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MAKS.

18845. Jaunu maku dāvinot jā-
liek tajā nauda, tad vienmēr nauda

turas.

E. Rotmane, Jaunauce.

MAKŠĶERE.

18846. Kad makšķeri apspļauj,
ta zivis labāk kožas.

M. Valts, Nīca.

18847. Kad jem jaunas zušu

makšķeres auklas, tad mājā sle-

peni pār tām pārmet krustu un

priekš iemešanas ūdenī vēl ap-

spļauda.

A. Becenbergers, Kuršu kāpas.

18848. Zivis labi ķeras tad, ja
no žīda pātaru lakata neredzot no-

griež kādu skrandu un uz makšķe-
rēšanu ejot piesien pie makšķeres.

I. Kažoka, Lubāna.

18849. Ja par makšķeri pārkāpj,
tad zivis labi neķeras.

I. Kažoka, Lubāna.

18850. Nedrīkst kapt par mak-

šķeri, tad neviena zivs neķersies.
K. Bika, Gaujiena.

18851. Ja zvejnieks pārkāpj par

makšķeri, tad vairs nelaimēsies.

J. Budītis, Rīga.

18852. Ja makšerei (šķeikstai)
kāds nejauši pārkāpj, tad zivis krīt

atpakaļ: piekožas, bet velkot laukā

atkrīt.

V. Grūnbergs, Jaunpiebalga.

18853. Ja kas pārkāpj par mak-

šķeri jeb aizkar to ar kāju, tad tā

makšķere vairs nederot.

Latv. Avīzes, 1824, 32.

18854. Ja zvejojot slieku uz āķa
uzdur no sāniem, tad zivis aiz-

skrien garām.
J. Gulbis, Aizkraukle.

18855. Ja makšķerēt ejot pats

pārkāpj pār makšķeres kātu, tad

tādā reizē zivis neķeras.

H. Vieglais, Vecpiebalga.

18856. Nedrīkst kapt pari mak-

šķeres kātam, tad nekožas zivis.

A. Liepiņš, Bērzaune.

18857. Makšķeres kātam nav pā-
ri jākāpj, jo tad zivis neķeras.
[Sal. lize.]

K. Jansons, Plāņi. P. Zvirg-

zdiņš, Mārciena.

18858. Zivis neķeras, ja nejauši

gadās pārkāpt pār makšķeres kā-

tu; kļūdu var izlabot, pārkāpjot at-

kal atpakaļ.
J. A. Jansons, Vecbrenguļi.

18859. lekams makšķeri met

ūdenī, lai makšķerētājs trīs reizes

spļauj ūdenī: tad zivis labi ķersies.
A. Zālīte, Bērzpils.

18860. Ar zagtu makšķeri ķe-
roties labi zivis.

E. Kampare, Piebalga.

18861. Kad makšķeres kātu

skudru pūlī apgroza, tad zivis labi

ķeroties.
E. Kampare, Piebalga.

18862. Ja grib, lai zivis labi ķe-

ras, tad jānozog no žīda pātaru dē-

ka bārksts un jāsien svētdien pa

dievvārdu laiku āķis.
Z. Akmentiņa, Lubāna.

18863. Jauna mēnesi zivis ķeras

pie makšķeres, pilnā — ne.

E. Skarnele, Veclaicene.
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18864. Kad makšķernieks noķer

pirmo zivi, tad, kulē metot, tā trīs

reizes jāapspļauj, lai noķertu vēl

kādu.

J. A. Jansons, Sigulda.

MAKŠĶERĒŠANA.

18865. Makšķerniekam būs slikts

loms, ja ceļā uz upi gadīsies sa-

stapt mācītāju. [Sal. medīšana.]
S. Ozoliņa, Lejasciems.

18866. Ja makšķerējot pirmā
zivs atkrīt atpakaļ, tad tādā reizē

zivis vairs neķeras.

H. Vieglais, Vecpiebalga.

18867. Ja makšķerēt ejot sievie-

te pārkāpj pār makšķeres kātu,

tad zivis neķeras.

Fr. Vimba, Jaunpiebalga.

18868. Kad makšķerēt ejot sie-

viete pāriet par ceļu, tad zivis ne-

ķeras.

Fr. Vimba, Jaunpiebalga.

18869. Ja sieviete makšķerējusi,
tad vīrietim ar to pašu makšķeri
vairs neķeras.

J. Rudītis, Rīga.

18870. Ja makšķerniekam vēl

laimes uz labu izdošanos vai arī

dod dievpalīgu, tad tam neveicas

ar makšķerēšanu.

E. Pūriņš, Skujene.

18871. Sliekas makšķerējot jā-
sauc par ēmu, lai zivis labi ķertos.

K. Jansons, Plāņi.

18872. Sliekas makšķerējot sauc

par junkariem.
K. Jansons, Plāņi.

18873. Ja grib, lai zivis labi ķe-

ras, tad priekš makšķeres iemeša-

nas trīs reizes jāuzspļauj uz ēs-

mas.

J. A. Jansons, Vecbrenguļi.

18874. Izmetot makšķeri, ku-

moss 3 reizes jāapspļauj, tad labāk

ķeras.

J. A. Jansons, Sigulda.

18875. Makšķerniekam tārps jā-

apspļauda, lai zivis labāk ķertos.

J. Vilnītis, Jumurda.

18876. Makšķerniekam jāap-
spļauda tārps, tad zivis labāki ķe-
ras.

P. Kartupelis, Smiltene.

18877. Makšķerējot tārps jāap-

spļauj trīs reizes, tad zivis labāk

ķeroties.

J. Līnis, Taurene.

18878. Makšķerniekam vajaga

tārpu apspļaudīt, jo tad zivis labāk

kožas.

K. Atgāzis, Nītaure.

18879. Makšķerniekiem sākot

makšķerēt vajaga pirmo slieku ap-

spļaut, tad to dienu labi ķersies
zivis.

E. Pūriņš, Skujene.

18880. Zvejniekam (makšķernie-

kam) tārps (slieka) jāapspļauda, lai

zivis labāk ķertos.

V. Grūnbergs, Jaunpiebalga.

18881. Makšķerniekam pirmā
zivs jāapēd zaļa, lai vairāk ķertos.

A. Lillenurms, Veclaicene.
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MALDĪŠANĀS.

18882. Ja kāds mežā apmaldās,
tad jānovelk krekls, jāapgriež uz

ļauno pusi un tad jāvelk mugurā.

V. Pilipjonoks, Asūne.

18883. Kad arājs pēc saules no-

iešanas mežā apmaldījies, tad tas

nevienam neprasot, kur ceļš iet.

Ja prasa, tad Meža māte jo tālāki

ievedot.

Latv. Avīzes, 1824, 32.

18884. Ja kas braucot jeb jājot
bieži maldās, tad to zirgu velns

vadot.

A. Bīlenšteina rokraksts, Zaļenieki.

18885. Kad mežā apmaldās un

ja ir maize līdz un spundā sviests,

tad vajaga, spundu ēdot, skatīties

uz mežu, līdz spunds saēsts, tad

zinās pāriet mājā.
J. Banazis, Nīca.

18886. Ja cilvēks apmaldījies ne-

varot atrast ceļu, tad labās kājas

pastala jāapaujot kreisā kājā un

kreisās labā; tad ceļu atrodot.

J. Jansons, Plāņi.

18887. Ja mežā ir apmaldījies,
tad vajag trīs soļi atkāpt atpakaļ,
lai varētu uzņemt pareizu ceļu.

N. Stepanovs, Nīca.

18888. Ja aizmaldies, tad salie-

cies un skaties caur savu kāju

starpu atpakaļ, ieraudzīsi, kas tevi

maldina, un reizē ar to tiksi vaļā.

V. Miķelans, Asare.

18889. Ja gadās mežā apmaldī-
ties, noauj kreisās kājas zeķi vai

autu, labi izpurini un apaun vēl, —

tūlīt atradīsi īsto ceļu.
V. Miķelans, Rubeņi.

18890. Kad cilvēks maldās, tad

velns to vadā.

P. Zeltiņa, Ikšķile.

18891. Kad kāds maldās, tad

tam jāpārmaina apavs: kreisās kā-

jas apavs jāuzaun labā kājā un

otrādi. Apmaldījies cilvēks atrod

atkal ceļu, ja viņš noguļas zemē,

aizmiedz acis un apgriež kājas tur,

kur bija galva. Cilvēki maldās tuk-

šās vietās, kur kāds ir nedabīgi

galu ņēmis: ticis nosists, pakāries
jeb noslīcis.

K. Jansons, Plāņi.

18892. Ja mežā apmaldās, tad

vajaga galvas lakatiņu apgriezt uz

otru pusi un atkal apsiet, tad atra-

dīs īsto ceļu.
P. Zeltiņa, Ikšķile.

18893. Ja mežā apjūkot, tad, lai

atjēgtos, vajagot apgriezt galvas la-

katiņu otrādi.

H. Lindberga, Veselauska.

18894. Kod īsi uz mežu un tī

mežā suoksi bludēt, nikai navari

izīt nu meža uorā vai atrast ceļu,
tod kū vajag darēt? Vacīji ļauds
stuosta, ka vajag nūvilkt nu sevis

drābis un tūs drābus puorgrīzt uz

keiruos pusis un apvilkt uz sevis,

tiuleņ atrassi ceļi un atīsi laimeigi
uz sovu sātu.

V. Podis, Rēzekne.

18895. Kad apmaldoties, tad va-

jagot tēva reižu trīs reizes ačgār-
niski noskaitīt, lai atrastu atkal

īsto ceļu.
E. Abole, Vijciems.

18896. Kad aizmaldās un vairs

nevar nojēgt, kurā gabalā atrodas,

tad vajaga noliekties uz priekšu
tik zemu, līdz cauri kājstarpai var

skatīties atpakaļ. Tā skatoties cil-
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vēkam nokrīt kā zvīņi no acīm, un

tas sāk nojēgt, kurā pusē ziemeļi,
rīti v. t. t.

M. Spriņģis, Nīca.

18897. Maldoties vajaga palūko-
ties caur kājstarpu, tad var redzēt,

kas maldina, un var iziet malā.

A. Cirsis, Kalupe.

18898. Kad apmaldījies skatās

caur kāju starpu, tad var redzēt

vadātāju.
R. Bērziņš, Džūkste.

18899. Dzeniet, gani, kur dze-

niet.

Purva lopu nedzeniet:

Purva auga maldu zale,

Tur telītes maldījās.
LD 28852.

18900. Kad apmaldās, tad jāuz-

spļauj uz delnas un ar pirkstu jā-
uzsit. Uz kuru pusi siekalas lec —

uz to jāiet, lai tiktu uz īstā ceļa.

[Sal. zīlēšana.]
A. Užane, Skujene.

MALDU UGUNS.

18901. Kur purvos spīd uguns,

tur glabājas nauda.

J. Cinovskis, Snēpele.

18902. Es vēl biju bērna gados,
kad mēs ar kādu kalpu pavēlā va-

karā braucām uz māju. Labi pa-
tālu dega divi gaišas ugunis ganīk-
las krūmos. Kalps man piedūra
pie sāniem un sacīja: ~Va re, pū-

ķis žāvē naudu — kad tur varētu

pietikt!"
Māteru Juris, Baltijas Zem-

kopis, 1880, 99.

18903. Kad nauda luobijusi degt
un kad paredz, vajag iemest; ja
iemet, tad uz viersu paliek, bet ja

krupķi (jaku), vemšķi (vamžus) ie-

met, tad tik dziļi nuoiet.

A. Šlesere. Kuršu kāpas.

18904. Viens zvejs izgājis nuo

zvejības redz: viena ugne deg. Gā-

jis klāten. Kad uozmet mučk (ce-

puri), tad nauda dziļi gruntā, kad

nuo kāju kuo uozmet, šlukas (tu-

peles), tad nauda guļ uz virs. Zvejs

piegājis netāļi klāten, ieguvis lai-

mes ir paskrējis.
A. Medne, Kuršu kapās.

MALKA.

18905. Ja malka degot sprega,

tad iekūrējs ir grēcīgs.
E. Bērziņa, Sēļpils.

18906. Vāca mēnesī cierstuo

molka uotruok izkolst un lobuok

dag.
V. Pilipjonoks, Asūne.

18907. Ja degoša malka izkrīt

no krāsns, tad nāks kāds viesis.

V. Pilipjonoks, Asūne.

18908. Malka jācērt veca mē-

nesī, tad labāk izkalst.

K. Celmiņš, Balvi.

18909. Malka jācērt vecā mē-

nesī, tad viņa ātrāk izžūst un la-

bāki deg.
V. Amoliņa, Olaine.

18910. Ja malku cērt jaunā mē-

nesī, tad viņa stāv slapja un ne-

žūst.

A. Kondrāte, Cēsis.

18911. Malku nevajagot cirst

jaunā mēnesī, jo tad nežūstot.

A. Krūmiņa, Valka.

18912. Malkas iela krustu ie-

krauj, lai malku nezog.

K. Jansons, Plāņi.
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18913. Ka cērt malku, ta no tiev-

gaļa nevar pirmo kluci zāģēt, jo
tad malka nežūst un ir lieka ūdens

pillā.
H. Skujiņš, Smiltene.

18914. Ja cērt malku, un ja vi-

ņa jeb tās skaidiņas sakrīt krus-

tā, tad kāds mirst.

A. Suta, Lazdona.

18915. Ja cērtot malkas pagale
lec uz durvju pusi, tad nāks cie-

miņš.
E. Strausa, Anniņmuiža.

18916. Kod nas molku uz us-

tobu un vīna pagaļa izkriss tai ka

tu naredz, itei pīzīmēj, ka uz te-

vim brauc prīceigi gosti, vai kai

ir pi kuo svuoti.

V. Podis, Rēzekne.

18917. Ja malka krāsni degot

spindz, tad drīzumā gaidāmi viesi.

J. Širmanis, Vilzēni.

18918. Kad dedzina slapju mal-

ku, tad malka čūlā un tādās reizēs

saka: „Ciemiņi būs, uguns pīkst!"

H. Skujiņš, Smiltene.

18919. Ja malka degot čīkst, tad

sagaidāmi ciemiņi.
A. Bulene, Turaida.

18920. Malkas pagalei vajagot

resno galu papriekšu krāsnī bāzt.

Ja bāžot krāsnī malkas tievgali

papriekšu, tad bāzējai bērns dzim-

šot ačgārniski.
K. Mežulis, Bilska.

18921. Ja sieviete malku ačgār-
niski bāž krāsnī, tad viņai bērns

dzims ačgārniski. [Sal. ķēve, ža-

gari.]
P. §~ Rauna.

18922. Kas malku bāž ačgārni
krāsnī, tam aiz ienadžiem metas

atskabargas.
K. Jansons, Plāņi.

18923. Kas malkas tievgali pir-
mo krāsnī bāž, tas, kad viņš miris,

ačgārni kapā iekritīs.

K. Jansons, Plāņi.

18924. Ja malka nedeg krāsni,

tad tanī gadā kāds mirs.

M. Šķipsna, Gulbene.

18925. Ja malka sprēgādama

deg, tad mājās kāds mirs.

M. Vilciņa, Pope.

18926. Ja malka degot ceplī

pīkst (čīkst), tad būs dzirdams par

mironi.

J. Zvaigzne, Rēzekne.

18927. Ja malka degot rada sa-

vādu skaņu, kas atgādina svilpša-

nu, tad drīzumā gaidāmas jaunas

ziņas.
A. Ozoliņa, Lubāna.

18928. Ja malka krāsni degot

spiedz, tad izdzirdīs kur nomirušu.

A. Brāķa, Meirani.

18929. Kad malku cērtot lec

smalkas šķēpeles, būs salts laiks.

A. Šķērē, Jaunsaule.

18930. Kad malka slikti deg, —

gaidāms slikts laiks.

A. Užane, Skujene.

18931. Malku cērtot, lapu koki

jācērtot vecā mēnesī, skuju koki

jaunā, tad malka nebojājoties.

M. Priedīte, Meirani.

18932. Jaunā grieztā mēnesī cir-

sta malka ir vienmēr slapja, neiz-

žūst; vecā — sausa.

Z. Lace, Veclaicene.



18933. Ja malka krāsnī degda-
ma sprēgā, laiks mainīsies.

A. Aizsils, Zilupe.

18934. Kam, malku skaldot,

malka labi plīst, tas būs labs saim-

nieks.

E. Laime, Tirza.

18935. Ja malku cert jauna lai-

kā, tā labāki žūst.

V. Liepiņa, Penkule.

18936. Kad malku pie krāsns

sviežot, sakrīt krusts, tad dzirdēs

mirušu.

K. Dudare, Panemune.

Malka sapnī.

18937. Ja sapnī ceļa malku, ta

būs jāauklē slims bērns.

K. Jansons, Plāņi.

MALŠANA.

18938. Vasarai milti jāmaļ pa-

vasarī, kamēr ledus nav izkusis,

tad miltos kodes nemetas, un tos

var labāk uzglabāt.
A. Upmane, Jaungulbene.

18939. Jauna mēnesī labība jā-

maļ, tad viņa nebojājas.
V. Baltais, Lubāna.

18940. Vecā mēnesī jāliek milti

malt. Labību vajaga ar uzticamiem

cilvēkiem uz dzirnavām sūtīt, tad

milti ilgi uzglabājas.

S. Gūberts, 1688.

18941. Milti jāmaļ veca mēnesī,

lai tie labi uzglabātos.
J. A. Jansons, Bīriņi.

18942. Malt beidzot, dzirnu ak-

miņa acī jāieber labība, tad nekad

nebūs maizes trūkums.

Alksnis-Zundulis, Naudīte

MALTĪTE.

18943. Labāki atstāt saimniekam

pusgada algu, nekā vienu vakara

maltīti.
K. Jansons, Plāņi.

MANDELES.

18944. Ja grib, lai noiet mande-

les, tad jāsaka: „Lai nīkst tava

mandelīte, tā kā cūkas kamariņa."
Vēl jānoskaita tēva reize.

K. Corbiks, Jelgava.

MANTA.

18945. Lai iegūtu vairāk nau-

das un mantas, tad vienmēr, ar ci-

tiem sarunājoties, vajagot teikt, ka

nekā nava, jo tad Dievs dodot vēl

vairāk.
G. Pols, Bauska.

MARKUS DIENA (25. aprilī).

18946. Markus dienā jāsvētī
ūdens. Ar šo ūdeni jālaista govis,
kad laiž ganos, lai tām slimība

nepiemetas. Markus diena trīs die-

nas pēc Jura dienas.

A. Zālīte, Bērzpils.

18947. Markus dienā (25. aprilī)

viņi near, lai lopi piepēži nesprāg-
tu. Ja šai dienā nesalst, tad viņi

cerē, ka salna neķers miežus.

A. W. Hupel, Top. Nachrich-

ten 11, 1777, 144.

18948. Marka diena bijusi gov-

ju svētdiena. Tad baznīcā svētījuši
maizi, ko devuši govīm. Marka

dienā svētīto maizi devuši govīm
arī pirmā ganu dienā.

B. Eriņa, Latgale.

18949. Markus diena svētī sali

lopiem par zālēm, un maizi, lai

Dievs augļus dotu.

P. S., Preiļi.
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18950. Markus dienā nestrādā,

lai krusa tīrumu nemaitātu.

P. Š., Preiļi.

MARTS.

18951. Ja marts un aprilis ir

auksts, tad maijs būs silts.

A. Vaskis, Tukums.

18952. Marta vējš un apriļa lie-

tus nes mājā lielu svētību. Sauss

marts, mitrs aprilis un pāvēss

maijs pilda klētis, šķūņus un pag-

rabus.

Latvis, 1932, Nr. 3094.

18953. Ja martā tīrumā ieceļ

arklu, tad aprilī tas atkal jāizceļ.
Pērkona negaiss martā zīlē sniegu

maijā. Cik daudz līst martā, tik

arī vasarā. Marta putekļi ir zelta

dukāta vērts.

Latvis, 1932, Nr. 3094.

18954. Ja marta vēl daudz snieg,

vasarā būs slikta raža.

M. Macpane, Alsunga.

18955. Trešā marta esot Judass

Jēzu nodevis.

A. Bīlenšteina rokraksts no

kādas eņģeļa Miķēļa grāmatas.

18956. 3. marta ir velns Jezu

Kristu kārdinājis.
A. Aizsils, Lubāna.

18957. Ja marta sniegs, tad pa-

lagi labi balināsies.

J. Jansons, Smiltene.

18958. Ja marta silts laiks, tad

aprilī auksts un puteņi.
E. Kampare, Piebalga.

18959. Ja marta laiks silts, tad

Jurģos būs auksts.

A. Bērziņa, Aloja.

18960. Kad kaķis marta saulē

sildās, tad aprilī līdīšot uz krāsni.

M. Raņķis, Nīca.

18961. Ja marta mēnesī ir silts

un kaķis sēd uz loga, tad aprilī vi-

ņam jāsēd uz krāsns, jo tad būs

auksts laiks.

J. Cinovskis, Snēpele.

18962. Kad kaķis marta lien aiz-

krāsnē, tad aprilī sildīsies saulē.

K. Lielozols, Nīca.

18963. Ja kaķis lien marta mē-

nesī uz mūrīša gulēt, gaidāms

stiprs sals.

J. Ķikuts, Nīca.

18964. Ja otrā martā pa zemi

puteņo, tad kustoņiem trūkst ba-

rības.

M. Brīdaka, Jaunroze.

18965. Marta vidū nāk stārki.

Ja šajā laikā atlaižas arī meža pī-

les, tad tas nozīmē, ka vasara ļoti
tuvu.

Latvis, 1930, 111, 19.

18966. Ja silts un sauss marts,

gaidāma laba raža.

A. Bērziņa, Aloja.

18967. Ja marta uznāk pērkons,
tad būs daudz ogu un siena.

Latvis, 1930, 111. 19.

18968. Cik martā miglas, tik va-

sarā lietus gāzes.
Latvis, 1930, 111, 19.

18969. Ja marta daudz lietus,

tad būs neauglīgs gads.

Latvis, 1930, 111, 19.

18970. Ja marta lietus līst, raža

būs vāja.
J. Jansons, Smiltene.
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— Matadata

18971. Marta putekļi ir dārgāki

par sudrabu un zeltu.

Latvis, 1930, 111, 19

MATADATA.

18972. Ja meitai pazūd matada-

ta, tad viņai pazūd brūtgāns. [Sal.

priekšauts.]
H. Skujiņš, Smiltene.

18973. Ja sievietei izkrīt no ma-

tiem matadata, tad viņa pazaudē
kāda vīrieša uzticību.

K. Jansons, Plāņi.

18974. Ja pazaudē matadatas,

tad pazaudē arī brūtgānu; ja at-

rod matadatas, tad atrod brūtgānu.
Fr. Vāvere, Stameriene.

18975. Kad jaunam meitām pa-

zūd matadata, tad zūd kavalieri.

Z. Prauliņš, Aumeisteri. P. Š.,
Rīga.

18976. Ja matadata izkrīt, tad

mīļākais pazūd.
V. Spandegs, Pociems.

18977. Ja matadata izkrīt no

matiem, tad viens pielūdzējs atstāj.

A. Upmane, Jaungulbene.

18978. Kad matadatu pazaudē,
tad pazaudē brūtgānu; kad atrod,

tad to dabū.

V. Eglīte, Rīga.

18979. Ja pazaudē matadatu, tad

pazaudē draugu; ja matadatu at-

rod, tad iepazīstas ar kādu kungu.
K. Corbiks, Jelgava.

18980. Ja matadata krīt no ma-

tiem ārā, līgavainis atstās.

V. Rimpele, Rīga.

18981. Ja pazūd matadata, tad

brūtgāns aizies.

L. Zvirbule, Jaunlaicene.

18982. Ja matadata izkrīt, tad

izredzētais atstās.

R. Svekre, Valka.

18983. Ja atrod sieviešu mata-

datu, tad būs atkal kāda jauna

iepazīšanās.
J. Atteka, Nīca.

18984. Ja no matiem izkrīt mat-

adata, tad viens brūtgāns atstās.

H. Dravniece, Alūksne.

18985. Ja matadata krīt no ma-

tiem ārā, tad līgavainis atstās.

V. Priedīte, Mālpils.

18986. Ja matadata izlien no

matiem, tad saka, ka brūtgāns at-

stājis.
L. Aizpurve, Lubāna.

18987. Ja matadata izkrīt no

matiem un to nepaņem augšā, tad

viens brūtgāns mazāk.

M. Šķipsna, Gulbene.

18988. Ja matadata izkrīt no

matiem ar asiem galiem pret sevi,

tad vīrs aizies no mājām, t. i. no

savas sievas.

M. Brīdaka, Jaunroze.

18989. Ja matadata izkrīt no

matiem un asais gals rāda uz sevi,

tad iegūs puisi; ja asie gali aiziet

no sevis, tad puisi pazaudēs.

M. Hermakile, Valka.

18990. Ja adata izkrīt no ma-

tiem, tā jāuzņem no tās puses, uz

kuru zari, tad kavalieris nebēgs

prom.
A. Tidriķe, Pabažu jūrmala.

18991. Matadatu pazaudēt nozī-

mē pazaudēt mīļu cilvēku.

Z. Zobiņa, Burtnieki.



18992. Ja matadata izkrīt, tad

kavalieri pazaudē.
M. Ķimene, Mazsalaca.

18993. Ja no matiem izkrīt ada-

ta, tad atstājis kāds brūtgāns.
A. Kondrale, Lenči.

18994. Ja matadata izkrīt un pa-

zūd, tad pazūd labākais draugs.
V. Miķelans, Dunava.

MATI.

I. Viņu īpašības.

18995. Kam gaiši mati, tas rā-

dījies pusdienā, kam tumši, tas

pusnaktī.
K. Jansons, Plāņi.

18996. Cilvēks, kam gaiši mati,

esot pusdienas laikā radīts, kam

tumši, tas pusnaktī.
J. Jansons, Plāņi.

18997. Kam mati smalki un

mīksti, tas ir mīkstsirdīgs cilvēks.

P. S., Rīga.

18998. Tas cilvēks, kam mīksti

mati, ir labas dabas.

H. Skujiņš, Smiltene.

18999. Kam mati un bārda ir

sarkani, tas ir viltīgs un slikts cil-

vēks.

P. Š., Rīga.

19000. Kam sarkani mati, tas

esot blēdīgs cilvēks.
J. Daizis, Nīca.

19001. Cilvēks ar sarkaniem ma-

tiem ir blēdis.

J. A. Jansons, Nītaur?.

19002. Ja kādam ir sarkani ma-

ti, tas ir ļoti viltīgs.
A. Miglava, Rīga.

19003. Kam sarkani mati, tas

viltīgs.
K. Corbiks, Jelgava.

19004. Kuram ir sarkani mati,
tas ir ļoti dusmīgs.

K. Lielozols, Nīca.

19005. Saimniekam ar sarka-

niem matiem neizdodas pirkti lopi.
A. Salmans, Balvi.

19006. Kam melni mati, tas ir

viltīgs.
K. Lielozols, Nīca.

19007. Kam skrullaini mati, tas

esot pikts cilvēks.

J. Daizis, Nīca.

19008. Kam cirkstaini mati, tas

(tā) meitīgs (puisīga).

K. Jansons, Plāņi.

19009. Kura cilvēka mats par-

raunot sametas čunčurā, tas ir sir-

dīgs.
K. Jansons, Plāņi.

19010. Ja matu raujot tas sa-

cirtojas, tad tas cilvēks ir dusmīgs.

M. Velvele, Straupe.

19011. Ja matu pārraujot tas sa-

sprogojas, tad tas (-a) ir ļoti sir-

dīgs (-a).

M. Zariņa, Ogresgals.

19012. Kad matu pārraun, ja tas

sakrudzelējas, tad teic, ka ir dus-

mīgs; bet ja nesakrudzelējas, tad

nav dusmīgs.
K. Lielozols, Nīca.

19013. Ja izvelk kādam no gal-

vas matu un pārrauj, tad, ja mats

sacirkājas, tas ir dusmīgs cilvēks.

H. Lindberga, Veselauska.
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19014. Lai pateiktu, vai kāds

cilvēks ir sirdīgs vai ne, tad jāiz-

rauj šim cilvēkam mats. Šis mats

jāpārrauj; ja mats sacērtas — tad

sirdīgs.
L. Aizpurve, Lubāna.

19015. Tie cilvēki ir dusmīgi,
kuriem mati sagriežas, kad tos pār-
rauj.

V. Rūnika, Skujene.

19016. Lai zinātu, vai cilvēks ir

negants, tad viņa mats jārauj vidū

pušu; ja mats cērtas — cilvēks ne-

gants.
E. Laime, Tirza.

19017. Izrauj cilvēkam matu, un

ja mata gals sagriežas, tad cilvēks

pēc dabas špetns.

O. Darbiņš, Birži.

19018. Kam resni mati, tas sir-

dīgs.
V. Vintere, Matīši.

19019. Cilvēkiem, kuriem rupji
mati, ir viegla dzīve.

F. Gruzīte, Lubāna.

19020. Cilvēks, kuram cieti mati

vai cieta bārda, esot dusmīgs.
J. Jansons, Plāņi.

19021. Kam cieti mati vai cieta

bārda, tas ir sirdīgs.

K. Jansons, Plāņi.

19022. Tas cilvēks, kam cieti

mati, ir sirdīgs.
H. Skujiņš, Smiltene.

19023. Ja mati stāvus ceļoties,
tad esot sirdīgs.

A. Krūmiņa, Valka.

19024. Ja matu gali stāvus stā-

vot, tad esot gudrs.
A. Krūmiņa, Valka.

19025. Kam mati uz pieres stāvu

aug, tas gudrs tiesu lietās.

P. S., Rīga.

19026. Ja zēnam ir īsi mati, tad

tas ir gudrs.
A. Miglava, Rīga.

19027. Ja meitenei gari mati,

tad tā ir gudra, bet ja īsi, negudra.
A. Miglava, Rīga.

19028. Kad matiem gali saplai-
sājuši, tad kāds nezinot mīlē.

P. Zeltiņa, Ikšķile.

19029.. Kam galvas matiem gali
saplīst, tam grūts mūžs.

K. Jansons, Plāņi.

19030. Kam divi skreitūļi ma-

tos, tam būs divas sievas. [Sal.
cilvēks gudrs.]

K. Jansons, Plāņi.

19031. Ja vīrietim pakausī divas

vērpatas, tad dzīvē divas sievas.

L. Berkholce, Vaive.

19032. Kam galva divi skreitūļi,
tas niķīgs.

K. Jansons, Plāņi.

19033. Kam uz kakla aiz bada

bedres daudz matu, tam ir daudz

sievas radu.

K. Jansons, Plāņi.

19034. Ja parādās kads balts

mats, tad tas nozīmē bagātību.
O. Darbiņš, Birži.

19035. Stāsta, ka mana mātes

māte likusi meitām izraut sev visus

sirmos matus, ticēdama, ka reizē

ar matiem izraunot arī visas bēdas.

O. Darbiņš, Birži.

19036. Kad galvā plats celiņš,
tad aizved tālu; kad šaurs, tad

tuvu.

R. Bērziņš, Džūkste.
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19037. Kod pi cvlvāka nu gol-

vys kreit moti, itei pīzīmēj, ka jis

par daudz dūmuoj.
V. Podis, Rēzekne.

19038. Kam mati galvas vidu iet

nost, tas tic Dievam.

R. Vītiņa, Tukums.

19039. Lai lieli mati augtu, tad

jāsaliedē pirmajā pavasara lietū.

A. Zaķe, Drusti.

19040. Pavasaros, kad uznāk

pirmais pērkona lietus, vajag stā-

vēt lāstekās, jo tad mati aug.

L. Pogule, Gatarta.

19041. Lietus laika jāiet ar kailu

galvu, lai labāk mati augtu.

M. Ezertēva, Cirsti.

19042. Kad pirmo reiz lieti līst,

tad vajaga stāvēt zem lieta, tad

aug lieli mati.

Z. Lancmanis, Lejasciems.

19043. Kad grib, lai mati aug,

tad lietainā laikā vajaga ar pliku

galvu ārā iet.

V. Eglīte, Lielstraupe.

19044. Meitvs, kuri gribit, kab

jums izaugtu leli moti, tod kod byus

pvrmis leitis ar pārkiuni, cita uorā

ar plyku golvu, lai jums pyrmis
leits apmozguoj golvu, tod pi jums

augs leli un šmuki moti. Tūlaik

taisit bizis, meklējat sev skaistus

puišus un it pi veira.

V. Podis, Rēzekne.

19045. Lai mati augtu, matu galu

vajaga apvilkt trīs reizes ap galvu
un tad apēst.

V. Eglīte, Ērģeme.

19046. Ja grib, lai mati būtu ga-

ri, tad matu gaļa jāpārsviež galvai

pāri un jāapēd.
L. Grīnberga, Nereta.

19047. Meitām maitu gaļa jālie-
kot atroceņus mutē pret ziemeļiem,
tad biezi mati augot.

J. Jansons, Plāņi.

19048. Matu gaļa jāapņem trīs

reiz ap galvu un tad jābāž mutē,

lai gari mati augtu.
K. Jansons, Plāņi.

19049. Ja grib, lai aug gari ma-

ti, tad jāēd matu gaļa, ņemot ar

labo roku pār galvu.

M. Liniņa, Aumeisteri.

19050. Meitenēm, kas grib garus

matus, jāēd matu gaļa.
T. Dzintarkalns, Talsi.

19051. Kad matu gaļu ēd, aug

gari mati.
A. Kabuce, Bulduri.

19052. Matu gaļu vajag ēst, tad

gari mati aug.
K. Corbiks, Jelgava.

19053. Ja grib, lai mati gari aug-

tu, tad tie 3 dienas jātur sasieti ar

zirga astes saru.

A. Mūrniece, Cēsis.

19054. Izkritušie mati jānomet
stallī zem zirga astes, tad nesējam

augs gari mati.

H. Dravniece, Alūksne.

19055. Ja grib, lai mati aug, tad

vajag kaimiņam nozagt 3 saujas

linu, tos izvārīt un tad mazgāt

A. Bulēne, Turaida.

19056. Ja grib, lai aug gari mati,

tad jāpaņem raudu bērzu zaru la-

pas, jāsavāra tēja un katru rītu un

katru vakaru tanī ūdenī mati jāiz-

mazgā.
E. Aizpurve, Lubāna.
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19057. Mati jāmazgā apdziru za-

ļu ūdenī.

K. Jansons, Trikāta.

19058. Ja grib, lai mati augtu
biezāki, tad galva jāmazgā ar olu

šķidrumu.
J. A. Jansons, Mežotne.

19059. Lai augtu mati, tad esot

jānopin vaiņags no zemeņu stīgām

un jāvalkā.
G. Pols, Valka.

19060. Ja grib garus matus iz-

audzināt, jāizrauj no galvas vidus

šķipsna matu un jāievij līganos
bērza zaros.

V. Hazena, Nītaure.

19061. Lai moti augtu, tus vajag

ar brandini smērēt.

K. Upinīks, Vārkava.

19062. Matus vajagot smērēt ar

liellopu smadzenēm, tad tie labi

augot.
K. Skujiņš, Smiltene.

19063. Ar vistu taukiem mati jā-
smērē.

K. Jansons, Plāņi.

19064. Kod puiši vai meitvs grib,
kab jīm augtu labi moti, tod vajag

jūs smērēt ar cyukys taukim un

nikod namozguot golvu. Ku vai-

ruok byus golva nateira, tod lobuok

augs moti.
V. Podis, Rēzekne.

19065. Jaunas meitas, golvu su-

kuojūt, sprauž nūguojušūs motus

puozēs, lai aug gari moty.

J. Lazdans, Kalupe.

19066. Lai izaudzētu lielus ma-

tus, tad esot vajadzīgs pielaist kā-

dā traukā sliekas un turēt tās tik

ilgi, kamēr sliekas atdala sulu; tad

ar šo sulu smērējot, augot gari
mati.

L. Aizpurve, Lubāna.

19067. No ķemmēm izņemtie
mati meitām jāpabāž zem augoša
koka saknēm, tad mati augs gari
un kupli.

0. Pelece, Jaunpiebalga

19068. Lai meitai labi mati aug-

tu, tad tie cieti jāpin.
M. Macpane, Alsunga.

19069. Miršu lapas un saldu

sviestu savāra un matus ar tām

smērē, lai tie gari aug.

K. Jansons, Trikāta.

19070. Ja mati noiet, tad, lakstī-

galai pogājot, vajaga ievās sēdēt.

Z. Sniķere, Veģi.

19071. Meitām air cāļa bijumiem

(sūdiem) un siltu ūdeni mati jā-

mazgā, lai tie aug gari un kupli.

K. Jansons, Plāņi.

19072. Matu zāles (Fumaria offi-

cinalis) savārījums ar ūdeni ir zā-

les pret matu izkrišanu. Ja mati

izkrīt, tad šai savārījumā galva jā-

mazgā.
A. Skruze, Saikava.

19073. Pret matu noiešanu sīpoli
ar spirtu jāsaraudzē siltā krāsnī un

ar šķidrumu galva jāsmērē.

Etn. IV, 1894, Ergji.

19074. Ja kādai ir lieli mati, un

otra matus noskauž, tad mati iz-

nīkst.
A. Rozentale, Jaunauce.

11. Matu griešana.

19075. Ja matus dod griezt tā-

dam cilvēkam, kuram ir gari un

biezi mati, tad aug lieli un biezi.

M. Šķipsna, Gulbene.
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19076. Ja matus zem kupla koka

griež, tad tie aug gari un kupli.
V. Melbārde, Penkule.

19077. Vajag matus ļaut tādam

nogriezt, kam cirtaini mati, tad jau-
nie mati augs cirtaini.

H. Dravniece. Alūksne.

19078. Ja grib, lai mati augtu,
tos vajag cirpt augošā mēnesī. Ja

grib, lai neaugtu, tad dilstošā.

A. Korsaks, Ezere.

19079. Sievietēm jāgriež mati

jaunā mēnesī, tadaug gari un skais-

ti mati; vīriešiem jāgriež mati vecā

mēnesī, tad viņi tik drīz neataug.

A. Salmans, Balvi.

19080. Matus vajagot griezt jau-
nā mēnesī, tad tie augot gari un

biezi.

K. Corbiks, Jelgava.

19081. Mati jāgriež jauna mēne-

sī, lai viņi kupli ataug.

P. Š., Rauna v. Rīga. J. Rube-

nis, Ērgļi. J. Simbruks, Bauska.

19082. Lai mati labāk augtu, to

gali jāapgriež jaunā mēnesī.

M. Vētra, Tirza.

19083. Mati jācērp jauna mēnesī,

tad augs kupli mati un nenovilksies.

J. Apsalons, Sēļpils.

19084. Mati jāgriež augoša mē-

nesī, lai ātri ataug.
A. Biša, Vijciems.

19085. Mati jācērp jaunā mēnesī,
lai labi aug.

P. Augstkalniņš, Vecpiebalga.

19086. Ja grib, lai mati labi at-

aug, tad viņi jāgriež jaunā augošā
mēnesī.

M. Poriete, Ēvele.

19087. Ja augoša mēnesī apgriež

matus, tad labi aug.
E. Druvnese, Irlava.

19088. Ja grib, lai aug gari mati,

tad vajag tos apgriezt augošā mē-

nesī.

E. Kampare, Skrunda.

19089. Lai meituom augtu leli

moti, vajaga jaunā mēnesī nūcierpt
tīm golus, tūlaik aug leli.

P. Vaivods, Vārkava.

19090. Lai mati augtu kupli, tad

viņi jāgriež pieņemošā mēnesī.

K. Pavasare, Drabeši.

19091. Mati vīrietim jāgriež jau-
nā laikā, tad tie labi aug.

N. Freidenfelds, Talsi.

19092. Mati jāgriež jaunā mēne-

sī, tad tie drīzi ataug. Vecā mēnesī

grieztie mati lāgā neataug.

J. Jurjans, Jaungulbene.

19093. Ja matus griež veca mē-

nesī, tad tie tik drīz neuzaug.

Z. Lancmanis, Aduliena.

19094. Ja matus griež veca mē-

nesī, tad tie ātri ataug.

Z. Lancmanis, Lejasciems.

19095. Ja veca mēnesī matus

griež, tad uz priekšu tie lēnām aug.

J. A. Jansons, Vecpiebalga.

19096. Matus nekad nevajag ap-

griezt vecā pilnā mēnesī, tad neaug,

bet jaunā augošā.
K. Corbiks, Valgunde.

19097. Ka meitvs grib, kab pi
jūs labi augtu moti un byutu skaista

bizja, tod vajag zam Leldīnys Teirā

caturtdīnī nu reita agriņki motus

padgrīzt, tūlaik moti augs cīši labi

un golva nikod nasuopēs.

V. Podis, Rēzekne.
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19098. Matu gali jāapgriež maija
mēnesī, tad aug gari mati.

A. Bērziņš, Rīga.

19099. Ja sievietes apgriež ma-

tus lauvas dienā, tad tie izaug lieli,
gap.

K. Jansons, Plāņi.

19100. Kad matus griež devīgs
cilvēks, tad mati aug lieli un biezi.

G. Stankeviča, Dzelzava.

19101. Par matu griešanu ne-

drīkst paldies teikt, jo tad tie vairs

neaug.
E. Medene, Meirani.

19102. Kad ar nazi matus no-

griež, tad tie vairs neaugot.
M. Valts, Nīca.

19103. Veci ļaudis, griežot ma-

tus vai arī nagus, visu nogriezto

rūpīgi noglabā, lai pastarā tiesā

visi miesas . piederumi būtu kopā.

[Sal. nagi.]
T. Dzintarkalns, Talsi.

111. Matu pīšana.

19104. Ja matus pinot kadu naš-

ķi neiepin, tad tas nozīmē ceļu.
E. Rotmane, Jaunauce.

19105. Kad atstāj matu kušķi ne-

iepītu, tad ceļš priekšā.

V. Eglīte, Sēja.

19106. Ja matus pinot kāda šķip-
sna paliek neiepīta, tad ir ceļš gai-
dāms.

P. Zeltiņa, Rīga.

19107. Kad matu bizē paliek ne-

iepīts mats, tad drīzumā sagaidāma
ceļošana; ja garš mats, tad garš
ceļš, ja īss — tad īss ceļš.

A. Jaunzeme, Lizums.

19108. Ja matus pin un paliek
pāri kāda šķipsna, tad ir garš ceļš
priekšā.

K. Corbiks, Jelgava.

19109. Matus pinot, ja kāda šķip-
sna paliek neiepīta, tad tāls ceļš būs

jāiet.
A. Tidriķe, Pabažu jūrmala.

19110. Ja pin matus un paliek
kāds matu kušķis, tad priekšā tāls

ceļš.
K. Kristape, Olaine.

19111. Ja, matus pinot, paliek

neiepīta kāda matu šķipsna, tad sa-

gaidāms garāks ceļš.
E. Kampare, Skrunda..

19112. Ja matus pinot paliek kā-

da šķipsna vēl neiepīta, tad priekšā
būs ceļojums.

T. Cimdiņa, Ķoņi.

19113. Matus sukājot jeb pinot,

ja paliek šķīriens, tad būs jāceļo.
F. Rozentale, Talsi.

19114. Ja, matus pinot, paliek kā-

da šķipsna neiepīta, tad sagaidāms
kāds ceļojums.

V. Greble, Valka.

19115. Matu šķipsnu, kas meitai

matus pinot vaļā paliek, sauc par

laimes šķipsnu.
K. Jansons, Trikāta.

19116. Ja, matus pinot, meitai

kāds matu šķipsnis vaļā paliekot, to

tālu aizprecēs, jeb tāls ceļš būs

priekšā.
K. Jansons, Plāņi.

19117. Ja, matus pinot, paliek
kāda matu šķipsna neiepīta, tad

kāds klusībā mīl.
V. Greble, Valka.
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19118. Ja, matus pinot, paliek
kāda šķipsniņa vaļā, tad kāds sle-

peni mīlē.

E. Bērziņa, Mālpils.

19119. Kad meitai netīšām pa-
liekot bizē neiepīta matu šķipsna,
tad to kāds 'slepeni mīlējot.

H. Skujiņš, Smiltene.

19120. Ja, matus pinot, kāda

šķipsna paliek nepiepīta, tad kāds

slepeni mīlē.

A. Pidriks, Sauka.

19121. Ja sapin matus vienā bizē

un, pārliekot pār galvu, matu gali
aizsniedz zodu, tad laiks precēties.

R. Gailīte, Liezēre.

19122. Ja, matus divās pīnēs pi-
not, mugurā paliek kāda šķipsna

neiepīta, tad drīzi dabūs dāvanas.

M. Rumpe, Tirza.

19123. Ja, matus pinot, kāda

šķipsna matu palikusi neiepīta, tad

sagaidāma dāvana.

V. Slaidiņa, Drusti.

19124. Ja, matus pinot, paliek
kāda šķipsna neiepīta, tad dabūs

dāvanas.

M. Poriete, Lubāna.

19125. Ja, matus pinot, kāda

šķipsna pāri palikusi, kāds apdā-
vinās.

V. Hazeha, Nītaure.

19126. Ja, matus pinot, kāds pie-

lups paliek nepiepīts, tad dabūs dā-

vanu.

M. Švarcbacha, Svirlauka.

19127. Ja matu šķipsna paliek
nepiepīta, tad dabūs vēstuli.

A. Ratniece, Pabaži.

19128. Ja, matus pinot, paliek
kāda šķipsna nesapīta, tad dabūs

iepazīties.
V. Duka, Vidzemes Maliena.

19129. Ja, matus pinot, paliek
šķipsna ārā, tad sagaidāms kauns.

A. Rudīte, Jaunpiebalga.

19130. Kad pin matus, tad ne-

drīkst ēst, jo tad tie neaugs.

L. Šmīdeberga, Zemgale.

19131. Ja matus pin un neiznāk

labi, tad arī dzīvē neiet labi.

T. Dzintarkalns, Talsi.

IV. Mati, nogriezti un

izsukāti.

19132. Matus nedrīkst mest pa

logu ārā, tad mati izkrīt.

E. Rudīte, Jaunpiebalga.

19133. Matu vīkstoļus nekad ne-

vajag mest pa logu ārā, tad galva

sāp.
M. Kalniņa, Rīga.

19134. Izsukātos matus nedrīkst

vējā izmest, tad sāp galva.

M. Vilciņa, Pope.

19135. Matus nedrīkst caur logu
sviest, jo tad ļoti sāpot galva.

M. Koškina, Elēja.

19136. Ja matus laižot vēja

sāpot galva.
K. Briežkalns, Dole.

19137. Ja galvu sukā, tad neva-

jaga matus palaist vējā, jo tad gal-
va sāp.

K. Kristape, Olaine.

19138. Ja nogriež matus vai arī

galvu sukājot kādi izraujas, tad tos

nedrīkst mētāt pa zemi vai palaist
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vējā, jo tad sāp galva. Matus vis-

labāk iemest ugunī, tad galva ne-

kad nesāpēs.

A. Ansone, Skrunda.

19139. Izsukātus jeb nogrieztus

matus nemet ārā, lai putni tos

ligzdā neienestu, no kā ceļas galvas

sāpes.
P. Š., Rauna.

19140. No galvas nogrieztus ma-

tus nevar sviest vējā, jo citādi būs

mājā nepatikšanas.

V. Pilipjonoks, Asūne.

19141. Matus nevajaga lauka

sviest, tad putniņiem kājas sapinas.
K. Kristape, Olaine.

19142. Matus nedrīkst mest ārā,

jo tad putni tos ievelk ligzdā un

sāp galva.
J. A. Jansons, Piņķi.

19143. Nogrieztus matus nevar

mest laukā; ja putni tos dabū ienest

ligzdās, tad sāp galva.

J. Niedre, Džūkste.

19144. Matus nevar pa logu ārā

mest, jo tiklīdz putns tos ienesīs

ligzdā, mati sāpēs un neaugs.
A. Tidriķe, Pabažu jūrmala.

19145. Matus nedrīkst nomest tā,

ka tos var putni dabūt un ievilkt

ligzdā, jo tad mati vairs neaug.

E. Laime, Tirza.

19146. Kod izkriss nu golvvs
moti, un tu jūs nasalaseisi, a tiks

lovs mots putnam kņābī un pu-

tyns nūnes jū uz sovu perēkli, tod

nu tuos reizis tev suoks suopēt
golva un to nikod jū navareisi iz-

ļečeit.
V. Podis, Rēzekne.

19147. Nevajaga matus pa logu
ārā mest, jo tiklīdz ka putns dabūs

ienest ligzdā, tā mati vairs neaug.
V. Priedīte, Mālpils.

19148. Matus, kuri izkrīt, ne-

drīkst sviest ārā, lai tos putni ne-

ievītu ligzdā, jo tad būs kāda ne-

laime.

K. Corbiks, Jelgava.

19149. Matus nedrīkst mest ze-

mē. Ja putns tos ievelk ligzdā, tad

ir grūts mūžs.

K. Corbiks, Līvbērze.

19150. Ja putns dabū kāda cil-

vēka matus ievīt ligzdā, tad tā mati

noies.

V. Saulīte, Mālpils.

19151. Pavasaros mati nav jā-
sviež laukā, jo tad galva sāp.

R. Kalniņš, Lubāna.

19152. Kad galvu sukā, tad iz-

ķemmētos matus nedrīkst sviest

zemē. Ja šos matus zvirbuļi iene-

sot pērklī, tad galva sāp.
Skolnieku pulciņš, Jēkabpils.

19153. Savus matus nedrīkst

mētāt, citādi putni ievīs savā lig-
zdā un tad sāpēs galva, kamēr put-

ni bērnus izvedīs.

J. Šmits, Ķēči.

19154. Tos matus, kas galvu su-

kājot nonāk, vajaga iesviest ugunī

vai savākt. Ja izsviež laukā, tad

vējš viņus iznēsā vai putni ienes

ligzdās un tad noiet visi mati no

galvas.
J. Atteka, Nīca.

19155. Matus nevajaga laist vē-

jā; vārnas aiznesot un iepinot

ligzdā, bet tam, kā mati bijuši,

paliekot pēc kāda laika kaila gal-

va — mati noejot.
K. Briežkalns, Dole.
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19156. Ja izkritušos matus pa-

laiž vējā, lai putni tos ievītu lig-

zdiņā, tad mati neaug.

H. Dravniece, Alūksne.

19157. Ja izkritušos matus ne-

sadedzina, tad putni tos ievelk

ligzdās un mati vairs neaug.

J. A. Jansons, Skrīveri.

19158. Ja, galvu sukājot, izkri-

tušos matus sviež zemē, tad mati

neaug.
E. Reinbacha, Vecpiebalga.

19159. Kad galvu sukā, matus

nedrīkst mest zemē, jo tad sāp gal-
va. Ja tādus matus caurā kokā

kāds putns perēklī ievelk, tad cil-

vēkam veselība zūd.

V. Hazena, Nītaure.

19160. Matus laukā mest nekad

nedrīkst. Var gadīties, ka vējš tos

aiznes uz kādu čīkstošu koku. Tad

tam cilvēkam, kura matus vējš aiz-

nesis, savs mūžs čīkstot jānobeidz.
A. Zahte, Bērzpils.

19161. Matus nevajag vējā mest,

kad iepūš čīkstīgā kokā, tad kauli

čīkst.

Z. Prauliņš, Aumeisteri.

19162. Matus nevajag ārā mest,

ja vējš ienes tos šķīkstošā kokā,
tad vairs neaug.

V. Rūnika, Skujene.

19163. Matus nedrīkst citur no-

mest kā tik ugunī sadedzināt; ja

viņus apēd putni, tad tie aptinas

viņiem ap sirdi un matu īpašnie-
kam sāp galva.

M. Navenickis, Zasa.

19164. Nogrieztus matus jāmet
ugunī; ja tos izslauka mēslos, un

putns viņus ienes savā ligzdā, tad

cilvēkam sap galva un tam jāčīkst
kā putna bērnam.

J. Jaunsudrabiņš, Nereta.

19165. Mati jāsviež ugunī, jo ci-

tādi viņus varot ienest putni savā

ligzdā, un tad tam cilvēkam, kam

viņi piederējuši, sāpēšot galva.
0. Darbiņš, Birži.

19166. Nogrieztos matus nevar

mest ārā, bet tie jāsadedzina, jo
kad putni tos ienes ligzdā, tad sāp

galva.
Alksnis-Zundulis, Naudīte.

19167. Nogriezti mati jāsalasa
un jāiemet ugunī, lai galva ne-

sāpētu.
A. L.-Puškaitis, Džūkste.

19168. Izsukājis matus — sade-

dzini, nedrīkst tos nomest, sevišķi
ārā, jo putni varētu ievilk savā

ligzdā. Tad mati noiet.

L. Pilsētniece, Bebri.

19169. Mati, kas sukājot iziet,

jāmet ugunī, jo kad kāds putns

tos ievelk ligzdā, tad sāp galva.

J. Steglavs, Jelgava. A. Zeibe.

19170. Kas savus nogrieztos ma-

tus nesadedzina, tam utis pieme-

tas.

A. Laksevice, Talsi.

19171. Matus nedrīkst sviest

ugunī, jo varot izplaucēt Uguns
mātei acis.

O. Darbiņš, Birži.

19172. No galvas nogrieztos ma-

tus nevar mest krāsnī, tad galva

sāpēs.
V. Pilipjonoks, Asūne.

19173. Nevajag matus ugunī
mest, tad galva sāp.

A. Aizsils, Lubāna.
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19174. Matus nedrīkst mest ugu-

nī, citādi sāp galva.

K. Corbiks, Līvbērze.

19175. Matus nevajaga mest

ugunī, tad sāp galva.
A. Zandere, Dole.

19176. Nogrieztu matu nedrīkst

laist vējā jeb mest ugunī, tad tam

sāp galva.
K. Bika, Gaujiena.

19177. Ja matus griež, tad no-

grieztos matus vajagot savākt ko-

pā; ja nesavācot, tad sāpot galva.

K. Corbiks, Kroņa-Vircava.

19178. Sukājot izkritušos matus

nevajagot nomētāt, kā citi var mīt

ar kājām, jo tad citi pa galvu dan-

cošot.

L. Žagata, Dzelda.

19179. Meitas matus aiz istabas

vērbaļķa aizbāž, lai gari lini aug,

bet puišu un vīru met ugunī.

K. Jansons, Viļāni.

19180. Mati jāgriež zirgu kūtī,
lai tie izaug tik gari kā zirgu astes.

K. Līdeka, Meirani.

19181. Lai mati augtu gari, tad

matiem gali jāapgriež un jāiemet
zirgu stiliņģī.

E. Poriete, Lubāna.

19182. Kad matus nogriež un ja
viņus grib ataudzēt garus, tad šie

mati jānosviež zirgam zem kājām.
A. Aizsils, Meirāni.

19183. Saimniekam nogrieztie
mati jāmet zirgu stallī, lai laimē-

tos ar zirgu audzēšanu.

K. Corbiks, Tukums.

19184. Vīriešiem nocirptos ma-

tus vajaga nest uz stalli, jo tad no

matiem izaugs kurnēji.

E. Pūriņš, Skujene.

19185. Kad matus griež, tad tie

jānes uz kūti un ar tiem jāpakaisa
zirgs, jo tad tas nesper un arī ne-

kož.

K. Strautiņš, Mēdzūla.

19186. Kad matus griež, tad ar

tiem jākaisa zirgi, lai labi pado-
tos.

A. Zālīte, Bērzpils.

19187. Nogrieztie mati jāaiznes
uz stalli un jāpaber apakš zirgu si-

lēm, tad mati neiet nost.

P. Zeltiņa, Ikšķile.

19188. Ja matus griež, tad ar

tiem jākaisa zirgs, lai zirgi labi pa-
dodas.

M. Leimane, Lubāna.

19189. Kad vīrietis griež matus,

tad tie jāaiznes uz zirgu stalli, lai

kumeļi labi izdodas un lai zirgi si-

les nekremt.

P. Š., Bauna. K. Jansons,

Plāņi.

19190. Ja griež matus, tad no-

grieztie mati jānomet kūtī, kur

zirgi stāv. Tad mati aug tik gari kā

zirga aste.

J. Andriņš, Taurkailns.

19191. Nogriezti mati jānes kū-

tī, zirgam zem kājām, tad augs

biezi.

M. Brīdaka, Jaunroze.

19192. Puikas mati jānorok
stallī sūdos, lai puika ir stiprs kā

zirgs.
K. Jansons, Plāņi.
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19193. Puikas mati uz stalli jā-

nes, lai zirgiem lielas krēpes aug.

K. Jansons, Plāņi.

19194. Nogriezti mati jāmet zir-

gu būdā, tad aug skaisti zirgi.

V. Spandegs, Pociems.

19195. Kad nogrieztus matus pa-
met zirgiem pa kājām, tad ir

glumji zirgi.

K. Jansons, Plāņi.

V. Matu mazgāšana.

19196. Kad meitai mati lēni

žūst, tad tā dabū dzērāju vīru.

Z. Putele, Sabile.

19197. Ja izmazgāti mati ilgi
stāv slapji, tad vīrs būs dzērājs.

V. Johansone, Jaunpiebalga.

19198. Ja sestdienas naktī sie-

vietei mati neizžūst, tad viņai

grūts mūžs.

K. Jansons, Plāņi.

19199. Ja mati pēc izmazgāša-
nas labi nežūst, tad matu nēsātā-

jam ir grūts mūžs.

A. Kondrate, Cēsis.

19200. Ja meitai līdz otram rī-

tam mati neizžūst, tad tai būs grū-
ta dzīve.

A. Miglava, Rīga.

19201. Kam izmazgāti mati ilgi

slapji stāv, tam grūts mūžs.

E. Laime, Tirza.

19202. Ja mati ilgi slapji stāv,

tad tā cilvēka mūžs esot garš un

grūts, ja ātri izžūst, tad īss un

viegls.
A. Gulbe, Burtnieki.

19203. Ja izmazgāti mati ātri

izkalst, tad būs laba dzīvošana.

P. Zeltiņa, Ikšķile.

19204. Ja pēc mazgāšanas mati

ātri izžūst, tad ātri mirst.

V. Eglīte, Lielstraupe.

VI. Zīlēšana un prāto-

šana.

19205. Ja mati krīt ara, tad tiek

mīlēts jeb mīlēta.
V. Rimpele, Rīga.

19206. Ja mati iet nost, tad sle-

peni kāds mīlē.

E. Melnbārdis, Virbi.

19207. Ja mati krīt ārā, tad

brūtgāns ir atstājis.

S. Dunkule, Jaunauce.

19208. Ja mati krīt āra, tad

brūtgāns atstāj.
M. Breikša, Līgatne.

19209. Ja matus apbrīno, tie no-

iet.
V. Liepiņa, Penkule.

19210. Matus nevar lielīt, tad

tie izkrīt.
A. Ozoliņa, Taurene.

19211. Matus nedrīkst slapināt

ar siekalām, jo tad tie trūkst.

E. Jēpe, Palsmane.

19212. Ja vīrietim mati paši no

sevis šķiras uz divām daļām, tad

tas šķirsies no piederīgiem.

K. Grantiņš, Krustpils.

19213. Ja pie drēbēm atrod kā-

du matu pieķērušos, tad kāds cil-

vēks ar šādiem matiem domā par

šo cilvēku.

M. Breikša, Līgatne.
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19214. Ja mati iet nost, tad sa-

gaidāmas lielas bēdas.

H. Vieglais, Vecpiebalga.

19215. Nevajaga ņemt citu ma-

tus no ķemmes, jo tad roku pirk-
stiem plīst atskabargas.

E. Jepe, Palsmane.

19216. Ja no ķemmēm ņem ārā

otra matus, tad plīst pirkstiem at-

skabargas.
E. Pļaviņa, Koknese.

19217. Mati jasuka apinaja
tad aug cirtaini.

M. Leimane, Lubāna.

19218. Ja gribot garus matus ie-

gūt, tad vajagot piektdienas rītos

aiziet uz mežu, nostāties pie garas

priedes un tos sukāt, tad tie tik-

pat gari būšot.

B. Vinkmane, Jaunpiebalga.

19219. Ja grib garus matus, tad

Zaļās ceturtdienas rītā bez saules

lēktas jāiet zem raudu bērza un

jāsukā galva, lai mati labi augtu.

E. Aizpurve, Lubāna.

19220. Piektdienā pēc saules

noiešanas nedrīkst sukāt matus, jo
tad mati izkrītot.

E. Metuzals, Rīga.

19221. Matus nevajaga par pie-
miņu dot, citādi devējs un ņēmējs
paliek viens uz otru dusmīgi.

K. Corbiks, Jelgava.

19222. Matus par piemiņu ne-

drīkst ņemt, jo tad viņi dzīvē sa-

gādās daudz ļaunuma.

A. Šulcs, Mangaļi.

19223. Kreisās kājas papēdī sie-

va vīra matus nesā, lai tā par vīru

varētu valdīt.

K. Jansons, Plāņi.

19224. Ja kādam cilvēkam ir

tumši mati un starp tiem ir kāda

gaiša matu šķipsna, vai arī starp
gaišiem matiem tumša šķipsna,
tad tas mirs nelabā nāvē.

M. Zariņa, Ogresgals.

19225. Kas dabiskas vajadzības
izdarot apkārt skatās, tas dabū

sirmus matus.

K. Jansons, Plāņi.

19226. Kad mats ap sirdi apti-
nies un cilvēkam ir slikti ap dū-

šu, tad ir jāēd zivtiņas ar visām

asakām, lai tās norautu matu.

P. S., Rauna.

19227. Ja mati nav savēlušies,

bet tomēr nevar viegli izsukāt, tad

būs nelabs laiks.

L. Straupe, lecava.

VII. Mati sapnī.

19228. Ja sapnī redz sev īsus

matus, tad būs kāda skāde priekšā.

P. S., Rīga.

19229. Ja sapnī redz sev no-

grieztus matus, tad būs kāds zau-

dējums.
P. Š., Rauna.

19230. Ja sapnī redz sev ap-

grieztus matus, tad top apzagts.

K. Jansons, Plāņi.

19231. Ja sapnī redz nogrieztus
matus jeb pliku galvu, tad būs na-

badzīga dzīve priekšā.
P. Š., Rīga.

19232. Ja sapnī matus nogriež,
tad godu zaudē.

M. Zaube, Rīga.

19233. Ja sapni nogriež matus,

tad kautkas jāzaudē.

E. Jēpe, Palsmane.
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19234. Kad sapnī griež matus

jeb dzen bārdu, tad tas ir uz slik-

tu: jāredz kauns jeb skāde.

Aronu Matīss, Bērzaune.

19235. Ja pa sapņiem redz ma-

tus nogriežam, tad pazaudē bagā-
tību.

L. Ozole, Rīga.

19236. Ja pa sapņiem nogriež
no rokas tur augošos matus, tad

zaudē daudz naudas.

L. Ozole, Rīga.

19237. Kad sapnī redz sev ga-

rus matus, tad būs gods.

V. Spandegs, Pociems.

19238. Ja kads sapni redz garus
matus, tad tas iemantos slavu.

K. Meiers, Lubāna.

19239. Kad pa sapinim ir kupli
mati, tad ir kas labs gaidāms. [Sal.
bārda.]

P. Š., Rauna.

19240. Ja sapnī redz sev lielus

matus, tad nozīmē bagātību jeb
lielas dāvanas.

P. Š., Rauna.

19241. Ja sapnī redz pats sev ga-
rus matus, tad būs ilgs mūžs

priekšā.
P. Š., Ropaži.

19242. Ja sapnī redz sev lielus

matus un kuplu bārdu, tad būs

laime.

J. Rudītis, Rīga.

19243. Ja sapnī redz garus ma-

tus vai bārdu, tad būs bagāts.

M. Stupele, Rīga.

19244. Kad pa sapiniem ir balti

mati, tad tiks godā.
H. Skujiņš, Smiltene.

MATĪSA DIENA (25. februarī).

19245. Divdesmitceturtā febru-

ārī ir apustuļa Matīsa diena. Tā

mums ir kukaiņu diena. Ko tanī

dienā strādā, to kukaiņi saēd; un

kur kāds tanī dienā ko mājās ie-

ved un noliek, tanī vietā vasarā

mūžam čūskas guļot; un ja kāds

tanī vakarā uguni istabā ienes, tad

pa vasaru brīnum niknas mušas

esot. Bet ja to dienu labi ceptu cū-

kas gaļu ēdot, tad tanī vasarā ne-

vienu čūsku neredzot.

No Kolkas jūrmalas. ~Ziņas
un stāsti par Dieva valstības

lietām." 1852. IV. Aizliegts izd.

19246. Matīsa dienā nedrīkst no

meža nest žagarus, tad čūskas nāk

tuvu pie mājas.
I. Mennika, Ainaži.

19247. Matīsdienā nedrīkst no

meža nekā mājās nest, citādi čūs-

kas visu gadu nāk māju tuvumā.

Tas tāpēc, ka ļaudis tic, ka Matīs-

dienā sastingušās meža radības at-

dzīvojas. [Sal. kustoņu diena.]
J. A. Jansons, Salaca.

19248. Matīsa dienā nedrīkst

mājās nekā ienest, tad čūskas ap-

meklē mājas. [Sal. Ģertrūdes, Bin-

da un citas dienas.]
T. Dzintarkalns, Talsi.

19249. Matīsa dienā viņi novēro

laiku, lai noteiktu ziemas garumu.

Viņi neņem nekādu sietu rokā, lai

kukaiņi nerastos. Viņi nešuj, lai

čūskas nedzeltu lopus.

A. W. Hupel, Top. Nachrich-

ten, 1777, 11, 144.

19250. Matīsa diena ar sietiem

nestrādā, lai kaņepēs sausnes ne-

aug.
_

_

K. Jansons, Plāņi.
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19251. Matīss laužot ledu pušu;
bet kad ledus neesot, tad viņš to

radot, saldējot jaunu.
D. Ozoliņš, Jaunroze.

MATRONI.

19252. Ja zirga astes garā spal-

va iekrītot ūdenī, tad viņa palie-
kot dzīva un tādu ūdens tārpu sau-

cot par matronu. Matroni ielienot

cilvēka miesā, kādēļ tādās vietās

cilvēks nevarot mazgāties, kur

matroni dzīvojot.
P. Š., Rauna.

19253. Ja vilnātnu zeķi valkājot

kājā rodas ievainojums, tad saka,
ka tur matrāni iegājuši. Tad veci

ļaudis liek matrānus liet. Sasien

kādas rudzu rogas kopā un lej par
tām ūdeni virs vainas. Tā matrā-

nus varot ieskalot rudzu rogas

akotos.

E. Jurēvics, lecava.

MATUPOLIS.

19254. Kad brūtei noņēmuši vai-

ņagu no galvas, tad kāzu viesi cits

citam sajaukuši matus un šo pa-
rašu saukuši par matupoli.

P. Š., Nīgranda, Ezere.

MATU ZĀLES.

19255. Matu zāles noder pret
blaugznām. Aug rozā ziediņiem un

sīkām lapām. Viņas aug dārzos un

grāvmalās. Ar šīm zālēm novārītā

ūdenī izmazgā katru vakaru galvu.
K. Celmiņš, Balvi.

MAZĀ MĀŖA (8. septembrī).

19256. Mārijas dzimšanas dienā

Umurgā pie baznīcas zemnieki ne-

suši upurus.

Baznīcas vizit., 1669.

19257. Marijas dzimšanas dienu

sauc par mazo Māru.

P. Š., Rauna.

19258. Mazā Māra (8. septembrī).
Rudens Māras diena bija 8. sep-

tembrī.

A. Straudovskis, Lielplatone.

19259. Rudens Māra, 8. sep-

tembrī. Pēc rudens Māras sāk no-

ņemt kartupeļus.
M. Navenickis, Zasa.

19260. Maza Māras diena cirpu-
ši aitas.

S. Gūberts, 1688.

19261. Ja Māras dienas nedēļā
ir lini mārkā, tad Māra tos saēd;

bet ja pārmet kādu dzelzi pār mār-

ku, tad Māra nekā nekaitēs.

Atbalss k. 1894. P. Lodziņš,

Sērpils.

19262. Māras dienā nedrīkst at-

stāt mārkā linus, tad Māra saēdīs

šķiedras.
J. Apsalons, Sēļpils.

19263. Ja gadās, ka mazās vai

lielās Māras dienas naktī lini ie-

mērkti, tad jāuzliek jau iepriekšē-

jā dienā uz mārka izkapts vai cits

kāds dzelzis, lai lini nesabojātos,
lai tiem būtu labi šķiezni un labs

svars.

Mucukalns, Stende.

MAZGĀŠANĀS.

19264. Samazgainā ūdenī, kur

ēdienu trauki mazgāti, nedrīkst

muti mazgāt, lai netieci aprunāts.

J. Jansons, Plāņi.

19265. Pēc mazgāšanās pirms

jāslauka rokas, tad seja, lai nesā-

pētu zobi. (Šī ticība vēl tagad dzī-

vo.)
J. Jakans, Bebrene.
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19266. Lai būtu skaists, tad jā-

mazgājas ūdenī, kurā pēc maizes

mīcīšanas rokas mazgātas.

M. Štāla, Kaltene.

19267. Kad grib tīri nomazgā-

ties, tad vajaga noberzēties ar mār-

rutka lapām.
K. Lielozols, Nīca.

19268. Ja kāda cilvēka samazgā-
tā vannas ūdenī izmazgā drēbes

vai traukus, tad tāds ūdens būšot

tam mazgātājam jādzerot viņpa-
saulē.

L. Aizpurve, Lubāna

19269. Jāmazgājas piena sulas,

jo tad seja būs balta.

J. Zvaigzne, Rēzekne.

19270. Ja ūdens priekš mazgā-
šanās uzvāroties, tad metoties da-

žādi augoņi; bet vajagot tik ogli ie-

mest, tad nekas nekaitot.

F. Parups, Zante.

19271. Kas mutes mazgājamo
ūdeni ugunī lej, tam acis sāp. [Sal.
pirts.]

K. Jansons, Plāņi.

19272. Tādā traukā, kur piens

bijis, nevar mazgāties, tad acis

sāpot, t. i. asarojot.
R. Bērziņš, Džūkste.

19273. Kas mazgājas tādā ūdenī,
kur bērns mazgāts, tas paliek ne-

precēts.
J. Tredmans, Bērze.

19274. Kad maizes ūdeni maz-

gājoties, tad nekad slims nepalie-
kot.

R. Bērziņš, Džūkste.

19275. Kas mazgājas samazgai-
nā ūdenī, tas tiek aprunāts.

K. Jansons, Plāņi.

19276. Lai nesāpētu zobi, vajag

pēc mazgāšanās arvienu iesākt

slaucīt pirmo kreiso roku.

E. Rotmane, Jaunauce.

19277. Ja meita mazgādamies

nolej sev netīšām vēderu, tad viņas
vīrs būs dzērājs.

K. Jansons, Plāņi.

19278. Kad nomazgā muti, tad

nedrīkst ūdeni izliet pa kājām, tad

ļaudis apsmej un aprunā.
M. Auziņa, Rīga.

19279. Ūdeni, kurā cilvēks maz-

gājies, nedrīkst vakarā liet laukā,

tad Laimai acis pielej.
A. Bulle, Zvarde.

19280. Kad ir nomazgājies, tad

savu mutes ūdeni vajaga izšļākt

laukā pret rītiem, lai būtu pastā-

vīgi modrs. Ja to neizdara, un ūde-

ni cits ielej cūku mucā, tad nekas

neveicas.

A. Pilskalns, Skrunda.

19281. Jāmazgājas veca mēnesi,

tad miesa neniez.

E. Vīksne, Vecpiebalga.

19282. Kad vēl nav dzirdējis

dzeguzi kūkojam un iet upē maz-

gāties, tad paliek slims.

R. Bērziņš, Džūkste.

19283. Pavasarī, kad iet pirmo
reizi upē mazgāties, tad vajag iet

trīs dienas no vietas, jo tad neme-

tas tajā vasarā uz miesas augoņi.
Z. Bergmanis, Aizupe.

19284. Ja nomazgājies un neno-

slaucījis seju dara kādu darbu, tad

to darbu dara velnam.

A. Aizsils, Meirani.



Mazgāšanas sapnī.

19285. Ja pa sapņiem mazgā-

jas, tad jo aukstāks ūdens, jo lie-

lāks prieks.
L. Ozole, Rīga.

19286. Ja sapnī redz sevi maz-

gājamies, tad būs slims.

E. Zariņa, Anniņmuiža.

19287. Ja sapnī mazgājas, tad

būs slimība.

A. Aizsils, Prauliena.

MĀCĪŠANĀS.

19288. Pie tā paša galda, kur

otrs ēd, nevar mācīties, jo no tādas

mācīšanās nebūs nekāda labuma.

V. Arbidāns, Latgale.

19289. Ja mācoties sež uz loga,
tad nekā nevar iemācīties.

V. Amoliņa, Olaine.

19290. Ja vakara netīk mācīties,
tad rītu skolā izsauks atbildēt.

E. Melnbārdis, Virbi.

19291. Ja kāds saka, ka viņš ko

nemāk, tad viņam atbild: „Izkasi

mākuļam pautus!"
K. Jansons, Plāņi.

MĀCĪTĀJS.

19292. Ja ceļa satiek mācītāju,
būs nelaime.

V. Pilipjonoks, Asūne.

19293. Ja ceļā satiksi baznīc-

kungu vai priesteri (pareizticīgo

mācītāju), nebūs sekmju nodomā-

tā lietā.

A. Aizsils, Zilupe.

19294. Kad mācītājs iet bērnus

pārklaušināt, tad bērnam vispirms
jāskatās mācītājam uz kājām, ci-

tādi būs bailes.

E. Laime, Tirza.

19295. Kad bērnam, pie mācī-

tāja ejot, ir no mācītāja bailes, tad

viņam jāskatās papriekšu uz mā-

cītāja kājām.
K. Jansons, Plāņi.

19296. Ja mācītājs par kādu

slimnieku baznīcā kancelē Dievu

lūdz, tas tas slimnieks pēc trīs die-

ni vai pēc trīs nedēļām atlabojas
vai mirst.

K. Jansons, Plāņi.

19297. Kad pie slimnieka ved

mācītāju un vedamie zirgi stāv ar

nolaistām ausīm, tad slimnieks

mirst; bet slimnieks paliek vesels,

ja zirgi izliekas spirgti.
J. Simbruks, Bauska.

Mācītājs sapnī.

19298. Kad mācītāju redz sapni,
tad būs naids.

P. Zeltiņa, Ikšķile.

19299. Sapnī mācītājs nozīmē

velnu.

K. Jansons, Plāņi.

MĀJA.

19300. Jaunu māju būvējot ne-

vajaga būvi sākt kukaiņu dienā.

Piemēram, ja kalendārā ir skorpi-

jons jeb vērsis, jo tad māju apsēž
tarakāni, blaktis un blusas.

K. Krastiņš, Mālpils.

19301. Mūsu pagasta saimnieks

šo rudeni, grunti izracis un pirmo
akmeni ievēlis, paņem div cimdus;

vienu pieber ar oglēm, otru ar mai-

zi, aizsien cieti un slepeni noliek

pie ieliktā stūra akmeņa. Tad sūta

puiku, lai šis paņem vienu no šiem

cimdiem. Ja tam gadās cimds ar

maizi, tad tur māju var celt; bet ja

puika atnes cimdu ar oglēm, tad

ēka aiziešot ar uguni.
Latviešu Avīzes, 1853, 2.
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19302. Māja jāiegroza ziemeļrī-
ta vējā; vakara un dienvidus vējā
iegrozīta ēka būs slapja.

Atbalss k. 1592. J. Kriķis,
Starti.

19303. Jaunā mājā uguns pirmo
reiz jāienes caur jumtu („šķori"),
tad dūmus labi vilks.

A. Aizsils, Lubāna.

19304. Jaunās mājās jāaiznes
sāls un maize, lai būtu svētība jau-
nā vietā.

F. Heidene, Talsi.

19305. Ja maja čīkst, tad tiem

iedzīvotājiem tā māja būs jāatstāj.
A. Aizsils, Lubāna.

19306. Ja čīkst grīda, sienas un

istabas lietas, tas nozīmē dzīvokļa

maiņu.
L. Lauva, Lubāna.

19307. Ja pirmo reizi kurās mā-

jās ieejot ar durvīm sasit kāju, tad

šais mājās drīz būs bēres.

V. Miķelans, Dunava.

19308. Katrā mājā jāturot melns

suns, melns gailis un melns kaķis;
kad visi šie ir mājā, tad tanī mā-

jā valda miers.

E. Aizpurve, Lubāna.

19309. Ja no mājas grib izdzīt

visus ļaunos garus, tad uz visām

polodzēm jāuzzīmē kāšu krusts.

L. Pogule. Gatarta.

19310. Lai uzzinātu, vai mājās
nava kāda vieta apburta jeb ļauna

gara apsēsta, tad vadāja pa visām

malām lāci. Ja lācis gāja iekšā, tad

nebija apburta; bet ja negāja, tad

tā vieta bija apburta un tā bija ar

lāci jāizrūcina.
G. Pols, Bauska.

19311. Māja, kur dzīvojuši ļau-
dis naidā, esot bijusi jāizrūcina ar

lāci, tad ļaunums aizejot.

G. Pols, Vecgulbene.

19312. Ja piektā vakarā pēc sau-

les aiziet uz kapsētu, uzmeklē

krustu ar vienu pašu zaru, izrauj
to zaru un piesit pie otra mājas

sliekšņa, tad tās mājas iedzīvotā-

jam būs jāiziet.
F. Brīvzemnieks, 1881. VI, 205.

19313. Mājas tāpēc taisītas bieži

kopā, lai aizsargātos no zvēriem

un ļauniem cilvēkiem.

G. Pols, Vecgulbene.

Maja sapni.

19314. Ja sapnī staigā pa vecu

māju, tad būs grūta nākotne.

J. Jurjans, Jaungulbene.

19315. Kad sapnī redz māju bez

jumta, tad tas ir uz sliktu, grūtu,

trūcīgu dzīvošanu.

Aronu Matīss, Bērzaune.

19316. Sapnī caura maja ir ne-

laimīgā dzīvošanā.

Aronu Matīss, Bērzaune.

19317. Kad sapnī māja nodeg

jeb siena izgāžas, tad būs kāds

mirons.
Aronu Matīss, no vecas mā-

miņas, Bērzaune.

19318. Kad sapnī māja deg vai

tik kūp ar dūmiem, tad tas nozīmē

iemītnieku iziešanu no mājas.

Aronu Matīss, no vecas mā-

miņas, Bērzaune.

19319. Ja sapnī redz jaunu mā-

ju, tad kāds pazīstams mirs.

K. Jansons, Plāņi.



19320. Ja sapnī redz jaunu mā-

ju būvējam, tad kāds mirs.

J. Kalniņš, Druviena.

19321. Kad sapnī attālēm (par

gabalu) redz pazīstamu māju spo-

žu un labu, tad tā nodeg.
Aronu Matīss, Bērzaune.

MĀJAS KUNGS.

19322. Mājas kunga cienīšana ir

uzglabājusies līdz mūsu dienām un

1836. gadā mācītāja Karlbloma iz-

postītās svētnīcas, kur nauda, vil-

na, maize, piens un gaiļi ziedoti,

gan nebūs palikušas pēdējās.
K. Rusvurms, BaltUche Mo-

natsschrift, 1861, 146.

19323. Mājas gars dzīvo istabā,

pirtī, kūtī jeb arī sētā un kur kalna

alā. Sevišķi aukstā laikā viņš uz-

turas krāsnī, ķēķī, namā vai kūtī.

Visbiežāki mājas gars piejem saim-

nieka izskatu. Viņa balss ir dobja
un rupja. Viņš mīļo vairāk vīrie-

šus kā sievietes. Sevišķi viņam pa-

tīk bēras un sirmas spalvas zirgi.
Spieģeļi viņam nepatīk. Viņš pār-
vēršas arī par siena kaudzi, snie-

ga kupeni jeb kādu koku. Tomēr

tikai reti dabū to redzēt, lai gan

dzird viņa balsi un soļus. Vispārīgi

viņš ir mājas sargātājs, lai gan to

kam_esot_no-
jemti spārni un daļa spēka. Mājas
gars strādā tikai nakti un palīdz
saimniekam, ja viņš ar to labi sa-

tiek. Visvairāk viņš gādā par zir-

giem. Kādam mājiniekam mirstot,

viņš taisa lielu troksni. Dažreiz

viņš naktīs iekniebj cilvēkiem, no

kā ceļas uz miesas zilumi. Ja zi-

lums nav sāpīgs, tad tas nenozīmē

neko ļaunu; bet ja tas sāp, tad viņš
gribot to cilvēku no mājas izdzīt.

Pa sapņiem mājas gars bieži vien

apglaužot mājas cilvēkus, pēc kā

mēdz zīlēt nākamību. Ja viņš glauž
ar spalvainu roku, tad tas vēlē ba-

gātību; ar siltu roku sludina lai-

mīgu dzīvi, bet ar aukstu roku bē-

das un nabadzību.

V. Pilipjonoks, Asūne.

19324. Mājas kungs esot latvie-

šiem kāds mājas elks.

A. W. Hupel, Top. Nachrich-

ten, 1774, I, 151.

19325. Pie mums [Vidzemē] ci-

tiem saimniekiem ir elka-dievi,
ko sauc par mājas kungiem. Šiem
ir mājas vieta vai kādā kokā, vai

kādā vecā krāsmatā, vai sētmalā,
vai pašu laukā kādā akmenī. Šās

vietas ir cienījamas saimniekam,
kas mājas kungus tura, un tur citi

nedrīkst pieiet klāt. Pats saimnieks

tur tos mielo, upurus nesdams,

Jurģa dienā, Miķēļa dienā un vēl

daudz citās dienās. Brendavīns un

jauns alus šiem gauži patīkot, un

to izlej tai cienījamā vietā. Cits

noslaktē gaili un ierok turpat lī-

dzās, un cits atkal dzīvu gaili ie-

rokot zemē. Blēņu ticīgi ļaudis sa-

ka: šie mājas kungi esot ļauni ga-

ri, ko vajagot apmielot, lai pie mā-

jas nedarot nekādu skādi.

Latv. Jaužu draugs, 1836. 81.

19326. Cits saimnieks, kam arī

tāds mājas kungs bija cienījams,
iet Jurģu dienas vakarā uz muižu

pēc brandavīna, ar ko nakti do-

māja savu elka - dievu mielot.

[Muižas ļaudis to dabū zināt un iet

vaktēt.] Gandrīz jau pusnakts va-

rēja būt, kad dzird, ka šis apklu-
sina suņus, sasauc namā un, dur-

vis aizslēdzis, atnāk uz to cienīja-
mo vietu, baznīcas drēbes mugurā,
vienā rokā brandvīna putele, otrā

gailis. Tik kā atnācis, noliek savu

mantu, metas pats pie zemes un
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runā klusus vārdus, ko nevarēja

saprast. To padarījis, ceļas atkal,

notīra to svētījamo ar rokām, uzlej
brandvīnu virsū un ierok gaili
zemē.

Latv. gada grāmata, 1836. 82.

19327. Pērnajā pavasarā kāds

[saimnieks] nocirta lielu egli, ko

tēvs bija ilgu laiku svētu turējis,
un kur arī pats dažu gadu bija

mielojis mājas kungu.
Latv. gada grāmata, 1836. 82.

19328. Šodien [8. maijā, 1836.

g.] nocirtām [Ērģemē] lielu vecu

meža ābeli.
. .

kas no vecu veciem

laikiem bija mājas kungam par

svētu dzīves vietu. Apakšā akmeņi

bija sadzīti kaudzē un kad tos no-

cēlām, uzgājām visādas ērmīgas
lietas: divi jaunus vistas pautus,
vistas kaulus un spalvas, vecas de-

neškas, dzīparus. Šās lietas saim-

nieks Jurģu naktī bija atnesis Mā-

jas kungam par ēdamo
. . .

Pašam

saimniekam svētā Krustadienā bi-

ja jāņem cirvis līdz un koks bija
jācērt zemē

. . .
Saimnieks pateica

gan mācītājam, sacīdams: viņam

nu esot prieks, ka vaļā ticis no

šiem niekiem
. .

. Teic, ka tiem, kas

mājas kungus gribot atmest, vaja-
got iet Valmieras kaventē nabagus
apdāvināt. Šie nabagi turot aizlūg-
šanas un tās esot gauži spēcīgas un

Debesu tēvs tās drīzāk klausot ne-

kā citu cilvēku lūgšanas.
Latv. gada grāmata, 1836. 83.

19329. Citā vietā mājas kungu
saucot par Vecaini un viņu mielo-

jot paša istabā krāsns augšā. Tur

liekot maizi, sviestu, putru, gaļu
un citas ēdamas lietas. Tad visi

mājas ļaudis ejot ārā un atstājot
istabas durvis vaļā un suņi un kaķi
nākot iekšā to maltīti apēst. Kad

nu par kādu brītiņu atkal nāk iek-

šā, tad visiem esot liels prieks, ka

Vecainis labi paēdis.
Latv. gada grāmata, 1836. 118.

19330. [13. maijā, Ērģemē]. Mā-

cītājs pats ar baznīcas pērminde-
riem iet apkārt pa visu draudzi

... [un] ikkatrā ciemā, kur vēl mā-

jas kungus uziet, tos pagalam iznī-

cina. Vakar pat mācītājs izstaigā-

ja 28 mājas; deviņās vēl vienā Jur-

ģa dienā bija mielojuši Mājas kun-

gus; tie citi 19 saimnieki gan jau

bija atmetuši, bet tās svētās vietas

vēl bija veselas
...

