti
Sud ra bā ro tā ties.

Sau le gā ja va ka rā,
Zel ta za rus za ro da ma;
Dod, Die vi ņi, tā za rot
Līdz mū ži ņa ga li ņam.

Sau le bri da jū ri ņā,
Sa mta svār kus pa cē lu si, 
Ne tai mir ka zel ta kur pes,
Ne sud ra ba ie lo ci ņi.

No iet sau le va ka rā,
Me žu ga lus puš ķo da ma:
Lie pai li ka zel ta kro ni,
Ozo lam sud ra bi ņa.

Jau sau lī te no gā ju si
Aiz dziļā eze ri ņa;
Sa ska nē ja zel ta ir kļi
Sud ra bi ņa lai vi ņā.

Kup li au ga ozo li ņi
Sau les ta kas ma li ņā:
Tur sau lī te jos tu kā ra,
Va ka rā no ie da ma.

Sa ka sau le no ie da ma:
Nav lī dze ni me žu ga li.
Ņem, sau lī te, zel ta šķē res, 
No lī dzi ni me žu ga lus!

No iet sau le va ka rā, 
Zel ta mig lu mig lo da ma.
Lec, sau lī te, rī tā ag ri,
No ņem mig las vai na dzi ņu! 

Jā ņa mā tei sa kta gai sa
Pa šā Jā ņu va ka rā;
No riet sau le mek lē jot,
Uz lec sau le da bū jot. 

Es pār svie du zel ta zir ni
Pār sid ra ba ozo li ņu,
Lai tas kri ta ska nē da mis,
Uz Jā nī ša ce pu rī ti. 

Rūtoj, saule, rūtoj bite, 
Pa lelui teirumeņu.
Bite, zīdu laseidama,
Saule, sīnu kalteidama.



Uguni iekurot
l Sau lei pa zū dot aiz me žu ga liem vai 
jū ri ņā, ie kur ugu ni. Tā var būt dar vas 
mu ca (spai nis) kārts ga lā (sauk ta arī 
par jā ņu gu ni, pū de li, pun de li...) vai arī 
pras mī gi vei dots ugun s   kurs, ja kalns ir 
ga na augsts. Ar to pa šu ugu ni (vē lams, 

lā pu) aiz de dzi na sau les (uguns) ri te ni 
un veļ no kal na. Bet to var da rīt arī 
nakts tum šā ka jā brī dī. 
l Ja lī go ša na no tiek jū ras vai eze ra 
tu vu mā, ūde nī ie laiž plos tu ar jāņ  ugu
ni. 

Ku -riet aug - stu     jåñ - u - gu - ni,       lî - go,       lî - go,     Pa - ßå  Jå -  ñu       va - ka - rå - i,      lî - go!

Kurietaugstujāņuguni
PašāJāņuvakarāi;
Jāņabērninosaluši,
Jāņuzāleslasīdami.

Kurietlielujāņuguni
Augstakalnagaliņāi;
Laimaldāsiraganiņas,
Jāņunaktistaigādamas.

Šķiluguni,pūtuguni
PašāJāņuvakarāi;
Pūtārāienaidiņu
Nomaliņumaliņām!

Dedzigaiši,jāņugune,
Pārdeviņinovadiņi;
Pārdeviņinovadiņi,
Līdzsaulīterotāsiesi.

Vidz. Krauklenießos, Gubenu Marija uzr.; no Jurjånu Andreja materiåliem

Es ie kū ru jā ņu gu ni
Pa šā kal na ga li ņā,
Lai re dzē ja Jā ņa bēr ni,
Lai tie nā ca sē ti ņā.

Sa kū ros ugun ti ņu
No de vi ņi ža ga ri ņi;
Sil dās Dievs, mī ļā Lai ma,
Ma na mū ža li cē ji ņa.

Kas vi zē ja, kas mir dzē ja
Vi ņā lau ka ga li ņā?
Jā nīts kū ra ugun ti ņu,
Sa vus bēr nus gai dī dams.

Kas spī dē ja, kas mir dzē ja
Augsta kal na ga li ņā?
Jā nīts de dza dar vas mu cu
Ar sid ra ba stī pi ņām.

Jā ņu die na, Jā ņu nak te,
Nu pats Jā ņu va ka riņš;
Nu pats Jā ņu va ka riņš
Pū de lī ti de dzi nāt.

Aiz de dziet dar vas mu cas,
Mo di niet Jā ņa bēr nus,
Lai tau rē ja va ra tau res,
Lai dzie dā ja Jā ņu dzies mas.

