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1. Liliomu Dziesma 

 
D  

Atkal, atkal ir debesis pušu,  

             A  

Atkal ielāpi jāuzliek tām.  

 

Sanāk, sanāk, kas samaksājuši,  

                 D  

Zem šīm baltajām akācijām.  

D  

Tas ir nieks dzīvu uguni norīt,  

                A  

Ja tik aliņš ir virsū, ko dzert.  

 

Te mēs ugunis uzkožam korī  

                D  

Korī ejam nakts tauriņus ķert.  

 

 

Piedziedājums: 

 

   D      G  

Jo tu esi dzīvs, jo tu esi dzīva,  

      F#m                 

Viens zirgs vēl ir brīvs,  

Em    A        Bm  

Viena vieta uz brieža vēl brīva,  

   A             D 

Uz brieža vēl brīva.   

 

Dm  

Ej, jūs pogotie, noslēpiet dunčus,  

                   A  

Kamēr kāds vēl nav palicis stīvs.  

 

Mūsu karogs ir meiteņu brunči,  

                   D  

Tas ir karogs, kas mūžīgi plīv.  

Dm  

Vai jums vēderā dienišķā desa,  

                  A  

Vai tur vienkārši vardes kurkst.  

 

Te mēs visi vienādi esam,  

                   D  

Vai tad būs tā vēl citur kaut kur?  

 

 

Piedziedājums 

 

 

Zvaigžņu acīm noraugās runči,  

Bet tiem skatiens ir stiklaini stīvs.  

Mūsu karogs ir meiteņu brunči,  

Tas ir karogs, kas mūžīgi plīv! 

 

Piedziedājums. 

2. Zilais Putniņš 

 
G  

Es jau sen tev gribēju ko vaicāt, 

D      G 

mīļo māsiņ. 

       G            Em 

Es jau sen tev gribēju ko vaicāt, 

A       D 

mīļo māsiņ. 

 

      G                           

Kāpēc zilais putniņš šorīt klusē, 

G7      C 

mīļo māsiņ? 

      Am     D       G     Em 

Kāpēc zilais putniņš šorīt klusē, 

A        D 

mīļo māsiņ? 

 

 

Laikam zinu, kāpēc šorīt klusē 

zilais putniņš. 

Vai tu viņu šorīt pabaroji, 

mīļo brālīt? 

 

 

Es jau agri viņu pabaroju, 

mīļo māsiņ. 

Tomēr zilais putniņš šorīt klusē, 

mīļo māsiņ. 

 

 

Laikam zinu, kāpēc šorīt klusē 

zilais putniņš. 

Vai tu viņu šorīt apmīļoji, 

mīļo brālīt?
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3. Viņi Dejoja Vienu Vasaru 

 
Dm 

Viņi dejoja vienu vasaru 

C 

Viņi dejoja vienu vasaru 

Bb 

Viņi dejoja vienu vasaru 

Am     Dm       Am       Dm 

Un pēc tam, pēc tam, pēc tam... 

 

F           Dm 

Tagad katrs savam liktenim 

Am          C 

Tagad katrs savam liktenim 

Dm          Bb 

Tagad katrs savam liktenim 

C      Am           Bb        Am   Dm 

Prasa, kam tad bij' jābūt pēc tam 

 

 

Viņi dejoja vienu vasaru (3x) 

Un vēl tagad tās spuldzes skrien 

Koku galotnēs skaties vai debesīs (3x) 

 

Piedziedājums: 

 

C     Am    Bb       Am 

Spuldzes skrien, zvaigznes skrien 

 

F                          Dm 

Dienas skrien uz sastājas nedēļās 

                 Bb             Dm 

Top tik mēnesis rāmāks aizvien 

Un tad pienāk tas laiks, kad vairs nedejo 

Un kad dienas kā sapītas brien 

 

 

Tā jau notiek, pāriet un norimst (3x) 

Bet, kad esi palicis viens 

Piever acis un atkal kā toreiz (3x) 

Spuldzes skrien, zvaigznes skrien 

 

Piedziedājums: 

 

Tā mēs katrs pa vienai vasarai (3x) 

Un vēl tagad tās ķīvītes kliedz 

Kliedz kā jautājums, pārmetums, prasījums 

Kliedz kā jautājums, pārmetums, prasījums 

Kliedz kā jautājums, pārmetums, prasījums 

Kamēr mūžīgu miegu miedz... 

4. Astoņkājis 

 
Am 

Kur šie rodas plātīgie un glaunie, 

 

Glumiem ģīmjiem, veiklām valodām? 

        Dm    E            Am 

Mēs jau tāpēc nekļūsim par auniem, 

        Dm          E      Am 

Bet par astoņkājiem drīzāk gan. 

 

 

Piedziedājums (2x): 

 

 

A                   

Astoņkājis - tas ir jūras ķēniņš, 

                             D 

Bet kad reiz viņš jūras malā nāks, 

E 

Tad visdrošākais no jums būs bērniņš, 

                           A1  

Tad būs visai glumo bandai vāks. 

 

 

Mēs pa malciņam jūs visus sūksim, 

 

Mūsos plosās astoņkāju bads; 

 

Katru mīļu brīdi dievu lūgsim, 

 

Lai nāk ātrāk astoņkāju gads. 