Citam mājas

kungam bija akmeņu ērbēģis uz-

taisīts, citam atkal koka būdiņa no

veciem ecēkšu zariem, citam bija
sēta riņķī apkārt aptaisīta. Kad

akmeņus un koka gabalus nocē-

lām, smirdēja vien: nejauka sma-

ka no zemes nāca augšā no tiem

sapuvušiem pairtiem, ko tur zemē

bija glabājuši, rupuči izlīda ārā,

vistas spalvas un kauli, dzīparu

gali, ar gaiļa asinīm aptecināti,
koka gabali, maizes kukulīši, gra-

ši, veci vērdiņi un vecas deneškas,

tā bija tā manta, ko izrakām no

zemes. Sakrājām vakar vairāk kā

divi rubļi labas kapara naudas no

tiem iznīcinātiem elkiem. Zāle tur

nekad nebija pļauta, koki nekad

nebija cirsti
. . .

Cits saimnieks pra-

sīja, kad nu mājas kungs bija iz-

nīcināts, kas nu ar viņa zirgiem
būšot būt? Kas nu audzināšot kā-

postiņus? Šie tumši cilvēki saka,

mājas kungs cilvēkus, lopus un zir-

gus uzturot pie veselības, audzinā-

jot dārza augļus; Dievs tīrumus

vien sargājot un audzinājot labību

un mežu.

Latviešu ļaužu draugs, 1836. 85—6.

19331. [8. jūlijā Ērģemē.] No 62

mājas kungu vietām salasīja gan-
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drīz 6 rubļi labas kapara naudas

un lielu pulku vecas naudas. Dabū-

ja arī sudraba naudiņu, ko 1551.

gadā licis kalt poļu ķēniņš Sigis-
munds 11.

Latviešu ļaužu draugs, 1836, 118.

19332. Zem Mājas kunga svētā

oša vecā Andreja bērēs nometa

dažus ēdienus un nolēja dzērienus.

Rig. Almanach, 1864. g. Des

alten Andreas Tod, 55.

19333. Ticība Mājas kungiem
jeb Mājas vecākiem ir vēl tik stip-

ra, ka pat tādi cilvēki, kas tiem

vairs netic, baidās aizkārt viņu
svētās vietas.

B. Bergmanis, Magazin, VI,
1838, 153.

19334. Mājas dievus noliktos

laikos ar upuriem un dāvanām pie-

pilda. Mārtiņos, Sīmon-Jūda die-

nā, Jura dienā un citās svētījamās
dienās četrus gaiļus kauj, alu, plā-

ceņus uz galda uzliek. Tad mājas
dieviem papriekšu kādu daļu at-

šķir un tad vēl paši ēd, pēc dzied

un dej.
K. Šilings, 1832. g., Tirza.

19335. Vēl priekš dažiem ga-
diem, varbūt arī vēl tagad, dažos

apgabalos nesti Mājas kungam par

upuri maize, alus, piens, vilna, nau-

da un gaiļi.
Inland, 1836, 39.

19336. Mājas kungiem jāsargā
dārzi un veselība pie cilvēkiem un

lopiem. Tādēļ viņiem arī ziedoja
no dārza augļiem un no mājas kus-

toņiem. No gaiļa dodot tikai asinis

un spalvas; citi atkal gaili ierokot

dzīvu zemē. Mājas kungiem nes

upurus Jurģos un Miķēļos.

Inland, 1836. g., 39, Ērģeme.

19337. Ērģemes draudzē vēl līdz

šim tiek cienīti mājas kungi, ku-

riem Jurģa un Miķēļa dienā nes

upurus. Viņi gādājot par dārzu

augļiem, par mājas lopiem un cil-

vēku veselību, kādēļ lauku augļus

viņiem parasti neziedojot, arī zir-

ņus un pupas ne. Visvairāk upu-

rējot gaiļus, naudu, vilnas dziju un

arī kāpostu sēklas.

Inland, 1836, 641.

19338. Ērģemes draudzes mācī-

tājam (Vidzemē) nācis zināms, ka

viņa draudzes locekļi divreiz gadā,

pa Jurģiem un Miķēļiem, bet citi

arī biežāki, upurējot mājas kun-

giem jeb mājas gariņiem. Upuru
vietas atradušās pa lielākai daļai
dārzu žogmalēs, dažās vietās biju-
šas vēl sevišķi apžogotas. Citās mā-

jās tās atradušās arī zem vecu ko-

ku saknēm vai pat tīruma vidū.

Visas upurvietas bijušas noklātas

ar dēļiem vai akmeņiem. Neesot

bijis nevienas mājas, kur nebūtu

upura vietas mājas kungam. Ja arī

kādās neesot ticis pēdējā laikā upu-

rēts, tad pašas upurvietas stāvēju-
šas neaizkārtas, jo neviens neesot

drīkstējis tās postīt. Domājuši, ka

aizkarot upuru vietas, notikšot ne-

laime pašam saimniekam, viņa zir-

giem un lopiem. Vienā mājā Jurģa
naktī upurēts mājas kungam gai-
lis, no kura vēl bijušas redzamas

svaigas asinis. Mājas kunga cienī-

šana izbeigusies Ērģemes draudzē

ap 1840. gadu.
Brīvā Zeme, 1928, 2, VI.

19339. 1739. g. Valmiermuižā sa-

pulcējušies baznīcas pārlūki un

saukuši priekšā Pilātu Bērtuli, ko

baznīcas pērminderis uzdevis par

zīlnieku. Kad apvainotais liedzies,

tad viņa kalps Ancis uzstājies par

liecinieku pret saimnieku. Tas ve-

cis, par ko Bērtulis runājis, neesot
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vis no sevis atklīdis, bet saimnieks

to esot pats uzmeklējis. Vecis nu

esot meklējis elka dievu pie viena

un otra sliekšņa, kamēr pēdīgi no-

nācis pie viena akmeņa aiz vār-

tiem, par ko tad vecis teicis, ka

elka dievs te esot. Uz šo akmeni

Bērtulis esot katru gadu, 1738. ga-

dā jau 9. reizi, lējis alu, metis trīs

saujas gaļas, upurējis vienu gaili
un vēl uzlējis trīs karotes zupas,
kas noticis Miķēļa dienā.

Baznīcas viizitacija.

19340. Katru reiz, kad liek uz

galda bļodu, vajaga ar karoti drus-

ku ēdiena nomest zemē Mājas kun-

gam. Vecos laikos katrreiz, darbu

sākot un beidzot, vajadzējis dot

ziedu Mājas kungam, kuru cienā-

juši vai nu mājinieki mājā vai visi

radinieki pie kāda koka. Ja saim-

niece vāra kādu ēdienu jeb cep

maizi, pirmais kumoss arvien bijis

jādod šim garam. Ja svinējuši Zie-

massvētkus, Lieldienas, Jāņa dienu

jeb citus svētkus, jeb vīkšuši kā-

zas, bēres vai kristības, garam bi-

jis jāatmet gardākais kumoss, la-

bākais dzēriens. Ja tas nav ievē-

rots jeb arī aizmirsts, tad Mājas
kungs uzsūtījis lielu nelaimi, pat
nāvi.

F. Brīvzemnieks, 1881, VI, 207.

19341. Pirms sāk jaunus aug-

ļus ēst, daži augļi jāmet uz krāsns

velnam [gan Mājas kungam], lai

citu gadu būtu laba raža.

A. Upītis, Strenči.

19342. Vienam saimniekam bijis
velns mājā, ko vienmēr barojuši.
Kad vien vārījuši kaut kādu ēdie-

nu, tad pa priekšu aiznesuši uz

laidari, kur bijis liels akmens, un

tur uz tā nolikuši, tad tik bijis
saimei brīv ēst.

Raudaviete, Bērzaune. Etn. I, 1891, 63.

19343. Vecos laikos vienai saim-

niecei bijis tāds savāds paradums.
Kad viņa ko izvārījusi vai izce-

pusi, tad no katra ēdiena pirmo
kausu vai gabalu (maizes, gaļas v.

c.) lējusi aizkrāsnē labajam tēvam

(Mājas kungam).

H. Skujiņš, Aumeisteri.

19344. Jaunu māju iedzerot,

saimnieks gar dārza sētmalu vīzē

vilcis Mājas dieviņu uz jauno mā-

ju un runājis sevī: „Nāc, nāc,

Dieviņ, uz jauno māju, kā dzīvoji
vecā mājā!"

K. Jansons, Mēri.

19345. Ja pāriet uz jaunu dzī-

vokli, tad vecajā ir kaut kas jā-

atstāj, jo citādi vecā dzīvokļa gars

vajā pārgājējus jaunā dzīvoklī.

E. Bērziņa, Rīgas jūrmala.

19346. Reiz, vecos laikos, kāds

saimnieks ēdinājis Zemes dievu

pirtī. Viņš nesis vienmēr uz pirti

visu, ko pirmo reiz cepuši vai vā-

rījuši. Kad saimnieks ienesis bļo-

diņu pirtī, tad teicis: „Nāc nu, (

ciemiņ, pasmeķē no mana mazu-

miņa!" Saimniekam nekad, visu)
mūžu, naudas un maizes netrūcis.

H. Skujiņš, Aumeisteri.

19347. Reiz saimniece teikusi uz

saviem graudniekiem, lai tie iet

malkas cirst. Graudnieki gājuši.

Viņi sākuši cirst upes malā lielu

alksni. Bet darbs nepagalam ne-

veicies. Graudnieki nostrādājuši pie

alkšņa visu dienu. Ap krēslu tik

to nozāģējuši. Kad graudnieki pār-

nākuši mājā un stāstījuši saimnie-

cei, cik grūti bijis lielo alksni no-

zāģēt, tad saimniece vaimanādama

sasitusi rokas un izsaukusies: „Kā-

dēļ jūs manu Maizestēva alksni

nozāģējāt?" Darīt neko vairs nav



varējuši. No tā laika saimniecei

vairs negājis labi un viņa izputē-

jusi no mājas.
H. Skujiņš, Aumeisteri.

MĀJĶĒKATAS.

19348. Mājķēkatas jeb mājķē-
kati ir māju gari, kas dzīvo rijās,

bēniņos, pirtīs, šķūņos un citās

tumšās vietās. Viņus nevajag kai-

tināt un traucēt, citādi tie atrieb-

jas. Viņi izskatā līdzīgi bubuļiem,

mazi, pelēki un pliki. Labi sen

atpakaļ tie esot ēdināti cauru

gadu.
J. A. Jansons, Upesgrīva.

MĀKOŅI.

19349. Ja mākoņi līdz saules

lēkšanai ir sarkani, tad būs vējš.

V. Pilipjonoks.

19350. Ja debesis apklātas sī-

kiem apaļiem mākonīšiem, tad tai

brīdī kāds cilvēks mirst.

V. Poriete, Palsmane.

19351. Ja vakarā ziemeļa pusē

apmācies, tad nākošā dienā līs lie-

tus.

E. Ozoliņa, Zentene.

19352. Ja mākoņu gali pagrie-
zušies pret austrumiem — sagai-
dāmas skaidras un aukstas dienas;

pret dienvidiem — siltas un jau-
kas; pret ziemeļiem — aukstas un

apmākušās.

J. Vīksne, Meirani.

19353. Ja mākoņi sarindojušies
divām kārtām, vieni zemāku, otri

augstāku, un iet vieni otriem pretī,
tad sagaidāms lietus. Bet ja mā-

koņi iet vienādā virzienā, tad var

cerēt uz jauku laiku.

A. Aizsils, Bērzaune.

19354. Ja pie debesim ceļas mā-

koņi kā ozoli, tad būs lietus.

V. Rūnika, Skujene.

19355. Tad, kad mākoņi atri

skrej gar debesim, tad būs lietus.

J. Atteka, Nīca.

19356. Kad rīti ir pilni ar mā-

koņiem, tad sagaidāms lietus.

K. Corbiks, Valgale.

19357. Ja mākoņi peld saulei

pretī, tad otrā dienā lietus līst.

A. Užāne, Skujene.

19358. Ja ap saules rietu ziemeļi
ir pilni, t. i. ja ziemeļos ir mākoņi,

sevišķi apvāršņa malā, tad rīt būs

slikts laiks. Ja mākoņu nav, tad

būs labs.
A. Plaudis, Kosa.

19359. Ja, saulei noejot, mākoņi

viļņaini, tad drīzumā būs lieli vēji.
J. Gulbis, Aizkraukle.

19360. Ja austrumi rīta iztvīkst,

tad dienā līs lietus.

A. Aizsils, Veckalsnava.

19361. Ja rietumi vakarā iz-

tvīkst, tad nākošā dienā gaidāms

jauks laiks.
A. Aizsils, Veckalsnava.

19362. Viegli mākoņi pie ie-

priekš apmākušām debesīm ir uz

jauku laiku.
I. Vilciņa, Lubāna.

19363. Ja debesu malās mākoņi
ir laivveidīgi, otrā dienā sagaidāms
lietus.

Z. Grīnberga, Sigulda.

19364. Ja negaisam tuvojoties

mākoņi sīc, tad būs krusa.

G. Stankeviča, Taurupe.
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19365. Ja pie debesīm redz mā-

koņus ozolu izskatā, tad būs liels

vējš.
A. Miķelsone, Rencēni.

19366. Ja padebeši rīta vispari
pārdeg, tad tanī dienā sauss laiks.

J. Avotiņš, Vestiena.

19367. Ja mākoņi nogrupējušies
rindās, tad gaidāms liels vējš.

A. Āboliņš, Alūksne.

19368. Ja, saulei noejot, ziemeļi
ir bez mākoņiem, tad rītu būs

jauks laiks.

N. Dārziņa, Ranka.

19369. Kad pērkona debeši ir

blāzmaini sarkani, tad gaidāma
krusa.

Zemes Spēks, 1932, 25, 426.

19370. Ja pamalē guļ iesārti mā-

koņi, kas atgādina kuplus ozolus

vai kalnus — pērkons gaidāms.
M. Spilva, Druviena.

19371. Ja vasarā mākoņos pa-
rādās visādi tēli, tad būs pērkons.
Ja mākoņi ir sarkani, tad pērkons
iespers. Ja mākoņi ir melni, tad

būs gan pērkons, bet neiespers.

S. Gūberts, 1688.

19372. Ja pie debesīm melni un

balti mākoņi, tad gaidāms stiprs
pērkona negaiss.

A. Bērziņa, Aloja.

19373. Ja mākoņi sarkani un

brūni, tad pērkona negaiss nebūs

tik stiprs.
A. Bērziņa, Aloja.

19374. Ja pie debesīm aug ozoli

(mākoņi ozola izskatā), tad būs

pērkons.

P. Š., Rauna.

19375. Ja sienalaikā saulei kā-

du rītu lecot mākoņi ir pretī otrā

pusē, tad tai dienā ir lieti gaidāmi.
Z. Lancmanis, Lejasciems.

19376. Ja, saulei rietot, mākoņi
sarkst, tad gaidāms lietus.

J. Jakans, Bebrene.

19377. Ja vakarā, pēc saules no-

rieta, mākoņi deg sarkani un pēc
tam paliek tumši, tad rītā būs lie-

tus, bet ja izbāl, tad sauss laiks.

V. Greble, Kalnamuiža, Val-

kas apr.

19378. Ja rītā mākoņi sarkanēji

deg, tad dienā būs lietus, bet ja
vakarā, tad otrā dienā lietus nelīs.

V. Baltais, Lubāna.

19379. Šuvokar sarkaņi dag,

byus leits.

A. Veitmanis, Varakļāni.

19380. Kad mākoņi ir gari un

strīpaini, tad gaidāms slikts laiks.

Šķila, Nīca.

19381. Ja no rīta, priekš saules

lēkta, padebeši krāsojas dzeltenā

krāsā, tad sagaidāma vētra, ja sar-

kanā — tad būs silts un jauks
laiks.

v A. Aizsils, Bērzaune.

19382. Ja strīpaini mākoņi, tad

būs jauks laiks.

A. Vestmanis, Jēkabnieki.

19383. Kurā pusē pēc saules

rieta ir sarkani mākoņi, no tās

puses gaidāms vējš.

K. Lielozols, Nīca.

19384. Strīpaini padebeši sola

vēju.
J. Jansons, Smiltene.
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19385. Kod tyuce īt nu vysu

pušu un losuos pi sauleitis, itei pī-

zīmēj lelu vēji, bet nailgi.
V. Podis, Rēzekne.

19386. Kad mākoņi saiet ap

sauli, tad gaidāma liela vētra.

K. Lielozols, Nīca.

19387. Mākoņi saiet ap sauli uz

vētru.

K. Lielozols, Nīca.

19388. Ja vakarā debesis sarka-

nas, tad nākošā dienā būs liels

vējš.
H. Jankovska, Rīga.

19389. Ja no mākoņiem radu-

sies zivs ierij norietošu sauli, tad

gaidāms labs laiks.

K. Lielozols, Nīca.

19390. Kad vakara mākoņi ka

dvieļi, tad rītā jauks laiks.

K. Corbiks, Jelgava.

19391. Ja vakaros ziemeļpuse

apmākusies, tad nākošā dienā mig-
lains laiks.

P. Lacis, Skujene.

19392. Ja murveidīgi mākoņi

zemu guļ uz jūras, tad būs ass sals.

K. Lielozols, Nīca.

19393. Kad mākoņi nak no ju-

ras, tad sals atlaižas.

J. Laņķis, Nīca.

19394. Kad mākoņi iet no zie-

meļiem uz dienvidiem, tad ziemā

būs auksts laiks, bet vasarā lie-

tains.

D. Dama, Smiltene.

19395. Kad mākoņi iet no dien-

vidiem uz ziemeļiem, tad ziemā

būs atkusnis un silts laiks, bet va-

sarā karsts un jauks laiks.

D. Dama, Smiltene

19396. Ja rītos stipri sarkanas

debesis, un ja pilnā mēnesī pūš

ziemelis, tad gaidāms auksts gads.

J. Jansons, Smiltene.

19397. Ja vakarā mākoņi (de-

beši) vispāri nodeg, rītā būs labs

laiks.

E. Laime, Tirza.

19398. Ja vakarā, pēc saules

rieta, debesis pavisam skaidras,
bet ziemeļu pusē virs horizonta re-

dzama neliela mākoņu svītra, tad

tuvākās dienās sagaidāms vai nu

sniegs vai arī lietus, skatoties pēc

gada laika.

A. Aizsils, Bērzaune.

19399. Kad vakara ir sārtas de-

besis, tas uz sausu laiku.

V. Joāss, Lubāna.

19400. Ja saulei lecot ir stipri
sārtas debesis, tad ir lietus.

V. Joāss, Lubāna.

19401. Ja no rīta debesis sarkst,

tad gaidāms lietus.

M. Brante, Ainaži.

19402. Ja, saulei vakarā norie-

tot, debesis sarkst, gaidāma vētra.

I. Mennika, Ainaži.

19403. Ja, saulei uzlecot, debe-

sis sarkst, lietus gaidāms.
I. Mennika, Ainaži.

19404. Ja, saulei lecot, debesis

sarkst, sagaidāms lietus.

Z. Kozenkraniuse, Ainaži.

19405. Ja debess sarkana, gai-
dāmas vētras.

A. Mencis, Puikule

19406. Ja vakara debesis sarka-

nas, tad rītā būs vējš.

A. Lau, Lubāna
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19407. Ja vakarā debess no-

skaidrojas un nepūš vējš, rītā gai-
dāma salna.

E. Līdeka, Lubāna.

19408. Ja vakarā dzidras debe-

sis un auksta rasa, tad nākošā rītā

gaidāma salna.

E. Jēpe, Palsmane.

19409. Ka, saulei lecot, debesis

nodegušas, ta tas uz vējainu laiku.

H. Skujiņš, Aumeisteri.

19410. Ja, saulei noejot, debesis

sārtojas sarkaniem stabiem, tad

būs karš.

A. Plaudis, Kosa.

19411. Ja pa debesīm staigā
asinssarkani mākoņi, tad gaidāmi
kari.

K. Corbiks, Tetele.

19412. Kad kādu reiz debess

sarkana rādās, tad saka: nu būs

karš jeb bads.

W. Maczewski, Spr. grāmata,
1793, 698.

19413. Ja pec saules rieta stipri
sarkani mākoņi, būs lieli kari.

P. Kartupelis, Smiltene.

19414. Ka pazaceļas lely vēji un

taipat dīnys vydā dabasi sazataisa

sorkoni, itei pīzīmēj, ka dreiži

byus leli vaidi un ašņa līšona.

V. Podis, Rēzekne.

19415. Ja pie debesīm redzamas

svītras, kas iziet no saules, tad

gaidāms lietus.

E. Puķe, Ainaži.

19416. Rīta, ja debesis sārtojas,
Ijūs stiprs vējš.

A. Kuikuhtis, Augstroze.

19417. Ja vasaras rītos debess

austrumos priekš saules uzlekša-

nas sarkst, tad būs lietus.

M. Driņķe, Ranka.

19418. Ja saulei rietot (ziemā)
debeši vakara pusē izsarkst, tad

nākamās dienās sagaidāms stingrs
sals.

J. Grīva, Koknese.

19419. Kad vakarā debesis līdz

pusi nosarkst, būs lietus, ja visas

— sauss laiks.

K. Jansons, Plāņi.

19420. Debesis nosarkst vakara

uz vēju.
M. Alksnis, Skultes jūrmala.

19421. Ja pec saules noiešanas

debess sarkana, tad rītu būs vējš.

M. Švarcbacha, Svirlauka.

19422. Ja vakaros debesis at-

sarkst, tad gaidāmas laika maiņas.

V. Grūnbergs, Jaunpiebalga.

19423. Ja, saulei lecot, debesis

atsarkst, tad todien būs lietus.

V. Saulīte, Mālpils.

19424. Ja ziemeļu puse vakara

skaidra, tad labs laiks gaidāms.

H. Laimiņš, Druviena.

19425. Ja mākoņi dēd, tad būs

siena laiks, bet ja aug, tad gaidāms
lietus.

M. Spilva, Druviena.

19426. Kad ziemeļu pusē nav

mākoņu, tad nākošā dienā lietus

nebūs.
A. Leimane, Mārsnēni.

19427. Ja sliktā laikā sarkanēji

mākoņi deg pie debesīm, tad būs

labs laiks.
L. Saliņa, Lubāna.



19428. Ja vakara sarkanaji deg,
tad būs sauss laiks.

R. Vucene, Lubāna.

19429. Ziemā, kad sarkani deg

pretim mākoņiem, tad būs sniegs

un putenis.
L. Dragune, Meirani.

19430. Apmākušās dienās plēš

kārklus, lai atkal saule parādītos.

[Sal. pērkons.]

M. Navenickis, Zasa.

Mākoņi sapni.

19431. Ja sapņos redz mākoņus,
tad būs bēdas.

P. Š., Rīga.

MĀKOŅI NOKRITUŠI.

19432. Pēc liela lietus dažreiz

atrodot uz zemes kaut ko glumju,

līdzīgu vardes kurkuļiem. Tie esot

no debesīm nokrituši mākoņi.

P. S., Rauna.

19433. Ja atrodot zemē nokri-

tušus mākoņu gabalus, tad ar tiem

vajagot trīs reizes apņemt ap ce-

puri. Tur vajagot vēl iespraust
adatu ar nolauztu aci. Tad ne-

viens šāvējs nevarēšot sašaut tādu

cepuri.
F. Brīvzemnieks, 1881, VI, 206

MĀLI.

19434. Mali jārok pēc pilna mē-

neša.
S. Gūberts, 1688.

MĀRKS.

19435. Kad rītā vai vakarā uz

mārkiem ir migla, tad būs pērkona
lietus.

E. Laime, Tirza.

19436. Kad mārki vispari ir sa-

ziedējuši, tad būs slikts laiks.

E. Laime, Tirza.

19437. Ja mārkos ūdens pārvel-
kas ar zaļumu, tad būs drīzumā

lietus.

A. Bauers, Ranka.

19438. Kad rītos linu mārks zied

dzelteniem ziediem, tad labs linu

sējamais laiks.
J. Jansons, Rīga.

19439. Ja linu mārks zied dzel-

teniem ziediem, tad labs linu sēja-
mais laiks.

V. Amoliņa, Olaine.

19440. Kad linus mērc jaunā
mārkā, tad tanī jāiegāž zirgu mēs-

li, tad tie labi izmirkst. Tāpat labi

mirkst, ja pieliek paegļu skujas.

Zemes Spēks, 1932, 28, 477.

MĀRTIŅA DIENA.

19441. Mārtiņa dienā taisīja
bumbas jeb pītes no zirņiem, pu-

pām, kartupeļiem un kaņepēm, ko

visu sagrūda piestā un saspieda
bumbās.

M. Rožukalns, Dikļi. M. V.

1891, 33.

19442. Mārtiņos jātaisa desas,

tad cūkas labi barojas.

C. Ķelle, Janišķes pag., Lietuva.

19443. Ja Mārtiņa dienā salst,

tad ap Ziemassvētkiem būs silts

laiks.
A. W. Hupel, Top. Nachrich-

ten I, 1774, 115.

19444. Kad Mārtiņi ir cieti, tad

Katrīnas un Andreji ir slapji.

Dienas Lapa, 1890, 266.
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19445. Ja Mārtiņa diena ir jau-
ka un skaidra, tad ziemā būs liels

sals.

M. Macpane, Alsunga.

19446. Ja Mārtiņa diena sniegs
uz jumtiem, būs gara ziema.

K. Corbiks, Rembate.

19447. Kad ap Mārtiņu salst, tad

būs labi gadi.
K. Jansons, Smiltene.

19448. Ja Mārtiņa diena sarma

kokos, būs daudz dārza augļu.

K. Corbiks, Tukums.

19449. Ja Mārtiņa diena mig-
laina, tad ziema būs silta.

J. Jansons, Smiltene.

19450. Mārtiņš taisa tiltus, Kat-

rīna ārda: pa Mārtiņiem salst, pa

Katrīnām kūst. Veci ļaudis saka,

ka tad Katrīna ar Mārtiņu precē-

joties.
Atbalss k. 1894. J. Kriķis, Starti.

19451. Ja Mārtiņa diena salstot,

tad Ziemassvētkos būšot atkusnis.

A. W. Hupel, Top. Nachrich-

ten I, 1774, 115.

19452. Kads laiks Mārtiņa, tads

Ziemassvētkos.

K. Jansons, Plāņi.

19453. Skaidras mēneša naktis

ap Mārtiņiem sakrīt ar skaidru sie-

na laiku.
A. Bērziņa, Aloja.

19454. Ap Mārtiņiem kāva ba-

rotu govi, ko ziemā kāpostos un

zupā vārīt. Govs mēli izsālīja un

piekāra bēniņos; pa lielākai daļai
tā aizgāja vai nu krodziniekam

vai mācītājam. Pirmo izvārīja govs

galvu un kaklu, aknas un plaušas;

salika lielajā sietā uz galda un ēda

visi mājas ļaudis. Aknu gabalus

puiši paņēma līdz, Mārtiņa tirgū
iedami, lai dzerot būtu kas ko uz-

kost.

Zemes Spēks, 1928, 176.

19455. Mārtiņa kava liellopus.

H. Skujiņš, Aumeisteri.

19456. Mārtiņa diena eda vērša

gaļu.

K. Bika, Gaujiena.

19457. Vistas kaujot Mārtiņdie-
nā par godu Mārtiņam Luteram.

E. Līdeka, Lubāna.

19458. No Mārtiņa dienā kauto

zosu krūšu kaula zīlē par nākošo

ziemu.

S. Gūberts, 1688.

19459. Kad ap Mārtiņiem vēl

kokos un krūmos redzamas zaļas

lapas, tad nākamā gadā ap Vasa-

ras svētkiem būs vēl maz zaļu lapu.

Latvis, 1929, VII, 26.

19460. Ja pa Mārtiņiem kokiem

vēl daudz zaļu lapu, tad nākošā

pavasarī Vasaras svētkos kokiem

būs maz lapu.

A. Vikmane, Liepupe.

19461. Cik ilgi pēc Mārtiņiem
kokiem vēl turas lapas, tik ilgi pēc

Jurģiem nebūs vēl zāles.

Latv. Lauksaimnieks, 1921, 10,

Drusti.

19462. Kad ap Mārtiņiem kokos

un krūmos redzamas zaļas lapas,
tad nākamā gadā ap Vasaras svēt-

kiem būs maz zaļu lapu.

V. Poriete, Palsmane.
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19463. Kad līdz Mārtiņiem var

tīrumā art, tad nākošā gadā tikai

pēc Vasaras svētkiem varēs iesākt

sēt.

Latvis, 1929, VII, 26.

19464. Mārtiņu vakarā meitām,

gulēt ejot, jāuzmet istabas vidū

brunči; kas sapnī pacels, tas ap-

precēs.
A. Zvejniece, Lubāna.

19465. Mārtiņu vakarā meitām,

gulēt ejot, jānomet istabas vidū

brunči; kas tos pa sapņiem pacels,
tas apprecēs.

V. Joāss, Lubāna.

19466. Mārtiņu vakarā meitām

jānomet kleita istabas vidū; kas to

pacels, tas apprecēs.

A. Aizsils, Lubāna.

19467. Mārtiņu vakarā vajag at-

stāt visus apģērba gabalus, kas bija
to dienu mugurā, uz grīdas; kas

naktī tos pacels, būs īstais brūt-

gāns.
M. Kalniņa, Vandzene.

19468. Mārtiņa vakarā priekš

gulētiešanas jānomazgā sejs, bet

nav jānoslauka. Pēc tam nav brīv

runāt, tad naktī nāk nākamais vīrs

un slauka seju.

L. Zvaigzne, Gaujiena.

19469. Mārtiņu vakarā meitas

ēd siļķes galvu, kas naktī dos ūde-

ni dzert, tas meitas brūtgāns.
V. Joāss, Lubāna.

19470. Mārtiņu vakarā katra

meita nober zemē sauju graudu,
ienes istabā gaili un palaiž vaļā, —

pie kuras čupiņas tas sāks ēst, tā

meita pirmā apprecēsies.

K. Corbiks, Valgunde.

19471. Mārtiņa vakarā meitas

ar aizsietām acīm un izplestām ro-

kām skrejot uz sētu un ķerot sētas

mietus. Cik roku starpā paliekot
sētas mietu, tik gadu vēl jāgaidot
uz preciniekiem.

D. Dama, Smiltene.

19472. Mārtiņu vakarā vajaga
trīs reizes skaitīt: „Svētais Mārtiņ,

atminies, ko es šonakt vēlējos, re-

dzēt savu mīļāko, paša Dieva izre-

dzēto." [Sal. Andreja diena, Triju

kungu diena.]
M. Kalniņa, Vandzene.

19473. Ja ap Mārtiņiem treknas

zosis, tad nākamā gadā būs bagāta
olu raža.

J. Cinovskis, Snēpele.

19474. Mārtiņos kaujama zoss,

tad mieži labi padodas.
A. Bērziņa, Aloja.

19475. Ja Mārtiņa dienu zosis

iet pa ledu, tad Ziemassvētkos vi-

ņas peldēs pa ūdeni.

J. Cinovskis, Snēpele.

19476. Ja zosis Mārtiņos pa dub-

ļiem staigā, tad Lieldienās pa ledu.

A. Bērziņa, Aloja.

19477. Ja zosis Mārtiņos pa ledu

staigā, tad Ziemassvētkos pa dub-

ļiem.
A. Bērziņa, Aloja.

19478. Ja Mārtiņbērni atnesuši

dzīvu zosi un dod to saimniecei,
tā nekad nevar atteikties ņemt

pretī, jo tad nosprāgs visas vistas.

A. Bērziņa, Aloja.

19479. Priekš kādiem pāra des-

mit gadiem Mārtiņu vakaru tā svē-

tīja. Saimnieks ņēma gaili, nonesa

uz zirgu stalli, piestājās pie viena



Mārtiņa diena 1189

zirga un apcēla gaili zirgam vis-

apkārt riņķī, pret sauli, nevis pa

saulei. Kad tas bija izdarīts pie
visiem zirgiem, kas tai stallī atra-

dās, tad saimnieks nokāva gaili,
turēdams to pāri par sieku ar au-

zām un iztecinādams turpat tās

asinis. Tās auzas ar asinīm izbēra

silē, ka visi zirgi no tām dabūja
ēst. Bet ar gaiļa asiņaino galvu un

kaklu apsmērēja staļļa stenderes

un palodi, un uz durvīm uzvilka

krustu. Tad pataisīja gaili namā

gatavu ēšanai, ņēma plāceni un

krūzi ar jaunu uzrūgušu alu, aiz-

nesa visu atkal uz stalli un uzlika

turpat uz plaukta, kas taisni tādēļ
bija taisīts. Rītā agri priekš gais-
mas saimniekam ar visiem mājas
puišiem vajadzēja stallī sanākt,

turpat gaili un plāceni apēst un alu

izdzert. Tāpat darīja lopu kūtī, tik

tur kāva ne gaili, bet katrā kūtī

vienu vistu, un saimniece līdz ar

mājas meitiešiem apēda.

K. Šilings, 1832. g., Tirza.

19480. Mārtiņvakarā jāņem ku-

kulis maizes un jāiet uz zirgu stal-

li. Tur jānokauj gailis un ar viņa
asinīm jāaptraipa katra zirga krei-

sā pakaļkāja. Pēc tam maizes ku-

kulis ar gaili jāapnes zirgiem ap-
kārt, tad zirgiem nesitīsies nekāds

ļaunums un viņus nejās lietuvēns.

L. Karkliņa, Dzelzava.

19481. Ei, Mārtiņ, labais virs,

Baro manus kumeliņus,
Sukādams, barodams,

Sēsties siles galiņā.

LD 30209.

19482. Mārtiņa vakarā nedrīkst

adīt, jo tad rodas ragaini jēri.
M. Driņķe, Ranka.

19483. Mārtiņa vakaru nevar da-

rāmo darīt (adīt), lai neronas ra-

gaini jēri.
Alksnis-Zundulis, Naudīte

19484. Ja Mārtiņa diena iekrīt

vecā mēnesī, tad lopu barībai nav

sātes: lopi daudz ēd.

Atbalss k. 1894. P. Lodziņš, Sērpils.

19485. Mārtiņa dienā lācis uz-

meklē un apēd tādas taukas zāles,

no kurām drīz aizmieg un visu

ziemu negrib ēst. Viņš ceļas augšā
tikai kāpostu Māras dienā.

A. Ģēģeris, Vecpiebalga.

19486. Melderiem jāsvētī Mār-

tiņa vakars, jo tad dzirnavas atpū-
šoties. Dzirnavās jāieliek āmari,

lai akmeņi būtu pacelti uz augšu,
ka svētība var ieiet.

P. Zeltiņa, Ikšķile.

19487. Mārtiņa dienā vēl priekš
kādiem gadiem nesuši uz riju ve-

cīšam vai mājas garam biezu

putru. Ja putra bijusi izēsta, tad

tā garam patikusi.

J. E. 1889, Valmieras apkārtne.

19488. Mārtiņa nedēļas ceturt-

dienas vakarā jānes uz riju ēdieni

mirušo pārtikai.

V. Spandegs, Pociems.

19489. Mārtiņa vakarā jaunekļi

pārģērbjas un staigā apkārt dāva-

nas lūgdami, kuras tad visi kopā
nolietā.

A. Hūpelis, 1781.

19490. Mārtiņa vakarā, tad iet

vīrieši pa ciemu, kažokus ļaunā

pusē apgrieztus apģērbušies un ap-

jozušies ar jostām no salmiem pī-

tām, un arī tāda pate aste pakaļā;
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viņi ta iet bērnus baidīt, lai pāta-
rus mācās un vecākiem klausa.

No Kolkas jūrmalas. ~Ziņas
un stāsti par Dieva valstības

lietām." IV, 1852. Aizliegts izd.

19491. Mārtiņu veči ir tādi, kas

priekš Mārtiņiem tais trīs pirm-
dienas vakaros ar kažoku ļaunajā

pusē, ar žagaru bunti padusē Skul-

tē, Duntē, Ķirbižos, Vecmuižā un

laikam vēl citur (arī Kolkā, bet ti-

kai pašā Mārtiņu vakarā) pa mā-

jām apkārt iet, danco un bērnus

drusku iebaida. Viņiem pasniedz
biezu putru ar gaļu, ko uz krāsns

viņiem glabā, lai ķemmē, cik uziet.

A. Bīlenšteins. LP VI, 126,

4. piez.

19492. Mārtiņos iet čigānos, lai

varētu sevi izrādīt un arī apskatīt
tās mājas, kur varbūt citādi nav

iespējams nokļūt.
E. Lacis, Tirza.

19493. Mārtiņos iet čigānos un

ēd zosi.

E. Grīslīte, Rīga.

19494. Vestienā Mārtiņa vakarā

iet ļaudis skrandās, kā Kurzemē

budēļos.
P. Š., Bīga.

19495. Skrien, bitīte, istaba,

Martenīša vakara;

Ja tu pate neieskrien,

lenes sava saldumiņa.
LD 30398.

19496. Mārtiņa vakarā Mārtiņa
bērni dzinuši Mārtiņu ar žagariem.

P. Š., Rīga.

19497. Ja Mārtiņvakarā nāk

Mārtiņbērni, tad pirmie nav lai-

žami iekšā, jo tie nav īstie.

A. Bērziņa, Aloja.

19498. Ja Mārtiņbērni kādu no

mājniekiem per, tad nevajaga bēgt
zem gultas, jo tad visu mūžu cil-

vēks būs bailīgs.
A. Bērziņa, Aloja.

19499. Mārtiņa dienā nelūguši
nekādu viesu mājā, baidīdamies,

ka tad notikšot kāda nelaime.

K. Str., no 80 g. v. Cerbuku

mātes, Kraukļi.

19500. Mārtiņa vakarā jātur
miers, juo Mārtiņč Luters lāto ti-

cību ienes's.

A. Aizsils, Kalsnava.

19501. Mārtiņa un Katrīnas die-

nā jāmin mīklas, lai lini gari aug.

M. Ābele, Jaunjelgava.

19502. Mārtiņa vakarā jāpiebāž
istabas sienas ar sūnām, lai ziemā

turētu siltumu.

K. Jansons, Plāņi.

19503. Prusaki iznīkst, ja tiem

Mārtiņos atsaka vietu šādiem

vārdiem: „Sarkanie kundziņi, uz

priekšu vietas jums nav!"

V. Miķelans, Kaldabruņa.

MĀŖAS DIENAS.

19504. Dažās latviešu tautas

dziesmās tiek pieminēta jumprava

Mārija, kas tautas ticībā ir iejē-
musi Laimes-mātes vietu.

K. Ulmanis, Mitteilungen fiir

die evang. Geistlichkeit Ruß-

lands, 1847.

19505. Ļoti zīmīgs ir latviešu

raksturam Mārijas kults, kas ar to

ir ļoti labi saskanējis. Tas ir šās

tautas sievišķīgā īpašība . . . Viņa

iegājusi citu viņam mīļu pagānu



dievību funkcijās. Tādēļ arī viņa
un tikai viņa tiek tik bieži daudzi-

nāta viņu tautas dziesmās.

A. Dobners, Mitteilungen fūr

die evang. Geistlichkeit Rufi-

lands, 1858, 152.

19506. Mārijas dienu bijušas čet-

ras: ziemas Mārijas diena jeb Sve-

ču diena, pavasara jeb kāpostu
Mārijas diena, kad jāsēj kāposti,
vasaras Mārijas diena 15. augustā

un rudens Mārijas diena 8. sep-
tembrī.

R. Straudovskis, Lielplatone.

19507. Mārijas piedzimšanas die-

na 8. septembrī. No šās dienas va-

rot droši staigāt pa mežu, jo visi

tārpi un čūskas līdz šai dienai sa-

lienot savās alās uz ziemas guļu.
B. Eriņa, Latgale.

MĀSA.

19508. Divas māsas nedrīkst rei-

zē precēties, tāpat nedrīkst kāzas

būt agrāk par pus gadu — tad lau-

lības ir nelaimīgas.
A. Aizsils, Kārķi.

19509. Ja sapnī redz masu vai

brāli, tad prieks sagaidāms.
A. Aizsils, Kalsnava.

MĀTE.

19510. Māte nedrīkst pie maizes

donas aizgrieztu šķēli atstāt, lai

viņai mēmi bērni nedzem. [Sal.
maize.]

K. Jansons, Mazsalaca.

19511. Mātes nedrīkst uz slieksni

sēdēt, tad bērni ir padoti ļaužu va-

lodām.

J. Atteka, Nīca.

19512. Matēs nedrīkst liet pa

logu ūdeni, lai bērni nevemtu.

L. Rone, Rīga.

19513. Ja mātei esot labais pups

lielāks, tad tai būšot vairāk puiku
kā meiteņu; bet ja kreisais lielāks,

tad vairāk meiteņu.

K. Skujiņš, Smiltene.

19514. Ja māte uz siles sēd, tad

bērni dzimst ačgārniski. [Sal. sie-

va.]

K. Jansons, Skulte.

19515. Ja māte kāpj pa asām

lietām, tad bērnam stipras vēdera

graizes.

M. Eglīte, Vijciems.

19516. Mātes bijušas tai pārlie-
cībā, ka tad nepaliekot cerības stā-

voklī, kad bērns pie krūts.

G. Pols, Vecgulbene.

19517. Māte pār nesieniem ne-

kāpj, lai tai meitas izprecē. [Sal.

sieva.]

K. Jansons, Plāņi.

19518. Mate nedrīkst nesat put-
raimus klēpī, tad bērns nemierīgs.

M. Eglīte, Vijciems.

19519. Mate nedrīkst nēsāt ābo-

lus klēpī, tad bērns augonains.

M. Eglīte, Vijciems.

19520. Kad māte daudz uz jau-
niem vīriešiem skatās, tad meitai

gan daudz brūtgānu, bet neviena

īsta precinieka.

J. Jansons, Smiltene.

19521. Kad sievai ir piedzimis
bērns, tad viņa nevar tikmēr iet

pirtē, kamēr nav pirts ceri pielieti
ar šņabi.

H. Skujiņš, Aumeisteri.

1191Māras dienas — Māte
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19522. Māte, iekams vēl bērnu

nav zīdījusi, nedrīkst dzert no vie-

na trauka ar citu zīdītāju, jo tā

viena otrai nodzer pienu.
T. Ķengā, Jelgava.

19523. Ja jauna māte pirmā rei-

zē iet baznīcā, tad tai jāskatās, kas

pirmais nāk pretī: ja vīrs — nā-

košo reizi būs zēns; ja sieva —

meitene, ja divi cilvēki nāk pretī,
tad būs dvīnīši, bet ja neviens, tad

bērnu arī vairs nebūs.

T. Ķengā, Jelgava.

19524. Pēc dzemdēšanas māte

nedrīkst kāpt pār dobēm, jo tad

dobēs dažus gadus nekas neaugs.
T. Ķengā, Jelgava.

19525. Ja māte, pie. dievgalda

ejot, pārnes bērniem maizīti, tad

tiem vieglas galvas.

A. Broža, Naukšēni.

19526. No vaiga mātei rauga no-

vērot, kādas kārtas bērns dzims:

kad vaigs melis, tumšiem planku-
miem, būšot puišelis, kad pravīgs

(sārts, spirgts) — meitene. Bērnus

kad grib, bauda kāpostu sēklas,

savārītas ar medu; dzer arī kas-

taņābolīšu tēju.

K. Pētersons, Raņķi.

19527. Mātei noplīst azote bēr-

niem glabājot, bērniem noplīst
azote no vecākiem slēpjot.

J. Rubenis, Ērgļi.

19528. Ja raugu kukuļus pārās

nes, tad tai mātei, pie kuras rau-

gās iet, vairs bērnu nav, un otrādi.

[Sal. bērns.]
K. Jansons, Plāņi.

19529. Es savai māmiņai paežā

guni kūru, lai tai viegla dusēšana

baltā smilšu kalniņā.
LD 27691.

19530. Motei, kura vel nasen

dzymdynuoja bārnu un vel poša

guļ navasala, nikod navajaga ruo-

dēt bārnu cytim ļaudim. Ka kas

uz bārna tūlaik pazavieras un pa-

saceis: „Kaids skaists bārns!" itei

pīzīmēj cīši slikti deļ bārna. Jis

ilgi nadzeivuos, bet kū dareit mo-

tei? Vyspyrmuok vajaga pajimt tū

bārnu aplaizēt ar mēli, pajimt

yudiņa, apmozguot treis goly golda
un treis reizis nuspevt a yudini iz-

līt ceplī, tūlaik vyss byus labi.

V. Podis, Rēzekne.

19531. Mātei nav brīv otram ne-

kā dot, kamēr maziņais nekrustīts:

bērns aug lētdabis, atdod mantu

citam. Māte, kad bailēs saraujas,
trīs reizes nospļaujas pāri pa krei-

so kamiesi; dzer ūdeni, kurā ie-

mests pīslītis sāls.

Kuplais, Kuldīga.

19532. Māte pa visu to laiku,

kamēr bērns nekrustīts, senāk ne-

sukājusi galvu, lai bērnam utis ne-

aug.
K. Pētersons, Raņķi. Kuplais, Kuldīga.

19533. Tanī laikā, kamēr ne-

krustīts bērns, māte neslēdz atslē-

gas, negriež tapu (alus mucai), lai

bērns netecinātu gultā, un nedod

nevienam neko, pat to ne, ko pra-

sītājam pienāktos dabūt; atbild:

„Dabūsi pēc krustubām."

K. Pētersons, Raņķi.

19534. Mātei bērna vājumā ne-

vajag šņabi dzert, lai bērns ir at-

minīgs.
K. Jansons, Plāņi.

19535. Māte nekur neiet, kamēr

nav bijusi baznīcā. Kamēr sešas

nav beigtas, māte neiet otrā sētā.

Ja vajaga iet, tad papriekš aizbāž
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aiz zeķes oglīti un aiziet uz ka-

piem (svētīta vieta!) noskaitīt tēv-

reizi.

K. Pētersons, Raņķi.

19536. Guļot sešās nav brīv mu-

guru uzgriezt bērnam virsū, citādi

maziņais metas dzeltāns. Gulēt jā-
guļ uz kreiso pusi. Kamēr sešas

nav beigtas, māte nepārkāpj otra

cilvēka slieksni, lai bērns neaugtu
skraidulis. Kad iet vajaga, iziet,

aizbāž aiz zeķes vara naudu, oglīti,
villu un garoziņu. Bet kam tad

arī vajaga nešķīstam cilvēkam iet,

kamēr nav baznīcā bijis!
Kuplais, Kuldīga.

19537. Mīļa Māra, mīļa Māra,
Pušķo manu villainīti,
Pušķo manu villainīti

Sudrabiņa lapiņām.
Kad es iešu baznīcā

Savas sešas nosvinēt,

Tad es segšu villainīti,

Visapkārt grozīdama.

Kuplais, Kuldīga.

19538. Sešās ejot atraisa vēdera

jostu. Sešās braucot māte pajem
azotē līdz bērniņa krustāmās drē-

bītes un pacilā pa sprediķa laiku;

mājās bērniņu ar tām apģērbj, tad

paglabā uz priekšdienām, ko uz-

ģērbt gaidāmiem citiem bērniem,

lai brāļi, māsas augtu saticībā. Ku-

riem bijis viens krekliņš, tie mīļi

vāķoties. [Sal. kristīšana.]
K. Pētersons, Baņķi.

19539. Māte jem (bērna krustī-

jamās) drēbītes līdz baznīcā, lai

bērns būtu ticis darbā.

K. Pētersons, Raņķi.

19540. [Sešās nedēļās māte] ne-

iet ne pie zvana, ne kur citur, bet

steidzas tūlīt baznīcā.

K. Pētersons, Raņķi. Birk-

valde, Lielsatiķi.

19541. Pie baznīcas [māte] pir-
mo roku dod jaunam, ne vecīgam

cilvēkam, lai meita aizietu pie jau-
na (lai meitu apprecētu jauns).

A. Rozenšteine, Saldus.

Mate sapnī.

19542. Ja māte sapinis ābeli pu-
rina un ābolus krēš, tad viņai bēr-

ni mirst.

K. Jansons, Plāņi.

19543. Ja sapinis savu māti redz

dzīvu, tad būs kāds labums priek-
šā.

K. Jansons, Plāņi.

19544. Kad nomirušu māti sapnī
redz dzīvu, tad tas ir uz laimi; arī

kad dzīvu māti redz sapnī, ir uz

laimi.
*

Aronu Matīss no vecas mā-

miņas, Bērzaune.

MATE (dzīvības).

19545. Viens vīrietis sūdzējās,
ka tam esot noslīdējusi māte, un

prasīja kādu pulveri.
A. Laurentv, Baltische Mo-

natsschrift, 1860, 192.

19546. Ļaudis tic, ka dzīvības

māte atstājot savu vietu un izda-

loties pa locekļiem līdz pirkstu ga-

liem. Ar vārdiem un braucīšanu

to varot dabūt atkal savā vietā.

A. Bīlenšteina rokraksts, Kal-

snava un Jelgava.

19547. Kad (dzīvības) māte vairs

nav savā vietā, tad slimo vajag no-

braucīt jeb nostrīķēt.
A. Bīlenšteina rokraksts, Kal-

snava. K. Boivics, 1862. g., Lu-

bāna.

19548. Māte (uterus un kāda ie-

domāta miesas daļa). Pēc riebēju

izskaidrojuma katram cilvēkam,

tāpat vīriešiem, kā sievietēm, esot



miesā kāda cieta dzīslaina miesas

daļa dūres lielumā, kas atrodoties

tuvu pie muguras, pret muguras

kaulu. Tā esot māte, no kuras mie-

rīga stāvokļa atkarājoties cilvēka

veselība. Māte izskatoties kā varde

ar četrām kājām jeb rokām, kas

esot dzīslas krietnas auklas res-

numā. Kad cilvēks saraustījies,
tad māte esot nobīdīta no savas

vietas, un tad tā apķerot ar savām

rokām cilvēka iekšas, kuras šņaug-
dama tā saceļot lielas sāpes vēderā

un arī galvā. Sevišķi sievietēm šā-

da kaite esot bīstama. It īpaši

dzemdētājām māte izejot no savas

vietas un saceļot bīstamu slimību.

Lai māti noguldītu, tad slimo ved

uz pirti, kur kāda riebēja to laita.

Laitot ar rokām slimā vēderu,

braucītāja runā arī vajadzīgos pū-
šamos mātes vārdus.

F. Brīvzemnieks, Tpvnbi, 1881, VI, 115.

19549. Māte esot kaut kuram

cilvēkam. Kā ķaupis (naģe, kru-

pis) viņa kājām (pirkstiem) esot

apķērusies ap sirdi un guļot ieti-

nusies dzīslās, kas visas tur satekot

kopā. Kamēr viņai pāri neko ne-

darot, viņa guļot it mierīgi, bet cil-

vēkam saraustoties topot nemie-

rīga, klīzdama pa visām malām.

Kad uz augšu kāpdama iekāpjot
kaklā, tad cilvēku nevarot vairs

glābt. Varot skaidri dzirdēt, ka

māte dažreiz brēcot. Teicēja sakās

daudziem palīdzot braucīdama, sa-

pūzdama un dažādas tējas zālēm

iedodama. Arnikājas tēju, deviņ-
vīru spēku, mātes mētras (trūce-

nes, kā brūklenes, bet raņķainām

lapiņām).
K. Pētersons, Raņķi.

19550. Kas saraustījies, māte

nāk kā kumāss kaklā. Reiz uz-

šķērsts tāds, kas ar māti miris.

Esot izjemtas asinis, tādas kā pirk-
sti. Kad uzlikuši uz šķīvja un uz-

lējuši spirtu virsū, viņa pārvērtu-
sies balta. Vārdi, kad sievām māte

saceļas: „Čuči, guli, māmiņa, savā

vietiņā ar saviem bērniņiem kā

pele savā pūsmiņā. Dievs Tēvs,

Dievs Dēls, Dievs svētais [gars].
Mūsu tēvs v. t. p." Pašās beigās:

~Kas tic, tas dabū no tām Dieva

mantām visu labu" (itin pie vi-

siem raudzījumiem tā var pielikt).

A. Rozenšteine, Saldus.

19551. Sieva stāsta, ka vīrs mui-

žā dabūjis dikti sastrādāties, tad

viņam tā gan tā māte tapusi vaļā.
Tā nu viņam nāk brīžam uz sirdi,
brīžam ieguļ sānos, brīžam mugu-

rā, brīžam izklīdusi par visiem

kauliem; tad atkal ņem viņam iek-

šas raustīt, ka kliedz pilnā kaklā.

Es lūgtos, ka jūs viņam dotut tā-

das zāles, kas viņam atkal to māti

ietaisa savā vietā.

Latviešu Avīzes, 1848, 13.

MĀTENE.

19552. [Pie Birzmaņa mātes zā-

le, Fumaria officinalis.] No māte-

nēm uzvāra tēju, to iepilda izkāstu

pudelē un pēc dzer pie iekšējām
kaitēm.

L. Ozole, Sēļpils.

MĀTERE (Leonurus cordiaca).

19553. Matere tiek lietota pie

lopu slimībām.

A. W. Hupel, Top. Nachrich-

ten IV, 1798, 293.

MĀTES SAKNĪTES.

19554. Mātes saknītes aug lek-

numos, sakne ir līkumaina kā dē-

le, lapas kā zirgu skābenēm, galā
brūna bauzīte. Zālīte, kā kaut ku-

ra cita, izrokama Jāņu vakarā.

A. Rozenšteine, Saldus.

1194 Māte
—

Matēs saknītes
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MĀTES ZĪMES.

19555. Kad grūta sieva, no kāda

zvēra izbijusies, pieķer sev ar roku

kaut kur pie miesas, tad viņas bēr-

nam tai vietā uz miesas uzaug kuš-

ķis no redzētā zvēra spalvas; spal-
vu kušķis nodzenams, kvēpinājot
bērnu ar tās pašas zvēru sugas

spalvu.
A. Ģēģeris, Vecpiebalga.

19556. Mātes jeb dzimuma zī-

mes rodas, kad grūta sieva sabīs-

tas no ugunsgrēka un sev kaut kur

aizķer.
P. §~ Rauna.

19557. Teicēja redzējusi bērni-

ņu, kam muguriņā bijusi pelēka
strīpa ar čāparainām kājām kā

pele; tā bijusi Dieva zīme, zīme,

ka karā jāiet. Viņa redzējusi citu

bērnu, kuram pāri pa krūtīm (no
viena kamieša iešķērsām uz leju)

bijusi „karasiksna", līdzīga zīme,

ka aizies karā.

A. Rozenšteine, Saldus.

MEDĪBAS.

19558. Ja iet uz medībām, tad

jāiziet no mājām tā, ka neviens to

neredz, jo tad labāk laimējas.
A. Aizsils, Lubāna.

19559. Medniekam, no mājas iz-

ejot, jāsviež tam pakaļ vīze, tad

laimīgi veiksies medībās.

A. Aizsils, Lubāna.

19560. Medniekam, tāpat zvej-

niekam, no mājas izejot, jāsviež

pakaļ vīzes, tad sagaidāma laba

izdošanās.

A. Aizsils, Meirāni.

19561. Ja medībās ejot suns vā-

ļājas, — dabūs šaut.

M. Rullē, Lubāna.

19562. Ja, medībās ejot, suns

vāļājas pa zemi, būs laba izdoša-

nās.

B. Daņilovs, Kacēni.

19563. Ejot uz medībām nav jā-
atsveicinās ar kailu roku, bet jā-

ieņem svārku stūris saujā, citādi

nebūs laimīgas medības.

M. Priedīte, Meirani.

19564. Kad mednieks iet uz me-

dībām, tad nedrīkst laimi vēlēt,

tad nekā nevar nošaut.

P. Zeltiņa, Ikšķile.

19565. Medījot nevajaga ne no-

vēlēt, ne arī saņemt no otra diev-

palīgu, tad nebūs laimes. [Sal. zve-

jošana].
A. Linde, Palsmane.

19566. Ja medniekam, ejot uz

medībām, vēlē laimi, tad nekā ne-

nošaus.
A. Aizsils, Meirāni.

19567. Ja medniekam, uz medī-

bām ejot, gadās satikt ceļā mācī-

tāju, tad jāskrien atpakaļ uz māju,
trīs reizes jānospļaujas un tad ti-

kai var ceļu turpināt, jo citādi šā-

viens pašam acīs saskries. [Sal.

makšķerēšana.]
S. Ozoliņa, Lejasciems.

19568. Kad pūš ziemeļa jeb rīta

vējš, tad nedrīkst iet ne medībās,

ne zvejot.
G. Pols, Bauska.

19569. Ja, uz jakti ejot, gribot
izdarīt dabiskās vajadzības, tad

būšot laime.

K. Skujiņš, Smiltene.

19570. Ja uz medībām ejot suns

izkārnās, tad medniekam jānoņem

cepure.
K. Jansons, Plāņi.
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19571. Kas uz jakti iziet un pa-

priekšu sastop sievieti, tas neesot

labi. Jāejot mājā un jānogaidot,
kamēr vīrs vai puisis nāk pretī.

[Sal. ceļošana.]

Latv. Avīzes, 1824, 32.

19572. Ja mednieks, ejot uz

medībām, satiek pirmo sievieti, tad

medībās nebūs laimes, bet ja sie-

viete pāriet pār ceļu, tad labāk pa-

likt mājās.
A. Aizsils, Meirani.

19573. Ja mednieks, uz medī-

bām iedams, satiek ceļā sievieti,
tad būs nelaimīga medību diena,

sevišķi, ja sieviete veca. [Sal. sie-

viete.]
K. Krastiņš, Jaunpiebalga.

19574. Ja iet uz medībām un

pirmo sastop ceļā sievieti, tad ne-

kā nenošaus, ja vīrieti, tad būs

laba laime.

A. Skuja, Vestiena.

19575. Ejot medībās, ja zaķis
skrien no kreisās puses uz labo,

tad izdošanās medībās.

M. Navenickis, Zasa.

19576. Medībās ejot, ja ierau-

dzīs pirmo zaķi, tad būs labas me-

dības.
M. Navenickis, Zasa.

19577. Ja, medībās ejot, redz

pirmo lapsu, tad medības neizdo-

sies.

M. Navenickis, Zasa.

MEDNIEKS.

19578. Ja medniekam, tāpat kā

ceļa vīram, nāk pirmā sieviete pre-

tī, tad tam nebūs laimes.

A. Bīlenšteina rokraksts, Kan-

dava un Piltene.

19579. Ja dievmaizīti pārnes

mājā un sašauj, tad var ļoti labi

zvērus un putnus šaut.

A. Edelmanis, Raņķi.

19580. Pie dievgalda nevajaga
norīt dievmaizi, bet to izņemt no

mutes un paglabāt. Mājā pārnā-

kot, vajaga paņemt plinti, aiziet uz

mežu, uzmeklēt apsi, iztaisīt tajā

caurumiņu un ielikt tur dievmaizi.

Tad jāatkāpjas no apses par kā-

diem soļiem, jāapgriežas ar mu-

guru pret apsi, jāuzliek plinte uz

kreisā pleca un jāšauj, pēc kam

jāiet uz māju, atpakaļ neskatoties.

Atpakaļ skatoties, tur redzētu dzī-

vu pestītāju pie krusta, un no bur-

vības nekas neiznāktu. Kas to pa-

reizi izdara, tas būs liels šāvējs.
Kur tik viņš ies, visur sastaps zvē-

rus un putnus, kurus visus varēs

nošaut. Citi mednieki tādu putnu

neredzēs, un tiem izliksies, ka pir-
mais mednieks šauj tikai vecas vī-

zes un pastalas. [Sal. burvis.]

F. Brīvzemnieks, 1881, VI, 206.

19581. Kas grib būt labs medi-

nieks, tam dievmaize, kuru dod

pie iesvētīšanas, jāietin kabatas la-

katiņā, jāaiznes mežā, jāieliek ko-

kā un jāsašauj.

V. Miķelāns, Kaldabruņa.

19582. Vajaga nosist čūsku un

nogriezt tai galvu, kur tad jāieliek
trīs zirņi: katrā acī vienu un trešo

mutē. Čūskas galva ar zirņiem jā-

paliek zem kāda tilta un jātura tur

septiņas nedēļas un trīs dienas.

Tad zirņi jau būs izauguši. Šie

zirņi ir jāizkaltē, jāsaberž par pul-
veri un jāpiemaisa biszālēm. Tad

varēs nošaut ikkatru zvēru un

putnu.
F. Brīvzemnieks, 1881, VI, 206.



19583. Dažreiz gadās, ka meža

putni, lai šauj kā šaudams, arvien

būs vēl dzīvi, un plinte, lai lādē

kā lādēdams, nešauj. Tur vainīgas
burvības. Lai tāds ļaunums neno-

tiktu, vajaga pie katra šāviena sa-

cīt: „Uguns un pērkons!"

F. Brīvzemnieks, 1881, IV, 184.

19584. Mērķi, ko medniekam ne-

grib ļaut sašaut, jāapvelk trīs rei-

zes slēpu, nevienam neredzot, ar

sakaltušu maizes garozu, un katru

reizi velkot jāsaka: „Šāviens gai-
sā!" Šāvējs tad netrāpīs mērķī, lai

šauj, cik tuvu grib. Bet ja šāvējs
ieliek savā plintē drusku maizes,

tad mērķis lupatās.
J. Pločkalns, Skrunda. F.

Brīvzemnieks, 1881, IV, 184.

19585. Ja medniekam, uz medī-

bām ejot, vēlē laimes, — tad nekā

nenošaus.

M. Rullē, Lubāna.

19586. Medniekiem un zvejnie-
kiem nedrīkst laimi vēlēt, tad tiem

nemaz nelaimējas.
M. Vilciņa, Pope.

19587. Medniekiem un zvejnie-
kiem nevajag vēlēt labu izdošanos,

jo tad iet slikti.

L. Zvaigzne, Gaujiena.

19588. Ja uz medībām ejot pir-

mo satiek žīdu, tad sagaidāma

sevišķa laime.

M. Rullē, Lubāna.

19589. Ja medniekam pa priek-
šu pār ceļu pāriet sieviete, tad la-

bāk palikt mājā.
M. Rullē, Lubāna.

19590. Medniekam nekad neva-

jaga dot sieviešiem skrotis, jo tad

tās netrāpīšot mērķī.
K. Corbiks, Kroņa-Vircava.

MEDNIS.

19591. Pavasarī, kad mednis

dzied tuvu pie koka, tad būšot

slapjš laiks, bet ja tālāk uz zara

gala, tad jauks laiks.

G. Pols, Vecgulbene.

MEDUS.

19592. Medus, tāpat ka vērme-

les, ir zāles pret 99 vainām.

H. Skujiņš, Smiltene.

19593. Medus ir ziema veselī-

gāks kā vasarā.

S. Gūberts, 1688.

19594. Slimam cilvēkam, kam ir

liels karstums, nevar dot medu, jo
medus karsē.

H. Skujiņš, Smiltene.

19595. Medus derot simtu vai-

nām.

K. Jansons, Trikāta.

19596. Ja medu par naudu pār-

dod, tad vairs bites neiedodas.

P. Š., Rauna.

19597. Ja medu dod ēst mirē-

jam, tad bites iznīkst; tādēļ bite-

nieki negrib dot medu slimnieku

vajadzībām.
P. Š., Rauna un Smiltene.

19598. Ja medu ēd kamēr vē-

miens nāk, tad bites nīkst.

K. Jansons, Trikāta.

19599. Kas medu pārēdas, tam

salts piens jādzer.
K. Jansons, Plāņi.

19600. Kad kāds ir medus pār-

ēdies, tad tam vaiga ēst ruskus, lai

paliktu vēsais.
H. Skujiņš, Smiltene.

19601. Kas medus pārēdies, tam

jāuzēd rutki virsū, un arī otrādi.

P. Š., Rauna.
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19602. Kas vakarā vai dienas-

vidū priekš gulēt iešanas ēd medu,

tam rādās labais sapinis.
K. Jansons, Plāņi.

Medus sapnī.

19603. Ja sapnī redz medu, tad

būs kāds zaudējums.

J. Kols, Ostseeprovinzen, 11,

1841, 32.

19604. Kad meita sapnī medu

redz, tad viņa savu vaiņagu pa-

zaudēs.

G. Stenders.

19605. Kad puisis vai meita

sapnī medu ēd, tad iekrīt kaunā,

negodā.
Aronu Matīss, Bērzaune.

MEIJAS.

19606. Ar meijām izpušķo ista-

bas Jāņos, Vasaras svētkos un arī

visādās vārda dienās.

P. Š., Rauna.

19607. Meijas nedrīkst sētā un

arī istabā nest ar galotnēm pa

priekšu, jo tad no mājām drīz lī-

ķis jāizved.

A. Irbenieks, Ezere.

MEITA.

I. Meitas ārīgas zīmes.

19608. Ja meita izskatās pēc
tēva, tad tā būs bagāta; bet ja pēc

mātes, tad būs nabadzīga. [Sal.
dēls.]

M. Macpane, Alsunga.

19609. Ja meitai smejoties virs-

lūpa paceļas augstāk par apakš-
lūpu, tad viņa ir daudz ar vīrie-

šiem dzīvojusi.
K. Jansons, Plāņi.

19610. Ja meitai uz roku virsām

ir vaļēja āda, tad viņa ir ar vīrie-

šiem dzīvojusi.
K. Jansons, Plāņi.

19611. Roku muskuļu ļobanums

(ļegana miesa) pie meitām esot

visdrošākā zīme, ka tās jau zau-

dējušas savu jaunavību: daudz ve-

dušas kopdzīvi ar vīrieti. To pašu

apzīmējot vaļējā āda uz roku vir-

sām jeb uz roku dilbiem.

J. Jansons, Plāņi.

19612. Ja jaunavai spīd piere,

viņa ir traka uz vīriešiem.

J. Šmits, Rauna.

19613. Ja meitai pieres vidū

mati nokarus stāv, tad tā meita

kaunā krīt.

K. Jansons, Plāņi.

19614. Ja meitai priekšas zobos

(viena) plata šķirba, tad tā būs

saimniece.

K. Jansons, Plāņi.

19615. Kurai meitai starp priekš-
zobiem liela starpa, to tālu aizve-

dīs tautās.

L. Rone, Ikšķile.

19616. Meitas, kam reti zobi,

esot trakas uz puišiem. [Sal. pui-

sis.]
K. Skujiņš, Smiltene.

19617. Kod pi meitvs kuoja pi

papīža tīva, tod itei pīzīmēj, ka

itei meita ir loba sīva, saprūt, kai

voduot saimniceibu un taipat teira

ir veiram.

V. Podis, Rēzekne.

19618. Kod pi meitvs kuoja pi

papīža cīši rasna, tod itei pīzīmēj,
ka taida meita navar byut par lobu

sīvu. Jei ir kai saiminīca nateira

un lela sliņķis.
V. Podis, Rēzekne.
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19619. Meitas ar resniem kaju
stilbiem būšot labas dēlu mātes.

V. Priedīte, Mālpils.

19620. Ja sievietei kaju muskuļi
cieti, tad tā būs dēlu māte.

A. Leimane, Mārsnēni.

19621. Ja sievietei kaju muskuļi

mīksti, tad būs meitu māte.

H. Dravniece, Alūksne.

19622. Tām meitām, kurām res-

ni kāju ikri — labi cūkas baro-

joties.
E. Vēvere, Ļaudona.

19623. Ja meitai otrs kājas

pirksts ir garāks par lielo pirkstu,
tad viņa valdīs par savu vīru.

V. Līce, Līgatne.

19624. Tām meitām, kas ejot ar

kāju pirkstiem uz āru un papē-

žiem uz iekšu, dzimuma orgāni

esot uz priekšu. Bet tām, kas ejot

ar pirkstu galiem uz iekšu un pa-

pēžiem uz āru, tām esot uz pakaļu.
H. Skujiņš, Smiltene.

19625. Meitām, kurām esot ma-

zas mutes, esot mazi dzimuma or-

gāni. Bet tām meitām, kam lielas

mutes, esot lieli.

H. Skujiņš, Smiltene.

19626. Meitām, kuram esot pla-
ta mute, esot arī plata vagina.

J. Jansons, Plāņi.

19627. Meitām, kuram biezas lu-

pas, vagina esot ar biezām malām.

J. Jansons, Plāņi.

19628. Meitām, kam lejpus el-

koņa locītavas tuvumā nav de-

viņas, būs jāpaliek vecmeitās.

V. Hāzena, Nītaure.

19629. Ja meitai, roku saliecot,

pie elkoņa rodas divas iežmaugas,
tad viņai būs divi vīri.

E. Jēpe, Palsmane.

19630. Kurai meitai, pa krūtīm

sitot, krūtis skan, tā būs saimniece.

A. Mednis, Limbaži.

19631. Ja meitai, sitot pa mu-

guru, tā skan, tad būs laba saim-

niece.
H. Dravniece, Alūksne.

19632. Kurai meitai mugura

dun, tā būs laba saimniece.

E. Laime, Tirza.

19633. Ja meitu kutina un tai

nekut, tad saka, ka to puiši ne-

mīl.

H. Šiliņa, Dobele.

19634. Ja meitām nav pupu, tad

gulēt ejot krūtis jāsarīvē ar puiša

cepuri.
J. Zanders, Zajenieki.

19635. Kad puiši ar meitām plo-
sās, puiši sit meitām ar vecu ce-

puri pa krūtīm, lai krūtis briestot.

M. Štāla, Kaltene.

19636. Ja meitai nav pupu, tad

vajagot krūtis saberzēt ar vecu pui-
ša cepuri.

I. Sabērts, Jaunauce.

19637. Par jaunam pieaugušam
meitām runā: „Meitām pupi rūc."

K. Jansons, Plāņi.

19638. Tās meitas, kurām esot

cietas krūtis, vēl esot nevainīgas,
bet tām, kurām esot mīkstas krū-

tis, nevainības vairs neesot.

K. Skujiņš, Smiltene.

19639. Tām meitām, kurām ap

pupu galiem esot lieli zili riņķi,
būšot vairāk puiku kā meiteņu.

T. Ziemele, Smiltene
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19640. Ja meitām sit pa pu-

piem, tad bērni šļupst.
J. Cinovskis, Snēpele.

19641. Ja meitai smaga dūre, ta

dabū vecu vīru.

V. Saperovs, Vecpiebalga.

19642. Ja meitai smaga dure, vi-

ņa dabūs vecu vīru.

K. Lielozols, Nīca.

19643. Kurai meitai smaga roka,

tā dabūs atraitni par vīru. (Smaga
roka ir tai, kura stipri sit.)

G. Stankeviča, Vecgulbene.

19644. Ja meitām smaga roka,

tad tās vīru dabūs atraitni ar bēr-

niem.

H. Šiliņa, Dobele.

19645. Tās meitas, kurām sma-

ga roka (to sajūt pie iesišanas), da-

būs atraitņus vīrus.

V. Priedīte, Mālpils un Rūjiena.

19646. Ja meitai smaga roka (ja

viņas sitieni sāp), tai būs vīrs at-

raitnis.

V. Hāzena, Nītaure.

19647. Ja meitai smaga dure,

dabūs vecu vīru.

Bērziņš, Ropaži.

19648. Ja meita kādam smagi

un sāpīgi sit, tad saka, ka tā da-

būs par vīru atraitni ar deviņiem
bērniem.

M. Poriete, Ēvele.

19649. Ja meitai smaga roka,

tad tā paliks atraitne ar daudz bēr-

niem.

M. Hermakile, Valka.

19650. Ja meita klibo, tad da-

būs precēties.
E. Strausa, Anniņmuiža.

11. Kas meitai ir jādara?

19651. Pie jaunām meitām ne-

drīkst stāvēt norasojuši logi, tad

tām pie vīra izejot būs daudz jā-
raud.

K. Corbiks, Jelgava.

19652. Meitai, kas tura logus no-

rasotus, sievas dienās daudz jā-
raud.

T. Dzintarkalns, Talsi.

19653. Meitai, kura tura logus
norasojušus, brūtes dienās jāraud;

tāpat arī jāraud tai, kas saulītei no-

rietot slauka logus.

A. L.-Puškaitis.

19654. Ja meita aizmirst apgāzt
uz mutes ūdens nesamo spaini, tad

viņu neizprecēs.
K. Jansons, Plāņi.

19655. Jaunām meitām vajaga

glabāt trauku beržamo; ja kāds vī-

rietis to nozog, tad tā meita neap-

precēsies.
K. Corbiks, Līvbērze.

19656. Jaunai meitai iesvētīša-

nas dienā uz durvju pusi maizes

druskas jāslauka.
K. Jansons, Plāņi.

19657. Kura meita istabu no rī-

ta puses slaukot, tā drīz apprecē-

šoties, kura uz vakara pusi — tā

palikšot vecmeitās.

H. Skujiņš, Smiltene.

19658. Kad meita izvāra putru,

tad katls ātri jāizmazgā, citādi mei-

ta ilgi stāvot vaiņagā.

L. Kārkliņa, Dzelzava.

19659. Ja meita ņem šujot garu

pavedienu, tad viņa ir slinka. Tādu

drīz neprecēs.
M. Poriete, Lubāna.
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19660. Ja jaunavai kleitu šujot,
čokurojas diegs, tad tā drīz appre-
cēsies.

L. Rone, lecava.

19661. Ja meitas, veļu mazgā-

jot, nolejas slapjas, tad tā zīme, ka

tās dzērāja vīru dabūs.

H. Šiliņa, Dobele.

19662. Kad meita sestdienā uz-

velk tīru kreklu, tad tai jānoslauka
mute tīrā krekla piešuvē, lai to

puiši mīlētu.

H. Skujiņš, Smiltene.

19663. Ja meita slauka muti

krekla piešuvē, tad šai puiši krīt

varen virsū.

H. Skujiņš, Smiltene.

19664. Ja meita grib piekrišanu

pie puišiem, tad viņai jāslauka mu-

te (seja) krekla piešuvē, kad viņa

sestdienas vakarā velk tīru kreklu

mugurā.
H. Skujiņš, Smiltene.

111. Kas meitai jaed?

19665. Ja meita meitai ēdot no-

ņem kumosu, tad viņa otrai no-

ņem brūtgānu.
H. Skujiņš, Smiltene.

19666. Kad meitas griež maizi,

tad tām jāgriež biezākas šķēles, jo
citādi tās sagriež sev vecu un skopu
vīru.

E. Zommere, Rauna.

19667. Lai jaunava ātrāk tiktu

pie vīra, tad pirmais pīrāgs, tikko

izvelk no krāsns, ir jāapēd.

J. Pamplis, Garoza.

19668. Kūpas meitas daudz sil-

tu maizi ēd, tās karstas uz pui-
šiem.

V. Saperovs, Vecpiebalga.

19669. Ja meita apēd 9 maizes

dongalīšus, tad tā paliek puisīga.
K. Jansons, Plāņi.

19670. Kura meita grib kļūt

par saimnieci, tai jāēd pīrāga ga-

liņš.
P. Zeltiņa, Ikšķile.

19671. Kura no meitām dabon

ēst maizes galiņu, tā dabūs saim-

nieka dēlu.
K. Corbiks, Valgunde.

19672. Ja meita apēd 99 maizes

dongalīšus, tad viņa dabū stārasta

dēlu par vīru.

K. Jansons, Plāņi.

19673. Meitām jāēd 99 maizes

galiņi, tad tās var dabūt saimnieka

dēlu.

K. Corbiks, Jelgava.

19674. Ja meitai nejauši gadās

ēst kukuļa pēdējo galiņu — dabūs

pirtnieka dēlu par vīru. [Sal. mai-

ze.]
K. Biša, Rencēni.

19675. Ja meita ēdot mazu ku-

mosiņu maizes atstāj neapēstu, tad

saka, ka tā dabūs pie übaga gulēt.
H. Šiliņa, Dobele.

19676. Meitas nedrīkst est sali,

tad nedabūs precēties.

K. Lielozols, Nīca.

19677. Meitas, kas grib precē-

ties, nedrīkst ēst sāli.

Alksnis-Zundulis, Naudīte.

19678. Meitas, kuras grib drīz

iziet tautās, nedrīkst ēst sāli.

A. Broža, Naukšēni.

19679. Meitas, kas grib precē-

ties, nedrīkst ēst sāli.

M. Sikle, J. Tupesis, Nīca.

Bērziņš, Ropaži.
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19680. Meitai, kura grib dabūt

labu vīru, gavēņu laikā jāēd knip-
loki ar sāli.

T. Dzintarkalns, Talsi.

19681. Ja jauna meita apēd sā-

lītu kukulīti, tad tanī naktī redzēs

savu brūtgānu.
A. Āboliņš, Alūksne.

IV. Meitām jāskaita bal-

ti zirgi.

19682. Jannām meitām jāsaskai-
ta 3 skursteņskrāpji un 99 balti zir-

gi, pēc tam pirmais vīrietis, kuru

ierauga, ir īstais.

K. Corbiks, Jelgava.

19683. Jaunām meitām jāskaita
balti zirgi; ja 99 saskaitīti, tad ar

simto balto zirgu brauks precinieki.

K. Corbiks, Jelgava.

19684. Jaunām meitām jāsa-
skaita deviņdesmit deviņi šķimeļi;
pēc simtā viņa apprecēsies.

A. Rozentale, Jaunauce.

V. Kas meitai nav jāda-
ra?

19685. Kod grib meita, kab jū
puiši mīļuotu, tod nikod navajag
ilgi gulēt, vajag agri celtīs un vy-
sod teiris drābis nosuot.

V. Podis, Rēzekne.

19686. Vecāka meita (pēc 25 g.)
nedrīkst nest matu bizi pā (r) mu-

guru, jo tas ķeroties pie goda un

tā tik palaidnīgas sievietes darot.

H. Skujiņš, Smiltene.

19687. Meitas pie ēdiena galda
sēdēdamas, nedrīkst dziedāt, jo tā

viņas sadzied sevi par vecmeitām.

E. Zommere, Rauna.

19688. Meita nedrīkst sēdēt ista-

bā ar lakatiņu ap galvu.
H. Skujiņš, Smiltene.

19689. Ja meitai ir galvas laka-

tiņš vaļā atraisījies, tad viņai ir

velns klāt.

K. Jansons, Plāņi.

19690. Ja neprecēta meita savu

galvas lakatiņu valkā nesasietu, tad

viņai velns esot Māt.

J. Jansons, Plāņi.

19691. Ja meitas apņem lakatu

jeb šalli ap pleciem un sakrusto

rokas, tā ka viens šalles gals pāri

otram, tad tās paliek vecas meitas.

M. Zīlīte, Salaca.

19692. Kurai meitai maize bieži

samīcās par cietu, tai vīrs būs at-

raitnis.

G. Stankeviča, Vecgulbene.

19693. Meita paliek grūta, ja vi-

ņa maizi laiž krāsnī. Lai viņa tāda

nepaliktu, tad viņai jāielaiž krāsnī

ar pirmo kukuli diegs, kāmī jāie-

met trīs mezgli.
K. Jansons, Plāņi.

19694. Meitai bērnu pierunā, ja
tik sāk par to runāt, ka tai un tai

būs bērns, pat tad, kad viņai nebū-

tu ar vīriešiem sakaru.

K. Jansons, Plāņi.

19695. Ja meita ieelpo āža tau-

ku sveces dūmus, tad viņai bērns

tiek.
K. Jansons, Plāņi

19696. Ja meita pirmo reiz par

krustmāti stāv meitenei, tad šī

meita nedabūs vīru.

K. Jansons, Plāņi.
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19697. Ja meita par pirmo
krustbērnu ņem puisēnu, tad ap-

precas (krustmāte), ja meiteni —

neapprecas (puišiem otrādi).

A. Mencis, Puikule.

19698. Ja jauna meita strādā

kādu darbu un to nepabeidzot ie-

sāk atkal citu, tad tā nekad neiz-

ies pie vīra.

K. Priknis, Asūne.

19699. Ja meita apstājas pusce-

ļā, kādu darbu darot, tad tā arī

ar precībām paliekot pusceļā.
L. Straupe, lecava.

19700. Ja meita pamet pusē ie-

mazgātu kreklu, tad brūtgāns at-

stāj.
K. Lielozols, Nīca.

19701. Ja meitas lāpa zeķi, kad

tā jau kājā uzvilkta, tad vīru ne-

dabūs.

M. Kerzuma, Rīga.

19702. Ja meita cūkas ausi ēd,

tad brūtes vaiņags stāvēs šķībi.

P. Š., Druviena.

19703. Ja jaunas meitas stāvot

ēd, tad viņām būs resnas kājas.
M. Ezertēva, Cirsti.

19704. Taisni no pannas jeb
katla meitas nedrīkst ēst, tad ilgi
uz preciniekiem būs jāgaida.

P. Zeltiņa, Ikšķile.

19705. Kad meitas no pavār-
nīcas ēd, tad tās tālu aizprecēs.

L. Daugaviete, Smiltene.

19706. Meitām nav no pavārnī-

cas jāēd, tad mēle kā pavārnīca.

E. Laime, Tirza.

19707. Ja meitai ēdot putra līst

uz galda, tad tā dabūs dzērāju
vīru.

H. Dravniece, Alūksne.

19708. Kad meita ēdot galdu

nolejot, tad tā dabūšot dzērāju
vīru.

K. Gailis, Ventspils.

19709. Kura meita ēzdama daudz

uz galda izlej putras, tā dabūšot

dzērāju vīru.

K. Streidiņš, Veļķi.

19710. Ja meitām, ūdeni nesot,

ūdens līst spaiņa malām pāri, tad

viņas dabū dzērāja vīru.

Z. Grmberga, Sigulda.

19711. Ja meitām, ūdeni nesot,

tas līst pāri spaiņu malām, tad

dabūs dzērāju vīru.

M. Breikša, Līgatne.

19712. Ja jaunava lej krūzē

kaut ko šķidru un pārlej pāri, tad

viņas vīrs būs dzērājs.
A. Salmāns, Balvi.

19713. Kad meita labību pļau-

jot atstāj netīru baru, tad viņas

vīrs staigās noplīsis.
P. Zeltiņa, Ikšķile.

19714. Ja meita dzemdējot Die-

viņa nepiemin, tad viņai tanī stun-

dā sāpju nav.

K. Jansons, Plāņi.

19715. Kad meita nemākot ai-

tai galvu nocirpt, tad nedabūjot

precēties.
J. Daizis, Nīca.

19716. Mēslus nevar sievietes

nest klēpī, tad to gadu nedabū

precēties.
K. Lielozols, Nīca.
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19717. Meita nedrīkst kapt pari
slotai, tad neizprecēs.

Fr. Vāvere, Koknese.

1.9718. Ka meita kaut ko nevar

atrast, kas tepat tūlumā ir, tad uz

viņas saka: ~Būtu puisis, tad to

tu gan redzētu jau pa deviņi ver-

sti, bet nu tu (piem., lakatu, slo-

tu vai citu ko) neredzi deguna

galā." [Sal. puisis.]

H. Skujiņš, Aumeisteri.

19719. Ja meita neprot labi

uguni kurināt, būs slikta saim-

niece.
E. Laime, Tirza.

19720. Ja meita svilpo, tad vi-

ņai vēlāk sāk augt ūsas.

P. Ortmans, Nogale.

19721. Meitas nedrīkst siet ko-

pā trauku lupatas, jo tad būs jā-

precas ar nabagu.
J. A. Jansons, Piņķi.

VI. Meitai jā 1> ar o suns

un kaķis.

19722. Ja meitas labi nekopj

suņus un kaķus, tad tām kāzu

dienā slikts laiks.

A. L.-Puškaitis.

19723. Ja meitas suņus un ka-

ķus labi kopj, tad viņu goda die-

nās jauks laiks, t. i. iesvētīšanā,

kāzās, arī bērēs.

H. Šiliņa, Dobele.

19724. Ja meitas suņus labi ba-

ro, tad viņu iesvētīšanā, kāzās un

citās goda dienās labs laiks gai-
dāms.

E. Vēvere, Ļaudona.

19725. Jaunām meitām labi jā-
baro suņi un kaķi, citādi tās pa-
liks neprecētas.

V. Saulīte, Mālpils.

19726. Ja meita labi suņus baro,

tad viņai būs saulaina kāzu diena.

L. Zvirbule, Jaunlaicene.

19727. Kad meitas labi suņus

nebaro, tad viņām kāzās būs slikts

laiks. [Sal. suns.]
P. Zeltiņa, Ikšķile.

19728. Kura meita slikti baro

suņus, tai kāzu dienā būs slikts

laiks.

J. Apsalons, Sēļpils.

19729. Ja meitas suņiem nedod

labi ēst, tad kāzu dienā tām būs

slikts laiks.

K. Jansons, Plāņi.

19730. Meitām suņi labi jābaro,
tad dabūs drīz precēties.

J. A. Jansons, Rīga.

19731. Meitām jābaro suņi, tad

drīz apprecas.
A. Broža, Naukšēni.

19732. Meitām labi jābaro su-

ņi, tad tās drīz apprecēsies.
Bērziņš, Ropaži.

19733. Kura meita suņus ne-

mīļojot, tā vīra nedabūjot.

H. Skujiņš, Smiltene.

19734. Meita nedrīkst sunim ar

kāju spert, tad dabū nejauku vīru.

A. Ruska, Rauna.

VII. Kur meita nevar sē-

dēt.

19735. Ja jaunas meitas sēž uz

galda stūra, tad tām vēl jāgaida
7 gadi līdz kāzām.