Pa va sa ri ie vas zie da
Pa vi siem krū mi ņiem;
Jā ņu nak ti gu nis de ga
Pa vi sām sē ti ņām.

Te stai gāj ’ši Jā ņa bēr ni,
Te kū ru ši ugun ti ņu,
Te Die viņš sil dī jies,
Te pa li cis mē te lī tis.

Kas tur kū ra ugun ti ņu
Vi ņā upes ma li ņā?
Jā nīts kū ra ugun ti ņu,
Pē te rī ti kai ti nā ja. 

Dedz, Jā nī ti, vas ka sve ci,
Liec kār ti ņas ga li ņā,
Lai re dzē ja Jā ņu bēr ni,
Jā ņu nak ti lī go jot. 

Jā ņa bēr ni no sa lu ši,
Jā ņu nak ti lī go jot;
Sa lau žam vī bot nī tes, 
Pa ku ram ugun ti ņu. 

Jā ņu nak ti mu ca de ga
Augstā kal na ga li ņā;
Te sa tum sa, te uz au sa
Pie Jā nī ša ugun ti ņas. 

Ugun spui si, Jā ņu nak ti
Ku rin’ gai šu ugun ti ņu;
Es tev do šu rai bus cim dus,
Iz rak stī tu nē zdo dzi ņu. 

Lai aiz de dza dar vas mu cas,
Lai da rī ja vai na dzi ņus,
Lai gai dī ja Jā ņu rī tu,
Kad sau lī te ro tā jās.

Jānīts sēdēj’ ozolā
Vaska sveces rociņā — 
Tās dedzina Jāņu nakti, 
Lai redz ceļu Jāņa bērni.



Ne  -  gu  -  ¬u,       ne  -  gu  -  ¬u        Jå  -  nî - ßa           nak - ti,               lî  -  go,          lî  -  go!

Li ze te Zie di ña Baus kas Run då lé, 62 g. v.; pier. V.Sa ms 1951.g.

Neguļu,neguļu,
Jānīšanakti,
Laimaniliniņi
Veldrēnekrīt!

Neguļu,neguļu,
Jānīšanakti,
Laimanirudzīši
Veldrēnekrīt!

Neguļu,neguļu,
Jānīšanakti,
Laimanimiezīši
Veldrēnekrīt!

Neguļu,neguļu,
Jānīšanakti,
LaimaniJānīši
Veldrēnekrīt!

Neguļu,neguļu,
Jānīšanakti,
Laimanatautiņa
Veldrēnekrīt!

Neguļu,neguļu,
Jānīšanakti,
LaimanaLatvija
Veldrēnekrīt!

Jāņu nakti neguļot
Nu ir laiks kār tī gai mal tī tei, jo priekšā 
daudz da rā mā:
l jā dzied, jāap dzie das un jā dan co l  
jā do das ap lī got kai mi ņus l jā mek lē 
jāņ tār pi ņi l mei tām, ja ir vē lē ša nās, 
pus nak tī da žā di jāzī lē  ar vai na giem l 

jau na jiem ļau dīm jā mek lē pa par des 
zieds (to var darīt arī vienatnē) l jā sargā 
uguns, jā lec tai pā ri l jā iet pel dē ties l 
jā laiž ūde nī plosts ar ugu ni l jā iet uz 
avo tu, ja tāds ir tu vu mā l ne drīkst iet 
gu lēt l jā lī go!

Jā ņu nak ti ne gu lē šu,
Ugun ti ņu ne rau sī šu,
Līdz izvilkšu zelta ķēdi
Caur ozo la za ri ņiem.

Jau ni pui ši, jau nas mei tas,
Jā ņu nak ti ne gu liet:
Kas gu lē ja Jā ņu nak ti,
Tam Lai mī te ga rām gā ja.

Jau ni pui ši, jau nas mei tas,
Jā ņu nak ti ne gu ļat,
Tad rī ti ņā re dzē sie ti 
Trīs sau lī tes uz le cam:
Vie na ru dzu, ot ra mie žu, 
Tre šā tī ra sud ra bi ņa.

Vi sas ze mes zā les zied,
Pa par dī te vien ne zied;
Tā zie dē ja Jā ņu nakti
Ar sud ra ba zie di ņiem.

Vi si zie di no zie dē ja,
Pa par dī te ne zie dē ja;
Tā zie dē ja Jā ņu nak ti,
Zel ta mig lu mig lo da ma.

Vi sas zā les iz zie dē ja,
Pa par dī te vien ne zied;
Pa par dī te Die va zā le,
Tā zie dē ja Jā ņu nak ti.