 

 

Piedziedājums. 

 

5. Esi Man Tā 

 
Am      C          Fm7 

Esi man tā, lai es jūtu, 

    Fm7     G     Am 

Cik ļoti to vajag Tev 

Am         C 

Tā, lai es tieku, 

    Fm7 

Kur labi paliek 

   G         Am 

Jo ilgāk, jo labāk 

Am     Em       F 

Tā, kā uznāk un pāriet 

    Em      C G      C 

Tik ātri un lēni bez gala 

Am      Em       F    

Tā, lai lidot ir vieglāk, 

   Em       C 

Kā elpot un dzīvot 

G         Am 

                                                 
1
 Otrajā reizē pēdējais akords Am 
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6. Smilšu Rausis 

 

C       F     Em     Am 

Puisīt, kādēļ smilšu rausis  

Dm          G7 

Drūp un ārā jūk? 

C     F    Em  Am 

Kādēļ zili padebeši  

Dm         G7 

Pāri ceļam kūp? 

Am         Em 

Nebēdājies meitenīte, 

F               C 

Paraugies pirms skumt. 

Am          Em 

Aiziet mani tāšu zirgi 

F   G7    C 

Padebešus stumt. 

 

Samirks tavi tāšu zirgi 

Lietū karojot. 

Kam man tagad nosargāto 

Smilšu rausi dot? 

Nebēdājies meitenīte, 

Lietus projām ies 

Mani baltie tāšu zirgi 

Sauli ieraudzīs. 

 

Pārskries mājās - brīnīsies, 

Teiks ka nesaprot, 

Pārskries mājās - brīnīsies, 

Teiks ka nesaprot, 

Kādēļ meitenīte viņiem 

Smilšu rausi dod. 

Kādēļ meitenīte viņiem 

    Smilšu rausi dod.

 

7. Pilsēta, Kurā Piedzimst Vējš 

 

C                             Am 

Pilsētā, kurā piedzimst vējš, piedzimst vējš 

      F      A7    Dm        G        G7 

Varen varoša vārna zarā sēž, zarā sēž 

G     G7             C 

Jumtu plēš vējš, bet nenoplēš 

G        G7   C 

Pilsētā, kurā piedzimst vējš. 

F        Em   Dm        C 

Pilsētā, kurā piedzimst vējš. 

 

Pilsētā, kurā piedzimst vējš, piedzimst vējš 

Laivinieks laivai dēli tēš, dēli tēš 

Zārcinieks zārkam vāku tēš 

Pilsētā, kurā piedzimst vējš. 

 

Pilsētā, kurā piedzimst vējš, piedzimst vējš 

Dzintara latvieši krogos sēž, krogos sēž 

Un pa brītiņam traukus plēš 

pilsētā, kurā piedzimst vējš. 

 

Pilsētā, kurā piedzimst vējš, piedzimst vējš 

Telefonisti stabos sēž, stabos sēž 

Labi, ka vējš viņus nenoplēš 

Pilsētā, kurā piedzimst vējš. 

 

Pilsētā, kurā piedzimst vējš, piedzimst vējš 

Plēsēji plēš, dzēsēji - dzēš 

Sēdētāji — kā parasti — sēž, 

pilsētā, kurā piedzimst vējš. 

 

Pilsētā, kurā piedzimst vējš, piedzimst vējš 

Pieplok pie zemes cilvēku mežs, cilvēku mežs 

Saknes jau vējš neizplēš 

Pilsētā, kurā piedzimst vējš.



                                                                                                   6 no 18 

8. Musketieru Dziesma 

 
 

Am              E 

Tiem, kas rāpo, tiem, kas lido, 

Am        F       Dm 

Tiem, kas taisni, tiem, kas klibo  

C      A      Dm     Am 

Visiem dzīve aiziet zibot, 

       E      A 

Visiem dzīves žēl. 

Am          E 

Kā to dzīvi vajag dzīvot, 

Am     F   Dm         G 

Vai to nemīlot, vai mīlot, 

C      A     Dm   Am 

Vai kā vējam pāri plīvot 

      E      A 

Jautā vēl un vēl. 

 

       A                D 

Katram kaut kur drīz ir jābūt, 

      E              A   C#m 

Katrs domā - varbūt, varbūt, 

       F#m           Bm 

Katram kaut ko vajag dabūt, 

       E                  A 

Katram kaut kas, kaut kas tiek. 

       A             D 

Vienam ērtāk līst uz ceļiem, 

         E                 A C#m 

Cits iet platiem, taisniem ceļiem, 

      F#m        Bm 

Dzīve pilna ceļu ceļiem, 

      E        Am 

Katrs kaut kur tiek. 

 

Tie, kas rāpo, kas jūs esat, 

Tie, kas lido, kas jūs esat? 

Spārni, vai jūs ērgļus nesat - 

Tāds ir jautājums! 

Tas ir jāuzdod sev pašam, 

Tas ir jāuzdod sev pašam, 

Tas ir jautājums sev pašam, 

Tas ir sauciens mums. 

 

Tas vienalga - mierā neliks, 

Bēgsi prom, bet sāpes paliks. 