K. Corbiks, Jelgava.

19736. Meitas nedrīkst sēdēt

galda galā, tad paliks vecmeitās.

P. Zeltiņa, Ikšķile.
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19737. Meitas nedrīkst uz ak-

meņa sēdēt, tad vīrs būs dzērājs.

[Sal. sēdēšana, slieksnis.]

P. Zeltiņa, Ikšķile.

19738. Ja meita sed uz tovera

malas, dabū dzērāju vīru.

K. Lielozols, Nīca.

19739. Ja meita sed uz ūdens

trauka, dabūs dzērāju vīru.

J. A. Jansons, Piņķi.

19740. Jaunas meitas nedrīkst

sēdēt uz ūdens tovera malas, citā-

di dabūs dzērāju vīru.

A. Vikmane, Mīlgrāvis.

19741. Meita nedrīkst sēdēt uz

mucas, jo tad vīrs būs liels dzē-

rājs.
A. Ruska, Rauna.

19742. Jaunas meitas nedrīkst

sēdēt uz durvju sliekšņa, citādi

tās neapprecēsies.
K. Corbiks, Līvbērze.

19743. Ja meita sēž uz sliekšņa
vai piestas, tad tā paliek veca

meita.

A. Dudare, Panemune.

19744. Ja jaunas meitas uz blu-

ķa sēd, tad paliek ilgi neizprecē-
tas.

E. Stīpniece, Vērene.

19745. Meitas nedrīkst sēdēt uz

bluķa, jo tad jāpaliek par vecām

meitām.

E. Jēpe, Palsmane.

19746. Jaunas meitas nevar sē-

dēt uz bluķa, jo tad nevarēs viegli
padancot.

J. Gulbis, Aizkraukle.

19747. Ja meitas sēž uz bluķa,
tad paliek ātri vecas.

I. Zariņš, Palsmane.

19748. Jauna meita nevar sē-

dēt uz celma, tad to neviens ne-

precēs.
L. Švandere, Lubāna.

19749. Kad puiši sēdot uz mei-

tas gultas, tad šai neesot piekri-
šanas.

H. Skujiņš, Aumeisteri.

VIII. Ka meita zīle pre-
čības?

19750. Pie vakariņa meitai uz-

domātais puisis jātur prātā un jā-
saka: „Tu esi mans!"

K. Jansons, Plāņi.

19751. Kad jaunas meitas iesvē-

tīšanas dienā iet pāros baznīcā,

tad tām jācenšas iet pa vīriešu pu-

si, lai tiktu drīz apprecētas. [Sal.

puisis.]
A. Mencis, Puikule.

19752. Ja iesvētāmā meita, no

baznīcas iznākot, sievietei pirmai
sniedz roku, tad viņai dzīvē nebūs

vairs laimes.

M. Ezertēva, Cirsti.

19753. Ja meita griežot maizi,

nogriež plānu riciņu, tad vīrs būs

tai skops, ja biezu — devīgs.
T. Cimdiņa, Ķoņi.

19754. Ja kādai meitai mati iet

nost, tad kāds puisis šo meitu ie-

mīlējis.
A. Aizsils, Lubāna.

19755. Ja meita iedur sev pirk-
stā, tad brūtgāns par viņu domā.

A. Biedriņa, Rīga.

19756. Ja svārku mala meitai

atlocījusies, tad dabūs dancot.

M. Breikša, Līgatne.

19757. Kad meitai brunči krīt

zemē, tad tai laiks precēties.
K. Veinberga, Aumeisteri.
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19758. Ja meitai pie drēbēm

pieķēries gaišs diegs, tad par viņu
domā gaišmatains vīrietis, ja
melns — tumšmatains.

A. Leimane, Mārsnēni.

19759. Ja meitai pielipuši diegi,
tad saka, ka tai liela piekrišana

pie puišiem.
Z. Ozoliņa, Dole.

19760. Ja meitai pie drēbēm

pieķēries kāds diegs un otrs to

noņem, tad tā pazaudē brūtgānu,
bet ja diegu noņem viņa pati, tad

iegūst.
A. Kondrāte, Cēsis.

19761. Kad meitai nopirkta jau-

na kleita, tad nevajag to likt uz

gultas, jo tad nebūs pie puišiem

piekrišanas.
V. Līce, Drabeši.

19762. Kad jaunavai, rokdarbu

šujot, metas bieži diegs mezglā,
tad tā drīz precēsies.

V. Līce, Līgatne.

19763. Kad meitai nopirkta jau-
na cepure, to vajag pakārt uz gul-
tas stabiņa, lai būtu pie puišiem

piekrišana.
V. Līce, Drabeši.

19764. Meitām naktī guļot kāju

pēdas jātur neapsegtas, lai puiši
nevar pievilt.

E. Bērziņa, Mārsnēni.

19765. Lai meita izietu pie laba

vīra, tai katrā 3-šajā dienā jāvelk

kreisajā kājā zeķei kreisā puse.

A. Stemps, Jaunpiebalga.

19766. Ja meita, kājas aujot,
auklas mezglu sasien kājas iekš-

pusē, tad tai ilgi precnieku jāgai-
da, ja ārpusē — drīz izprecēs.

E. Laime, Tirza.

19767. Ja kādai meitai nolūst

kurpei papēdis, tad viņai nomirs

pirmais vīrs.

E. Priediņa, Renda.

19768. Meitai, kura grib pie vī-

ra tikt, no rīta citiem guļot jāiz-
slauka istaba: no durvīm jāiesāk
un vidū jānobeidz. Tad mēsli jā-
aiznes uz krustceļa, jānober zemē,

jāstāv uz tiem uz vienas kājas un

jānoklausās, kurā pusē pirmais

gailis iedziedāsies, no tās puses

tad viņai atnāks brūtgāns.

K. Jansons, Skulte.

19769. Kura meita pirmā uz-

sēstas uz tā krēsla, kur brūtei ma-

ti sukāti, tā atkal pirmā tiks ap-

precēta.
J. Smalkais, Rūjiena.

19770. Tā meita, kurai uzliek

līgavai noņemto vainagu, vecmei-

tās nepaliek.
H. Šiliņa, Dobele.

19771. Ja meita uzgājusi glode-
ni (čūsku), tad paklājusi vilnāni.

Ja glodene netek nost, tad tai ga-

dā to neprecē; ja notek, tad precē.

J. Rubenis, Ērgļi.

19772. Ja vasarā ap kādu mei-

tu skrien bariem knišļu (mazi ku-

kainīši), tad tai meitai daudz brūt-

gānu.
E. Vēvere, Ļaudona.

19773. Ja meitai kurmis puķes

izcēlis, tad viņu drīz izprecēs.

K. Jansons, Plāņi.

19774. Ja meita puķes mīlot,

tad tai būšot tik daudz piekritēju,
cik puķēm lapu.

B. Vinkmane, Jaunpiebalga.
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zā uz viena kāta divi ziedi zied,

tai tanī gadā būs kāzas.

Z. Prauliņš, Aumeisteri.

19776. Kad meita grib uzzināt,

kā sauks viņas precinieku, tai jā-
ieliek adata dzirnavu acī, tad dzir-

navas griežot adata drāzdamās pa-

teiks puiša vārdu.

P. Zeltiņa, Ikšķile.

19777. Meitai pirtī peroties jā-
skaita: „Dieviņ, dod man tādu vī-

riņu, tik mīlīgu kā pirts gariņš, kā

pirts slotiņa, kā liepu lapiņa, — ne

pīpju pīpotāju, ne ragu ragotāju,

ne dālderu mētātāju, ne brandvī-

na dzērājiņu!"
Zeltenietis, Valmiera.

19778. Meitām nedrīkst sist pa

pakaļu, tad puiši nemīl.

E. Kampare, Rīga.

19779. Ja meita otrai meitai

dod asas lietas, tad ņēmēja devē-

jai atņem brūtgānu.
H. Šiliņa, Penkule.

19780. Meitas, kuras dzimušas

launaga laikā, paliek ilgi vecmei-

tas.

J. A. Jansons, Elēja.

19781. Jaunas meitas, vārtu

meijas nāburga daļā jāienes.
K. Jansons, Plāņi.

IX. Meitas sakari ar vī-

rieti.

19782. Kamēr vien meita ne-

esot precējusies, tikmēr viņa dū-

cīti nēsājot azautē; bet kā appre-

cējoties, tā velkot dūcīti laukā.

H. Skujiņš, Smiltene.

19783. Meita ducīti (naidu) aiz

jostas glabā, sieva velk ārā.

K. Jansons, Plāņi.

19784. Kod meita jaunam pui-
šam apdzēš spičku, tod itei pīzī-

mēj, ka jei grib ar jū pabučotīs.
V. Podis, Rēzekne.

19785. Jaunai meitai vajagot
tik siltai būt, ka tai padusē pīli va-

rot izcept.
K. Jansons, Valka.

19786. Meitai, kuras brūtgāns
ar citām jaucas, jāaiztiek ar ža-

garu viņas brūtgāna izkārnījumi
un pēc tam ar šo žagaru jāaiztiek
tā otra sieviete.

K. Jansons, Plāņi.

19787. Ja vīrietis meitai nejau-
ši pie vēdera pieķer, tad viņam tai

meitai būs maize jādod.
K. Jansons, Plāņi.

X. Meita sapnī.

19788. Ja pa sapinim redz jau-
nu meitu nositam, nokaunam jeb

noduram, tad to meitu drīz nosi-

tīs.

H. Skujiņš, Smiltene.

19789. Kad sapni redz meitu,

tad jāmirst.
R. Bērziņš, Džūkste.

19790. Ja meita redz sapnī sa-

vu brūtgānu, tad tai jāapgriež uz

otru pusi viņas pagalveņa ķisins,
lai arī pēdējais viņu redz.

K. Jansons, Plāņi.

19791. Kad meitai nomirst Die-

va nolemtais dzīves biedrs, ko vi-

ņa pati nemaz nezina, tad viņš
nāk pa nakti to mocīt un nedodot

miera.

I. Upenieks, Skrunda.

MEITA VECA.

19792. Bijusi viena tada veca

meita, kura neparko neesot varē-
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jusi nomirt, jo viņa pasaulē ne-

vienam neesot nekā laba darījusi

un neviena paldies saņēmusi. Ilgi

viņa mocījusies, kamēr gadījies
tāds gudrinieks, kas izdarījis tā,

ka meita dabūjusi paldies un varē-

jusi nomirt.

H. Skujiņš, Smiltene.

19793. Vecam meitām uz mel-

liem āžiem esot debesīs jājāj.

K. Gailis, Ventspils.

MEITENE.

19794. Kad meitenes piedzim-
stot, viņas vajagot tīt galdautā,
tad dzīve būšot vienmēr pie pilna

galda, jeb atkal ietīt vīrieša krek-

lā, tad liela piekrišana no puišu

puses. [Sal. bērns.]

A. Bundža, Rubene.

19795. Maza meitene tūliņ pēc
dzimšanas jāaptraipa ar medu, tad

puiši uz viņu kritīs kā mušas uz

medu.

P. Zeltiņa, Rīga.

19796. Meitenei piedzimstot

smērējuši medu uz lūpām, lai pui-
ši tai krītot virsū kā mušas uz

medu.

M. Dandēns un J. Upīte, Gatarta.

19797. Kad meitene piedzimst,
tad jāuzliek medus uz pirts krāsns

un tā jāietin vīriešu kreklā, tad

lielai uzaugušai tai būs daudz

brūtgānu.
M. Dandēns un J. Upīte, Gatarta.

19798. Kad meitene piedzimst,
tad jāuzliek uz pirts krāsns me-

dus un tā jāietin vīriešu kreklā,

tad tai, lielai izaugušai, būs daudz

brūtgānu.
J. Steglavs, Jelgava.

19799. Meiteni ietina vīriešu

kreklā, lai pieaugušu viņu drīz iz-

precē, jo lielākā meitas nelaime,

ka tā paliek veca meita.

A. Rītingers, Lutriņi.

19800. Kad meitene piedzem,
tad tā trīs reiz jāizlaiž caur vīrie-

ša bikšu stilbu, lai meiteni agri iz-

precē.
K. Jansons, Plāņi.

19801. Lai pieaugušai meitai

būtu daudz pielūdzēju, tad tā ma-

za, tikko piedzimusi, trīs reizes jā-
izvelk caur vīriešu biksēm.

V. Miķelans, Rubeņi.

19802. Jaunpiedzimušu meitiņu
tūliņ izlaida cauri caur vīrišķa
biksēm, lai pieaugušu to drīz iz-

precē.
P. Rozēns, Garoza.

19803. Lai meitai būtu daudz

cienītāju, tad tā maziņa jāliek gu-

lēt uz vīrieša biksēm.

L. Švandere, Lubāna.

19804. Kad meitene piedzem,
tad tā jānoliek durvju paslieksnē
un kādam vīriešam pāri jākāpj,
lai meiteni žigli izprecē.

K. Jansons, Plāņi.

19805. Kad meitenes piedzimst,

viņas jātur zirņu ziedos, lai ir

skaistas.

E. Medene, Meirani.

19806. Kad meitene ir laimīgi

piedzimusi, bez kavēšanās silda

ūdeni ar liepas malku, jeb vismaz

kādu gabaliņu no tās pieliekot.
K. Treuers, Ventspils.

19807. Kad pirmo reiz meiteni

mazgā, tad mazgājamais ūdens jā-
aiznes uz kūti un jāpalej govīm



1209Meitene

un aitām apakša, lai viņai šie kus-

toņi labi izdotos.

K. Jansons, Plāņi.

19808. Meiteni mazgājot ūdenī

sukuru met, lai viņai puiši pielīp.
K. Jansons, Vijciems.

19809. Tas ūdens, kurā pirmo
reiz mazgā meiteni, jāizlej pret rī-

ta sauli uz akmina.

K. Jansons, Plāņi.

19810. Meitenes otra puse jā-
norok tīrumā, lai meiteni drīz iz-

precē.
K. Jansons, Plāņi.

19811. Meitenes otra puse jāap-
rok pagrabā, lai meitene būtu iz-

sargāta no ļaunām valodām.

K. Jansons, Plāņi.

19812. Lai meitas izprecētu, tad

viņām dzimstot otra puse jāaprok

zem pagraba sliekšņa.

E. Laime, Tirza.

19813. Kad meitenes bērns pie-

dzimst, tad otra puse jānorok

durvju tuvumā, lai meitu ātri iz-

precētu.
H. Skujiņš, Smiltene.

19814. Kad piedzimst meitene,

tad visi netīrumi (kādi ir etc) jā-

lej zem rožu krūma, tad meitene

aug skaista kā roze.

A. Aizsils, Lubāna.

19815. Meitenei pirmā cepurīte

jāuzsien zaļa, lai viņa (meitene)
vienmēr būtu jaunavas izskatā.

K. Jansons, Plāņi.

19816. Tikko piedzimušai mei-

tenītei pie pirmās cepurītes jāpie-

liek kautkas zaļš, tad tai visas

krāsas valkājot labi piestāvēs.
A. Zālīte, Bērzpils.

19817. Meitenei šuva pirmo

krekliņu no vīra laulājamā krekla,
lai to pieaugušu drīz izprecot.

M. Dandēns un J. Upīte, Gatarta.

19818. Kad meitenei nabas ga-

liņš noriešas, tad tas jāliek viņai

rociņās, lai tā būtu rokas darbu

darītāja.
K. Jansons, Plāņi.

19819. Kad meiteni pirmo reiz

nesuši pirtī pērt, tad likuši medu

uz ceriem, lai pieaugušai meitai

līp puiši kā mušas pie medus, t. i.

lai to drīz izprecē.
M. Dandēns un J. Upīte, Gatarta.

19820. Kad meitene pirmo reiz

pirtī iet, tad jāsviež sukurs un me-

dus uz ceriem un tai siltumā mei-

ta jāper, tad tā patīk puišiem.
K. Biša, Vijciems.

19821. Kad pirmo reiz meiteni

pirtī ved, tad per ar liepu slotu,

lai aug skaista kā liepa.

L. Rudzīte, Vijciems.

19822. Ja meiteni pirmo reiz

nes pirtī, to vajaga pērt ar liepu

zaru slotu, jo tad viņai būs pie-
krišana pie puišiem.

Z. Grīnberga. Sigulda.

19823. Meitenes pirtī jāper ar

liepu slotu, lai tās drīz izprecē.

K. Jansons, Plāņi.

19824. Meiteni pirmo reiz ar lie-

pu slotu perot, slota ar vīrieša bik-

šu vīli jāapsien.
K. Jansons, Plāņi.

19825. Meitene pēc trīs dieni jā-

kristī, lai to žigli izprecē.
K. Jansons, Plāņi.
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19826. Meitene ir agri jāno-
kristī, lai to drīz izprecē: cik nedē-

ļas vecu meiteni nokristī, par tik

gadiem pēc iesvētīšanas viņu iz-

precē.
K. Jansons, Plāņi.

19827. Kamēr pāde baznīcā,

bērna vecāki nedrīkst stāvēt brīvā.

Ja bērns ir meitene, mātei jāada,

jāšuj, jālasa grāmata. [Sal. puika.]

Retlings un Fr. Reķis, Renda.

19828. Meitenei pirmos matus

negriež, tad viņu neizprecē.

K. Jansons, Plāņi.

19829. Meitenei pēdējo reiz

pups jādod uz sliekšņa, lai meite-

ni drīz izprecē.
K. Jansons, Plāņi.

19830. Meitene jāatšķir no

krūts trīs dieni jauna mēneša ra-

gos un puika trīs dieni veca mē-

neša ragos; tad meitenei būs tikai

trīs dienas mēneša ziedi un viņu
drīz izprecēs, bet puika nebūs

meitīgs.
K. Jansons, Plāņi.

19831. Meitene, kura dzimst ve-

cā mēnesī, paliek veca meita.

K. Jansons, Plāņi.

19832. Ja paliela meitene rāpā-

jas pa grīdu, tad drīzumā kāds

mirs.
J. Bikša, Daugmale.

19833. Ja meitenei sit pa mu-

guru un skan, tad tā būs laba

saimniece.

M. Klēbacha, Sātiņi.

19834. Jaunavām, kas svilpo,

uzaug ūsas.

V. Saperovs, Vecpiebalga.

19835. Kad meitene teva izska-

tā, tad tā ir dzīvē laimīga.
K. Lielozols, Nīca.

Meitene sapnī.

19836. Ja sapnī redz mazu mei-

teni, tad būs nepatikšanas.
M. Zaube, Rīga.

19837. Ja sapinīs radās meite-

nes bērns, ta tas ir uz sliktu.

H. Skujiņš, Smiltene.

MEKLĒŠANA.

19838. Kad meita meklē adatu,

kas zemē nokritusi, un nevar at-

rast, tad viņa meklēdama pasle-

peni saka: „Zemes māte, atdod

adatiņu!"
K. Šilings, 1832. g., Tirza.

19839. Pazudušu lietu meklējot
saka: „Divi žīdi nesa, trešais pē-

das slaucīja."
K. Jansons, Vilce.

MELNALKSNIS.

19840. Melnalkšņa lapu novārī-

jums noder pret caureju.

P. Zeltiņa, Ikšķile.

MELNĀ GRĀMATA.

19841. Visiem mācītājiem esot

melnā grāmata, ar ko varot iz-

saukt mirušo dvēseles un uzlikt

tām kādu darbu. Ja nekā tām ne-

uzdodot, tad viņas saucēju saplo-
sot.

A. Bīlenšteina rokraksts.

19842. Ar melnās bībeles palī-
dzību varējuši izsaukt un redzēt

savus mirušos; bet ja zināmā lai-

kā nav varējuši dabūt prom, tad

pašiem bijis gals klāt.

J. Jansons, Plāņi.
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19843. Melnā grāmata esot ses-

tā un septītā Mozus grāmata, ie-

spiesta vai rakstīta uz melna pa-

pīra ar baltu tinti. Ar šo grāmatu
varot izsaukt visādus garus un

dot tiem darbu. Ja garus izsaucot

un darbu viņiem nedodot, tad viņi
mācot saucēju nost. [Sal. dvēsele.]

P. Š., Rauna.

19844. Melnā grāmata esot sestā

un septītā Mozus grāmata, kur

esot melnas lapas un balti vārdi.

Dažās vietās tur esot uzzīmētas

cilvēka rokas un citi locekļi. Grā-

matai piemītot tāds spēks, ka ar

viņu varot nolādēt, atsaukt miro-

ņus, čūskas, citam noraut locek-

ļus v. 1.1. Vecos laikos sestā un sep-

tītā Mozus grāmata bijusi bībelē,

bet tad ļaudis sākuši viens otru

apburt, kādēļ daudz ļaudis pali-
kuši nabagi. Vēlāku tās grāmatas
esot izņemtas no bībeles. [Skat.

burvis.]
K. Vieglais, Krape.

MELNIE GRAUDI.

19845. Melnos labības graudus
sauc par zirga un kuiļa zobiem.

K. Jansons, Plāņi.

19846. Rudzu tēvus — vilka zo-

bus vajaga ēst, jo tie esot labi pret

slimību pielipšanu. Ja šādi graudi
rudzos daudz, tad būs bagātīga
raža.

M. Macpāne, Alsunga.

MELNĀ PŪTELE.

19847. Melna putele esot iz-

dziedēta ar cūkas sūdiem.

K. Milnus, Zeime

MELNENES.

19848. Ja sapnī ēd mellenes, tad

būs asaras priekšā. [Sal. ogas.]
J. Jurjans, Jaungulbene.

MELOŠANA.

19849. Ja kāds runājot uz reizi

aizraujas, tam nekādā ziņā nevar

ticēt, jo tas nesaka taisnību.

A. Zavicka, Sātiņi.

19850. Kas melo, tam ausis kus-

tas.

K. Corbiks, Jelgava.

19851. Kad cilvēks melo, tad vi-

ņam deguns kust.

A. Korsaks, Ezere.

19852. Kad cilvēks melo, tad vi-

ņam acīs parādoties mazi ķeksīši.

A. Korsaks, Ezere.

19853. Kad melo, tad dabu mē-

les galā pumpu.

M. Valtere, Jelgava.

19854. Ja melo, tad uz mēles

gala uzmetas bumbuls.

O. Eglīte, Glūda.

19855. Ja melo, tad mēles gala

pumpas metas.

H. Šiliņa, Dobele.

19856. Ja melojot, tad uz mēles

uzmetoties pumpa.

K. Corbiks, Kroņa-Vircava.

19857. Nedrīkst melot, jo tad

uz mēles metas pumpas.

M. Koškina, Elēja.

19858. Kad melo, tad Dievs laiž

sarkanu akmini uz mēli.

J. Treimans, Bērze.

19859. Kas daudz melo, tā mēli

viņā saulē ar karstu dzelzi dedzi-

nās.

K. Matisons, Talsi.
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METENIS.

I. Vispārīgas ierašas.

19860. Meteni jeb Vastalāvi sau-

kuši arī par Lastavāgu, kā tas re-

dzams arī no tautas dziesmas:

Visu gadu naudu kalu

Lastavāgu gaidīdama;
Nu atnāca Lastavāgs,
Nu tā nauda jātērē.

J. Škudre, Pļaviņas.

19861. Meteņa vakaru jeb Vasta-

lāvi (aizgavēņus) latvieši svinēja
otardienā priekš Pelnu dienas.

Līdz pusdienai strādāja darbus,

kāds nu kuram pienākas.
A. Skuja, Mālupe.

19862. No Vastlāvja pusdienai
līdz Pelnu dienas pusdienai ne-

drīkst vērpt.
A. Āboliņš, Alūksne.

19863. Meteni mātītes nevērpa,
lai traki suņi neskrien mājā.

H. Skujiņš, Aumeisteri.

19864. Vastlāvju vakaru sauc

Naudītē par Skulduru vakaru, jo
senču ieraša bija tai vakarā saimei

dot ēst cūkas skuldurus (kājas,

kulkšņus), lai cūkas labi aug un

vairojas.
Balss, 1886, 13, Naudīte.

19865. Vastlāvja dienā jāvizinās
ar ragaviņām, jākož cūkas auss un

jādzied:
Cik no kalniņa nolaižos,

Tik no auss nokožos.

M. Sikle, Nīca.

19866. Jaunjelgavas apkaimē
šo dienu sauc par Pīrāgu dienu

jeb vienkārši par Pīrāgiem. Šinī

dienā esot jācep pīrāgi un jābrauc
ciemos, ar ragaviņām no kalna v.

t. t., lai aug gari lini.

K. Graudiņš, Jaunjelgava.

19867. Vienā muižā bijusi īpaš-
niece Vasta, kura atļāvusi saviem

ļaudīm vizināties, tādēļ to dienu

sauc par Vastalāvi.

P. Zeltiņa, Ikšķile.

19868. Ja Metenis būs ne otr-

dienā, bet kādā citā dienā (var.

piektdienā), tad būs pastara die-

na.

J. Rubenis, Ērgļi.

19869. Meteņa vakara uzkāpuši
uz bluķa un jājuši ap māju.

H. Skujiņš, Smiltene.

19870. Meteņa dienā vajaga gu-

lēt šķērsām zem balkas, tad mu-

gura nesāp.
M. Biša, Vijciems..

19871. Ja Vastlavi snieg vai līst,

tad būs bagāts sēņu un ogu gads.

V. Saulīte, Mālpils.

19872. Meteņa vakarā vēla snie-

gu kamolos, lai kāpostiem lielas

galviņas augtu.
H. Skujiņš, Palsmane.

19873. Meteņa dienā vajag aiz-

nest maizi un gaļu zem kāda liela

ozola un gaidīt, kad kāds putns

nāk ēst. Ja putns pirmo ēd gaļu,
tad gaļa būs lētāka; ja maizi, tad

maize.

V. Loze, Drusti.

19874. Kad atrod kūtī nosvīdu-

šus lopus, tad Vastlāvja (Meteņa)
vakarā šādā kārtā dzen lietuvēnu,

kas viņus esot jādījis. Visi mājas

ļaudis taisa ar šķēdēm un pulkste-

ņiem lielu troksni un liek tādam

bērnam, kas to vēl nezina, stāvēt

zināmā vietā ar maisu, kur lietu-

vēns, kad citi to dzenāšot, iemetī-

šot viņam visādu bagātību. Bet

augšā pār bērnu stāv jau cits, kas

tur ir paslēpies ar ūdens spaini.
Kad nu šis ir pašā lielā gaidīšanā,
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ka lietuvēns metīšot mantas mai-

sā, tad otrs izgāž nabadziņam
ūdens spaini pār galvu.

K. Šilings, 1832. g., Tirza.

19875. Vastalāvji mums ir aug-

sti svētki. To pirmo un otrdienu

pēc Vastalāvju svētdienas pie
mums nedz vērpj nedz maļ, bet to

otrdienu pēc pusdienas, ja jel maz

vaļas, ir mēsli uz lauka jāved, un

kas to nevar dabūt, tam maz ce-

rības uz lauka augļiem. Ar cirvi

ne to otrdienu nedz arī to trešdie-

nu neko nav brīv cirst, ka lopi ne-

uznāk uz tām skaidām, jo tad

tiem to gadu jāklibo, bet cilvēki

gan varot uz tām skaidām stai-

gāt, tiem tās neko nekaitot. To

otrdienas vakaru pēc saules no-

iešanas meitas to Vastalāvju sāk

dzīt. Tad tās skraida no vienām

mājām uz otrām un dzied tādas

bezkaunīgas dziesmas, ko kaunos

še ierakstīt. Kad tās labu brīdi

priekšnamā izbļaustījušās, tad

saiminiece atver durvis un ielaiž

istabā, kur tās vēl jo trakāki

dzied. Ja ierauga vīrieti, tad plēš,
rausta to zemē un vazā pa plānu

apkārt. Nama māte pa tam uz gal-
da salikusi lielu čupi pīrāgu (ar
zivīm ceptus raušus) brandvīna

blašķi un alus ķipi, un lielu bļo-
du ar vārītām pupām un zirņiem
klāt, ved tad tos godīgus viesus pie
tā piekrauta galda un lūdz, lai ēd

un dzer, cik sirds saņem. Jo zi-

nāms, ja šos viesus labi nemielo,
tad jēri un kazlēni visi klibos. La-

bi izmielots gāžas viss meitu trā-

cis atkal projām uz citām mājām
un taisa tur tādus pašus godus.

No Kolkas jūrmalas. „Ziņas
un stāsti par Dieva valstības

lietām." 1852. IV. Aizliegts izd.

19876. Meteņa vakara staigāja
budēļi apkārt, pārģērbušies ērmo-

tās drēbēs ar ragiem un ar notrai-

pītiem ģīmjiem. Nekad netrūkst

pārģērbta lāčudīdas ar lāci. Pār-

grieztā rupjā balsī budēļi saka:

~Bu, bu, bu, bu, spriņģ, mani jē-

riņi, spriņģ, kazlēniņi!" Budēļus

labprāt pacienāja ar ēdieniem,

dzērieniem, pat ar naudu.

Marta Bilenšteine, Jaunauce

un Dobele.

19877. Metenī jeb Vastalāvi mā-

jas mātes jau agri no rīta taisīju-
šās pie pīrāgu cepšanas, tā ka lai

līdz pusdienai būtu gatavi. Bērni,

uz tiem priecādamies, dziedājuši:
Meten, Meten, kur liksi

pīrāgu?
— Kletie uz laktiņas, krus-

tiņš virso.

Kad pīrāgi bijuši izcepti un bēr-

ni tos lielīdami ēduši, tad lielie pui-
ši teikuši, ka tie vēl neesot tik la-

bi, bet tagad iešot Meteni dzīt, tas

došot daudz labākus pīrāgus un

arī zelta pogas. Pa tam jau lielie

puiši aiznesuši, bērniem nemanot,

uz rijas augšu vairāk spaiņu
ūdens. Nu bērniem iedevuši mai-

su un saukuši, lai nākot uz riju,
iešot Meteni dzīt. Tad viens no

lielajiem uzkāpis uz rijas augšas
Meteni zemē dzīt. Bērni apstājuši
visi ap maisu un turējuši tam galu

jo plati vaļā. Te Meteņa dzinējs
no augšas saucis, lai turot maisu

stipri, jo patlaban Metenis došot

pīrāgus, pie kam arī metis vienu

pīrāgu pēc otra maisā. Tad sacījis,
ka nu Metenis mīzīšot, bet par

to jau nekas, jo pēc tam tūliņ bir-

šot zelta pogas. Nu Meteņa dzinējs

lējis no augšas maisa turētājiem
ūdeni virsū, kuri tūliņ arī atstāju-
ši maisu ar visiem slapjiem pīrā-

giem kulā un paši raudādami un

bez zelta pogām gājuši uz istabu

kaltēties.
J. Skudre, Pļaviņas.
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19878. Veci ļaudis stāstīja, ka

Meteņa dienā lietuvēns no istabas

augšas metot dāvanas. Kad kāds

gribēja lietuvēnu redzēt, tad viens

paslēpās istabas augšā ar ūdens

spaini un meta bērniem šādus tā-

dus niekus zemē, bet kādam pie-

augušam cilvēkam, kas arī atnāca

skatīties, uzlēja ūdeni.

P. Š., Rauna.

19879. Meteņa vakarā dzen lie-

tuvēnu. Viens uzkāpj uz piedarba

augšas, vai uz kūts, kur zirgi stāv,

paņem pātagu un ķipī vai spainī
ūdeni un kādas bērnu spēles lie-

tiņas. Otrs apakšā tur maisu, ku-

rā bērni ielīduši un gaida lietu-

vēna dāvanas. Tad augšējais sāk

pleitēt ar pātagu, met spēles lieti-

ņas zemē un beidzot uzlej bēr-

niem ūdeni sacīdams, ka lietuvēns

projām skriedams esot uzmīzis.

Tā dara, lai lietuvēns zirgu nejā-

jot.
A. Ģēģeris, Vecpiebalga.

19880. Metenī bērni gaida lietu-

vēnu. Vienu bērnu iebāž maisā un

uznes uz istabas augšas. Viens nu

skandina pulkstinu un otrs lej ar

spaini ūdeni uz maisa un saka:

„Dzi, dzi, lietuvēns brauc!"

K. Jansons, Plāņi.

19881. Meteņa rītā dzen Meteni

no mājas ārā. Dzinējs uzkāpj ar

spriguli istabas augšā un dauzās

tur pa visiem stūriem. Bērni tik-

mēr tur zemē maisu, lai tur Me-

tenis bēgdams ieskrietu. Dzinējs

jau iepriekš ir uznesis ūdens spai-
ni augšā un uzlej bērniem uz gal-
vas un tad saka, ka tas esot bijis
Metenis.

P. Zeltiņa, Jaunpils.

19882. Ja Vastlāvja naktī lien

maisā, — lietuvēns dod dāvanas.

J. A. Jansons, Jaunrauna.

19883. Meteņa dienā bērnus bā-

zuši maisā un svieduši par sētām,

domādami, ka tad tie neaizgulē-
šoties.

Mājas Viesis, 1885, 25.

19884. Metenī bērnus bāž mai-

sā un sviež pār sētiņu kupenā, lai

guļ līdz pavasarim, lai nebūtu jā-
baro.

E. Lacis, Tirza.

11. Sakars ar vēju (Vēja

diena).

19885. Vastlāvī un Pelnu dienā

sievišķi nevērpj un vīrišķi nekā

neklauvē, jo tad vējš plosa ēkas

un jumtus. Pie šā ieraduma gan-

drīz visa Kurzeme turas.

A. Bīlenšteina manuskripts,

Puze. 1862.

111. Meteņa dienas darbi.

19886. Ja Vastlavi apgriež ma-

tiem galus, tad viņi aug gari.

V. Spandegs, Pociems.

19887. Metenī jāsukā mati: „Me-
tenis kaktā sukājas, Pelnu dienas

gaidīdams." Un jāejot laisties.

E. Lacis, Tirza.

19888. Līdz Metenim jāizmēž
dārziem mēsli, ja ne vairāk, tad

trīs sākumi jāuzmet uz dārza.

J. Rubenis, Ērgļi.

19889. Līdz pusdienai Metenī

strādāja un veda mēslus. Tad no-

gulēja dienvidu. Pa to laiku izce-

pa saimniece karašu un cūkas ga-

ļu. Kad nu paēda, tad visi sēdās

zirgos un brauca uz krogu.
H. Skujiņš, Aumeisteri.

19890. Vastlāvja diena nedrīkst

nekā mājās ievest, bet gan izvest.

M. Sikle, Nīca.
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19891. Meteņa diena mājas ne-

kā nedrīkst ievest, bet gan izvest.

T. Dzintarkalns, Talsi.

19892. Vastlāvja dienā nedrīkst

vērpt, citādi mazi sivēni trīc, raus-

tās un griežas apkārt.
A. Vikmane, Liepupe.

19893. Meteņa dienā nedrīkstēja

velēties, jo citādi drēbes nekad

vairs nevarēja baltas dabūt.

A. Skuja, Mālupe.

19894. Meteņu diena nevar šut,

tad aug gari pirksti.

E. Aizpurve, Lubāna.

19895. Meteņa diena nedrīkst

šūt, lai pirksti neapmilzt.
Aizkracnieks, Tirza.

19896. Pa Vastlavjiem nevar

šūt, tad pirksti aug.
R. Bērziņš, Džūkste.

IV. Meteņa ēdieni.

19897. Meteņa vakarā vārīja zī-

deni ar cūkas pusgalvi, neviens ne-

drīkstējis pirmais ēst, kamēr saim-

nieks pamielojis dieviņu — rijā jeb
kur citur — tad pats ēdis pirmais
un saime pakaļ. Bērni dabūjuši
šņukuru, lai viegli iemācītos

rakstīt.

J. Bubenis, Ērgļi.

19898. Vastlāvjos jādod bēr-

niem cūkas šņukuru ēst, tad labi

mācēs rakstīt.

L. Grīnberga, Mazsalaca.

19899. Meteņos jāvāra zīdenis:

cūkas auss ar pupām un nogrūs-
tiem miežiem.

V. Alke, Jaungulbene.

19900. Meteņos vārījuši grūdeni
ar cūkas galvas pusi.

J. Skudre, Pļaviņas.

19901. Agrāk Metenī esot ēduši

cūkas ausi ar grūstiem miežiem

un pupām.

H. Skujiņš, Bilska.

19902. Vastlāvī vāra miežus ar

cūkas ausi (cūkas galvas pusi) un

bērniem dod ēst cūkas degunu, lai

būtu lieli rakstītāji, tāpat kā cūka

liela rakātāja.
O. Līde, Rauna.

19903. Pēc laišanās saēdās mie-

žu putru ar pupām un cūkas ausi

(galvas sieru) un Meteņa diena bi-

ja nosvētīta.

A. Skuja, Mālupe.

19904. Meteni jeb Pelnu diena

vārīja zīdeni ar cūkas gaļu.

K. Bika, Gaujiena.

19905. Vastlavī javara cūkas

kājas, tad aug labas cūkas.

K. Miilenbacha man.

19906. Vastlāvju dienā vāra cū-

kas kājas un iet lēžoties, līdzi ņe-

mot cūkas kāju. Kāju pa lēžojamo

laiku apēd. Kauliņus salasa un

aiznes tīrumā, lai cūkas tīrumā

būtu lēnas un augtu lielas.

A. Bērziņa, Aloja.

19907. Ap Meteni vizinoties ko-

*da cūkausi un dziedāja: „Cik no

kalna nolaižos, tik no auss noko-

žos."

V. Strautiņš, Rūjiena.

19908. Vastlāvjos jālaižas no

kalniņa ar ragutiņām un jādzied:

Cik no kalna nolaižos,

Tik no auss nokožos.

Un jānokožas no līdzpajemtas cū-

kas auss.

J. A. Jansons, Gaujiena.
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19909. Maize bija jāsagriež kan-

cīšos jau vakarā priekš Meteņa

dienas, jo citādi viņa nenāca par

svētību ēdējam, kā arī rudzi va-

saru bija pavājāki.
A. Skuja, Mālupe.

19910. Budēļos cepuši arī mai-

zi, lai tā to gadu nepelētu.

Balss, 1886, 13, Naudīte.

19911. Ja budēļu vakara zirņus
vāra, tad ir sprogaiņi jēri.

K. Corbiks, Jelgava.

19912. Suņam nolikuši Metenī

uz dēlīša vienā galā gaļu, otrā

maizi. Ko suns papriekšu ēda, tas

tai gadā bija gaidāms dārgāks.
[Sal. Jaunsgads.]

J. Rubenis, Ērgļi.

19913. Metenī suņam uz cira kā-

ta dota gaļa un maize. Ja suns pir-

mo ņēmis maizi, tad bijis gaidāms

auglīgs gads un otrādi.

K. Jansons, Gatarta.

19914. Meteņu vakarā saliek uz

cirvja kāta sviestu, pienu, maizi

un gaļu. Ko nu suns pirmo kampj,
tas tai gadā būs dārgākais.

K. Krastiņš, Jaunpiebalga.

V. Meteņa sakars ar li-

niem.

19915. Kad pienāca pusdienas,
%

tad tādiem darbiem, kuri neattie-

cās uz Meteņa dienu, bija jāmet
miers, viņus strādāt varēja tikai

līdz pusdienām. Vērpējām bija gri-
bot negribot jābeidz vērpt, lai nā-

košu gadu saimniekam būtu tādi

paši lini. [Sal. Pelnu diena.]
A. Skuja, Mālupe.

19916. Kamanas ar ragavām bi-

ja jāsagatavo kārtībā, jānoņem
ilksis un viņu vietā jāpiesien stri-

ķis, ar ko tās uzvilkt kalnā, jo
laisties gāja katrs, kuram vēl bija

spēks kaulos. Ar zirgiem senie lat-

vieši nekad nevizinājās. Laisties

bija jāiet, ja gribēja citu gadu ga-

rus linus.

A. Skuja, Mālupe.

19917. Gāja tā ap krēslo stundu

un visi kailām rokām, jo ja bija
cimdi rokā, tad linus plūcot bija
auksts laiks un arī vajadzēja cim-

du. Pēc vecu ļaužu stāstiem dzies-

mu, ko dziedāt, daudz nebijis.
Dziedāta viena un ar sevišķu lab-

patikšanu:

Čivu, čivu, vidžu, vidžu,

Aizgavēņu vakarā.

Audziet mani gari lini,

Mirkstiet balti ezerā,

Ka varēšu Rīg's kungiem
Samta bikses nopogot,
Nocelt cauņu cepurīti.

A. Skuja, Mālupe.

19918. Metenī jāvizinās ragavas,

lai gari lini un kaņepes augtu.

B. Daņilovs, Kacēni.

19919. Meteņa dienā ar raguti-

ņām brauc no kalniem vai ar zir-

gu pabrauc kādu gabalu. No kal-

niņa jālaižas deviņas reizes priekš
saules. Jo augstāks kalns un jo
tālāku ragutiņas skrien, jo kuplā-
ki un garāki lini.

J. E., 1889, Valmieras apkārtne.

19920. Meteņa dienā skrējuši no

kalniņa, lai augot gari lini un lai

vasarā neēdot odi. Kurš vairāk un

tālāk noskrējis, tam garāki lini.

J. Skudre, Pļaviņas.

19921. Vastlavī jāvizinās, lai

aug gari lini.

J. A. Jansons, Sigulda.
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19922. Metenī vizinās no kalna,

lai augtu gari lini.

J. A. Jansons, Jaunrauna.

19923. Meteņa dienā vajaga lais-

ties no kalniņa, tad vasaru labi

lini augs.
K. Corbiks, Jelgava.

19924. Meteņu diena jālaižas no

kalna, lai augtu gari lini.

K. Corbiks, Tukums.

19925. Ja Metenī vizinoties re-

gaviņas tālu aizskrien, tad aug

gari lini.

K. Jansons, Plāņi.

19926. Meteņos javizinajas, lai

augtu gari lini.

M. Pelēce, Cirsti.

19927. Vastlāvja dienā jāiet lais-

ties no kalna ar ragaviņām, jo tad

aug lieli lini.

A. Kalniņa, Jaunpiebalga.

19928. Vastlāvjos jalēžajas, lai

aug gari lini.

J. A. Jansons, Salaca.

19929. Vastlāvjos jaležojas no

kalna, tad augs gari lini.

V. Spandegs, Pociems.

19930. Lai lini gari augtu, tad

Meteņos jālaižas.
K. Strautiņš, Mēdzūla.

19931. Pīrāgos jašļuc no kalni-

ņa, lai augtu gari lini.

J. Jaunsudrabiņš, Nereta.

19932. Meteņa diena javizinajas,
lai aug gari lini.

V. Strautiņš, Zelgauska.

19933. Kas Meteņa diena vizi-

nās ar ragaviņām, tam augot gari
lini.

Mājas Viesis, 1884, 10 (74).

19934. Vastlavī jāvizinās, tad

gari lini aug.
P. Zeltiņa, Ikšķile.

19935. Metenī laižoties no kalna

ar ragaviņām, cits par citu sauc:

„Manam tēvam gari lini!" „Ma-
nam tēvam vēl garāki!" „Manam

tēvam vēl garāki, zelta poga ga-

liņā!"
K. Preiss, Auguliena.

19936. Meteņa vakarā saimnie-

kam jāizvizina visi mājas ļaudis,
tad nākošā vasarā būs gari lini.

E. Vēvere, Ļaudona.

19937. Meteņdienā jāvāra cūkas

auss un zīdenis, un pēc tam jāiet
braukt vai laisties ar ragutiņām,
tad vasaru augs gari lini.

V. Slaidiņa, Drusti.

19938. Meteņos vara zīdeni un,

lai gari lini aug, ļoti daudz vizinās.

M. Zeltiņa, Vējava.

19939. Vizin, vizin, braucin,

braucin

Metenīšu vakarā.

Ja nevizin, ja nebraucin,

Tad neauga lieli lini.

A. Kalniņa, Jaunpiebalga.

19940. Vastlāvī vajag vizināties,

lai aug gari lini, un apgāzties, lai

būtu daudz linu gubu.

O. Līde, Rauna.

19941. Vastalava jāvizinās un

jāplēš mati, lai gari lini augtu.

E. Bērziņa, Mārsnēni.

19942. Metenī jābrauc ar velē-

tavu, lai balti lini aug, un ja tālu

brauc, tad aug gari lini. Braucot

dzied: „Manam tēvam gari lini,

viņu tēvam tā kā tapas."
E. Lācis, Tirza.
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19943. Meteņu vakara jābrauc
vizināties, lai aug gari lini.

E. Medene, Meirāni.

19944. Metenī jābraucot no kal-

niņa ar ragutiņām, tad augot gari
lini.

A. Lāce, Lubāna.

19945. Metenī jāiet laisties uz

velētavas, lai gari lini augtu.
E. Lacis, Tirza.

19946. Meteņa dienā jābrauc
tālu projām, jo tālāku aizbrauc, jo

garāki aug lini.

E. Gaile, Trikāta un Rūjiena.

19947. Vastlavi jāiet talu cie-

mos, lai aug gari lini.

J. A. Jansons, Piņķi.

19948. Vastlāvja diena jāiet cie-

mā, lai aug gari lini.

J. Steglavs, Jelgava.

19949. Vastlavju diena jāiet cie-

mā, tad aug gari lini.

R. Bērziņš, Džūkste. J. Trei-

mans, Bērze.

19950. Skulduru vakara gājuši
uz pušeniekiem, lai lini labi augtu.

Balss, 1886. 13, Naudīte.

19951. Meteņu diena jāiet cie-

mā, tad aug gari lini.

E. Aizpurve, Lubāna.

19952. Meteņa vakarā braukuši

braukšus uz krogu un braukdami

klieguši: ~0, o, trim asīm gari lini,

trim asīm gari lini!" Krogū tad

spēlējuši un dancojuši visu nakti.

J. Skudre, Pļaviņas.

19953. Vastalāvi bijuši jāmēž
mēsli no kūts, kad arī jel tik vien,

cik ar sekumiem var izsviest no

kuts uz tīruma, un vakara bijis jā-
brauc uz krogu, tad augot gari lini.

D. Ozoliņš, Jaunroze.

19954. Vastlavi javara cūkas kā-

jas, tad gari lini aug.

Blate, Lielstraupe.

19955. Vastlāvja dienā jāēd cū-

ku kājas un no kalna jāvizinājas,
lai augtu gari lini.

A. Mencis, Puikule.

19956. Vastalāvi vizinās no kal-

na un skaita tā:

Čivu livu Vasterlavu,
Cūkas kāja kulītē.

Kam ne čivu, kam ne krivu,

Tam neauga gari lini.

H. Skujiņš, Aumeisteri.

19957. Vastlāvjos jāliek cūku

kāja kulītē un jābrauc lēžot (slidi-
nāties ar ragaviņām no kalna) un

jādzied: ~Lēžu, lēžu Vastulāvi, cū-

ku kāja kulītē", tad augot gari lini.

A. Luste, Ozoli.

19958. Meteņa dienā vīriešiem

ar matiem jāplūcas, lai tiem gari
lini aug.

K. Jansons, Plāņi.

19959. Metenī bērni plēsa viens

otram matus un tā vien sacīja:
„Tik gari lini! Tik gari lini!" Tad

ar' paauga gari lini.

H. Skujiņš, Aumeisteri.

19960. Kad Metenī velējas, tad

balti lini.

E. Aizpurve, Lubāna.

19961. Kad Vastlāvjos velējas,
tad balti lini.

R. Bērziņš, Džūkste.

19962. Meteņu dienā vīriešiem

vajag daudz dzert, tad aug labi

lini.

E. Aizpurve, Lubāna.
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19963. Vastlāvju dienā vīriešiem

vajagot stipri daudz dzert, tad au-

got labi lini.

P. Iklavs, Grienvalde.

19964. Ja Pīrāgos līst lietus un

satek garas latakas (lāstekas), tad

būs gari lini.

0. Darbiņš, Birži.

19965. Līdz Metenim bijis jā-
beidz linus vērpt un jāsāk aust. Ja

kur nebija lini novērpti un puiši
vēl kur atrada kādu kodaļu, tad to

uzdūra uz apiņu mieta, kuru atkal

uzlika uz malkas grēdas jeb rijas

jumta, lai nāburgi redz, kā arī lai

nākošā gadā aug gari lini.

J. Rubenis, Ērgļi.

19966. Meteņu dienā kodaļas jā-
sprēž uz jumta vai sniegkupenās,
tad aug gari lini.

E. Aizpurve, Lubāna.

19967. Ja Vastalājā nebija ko-

daļa novērpta, tad to kodaļu līdz

ar pastalu piesēja pie koka un uz-

lika uz jumta, lai visi redzētu, ka

bijusi slinka vērpēja.
L. Blimbergs, lecava.

19968. Meteņa dienā jāsprauž
kodeļas uz jumta vai sniega kupe-
nās, lai aug gari lini.

V. Strautiņš, Zelgauska.

19969. Metenī dienu jānosprēž
linu kodeļa, jo kad dabū zīdeni ar

cūkas ausi, tad sprēst nevar. Ja

kodeļa nav nosprēsta, jānes ārā un

jāsprauž uz kupenas.

E. Lacis, Tirza.

19970. Meteņa_ vakarā darījuši
vīzes un linus sējot āvuši kājās,
lai liniem butu šķiedra kā lūki.

J. Rubenis, Ērgļi.

19971. Meteņa vakarā jāpin vī-

zes, kuras, linus sējot, jāaun kā-

jās, tad augot gari lini.

J. Skudre, Pļaviņas.

19972. Ja Meteni pelnus grābj,
tad nav deglaini lini.

E. Reinbachai, Vecpiebalga.

VI. Sakars ar zemko-

pību.

19973. Vastalāvja dienā vajaga

pirmos mēslus uz tīrumu vest, tad

var visos vējos ar mēsliem strādāt,

citādi ziemeļu vējā vesti un ārdīti

mēsli ir tikpat kā purvā iegāzti.
Atbalss k. 1897. K. Kleķeris, Skujene.

19974. Vastalāvā jāved mēsli uz

tīrumu, ja vairāk ne, tad tik kā

uz apiņiem, un karaša jācep, ja
vairāk ne, tad tik kā uz ratiņa

sprēslīcas, lai mieži labi padodas.

.

E. Bērziņa, Mārsnēni.

19975. Vastlāvju dienā jānogriež

kaimiņu daļā pīlādze, tā jānes, ga-

lotni uz priekšu turot, mājās. Tad

pīlādze jādrāž par iesmu, uz kura

gaļa jācep; iesms jānoliek par

spieķīti, kurš tad jānēsā līdz, kad

iet uz lauka sēt: tad bagāta raža

gaidāma.
P. Iklavs, Grienvalde (Zālīte).

19976. Metenī vajagot vārīt cū-

kas astes, tad augot gari mieži.

A. Krūmiņa, Valka.

19977. Meteņu dienā jāvāra cū-

kas aste, tad labībai garas un pil-

nas vārpas.

V. Greble, Kalnamuiža, Val-

kas apr.

19978. Ja Vastlāvjos vērsis uz

ceļa zirga pēdā dabū nodzerties,

tad būs laba raža.

A. Upmanis, Dobele.
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VII. Meteņa sakars ar

zvejniekiem.

19979. Jūrmalnieki no Ragacie-

ma līdz Dubultiem svin vastlāvī

zvejas svētkus. Katra vadus drau-

dze sarīko savas dzīres ar dzer-

šanu un dziedāšanu. Runā jāsar-

gās no vārdiem, kas zvejniekiem

kaitē, kā: lācis, zaķis, kaķis, dze-

guze.
Fr. Dravnieks, Bigauņciems.

LD IV, 411—12 lp.

19980. Vastalāvis ir zvejnieku
svētki, kad vadus draudzes priekš-
nieks jeb stūrmanis sarīko dzīres.

Vastalāvja dienas vakarā iet visi

papriekš pirtī un, labi nomazgāju-

šies, aiziet pie sava stūrmaņa. Me-

ža putnus, dzīrēs sarunājoties, ne-

drīkst pieminēt, jo tad zveja neiz-

dodoties. Kad zvērus piemin, tad

tos ar sevišķiem vārdiem: zaķi par

jēcīti, vilku par spicausi, kaķi par

krāsnskungu v. t. pr. Dzīrēs dzer

un ēd parasti sausus zirņus.
Mājas Viesis, 1880, 11 (86).

VIII. Meteņa sakars ar

zirgiem.

19981. Metenī jāiebrauc jauni

zirgi.
K. Jansons, Plāņi.

19982. Zirgi pirmo reiz jāie-
brauc Metenī, tad tie vienmēr

brangi un labi iet.

E. Laime, Tirza.

19983. Vastlāvjos jālaižas no

kalna ar ragutiņām, tad zirgi viegli
tek.

H. Vieglais, Vecpiebalga.

19984. Kad Metenī dzird zirgus

bubenām, tad paņem sērmūkša

kūjiņu, uz kuras uzgriezti trijde-

viņi krusti, un steidzas ar to zir-

gus kult, lai lietuvēns aizbēgtu un

zirgu nejātu.
A. Ģēģeris, Vecpiebalga.

19985. Vastlāvja dienā jāgriež
mati un jānes baltam zirgam zem

siles, tad mati augs gari kā zirga
aste.

I. Mennika, Ainaži.

IX. Meteņa sakars ar

lopiem.

19986. Meteņa dienā sviests bi-

ja jāsit un jāēd katrā ziņā, ja gri-
bēja, lai govis otrā gadā dotu labu

un daudz piena; nedrīkstēja ēst

saimnieks vien ar saimnieci, bija
jādod visai saimei, beidzamajam
kalpa bērnam, jo citādi tas, ku-

ram netika dots, varēja kaut kā-

dējādi kaitēt govju piena ražīgu-
mam.

A. Skuja, Mālupe.

19987. Ja Metenī gans skrien

trīsreiz ap māju, tad vasarā govis
nebizo.

E. Reinbacha, Vecpiebalga.

19988. Ja Meteņa diena cd cū-

kas ausi, tad izdodas labi sivēni.

V. Johansone, Liepa.

19989. Cūkganam Metenī jāskrej
uz to vietu, kur vasarā cūkas jā-
gana, un jāaprok tur izvārīta cū-

kas smecere, tad cūkas tur ēdīs,

apkārt griezdamās.
A. Upmane, Jaungulbene.

X. Meteņa sakars ar

vilkiem.

19990. Metenī jācep iesmā gaļa
un jākāpj uz malkas grēdas ēst,
tad var no tāluma vilku ieraudzīt.

J. Rubenis, Ērgļi.
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XI. Meteņa sakars ar

vistām.

19991. Vastlāvī jāiebāž vistas

maisā, maiss jāaizsien un jāpārnes

pāri ceļam, jāiesviež grāvī un ne-

runājot jānāk atpakaļ. Tad vistas

nekašņā sējumu.

K. Corbiks, Jelgava.

19992. Vastalāvju dienā, pulk-
sten divpadsmitos jāizslauka ista-

ba un mēsli jāizber laidarā, lai

vistas vasaru neietu dārzā kašņā-
ties.

M. Koškina, Elēja.

19993. Metenī mucas stīpā jāē-
dina vistas, lai tās ietu dēt vienā

pērklī.
K. Jansons, Vijciems.

19994. Priekš saules mēsli jāiz-
slauka un jānes uz istabas augšu,
lai vistas vasarā dētu olas.

J. E., 1889, Valmiera.

19995. Vastlāvjos priekš saules

jāizslauka istaba un mēsli jāliek
tur, kur grib lai vistas dēj.

A. Luste, Ozoli.

19996. Pirmā Vastalāvja dienā

vajaga istabu slaucīt un mēslus

uzglabāt līdz nākošam rītam. Tad

saķert gaili un vistu un aiznest tos

līdz ar mēsliem tādā vietā, kur vēl

vistām dzīvot, jo tad vistas uztu-

rēšoties tur visu vasa*u.

A. Bīlenšteina rokraksts, Kan-
dava un Jaunplatone.

19997. Lai vistas labi izdotos un

dētu daudz olu, tad Meteņa dienas

rītā priekš saules lēkšanas bija is-

taba jāizslauka un mēsli jānes uz

istabas augšu, kur vistām stāvēja
laktas.

D. Ozoliņš, Jaunroze.

19998. Meteņa vakarā izslauka

istabu un slaumus (mēslus) samet

uz rijas augšas, lai vistas labi olas

dējot.
A. Ģēģeris, Vecpiebalga.

19999. Vastlāvju dienā jāslauka
mēsli no istabas durvīm uz dibinu,

tad ačgārni jānes laukā, jāieber
nama kaktā jeb pie kaimiņa sē-

tas, tad pavasarī vistas neiet sēju-

mos.

L. Kleinberga, Svēte.

20000. Vastlāvja dienā sadzina

vistas pirtī, lai tās lektu lāvā, ka

lai nākošā gadā vistas dētu olas.

Ēda arī vistas gaļu, no kam tas

vārds cēlies: vistlāva, vastlāva. (Jā-
šaubās, vai šāda paraša būtu pa-

stāvējusi. Liekas, ka pēc neparei-
zā vārda tulkojuma būs arī izdo-

māts izskaidrojums.)

M. Rožukalns, Dikļi. Mājas

Viesis, 1891, 33.

XII. Meteņa sakars ar

putniņiem.

20001. Kurš Meteņa dienā par

visiem agrāk pieceļas un ar raga-

viņām nobrauc no kalna, tas va-

sarā var visus putniņus atrast.

A. Skuja, Vestiena.

20002. Vastlāvu dienā ņem cū-

kas liesuma, apcepina uz oglēm

iesmā, tad aizbāž aiz klēts, lai zvir-

buļi neēstu kaņepes.
A. Irbe, Bujiena.

XIII. Meteņa sakars ar

mušām.

20003. Ja Vastlāvjos cila sieti-

ņus, tad vasarā daudz mušu.

J. A. Jansons, Gaujiena.
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20004. Kad Vastalāvja dienā cilā

sietiņus, tad nākošā vasarā būs

daudz mušu.

J. Steglavs, Jelgava.

20005. Kad Meteņu dienā cilā

sietiņus, tad nākamā vasarā daudz

mušu.

E. Aizpurve, Lubāna.

20006. Vastalāvju dienā jānes
visi sietiņi uz riju, lai mušas ne-

nāktu pa vasaru istabā, bet ietu

uz riju.
M. Koškina, Elēja.

20007. Pa Vastalavu jānoglabā

sietiņi, tad nav mušu.

L. Strute, Šķibe.

20008. Vastlāvjos ņēmušies iz-

skaust zirnēkļa tīklus no istabas

kaktiem, pagultēm un laidariem,

jo šī nedēļa ir taisni beidzamā

priekš gavēņiem, un pa gavēņiem

jau nedrīkstot zirnēkļa tīklus pos-
tīt, lai vasarā mušas aplam daudz

neieviestos.

Balss, 1886. 13, Naudīte.

20009. Ja Vastlāva vakarā de-

dzina uguni, tad nākošā vasarā

daudz mušu.

L. Bone, Ikšķile.

XIV. Meteņa sakars ar

kukaiņiem un tār-

piem.

20010. Vastalājā sējējam jācep

gaļa uz irbuļa, kurš sējot jānēsā
līdz, lai kukaiņi nenoēd labību.

K. Corbiks, Tetele.

20011. Kad pavasarī iet pirmo
reiz art, tad vajag arklu iesmērēt

ar Vastlāju gaļu, tad mūdži zemi

neizlodājot.
R. Bērziņš, Džūkste.

20012. Vastalājā cep gaļu uz ur-

ķīša, lai aug labi kāposti, un uz-

kar pelnu kulīti uz muguras, lai

kāpostiem tārpi nemetas.

L. Blimbergs, lecava.

20013. Meteņos jāvāra kāposti
ar cūkas ausi un jādzied: „Meteni,

Meteni, kur liki ausi? Klētī, skapī,
krustiņš virsū." Tas vajadzīgs tā-

pēc, lai nākamā gadā augtu cūkas

un kāposti.
K. Strautiņš, Mēdzūla.

20014. Meteņa dienā nevarēja
arī kāpostus vārīt, pretējā gadī-
jumā dārzā visi kāposti bija tār-

paini.
A. Skuja, Mālupe.

XV. Meteņa sakars ar

č v s ka m.

20015. No Meteņa līdz Lieldie-

nām nedrīkst par čūskām runāt,

jo tad viņas dzeļ cilvēkiem un kus-

toņiem.
E. Lacis, Tirza.

20016. Ja Metenī brauc meža,

tad čūskas ved mājā.
E. Lācis, Tirza.

XVI. Meteņa sakars ar

kurmjiem un pe-

1 c m.

20017. Meteņu dienā arī nedrīkst

nekā mājās ievest, bet vajaga gan
ko izvest, piem., kūts mēslus, ja
ne ar zirgu, tad vismazākais ar ra-

gutiņām jāizvelk kādi vezumi, lai

knišļi un peles kūtīs nedzīvo.

V. Strautiņš, Zelgauska.

20018. Meteņu dienā nedrīkst

nekā mājās ievest, bet gan izvest,

piem., kūts mēslus; ja ne ar zirgu,
tad ar ragutiņām jāizved kāda da-

ļa, lai kūtī nedzīvo knišļi un peles.
E. Aizpurve, Lubāna.
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20019. Meteņa vakaru sauca arī

par kurmju vakaru, jo tai vakarā

dzina kurmjus. Kurmjus dzina tā:

paņēma no sētas nīti, iebikstīja

pavardā un tad skrēja ārā ap sak-

ņu dārzu, šur, tur iebikstīja ar

nīti, un tā rādīja kurmjiem, uz

kuru pusi lai ejot.

H. Skujiņš, Palsmane.

20020. Vastalāvi jāiet uz mežu

pēc pīlādža koka, jātaisa no tā

iesms un pulksten 12 jākur uguns.

lesma galā jāuzliek gabals gaļas
un jācep. Ar šo ēsmu tad jāiz-
baksta kurmju izarumi. Tauki pie
iesma noder vāšu dziedēšanai.

M. Ābele, Jaunjelgava.

20021. Ja Vastalājā kurmju ra-

kumus izbada ar pīlādžu iesmu,

uz kura cepta gaļa, tad kurmji
nerok.

P. Āboliņa, Jelgava.

20022. Vastlājā vajaga nogriezt
pīlādzes puļķīti, uzdurt uz tā ga-

ļas gabaliņu un to (gaļu) krāsnī

nodedzināt. Kad pavasarī kurmji
ceļ dārzus, tad šo puļķīti vajaga
iedurt tais vietās zemē, un kurmji
liks dārzu mierā.

K. Auželis, Panemune.

20023. Vastalāvju dienā saim-

niecei vajaga izcept trīs šķēlītes
cūkas gaļas un aizbāzt tās klētī

aiz spāres. Pavasarī, kad pļavās
līdzina kurmja cēlu/nus, vajaga
iebāzt šo gaļu kurmja alās, tad

kurmji vairs nedzen zemes.

R. Bērziņš, Rīga.

20024. Kurmi var no lauka aiz-

dzīt tā: Vastlāvju dienu vajag aiz-

iet uz mežu un nogriezt pīlādžu
stibiņu, pārnest mājās, uzspraust
gabaliņu gaļas virsū un to izcept;
tad aiznes stibu un gaļu uz kūti un

aizsprauž aiz griestiem. Kad pa-
vasarī iet pirmo reiz art, tad pa-

ņem kociņu līdz un izbada zemi:

tad kurmis necel.

R. Bērziņš, Džūkste.

20025. Meteņu dienā vajag aiz-

iet uz mežu nogriezt pīlādža nū-

jiņu, pārnest mājās, nodrāzt par

iesmu un uz tā izcept gaļu. lesmu

un gaļu aiznes uz kūti un aiz-

sprauž aiz griestiem. Kad pavasarī

pirmo reizi iet art, tad paņem

nūjiņu un izbada zemi, lai kurmji
nerok.

E. Aizpurve, Lubāna.

20026. Lai kurmji neizrakātu

laukus, tad Vastalāvja svētdienā

esot jācep uz irbuļa cūkas gaļa un

ar to irbuli sējējam jāizbada kat-

ras birzes gals, jo no tam kurmji
iznīkstot.

G. Pols. Bauska.

20027. Vastalāvi vajaga cept ga-

ļu uz pīlādža iesma, izbadīt ar šo

iesmu to vietu, kur kurmis rok,

tad visi kurmji aizbēg.
K. Corbiks, Līvbērze.

20028. Vastalāvi vajag izcept
cūkas gaļu, uzdurt to uz irbuļa,
tad iet pa pļavu, to badīt un teikt:

„Kurmi, kurmi, Vastalāvi, es tev

acis izbadīšu." Tad pļavu nero-

kot kurmji.
K. Corbiks, Jelgava.

20029. Vastalāvjos ar gaļu, kas

cepta uz irbjiem, jāizbada kurmja

rakumi, tad kurmji vairs nerok.

K. Kristape, Olaine.

20030. Pa Vastalāvja dienu jā-

cep gaļa uz iesmiņa; iesmiņš jāpa-

glabā un vasarā, kad kurmji iz-
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rakņā dārzus, jāizbada izrakumi

ar iesmiņu un kurmji vairs nerā-

dīsies.

M. Koškina, Elēja.

20031. Vastalāvi jāizcep uz ies-

ma gaļas gabaliņš, kurš jāaizbāž
aiz sijas un jāuzglabā līdz pava-

sarim. Kad pirmo reiz sāk art, tad

ar to gaļas gabaliņu jānosmērē le-

mesis, tad kurmji labību neceļ.
P. Zeltiņa, Ikšķile.

20032. Pa Vastalāvi jācep uz ir-

buliņa gaļa; kad izcepusi, tad tū-

liņ jāapēd un ar irbuliņu jāiet uz

dārzu un jābaksta zeme, lai kur-

mji nerušina zemi.

L. Strute, Šķibe.

20033. Meteņa dienā mēsli jā-
ved, lai kurmji neizrok dārzus un

laukus.

K. Jansons, Plāņi.

20034. Kad Vastalāvja dienā

strādā, tad kurmji izceļ laukus.

J. Steglavs, Jelgava.

20035. Kad Meteņu dienā strā-

dā, tad kurmji izceļ laukus.

E. Aizpurve, Lubāna.

20036. Ja Meteni strada, tad

kurmji izrakņā laukus.

B. Daņilovs, Kacēni.

20037. Ja Vastalāvja dienā strā-

dā, tad kurmji izceļ laukus; ja ci-

lā sietiņus, tad nākošā vasarā

daudz mušu.

M. Sikle, Nīca.

20038. Pa Vastalāvi nedrīkst ne

adīt ne šūt, citādi kurmji rok

dārzu.

L. Strute, Šķibe.

20039. Kas Vastalavjos strada,
tam kurmji izceļ laukus.

J. A. Jansons, Gaujiena.

XVII. Metenis laika zī-

lēšana.

20040. Kāds laiks Vastalāvi

tāds būs arī Lieldienās.

K. Corbiks, Tukums.

20041. Ja Vastalavī ir sniegs uz

jumta, tad tas būs arī Lieldienā.

P. Zeltiņa, Ikšķile.

20042. Ja Vastalāvjos ir sniegs

uz jumtiem, tad arī Lieldienās ir

sniegs.
J. Andriņš, Taurkalns.

20043. Kad Vastalāvjos un Liel-

dienās ir sniegs uz jumtiem, tad

nākošā vasarā ir daudz sēņu un

ogu.
J. Andriņš, Taurkalns.

20044. Ja Metenī palāses pil un

gailis var no viņām padzerties, tad

būs labs gads.
H. Skujiņš, Aumeisteri.

20045. Kad ap Pīrāgiem jumti
ir balti ar jaunu sniegu — ap

Lieldienām būs arī balti ar jaunu

sniegu.
Atbalss k. 1895. P. Lodziņš,

Sērpils.

20046. Ja Vastalāvju dienā mē-

ness trīs dienas vecs, būs labs

gads, ja vecāks, tad slikts.

V. Oinaskova, Ungurpils.

XVIII. Metenis precību
zīlēšana.

20047. Vastlāvju vakarā mei-

tām jājāj ar cepļa slotu līdz cūku

kūts durvīm, tad trīs reizes jāpie-
sit un jāteic: „Labvakar, čūčiņ,
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vecmemmiņ!" Ja cūka atrukst pre-

tī, tad dabūs to gadu precēties.

[Sal. jaunsgads.]
B. Blumbachs, Lībagi.

MEZGLS.

20048. Kad otram velk adatā

diegu, tad tur nevajaga mezglu

mest, jo mezgls jāmet pašam šu-

vējam, citādi mezglu mētāja no-

ņems šuvējai mīļāko jeb vīru.

P. Zeltiņa, Rīga.

20049. Mezglus nekad nevajag

griezt, bet atraisīt, citādi dzīvē

neiet labi.

K. Corbiks, Jelgava.

20050. Drēbes šujot diegs sie-

nas mezglos, tad tās drēbes ļau-
dīm patiks.

P. Zeltiņa, Ikšķile.

20051. Ja šuvot diegi mezglos
metas, tad tas apģērbs ļaudīm pa-

tiks. [Sal. diegs.]
P. Š., Rauna un Rīga.

20052. Kad šujot diegs mužģe-

jas, tad dabūs piekrišanu.

K. Corbiks, Valgunde.

20053. Kad šuvot diegi mezglos
metas, tad tanī brīdī kāds šuvēju

aprunā.
K. Jansons, Plāņi.

20054. Ja drēbes šūnot mezgli
metas, tad tas, kam tās šūn, neva-

rēs tās novalkāt.

P. «eltiņa, Ikšķile.

20055. Kad šuvot mezgli nemaz

nemetas, tad tas zīmējas uz nāvi.

P. Š., Rauna.

MEŽA BALODAS (Impatiens
noli tangere).

20056. Meža balodas sakaltēja-

mas, saberžamas pulverī un tad

ar medu pieliekamas pie ēdēja,
tad uz galvošanu paliekot vesels.

J. Ilsters, Lubeja.

MEŽA BLUSAS.

20057. Meža blusas parādās ag-

rā pavasarī sniegā, marta vai ap-

rija mēnesī. Viņas neparādās kat-

ru dienu; tas jānovēro, un dienās,

kurās parādījušās meža blusas, ne-

drīkst stādīt kāpostus, kāļus un

runkuļus, tad dārzus nenoēd sprā-

dzes.

A. Zvejniece, Piebalga.

MEŽĀŽA DIENA.

20058. Mežāža diena nevajaga
neko darīt, tad neizdodas labi.

J. Atteka, Nīca.

MEŽA SARGS.

20059. Visi kļāvi, ozoliņi meža

sarga bāleliņi; Kad nomira meža

sargs, meža koki noraudāja.
LD 27783.

20060. Meža sargs nomirdams

izstiepās, sarāvās. To tam dara

viltus mēle, daža laba jēra ciska.

LD 30549.

MEŽA TĒVS.

20061. Meža gars ir liela augu-

ma, apaudzis ar spalvām un izska-

tās kā lācis. Viņš staigā pa mežu

ar lielu kūju rokā, baida malkas

cirtējus un bērnus, kas lasa ogas

vai sēnes. Viņš bieži piejem kāda

pazīstama cilvēka izskatu un mal-

dina ceļa vīrus. Viņš mēdz kliegt
„au", sit plaukstas, zobojas par

ogotāju un sēņotāju saucieniem.

Visvairāk viņš to dara vakaros un

naktīs.

V. Pilipjonoks, Asūne.
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MEŽS.

20062. Ceteri lučos adorabant,

quos circa pagos et domos fovent,

qui adeo sacri habentur, ut m eis

virgultum exscindere nefas sit:

quin existiment illico ci malum

evenire, qui hoc facinus tanquam

sacrilegium commisit. (Daži pie-
lūdz birzis, kuras sargā savas mā-

jas tuvumā un tura tik svētas, ka

jau kādu žagariņu tur nogriezt ir

grēks,domādami, ka no tā tūliņ

izcelsies kāds ļaunums, kas šo

pārkāpumu izdarījis kā noziegu-

mu pret ticību.)
D. Fabrīcijs, 1610.

20063. Par mežu ļaudis senāk

domāja, ka to neviens neesot nedz

sējis nedz stādījis, un ka pats
Dievs esot viņu audzinājis, kāpēc
arī nevarot būt aizliegts mežu

cirst. Agrāki arī varēja braukt me-

žā un cirst kokus ikkatrs, kas vien

to gribēja, nešķirot ne kungu ne

zemnieku mežus.

T. Ore. Etn. 1891. I, 143.

20064. Pavasaros, kad kokiem

miza vaļā, ļaudis devās mežā un

plēsa tur lūkus un krijas, no ku-

rām taisīja kamanas, pūrus, gro-

zus un citas lietas. Vēlāk šo tie-

sību sāka ierobežot, kamēr tā pa-

visam izbeidzās.

T. Ore. Etn. 1891. I, 144.

20065. Kad iet uz mežu, jāie-

sprauž lupstāji pastalās, tad čūs-

kas nenāk klāt.

M. Liniņa, Aumeisteri.

20066. Pirmo reiz mežā ieejot,

jālasa daudz čiekuru, lai kartupeļi
labi aug.

K. Corbiks, Ezere.

20067. Ja mežs smagi dveš, tad

būs lietus.

A. Zaķe, Tirza.

20068. Kad ziemā skuju koku

mežs šņāc, tad mīksts laiks gai-
dāms.

L. Berkholce, Vaive.

20069. Mežs smagi šņāc — bus

lietus.
A. Tidriķe, Pabažu jūrmala.

20070. Mežs šņāc, bus lietus.

V. Runika, Skujene.

20071. Kad meži šalc, tad lie-

tus gaidāms.
Lagzdiņa, Sabile.

20072. Ja mežs smagi šalc, tad

rīt būs atkusnis.

H. Skujiņš, Smiltene.

20073. Ja meži šalc, tad gaidāmi

atkušņi.
L. Zvirbule, Jaunlaicene.

20074. Ja meži šalc, tad sagai-
dāms atkusnis.

V. Eizans, Beļava.

20075. Kad klusa laika mežs

šalc, tad būs vējš.
S. Gūberts, 1688.

20076. Ja meži pēc lietus kup,
tad drīzumā vēl lietus gaidāms.

A. Užane, Skujene.

20077. Ja meži aizkupuši, tad

gaidāms lietus.

H. Šiliņa, Dobele.

20078. Kad meži kūp — lietus

vel līs.

G. Troica, Dzelzava.

20079. Ja lietus laika meži kup,
tad būs ilgs lietus laiks.

J. Kasparovics, Skrunda.
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20080. Ja lietus laika kūp me-

ži, tad tik drīzi lietus nepāries.

A. Podniece, Lielvārde.

20081. Ja pēc lietus mežs kup,
tad gaidāms vēl lietus.

J. Avotiņš, Vestiena.

20082. Kad lietum līstot pār

priežu mežiem paceļas zila migla,
tad būs drīz labs laiks.

Brīvā Zeme, 1929, VI, 7.

20083. Ja ziemu meži stāv pie-
sniguši, tad nākošā vasara būs lie-

taina.

I. Vilciņa, Lubāna.

20084. Ja ziemas salā mežs

stipri san, tad vasara ir pērko-
naina.

A. Salmans, Balvi.

20085. Ja meža ilgi stāv sniegs,
tad būs slapja vasara.

F. Gruzīte, Lubāna.

20086. Ja mežs drūmi šņāc, tad

būs lietus.

J. Fleišers, Skrunda.

20087. Kad meža koki stipri
šņāc, drīzumā gaidāms lietus.

I. Šulcs, Nogale.

20088. Ja klusa laika mežs

šņāc, tad būs liels negaiss.
A. Aizsils, Zilupe.

20089. Kad vakaros meži skaņi
šalc, tad būs labs laiks.

K. Bika, Gaujiena.

20090. Ja rudenī vējš pūš lapas
no meža laukā, tad nākošā vasara

slapja, bet ja turpat mežā paliek,
tad sausa.

A. Aizpurve, Lubāna.

20091. Kad rudenī mežiem

skaisti dzeltānas lapas un tās ilgi
stāv pie koka, tad nākamā gadā
būs skaisti dzeltāni mieži, bet ja
tās rudenī zaļas nokrīt, tad mieži

agri nosūt.

J. Punka, Bērzaune.

20092. Ja rudenī ilgi dzelteni

meži, tad nākošu gadu laba miežu

raža.

A. Aizsils, Lubāna.

20093. Kad meža skujas birst,

tad gaidāms mīksts laiks.

M. Brante, Ainaži.

20094. Pa diendusas laiku ne-

drīkst iet mežā, jo tad staigā gari.
A. Biedriņa, Vecpiebalga.

Mežs sapnī.

20095. Ja sapnī redz zaļu mežu

vai zaļu zāli, tad labi klāsies.

I. Š., Rīga. M. Slupele, Rīga.

MĒDĪŠANA.

20096. Kad mēdās, tad Dievs

karstu akmeni met uz mēles.

R. Kalniņš, Lubāna.

20097. Kas mēdoties otram mē-

li rāda, tam pastarā dienā būs jā-

nēsā karsts akmens uz mēles.

P. Zeltiņa, Ikšķile.

20098. Ja rādot mēli, tad debe-

sīs būšot nokarsēta dzelzs jālai-

zot.

H. Lindberga, Veselauska.

20099. Kas otru mēda, tam ellē

karsta dzelzs būs jālaiza.
Z. Prauliņš, Aumeisteri.

20100. Ja mēda vecu cilvēku,

tad nopūst mēle.
M. Klēbacha, Sātiņi.
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20101. Nevajaga mēdīt ne sli-

mu ne nabagu, tad pašam pieme-
tas tā vaina.

P. Zeltiņa, Ikšķile. P. Š., Rauna.

20102. Nedrīkst attēlot cita cil-

vēka kroplumu (mērķēties, mēdī-

ties), jo tad pašam varot tāda ne-

laime gadīties.
J. Jirgensons, Ādaži.

20103. Nav citiem pakaļ jāmē-
da, lai pašam vecuma dienās ne-

būtu jāstostās jeb mēmam jāpa-
liek.

J. Vinklers, Vanga.

20104. Kas medas, tam mele

tulznas metas.

M. Ozole, Talsi.

MĒLE.

20105. Ja mēle niez, tad kads

aprunā. Tad vajaga ar lakatiņu
noslaucīt mēli un iesiet mezglu,
tad ļaunā valoda krīt uz runātāju

atpakaļ.
P. Zeltiņa, Sigulda.

20106. Kad mēle niez, tad vaja-
ga ar adatiņu tur iedurt un pašu

adatiņu ielocīt svārku stērbelē;

tad viss ļaunums paliks pašam

aprunātājam.
P. Zeltiņa, Sigulda.

20107. Ja uz mēles uzmetas kā-

da čulga, tad kāds aprunā. Vaina

pāriet, ja ar bruņču apakšmalu

paberzē slimo vietu un saka: „Lai
jūsu mēles nodiltu kā manu bruņ-
ču sterbelis!" [Sal. lūpas.]

A. Vaskis, Tukums.

20108. Kad mēles galā piepeši

uzceļas pūtīte un sāk niezēt — tad

aprunā.
A. Āboliņa, Ļaudona.

20109. Ja uz mēles uzmetas čul-

ga, tad kāds stāsta labu.

L. Neimane, Ikšķile.

20110. Kas priekšā runā citādi,

kā aiz muguras, tam ir staraina

mēle.

K. Jansons, Plāņi.

20111. Ja mele niez — runāsi

niekus.

E. Tokele, Sesava.

20112. Kad mele niez, tad bus

ar svešu jārunā.
K. Jansons, Plāņi.

20113. Kad mele niez, tad bus

ar svešiem jārunā.
K. Jansons, Smiltene.

20114. Ja mele iekož, tad grib
melot.

A. Miglava, Rīga.

20115. No mēles kārpas var no-

dzīt, ja pastājas zem jumta lāste-

kas un ļauj uzpilēt virsū ūdenim.

H. Andersons, Kaugurciems.

20116. Kod cvlvākam mēļa tiks

uz zūbu un jis īkūss pats sovā mē-

li, itvs pīzīmēj, ka dreiži byus lels

bods.

V. Podis, Rēzekne.

20117. Ja čulka ir iemetusies

mēles galā, tad ļauni ļaudis, pie

uguns sēdēdami, to aprunā.

K. Bika, Gaujiena.

20118. Ja mēles gala uzmetas

čulga, tad aprunā.
A. Bulene, Turaida.

20119. Ja uz meles uzmetas čul-

ga, tad kāds aprunā.
L. Zvaigzne, Gaujiena.

20120. Ja meles gala iemetas

panga, tad kāds cilvēks aprunā.

L. Pruse, Vecpiebalga.



20121. Kad mēles galā čulga,
tad aprunā. Tad jāiespļauda sie-

vietes priekšauta stūrī 3 reiz un

jāiemet mazgls.
K. Jansons, Plāņi.

20122. Ja uz mēles uzmetas

čulga, tad kaut kur tālu iet slikta

slava.
I. Kažoka, Lubāna.

20123. Kam mēles galā ir čulga
vai pumpa, to ir kāds pie uguns

aprunājis.
K. Jansons, Plāņi.

20124. Kad meles gala pumpa,

tad citus aprunājis.
M. Sikle, Nīca.

20125. Ja mēles galā uzceļoties
tulzna, tad aprunājot kaut kur tu-

vumā; ja tulzna mēles labajā pu-
sē — tad aprunājot vīrieši un ja

kreisajā pusē, tad sievietes.

E. Aizpurve, Lubāna.

20126. Ja mēles galā čulga uz-

metas, tad jāiespļauj galvas laka-

tiņa stūrī un jāsaka: „Piedirs

gult', piedirs gult', piedirs gult',
kas par manim runā!" Tad čulga
drīz noies.

J. A. Jansons, Salaca.

20127. Ja mēlē iemetas čulga,
tad vajaga iespļaut lakata stūrī un

aizsiet tur mezglu. Tad čulga iz-

gaisīs, un aprunātāja valodas arī

līdzi.

L. Reiteris, Lubāna.

20128. Ja mēles gala tulzna ie-

metas, tad kāds aprunā.

M. Vilciņa, Pope.

20129. Ja mele ir iemetusies

tulzna, tad kāds aprunā.
V. Greble, Kalnamuiža, Val-

kas apr.

20130. Ja mēlē iemetusies tul-

zna, tad kādu ir aprunājis.
E. Kampare, Skrunda.

20131. Kad uz mēles uzmetas

tulznīte, tad kāds aprunā. Ja nu

ņemot svārku pastoti un durstot

to ar kniepadatu, tad tulznu dabū-

jot aprunātājs pats.
Z. Sēle, Brasa.

20132. Kam mēles gala pumpa,

to aprunā.
K. Jansons, Skulte.

20133. Ja uz meles uzmetas

pumpiņa, tad aprunā.

H. Krastiņa, Biga.

20134. Ja uz mēles gala uzme-

tas pumpiņa — kāds aprunā.

J. A. Jansons.

20135. Kad kāds aprunā, tad

mēles galā iemetas pumpiņa. Tādā

gadījumā vajaga tūdaliņ iespļaut
bikšu vai bruņču stērbelē, sasiet

ar diegu mazu knupīti un ar knie-

pi krietni sadurstīt, tad aprunātā-

ja mēles gals top sabakstīts.

E. Linge, Salaspils.

20136. Ja mēles gala uzmetas

pūtīte, kāds aprunā.

V. Bērziņa, Priekule.

20137. Ja meles gals niez, tad

tas esot uz lielu pļāpāšanu.
L. Aizpurve, Lubāna.

20138. Ja mele tulzna, tad kads

cilvēks nolādot.

A. Mednis, Skrunda.

20139. Ja kreisa pusē mēle sap

— kāds aprunā; ja labā — cildina.

J. Rudītis, Rīga.

20140. Ja kas aprunā, tad sāp

mēles gals. Tad jāpaceļ lindraka

apakšas mala (štūte) un ar to mē-
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les gals jāpaberzē, nosakot: „Kaut

tu noplucinātos kā lindraka štū-

te!" Aprunātājs tad lielās sāpēs
beidzas.

V. Kancans, Asare.

20141. Ja mele sap, tevi aprunā.
V. Miķelāns, Dunava.

20142. Kad mēles gala varžace,

tad kāds aprunā.
I. Upenieks, Skrunda.

20143. Ja mēle sūrst — kāds

aprunā. Tad vajag ar svārku

apakšvīli paberzēt 3 reizes pie
mēles un teikt: ~Lai tā cilvēka mē-

le novazājas tāpat kā šī svārku

stērbele."

V. Priedīte, Mālpils.

20144. Ja mēle sap, esi kaut ko

samelojies.
V. Miķelans, Asare.

20145. Kad meles gala pumpa,

tad citus aprunājis.
R. Bērziņš, Džūkste.

20146. Ja tulzna (čulga) uz mē-

les, tad ir melojis.

A. Auziņa, Jaunrauna.

20147. Ja meles gala pumpa,

tad citus aprunājis.
Bērziņš, Ropaži.

20148. Kam pumpa mēles galā
tas citus aprunājis.

J. A. Jansons, Rīga.

20149. Ja mēles gala putēs me-

tas, tad ir kādu cilvēku aprunājis.
M. Poriete, Ēvele.

20150. Ja kādam piepeši ieme-

toties vātiņa mēles galā, tad to cil-

vēku citi aprunājot pie ugunskura.
Lai vātiņu izdzītu, vajagot iesiet

mezgliņu vai nu matu jeb kādā

citā aukliņā, kura pieder tam,
kam vātiņa iemetusies. Tūdaļ vāts

metoties pašam aprunātājam mēlē.

A. Skuja, Mālupe.

20151. Ja kādam mēle satūkst,
tad viņu ļaudis aprunā.

A. Lillenurms, Veclaicene-

20152. Ja mēle čula, tad esi kā-

du nepatiesi aprunājis.
V. Hazena, Nītaure.

