
1.Lec, saulīte
Teksta autors:R. Bugavičute – Pēce 
Komponists: R.Tiguls

Es esmu zemes klēpis
Tu – mana saule
Tā pats pērkons lēmis
Likteņupes straume

Māci man skaidru prātu
Māci zemes spēku
K  pati Laima likaā
Tinot mūža rakstu
 
Lec, saulīte, spīdi spoži
Rotā druvu, rotā sētu
Lec, saulīte, tumšu šķel
Dari mūsu zemi svētu
 
Es esmu debess velve
Tu – man saule
T  pats pērkons lēmisā
Likteņupes straume

Māci man dvēs'les mieru
Māci debess spēku
Kâ pati Laima lika
Tinot mūža rakstu
 
Lec, saulīte, spīdi spoži
Rotā druvu, rotā sētu
Lec, saulīte, tumšu šķel
Dari mūsu zemi svētu
 
Lec, saulīte, spīdi spoži
Rotā puisi, rotā meitu
Lec, saulīte, tumšu šķel
Vieno visu latvju tautu
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2.Dvēseles dziesma
Vārdu autors: A.Kalniņa
Komponists: Ē. Ešenvalds

Dzied, mana dvēsele dzied caur tūkstoš balsīm klusi
Dievs mana dvēsele dzied, kas zvaigznēm piebirusi
Skumst, mana dvēsele skumst, kā vēja stikli jūras 
Krastā skumst, mana dvēsele skumst, tā skumst Kurzemē.

Dzied, mana dvēsele dzied caur tūkstoš balsīm klusi
Dievs mana dvēsele dzied, kas zvaigznēm piebirusi
Raud, mana dvēsele raud par Staburaga mēmām sāpēm
Raud mana dvēsele raud,tā raud Vidzemē.

Dzied,mana dvēsele dzied caur tūkstoš balsīm klusi
Dievs, mana dvēsele dzied,kas zvaigznēm piebirusi
Zied,mana dvēsele zied, kā saules upe kviešu laukā
Zied,mana dvēsele zied tā zied Zemgalē.

Mirdz mana dziesma, lūdz mana dziesma
Mīl mana dziesma Latvijā!
Dzied, mana dvēsele dzied caur tūkstoš balsīm klusi
Dievs mana dvēsele dzied, kas zvaigznēm piebirusi

Deg, mana dvēsele deg kā piena krūze māla ceplī.
Deg, mana dvēsele deg, tā deg Latgalē.
Mirdz mana dziesma, lūdz mana dziesma
Mīl mana dziesma Latvijā!
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3.Vecas Rīgas likteņdziesma
Dziesmas teksts: O.Vācietis
Komponists: A.Maskats

Mēra žurka, mēra kaķis
Apkārt Rīgu mērījās,
Pašā Rīgas vidiņāi
Mani lika šūpulī.

Samēr, samēr, mērītāji,
Kamēr, kamēr liels izaugu.

Mēra žurka, mēra kaķis
Simtiem nāvju samērīj',
Mēriet man, mērītāji,
Ne manai māmulītei.

Samēr, samēr, mērītāji,
Kamēr nāku vidiņā.

Mēra žurka, mēra kaķis
Manu nāvi nesamēr',
Aizmēr' manu māmulīti
Baltā smilšu kalniņā.

Samēr, samēr, mērītāji,
Es tamēr pārmērīšu.

4.Rīgai
Teksa autors: A.Čaks
Komponists: A. Maskats

Rīga, mana Rīga,
Tevi mīlu es,
Zelta bezdelīga, 
Laimes šūpoles.

Cik daudz skarbu moku
Izcietusi tu,
Dod man savu roku,
Lai to noskūpstu.

Tev kā saldu trauku
Laiki jūru nes,
Viņā lai tavs augums
Līkst pēc atveldzes.

Rīga, tik uz augšu,
Kopā celsimies,
Līdzi tev es augšu,
Viss man labāk ies.

Rīga, tik uz priekšu,
Veco projām met,
Tad es arī liekšu
To, kas mums ir pret.

Rīga, sirmā Rīga, 
Kas tu esi man:
Līksma, ruda stīga,
Kas virs galvas skan.

Jaunā, skaistā Rīga, 
Augšup mani nes
Tā kā bezdelīga
Un kā šupoles.

Rīga, laimes ciba,
Kuģu klēpis salds, 
Lai kā saules ziba
Mirdz tavs augums balts.

Rīga, mana Rīga
Tevi mīlu es,
Zelta bezdelīga,
Laimes šūpoles. 3.



5.Tu esi Latvija
Teksta autors: O.Vācietis
Komponists: R.Pauls

Šo pašu svētāko
Tu neaizmirsti:
Vai celies debesīs,
Vai jūras dzīlēs nirsti,

Vai draugu pulkā
Dali savu prieku,
Vai viens pats satiecies
Ar pretinieku -
Tu esi Latvija!

6.Svētvakars
Teksta autors: I.Ziedonis
Komponists: R.Pauls

Šī Dieva zeme ar Gaujas lejām 
Ar stārķu ligzdām un kurmju ejām 
Ar Cēsīm, Talsiem un jaunām sejām 
Ar ļaužu balsiem un Raiņa dzejām. 

Par verga algu es tajā sirgšu 
Par indes malku es viņu pirkšu 
Ar zelta atslēgām slēgšu, slēpšu 
Kā puskauts āzis par viņu brēkšu. 

