Iemīļotās Ziemassvētku dziesmas. Dziesmu vārdi
Nakts
Nakts, tik kluss dzied vējš
Krīt sniegs, un apsnidzis ir ceļš un arī mežs
Nakts, tā zvaigznes mirdz
Ka līdzi viņām krūtīs kvēlo mana sirds
Nakts, ar tevi kopā
Es atdzimstu šai pasaulē
Nakts, tik kluss dzied vējš
Viss rūgtums, ilgi krātais, paliek vakarējs
Nakts, tev jāpalīdz
Ir visu saprast, lai tev bērni dotos līdz
Nakts, es tevi lūdzu:
-Nes mieru mums ik dvēselē
Piedz.
Šī nakts ir ziemassvētku nakts
Kas klusa nāk
Pār mežiem, pakalniem un pļavām
Svētki nāk
Ik brīdi mieru nesot, mieru dvēselē,
Pār mūsu galvām svēta laime nāk
Šonakt
Sniegs tik lēni krīt
Ik sniegpārslā var katrs sevi atpazīt
Nāk pie tevis nakts
Un atdod visu to, kas tev ir kādreiz zagts
Deg ik svecē vārdi
Ko klusējot tev vēstī nakts
/Guntars Račs, Jānis Lūsēns/
Circenīša Ziemas svētki
Dzied circenītis
Aizkrāsnē.
Nāc,
puisīt, mātei
Azotē.
Ak, neprasi! Nav

Maizītes,
Skat, skat, tur laukā
Zvaigznītes!
Lai
citiem riekstiņš,
Pīrādziņš,
Mums,
lūk, tur logā
Mēnestiņš!
Tāds mīļš, balts, apaļš
Mēnestiņš,
Tik spoži citiem
Nespīd viņš.
Beidz raudāt, dēliņ,
Rimsties nu,
Es tad ko jauku
Stāstīšu:
Mēs runci ratos
Iejūgsim,
Uz mēnestiņu
Nobrauksim.
Tur
būs tev spožas
Spēlītes,
Būs runcim zelta
Pelītes.
Tev iedos sidrab'
Šaut'nīti
Un vēl ar zelta
Gailīti.
Pie sāniem būs tev
Zobentiņš
Un rokās sarkans
Krodziņš.
Miedz,
puisīt, aizmiedz
Azotē
Kā circenītis
Aizkrāsnē.
/Aspazija, Raimonds Pauls/

Uzsniga sniedziņš balts
Uzsniga sniedziņš balts
Smalks kā vissmalkākie milti,
Uzsniga sniedziņš balts
Un zemei palika silti.
2x
Vienmēr uz pasaules kāds,
Kuram bez tevis ir auksti,
Un pat aiz pasaules vēl
Vajaga siltu plaukstu.
Saule kad miegu guļ,
Mēness kad staigā pa parku,
Spuldzes kā actiņas spīd
Un pat vēl izdzēstas sargā.
Pelnrušķīt, laiks ir laiks,
Ceļš tavs drīz vedīs uz pili,
Paciet vēl grambas šīs
Drīzi nāks mākoņi zili.
Ja tevi nemīl neviens,
Tev taču ir ko mīlēt,
Labajā nosprūst naids
Kā bulta ozola zīlē.
2x
Vienmēr uz pasaules kāds,
Kuram bez tevis ir auksti,
Un pat aiz pasaules vēl
Vajaga siltu plaukstu.
Uzsniga sniedziņš balts
Smalks kā vissmalkākie milti,
Uzsniga sniedziņš balts
Un zemei palika silti.
2x
Vienmēr uz pasaules kāds,
Kuram bez tevis ir auksti,
Un pat aiz pasaules vēl
Vajaga siltu plaukstu.
/Māris Čaklais, Āris Ziemelis/
Eglīte 2000
Apkārt tik balts nosnidzis sniegs,
Bērniņi pie eglītes stāv,
Acīs mirdz prieks.
Atnāciet ciemos - es lūdzu,
Būšu priecīgs es un kluss,

Atnāciet lūdzu – Ziemassvētki klāt.
2x
Eglīte smaržo un mirdz,
Actiņās prieks, satraukta sirds,
Actiņās prieks, satraukta sirds,
Eglīte mirdz.
Atļaujiet man pateikties jums,
Dziesmiņa skan priecīgi man,
Priecīgi mums.
Pasaule smaida, es zinu Es Jūs mīlu - tas ir viss.
Atnāciet lūdzu – Ziemassvētki klāt.
2x
Eglīte smaržo un mirdz,
Actiņās prieks, satraukta sirds,
Actiņās prieks, satraukta sirds,
Eglīte mirdz.
6x
Eglīte smaržo un mirdz,
Actiņās prieks, satraukta sirds,
Actiņās prieks, satraukta sirds,
Eglīte mirdz.
/Guntars Račs, Ainars Virga/
Klusa nakts, svēta nakts
Klusa nakts, svēta nakts
Visi dus, nomodā
Vēl ir Jāzeps un Marija
Kūtī Dāvida pilsētā
Jēzus silītē dus
Jēzus silītē dus
Klusa nakts, svēta nakts
Ganiem Dievs novēl pats
Dzirdēt eņģeļus slavējam
Tuvu, tālu skandinām
Kristus-glābējs ir klāt
Kristus-glābējs ir klāt
Klusa nakts, svēta nakts
Dieva dēls, tava acs
Mirdz mums dievišķā skaidrībā
Nu ir dvēsele pestīta
Jo tu dzimis par mums
Jo tu dzimis par mums
Klusa nakts, svēta nakts