Tas ir mūžs, un tas ir galīgs, 

Tas ir svētais, svētais - "sākt!". 

Katru stundu, vismaz stundu,  

katru mirkli, vismaz mirkli, 

Ja tu esi, tad tu neļauj, 

Neļauj cilvēcību krāpt. 

9. Mīlestība divreiz neatnāk 

 
 

Fm# 

Mīlestība divreiz neatnāk, 

Bm        E            A  

Mīlestība mūžā ir tik viena. 

      D    E     A  

Tā kā tava zārka smagais vāks, 

      Bm                Fm# Bm 

Tā kā tava piedzimšanas diena. 

 

Tā nav mīlestība, kura māk 

Gadiem ķircināt un gadiem plosīt. 

Mīlestība tā kā zibens nāk, 

Atnāk balta, uzliesmo un nosit. 

 

Tā mēs ejam, dienas dziest un aust, 

Uguns šautrās ilgu spriegums krājas. 

Zibens! Tavs un atkal tas nav tavs, 

Uzliesmo tavs draugs un blakusgājējs. 

 

Viens pēc otra sadeg smaidošie, 

Zilā zibens trāšоtie un ķertie, 

Ejam tālāk, ejam gaidošie 

Zibens netrāšоtie, nenospertie. 

10. Kamēr Vēl Dreb Mana Roka 

 
 

C         F         C Am 

Kamēr vēl dreb mana roka, 

C          F     C Am G 

Kamēr dreb rokas ēna 

F                C  Am 

Paliec, joprojām paliec 

F         C         G 

Mulstoša, karsta un lēna 

 

Kamēr vēl esmu pie prāta 

Paliec tu manā prātā 

Paliec, joprojām paliec 

F        C    G7 C 

Balta un pasargāta 
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11. Jautra Dziesmiņa Pašam Sev 

 
      F             C7           F 

Noviz gadi, aizskan zvani, atnāk mūžs 

      Bb            C7           F 

Noviz gadi, aizskan zvani, atnāk mūžs 

        Bb        Am 

Re, kur muzikanti spēlē, 

        Dm        G7          F  C7 F 

Re, kur muzikanti spēlē, manu mū-ū--žu 

 

Viss kas labs, viss kas slikts tas mans mūžs  

Viss kas labs, viss kas slikts tas mans mūžs 

Laikam pāri nodarījis, 

Laikam pāri nodarījis, kādreiz būšu 

 

Bb             F                C7               F 

Vai jūs zināt, kas ir dimants – saulīt lielā gabalā  

Bb          F             G7          C7 

Atnāc rītu, paliec dienu, neej projām vakarā 

 

Tu tā labā, tu tā sliktā, tu mans mūžs  

Tu tā labā, tu tā sliktā, tu mans mūžs 

Gan jau kādreiz sapratusi 

Gan jau kādreiz sapratusi tu to būsi 

 

Vai jūs zināt, kas ir dimants – saulīt lielā gabalā  

Atnāc rītu, paliec dienu, neej projām vakarā 

 

Viss kas bijis, viss kas nava tas mans mūžs  

Viss kas bijis, viss kas nava tas mans mūžs 

Ja es neesmu vēl bijis, 

Ja es neesmu vēl bijis, tad es būšu 

 

Vai jūs zināt, kas ir dimants – saulīt lielā gabalā  

Atnāc rītu, paliec dienu, neej projām vakarā 

 

Viss, kas bijis viss, kas nava tas mans mūžs  

Viss, kas bijis viss, kas nava tas mans mūžs 

Ja es neesmu vēl bijis, 

Ja es neesmu vēl bijis, tad es būšu 

Ja es neesmu vēl bijis, tad es būšu
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12. Virs Galvas Mūžīgs Piena Ceļš 
 

F                        Dm 

Virs galvas mūžīgs Piena Ceļš, 

   Bb     Am       Dm C F 

Un mūžīgs ceļs zem kā-ā-jām. 

F                    Dm 

Tas ved uz zemi laimīgo, 

   Bb Am Dm  C7 F 

Un iz-rā-dās uz mājām. 

 

Kur zaļa zāle, tumša nakts, 

Kur migla rokām maigām. 

Kur laimes bērnus meklējot, 

Ik dienas laime staigā. 

 

Virs galvas mūžīgs Piena Ceļš, 

Un mūžīgs ceļs zem kājām. 

Tas ved uz zemi laimīgo, 

Un izrādās uz mājām. 

 

13. Alvas Zaldātiņi 

 
Dm 

Spožums Tā kā zivij zelta zvīņas 

A7 

Slava Tā kā zvaigznes krīt un dziest! 

 

Starpspēle: - Dm A7 C7 

 

Piedziedājums: 

 

F     Bb    Am    Dm 

Paņem savus alvas zaldātiņus, 

F      Bb    Am     Dm 

Nāc uz manām trepēm spēlēties! 

 

Kur ir tavi ģenerāļi, Kur ir viņi? 

Ja vēl dzīvi, Kādus ceļus iet? 

 

Piedziedājums 

 

Apraks tevi, apraks mani; 

Kaķēniņi 

Tā kā cilvēkbērni 

Pienu padzersies. 