20153. Ja meles galiņš sap, tad

kāds aprunā.
L. Bērziņa, Rīga.

20154. Kad meles galiņš sust,

tad kāds aprunā.

V. Spandegs, Pociems.

20155. Ja pumpiņa uzceļas mē-

les galā, tad ir ko melojis.

M. Švarcbacha, Svirlauka~

20156. Kam mēles gala pumpa,

tas ir ugunī spļaudījis.
K. Jansons, Vecsalaca.

20157. Kad bērnam balta mēlīte

(virsū kā piepītes), noslauka ar

zīda drānu jeb ar paša bērna ap-

čurinātu drānu.

A. Rozenšteine, Saldus.

20158. Kad mazam bērnam mē-

les gals noriešas, tad tas liels būs

dikti melīgs.
R. Bērziņš, Džūkste.

20159. Piesietu mēlīti bērnam

griež vaļām. [Sal. vīrs.]

Kuplais, Kuldīga.

20160. Mēle nav jādod maziem

bērniem ēst, tad viņi pļāpā.
R. Kalniņš, Lubāna.

20161. Bērnam nedrīkst mēli

dot ēst, tad viņš mēdās.

M. Brīdaka, Jaunroze.
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20162. Ja uz mēles uzmetas kā-

da pumpa, to vajaga izrīvēt ar

krekla stērbeli, tad tā ātri nozūd.

K. Corbiks, Līvbērze.

20163. Jo mēles gols nīz, kas

tevi apsmej.
V. Pilipjonoks, Asūne.

20164. Kad mēles gala stuldze

uzmetas, tad ļaudis aprunā.

F. Maķevics, Nogale.

20165. Ja mēles labajā pusē uz-

metas tulzna, tad aprunā vīrietis,

ja kreisajā — sieviete.

E. Jepe, Palsmane.

20166. Kad mēlei pumpa uzme-

tas, tad kāds par to cilvēku ir slik-

ti runājis.
N. Enerts, Kandava.

20167. Kas mēli ēd, tas paliek
mēlgalīgs.

P. S., Rīga.

20168. Ja mēli ēd, paliek pļa-
pīgs.

V. Hazena, Nītaure.

20169. Ja mēles galu ēd, paliek
pļāpīgs.

Lagzdiņa, Sabile.

20170. Kad ēd lopa mēles gali-

ņu, tad kļūst pļāpīgs.

A. Draviņa, Stende.

20171. Nedrīkst ēst lopa mēles

pašu galiņu, liels pļāpa kļūsi.

L. Pilsētniece, Vecpiebalga.

20172. Kad melē čulka metas,

tad kāds lād.

J. Skara, Jaunpiebalga.

MĒNESS.

I. Mēness laukumi.

20173. Kad mēness jeb saule

aptumšojas, tad raganu saimnie-

ce jājot govis slaukt.

V. Līce, Nītaure.

20174. Ja mēness aptumšojas,
tad pie loga jānoliek spainis ar tī-

ru ūdeni, lai mēnesim būtu vieg-
lāki.

J. A. Jansons, Jelgava.

20175. Maņu ticīgi cilvēki bīstas

par mēness aptumšošanu.
Latv. Avīzes, 1823. 2.

20176. 9., 10. un 11. dienā jau-
nā gaismā un 19., 20. un 21. dienā

vecā gaismā mēnesim ir kalns

(hat einen Berg, luna est gibbosa),
zemnieki saka: „Mēness ir ar

puntēm (jir Ponten)." Tad nav

mieži jāsēj.
S. Gūberts, 1688.

20177. Ja mēnesnīcā kāda cil-

vēka ēnai rodas ap galvu gaismots
vainags, tad tas drīzi mirs.

A. L.-Puškaitis.

11. Mēness sakars ar ie-

rašām.

20178. Neviena tauta gan lai-

kam neierīko savu darbu rūpīgāki

pēc mēneša kā latvieši.

Gelehrte Beitrāge zu den Rigi-
schen Anzeigen. 1764, VII, 50.

20179. Ja grib droši zināt, vai

mēnesis aug, jeb dilst, tad jādara

tā. Jānostājas tā, it kā ar labo ro-

ku gribētu mēnesi sajemt. Ja nu

tā puse, ko tādā gadījumā aiz-

kārtu ar īkšķi, nav pilna, tad mē-

nesis augošs. Bet ja otra puse ir

tukša, kur pirksti stāvētu, tad tas

ir dilstošs.
S. Gūberts, 1688.
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20180. Kad pirmo reizi ierauga
mēnesi, tad jāsaka: ~Pie žīda kaš-

ķis, pie cūkas miegs, man no Die-

va veselība!"

A. Strode, Rudzēti.

20181. Mēnesi sauc par čigānu
un puišu sauli.

K. Jansons, Plāņi.

111. Mēness nicināšana.

20182. Reiz kāda ūdens nesēja

pie akas parādījusi mēnesim pa-

kaļu un sacījusi: ~Ko tu nu, mē-

nesīt, tur spīdi, mana pakaļa jau
vairāk spīd!" Mēnesis tad to uz-

rāvis pie sevis augšā, kur viņi vēl

tagad stāv ar nesieniem uz ple-
ciem.

P. Š., Rauna un Smiltene.

K. Jansons, Plāņi.

20183. Uz mēneša redzama mei-

tiete (sieviete) ar kāšiem (ūdens

nesieniem) uz pleciem, kuru mē-

nesis tur uzrāvis, par to ka rādī-

jusi pakaļu.
E. Lacis, Tirza.

20184. Mēnesim nedrīkst rādīt

mēli un pliku pakaļu, jo tas rādī-

tāju uzraunot pie sevis.

H. Skujiņš, Smiltene.

20185. Mēnesi nedrīkst mēdīt,

jo tad nopūst mēle.

A. Plaudis, Kosa.

20186. Ja mēnesim rāda pliku

pakaļu, tad vainīgo cilvēku pie-

rauj pie mēness.

J. A. Jansons, Tirza.

20187. Kad mēnesim rada pli-
ku dirsu, uzrauj pie mēneša.

J. A. Jansons, Rāmuļi.

20188. Mēnesim nedrīkst radīt

pakaļu — mēness uzvelk pie sevis.

J. Ruditis, Rīga.

20189. Uz mēnesi nevajagot ar

pirkstiem rādīt, tad mēness rādī-

tāju uzvelkot augšā pie sevis.

A. Briedis, Nica.

20190. Ja uz mēnesi rada ar

pirkstu, tad pirksts nopūst.

P. Š., Rauna un Smiltene. J.

Simbruks, Bauska.

20191. Uz mēnesi nevar ar

pirkstu rādīt, jo tad pirksts no-

pūst.
A. L.-Puškaitis, K. Corbiks,

Tukums.

20192. Ar pirkstu uz mēnesi ne-

drīkst rādīt, tad pirksts nopūst.

M. Auziņa, Rīga.

20193. Nedrīkst rādīt uz mēnesi

ar pirkstu, tad pirksts nopūst.

[Sal. saule, varavīksne.]
J. Apsalons, Sēļpils.

20194. Uz mēnesi nedrīkst ar

pirkstu rādīt, citādi nopūst pirksts.
M. Pelēce, Cirsti.

20195. Ja uz mēnesi rada ar

pirkstu, tad tas nopūst.

K. Corbiks, Jelgava.

20196. Nav brīv ar pirkstu rā-

dīt uz mēnesi, tad pirksts nopūst.
L. Kleinberga, Vecsaule.

20197. Ja mēnesim rada ar

pirkstu, tad pirksts nopūst.
J. A. Jansons, Rāmuļi.

20198. Nedrīkst ar pirkstu rā-

dīt uz mēnesi, jo tad nopūs

pirksts.
J. A. Jansons, Piņķi.

20199. Ja ar pirkstu rada mēne-

sim, pirksta gals nopūst.

M. Ozole, Stopiņi.
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20200. Mēnesim nedrīkst radīt

ar pirkstu — pirksts nodilst.

Z. Biša, Rīga.

20201. Kad mēnesim rāda ar

pirkstu, tad pēc trim gadiem tas

nopūst.
A. Štoks, Kandava.

20202. Mēnesim nedrīkst ar

pirkstu rādīt, tad būs nelaime.

L. Bērziņa, Rīga.

20203. Mēnesim nedrīkst rādīt

ne ar pirkstiem, ne mēdīties, tad

pirksti vai mēle sapūst.

V. Greble, Kalnamuiža, Val-

kas apr.

20204. Uz mēnesi nevajaga rā-

dīt ar pirkstu, jo tad paliks līks

pirksts.
K. Corbiks, Kroņa-Vircava.

20205. Uz mēnesi nedrīkst rā-

dīt ar pirkstu, tad vai nu norauj
šo pirkstu, vai dabū kādu slimību.

K. Corbiks, Valgunde.

20206. Ja mēnesim rada ar

pirkstu, tad tas paliek līks.

A. Āboliņš, Alūksne.

20207. Ja.uz mēnesi rada ar

pirkstu, tad pirksts noaugs līks.

H. Dravniece, Alūksne.

20208. Nedrīkst rādīt ar pirkstu
uz mēnesi, tad viņš paņem pie
sevis.

Ļ Indans, Gārsene.

20209. Kas mēnesim rada ar

pirkstu, to tur uzvilks.

A. Vilciņš, Līgatne.

20210. Mēnesim nedrīkst radīt

ar pirkstu, var saslimt.

A. Mūrniece, Cēsis.

20211. Mēnesim nedrīkst ar

pirkstu rādīt, tad akls paliek.
P. Zeltiņa, Ikšķile.

20212. Mēnesim nedrīkst ar

pirkstu rādīt, tad paliek mēms.

P. Ortmans, Nogale.

20213. Uz mēnesi nedrīkst ar

pirkstu rādīt, tad vecuma dienās

klāsies slikti.

I. Mennika, Ainaži.

20214. Uz mēnesi nedrīkstot ar

pirkstu rādīt, tad pirksts pēc nā-

ves sadegot.
E. Kampare, Skrunda.

IV. Mēness sakars ar

valgu vīšanu.

20215. Mēness griežos vīti valgi
un auklas ātri dilst un trūkst it

kā būtu grieztin pārgrieztas uz

mēness asiem ragiem.
K. Bika, Gaujiena.

20216. Mēness aptumšošanās
laikā vajagot pret mēness spožumu

novīt aukliņu, to piestiprināt pie
kāda sprūdzenīša un tad to lietot

kur kāda vaina vai lopiem strēles,

vīveles jeb cits kas. Ar aukliņu

vajadzīgā vieta jāpažņauga un ar

sprūdzenīti jāpaspaida.
K. Bika, Gaujiena.

V. Mēness gaisma daž-

reiz kaitīga.

20217. Pa nakti nevar gulēt tā-

dā vietā, kur mēness spīd virsū, jo

tad paliek par nakts staiguli.

0. Freimane, Jaunrumbas

muiža.

20218. Ja guļot naktī spīd mē-

nesis virsū, var palikt niēnešsēr-

dzīgs.
V. Rūnika, Skujene.
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20219. Tas nav labi, ka guļot
spīd mēness virsū. No tā piemeto-
ties vaina, un to vainu sauc par

mēnessērdzību.
H. Skujiņš, Smiltene.

20220. Ja guļ mēness apspīdu-

mā, tad paliek mēnessērdzīgs.

L. Seržante, Aloja.

20221. Ja guļot nakti spīd mē-

ness kakla bedrītē, tad var palikt

mēnessērdzīgs.
V. Priedīte, Mālpils.

20222. Nevajaga gulēt tādā vie-

tā, kur mēness var apspīdēt, tad

paliks mēnessērdzīgs.
M. Hermakile, Rīga.

20223. Ja vairākas naktis pēc
kārtas gulētāju apspīd mēness

stari, tad tas cilvēks paliek mē-

nessērdzīgs.
J. Jakāns, Bebrene.

20224. Ja guļot mēness spīd uz

sejas, tad paliek mēnessērdzīgs.
R. Svekre, Valka.

20225. Ja gulētāju naktī apspīd
mēness gaisma, tad rādās nelabi

sapņi un gulētājs sāk miegā stai-

gāt.
M. Navenickis, Zasa.

20226. Kam mēnesis uzspīd
naktī uz kailām krūtīm, tas paliek
mēnešsērdzīgs.

K. Jansons, Plāņi. P. §~ Rauna.

20227. Mēnesnīcā nedrīkst gu-

lēt ar atsegtām krūtīm, jo tad

kļūst mēnessērdzīgs.
A. Užane, Skujene.

20228. Kad vakara mēnesī ilgi

skatās, tad naktī staigās pa jumtu.

K. Corbiks, Jelgava.

20229. Ir jāsargās, lai mēnesis

neapspīdētu jaunu gaļu.
S. Gūberts, 1688.

VI. Mēness ar lietuvēnu.

20230. Kad mēnesī vakara ska-

tās ilgi, tad lietuvēns nakti mocīs.

K. Corbiks, Jelgava.

VII. Mēness ka nākamī-

bas radītājs.

20231. Ja mēnesi iekša krusts,

būs karš.

J. Ikreviča, Virbi.

20232. Pie mēnesi sarkans

krusts — uz labu tas nav.

A. Šlesere, Kuršu kapās.

20233. Ja ap mēnesi parādās

šķēpi un krusti, tad gaidāms karš.

E. Bērziņa, Mālpils.

20234. Ja par mēnesi grib ko

smalkāki izzināt, tad viņš piešķir
nelaimi.

E. Rullis, Virbi.

20235. Ja grib ko nākotnē uzzi-

nāt, tad pilnā mēnesī, pie skaid-

ras debess, priekš gulēt iešanas jā-
iziet ārā, ilgi un nopietni jāska-
tās mēnesī un jādomā: ja tas būs

tā, tad lai es to lietu tā redzu sap-

nī. Tad paņem neredzot kaut ko

no zemes, ieliek pagalvī un bez

vārda runas apgulstas, tad parei-
zais sapnī rādīsies.

Z. Prauliņš, Aumeisteri.

20236. Ja griezta mēnesī iegriež
rokā, tad ilgi čūlo.

Z. Lace, Veclaicene.

VIII. Mēness laika zīlē-

šana.

20237. Kad jauna mēneša ragi
ir tumši, kad pats mēnesis meln-
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gans, kad ap pilnu mēnesi ir

dārzs, kad mēnesī ir daudz māku-

ļu, tad būs lietus. Ja mēneša

dārzs ir plāns un caurspīdīgs un

drīz pazūd, tad būs labs laiks. Ja

ziemā mēneša dārzs ir ļoti liels un

caurredzams, tad būs salna. No

kuras puses mēneša dārzs izzūd,

no tās puses būs vējš. Ja pilns mē-

nesis ir iesarkans, tad būs vējš. Ja

pilns mēnesis skaidrs, tad būs

labs laiks.

S. Gūberts, 1688.

20238. Kad vecā mēnesī ir slikts

laiks, tad saka: „Ar jaunu mēnesi

būs labs laiks." Ja jaunā mēnesī

bijis piem., sauss laiks, tad gaida,
ka pilnā mēnesī līs lietus v. t. pr.

Mājas Viesis, 1868. 342.

20239. Ja jauna mēneša sāku-

mā līst lietus, tad mēneša beigās ir

jauks laiks.

M. Macpane, Alsunga.

20240. Ja mēnesim apdārzs (ap-
kārt gaišs laukums), laiks grozī-
sies.

V. Runika, Skujene.

20241. Ja mēnesim apkārt re-

dzams dārzs, tad laiks mainās.

K. Kristape, Olaine.

20242. Mēnesim apkārt spožs
dārzs — būs vējains laiks.

A. Tidriķe, Pabažu jūrmala.

20243. Kad ap mēnesi ir gaiss
dārzs, tad būs vējš. Ja šis dārzs

ir liels un paliek vienmēr bālāks,
tad otrā dienā būs jauks laiks.

V. Pilipjonoks, Asūne.

20244. Ja mēnesim riņķis ap-

kārt, tad tas ir uz vēju.
K. Corbiks, Kroņa-Vircava.

20245. Ja riņķis ap mēnesi, tad

bus vēji.
I. Indans, Gārsene.

20246. Kurā pusē vispirms no-

zūd mēnešam dārzs, no tās sagai-
dāms vējš.

A. Zvejniece, Piebalga.

20247. Bāls mēnesis vēsta lie-

tu, spožs skaistu laiku, sarkans

stipru vēju jeb vētru.

E. Blūms, Tome.

20248. Dārzs ap mēnesi — gai-
dāms negaiss.

K. Rasa, Stiene.

20249. Ja mēnesim ir dārzs ap-

kārt, tad būs negaiss.
J. Krastiņš, Irlava.

20250. Ja nakti mēnesim riņķis,
rītu draņķa laiks.

A. Stemps, Jaunpiebalga.

20251. Ja mēnesim dārzs riņķī
— gaidāms slikts laiks.

J. A. Jansons, Rāmuļi.

20252. Ja mēnesim un saulei

stari riņķī, tad gaidāms slikts

laiks.
M. Brante, Ainaži.

20253. Kad mēnesim nakti tā

sauktais dārzs apkārt, tad būs slik-

ti laiki.
K. Bika, Gaujiena.

20254. Ja ap mēnesi ir dārzs,

tad drīzā laikā sagaidāms slikts

laiks.
T. Rigerte, Brunava.

20255. Ja redzams vakarā ap

mēnesi dārzs, tad sagaidāms slikts

laiks.
A. Korne, Meirāni.
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20256. Ja nakti ap mēnesi ir

liels gaišums (dārzs), tad pēc trim

dienām gaidāms slikts laiks.

K. Šķila, Nīca.

20257. Ja mēnesim vai saulei

ir apdārzs (tāds gaišāks riņķis ap-

kārt) apkārt, tad būs slikts laiks.

E. Pūriņš, Skujene.

20258. Ap mēnesi ja ir dārzs,

tad tas ir uz lietu.

L. Saliņa, Lubāna.

20259. Ja ap mēnesi balts loks,

tad būs slikts laiks.

K. Atgāzis, Nītaure.

20260. Kad mēnesim cieši ap-

kārt dārzs, tad drīzi gaidāms slikts

laiks; kad dārzs stāv attālāk, tad

tik drīzi laiks nemainās.

H. Andersons, Antiņciems.

20261. Ja mēnesim apkārt
dārzs, tad būs slikts laiks.

J. Andersons, Sātiņi.

20262. Ja ap mēnesi redzami

riņķi, sagaidāms slikts laiks.

J. Vīksne, Lubāna.

20263. Kad mēnesim dārzs ap-

kārt, tad gaidāms slikts laiks.

L Guraitis, Skrunda.

20264. Ap mēnesi un sauli re-

dzamais dārzs vēsta drīzumā slik-

tu laiku.

J. Vilnītis, Jumurda.

20265. Ja ap mēnesi ir dārzs,

tad dienā otrā, trešā ir gaidāms
lietus jeb sniegs.

K. Meiers, Lubāna.

20266. Ja mēnesim apkārt riņ-

ķis, tad būs slikts laiks.

J. Fleišers, Skrunda.

20267. Ja ap mēnesi dārzs, tad

būs slikts laiks.

V. Johansone, Jaunpiebalga.

20268. Ja mēnesim vai saulei

riņķis apkārt — būs slikts laiks.

J. Rudītis, Jaunpiebalga.

20269. Ja dārzs ap mēnesi va-

sarā, tad būs lietus.

H. Jankovska, Rīga.

20270. Ja naktī ap mēnesi

dārzs, tad sagaidāms negaiss. Ja

dārzs mazs, tad negaiss bij nā-

košā dienā, ja liels — tad pēc vai-

rākām dienām.
A. Aizsils, Meirani.

20271. Ja ap mēnesi redzams

apkārt dārzs, riņķis, tad būs vai

nu putenis, vai lietus.

J. Zvaigzne, Rēzekne.

20272. Kad dārzs ap mēnesi,

vasarā būs sauss, ziemā — snieg-

puteņi.
G. Troica, Dzelzava.

20273. Ja ap mēnesi ir dārzs,

būs vētra ar sniegu.
V. Bērziņa, Priekule.

20274. Ja ap mēnesi pelēks riņ-

ķis, tad sagaidāms negaiss.

M. Ranne, Lubāna.

20275. Ja ap mēnesi ir miglains

riņķis (dārzs), tad gaidāms pute-

nis vai lietus.

A. Aizsils, Bērzaune.

20276. Ja ap mēnesi ir miglains

riņķis apkārt, tad sagaidāms

sniegputenis.
V. Greble, Kalnamuiža, Val-

kas apr.

20277. Ja ziemu ap mēnesi ir

riņķis, tad būs putenis.
A. Salmans, Balvi.
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20278. Ja mēnesim naktī ir ap-

kārt riņķis, tad sagaidāms negaiss,

sevišķi sniega puteņi.
P. S., Limbaži.

20279. Ja ap mēnesi dārzs, tad

sagaidāms sniegs, pat dažreiz liels

sals.

K. Lielozols, Nīca.

20280. Ja mēnesim apkārt spo-

ža ripa, tad būs sala laiks.

F. Otmans, Nogale.

20281. Ja ziema ap mēnesi ir

dārzs, tad gaidāms auksts laiks.

R. Svekre, Valka.

20282. Kad dārzs ap mēnesi zie-

mā, tad būs stiprs sals.

H. Jankovska, Rīga.

20283. Tumšs mēness norada

uz aukstumu, gaišs uz sausumu.

V. Pilipjonoks, Asūne.

20284. Kad ziemā, naktī, mēne-

šam apkārt dārzs, tad liels auk-

stums gaidāms.
H. Skujiņš, Smiltene.

20285. Ja mēnesim apkārt
dārzs iešķībi un iet pāri kā tvaiks,

tad salts laiks.

E. Zirnītis, Lubāna.

20286. Ka mēness nokti bvus

palāks, to itei pīzīmēj, ka uz reita

byus leits; a ka byus spūdrys —

loba un skaista dīna; a ka mē-

ness byus sorkons, tod byus uz

reita vējs.
V. Podis, Rēzekne

20287. Kad mēnešam vai saulei

ir stabs virsū, tad laiks tiek vai nu

sauss, vai arī auksts.

Z. Lancmanis, Lejasciems.

20288. Ja mēness iet augstu pie
debesīm un ir sarkans, tad otrā mē-

nesī būs sauss vai auksts laiks (zie-
mā auksts, vasarā sauss); bet ja
mēness iet zemu gar debess malu

un ir bāls, tad otrā mēnesī būs lie-

tains vai silts laiks. Tā ja pilnais
mēness iet zemu gar debess malu

un ir bāls, tad otrs pilnais mē-

ness vasarā būs lietains, bet zie-

mā silts.
K. Oļļe, Mazsalaca.

20289. Ja mēnesis trīs dienas,

priekš vai pēc sava pilnā vai jau-
nā stāvokļa, spīd gaiši un skaidri,

bez miglas tvaikiem un mākoņiem,
tad gaidāms jauks laiks.

A. Zvejniece, Piebalga.

20290. Kad mēneša sākumā mē-

ness stāv augšpēdus, tad visu mē-

nesi būs slikts laiks.

T. Grīnbergs, Dundaga.

20291. Lietus gaidāms, kad mē-

nesim ceturksnī ragi paliek tumši,

vai arī kad pilns mēness atstaro

atspulgu.
A. Zvejniece, Lubāna.

20292. Ja mēnesim ragi uz aug-

šu, tad gaidāmas vētras.

N. Dārziņa, Ranka.

20293. Mēnesim asi gali, bus

auksts laiks.
J. A. Jansons.

20294. Ja mēnesim ragi uz aug-

šu, tad sals gaidāms.
K. Kristape, Olaine.

20295. Kad mēnesim abi ragi uz

augšu, tad tai laikā daudz mirst.

Z. Lace, Veclaicene.

20296. Ja pusmēnesis ir vairāk

sēdus nekā taisni, tad to mēnesi

daudz mirīs.

Z. Kozenkraniuse, Ainaži.



20297. Ja mēness vairāk sēdus

nekā stāvus, tad to mēnesi daudz

mirīs.
Z. Kozenkraniuse, Ainaži.

IX. Mēness sapnī.

20298. Ja sapnī redz mēnesi uz-

lecot, tad kāds vīrietis piedzimst;
bet ja redz mēnesi noejot, tad

kāds vīrietis nomirs.

K. Jansons, Plāņi.

20299. Kad sapnī redz mēnesi

norietam, tad nomirs kāds vīrie-

tis. Tas zīmējas īpaši uz vecākiem,

apprecējušiemies cilvēkiem. [Sal.

saule.]
Aronu Matīss no vecas mā-

miņas, Bērzaune.

MĒNESS, JAUNS.

20300. Jauna mēnesi nedrīkst

muti mazgāt, jo tad niezot.

A. Oše, Lubāna.

20301. Vasarā jauna mēneša

naktis siltas, bet ziemā aukstas.

S. Gūberts, 1688.

20302. Kad pirmo reizi ierauga
jaunu mēnesi, tad jāsaka: ~Pie cū-

kas miegs, pie žīda kašķis, man

no Dieva veselība."

J. Jaunsudrabiņš, Nereta. A.

Strode, Rudzēti.

20303. Pirmo reizi jaunu mēne-

si ieraugot, jāsaka sekoši vārdi,

tad katrreiz pastāvēs veselība un

arīdzan viss labi izdosies: „Ak tu,

Dievs! Es izaugu Dievam jauns
karavīrs! Šķirni, veiksmi darbi-

ņam, sētā gausu maizītei! Visas

sāpes akmenī, manī visa veselīb'!"

M. Celmiņš, Valka.

20304. Uz jaunu mēnesi ne-

drīkst skatīties, ja kabatā nav

nauda, jo tad visu mēnesi jāstaigā
bez naudas.

L. Bulīts, Krape.

20305. Ja pirmo reizi jaunu mē-

nesi ieraugot, nauda ir kabatā, tad

to vajaga parīvēt, neizņemot no

kabatas, lai nauda visu mēnesi tu-

rētos papilnam.

E. Kraulīte, Embūte.

20306. Jaunu mēnesi ieraugot

vajag būt pilnām rokām, tad būs

bagāts mēnesis, ja tukšas, tad

tukšs.

V. Greble, Kalnamuiža, Val-

kas apr.

20307. Kad pirmo reizi redz

jaunu mēnesi, jālec uz augšu un

jāsit pa kabatu, kurā atrodas nau-

da, tad visu mēnesi naudas ne-

trūkst.

M. Baltiņa, Meņģele.

20308. Ja jaunu mēnesi pirmo
reiz ierauga ar labo aci, tad visu

mēnesi iet labi, ja ar kreiso, tad

slikti.

M. Liniņa, Valka.

20309. Ja redz mēnesi pavisam

jaunu pirmo reizi tieši pretī, tad

to mēnesi ies labi, bet ja sānis, tad

pavisam labi neies, bet ja redz aiz-

mugurē, tad ies ļoti slikti.

L. Aizupe, Asūne.

20310. Kad ierauga jaunu mē-

nesi pa labo roku, tad to mēnesi

ejot labi, ja pa kreiso — slikti.

K. Corbiks, Jelgava.

20311. Jaunu mēnesi pirmo rei-

zi redzēt no kreisās puses — uz

labu, no labās — uz sliktu.

B. Daņilovs, Kacēni.
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20312. Ja pirmo reizi ieraudzī-

si jaunu mēnesi no labās puses,

tad tanī mēnesī būsi laimīgs, bet

ja no kreisās puses, tad nelaimīgs.
J. Rupjais, Asūne.

20313. Kad jaunu mēnesi ierau-

ga pirmo reizi pa kreisi, tad tanī

mēnesī ir laime, ja pa labi, tad ne-

laime.

T. Dzintarkalns, Talsi.

20314. Kad jaunu mēnesi pirmo
reizi ierauga, un ja ir kaut kas

rokā, tad dabū tanī mēnesī dāva-

nas.

T. Dzintarkalns, Talsi.

20315. Kad pirmo reiz ierauga

jaunu mēnesi, tad vajaga krustu

pārmest.
V. Juoņus, Pustiņa.

20316. Kad pirmo reizi ierauga
jaunu mēnesi, tad aizvien vajaga

noglaudīt ģīmi, lai tas būtu skaists

kā jauns mēness.

L. Reiteris, Lubāna.

20317. Kad ierauga jaunu mē-

nesi, tad aizvien jānoglauda trīs

reizes ģīmis, lai būtu skaists.

A. Zahte, Bērzpils.

20318. Kad esot jauns pilns mē-

nesis, tad jāpieejot pie loga un jā-
liekot roka pie rūts tieši pretī mē-

nesim, roka jāturot tik ilgi, ka-

mēr palikot vēsa, tad roka jālie-
kot pie tās vietas, kur sāpot, tad

sāpe pazūdot.
E. Aizpurve, Lubāna.

20319. Vispāri ņemot, jaunā
mēnesī jādara tādas lietas, no ku-

rām vēlas labu izdevību, audzelī-

bu, vairošanos v. t. pr.
P. Augstkalniņš, Vecpiebalga.

20320. Vajaga visu ko sākt likt

jeb bērt jaunā mēnesī un rītā, tad

p.eles neēdīs.
J. Rupjais, Asūne.

20321. Jaunā mēnesī cēlājas cū-

kas, govis, aitas, t. i. meklējas, jūt
vaislas dziņas.

K. Jansons, Plāņi.

20322. Jauna mēneša naktī va-

jagot iziet ārā un skatīties mēne-

sī līdz pulkstens divpadsmitiem.
Pēc tam iet gulēt un ne ar vienu

vairs nerunāt. Kas tad guļot rādī-

šoties sapinī, tas būšot brūtgāns
vai brūte.

H. Skujiņš, Smiltene.

20323. leraugot pirmo reiz gluži

jaunu mēnesi, nav vairs jārunā
līdz vakaram neviens vārds un jā-
iet gulēt. Kas naktī nāks runāt, tas

būs nākamais dzīves biedrs.

Fr. Vāvere, Stāmeriene.

20324. Ja pirmo reizi ierauga

jaunu mēnesi, tad nevajaga ne ar

ko neviena vārda runāt un vakarā

apgulties, tad naktī sapnī redzēsi

visu savu dzīvi uz priekšu.
J. Rupjais, Asūne.

20325. Jaunā, trīs dienas vecā,

mēnesī jāskatās uz mēnesi un jā-
sauc tā vārds, kurš lai saucējā ie-

mīlētos, un ja tas mēnesī parādās,
tad vēlēšanās piepildīsies.

E. Lācis, Tirza.

20326. Kad vakarā iziet laukā

un ierauga pirmo reiz jaunu mē-

nesi, tad vajaga apstāties uz vie-

tas un izskaitīt tēvareizi, pēc tam

paņemt no kreisās kājas pēdas

apakšas zemi un ietīt lakatiņā. Gu-

lēt ejot lakatiņš apakš spilvena jā-

paliek, tad nakti ieraudzīs nākošo

brūtgānu.
K. Corbiks, Sesile.



1240 Mēness, jauns — Mēnessērdzība

20327. Jauna mēneša sākumā,

trešās mēneša dienas vakarā, jāie-

lej glāzē ūdens, jāielaiž ūdenī lau-

lājamais gredzens un jāskatās

gredzenā. Tad redzēs nākamo

brūtgānu.
K. Corbiks, Lielsesava.

20328. Pirmo reizi jaunu mēnesi

ieraugot, vajaga nolauzt ābeles za-

ru un palikt to zem spilvena, kas

sapnī zaru paņems, tas apprecēs.

A. Aizsils, Lubāna.

20329. Slimu bērnu jāārstē tā:

kad pirmo reizi ierauga jaunu mē-

nesi, tūlīt vajaga nostāties tai pašā
vietā tais pašās pēdās, tad jāpienes
slimais bērns un ūdens, ar ūdeni

jānomazgā slimais bērns, pret mē-

nesi turot.

J. Apsalons, Sērpils.

20330. Trīs dieni jauns mēness

esot tikpat kā vecs mēness.

K. Jansons, Plāņi

20331. Ja jauna mēnesī līst lie-

tus, tad viss mēness būs ļoti labs.

V. Juoņus, Daugavpils.

20332. Kad jauna mēneša pirmā
nakts ir skaidra, tad trīs dienas

būs skaidrs laiks.

Z. Lancmanis, Lejasciems.

20333. Kads laiks ir jauna mē-

nesī, tāds būs visu mēnesi.

A. Aizsils, Zilupe.

20334. Ja jauna mēnesī labs

laiks, būs jauks visu mēnesi.

J. Ikreviča, Virbi.

Mēness, jauns, sapnī.

20335. Juo sapvnā redz jauna
mienesi, tod tamā pusē jaunai mei-

tai bārns.

A. Borozinska, Barkava.

MĒNESS, PILNS.

20336. Ja vakarā, kad pilns mē-

nesis, ieskatās viņā un pēc tam ne

ar vienu nerunā, bet tūlīt liekas

gulēt, tad redz, kas apprecēs.

A. Smilga, Gaiķi.

20337. Pilna mēneša naktī, lai

redzētu kāds savu brūti, un otrādi,

viņam jāskatās mēnesī un pēc tam

jāapguļas ar vienām domām.

K. Jansons, Plāņi.

20338. Kad skatās uz pilnu mē-

nesi, tad jāpaņem tas akmens, kas

tai brīdī stāv zem kreisās kājas, un

jāpaliek pa nakti pagalvē, tad tanī

naktī parādīsies brūtgāns. Bet vi-

su to vakaru nedrīkst runāt.

P. Zeltiņa, Ikšķile.

20339. Ja pilns mēnesis dabū

apspīdēt kādu pārīti, tad tie paliek
viens otram uzticīgi.

L. Berkholcs, Vaive.

MĒNESS, VECS.

20340. Veca mēnesī nedrīkst ne-

kā stādīt, citādi nekas neaugs.

V. Kalniņš, Burtnieki.

20341. Kad veca laika cērt ža-

garus, tad atvases neaug.
A. L.-Puškaitis.

MĒNEŠSĒRDZĪBA.

20342. Māņticīgi latvieši domā-

jot, ka mēnešsērdzība ceļoties no

tā, ka pie kristīšanas notikusi kāda

nekārtība.

P. Einhorns, 1627.

20343. Nevajaga likt mazu bēr-

nu gultas tur, kur naktī guļot vi-

ņus apspīd mēness, citādi viņi pa-

liek mēnessērdzīgi.
J. Atteka, Nīca.
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20344. Mazus bērnus nevajag
turēt mēnesnīcā, jo tad paliekot

mēnessērdzīgi — staigā pa naktīm.

M. Macpane, Alsunga.

20345. Ja bērni pa naktīm stai-

gā, tad viņiem trīs reizes jāiesit
ar vēja slotēm, kuras aug bērzos

kamolveidīgas, tad mitējas staigā-
šana.

M. Macpane, Alsunga.

20346. Ja gulošam cilvēkam mē-

ness iespīd mutē, tad tas paliks

mēnešsērdzīgs. [Sal. mēness.]

A. Salmans.

20347. Mēnešsērdzīgs cilvēks

staigājot pa nakti apkārt un varot

kā kaķis uzkāpt kokā vai sienā.

Bet kad kāds to piesaucot vārdā,

tad tas uzreiz nokrītot zemē.

V. Pilipjonoks, Asūne.

20348. Ja kādam nakts pama-

šas, tam vajaga sist ar pastalu pa

muti; tad viņš vairs nestaigās.

K. Corbiks, Līvbērze.

20349. Mēnešsērdzīgais ar zirga

pinekļu jāper, kamēr tas sāk krākt.

K. Jansons, Bilska.

MĒNEŠZIEDI.

20350. Kad meitai ir pirmo reiz

mēnešziedi, tad tas ūdens, kur

mazgā netīrās drēbes, jālej zinā-

mās vietās. Ja to lej par zirga mu-

guru, tad meita būs stipra un ve-

sela. Ja to ūdeni lej uz ābeles sak-

nēm, tad meita būs skaista. Ja lej

apinājā, tad puiši tīsies ap meitu

kā apiņi.
E. Laime, Tirza.

20351. Kad meitenei pirmie „ka-

ķa bērni" uz piešuva, tad meitenei

ar to jāiesit pa vaigiem, lai visu

mūžu tai vaigi kā rozes zied
. . .

K. Jansons, Plāņi.

20352. Ja meitenei pirmo reizi

sākas mēnešziedi, tad māte iesit

pliķi pa vaigu, — meitai būšot

sārti vaigi.
E. Kampare, Skrunda.

20353. Pirmie ~kaķu bērni"

(mēnešziedi) apukš ābeles jānorok,
lai meitene visu mūžu būtu smu-

ka, balta. [Sal. otra puse.]

K. Jansons, Plāņi.

20354. Ja mēnešu ziedi jauna-
vai pirmo reizi atrodas pie uguns,

tad šī jaunava ir ļoti skaudīga.

V. Krieviņš, Daugmale.

20355. Ja meita grib būt skais-

ta, tad tai tas ūdens, kur mazgā-
tas drēbes no mēnešziediem, ir jā-

lēj zem ābeles.

G. Pols, Vecgulbene..

20356. Pirmie „kaķu bērni" jā-
norok apakš rožu krūma, lai mei-

tene zied kā roze.

K. Jansons, Plāņi.

20357. Kad meitenei pirmo reiz

mēnešziedi, tas jāstāsta mātei. Kad

mēneša kaite pārgājusi, pēc trīs

dienām mātei jāmazgā meitas

krekls un ūdens jāielej rožu krū-

mā, tad meita visu mūžu esot sār-

ta un skaista.
H. Skujiņš, Smiltene.

20358. Meitenei „pirmie ziedi"

pašai jāizmazgā „mazā ūdenī" (ķi-

pītē), kurā uz skaidas trīs reiz jā-
iemet pelni un ūdens pēc tam jā-

nolej pirts palāvē vienā bedrītē.

K. Jansons, Plāņi.
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20359. Pirmie „kaķa bērni" —

mēnešziedi jāizmazgā ~mazā ūde-

nī" un izmazgāta drēbe 3 baļķu
mietu jāiemet ķēves aizgaldā, lai

tie, t. i. ~ziedi" 3 dieni uz drēbēm

stāv un bērni viegli dzem.

K. Jansons, Plāņi.

20360. Pirmie „kaķu bērni"

jānolej 3 baļķu mietu klusā vietā,

lai meitenei ir tikai 3 bērni.

K. Jansons, Vijciems.

20361. Netīrais ūdens, pēc

menstruācijas laikā savalkāto

drēbju mazgāšanas, jāizlej tādā

vietā, kur vīrieši nestaigā. Ja izlies

tur, kur vīrieši staigā, tad meitas

līgavainis cels par to meitu ne-

slavu.

M. Hermakile, Gauja.

20362. Kad jaunām meitām pir-

mo reiz atrodoties uz drēbēm īste-

nais zieds, tad tas ūdens, kur tās

drēbes mazgājot, jāuzlejot ērze-

ļam uz priekškājām. Vēl to pašu
ūdeni nesot uz luktu jeb staļļa

griestiem un lejot zemē. Tad meita

visādā ziņā tikšot izprecēta.

A. Ģēģeris, Vecpiebalga.

20363. Ūdens, kurā pirmos „mē-

nešziedus" mazgā, cūku migā jā-

nolej.
K. Jansons, Plāņi.

20364. Lai laulībā labi dzīvotu,

tad no mēnešziediem mazgāto

drēbju ūdens jālej starp diviem

mietiem.

G. Pols, Vecgulbene.

20365. Ja ziedainās drēbes maz-

gā tekošā ūdenī, tad ziedi kā

ūdens skrien.

K. Jansons, Plāņi.

20366. Kad meitenei pirmo reiz

parādās mēnešziedi, tad māte var

izdarīt, ka tai savā mūžā nebūs

bērnu. Tam nolūkam jādod mei-

tenei šie mēnešziedi iedzert.

H. Skujiņš, Smiltene.

20367. Kad pirmo reizi uz drā-

nām, jāiemērc pašas asinīs apsla-

pināti trīs pirksti slauktuvē ūdenī,

lai trīs dienas vien slimotu. Teko-

šā ūdenī nedrīkst mazgāt. Kam

mēnešu ziedi pa daudz iet, jādzer
ozola mizu savārījums. Kad ziedi

vecumā atkal nostājas, sien klāt

sagrūstus lipstukus, kas palīdz
asinīm izstaigāt.

K. Pētersons, Raņķi.

20368. Pret pārliecīgu asins no-

iešanu der asu nātru un vībotņu
saknes novārījums.

L. Bičole, Zaļenieki.

20369. Kad dikti noiet asinis,

tad jāsavāra ķiršu zaru slotiņa un

novārījums jādzer.
L. Bičole, Zaļenieki.

20370. Kad sievietēm nav uz

drēbēm, tad dzer balto nātru, pupu

kaulu (cūku pupu striebuļu), ozola

mizu vai arī safrāna (saprāna, ko

liek pie maizes) tēju.
A. Rozenšteine, Saldus.

20371. Mēnešziedu laikā sievie-

te esot nešķīsta, tā tad nedrīkstēja
iet ne ciemā, ne baznīcā.

G. Pols, Vecgulbene.

20372. Ja tāda sieviete, kurai

pašlaik ir mēnešu ziedi, paņem ot-

ras sievietes bērnu rokās, tad bēr-

nam visa miesa apmetas ar vātīm.

Lai vātis nodzītu, bērns jāapspaida

ar šīs sievietes mēnešu ziedaino

kreklu, un vātis visas būs nost.

V. Krieviņš, Daugmale.



20373. Kad vēl nemaz nav uz

drānām, lai gan vajadzētu būt,

dzer allažiņ raudas, savārītas ar

alu, un tura kājas siltā ūdenī; sa-

vāra un dzer zemes āboltiņusļ aug

tādi čāparaini); dzer iekšā spirtu,
savārītu ar mārrutkiem.

K. Pētersons, Ventspils.

20374. Sievas, kurām baltumi

iet, dzer nātru un baltā āboliņa sa-

vārījumu, pieliekot klāt balto ka-

nēli, balto ingveru (engvēri), bal-

tos piparus un kastāņu ābolīšus;

dzer iekšā savīlētu varu ar kume-

līšu tēju.
K. Pētersons, Raņķi un Ventspils.

20375. Kad ir baltie ziedi, tad

jāsaberž olu čaumalas un jāiedzer.
L. Bičole, Zaļenieki.

Mēnešziedi sapni.

20376. Kad sapnī redz kādu cil-

vēku nosmērējušos ar sieviešu mē-

nešu ziediem, tad tas cilvēks atro-

das lielā nelaimē jeb ir miris šaus-

mīgā nāvē.

J. Apsalons, Sēļpils.

MĒRIS.

20377. Stāsta, ka mēra laikos

tādi mānekļi esot staigājuši, citi

kā lopi, citi kā putni.
K. Silings, 1832. g., Tirza.

20378. Citi esot redzējuši, ka

mazs, smuks sunītis ar zvārguli pie
kakla pa mājām lēcis riedams; un

kad kādā mājā gājuši gulēt, tad

tur putns ieskrējis pakaļā; citā

mājā kaķis trīs dienas griezies uz

kukņas čores, bet neviens viņu ne-

aizkāris nedz uz viņu savas acis

metis.

K. Šilings, 1832. g., Tirza.

20379. Viņi salikuši naudu ko-

pā, nopirkuši vienu lopu, upurēju-

ši to un beidzot apēduši. Šādu upu-
ri sauc par sobaru. Tāpat viņi sa-

likuši labību kopā, darījuši alu un

cepuši maizi, piesaukuši ar pagānu

ceremonijām Dievu, lai viņš no-

vērstu mēri... To viņi darījuši
1602. gada lielā mērī un arī 1625.

gadā, kad atkal izcēlies mēris.

P. Einhorns, 1636.

20380. Es par mēri nebēdāju,
Mēram vārdu i zināju:
Pats mērīts Indriķīts,
Mēra māte Madaļiņa.

[Sal. velns.]

E. Klintskalns, Dzērbene. LD

34119, 1.

20381. Kad bīstas no mēra, tad

svētam Zebastjānim vai Rokam

apsola ko dāvināt.

Latv. ļaužu draugs, 1840, 23.

20382. Kad mēris plosījies, tad

viņš visa — visādi izmeties; gan

par dzīparu kamoltiņu, gan par

valdziņu, gan par citu kādu lieti-

ņu. Kurš šādu lietu paņēmis, tam

bijis mēris klāt, bet kurš izsargā-

jies un neņēmis, tas palicis vesels.

J. Rubenis, Ērgļi.

20383. Pie Blomes Kangaru kal-

niņa mērim vāģi salūzuši, pēc tam

cilvēki vairs nemiruši, bet mēris sa-

cījis, ka pēc tūkstoš gadiem nāk-

šot atpakaļ.
Z. Lancmanis, Lejasciems.

20384. Mēris mēra laika brau-

cot apkārt kā cilvēks.

G. F. Stenders.

20385. Mēris kala ambīlīti,

Tēraudai mērcēdams,

Sargies, mana balta

galva.
No ta mēra ambīlīša.

LD 27369.
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20386. Kad mēris tuvumā, tad

stipri jākvēpē istabā uz pannas ve-

cas ādas, saku silksnis v. t. t. un

tad jāskaita: „Mēra Indriķi! nenāc

manā mājā, man ir divi melni su-

ņi, divi melni kaķi, tie tevi ēdīs,

tie tevi plēsīs, tie tavus kauliņus
skrubinās."

J. Vītoliņš, Rīga.

20387. Kad ir slims ar meri, tad

jāierok aitu kūtī, tad paliek vesels.

P. Zeltiņa, Ikšķile.

20388. Vecos laikos, kad vēl mē-

ris plosījies, tad to varējuši vienī-

gi izārstēt ar žurku kauliem. Žur-

ku kauli bīši jāizkaltē un jāsaberž

gluži smalki un jādzer iekšā, tad

cilvēks palicis no mēra vesels.

11. Skujiņš, Rauza.

20389. Mēness aptumšošanās
laikā vajaga vērpt, bet tā, ka pave-

diens griežas uz otru pusi. Šādas

dzijas vajaga uzglabāt. Kad ap-

kārtnē parādās mēris jeb cita lī-

dzīga sērga, tad ar to dziju vajaga

apvilkt ap sētu, lai izsargātos no

tās sērgas.
F. Brīvzemnieks, 1881, VI, 198.

MĒŖA KĀSIS.

20390. Mēri cilvēki senāk turē-

juši par dzīvu garu. Reizēm viņš
nācis vecas sievas izskatā un pra-

sījis dzert; reizēm atkal staigājis

par putnu apkārt. Lai izsargātos
no saslimšanas, tad vajadzējis no-

vīt tādu auklu no liniem, kaņepē-

jiem un visādu zvēru un putnu

spalvām. Šādu auklu saukuši par

mēra kāsi, un kam viņu apvilkuši

apkārt, tam mēris neticis klāt.

Mēra kāsis stāvējis Skujenes Zva-

guļu mājā aizbāzts aiz rijas sijas.
Kad vēlāk riju noplēsuši, tad kāsi

iznīcinājuši.
J. Sprancis, Skujene.

MĒRĪŠANA.

20391. Kad cilvēku jeb lopu no-

mēri, tad tas vairs lielāks neaugs.

P. Zeltiņa, Ikšķile.

20392. Nikod navajag dzeivu

cvlvāku ar māru mērēt, itys pīzī-

mēj, ka tu nūjām māru dcl' groba

(škiersta) un tys cylvāks vysadā
ziņī tymā godā miers zemī.

V. Podis, Rēzekne.

MĒRRUTKI (Cochlearia armo-

racia).

20393. Mērrutku saknes ir de-

rīgas pret zobu sāpēm. Viens ku-

moss no tām jāapēd gavēnī, tad

nekāda vaina nemetas.

J. Ilsters.

MĒRS.

20394. Ja mazam bērnam ir

mērs (kad tas neaug un nepieņe-
mas miesās), tad tam piektvakaros
suns pāri jālecina. [Sal. sieva,

suns.]

K. Jansons, Plāņi.

MĒSLI.

I. Meslu vešana.

20395. Mesli nekad nav jāved

jaunā mēnesī uz tīrumu.

S. Gūberts, 1688.

20396. Senāk mēslus veduši ve-

cā mēnesī pie dienvidus vai vaka-

ra vējiem, jo citādi mēsli nepu-

vuši.

Skolnieku pulciņš, Jēkabpils.

20397. Mēsli no kūts jāizved
vecā mēnesī, jo tad viņi labāk

satrupot.
M. Rumpe, Tirza.
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20398. Mesli jāved veca mēne-

sī, tad ātri satrūdēs.
J. Apsalons, Sēļpils.

20399. Mesli jāved un jāiear
vecā mēnesī, tad tie labi satrūd.

E. Laime, Tirza.

20400. Mēsli jāved uz lauka un

jāapap vecā mēnesī, jo tad ne-

aug nezāles.

M. Veidenberga, Vecmokas.

20401. Mēsli jāved, kad vasa-

ras vējš pūš, tad būs laba raža.

A. Broža, Naukšēni.

20402. Mēslus nedrīkst nest

laukā pēc saules, tad iznes mājas
svētību.

A. Bulle, Rīga.

20403. Kas meslus ugunī dedzi-

na, tas sadedzina savu laimi.
A. Aizsils, Kalsnava.

20404. Mēslus mēžot nevajaga
nekad atstāt tukšus ratus, bet tos

vakarā piemēzt, citādi notiek kā-

da nelaime mājā.
P. Š., Līksna.

20405. Mēslus mēžot, vakarā

vienādi ir jāpiemēž pilns vezums,

citādi var notikt liela nelaime

mājā.
A. Malnace, Līksna.

20406. Kurš saimnieks reti

mēslus kaisa uz tīruma, tam būs

no mājas jāiziet.
P. Zeltiņa, Ikšķile.

20407. Mēslus ārdot, pirmie se-

kumi jāsviež pret pūliņu vēju, lai

laba raža.

E. Bērziņa, Mārsnēni.

20408. Ziemas vējā nevar ie-

sākt rudziem mēslu vešanu, tad

rudzi labi nedīgst.
J. Jurjāns, Jaungulbene.

20409. Ja ziemas vēja ved mes-

lus uz tīrumu, tad tie netrūd.

M. Igaune, Galgauska.

20410. Kad mēslus ved, tad pir-
mais sakums jāsviež pret zieme-

ļiem, lai labāk satrūd.

K. Zilbers, Meņģele.

20411. Lai kartupeļi nepūtu

augot, tad pirmās mēslu dakšas

jāmet uz ziemeļiem.
G. Pols, Vecgulbene.

20412. Pavasarī nedrīkst mēslu

pirmo reiz iemēzt ziemeļa vējā, jo
tad viņi nepūst.

J. Rubenis, Ērgļi.

20413. Mēslu laikā esot visiem

jābūt priecīgiem, lai saimniekam

ar būtu prieks par labu ražu. Tā-

pēc mēslu talkās senāk esot dan-

cojuši un citādi priecājušies.
G. Pols, Vecgulbene.

20414. Mēslu vedamā laikā

mēsli trīs reizes jāiesviež kūts

kaktos, tad vasarā govis piena ne-

norauj.
P. Krievs, Lubāna.

20415. Kad beidz mēslus vest,

tad mēsli jāsviež 3 reizes kūtī at-

pakaļ, citādi govis aizrauj pienu.

E. Laime, Tirza.

20416. Kad izved mēslus no

kūts, vajaga paņemt sāli, ieiet kū-

tī un izbārstīt to uz grīdas, tad

nākošo gadu būs daudz mēslu.

K. Corbiks, Līvbērze.

20417. Kad mēslus izved no

staļļa, tad visos staļļa stūros jā-
iekaisa smalki sagraizītas nātras,

sajauktas ar sāli un zēveli. Ja tā

izdara, tad nenāk mājās zalkši,

un arī burvji nevar nekā noburt.

A. Zavicka, Sātiņi.
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20418. Ja mēslus beidz vest,

tad nosprauž kūts durvis ar vilka

rozēm jeb dadžiem, lai ļauni gari
nenāktu.

K. Corbiks, Blīdiene.

20419. Jo māslus uordūt uz tei-

ruma, meita pamat plyku lauku-

mu, tad viņai veirs byus ar plyku

pakausi.
M. Apeļs, Stoļerova.

20420. Ja mēsli jāārda zieme-

ļu vējā, tie trīs reizes jāsviež pret

ziemeļiem, tad mēsli der, citādi

neder.

E. Laime, Tirza.

20421. Mēslus nedrīkst ārdīt zie-

meļa vējā. Ja tos tomēr ārda zieme-

ļa vējā, tad pirmie cecumi jāmet
„tukšumos" (ziemeļos).

K. Jansons, Plāņi.

11. Mēsli dziedēšana.

20422. Vistu un zosu mesli no-

der augoņu dziedēšanai.

K. Jansons, Plāņi.

111. Mēsli laika zīlēša-

nā.

20423. Ja suds esot atsulajies,
tad visā drīzumā gaidāms lietus.

J. Līnis, Taurene.

IV. Mesli sapnī.

20424. Ja sapnī redz no mā-

jām mēslus vedot, tad būs miro-

nis.

M. Navenickis, Zasa.

20425. Ja sapnī redz, ka kādā

mājā ved mēslus, tad tur drīzā

laikā būs bēres.

V. Kancans, Asare.

20426. Kad pa sapņiem sūdus

ved, tad lopi sprāgs.

L Bergmanis, 1862. g., Bārta.

20427. Kad sapnī ved un gāž

mēslus uz tīruma, tad būs veltīga
strīdus celšana, no kuras nekas

neiznāks.

Aronu Matīss, Bērzaune.

20428. Ja sapnī redz istabā sa-

slaucītus mēslus, tad ciemiņi at-

nāks.

K. Jansons, Plāņi.

20429. Ja pa sapņiem apķēzas,
tad piedzīvos kādu kaunu.

A. Aizsils, Prauliena.

20430. Ja sapnī redz cilvēka

mēslus, tad tiks apzagts.
P. S., Rīga.

MĒTELIS.

20431. Mēteli vajaga šut jauna

mēnesī, tad tas būs viegls nēsājot.
A. Salmans, Balvi.

20432. Mēteli mugurā velkot un

krāgam uzlocoties, saka, ka tai

gājienā būs laime.

T. Dzintarkalns, Talsi.

20433. Ja mantelim apakša uz-

locījusies, tad dabūn dzērāju vīru.

M. Švarcbacha, Svirlauka.

20434. Ar mēteli nedrīkst ista-

bā sēdēt, tad vistas nedēj.

P. Zeltiņa, Rīga.

Mētelis sapnī.

20435. Ja sapnī jaunu mēteli

uzvelk, jaunu vietu dabūs.

M. Zaube, Rīga.

20436. Ja sapnī apvelk garu

mēteli, tad tas nozīmē jaunu ama-

tu, vai garu ceļu un ceļošanu.
H. Bika, Gaujiena.
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20437. Ja puisis pa sapinim
mēteli pazaudē, tad tam būs brū-

te pagalam. [Sal. lakats.]
H. Skujiņš, Smiltene.

MIEGA PUĶES.

20438. Kad miega puķes plūc

jeb tur mājā, tad nāk miegs.

P Š., Rauna un Latgale.

MIEGĀ RUNĀŠANA.

20439. Kad pa miegam kāds

sākot runāt, vajagot ņemt tam pie
labās kājas mazā pirkstiņa un to

cieši saturēt, tad gulētājs izstāstot

visus savus noslēpumus, ko tik

tam vien uzprasot.

E. Abole, Vijciems.

20440. Ja cilvēks pa miegam
runā, vajag saņemt viņam aiz

kreisās kājas mazā pirkstiņa un

sarunāties, tad viņš izstāstīs visus

savus noslēpumus.
L. Zvirbule, Jaunlaicene.

MIEGS.

20441. Apkārt teku, cauri līžu

Sīkam lagzdu krūmi-

ņam,
Gribēdama jautra

miega,
Lakstīgalas gudrībiņu.
F. Done, Kursīši. LD 34106.

20442. Kad dienas laikā nāk

miegs, tad nāks nepatīkami viesi.

A. Bīlenšteina rokraksts, Piltene.

20443. Ja diena nejauši miegs
uznāk, tad gaidāmi viesi.

A. Zvejniece, Lubāna.

20444. Ja diena nak miegs, bus

lietus.

R. Vucene, Lubāna.

20445. Ja stipri miegs nak, tad

gaidāms lietus.

A. Āboliņš, Alūksne.

20446. Kad pa dienu miegs nak,

tad drīz būs lietus vai ciemiņi.

Alksnis-Zundulis, Naudīte.

20447. Kad diena uzreizi miegs
uznāk, tad būs viesis.

K. Lielozols, Nīca.

20448. Ja peles velk midzi, tad

būs lietus.

Fr. Valdmans, Virbi.

20449. Kad miegs nak, tad bus

vai nu lietus, vai viesis.

A. Šķērē, Skaistkalne.

20450. Ja diena miegs nak, tad

gaidāmi viesi.

Z. Ozoliņa, Dole.

20451. Ja dienā miegs nāk un

jūtas noguris, tad sagaidāms lie-

tus.

Z. Grīnberga, Sigulda.

20452. Kad pašam nāk miegs,
lai gan labi izgulējies, tad gaidā-
mi ciemiņi.

M. Ķimene, Mazsalaca.

20453. Ja dienas laika acis no

miega veras ciet, tad būs lietus.

L. Reiteris, Lubāna.

20454. Ja diena ļoti miegs nak,

tad būs kāds laisks ciemiņš.

L. Seržante, Aloja.

20455. Ja dienas laikā miegs

nāk, tad būs vai nu lietus, vai cie-

miņi.
A. Skuja, Vestiena.

20456. Kad nak stiprs uzbāzīgs

miegs, tad būs lietus.

K. Bika, Gaujiena.
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20457. Ja dienas laikā uznāk

miegs un daudz žāvājas, tad sagai-
dāms lietus.

V. Greble, Kalnamuiža, Val-

kas apr.

20458. Ja dienu miegs nak, tad

rītu sagaidāms lietus.

M. Šķipsna, Gulbene.

20459. Ja vasaras diena miegs
nāk, tad būs pērkona lietus.

H. Laimiņš, Druviena.

20460. Ja diena miegs nak, tad

ciemiņi būs.
A. Aizsils, Lubāna.

20461. Ja dienas laikā cilvēks

noguris un grib gulēt, tad viņam
tuvojas laiski ciemiņi.

E. Brīnums, Rūjiena.

20462. Ja diena nak miegs, tad

nāks viesi.
L. Zvaigzne, Gaujiena.

20463. Ja miegs nak, tad bus

kāds viesis.

J. Cinovskis, Alsunga.

20464. Ja dienas laika nak

miegs, būs ciemiņi.

A. Mednis, Sarkaņi.

20465. Ja dienas laika miegs

nāk, gaidāmi ciemiņi.
V. Hazena, Nītaure.

20466. Ja miegs nak, tad slinks

ciemiņš sagaidāms.
A. Bulēne, Rīga.

20467. Ja dienā nak miegs, tad

saka, ka sagaidāms slinks viesis.

Lagzdiņa, Sabile.

20468. Kad pie darba miegs

nāk, tad ciemiņi būs.

K. Jansons, Plāņi.

20469. Pirmmiedzē cilvēku ne-

var modināt; ja pamodina, tad

viņš nomirst.

A. Garijone, Domopole.

20470. Kam no vakara stipri

miegs nāk, tas mirs priekš pus-
nakts; kam no rīta nāk miegs —

tas mirs pēc pusnakts.

E. Laime, Tirza.

20471. Kad miegs nenākot, tad

kas slikts esot gaidāms.

D. Dama, Smiltene.

20472. Kad miegs nenāk, tad

spilvens jāapgriež uz otru pusi.

K. Jansons, Plāņi.

20473. Lai miegs labi naktu, jā-
ēd magoņu sēklas.

E. Līdeka, Lubāna.

20474. Kas braucot kājas aun,

tam miegs nenāk.

K. Jansons, Plāņi.

20475. Ar zirga sviedriem acis

jāizberž, tad miegs nenāk.

P. Zeltiņa, Ikšķile.

20476. Ja miegains cilvēks grib
savu miegainību aizdzīt, lai maz-

gā muti rītā balta zirga silē.

J. A. Jansons, Salaca.

20477. Kam liels miegs, tam va-

jag dzert to ūdeni, ko zirgs dze-

rot 3 reiz izlaiž no mutes.

K. Pauls, Lubāna.

20478. Miedzīgam cilvēkam jā-
dzer no tā trauka, kāmī zirgs dzē-

ris vai arī kad zirgs dzerot spurc.

K. Jansons, Plāņi.

20479. Ja grib, lai miegs nenāk,

jādzer no tā spaiņa, no kura zirgs
dzēris.

H. Skujiņš, Smiltene.



20480. Cilvēkam var ietaisīt

gauži īsu miegu, ja gar viņa acīm

novelk zirga acu plakstiņu spal-
vu jeb iesmērējot ar zirgu asa-

rām.

J. Rubenis, Ērgļi.

20481. Ja nenāk miegs, tad de-

niņus vajaga aptraipīt ar cūkas

pienu.
S. Gūberts, 1688.

20482. Pret nemierīgu miegu
derot rudzu puķes.

M. X., Sauka.

MIELES.

20483. Kad aiziet alum pēc

mielēm, tad nevajaga ilgi sēdēt,

lai alus drīzāk sāk rūgt. Ja drīzu-

mā nevar mieļu dabūt, tad ir ne-

sējam jāstaigā vai arī jāstāv.

J. Lazdans, Kalupe.

MIESA, PLIKA.

20484. Ja pa sapinim redz sevi

pliku, tad piedzīvos kaunu.

P. S., Rauna.

MIESA.

20485. Cilvēka miesas daļas: iz-

griezumi no lieliem augoņiem vai

sarēcējuši asiņu gabali nav nekur

zemē nosviežami. Tie jāierok ze-

mē, pieliekot zieda naudu klāt, lai

slimniekam neceltos nekāds ļau-

nums.

E. Zommere, Rauna.

MIEŠĶI (Asperula odorata).

20486. Miešķi jeb māreņi jāie-

mērc brandvīnā, jāpiepilina pie
ūdens un jālieto, kad vēders sāp.

J. Ilsters.

MIETS.

20487. Dārza sētas mieti zemē

dzenami vecā mēnesī ap pusdie-
nas laiku, tad mieti nekāpj no

zemes ārā.

J. Kladnieks, Lubāna.

20488. Sētas mieti jāliekot ze-

mē vecā mēnesī, tad tie būšot iz-

turīgi.
M. Dambe, Ozoli.

20489. Sētiņām mieti jādzen pēc
pusdienas, tad tie ir izturīgi un

nekāpj no zemes ārā.

E. Korne, Meirani.

20490. Sētas mieti jāsprauž ve-

cā mēnesī; jaunā mēnesī sprausti
tie kāpj uz augšu.

Zemes spēks, 1932, 28, 477.

20491. Sētiņai mīti juodzan vo-

korā, tad nasaceļs uz augšu. Rei-

tā dzeiti — uz augšu kuop.
B. Spūlis, Vārkava.

20492. Kad mietu dzen vecā

mēnesī, tad tas nepūst un nelien

no zemes ārā.

G. Stankeviča, Dzelzava.

20493. Sētas mieti jādzen veca

mēnesī, tad tie stipri stāv.

A. Aizsils, Lubānai

20494. Mietu nevajag dzīt otrā-

di zemē kā viņš audzis, tad visa

labība un augi griezīsies ar ga-

lotni uz zemi.

J. Kasparovics, Skrunda.

20495. Sētiņai mieti jādzenot

pēc pusdienām, tad nekāpjot uz

augšu.
A. Lace, Lubāna.
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20496. Sētas mieti jādzen jau-
nā mēnesī: vecā. mēnesī dzītie

kāpj uz augšu.
J. Ezeriņš, Vecpiebalga.

20497. Sētas mieti jāsit veca

mēnesī, tad tie nelien ārā.

E. Laime, Tirza.

20498. Sētas mieti jāierok veca

mēnesī, lai nepūst.

E. Medene, Meirani.

20499. Mieti sētai jādzen vecā

mēnesī; jaunā mēnesī dzītie mieti

ātri izlien no zemes.

V. Miķelans, Slate.

20500. Sētu mieti nav jāsit

priekš pusdienām, tad tie kāpj uz

augšu.
E. Lideka, Lubāna.

20501. Sētas mieti pec pusdie-
nām jāsit, tad slīkst zemē.

E. Līdeka, Lubāna.

20502. Ja zirgus vai kādu citu

dzīvnieku piesien pie mietiņa un

atstāj akmeni uz mieta gala, tad

būs lietus.

J. Jakans, Bebrene.

MIETURIS.

20503. Ja laiza mieturi, tad lai-

zītājs būs liels dancotājs.
A. Bērziņa, Aloja.

20504. Nekad nevajag ar mie-

turi piesist pie podiņa, tad piesi-
tīs badu.

A. Bērziņa, Aloja.

20505. Kad mieturi nesot no

meža mājā, tad nevajagot vest ar

zirgu; ja vedot ar zirgu, tad zirgs
esot slinks kā mieturis.

J. Daizis, Nīca.

MIEZIS ACĪ.

20506. Miezi acī var nodzīt, ja
to trīs reiz apspaida ar laulājamo

gredzenu.
F. Brīvzemnieks, 1881. IV, 196.

20507. Ja acī iemeties mieža

grauds, kādam vajag iespļaut acī

tā, lai šis mieža grauda īpašnieks
nobīstas, tad mieža grauds pazu-

dīs.

M. Breikša, Līgatne.

20508. Jāņem no rijas vai pie-
darba šķirbām deviņi miežu grau-

di un jābaksta ar katru grauda
akota galu slimā vieta, tad jā-
sviež graudi ugunī un jābēg no

mājas ārā saucot: „Ai, ai, mieži

deg! Ai, ai, mieži deg!"

Zeltenietis, Valmiera.

20509. Ja miezis aug uz aci, tad

jāizbada ar pigu, un vairs ne-

augs.
V. Miķelāns, Kaldabruņa.

20510. Lai izdzītu mieža grau-

du no acs, tad jāņem 3 miežu

graudi un ar katru jāapspaida 3

reizes ap slimo aci, virzienā pret

sauli; pēc tam graudi jādod vistai.

Z. Zobiņa, Burtnieki.

MIEŽI.

I. Miežu sēšana.

20511. Kad brauc miežus sēt,

tad pie maisu saišķiem jāsien nū-

jiņas, lai augtu miežiem garas

vārpas.
A. Aizsils, Meirāni.

20512. Zemnieki sēj miežus

dārzos ap Jurģa dienu un sauc

tos par Jurģa miežiem.

Tādus Jurģa miežus līdz pēdē-

jam laikam vēl sēja Smiltenē.

S. Gūberts, 1688. P. S.
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20513. Es mēdzu sēt miežus

stiprā zemē, kad kadiķi kūp, kad

pīlādzis sāk pirmos ziedus rādīt,

kad osis izplaukst un kad ābeles

jau beidz ziedēt. Bet vieglākā ze-

mē es sēju miežus, kad priedes

kūp, kad ķimenes rāda pirmos
ziedus, kad pīlādzis stāv pilnos
ziedos, kad cūkpienēm jau ir ga-

tavas sēklas vilnainās galviņās,
kad cielaviņa jau pirmo perēkli
izvada un magones druvās ar sar-

kaniem ziediem sāk mirdzēt.

Latv. Avīzes, 1825. 32.

20514. Kad paegļi kūp, tad ir

miežu gaiss; tad vajaga miežus

sēt.

E. Zommere, Rauna.

20515. Miežu sēja vislabākā,

kad sērmūkša pilnos ziedos, kad

kadiķi zied, kad laižas siseņi ba-

ros. Mieži jāsēj tai pavasara die-

nā, kad pienu sildot tas nogrimst
katla dibenā un sulas paliek vir-

sū. Sējas laikā nedrīkst ēst no

katliņa, tad miežos augs melnas

vārpas.
K. Jansons, Olaine.

20516. Mieži jāsēj, kad pīlags
zied.

J. A. Jansons, Bīriņi.

20517. Miežus vajag sēt, kad pī-

lādži zied.

J. A. Jansons, Sigulda.

20518. Mieži jāsēj, kad sēr-

mūkšļi vai vāverāji zied, tad labi

paaugot.
H. Skujiņš, Smiltene.

20519. Miežus sēj, kad ievas

zied.
S. Gūberts, 1688.

20520. Mieži sējami tad, kad pī-

leņgu lapas uzplaukušas tik lie-

las kā peļu ausis. Sējējam jādod
ēst cūkas aste, tad vārpas izaug
kā cūku astes.

K. Mulenbacha man.

20521. Kad ziedošu sērmūkšļa
zaru met ūdenī, un tas grimst di-

benā, tad mieži jāsēj.
A. Leimane, Mārsnēni.

20522. Miežus sējot met ūdenī

sērmaukšļa koku ar mizu vai bez

mizas: ja tas grimst dibinā, tad

mieži jāsēj.
K. Jansons, Plāņi.

20523. Kad miežus iet sēt, tad

jāplēš sērmūkša koka gabals pu-

šu un jāsviež ūdenī; ja koks

grimst, tad jāiet mieži sēt, bet ja

negrimst, tad ne.

A. Kuikulītis, Augstroze.

20524. Lai zinātu, kad miežu

sējas laiks, nolauž mazus pīlādžu

zariņus un met tos ūdenī: ja

grimst, tad ir sējas laiks, ja ne-

grimst —

nav.

A. Zvejniece, Piebalga.

20525. Mieži vislabāk aug tad,

ja iesēj tai laikā, kad priežu pum-

puri zied.

L Kažoka, Lubāna.

20526. Mieži jāsāk sēt, kad

priežu jaunie augumi (skostes)
sāk noliekties uz zemi, tad tie pa-

dodas labi.

K. Zvirgzdiņa, Trikāta.

20527. Mieži jāsēj, kad priedī-

tēm skostes noliekušās.

K. Jansons, Plāņi.

20528. Mieži jāsēj, kad kadiķi
zied.

J. KJaviņš, Jelgava.
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20529. Agrīmos [agrīnos] mie-

žus var sēt tad, kad kļaviem birst

ziedi.

V. Kancāns, Asare.

20530. Kad iet pirmos miežus

sēt, tad pirms sēšanas vajag vienu

riekušu miežu iemest pirmā krū-

mā, kas gadās pa ceļam; ja to iz-

darīs, tad sagaidāma bagāta raža.

H. Vieglais, Vecpiebalga.

20531. Tymā dīnā, kod mīžus

sēj, nadreikst atsagultīs, lai mīži

nastaipētūs pa zemi.

L. Švandere, Mērdzene.

20532. Mieži jāsēj pīlādžu zie-

du laikā, tad labi izdodas.

K. Meiers, Lubāna.

20533. Ja sejas zale put, tad

miežu sēja.
E. Laime, Tirza.

20534. Lai mieži labi paaugtu,

tad pavasarī, pirmo reizi sējot,

pirmā sauja jāmet pār plecu.
A. Bērziņa, Aloja.

20535. Mieži jasej pie viena

spīdekļa, tad neaug pērkoni.

E. Jēpe, Palsmane.

20536. Ja pie debesīm ir abi

spīdekļi (mēness un saule), tad

nedrīkst miežus un kviešus sēt, jo
būs daudz melnplauku.

I. Jansons, Īle.

20537. Mieži nav sējami, kad

dienu pie debesīm mēness re-

dzams, jo tad aug melnie mieži.

J. Ezeriņš, Vecpiebalga.

20538. Kad abi spīdekļi, mēness

un saule ir gaisā, tad nevar mie-

žus sēt, jo tad mieži nobrantojot.

H. Skujiņš, Smiltene.

20539. Miežus nedrīkst sēt, ja
dienā ir mēness, jo tad miežiem

neesot laba raža.

A. Medne, Skrunda.

20540. Lai mieži nenoklēpātu,
tad jaunā mēnesī tie jāsēj uz va-

karu, vecā no rīta.

Atbalss k. 1897. A. Kirš-

baums, Smiltene.

20541. Mieži jāsēj jaunā mē-

nesī, tad neaug pagales (melni

graudi).
E. Šneiders, Alūksne.

20542. Ja veca mēnesī sēj mie-

žus, tad lūst vārpas.
E. Rullis, Virbi.

20543. Miežus sēj pilna mēne-

sī, lai tie būtu smagi.
K. Jansons, Plāņi.

20544. Mieži jāsēj vecā mēne-

sī, lai neaug akotaini graudi.
E. Gaile, Trikāta un Rūjiena.

20545. Desmita sējas nedēļa nav

jāsēj mieži, tad tie ļoti zāļaini.
A. Aizpurve, Lubāna.

20546. Mieži jāsēj tai nedēļas
dienā, kurā ezers iztīrījās no le-

dus.

St. Kokins, Eglūna.

20547. Pirmos miežus sēj mai-

ja sākumā un tos miežus sauc par

Jurģa miežiem. Parasti Jurģa mie-

žus sēj pagājušā gada kartupe-

lājā.
H. Skujiņš, Smiltene.

20548. Miežus sēj vai vakarā

vēlu, vai rītā agri, lai vārnas un

zvirbuļi neredz un graudus ne-

noēd.

K. Lielozols, Nīca.
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20549. Miežus var izmēģināt,
vai viņi ir dīdzēji, vai nav. Glāzē

jāielej ūdens, jāsaber mieži un

mazu laiciņu jāpatur ūdenī, tad

jāapskata: kuram mazs burbulītis

galā, tas būs dīdzējs, kam nav,

tas nedīgs.
H. Skujiņš, Aumeisteri.

20550. Sējot miežus, miežu sek-

las jāaplaista ar alu, lai aug kupli.

K. Arājs, Virbi.

20551. Kad miežus sēj, tad jā-
saka: ~Tie ir lāčiem!" tad vistas

neizkasa.
A. Broža, Naukšēni.

20552. Kas tur spīd, kas tur viz

Viņa kalna galiņa?

Mīļš Dieviņš miežus seja

Sudrabiņa setuviņu.
LD 28016.

20553. Kad es gāju miežu set,

Dievs sēd ežas malinē;
Kad es miežu alu dzēru,

Sudrabs kannas dibenā.

LD 28004.

20554. Miežu grauds saka, ka

viņš varot augt, ja tam tikai trīs

smiltiņas tiekot virsū.

K. Jansons, Plāņi.

20555. Ap miežu sējas laiku

gudrinieki kaimiņam labprāt ugu-

ni nedod, arī pīpi labprāt neļauj

iepīpēt pie savas uguns, jo tas esot

sējumiem par skādi.

K. Šilings, 1832. g., Tirza.

20556. Lai zvirbuļi miežus ne-

ēstu, tad miežu sēklu vajag caur

zirgu sakām izbērt.

K. Bika, Gaujiena.

20557. Miežus sējot vajag ap-

smērēt roku ar zvirbuļa olu un

sēt, tad zvirbuļi neēd miežus.

J. Rupjais, Asūne.

20558. Kad beidzamos miežus

beidz sēt, palieks jāatnes vistām,

jānober priekšā un jāsaka: „Ēdiet,

te ir viss, un uz miežiem neejiet!"
Kad tā izdara, tad vistas neiet la-

bībā.

I. Kažoka, Lubāna.

20559. Ja miežus sēj, tad saber

zirņus mutē, lai putni neizēd grau-

dus.

L Johansone, Alūksne.

20560. Lai vistas neietu uz tī-

rumu miežu ēst, tad sēklas maisā

jāatstāj viena sauja miežu; atnā-

kot mājās pussauja jānober vis-

tām. Kad vistas sanākušas, jāņem
tas pats maiss, jāskrej trīs reizes

vistām apkārt un otra puse grau-

du jāiebeļ* vistu vidū.

K. Meiers, Lubāna.

20561. Kad kāpostos vāra cūkas

asti, tad kauliņi jānoglabā, kamēr

sēj miežus. Kauliņi jāiebāž apsē-

tajā miežu laukā, tad augšot labi

mieži.

0. Darbiņš, Birži.

20562. Kad sēj miežus, tad jā-
vāra cūkas aste, kurai piesien galā

pušķi, tad būs tik garas miežu

vārpas, cik gara aste.

J. Krastiņš, Irlava.

20563. Kad miežus sēj, tad jā-

vāra cūkas aste, lai mieži izaugtu

tikpat lieli, brangi.
Z. Lancmanis, Lejasciems.

20564. Miežu sējējam jānes cū-

kas aste kulītē, lai miežu vārpas

būtu tik lielas kā cūkas aste.

J. A. Jansons, Olaine.

20565. Kad miežus sēj, tad biez-

putrā vāra cūkas astes kaulu, lai

miežiem aug garas vārpas.
J. A. Jansons, Jelgava.
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20566. Kad miežus sēj, jāvāra
cūkas aste, lai miežiem augtu tik

garas vārpas kā cūkas aste.

A. L.-Puškaitis.

20567. Kad beidz miežus sēt, tad

jāizvāra visas cūku astes, lai mie-

žiem augtu garas vārpas.

E. Lācis, Tirza.

20568. Saimniekam pēc miežu

apsēšanas jāēd vārīta cūkas aste,

tad miežiem augot resnas vārpas.

K. Lindbergs, Jelgava.

20569. Pavasarī, kad miežus sēj,
tad sējējam jādod ēst biezputra ar

gaļu, kurā jāliek cūkas aste stāvus

iekšā, lai vārpas augtu tikpat res-

nas.

L. Žagata, Dzelzava.

20570. Kad miežus sēj, tad jā-
vāra biezputra ar cūkas asti, lai

mieži būtu tik biezi kā biezputra,
un vārpas tik lielas kā cūkas aste.

T. Dzintarkalns, Talsi.

20571. Miežu sējējam jādod cū-

kas aste ēst, tad būs garas vārpas.

L. Kleinberga, Svēte.

20572. Kad miežus apsēj, tad

jāapēd cūkas aste, lai aug kuplas
vārpas.

B. Blumbachs, Lībagi.

20573. Pavasaros priekš miežu

sēšanas vārījuši cūkas asti, kuru

ēdis sējējs, lai mieži labi augtu.

Z. Lancmanis, Lejasciems.

20574. Cūkas asti varot miežu

sējamā laikā.

Skolotāji, Rīga.

20575. Miežus sējot jāēd cūkas

astīte, lai aug resnas vārpas.

E. Rotmane, Jaunauce.

20576. Miežus sējot jāvāra cū-

kas aste ar biezputru, tad miežiem

aug garas vārpas.
R. Kalniņš, Lubāna.

20577. Kad miežus sējot, tad

ēdot cūkas asti, lai gari mieži

augtu.
K. Gailis, Ventspils.

20578. Pirmos miežus sējot, ja-
vārot cūkas auss, lai labi mieži au-

got.
J. Jansons, Plāņi.

20579. Miežu sējamā laikā va-

jaga vārīt cūkas asti ēdienā un asti

dot ēst sējējam. Tad augs miežu

vārpas tik garas kā cūkas aste.

K. Biša, Vijciems.

11. Dažādi.

20580. Ja miežu asni ir it ka sa-

vīti, tad būs labi mieži.

K. Bika, Gaujiena.

20581. Kad miežos ir daudz pēr-

koņu, tad būs viegli mieži.

K. Bika, Gaujiena.

20582. Juo mīžu teirumā pi vī-

na stumbra divos vuorpas, tad

muojuos kaut kos miers.

T. Nagle, Varakļāni.

20583. Ja mieži metas gatavi un

izskatās vasku krāsā, tad viņi jā-
steidz pļaut, jo citādi mieži no-

klēpā un vārpas visas nolūst.

H. Skujiņš, Smiltene.

20584. Ja rudenī ilgi dzeltāni

meži, tad nākošu vasaru laba mie-

žu raža.

E. Līdeka, Lubāna.

20585. Miežus pļaujot vajag mie-

žu putraimu putru vārīt, tad otru

gadu labi mieži padosies.

M. Driņķe, Ranka.



20586. Ja miežos daudz melno

vārpu, tad ziemā daudz sniega.
A. Bērziņa, Aloja.

20587. Ja miežu vārpas ir ma-

zas un melnas, tad to gadu meitas

nedabū precēties.

J. Fleišers, Skrunda.

20588. Kad mieži melnplaukaini,
tad to gadu meitas nedabū precē-
ties.

I. Upenieks, Skrunda.

MIGLA.

20589. Ja pavasari daudz mig-
las, tad vasaru bieži līst.

H. Andersons, Antiņciems.

20590. Ja no rīta migla paceļas,
tad drīz līs lietus, ja nogulstas —

būs saulaina diena.

H. Skujiņš, Smiltene.

20591. Ja migla ceļas augša, tad

drīz būs lietus.
A. Zvejniece, Lubāna.

20592. Ja rītā migla saceļas gai-
sā, tad būs lietus, ja nokrīt — labs

laiks.

I. Dzilna, Lubāna.

20593. Ja migla ceļas gaisā, tad

būs labs laiks, ja stāv uz zemes, tad

būs lietus.

P. §~ Ropaži.

20594. Ja no rītiem migla, sau-

lei lecot sakāpj gaisā, tad diena

būs karsta.
K. Lielozols, Nīca.

20595. Ja rītos migla paceļas

augšā, tad būs lietus, ja nonāk ze-

mē — būs labs laiks.

V. Priedīte, Mālpils.

20596. Ja miglains laiks, tad,

ja migla nonāk zemē, būs saulains

laiks, ja uzkāpj augšā — lietains.

L. Zvirbule, Jaunlaicene.

20597. Ja migla nesakāpj gaisa,
to dienu sagaidāms nolijums.

K. Lielozols, Nīca.

20598. Ja migla rītos uz leju
krīt, būs labs laiks.

L. Pilsētniece, Bebri.

20599. Ja migla rītos uz augšu

ceļas — lietus būs.
L. Pilsētniece, Bebri.

20600. Ja migla no rīta kāpj gai-

sā, pēcpusdienā gaidāms lietus.

V. Hazena, Nītaure.

20601. Ja migla kāpj uz augšu,

sagaidāms lietus.

V. Rūnika, Skujene.

20602. Kad rītos migla uzkāpj

augšā, tad būs lietus, ja zemē —

būs skaists laiks.

K. Lielozols, Nīca.

20603. Ja no rīta migla kāpj

augšā — dienā slikts laiks.

J. A. Jansons, Rāmuļi.

20604. Ja no rīta migla nak leja,
— dienu būs labs laiks.

J. A. Jansons, Bāmuļi.

20605. Vosorā, kad mygla sasa-

ceļ uz augšu, byus leits, bet kad

kreit uz zemi — byus lobs laiks.

K. Upinīks, Vārkava.

20606. Ja vakaros ir visapkārt

zila migla un ātri uzlaižas rasa, tad

gaidāms jauks laiks.

A. Brēdiķe, Nīca.

20607. Kad migla nolaižas līdz

zemei, tad būs sauss laiks.

P. Zeltiņa, Bīga.
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20608. Ja migla kāpj uz augšu,
tad būs lietus, ja nolīst, būs labs

laiks.

M. Navenickis, Zasa.

20609. Kad migla rītos kāpj uz

augšu, tad drīzumā gaidāms lietus.

A. Didriksone, Nogale.

20610. Ja vakara ceļas migla,
tad nākamā dienā būs labs laiks.

M. Kerzuma, Sērmūkši.

20611. Ja skaidrā vasaras dienā

pie debess var redzēt it kā miglu,
tad gaidāms skaists laiks.

K. Palteris, Nītaure.

20612. Ja no avotainām vietām

migla paceļas (avoti kūp), tad il-

gāku laiku būs lietains laiks.

V. Zvaigznīte, Zeltiņi.

20613. Cik daudz rudenī miglas,
tik daudz ziemā būs sniega.

L Stirna, Skrunda.

20614. Kad ziemā miglains laiks,

tad ceļas uz zemes nelabi tvaiki, tad

slimība gaidāma.
K. Bika, Gaujiena.

20615. Pēc miglas arvienu vē-

jains laiks.

J. A. Jansons, Bīriņi.

MIĶĒĻA DIENA (29. sept.).

20616. Līdz Miķeļiem visām labī-

bām jābūt jau zem jumta. Tad Mi-

ķelis staigā apkārt un visu apska-
tās. Ja kas vēl nenokopts, jāpastei-

dzas, jo Miķelis var uzsūtīt sniegu
un salu.

A. Zālīte, Bērzpils.

20617. Miķēļos bija rudens svēt-

ki, kur no katra ēdiena deva Māju

dieviem, kamēr paši vel nebij ēdu-

ši.

T. Dzintarkalns, Talsi.

20618. Miķēļa dienā beidzas die-

nasta laiks vasaras kalpotājiem, kas

līgti no Jurģa dienas. Ar Miķēļa
dienu esot „ziemai vārti vaļā."

Aizkracnieks. Tirza.

20619. Miķeļa diena sakas ze-

mes guļas laiks.

17. gads. J. Juškevičs, B. Z.

11. piel., 1933, 274.

20620. Priekš Miķēļu dienas go-

vis piesienamas; nepiesietas govis
lietuvēns jājot.

P. Iklavs, Grienvalde (Zālīte).

20621. Miķēļu vakaru kūts jāiz-
kaisa ar sāli. Jāizrauj ērkšķu
krūms, ačgārniski jāvelk līdz kūtij
un jāiesprauž virs durvīm. Tad ra-

gana izdurot acis.

K. Corbiks, Sesile.

20622. Ap Miķēļiem vajadzēja
kādam puscūčam būt nobarotam,

ko kāva dažas dienas iepriekš, lai

pagūtu desas iztaisīt. Arī kāposti
mazākā toverī jau bija ieskābēti

un Miķēļu vakarā zemnieks ieturē-

ja labu maltīti. [Sal. Jumis.]
Zemes Spēks, 1928, 176.

