Mācāmies tautasdziesmu Mātes dienai!

Saulīt` silta, māmiņ jauka –
Abas vienu labumiņu:
No saulītes silti rīti,
No māmiņas mīļi vārdi.
Šuj, māmiņa, man krekliņu
Deviņām vīlītēm;
Devītā vīlītē
Liec man gudru padomiņu.
Tautiņās iziedama,
Ņēmu līdzi māmuliņu:
Kad tautās grūti gāja,
Pie māmiņas pieglaužos.
Teicās mani māmuliņa
Tāli dot, neraudāt;
Ne kājiņu neapāvu,
Jau māmiņa gauži raud.
Kam tie rudzi, kam tie mieži,
Kam tie kuplie ozoliņi?
Tēvam mieži, mātei rudzi,
Bitēm kuplie ozoliņi.
Neviens kociņš tā nezied,
Kā zied ieva ziedonī;
Neviens mani tā nemīl,
Kā mīl mani māmuliņa.
Man` māmiņa tā auklēja
Kā saulīte zirņu ziedu:
Ietīdama, iztīdama
Baltos linu palagos.
Pie māmiņas es uzaugu,
Kā rozīte ziedēdama;
Ar puķīti rotājos,
Saulītē sildījos.

Šūn, māmiņa, man krekliņu,
Liec tēraudu padusē:
Ik dieniņas dzeinīts tek
Caur manām padusēm.
Atsēdies, atpūties,
Mana veca māmulīte:
Diezgan biji strādājusi,
Mani mazu auklējot.
Cep, māmiņa, man maizīti,
Vieglu nest, gausu ēst:
Man jāiet siliņā
Priedēm galu līdzināt.
Es savai māmiņai
Magonīšu vietu taisu;
Magonīšu vietu taisu,
Rožu klāju paladziņu.
Paldies devu māmiņai,
Kas man` mazu izglabāja
No guntiņas, no ūdeņa,
No dūmainas istabiņas.
Māci mani, māmuliņ,
Visādā darbiņā:
Govis slaukt, linus plūkt,
Linu kreklus balināt.
Trīs ozoli kalniņā,
Trīs ziediņi upītē;
Trīs puisīši māmiņai
Siltajā saulītē.
Dod, māmiņa, manu tiesu
Dod, māmiņa, manu tiesu,
Līdz saulīte nenogāja:
Laid man savu pādenīti
Ar saulīti dancināt!
Visi dzied, visi dzied,
Tēvs ar māti nedziedāja;
Tēvs ar māti nedziedāja;
Lai dēliņš neraudāja.
Dziedat paši, tēvs ar māti,
Sava bērna kristabās,
Kam lūdzāt tādas kūmas,
Kas dziedāt nemācēja.

Svētībiņa, gausībiņa,
Nāc pa logu istabā:
Nu māmiņa galdu klāja
Pirmajam bērniņam.
Liepiņ, tavu kuplumiņu
Līdz pašai zemītei;
Māmiņ, tavu labumiņu
Līdz mūžiņa galiņam.
Es savai māmiņai
Kā sirsniņa azotē;
Kā sirsniņa azotē,
Kā puķīte dārziņā.
Manis dēļ tēvs, māmiņa
Brūvē alu, cep maizīti;
Ļaudis ēda, ļaudis dzēra,
Es gulēju šūpulī.
No saknītes lazdiņš zied
Sarkaniem ziediņiem;
No sirsniņas es mīlēju
Savu tēvu, māmuliņu.