 

Piedziedājums 

 

Bet tu neskumsti - ņem zaldātiņus! 

Nāc uz manām trepēm – spēlēties 

14. Dziesma, Ar Ko Tu sācies? 

 

C                 Em 

Dziesma, ar ko tu sāksies, 

         Am E G7 

Ar ko tu sā-ā-ksies? 

C               Em 

Sācies ar klusu vārdu, 

      Am E 

Klusu vārdu. 

Dm              G 

Sācies ar klusu vārdu, 

       C              E7 Am 

Sā-ā-ā-ācies ar klusu zilbi - 

G   C   G    C 

Tavējie sapratīs, 

A7  Dm  G 

Tavējie sapratīs, 

   Am         G   C 

Ka dziesma ir kliedziens. 

 

Dziedi par zemu zāli. 

Par zemu zāli, 

Dziedi par gaišu staru, 

Par gaišu staru. 

Dziedi par gaišu staru, 

Iepin pa lētam jokam - 

Tavējie sapratīs 

Tavējie sapratīs, 

Ka dziesma ir kliedziens. 

 

Dziedi par rozā sapņiem, 

Par rozā sapņiem; 

Ja jau tev pavēl dziedāt, 

Ja jau tev pavēl dziedāt. 

Ja jau tev pavēl dziedāt, 

Dziedi, kaut vai aiz bailēm - 

Tavējie sapratīs, 

Tavējie sapratīs, 

Ka dziesma ir kliedziens. 

 

Pasmejies, ja tu gribi, 

Paraudi ja tev vajag, 

Tikai pavisam klusu, 

Tikai pa visam klusu - 

Tu jau zini, kas būs, 

Ja tu kliegsi!



                                                                                                   9 no 18 

15. Dzeguzes Balss 

 

 
Am                                 

Starp mašīnām, motoriem, meitenēm 

C        G            C 

 Uz ielu stūriem, kas salst; 

      C                      Em 

Starp rūcieniem, kaucieniem, svilpieniem 

Em                            F       

Murgs vai sveiciens- Dzeguzes balss! 

 

       Am                            

Ko tu, jocīgā, blandies pa pilsētu? 

C               G          C 

 Basām kājām pa sniegu kas dzen? 

          C                    Em 

Nē, tavs "ku-ku" par naivu šim gadsimtam, 

Em                     F 

Tāpēc mēs viņu atmetām sen! 

 

 

C              Am                 Dm 

Mēs to norakām bedrē, sirds stūrī, 

                 G7          C 

Bet, kad mazliet atlaidās sals, 

             Am 

Tad kā naiva narcise izlīda - 

Dm               G7 

Dzeguzes balss! 

 

C             Am               Dm 

Mēs to atdevām vienai meitenei, 

                G7            C 

Viņa lika starp lapām, lai kalst; 

                  Am                   Dm 

Un tā vienmēr, ja nesalst starp sniegiem, 

 

Tad starp lapām kalst 

G7 

Dzeguzes balss! 

 

 

       Am                       C 

Bet ja meitene paraustīs plecus, 

                G          C 

Tad tu nepaliec ilgi vairs tur. 

                          Em/B 

Nevar prasīt, lai visi to saprot, 

                          F 

Ko tev nozīmē naivais "ku-kū"! 

 

 

C 

Ej kā apmātais, 

Am               Dm 

Tātad kā brīvais, 

                  G7              C 

Garām uzrakstiem "tirgus" un "cirks", 

             Am         Dm 

Hali-gali un šeika vietā 

               G7        C 

Vienu dzeguzes balsi pirkt! 

16. Dūdieviņš 

 
 

G 

Dūdieviņ, Dūdieviņ, ūdeņu dūdiniek 

Dm 

Sadūdo lietu! 

G 

Gulgaina sudraba dūmakā plūdini 

Dm 

Dūmainu rietu. 

 

Am                         D 

šalcošām šļakatām pārskalo liedagu 

G             Em 

Pārsijā kāpas, 

Am                           D 

Pāržūžo dūksnāju - donī zem zieda guļ 

G                   Em 

Mana melna sāpe. 

 

G 

Dūdieviņ, Dūdieviņ, Dod dūnas gaišumu 

Dm 

Vakara bēdām 

G 

Visu manu rūgtumu dūkodams aizšupo 

Dm 

Spārngalu vēdās. 

 

Am                          D 

Kā tava atspulga pārplaiksna ūdeņus, 

G             Em 

Vilnājā zūdot, 

Am                           D 

Dūdiniek pelēkais, târtiņ, mans - 

dūdieviņ, 

G                   Em 

Pagaisīs grūtums
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17. Īssavienojums 

 
 

    C      Am    G  

Cik dīvainas ir tās paralēles 

    Em      Am 

Kas ved mūs pa takām kalnā 

      F     G       Em     Am  

Un ja tu mani trīsreiz piekrāpsi 

   F       G 

Es pazudīšu ar salnām 

 

Kad stāvēšu dzelzceļa malā 

Turp - atpakaļ vilcienus vērot 

Rītdiena nekad nepienāks 

Diemžēl nav par ko sērot 

 

    C     F    G           Em 

Ja piepildītos kaut 5 domas no 100 

    Am     F  

Tad tā 1. par tevi 

Am       F 

Otrā par mums 

    Am  F        G      C   

3., 4., 5., vien atkārtojums 

Tālāk skaitīt nav vērts 

Vien apmaldīties 

Lai tie zina ka mums - 

īssavienojums 

 

Jau stundu kā benzīns beidzies 

Bet kāpēc mums būtu kur steigties 

Ja nav nekā kam iesākties 

Nekas arī nevar beigties 

Un atmetot spītīgās domas 

Un īpašumtiesības projām 

Es sapņaini skatos debesīs 

Vai tiešām reiz jāaiziet bojā? 