20623. Priekš Miķeļa dienas kā-

va aitas un jērus un ēda to gaļu.
K. Bika, Gaujiena.

20624. Mīkalī ēduši cuku kājas.

K. Jansons, Gatarta.

20625. Agrāk Miķēļos esot ēduši

gaļu un citus labus ēdienus. Vakarā

ēdot esot dziedājuši tādu dziesmu:

Mīkalīts klausījās
Pie logiem, pie durvīm,

Kā Mīkāli godināja.

K. Skujiņš, Bilska.
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20626. Mīkālī saimnieks pirmais

lējis ēdienu traukā un sviedis to ri-

jas speltē sacīdams: ~Visi zemes pu-
teklīši gaida mani veldzējot."

K. Jansons, Plāņi.

20627. Miķēļos bija rudens svēt-

ki, kur ar vilnainu cimdu, kurā ie-

likts karsts ķieģelis, berzēja jau-
niem lopiem zobus, lai tie nekustē-

tos.

T. Dzintarkalns, Talsi.

20628. Miķēļos no katra ēdiena

jādod Māju dieviem, iekām paši sā-

kuši ēst. Šai dienā arī jāberzē ar

vilnainu cimdu, kurā atrodas karsts

ķieģelis, jauniem lopiem zobi, lai

viņi neietu vaļā, t. i. lai zobi ne-

kustētos.

Alksnis-Zundulis, Naudīte, arī

Rūjiena.

20629. Līdz Miķēlim bijuši jāno-
steidz visi lauka darbi, jo tad zie-

mai vārti vaļā.
J. Rubenis, Ērgļi.

20630. Līdz Miķēļiem vajag visu

novākt, jo tad sniega vārti vaļā.
P. Lacis, Skujene.

20631. Miķēļa rītā nav jākuļ, jo
tad peles klausās un kur dzird ku-

ļam, tur aiziet ziemā dzīvot.

J. Apsalons, Sēļpils.

20632. Lai peles nenāktu mājās,
tad naktī uz Miķēļa dienu klusām

izslauka istabu, mēslus saber kādā

vecā grozā un jāteniski uz slotas

kāta — pulkstens vienā rokā, grozs

otrā, jāj uz krustceļa, kur nomet

grozu ar mēsliem un jāj atpakaļ.

Mājās pārjājušas, meitas piedauza

ar slotas kātu pie cūku stallīša

durvīm un prasa: „Pēc cik gadiem
es precēšos?" Cik reizes cūka at-

rukšņ pretim, pēc tik gadiem tad

precas.
A. Skreija, Talsi.

20633. Ja Miķēļos kaut ko izved

uz lauka, tad labību noēd peles.
K. Kaufmanis, Linde.

20634. Miķēļa dienā nevar neko

mājā nest, jo to apēdot žurkas un

peles.
J. Šteinbergs, Bauska, Skaistkalne.

20635. Miķēļos nedrīkst vest ko-

kus mājā, jo tad aug peles un žur-

kas.

M. Ābele, Jaunjelgava.

20636. Miķeļdienā nekā nedrīkst

no meža nest mājās, tad žurkas un

peles apstāj.
A. Zandere, Kandava.

20637. Miķēļa dienas rītā vajaga

pa mājām izstaigāt visus kaktus un

paņemt maizes gabalu līdz; tad vi-

sas žurkas un peles aiziet no mā-

jām projām.
K. Corbiks, Sērene.

20638. Miķēļu vakarā ar pīlādžu
koku jābada visur, kur ir žurkas

un jāsaka:

„Ej uz kaimiņu mājam, tur vai-

rāk ko ēst kā pie manim."

Tad žurkas izzūdot.

E. Lappuķe, Jelgava.

20639. Miķēļa dienā jāpaņem

žagars, jāizper mājā visas malas un

jāsaka: „Projām, projām, pele, pro-

jām, žurka!" Tā perot jāejot līdz

robežai un žagars jāpārsviež pār

robežu. Pēc tam jānākot mājā, bet

atpakaļ neesot brīv skatīties. Tanī

gadā neviens kustonis nenākot mā-

jās, bet visi ejot projām.
J. Bikša, Daugmale.

20640. Miķēļa dienas rīta ne-

drīkst malt, tad peles graudus ēd.

I. Indans, Gārsene.
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20641. Miķēļa dienā nav brīv

neko mājā nest, tad sanes peles un

žurkas mājā.
O. Mucniece, Ventspils.

20642. Miķēļa dienā nedrīkst ne-

ko ziemai nolikt, jo tad visu peles
saēd.

A. Šķere, Skaistkalne.

20643. Mīkalī nekurināja rijas
krāsni un kult arī negāja.

H. Skujiņš, Aumeisteri.

20644. Miķēļa dienā nedrīkst no

svešām mājām kaut ko līdz at-

nest, ne ēst, ne dzert tur, jo tad var

atnest līdzi to māju peles un citus

kukaiņus. Ja pārnes no meža sku-

jas, tad čūskas nāk mājās.
A. Skreija, Talsi.

20645. Miķēļa dienā nekā ne-

drīkst vest nedz nest mājās, jo ci-

tādi kustoņi ēd labību, maisus, drē-

bes etc.

J. Andriņš, Taurkalns.

20646. Ja grib tikt vaļā no ku-

kaiņiem, tad Miķēļrītā, pirms sau-

les lēkta, visi kakti istabā jāizslau-
ka, nevienam neredzot. Tad mēsli

jāaiznes uz krustceļiem, jāizber un

neskatoties atpakaļ jānāk mājā.
A. Kurzemniece, Taurkalns.

20647. Miķēļa vakarā jānokaun

gailis, viņa asinis jātecina auzās un

ar tām jāēdina zirgi, vislabāki ku-

meļi, tad tie izaug stalti kā gaiļi.

Alksnis-Zundulis, Naudīte.

20648. Kad ap Miķēļiem līst lie-

tus, tad gaidāma mīksta ziema.

Zemes Spēks, 1932, 25, 426.

20649. Ja Miķēļa dienā silts lie-

tus līst, tad būs mīksta ziema.

M. Sikle, Nīca.

20650. Lietus Miķēļos vēsta siltu

ziemu.

Latvis, 1932. Nr. 3094.

20651. Ja Miķēļdienā silts lie-

lus līst, tad būs mīksta ziema.

A. Broža, Naukšēni.

20652. Ja Miķēļa dienā vējš pūš
no ziemeļiem, tad gaidāma auksta

un dziļa ziema, kad no dienvidiem,

tad silta un bez dziļa sniega, bet kad

no vakariem vai rītiem — tad mē-

rena.

M. Sikle, Nīca.

20653. Kad priekš Miķēļa nobirst

kokiem lapas, tad priekš Jurģa jau
liela zāle.

J. Dreimanis, Mēdzūla.

20654. Ja priekš Miķēļiem ko-

kiem nobirst lapas, tad priekš Jur-

ģiem būs liela zāle.

E. Laķis, Ozoli.

20655. Kad kokiem priekš Miķē-

ļiem lapas jau nobirušas, pavasarī
priekš Māras dienas nokusīs sniegs.
Ja lapas birst pēc Miķēļiem, pava-
sarī ilgi turēsies sniegs.

V. Oinaskova, Ungurpils.

20656. Ja priekš Miķēļiem lapas

nobirst, tad priekš Jurģiem ziedēs

ievas.

M. Brīdaka, Jaunroze.

20657. Ja lapas nobirst priekš

Miķēļiem, tad būs silts un agrs pa-

vasaris, ja pēc — tad vēls un

auksts.

L. Daugaviete, Smiltene.

20658. Cik nedēļi priekš Miķēļa
koki nodzeltē, tik nedēļi priekš Gur-

ģa pirmā zāle redzama.

K. Jansons, Gatarta.
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20659. Cik ilgi pēc Miķēļiem ko-

kiem stāv lapas, tik ilgi pēc Juriem

nav zāles.

P. Zeltiņa, Ikšķile.

20660. Ja Miķēļos vējš pūš no

ziemeļiem, tad gaidāma auksta un

dziļa ziema.

Bērziņš, Ropaži.

20661. Ja Miķēļos vējš pūš no

dienvidiem, tad silta ziema, ja no

rītiem vai vakariem, tad mērena.

Bērziņš, Ropaži.

20662. Ja Miķeļa dienā silts lie-

tus līst, tad būs mīksta ziema.

Bērziņš, Ropaži.

20663. Ja Mīkalī vel ozoliem zī-

les, tad dziļi Ziemassvētki.

K. Jansons, Aumeisteri.

20664. Mīkālis ir laika diena un

to veci ļaudis svētīja. Mīkālī dara

alu un kaun gaili.

H. Skujiņš, Aumeisteri.

20665. Miķeļa diena cāļi jakaun,
tad tie labi izdodas.

M. Ķimene, Mazsalaca.

20666. Mīkalī darīja alu, cepa

karašu un nestrādāja.
H. Skujiņš, Aumeisteri.

20667. Miķēļu vakarā iegriež gai-
lim kaklu un tad to nēsā apkārt gar

visām dorēm un aptraipa stenderes

ar gaiļa asinīm. Gaili nedrīkst pa-

visam nokaut. Dores vajaga tā krus-

tīt, lai būri un raganas nestaigātu

apkārt un nenospokotu lopus.
K. Strūkle, Skrunda.

20668. Miķēļu vakarā visas staļļu
durvis smērē ar gaiļa asinīm, lai

stallī nestaigātu ļauni gari, bet ti-

kai svētais Miķēlītis vien.

A. Ansone, Skrunda.

20669. Ja Miķeļu tirgu auni ba-

dās, gaidāmi lieli kari.

J. Cinovskis, Snēpele.

20670. Kad Mīkālis ir jaunā mē-

nesī, tad ziemu negādīga lopu ba-

rība.

K. Jansons, Plāņi.

20671. Ja uz Miķēļiem nav sau-

les, tad būs negausa barība, jo vel-

nam nav laika kaltēt siena, un tā-

dēļ tas zags citiem no šķūņiem.
A. Cirsis, Kalupe.

20672. Ja Miķeļa vakarā, govīm
mājā nākot, kādai no tām pie mu-

tes redzama zāle, tad to ziemu lop-
barība būs dārga.

J. A. Jansons, Piņķi.

20673. Kad govis Miķēļdienā nāk

no ganiem mājās un zāle ir mutē,

tad pavasarī lopiem trūkst barības.

L. Ezite, Alūksne.

20674. Miķēļu vakarā jāsargājas,
ka govīm, no ganiem mājās dzenot,

nav pielipis kāds kušķis ēdamā pie
mutes. Nākošā ziemā tajās mājās
tad esot liels bads ar lopu ēdamo.

A. Ansone, Skrunda.

20675. Miķēļdienā jāskatās, vai

govis nāk mājā ar zāli mutē vai

bez tās. Ja ir zāle mutē, tad govīm

pietrūks ēdamā.

M. Veidenberga, Vecmokas.

20676. Miķēļa dienas vakarā jā-

raugās, lai govis nenes mājā aiz lū-

pas zāļu kušķīti, jo tad ienes maja

badu.
Fr. Vāvere, Rembate.

20677. Miķeļu naktī vajaga dot

govīm jukumu salmus ēst, tad go-

vis arī ziemā ēd salmus.

E. Baltiņš, Raiskums.
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20678. Kas Miķēļu diena vērpj,
tam aitas labi neizdodas.

K. Šilings, 1832. g., Tirza.

20679. Ja visu Miķeļa dienu vējš

pūš vienādi, tad labības cenas būs

vienādas rudenī un pavasarī. Ja

vējš priekšpusdienā stiprāks, tad

rudenī dārgāka labība, bet ja pēc

pusdienas, tad labība dārgāka pa-
vasarī.

Bērziņš, Ropaži.

20680. Ja Miķeļa dienā visu die-

nu vienāds vējš, tad būs vienādas

labības cenas rudenī un pavasarī.
Bet ja pēc pusdienas stiprāks vējš,
tad jāpārdod labība rudenī, jo pa-
vasarī būs lētāka; ja otrādi, tad

pavasarī dārgāka.
M. Sikle, Nīca.

20681. To nedēļu priekš Miķē-

ļiem vajag kāpostus ieskābēt, jo šī

ir dzelžu nedēļa, tad kāposti labi

rūgst; tāpat tad vajag visas saknes

noņemt.
O. Līde, Rauna.

20682. Līdz Mīkāļam tik saknes

aug.
H. Skujiņš, Smiltene.

20683. Pēc Mīkāļa vairs cita ne-

viena sakne neaug, tik viens kā-

posts vien vairs aug.

H. Skujiņš, Smiltene.

20684. Mīkāļa nakti kāpostiņš

augot raun diegu pušu.
H. Skujiņš, Smiltene.

20685. Miķeļa nedēļa nedrīkst

kāpostus noņemt, tad tie ir sūri.

E. Laime, Tirza.

20686. Miķeļu nedēļā nav jāņem

kāposti no dārza, tad tie cieti ku-

bulā.

A. Aizpurve, Lubāna.

20687. Miķeļa nedēļa kāpostus
nedrīkst baļļā likt, tad ilgi vārās.

I. Zariņš, Palsmane.

20688. Ja Miķēļu dienas rītā

priekš saules lekšanas izber uz

krustceļiem mēslus un paklausās,
uz kuru pusi suņi rej, tad no tās pu-

ses var gaidīt nākamo vīru.

V. Holomane, Vandzene.

20689. Miķeļa vakarā puišiem jā-
ved meitas pie krāsns, un meitai jā-
teic: „Drasti pečka! Kā tu sildīji
mani šo gadu, tā sildi vēl jopro-

jām!" Tas ir tādām meitām, kas to

gadu vēl nav apprecējušās.

O. Mucniece, Ventspils.

20690. Miķēļa vakarā pieved
puisi pie krāsns un saka: ~Drastvi

pečka! Kad nav sildītājas, lai silda

pečka!"
L. Bumbiere, Talsi.

20691. Ja grib, lai kāda meita

tai gadā neapprecējās, tad Miķēļa
vakarā jāsper slota sētmalē un jā-
saka: „Miķēlīša vakarā slotu sviedu

sētmalā, lai satrūda tautu dēli, tā

kā slota sētmalā."

K. Jansons, Plāņi.

20692. Miķēļa vakarā jālauž žo-

gu stibiņas; uz kuru pusi atskan "at-

balss, uz to pusi ir brūtgāns. [Sal.
Jaunsgads.]

L. Bumbiere, Talsi.

20693. Miķēļa vakarā uzkāpj uz

cepļa slotas, un jāj cūkkūtij trīs

reizes apkārt, tad pieklauvē pie cūk-

kūts durvīm un klausās, vai kuilis

rukst, vai ne. Ja nenīkst, tad togad

precēties nedabūs. [Sal. Jaunsgads.]

L. Bumbiere, Talsi.

20694. Ja Miķēļu vakarā piedau-
za pie cūkstaļļa durvīm, tad cūka
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atrukst, pēc cik gadiem bus jā-
mirst.

A. Zebergs, Vandzene.

20695. Kad pēc veciem Mīkāļiem
vēl kokiem nav nobirušas lapas, tad

būs vēls pavasaris un priekš Jur-

ģiem nebūs zāles.
H. Skujiņš, Smiltene.

20696. Cik ilgi pēc Miķēļiem la-

pas stāv, tik ilgi pēc Jurģiem nav

zāles.

P. Zeltiņa, Ikšķile.

20697. Ja kokiem lapas nav no-

birušas līdz Miķēļiem, tad nākošā

gadā ap Jurģiem ir salnas.

F. Ģruzīte, Lubāna.

20698. Ja kokiem rudenī lapas
nobirst jau priekš Miķēļdienas, tad

pavasarī agri sagaidāma zāle.

V. Alke, Jaungulbene.

20699. Ja rudenī kokiem neno-

birst lapas līdz Miķēļiem, tad būs

auksts pavasaris — vēlu zāle augs.
A. Zālīte, Bērzpils.

20700. Ja rudeni priekš Miķē-

ļiem nobirst kokiem lapas, tad pa-

vasari priekš Jurģiem būs zāle; ja

lapas nobirst pēc Miķēļiem, tad zā-

le būs tikai pēc Jurģiem.
E. Laime, Tirza.

20701. Ja Miķēļa diena un nakts

ir miglaina, tad būs laba vasara;

ja sausa un auksta — slikta vasara.

E. Laime, Tirza.

20702. Ja rudeni Miķeļu nakti ir

ļoti tumšs, tad ziemā lopiem nepie-
tiks barības.

H. Zeltkalns, Lubāna.

MILTI.

20703. Kad milti un sāls paliek
mitri, tad būs lietus.

M. Greize, Dole.

20704. Miltus otrā maisā vajagot

pārbērt tad, kad pūšot ziemeļu vējš,
tad miltos nemetoties kodes.

K. Skujiņš, Smiltene.

20705. Lai miltos neiemestos ko-

dis, tad miltu maisā jeb kastē jā-
uzliek trīs akmentiņi virsū. Tāpat

jāsargā arī putraimi.
E. Zommere, Rauna.

20706. Ja miltu maisu klētī liek

pret ziemeli un mazglu sien pret

ziemeli, tad peles miltus nekapā.
[Sal. labība.]

O. Līde, Rauna.

20707. Ja peles aptekā miltus,

tad milti paliek rūgti.
V. Holcmane, Vandzene.

20708. Kad dod otram miltus jeb

putraimus, tad atgrābj ziedu — trīs

šņipsti atber atpakaļ no kurienes

tie grābti.
R. Straudovskis, Lielplatone.

MIRĒJS.

I. Mirējs priekš mirša-

nas.

20709. Mirējam nedēļu priekš
miršanas deguna gals esot balts un

uz augšu pagriezies.
K. Jansons, Plāņi.

20710. Ja slimniekam deguns

paliek tievs un nāsis saplok, tad tas

vairs nebūs dzīvotājs.
H. Skujiņš, Smiltene.

20711. Ja slimniekam vairs nav

elpas vēderā, tikai krūtīs vien vairs,

tad tas drīz vien mirs.
H. Skujiņš, Smiltene.

20712. Ja slimnieks ir uz mirša-

nu, tad viņam acis paliek miglai-

nas.

H. Skujiņš, Smiltene un

Aumeisteri.
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20713. Ja slimais ir uz miršanu,

ta viņam nagi paliek zili.

H. Skujiņš, Smiltene.

20714. Mirējam kakla stāvot ne-

aizrijams kumoss.

K. Jansons, Plāņi.

20715. Ja slimnieks taisās mirt,

tad viņš vienmēr taujā, cik pulk-
stens.

H. Skujiņš, Smiltene.

20716. Kad slimnieks taisās mirt,

tad viņš knibinās ap degunu.

H. Skujiņš, Smiltene.

20717. Ikkatram cilvēkam, kurš

guļ slims uz nāves gultas, nāve pie-
sit pie loga trīs reizes; tas nozīmē,
ka slimais pēc trim dienām mirs.

K. Corbiks, Penkule.

20718. Ja slimnieks jau ir tuvu

miršanai, un tai brīdī ieskrien ista-

bā suns un sāk rūkt, tad slimnie-

kam visādā ziņā būs jāmirst.

V. Arbidāns, Latgale.

20719. Ja slimais uz mirstamās

gultas prasa pēc piena vai medus,

tad tam to nedod, lai mirējs nepa-

ņemtu līdz laimi un svētību pie lo-

piem un bitēm.

A. Ģēģeris, Vecpiebalga.

20720. Ja slimnieks, kam medus

dots, nomirst, tad iznīkst bites.

J. Pamplis, Garoza.

20721. Ja mirējam mirstot maizi

nedod, tad labībā mellie graudi aug.

K. Jansons, Plāņi.

20722. Kad mirst, tad jāliek pe-

ramā slota pagalvī, ko pērties. Ze-

ķes jāpiesien, lai nekrīt zemē.

F. Rozenbacha, Nīgranda.

20723. Vilnānu drēbi nelika mi-

rējam pagalvī, jo mirējs to apmir-
stot un tad aitas neiedodoties.

P. Bļaus, Ērgļi.

20724. Kam mirējs pēdējā brīdī

apglauž kādu miesas daļu, tam tā

vairs neattīstās.

K. Jansons, Blome.

20725. Kura vardu mirējs piemin

pēdējo, tam pirmajam būs jāmirst.

P. Zeltiņa, Ikšķile.

20726. Kuru mirējs pedejo pie-
sauc pie vārda, tas pirmais mirst.

O. Pelēce, Jaunpiebalga.

20727. Kad mirējs tuvu mirša-

nai, tad nevajaga stipri raudāt, ci-

tādi to aizkliedz, un viņš nevar no
:

mirt.

Z. Prauliņš, Aumeisteri.

20728. Pie mirēja nevajaga
daudz žēloties un raudāt, tad viņam
ir grūta miršana. [Sal. lopi.]

P. Š., Ropaži.

20729. Mirēju nedrīkst aizkliegt,
t. i. nedrīkst kliegt un raudāt tai

brīdī, kad pašreiz mirst, jo tādā

gadījumā dvēsele atgriežas mirējā

un tam vēl jāvārgst trīs dienas.

E. Jepe, Palsmane.

20730. Nāvei tuvojoties, mirēju

nevarēja daudz žēlot un skaļi rau-

dāt, jo tad miroņu aizkliedz un viņš

ilgi mocījās.
H. Skujiņš, Smiltene.

20731. Ja ap mirēju daudz rau-

dot, tad tam esot grūti nomirt.

K. Skujiņš, Smiltene.

20732. Kad slimnieks ir uz mir-

šanu, tad nedrīkstot stipri raudāt

un kliegt, jo tad mirēju aizkliedzot
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un viņš nevarot tik atri nomirt, bet

tam esot ilgi jāmocās.

T. Ziemele, Smiltene.

20733. Vēl apmēram ap 1835.

gadu mirējam likuši degošu skalu

rokā, lai staigājot gaišu celiņu.
J. Rubenis, Bērzaune.

20734. Mirējam iedod rokā de-

gošu skalu, lai viņā saulē būtu sa-

va gaismiņa.
J. Jaunsudrabiņš, Nereta.

20735. Mirējam iedod rokā de-

gošu sveci, lai viņā saulē būtu pa-

šam sava gaisma.
A. Strode, Rudzēti.

20736. Ja mirējs ilgi cīnījās ar

nāvi, tad raudzīja šo cīņu paīsināt:
aizcirta rijas ārdu un lauza to ar

lielu troksni pušu. Ja arī tas nelī-

dzēja, tad kāds no klātesošiem uz-

kāpa uz ēkas jumta un sauca trīs-

reiz mirēja vārdu tik stipri, ka to

pie mirēja varēja sadzirdēt. Pēc tam

tūlīt iestāsies nāve.

J. Dāvids, Biksere.

20737. Kad cilvēks mirst, tad ne-

vajaga viņu saukt pie vārda, citādi

viņš grūti mirst.

K. Corbiks, Jelgava.

20738. Mirējam jānomazgā ro-

kas, mute un kājas.
K. Jansons, Trikāta.

20739. Kad cilvēks ir tuvu mir-

šanai, tad jāpieņem pie labās kājas
lielā pirksta, tad viņš izteiks visu,

ko tanī brīdī vēlas.

H. Krastiņa, Ungurpils.

20740. Mirējam nevajaga sacīt,

lai viņš pēc nāves nāktu un stāstītu,

kā viņam klājas, jo pats mirušais

tad netiekot šai saulē un viņa vietā

nākot velns.
P. Zeltiņa, Ikšķile.

20741. Miroņa kreklam, kas mi-

rējam mirstot bijis mugurā, pār-

plēš krūtis un iemet ugunī.

K. Jansons, Plāņi.

20742. Mirēja gultu nekad ne-

drīkst sadedzināt.

K. Jansons, Plāņi.

20743. Kad kāds mirst, tad dur-

vis jātaisa vaļā, lai mirēja dvēsele

var iziet ārā.

B. Daņilovs, Kacēni.

11. Izcelšana no gultas.

20744. Kad senais latvietis bija
tuvu miršanai, viņu lika istabas vi-

dū uz salmiem, un kad pašlaik mi-

ra, attaisīja vaļā visas durvis, logus
un citus caurumus. Kad bija nomi-

ris, tad tos salmus, uz kuriem mi-

rējs gulēja, sasēja kūlītē, bet nomi-

rušo apģērba un lika uz sola. Kad

to atkal no sola noņēma, tad tanī

vietā, kur viņš bija gulējis, iedzina

nagliņu.
Skolnieku pulciņš, Jēkabpils.

20745. Kad redzams, ka slim-

nieks tuvu miršanai, tad pataisīja
cisas zemē, izcēla mirēju no gultas

un nolika to zemē uz cisām. Pie tam

atvēra durvis un logus, lai mirēja
dvēsele bez kavēkļiem varētu iziet

ārā. Dvēsele esot baloža veidā.

J. Dāvids, Biksere.

20746. Slimniekam neļāva gultā

mirt, miršanas brīdī to izcēla no

gultas un nolika zemē uz salmiem.

Kad slimnieks garu izlaidis, tad at-

taisīja durvis, lai dvēsele ejot uz de-

besīm.

Radagaiss, Vidriži.

20747. Kad mirējs cīnījās ar nā-

vi, tad tam neļāva mierīgi savā gul-
tā nomirt, bet taisīja siena cisas bez
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kāda palaga zemē uz auksta pārta

(kula), cēla mirēju no gultas vai no

sola un lika zemē uz siena. Ticēja,
ka tad dvēsele drīzāk izejot no

miesas.

Sams, Lejasciems.

20748. Senākos laikos, kad mi-

rējs taisījās mirt, tad gultā viņam

neļāva mirt, bet to izcēla no gultas,
iedeva tam skalu rokā un teica:

„Staigā nu laimīgs! Gaišu celiņu."
A. Aizsils, Kalsnava.

20749. Mirējus steigu cēla laukā

no gultas, lai dvēsele varētu labāk

atstāt miesu un vieglāki nokļūt de-

besīs.

P. 5., Rīga.

20750. Kad vecais tēvs taisās

iet pie miera, tad dēli ienes istabā

garos salmus, noklāj tos plānā un

noguldina tur tēvu.

Dandēns, Gatarta.

20751. Kad slimnieks paliek tik

vājš, ka drīz jāgaida viņa nāve,

tam uztaisa vietu no zirnājiem vai

salmiem uz vecām ragavām, vai arī

zemē uz kula, kur to nogulda.

A. Ģēģeris, Vecpiebalga.

20752. Kad slimnieks bij uz mir-

šanu, to izcēla no gultas un nogul-

dīja zemē uz salmu cisām.

P. Bļaus, Ergji.

20753. Slimniekam neļāva gultā
nomirt, mirēju allaž nolika zemē

uz garajiem salmiem.

Punka, Trikāta.

20754. Kad cilvēks ļoti slims, to

vajag izlikt no gultas, jo uz grīdas
vieglāka miršana.

M. Klēbacha, Sātiņi.

20755. Ja kads mirst, to noliek

zemē, jo tad vieglāk nomirt.

H. Šiliņa, Dobele

20756. Mirējam mirstot pie kā-

jām nolikuši dēlīti, kad to nolikuši

zemē uz salmiem.

K. Jansons, Plāņi

20757. Pie mirēja guļas noliek

aizdegtu sveci un bļodu ar ūdeni,

lai dvēsele varētu ūdenī šķīstīties.
Kad sveci pēcāk izdzēš, tad skatās,

uz kuru pusi dūmi iet, ja dūmi

stiepjas uz durvju pusi, tad drīz vēl

kāds tais mājās mirs. [Sal. bēres.]
P. Rozens, Garoza.

20758. Kad cilvēks mirst, tad jā-
noliek ūdens trauks, kur dvēsele

var nomazgāties, un pēc tam jāat
taisa logs, lai dvēsele var iziet

laukā.

P. S., Rauna.

20759. Kad kāds mirst, tad at-

taisa logu, lai dvēsele tiktu ārā.

Tai vietā, kur cilvēks miris, iesit

vienu naglu.
Rusvurms, Inland, 1855, 20 (311).

20760. Kad mirst, tad durvis jā-
taisa vaļā, lai mirēja dvēsele var iz-

iet pa durvīm ārā.

Alksnis-Zundulis, Naudīte.

20761. Kad cilvēks nomirst, tad

vajaga atvērt logu vai durvis, lai

dvēsele tiek laukā.

J. Širmanis, Vilzēni.

20762. Ja kāds mirst istabā, tad

katrā ziņā jāattaisa durvis vaļā, lai

mirējam būtu vieglāki nomirt.

A. Zavicka, Sātiņi.

20763. Slimniekam mirstot, at-

taisīja durvis un logus vaļā, kā

vieni teic, lai dvēsele tiek ārā, un

otri, lai nāve tiek iekšā.

Punka, Trikāta.
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20764. Tiklīdz slimnieks izlaida

garu, tūdaļ attaisīja durvis vai logu,
lai nelaiķa dvēselenemaldās apkārt,
bet svabadi iziet.

P. Bļaus, Ērgli.

20765. Kad mirējs mirst, tad jā-
laiž durvis jeb logi vaļā, lai dvēsele

tiek laukā.

Z. Prauliņš, Aumeisteri.

20766. Mirējam patlaban iz-

dziestot, atdara vaļā istabas durvis,

lai viņa dvēsele varētu netraucēta

iziet.

P. Rozens, Garoza.

20767. Tiklīdz mirējs vairs ne-

pūtās, steidzās atvērt durvis, lai vi-

ņa gars varētu netraucēts aiziet.

K. Treuers, Sarkaņi.

20768. Kad mājā kāds mirst, tad

attaisa krāsns krišku vaļā, lai dvē-

sele tiek laukā.

H. Skujiņš, Smiltene.

20769. Mironam, kad tas tikko

izdzisis, trīs reiz jāapsien sarkana

mataukla,
K. Jansons, Plāņi.

20770. Ja kāds no mājas iedzī-

votājiem mirst, tad no dzīvajiem
neviens nedrīkst gulēt, jo tanī brīdī

gulētājs paliek uz visu mūžu mie-

gains.
K. Corbiks, Dzelzava.

20771. Ja slimniekam gadījās
nakti mirt, tad uzmodināja visus

mājā gulošus cilvēkus, jo aizmigu-
šos mirējs apmirst.

P. Bļaus, Ērgļi.

20772. Tai brīdī, kad mirējs iz-

laida pēdējo dvašu, visiem mājas

ļaudīm bija jābūt nomodā, jo ci-

tadi tie guļot ka miruši un neva-

rot ceļamā laikā uzmosties.

J. Upīte, Gatarta.

20773. Ja mājā kāds mirst, tanī

brīdī neviens nedrīkst gulēt, jo tad

mirons tam atdodot savu miegu.

M. Klause, Jaunpiebalga.

20774. Kad mājā kāds mirst, tad

ceļ citus augšā; ja atstājot guļot, tad

tiem esot visu gadu ciets miegs.
H. Skujiņš, Smiltene.

20775. Slimniekam uz nāves gul-
tas guļot, iznesa no istabas visus

stādus un sēklas, lai neapmirstot, jo

apmirušas sēklas vairs labi ne-

dīgstot un neaugot un sīpoli izzie-

dot. Ja mirējam tuvojās nāves

stundiņa naktī, tad visus tais mā-

jās gulošos uzmodināja, lai uz aiz-

migušiem nepārejot mirēja kaites.

P. Lodziņš, Sēļpils.

20776. Kad vecais Andrejs no-

mira, tad viņa vecākais dēls zva-

nīdams paziņoja zirgiem, govīm,

aitām un bitēm, ka saimnieks ir

miris. Alus mucas un bišu stropi
tika pārcelti citās vietās.

Rig. Almanach, 1864. Des

alten Andreas Tod, 50.

20777. Ja tai istabā, kur no-

mirst cilvēks, tai pašā brīdī atro-

das kādas sēklas, tās nespēj vairs

dīgt.
V. Miķelans, Rubeņi.

20778. Nevajag tādu ēdienu ēst,

kas izvārīts priekš cilvēka mirša-

nas, jo savādāk nepaklausīgam jā-

mirst.
K. Strautiņš, Mēdzūla.

20779. Neturēja arī ēdienu ista-

bā, lai mirējs to neapmirst, un

apmirtu ēdienu vairs neēda.

P. Bļaus, Ērgļi.



20780. Ja kads maja mirst, tad

pulkstens apstājas.
H. Skujiņš, Smiltene un Aumeisteri.

111. Pēc miršanas.

20781. Netaisnam cilvēkam

mirstot no mutes nāk zili dūmi,

taisnam — balts taurenītis un uz-

laižas uz krāsns.

E. Laime, Tirza.

20782. Ja mirst kāds cilvēks,

tad pie galvas viņam stāv ļaunais

gars, pie kājām labais gars un

gaida, kam piekritīs dvēsele.

M. Macpane, Alsunga.

20783. Ko mirējs noteicis, tas pa-

kaļpalicējiem svēti jāizpildī. [Sal.
bēres.]

J. Dāvids, Biksere.

20784. Ja mirējs kādam novēl

kādu kustoni, bet kam kustonis

vēlēts, tas to nedabū, tad kustoņa

paturētājam tie kustoņi nīkst.

K. Jansons, Plāņi.

20785. Tanī vietā, kur kāds mi-

ris, iesit grīdā naglu, lai nomirējs
nenāktu atpakaļ.

A. Liepiņa, Lubāna.

IV. Mirējs sapnī.

20786. Ja sapnī redz mirēju,
tad redzētāja gars saistās ar mi-

rēja garu.
M. Navenickis, Zasa.

MIRONA KAULS.

20787. Lai izdzītu miroņa kaulu,

tas jāspaida ar durvīm, pa kurām

nests mironis.

A. Aizsils, Kārķi.

20788. Zirgam pie miroņkaula

jāliek rupucis klāt. [Sal. veļa

kauls.ļ
K. Jansons, Plāņi.

MIRONA VAINA.

20789. Ja cilvēks palicis dzel-

tāns, dilis un tam palikuši stīvi lo-

cekļi, tad to slimību sauca — mi-

roņa vaina. Šo vainu dziedējuši šā:

ņēmuši veca mēneša piektvakarā
smiltis no nelaiķa kapa, nolikda-

mi tai vietā naudu. Smiltis iebē-

ruši ūdenī, kurā tad slimais maz-

gāts.
Radagaiss, Vidriži.

20790. Kad mirons vēl ir mājā,
tad nedrīkst dalīt viņa mantu, jo
tad piesitoties nelabums, ko sauc

par miroņa vainu. Ja nu gribot
tikt no miroņa vainas vaļā, tad

jāpaņemot viena lapa no dziesmu

grāmatas, tajā jāievīsta nauda un

tad lapa ar naudu jāiekasa kapā,
lai vaina atsistos.

H. Skujiņš, Smiltene.

20791. Tiem, kas miroņu maz-

gāja un apkopa, izdalīja miroņa

drēbes. Ja tā nedarīja, tad maz-

gātājiem dametās miroņa vaina,

un tā bija tāda, ka rokas palika

pamirušas un nevarīgas.

H. Skujiņš, Smiltene.

20792. Kamēr mirons mājā, tik-

mēr nedala viņa mantu un nestrī-

das, jo tad piemetas ļaunums. Ja

nu manta jādala un bez naida

ar' nevar iztikt, tad mironam

zārkā jāiemet veca pakava nag-

la, bet zagšus, tā ka neviens ne-

redz. Tad ne pašam, ne kustoņam

neķersies nekāds ļaunums.

H. Skujiņš, Smiltene

1266 Mirējs —
Miroņa vaina
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20793. Kas pēc miroņa mantas

strīdas, tad piemetas miroņa vaina.

H. Skujiņš, Smiltene.

20794. Uzrokot vecus kapus, at-

rodot pie miroņiem pīpes, susekļus

un šņabi. Tādas lietas atstājot tur-

pat kapā. Bet dažs nebēdīgs vecs

vīrs teicas arī šo šņabi dzēris. Bet

tādas vecas lietas nedrīkstot ņemt,

jo tad ņēmājam piemetoties miro-

ņa vaina.

H. Skujiņš, Smiltene.

20795. Miroņa vaina piemetoties

tā, ja gadoties braukt pretī svešiem

bērniekiem un kāds bērnieks par

pretī braucēju ko sliktu runājot.

H. Skujiņš, Smiltene.

20796. Lai miroņa vainu varētu

izārstēt, tad jāpaņemot no kapa
trīs šaujas smilšu un to vietā jāat-

stāj kāds zieds, vislabāki nauda.

Smilti jāieberot ūdenī un jāmazgā-

jot slimā vieta.

H. Skujiņš, Smiltene.

20797. Slimā vieta jānospaida
trīs reizas ar tā miroņa roku, no

kā vaina piemetusies.

H. Skujiņš. Smiltene.

MIRONS.

I. Mirstama vieta un ci-

sas.

20798. Vajaga izsargāties pir-
mām par nomirušā guļas vietu pār-

iej. Kas tur pirmais pāriet, tam

drīzi pakaļ jāmirst.
P. Zvirgzdiņš, Mārciena.

20799. Tai vieta, kur cilvēks no-

miris, iesit lielu dzelzs naglu.
K. Silings, 1832. g., Tirza.

20800. Pirtī, kur vecais Andrejs

bija miris, viņa dēls iesita sienā

vienu naglu.

Rig. Almanach, 1864. Des al-

ten Andreas Tod, 50.

20801. Tai vietā, kur nelaiķis
nomira, iedzina naglu zemē.

J. Dāvids, Biksere.

20802. Tai vietā, kur kāds miris,

iesita naglu un uzlēja glāzi branda-

vīna, lai citiem iedzīvotājiem tai

vietā nekas nekaitētu.

M. Viļuma, Valmiera.

20803. Tai vietā, kur nelaiķis
miris, iesita naglu, lai citiem ne-

piemetas miroņa vaina.

Radagaiss, Vidriži.

20804. Tai vietā, kur nelaiķis
miris, iesit kulā naglu vai adatu,

lai cilvēkam, kas tur kāju uzmin,

nepiemetas krītamā kaite.

Dandēns, Gatarta.

20805. Tai vietā, kur mirons mi-

ris un mazgāts, jāiesit nagla, tad

tur spoki nerādīsies.

P. Zeltiņa, Ikšķile.

20806. Ja mājās kāds nomirst,

tad jāslauka istaba, lai vairāk ne-

viens nemirst.
A. Bērziņš, Rīga.

20807. Kurš pirmais ieiet tādā

istabā, kur gulējis mirons, tam drī-

zumā jāmirst.
K. Poga, Penkule.

20808. Cisas, uz kurām mirušais

gulējis, tikušas izmestas ārā un uz

ceļa sadedzinātas.

Rusvurms, Inland, 1855, 20 (312).
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20809. Ja uzmīž uz miroņa ci-

sām jeb arī uz to vietu, kur izliets

miroņa mazgājamais ūdens, tad

pakaļa nositas ar vātīm.

J. K. Dambergs, Ēdole.

20810. Cisas, uz kurām mironis

gulējis, jāsadedzina; ja ar tām pa-

kaisot lopus, tad lopi nosprāgstot.

A. Liepiņa, Lubāna.

20811. Gultas cisas (salmus vai

sienu), uz kurām kāds nomiris, ne-

drīkst kaisīt lopiem, jo tad ar pē-

dējiem var notikt kāda nelaime.

O. Pelēce, Jaunpiebalga.

20812. Tās cisas, uz kurām no-

mira, izkaisīja kūtī, lai nevienam

vaina nepiemestos.
H. Skujiņš, Smiltene.

11. Acu aiztaisīšana.

20813. Kad cilvēks nomirst, tad

viņam tūliņ aizspiež acis, un kad

mirons ir ielikts zārkā, tad uzlika

tam sidraba naudu uz acīm un no-

ņēma to tikai bēru dienā. To nau-

du paglabāja un nevienam nedeva.

H. Skujiņš, Smiltene.

20814. Kad mirušam nestāvot

acis ciet, tad tās vajagot ar naudu

aizspiest.
J. Ansbergs, Ēvele. Etn. IV, 173.

20815. Kad cilvēks ir nomiris,

tad uzliek viņam uz acīm kādu

naudas gabalu, lai acis aiztaisītu.

P. Š., Rauna.

20816. Ja mironam nevar acis

aiztaisīt ciet, tad jāliek virsū sud-

raba divdesmit kapeiku gabals.
H. Lindberga, Jaunrauna.

20817. Ja dzimtā nomirst kāds

cilvēks, kam acis paliek vaļā, tad

tai pašā gadā no tās pašas dzimtas

vēl mirs kāds cilvēks.

A. Ķirse, Ruba.

20818. Ja mironim acis vaļā, tad

vēl kāds mirs.

E. Bukava, Rīga.

20819. Ja mironim paliek acis

vaļā, tad kāds no tuviniekiem drīz

mirs.

E. Rotmane, Jaunauce.

20820. Ja kāds mirstot atstāj
acis vaļā, tad kāds mirs drīz pēc
tā.

M. Ramane, Brunava.

20821. Kad mironam acis vaļā,
no tā piederīgiem kādam drīz jā-
mirst.

V. Liepiņa, Penkule.

20822. Ja mironim abas acis tai-

sās vaļā, tad divi mirs pakaļ, ja
viena — viens.

E. Laime, Latgale.

111. Miroņa drebēs.

20823. Drēbes, kas mirējam mu-

gurā, netika vis novilktas, bet plēs-
tin noplēstas. Cisas līdz ar noplēs-
tām drēbēm sasēja nastā un nolika

tādā vietā, kur nav nekādas staigā-
šanas.

J. Dāvids, Biksere.

20824. Mironam tūliņ novelk

drēbes, kuras tad sadedzina, vis-

maz kādu drēbes gabalu iemet

ugunī.
Rusvurms, Inland, 1855, 20 (3,1i1).

20825. Miroņa drēbes nosvēra,

lai tas, kas viņas valkās, nedabūtu

miroņu vainu.

Radagaiss, Vidriži.
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20826. Mironam novilkto kreklu

paglabā kā dziedējamo līdzekli, ar

kuru apspaidīja dažādas vainas,

piem. rozi. [Sal. bēres.]

Dandēns, Gatarta.

20827. Veļa, kas mironim mu-

gurā, jāpaglabājot. Ja ar to pārsie-

not kādu rētu, tad tā drīz sadzīstot.

A. Liepiņa, Lubāna.

20828. No miroņa nevar ņemt

nekādu priekšmetu, jo tad tas se-

kos visu mūžu pakaļ un prasīs, lai

atdod.

J. Zvaigzne, Rēzekne.

20829. Ja mironam drēbes ga-

bals jeb palags tiek mutē, tad ir

jāmirst visiem tuviniekiem.

Rusvurms, Inland, 1855, 20 (312).

20830. Mirušā Andreja vedekla

pārklāja par to rūpīgi miroņa pa-

lagu, lai kāds stūris netiktu tam

mutē, kas būtu lielas nelaimes

zīme.

Rig. Almanach, 1864. Des al-

ten Andreas Tod, 50.

20831. Ja mironis mirdams ieņē-
mis mutē palagu, tad viņš vēl no

piederīgiem kādu ņems uz veļu
valsti sev līdz.

V. Līce, Drabeši.

20832. Kad mironam staigā utis

pa drēbēm, tad pirmā uts, ko ie-

rauga, jāpabāž zem drēbēm, lai

utis vairs nestaigātu.
J. Lazdans, Kalupe.

IV. Miroņa mazgāšana.

20833. Mironis jāliek uz sal-

miem un tad jānomazgā; vēlāk šie

salmi jāsadedzina un viņu pelni jā-
izkaisa pa tīrumu, tad labību ne-

noēdot kukaiņi un citi mūdži.

K. Suberts, Bramberģe.

20834. Tiklīdz slimnieks izlaida

garu, visi, kas tai kambarī dzīvoja,

apāva kājas, jo kad miroņu maz-

gāja, tad nedrīkstēja staigāt basām

kājām.
Punka, Trikāta.

20835. Kad miroņu mazgā, tad

nestaigā plikām kājām, lai nepie-
mestos kāda vaina.

H. Skujiņš, Smiltene.

20836. Kas kailām kājām staigā,
kur miroņu mazgā, tam kāju apak-
šas niez un plīst.

K. Jansons, Plāņi.

20837. Miroņu mazgājot lika pie
mutes ūdeni ne vairāk kā trīs rei-

zes, jo cikreiz vairāk liekot, tik vel-

nam mazgājot muti.
J. Upīte, Gatarta.

20838. Ja mironam atstāj neiz-

mazgātas nāsis vai ausis, tad viņš

sapinis krāstās.

K. Jansons, Plāņi.

20839. Līķi mazgājot neviens

nedrīkstēja tam apkārt iet. [Sal.

zārks.]
P. Bļaus, Ērgļi.

20840. Nelaiķi mazgāja ar iz-

paru, apģērba to baltā palagā un

uzlika tam baltu mici galvā.
Punka, Trikāta.

20841. Miroņa mazgāšanu izda-

ra arvien sievietes, kurām pēc ie-

spējas vajaga būt nomirēja tuvā-

kām radiniecēm. Tai vietā, kurā

mazgāšana izdarīta, senāk situši

grīdā naglu un laistījuši brendiņu

apkārt, lai ļaunums nepiesitas.

J. Ansbergs, Ēvele. Etn. IV, 172.

20842. Tai istabā, kur kāds mi-

ronis ir mazgāts, vajaga iesist grī-

dā jeb kulā trīs naglas, lai tur ne-

paliktu mirušā slimība.
P. Zeltiņa, Rīga.
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20843. Tai vietā, kur miroņu

mazgāja, iesita kulā vecu pakava

naglu, lai gars nestaigā pa māju

apkārt.
H. Skujiņš, Aumeisteri.

20844. Kad miroņu mazgā, tad

tai vietā grīdā jāiesitot trīs naglas.
H. Skujiņš, Aumeisteri.

20845. To ūdeni, kur mironis

nomazgāts, lej tādā vietā, kur ne-

viens pāri nestaigā (paklētē), lai

dzīvi radījumi pāri ejot neapmir-
tos.

H. Šiliņa, Dobele.

20846. To ūdeni, kurā mirons

mazgāts, neizlēja vis pa kājām, bet

tik tādā vietā, kur neviens nestai-

gā. Ja miroņa ūdeni izlej uz ce-

liņa un kādam gadās tur iet pāri

plikām kājām, tad tam piemetas
miroņa vaina.

H. Skujiņš, Smiltene.

20847. Līķa mazgājamo ūdeni

izlēja tādā vietā, kur cilvēki un

lopi nestaigā.
K. Treuers, Sarkanmuiža.

20848. Līķa mazgājamo ūdeni

izlēja tādā vietā, kur cilvēki ne-

staigā.
P. Bļaus, Ērgļi.

20849. Līķa mazgājamo ūdeni

nolēja zem klēts.

J. Dāvids, Biksere.

20850. Miroņa mazgājamais
ūdens jāsalej pirtī palāvē, lai

mirons ir pie miera.

K. Jansons, Plāņi.

20851. Ar ūdeni, kurā mazgā

mironi, jāizmazgā visa istaba, tad

izies blaktis un taraki.

O. Darbiņš, Birži.

20852. Ar to ūdeni, kurā mirons

mazgāts, jāizslaka šķirbas, tad visi

prusaki un plaktis iznīks.

H. Skujiņš, Smiltene.

20853. No miroņa mazgājama
ūdens blaktis iznīkst.

K. Jansons, Viļāni.

20854. Ar ūdeni, kurā mazgāts
mironis, var izdzīt no mājām bru-

sakus un circeņus.

A. Zālīte, Bērzpils.

20855. Istaba jāizlaista ar to

ūdeni, kurā mazgāts līķis, tad bru-

saki izput.
A. Oše, Lubāna.

20856. Ar to ūdeni, ar ko mirons

mazgāts, varot prusakus no mājas
izdzīt.

T. Ziemele, Smiltene.

20857. Ar to ūdeni, kurā mirons

mazgāts, jāslaka sev trīs reizas

krustāniski par krūtīm, tad mi-

rons nerādoties sapņos.

H. Skujiņš, Smiltene.

20858. Ja līķa ūdeni, kur līķis

mazgāts, dzerot, tad bailes neesot.

J. Bitaks, Litene.

20859. Ja ar līķa ūdeni, kur līķis

mazgāts, galvu mazgājot, tad galva

nesāpot.
J. Bitaks, Litene.

20860. Labas zāles pret visām

slimībām ir miroņu ūdens, t. i.

ūdens, kurā mirons mazgāts.
A. Didriksone, Nogale.

20861. Ziepes, ar kurām mironis

mazgāts, lietoja pēcāk kā zāles pie
dažādu vainu apmazgāšanas un

apriebšanas. Sevišķi maziem bēr-

niem, kuriem no dzimšanas bija
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kādi plankumi jeb sarkanumi uz

miesas, šādas vietas apmazgāja, un

ja līķis vēl bija mājās, tad tās arī

aprieba ar miroņa roku.

P. Lodziņš, Sēļpils.

20862. Tās ziepes, ar kurām mi-

rons mazgāts, vajagot nolikt, un ja
kāda kaite no miroņa piemetusies,
tad ar tām ziepēm varot izārstē-

ties.

T. Ziemele, Smiltene.

20863. Ar miroņa mazgājamām

ziepēm jāmazgā bērns, kad tam no

miroņa kāds nelabums piesities.
K. Jansons, Plāņi.

20864. Ar ziepēm, ar kurām

mazgā mironi, var izdzīt govīm un

zirgiem veļa kaulus.

A. Zālīte, Bērzpils.

20865. Tās ziepes, ar kurām mi-

rons mazgāts, izdēd beidzot pašas

no sevis.

H. Skujiņš, Smiltene.

20866. Lupatas, ar ko līķi maz-

gā, top glabātas kā līdzeklis pret

dažādām slimībām.

P. Rozens, Garoza.

20867. Kad mironi mazgā, tad

vajaga paņemt to lupatiņu un ēnā

izžāvēt. Un ja pēc tam kakls sāp,

tad to lupatiņu apsien ap kaklu,

lai paliek vesels.

J. Banazis, Nīca.

20868. Arī dažas citas lietas, kas

pie miroņa lietotas, uzglabāja ci-

tādi nedziedējamu vainu apriebša-
nai, īpašā cienā stāvēja gredzeni

un saktis, kas mirējam bijušas
klāt.

P. Lodziņš, Sēļpils.

20869. Kad mirons tiek mazgāts

un ģērbts, plānā nagla jāiesit, lai

nāvi piesistu.

No Kolkas jūrmalas: ~Ziņas
un stāsti par Dieva valstības

lietām", IV, 1852. Aizliegts izd.

20870. Tanī vietā, kur mirons

mazgāts, grīdā jāiesit nagla, lai

nāvi pienaglotu.

J. Jansons, Plāņi.

20871. Kur mirons mazgāts, tur

iesit kulā trīs vecas pakavu naglas,
lai nenotiktu „uzmazgāšanās", t. i.

lai uz šīs vietas kādam citam maz-

gājoties, tam nepiesistos kāda ne-

laba kaite.

M. Lejiņš, Valmiera.

20872. Tai vietā, kur mirons

mazgāts, jāiedzen nagla. Miroņu

mazgātājam jādod zieds, prievīte
vai cits kas, lai mazgājot rokas ne-

tirpst, vai nauda jāmet ūdenī.

O. Šulme, Embūte.

20873. Tai vietā, kur mirons

mazgājot sēdēja, iedzina pakava

naglu.

P. Bļaus, Ērgļi.

20874. Tanī vietā, kur mironis

mazgāts, jāiedzen nagla, citādi niez

kājas, ja tur uziet basām kājām.
B. Daņilovs, Kacēni.

20875. Tai vieta, kur mirons

mazgāts, jāiedzen nagla.
V. Spandegs, Pociems.

20876. Tai vietā, kur miroņu

mazgāja, iesita kulā vecu pakavu

naglu, lai gars nestaigā pa māju

apkārt.
H. Skujiņš, Smiltene.
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20877. Tai vietā, kur miroņu

mazgājot, vajagot iesist grīdā trīs

naglas, tad neesot no miroņa bailes.

T. Ziemele, Smiltene.

20878. Tai vietā, kur mirons

mazgāts, iesit trīs naglas, lai maz-

gātājiem nepiemestos miroņa vai-

na.

H. Skujiņš, Smiltene.

20879. Kur mirons mazgāts, tur

negāja pāri, kamēr to vietu nozie-

doja.
M. Viļuma, Valmiera.

20880. Kas uz tā krēsla sēd, uz

kura mirons mazgāts, tam drīz jā-
mirst.

K. Jansons, Plāņi.

20881. Mirušā mazgātājam visā-

dā ziņā jādod zieda nauda, — kaut

arī tik 3 kapeikas — lai viņam
rokas nesāpētu.

P. Zeltiņa, Rīga.

20882. Kas par miroņa mazgā-
šanu zieda (naudu) nedabū, tam

rokas plīst un tirpst.
K. Jansons, Plāņi.

20883. Ja miroņa mazgātajai
niez deguns, tad tā drīz mirs.

V. Līce, Drabeši.

20884. Pār to vietu, kur mironis

mazgāts, neviens nedrīkst iet pāri,
citādi var dabūt miroņa vainu.

A. Dragone, Palsmane.

20885. Kur nomazgājot mironi,

tai ūdenī vajagot nomazgāt muti,

lai bailes nebūtu.

J. Daizis, Nīca.

20886. Ūdenī, kurā mazgāts lī-

ķis, vajaga nomazgāt seju, tad ne-

būs bailes no miroņiem.

A. Auziņa, Jaunrauna.

20887. Lai nebūtu no miroņiem
bailes un lai tie nerādītos bieži

sapņos, jāpāriet par to slapjumu,
kas notecējis mironi mazgājot.

O. Pelēce, Jaunpiebalga.

20888. Ja no miroņiem bailes,

vajag mironim labās kājas lielo

pirkstu saspiest, tad bailes vairs

nav.

A. Auziņa, Jaunrauna.

20889. Tai traukā, kur miroņa

mazgājamais ūdens bija saliets,

iemeta papriekšu sidraba naudu,

lai mazgātājām nekāds ļaunums

nepiemestos.

H. Skujiņš, Smiltene.

20890. Miroņa mazgātājai jādo-
dot zieda nauda vai citas dāvanas,

jo citādi tai piemetoties kāda ne-

laba kaite.

A. Liepiņa, Lubāna.

20891. Miroņa mazgātājam jā-
dod zieda nauda, vismaz trīs ka-

peikas, lai rokas netirpstot un lai

nepiemetas kāda slimība.

J. Jansons, Plāņi.

20892. Ja miroņa mazgātājam
nedod zieda par darbu, tad maz-

gātājam tirpst rokas. [Sal. bērns.]
J. K. Dambergs, Ēdole.

20893. Kas miroņu mazgājot,

tam bērēs jāsēdot goda vietā. Tas

nedrīkstot piedalīties pie cita kāda

bēru rīkošanas darba.

D. Dama, Smiltene.

20894. Kas mironi apkopis un

mazgājis, tam vajaga zārkā ielikt

kādu naudas gabalu vai kādu citu

ziedu, lai pašam nepiemetas kāda

kaite.
A. Vikmane, Liepupe.
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V. Miroņa apģērbs.

20895. Visas miroņa drebēs šu-

va ar priekšdūrieniem.
H. Skujiņš, Smiltene.

20896. Miroņa drēbes šujot, ne-

drīkstot mest mezglu, tas mironim

graužot.
R. Straudovskis, Lielplatone.

20897. Miroņa drebēs šunot die-

gā mezgla nemet.

K. Jansons, Plāņi.

20898. Mironim drebēs šunot ne-

drīkst mezglu mest.

P. Zeltiņa, Ikšķile.

20899. Līķiem drēbes šujot, ne-

drīkst mezglus mest — tie viņiem

spiežot.
K. Corbiks, Tukums.

20900. Mirstamo kreklu šujot
nedrīkst mest mezglu, jo tad miro-

nim grūta guļa.
M. Valdmane, Zaļamuiža.

20901. Ja mirušam cilvēkam šuj
drēbes, tad nedrīkst aizmest nevie-

nu mezglu, tad mirušam grūta dzī-

ve viņā saulē.

M. Klebacha, Sātiņi.

20902. Kad šuj līķu drānas, tad

nedrīkst mest mezglus, citādi ātri

jāmirst.
K. Corbiks, Jelgava.

20903. Mironi ģērbjot nekā ne-

drīkst mazgā siet, lai tas, debesīs

tiekot, laicīgas drēbes varētu āt-

rāk nomest.
A. Skuja, Vestiena.

20904. Kas jau bija nolemts mi-

roņa apkopšanai un viņa apģēr-

bam, to tam arī nedrīkstēja atraut,

cītādi nelaiķis rādīsies sapnī un žē-

losies, ka šīs lietas viņam trūkstot.

Ja nu kāda iemesla dēļ kaut kas

atlicis neizlietots, tas jāiznīcina vai

jāsadedzina. Tad mironis to lietu

būs dabūjis un turpmāk vairs ne-

žēlosies.

P. Lodziņš, Sēļpils.

20905. Kad vecais Andrejs bija
nomiris, tad tam uzvilka goda drē-

bes mugurā un ielika garu ceļa

nūju rokā, it kā viņam būtu jāiet
tālā ceļā.

Rig. Almanach, 1864. Des al-

ten Andreas Tod, 50.

20906. Mironam vajadzēja būt

ģērbtam tikai baltās drēbēs, vaja-
dzēja būt baltam kā eņģelīšam, ci-

tādi to viņā pasaulē nelaižot iekšā.

Tādēļ mironam uzvilka baltu krek-

lu, apsēja baltu lakatiņu poliski ap

galvu, apvilka kājās baltas diegu

zeķes un ietina to baltā palagā.
J.'Upīte, Gatarta.

20907. Miroņu uzsēdina uz beņ-
ķa vai bluķa, nomazgā, tad ieģērbj
baltās nātna drēbēs: uzvelk kreklu,

ūzas, baltas diegu zeķes un galvā
uzliek no baltiem diegiem adītu

mici ar sarkanu ranti.

A. Ģēģeris, Vecpiebalga.

20908. Līķa apģērbs bija vien-

kāršs un plāns: vīrietim vilka krek-

lu, biksas, svārkus un zeķes. Galva

palika plika; retāki uzmauca galvā
no baltas vilnainas dzijas adītu mi-

ci, kam naga vietā uz pieres ieadī-

ta sarkana strīpa. Sievietei uzģēr-
ba kreklu, brunčus, jaku, priekš-
autu un zeķes. Sievām lika galvā

mici, jaunām meitām sēja lakatiņu

jeb baltautiņu.
P. Lodziņš, Sēļpils.

20909. Mironam neāva kājas
nedz vīžu, nedz pastalu, jo tad viņā
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pasaule grūta staigāšana un citi

mironi tāda neieraugot.

J. Upīte, Gatarta.

20910. Lazdoniešiem ir iera-

dums miroņus ar pastalām likt

zārkos, lai tiem atvieglotu ceļu uz

debesīm.

Baznīcas vizit., 1775.

20911. Mironam uzvilka jaunas

pastalas, bet tām taisīja cauru-

mus, lai tās drīzāk noplīst, jo de-

besīs tai vietā dodot kurpes.

Sams, Lejasciems.

20912. Pēc mazgāšanas mironi

apģērba tais drēbēs, ko viņš go-

dos valkājis. Vīriešu apģērbs bija:
krekls, ūzas, gari balti svārki un

jaunas pastalas; sieviešu apģērbs:
krekls, svārki ar vamžiem, jaunas

pastalas un vīkala. Vīriešiem uz-

lika galvā goda mici, sievietēm ap-

tina ap galvu linkaini.

K. Treuers, Sarkanmuiža.

20913. Rakstītu (ēķelētu) pala-

gu līķim nesedz, jo citādi nelaiķa
dvēselei jālodājot pa palaga cauru-

miņiem.
P. Rozens, Garoza.

20914. Miroņa palags bijis divu

nīšu audums, ne trinītis.

Skat. LD 27530.

20915. Līķim uz krūtīm jāuz-
liek nauda, kura bēru dienā jāpa-
bāž apakš ēdamā galda galdauta,
tad bērinieki maz ēd.

P. Zeltiņa, Ikšķile.

20916. Līķa nesamās bēres tai-

sīja lieliem cilvēkiem no lubu ga-

baliem, bērniem no bieziem ska-

liem. Tam nolūkam lika trīs ko

kus gareniski un otrus trīs viņiem
krustām pāri, un krustos sasēja

kokus stipri ar šņorēm, bet atkal

tā, ka šņores gāja krusteniski vie-

na pār otru. Tā tad koka krusti

kopā ar šņoru krustiem virs- un

apakšpusē deva pavisam trejde-

viņus krustus.

Sams, Lejasciems.

VI. Velēšanas un maz-

gāšanas.

20917. Kamēr līķis nav pava-
dīts, nekur pirti, neslauka istabu,

nesukā matus, nemazgā drēbes;

kas grib galvu sukāt, lai ejot pie

kaimiņa.
K. Šilings, 1832. g., Tirza.

20918. Tā istaba, kur mirons

guļ, nav tikmēr jāslauka, kamēr

to neiznes laukā.

V. Pilipjonoks, Asūne.

20919. Kamēr mirons ir mājā,
tikmēr nekurina pirts, neslauka

istabas, nemazgā drēbju un nesu-

kā galvas.
Rusvurms, Inland, 1855, 329.

20920. Tuvinieki taisīja bēres

nemazgājušies, galvas nesukājuši
un savās valku drēbēs; tai mājā
netika istabas slaucītas, pirts kuri-

nāta, neviens nemazgājās un ne-

sukāja galvu, turpretī visu pēdējo
nakti tika uguns dedzināta.

Rig. Almanach, 1864. Des al-

ten Andreas Tod, 52.

20921. Kad mirons mājā, tad

nevaiga velēties, nedz arī galvu su-

kāt, jo tad viņam metas utis virsū.

J. Ansbergs, Ēvele. Etn. IV, 173.

20922. Pa visu to laiku, kamēr

līķis mājās vai arī tuvējos kaimi-

ņos, ne velējās, ne vērpa, ne auda,

ne adīja, ne šuva. lesāktu audek-

lu pat iznesa no istabas, kamēr lī-
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ķi paglabāja. Arī lopus pa to laiku

nedzina pirmo reizi laukā, ja bija

kopus ganības ar citiem, jo citādi

lopi savā starpā ļoti badījās.

P. Lodziņš, Sēļpils.

20923. Kad mirons mājā, ne-

drīkst drēbes velēt, jo ūdens tad

krītot mirušajam virsū. Drēbes to-

mēr var mazgāt baļļā, tik lai ūdens

nelīst pāri.
Z. Lancmanis, Sauka un Viesīte.

20924. Kad mirons maja, ne-

drīkst velēties — līķis raibs palie-
kot.

M. Poriete, Lubāna.

20925. Kamēr līķis mājā, neve-

lēja drānas, lai sārņi un netīrumi

mironam acīs nešļakstās. Pa to

laiku arī pirtī nepērās. Bet ja caur

māju tek upe, vai ceļš iet cauri,

tad var velēties un pirtī iet.

A. Ģeģeris, Vecpiebalga.

20926. Kamēr līķis mājās, ne-

drīkst velēties, tad līķim apšļakst

ģīmis, t. i. ģīmis paliek raibs, ne-

tīrs. Tas pats jādara, ja līķis ir

tuvīnos kaimiņos.

A. Aizsils, Lazdona.

20927. Kamēr mirons mājā, ne-

drīkst velēties, citādi mirons ap-

šļakstēs.
L. Reiteris, Lubāna.

20928. Kamēr līķis mājā, neku-

rina pirti un arī nevelējas, lai ne-

laiķim neaizšļakst acis un lai la-

bība nerūsē.

P. Bļaus, Ērgļi.

20929. Ja mironim maja esot ve-

lējas, tad tam piešļakstinot acis.

E. Zirnītis, Lubāna.

20930. Kamēr mirons mājā, ne-

drīkst neviens velēties, nedz arī

iet pirtī, jo visi melnumi nāk mi-

ronim virsū.

M. Lejiņš, Valmiera.

20931. Kamēr mirons mājā, ne-

var pirti kurināt un drēbes maz-

gāt, jo tad aizgājušais svīst.

A. L.-Puškaitis.

20932. Kamēr līķis maja, nevar

kurt pirti, jo tad līķis svīst.

RKr. 6.

20933. Ja mironis mājā, tad ne-

vajagot pirti kurināt, citādi miro-

nis svīstot.

K. Corbiks, Kroņa-Vircava.

20934. Ja mirons mājā, tad ne-

vajaga velēties; ja velējas, tad mi-

rons zils paliek.

Atbalss k. 1897. K. Kleķeris,

Skujene.

20935. Kad mvrūns sātā, tod

nadreist drēbu velēt, lai mvrūns

napalvktu nagleits.
A. Borozinska, Barkava.

20936. Kamēr mirons mājā, ne-

drīkstēja velēties, lai melnumi ne-

kristu mironam virsū.

M. Viļuma, Valmiera.

20937. Kad mironis atrodas mā-

jās, tad nedrīkst drēbes velēt ar

vāli, jo tad mironim skrien šļaka-

tas ģīmī.
J. Apsalons, Sēļpils.

20938. Kamēr līķis mājā, ne-

drīkst velēties, jo šļakatas krītot

līķim ģīmī.
J. Dāvids, Biksere.
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VII. Zīlēšana un prāto-
šana.

20939. Daži lielās, ka tie varot

nomirušus aicināt un ar tiem ru-

nāt, un arī tādu netrūkst, kas tiem

tic.

W. Maczewski, Spr. grāmata,
1793, 699.

20940. Nomirušam cilvēkam

galva jāpagriež uz ziemeļiem, kā-

jas uz dienvidiem, tad neviens

dzīvnieks viņu neaiztiekot.

P. Kļaviņš, Talsi.

20941. Mironis jānoliek tā, lai

viņu apspīd dilstošs mēness, tad

viņu ātri saēd tārpi.
B. Indriksone no 80 g. vecas

B. Gūtmanes, Sece.

20942. Ja jauns mēness apspīd
mironi, tad to tārpi drīz sagrau-
zīs.

V. Bērziņa, Priekule.

20943. Kad līķis ziemas laikā

pa [rudzu] druvu top vests, tad

druva paliekot neauglīga.
Latv. Avīzes, 1824, 32.

20944. Citi nekad neved līķi par
lauku bez gruntīga ceļa, jo citādi

nomaitājot lauku un labība vairs

labi neaugot.

K. Boivics, 1862. g., Lubāna.

A. Bīlenšteina rokraksts.

20945. Ja mironi nes gar tīru-

mu, tad tur vairs labība labi ne-

augot.
E. Metuzals, Turaida.

20946. Ja līķi pa lauku nes, tad

tai laukā gušņas aug.
T. Rigerte, Brunava.

20947. Mirušā Andreja vedekla

uzlika mironam roku uz vaiga, vai

tie nebūtu mīksti un silti, jo tā

butu zīme, ka kādam dzimtas lo-

ceklim ir jāiet tam pakaļ.
Rig. Almanach, 1864. Des al-

ten Andreas Tod, 50.

20948. Ja līķis nav stīvs palicis,
tad tai mājā jeb rados vēl kāds

mirs.

A. Bīlenšteina rokraksts, Kan-

dava un Aizdzire.

20949. Kad mirons ilgāku laiku

stāv mīksts, tad viņa rados kāds

drīzi mirs.

P. Š., Rīga.

20950. Ja mironis līdz vešanai

uz kapiem vēl nav gluži sastindzis,

tad tanī dzimtā vēl kāds mirs.

V. Miķelans, Rubeņi.

20951. Ka mvruna likis uotri

nasteivej, tad pēc juo miers.

H. Z. Valainis, Egluna.

20952. Kad mironim pēc da-

žām dienām locekļi vēl nav sa-

stinguši, tad drīz vēl kāds no ra-

diem mirs.

E. Metuzals, Rīga.

20953. Ja mironim kakls ilgi
slokās — nesastingst, drīzumā

kāds no piederīgiem nomirs.

H. Dravniece, Alūksne.

20954. Ja, zārkā liekot, miro-

nim kakls nav sastindzis, tad mājā
drīz kāds mirs.

Z. Zobiņa, Burtnieki.

20955. Ja mironis ilgi stāv silts,

tad pēc viņa ātri kāds no radiem

mirst.

A. Lazdāna, Kalupe.

20956. Kod pi kuo bvus nabaš-

nīks, un kod jū liks škierstī un

tvs nabašnīks bvus meiksts, to iteī

pīzīmēj, ka tymā saimī par nagaru

laiku byus vel nabašnīks.

V. Podis, Rēzekne.
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20957. Kad mirons nesastingst,
tad drīz cits mirst pakaļ.

A. Skreija, Talsi.

20958. Kad mirons ilgi stāv ļe-
gans (ļobans), tad atkal kāds tai

mājā mirs.

K. Jansons, Plāņi.

20959. Kad miroņam mīkstas

rokas, tad no tās dzimtas drīzumā

vēl kāds mirs.

Z. Prauliņš, Aumeisteri.

20960. Ja mironam roku plez-
nas drīz nesastingst, tad tai mājā
atkal kāds mirs.

K. Jansons, Plāņi.

20961. Ja līdz miroņa apglabā-
šanas dienai tā seja ir vēl mīksta,

tad kāds no mājiniekiem drīz

mirs.

T. Ķengā, Jelgava.

20962. Ja miroņa abas rokas

pēc kāda laika paliek mīkstas, tad

diviem no viņa piederīgiem jā-
mirst, ja viena roka — tad vie-

nam.

V. Līce, Līgatne.

20963. Kad mironim mīksts

kakls, tad pēc viņa drīz atkal kāds

mirs.

P. Rozens, Garoza.

20964. Kad mironim zārkā sa-

liek rokas krustīm uz krūtīm, bet

tās slīd vaļā, tad drīzumā kāds no

nelaiķa piederīgiem mirs.

P. Rozens, Garoza.

20965. Ja mironim sārtas lūpas,

vai locekļi nav stīvi, tad no pali-

cējiem drīzi kāds mirs.

A. Liepiņa, Lubāna.

20966. Ja mironam sārtas lu-

pas, tad drīz mirst cits.

E. Medene, Meirani.

20967. Ja mironam ilgi stāv sār-

tas lūpas, kāds atkal drīz mirs.

K. Jansons, Plāņi.

20968. Kad mvrūni vad uz ko-

pim, un viņam lvupas palīk sor-

konas, tad apkuortnē uotri kaut

kas miers.

T. Nagle, Varakļāni.

20969. Juo mvruņam sorkonvs

lvupvs, miers vel kaids tivinīks.

A. Borozinska, Barkava.

20970. Ja no miroņa auss vai

deguna sāk tecēt asinis, tad tai

brīdī ir ienācis viņa radinieks.

V. Pilipjonoks, Asūne.

20971. Ka pi kaida nebejs sai-

minīka nūmvra cvlvāks un tys
cvlvāks izskatās nūmirs kai

dzeivs, itvs pīzīmēj, ka tvs saimi-

nīks, pi kura ir taids nabašnīks,

pēc itū bjāru byus cīši laimīgs un

dreiži paliks par boguotu cvlvāku.

V. Podis, Rēzekne.

20972. Ja mirons smaidošs, tad

kāds tuvinieks drīzi mirs.

L. Reiteris, Lubāna.

20973. Ja mironis smaidošs, tad

kāds tuvinieks drīz mirs.

A. Zālīte, Bērzpils.

20974. Ja nomirējs izskatās

smuks, tad kāds cits drīzi mirs.

A. Aizsils, Kalsnava.

20975. Ja līķa mazgātajai zied

vaigi, tad tā drīz mirs.

A. L.-Puškaitis.

20976. Ja miris cilvēks pēc viņa

nomazgāšanas rāda dusmīgu seju,

tad būs tukšs gads.

A. Vilšķērsts, Daugmale.
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20977. Ja uz miroņa nokrīt kā-

da asara, tad arī raudātājam drīz

jāmirst.
Rusvurms, Inland, 1855, 20 (312).

20978. Mirušā Andreja bērniem

bija piekodināts tā neraudāt, ka

kāda asara kristu uz miroņa, jo
tad tiem būtu drīz jāmirst.

Rig. Almanach, 1864. Des al-

ten Āndreas Tod, 50.

20979. Ja kāds nomirst, tad vi-

ņa tuviniekiem nevajaga daudz

raudāt, jo citādi mironim esot jā-

guļ ūdens bedrē.

L. Lamberga, Talsi.

20980. Ja pēc miroņa raud, tad

mironam jāmirkst raudātāju asa-

rās.

V. Liepiņa, Penkule.

20981. Jāsargās no tā, lai līķim
neuzkrīt kāda asara virsū, jo tad

mironim grūta gulēšana asarās.

P. Rozens, Garoza.

20982. Ja mirušu par daudz ap-

raud, tad mirušais nevarot gulēt,

jo tās asaras visas līstot tam virsū.

G. Pols, Bauska.

20983. Arī pēc bērēm nevaja-
got miroņu pārliecīgi žēlot, jo tad

viņam esot grūta gulēšana.

H. Skujiņš, Smiltene.

20984. Pēc miroņa nedrīkst pā-
rāk daudz raudāt, pretējā gadīju-
mā mironis biedēs. Miroņiem ne-

patīkot, ka pēc viņiem raudot.

J. Zvaigzne, Rēzekne.

20985. Pēc nomirēja nevajaga
daudz raudāt, citādi tam viņā pa-

saulē būs ļoti grūti.
K. Corbiks, Jelgava.

20986. Grūtai sievai nebūs ska-

tīties uz mironi zārka sānu pusē
stāvot, lai bērnam nebūtu šķības
acis. Tā var mironi uzskatīt tikai

zārkam kājgalī stāvēdama. Taču

vislabāki tādām sievām pavisam
neskatīties uz mironi.

P. Lodziņš, Sēļpils.

20987. Sieva, kas grūtām kā-

jām, nevar uz līķa skatīties, nedz

roku pie tā pielikt. Arī grūtas sie-

vas vīram jāsargās piedurties pie
līķa.

J. Dāvids, Biksere.

20988. Līķi nevar nest vīrs, kam

sieva uz grūtām, lai sievai nelēco-

ties.

A. Ģeģeris, Vecpiebalga.

20989. Sējas laikā saimnieks

nepiedalās pie miroņa nešanas, lai

sējumiem nekaitētu. Bet ja dažreiz

tas taču nevar no tā atrauties, tad

pēc bērēm tam trīs reiz jāmazgā
rokas sālījā ūdenī vai jāiet baz-

nīcā.

A. Ģēģeris, Vecpiebalga.

20990. Sējas laikā saimnieks ne-

drīkst mironi palīdzēt iezārkot, jo
tad iznīcību var pārnest uz dru-

vām.

A. Dragone, Palsmane.

20991. Kas pie līķa roku liek,

tas tai gadā nedrīkst ar savu roku

sēt.

J. Dāvids, Biksere.

20992. Ja kāds ir mironi no-

glāstījis, ģērbis vai nesis, tad tam

nākamā svētdienā baznīcā jāmet

upura nauda, lai rokas netirptu.

M. Klause, Jaunpiebalga.
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20993. Kas mironi pacilājis, tam

tūlīt jāiet baznīcā šķīstīties, citādi

tam raža neizdodoties un nevarot

nekā sēt.

G. Pols, Bauska.

20994. Kad ar kādu cilvēku nai-

dīgi dzīvojuši, un viņš nomirst, tad

domā, ka viņš vainīgs pie visas ne-

laimes un grūtības, kas jācieš.
K. Šilings, 1832. g., Tirza.

20995. Kam no miroņa kāda

vaina, tam ceturtdienas vakarā no

kapsētas smiltis jāatnes, kamīs jā-
nomazgājas, un kapsētā jānoliek
kapara nauda.

K. Jansons, Plāņi.

20996. Ūdens vaina, dilonis un

citas kaites, var dabūt no miroņa,

sevišķi, ja tas ir bijis burvis vai

skauģis. Lai tiktu vaļā no miroņa

kaites, tad jāiet uz kapsētu un jā-

paņem smiltis no tā kapa, kur do-

mājamais mirons aprakts. Šīs smil-

tis jāieber mazgājamā ūdenī jeb
arī brandavīnā. Kad smiltis nosē-

dušās, tad brandavīns jāizdzer un

ar padibenēm jānoberž ģīmis, ro-

kas un krūtis.

F. Brīvzemnieks, VI, 193.

20997. Miroņa vainu var dzie-

dēt, ja apkvēpina slimo ar miroņa

drēbes gabaliņu, jeb ja sadedzinā-

tā drēbes gabaliņa pelnus ieber

mazgājamā ūdenī un tad tur maz-

gājas.
F. Brīvzemnieks, VI, 193.

20998. Mironam iespiež lupati-
ņā iesietu sudraba vērdiņu rokā

kā vārtu naudu, debesīs ieejot.

Dandēns, Gatarta.

20999. Ja mironim ieliek naudu

zārkā, tad tas viegli tiek debesīs.

A. Sķēre, Kurmene.

21000. Ja mironam ieliek naudu

šķirstā, tad tas viegli tiek debesīs.

M. Sikle, Nīca.

21001. Mironam dod zārkā nau-

du līdz, lai tas sapinīs nemoka tos,

kas viņu ģērbuši, apbalzījuši zārkā

v. t. pr.
K. Jansons, Plāņi.

21002. Ja cilvēkam, kurš nomi-

ris ar sliktu slimību, liek zārkā

naudu, tad tā slimība nepielīpot.
A. Gulbe, 74 g. v., Burtnieki.

21003. Mirušam zārkā ielika

pudeli ar šņabi, ja mirējs bijis dzē-

rājs; lielam smēķētājam turpre-
tim tikusi dota līdz pīpe.

K. Bika, Gaujiena.

21004. Mironim jāliek dziesmu

lapiņa klāt, lai tas tiktu debesīs.

I. Melngalve, Melluži.

21005. Citā tumšā malā nomira

saimnieks ātrā nāvē. Viņa piede-

rīgie lika līķi uz galda, dēli virsū,

uz dēļa velēnu un pakavu uz velē-

nas, lai viņš vairs nedzenoties pēc

savas daļas un mantas pakaļ.

K. Silings, 1832. g., Tirza.

21006. Kas mirēja novēlētu kus-

toni nedod tam, kam vēlēts, tam

kustoņi nīkst.

K. Jansons, Plāņi.

21007. Mirēja vēlējumies jāizpil-

da, jo citādi tas nāk atpakaļ un

moka pakaļpalicējus tik ilgi, ka-

mēr izpilda.
E. Jēpe, Palsmane.

21008. Mironis jārok tur, kur

viņš teicis, jo citādi pakaļpalicē-

jiem piemetas kāda vaina (parasti

slimība).
A. Liepiņa, Lubāna.
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21009. Pēc veca paraduma dēls

uzlika mirušajam Andrejam zaļu
velēnu ar pakavu uz krūtīm, lai

sargātu to no ļauniem gariem.

Rig. Almanach, 1864. Des

alten Andreas Tod, 52.

21010. Vasaru zem zārka noli-

ka bļodu ar ūdeni un uz zārka ve-

lēnu, lai pērkoņa gaisam uznākot,

līķis nepaliktu melns.

P. Lodziņš, Sēļpils.

21011. Mironam liek velēnu uz

krūtīm un ūdens trauciņu zem

zārka, lai no pērkona nepaliktu
melns.

P. Š., Rauna. Z. Lancmanis,

Lejasciems.

21012. Lai pērkona laikā pasar-

gātu mironi no piepūšanās un zi-

liem plankumiem, tad vajaga to

ieguldīt smiltīs jeb zem zārka likt

ūdens trauku, pļaujamo izkapti un

virs krūtīm zemes velēnas.

E. Jēpe, Palsmane.

21013. Lai mirons pērkona lai-

kā nepaliktu zils, tad miroņa drē-

bēs trīs vietās jāiešuv krusts.

E. Zommere, Rauna.

21014. Pērkona laikā mironim

vajaga likt dzelžus apakšā, tad tas

nepaliek zils.

A. Šeitiņš, Taurene.

21015. Kad mironis mājās un

kad pērkons nāk, tad virs krūtīm

jāsakrusto trīs izkaptis.
J. Jansons, Plāņi.

21016. Ja mironi grib uzglabāt
vasarā ilgāk, tad tam vajaga ielikt

olas padusēs.
A. Šeitiņš, Taurene.

21017. Mironim jāliek katros

sānos divas pudeles ar to ūdeni,

kurā tas mazgāts, tad viņš labi

stāvot.

J. Jansons, Plāņi.

21018. Ja tuvojās pērkona ne-

gaiss, tad pie miroņa nolika kādā

traukā to ūdeni, kurā mirons maz-

gāts, lai mirons nepaliktu slikts,

kā arī vecus dzelžus un izkaptis,
lai mirons nepaliktu no pērkona
zils un melns.

H. Skujiņš, Smiltene.

21019. Vasaru pērkona laikā

liek mironam uz krūtīm kādu tē-

rauda gabalu, vērmeles un dažas

citas lietas, lai līķis nepaliek
melns.

A. Ģēģeris, Vecpiebalga.

21020. Lai vasaras laikā līķis

nepaliktu melns, nepieņemtu ze-

mes krāsu, tad tas jāuzliek uz ve-

lēnām un dzelzs.

Etn. 1894. IV, Auļukalns.

21021. Mironim uz zārka jāuz-
liek velēna zemes, jo citādi pērko-
na laikā tas paliek nelāgs.

K. Corbiks, Jelgava.

21022. Kad mirons ievietots ri-

jā, tam blakām noliek velēnu, lai

pērkonam rūcot līķis nepaliktu
zils.

K. Corbiks, Vilce.

21023. Ja pie miroņa pieliek
nātres, tad viņš nepaliek slikts.

H. Lindberga, Jaunrauna.

21024. Līķi iznesot no istabas,

apklāj galdu un uz tā uzliek ēdie-

nu, parasti maizi un sviestu. Da-

žos pagastos to ēd, dažos atkal

ēdiens tikai pastāv kādu laiku un

pēc tam viņu noņem. Šķirstu no-

vieto uz ūdens, bet biežāki uz og-
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lēm un velēnām. Dažreiz velēnu

uzliek arī uz krūtīm. Uz jautāju-

mu, kāpēc tā dara, man atbildēja,
ka to darot, lai nebūtu nelāga
smaka. Vasarā velēnas jāliek līķim

uz krūtīm, lai no zibens nepaliktu
melns.

L. Latkovskis, Latgale.

21025. Mironim vajag zārkā

zem pagalvja pabāzt pirts slotu,

lai tas, skaidri nopēries, var ieiet

debesīs.

RKr. 6.

21026. Kam no miroņa bailes,

tam jāuzskatās uz miroņa kājām.
K. Jansons, Plāņi.

21027. Papriekšu jāskatās mi-

ronam uz kājām un jāpieliek roka,

tad nav bailes.

Z. Prauliņš, Aumeisteri;

21028. Lai nebūtu bailes no mi-

roņiem, tad jāpieduras pie miroņa

kājas.
V. Spandegs, Pociems.

21029. Lai mirons neradītos

sapnī, tas vispirms jāskatās no

kājgaļa.
V. Liepiņa, Penkule.

21030. Mironi nekad nedrīkst

skatīt sākot no galvas, jo tad tas

nakti rādoties sapņos.
P. Eglīte, Priekuji.

21031. Lai mirons ilgi nestāvētu

acu priekšā, tad jāskatās papriekšu

uz miroņa kājām un tad tik uz

sejas.
H. Skujiņš, Smiltene.

21032. Ja kurš cilvēks ir ļoti

bailīgs, tad viņam ieteic, kas jā-

dara, lai paliktu drošs. Kad ir no-

miris cilvēks, tad bailīgajam jāiet
vakarā pie miroņa un jāpieskaras

pie viņa kajam. Ar pieskaršanos

bailīgais paliek drošs.

A. Smagars, Ludza.

21033. Mironim, kad tas nomi-

ris, jāaptausta kājas un rokas, lai

nebūtu no viņa bail.

J. Jansons, Plāņi.

21034. Agrāk bērniem vecāki li-

kuši mironam kājas apgramstīt, lai

tiem no miroņiem bailes nebūtu.

K. Skujiņš, Smiltene.

21035. Lai nebūtu no līķiem bai-

les, tad mironam jāapgrābā kāju

pēdas, tad vairs nekad nebūs bai-

les.
P. Zeltiņa, Ikšķile.

21036. Kam ir bailes, tam jāpa-

ņem līķa kājas rokās un jāskatās
cieši miroņa sejā, tad bailes vairs

nemocīs.

E. Bukava, Rīga.

21037. Mironam vismaz jāpie-
liek roka klāt, tad no tā vairs ne-

baidīsies.
Z. Lace, Veclaicene.

21038. Līķim jāpieliek roka,

tad no tā nekad nebīsies.

A. Tidriķe, Pabaži.

21039. Kam no miroņa bailes,

jāparausta kādreiz miroņa krei-

sās kājas pirksts, tad tiks no bai-

lēm vaļā.
A. Šķere, Skaistkalne.

21040. Ja kādam bail no miro-

ņiem, vajag pieskarties pie viņa

miesas, tad vairs nav bail.

M. Koškina, Eleja.

21041. Kam no miroņa bailes,

tam mirons ar roku jāaiztiek.

K. Jansons, Plāņi.
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21042. Nomirušam cilvēkam jā-

noglauda piere, lai nav bailes no

miroņiem.

A. Skuja, Vestiena.

21043. Kam no miroņa bailes,

tam mironam trīs reiz papēži jā-
nobučo.