Vi sas lau ku pu ķes zied,
Pa par dī te, tā ne zied;
Tā zied Jā ņu nak sni ņā,
Kad ļau ti ņi ne re dzē ja.

Pa par dī te, zel tzie dī te,
Uz zied Jā ņu va ka rā;
Zel ta zie du mek lē jot,
No vīst mans vai na dziņš.

Man pa zu da gre dzen tiņš
Pa šā Jā ņu va ka rā;
Gre dzen ti ņu mek lē da ma,
Vai na dzi ņu pa zau dē ju.

Me tat, mei tas, Jā ņu nak ti
Upē sa vus vai na dzi ņus:
Kam ar strau mi aiz pel dē ja,
Ve dīs tau tas šo ru de ni,
Kam no gri ma di be nā ji,
Tai bez vī ra no dzī vo ti.

Es iz vil ku zel ta ķē di
Caur sid ra ba ozo li ņu;
Es iz vil ku pui ša do mas,
Jā ņu nak ti lī go da ma.

Jā ņu nak ti, mei tiņ, sargi
Sa vu pu ķu vai na dzi ņu:
Nakts ir sil ta, gal va kar sta,
No vīst pu ķu vai na dziņš.

Jau ni pui ši, jau nas mei tas,
Jā ņu nak ti ne gu lie ti,
Tad re dzē siet Jā ņu rī tu,
Kā sau lī te ro tā jas:
Brī žam zi la, brī žam za ļa,
Brī žam tī ra sud ra bi ņa.
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Apdziedāšanās
l Jā ņu nak ti bez ap dzie dā ša nās ne iz tikt. 
Pa ras ti tā rai sās pie ugun s ku ra it kā ne vil
šus, bet, ja Jā ņa  bēr ni ir tai ga ta vo ju šies, 

tad ap dzie dā ša nās ri s sprai gi, as prā tī gi 
un ie dod jau nu spē ku da žam jau pa gu ru
šam lī go tā jam.

Tu - ra - tie - si,        tu - ra - tie - si,     Vi - ñas pu - ses   dzie - då - tå - ji,          lî  -  go,      lî  -  go,    lî  -  go!

Mar ©e Ro ga Lie på jas Ru ca vå, dzim. 1876.g.; pier. E.Mel ngai lis 1923.g.

Turatiesi,turatiesi,
Viņaspusesdziedātāji,
Atspiežatigūžukaulus,
Jeledurvjustenderēi!

Čukstēdama,vaidēdama
Ķīvītiņagaisāskrēja;
Tāčukstējamūsupuiši,
Jāņudziesmasneprazdami!

Pūtietvisiraibikaķi
Armisiņastabulēmi,
Nusanācamūsupuiši
Artāmdarvasbiksītēmi!

Staigāvēršibaurodami,
Smilšukalnumeklēdami,
Tābaurojamūsupuiši
Uzjaunāmimeitiņāmi.

Puiširaudameitugodu,
Savagodanezināja,
Būtzinājšisavugodu,
Stāvulēktuūdenī!

Esparpuisinebēdāju,
Neparlielu,neparmazu;
Lielajamipliķicirtu,
Mazajamipārikāpu!

Laibijdiži,kasbijdiži,
Mūsupuiši,tiebijdiži:
Arpakaļugaisušķēla,
Arpautiemidzirkstelītes!

Saderami,saderami,
Vaimēskādinaidenieki;
Dziesmudziedu,kādabija,
Netāmanisdarināta!

Ganastaltišitiepuiši,
Vēlstaltātkitaisījāsi:
GanapirkaRīgāsiksnas,
Irtabiksesnošļukušas.

Jā ņa nak tī, jau nas mei tas,
Pui šiem mu tes ne do die ti,
Pui šiem mu tes no kvē pu šas,
Jā ņu  gu nis de dzi no ti.

Jā ņi vien, Jā ņi vien
Uz ma nim rau dzi jās;
Es Jā nīti ne gri bē ju,
Es gri bē ju Pē te rī ti.

Jāni, Jāni, mazgā rokas. 
Es redzēju, ko darīji:
Tu dīrāji melnu jēru
Avotiņa lejiņā.

Jāni, Jāni, tava zāle
Brīžam stāvu, brīžam gulu:
Nakti stāvu rasiņā, 
Dienu guļu saulītē.

Vi si ma zi avo ti ņi
Jā ņu nak ti mig lu lai da;
Vi si ma zi pui sē ni ņi
Ru den sie vu ņē mē ji ņi.

Tu, puisīti, āža bārda, 
Tu meitiņas nepazīsti;
Tu trenkāji baltu ķēvi,
Jaunu meitu domādams.