18. Kaķēns, Kurš Atteicās No 

Jūrasskolas 

 
 

Jau augustā mūsu 

Mīlai bija beigas, 

Rokzvaigzne atņēma 

Tevi man bez steigas 

 

 

Tu ar mani runāji 

Lecīgi un pikti, 

Pirms brokastīm smēķēji, 

Līdz man kļuva slikti. 

Kaķēns, kurš atteicās no jūrasskolas, 

Man mūžīgu, mūžīgu draudzību sola. 

 

 

Neredzami putni 

Ēd rudenīgas ogas. 

Pa dumbrājiem dusmīgi 

Miglas ķēmi zogas. 

 

 

Mīļā, tu atkal 

Runā pārāk skaļi 

Zemeslodi tur vairs 

Tikai divi vaļi. 

Kaķēns, kurš atteicās no jūrasskolas, 

Man mūžīgu, mūžīgu draudzību sola. 

 
 

Pants     Em     C     G     Bm 

 

Piedz.    Em     C     G     Bm 
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19. Lidmašīnas 

 
 

Lidmašīnas! (3x)  

Am 

Mana gaišmatainā Rita (Jeah!) 

Dm 

Viena pati zemē krita 

    E 

Arī tu (ū-ū-ū) 

Am 

Arī tu 

 

Nemanot kā lapa dzisa 

Mana gaišmatainā Rita 

Arī tu (ū-ū-ū) 

Arī tu 

 

Kur ir man lidmašīna? (3x) 

Kur tā ir? (Velns parāvis!) 

 

Kur ir mana lidmašīna? 

Bet, kur ir mana lidmašīna? 

Kur ir man lidmašīna? 

Kur tā ir? 

 

Esam mēs skaisti piloti 

Lidojam uz savu floti (Jā!) 

Lidojam uz savu floti (Uz Bagdādi!) 

Ar samaļotiem 

 

Esam mēs skaisti piloti 

Lidojam uz savu floti 

Lidojam uz savu floti 

Ar samaļotiem 

Kur ir man lidmašina? (3x) (Jēē!) 

Kur tā ir? 

 

Kur ir man lidmašina? (3x) 

Kur tā ir? 

20. Miljoniem, Miljardiem 

 
 

Daudz miljoniem miljardiem krīt                                                                                                                                                                        

Zvaigznes, bet tavējā spīd un manējā ar’         

Un kad tu dzisīsi, tad arī es-  

Mainīšu pasaules vai gribu vai nē 

 

Vēl mazliet un es zināšu vairāk kā 

drīkst              

Vēl mazliet nē, nē tālāk nedrīkst. 

 

 

Klausies un tad mēs teiksim tas mūsu 

Un ziema un pavasars vēls, un meita un 

dēl, 

Un tad kad pienāks pasaules gals 

Vai iestāsies mūžīgais sals- mēs 

sadegsim kopā 

 

Vēl mazliet un es zināšu vairāk kā 

drīkst 

Vēl mazliet nē, nē tālāk nedrīkst. 

 

 

Mums jāmācās pieskarties lietām, kas deg 

Neslīkt ja dziļumā ved un negulēt ja nāk 

miegs, 

Mums jāmācās redzēt neredzamo, mīlēt 

ienīstamo 

Un sajust to pašu neko 

 

Vēl mazliet un es zināšu vairāk kā 

drīkst 

Vēl mazliet nē, nē tālāk nedrīkst. 

 

 
Pants: D| Bm| Fm#| G| D| D7 D|  (2x) 

Piedz: A| Bm| Bm| G| A| Bm| Bm| A 
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21. Mana Dziesma 

 
Ievads: C G/B | Am C/G | F G | C | 

 

    C      G/B         Am       C/G  

Kad dators izslēgts un telefons kluss,  

         F         D/F#    G  

Ļauj pie tevis man šovakar nākt.  

      C        G/B    Am    C/G  

Gribu mācīties pirmos soļus  

   F     G       C  

Un pirmo dziesmu sākt.  