K. Jansons, Latgale.

21044. Kas no miroņa bīstas,

tam vajaga kādreiz palīdzēt kādu

mirušu cilvēku mazgāt, tad vairs

bailes nebūs.
P. Zeltiņa, Rīga.

21045. Ja kādam ir bail no mi-

roņiem, tad tam kādam savam no-

mirušam tuviniekam ir jāaizdara
acis.

J. Andriņš, Taurkalns.

21046. Kad kādā mājā kāds no-

mirst un tur no citām mājām pir-
mais ieiet vīrietis, tad tanīs mājās,
kur līķis, pirmāk mirs vīrietis, bet

ja ieiet sieviete, tad mirs sieviete.

Alksnis-Zundulis, Naudīte.

21047. Ja pie miesas ir kāds sa-

cietējums, tad tā vieta jāpieberzē

pie miroņa, lai tā kaite noietu.

P. S., Rīga.

21048. Ar gredzenu vai saktu,

ar kuru ir vairāki miruši, var

riebt, t. i. burt, atņemt sāpes v. 1.1.

A. Aizsils, Kalsnava.

21049. Kad mazi bērni krauci-

nājot, tad vajagot tik ar miroņa

pirkstu nobružāt un bērni vairs ne-

kraucināšot.

V. Strautiņš, Taurupe un Zelgauska.

21050. Ja ar miroņa roku pa-

šļauka kādu slimu vietu, tad ar to

var dziedēt dažādas slimības, tikai

mironam par to jādod kāds zieds.

A. Bīlenšteina rokraksts.

21051. Ka kaut kāda sāpe tai-

sās un ja tajās mājās nomiris ir

kāds cilvēks, tad vajaga paņemt

miroņa roku un saberzt to sāpi,
tad sāpe izbeidzas.

J. Banazis, Nīca.

21052. Vātis un augoņi jāap-

spaida ar miroņa roku, tad tie

noiet.

E. Laime, Tirza.

21053. Kad ar miroņa pirkstu
saberž acis, tad acis nekad nesāp.

A. Drāzniece, Nīca.

21054. Ja mironam nogriež pa-

pēdi un ar to pusnaktī trīs reiz

apiet ap kādu māju, tad tur var

lauzt logus vai durvis un neviens

nedzirdēs. Kad tas izdarīts, tad trīs

reiz jāatiet atkal atpakaļ: pie kura

pakša beidza, tur jāiesāk iet uz

otru pusi, lai viss paliek pa vecam.

K. Jansons, Plāņi.

21055. Ja ar miroņa kreisās kā-

jas stilba kaulu trīs reizes apiet ap

kādu māju, tad tur miegā neviens

nemost.

K. Jansons, Plāņi.

21056. Kad nū nabašnīka tauku

iztaisa sveci un ar tū aizdagtu apīt
treis reizes ap ustubu, kad cylvāki
ustubā aizmvguši, tad tī napasa-

mūss, lai kū grib dora uorā vai

arī ustubā, cikom jīm nanūmauks

kraklus par golvu. Taidu sveci

lītoi laupītuoji.

T. Beča, Preiļi.

21057. Ja mironim kreisā kāja

garāka, tad nākošais mironis būs

sieviete, ja labā — vīrietis.

E. Laime, Tirza.
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21058. Ja mironim viena kāja
esot mirstot sarāvusies, bet otra

palikusi garāka, tad tai mājā drī-

zumā vēl kāds miršot.

K. Skujiņš, Smiltene.

21059. Ja klūp, kur stāv mirons,

tad drīz jāmirst pakaļ.
A. Didriksone, Nogale.

21060. Ja mironam mugura

smird, kad to ņem no vietas ārā

un liek zārkā, tad kāds drīz pakaļ
mirs.

E. Laime, Tirza.

21061. Nevajaga mētāt miroņu
kaulus, tad nevar pa naktīm gulēt.

J. Atteka, Nīca.

21062. Ja mirējs ir nomiris aiz-

vērtām acīm, tad tai mājā būs drīz

atkal kāds mirons.

V. Pilipjonoks, Asūne.

21063. Kas līķim izņem aci, tam

laimīga roka.
I. Indans, Gārsene.

21064. Miruša bērna līķīšam ne-

drīkst ar kailu roku pie acīm aiz-

kārt, jo tad tam iekrīt acis un

viņš izskatās neglīts.

E. Zommere, Rauna.

21065. Vajagot paņemt to mutes

autiņu, ko liekot līķim uz ģīmja.

Tādi, no miroņiem ņemti šnudau-

gi, esot zagļiem. Ko viņi gribot ap-

zagt, tur pieejot pie vārtiem jeb

durvīm un vēdinājot ar šo autiņu,

tad visi cilvēki guļot tik stipri kā

nāves miegā, un neviens nekā ne-

dzirdot, tā ka viņi varot droši

strādāt.
K. Bika, Gaujiena.

21066. Tam, kas miroņu celāš,

tam vaigot naudu saņemt šauvā,

vispirms šauvas trīs reiz vienu ap

otru apgriezt, pēc tam naudu trīs

reiz sevim ap viduci apņemt un

tad to zārķī pie miroņa pielikt. Kas

tā izdariš, tam nemetīšoties ne-

kāds nelabums.

J. Ansbergs, Ēvele. Etn. IV, 173.

21067. Kamēr saule nav uzlēku-

si, miroņu nevar no istabas laukā

nest.

A. Armans, Ludza.

21068. Ja līķi nes uz klēti priekš
saules lēkšanas un kaķis skraida

pa zārku, tad mirējs atmostas.

A. L.-Puškaitis.

21069. Ja mironi iznesot ar zār-

ku no istabas un aizmirst zārka

vāku, tad tai mājā būs drīz atkal

kāds mirons.

V. Pilipjonoks, Asūne.

21070. Ja kaķis pārskrien pār

miroņa zārku, tad mirons atmos-

tas.

V. Līce, Līgatne

21071. Ja mironi grib atmodi-

nāt, tad uz tā zārka vāka jāuzliek

suns un kaķis, kuriem plēšoties
mironis uzmodīsies.

V. Līce, Līgatne.

21072. Ja kaķis pārlec pāri mi-

ronim un atpakaļ neatlēcis vēlāk

pārlec kādam gulošam cilvēkam

pāri, tad tas nomirst.

A. Lazdana, Kalupe.

21073. Ja, līķim klētī guļot, suņi

kauc, jāskatās caur suņu ausu

apakšu, tad var redzēt nelaiķa

garu staigājam.
A. L.-Puškaitis.

21074. Kad mirons mājā, tad,

ja tanī mājā ir nekristīts bērns,

pēdējais jānokristī, pirms miroņu

apbed.
K. Jansons, Plāņi.
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21075. Ja mājā ir nekristīts

bērns un mironis, tad mironi ne-

drīkst tikmēr apglabāt, kamēr

bērns nav kristīts.

E. Lapiņa, Vestiena.

21076. Ja iznes līķi, tad tā vieta,

kur mirons vai zārks stāvējis, jā-

nomazgā, lai nemirtu kāds no pie-

derīgiem.
M. Koškina, Elēja.

21077. Līķi nedrīkst nest no

istabas ārā ar galvu papriekšu, jo
tad drīz kāds mirst.

A. Irbeniece, Ezere.

21078. Kad, mvrūņam asūt baz-

nīcā, sveces dzīst, tad nu saimes

vēl kaids miers.

B. Spūlis, Vārkava.

21079. Kad mirons tiek ienests

kapsētā, tad viņš tūliņ top sma-

gāks.
P. Š., Ropaži.

21080. Kas miroņu kapā apro-

kot smiltis ar kājām piemīda, tas

paliek stīvs ar kājām.

K. Jansons, Plāņi.

21081. Miruši pēc nāves staigā-

jot apkārt un tiem cilvēkiem at-

riebjoties, kas viņiem ļauna da-

rījuši.
G. Pols, Valka.

21082. Lai mirons nevarētu at-

nākt no kapiem mājā, tad pēc pa-

glabāšanas, braucot mājā no ka-

piem, jāiegriež krusts kokā, tad

mirons līdz krustam atnākot un

tālāk netiekot.

G. Pols, Vecgulbene.

21083. Ļauns cilvēks, kas miris,

allaž atstāj savu dusas vietu un

atgriežas tikai gaiļu laikā atpakaļ.
Ja nu uz tā kapa uzguļas dzīvs cil-

vēks, tad mirons netiek vairs ka-

pā iekšā, lūdz dzīvo un izdara tam

visādus darbus, lai tik to ielaistu

vecā vietā.
J. Ceplenieks, Māņticība.
Austrums, 1889, 1196.

21084. Ļauns cilvēks, kas nav

otram nekā laba darījis, nevar tik-

mēr nomirt, kamēr vismaz nav ci-

tam ūdens krūzīti pasniedzis un

tak vienu paldies dabūjis.
E. Zommere, Rauna.

21085. Kad miroņu vēlas sap-

ņos redzēt, tad viņš neparādās vis

pirmā, bet otrā naktī, jo viņam jā-
noiet tāls ceļš.

P. š., Ropaži.

21086. Tai pašā rūmē — rijā,

klētī jeb pagrabā — kur glabāja

miroņu līdz bēru dienai, salika arī

bērēm taisītos ēdienus, lai mirons

redz, kas šim viņā saulē būs uz

galdiņa.
H. Skujiņš, Smiltene.

21087. Kad līķi ved uz kapiem,

tad jāizlej tam pakaļ spainis ūdens,

lai mirušā gars nenākot atpakaļ

spokot.
A. Auziņa, Jaunrauna.

21088. Lai mironis nenāktu at-

pakaļ, tad mironi izvadot uz dur-

vīm jāuzvelk trīs krusti un nesot

zārku ārā, jāizlej tam pakaļ spai-

nis ūdens.
T. Ķengā, Jelgava.

21089. Miroņus nekad nevajag

apglabāt bez apaviem, jo tiem pēc

apglabāšanas jāsargā kapsētas vār-

ti, līdz apglabās kādu citu.

E. Vīķele, Plāņi.

21090. Ja mirons kādu ķerot,
tad tam ceļā vajagot mest koka

krustiņus, lai viņš netiktu klāt.

K. Skujiņš, Smiltene.
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VIII. Raudu atmiņas mu-

šu dienās.

21091. Mirušā Andreja vedekla

palika visu nakti pie miroņa aug-

šā, skaitīja lūgšanas un dedzināja
skalus, lai nepaliktu tumsa un lai

ļaunie gari tam nekaitētu.

Rig. Almanach, 1864. Des al-

ten Andreas Tod, 50.

21092. Kamēr mirons nav iezva-

nīts, viņš jūt un dzird, ko ar viņu
dara. [Sal. zvanīšana.]

K. Jansons, Vijciems.

21093. Mironis, kas pēc nomir-

šanas vēl nav apzvanīts, visu dzird

un jūt, kas ap viņu notiek.

V. Miķelans, Asare.

21094. Kad kāds nomirst, tad

tanī mājā vajaga dedzināt trīs nak-

tis uguni, jo mirušā dvēsele staigā

apkārt.
M. Klēbacha, Sātiņi.

21095. Kad līķis aprakts, viņa
dvēsele atnāk vēl vienu nakti atpa-

kaļ uz veco vietu, kur nelaiķis dzī-

vojis. Tāpēc to nakti pēc līķa ap-

glabāšanas mājas iedzīvotājiem

jāizturas rāmi un godīgi, lai ne-

traucētu dvēseles staigāšanu.

Alksnis-Zundulis, Naudīte.

21096. Kamēr mironis nav likts

zārkā, tas visu dzird, tāpēc par vi-

ņu vajaga tikai labu runāt.

A. Šķērē, Skaistkalne.

21097. Mirons visu dzird un sa-

prot līdz tam laikam, kamēr mā-

cītājs saka: ~No zemes tu esi

ņemts!"
K. Jansons, Plāņi.

21098. Mironam esot klāt dzir-

de līdz tam brīdim, kad pie kapa

mācītājs uz to sakot: „No zemes

tu esi ņemts un par zemi tev atkal

jāpaliek!"
J. Jansons, Plāņi.

21099. Tic arī, ka miroņa dvē-

sele klausās, ko bērēs runā, un tā-

pēc neviens par mirušo sliktu ne-

runā.

Simenovs, Dole.

21100. Kad līķis atrodas mājās,
tad nevajaga par viņu runāt slikti,

jo viņš visu dzird, un aprunātā-

jam nakti rādās kā spoks.
K. Corbiks, Jelgava.

21101. Bērēs notiek par aizgā-

jēju dzīvas sarunas. Piemin lab-

prāt tikai aizgājēja labos tikumus

un teicamos darbus, un ja ienāk

runa par kādu peļamu atgadījumu,
tad griež vainu uz citiem viņa līdz-

dalībniekiem, jeb, ja tādu nav, tad

ļauns gars viņu, tik labu cilvēku,

apmānījis.
J. Dāvids, Biksere.

21102. Pa bēru laiku mirušo uz-

teica, slavēja, to darīja īpaši vecas

sieviņas un mātes mācīja bērnus,

lai neko aplam nerunā, jo tad tie-

kot kāda vaina.

Sams, Lejasciems.

21103. Runājot par mirušu cil-

vēku, jāpieliek katrreiz šādi vārdi:

~Lai guļ, kur likts", vai arī: „Lai

Dievs mielo viņa dvēseli!" citādi

nelaiķim nav kapā mierīgas dusas.

J. Ceplenieks, Māņticība.
Austrums, 1889.

21104. Kad mvruņi vad, na-

dreikst pa lūgu skatītīs, tad acis

suopēs.
T. Nagle, Varakļāni.

21105. Miroņu nedrīkstēja zai-

mot: kas to zaimoja, tam labi ne-

klājās.
H. Skujiņš, Smiltene.
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IX. Mirons sapņos.

21106. Ja negrib, lai miroņi nāk

sapnī, tad uz sliekšņa vakarā jā-
nober karsti pelni.

J. Zanders, Zaļenieki.

21107. Ja kādam mironis, trešā

naktī pēc miršanas, rādoties sap-

nī, tad tam jāmirstot.
J. Nīders, Alūksne.

21108. Kad nomirušu tēvu mur-

gos un sapņos redz, tad domā, ka

viņš laikam savas daļas grib no

visas mantas. [Sal. gribētājs.]
K. Silings, 1832. g., Tirza.

21109. Ja mirons radās sapņos,

tad viņš nāk kādu līdzi aicināt.

P. S., Rīga.

21110. Ja sapnī redz miroņu,

kas sauc kādu sev līdzi un tas aiz-

iet, tad tam (aizgājējam) ir jā-
mirst; ja neaiziet, tad tikai slimo.

V. Greble, Kalnamuiža, Val-

kas apr.

21111. Daži, kam nelaiķis nede-

vis miera, atrakuši viņa kapu un

apgriezuši zārku uz mutes; tad

mirons vairs nevarot no kapa iz-

nākt.
J. Dāvids, Biksere.

21112. Ja kāds no mirušiem ra-

diem sapņos kādu nobučo, tad no

tā tuvējiem kāds mirs.

P. 5., Rīga.

21113. Ja pa sapinim nomiru-

šam cilvēkam jādod mutes, tad

drīz vien dabūs dzirdēt jaunu nā-

ves ziņu.
H. Skujiņš, Smiltene.

21114. Ja sapnī kāds redzot, ka

tas mironim mutes dodot (skūp-

stoties), tad tam drīz jāmirstot.

A. Liepiņa, Lubāna.

21115. Katram cilvēkam, kam

rādoties sapņos mironi, viens mi-

rons esot laimē, otrs nelaimē.

H. Skujiņš, Smiltene.

21116. Ja pa sapņiem mironis

kaut ko dod, tad tas nozīmē laimi.

L. Ozole, Rīga.

21117. Ja mironis kādam ko

sapnī prasa, tad tam gaidāma ne-

laime; bet ja mironis sapnī kā-

dam ko dod, tad tas kļūs bagāts.
J. Pamplis, Garoza.

21118. Ja sapnī kaut ko saņem

no miroņa, tad kļūsi bagāts, būs

laime.

M. Zaube, Rīga.

21119. Ja sapnī mirons ko ie-

dod, tad tas ir labi.

I. Johansone, Rīga.

21120. Ja mirons sapnī ko dod,

būs laime; ja ko ņem, būs ne-

laime.

P. S., Rauna.

21121. Ja sapņos no miruša ko

ņem, tad labi; ja viņam dod —

slikti.

A. Mednis, Sarkaņi.

21122. Ja mirons sapnī ko dod,

tad drīz jāmirst.
M. Eglīte, Vijciems.

21123. Ja pa sapņiem redz mi-

roni atnākam un viņam kaut ko

dod, tad kāds no tuvākiem mirs.

L. Ozole, Rīga.

21124. Ja sapnī mironim ko dod,

tad kāds no tuviniekiem mirs.

L. Pilsētniece, Bebri.

21125. Ja sapnī kādam miru-

šam kaut ko iedod vai arī pats
aiziet tam līdz, tad drīz pats vai

cits kāds piederīgais nomirst.

T. Ķengā, Jelgava.
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21126. Ja sapnī redz mironi un

šis mironis kaut ko prasa un to

mironim dod, tad drīzumā tuvi-

niekos mirs.

A. Aizsils, Kalsnava.

21127. Ja pa sapinim mirons

nogriež matu šķipsnu, aiznes sev

līdza, tad rados kāds mirs.

H. Skujiņš, Smiltene.

21128. Ja sapnī redz mironi,

kurš vedina sev līdzi, lai iet dzī-

vot pie viņa, tad būs jāmirst.
M. Macpane, Alsunga.

21129. Ja sapnī kāds mirušais

cilvēks parādās un aicina līdzi, tad

drīz jāmirst.
A. Mūrniece, Cēsis.

21130. Ja sapnī mirons aicina

un ja ta aiziet viņam līdza, tad

zini, ka pašam drīz vien būs jā-
mirst.

H. Skujiņš, Smiltene.

21131. Ja sapņos parādās mi-

ronis un viņam aiziet līdz, tad jā-
mirst.

A. Luste, Ozoli.

21132. Ja sapnī redz mironi un

ja iet tam līdz, tad būs jāmirst.

E. Everts, Oļi.

21133. Ja sapnī kāds iet līdzi

mirušajam, tad tam arī būs jā-
mirst.

K. Meiers, Lubāna.

21134. Ja sapnī mirons ko pra-

sa — visvairāk kādu apģērba ga-

balu — un ja tam to iedod, tad

rados kāds mirs.

H. Skujiņš, Smiltene.

21135. Ja pa sapņiem runā ar

kādu miroņu, tad mirs kāds radi-

nieks.

A. Bīlenšteina rokraksts, Piltene.

21136. Ja kāds pa sapņiem mi-

ronim ko dod, tad tam drīz jā-
mirst.

K. Biša, Rencēni.

21137. Ja mirušais sapņos ēst

prasa, un tam dod ēst, tad devājs
drīz vien mirst.

T. Rigerte, Brunava.

21138. Ja sapnī mirons prasa

ēst, tad nevajaga dot. Ja dos —

tad kāds mirs.

L. Zvirbule, Jaunlaicene.

21139. Ja sapnī mironim kaut

ko dod, tad trūkumu piedzīvo.

M. Zaube, Rīga.

21140. Ja sapnī dod ēst miro-

nim, tad kāds no dzimtas locek-

ļiem mirs.

M. Zaube, Rīga.

21141. Ja mirušais rādās tuvi-

niekiem un it kā kaut ko lūdz, tad

dzimtā vēl kāds mirs.

L. Dukure, Kalnamuiža.

21142. Cilvēkam, kas sapnī re-

dzot kādu izmirēju un ar to saru-

nājoties, esot drīzumā jāmirst.
L. Aizpurve, Lubāna.

21143. Ja pa sapņiem mirons

ko prasa un tam arī dod, tad sap-

ņotājam būs jāmirst.
A. Bīlenšteina rokraksts.

21144. Ja pa sapinim mirons

dod labu dienu, tad drīz vien dzir-

dēs par jaunu miroņu.

H. Skujiņš, Smiltene.

21145. Ja sapnī redzot miroņus,
tad kādam dzimtas loceklim būšot

jāmirst.
E. Cimbule, Lauri.
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21146. Ja sapni redz mirušus

cilvēkus, tad drīz būs jāmirst.
A. Bauers, Ranka.

21147. Ja sapnī apģērbj kāda

mirušā drēbes, tad apģērbējs drīzi

mirs.

A. Liepiņa, Lubāna.

21148. Ja pa sapņiem ar miroņu

kopā ēd, tad būs bēru gods gai-
dāms.

H. Skujiņš, Smiltene.

21149. Ja pa sapinim mirons

kādam šuv vai dod melnas drēbes,

tad tas ir slimumā.

H. Skujiņš, Smiltene.

21150. Ja mirons pa sapņiem

prasa jeb ēd gaļu, tad kustoņi
nīkst.

H. Skujiņš, Smiltene.

21151. Ja sapni redz miroņu,

būs jādzer kāzas.

J. A. Jansons, Sigulda.

21152. Ja sapnī kāds nomiris

cilvēks ko noņem, tad būs ātri jā-
mirst, bet ja ko dod, tad būs liela

laime.

P. Āboliņa, Jelgava.

21153. Ja sapnī redz miroņus,

tad ilgi dzīvos.

E. Hiršsone, Talsi.

21154. Ja sapnī redz kādu mi-

rušu mācītu vīru un dzird no tā

kādu pamācību, tad tas ir uz man-

tošanu.

J. Kriķis, Starti.

21155. Ja sapnī redz mirušus

cilvēkus, tad gaidāms lietus.

K. Bruņinieks, Sēme.

21156. Ja ziemā sapnī redz mi-

roni, tad būs sniegs, ja vasarā —

lietus.

J. Krastiņš, Irlava.

21157. Kad ziema sapnī redz mi-

roņus, tad sniegs drīzi ies nost.

V. Saperovs, Vecpiebalga.

21158. Ja miroņu redz sapnī, tad

atkusnis sagaidāms.
V. Greble, Kalnamuiža, Val-

kas apr.

21159. Ja sapnī redz miroņu, tad

būs labs laiks.

P. Š., Rauna.

21160. Kad sapnī redz mironi

dzīvu, tad būs labs laiks.

A. Račevskis, Jaunpiebalga.

21161. Kad ziemā redz sapnī mi-

roņus, tad sniegs drīz ies nost; kad

vasarā redz miroņus sapnī, tad, ja

jauks laiks — drīz līs, un ja lietus

laiks — tas drīzi stāsies un būs

jauks laiks.

Alksnis-Zundulis, Naudīte.

21162. Ja sapnī redz dzīvu cil-

vēku mirušu, tad gaidāms atkusnis

vai lietains laiks; ja redz mirušo

dzīvu, tad būs sniegputeņi.

A. Upmane, Jaungulbene.

21163. Ja sapnī redz miroņus,
tad sagaidāmas laika maiņas.

A. Zvejniece, Piebalga.

21164. Ja sapnī miroņu redz dzī-

vu, tad laiks grozīsies.
K. Jansons, Plāņi. V. Span-

degs, Pociems.

21165. Ja sapņos redz mironi,
mainīsies laiks.

A. Mednis, Sarkaņi.

21166. Ja sapnī redz mironi, tad

būs silts laiks.

M. Navenickis, Zasa.



Mirons — Miršana 1289

21167. Kad nomirušus cilvēkus

redz sapinī dzīvus, tad būs slikts

laiks: ziemā putenis, vasarā lietus

un vēsums.

J. Apsalons, Sēļpils.

21168. Kad sapnī redz miroņus,

tad sagaidāms slikts laiks.

K. Lielozols, Nīca.

21169. Kad sapnī redz mironi

aprokam, tad būs slikts laiks.

A. Račevskis, Jaunpiebalga.

21170. Ja pa sapņiem redz mi-

roņu ejam jeb braucam, tad tas ir

vējainā laikā.

H. Skujiņš, Smiltene.

21171. Ja sapnī redz mironi pie-

ceļamies, tad būs salts laiks.

M. Navenickis, Zasa.

21172. Ja nomirušu cilvēku sap-

nī dzīvu redz, tad būs auksts laiks,

ja nomirušu — silts.

E. Laime, Tirza.

21173. Kad sapnī redz miroņu,

piem., augšām ceļamies, tad būs

salts (auksts) laiks. Kad miroņu

paglabā, tad mīksts laiks.

Aronu Matīss no vecas mā-

miņas, Bērzaune.

21174. Kad sapnī ar mironi ru-

nā, būs slapja gaisa.

I. Bergmanis, 1862. g., Bārta.

21175. Kad sapnī miroņu redz

atdzīvojamies, tas ir uz pastāvīgu

gaisu.
I. Bergmanis, 1862. g., Bārta.

MIRONU DANCIS.

21176. Plikas sievietes dancoju-
šas brūtes jeb brūtgāna bērēs ap

vienu guļošu, it kā mirušu cilvēku.

Libausche Zeitung, 1926, 152,

Nīgranda.

MIRŠANA.

21177. Senāk visi cilvēki zinā-

juši, kad viņiem jāmirst. Reiz

viens vecītis taisījis sētu un sējis
mietus ar salmiem. Dievs brīnē-

jies un sacījis: „Ko tu, vecais tēvs,

mietus ar salmiem sien! Cik ilgi
tie turēs?" Vecītis atbildējis: ~Man

drīz jāmirst, manam mūžam pie-
tiks!" No tā laika Dievs nolicis, lai

cilvēks vairs nezina sava mūža

gala.
P. S., Rauna. P. Zeltiņa, Ikšķile.

21178. Par miršanu nevajag ru-

nāt, jo viena stunda cilvēka mūžā

ir tāda: ja piemin, ka grib mirt,

tad tūliņ nomirst.

M. Macpane, Alsunga.

21179. Nāve tiek sludināta šā-

dos gadījumos: kad ķirmi dzird

sienā graužam, kad circenis stipri
dzied, kad ūpis mājas tuvumā vaid,

kad dzeguzi dzird pavasarī tukšā

dūšā pirmo reizi kūkojam, kad

dzeguze kūko uz mājas jumta, kad

suns gaudo galvu uz zemi noliecis,

kad vista velk kādu salmu, kad

dumpis brēc.

Inland, 1855, 309.

21180. Kad degunā iesit līķa
smaka, tad dzirdēs, ka kāds miris.

P. Š., Ropaži.

21181. Ja kāds drīz mirs, tad

dzird suni gaudojam, vai arī pulk-
stentiņš (kokgrauzīts) sienā tiks.

M. Vētra, Tirza.

21182. Mirējam pēdējā brīdī va-

jaga uzsegt tikko nodīrāta vilka

ādu virsū, tad viņš vairs nemirst.

K. Jansons, Plāņi.

21183. Maja, kur divi viena reize

mirst, mirs drīz arī trešais.

K. Jansons, Plāņi.
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21184. Tie cilvēki, par kuriem

runājot, ka viņi mirs, nemirstot.

K. Jansons, Plāņi.

21185. Priekš miršanas logu at-

vērt nedrīkst, jo tad varot priekš-
laikus izlaist dvēseli.

Skolotāji, Rīga.

21186. Kad redz cilvēku mir-

stam, tad tagadējs gaiss būs citāds.

I. Bergmanis, 1862. g., Bārta.

21187. Ja kāds ģimenes loceklis

nomirst vecā mēnesī, tad paliku-
šiem sākas grūta dzīve, ja jaunā —

viegla.
V. Miķelans, Rubeņi.

21188. Kas mirstot pēc pusdie-
nas vai vakarā, tam viņā pasaulē
klāšoties grūti; kas no rīta mir-

stot, esot svēts cilvēks bijis.
P. Rozens, Garoza.

21189. Ja kāds nomirst ceļmalā

jeb citur, bet apglabāts tiek kap-
sētā, tad to vietu, kur miris, ap-

zīmē un apkopj ar puķēm.

G. Pols, Vecgulbene.

21190. Vietā, kur kāds nelabi

miris, iecērt krustu, lai mirušā

dvēsele aizietu ar mieru.

A. Liepiņa, Lubāna.

21191. Cilvēks, kuram neviens

nav paldies teicis, nevar nomirt.

A. Užane, Skujene.

21192. Ļauns cilvēks nevarot

drīz nomirt, bet ilgi mocoties, un

ja kāds svešs cilvēks, kas neko ne-

zinot par slimnieku, pieejot slepen

pie loga, tad tas varot redzēt, kā

Dieva un velna eņģeļi strīdoties cil-

vēka dvēseles dēļ.

A. Liepiņa, Lubāna.

21193. Ja kādā vietā kāds nelabi

mirstot (ka tas pats nonāvējas, vai

to nonāvē), tad mirušā dvēsele

klīstot turpat apkārt, iekams pie-
nākot Dieva noliktais laiks, kad

tam jāmirst.
A. Liepiņa, Lubāna.

21194. Kad dzimtā nomirst kāds

cilvēks, tad vajaga Dievu pielūgt.
Ja nepielūdz, tad mirušais nedod

mājiniekiem mieru.

I. Upenieks, Skrunda.

21195. Ja cilvēks mirst, nokrīt

viena zvaigzne.
H. Dravniece, Alūksne.

MIRTE.

21196. Brūtes vaiņaga mirti va-

jaga iestādīt podā. Ja šī mirte aug,

tad klāsies labi; bet ja neaug, tad

dzīve būs nelaimīga.
V. Pavāre, lecava.

21197. Vislabāk mirtes aug, ja

stādiņu nozog.
L. Zvaigzne, Gaujiena.

21198. Mirtes vislabāk aug, ja

stādiņu otram nozog.

A. Tidriķe, Pabažu jūrmala.

21199. Ja mirtes nīkst, mājas
kāzas gaidāmas.

V. Hāzena, Nītaure.

21200. Ja meitai mirtes neaug,

tad tā paliks vaiņagā.
L. Zvaigzne, Gaujiena.

21201. Jaunas meitas audzē mir-

tes, lai būtu ko kāzām kroņus iz-

pīt.
.1. Banazis, Nīca.

21202. Ja audzē mirtes brūtes

vaiņagam un ja tās nokalst, tad

kāzas izputēs.
A. Berķe, Mētriena.
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21203. Kad laulātam cilvēkam

mirtes labi aug, tad tam gaidāma

otra laulība.

K. Lielozols, Nīca.

21204. Mirtes kad grib stādīt,

stādiņu vajaga nozagt, tad labi

augot.
K. Lielozols, Nīca.

21205. Mirtes nedrīkst sestdienā

lauzt un citam dot, citādi mirtes

nīkst.
A. Vikmane, Liepupe.

21206. Ja iznīkst mirtes, tad

meita nedabūs apprecēties.

O. Eglīte, Glūda.

21207. Ja no mirtes zog stādiņu,
tad tā vairs neaug.

L. Rone, Ikšķile.

21208. Kam mirtes neaug, pa-

liek veca meita.
E. Kuške, Rūjiena.

21209. Ja kādas mājas mirtes

labi aug, tur kāzu drīz nebūs.

V. Miķelāns, Dunava.

21210. Ja puiši mirtes aiztiek,

tad mirtes vairs neaug.

E. Laime, Kalsnava.

21211. Ja mirtes īpašniekam aug

labi mirtes, tad būs jāprecas, ja
kalst zemē, — jāmirst.

J. Jakāns, Prode.

21212. Kam nolemtā mirte labi

aug, tam būs agri jāmirst.
P. Zeltiņa, Ikšķile.

21213. Ja meita priekš kāzām

vaiņagu zaudējusi, tad viņai līga-

vas vaiņagam nevar mirtes dot, jo
tad tās vairs neaug.

E. Laime, Tirza.

21214. Ja meitu mātei aug kup-
las mirtes, tad meitas paliek neiz-

precētas; ja mirtes nīkuļo, tad ot-

rādi.

A. Pidriks, 60 g. v., Sauka.

21215. Ja mirtes apgriež veca

mēnesī, tad viņas iznīkst.
A. Kondrate, Veļķi.

21216. Ja mironi pušķo ar mir-

tēm, tad aplauztās mirtes iznīkst.

L. Rone, Ikšķile.

21217. Ja grib mirtes ieaudzēt,

tad mazu mirtes zariņu vajag vien-

mēr turēt dziesmu grāmatā.

L. Pogule, Gatarta.

21218. Ja jauneklis un jaunava

nodomājuši precēties, tad, lai zi-

nātu, vai viņi viens otram uzticas,

vajaga iedēstīt divas mirtes vienā

podā. Katrs no viņiem ievēro savu

mirti. Ja puiša mirte izput, tad

puisis nebūs uzticīgs meitai; ja
meitas mirte izput — tad meita

nebūs uzticīga puisim.
V. Krieviņš, Daugmale.

21219. Ja jaunava iedēsta mirti,

kas viņai bijusi iesvētīšanā pie

krūtīm, un kad šī mirte aug, tad

jaunava tanī gadā apprecēsies. Bet

ja mirte neaug, tad nekad neappre-

cēsies.

V. Krieviņš, Daugmale.

Mirte sapnī.

21220. Ja meita pa sapinim mirti

stāda, tad tā būs brūtē.

H. Skujiņš, Smiltene.

21221. Ja sapnī stāda mirti, tad

būs kāzas.

J. Jurjāns, Jaungulbene.

21222. Ja meita pa sapinim redz

sev galvā miršu kroni, tad šai būs

kāzas.

H. Skujiņš, Smiltene.
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MISIŅKĀJA.

21223. Kad vasaru dienvidus lai-

kā saceļas viesulis un pastāv tikai

neilgi, tad to lamā par Misiņkāju,
lai viņš ietu drīzāk projām.

E. Linge, Salaspils.

MĪKLAS.

21224. Ja mīklas min, tad velns

aiz stūra klausās.

H. Šiliņa, Penkule.

MĪKLENES.

21225. Ja mīklenes nozied

priekš maija, tad būs labs siena

laiks un rudzi būs pļaujami priekš
Annas dienas.

A. Bērziņa, Aloja.

MĪKLU TĒVIŅŠ.

21226. Par mīklu tēviņu sauc

lielo odu

P. Š., Rīga.

21227. Pazīstamie odi esot lielo

odu bērni.

P. Š., Rauna.

MĪŠANA.

21228. Ceļa vidū nedrīkst mīst,

jo tad Laimai ceļu aiztur.

A. Vaskis, Tukums.

21229. Kas ceļa vidū miezn, tas

aizmiezn Laimai ceļu, un tā aiziet

viņam garām.
J. Rubenis, Ērgļi.

21230. Ja diviem pa ceļu ejot

grib mīzt, tad tiem mieznot jāstāv
līdzās, lai tiem Laimīte pa vidu

neiziet.

K. Jansons, Plāņi.

21231. Lināja nevajag mīzt, lai

liniem nav zīdeņa.
K. Jansons, Plāņi.

21232. Kviesaitē un linailē ne-

drīkst mīzt: no kviesaites nākot

dievmaize, no linaites dievgaldam

galddrāna.
O. Darbiņš, Birži.

21233. Es nemīzu lināja,
Ne otra kviesaine:

No liniem galdautiņš,
No kviešiem dievmaizīte.

LD 28337.

21234. Strādniekiem nesot uz

lauku ēst, kamēr nesamais rokā,

nedrīkst mīzt, jo tad ēdāju ēd ģē-
lis (slikta dūša).

V. Miķelāns, Asare.

21235. Kad šķērsam miez pari

par baļķi, tad velns mirst.

T. Cimdiņa, Ķoņi.

21236. Ja krusta miez, tad žīds

mirst.
A. Plaudis, Kosa.

21237. Sievietēm jāmiez ceļa

kreisajā pusē, jo ja miez labajā
pusē, tad apmiez savu laimi, ja uz

ceļa — citi min kājām.
E. Jēpe, Palsmane.

21238. Aitu aizgalda nevajag
mīzt, tad rokas svīst.

I. Indans, Gārsene.

21239. Zagaraine nedrīkst mīzt,

tad pirkstiem metas atskabargas.
J. Jaunsudrabiņš, Nereta.

21240. Malkcirsnē nedrīkst mīzt,

tad pie pirkstu nagiem rodas at-

skabargas.
J. Apsalons, Sēļpils.

21241. Uz skaidiena nedrīkst

mīzt, tad būs panadzes.
I. Indans, Gārsene.

21242. Kas zāģu skaidās miezn,

tam aiz ienadžiem atskabargas me-

tas.

K. Jansons, Plāņi.
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21243. Nevajag mīzt ūdenī, ci-

tādi pastarā dienā vajadzēs visu

izdzert.
J. Jaunsudrabiņš, Nereta.

21244. Ūdenī nedrīkst mīzt, jo
citādi pastarā dienā šis ūdens bū-

šot jāizdzer.
O. Darbiņš, Birži.

21245. Nevajagot mīzt ūdenī, jo
tas būšot pastarā dienā jāizdzer.

A. Strode, Budzēti.

21246. Ja ceļa vidū miez, tad sa-

vai laimei acis piemiez.
V. Hāzena, Nītaure.

21247. Ja kāds uz ceļa miezn,

tad tas tai pašā ceļā satiks vilku.

V. Arbidāns, Latgale.

21248. Ja uzmiez tādā vietā, kur

kāds slims cilvēks ir mazgājies un

izlējis ūdeni, tad saslimst ar tādu

slimību.
J. Širmanis, Vilzēni.

21249. Ja kāds ugunī miezn, tad

tam izsutīs mieznamais.

A. Korsaks, Ezere.

21250. Uz kvēlošām oglēm ne-

drīkst mīzt, jo tad mīzelnieks čū-

lājot.
A. Salmans, Balvi.

21251. Kad labība apsēta, ne-

drīkst tūliņ mīzt, bet papriekš jā-

padara kāds darbs.

I. Indāns, Gārsene.

21252. Plikam cilvākam navaja-

ga meist, to rūķis sveist dorbu

struoduojūt.
Bez paraksta.

21253. Kad vairāki cilvēki reizē

miezn, tad vajaga mīzt tikai vienā

ceļa pusē, jo citādi Laime netiek

cauri. [Sal. ceļošana.]
J. Bubenis, Ērgļi.

21254. Kas uz celiņa miezn, tam

dūmi acīs kož.

K. Jansons, Plāņi,

21255. Kad uz celiņa miez, tad

māte mirst.

J. Steglavs, Jelgava.

21256. Ja no mājas izejot mīzt

grib, tad būs laime priekšā.
K. Jansons, Plāņi.

21257. Ja ejot iegribas mīzt, tad

gājums veltīgs.
E. Lācis, Tirza.

21258. Ja pret vēju miezn, tad

lietus līst.

K. Jansons, Plāņi.

21259. Ja nejauši gadās diviem

krustaniski mīzt, tad velnam sāpot

galva.
H. Skujiņš, Smiltene.

21260. Ja mīznī krustā, tad vel-

nam galva sāp.
O. Darbiņš, Birži.

21261. Pret aizturētu mīšanu

cilvēkiem un lopiem jāsavārī caur-

skreju zāles (skat. caurskreju zā-

les) un jādze*r.
J. Bubenis, Ērgļi.

MĪZALI.

21262. Mīzalus dzer pret diloni.

K. Jansons, Plāņi. P. Š.,
Bauna un Bīga.

MĪZENES.

21263. Ja mazās skudres [mīze-
nes] savus perēkļus sadzen virs ze-

mes, tad būs lietus.

V. Šiliņa, Sērene.

21264. Ja zemes skudras [mīze-

nes] dzen pūžņus augšā, tas no-

rāda uz lietu; ja pūžņi nav nekur

redzami, tas — uz labu laiku.

J. A. Jansons, Bīriņi.
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21265. Kad mīzenes piepūļojas
mēslu čupās un siena gubās, tad

būs pali.
K. Jansons, Plāņi.

21266. Ja purva pļavās mazās

skudriņas (mīzenes) spārnos, tad

sagaidāms lietus laiks.

V. Grūnbergs, Jaunpiebalga.

21267. Ja mīzenes daudz laide-

lējas, tad būs nelabs laiks.

A. Plaudis, Kosa.

MUCA.

21268. Ja mucai ir pikta smaka

iekšā, tad vajaga to izplucināt ar

karstu ūdeni un kadiķiem jeb vā-

veriņiem.
Veca vārdnīca no 17. g. s.

MUGARIS.

21269. Mazus bērnus šūpojot,
piesauca Mugarīti, lai tos iemidzi-

nātu un sargātu, ka ļaunie gari ne-

pārmaina. Mēdza dziedāt: „Cuči,

guli, maziņais, Mugariņa midzi-

nāts!"
Kurzeme.

MUGURA.

21270. Kad par muguru sit un

sitot dun, tad tas būs saimnieks

jeb saimniece.

R. Bērziņš, Džūkste.

21271. Ja sitot pa muguru, pret

krūtīm, mugura skan, tad tā (tas)
būs saimniece (-nieks).

M. Zariņa, Ogresgals.

21272. Kam mugura dun, kad

pieklapē, tas būs bagāts jeb saim-

nieks.

P. Zeltiņa, Ikšķile.

21273. Ja mugura niez, ta ir zī-

me, ka gaidāms pēriens.
F. Maķevics, Nogale.

21274. Kad mugura niez, tad pē-
riens sagaidāms.

T. Dzintarkalns, Talsi.

21275. Kad mugura niez, tad da-

būs pērienu.
H. Jankovska, Rīga.

21276. Kad mugura niez, tad da-

bon pērienu.
R. Bērziņš, Džūkste.

21277. Ar muguru nevajag dur-

vis grūst, tad Ziemassvētku vakarā

muguru var redzēt pie durvīm.

A. Biedriņa, Bīga.

MUIŽA.

21278. Muižas zvans, kad tas

pusdienā zvanot, saucot: ~Teļi lau-

kā, teļi laukā, kungs ellē, velns

muižā."

K. Skujiņš, Lielvircava.

21279. Muižās zvans zvana: „Šim

ķiļķens, tam ķiļķens, nammeitai

pusķiļķens." Jeb atkal:
~ Kungs

ellē, velns muižā."

L. Zēberga, Talsi.

MULDA.

21280. Jauna mulda jāizsmērē

ar sīpoliem, tad labi maize rūgs.

E. Zirnītis, Lubāna.

MURDS.

21281. Murdu vajagot sākt pīt
svētdienās dievvārdu laikā, tad zi-

vis labi ķeroties. [Sal. tīkls.]
K. Skujiņš, Aumeisteri.

21282. Svētdienā vajaga iesākt

murdu mest, lai tanī vienmēr zivis

lien.

K. Jansons, Plāņi.



21283. Pirmā gavēņa svētdienā

vajadzējis iesākt rīkšu murdus pīt.

Tādos murdos zivis labi līdušas.

H. Skujiņš, Smiltene.

21284. Kad noauž murdu, tad

jāieliek ezis murdā, lai zivis labāk

ķeras.
A. Broža, Naukšēni.

21285. Zivju ķeramo murdu va-

jag likt ūdenī tad, kad baznīcā sā-

kas dievkalpošana, tad labi ķeras
zivis.

A. Kondrate, Cēsis.

21286. Murds upē jāliekot diev-

vārdu laikā, kad mācītājs uzkāpjot
kancelē, tad daudz zivju lienot.

J. Jansons, Plāņi.

21287. Ja murdā atrod tikai vie-

nu zivi un to iemet ūdenī atpakaļ,
tad tanī murdā vairs neies neviena

zivs.

K. Jansons, Plāņi

MURGI (gari).

21288. Ar vārdu „murgi" tiek ap-

zīmēti tādi gari, kas dzenas dzīva-

jiem atdarīt un atgādināt visu to,

ko tie pie viņiem noziegušies. Viņi
varot pat cilvēku nogalināt. Arī tie

tēli, kuri dara cilvēka apziņu ne-

mierīgu un stāv arvien priekš acīm,

atgādinādami vecos noziegumus un

grēkus, tiek saukti par murgiem.

[Sal. dvēsele, gari.]
J. Šiķēns, Vecumnieki. Etn.

IV, 1894, 86.

MURGI.

21289. Kad kāds murgo, tad tam

uz kailām krūtīm jāskaita tēva rei-

ze līdz vārdiem: ~Atpestī mūs no

ļauna!" Un tad jāsaka: „Dievs

Tēvs + Dievs Dēls + Dievs svētais

Gars + Amen." Šie vārdi trīs reiz

jāskaita, tad jāmetas ceļos un jā-

svētī kāds trauks ar ūdeni. Tēva

reizi skaitot, no trauka jādod sli-

mam vairāk reizes dzert.

H. Skujiņš, Smiltene.

21290. Pret murgiem derot kvē-

pināšana ar baldrijāna ziediem.

M. X., Sauka.

21291. Ja vīrietis nakti murgo,

tad to vajaga pērt sieviešu brun-

čiem, ja sieviete — vīrieša svār-

kiem.

E. Jēpe, Palsmane.

21292. Par murgiem sauc nesa-

karīgus un nepatīkamus sapņus.

P. Š., Rauna.

MUŠAS.

I. Mušu košana.

21293. Mušas kož uz lietu. [Sal.
blaktis, blusas, odi.]

S. Gūberts, 1688.

21294. Kad mušas, odi, blusas un

utis kož, tad būs lietus.

K. Jansons, Plāņi.

21295. Ja mušas niknas un kož,

tad būs lietus.

I. Dzilna, Lubāna.

21296. Kad mušas stipri kož un

lopi daudz bizo, tad būs lietus.

K. Bika, Gaujiena.

21297. Kad vasara mušas nikni

kož, tad būs lietus.

K. Corbiks, Kroņa-Vircava.

21298. Ja mušas stipri kož un

lien acīs un ausīs, tad lieti gaidāmi.

Z. Lancmanis, Lejasciems.

21299. Ja mušas stipri kož, tad

gaidāms lietus.

L. Zvaigzne, Gaujiena.
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21300. Kad mušas stipri kož,

tad gaidāms lietus.

A. Zvejniece, Lubāna.

21301. Kad mušas sīvi kož, tad

mēdz teikt, ka lietus būs.

M. Cukure, Nīca.

21302. Ja mušas nikni kož, tad

būs lietus.

V. Greble, Kalnamuiža, Val-

kas apr.

21303. Ja mušas lien acīs, tad

būs lietus.

K. Lielozols, Nīca.

21304. Ja mušas acīs lien — bus

lietus.

Z. Lace, Veclaicene.

21305. Ja mušas ļoti sirdīgi kož

un lien cilvēkam acīs, būs lietus.

L. Jenne, Allaži.

21306. Mušas acīs lien, bus lietus.

A. Tidriķe, Pabažu jūrmala.

21307. Ja cilvēkam krīt mušas

acīs, tad tam drīzumā jāmirst.
K. Steinbergs, Skrunda.

21308. Ja mušas lien acīs, tad

būs lietus.
R. Vucene, Lubāna.

21309. Ja mušas kož sāpīgi,
būs lietus.

M. Rullē, Lubāna.

21310. Jo mušas stypri kuduos,

tad byus leits.

M. Apejs, Stoļerova.

21311. Kad vasarā sanāk daudz

mušu istabā, tad būs lietus.

K. Corbiks, Kroņa-Vircava.

21312. Kad mušas kož, tad bus

lietus.

M. Navenickis, Zasa.

21313. Ja mušas stipri dzeļ, tad

būs lietus.

A. Miglava, Rīga.

21314. Ka myusa suoks cīši kūst,

un cik ju cvlvāks nadzanuos, bet jei

vys pi juo skrīs, itei pīzīmēj tam

cvlvākam ar kū nebejs lomuotis

vai pazaukautīs.

V. Podis, Rēzekne.

21315. Ja mušas tup pie griestu,
tad būs nelabs laiks.

K. Lielozols, Nīca.

21316. Kad mušas mīt pie krāsns,

tad būs auksts laiks.

K. Lielozols, Nīca.

21317. Ja mušas ziema istaba at-

dzīvojas un sīc, tad būs atkusnis.

M. Spilva, Druviena.

21318. Ja istaba mušas sīc, tad

laiks mainīsies.

A. Aizsils, Lubāna.

11. Mušu daudz.

21319. Kad ir daudz mušu, tad

būs labs gads.
P. Zeltiņa, Ikšķile.

21320. Ja vasara redz daudz mu-

šu, tad togad ir labi rudzi.

K. Bērziņa, Rīga.

21321. Kad vasara pulka mušu,

tad griķi izdodas.

Latv. Avīzes, 1824, 32.

21322. Kad daudz mušu, tad būs

labs griķu gads.
K. Jansons, Plāņi.

21323. Ja pavasarī daudz zaļo
mušu, tad būs laba reņģu zveja.

V. Saulīte, Mālpils.
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111. Mušas ziema.

21324. Kad ziemu mušas pa is-

tabu laižas, tad būs silts laiks.

Z. Lancmanis, Lejasciems.

21325. Kad ziemu kūtī no sie-

nām noslauka mušas, tad vasaru

kūtī nebūs mušu.

Z. Lancmanis, Lejasciems.

21326. Ja ziema pa istabu laižas

mušas, tad tur kāds mirs.

V. Pilipjonoks, Asūne.

IV. Mušas laimes zīlē-

šanā.

21327. Ja muša pārlaižas par

piena bļodu, tad dabū dāvanas.

A. Miglava, Daugavpils.

21328. Ka myusa skrīdama īk-

riss cilvākam ēdinī vai tejā, itei

pīzīmēj, ka dabuosi nu kuo nebejs
lelu gastinču, vai kaidu lobu dor-

bu, nu kurys nupelneisi cīši labi.

V. Podis, Rēzekne.

21329. Kod cylvākam, kod jis īt

un jam tiks mutī myusa, itei pīzī-

mēj, ka jū, kur jis īt, paskaiteis par
mulki un tad vel smīsīs nu juo.

V. Podis, Rēzekne.

V. Mušu izdzīšana.

21330. Zaļās ceturtdienas, Lielās

piektdienas un pirmās Lieldienas

rītā priekš saules lēkšanas jāizslau-
ka istaba un mēsli jāaiznes par ro-

bežu, tad nav mušu.

Z. Lancmanis, Bukaiši.

21331. Lai vasarā nebūtu mājā
daudz mušu, tad Zaļā ceturtā, Lie-

lā piektā un Lieldienā no istabas

izslaucītie mēsli jāaiznes uz krust-

ceļiem jeb jāiemet ūdenī.

F. Brīvzemnieks, VI, 1881. 197.

21332. Lai vasarā nebūtu mājā
daudz mūsu, tad istabas mēsli, kas

saslaucīti Zaļā ceturtdienā, Lielā

piektā un Lieldienā, jāsviež uz

krustceļiem jeb arī tekošā ūdenī.

F. Brīvzemnieks, VI, 1881. 197.

21333. Kad arājs iziet pavasar

pirmo reižu art ārā, tad vajaga vi-

ņam nozagt pirmo velēnu un aiz-

likt istabā un kūtī aiz dzieda, lai

mušas nav.

J. K. Dambergs, Ēdole.

21334. Lai nebūtu tik daudz mu-

šu un dunduru, tad lai nozog arā-

jam, kad pavasari iziet pirmo reizi

art, vienu velēnu un to aizbāž istabā

aiz griestiem.
B. Blumbachs, Lībagi.

21335. Lai iznīcinātu mušas, tad

pavasari, arājam nezinot, jāpaņem

pirmā velēna un jāaizbāž aiz gries-
tiem.

G. Pols, Bauska.

21336. Ja grib, lai vasaru mušas

nav kūtī, tad arājam pirmo vagu

dzenot, jānes zobos cimds ar ze-

mēm. Pēc tam zemes jāizkaisa kūtī.

R. Vītiņa, Tukums.

MUŠMIRAS.

21337. Mūsmēres apsmērē ar

kreimu, izcep uz pannas vai sasu-

tina uz oglēm, tad mūsas viņas ēd

un nobeidzas.

P. S., Rauna. Etn. IV, 1894,

Odziena.

21338. Mušmires nedrīkst ar pli-
ku roku ņemt, tad nemirst mušas.

A. Aizsils, Meirāni.

21339. Mušmiras iebāž pudelē un

ieliek krāsnī. Ar izkusušo šķidrumu

smērēja slimos locekļus.

N. Ozoliņš, Grostona.
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21340. Mušmiras jāiebāž pudelē,

jāsapūdē un virsū jāuzlej spirts. Šīs

zāles lieto pret roku tirpumu un

vispārim pret reimatismu.

Etn. IV, 1894, Auļukalns.

21341. Mušmiras ieliek spirtā un

traipa tādas vietas, kur ir kaulu

sāpes.
P. Š. no P. Smeltera, Skaista.

21342. Ja kāds saēdies mušmi-

res, tad vajaga izgulēties kaņepēs,
citādi paliek akls.

K. Baumane, Baldone.

MUTE.

21343. Mutei ir trīs atslēgas: zo-

bi, lūpas un domas.

J. Rubenis, Ērgļi.

21344. Kam maza mute, tai

daudz brūtgānu.
E. Lapiņa, Vestiena.

21345. Kod pi cvlvāka lela mutja

un rasni lyupi, tod itei pīzīmēj, ka

taids cvlvāks ir lels sliņķis un na-

grib struoduot nikaida dorba.

V. Podis, Rēzekne.

21346. Kad mute niez, tad kads

kukuli atnesīs.

A. Bīlenšteina man.

MUTES MAZGĀŠANA.

21347. Ja muti nomazgā, bet ne-

noslauka, tad deviņas dienas pieder
velnam.

V. Greble, Kalnamuiža, Val-

kas apr.

21348. Kas vakara muti mazgā,

tas velnam pakaļu mazgājot.
P. Eglīte, Priekuļi.

21349. Ja mazgājoties liek pie
mutes ūdeni vairāk par trim rei-

zēm, tad mazgā velnam muti.

H. Vieglais, Vecpiebalga.

21350. Pēc mazgāšanās jāslauka

papriekšu rokas, nevis seja, jo tad

zobi sāpot.
P. Eglīte, Priekuļi.

21351. Kad muti nomazgā, tad

vajaga noslaucīt papriekšu rokas un

tad muti, lai nesāp zobi.

M. Ķaupelis, Nīca.

21352. Ja muti mazgājot ada ir

mīksta, tad labi ies.

A. Aizsils, Lubāna.

21353. Ja muti mazgā un neno-

slauka, tad velns paņemot dvēseli.

H. Šiliņa, Penkule.

21354. Vakara nevajaga mazgāt
muti, jo tad sagaidāma nelaime.

T. Ķengā, Jelgava.

21355. Mazgājamā traukā ne-

drīkst atstāt netīru ūdeni, jo tad

mājās ceļas naids.

T. Ķengā, Jelgava.

21356. Trauku lupatā nedrīkst

mutes slaucīt, jo tad par to visi ru-

nā kā par lupatu.
E. Laime, Tirza.

Mutes mazgāšana sapnī.

21357. Ja sapnī mazgā muti, tad

būs laba laime.

J. Jurjans, Jaungulbene.

MUTSLAUCIS.

21358. Ja viens otram dāvina

mutautiņu, tad viņiem būs jāšķiras.
A. Miķelsone, Rencēni.

21359. Otram nedrīkst dāvināt

mutslauci, tad ar apdāvināto sanāks

naidā.

P. Zeltiņa, Rīga.

21360. Ja dzimšanas dienā dāvā

kabatas lakatiņu, tad pēc kāda laika

sastrīdas.

V. Dzilna, Rembate.



21361. Ja kabatas draniņu dā-

vātu dabū, tad būs jāraud.

M. Vētra, Rencēni.

21362. Nikod nadūdit sovu da-

guna lakateņi (skusteni) eytam par

tū, ka byus nalabi, byusit dusmeigi.
V. Podis, Rēzekne.

21363. Otra pazaudētu mutslauci

nedrīkst no zemes pacelt un mājā
nest, jo līdz ar to paņem sev asaras.

[Sal. nazis.]
E. Zommere, Rauna.

21364. Ja kabatas drēbi paceļ,
tad dabūn raudāt, turpretim nozau-

dējot — dabūn priecāties.

K. Corbiks, Ezere.

21365. Nūslauciņu atrast nūzei-

muoj asoru līšonu, bet izgubīt, oso-

ras izabeigs.
T. Beča, Preiļi.

21366. Kod jaunis puiss nūgai-
synuoj daguna lakateni (skusteni),
itei pīzīmēj, ka jis pēc ituo dreizi

ar sovu leigavini rozaškieras, un pa-
liks dusmeigi vīns uz ūtra.

V. Podis, Rēzekne.

21367. Kod cylvāks atrass dagu-
na skusteni, tod pīzīmēj, ka pi juo
byus jauna īpazeišona.

V. Podis, Rēzekne

MŪRĒŠANA.

21368. Ja mūrē krāsni vai mūrus

vecā mēnesī, tad nebūs nekādu ku-

kaiņu.
J. Banazis, Nīca.

MŪRIS.

21369. Kaļķu mūris jāmūrē vecā

mēnesī, tad būs ciets, sauss un iz-

turīgs.
J. Apsalons, Sēļpils.

21370. Ja istabā mūrē jaunus

mūrus, tie jāmūrē vecā mēnesī, tad

tai istabai nebūs neviena prusaka.
H. Skujiņš, Aumeisteri.

21371. Muri nosarmo — bus

mīksts laiks.

Z. Lāce, Veclaicene.

21372. Kad mūris apsvīdis — at-

kusnis gaidāms.
G. Troica, Dzelzava.

21373. Lietus gaidāms, kad eku

iekšpusē mūri pārklājas ar rasu.

A. Zvejniece, Lubāna.

21374. Ja mūra mājām (akme-

ņu) ārpuse nosvīdusi, gaidāms lie-

tus.

A. Liepiņš, Bērzaune.

MUZIKAS INSTRUMENTI.

21375. Skripka ir nu vaina, kūkļe

nu Dīva, garmoņika nu cītumnīka,

stabuļe nu gona, bubjeniņš nu suņa.

St. Ulanovvska, Lotvsze Inflant

Polskich, Krakow, 1891.

NABA.

21376. Nabas saitīti (vadolu) no-

sien pa trīs pirksti no vēdera uz

trim mazgliem labi cieti ar diegu
un nogriež ar dzirklām (šķērēm)

naga dižumu no mazgla. Meitenei

nabiņu nogriežot turēja apakšā ve-

lējamo vāli, lai augtu laba mazgā-

tāja un velētāja.
K. Pētersons, Raņķi.

21377. Nabiņu nogriežot puiše-
lim turēja apakšā cirvi, meitenei ve-

lējamo vāli.

Birkvalde, Lielsatiķi.

21378. Pavadiņu (nabas saitīti)

nogriežot liek vērā, kā asinis izšau-

jas no galiņa pie otras puses: ja
vidū, bērns būs audzējs, turpretim
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mirējs, kad asinis sūcas pa maliņu
ārā. Raugās, kur pavadiņa ronama;

ja atronas otrai pusei vidū, bērns

augšot, ja vienā malā, tad miršot.

K. Pētersons, Raņķi.

21379. Nabiņu nogriežot vēro pie
otras puses, kur dzenītis (Blīdienē:

dzēnītis): ja vidū — bērns dzīvos,

ja ņz malu, tad mirs.

Austere, Saldus.

21380. Kad dzēnītis vidū, bērns

augs un dzīvos līdz vecumam; kad

uz malas pusi, nomirs jaunības ga-

dos; kad pašā malā, drīz vien mirs.

A. Rozenšteine, Saldus.

21381. Kad pirmajam bērnam

nabiņu nogriež, asinis no otras pu-

ses iepilina glāziņā un dod tādai

dzert, kurai neronas uz drānām;

tad tūlīt ronoties. Teicējai daudz-

kārt pieprasot, lai dodot tādas asi-

nis. Nabiņu nogriežot apvelk ar

asiņaino galu bērniņam vaigus, lai

būtu provīgi (sārti).

K. Pētersons, Raņķi.

21382. Pie vēderiņa atlikusies na-

biņa pēc kāda laika sakalst un no-

krīt. Nokritušo puišeļa nabiņu

(struņķīti) iesprauž zirgu stallī kā-

dā šķirbā, lai būtu zirgu laime;

meitiņas nabiņu iesprauž aitu kūtī

(aitu aizgaldas šķirbā).

K. Pētersons, Raņķi.

21383. Nabiņu sprauž stallī, lai

bērnam būtu zirgu un aitu laime.

Birkvalde, Lielsatiķi.

21384. Bērna nabas galiņš jā-
sviež aitu kūtī, tad aitas labi izdo-

das.

E. Laime, Tirza.

21385. Berna nabas galiņu iebāž

šūpuļa galā jeb sienā.

K. Jansons, Vijciems.

21386. Atkritušo nabiņu ietin lu-

patiņā un ieliek lādē, lai stāv nezin

cik ilgi.
Ūdre, Tetele.

21387. Jaunpiedzimuša bērna na-

bu aizbāž aiz vērbaļķa virs tās vie-

tas, kur ciemiņi sēd, lai bērns būtu

gudrs un izveicīgs, jeb ved uz baz-

nīcu un pabāž zem altāra segas, lai

tas būtu dievbijīgs.

A. Skreija, Talsi.

21388. Nabiņu dod bērnam iek-

šā, lai būtu stiprs uz vidu; atlikumu

nones Dieva namā un iebāž pa-
matā vai kur, lai bērnam prāts nes-

tos uz visa kā laba.

Kuplais, Kuldīga.

21389. Kad bērns piedzimis, tad

jāuzglabā gabaliņš no nabas saitī-

tes un jāaiznes uz baznīcu apsvētīt,
tad bērns būs ar gudru galvu.

P. Zeltiņa, Ikšķile.

21390. Bērna nabas galiņš, kas

nokrīt, jāpaglabā; bērnam tas vien-

mēr jānes pie sevis, tad visu mūžu

labi ies.

E. Laime, Tirza.

21391. Nabas daļa, ko vecmāte

bērnam nosien un kas ar laiku at-

krīt, jāuzglabā un jādod bērnam

rokā, kad tas liels pieaudzis, tad

viņš esot savā dzīvē nevien vērīgs
un atminīgs, bet arī pravīgs visos

darbos.
M. Dandēns un J. Upīte, Gatarta.

21392. Bērnam jāieliek labā ro-

ciņā viņa nabas gals, lai tas visus

darbus ar labo roku strādā.

K. Jansons, Plāņi.
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21393. Bērna nabas galiņu sa-

sien un dod to bērnam atraisīt, lai

tam ir gudra galva.
K. Jansons, Latgale.

21394. Bērna nabas galiņš jāsa-

piļina bērna rociņās un pēc tam jā-

iesprauž kūtī, lai bērns būtu strā-

dīgs.
K. Jansons, Ķieģeļi.

21395. Mazam bērnam jādod ko

spēlēties viņa nabas galiņš, kad tas

viņam ir norieties, lai bērns ir

gudrs.
K. Jansons, Plāņi.

21396. Meitiņas nabiņu iebāž lu-

patiņā ietītu baznīcas krēslā, tad

ātri vedīs (izprecēs).
Ķilevice, Saldus.

21397. Bērnam viņa nabas gals

jāglabā lupatā aiz auss, tad viņš ir

atminīgs.
K. Jansons, Plāņi.

21398. Aizbāž nabiņu galda gala
aiz vērbaļķa, lai aug augstmanis.

A. Rozenšteine, Saldus.

21399. Dod bērnam nabiņu iek-

šā, sagrauzdētu un sarīvētu, lai ne-

laime nepiemetas.
A. Rozenšteine, Saldus.

21400. Bērnam dod nabas galiņu
iekšā pa visām sešām nedēļām.

A. Rozenšteine, Saldus. K. Pē-

tersons, Krustpils.

21401. Bērnam dod sagrauzdētu
un saberztu nabas galiņu iekšā, lai

bērns augdams nesaraustītos, lai

augtu ar stipru vidu.

S. Čunka, Lielsatiķi.

21402. Nabiņai nokrītot, bērniņu

dažas dienas pamet nemazgātu, lai

vieta ātrāki aizdzītu.
K. Pētersons, Raņķi.

21403. Nabiņa, ja labi nenosien,

stāv uz āru kā pumpuriņš, it īpaši
kad bērns dikti sabļaujas; tādai vēja

nabiņai sien virsū vara naudu, viņu

samazgā (slapina) ar vērmeļu
brandvīnu.

K. Pētersons, Raņķi.

21404. [Bērna nabai] uzspiež vir-

sū naudiņu, apvaskotu ar tīru vas-

ku un apsildītu, un tad pārsien.

Birkvalde, Lielsatiķi.

21405. Kad bērns nabiņu lielu iz-

bļāvis, liek virsū kapeiciņu, tad at-

krīt.

Ūdre, Tetele.

NABAGS.

21406. Cesvainē bija paraša dot

nabagiem maizi, lai turētu aizlūgu-
mus par mirušo dvēselēm.

1748. gada baznīcas revīzijas

prot. Latvijas Vēstnesis, 1924
r

145. L. Sloka.

21407. Nabadziņu nekad neva-

jaga aizlaist tukšā, tad mājā netrūks

svētības.

L. Bičole, Zemgale.

21408. Ja nabagam maizi dod,

tad klētī Dieva svētība, ja nedod,

tad tukši apcirkņi.
A. Užāne, Skujene.

21409. Ja übagam maizes klaipu

nogriež, tiek par vienu soli tuvāk

debesīm.

V. Bērziņa, Priekule.

21410. Ja nabagu aizlaiž bez dā-

vanām, tad pašam neies labi.

V. Slaidiņa, Drusti.

21411. Nabagam nedrīkst maizi

dot pāri slieksnim, tad atdod savu

laimi.
J. A. Jansons, Rīga.
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21412. Ja nabagam dod maizi,

tad arī pašam vajaga vienu drusci-

ņu apēst, citādi nabags aiznes svē-

tību.

P. Š., Ropaži.

21413. Kad nabagam dod mai-

zi, tad rieceņam jāaplauž stūri, lai

svētību neizdod līdz.

J. Steglavs, Jelgava.

21414. Kad nabagam dod mai-

zes ņuku, tad tam apgriež stūrus.

R. Straudovskis, Lielplatone.

21415. Ja nabagam pātarus
skaita līdz, tad vienmēr aitas

bļauj.
A. Šķērē, Skaistkalne.

21416. Kad nabagam līdzi dzied,

aug lācauzaini rudzi.

J. Steglavs, Jelgava.

21417. Nabagam dod kulainu

cimdu pāru, lai labi jēri izdodas.

K. Jansons, Bilska.

21418. Nabagam nedrīkst sist,

tad pašam vēlāk drebēs rokas.

V. Slaidiņa, Drusti.

21419. Kas nabagu sitis, tam

trīc rokas.

J. Rinkuss, Prauliena.

21420. Nabagam nedrīkst sist,

jo tad roka dreb.

V. Zvaigznīte, Zeltiņi.

21421. Ja sit nabagu, tad pēc
tam rokas trīc.

J. A. Jansons, Rāmuļi.

Nabags sapnī.

21422. Kad sapnī redz nabagu,
dzīvē jāpūlējas ar Dievu. [Sal.

lielskungs.]
Aronu Matīss, Bērzaune.

NABAS SAITE.

21423. Kad māte, tādu ļaužu
būdama, par augstu sniedzas (ka-

cē), otras puses saitīte nereti ap-

metas maziņajam vien līdz div reiz

ap kakliņu, tā ka piedzimstot tas

ir zils aizžņaugts. Tādam nav labs

mūžs: viņš pakaras, paliek par

zagli, izaug par slepkavu, mauku

un top tad saitēm saistīts. Lai dzī-

vojot nedabūtu kaunu, šīs kauna

saites rauga nomantāt. Teicējas
māte tā darījusi ar savu meitiņu
L.: bērnu kad aizvedusi pirmo rei-

zi baznīcā, apjēmusi viņam prie-
vētu ap kakliņu un apvedusi trīs

reiz baznīcai apkārt.
K. Pētersons, Raņķi.

21424. Kad bērnam saites ap

kakliņu, bērnu pirmo reizi pirtī

nesot, uzliek kārtiņā pāri prievētu.
A. Rozenšteine, Saldus.

21425. Ja bērnam bijusi nabas

saite ap kaklu, tad mātei jāvalkā

pa sešām, līdz kamēr iet pirmo
reizi baznīcā, ap pliku kaklu prie-
vīts, kuru atdod kādam baznīcas

nabagam.
Pole, Blīdiene.

21426. Prievīts jāizvalkā sešas

nedēļas ap pliku kaklu un sešās

ejot jānosviež pie baznīcas sliek-

šņa iekšpusē, atpakaļ neskatoties,

kas pacels; tad jāiet baznīcā. Caur

pacēlēju Dievs tad nogriežot ne-

laimi no bērniņa. lešanu ap baz-

nīcu teicēja nosauca par āļošanos,

par spincošanos.
Birkvalde, Lielsatiķi.

21427. Kad mazajam dzēnītis

(dzeinis Ventspilī) ap kakliņu, mā-

te valkā pa visām sešām bantīti ap
kaklu; bantīti nomet baznīcā pie

sliekšņa.
A. Rozenšteine, Saldus.



21428. Kad bērns nāk lielāks

un pie prāta, viņam pasaka, kā

dzimis, lai zinātu pats piesargāties
un izvairīties no kauna.

K. Pētersons, Blīdiene.

NAGATA.

21429. Kad lopiem acī parādās
nagata, tad to drīzumā nogriež un

iepūš acī sausus zvirbuļu mēslus.

P. Š., Rauna.

21430. Kad lopam nagata acī,

tad pauta baltumu ar lediņu jā-

sajauc un tam jāiedod.
O. Freimane, Jaunrumbas

muiža. K. Graudiņš, Lielpla-
tone.

NAGI.

I. Nagu īpašības.

21431. Kam šauri pirksta iena-

dži, tas ir sīkstulis.

K. Jansons, Plāņi.

21432. Cilvēks, kam nagu gali ir

plati, būšot bagāts.
L. Aizpurve, Lubāna.

21433. Ja roku pirkstiem nagi
ir platāki kā garāki, tad tas ir

slikts cilvēks.

M. Driņķe, Ranka.

21434. Ja roku pirkstiem nagi

garāki nekā platāki, tad tas ir labs

cilvēks.

M. Driņķe, Ranka.

21435. Ja nagi ir cieti, tad tas

cilvēks ir stiprs.
M. Šķipsna, Gulbene.

21436. Nagus vajaga apdedzi-
nāt, jo tad tie aug biezi un cieti.

E. Jēpe, Palsmane.

21437. Tādi cilvēki, kuriem bie-

zi nagi, esot stipri.

H. Lindberga, Veselauska.

11. Nagu ziedēšana.

21438. Kam nagos ir ziedi (balti

laukumiņi), tam ir laime.

P. Š., Rauna.

21439. Ja rokam nagi zied, tad

laime būs.

V. Duka, Vidzemes maliena.

V. Ozoliņa, Laubere.

21440. Kam nagi zied, tie esot

laimīgi.
K. Corbiks, Jelgava.

21441. Ja kādam cilvēkam zie-

dot nagi, tas esot laimīgs.

A. Aizsils, Lubāna.

21442. Kad nagi zied, tad gaidā-
ma laime.

M. Brante, Ainaži.

21443. Ja pirkstu nagi zied, tad

dabūs dāvanas.

Atbalss k., 1894. J. Kriķis,
Starti.

21444. Kam nagi zied, tas dāva-

nu dabūs.

K. Jansons, Plāņi.

21445. Ja nagi zied, tad dabūs

dāvanas.

M. Klēbacha, Galgauska.

21446. Kad nagi zied, tad dabūs

dāvanu.
K. Lielozols, Nīca.

21447. Ja nagi zied, tad dabūs

dāvanas.
A. Kondrate, Cēsis.

21448. Ja nagi zied, saņems dā-

vanu.

J. A. Jansons, Sigulda.

21449. Ja nagi ziedot, tad dā-

vanas dabūnot.
A. Krūmiņa, Valka.
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21450. Ja nagi zied, tad dabūs

dāvanas.

A. Kalniņa, Jaunpiebalga. V.

Rimpele, Rīga.

21451. Ja roku pirkstiem nagi

zied, tad dabūs dāvanas.

M. Zālīte, Jumurda.

21452. Ja nagi zied, tad dabūs

daudz dāvanu.

M. Šķipsna, Gulbene.

21453. Ja nagi zied, tad dāvinā-

jumi sagaidāmi.
K. Strautiņš, Mēdzūla.

21454. Ja nagi zied, tad dabon

dāvanas

E. Rotmane, Jaunauce.

21455. Ja nagi zied, tad dabūs

naudu.

E. Reinbacha, Vecpiebalga.

21456. Ja labā rokā nagi zied,

tad dabū kaut ko no cita dāvinā-

tu; ja kreisā rokā nagi zied, tad

dabū kaut ko citam dāvināt.

E. Kampare, Skrunda.

21457. Ja ziedot mazā pirkstiņa

nags, tad tas nozīmējot dāvanu. Ja

nākošā pirkstiņa nags aiz mazā,

tad kāds sāpināšot; ja vidējā, tad

tikšot mīlēts; ja rādītāja pirksta
nags ziedot, tad tikšot nicināts.

Bet ja ziedot īkšķa nags, tad tik-

šot slavēts.

H. Skujiņš, Smiltene.

21458. Ja no pirkstiem īkšķis

zied, tad dabūs dāvanas, ja poda-
laiža zied, tad jāslimo, ja garā Mā-

re zied, tad mīlestību, ja zelta ka-

lējs zied, tad izsmieklu un ja eņ-

ģelītis zied, tad pateicību iegūs.

A. Skuja, Vestiena.

21459. Ja pirkstiem zied nagi,

piem., īkšķim, tad tas nozīmējot

godu.
T. Dzintarkalns, Talsi.

21460. Ja zied priekšējais

pirksts, tas nozīmējot laimi.

L. Legzdiņa, Talsi.

21461. Ja vidējais pirksts zied,
tas nozīmējot nelaimi.

L. Legzdiņa, Talsi.

21462. Riņķa pirksts ja zied, no-

zīmējot mīlestību.

L. Legzdiņa, Talsi.

21463. Ja zied mazais pirkstiņš,

nozīmējot draudzību.

L. Legzdiņa, Talsi.

21464. Ja nagi zied, kads mīl.

J. A. Jansons, Rīga.

21465. Ja rokam mazie pirkstiņi
zied, tad šo cilvēku kāds mīlē.

M. Poriete, Lubāna.

21466. Jo nogi zīd, tad meitas

mīļuos.
V. Pilipjonoks, Asūne. M.

Apeļs, Stoļerova.

21467. Kam nagi zied, tas tiks

kūmās lūgts.
T. Rigerte, Brunava.

21468. Ja meitām zied pirkstu
ienadži, tad viņām labi jēri izdo-

das.

K. Jansons, Plāņi.

21469. Jo stiprāk nagi zied, jo
vairāk aitām būs baltu jēru.

V. Runika, Skujene.

21470. Kam nagi zied, to tiesa

vedīs.

K. Jansons, Plāņi.

1304 Nagi



21471. Kad roku nagi zied, tad

gaidāma slimība.

A. Braka, Meirani.

111. Nagu griešana.

21472. Kad nagus apgriežot jau-
nā mēnesī, tie ātri ataugot, bet kad

apgriežot vecā mēnesī, tad tie au-

got lēni.

K. Mežulis, Bilska.

21473. Kas ceturtdienas griež

nagus, tam uzsmaidīs laime.

A. Andriņš, Taurkalns.

21474. Nagi esot jāgriež piekt-
dienas.

P. Augstkalniņš, Vecpiebalga.

21475. Nagus un matus vajaga

griezt tikai piektdienas vakarā,

tad nekad nesāpēs zobi.

M. Freiberga, Talsi.

21476. Kad svētdiena nagus

griež, tad pašam acī nags metas.

Z. Prauliņš, Aumeisteri.

21477. Ja sestdienas vai svētdie-

nās griež nagus, nebūs aitu laimes.

H. Dravniece, Alūksne.

21478. Nagus nedrīkst griezt va-

karos, tad jēriem ieaugot dzīna-

dži.

E. Kampare, Skrunda.

21479. Kad svētdienā nagus

griežot, tad tie pieaugot velnam

pie astes.

K. Lielozols, Nīca.

21480. Pa svētdienām nevajagot

griezt kāju nagus, tad, kad no-

mirstot, velns aizvedot uz elli.

A. Briedis, Nīca.

21481. Bērniem, jaunākiem par

gadu, nedrīkst griezt nagus.

A. Kalniņa, Jaunpiebalga.

21482. Ja liels cilvēks nagus
kož ar košanu, tad viņš paliek
aizmāršīgs.

H. Skujiņš, Smiltene.

21483. Ka kājām un rokām grie-
žot nagus, ta tos vaigot mest azau-

tē; pastardienā prasīšot rokā, jo
nagi esot Ādama miesa.

H. Skujiņš, Smiltene.

21484. Kapu, kapu kalniņa,
Kaja slīd lejiņa;
Visu mūžu nagus griezu,
Zemē metu, neglabāju.

Kreims, Alsunga. LD 34123.

21485. Pēc nāves Dievs atpra-
sot cilvēkam visus nagus, kas dzī-

vojot nogriezti. Tāpēc nagus no-

griežot, vajagot tos mest pār galvu,
vai arī azotī, tad viņi tur arī atra-

dīšoties. Ja nagu neesot, tad Dievs

sūtot nagus meklēt.

K. Zilbers, Meņģele.

21486. Kad rokām nogriež na-

gus, tad tie jāsviež pašam savā pa-

dusē. Bez nagiem nelaiž miroņus

debesīs; bet kad tie ir sviesti pa-

dusē, tad tie nāk cilvēkam līdza un

tā mirušais tiek debesīs.

V. Krieviņš, Daugmale.

21487. Visu, kas cilvēkam no

miesas atkrīt, kā nagi, mati, zobi

v. t. t., jāpaglabā, jo nomirstot

Dievs prasīs, kur viss palicis.

J. A. Jansons, Olaine.

21488. Nagi, mati jāsatin papī-

rītī, un izrauti jeb izbiruši zobi jā-
met uz krāsns, jo Dieviņš pēc nā-

ves tos atprasīšot.
L. Vīgante, Jelgava.

21489. Nogrieztie nagi jāsakrāj,
lai būtu ko parādīt debesīs.

Šķila, Nīca
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21490. Nagus griežot, tos ne-

drīkst mest zemē, bet tie jāmet
azotē. Pēc nāves Dievs nagos la-

sot cilvēka mūžu.

A. Ēdelmanis, Raņķi.

21491. Kad rokām jeb kājām

griež nagus, tad tie labāk jāsade-

dzina, jo citādi Dievs pastarā lik-

šot tos visus uzmeklēt. [Sal. mati.]

P. Š., Rīga.

21492. Kad nagus griežot, vaja-

got bāzt azotē. Viņā saulē prasī-

šot, kur nagi, un tad varēšot at-

bildēt, ka azotē.

J. Bitaks, Litene.

21493. Kad veci cilvēki apgrieza

nagus, tad tos sabāza azotē, jo pa-

stardienā būšot jāuzrādot, kur na-

gi palikuši. Tāpat darījuši arī ar

matiem.

H. Skujiņš, Smiltene.

21494. Nogrieztie nagi esot jā-
met azotē, lai tiekot ko atrādīt,

kad Dievs tos debesīs atprasīšot.
P. Augstkalniņš, Vecpiebalga.

21495. Kad nagus apgriež, tad

tie vai nu jāapēd, vai jāiebāž azo-

tē, jo citādi pastarā dienā tie visi

būs jāsalasa kopā.

J. Jaunsudrabiņš, Nereta.

21496. Citi met nogrieztos na-

gus azotē. Kad Dievs soda dienā

prasīšot: „Kur tavi nagi?" tad at-

bildēšot:
~
Azotē."

A. Bīlenšteina rokraksts, Ķevele.

21497. Kad pirkstiem nogriež

nagus, tad tos iemet azotī, jeb arī

sviež par galvu pāri. Kad nu

Dievs soda dienā prasīšot: ~Kur
tavi nagi?" tad varēšot atbildēt:

„Azotī."
A. Bīlenšteina rokraksts.

K. Boivks, 1862. g., Lubāna.

21498. Kad nagus apgriež, tad

nogrieztie nagi jāmet azotē, bet ne

zemē, jo citādi pastarā dienā ne-

būs iespējams tos salasīt.

Alksnis-Zundulis, Naudīte. J.

Steglavs, Jelgava. B. Daņilovs,
Kacēni.

21499. Nagus apgriežot, nedrīkst

tos sviest zemē, bet jāsabāž visi

azotē, jo pastarā dienā visi būšot

jāsameklē.
O. Darbiņš, Birži.

21500. Kad nagus nogriež, tad

tos nedrīkst sviest projām, bet tie

jāsabāžot azotē, jo pastarā dienā

visi tikšot atprasīti.
Skolnieku pulciņš, Jēkabpils.

21501. Nogrieztie roku un kāju
nagi jāmet azotē, lai pastardienā
nebūtu tālu jāmeklē.

M. Poriete, Lubāna.

21502. Nogrieztie nagi jābāž
azotē, jo pastardienā Dievs tos at-

prasīšot.
J. Zanders, Zaļenieki.

21503. Nogrieztie nagi jāliek
azotē, jo viņā saulē visi jāsalasa.

Z. Prauliņš, Aumeisteri.

21504. Nagus, kurus nogriež, va-

jag aizbērt azotē, jo pastarā dienā

Dievs prasīs, kur nagi likti.

M. Auziņa, Rīga.

21505. Kad nagus nogriež, tad

tie jāmet azotē, jo pastarā dienā

Dievs viņus atprasīs.

J. Treimans, Berze.

21506. Nogrieztie nagi jāmet
azotē, lai bagātību neaizsviestu

prom.
E. Lācis, Tirza.
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21507. Kad nagus apgriež, tad

tie jāmet aiz muguras; kad pastarā
dienā Dievs prasīs: ~Kur liki na-

gus", atteiksi: „Tur aiz muguras."

J. Apsalons, Sēļpils.

21508. Visi nogrieztie nagi jā-
sviež pār kreiso plecu; kad Die-

viņš prasīs, kur nagi, tad teiks:

„No pakaļas nāk."

Z. Prauliņš, Aumeisteri.

21509. Nogrieztie nagi jāaizsviež

prom par kreiso plecu, lai pastarā

dienā varētu tos Dievam atdot.

K. Jansons, Plāņi. J. Sim-

bruks, Bauska.

21510. Nagus griežot, nedrīkst

tos sviest prom kā pagadās. Pas-

tarā dienā tie visi būs jāsalasa.

Tāpēc, lai varētu atrast, nogriezts

nags jāpārmet ar labo roku pār
kreiso plecu.

A. Šķere, Skaistkalne.

21511. Ja nogriež kājai vai ro-

kai nagu, tad tas jāsviež pāri pār

galvu, lai pastarā dienā viss nāktu

atpakaļ.
A. Zavicka, Sātiņi.

21512. Nogrieztie nagi jāsamet

pastalā, tie pēc nāves augšā ceļo-
ties būs vajadzīgi.

V. Johansone, Liepa.

21513. Nogrieztie nagi jāsamet

pastalā, lai pastardienā, kad pra-

sīs, kur nagi palika, varētu sacīt,

ka tie nāk no pakaļas.
K. Jansons, Vijciems.

21514. Nogrieztus nagus (cil-

vēka) iebāž gultas stabiņā galvgalī.
K. Jansons, Plāņi.

21515. Kas nagus griež un ne-

saliek tos vienkopus, tam pēc nā-

ves visi būs jāsameklē kopā.
K. Pavasare, Drabeši.

21516. Kad nagus griež, tad tie

jāsalasa vienā vietā, bet nav jā-
sviež zemē, jo pēc miršanas viņi
visi būšot jāsalasa.

P. Zeltiņa, Rīga.

21517. Nagus nevajaga sviest

zemē: tie pastarā dienā jāsalasa.
M. Pelece, Cirsti.

21518. Nagus nedrīkst nogrie-
žot mest zemē, bet vajag tos sa-

dedzināt, citādi velns no tiem iz-

taisot sev ragus un nagus.

E. Kampare, Skrunda.

21519. Kājām nagi esot jāgriež
tikai sestdienā, ja citā dienā grie-
žot nagus, tad no tiem velns sev

taisot ragus.
J. Skara, Jaunpiebalga.

21520. Kad vecas mātes nagus

grieza, tad laida gar apkakli pie
saktas, jo citādi velns no tiem tai-

sot cepurei širmi.

Z. Lancmanis, Lejasciems.

21521. Nogrieztus nagus vajaga
sadedzināt, jo citādi smuti taisa

no tiem sev platmales.

V. Arbidāns, Latgale.

21522. Kad nagus apgriež, tad

katrā jāiegriež krusts, citādi velns

taisa no tiem cepuri.
A. Aizsils, Lubāna.

21523. Ja svētdien griež nagus,

tad velns taisa cilindri no tiem na-

giem, kas nogriezti.

A. Aizsils, Zilupe.

21524. Nogrieztus nagus ne-

drīkst zemē mest, jo no tiem velns

cepurei nagu taisa.

E. Laime, Tirza.
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21525. Nogrieztos nagus ne-

drīkst sviest zemē, jo velns no vi-

ņiem taisot cepuru širmjus. Tie jā-
metot uz krāsns augšas, kur velns

viņus nevarot dabūt.

K. Corbiks, Tukums.

21526. Ja kāju nagus zemē no-

met, tad velns no tiem taisa ce-

pures širmi.

K. Jansons, Plāņi.

21527. Apgrieztos nagus varot'

sviest zemē tikai sestdienas vaka-

rā, tad lietons atnākot un tos sala-

sot; no šiem nagiem viņš šujot sev

cepuri.
O. Darbiņš, Birži.

21528. No nogrieztajiem nagiem
lietons taisot sev cepurei širmi

(nagu).
O. Darbiņš, Birži

NAGLA.