Ko tie puiši labu dara
Šai baltāi saulītē?
Ziemā beņķi nogulēja,
Pavasarī atmatiņas.

Jā ņa tēvs ar ap enī ti
Viens ot ram la bu da ra:
Tēvs ap iņam mie tu da ra,
Ap ins tē vu dan ci nā ja.

Gu li, gu li, Jā ņa tēvs,
Bez bik sī šu gul ti ņā:
Dzel dīs te vi Jā ņu bēr ni
Asa jām nāt rī tēm.

Mū su pui šiem re ti zo bi — 
Do dat ma tus iz ķem mēt!
Man ma ti ņi pie pu tēj ’ši,
Jā ņu nak ti dan co jot.

Ne dod, Dievs, Jā ņu nak ti
Ar pui šiem sa tik ties:
Zā les ma nas iz kai sī ja,
Ma ni pa šu sa lau zī ja.

Jā nīts pū ta va ra tau ri,
Kal ni ņā stā vē dams;
Kad ne bi ja va ra tau res,
Pūš ve cā zā ba kā.

Ai, meitiņas, ai, māsiņas, 
Kā man bija jūsu žēl!
Citas meitas kā liepiņas,
Jūs kā rumbas veļaties.

Mū su mei tas Jā ņos nā ca
Va ren skais ti ģēr bu šās:
Vie nu pa šu li nu stieb ru
Pār pu piem pār vil ku šas.

Mū su mei tas tā bā rās — 
Vi su mu ti stai pī da mas;
Kad vaj dzē ja pa dzie dā ti — 
Dzied, lū pi ņas knai bī da mas.



Ai, cik stip - ri       mé - le nie - za       lî  -  go,         lî  -  go!     Mü - su cie - ma  mei - ti - ñå - mi,      lî  -  go!    

Ai,cikstiprimēlenieza
Mūsuciemameitiņām;
Velnsparāvasuseklīti,
Arkomēlesizsukāt.

Vārna,aita,pūce,meita—
Visasvienalabumiņa:
Visasbrēcavienuvārdu
Parpuisīšutikumiņu.

Nācpiemanis,tautumeita,
Būstevlabadzīvošana:
Uzrokāmviennēsāšu
Ikrītiņu,vakariņu.

Tu,meitiņa,nezināji,
Kādasdomasesdomāju:
Esdomājuteviķert,
Visosvaigosnobučot.

Ciema meitas lielījās
Sevim vīru dabūjušas:
Vecu āzi noķērušas,
Visas apkārt locījās.

Smiekli bija, smiekli bija, 
Ar tām ciema meitiņām;
Kad tās ņēma, tad nenāca, 
Kad neņēma — gauži raud.

Vālodzīte mežā brēca,
Meitas brēca sētiņā;
Vālodzīte brēc ūdeņa, 
Meitas brēca ņēmējiņa.

Šīs sētiņas meitiņām
Dvieļus aust nevajaga:
Zirneklīši noauduši
Gar visām sienmalēm.

Sīca, sīca meža bites
Jāņu dienas vakarā;
Tās nebija meža bites,
Tās bij ciema zeltenītes.

Čīkstēt čīkst mežābele
Lielu vēju salocīta;
Tā čīkstēja vecas meitas
Pēc jauniem puisēniem.

Jāņu māte bēdājās,
Kur būs ņemti maizes lizi;
Mūs meitām garas mēles.
Tās būs labas maizes lizes.

Ta vu tra ku Jā ņu mā ti,
Ta vu sie ra sē ju mi ņu:
Zo bi lū za no ko žot,
Svied ri li ja gre mo jot.

Diez gan pla ta kļa va la pa,
Vēl pla tā ka plā tī jās;
Diez gan lie la Jā ņa mā te,
Vēl lie lā ka lie lī jās.

Lie la, res na Jā ņa mā te,
Vēl res nā ka pa ka ļi ņa:
Vi sā Rī gā ne da bū ja
Pie mē ro ta lin dra ci ņa.

Gu li, gu li, Jā ņa mā te,
Nav tev klā tu gu lē tā ja:
Jā ņa tēvs pir ti ņā
Guļ ar cie ma mei ti ņām.

Mū su mei tas lie lī jās,
Esot lie las dzie dā tā jas;
Kad vaj dzē ja pa dzie dā ti,
Tad mu tī te aiz sa lu si.

Viņ pus upes kup la lie pa,
Šai pu sē ozo liņš;
Vi ņas pu ses kup la lie pa
Ap lī go ja ozo li ņu.