 

Am      Em/G      F    C/E  

Tāls ir zvaigznes ceļš  

   Dm      Dm/F     G  

Uz kurieni Tev mani vest  

   C      G/B      Am    C/G  

Pa taciņu mazu gar Gauju  

    F       G    C  

Vai pasaulē loku mest  

 

       G        G/F   C/E  

Tie ir vārdi no manas tautas  

   Am                 G  

Un dziesma man arī no tās  

      G    G/F          C     C/E F  

Un es zinu neviens manā vietā-ā-ā-ā  

   G     C  

To nedziedās  

 

Teic ziemeļu vējš  

No kurienes manī tāds spīts  

Pēc negaisa vienmēr būs saule  

Pēc nakts vienmēr rīts  

 

   Am  G         F  C/E  

Un tur ugunskurs kvēls  

   Dm       Dm/F      G  

Ar Tevi man sildīt un degt  

C      G/B     Am   C/G  

Redzēt biezākā tumsā  

    F        G    C  

Vai vaiņagos pāri lēkt  

        

       G        G/F   C/E  

Tie ir vārdi no manas tautas  

   Am                 G  

Un dziesma man arī no tās  

      G    G/F          C     C/E F  

Un es zinu neviens manā vietā-ā-ā-ā  

   G     C  

To nedziedās  

 

F             Dm7  

Pielieku soli tuvāk  

   F        Dm7     G  

Un jūtu, ka tur esi tu  

     C      G/B        Am     C/G  

Kaut varētu vienmēr tā stāvēt  

      F         G    C  

Starp mirkli un mūžību  

 

       G        G/F   C/E  

Tie ir vārdi no manas tautas  

   Am                 G  

Un dziesma man arī no tās  

      G    G/F          C     C/E F  

Un es zinu neviens manā vietā-ā-ā-ā  

   G     C  

To nedziedās  

 

       G        G/F   C/E  

Tie ir vārdi no manas tautas  

   Am                 G  

Un dziesma man arī no tās  

      G    G/F          C     C/E F  

Un es zinu neviens manā vietā-ā-ā-ā  

   G     Am  G  

To nedziedās  

  F        G     Am  G  

Neviens to nedziedās  

  F   X            

Neviens to nedziedās 

 

C G/B | Am7 C/G | Dm7/F G | C |
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22. Maybe 

 
Em 

My body, My hand 

           A 

My heaven, My land 

   Hm                G 

My guardian angel is mine 

 

And you say 

Em 

My dreams, My head 

        A 

My sex, My bed 

  Hm                    G 

And it's my Corona with lime 

 

Chorus: 

 

But then I say... 

Em                A         D 

Maybe we could divide it in two 

Em               A            D 

Maybe my animals live in your Zoo 

 

And you say 

My hate, My frown 

My kingdom, My crown 

My palace and court is mine 

 

And you say 

My lights, My show 

My years to grow 

The time that I spend is fine 

 

Chorus : 

 

Hm   Hm   Hm7  Hm7 

Then I say maybe, maybe I'm in love with 

you, you, you, you, you 

 

 

And you say 

My coat, My hat 

My bones, My fat 

My zipper is shut by me 

And you say 

My Skin, My blood 

My devil, My God 

My freedom is what you see 

 

Chorus (2x) 

 

Em 

My begining, My end 

           A          Hm 

My nuclear bomb to pretend, to pretend, 

to pretend 

Em 

My begining, and My end 

           A 

My nuclear bomb!!! 

23. Plaukstas lieluma pavasaris 

 
Dm                          C 
Diena sākas, kāpju uz svariem –  

Gm                       A 

Manis pietiks vēl diviem pavasariem 

Dm            C 

Piere rievās, kaujas poza 

Gm                A 

Mīļotā, noņem tās brilles rozā 

 

Un kad modīsies no rīta 

Kā pēc darba padarīta,  

Ķers pie kabatas – ne miņas 

Visas pazaudētas – atslēdziņas 

 

F    F#m                 Gm 

A-hā! Dzīve kā interviju svari, 

Gm    A 

―Un kā tev iet un ko tu dari?‖ 

 

Es raustu plecus, saku: ―gaidu 

Plaukstas lieluma pavasari‖ 

 

Mēles karstas, vārdi kad trinas 

Tā mēs dzīvojam, tā mēs svinam 

Kā pēc kaujas, rudzu lauks uz 

kraujas 

Viens otru mēs, kur smēlām saujās 

 

Un kad modīsies no rīta 

Kā pēc darba padarīta,  

Ķers pie kabatas – ne miņas 

Visas pazaudētas – zelta 

atslēdziņas 

 

Likās nekad, bet ir jau klāt 

Un tūlīt iemācīsies staigāt, 

Un ko ar mums, ar mums darīs 

Plaukstas lieluma pavasaris 

 

Dzīve kā interviju svari, 

―Un kā tev iet un ko tu dari?‖ 

Es raustu plecus, saku: ―gaidu 

Plaukstas lieluma pavasari‖ 

 

 

=================================== 

Iespēle: |Dm Dm|Bb Bb|Gm Gm|A A| 2x 

 

Pants:   |Dm|C|Gm|A| 2x 

 

Piedz:   |F|Fm|Gm|A| 2x 

         |Gm|Gm|F|F| 

         |Gm|Gm|F|C| 

=================================== 

/ievads2x/1.pants/piedz./iesp./2.pa

nts/piedz./iesp./piedz./a-ha/ 

===================================
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24. Sogulīt, Spogulīt 

 
D                             Bm 

Spogulīt, spogulīt ..saki man tā, 

 

D                              Bm  

Kura visā pasaulē ir visskaistākā?  

 

Un viņš teica:  

 

G            A      D            Bm 

"Nav nozīmes meklēt paradīzē vai peklē, 

 

            D                      Bm  

Bet ja reiz satiksi to, sauksi par savējo. 