21529. Sarūsējušu naglu jeb
adatu nevar no zemes augšā ņemt,

jo nevar zināt, ka tā nomesta tā-

dā nolūkā, lai kāds sviedēja ļau
nums pieķertos pacēlējam.

E. Zommere, Rauna.

NAIDS.

21530. Naidam nav papēžu, kad

tas tiek pār slieksni, tad vairs ne-

var tikt atpakaļ.
J. Rubenis, Ērgļi.

NAKTS.

21531. Naktīs nevajagot par ot-

ru cilvēku stipri domāt, tad tas

nevarot lāgā gulēt un viņam esot

jāmurgo.
E. Gaile, Aumeisteri.

21532. Naktī bez ūdens nevajag
istabā palikt.

K. Jansons, Trikāta.

21533. Ja nakti sarkans gaiss,
būs karš.

J. A. Jansons, Rīga.

21534. Ja naktis dzedras, tad

sagaidāma skaista diena.

K. Lielozols, Nīca.

21535. Ja naktis siltas, tad sa-

gaidāms lietus.

K. Lielozols, Nīca.

NAKTSKĀLIS.

21536. Naktskaļu novārījums
noder par nāves zālēm.

P. Zeltiņa, Ikšķile.

NAKTSSKĀTES (Solanum nig-

rum).

21537. Naktenes jeb naktsskā-

tes ņem pie nemierīgu bērnu maz-

gāšanas, lai tie nakti labāki guļ.
J. Ilsters.

21538. Naktsskates jeb kaķastes
dod govīm pret piepūstu vēderu.

P. S., Preiļi.

NAKTSPAMAŠAS.

21539. Naktspamašas notikumus

jeb izbīļus bērns dabūj no sabīša-

nās. Tad viņš nemierīgi guļ, bieži

pamostas un drusku muld.

F. Brīvzemnieks, 1881. VI, 120.

21540. Bērniņš, kam naktspa-
mašas, vienmēr brēc. Slimība droši

pazīstama no tam, ka aptecināta

(apčurināta) drāniņa metas zaļa.
Bērnu sapūš un liek natspamašu
zāles pagālē. Dod arī iekšā nakts-

pamašu mellās ogas, piespiestas

pie kāda dzēriena (piena). Sapū-
šamie vārdi ir šādi: „Naktspama-
šas, bezkauņas, kaunaties, kauna-
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ties! Atstājat, atstājat! Ko jus da-

rāt (Annas) meiteņai Līzītei?"

K. Pētersons, Raņķi.

21541. Bērns, kam naktspama-
šas, ceļas, iet, kāpj. Noliek pie gul-
tas slapju palagu vai maisu, tad

ārā kāpjot atmostas. Pieliek pie

gultas kāju apavus, tā ka vienam

purns stāv uz durvju, otram uz pa-

gultes pusi. Ar pīlēģi, kas Jāņu va-

karā piesiets pie gultas staba, sit

trīs reizas krustiem pa muguru,

sauc slimnieku vārdā un saka, lai

slimība izzūd.

Rašmane, Saldus.

21542. Ja vīrišķam ir naktspa-
mašas, tad tās var aizdzīt, kad tam

sit par muti ar lindrakiem un sie-

vietēm sit ar biksēm.

Alksnis-Zundulis, Naudīte.

NAKTSPAMAŠU ZĀLES.

21543. Naktspamašu zāles aug

dārzos ar baltiem ziediem un mel-

nām ogām.
K. Pētersons, Raņķi.

NAKTSRAUDA.

21544. Naktsrauda bērns pus-

naktī raud.

K. Jansons, Plāņi.

NAKTSVIJOLES.

21545. Par precnieku puķēm

esot saukuši naktsvijoles.

K. Skujiņš, Smiltene.

NASTA.

21546. Ja uz nastas sēd, tad tā

top smagāka, jo jānes arī paša

svars.

E. Laime, Tirza.

Nasta sapnī.

21547. Kad sapnī nes kādu

smagu nastu, tas ir grūtā dzīvo-

šanā.

Aronu Matīss, Bērzaune.

21548. Ja sapnī nes un noliek

kādu nastu, tad atsvabināsies no

rūpēm.
J. Jurjāns, Jaungulbene.

NAUDA.

L Maņu nauda.

21549. Kas priekš miršanas sa-

vu naudu kam neatvēl, jeb neno-

rok, tas nevar nomirt.

K. Jansons, Plāņi.

21550. Vecos laikos, naudu ap-

rokot zemē, racēji novēlējuši, lai

tam, kas to izņem, velns valodu

aizņem, vai arī lai tam galva ap-
kārt apgriežas. Tāpēc nedrīkst ap-

raktu naudu meklēt.

O. Pelēce, Jaunpiebalga.

21551. Naudu aprokot (glabājot)

zemē, pašam jāuztaisot čupa virsū.

Naudu tad varēšot atrast tikai tas,

kurš čupu apēdīšot.
A. Vestmanis, Jēkabnieki.

21552. Kad guļot tur, kur aprak-
ta nauda, tad nomirušā naudas

īpašnieka gars dzenot gulētāju nost.

F. Heidene, Talsi.

21553. Ar gluži melna kaķa asi-

nīm varot naudu uzzīlēt.
J. A. Jansons, Rāmuļi.

21554. Kad naudu iet rakt, tad

jāņem kaķis līdz.

M. Irbe, Rīga.

21555. Naudas lādi, kur velns

guļot virsū, varot izcelt ar lūka

valgu.
A. Ritenis, Nīca.
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21556. Uz apslēptam mantām

brīžam zila uguns degot virsū.

A. J. Stenders, Sēļpils.

21557. Ja kur naktī redz zilu

uguni spīdam, tad tur glabājas nau-

da. Kad to naudu grib rakt, tad

nāk ļauni gari virsū un traucē, bet

lai no viņiem varētu aizsargāties,
tad ačgārniski ir jāskaita tēvareiza.

K. Pavasare, Araiši.

21558. Noraktu naudu, kas žāvē-

jas rudens naktīs, var izrakt tikai

tanī naktī, kad gailis vakarā vēlu

dzied. Lāpstas kātā jāiesit septi-

ņas naglas, septiņi reiz jānoskaita
tēva reiza un jāiesāk rakt ar labās

kājas palīdzību.
K. Jansons, Plāņi.

21559. Kad redzot naudu žāvēja-

mies, tad tā esot jāizjaucot. Otrā

dienā esot jāiet uz to pašu vietu un

jāskatot, kāds zieds rādīšoties. Kad

aiznesot tādu ziedu, kāds rādījies,
tad naudu varot dabūt rokā.

H. Skujiņš, Smiltene.

21560. Ja kādā vietā redzot nau-

du kaltējamies, tad šī vieta vakarā

esot jāapkaisa ar svaigu zemi. Kāds

kustonis nu esot šais zemēs ieminis

pēdas, tas esot šai vietā jāupurē,
tad naudu varot izrakt. Bez upura
naudu nevarot izrakt, jo tad tā

grimstot arvien dziļāki zemē.

A. Vaskis, Tukums.

21561. Kad nauda žāvējoties, tad

vajagot iet klāt un apskatīt, kādas

pēdas tur esot redzamas: vai cilvē-

ka, zvēra, vai lopa. Kādas pēdas
nu esot, tāds tad nu esot jādod, lai

naudu dabūtu rokā.

H. Skujiņš, Aumeisteri.

21562. Kad naudu atrod, tad ne-

vajaga citiem stāstīt, citādi viņa pa-

zūd.
Z. Lancmanis, Lejasciems.

21563. Ja atrod nolādētu naudu,

tad vajaga aizdedzināt trīs sveces,

naudu dalīt uz trīs daļām un teikt:

„Tas tev, tas man, tas viņam!" (Do-

mājot Dievam). Ja pie kādas nau-

das kaudzītes svece dziest, tad tā

jādala no jauna uz trīs daļām. Nau-

das gabali, pie kuriem dziest sve-

ce, jāliek atpakaļ nolādētā vietā,

bet pārējo var paturēt.
I. Kreicberga, Bata.

21564. Ja kāds atradis apburtu
naudu, tad nauda jāsadala trīs da-

ļās un pie šīm daļiņām jāaizdedzi-

na svece. Tā daļiņa, pie kuras svece

nodziest, jādala atkal trīs daļās un

pie daļiņām jāliek sveces. Tā jā-
dara tik ilgi, kamēr paliek tikai

viens naudas gabals. Tas jāaiznes

atpakaļ uz turieni, kur naudaatras-

ta, bet pārējo naudu var paturēt. Ja

tā nedara, tad naudas turētājam
draud kāda liela nelaime vai viņš

pilnīgi izput.
O. Biteniece, Ogresgals.

21565. Kad naudu sākot rakt,

tad nevajagot nei apkārt skatīties,

nei kādu vārdu runāt. Rakdams

dzirdot, ka kungs ar kučēru ga-

rām braucot, vai karaspēks nākot,

jeb kāds nelabā balsī brēcot, to vi-

su vajagot par galvu laist, tas cits

neesot, kā pats velns, kurš no darba

gribot aizkavēt. Bet tiklīdz paska-

tīšoties, tad nauda pagalam! It īpa-

ši, kad roka jau pie naudas skastes

esot klāt, tad nākot pats velns un

gribot ar zobiņu galvu nocirst, bet

ir tad nevajagot nei runāt, nei izbī-

ties, kamēr nauda izcelta.

Mājas Viesis, 1863, 7.
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21566. Aprakto naudu apsargājot
balta čūska, āzis, vilks vai vērsis.

K. Jansons, Plāņi.

21567. Nauda, kas zemē aprakta,
rādoties ļaudīm gan cilvēka, gan
kāda kustoņa izskatā. Ja to aiz-

tiekot, tad nauda sabrūkot gubā,
bet ja neaiztiekot, tad naudas cil-

vēks jeb kustonis aizejot projām.
P. §~ Rauna.

21568. Senāk nauda esot staigā-
jusi jaunekļa un jaunavas izskatā,

ja kāds piedūries klāt, tad tie cil-

vēki pārvērtušies par naudu.

G. Pols, Sece.

II īsta nauda.

21569. Zane pie savas naudas al-

laž nolika gabalu krīta, jo tad ra-

ganas tai nevarēja piekļūt.
C. Fuchss, Zane, 1852, 11.

21570. Lai raganas nepiekļūtu
naudai, tad tur, kur nauda glabā-
jas, jātur arī gabaliņš krīta.

T. Ķengā, Jelgava.

21571. Ja cilvēka dzīves svinīgos
brīžos (kristībās, iesvētīšanā un lau-

lībās) tura nauduklāt, tad visu mū-

žu būs naudas diezgan.
A. Šeitiņš, Taurene.

21572. Ja nav nemaz naudas ka-

batā, tad suņi klūp virsū.

A. Jēkabsone, Cēsis.

21573. Atrastu naudu tūliņ nevar

izdot, ja izdod, tad cita nekrājas.
A. Miglava, Rīga.

21574. Zemē atrastas naudas ne-

vajagot izdot, jo tad savu laimi at-

dodot.
M. Klause, Jaunpiebalga.

21575. Ja atrodot naudu, ta ne-

esot jāizdod, jo tā esot laimes nau-

da.

E. Līdeka, Lubāna.

21576. Zemē atrastu naudu vaja-

ga paglabāt, tad gadīsies daudz

naudas.
P. Š., Rauna. M. Vennere,

Strenči.

21577. Atrastu naudu nevajaga

izdot, jo tad nekad netrūkst nau-

das.
M. Macpane, Alsunga.

21578. Ja atrod naudu, to vajaga

piesist pie durvīm, vai arī pie sliek-

šņa, lai naudas nekad netrūktu.

M. Macpāne, Alsunga.

21579. Pirmo naudu saņemot —

jāapspļauda, lai vairāk laimējas
naudu saņemt.

M. Macpane, Alsunga.

21580. Ja paceļ uz ielas naudu,

tai vajaga uzspļaut virsū, tad vēl

kādreiz atradīs.

K. Corbiks, Jelgava.

21581. Kod tu ej pa ceļu un at-

rūd naudu koč vīnu kapeiku, tu itū

naudu nadūd nikam, taipat naru-

nuoj nikam, ka tu atrodi, nūlīc jū
karmvnā un nuosuoj pī sevis, itei

pīzīmēj tev, ka tu vysod byusi ar

naudu.
V. Podis, Rēzekne.

21582. Ja ko pārdodot ieņem pir-

mo rokas naudu, tad ta trīs reiz jā-

apspļauda, lai pārdošana labi veik-

tos.

P. Š., Rauna. P. Zeltiņa, Ikšķile.

21583. Uz pirmās naudas ko ie-

ņem, ir jāuzspļauda, tad būs uz

priekšu daudz naudas.

P. Zeltiņa, Ikšķile. P. Š., Rauna.
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21584. Katrreiz, kad saņem nau-

du, tā jāapspļauda, jo tad nekad

neesot naudas trūkums.

L. Pogule, Gatarta.

21585. Ja no rīta naudu saņem,

tad tanī dienā darīšanās vairs nebūs

laimes, jo laimi jau saņēmis.
J. Ramanis, Bērzaune.

21586. Pirmā nauda, ko tirgū sa-

ņem, jāapsļauda un tad jāliek ma-

kā, lai varētu saņemt daudz nau-

das.

E. Bērziņa, Mārsnēni.

21587. Pie naudas saņemšanas ir

viņa jāapspļauj, tad vienmēr nauda

nāks.

M. Hermakile, Rīga.

21588. Tirgū pirmo ieņemto nau-

du vajaga apspļaudīt, tad labi vei-

cas ar andeli.

P. Kartupelis, Smiltene.

21589. Pirmā nauda jaunā makā

saņemot jāapspļauj, tad bagātība
vairosies.

V. Grūnbergs, Jaunpiebalga.

21590. Nedrīkst visu naudu iz-

dot, lai nebūtu trūkums. [Sal. ap-

cirknis.]
K. Corbiks, Svēte.

21591. Ja grib lai nauda no ma-

ka neizsīkst, tad vienmēr vienunau-

das gabalu vajaga turēt makā.

H. Vieglais, Vecpiebalga.

21592. Kas vakara naudu cila, to

naktī velns kārdina.

K. Jansons, Plāņi.

21593. Naudai esot velns klat, un

tas cilvēkus kārdinot.

H. Skujiņš, Aumeisteri.

21594. Nedrīkst vakara skaitīt

naudu, lai velns neparauj.

A. Būmanis, Pampāļi.

21595. Sidraba nauda jāiešuj drē-

bes gabaliņā, tad jāieliek makā un

jāglabā, kamēr dzeguze sāk kūkot,

tad visu gadu būs diezgan naudas.

P. Š., Rīga.

21596. Naudu veci ļaudis glabā-
juši zeķē istabā aiz vārceles.

K. Jansons, Gatarta.

21597. Naudu aizņemoties, aizņē-

mējs nav naudu skaitījis, cik tās

viņam aizdod.
K. Jansons, Gatarta.

21598. Ja naudu met pa logu ara,

tad tās drīz pietrūks.
E. Lieknēja, Rīga.

21599. Kas naudu zog, tas paliek
klibs.

A. Šķērē, Kurmene.

111. Nauda sapnī.

21600. Zelta nauda sapnī rādās

uz bagātību, sīka nauda (sidraba un

kapara) uz asarām.
P. Š., Rauna.

21600a. Kad sapnī redz naudu,

tad dabū kašķi.
j. Jaunsudrabiņš, Nereta.

21601. Ja redz sapni zelta nau-

du, tad tā ir bagātība.
L. Ozole, Rīga.

21602. Ja sapnī redz sidraba nau-

du, tad būs raudāšana.

E. Everts, Oļi.

21603. Ja sapnī redz sidraba nau-

du jeb zirņus, tad drīzumā būs jā-
raud.

E. Jēpe, Palsmane

21604. Kad sapnī redz baltu nau-

du, tad ir jābrēc.
K. Lielozols, Nīca



21605. Ja sapnī redz daudz sud-

raba naudas, tad redzētājam būs jā-
raud.

A. Mūrniece, Cēsis.

21606. Ja sapnī redz sīku naudu,

tad būs bēdas.

J. Jurevics, Kruķu pag., Šauļu

apr., Lietuva.

21607. Ja sapni redz naudu, tad

notiks kāda nelaime.

J. Austrums, Krape.

21608. Ja sapnī saņem papīra
naudu, tad būs žēlabas, bet ja da-

būj daudz sudraba un kapara nau-

das, tad būs jālej daudz rūgtas asa-

ras.

J. Kriķis, Starti.

21609. Kas pa sapņiem naudu sa-

ņem, tas dabū kašķi.

K. Boivics, 1862. g. A
L

Bī-

lenšteina rokraksts, Lubāna.

21610. Kad pa sapņiem ieņem

naudu, tad dabū kašķi.
A. Bīlenšteina rokraksts,

Dunalka.

21611. Ja pa sapņiem dabūj nau-

du, tad būs kāda nelaime; sīka nau-

da zīmējas uz kašķi.

A. Bīlenšteina rokraksts, Ne-

reta un Kandava.

21612. Kad sapnī naudu dabu, tad

dabūs kašķi.
t. Bergmanis, 1862. g., Bārta.

21613. Kad sapnī sīku naudubaž

ķešā, tad dabūs kašķi.
Aronu Matīss, Bērzaune.

21614. Kad sapnī redz naudu, tad

būs liela nelaime.

P. Zeltiņa, Ikšķile.

21615. Ja pa sapņiem redz sidra-

ba naudu, tad būs asaras.

P. Š., Rauna, K. Jansons

Plāņi.

21616. Ja sapnī atrod sudraba

naudu, ta dabū kašķi.

J. Jurjans, Jaungulbene.

21617. Ja sapnī redz sudraba vai

arī kapara naudu, tad būs asaras.

L. Ozole, Rīga.

21618. Ja sapnī redz sudraba

naudu, tad tas nozīmē asaras.

L Johansone, Rīga.

21619. Ja sapnī naudu skaita, tad

būs kādas žēlabas.

J. Jurjāns, Jaungulbene.

21620. Ja sapnī darīšana ar nau-

du, tad dabūs kādu slimību.

J. Kasparovics, Skrunda.

NAUDAS MAKS.

21621. Naudas makā arvien vaja-

ga kādu naudas gabalu atstāt, ja iz-

dod visu, tad vairs pilnu nevar da-

būt.
A. Zandere, Dole.

21622. Kabatā nedrīkst nēsāt tuk-

šu naudas maku, tad velns tur ie-

berot pelnus un nekad vairs neva-

rot naudu iekrāt.
A. Dragone, Palsmane.

21623. Maka jatura zivju zvīņas,

tad nekad netrūkst naudas.

H. Krastiņa, Unguri.

21624. Kad naudas maks nokrīt,
tad naudu dabūs.

P. Zeltiņa, Ikšķile.

21625. Ja naudas maks izkrīt pa
durvīm ārā, tad tai mājai visa ba-

gātība izskries pa durvīm.

J. Gulbis, Aizkraukle.
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21626. No maka nekad nevajagot
visas naudas izdot, jāatstāj kaut

viens santims, tad turpmāk nekad

naudas netrūks.

M. Klause, Jaunpiebalga.

21627. Nekad nevajag izdot no

maka visu naudu, tad ir vienmēr

naudas trūkums.

J. Krastiņš, Irlava.

21628. Ja naudas maku atstāj

tukšu, tad velns to piedirs.

K. Jansons, Plāņi.

21629. Naudas maku nedrīkst at-

stāt tukšu, tad velns to pietaisa.

E. Laime, Tirza.

NAZIS.

I. Naža īpašības

21630. Kam neass nazis, tam slin-

ka sieva
P. Sala, Koknese.

21631. Kad neass nazis, tad da-

būšot slinku sievu.

J. Daizis, Nīca.

21632. Ja kādā mājā neasi galda
naži, tad mājas mantotājs jeb man-

totāja dabūs neapķērīgu sievu vai

vīru.

A. Ruska, Rauna.

21633. Kuram puisim neass na-

zis, tam būs slinka sieva.

A. Liepiņš, Bērzaune.

21634. Ja kam ir neass nazis, tad

tam būs slinka sieva jeb vīrs.

P. Zeltiņa, Ikšķile.

21635. Ja kādam vīrietim ir ne-

ass nazis, tad saka, ka tam slinka

sieva, un otrādi.

E. Aizpurve, Lubāna.

21636. Lai nedabūtu slinku sievu,

puišiem jātura asi naži.
J. A. Jansons, Olaine.

21637. Ja puisim ir pastāvīgi ass

nazis, tad tam būs čakla sieva.

K. Grantiņš, Krustpils.

21638. Kuram vīrietim ass kaba-

tas nazis, tam būs čakla sieva.

E. Lapiņa, Vestiena.

21639. Ja vīrietim ir ass nazis,

tad viņš dabūs slinku sievu, bet ja

neass, tad čaklu.

K. Steinbergs, Skrunda.

21640. Ja naži neasi, tad dabūs

slinku vīru.

H. Šiliņa, Dobele.

21641. Ja asi naži, tad dabūs

slinku vīru un būs rīkstes jāgriež.
H. Šiliņa, Dobele.

21642. Ar nazi nedrīkst ļaut bēr-

nam rotaļāties, tad tas aug sirdīgs.

V. Saulīte, Mālpils.

21643. Par nazi, adatu, īlinu un

citām asām lietām nedrīkst paldies

sacīt. [Sal. adata, dāvināšana, ie-

roči.]
K. Jansons, Plāņi.

21644. Kas par nazi saka paldies,

tam piekrīt drudzis.
J. Treimans, Berze.

21645. Kas par nazi saka paldies,

tad piemetas drudzis.

M. Valtere, Jelgava.

21646. Ar nazi nav jāmaisa ne-

kāds šķidrums, jo citādi to dzerot

sāp vēders.

E. Līdeka, Lubāna.

21647. Ar nazi nedrīkst dauzīt pie

trauka malas, tad naids nāk mājā.

P. Zeltiņa, Ogresgals.
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21648. Ja nazi skandina, tad mā-

jās būs strīdus.

A. Šulcs, Rīga.

21649. Kad nazis augšupedu uz-

krīt, tad dūrājs metas.

K. Jansons, Plāņi.

21650. Uz galda uzliktu nazi ne-

drīkst „opolā" (riņķī) griezt, citādi

durs caurdure.

A. Armanis, Ludza.

21651. Kad otram sviež ar nazi,
tad caurais dur.

A. L.-Puškaitis.

21652. Ar asu nazi pārgriezta re-

ta lēti nedzīst.
H. Skujiņš, Smiltene.

21653. Otra cilvēka pamestu nazi

nedrīkst mājā nest, jo līdz ar to

paņem sāpes jeb lielas bēdas. [Sal.

mutslaucis.]
E. Zommere, Rauna.

21654. Juo uz ceļa atrassi nazi,
tad nalaimes kai ar nazi badīs; juo
pokovu, tad laime.

T. Nagle, Varakļāni.

21655. Par nazi nevar est pus-
dienu, tad laupītāji dzimst.

A. Salmans, Balvi.

11. Naža glabāšana.

21656. Nažus nedrīkst pa nakti

atstāt uz galda, tad valda naba-

dzība.

M. Auziņa, Rīga.

21657. Ja nazi noliek atslietu pret
bļodiņas malu, tad gaidāms trū-

kums: proti — nebūs ko bļodiņā
liet.

E. Lappuķe, Jelgava.

21658. Ja nazi noliek ar asmeni

uz augšu, tad mājā izceļas strīdus.

P. S., Rīga.

21659. Ja uz galda noliek nazi ar

asmeni uz augšu, tad mājnieki nai-

dojas.
Lagzdiņa, Sabile. A. Dravi-

ņa, Stende.

21660. Kad nazi noliek ar asmeni

uz augšu, tad mājās ceļas naids.

A. Biedriņa, Olaine.

21661. Nazi nedrīkst likt ar asme-

ni uz augšu, tad mājā naids.

A. Ozoliņa, Lubāna.

21662. Nazi nevajaga likt ar as-

meni uz augšu, lai dzijas netrūktu.

L. Ezīte, Alūksne.

21663. Ja nazi noliek uz galda ar

aso pusi uz augšu, tad kuģis grimst.

P. Pavāre, Lieliecava.

21664. Ja nazi atstāj augšupēdu,

(zobus uz augšu), tad velnam ellē

ķēdes dilst. (Velns esot ellē pieķē-
dēts un tikšot vaļā, kad viņa ķēdes

pārdils.)
J. A. Jansons, Rāmuļi.

21665. Kad nazi atstāj uz galda

ar zobiem uz augšu, tad velna va-

žas tiekot grieztas pušu.
H. Jankovska, Rīga.

21666. Ja nazi ar zobiem uz aug-

šu tura, tad velnam ķēdes dilst.

A. Ramane, Brunava.

21667. Nedrīkst likt nazi ar asme-

ni uz augšu; ja liek, tad velnam ķē-
de dilst.

73. g. v. A. Rozentale, Jaunauce.

21668. Ja nazi tura augšpēdu, tad

dilst ķēde, ar ko velns pieķēdēts. Šī

ķēde arī dilst, kad vakarā nazi trin.

A. L.-Puškaitis.
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21669. Nekad nedrīkst atstāt nazi

ar zobiem uz augšu, jo ar to arvien

vairāk pārgriežot ķēdi, kurā velns

esot piesiets ellē.
N. Dārziņa, Ranka.

21670. Ja nazi turot uz galda ar

zobiem uz augšu, tad velnam ķēdes

zāģējot pušu.
V. Grīva, Lubāna.

21671. Nedrīkst likt nazi ar as-

mini uz augšu, tad vellam ķēdes
deldē.

L. Kleinberga, Bukaiši.

21672. Nazi nedrīkst augšpēdu at-

stāt, jo tad velnam griež ķēdes pu-
šu. Tai brīdī dzimuši bērni ir ātri

un cietsirdīgi.
J. Jaunsudrabiņš, Nereta.

21673. Nazi nedrīkst likt uz naža

muguras, jo tad velns tiek vaļā no

ķēdes.
A. Braka, Meirāni.

21674. Nazis ar asmeni uz augšu
nav atstājams, jo naža asmens grie-
žot ~Ancakzistam" (Antikristum)

jeb Luciferam važas pušu.
A. Armans, Ludza.

21675. Ja nazi tura augšpēdu, tad

nakti uz tā velns jāj.
A. L.-Puškaitis. F. Heidene,

Talsi.

21676. Ja nazi tura augšpēdu,
tad naktī velns jāj apkārt.

B. Daņilovs, Kacēni.

21677. Ja nazi atstāj augšpēdu at-

vāstu guļam, tad velns to jāj.
V. Holcmane, Vandzene.

21678. Kad noliek ar zobiem nazi

uz augšu, tad velns uz tā jāj.
K. Jansons, Plāņi. J. Rubenis,

Ērgļi.

21679. Nazi nedrīkst ar asmeni

turēt uz augšu, citādi velns jāj uz

naža.

V. Valdmanis, Vecpiebalga.

21680. Nedrīkst likt nazi ar as-

meni uz augšu, tad eņģelīši kājas

sagriež.
73. g. v. A. Rozentale, Jaunauce.

21681. Mūsu tēvu-tēvi mēdza sa-

cīt: „Bērniņi, nažus uz muguru ne-

lieciet, jo svēti eņģelīši var uz asmi-

ņiem savas kājiņas sagraizīt".

K. Kundziņš. Baltijas Vēstnesis,

1869, 139.

21682. Kad nazi noliek ar zobiem

uz augšu, tad eņģeļi kājas sagriež.
Rīga.

21683. Ja nazis stāv ar aso pusi

uz augšu, tad bērns, kas tai brīdī

dzimst, ir nelietis.
Z. Ozoliņa, Dole.

21684. Kad nazi noliek ar zobiem

uz augšu, tad tie bērni, kas tai brī-

dī dzimst, paliek vēlāku par slep-

kavām.

K. Jansons, Plāņi.

21685. Nazi nedrīkst turēt augš-

pēdus; kas tajā brīdī dzimst, tas

būs slepkava.
A. Veiss, Penkule.

21686. Ja nazi atstāj ar asminu

uz augšu, tad piedzimst slepkava.

J. A. Jansons, Jelgava.

21687. Nazi nedrīkst ar aso pusi

uz augšu nolikt, jo kas, nazim tā

stāvot, piedzimst — ir slepkava.
A. Kabuce, Bulduri.

21688. Nedrīkst nazi likt ar aso

pusi uz augšu, jo tad tas, kas tanī

stundā dzimst, ir slepkava.

M. Koškina, Eleja.
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21689. Kad nazi liek augšpēdu,
tad slepkava dzimst.

J. Steglavs, Jelgava.

21690. Ja tajā brīdī, kad kāds

dzimst, uz galda nazis stāv atmugu-
riski (asmens uz augšu), tad tas cil-

vēks, kas piedzimst, ir slepkava.

M. Auziņa, Rīga.

21691. Ja tajā brīdī, kad kāds

dzimst, uz galda nazis stāv atmugu-
riski (asmens uz augšu), tad tas cil-

vēks krīt slepkavām par upuri, jeb
arī sadeg ugunī.

M. Auziņa, Rīga.

21692. Ja naža asmeni tura uz

augšu, tad notiks slepkavība.

J. A. Jansons, Tirza.

21693. Ja nazis gul atmuguriski,
tad tanī stundā kāds padara sev ga-

lu ar nazi.
L. Strute, Šķibe.

21694. Ja nazi liek ar «asmeni uz

augšu, tad tanī gadā kāds nonāvē-

sies.

M. Šķipsna, Gulbene.

21695. Nevajag atstāt nazi vai cir-

vi ar asmeni uz augšu. Kas to dara,
tam pēc nāves stāvēs vaļā mute.

A. Ernstsons, Vaiņode.

21696. Ja nazi uz galda tur ar as-

meni uz augšu, tad zārkā būs jāguļ

saslēgtām rokām.

H. Šiliņa, Penkule.

21697. Ja noliek nazi uz muguras,
tad māte miršot.

A. Korsaks, Ezere.

21698. Ja nazi noliek ar asmeni

uz augšu, tad būs jāsatiekas ar Jau-
nu cilvēku.

P. Zeltiņa, Ikšķile.

21699. Kas vakara nazi trin, tas

nāvei acīs skatās.
K. Jansons, Plāņi.

111. Nažu krišana.

21700. Ja pec pusdienas nokrīt

nazis zemē, tad tai dienā ir laime.

V. Holcmane, Vandzene.

21701. Ja nazis nokrīt zemē, tad

vīrietis nāks ciemā, bet ja nokrīt ga-

pele jeb karote, tad nāks sieviete.

[Sal. karote, ēšana.]
P. S., Rīga.

21702. Ja no galda nokrīt nazis,

tad gaidāms viesis.
A. Aizsils, Zilupe.

21703. Ja ēdot nokrīt nazis zemē,

tad kāds vīrietis nāks ciemā, ja no-

krīt karote, tad nāks sieviete.

P. Zeltiņa, Ikšķile.

21704. Ja traukus mazgājot no-

krīt zemē nazis, tad būs viesis — vī-

rietis.

J. Fleišers, Skrunda.

21705. Ja nazis nokrīt, tad vīriešu

kārtas viesis gaidāms.
H. Šiliņa, Dobele.

21706. Ja no galda nokrīt nazis,

tad būs ciemiņš — vīrietis, ja dak-

šiņa, tad sieviete.

K. Corbiks, Jelgava.

21707. Ja nokrīt nazis, tad viesis

gaidāms kungs, ja dakšiņa vai karo-

te — dāma.
K. Corbiks, Jelgava.

21708. Kad nazis nokrīt zemē, tad

gaidāms viesis — vīrietis. [Sal. ēša-

na.]
V. Saulīte, Mālpils.

21709. Ja nokrīt nazis, tad bus

viesis — vīrietis. [Sal. ēšana.]
E. Tokele, Sesava.
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21710. Ja ēdot no galda nokrīt

nazis, tad kāds vīrietis steidzas

šurp.
J. Līnis, Taurene.

21711. Ja ēdot nazis nokrīt, tad

gaidāms izsalcis viesis.

A. Zvejniece, Lubāna.

21712. Ja nokrīt nazis vai dakši-

ņas ar visu kumosu, nāks badīgs

ēdājs.
A. Mednis, Garoza.

21713. Ja nazis nokrīt durteniski

zemē, tad būs steidzams darbs.

A. Pidriks, 60 g. v., Sauka.

21714. Ja ķēkšai nazis nokrīt un

ieduras zemē, tad uzbruks laupītāji.

J. A. Jansons, Olaine.

21715. Kad nazis nokrīt un iedu-

ras zemē, tad tā māja degs.
M. Klebacha, Galgauska.

21716. Kad vakara ēdot nokrīt

nazis, tad rītu turētājam būs jāraud.
P. Zeltiņa, Ikšķile.

21717. Ja pie galda starp diviem

nokrīt nazis zemē, tad vienam no

viņiem drīz būs jāmirst.
K. Jansons, Plāņi.

IV. Nazis sapnī.

21718. Ja sapnī redz nazi, tadbus

sirdssāpes.
K. Jansons, Plāņi.

21719. Ja sapinis redz nazi, tas

nozīmē bēdas vai sāpes.
E. Zommere, Rauna.

21720. Ja sapni nazi atrod, da-

būs sirdssāpes.
J. Jurjāns, Jaungulbene.

21721. Ja sapnī redz nazi vai ci-

tu asu ieroci, būs sāpes. [Sal. ada-

ta, izkapts.]
J. Kalniņš, Druviena.

NĀTRE, LIELĀ (Urtica dioica).

21722. Kad ar nātrēm izpušķo
laidara vārtus, tad raganām izdzeļ
acis.

J. Steglavs, Jelgava.

21723. Lielās nātres vai nātres

saknes savāra un dzer tējā, vienu

līdz divi glāzi dienā pret ūdens

kaiti.

A. Drazniece, Nīca.

NĀTRE, BALTĀ (Lamium al-

bum).

21724. Balto nātru novārījumu

lietojuši pret baltajiem mēnešzie-

diem.

M. Šimiņš, Brukna.

NĀTRE, SĪKĀ (Urtica urens).

21725. «Sīkās nātres ir derīgas

pret plauskām un matu dzinējiem

(nelabām plauskām). Nātres jāplūc

zāļu dienā, jāsasutina, jāizžņauga
ūdenī un tad jāmazgā galva. Tās

pašas nātres esot arī labs līdzeklis,

kad nevarot pamīzt.

N. Ozoliņš, Grostona.

21726. Kad galva sāpot, tad ma-

zās nātrītes jāpiesienot pie pieres
un sāpes drīz rimšoties.

R. Bērziņš, Annenieki.

21727. Smalkās nātres ir derīgas

pret kaulu sāpēm; kad cilvēks pirtī
labi izsutis, tad ar tām jānoperas.

J. Kriķis, Starti.

21728. Sīkas nātres jāpakaisa

gultā zem palaga, tad blusas nero-

nas.

J. Ilsters.



NĀVE.

21729. Nāvi tur par sievieti, kas

pastāv tikai no kauliem un ir bez

miesas, staigā ar izkapti, ar ko no-

cērt mirējam galvu.
V. Juoņus, Pustiņa.

21730. Nāve allažiņ parādījās ma-

za koša putniņa veidā, kas jauki
dziedādams aizlīgoja cilvēka dvēse-

li citā pasaulē.
J. Krēsliņš, Maliena.

21731. Ja naktī klaudzina pie lo-

ga, bet patiesībā neviens nav klau-

dzinājis, kurš tad atsaucas, tas

drīzā laikā mirs, jo tas nozīmē, ka

nāve pie loga piesitusi zieģeli.
P. Āboliņa, Jelgava.

21732. Nāvi zīlēja, ja ķirmji sie-

nā tikšēja, ja circenis daudz dzie-

dāja, ja ūpis mājas tuvumā vaidē-

ja, ja dzeguzi pavasarī pirmo rei-

zi neēdis dzirdēja kūkojam, jeb ja

dzeguze pie mājas kūkoja, ja suns

gaudoja galvu pret māju pagrie-
zis, ja vistas vilka garu salmu, ja

bumplis daudz dūca.

Rusvurms, Inland, 1855, 20, (310).

21733. Pēc sapņiem zīlēja nāvi,

ja redzēja kādu baltās drēbēs gul-
tā guļam, ja redzēja kādu ēku jel)
krāsni gāžamies, ja redzēja jaunu

māju jeb laivu taisām, jeb ja re-

dzēja kādu melnās drēbēs. Arī

zobu izkrišana varēja uz to zīmē-

ties.

Rusvurms, Inland, 1855, 20 (311).

NEAIZTIEKAMAS LIETAS UN

VIETAS.

-21734. Senos laikos veciem ļau-
dīm bijis daudz lietu, vietu, kusto-

ņu, augu v. t. pr., kurus nedrīk-

stējuši aizkārt. Kas to darījis, vien-

alga, vai zinādams, vai nezinādams,

tam uzbrukusi liela nelaime, sli-

mība vai kas cits. Neaiztiekamas

bijušas burvju un raganu pievestas

lietas, uz ceļa vai kur citur nomes-

tas, lai cilvēkam darītu ļaunu. Ne-

aiztiekamas bija zemē ieraktas

mantas, nauda v. t. pr., kurus ie-

racējs aizvien aplādējis un uzde-

vis velna sargāšanai. Kara laukā

nedrīkstot ņemt nekādu svešu lie-

tu, jo uzņēmējs tad drīz krītot. Ne-

aiztiekamas vietas bijušas vecas

ēkas, kurās agrāk dzīvojuši ļauni
cilvēki: burvji, raganas v. c. Šādu

ēku noplēsējiem aizvien lēcies liels

ļaunums. Tāpat bijuši neaiztieka-

mi iezīmēti akmeņi, veci žogi, ne-

kustinātas atmatas, svēti avoti,

upuru kalniņi, daži veci koki. Kas

uzplēsis ceļus un ežas, tas drīzi

miris. No kustoņiem bijuši neaiz-

tiekami, t. i. tiem nekādu ļaunumu

nedrīkstējuši darīt — varde, va-

bule (geotrupes), māriņa (cocci-

nella) un Dieva sunītis. Ja šos no-

nāvējuši, tad vainīgo vecāki drīz

miruši. Ja zalkšus, glodenes un ze-

biekstes nosituši, tad gan nekas

nenoticis, bet ja tie sitot izmuku-

ši, tad tie vēlāku bargi atriebušies.

To koku, ar kuru zalkti nosita, ie-

dūra stāvu zemē; kas to izrāva,

tam piemetās slimība. Vilks un

sermuliņš bijuši Dieva suņi, kurus

nedrīkstējuši nogalināt. Stārks,

svētputns, nebijis nogalināms, kas

to darījis, drīz miris. Kas izpostī-

jis bezdelīgu perēkli, dabūjis raibu

ģīmi. Neaiztiekamas jeb nedziedi-

nāmas — kuras nedrīkstēja ārstēt

— pie cilvēkiem bija arī dažas vā-

tis, kārpas, izsitumi (svētas mei-

tas), kuras bija iedzimtas; ja tā-

das izdziedināja, tad cilvēkam bija
jāmirst. Arī ķirpgraužu tārpi, kuri

uzturējās koku dzīvokļu sienās,

gultās un citās koku lietās, bija
neaiztiekami, šos sauca par svē-
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tām meitām. Dzirdot šos tārpus

graužam, veci ļaudis teic: „Klau,

svētas meitas vērpj." Reiz pie kā-

da vīra gultas svētas meitas vēr-

pušas sienā. Tas viņam nepaticis,

viņš izurbinājis sienu un nogali-

nājis tārpiņu. Nu bijis gan miers

guļot, bet vīrs drīz saslimis un

nomiris.

P. Pļavinskis, Sērpils.

21735. Pēc vecu ļaužu domām

dažas vietas un lietas, arī daži

dzīvnieki bija neaiztiekami, neaiz-

karami. Kas tādas lietas aizkāris,

zinādams vai nezinādams, tam no-

tikusi kāda nelaime, piesitusies
kāda slimība, īpaši ārīga, kā vā-

tis uz rokām, kājām v. t. t. Neaiz-

tiekamas bijušas zemē apraktas
mantas vai nauda, kuras ieracējs

palādējis, vai velnam uzdevis ap-

sargāt; tāpat lietas, kuras burvji
un raganas nolikuši uz ceļa vai kur

citur nolūkā, lai uzņēmējam caur

to kaitētu. Neaiztiekamas vietas

atradās arī vecās ēkās pie akme-

ņiem, vecos žogos, nekustinātās at-

matās v. t. t. tāpēc arī veci ļaudis
tādas vietas labprāt nekustināja.
Vēl nesen atpakaļ ļaudis ticēja
aiztikumiem. īpaši, ja bija kāda

slimība, ko drīzumā ar aptieku zā-

lieni nevarēja dziedināt, tad gāja

pie pateicējiem, kas tādos gadīju-
mos arvienu mēdza sacīt: ~Te jau
aiztikumi!" turklāt izklaušināda-

mi: ~Vai neesi ko ceļā uzņēmis?"
„Vai neesi kādu vecu ēku plēsis?"
Dažreiz viņi taisni pateica: „Tu

esi ceļā ņēmis noliktu lietu. To un

to mietu izraujot vai akmeni izve-

ļot tu esi aizticis. Citreiz itin īsi

apgalvoja: „Tas tev ir no meža."

Austrums, 1893.

21736. Valmieriešu Meijas Pē-

terim esot bijis starp divām klē-

tīm kāds kalniņš ar daudz akme-

ņiem, kur viņš gaļu un alu upu-

rējis. Pats viņš stāstījis, ka viņš
uz savas mātes vēlēšanos aptaisījis
šo vietu ar sētu, lai ļaudis tur ne-

staigātu un nepaliktu akli, kā viņa
mātei un vienam bērnam noticis.

Pēc V. Baloža rokraksta no

Kampenhauzena revīzijas pro-

tokola, 1739.

NEGAISS.

21737. Ja ļoti liels negaiss, tad

miris kāds burvis.

H. Šiliņa, Penkule.

21738. Ja liels slapdraņķis, tad

raganai kāzas.

J. Jakans, Bebrene.

NEIZDODAMAIS DĀLDERIS.

21739. Lai iegūtu tādu naudas

gabalu, kas vienmēr atgriežas at-

pakaļ, tad Jāņa naktī jānoķer

sikspārnis un jāaiznes uz krust-

ceļiem. Krustceļa vidū jānoliek
akmens un sikspārnim ar naudas

gabalu jānoberzē galva. Nu nāk

baidīt visādi zvēri un čūskas, ti-

kai no tiem nevajaga baidīties, tad

naudas gabals vienmēr atgriezīsies

atpakaļ, lai par to pirktu, ko pirk-
dams.

B. Riekstiņš, Atpūta, 17. VI, 32.

21740. Var dabūt tādu rubli,
kas nekad nav izdodams. Pavisam

melns kaķis jāiebāž maisā, jāiet
ar to uz baznīcu un jānostājas pie
baznīcas durvīm. Ap pusnakti at-

nāks velns un prasīs: „Kas tev tur

maisā?" Jāatbild: „Zaķisl" Velns

sacīs: „Nē, kaķis!" Tā pastrīdējies,
velns aizies. Pēc tam viņš atkal at-

griezīsies, un strīds tāpat jātur-

pina. Trešo reiz atgriezies, velns

beidzot prasīs: „Cik tu gribi?" Jā-

atbild: „Vienu rubli." Viņš tad arī
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dos vienu rubli. Naudu saņēmu-

šam, pārdevējam jāsteidzas, cik

ātri vien iespējams, projām un

jāpārskrien par krustu ceļu. Ja

tas neizdodas, tad pārdevējs ir pa-

galam. Dabūtais rublis arvien at-

griezīsies atpakaļ, lai tā īpašnieks

pirktu ko pirkdams. Bet ja tas

pārkāps pār slieksni, kur uzsists

zirga pakavs, tad rublis zaudēs

burvja spēku.
F. Brīvzemnieks, 1881. VI, 207.

NEIZDODAMAIS RUBLIS.

21741. Neizdodamu rubli varot

iegūt, ja jauna gada naktī noķe-
rot melnu kaķi, iebāžot maisā, ar

zīda šņori deviņiem mezgliem aiz-

sienot maisam galu un nostājoties

uz krustceļiem. Tad nākšot velns

un gribēšot kaķi pirkt. Ja viņš so-

lot rubli, tad kaķis jāpārdodot.

Saņemtais rublis būšot neizdoda-

mais. Kāds puika sadūšājies, izda-

rījis visu augšā minēto, un jauna

gada naktī nostājies uz krustce-

ļiem pie Rūjieniešu Lauvas kroga.
Nācis kāds vīrs, puika domājis, ka

tas velns, tam palicis bail un tas

sācis bēgt. Viņš gribējis maisu ar

kaķi nosviest, bet maiss kā pieau-
dzis gulējis puikam uz muguras.

Tikai mājā aizskrējis, viņš atsva-

binājies no maisa.

K. Skujiņš, Valmiera.

21742. Neizdodamo rubli varot

dabūt, ja pie dievgalda ejot, diev-

maizīti nenorijot. Viņa esot, ne-

vienam neredzot, jāiebāž kabatā.

Tad jāejot uz mežu un dievmaizī-

te jāpiestiprinot pie bērza un ar

pistoli atmuguriski, neskatoties at-

pakaļ, uz to jāšaunot. Viens vīrs

arī tā izdarījis. Viņš nevarējis no-

ciesties un paskatījies atpakaļ.
Vīrs ieraudzījis pie bērza Kristu

ar ērkšu vaiņagu galvā, un asinis

pilējušas tam no pirkstiem. No

bailēm vīrs pazaudējis samaņu un

tikai pēc trīs stundām pamodies.
H. Skujiņš, Valmiera.

21743. Veci ļaudis stāsta, ka ne-

izdodamo rubli varot dabūt, ja
Lieldienu naktī apakš kreisās kā-

jas starp zeķi ieliekot pīķa tuzi un

aizejot uz krievu baznīcu. Cik mā-

cītājs sakot: „Kristus augšām cē-

lies no miroņiem!" tik jāuzminot

uz kreisās kājas un jāsakot: ~Pīķis

trumpis."
K. Skujiņš, Valmiera.

NELAIME.

21744. Nelaime ir neskaista, lī-

dzinās kaķim vai sunim bez spal-

vas, uzturas mājas aizkrāsnē.

V. Juoņus, Pustiņa.

21745. Kas smejas par otra ne-

laimi, tam pašam tā piemetas.

P. S., Rauna.

21746. Nevajaga priecāties un

gaidīt uz cita nelaimi, tad pašam
nelaime notiks.

J. Atteka, Nīca.

21747. Nedrīkst brīnīties par ci-

ta nelaimi, jo tad pašam tā piesi-

tas.

J. Pamplis, Garoza.

21748. Nelaimi nedrīkst piemi-

nēt (piesaukt), tad tā var atnākt.

[Sal. slimība.)
P. Š. jun., Vidzeme.

21749. Nelaime nekad nenākot

viena vien, ka nākot, ta nākot ve-

selas trīs no vietas.

H. Skujiņš, Smiltene.

21750. Nelaime nenāk viena.

P. §~ Rauna
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21751. Ja kādam jau divi nelai-

mes bijis jāpiedzīvo, gadīsies arī

trešā.

J. A. Jansons, Bīriņi.

21752. Ja par otra nelaimi sme-

jas, tad pašam tāpat notiek.

E. Laime, Tirza.

21753. Kad velnu jeb vilku pie-
min, kad suņi kauc, kad ūpis

vaid, kad dzeguze jumtā kūko, kad

zaķis šķērsām par ceļu tek, jeb
kad cita nelaba jausma uziet, tad

būs pakaļu kasīt, tad nekas ne-

kaitēs.

G. Stenders.

21754. Žagata, kaķis un pūce

nesa nelaimi.

J. Ceplenieks, Māņticība.
Austrums, 1889.

21755. Ja tev nelaime uzgājusi,
tad steidzies ātrumā šos vārdus

skaitīt trīs reiz: ~Pāri nāves saites

bija manim apmetušās, un elles

bēdas bija man uzgājušas. Bēdas

un bailība nāca man virsū, bet

es piesaucu tā Kunga vārdu. Ak,

Kungs, izglābj manu dvēseli. Tas

Kungs ir žēlīgs un taisnis, un mū-

su Kungs ir žēlīgs. lekš tā vārda,

Dieva tā Tēva, Dieva tā Dēla, Die-

va tā cienīga Svētā Gara. Araen."

J. Jansons, Rīga.

NELAIMES STUNDA.

21756. Ja taisās kur aizceļot,
tad nosēstas vēl uz kādu brīdi mā-

jā, ko sauc par nelaimes stundu,
lai ceļā nekāda nelaime nenotiek.

[Sal. ceļošana.]
A. Bīlenšteina rokraksts.

NEREDZAMĪBA.

21757. Kad cilvēks uzliekot vel-

na cepuri galvā, tad viņš paliekot
neredzams.

V. Pilipjonoks, Asūne.

NESIENI.

21758. Ja par nesieniem kāpj,
tad dabon vēdera sāpes.

Cirītis, Rīga. A. Bīlenšteina
rokraksts.

21759. Kas par nesieniem kāpj,

paliek aizmāršīgs.
K. Jansons, Plāņi.

21760. Kad par ūdens nesie-

niem pāri kāpj, tad vēders sāpēs.

A. Bīlenšteina man., Rīga.

21761. Nedrīkst pār kāšiem (nē-

šiem) pāri kāpt, tad vēders sāp.

A. Berķe, Mētriena.

21762. Nevajag par nēšiem kapt

pāri, tad vēders sāp.
E. Lapiņa, Vestiena.

21763. Kas par nesieniem kāpj,
tas gultā miezn.

K. Jansons, Trikāta.

21764. Nesieniem nedrīkst pari

kāpt, tad nepareizi bērni dzimst.

G. Rauze, Ļaudona.

21765. Kad pār ūdens nesa-

miem kāšiem pārkāpj, tad vēders

sāp.
I. Kažoka, Lubāna

21766. Ja nesieni ir nolikti ze-

mē, nedrīkst pāri tiem kāpt, tad

bērniem iedzimstot līkas muguras.

A. Podniece, Ogre.

21767. Par kāšiem neesot jā-

kāpj, jo tad mugura sāpot.

A. Aizsils, Lubāna.

21768. Ūdens nesieniem ne-

drīkst pāri kāpt, tad sāpot mu-

gura.
V. Grīva, Lubāna.

21769. Ja pārkāpj par nesie-

niem, tad mugura sāp.
E. Medene, Meirani.



Nesieni
— Nešļava 1323

21770. Par ūdens kāšiem nav

pāri jākāpj, tad vēders sāp.

V. Alke, Jaungulbene.

21771. Kāšiem nedrīkst pari

kāpt, tad bērniem vēders sāp.

R. Kalniņš, Lubāna.

21772. Ūdens nesamiem kāšiem

nevar pāri kāpt, citādi miez gultā.
A. Aizsils, Lubāna.

21773. Ja bērns kāpj pari kā-

šiem, tad tas miez gultā.
V. Kancans, Asare.

21774. Mazi bērni nedrīkst kapt

pār nēšiem, jo tad mieznot gultā.
A. Pliens, Meirani.

21775. Ja nesieniem ūdeni nes

un viņš laistās ārā, tad vīrs būs

dzērājs.
M. Liniņa, Aumeisteri.

NEŠĻAVA.

21776. Burvis jeb ragana ienes

otra cilvēka mājā, kam grib ļaunu
darīt, kādu gabalu no nosprāguša

jeb arī nokauta kustoņa, noliek šo

savu nešļavu kūtī, dārzā, lecektī,

tīrumā jeb arī kur citur, kur nu

grib kaitēt, lai caur to savam tu-

vākam kādu skādi darītu.

Balss, 1878, 22.

21777. Burvis jeb ragana grib
otram cilvēkam ļaunu darīt vai nu

pie mantas, vai pie kustoņiem, vai

pie mājas, vai pie laukiem, vai arī

pie miesas. Tādēļ viņi ienes nakts

laikā tai mājā kādu gabalu no no-

sprāguša vai arī nokauta kustoņa,

noliek savu nesumu kūtī, dārzā,

lecektī, tīrumā, jeb arī kur citur,

un grib caur to savam tuvākam

kādu skādi padarīt. Tādiem bur

vjiem un raganām esot savi pāta-

ri, kurus tie, nešļavas noliekot,

skaitot un tā izlūdzoties ļaunā pa-

līdzību.

Balss, 1878, 22.

21778. Viens burvis atnesis

saimnieka stallī apburtas olas.

Saimnieks izvārījis līdz ar paša
olām arī burvja olas un aicinājis

pašu burvi uz maltīti. Kad nu bur-

vis apēdis apburto olu, tad teicis:

~Kam tu man, kaimiņ, tā darīji?"
Burvis nu aizgājis uz māju un no-

miris.

Balss, 1878, 22.

21779. Ja gribējuši noburt otra

laukus, tad skauģi tur aiznesuši

kādu maitu, kustoņu spalvas un

visvairāk olu, apsietu ar sarkanu

dziju. Dziesmās par to parasti iz-

teicas šā: „Appuškoju baltu gaili
ar sarkanu dzīpariņu." Kas no no-

buršanas grib izvairīties, tas neš-

ļavu ieliek vecā ratu rumbā un met

ačgārni ugunī. Tad burvis jeb ra-

gana nākot un prasot ko dzert. Ja

nu burvim ko pasniedzot, tad tas

paliekot atkal sveiks un vesels.

P. Šmils, Rauna.

21780. Bieži atrod mājā vai no-

plucinātu gaili, vai sesku, vai olas,

vai gaļas gabalu. Tās ir burvja jeb

raganas nešļavas, ar kurām grib
maitāt mājas lopus. Lai izsargātos
no nelaimes, tad nešļava ir labi

jāapskata un tad jāšauj uz to ar

plinti. Tad ļaunums būs novērsts,

un arī ļaundaris nomirs, ja tam

neizdosies kaut ko no šāvēja da-

būt.

F. Brīvzemnieks, 1881. VI, 204.

21781. Kad burvja nešļavas sa-

dzenot ratu riteņa rumbā un tad

to sadedzinot jeb nogremdējot
ūdenī, tad tas ļaunums piemeto-
ties burvim pašam.

Balss, 1878, 22.
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21782. Ja atrod zem siena vai

āboliņa apmāja olas vanckaru vai

lupatā iesietu sāli, tad tādu apbur-
tu barību nedrīkst dot lopiem. Lai

šo burvību no mājas aizdzītu, tad

tā nešļava jāieliek rata rumbā,

rumba no abiem galiem jāaiz-

sprosta ar pīlādža zariem un jā-
liek uz ugunskura, lai sadeg. Ap-
kārt stāvošiem cilvēkiem jāņem pī-
lādža rungas rokā un jāsoda katrs

svešinieks, kas tik nāk pie uguns-

kura, kamēr tas sadeg. Pēc tam

vienu dienu nedrīkst dot svešnie-

kiem neko nodzerties.

S. Spriņģis, Pociems.

21783. Ja kritušu lopu atkritu-

mus jeb citas līdzīgas burvju vai

raganu nešļavas atrod lopu barībā,

tad to vajaga ielikt ozola ratu

rumbā, aizķīlēt rumbu no abiem

galiem cieti un iemest tādā ūdenī,

kas nekad neizkalst. Tad vainīgais
burvis jeb ragana tiekot briesmīgi
mocīts un tūliņ skrienot uz to mā-

ju dzert prasīt. Ja burvim pado-
dot ko nodzerties, tad tas tiekot

no visām mokām vaļā; bet ja tam

nekā nedodot, tad viņam jānobei-
dzoties.

E. Zommere, Rauna.

21784. Ja mājā atrod kādu neš-

ļavu, tad tā tūliņ jāmet ugunī ar

vārdiem: ~Kas lād, lai top lādēts."

Tad tas ļaunums nāk pašam neš-

ļavas licējam atpakaļis.

E. Zommere, Rauna.

21785. Kad mājā atron ļaunas

nešļavas, tad tās jāpakar skurste-

nī. Vainīgais nu nāks lūgties, lai

tam dod ūdeni, uguni, maizi jeb

krēslu, kur atsēsties. Ja nekā ne-

dabūs, tad tas mirs.

F. Brīvzemnieks, 1881. VI, 204.

21786. Nešļavas ieliek rata rum-

bā un aiztaisa abus caurumus ar

sērmūkšļa zaru, kas ar kreiso ro-

ku atroceņi nogriezts un ar labo

roku ačgārni, t. i. ar galotni pa-

priekšu, pārnests mājā.
F. Brīvzemnieks, 1881. VI, 204.

21787. 1772. gadā viens saim-

nieks atradis savā stallī pusnodī-
rātu kaķi un lūdz Grobiņas mācī-

tāju Dievu nolūgt, lai viņam nekas

nekaitētu.

Kurzemes draudžu chronikas 11, 60.

21788. 1789. gadā viens zem-

nieks lūdz Grobiņas mācītāju Die-

vu nolūgt, lai viņam burvju nešļa-
vas nekaitētu. Šogad viņš rudzos

atradis gabalu maitas un pagājušu

gadu kūtī nosprāgušas žurkas.

Kurzemes draudžu chronikas 11, 76.

21789. 1790. gadā viens zem-

nieks lūdz Grobiņas mācītāju, lai

lūgtu Dievu par viņa lopiem un

laukiem. Uz ceļa viņam ierakta

miroņa galva un tīrumā nomesta

sprāguša teļa āda.

Kurzemes draudžu chronikas 11, 77.

21790. 1796. g. viens zemnieks

lūdz Grobiņas mācītāju lūgt Die-

vu par viņa lopiem, jo savos sal-

mos tas atradis nosprāgušu jēru.

Kurzemes draudžu chronikas 11, 80.

21791. 1798. gadā viens zem-

nieks lūdz Grobiņas mācītāju no-

lūgt Dievu par saviem laukiem, jo

savā rudzu laukā viņš atradis ze-

mē ieraktu vienu vīšķi salmu.

Kurzemes draudžu chronikas 11, 83.

21792. 1798. g. [Griezes drau-

dzes mācītājs aizlūdz Dievu par]

Podu Jāni, kas savā zirgu stallī

kumeļa kāju atradis.

Kurzemes draudžu chronikas, 11, 129.



21793. 1799. g. [Griezes drau-

dzes mācītājs aizlūdz Dievu par
Jušku Krišjāni], kas jaunā mājas
vietā iegājis, bet ļauni cilvēki viņu

jau apsmējuši, jo viņi uz rudzu gu-

bām kurmi uzlikuši.

Kurzemes draudžu chronikas 11, 131.

21794. Kad [Briežu Pēteris] kā-

du skrandas gabalu ceļa vidū ie-

raudzīja, tad tas viņam bija burvju
darbs, kam ar riņķi bija jāiet ap-

kārt.

Latv. gada grāmata, 1798, 132.

21795. Viens [blēdnieks] pildīja
olu čaumalas ar veciem smirdo-

šiem taukiem un spalvām, un like

tos lopu kūtīs un silēs.

Latv. gada grāmata, 1798, 133.

NEŠĻAVAS, BURVJA.

21796. Burvja nešļava jāaiznes

piektā vakarā pēc saules uz kapsē-
tu, jāizrauj kāda pazīstama miro-

ņa krusts, jāieliek nešļava krusta

caurumā, jāuzliek atkal krusts vir-

sū un jānovēl burvim viss tas, ko

pats grib.
A. Bīlenšteina rokraksts.

21797. Ja dabū burvja likumu,

tad ar kreiso kāju par to jāmet
krusts un jāpiesauc Dieva vārds.

Uzliek arī uz likumu vienu no se-

vis kritušu krustiņu un sasien li-

kumu līdz ar krustiņu ar pūdētu
lūku. To nu noliek aiz krusta at-

slēgas jeb arī zem trauka ar di-

viem dibeniem un glabā tā līdz

svētdienai. Svētdienā, kad baznīcā

zvana, aiznes nešļavu uz upi tādā

vietā, kur kāds akmens stāv zem

ūdens. Uz tā akmeņa nu uzliek to

nešļavu un saka: „Ko tu man esi

gribējis darīt, tas lai tev notiek du-

bultīgi!" Nu jākrīt ceļos, jāskaita
tēva reize un jāiet uz māju. Tad

nešļavu nolicējam notiks viss tas,

kas tiks novēlēts.

A. Bīlenšteina rokraksts.

NETĪRUMI.

21798. Kad sapnī kāds otru ap-
taisa ar netīrumiem, tad tas zīmē-

jas uz iegrūšanu kaunā.

Aronu Matīss, Bērzaune.

21799. Ja sapnī redz sevi netī-

rumos vārtāmies, tad kāds apmelo.

E. Barbaka, Rīga.

NEVAINĪGU BĒRNU DIENA

(28. dec.).

21800. Dažās vietās ir māņu ie-

radums nevainīgu bērnu dienā ar

rīkstēm [augļu] kokus pērt, lai tie

daudz augļu nesot.

Latv. Avīzes, 1860, 26.

NEZĀLES.

21801. Kad negribot, lai nezā-

les aug, tad jādzen ecēšas pret zie-

meli.

M. Raņķis, Nīca.

21802. Lai nezāles neaugtu tī-

rumā, tad tur jāaprok mazs su-

nītis.

A. Aizsils, Lubāna.

NIEDRES.

21803. Pie niedres lapām ir re-

dzami tādi kā četri zobi. Tie cēlu-

šies no tā, ka Pestītājs ar niedri

ticis dzirdīts, tad viņš tur esot ie-

kodis.

P. Zeltiņa, Ikšķile.

NIEŖI.

21804. Ja bērni ēd nierus, tad

tiem izaug līkas muguras. Nierus

vienmēr vajaga ēst ar citiem ko-

pā. Ja kāds apmaldās, tad viņam
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jāatceras tie, ar kuriem kādreiz

nierus ēdis, lai varētu ceļu atrast.

K. Jansons, Plāņi.

21805. Niera nedrīkst est, jo tad

augot kā nieri.

L. Aizpurve, Lubāna.

21806. Kas nierus cd, tam paliek
līka mugura. [Sal. sieva un nieri.]

P. Š., Rauna. K. Jansons,

Plāņi.

21807. Ja bērni cd nieres, tad iz-

aug līkām mugurām.

V. Johansone, Liepa.

21808. Cvukas vai vuškas eiksi

izvuorētu ād divējūs, puorgrīzdami

pa pusei, un sacīdami: ~Augsim
lēli!"

P. Vaivods, Vārkava.

NIEŖU VAINA.

21809. Kas slimo ar nieru vai-

nu, tam jādzerot paegļu ogu tēja.
Varot dzert arī bērzu pumpuru tē-

ju un meža ašķu tēju. Tad nieru

vaina drīz vien pārejot.
H. Skujiņš, Smiltene.

21810. Kam nieru vaina, tam

jāsalasa bērzu pumpuri un paegļu

ogas, jāvāra tēja un jādzer, tā drī-

zi vien paliks vēsais.

H. Skujiņš, Smiltene.

NIKOLAJA DIENA (6. dec.).

21811. Niklāva diena jasveti,
lai zirgi un vistas labi izdodas.

Aizkracnieks, Tirza.

21812. Niklāva dienā kauj vistu,

tecina asinis uz auzām un tās au-

zas dod zirgiem ēst, tad tiem ne-

kāds ļaunums nevarot piemesties.

K. Šilings, 1832. g., Tirza.

21813. Miklāvā uz auzu sieka

gailis jākaun, auzas jāatdod zir-

giem un gailis jāizvāra saimei.

K. Jansons, Vijciems.

21814. Otra augsta svētku die-

na mums ir sv. Niklāvs, sestā de-

cembrī. Tā diena tikpat svēti svi-

nama kā Bārbalas diena [skati

to], bet priekš zirgiem un vistām

[laikam gan tādēļ zirgiem kāvuši

gaili].
No Kolkas jūrmalas. ~Ziņas

un stāsti par Dieva valstības

lietām." 1852. IV. Aizliegts izd.

21815. Niklāva dienā priekš
saules lēkšanas gailis jākauj, asi-

nis auzās jātecina un auzas jādod

zirgiem, tad zirgi būs brangi.
Atbalss k. 1892. J. Kriķis,

Starti.

21816. Miklāvā jākauj gailis un

asinis jātecina auzās, lai būtu ve-

selīgi un brangi zirgi.
Atbalss k. 1897. A. Kirš-

baums, Smiltene.

21817. Nikolaja diena ir zir-

gu diena. Šinī dienā zirgiem silē

iebēra auzas un tad nokāva gaili
un tā asinis tecināja uz auzām, lai

zirgi ēd.

Mucukalns, Stende.

21818. Miklāvā uz gaļas žāvēja-
mā iesma jāapjāj mājas robeža,

pēc kam iesms atrociņis jāiemet
otras mājas daļā, lai kurmji iz-

nīkst.

K. Jansons, Plāņi.

NIKOLAJA DIENA (pavasarī).

21819. Nikolaja dienā jāstāda

kartupeļi, tad tie izaug lieli un riež

krūmu.

M. Navenickis, Zasa.
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21820. Svēta Nikolaja diena jā-
dēsta sīpoli, tad tie aug daudz un

lieli.

P. Zeltiņa, Ikšķile.

NIRDAS (?).

21821. Nirdas esot bijušas Meža

mātes vai Birzes tēva meitas, kas

parādījušās miglā, tumsai sākoties.

Kad viņas atradušas cilvēku pītus

vaiņagus, tad bijušas ļoti priecīgas
un likušas tos galvā, bet vēlāku

atkal atlikušas atpakaļ. Senāk ļau-
dis iedūruši arī grābekļus zemē un

uzkāruši tur vaiņagus, lai nirdas

tiem pušķotos un apveltītu laukus.

Cērkste.

NĪTIS.

21822. Nītis jāsien veca mēnesī,

lai mezgli vaļā neraisās.

K. Jansons, Plāņi.

21823. Nītis jāsien veca mēnesī,

jo tad mezgli neraisās vaļā.

N. Dārziņa, Ranka.

21824. Veca mēnesi jāsien nītis,

tad mazgi neraisās vaļā.

E. Lacis, Tirza.

21825. Veca mēnesi jāsien nītes,

lai tās būtu vieglas un netrūktu.

K. Corbiks, Tukums.

21826. Nītis jāsien vecā mēnesī,

tad mezgli neraisās vaļā; diegi nī-

tīm jāvērpj jaunā mēnesī.

E. Laime, Tirza.

21827. Aužamo nīšu nevajaga

jaunā mēnesī siet, jo tad mazgli
taisās vaļā.

A. Šeitiņš, Taurene.

NOARTNES (Pimpinella).

21828. Noartnes tējā dzerot tad,

kad sirds klapējot. Tādēļ šīs zāles

sauc arī par sirdszālēm.

R. Bērziņš, Annenieki.

NOBAIĻZĀLĪTES.

21829. Nobaiļzālītes ir derīgas

pret satrūkšanos un krampjiem.
Izžāvētas tās lietojamas tējā. Viņas

aug pļavās; agrā pavasarī zied zi-

liem ziediem.

K. Celmiņš, Balvi.

NOBĪLIS.

21830. Kad bērns nobīlī sarau-

jas, māte viņu nosūc (nobučo) no

labās pieres uz kreiso uzaci un ot-

rādi — no kreisās pieres uz labo

uzaci, un spļauj pāri kreisajam ka-

miesim, pie kam saka: „Nost dru-

dži, nost krampji, nost klemme,

nost rozes! lekš trīsvienīgā Dieva

tā Tēva v. t. p. vārda."

Kuplais, Kuldīga.

21831. Kad bērns sabaidījies,
māte viņam ar mēli trīs reiz ap-

laiza vaidziņus.

S. Čunka un Fogelmane, Lielsatiķi.

21832. Māte trīs reizas laiza

pārkrustis bērna pierīti un actiņas,
no kreisās acs uz pierītes labo pusi

un otrādi, un saka zināmus vār-

dus klāt. Bērnu svēpē arī dūmos,

dedzinot pasliekšņa zemes.

Birkvalde, Lielsatiķi.

21833. Kad bērns sabaidās, sa-

raujas, jādabon tā cilvēka vai lopa
mati jeb spalva (villa), no kura

bailes cēlušās, jādedzina un dūmi

jākvēpina deguntiņā.
K. Pētersons, Raņķi.

21834. Kad bērns sabijies, tad

tam dod zīdalu jeb ūdeni iedzert.

Ūdre, Tetelminde.

NOBRĪNOŠANA.

21835. Kad viens kādu mantas

gabalu izslavē, tad to vairs nevar

paturēt.
Latv. Avīzes, 1894, 32..
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21836. Bērniņa māte vis negrib
dzirdēt, kad kas viņas bērnu no-

sauc par jauku un skaistu.

K. Silings, 1832. g., Tirza.

21837. Kad kāds uz otra bērnu

saka, ka tas smuks, tad bērns pa-

liekot nesmuks, tādēļ bērna vecāki

šādu uzslavu necieš.

P. Rozens, Garoza.

21838. Mazu bērnu nedrīkst rā-

dīt cilvēkam, kam ļaunas acis. Tas

bērnu var noskatīt, tā kā tas sāk

nīkt un nomirst.
A. Šķērē, Skaistkalne.

21839. Kad bērns guļ šūpulī, tad

viņu svešiem nevajag rādīt, jo no

sveša acīm piemetas dažādas sli-

mības, kā roze v. c.

Z. Lancmanis, Lejasciems.

21840. Ja skauģis bērnu „apbrī-
no", tad bērnam no tā lēcās allaž

kāds ļaunums, sevišķi tas paliek

ļoti gražīgs un raudulīgs. Šī kaite

dziedējama šā: bērns jānes kādai

lielai ļaužu sapulcei trīs reizas ga-

rām jeb apkārt, lai ļaudis bērnu

raudāšanas dēļ apbrīno. Tad bērns

atstāšot raudāšanuun būšot jopro-

jām mierīgs.

M. Dandēns un J. Upīte, Gatarta.

21841. Ja kāds nosaka uz bērnu

vai lopu, ka tas ir smuks, tad tū-

daliņ ir klusām jāsaka: ~Tev dirsa

ir smuka." Ja bērns vai lops pēc
tam saslimst, tad no teicēja jāda-
būn slepeni matu kušķītis jeb no

viņa drānām jānoraun kāds gaba-

liņš, jāapsvēpē slimais, jeb arī vi-

ņam jāiedod par pulveri iekšā.

E. Linge, Salaspils.

21842. Lai svešs cilvēks neva-

rētu ne kustoņus ne bērnus no-

brīnēt, nosaucot par skaistiem, tad

tam jāatbild: „Tev pašam pakaļa
skaista!"

E. Zommere, Rauna.

21843. Ja kāds saka: „Tāds

smuks bērns!" klusām jāatsaka:
~Tāda smuka dierša!"

K. Pētersons, Raņķi.

21844. Gaiķos tādas reizas čuk-

stot: „Pūt manam bērnam dirsā!"

S. Cunka, Lielsatiķi.

21845. Kad kāds nobrīnot: „Kāds

smuks (balts) bērns!" tad klusām

jāatbildot: ~
Smuka tava pakaļa!"

Tāds nobrīnots bērns sāk dilt, me-

tas vājš. Tad novārdo ūdeni un

samazgā bērnu ar to.

Ode un Muciniece, Tetelminde.

21846. Kad par bērnu brīnās:

„Cik smuks (balts) bērns!" tad klu-

sām jāatbild: „Viņš vakar bija
smukāks un baltāks kā šodien",

vai atkal: „Apskauž savu diršu, ne

manu bērnu!"

Kuplais, Kuldīga.

21847. „Brīnies savam garam

degunam, ne manam bērnam!" sa-

ka, kad kāds bērnu par smuku

nosauc.

K. Jansons, Plāņi.

21848. Kad bērns nobrīnīts, tad

no 3 durvju paslieksnēm jāņem 3

naža gali smilšu, ar kurām bērns

jānomazgā. [Sal. bērns.]
K. Jansons, Vijciems.

21840. Ja kāds bērnu pabrīnījis,
tad bērns jāapkvēpē ar apbrīnītāja
matu kušķīti vai drēbes gabaliņu.

K. Str., no 80 g. v. Cerbuku

mātes, Kraukļi.

21850. Ja kāds otru apbrīno (pa

sliktu) un tas paliek slims, tad pa-

slepen jādabon no apbrīnotāja
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kāds drēbes gabaliņš, jāsagruzdina
un tā dūmos jāapkūpinās, tad pa-

liek vesels.

L. Strute, Šķibe.

21851. Bērnam ar netīro villā-

nīti no šūpuļa ņemot muti slauka,

lai viņu nevar nobrīnīt.

K. Jansons, Plāņi.

21852. Mājas saimniece negrib,
ka viņas lopu izliela.

K. Šilings, 1832. g., Tirza.

21853. Ja kāds svešs cilvēks,

kaut arī kaimiņš, kādam citam pa-

lielot p. p. vai nu govi, zirgu, bēr-

nu v. t. t., ka tas priekšmets esot

ļoti skaists, tad lai sargoties, ar

tādu slavēšanu slavētai lietai tiekot

uzsaukta uz galvas liksta. Cits ne-

kas vairs tur nelīdzot, kā pretim
jāsaka: „Tava dirsa ir smuka."

A. Skuja, Mālupe.

21854. Nevajaga teikt uz jau-
niem lopiņiem: „Cik tie skaisti!",

arī uz puķēm un labību nē. Var

nobrīnīt.

A. Mednis, Limbaži.

21855. Par otra cilvēka lopiem
nevajaga teikt: „Vai, cik tas

brangs", tad tas lops izdilst un no-

nīkst.

V. Priedīte, Rencēni.

21856. Uz lopu nekad nedrīkst

teikt „skaists", tad viņam pieme-
tas kaites.

A. Zandere, Dole.

21857. Ja kāds apbrīno teļu,

jēru, pīles v. c. un saka: „Ai, cik

jauks, cik trekns", vai: „Uja, kas

pīlēnu!" v. t. p., tad tie nīkst un

sprāgst.
A. L.-Puškaitis.

21858. Mazus kustoņus nevajag

apbrīnot un slavēt par skaistiem,

jo tad tie nobeidzas.

V. Greble, Valka.

21859. Par maziem teļiem un si-

vēniem nedrīkst teikt, ka tie skais-

ti, lai tiem nepiemestos kāda kaite.

M. Liniņa, Valka.

21860. Mazu dzīvnieciņu apska-
tot nedrīkst to nosaukt par skais-

tu, tad tas nonīkst.

E. Kampare, Skrunda.

21861. Priecājoties par mazu

dzīvnieciņu, kas vēl nav mēne-

si vecs, nekad nedrīkst sacīt:

„Skaists lopiņš", bet jāsaka: „Košs

lopiņš!" Ja lietos vārdu „skaists",

jaunais dzīvnieks nobeigsies.

V. Bērziņa, Priekule, Liepājas apr.

21862. Uz govi vai citu kādu

mājas lopu nedrīkst nekad sacīt:

„Skaists", tad lops saslimstot. Jā-

saka: „Labs, patīkams", vai kā ci-

tādi.
F. Heidene, Talsi.

21863. Ja grib, lai otram kāds

lops nebūtu vesels vai skaists, tad

vajaga apbrīnojot teikt: „Vai, cik

skaists!" vai citu ko tamlīdzīgu.
V. Rūnika, Skujene.

21864. Nedrīkst apbrīnot bagā-
tību.

A. L.-Puškaitis.

21865. Ja kāds slavē otra lo-

pus, tad lopu saimniekam jāsaka:

„Adatas tavā mēlē", lai lopiem

nepielīp skaudība.

A. Šķērē, Skaistkalne.

21866. Ja kāds kaut ko apbrīno,
tad, lai nenoskaustu, jāsaka: ~Suņm-
ut, šc akmens, pipari uz mēles!"

A. Bulēne, Turaida.
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21867. Ja kāds apbrīno, tad va-

jaga viņam acīs spļaut, jo tad ne-

nobrīnīs.
A. Užane, Skujene.

NODEGUMS.

21868. Seja saulē nenodeg, ja to

nomazgā ar bērza sulām, kas pa-

vasarī pirmās tecinātas.

A. Bērziņa, Aloja.

21869. Lai vasarā nenodegtu

brūns, tad pavasarī jāiespļauj
skudru pūznī.

M. Zariņš, Smārde.

21870. Lai cilvēks nenodegtu,
tad dara tā: pirmajam skudru

pūznim, ko redz, uzsedz kabatas

lakatiņu, lai skudras apmiez, un

ar to trīs reizes noberzē seju.

M. Klēbacha, Sātiņi.

21871. Ja negrib vasarā nodegt,
tad pavasarī mute jāmazgā ūdens

putās.
L. Zvirbule, Jaunlaicene.

21872. Ja vasarā negrib nodegt,
tad jāmazgā pavasarī mute varžu

kurkuļos.
L. Zvirbule, Jaunlaicene.

NOGURUMS.

21873. Ja cilvēkiem uznāk no-

gurums, tad gaidāms lietus.

A. Oše, Lubāna.

NOPLUKUMS.

21874. Noplukumus esmu redzē-

jis dziedējam ar bērza tāšu plūk-
snām.

K. Miļnus, Zeime.

NOSALUMS.

21875. Tautas līdzeklis pret no-

salumiem ir zosu tauki.

E. Birzmanis, Latv. ārstn.

stādi. 1897.

NOSKAUŠANA.

21876. Vecie latvieši cieši lūko-

jās, ka viņu bērni netaptu no-

skausti. Ja kādi ļauni cilvēki uz-

lūkoja bērnu skaudīgām acīm un

to lišķēdami lielīja, uzslavēja viņa

augumu un dabu, tad tas tapis no-

skausts. Tāds bērns palicis nīku-

lis un pat nomiris. Lai nu tas ne-

notiktu, tad vajadzējis no akas

pārnest ūdeni un tūliņ, kamēr vēl

ūdens kust, mazgāt bērnam ģīmi,
trīs reizes bez atraušanās pūst uz

ģīmja dvašu un pēdīgi vēl trīs rei-

zes noskaitīt tēva reizi.

Etn. IV, 1894., Blīdiene.

NOSLĒPUMS.

21877. Kas iestāsta kādu noslē-

pumu, kad viņš to zin, bet neiz-

stāsta līdz galam, tam mēmi bērni

dzimst.

Z. Prauliņš, Aumeisteri.

NOSPRĒGĀJUMS.

21878. Uz sasprēgājumiem un

plīsumiem liek ausu sviedrus jeb
skābu krējumu. Lai nesūrkst, āda

paliek mīkstāka un dzīst, tad sa-

sprēgājumus ieberzē ar nesālītiem

taukiem.

Etn. IV, 1894., Bilstiņi.

21879. Sasprēgājušas rokas ie-

berž ar sveču taukiem.

Etn. IV, 1894., Grostona.

21880. Nosprēgājušas kājas jeb
rokas jāmazgā ar saldu pienu.

P. Zeltiņa, Ikšķile.

21881. Ja pavasaros nosprēgā
kājas vai ģīmis, tad apsmērē ar

skābu krējumu.
P. Š., Rauna. I. Johansone, Rīga.
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NOSTĀVĒŠANA.

21882. Kad ienāk viesis, tad vi-

ņam piedāvā krēslu, lai sēdot, jo

to istabu nenostāvēšot. Bet ja viņš
ar roku var aizsniegt istabas siju,
tad viņš var nostāvēt.

P. Zeltiņa, Ikšķile.

NOTIKUMI.

21883. Kad bērns izbīstas, nevar

gulēt, kad viņam karstums, tad

saka, ka viņam notikumi. Tādā

reizā bērniņam iedod notikumu

zāļu (vīrceļu) tēju. Jo iecienīta

zāle ir judu (budu) kārkliņi. Dzē-

riens priekš iedošanas sapūšams

(saraugāms) ar šādiem vārdiem:

„Vilkata, suņu purns, ragana, ža-

gatas aste, vecītis, bebrītis, piert's

kausītis, bābiņa, dunča mēle, skā-

barda lokās; deviņu vīru spēks to

neizvelk." Notikumu vārdiem jem
arī dažas dziesmas, kā: „Dievs tas

Tēvs mums dzīvā klāt, nelaiž ļau-
na bīties", jeb: „Bērniņš mīļais
Dieva stādīts." Teicējas māte, ne-

varēdama citādi notikumus glābt,
raidījusi pēc kapa smilktīm. Pa-

jem no kapa trīs drusciņas, ieber

lupatiņā, noliek ziedu (dzives galu)
un noskaita tēva reizi, mājās ne-

sot, nav jāskatās atpakaļ. Smilk-

tīm uzlej ūdeni, ar kuru tad bēr-

niņu apmazgā. Ūdens izlejams tā-

dā vietā, kas nav pa kājām.

K. Pētersons, Raņķi.

21884. Kad bērns nakti šaudās

un neguļ, tad viņam notikumi, tas

pats, kas naktspamašas. Bērnu sa-

rauga un skaita tēva reizi trīs

reiz atpakaļ pa vienam vārdam;

skaita arī trīs reiz no deviņi līdz

vienam.

A. Rozenšteine, Saldus.

21885. Saberza smalki dažas

smeldzes no brūtes vai bērniņa
mātes vaiņaga un iedeva iekšā ar

zīdalu. Sagrauzdināja arī brūtes

kroņa mirtes zariņu un deva iekšā

ar pienu.
K. Pētersons, Raņķi.

NOVEMBRIS.

21886. Ja novembrī daudz sau-

lainu dienu, tad nākamā pavasarī

agri jāsēj.

Latvis, 1929, VII, 26.

21887. Ja novembrī daudz sau-

lainu dienu, tad nākošā pavasarī

agri jāsēj.
L. Reiteris.

21888. Ja novembris auksts, tad

marts būs silts.

A. Bērziņa, Aloja.

21889. Ja novembrī snieg un

stipri salst, tad gaidāms bagāts

gads; silts un miglains novembris

ir bada gada vēstnesis.

Latvis, 1929, VII, 26.

21890. Ja novembrī snieg un

stipri salst, tad gaidāms bagāts

gads.
E. Slavinska, Cēsis.

21891. Silts un miglains no-

vembris ir bada gadu vēstnesis.

E. Slavinska, Cēsis.

21892. Ja 20. novembrī visi koki

ir apledojuši, tad 20. maijā jāsēj
lini.

L. Prūse, Vecpiebalga.

21893. Kurā novembra dienā at-

kala no kokiem birst, tai maija
dienā lini sējami, tad būs labi lini.

Atbalss k. 1895. P. Lodziņš, Sērpils.



21894. Gaiša vakarzvaigzne no-

vembrī sludina labu gadu.
A. Bērziņa, Aloja.

21895. Ja novembri spožas zvaig-

znes, tad gaidāms sals.

A. Bērziņa, Aloja.

NOŽĒLOŠANA.

21896. Ja svešs cilvēks kādu

bērnu, lopu, zirgu jeb cūku no-

žēlo, tad nožēlotam ceļas kāda ne-

laime. [Sal. skaušana.]

A. Bīlenšteina rokraksts. K.

Boivics, 1862. g., Lubāna.

NOZIEGUMA SLĒPŠANA.

21897. Ja ar kādu kūju nosit

čūsku, kura pašlaik grib norīt kā-

du vardi, tad to kūju pie sevis tu-

rot varot būt drošs no tiesas iz-

meklēšanas.

W6chentliche Unterhaltungen
1805. 281. lp. No Kurzemes.

21898. Jāņem kunga kreisās kā-

jas zābaks, kurš jāaprok kunga tī-

rumā. Tad jāpaņem no kāda kapa
krusts, jāapnes pa nakti trīs reiz

ap kunga māju un tad jāiesprauž
tai vietā, kur aprakts zābaks. Tad

neviens nedabūšot zināt, kas vai-

nīgs pie kāda iepriekš izdarīta no-

zieguma.
W6chentliche Unterhaltungen

1805. 281. lp. No Kurzemes.

ODI.

21899. Ja priekš Jāņiem nosit

vienu odu, tad būs simts tai vietā;

bet ja pēc Jāņiem, tad desmit.

P. Zeltiņa, Ikšķile.

21900. Ja priekš Jāņiem nosit

vienu odu — tad desmit vietā; ja
pēc Jāņiem — desmit mazāk.

M. Vētra, Gulbene.

21901. Ja ziemu redz istaba

odu, tad kūtī atskries jauns lopiņš.

H. Šiliņa, Dobele.

21902. Kad daudz odu, bus slap-
ja vasara.

A. Neimers, Rīga.

21903. Kad redz pulku odu, tad

rītā ir labs laiks.

K. Lielozols, Nīca.

21904. Kad ods uzlaidies kaut

kur sūc asinis, tad tas sīc: „Kad
būtu zināj's tādu laimi, es būt pa-

ņēm's spaini līdza."

79 g. v. M. Zvirgzdiņa, Vec-

gulbene.

21905. Vakaros odi pie cilvēka

laizdamies sakot: „Bišķīt, bišķīt!"
K. Skujiņš, Lielvircava.

21906. Ods, kad tas laižoties pie

cilvēka, tad saucot: „Mīļš!", bet

kad laižoties prom, tad saucot:

~Pisdingsl"
K. Skujiņš, Smiltene.

21907. Kad odi vakaros sijā, tad

būs labs laiks, bet kad tie kož, tad

būs lietus.

S. Gūberts, 1688.

21908. Ja vasaras vakaros redz

odus sijājamies, tad sagaidāms
labs laiks.

A. Luste, Ozoli.

21909. Ja odi vakara daudz dan-

co, rītā būs jauks laiks.

A. Zandere, Dole.

21910. Ja odi vakara danco, tad

būs sauss laiks.