Jā ņa bēr ni sa nā ku ši,
Su ņi mē les iz ko du ši,
Ja ne bū tu iz ko du ši, 
Tad jau bū tu lī go ju ši.

Jā ņa bēr niem rai bi svār ki,
Man bij rai bi si vē ni ņi;
Pa pin kai sa la sī ši
No ma niem si vē niem.



Sauli sagaidot, rasu vācot, Jāni pavadot
l Jā maz gā jas rī ta ra sā. Var pliks vel ties, 
vār tī ties pa ra su, sa vākt to dzied nie cī
bai.
l Ar dzies mām jā sa gai da un jās veic 
sau le, ar dzies mām jā pa va da Jā nis, kurš 
nu do das prom.

l Kad tas pa veikts, var maz liet arī no 
snaus ties.
l Čak lā kās mei tas un sie vas klāj gal dus 
un ga ta vo bro kas tis.
l Jā no gla bā vai jā ved uz mā jām sa vi 
vai na gi.

Kas -  to sa - ka,     tas  - me - lo - ja,      lî - go,       Ka   ir   ga -  ra      Jå - ñu nak-te,         lî -   go!

Veronika Platace Dagdas raj. Andze¬u c., 75 g. v.; pier. R.Jermaks 1960.g.

Kastosaka,tasmeloja,
KairgaraJāņunakte;
Tesatumsa,teuzausa,
Tesaulītegabalā.

KasJānīšarītiņāi
Pļavas,mežusskandināja?
Jāņabērniskandināja,
Rītasauligaidīdami.

Lec,saulīte,rītāagri,
Spodrēmanuaugumiņu!
Vakarāinoiedama,
Deldēmanupēlējiņu!

Nāci,nācitu,saulīte,
Senmēstevigaidījāmi;
Kamtikilgikavējiesi
Aizviņiemikalniņiemi?

KātosJāņussagaidīja,
TātosJāņuspavadīja:
Līgodamisagaidīja,
Līgodamipavadīja.

Īsa, īsa Jā ņu nakts
Par vi sām nak sni ņām:
Te sa tum sa, te uz au sa
Pie Jā nī ša ugun ti ņas.

Īsa, īsa Jā ņu nakts
Par vi sām nak sni ņām:
Vie nā ma lā sau le riet,
Ot rā sau le uz lī go ja. 

Īsa, īsa Jā ņu nakts
Par vi sām nak sni ņām:
Ne pa gu vu dzies mu pū ru
Līdz pu sī tei iz dzie dāt.

Tā sa cī ja, tā bij tie sa,
Īsa bi ja Jā ņa nakts:
Vie nā pu sē tum sa tum sa,
Ot rā za ļa gai šu mi ņa.

Sid ra bi ņa gai līts dzied
Zel tu pī tes ma li ņā:
Lai ce ļas sau les mei ta.
Au sek lī ša lī ga vi ņa.

Sau le sē ja sud ra bi ņu
Pa lie lo tī ru mi ņu;
Kam, sau lī te, sī ku sē ji?
Ne va rē ju sa la sīt.

Kas gu lē ja Jā ņu nak ti,
Tas rī ti ņu ne re dzē ja;
Tas rī ti ņu ne re dzē ja, 
Kad sau lī te ro tā jās.

Jā ņu rī tā gais ma au sa,
Sud ra bo ta sau le lē ca;
Za ļi svār ki brā lī šam,
Sud ra bi ņa au dē ji ņa.

Jā ņu rī tu pir mie vie si
Gais ma au sa, sau le lē ca;
Lab rī ti ņi, Dievs pa līdz,
Tā pir mā va lo di ņa.

Jā ņu rī tā zel ta ra sa,
Tad sau lī te ro tā jās:
Drī zi zi la, drī zi za ļa,
Drīz sa rka na vi zu ļo.

Jā nīts jā ja vi su nak ti,
Sud ra bi ņu kai sī dams:
Lai re dzē tu Jā ņa bēr ni,
Kā sau lī te ro tā jās.

Jā ņa die na, svē ta die na,
Aiz vi sām die ni ņām:
Jā ņa die nu Die va dēls
Sau les mei tu svei ci nā ja.

Ro tā jies tu, sau līt,
Tu ro tā ji, es ro tā ju:
Tu ro tā ji zel ta ro tas,
Es jau no arā ji ņu.

Jau ka bi ja Jā ņu die na
Par vi sām die ni ņām:
Lī go sau le, lī go bi te,
Lī go vi sa ra dī bi ņa.

Va kar Jā ņus sa ņē mām,
Šo dien Jā ņus va dī sim;
Va kar nā ca dzie dā da mi,
Nu iet prom rau dā da mi.