 

 

" Spogulīt, spogulīt ..saki man tā,  

Kura visā pasaulē ir vismīïākā?  

 

Un viņš teica:  

"Nav nozīmes meklēt paradīzē vai peklē,  

Bet ja reiz satiksi to, sauksi par savējo." 

 

G                               Bm 

"Viņa būs līdzās, kad viss kārtībā, 

 

G                              Bm  

Viņa būs līdzās, kad Tev nav nekā, 

 

G                   D  

Viņa būs Tava, Tavējā!"  

 

 

D                               Bm 

Spogulīt, spogulīt, nāc man palīgā!  

 

D                      Bm 

Kura ir tā īstā, vienīgā?  

 

Un viņš teica:  

"Nav nozīmes meklēt paradīzē vai peklē,  

Bet ja reiz satiksi to, sauksi par savējo."  

 

"Nav nozīmes meklēt paradīzē vai peklē,  

Bet ja reiz satiksi to, sauksi par savējo."  

 

"Nav nozīmes meklēt paradīzē vai peklē,  

Bet ja reiz satiksi to, sauksi par savējo,  

Par savējo,  

Par savējo,  

Par savējo... 

25. Starp Divām Saulēm 

 
C              G 

Lai no kādām tālēm nācis 

F            Em         Am F G 

Liekas tikko elpot sācis 

 

C                    G 

Starp divām saulēm izvēlēties 

F          Em       Am      F G 

Spožāko un neapdedzināties 

 

Dm                            C 

Virs mums ir divas, divas debesis 

Dm                             C 

Pa vienām ienākt, otrām atdoties 

Em     Am          Em    Am 

Vienām tuvoties no otrām izvairiities 

     Dm            G 

Virs mums ir divas debesis 

 

Lai no kādām tālēm nācis 

Liekas tikko elpot sācis 

 

Starp divām saulēm izvēlēties 

Vēsāko un atveldzēties 

 

Lai no kādām tālēm nācis 

Liekas tikko elpot sācis 

 

Starp divām saulēm izvēlēties 

Mīļāko un iemīlēties 

 

Am         F           G 

La lalala  La la la la la la laa  

   Em           Am         F      G 

...iemiileeties la lalala  la la la 

la la la laa   2x 

   Em         Am 

... iemīlēties
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26. Tu Izvēlējies Palikt 

 
Kad viss jau būs pateikts... 

Vai tā kādreiz būs? 

Mēs dosimies tālāk, 

viss parastais sagrūs. 

Tas notiks tai dienā, 

kad gaismas ātruma stars 

būs lēnāks kā domas, 

domas tavas un gars. 

 

Piedziedājums: 

 

Viņš solīja to aizmirst, 

viņa  - nepiedot. 

Tu izvēlējies palikt, 

es - aizlidot. 

Un kurš no mums būs pirmais, 

kurš būs pēdējais? 

Nav nozīmes nekādas, 

tu mana, es tavējais. 

 

Kosmoss tik niecīgs, 

pogas caurums liels, 

visskumjākais - priecīgs, 

saldākais ir miegs. 

Tas notiks tai dienā, 

kad gaismas ātruma stars 

būs lēnāks kā domas, 

domas tavas un gars 

 

Piedziedājums 

 

Kad viss jau būs pateikts... 

Tā noteikti būs. 

Mēs dosimies tālāk, 

viss parastais sagrūs. 

Tas notiks tai dienā, 

kad gaismas ātruma stars 

būs lēnāks kā domas, 

domas tavas un gars. 

 

Piedziedājums 

 

Un kurš no mums būs pirmais, 

kurš būs pēdējais? 

Nav nozīmes nekādas, 

tu mana, es tavējais. 

======================================= 

/E/ |E|A|F#m|B| 4x 

    |G|Bm|Em|Em|(|Am|Dm|Am|D|pirmajā 

reizē)(|Am|Am|C|D|otrajā reizē) 2x 

======================================= 

27. Waterfall 

 
..sometimes I feel like a waterfall 

..water runs still.. 

..the river goes up the hill, up the 

hill.. 

 

Sometimes I [C] feel like a [D] 

waterfall, like a [F] waterfall [F7] 

[Fm]  

Sometimes I [C] feel like a [D] 

waterfall, like a [F] waterfall [F7] 

[Fm]  

 

[C] Time stops for a while and water 

runs [Dsus2] still 

[C] No more rush, the river goes up the 

[Dsus2] hill 

 

Sometimes I [C] feel like a [D] 

waterfall, like a [F] waterfall [F7] 

[Fm]  

Sometimes I [C] feel like a [D] 

waterfall, like a [F] waterfall [F7] 

[Fm]  

 

[C] [D]  

[C] [D] [F]  

 

[C] Eternal flow, this miracle gives me 

[Dsus2] wings 

[C] And no one can stop me, time's just 

playing my [Dsus2] strings 

 

Sometimes I [C] feel like a [D] 

waterfall, like a [F] waterfall [F7] 

[Fm]  

Sometimes I [C] feel like a [D] 

waterfall, like a [F] waterfall [F7] 

[Fm]  

 

[C] [D]  

[C] [D] [F]  

