
Zemgales Balss: Sestdiena, 14. maijs, 1938 

Augusts Brocis 15. maijā  

 Celies, celies, mana tauta, Savus svētkus svinēt eji! Visās sētās, visos namos, Karogs, zilos 
gaisos skrēji! Vijies, vijies mirdzošais Visai latvju zemei pāri, Līdz ar viņu, Mūžīgais Svēti mūsu 
dzimto āri! Baltā goda tērpā tērpi Visu mūsu tēvuzemil Mīļā likteņdieve, Laima, Gaišu mūžu 
viņai lēmi! Lieci sadzīt rētām senām, Ko tai cirta roka ļauna, Lieci drebēt ienaidniekam, 
Pazemotam savā kaunā. Celies, celies, mana tauta, Savus"svētkus svinēt eji! Visos namos visās 
sētās, Karogs, zilos gaisos skrēji . Zil ā kalnā aicinoti, Atkal atskan senā junda, Kad pirms 
septiņsimti gadiem Sita baiga likteņstunda. Sakāp priedē taurētāji, Augstu ceļot tauri savu; 
Visam pāri skaņas lejas Teicot seno dienu slavu. Pavasara smaršu tvani Tvano atkal šajā naktī, 
Līdz ar dzīviem pieceļas Visi tie, kas kapos rakti. No vistāliem novadiem Zilā kalnā sanāk ļaudis, 
Klausīties, ko likteņdieve šajā naktī tautai paudī. Vaidelotis Dievu vēsti Nes un sasauc visus 
pulkā, Virsaiši no Senlatvijas Nāk un klausās sirmā tulkā. Ķēniņš Namejs zemgaliešus Vedis 
šurp pa ceļiem tāliem . Līdz ar viņu Viesturs, drošais, Lepni brien caur miglas vāliem. Latvju 
ciltis šurpu traucās Visur viņu pulki vijās, Dotis, Tālivalds un Veķis — Virsaiši no Tālavijas! 
Zelta pieši šķindēdami Pārskan visu latvju āri, Ceļas Imanta un runā, Viņa balss skan visam pāri: 
Celies, celies, tauta mana, Savus svētkus svinēt eji! Visos namos, visās sētās, Karogs, zilos 
gaisos skrēji! Virsaiši no Senlatvijas, Lepnie pulki, kas šurp vesti, šajā klusā maija naktī 
Sludināšu dievu vēsti! Mana tauta, tavās ārēs šalca lieli kara vēji, Lija brāļu asinsšaltis, Bet tu 
tomēr uzvarēji! Tavi asi trītie šķēpi Dzina ienaidnieku ļaunu, Un pēc septiņsimti gadiem 
Nokratīji svešo kaunu! Mana tauta, taviem pulkiem Nelokās, kas cīņā grūtā, Dievi visu ieredzēto, 
Lielo Vadoni tev sūta! Celies, celies, mana tauta, Savus svētkus svinēt eji! Visos namos, visās 
sētās, Karogs, zilos gaisos skrēji! Vijies, vijies, mirdzošais, Visai latvju zemei pāri, Līdz ar viņu, 
Mūžīgais, Svēti mūsu dzimto āri!  
 


