Šūpuļdziesmu vārdi. 7 dziesmas
******************************************************************
Aijā, Ancīt, aijā
Saldā miedziņā,
Māmiņ tevi šūpos
Vieglām rociņām.
Augs trejādas avis
Manam Ancīšam
Strup un garastītes
Sprogainītes ar.
Trejiem zirgiem brauca
Tavās krustabās.
Dievs, dod Ancīšami
Sešiem zirgiem braukt.
******************************************************************
1 2 3 4 5 6 7 8 (čukstus skaita)
Klau, kā nāk uz pirkstu galiem miega rūķis klāt;
Spilvenā man sapņus saliek, sāk jau ieaijāt. (2x)
Paliek kaktā brūnais lācis, leļļu pāris duss;
Miegs no tāliem ciemiem nācis, krīt kā sniedziņš mīksts. (2x)
Klusi, klusi, silti, silti, runcis murrā vien;
Un pa baltu sapņu tiltu rūķis mājup brien. (2x)
1 2 3 4 5 6 7 8 (čukstus skaita)

Klau, kā nāk uz pirkstu galiem miega rūķis klāt;
Spilvenā man sapņus saliek, sāk jau ieaijāt. (2x)
1 2 3 4 5 6 7 8 (čukstus skaita)
******************************************************************
Aijā žūžū lāča bērni, aijā žūūžū
Pekainam'i kājiņām'i, žū žū žū (2x)
Tēvs aizgāja medu vākt'i, aijā žūūžū
Māte ogas palasīt'i, žū žū žū (2x)
Tēvs parnesa medus podu, aijā žūūžū
Māte ogu vācelīti, žū žū žū (2x)
Tas mazam'i bērniņām'i aijā žūūžū
Par mierīgu gulēšanu, žū žū žū (2x)
******************************************************************
Dzied circenītis aizkrāsnē,
Nāc puisīt mātei azotē;
Ak, neprasi, nav maizītes,
Skat, skat, kur laukā zvaigznītes!
Lai citiem riekstiņš, pīrādziņš,
Mums, lūk, tur logā mēnestiņš,
Tāds mīļš, balts, apaļš mēnestiņš,
Tik spoži citiem nespīd viņš.
Beidz raudāt, dēliņ, rimsti nu,
Es tad ko jauku stāstīšu:
Mes runci ratos iejūgsim,
Uz mēnestiņu nobrauksim.
Tur būs tev spožas spēlītes,
Būs runcim zelta pelītes.
Tev iedos sidrab plintīti,

Un vēl ar zelta gailīti.
Pie sāniem būs tev zobentiņš,
Un rokā sarkans karodziņš.
Miedz, puisīt, aizmiedz azotē,
Kā circenītis aizkrāsnē.
******************************************************************
Velc, pelīte, saldu miegu
Mazajami bērniņam,
Caur rijiņu, caur klētiņu,
Caur lodziņa šķirbiņām.
Klusītēmi, lēnītēmi,
Lai kaķītis nesadzird,
Kad kaķītis sadzirdēsi,
Novilks tavu kažociņ'.
Savilkusi saldu miegu,
Liec šūpuļa pagalvī,
Ielien pati aliņai,
Lai kaķītis nedabuj'.

******************************************************************
Miedziņš sēdi, miedziņš gaida
Baltu puķu dārziņā,
Aijā, aijā, miedziņš gaida
Baltu puķu dārziņā.
Plūc puķīti, nāc, miedziņi,
Pie bērniņa istabā.
Aijā, aijā, nāc, miedziņi,
Pie bērniņa istabā.
Liec puķīti viegli, viegli

Mana bērna pagalvī.
Aijā, āijā, viegli, viegli
Mana bērna pagalvī.
Zu-zu-zu-zum! skan puķīte,
Nes bērniņu eņģelīts,
Aijā, aijā, skan puķīte,
Nes bērniņu eņģelīts.
Pār ezeru, pār upīti,
Pār zaļoi ataudziņ.
Aijā, aijā, pār upīti,
Pār zaļoi ataudziņ.
Aiznes manu mazu bērnu
Pie dieviņa zvaigznītēm.
Aijā, aijā, mazu bērnu
Pie dieviņa zvaigznītēm.
******************************************************************
Garausīts zaķīts pa pakrēslu
Kurina pļaviņā pirtiņu.
Mēnestiņš, čigāniņš, caur eglēm
Sāk vērties,
Zaķīšu māte savus bērnus
Ved pērties.
Pičiņu, pačiņu- austiņām:
Modriņi, modriņi sadzirdēt tām!
Pičiņu, pačiņu- actiņām:
Tāliņi, tāliņi saredzēt tām!
Pičiņu, pačiņu- kājiņām:
Vieglini, vieglini patecēt tām!...
Strupausīts sunīts pa pakrēslu
Savā nodabā
Skraida gar pļaviņu.
Kas gan tur miglā kūņājas, kust?

To vajag zināt! To vajag just!
Nu, bērniņi, joziet, ko katrs māk,
Lai negantnieks jūs nepanāk!
Vau vau! Vau vau!
Cibric! Cibric!
Vau vau!
Cibric!
Vau vau!
Cibric!
Spudūc!
Neraudi, bērniņ mans, palieci kluss,
Aiztaisi gurdenos lodziņus!
Balts mākonīts atlīgos miedziņu,
Kā lēni krītošu sniedziņu,
Viegli vieglītiņām,
Klusi klusītiņām,
Klās’ pār tev’ autu zibošām
Dzītiņām...
Dusi nu, bērniņ, līdz rītiņam...