 

[G] Little Space Gods kindly [C] 

watching [Am] through [F] cloudy, [F7] 

stormy [G] sky 

[G] We are children of the [C] time 

[Am] machine 

Who [F] always [F7] will ask [G] why 

[Em] always will ask [Am] why 

We [F] look [F7] up to the [G] sky 

To fly [C] 

 

repeat 

[C] [D]  

[C] [D] [F]
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28. Welcome To My Country 

 
 

Beautiful mornings, 

beautiful nights, 

amazing colors of the twilight 

Memories whisper, 

memories sigh 

You and I together 

before you said goodbye 

 

Chorus: 

 

 

Welcome to my country 

but here you don't belong 

Stay with me forever,  

stay as long as you want 

Welcome to my country 

but here you're bound to fall                                       

Don't you hear me crying, don't you 

hear my call 

 

 

Imaginations 

Illusory date 

I came with flowers 

I guess I came too late 

Like a praire fire 

you made me see 

That the bridges are burnt down 

and I got down on my knees 

 

 

Chorus. 

 

 

Beautiful mornings, 

beautiful nights, 

amazing colors of the twilight 

Time's kind of passed by 

as I remember the past 

Where are you now 

I cried out at last 

 

Chorus. 

 

 

Verse  || A D | Bm E | A D | Bm E|| 

Chorus || A D | Bm E | A D | Bm E|| 
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29. Ardievu Meitenes 

 
 

D       A         D 

Ardievu, meitenes, man jādodas, 

                  A             D 

Kur kaujas lauki baltos kaulos lās, 

         G             D 

Tur arī man būs galva jānoliek, 

                                 A 

Šīs zemes vareniem lai prieciņš tiek. 

          D              A            

D 

Ardievu, meitenes, mans ķeizars mani 

sauc, 

                 A          D 

Šai karā tiešām varoņu būs daudz. 

           G                   D 

Un pašiem pirmajiem, ko lodes 

sadragās, 

                                 A 

Būs rezervēta vieta skolu programmās. 

 

          A                   D 

Ardievu, meitenes, jūs tagad redzat, 

           A                 D 

Jūs tagad redzat, varoņi kā rodas. 

    A      Asus4  Bm       G 

O, meitenes, jel piedodiet, 

           D           A7    Bm   G 

Man tagad ķeizaram ir jāatdodas. 

           D           A7    D 

Man tagad ķeizaram ir jāatdodas. 

 

Ja mani kaujā smagi ievainos, 

Tad zinu - ķeizars ordeni man dos, 

Un var jau būt pat pieminekli cels 

Un kalna galā klintsakmeni vels. 

Bet ja man tiešām veiksme uzsmaidīs, 

Un oberleitnants mīnu laukā dzīs, 

Tad foto mans un arīdzan mans vārds 

Tiks melnā rāmī presē nodrukāts. 
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30. Četri Krasti 

 
    

Bm         

Lai iesper zibens, gaudo suns 

 

                         D 

Mēs šonakt piedzimsim no jauna 

 

                           A 

Tad četros krastos degsies guns 

 

                        Bm 

Un lidos dzirksteles no kalna 

 

 

Šampaniets līst 

 

Ikreiz gadu mijā 

 

Domīgas zvaigznes 

 

Slīkst manā akvārijā 

 

 

 

Viss it kā bijis 

 

Un viss vēl ir priekšā 

 

Gaisma tik spoža 

 

Atver acis un droši nāc iekšā 

 

 

                      

Lai iesper zibens, gaudo suns 

 

Mēs šonakt piedzimsim no jauna 

 

Tad četros krastos degsies guns 

Un lidos dzirksteles no kalna 

 

Mēs būsim ceļa zīmes ceļā 

 

Un Sprīdītis uz meža takas 

 

Ja vajag - caurums apakšveļā 

 

Lai ko par mums tad arī saka 

 

 

Gaiši zils logs 

 

Vakaros vēlos 

 

Es savus mīļos 

 

Zaudēju nakts seriālos 

 

 

 

 

 

 

Gaiši zils stars 

 

Neliek man mieru 

 

Un maldās uz vietas 

 

Kā ģeogrāfs amatieru 

 

 

Lai iesper zibens, gaudo suns 

 

Mēs šonakt piedzimsim no jauna 

 

Tad četros krastos degsies guns 

 

Un lidos dzirksteles no kalna 

 

Mēs būsim ceļa zīmes ceļā 

                                 

Un Sprīdītis uz meža takas 

 

Ja vajag - caurums apakšveļā 

 

Lai ko par mums tad arī saka 

 

 

Kad diena ir galā var nākamo sākt 

 

Tā ir ar tām dienām - kāds iet un 

kāds nāk 

 

 

           Em 

Pulkstenis smilšu 

             G 

Nekad nekļūs lēnāks 

         D 

Kopā ir drošāk 

                              A 

Mēs vairs nedrīkstam slēpties ēnā 

 

 

Lai iesper zibens, gaudo suns 

             

Mēs šonakt piedzimsim no jauna 

 

Tad četros krastos degsies guns 

 

Un lidos dzirksteles no kalna 

 

Mēs būsim ceļa zīmes ceļā 

                                

 