Šo likteņzemi svētvakaros 
No manas dvēseles kāds noņem nost 

Ak, svētā brīvība, kā tad es jūtu 
Cik esmu nesis smagu un grūtu 
Tā kā vairs nava ne cik melns aiz naga 
Tad es tik atjaušu cik bija smaga
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7.Zibzsnī zvaigznes aiz Daugavas 
Vārdi no latvju dainām
Komponists: Z.Liepiņš

Sniegi sniga āriņos
Balti jāja karavīri.
Tālu biju nepazinu
Vai nav mani bāleliņ'

Zibzsnī zvaigznes aiz Daugavas 
Melnajos debešos
Saka Dieva eņģelīši
Nebūs miera šai zemē

Saule gaisu sajaukusi,
Aizsasprieda ozolā
Kungi karu sacēluši
Sauca manus bāleliņ's

Pār kalniņu vējiņš pūta
Putas grieza ezerā.
Bālenītis karā jāja,
No akmeņa sirdi ņēma.

Kur,māmiņ,tu sēdēji
Karavīrus lolodama?
Daugaviņas maliņā,
Dziļ' asaru pelcītī.

Kad, dēliņ, tu atnāksi
No kariņa atpakaļ?
Tad māmiņ, es atnākšu
Kad zaļos sētas mieti.

Kad zaļos sētas mieti,
Kad sapuva akmentiņi,
Tad,māmiņ, es atnākšu
no kariņa atpakaļ.

Kas redzēja rīta zvaigzni
Vakarā uzlēcam?
Kas redzēja pārejam
karā dotu bāleliņ'?

8.Saule, Pērkons, Daugava
Vārdu auturs: Rainis
Komponists: M.Brauns

Saule Latvi sēdināja
Tur, kur gali satiekas,
Balta jūra, zaļa zeme
Latvei vārtu atslēdziņa.

Latvei vārtu atslēdziņa,
Daugaviņa sargātāja,
Sveši ļaudis vārtus lauza,
Jūrā krita atslēdziņa.

Zilzibeņu pērkons spēra,
Velniem ņēma atslēdziņu,
Nāvi dzīvi Latve slēdza,
Baltu jūru, zaļu zemi.

Saule Latvi sēdināja
Baltas jūras maliņā,
Vēji smiltis putināja,
Ko lai dzēra Latvju bērni?

Dzīves ūdens, nāves ūdens
Daugavā satecēja,
Es pamērcu pirksta galu,
Abus jūtu Dvēselē,
Nāves ūdens, dzīves ūdens,
Abus jūtam Dvēselē.

Saule mūsu māte,
Daugav' sāpju aukle,
Pērkons velnu spērējs,
Tas mūsu Tēvs.
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9.Dzimtā valoda
Vārdu autors: G.Vieru, atdz. I.Ziedonis
Komponists: A. Virga

Vienā valodā raud visi ļaudis,
Vienā valodā, valodā tie smej,
Tikai dzimtā valoda dzēš sāpes,
Prieku, dziesmas dod, atdod pasaulei.

Dzimtā valoda ir māte, māte,
Dzimtā valoda, vīns vēl saldāks,
Dzimtā valoda, pasmejies pie sevis vārds.

Kad tu nespēsi ne dziedāt, ne raudāt,
Kad tu nespēsi vairs it nekā,
Ar debesīm zemi tu klusēsi,
Tas būs tavā dzimtā valodā.

Dzimtā valoda ir māte, māte,
Dzimtā valoda, vīns vēl saldāks,
Dzimtā valoda, pasmejies pie sevis vārds.

Dzimtā valoda ir māte, māte,
Dzimtā valoda, vīns vēl saldāks,
Dzimtā valoda, pasmejies pie sevis vārds.

Dzimtā valoda ir māte, māte,
Dzimtā valoda, vīns vēl saldāks,
Dzimtā valoda.
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Mazs vārds, bet sauciet skaļāk!
Mazs vārds, bet sauciet skaļāk!

Gauži raud saulīte ābeļu dārzā.
Ābelei nokrita zelt' ābolītis
Neraudi, saulīte, Dievs dara citu —
No vara, no zelta, no sudrabiņa

Tas nav ūdens, kas Daugavā plūst
Tas ir laiks
Tā nav asins, kas dzīslēs Tev tek
Tas ir laiks
Tas nav vilnis, kas apskalo mūs
Tas ir laiks
Tas nav atvers, kas gredzenu griež
Tas ir laiks

10.Uz Krustcelēm mazs bērniņš 
/ Tas ir laiks
No rokoperas “Lāčplēsis”
Vārdu autors: M.Zālīte
Mūzikas autors: Z.Liepiņš 

Uz krustcelēm mazs bērniņš 
rotaļājas
Zem ratu riteņiem
Zem pakaviem
Zem dzelžu pēdām
 
Mazs bērniņš krustcelēs
K  laiks tam smiltis ā
tek caur pirkstiem
Tā mūsu brīvība
Tā mūsu dzīvība

Mūsu dzīvība
Mūsu dzīvība
 
Sauc mani skaļāk, bērniņ
Sauc, es dzirdu vēl
Man vēl ir valoda un vārds
Sauc mani, bērniņ!
 

11.Svētī debesīs šo zemi
Vārdu autors: K.Dimiters
Komponists: Z.Liepiņš

Brīvības saule aust Latvijas kāpās.
Līksmē lai paceļam sirdis kā lāpas

Svētī debesīs šo zemi...
Dievs valgus vija, mīlēdams ļaudis

Tev mūžam Latvija pateicību paudīs.
Svētī debesīs šo zemi...

Dievs, svētī Latviju!
Dievs, svētī mūsu zemi Latviju!
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