Jēzus silītē dus
/J.Mors, F.Grūbers/

Ziemassvētku dziesma
Klau, ceļiniek, kurp ved tavs ceļš,
Vai pareizākais būs tas tev?
Bet varbūt mirkli apstājies
Un naktī zvaigznēs paskaties.
Piedz. 2x
Šai naktī viss ir kluss
Un Dievs tad mīlēs mūs,
Jo Ziemassvētku laiks ir klāt.
Un, paskatoties debesīs,
Tu redzēsi, kur ceļš tavs iet,
Tev liksies, ka tu kļūdījies,
Un sāksi citu ceļu iet.
Piedz. 4x
Tas ceļš būs pareizākais tev,
To ceļu sen jau citi iet,
Un tad ne mirkli nešaubies,
Un citiem blakus nostājies.
Piedz. 4x
Ziemassvētku laiks ir klāt.
/Labvēlīgais Tips/
Baltā dziesma
Baltas debesis kā piens,
Tikai tu un vairs neviens
Balta, balta zvaigzne mirdz
Balta, balta tava sirds.
Baltiem mākoņiem viss klāts,
Baltiem vārdiem izrunāts.
Baltiem stariem uzaust rīts,
-Nāc ar mani, nāc man līdz.
Piedz:
Tik balta, balta saulīte pār mūsu galvām mirdz,
Tik balta, balta pasaule, kā tava sirds.
Baltiem ziediem pļava zied,
Baltiem soļiem laime iet.
Esi vienmēr līdzās man,

Kad šī baltā dziesma skan.
Piedz:
Tik balta, balta saulīte pār mūsu galvām mirdz,
Tik balta, balta pasaule, kā tava sirds.
Baltas debesis kā piens,
Tikai tu un vairs neviens
Balta, balta zvaigzne mirdz
Balta, balta tava sirds.
Balta, balta uguns deg,
Baltām liesmām dedzinot.
Piedod cilvēkam kurš raud
Savas laimes nezinot.
Piedz:
Tik balta, balta saulīte pār mūsu galvām mirdz,
Tik balta, balta pasaule, kā tava sirds.
/Guntars Račs, Raimonds Pauls/
Ak, eglīte, ak eglīte
Ak, eglīte, ak, eglīte,
Tu pastāvīga esi Tu zaļo ziemas aukstumā
Tāpat kā vasr's karstumā.
Ak eglīte, ak eglīte,
Tu pastāvīga esi.
Ak, eglīte, ak, eglīte,
Tu manim patikt vari.
No Ziemassvētku eglītes
Man spīd daudz gaišas svecītes.
Ak eglīte, ak eglīte,
Tu manim patikt vari.
Ak, eglīte, ak, eglīte,
Tavs apģērbs man ko māca Pastāvība un cerība
Dod spēku skumjā nestundā.
Ak eglīte, ak eglīte,
Tavs apģērbs man ko māca.
Ak, eglīte, ak, eglīte,
Cik skaista tu gan esi.
Tu grezno pilis, būdiņas,
Nes visur mieru, līksmību.
Ak eglīte, ak eglīte,
Cik skaista tu gan esi.
/vācu tautasdziesma/

Eglīte
Reiz mežā dzima eglīte
Un mežā auga tā
Tik slaida, skaista, zaļoksna
Bij ziemā, vasarā.
Dzied dziesmu viņai putenis
Un miegā ieaijā,
Sals sniega segā satinis,
Lai nenosaltu tā.
Zem eglītes mazs zaķītis
Kaut bailīgs draiskuļo,
Un dažu brīdi dusmīgs vilks
Tai garām aizcilpo.
Klau, sniegs kā dzied zem ragavām
Pa meža biezokņiem
Tur zirdziņš kājām pinkainām
Skrien sīkiem riksīšiem.
Velk ragaviņas bērītis,
Sēž iekšā vectētiņš,
Mums eglīti ir nocirtis
Līdz pašai saknei viņš.
Tu uzposta un greznota
Pie mums nu esi te,
Cik daudz, daudz prieka mazajiem
Tu nesi, eglīte.
/L.Bekmanis, atdzejojis Mindenbergs/