L. Zvirbule, Jaunlaicene.

21911. Kad odi un siseņi vakarā

līksmi dejo, tad gaidāms jauks
laiks.

A. Brēdiķe, Nīca.
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21912. Ja odi danco mutuļos pa

vasaras vakariem, tad gaidāms
karsts laiks.

J. Ķikuts, Nīca.

21913. Ja odi dejo pēc saules

un zirnekļi auž tīklus, tad gaidāms

jauks laiks.
A. Zvejniece, Piebalga.

21914. Kad odi sijājas, tad lietus

gaidāms
P. Š., Rauna.

21915. Ja odi dejo no augšas uz

leju, tad slikti augļi šinī gadā.
P. čakars, Ranka.

21916. Kod ūdi vīnā gubā saza-

losa, itei pīzīmēj lobu, syltu un

skaistu laiku.
V. Podis, Rēzekne.

21917. Ja vakara odi baros sijā-

jas, tad rītu būs lietus.

M. Biša, Vijciems.

21918. Ja odi zemu lido, tad gai-
dāms lietus.

M. Iniņberģe, Rīga.

21919. Odi baros sijājas — bus

lietus.

A. Tidriķe, Pabažu jūrmala.

21920. Ja odi vakara sijājas pa

pulkiem, tad rītā būs lietus.

V. Greble, Valka.

21921. Ja vasaru odi sijājas ba-

ros, tad būs lietus.

K. Ķēze, Priekule.

21922. Ja odi redzami baros, tad

gaidāms lietus.

V. Vintere, Matīši.

21923. Ja odi laižas lielos baros,

tad rītā sagaidāms lietus.

E. Kampare, Skrunda.

21924. Kad odi bariem laižas,
tad gaidāms rāms laiks.

K. Lielozols, Nīca.

21925. Ja odi vakarā bariem

griežas gaisā, tad rītā būs labs

laiks.
J. Skara, Jaunpiebalga.

21926. Kad vakarā bez saules

odi dejo, gaidāms tāds pats laiks

kā līdz šim bijis.
I. Mennika, Ainaži.

21927. Kad odi sijājas, tad ba-

gāta reņģu zveja.
A. Vilciņš, Līgatne.

21928. Ja odi sijājas, tad jura
laba reņģu zveja.

A. Mūrniece, Cēsis.

21929. Ja pavasarī odi baros si-

jājas, tad reņģes jūrā uz malu nāk.

K. Biša, Vijciems.

21930. Ja vakaros odi džinkst,

tad zvejniekiem labi ķeras reņģes.
A. Kondrate, Lenči.

21931. Ja odi baros it kā sijā,
tad miežiem būs labs briedums; ja

grūž kā piestā, tad slikts.

E. Laime, Tirza.

21932. Ja vasara ir daudz odu,

tad būs daudz ogu.
V. Pilipjonoks, Asūne.

21933. Daudz odu nozīmē, ka

būs daudz ogu.
A. Aizsils, Zilupe.

21934. Ja odi baros vai stabos

šūpojas virs purva peļķēm, tad

sagaidāms lietus laiks.

V. Grūnbergs, Jaunpiebalga.

21935. Ja mušas un odi kož, tad

būs lietus.
S. Gūberts, 75.
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21936. Kad odi kož, tad lietus

būs.
A. Kabuce, Bulduri.

21937. Ja odi kož pa dienu, tad

būs liels lietus.

73 g. v. A. Rozentale, Jaun-

auce.

21938. Ja odi stipri kož, tad bus

lietus.
H. Laimiņš, Druviena.

21939. Ja odi uzmācas, tad gai-
dāms pērkona negaiss.

A. Vesitmanis, Jēkabnieki.

21940. Ja vakara daudz odu sīc,

tad gaidāms lietus.

E. Līdeka, Lubāna.

21941. Ja odi lido lielos baros un

sīc, tad otrā dienā sagaidāms lie-

tus.

A. Aizsils, Lubāna.

21942. Ja vasaras vakarā odi

stampā, tad gaidāms labs laiks. Ja

sijā, tad slikts.

J. Avotiņš, Vestiena.

OGAS.

L Ogošana.

21943. Ogotajam nevar laimi ve-

lēt, tad nevar ogu dabūt.

P. Zeltiņa, Ikšķile.

21944. Kāpēc no ogām nevar pa-

ēst? Vecos laikos, kad Dievs pa
zemi staigājis, viņš piegājis pie

ogotāja un prasījis, vai esot pa-

ēdis. Ogotājs atbildējis: „Ne ēdis,

ne neēdis!" Tā arī Dievs nolicis.

Ja ogotājs būtu teicis, ka paēdis,
tad tagad arī varētu no ogām pa-
ēst.

I. Kažoka, Lubāna.

21945. Ja uz mežu ejot pa ce-

ļam redz kādus sīkus kukainīšus,

tad dabūs daudz ogu.

M. Šķipsna, Gulbene.

21946. Mežā aizejot ogas lasīt,

pirmā oga jāiemet kurvī, lai labi

veicas lasīšana.

K. Corbiks, Jelgava.

21947. Kad iet ogās, tad pirmās

ogas jāsaspļauda un jāsaka: „Esiet

jūs tās laimīgās, pievelciet man

ātri pilnu kurvīti!" Tad var ātri

pielasīt. [Sal. sēnes.]

\. Aizsils, Lubāna.

21948. Ogot ejot, pirmās trīs

ogas jānoēd, tad labi šķiroties la-

sīšana.

M. Zaķis, Stiene.

21949. Kad odzenieki sāk lasīt

ogas, trīs pirmās ogas neesot brīv

apēst, jo tad lasīšana nemaz nevei-

coties.

E. Aizpurve, Lubāna.

21950. Ejot uz mežu, noskaiti tē-

va reizi, iegājis mežā, ieraudzījis

pirmo ogu, saki: „Dieviņ, palīdz
man šo trauku ātri pielasīt!" Tū-

līt atradīsi labas ogu vietas un

paņemtais trauks būs acumirklī

pielasīts.
V. Miķelāns, Slate.

21951. Pirmās ogas mežā ne-

drīkst traukā lasīt, bet tās labāk

jāapēd, lai tukša dzīve nebūtu.

E. Zommere, Rauna.

21952. Ja pusdienas laikā mežā

lasa ogas, un ja izliekas it kā kāds

sauktu, tad nevajag atpakaļ skatī-

ties, jo tad var notikt kāda nelai-

me.

L. Pogule, Gatarta.
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21953. Ja bērni rudenī stipri cd

ievu ogas — būs bada gadi.
V. Miķelans, Slate.

11. Ogas sapnī.

21954. Kas sapnī ēd ogas jeb zir-

ņus, tam būs jāraud asaras.

P. Š., Rauna. J. Jaunsudrabiņš, Nereta.

21955. Ja sapnī ēd vai redz mel-

nas ogas (mellenes vai citas), tad

būs raudāšana.
A. Aizsils, Lubāna.

21956. Ja sapni cd sarkanas

ogas, tad būs slims.

M. Stupele, Rīga.

21957. Kad sapnī ogas cd, tad

dabūs vātis.

Aronu Matīss, Bērzaune.

21958. Ja sapnī ogas ēd, tad zo-

bi sāpes
P. Zeltiņa, Ikšķile.

21959. Ja pa sapņiem ogas lasa,

tad raudāt dabūs.

K. Biša, Rencēni.

21960. Ja sapni lasa ogas, tad

būs asaras priekšā.

J. Jurjans, Jaungulbene.

21961. Ja sapnī redz ogas, tad

ļ)ūs asaras.

J. Kalniņš, Druviena.

21962. Ja sapnī redz daudzogu,

tad būs daudz asaru.

L. Pogule, Gatarta.

21963. Ja sapnī redz ogas, tad

būs jāraud.
L. Saliņa, Lubāna.

21964. Ja sapnī zaļas negatavas

ogas redz, tad būs kāda peļņa.
L. Ozole, Rīga.

21965. Kad sapnī lasa vai ēd

ogas, tad dzīvē jālasa asaras, jā-
raud.

Aronu Matīss, Bērzaune.

21966. Ja sapnī lasa ogas, tad

būs jāraud.

K. Meiers, Lubāna.

21967. Ja sapnī lasot ogas, tad

drīzā laikā būšot jāraud.
E. Cimbule, Lauri.

21968. Ja sapnī sarkanas un mel-

nas ogas jālasa, tad dabūs raudāt.

L. Ozole, Rīga.

21969. Ja pa sapņiem nes ogas,

tad būs jāraud.

A. Bīlenšteina rokraksts.

OGLES.

21970. Ja aizkura ilgi kvēlo og-

les, tad būs vējains laiks.

L. Bulīts, Krape.

21971. Kad no krāsns sprakšē-
dama izlec kāda ogle, tad būs cie-

miņš.
J. Skara, Jaunpiebalga.

21972. Ja no cepļa ogle izlec, tad

sagaidāms viesis.

J. Rupjais, Asūne.

21973. Ja ogles, raušot no cep-

ļa, zemē krizdamas, skan, būs

auksts laiks.

V. Miķelans, Asare.

21974. Ja ogles ilgi kvēlo, bus

jauks laiks, ziemā auksts.

J. Jakans, Bebrene.

21975. Ja pavardā ilgi kvēlo

ogles, tad gaidāms silts un mitrs

laiks.

K. Zilbers, Meņģele.
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21976. Kas žvidzina ogli pa gai-

su, tam pa nakti slapjums guļā ro-

das.

K. Matisons, Talsi.

21977. Ja ogle iesprakst klēpī,
tad ir sagaidāma bāršanās.

A. Aizsils, Lubāna.

OGULĀJI.

21978. Ogulājus vajagot stādīt

vecā mēnesī, tad tie labi augot un

ogas labi padodoties.
K. Mežulis, Bilska.

OKTOBRIS.

21979. Kads laiks pirmā oktobrī,

tāds būs visu ziemu.

J. Jansons, Smiltene.

21980. Ja oktobrī siltas dienas,

tad paredzami silti Ziemassvētki.

A. Bērziņa, Aloja.

21981. Ja oktobrī vēl turas aug-

ļi pie koka, tad būs auksta ziema.

Latvis, 1932, 3094.

21982. Ja oktobra sākumā ko-

kos lapas turas un lietus gāž ar

krusu, tad ziema vilksies garumā.

A. Bērziņa, Aloja.

OLAS.

I. Olas perēšanai.

21983. Ja olas ved vai nes par
ūdeni, tad no tām nevar cāļus iz-

perināt.
K. Jansons, Plāņi.

21984. Ja olas, kuras nolemtas

perēšanai, nes pār ūdeni, tad viņas
neizperēs.

V. Slaidiņa, Rīga.

21985. Perējamas olas nedrīkst

nest pār ūdeni, citādi neiznāk cā-

līši.

65 g. v. E. Rotmane, Jaun-

auce.

21986. Olas jāliek perēt pirm-
dien, tad labi izdodas.

A. Aizpurve, Lubāna.

21987. Olas, kas sadētas divpa-
dsmit dienas priekš Ziemassvēt-

kiem, ir vislabākās perēšanai.
A. Zvejniece, Piebalga.

21988. Perēšanai jāņem tādas

olas, kas dētas pilnā mēnesī, jo tad

izperētie cāļi būs ļoti dējoti.

V. Krieviņš, Daugmale.

21989. Kad vīrieša cepurē nes

olas perēt, tad visi cāļi labi izšķi-

ļas.
M. Sikle, Nīca.

21990. Kuras olas grib likt vistai

perēt, tās jāsaliek cepurē un Zie-

massvētkos dažas no tām atkal

jāber no cepures laukā, lai cāļi sētu

sargātu.
J. Lazdans, Kalupe.

21991. Kad nes olas cāļu perē-

šanai, tās nedrīkst likt pa vienai

perēklī, bet visas jāber reizē, tad

cāļi izšķiļas visi vienā dienā.

E. Skarnele, Kalncempji.

21992. Perēšanai jāliek no rītiem

dētas olas, tad visas tiks izperētas.
J. Bikša, Daugmale.

21993. Perēšanai jāliek no rītiem

dētās olas, tad visas tiek izperētas.

J. Putns, Trapene.

21994. Tās olas, kas ir slepeni
sadētas, vista var labi izperēt un

visi cāļi ir vistiņas.
M. Macpane, Alsunga.
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21995. Perēšanai neder tās olas,
kuras dētas pēcpusdienā, jo no tām

rodas vanckari.

V. Greble, Valka.

21996. Lai nebūtu daudz vancka-

ru, tad zem olām vajaga likt ve-

cas izparas.
E. Jēpe, Palsmane.

21997. Olas perēt jāliek tad, kad

lopus mājās dzen, tad būs daudz

cāļu.
L. Zvirbule, Jaunlaicene.

21998. Ja grib, lai no olām iz-

šķiltos vistiņas, tad olas vajag pe-
rēklī likt ar kreiso roku, ja liek ar

labo, tad ir gaiļi.
V. Greble, Valka.

21999. Ja grib, lai olas labi izpe-

rinātos, tad priekš perēt likšanas

tās jāizvelk caur vīriešu bikšu sta-

ras.

L. Zvirbule, Jaunlaicene.

22000. Vistas olas jālaiž caur bik-

šu staru, tad gailīši būs ar biksēm.

St. Kokins, Egluna.

22001. Ja olai lāmiņa (bedrīte
zem čaumalas) esot sānos, tad no

tās varot izperināt gailīti, bet ja

galā, tad vistiņu.
K. Mežulis, Bilska.

22002. Ja liek perēt, tad vajag
likt tās olas, kurām galā ir bedrī-

tes, jo tās ir visas vistiņas.
M. Macpane, Alsunga.

22003. Kad olām bedrīte galā,
tad ir gailītis, ja sānos, tad vistiņa.

Z. Pūtele, Sabile.

11. Dažādi ticējumi.

22004. Olas nedrīkst no mājām
dot ārā pa pāriem, jo tad vistas

vairs tik labi nedēs.

J. Andriņš, Taurkalns.

22005. Ja olas resnajā galā ir

liels tukšums, tad viņa ir tukšā mē-

nesī dēta.

P. Š., Rauna.

22006. Kad kāds cilvēks apēdot

mīčaulu, tad viņš paliekot gļēvs,

nedrošs, bailīgs.
E. Poriete, Lubāna.

22007. Nedrīkst mīčaulas est, jo
tad cilvēks paliekot kā mīčaula.

L. Aizpurve, Lubāna.

22008. Ja vista izdēj mazu olu,

tad paredzama nelaime; lai to no-

vērstu, ola jāpārsviež pār mājas

jumtu.
M. Auziņa, Latgale.

22009. Kad vista izdēj olu, tad

(kamēr ola vēl ir silta), ar to vajag

noglaudīt seju, tad saule nenoēdot.

M. Klause, Jaunpiebalga.

22010. Ja grib, lai būtu maiga

un balta sejas krāsa, tad vajag vai-

gus noglāstīt ar pirmo olu, kuru

jaunā vistiņa izdējusi.
E. Kampare, Skrunda.

22011. Kad vāra olas, tad ne-

drīkst pūst ugunī, lai nesasprāgst
olas.

K. Lielozols, Nīca.

22012. Kad vārī olas, nedrīkst

pūst uguni, citādi plīst olas.

M. Baltiņa, Meņģele.

22013. Olas varot nedrīkst pust

ugunī, tad tās saplīst.
J. Jakāns, Bebrene.

22014. Vistas olas nevajaga vā-

rīt kāpostos, tad vistas knāpās kā-

postus.
St. Kokins, Egluua.

22015. Ja olas ieliek katla vārīt,

tad nav jārunā.
A. Brāķa, Meirani.
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22016. Olas varot nedrīkst smie-

ties, tad tās saplīst.
J. Jakans, Laši.

22017. Olas varot nedrīkst ugu-

ni uzkurt, tad tās saplīst.
J. Jakans, Bebrene.

22018. Ja, olas vārot, pie poda
pieiet vīrietis un saņem saujā sa-

vus pautus, tad olas nevar izvārīt.

K. Jansons, Plāņi.

22019. Olas, ko grib ziemai gla-
bāt, jālasa vecā mēnesī.

S. Gūberts, 1688.

22020. Ja vistas olas kads nozog,

tad vista vairs uz priekšu nedēj.
J. Vilnītis, Jumurda.

22021. Ja olu nozog, tad paliks
pliku galvu kā ola.

A. Šķērē, Brukna.

22022. Kad pautu zog, tad pa-

liek pliks.
J. Steglavs, Jelgava.

22023. Ja olu zog, tad paliek na-

bags.
M. Sikle, Nīca.

22024. Ja kāds cilvēks olas zo-

got, tad tas pats paliekot drīz vien

nabags.
H. Skujiņš, Smiltene.

22025. Ja ēdājam gadoties tāda

ola, kurai neatloboties čaumala, tad

tas dabūšot pērienu.
E. Gaile, Aumeisteri.

22026. Kad pauts neloboties, tad

dabonot pērienu.
R. Bērziņš, Džūkste.

22027. Olu nedrīkst sīki lupināt,

jo tad dabūs pērienu.
L. Grīnberga, Nereta.

22028. Kas ēdot olas bez sals,
tas melojot.

G. Stankeviča, Taurupe.

22029. Kas olu ēd bez sāls, tas

daudz melo.

Skolnieku pulciņš, Jēkabpils.

22030. Kas ēd olu bez sāls, tas

melo.

A. Mednis, Garoza.

22031. Olas ēdot, čaumalas jāsa-

drupina labi smalki, lai vistas labi

dēj.
M. Sikle, Nīca.

22032. Olas ēdot, čaumalas jā-

sadrupina labi smalki, lai vistas

labi dēj.
Bērziņš, Ropaži.

22033. Vistu olu čaumalas vie-

nā vietā jāsamet, lai vistas vienā

pērklī dēj.
K. Jansons, Plāņi.

22034. Olu čaumalas jāliekot
vienkopu, lai vistas olas nemētātu

(vienkopu dētu).
H. Skujiņš, Smiltene.

22035. Olu čaulas nedrīkst mest

ugunī, jo tad vistas esot ugunīgas
uz perēšanu.

Kurzemes Vārds 1930, IV, 20.

22036. Olu čaulas nedrīkst mest

ugunī, tad vistai pakaļā čulkas me-

tas.

I. Zariņš, Palsmane.

22037. Vistas olu čaulas nevaja-

ga mest ugunī, jo tad vistas olnīcā

metas tulznas.

E. Jēpe, Palsmane.

22038. Ja izvārītai un nolobītai

olai bedrīte ir tievā galā, tad lini

jāsēj kalnā, ja resnā — tad lejā.
A. Bumanis, Pampāļi.
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111. Olas sapnī.

22039. Ja olas redz sapnī, tad

būs kauns jāpiedzīvo.

P. Zeltiņa, Ikšķile.

22040. Ja olas redz sapnī, tad

tiks aprunāts.
P. Š., Rīga.

22041. Ja sapnī redz olas, tad

par redzētāju sarunās dažādas ten-

kas.
K. Bruņinieks, Sēme.

22042. Ja sapnī redz olas, tad

aprunās
J. Johansone, Rīga.

22043. Ja sapnī redz vistas olas,

tad dzirdēs ļaužu valodas.

J. Kriķis, Starti.

22044. Ja sapnī redz veselas olas

perēklī, tad Dievs dod mazus si-

vēniņus; ja dažas no tām saplīsu-
šas, tad daži sivēni neizdodas.

Aronu Matīss, Bērzaune.

22045. Ja sapnī redz olas un tas

paņem, tad būs nabadzība.

E. Everts, Oļi.

22046. Kad sapnī ēd olas jeb
biezu putru, tad dabū pasakas dzir-

dēt.

K. Spandegs, Pociems.

OSIS.

22047. Osis un kļavs esīt vis-

skaudīgāki koki. Oši ir divēji: zie-

mas un vasaras.

K. Jansons, Plāņi.

22048. Ošam sieva, kļavām
sieva,

Ozol[iņ]am vien nevaid;

Ozoliņis lūkājās
Gar visām pļavmalām.

LD 30646.

22049. Kad oši ilgi stāv kaili,
tad būs bagāts gads.

K. Pavasars, Mujāni.

22050. Ja osim lapas rudenī vē-

lu paliek, tad dziļa ziema gaidāma
un vasarā liela labības raža.

A. Bērziņa, Aloja.

22051. Ja rudenī osim ilgi lapas
stāv, tad gaidāma gara ziema.

L. Rone, Ikšķile.

OTARDIENA.

22052. Otardiena un ceturtdiena

bijušas precību dienas, citās dienās

nepieņēmuši.
A. Ģēģeris, Vecpiebalga.

22053. Otardienas vakari ir

brūtgānu vakari. Ja nu viens pui-
sis nāk uz meitu trīs brūtgānu va-

karus no vietas, tad viņš ir brūt-

gāns un taisās uz precēšanos.
H. Skujiņš, Smiltene.

22054. Darbu vajaga sākt otr-

dienā, ceturtdienā un sestdienā,

tad tas darbs veicas (izdodas).
E. Pūriņš, Skujene.

22055. Jaunā vietā (darbā) pir-
mo reiz vajaga iet otrdienā, tad

ar jauno darbu būs apmierināts.
M. Hermakile, Rīga.

22056. Ja otrdien jāšķauda
būs vēlāk jādusmojas.

Ā. Gulbis, Nogale.

22057. Kad otrdiena jāšķaudās
— dabūs raudāt.

A. Auziņa, Jaunrauna.

22058. Otardiena arī rietumos

bijusi laimīga diena, kādēļ Vācijā
otardienās svinētas kāzas un arī

dziedinātas slimības ar burvības

līdzekļiem.
P. Š.
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OTRA PUSE.

Ļ Vispārīgi ticējumi.

22059. Otru pusi nomazgā

skaidru, ietin skaidrā drānā un

paglabā stallī kādā sausā vietā,

lai māte nebūtu slima. Glabājot
otra puse saritināma, kā saule

iet.

Birkvalde, Lielsatiķi.

22060. Otru pusi parok stallī,

paliekot apakšā salmus; arī virsū

salmi uzliekami. Priekš paglabā-
šanas otra puse ūdenī drusciņ ap-

skalojama, bet jāsargās gluži iz-

mazgāt, tad meitenei būs pārāk
daudz uz drānām. Otra puse rū-

pīgi paglabājama, tas jādarot, lai

māte un bērns būtu veseli.

Pole, Blīdiene.

22061. Sievietes otra puse pui-
kā jānorok stallī pasilē.

K. Jansons, Piebalga.

22062. Otru pusi paglabā pirtī

apakš grīdas, šķūnī vai kur citur,

kur lopi nevar pieiet, citādi nav

veselības.

Sermule, Līvbērze.

22063. Ja sievietes otru pusi no-

rok pie akmiņa, tad bērnam būs

ciets miegs.
K. Jansons, Plāņi.

22064. Cieši jāgādā par to, ka

otra puse tiek ierakta zemē, lai

suns vai kaķis to nedabū izvazāt,

citādi dzemdētāja slimojot.

M. Dandēns un J. Upīte, Gatarta.

22065. Otra puse jānorok klusa

vietā, kur žurku nav.

K. Jansons, Plāņi.

22066. Otru pusi parok apakš
ābeles, lai aug bērns sārtiem vai-

giem. To var visur paglabāt, bet

tikai sausā vietā; kad parok ūde-

ņainā vietā, tad ne mātei, ne bēr-

nam nav labi.

Ķilevice, Saldus.

22067. Ja otru pusi meitenē no-

rok apakš ābeles, tad meiteni ne-

izprecē.
K. Jansons, Plāņi.

22068. Ja kādas ēkas kaktā ap-
rokot otru pusi, tad piedzimušais
bērns savā mūžā neapprecēšoties.

H. Skujiņš, Smiltene.

22069. Sievietes otra puse jāno-
rok apakš ābeles. [Sal. mēneš-

ziedi.]
K. Jansons, Plāņi.

22070. Sievietes otra puse jāno-
rok apakš bērza pret rīta pusi.

K. Jansons, Plāņi.

22071. Ja sievas otru pusi ot-

rādi norok, tad tai sievai vairs dzi-

muma nav.

K. Jansons, Gatarta.

22072. Ja pēc dzemdēšanas otru

pusi satin kamolā un noliek, to

aprokot, uz mutes, tad sievai vai-

rāk bērnu nebūšot.

H. Skujiņš, Smiltene.

22073. Otru pusi aprokot, tā

jāapņem vīram ap galvu pret sauli,,

jo tad nav daudz bērnu.

E. Jēpe, Palsmane.

22074. Otru pusi uz muti ne-

glabā, tad bērni mirstot; to no-

vieto tā, kā gulējusi miesās.

Kuplais, Kuldīga.
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22075. Otra puse jānomazgā, jā-
satin baltā drēbē, kurā jāieliek

dzīpars un nauda, un jānorok mie-

rīgā vietā.

K. Jansons, Plāņi.

22076. Bērnu saņemot, arī otra

puse jānomazgā, jāietin baltā drē-

bītē un jāieliek nedēļnieces gultas

kājgalī; otrā dienā tā jāaprok.
Tad bērns labi guļ.

E. Laime, Tirza.

22077. Sievietes otra puse jā-
norok pagultē, kur dzemdētāja

guļ.
K. Jansons, Plāņi

22078. Apraktai otrai pusei pie-
liek klāt naudu, sāli, oglīti.

A. Rozenšteine, Saldus.

22079. Otru pusi no meitenes

apglabā govju (aitu) stallī, lai ātri

dabūtu apprecēties; puišelim to

aprok zirgu stallī apakš grīdas.
Puišeļa otrai pusei pieliek klāt

naudu, meitenes otrai pusei ada-

tu, dzīpara gabaliņu un dažreiz

ir naudu. Pie paglabāšanas jāie-

vēro, ka vadols paliekas virspusē,
kur tas satinams, kā saule tek.

Ja nabas saiti pamet apakšpusē,
māte vairs neuzceļas, bet nomirst,
otrai pusei sapūstot. Kad viss pēc
kārtas padarīts, noskaita tēva rei-

zi. Tagad otru pusi vairāk glabā
dārzā: ietin lupatā un parok apakš
liepas, ozola vai cita koka, tikai

apakš ziedoša ne.

K. Pētersons, Raņķi.

22080. Kad meitene piedzem,
tad tās otra puse jānorok klusā

vietā, pirtī palāvē, lai meitene var

uzaugt bez ļaunu ļaužu valodām.

Ja otru pusi norok rijā, tad mei-

tenes mātei „māte" (dzemde) sa-

slimst. .
.

Akmins jāuzliek virsu,

kur otra puse norakta.

K. Jansons, Plāņi.

22081. Meitenes otra puse klēts

padurvē jānorok, lai meitene par
saimnieci tiek.

K. Jansons, Plāņi.

22082. Sievietes otra puse mei-

tenē jānorok tīrumā, lai meiteni

tālu redz, daudzina.

K. Jansons, Plāņi

22083. Meitenes otru pusi vasa-

ru labprāt paglabā apakš puķēm.
A. Rozenšteine, Saldus.

22084. Sievietes otra puse mei-

tenē jānorok apakš rožu krūma,

lai meitene ir smuka.

K. Jansons, Plāņi.

22085. Ja sievietes otru pusi pēc

meitenes piedzimšanas uz otru pu-

si aprok zemē, tad to meiteni ne-

izprecē.
K. Jansons, Plāņi.

22086. Kad .meitene piedzim-

stot, tad otru pusi nedrīkstot rakt

tālu no durvīm, citādi tā palikšot
vecmeitās.

K. Skujiņš, Smiltene.

22087. Ja bērnam dzimstot no-

meteklu rok sliekšņa tuvumā, tad

ātri tautās izved.

K. Biša, Vijciems.

22088. Meitenes otra puse jāsa-
dedzina un pelni pa visiem mājas

celiņiem jāizbārsta, lai meiteni

drīz izprecē.
K. Jansons, Vijciems.

22089. Pēc dzemdēšanas meite-

nes otra puse jāmetot ūdenī, tad

drīz izprecējot.
J. Jansons, Plāņi.



22090. Meitenes otru pusi ar

smiltīm vējā izsēj, lai meiteni tālu

daudzina.

K. Jansons, Plāņi.

22091. Sievietes otra puse pui-
kā jānorok palāsēs, lai bērns gul-
tā nemiezn.

K. Jansons, Plāņi.

22092. Zēniem otru pusi parok

zirgu stallī, meitenēm aitu stallī,

vasaru apakš ābeles. Viegli jāpa-
rok, cieti nav brīv spiest. Uzkasa

otrai pusei sudrabu virsū un pie-
liek naudu klāt.

K. Pētersons, Ventspils.

22093. Puikas otru pusi norok

istabas aizdurvē, meitenes — dur-

vju vārstāmā pusē.
K. Jansons, Plāņi.

22094. Puikas otru pusi nogla-
bā istabas bendelēs, lai viņš augstā

amatā tiek.

K. Jansons, Plāņi.

22095. Sievietes otra puse jā-
norok apakš zirga priekškājām,
lai puika dzīvē ātri uz priekšu iet.

K. Jansons, Plāņi.

11. Otra puse zīlēšana.

22096. Skaita otrai pusei mez-

glus: cik mezglu, tik bērnu vēl

būs.

A. Rozenšteine, Saldus.

22097. Otru pusi pārvazā (pār-

velk) pa bērna muguriņu, tad viņš
pirtī varēs pērties kopā ar krau-

painiem, kašķainiem cilvēkiem:

kraupis nekad nepielips.
Birkvalde, Lielsatiķi.

22098. Kad grib dzemdētājai sa-

spītēt (skaust), iedur adatu otrā

pusē.
A. Rozenšteine, Saldus.

22099. Daža vecmāte, kurai ne-

grib diezgan maksāt, iedur kniep-
adatu otrā pusē; māte tad vai

beigta: duras caurais, dur visās

vietās. Kad adatu izjem, paliek ve-

sela.
K. Pētersons, Ventspils.

22100. Asinis no otras puses

bākmodere nozog priekš žīdiem:

tie ar šādām asinīm apsmērē bēr-

nam acis, lai nesāpētu.

Kuplais, Kuldīga.

OZOLS.

22101. Priekš daudz tūkstošiem

gadu ozoliem lapas bijušas gludas
kā daudziem citiem kokiem. Tai

laikā Dievs ar Velnu noslēguši kā-

das derības. Velns teicis, ka viņš
derības izpildīšot, kad ozoliem bū-

šot lapas nobirušas. Dievs nu aiz-

liedzis ozoliem nomest lapas, kā

arī noticis. Kad nu Velns redzējis,
ka derības pazaudētas, viņš ticis

ļoti dusmīgs, klupis ozolā un ņē-
mies plēst lapas robu robos, tā ka

tās jukušas uz visām pusēm. No tā

laika ozolam ir robainas un viņas
nekrīt nost pat ziemu. To Dievs

atstājis par piemiņu, ka viņš Velnu

uzvarējis.
J. Plaudis, Dzērbene. Teikas

par Dievu, 1929, 33 (42).

22102. Colunt nonnulli quercus

insignes aliasque arbores opacas et

ingentes, per quas olim Daemo-

num responsa acceperunt. (Daži
cienī ievērojamus ozolus un citus

lielus un ēnainus kokus, no kū-

ļiem senāk dabūja garu atbildes).

D. Fabrīcijs, 1610.

22103. Piltenes meža kunga ro-

bežā ir viens ozols, kas no elku

laikiem iecienīts
...

Ja kam kas

sāp, visvairāk zobi, tad tie pie šā
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ozola nāk, vērdiņu, vilnu, vai prie-
vīti te noliek, cerēdami, ka nu sā-

pes zudīs.

Latv. Avīzes, 1831, 36.

22104. Jaunkalsnavas Ģeriņu

mājā bijuši svēti ozoli, kuriem se-

nāk nesti upuri, sevišķi Jurģu die-

nā. Upurēšanai vajagot notikt,

pirms saule lēkusi. Nelaiķa muižas

īpašnieks licis iesākt ozolus cirst,

gribēdams no tiem vātes taisīt.

Viņš tūdaļ saslimis un trešā dienā

nomiris, kur tad ciršana arī bei-

gusies.
P. Alunāns, Balss, 1879, 78.

22105. Netālu no Zlēkas mācī-

tāja muižas bijusi laikam veco lat-

viešu svēto birze, jo pašas ozolu

birzes vidū stāvējis vareni augsts
ozols 10 pēdas caurmērā, ko par
Pērkona ozolu saukuši. Līdz mūsu

gadu simtenim neviens pats saim-

nieks necirtis ozolus. 1802. gadā
kāds vecis aizdedzinājis svēto ozo-

lu, cerēdams tur dabūt apslēptu
naudu. Ne ilgu laiku pēc tam vecis

palicis akls, kādēļ cēlās runa, ka

tā esot sodība par ozola dedzinā-

šanu.

Baltijas Vēstnesis, 1870, 132.

22106.—7. Zvārdē esot bijis kap-
sētas tuvumā pie ceļa liels ozols,
kas esot runājis.

K. Pāvuliņa, Illustrētais pie-

likums, 1935, 1.

22108. Piltenes meža kunga ro-

bežās esmu atradis ozolu, kas jau
no elku laikiem iecienīts. Ir tagad
vēl šo ozolu daudz cienī, jo viņi
tam vecam kokam arvien vēl

piešķir dziedēšanas spēku.

Latv. Avīzes, 1831, 36.

22109. Kad pērkons sperot un

trāpot pret ozolu, tad tūliņ sperot

atpakaļ.
H. Skujiņš, Smiltene.

22110. Nedrīkst stādīt ozolu

mājas tuvumā, tad iesperot pēr-
kons.

G. Pols, Vecgulbene.

22111. Ozolus nedrīkst stādīt

mājas tuvumā, tad pērkons bieži

mājās iesper.
R. Kalniņš, Lubāna.

22112. Ozols un liepa sējumus
neskaužot.

K. Jansons, Plāņi.

22113. Kad ozolam drīzāk lapas
ronas nekā osim, tad sausa vasara

esot gaidāma; kad atkal osim drī-

zāk, tad slapja.
Latv. Avīzes, 1853, 199.

22114. Ja ozols izplaukst maij-
mēnesī, tad gaidāma audzelīga un

jauka vasara.

A. Bērziņa, Aloja.

22115. Ozoli jācērt tad, kad ir

ziemeļu vējš, tad esot stipri un

ķirmeņi neēdot.
G. Pols, Bauska.

22116. Ozolus un ievas nedrīkst

stādīt mājas tuvumā, tad iesperot

pērkons un ābelēm ziedus noņe-

mot.

G. Pols, Vecgulbene.

22117. Kad ozolam sak lapas

plaukt, tad sāk lakstīgala dziedāt.

[Sal. lakstīgala.]
M. Āboliņa, Aumeisteri.

22118. Kad ozolam lapas plukst,
tad ar karoti drīst pienu ēst.

K. Jansons, Plāņi.
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22119. Kad ozolam lapas

plaukst, tad pienu var jau ar ka-

roti ēst.

E. Lacis, Tirza.

22120. Ja ozoliem ir daudz zīļu,
tad būs priekš Ziemassvētkiem

daudz sniega un pēc tam lielas

salnas. Ja ozola āboli ir sausi, tad

būs sausa vasara; ja slapji, tad arī

vasara būs slapja.

S. Gūberts, 1688.

22121. Ja ozolam daudz zīļu,
tad priekš Ziemassvētkiem daudz

sniega.
K. Palteris, Nītaure.

22122. Ja ozolam daudz zīļu,

gaidāma barga ziema.

M. Sikle, Nīca.

22123. Kad ozoliem rudenī ir

daudz zīļu, tad priekš Ziemassvēt-

kiem būs daudz sniega un liels

sals.

K. Jansons, Plāņi.

22124. Ja ozols ir bagāts ar zī-

lēm, tad būs barga ziema un ba-

gāts nākamais gads.
V. Pilipjonoks, Asūne.

22125. Kad ozoliem daudz zīļu,
tad tā gada rudenī ir bagāta raža.

J. Kasparovics, Skrunda.

22126. Ka uz kūka ūzūla izaugs
daudz zeiļu, itei pīzīmēj, ka tū

gods byus solta zīma un daudz

snīga.
V. Podis, Rēzekne.

22127. Ja ozoliem rudenī esot

pulka zīļu, tad būšot dziļa ziema.

Ja ozoliem esot maz zīļu, tad bū-

šot plāna ziema, t. i. maz sniega.

E. Gaile, Aumeisteri.

22128. Ja ozolu zīles ap Miķe-

ļiem ir slapjas un pārsprāgst, gai-
dāma lēna ziema.

K. Palteris, Nītaure.

22129. Ja rudenī ozoliem ir

daudz zīļu, tad nākošā vasarā būs

laba kartupeļu raža.

Z. Akmentiņa, Lubāna.

22130. Ja vienā gadā daudz

ozola zīļu, tad nākošu gadu būs

labi kartupeļi.
L. Bulīts, Krape.

22131. Ja ozola zīles atrod kadu

tārpiņu, tad ir gaidāms labs gads.

K. Jansons, Plāņi.

22132. Jo ūzūla lopas rudinī

(vālu) ilgi nanūbierst, tad sagai-
dāms grvuts laiks.

M. Apeļs, Stoļerova.

22133. Ja ozolam bieži krīt la-

pas, būs viegls gads kā cilvēkiem,
tā arī lopiem. [Sal. bērzs.]

V. Pilipjonoks, Asūne.

22134. Kad ozolam rudenī spi-
cē paliekot lapas, kad citiem ko-

kiem lapas jau nobirušas, tad tai

mājā un tai gadā viens puisis pre-

cēšoties. Ja lapas paliekot spicē
liepai, vīksnai vai ābelei, tad pre-
cēšoties kāda meita.

K. Skujiņš, Aumeisteri.

22135. Ja ziemā ozolam lapas
nenobirst, tad zem tā ozola guļ
čūska.

J. Bikša, Daugmale.

22136. Miķēļa dienā apskata
ozola ābolus. Ja tur nekā neatron,

tad nākamā gadā būs slimības, ja
tur ir zirneklis, tad būs mēris, bet

ja tārpiņš, tad būs labs gads.

S. Gūberts, 1688.
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22137. Tādiem ozoliem, kuriem

lapas stāv cauru ziemu, jānoplūc

lapas priekš Jāņa dienas un jāiz-
vāra. Šis vārījums noder caurejas
ārstēšanai tāpat lopiem, kā arī cil-

vēkiem.
J. Rubenis, Ērgļi.

22138. Ozola mizu novārījumu
dzer pret cauru vēderu.

N. Ozoliņš, Grostona.

22139. Brūnas sagrauzdētas ozo-

lu zīles ir derīgas ēst, kad vēders

sāp. Savārītas ozola mizas lieto

pret cauru vēderu.

V. Strautiņš, Taurupe un Zelgauska.

Ozols sapnī.

22140. Ja sapnī redz ozolu un

liepu pagalmā augot, tad tās mājas
saimnieka meitai būs kāzas.

L. Pogule, Gatarta.

PABĒRZIS.

22141. Ja bērns gražīgs, tad tas

jāper ar pabēržiem, lai negražotos.
A. Oše, Lubāna.

PADEGUNE.

22142. Ja padegune niez, tad iz-

dzirdēs kādu nomirušu, bet ja de-

guna gals niez, tad — piedzimušu.

I. Kažoka, Lubāna.

PAEGLIS.

22143. Kad paegļi kūp, tad jā-
iesāk set

K. Jansons, Plāņi.

22144. Kad paegļi kup (zied),
tad mieži jāsēj.

E. Laime, Tirza.

22145. Kad paegļi kup (zied),
tad laba miežu sēja.

V. Zvaigznīte, Zeltiņi.

22146. Kad paegļi put, tad jā-

sēj lini.
I. Guraitis, Skrunda.

22147. Kad kadiķi kūp, tad jā-
sej lini.

Fr. Prūsis, Virbi.

22148. Kad istabā ienestu paeg-

ļu zari noliecas uz zemi, tad būs

lietus; ja zari paceļas uz augšu,
tad būs saulainas dienas.

St. Kokins, Eglūna.

22149. Juo kas nulauž paeglei
viersvuni, tad sīva byus atraite.

T. Nagle, Varakļāni.

22150. Lai bij laikis, kāds bū-

dams, Es kadega ēniņāi: Kadegam

sērmokšļam Krustiņš ogas galiņā.

Vērgale. LD 34130.

22151. Kad paegļi zied, tad jā-

sēj mieži, griķi un zirņi.

A. Upītis, Strenči.

22152. Ja kadiķiem zari uz le-

ju, tad lietus būs.
A. Vilciņš, Līgatne.

22153. Ja paegļiem zari ir uz

zemi noliekušies, tad rītā būs lie-

tus.

L. Pogule, Gatarta.

22154. Paegļu gatavās melnās

ogas tiek itin stipri savārītas, šis

savārījums izkāsts un dzerts pret
tūsku.

M. Šimiņš, Brukna.

22155. Paegļu gatavas ogas de-

rot tējā pret kāsu.

R. Bērziņš, Annenieki.

22156. Paegļu ogu novārījums
lietots par urinu dzenošu līdzekli.

Beschreibung der Provinz

Kurland, 1805, 74.
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PAGALES.

22157. Kad degošas pagales iz-

veļas no krāsnes, tad sagaidāmi
viesi.

A. Aizsils, Meirani.

PAGALMS.

22158. Ja pagalmu slaukot mēsli

atpakaļ sviežas, tad ciemiņi gai-
dāmi. [Sal. istabas slaucīšana.]

T. Rigerte, Brunava.

Pagalms sapnī.

22159. Ja sapnī pagalmu slau-

ka, tad kāds no tās mājas aizies

jeb mirs.

P. Š., Rauna. K. Jansons, Plāņi.

PAGRABS.

22160. Ja rudenī pagrabā zie-

meļpusē ieliek akmentiņu un saka:

„No šā jums jāpietiek!" tad peles
neēdīs dārza augus, kuri atradīsies

pa ziemu pagrabā. Tas jāizdara,

pirms nav pagrabā bērti dārza

augi.
K. Corbiks, Sērene.

22161. Rudenī pagrabā priekš
sakņu likšanas vajaga iemīzt pa

lūku, jo tad peles negrauž saknes.

E. Jēpe, Palsmane.

22162. Ja pagrabā ir žurkas, tad

vajaga rudenī pirmo grozu sakņu
bērt uz ziemeļu pusi; tad žurkas

izzūd.

M. Vennere, Strenči.

Pagrabs sapnī.

22163. Ja sapnī nokāpj pagra-

bā, tad būs cietumā jāsēž.

E. Barbaka, Rīga.

PAĢIRU ZĀLES.

22164. Paģiru zāles latvieši taisa

no vāverājiem (Ledum palustre)

un pļavu zalpijām (Salvia praten-
sis).

VVochentliche Unterhaltungen
1805, 279.

22165. Pret visām slimībām lie-

to tā sauktās paģiru zāles, kuras

taisa no vāverājiem (Ledum palu-
stre), pļavu zalpijām ("VViesensal-
bei, Salvia pratensis) un citiem

augiem.

W6chentliche Unterhaltungen

1805, 279. (p. No Kurzemes).

PAIPALA.

22166. Kad paipala dzied, tad

vajaga linu sēt.

Z. Lancmanis, Lejasciems.

22167. Ja paipalas un ķuruļi
bļauj, tad būs lietus.

M. Macpane, Alsunga.

PAKAĻA.

22168. Ja sveši cilvēki nejauši
ar pakaļām sabadās, tad tie radi

paliks.
K. Jansons, Plāņi.

22169. Ja pakaļa niez, tad radi

taisa sviestu.

A. Salmans, Balvi.

22170. Kad dibens niez, tad

sviests būs lēts.

H. Jankovska, Rīga.

22171. Ja pakaļa niez, tad Rīga
būs lēts sviests.

A. Linde, Palsmane.

22172. Ja pakaļa niez, tad Rīga
lēts sviests.

Z. Zobiņa, Burtnieki.
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22173. Kad pakaļa niez, tad Rī-

gā lēts sviests. [Sal. vēders.]

K. Jansons, Plāņi.

22174. Kad dirsa niez, Rīga lets

sviests.

J. A. Jansons, Rāmuļi.

22175. Pakaļa niez, Rīgā lēts

sviests: par mārku pillā zābaka

šekte.

K. Jansons, Plāņi.

22176. Ja dibens niez, tad bus

pēriens.
A. Skuja, Vestiena.

22177. Ja pakaļa niez — pē-

rienu dabūs.
H. Augstkalne, Rīga.

22178. Kad bērniem niez paka-

ļa, tad dabūs pērienu, bet pieau-

gušiem būs kaut kur jāsteidzas.
G. Pols, Staburags.

22179. Ja bērniem niez dibens,

tad dabūs pērienu.
V. Greble, Valka.

22180. Ja dibens niez, tad dabūs

pērienu.
H. Jankovska, Rīga.

PAKAUSIS.

22181. Cilvēki, kuriem nav bed-

rītes pakausī, kļūst bagāti.

A. Smilga, Gaiķi.

22182. Ja pakausis niez, tad bus

jāiet uz kāzām.

A. Podniece, Ogre.

PAKAVS.

22183. Pakava pie visām tautām

ir laimes zīme un jau no seniem

laikiem. Tā domā nevien Eiropā,
bet arī Ķīnā.

P. S.

22184. Ja atrod zemē pakavu,
tad tas nozīmē laimi. Cik atrastā

pakavā naglu, tik tūkstošu rubļu
naudas. Pakavu vai puspakavu
no zemes neuzņemt nozīmē savu

laimi atdot otram. Atrastus paka-
vus tirgotāji piesit pie veikalu dur-

vīm, jo tie nesot bagātību un vei-

kalu nevarot apzagt.

K. Skujiņš, Smiltene.

22185. Ja gada laikā atrod tik

daudz pakavu kā zirgam kāju, tad

var iemantot savu māju un līdz

ar to arī sievu jeb vīru.

E. Zommere, Rauna.

22186. Zirga pakavs ačgārni jā-

piesit uz sliekšņa, tad aizgulēti
bērni ar acīm nevarot no mājas
aiznest naudu.

K. Lielozols, Nīca.

22187. Kod īdams pa ceļi, at-

rossi atkrvtušu zyrga pokovu, tod

vysod jū pajem un atnes uz sātu

un pīsit pi durovu. Itys pīzīmēj,
ka tovā sātā byus vysod nauda

un taipat lela laimja uz vysaida
dorba.

V. Podis, Rēzekne.

22188. Kad atrod pakavu, tad

atradējam esot laime; ja to pakavu

piesit kaut kur pie kādas kūts, kur

dzīvo kustoņi, tad tie lieli aug un

dod daudz ienesuma.

J. Streņģis, Nīca.

22189. Ja atrod pakavu, tad jā-

atnes mājās un jāpiesit pie sliek-

šņa; būs laime.

M. Hermakile, Ranka.

22190. Amatnieki uzsit uz durvju

sliekšņa pakavu, lai darba ne-

trūktu.
A. Lillenurms, Veclaicene.
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22191. Krodzinieki piesit jaunu

pakavu pie kroga durvīm, tad tur

labprāt ejot dzērēji.
A. Bīlenšteina rokraksts, Tukums.

22192. Kad atruod ledžing, tad

ir laimes. Kruoģeri pieskaļ ledžing

pie dur, zveji pie lādes, kur zuvs

tur iekšā.

A. Medne, Kuršu kāpas.

22193. Pakavu vajag piesist pie
veikala sliekšņa ar apaļo galu uz

iekšpusi, tad nāks daudz pircēju
un netiks apzagts.

L. Ozole, Sēļpils.

22194. Ja kādu veikalu atver,

tad vajaga pakavu pie durvīm pie-
sist, lai nauda nāktu.

K. Corbiks, Vecsvirlauka.

22195. Ja uz durvīm vai pie

sliekšņa liek pakavu, zaglis nevar

naudu izzagt.
J. A. Jansons, Cēsis.

22196. Mājā, uz kuras durvju

sliekšņa piesists pakavs, nekad ne-

viens nevar neko nozagt.

R. Jaunzemis, Nīca.

22197. Lai māju neapmeklētu

burvji un ļauni gari,, tad uz sliek-

šņa piesitams zirga pakavs.

A. Bērziņa, Aloja.

22198. Pakavu uz mājas dur-

vīm iededzina, lai tur māži nerā-

dās.

K. Jansons, Plāņi.

22199. Zemē dabūts pakavs no-

zīmē laimi.

P. Š., Rīga.

22200. Ja pakavu atrod zemē,

tad tas nozīmē laimi.

E. Zommere, Rauna.

22201. Ja pa ceļu ejot atrod pa-

kavu, tad tas nozīmējot laimi.

A. Aizsils, Lubāna.

22202. Atrast pakavu nozīme

laimi.

E. Rotmane, Jaunauce.

22203. Ja pakavu paceļ — savu

laimi pacēlis.
L. Pilsētniece, Bebri.

22204. Pakavu uz ceļa atrast no-

zīmē laimi saņemt.
V. Runika, Skujene.

22205. Ja atrod zirga pakavu,
būs laime.

A. Tidriķe, Pabažu jūrmala.

22206. Ka īsi pa ceļu un atrassi

pokovu, vai pusi pokovvs, itei pī-
zīmēj cīši labi. Tu dabuosi gastin-
ču, koč nazvnuoms, nu kurenis.

V. Podis, Rēzekne.

22207. Zirga pakavu, kad tas

guļ, nevajag augšā ņemt.

K. Jansons, Viļāni.

22208. Pokovu atrast — pret

laimi, pusi pokova — pret nalaimi.

T. Beča, Preiļi.

22209. Kas atrod pus pakavu,
tam būs nelaime.

K. Lielozols, Nīca.

22210. Pakavs, ko zemē atrod,

pār kreiso plecu jāpārmet, lai visas

vēlēšanās piepildās.

K. Jansons, Plāņi.

22211. Meitām jāglabā pakavs
pie sienas.

K. Jansons, Plāņi.

22212. Ja atrod pakavu, tad da-

būs vīru, kas rīkojas ar zirgu.

A. Veckalne, Dreiliņi
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22213. Ja pāriet uz jaunu dzī-

vokli un ceļā atrod pakavu, tad

būs laimīga dzīvošana visu gadu.

E. Līdeka, Lubāna.

22214. Kad pakavu saņem, tad

saņem savu laimi.

E. Laime, Tirza.

22215. Zirgs ir jākaļ veca mē-

nesī, lai pakavi tik drīz nedilst.

E. Cimbule, Lauri.

22216. Ja atrod uz ceļa vecgada

beigās pakavu ar septiņām nag-

lām, tad vecais gads ir bijis lai-

mīgāks par nākošo.

A. Ozoliņa, Taurene.

22217. Ja uz ceļa atrod pakavu
ar līkumu pret sevi, tad tas nozī-

mē laimi.

A. Lillenurms, Veclaicene.

22218. Ja uz ceļa atrod pakavu
ar līkumu uz priekšu, tad laime

bēg no atradēja.
A. Lillenurms, Veclaicene.

22219. Kad uz ceļa pakavu at-

rod ar līkumu pret sevi, tad iet

pretī laimei.

M. Brīdaka, Jaunroze.

22220. Ja gavēnī dabu pakavu,
tad aug labi lini.

J. Andriņš, Taurkalns.

22221. Jo atrostū atsprēklin
zyrga pokovu sakaļ makšeri, tad

laimējās gvut zivis.

T. Beča, Preiļi.

22222. No zeme dabūta zirga

pakava jāizkaļ zivju žebērklis.

K. Jansons, Plāņi.

PALAGS.

22223. Aiz ko mani paladziņi
Rūsu meta pūriņā?
Vai redzēt paredzēja,
Ka es ilgi nedzīvošu.

LD 27324.

22224. Kas pologa slaukuos,

tam aug atnadži.

V. Pilipjonoks, Asūne.

22225. Ja palaga muti slauka,

tad būs aizmāršīgs.

Atbalss k. 1894. J. Kriķis,
Starti.

22226. Seju nevajaga slaucīt pa-

lagā, tad vīrs būs aizmāršīgs (aiz-
mārkšķīgs). [Sal. putra.]

A. Šeitiņš, Taurene.

22227. Kas palagā muti slauka,

tas paliek aizmāršīgs, jeb miedzīgs,

jeb nespēj parādus aizmaksāt.

K. Jansons, Plāņi.

22228. Kas palaga muti slauka,

tam acis asaro.

K. Jansons, Plāņi.

22229. Palagā nedrīkst muti

slaucīt, tad parādā jāiekuļas.

A. Kalāce, Durbe.

22230. Kas palagā muti slauka,

tas paliekot tik dumjš, cik palags

K. Jansons, Plāņi.

22231. Ja rokas slauka palagā,

tad nagi plīst un rokas sāp.

Alksnis-Zundulis, Naudīte.

22232. Ja palaga slauka rokas,

atplīst ienadži.

V. Zvanis, Penkule.

22233. Ja palaga slaukās, tad

aug atnadži.

J. Zvaigzne, Rēzekne.
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PALASES.

22234. Ja lāstekas no jumta te-

kot peļķē burbuļus sit, tad būs

„garais lietus."

A. Užāne, Skujene.

PAMAŠAS.

22235. Pamašas ir lopu un cil-

vēku slimība, kas ceļas no burša-

nas, vai „no acīm."

C. Apšenieks, Bērzpils.

22236. Pamašas ir vaina, kas

ceļoties no burvības un ļaunās acs.

A. Bīlenšteina rokraksts.

22237. Kad mugura sāp, tad

lauž pamašas. Otrs saņem slimo

abām rokām no priekšas zem pa-

dusēm un liec to mugurā atpakaļ.
Bieži tad rodas troksnis, pēc kā

slimnieks jūtoties atvieglots.
T. Vankins, Bērzaune.

22238. Nu kuopšonas par kūku,

kur cvukas svylynuotas, vai par

vītu, kur suņs izarūzējīs, [izrozī-
jies], teik pamašas.

C. Apšenieks, Bērzpils.

22239. Ja kādam bija pamaša,
tad tam vajadzēja roku plaukstas
aizlikt priekš acīm, kuru tad otrs

no priekšas saņēma ar savām ro-

kām apkārt mugurai, un trīs reiz

saspieda, kur tad mugura nobrik-

šķēja. Tad vaļā palaidis un uz

otru pusi pagriezies nospļāvās un

sacīja: ~Pie vilka, pie lāča, ne pie
mana bērna!"

J. Rubenis, Ērgļi.

22240. Pamašas ir tāda slimība,

ka pēkšņi sāk žņaugt, sāp viducis

un rauj kā krampī. Pamašas var

aizdzīt, ja ar ūdens kāšiem [nesie-

niem] lauž sev muguru, kamēr tur

drusku nobrīkšķ. Var viņas novērst

arī tā, ka izlien cauri katla stīpai.
V. Kancāns, Asare.

22241. Kad ir pamašas, tad jā-
liek slotas kāts uz muguras un

jālauzās.
A. Aizsils, Lubāna.

22242. Juonūzagulst zam slīk-

šņa un juolaiž treis reizis suņam

puori puorskrīt, tod var izuorstēt

pamašas.

A. Borozinska, Barkava.

22243. Juodzer vuškvs pīns ar

vuškvs meizolim, tod var izuorstēt

pamašas.
A. Borozinska, Barkava.

22244. Juodzer vudins, līts de-

viņas reizis caur durovu klinču,

tod var izuorstēt pamašas.
A. Borozinska, Barkava.

22245. Juolīn treis reizis caur

lūku, tod var izuorstēt pamašas.

A. Borozinska, Barkava.

22246. Juolīn treis reizis caur

sokām, tod var izuorstēt pomašas.
A. Borozinska, Barkava.

PANĀKSNIEKI.

22247. Panāksnieki (panārsnie-

ki) ēduši pēc kāzeniekiem. Tiem

ēdot, brūtgāna un brūtes brāļi (2

cilvēki) jājuši uz mežu pēc brūtes

dzenola: uzmeklējuši 2 kopā saau-

gušas egles, kuru galotnes nolau-

zuši, pārnesuši mājā un abi reizē

devuši jaunam pāram. Ja brūtes

brālis pirmais savu egles galotni

padevis brūtei, tad brūte valdījusi

pār savu vīru un otrādi.

K. Jansons, Smiltene.
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PAMOŠANĀS.

22248. Kas zināmā stundā grib

pamosties, tam vakarā, gulēt ejot,

jāsaka: „Dievs tēvs, Dievs dēls,

Dievs svētais gars, palīdzi man tai

stundā pamostiesl" Tad tai stundā

viņu it kā kāds grūdis no gultas
laukā. Bet pamodies lai vairs ne-

guļ, citādi nogulēs labi ilgi.
F. Brīvzemnieks, 1881. IV, 197.

PANNA.

22249. Ja katlu vai pannu lai-

za, tad aug melni mati un bārda.

V. Greble, Valka.

22250. Puikas nedrīkst pannu

laizīt, jo tad augot melnas bār-

das.

J. Putniņš, Bērzpils.

22251. Ja pannu ar smiltīm

berž, tad tā piedeg.
H. Skujiņš, Smiltene.

22252. Ja pannu noceļ no uguns,

un tās dibens dzirksteļo, sagaidāms
auksts laiks. [Sal. pods.]

J. A. Jansons, Piņķi.

PAPARDE.

22253. Jāņa vakarā vajaga iet

uz mežu un iegulties papardēs.
Pusnaktī papardes sāks ziedēt ar

zelta ziediem un tūliņ arī parādī-
sies visādi zvēri. Kas no briesmām

nesabīsies, tas varēs dabūt vienu

papardes ziedu. To ziedu vajaga

glabāt zem kājas, vislabāk apakš
ādas. Kas tādu ziedu dabū, tas vi-

su zina: kur aprakta nauda, kur

atrodas pazudusi lieta.

F. Brīvzemnieks, 1881. VI, 207.

22254. Teika stāsta, ka pazīs-
tamās krūmu jeb melnās pa-

pardes Jāņa naktī ziedot, bet

tikai tās, kas esot jau vairāk

gadu no vietas augušas. Ziedu

pumpurs vakarā izaugot un taisni

pašā pusnaktī izplaukstot un zie-

dot. Tāds, kas šo ziedu varot uz-

meklēt un noraut, paliekot ļoti lai-

mīgs cilvēks; visas viņa vēlēšanās

piepildoties. Meklējot jābūt vie-

nam pašam, citiem klāt esot, tas

nemaz neziedot. Uz zieda ierodo-

ties dažādi gari, kas cilvēkiem to

negribot dot; tādēļ nereti ar tiem

izceļoties sīva cīņa.

Mākonis, Balss, 1893, 31.

22255. Lai Jāņu naktī dabūtu

redzēt papardes ziediņu, tad vaja-

dzīgs apvilkt ar dzelzs nūju trīs

riņķus ap papardi un pašam no-

stāties šo riņķu vidū pie papardes.
Pēc tam paparde jāpārklāj ar mel-

nu zīda drēbi. Kad tuvojas pus-

nakts, tad ap papardi salasās vel-

ni, raganas, pūķi un taisa troksni,

gribēdami tikt riņķu vidū un aiz-

dzīt prom nelūgto viesi, lai ne-

viens nedabūtu papardes ziedu.

Tomēr uz tiem nav jāgriež vērība,

bet cieši jāskatās uz papardi. Tais-

ni pīkst. 12 jānoņem drēbe un ska-

toties uz papardi, jāmet velniem

virsū. Tie nobijušies aizbēg un tajā

pašā laikā parādās brīnišķīgais
zieds. [Sal. Jāņa diena.]

J. Miljons, st. Birze.

22256. Paparde zied ar zelta zie-

diem, skatīties jāiet ar vīzēm. Ja

ziedi iekrīt vīzēs, tad nekad ne-

trūkst naudas.

Z. Lancmanis, Lejasciems.

22257. Jāņa naktī pulkstin 12

zied paparde ar sidraba ziediem,
bet tikai tādiem cilvēkiem laimē-

jas tos redzēt, kas tai gadā precē-

jās.
Z. Lancmanis, Lejasciems.
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22258. Ja kur Jāņu naktī redz

papardi ziedot, tad tai vietā esot

aprakta zelta nauda.

V. Līce, Līgatne.

22259. Jāņa naktī jārok papar-

des sakne, kuru lieto pret cērmēm

un īpaši pret bantes tārpu
P. J., Jaunlaicene.

22260. No papardēm senāk esot

ziepes vārījuši.
K. Jansons, Vijciems.

22261. Ja pavasarī mežā apsalst

papardes, tad rudenī agri būs sal-

nas.

Latvis, 1929, VII, 26.

22262. Ja pavasarī mežā apsalst

papardes, tad rudenī agri būs sal-

nas.

E. Slavinska, Cēsis.

22263. Ja pavasarī papardes ap-

salst, tad rudenī apsalst labība.

Z. Lāce, Veclaicene.

22264. Ja pavasarī apsalst meža

papardis, tad rudenī agri salnas.

L. Reiteris, Lubāna.

22265. Ja pavasarī mežā apsalst

papardes, tad tā ir zīme, ka rude-

nī būs agri salnas. Tāpēc labība

jāsēj agri, lai rudenī nenosaltu.

P. Atspulgs, Rauna.

22266. Ja pavasarī papardes ap-

salst, tad rudenī labība apsalst.
L. Berkholce, Vaive.

22267. Kad pavasarī papardes
un apiņi nosalst, tad būs bada

gads: labība nosals.

Atbalss k. 1892. J. Kriķis,
Starti.

PAPARDE, LIELĀ.

22268. Melnās papardes (Aspi-
dium filix mas) lieto pret čūskas

kodumu.

J. Ilsters.

PAPĒDIS.

22269. Ja kājas papēdis niez,

tad dabūs dejot.
A. Bulēne, Turaida.

22270. Kad papēdis niez, tad

dabū dejot vai sadurt.

K. Lielozols, Nīca.

22271. Papēži niez, bus dejo-
šana.

V. Rūnika, Skujene.

22272. Kad kaju papēdis niez,
tad gaidāma dejošana.

M. Brante, Ainaži.

22273. Ja papēži niez, tad bus

dejošana.
V. Priedīte, Mālpils.

22274. Kad papēdis niez, tad

būs jādejo.
A. Skuja, Vestiena.

22275. Kad papēdis niez, tad

dabūs dancot.

K. Corbiks, Kroņa-Vircava.

22276. Kad papēdis niez, dabūs

izdancoties.

J. Jaunsudrabiņš, Nereta.

T. Dzintarkalns, Talsi

22277. Kad kājas papēdis niez,

tad dabūs iet uz kapiem.
K. Lielozols, Nīca.

22278. Papēdis niez uz kapsēta
iešanu.

K. Lielozols, Nīca.

22279. Kad papēdis niezot, tad

dabūnot uz kapsētu iet.

K. Lielozols, Nīca.

22280. Kad papēdis niez, tad iz-

nāks ieiet svešā mājā.
P. Š., Rīga.

22281. Ja man kāds uzkāpj uz

papēža, tad man tas jālūdz savās

kāzās.

A. Bulēne, Turaida.
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22282. Kad ejot otram uzmin uz

papēžiem, tad saka: „Dabūsi ma-

nās kāzās nākt par panāksnieku!"
K. Lielozols, Nīca.

22283. Ja uzkāpj kādam uz pa-

pēžiem, tad tas lūgs savās kāzās.

M. Poriete, Lubāna.

22284. Ja uzkāpjot otram uz pa-

pēža, tad tas lūgšot kāzās.

E. Cimbule, Lauri.

22285. Ja, pa ielu ejot, kāds sa-

vam priekšā gājējam uzmin uz pa-

pēža, tad tas nozīmē, ka vainīgais
būs cietušā kāzās. [Sal. kājas.]

T. Dzintarkalns, Talsi.

22286. Kuram uzmin uz papē-

žiem, tā kāzās dabūs dejot.

V. Saulīte, Mālpils.

22287. Kam uz papēža uzmin,
to ielūgs panāksnos.

K. Jansons, Plāņi

22288. Ja durvīs iegrūžot papē-

di, tad drīz apprecēšoties.
E. Cimbule, Lauri.

22289. Ja pa durvīm ejot kāds

iever papēdi, tad tam, kas iever,

mirstot kāds no piederīgiem.

G. Pols, Bauska.

22290. Saplaisājuši kaju papēži

govs kuņģa sūdos jāsmērē.
K. Jansons, Plāņi.

22291. Ja zābaka jeb kurpes

papēdis nolūst kādā jaunā vietā,

tad visu laiku viņam tur slikti

ies.

M. Šķipsna, Gulbene.

PAPĪRS.

22292. Ja uz pilnas ēdiena bļo-
das uzliek papīri, tad būs bads.

[Sal. galds.]
K. Jansons, Plāņi.

22293. Ar papīru nedrīkst slau-

cīt galdu, tad esot jāstrīdas ar ci-

tiem cilvēkiem. [Sal. galds.]

G. Pols, Bauska

22294. Ja ar avīzēm vai citā-

diem papīriem kurina mājā uguni,
tad mājinieku starpā rodas naids.

T. Ķengā, Jelgava.

22295. Vajag ēst papīrus, lai

viegla galva — ātri varētu iemācī-

ties

M. Macpane, Alsunga.

PAPUVE.

22296. Papuve jāecē veca mē-

nesī.

E. Gaile, Trikāta un Rūjiena.

PARĀDI.

22297. Nevajag no paša rīta dot

uz parāda, tad tā ies visu dienu.

M. Šķipsna, Gulbene.

22298. Nikod navajag puordūt
dzelzi vai tāraudu bez naudvs po-

ruodūs. Kas dūd cytam poruodus
dzelzi vai tāraudu, pi tuo pēčuok
saimī byus lelys napatikšonys.

Vysod vajag koč cik naudys jimt
uz rūku.

V. Podis, Rēzekne.

PAREĢIS.

22299. Pareģi ar svilpienu iz-

sauc melno kungu un par atnāk-

šanu atvēl tam cilvēku jeb lopu.

J. K. Dambergs, Ēdole.

PAR VELTI.

22300. Nekā nedrīkst darīt par

velti, pat velns pie savas mātes ne-

guļ bez piecu mārku.

K. Jansons, Plāņi.
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PASTALAS.

22301. Ja kreisas kājas pastala
ieliek naglu, ragana nevar noburt.

J. A. Jansons, Jaunrauna.

22302. Kad jaunas pastalas ap-

auj kājā, tad tās jādauza pret ak-

meni, lai būtu stipras.

A. Bīlenšteina rokraksts, Saldus.

22303. Jaunas pastalas pelnos

jāapvārta, lai tās drīz nenoplīst.

K. Jansons, Plāņi.

22304. Jaunas pastalas pirmo
reiz kājā aunot, jālec uz akmina

un jāsaka: „Stipras kā akmins!"

K. Jansons, Plāņi.

22305. Jaunas pastalas pirmo
reiz kājā aunot, skaita šo pantiņu:

Abas labu ieraugiet,
Abas ļaunu izbēdziet,

Abas dubļus izminiet,

Abas līdzi noplīstiet.
K. Bika, Gaujiena. LD 34102.

22306. Lai pastalas būtu stipras
un viņas valkājot viss labi izdotos,

tad vajaga iziet uz akmiņiem ista-

bā, jeb istabas priekšā, tad danco-

jot un uz augšu lecot, trīs reizas

šā dziedāt: ~Abas labu ieraugiet,
abas ļaunu izbēdziet, abas dubļus

izminiet, abas līdzi noplīstiet!"
K. Bika, Gaujiena.

22307. Jaunas pastalas pirmo
reiz kājā aunot, 3 reiz jālec uz

augšu un jāsaka: ~Suņa mūžs, ka-

ķa vēkšiens!"

K. Jansons, Plāņi.

22308. Kam pastalai pirmais

purns noplīst, tas par saimnieku

tiks, kam papēdis — par kalpu.

K. Jansons, Plāņi.

22309. Kam pastalai purns va-

ļā, tas par saimnieku tiks.

K. Jansons, Plāņi.

22310. Ja pastalām auklas at-

raisās, kāds aprunā.

Atbalss k. 1897. K. Kleķeris,

Skujene.

22311. Kad pastalai aukla at-

rist, tad aprunā.

F. Parups, Zante. R. Bēr-

ziņš, Džūkste. J. Treimans:
Berze.

22312. Kad pastalai aukla attai-

sās, tad kāds aprunā.

K. Corbiks, Līvbērze.

22313. Ja vīram kreisā pastala

pirmā noplīst, tad sieva pirmā
mirs, un otrādi.

K. Jansons, Plāņi.

22314. Ja pēc pašuvu (pastalu)

apaušanas brūkot kreisā kāja pir-
mā, tad tas nozīmējot, ka visu die-

nu iešot labi. Turpretim ja labā

nobrūkot pirmā, tad viss būšot ot-

rādi. Citi saka — ja labā kāja brū-

kot, tad tas cilvēks tiekot apru-
nāts.

A. Skuja, Mālupe.

22315. Ja pastalām auklas at-

raisās, liesaišķi atraisās jeb zeķes
nobrūk, tad aprunā; ja labai kā-

jai — vīrietis, kreisai — sieviete.

E. Lacis, Tirza.

22316. Ja pastalas aukla atrai-

sās kreisai kājai, tad kāds slavē,

ja labai — aprunā.
V. Greble, Valka.

22317. Ja pastalas aukla krei-

sai kājai atraisās, tad kāds no-

pels.
E. Tokele, Sesava.
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22318. Ja pastalas aukla labai

kājai atraisās, tad kāds uzslavēs.

E. Tokele, Sesava.

22319. Ja pastalai atraisās auk-

las, dabūs ko jaunu piedzīvot.

A. Aizsils, Veckalsnava.

22320. Ja pastalai aukla atrai-

sās, tad kāds aprunā; ja kreisai

kājai — sieviete, labai — vīrietis.

E. Laime, Tirza.

22321. Ja pastalai auklas no-

brūk, tad aprunā.

A. Upmane, Jaungulbene.

22322. Ar pastalām nedrīkst

sist otram cilvēkam, jo tam, kam

iesit, ceļas pamašas (stipras vē-

dergraizes).
V. Miķelans, Slate.

22323. Kad pastalas kājā aunot,

mezglis auklām uz pakaļu sasie-

noties, tad tā nekur ciemā negai-
dot.

P. Augstkalniņš, Vecpiebalga.

22324. Vakarā noaunot pasta-

las, tās jāapgriež uz muti, lai velns

pa nakti ar tām nestaigā.

O. Eglīte, Glūda.

22325. Pastalas jātaisa jauna
mēnesī, jo tad nepūst osas.

N. Dārziņa, Ranka.

22326. Pastalas jātaisa jauna

mēnesī, tad tik ātri neplīst.

E. Laime, Tirza.

22327. Pastalas jātaisa jauna
mēnesī, tad tik ātri nesaplīstot.

J. Putniņš, Bērzpils.

22328. Līdzko pataisītas jaunas

pastalas, tās tūlīt jāuzaun kājās, ci-

tādi pirmais ar tām staigās velns.

O. Eglīte, Glūda.

Pastalas sapnī.

22329. Ja pa sapinim uzaun

jaunas pastalas kājā, tad tas ir uz

jauku dzīvi.

H. Skujiņš, Smiltene.

22330. Ja sapnī pastalas aun

kājā, tad būs jauna dzīve jeb mir-

šana priekšā.
P. Š., Rīga.

22331. Ja pa sapinim puisis no-

aun un atstāj pastalas meitas ista-

bā, tad tas puisis būs meitai par

brūtgānu.
H. Skujiņš, Smiltene.

22332. Ja sapnī redz vecas pas-

talas, tad dzirdēs valodas; ja redz

garas pastalas, tad būs garas va-

lodas. [Sal. zeķes.]

J. Kalniņš, Druviena.

PASTARĀ DIENA (Pastara

diena).

22333. Pastara diena visi cilvēki

būšot kristāmā krekla garumā.

K. Jansons, Viļeni.

PASVĒTDIENA.

22334. Pasvētdienās nav jāmet
siens kaudzē, nedz jābāž šķūnī. Ja

arī kādreiz slikta siena laika dēļ

tas jādara, tad kaudzei galva nav

jānoraun, jo tam, kas to dara, pēr-

kons iespers kaudzē vai šķūnī.
V. Strautiņš, Zelgauska.

PAŠNĀVNIEKS.

22335. Ja kāds sev pats nelaikā

galu darījis, tad viņa dvēsele tik-

mēr maldās pasaulē, kamēr viņam
būtu jāmirst dabīgā nāvē. [Sal.

lietuvēns.]
P. Š., Rauna.
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22336. Nelaicnieki staigājot virs

zemes apkārt un rādoties cilvē-

kiem līdz tam laikam, kamēr vi-

ņiem bijusi nolikta miršana.

H. Skujiņš, Smiltene.

22337. Visi pašnāvnieki pa nak-

tīm dzīvojot tāpat kā šai pasaulē
un darot tos darbus, ko darījuši

pēdējā dienā, kamēr pienākot tas

laiks, kad liktens lēmis tiem mirt

laicīgā nāvē.

E. Jēpe, Palsmane.

22338. Ja kāds cilvēks izdara

pašnāvību, tad viņa gars klejo tik

ilgi apkārt, kamēr viņam vajadzē-

ja mirt dabīgā nāvē.

J. Atteka, Nīca.

22339. Pašslepkavas dvēselei ne-

esot miera, viņa klīstot apkārt.
T. Ziemele, Smiltene.

22340. Cilvēks, kas sev padarījis

galu, vēl pēc nāves klejo apkārt
kā suns vai veļas kā kamols, līdz

tai vietā, kur viņš miris, iesper

pērkons. Tad māņi vairs nerādās.

O. Pelēce, Jaunpiebalga.

22341. Ja nelaicnieku kāds iz-

glābjot, tad uz tā viņš esot varen

nikns.
H. Skujiņš, Smiltene

22342. Kad nelaicnieku veda uz

kapsētu, tad viņam nezvanīja.
H. Skujiņš, Smiltene.

22343. Pašnāvniekus raka aiz

kapu vaļņa, jo tādi esot nešķīsti

gari un staigājot apkārt virs zemes

līdz tam laikam, kamēr būtu bijis
lemts mirt dabīgā nāvē.

G. Pols, Baldone.

22344. Pašnāvnieku neraka ka-

pos, jo viņa dvēsele netiekot debe-

sīs uzņemta, bet ellē.

G. Pols, Skaistkalne.

22345.Pašnāvnieku nedrīkst rakt

kapsētā, tad tas netiks debesu val-

stībā; tas jārok ārpus kapsētas.
G. Pols, Sece.

22346. Nelaicniekus beda sava

nodaļā līdz kapsētas sētu.

H. Skujiņš, Smiltene.

22347. Tādās vietās, kur kāds

cilvēks aizgājis nelabā nāvē, tiek

iesprausts krusts, vai arī kokam

mizā iegriezts, vai akmenī iekalts,

lai nelaicnieks nerādītos un nebai-

dītu cilvēkus.

H. Skujiņš, Smiltene.

PATEIKŠANA.

22348. Tāds cilvēks, kas savā

mūžā neesot dabūjis no otra pal-
dies, nav otram neko labu darījis,

par ko varētu pateikties, nevarot

nomirt. Reiz gulējis uz nāves ci-

sām mirējs, kurš nebijis vēl visā

savā mūžā no otra dabūjis paldies,
un tāpēc arī nevarējis nomirt.

Viņš miris un atkal atdzīvojies un

tā vārdzis, kamēr reiz pēdīgi pa-
sniedzis otram uguni, par ko tad

dabūjis paldies un arī tūdaļ no-

miris.

Etn. 1891. g., I, 71. lp.

22349. Kad kādam saka daudz

paldies, tad tas viegli nomirs.

M. Zaube, Rīga.

22350. Par lielo paldies debesu

valstībā saņemšot kvartu.

A. Aizsils, Kalsnava.

22351. No paldiesiem kaķi

sprāgst.
A. Aizsils, Kalsnava un Prauliena.

22352. Kad kāds dāvināja maizi,
tad par to pateicās, bet par gaļu
nepateicās, jo maize augot tikai

reiz gadā, bet gaļa pastāvīgi. [Sal.
gaļa, maize.]

G. Pols, Valka.
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22353. Par tādām lietām, kas

aug, paldies nav jāsaka. Arī par

gaļu paldies nav jāsaka, jo gaļa

aug.
A. Aizsils, Jaungulbene.

PAVASARIS.

22354. Pavasarī tai laikā dīgst

pirmā zāle, kurā laikā rudenī ie-

birst pirmās lapas, skaitot Jāņus
pret Ziemassvētkiem.

K. Jansons, Plāņi.

22355. Ja pavasara pirmā puse

ir slapja, tad otra puse ir sausa, un

arī otrādi.
S. Gūberts, 1688.

22356. Kad lietains pavasaris,
tad būs laba raža.

K. Meiers, Lubāna.

22357. Ja pavasarī meža putni
lasās pie druvām un mājām, tad

gaidāma laba raža.

J. Juškevičs. B. Z. 11. piel.
1933, 275.

22358. Pavasarī, priekš dzeguzes
atnākšanas, ūdeni no strauta dze-

rot, trīs reizes jānospļaujas, lai ne-

piekrīt klepus.
Alksnis-Zundulis, Naudīte.

22359. Pavasarī, pirmo reizi

pērkoni dzirdot, galva jādauza ar

akmeni, tad nekad neuznāks gal-
vas sāpes. [Sal. pērkons.]

A. L.-Puškaitis.

22360. Pavasarī, kad jau sēja

plika no sniega, nav vairs brīv

uguni istabā nest, jo tad kukaiņi
noēd sēju. Arī pēc Mārijas dienas

nav brīv vakaros uguni nest istabā,

nedz pie uguns vērpt, jo tad ar

vērpšanu traucē Māri un tā tādēļ
nedod labus linus.

Alksnis-Zundulis, Dobele.

22361. Ja vels pavasaris, tad sē-

jējam jābūt agram.
A. Krūmiņa, Vijciems.

22362. Agrs pavasaris nesola la-

bu vasaru.

J. A. Jansons, Bīriņi.

22363. Pavasari, arājam nema-

not, vajaga nozagt pirmo velēnu,

pārnest mājās, sviest griestos, tad

vasaru nebūs istabā mušu.

K. Corbiks, Līvbērze.

22364. Ja pavasara diena nede-

dzina uguni, tad vasaru nav mušu.

K. Lielozols, Nīca.

22365. Ja pavasarī plūdu laikā

nav plūdu, tad tie būs visu nākošu

vasaru.

A. Krūmiņa, Vijciems.

22366. Ja pavasari nav palu, tad

tie būs vai nu priekš siena laika,

vai arī pa siena laiku.

J. Laimiņš, Druviena.

22367. Kad pavasarī ūdens pa

ledus virsu noskrien, tad siena lai-

kā būs lieli plūdi.
H. Skujiņš, Smiltene.

22368. Ja pavasara dienā skaists

laiks, tad būs visu pavasari skaists,

ja slikts, tad visu pavasari slikts.

M. Raņķis, Nīca.

22369. Ja pavasaros nakts sal-

nas, tad sagaidāms lietus.

K. Lielozols, Nīca.

22370. Kāds vējš pūš, pavasa-

rim iestājoties, tāds pūš visu va-

saru.

J. Ezeriņš, Vecpiebalga.

22371. Kad pirmā pavasara die-

na nejauka, tad viss pavasaris ne-

jauks.
Z. Sniķere, Veģi



22372. Pavasarī, kad sniegs kūst

un pa vāģu risām ūdens tek, tad

tai vasarā ir gari lini.

R. Vucene, Lubāna.

22373. Ja pavasari ir lieli plūdi,
tad vasarā lietus daudz nelīst.

A. Kondrate, Lenči.

22374. Ja pavasari sniegs ātri

nokūst, tad vasarā būs plūdi.

A. Plaudis, Kosa.

22375. Ja pavasarī zeme nežūst,

tad būs sausa vasara.

K. Jansons, Plāņi.

PAVASAŖA MĀŖA (25. martā).

22376. 1637. gadā konsistorija
nolēmusi Mārijas pasludināšanas
dienās Umurgas baznīcā nenoturēt

dievvārdus, tādēļ ka zemnieki tai

dienā nesuši baznīcā māņu upurus.

22377. Maršu diena medz ar vī-

zēm iet baznīcā.

T. Dzintarkalns, Talsi.

I. Līdzība ar kustoņu
dienu.

22378. Mārijas pasludināšanas
dienu saukuši par kustoņu dienu

un atmodas dienu.

M. Navenickis, Zasa.

22379. Māras dienā jādomā par
tādiem zvēriem, kurus tu negribi
redzēt, tad arī viņi nerādoties.

A. Sāvītis, Lubāna.

22380. Mares dienu visi tārpi un

arī lācis ceļas no ziemas miega.

Atbalss k. 1894. P. Lodziņš, Sēļpils.

22381. Kāpostus nevar Māras

dienā sēt, jo tad kukaiņi noēd.

E. Vīksne, Vecpiebalga.

22382. Kas Marijas diena strā-

dā, tam kukaiņi noēd linus.

A. L.-Puškaitis.

22383. Kad Mārijas dienā slau-

ka istabu, tad kustoņi izrok dār-

zus.

A. L.-Puškaitis.

22384. Dienu priekš Māras die-

nas (25. m.) jāsabāž visi sieti mai-

sā, lai tie netiktu cilāti Māras dienā,

jo tad lopu kūtīs nebūs mušu.

A. Ozoliņš, Barkava.

22385. Māras dienā vajag visus

sietus slepeni apgāzt, jo tad mušas

nenāk istabā.

M. Driņķe, Ranka.

22386. Kad Mārijas dienā visus

mājas sietus slepenā vietā apgāž,
tad tur cauru vasaru nav nevienas

mušas.

Ļ Punka, Bērzaune.

22387. Pēdējā dienā priekš Mā-

ras jānoslauka kūts sienas un

griesti. Tad vasaru kūtī nav mušu.

J. Avotiņš, Vestiena.

22388. Lai mājās nebūtu mušu,

tad Māras dienā priekš saules jā-
izslauka istaba un mēsli jāaiznes
uz kaimiņu daļu. Tas pats jādara
ar kūti, tad nav kūtī mušu.

A. Aizsils, Kārķi.

22389. Māras dienas rītā priekš
saules lēkšanas jāieiet lopu kūtī

un jānoslauka griesti, grīda un sie-

nas, jāpaņem mēsli un jāaiznes uz

krustceļiem, tad vasarā nebūs kūtī

nevienas mušas — tās aizies uz

kaimiņiem.
V. Priedīte, Rencēni.
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22390. Māras dienā, priekš sau-

les, jāizslauka istaba un mēsli at-

muguriski pār slieksni jāpārmet,
tad vasaru nebūs istabā mušas.

M. Vilciņa, Pope.

22391. Ja gribējuši mušas izdzīt

no istabas, tad Māršu dienas rītā

priekš saules izslaucījuši istabu un

mēslus izsvieduši ārā.

E. Krastiņa, Naukšēni.

22392. Māres dienā, gaismai aus-

tot, visi istabas griesti, sienas un

grīdas jānoslauka, tad istabā ne-

būs daudz mušu.

Skolnieku pulciņš, Jēkabpils.

22393. Māras dienas rītā jāiz-
slauka griesti un sienas kūtīs un

staļļos, tad tur mušas pa vasaru

nedzīvo.

K. Krastiņš, Līvbērze.

22394. Lai mušas nenāktu ista-

bā, tad Māras rītā agri jāizslauka
istabas un mēsli jāaiznes tālu no

mājas.
J. A. Jansons, Piņķi.

22395. Māras dienas rītā kūtī

jānoslauka griesti, tad vasaru nav

kūtī mušu.

K. Atgāzis, Nītaure.

22396. Māras dienā vajaga ista-

bas griestus slaucīt, tad vasarā

mušu nebūs.

A. Bulēne, Rīga.

22397. Griesti Māras dienā jā-
noslaukot ar bērza slotu, tad va-

sarā mušas neesot.

E. Muzikante, Burtnieki.

22398. Māras rītā vajaga kūtij

griestus noslaucīt un trīs sekumu

mēslu izmēzt, tad vasaru kūtī nav

mušas.

E. Zariņa, st. Cena.

22399. Māras dienas rītā jāslau-
ka visi griesti un paspārnes un

mēsli jāgrūž piestā, lai vasarā mu-

šas neaiztiktu lopus.
E. Aizpurve, Lubāna.

22400. Māres dienā jāslauka

griesti un paspārnes un mēsli

piestā jāgrūž. Tad pieiet kāds otrs

un jautā: „Ko tu tur grūd?" Grū-

dējam jāatteic: ~Mušas", un pie-
nācējam atkal jāatbild: „Grūd,

grūd, kamēr sagrūd!" Tas jādara
tālab, lai vasarā mušas neaiztiek

lopus.
A. Zeibe.

22401. Kad kāpostu Māras naktī

salstot, tad tai gadā mušu neesot.

P. Augstkalniņš, Vecpiebalga.

22402. Lai utis un blusas ne-

augtu, tad Māras dienā priekš sau-

les jāslauka istaba un jāsaka: „Visi

kājenieki uz darbu!"

K. Jansons, Vijciems.

22403. Māras dienu vajaga no

katra mājas iemītnieka salasīt pa

kukaiņam: uti, blakti, prusaku,

circeni; visi jāieliek vienā kastītē

un nemanot jānosviež kaimiņu

mājās, tad visi kukaiņi aizies uz

kaimiņiem.
A. Zandere, Dole.

22404. Māras dienu priekš sau-

les jāizslauka istaba, tad blaktis

neieviešas.

V. Saulīte, Mālpils.

22405. Māršu rītā priekš saules

jāizslauka istaba, tad to vasaru

nav blusu.

A. Miglava, Rūjiena.
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22406. Māras dienā istaba jāiz-
slauka un netīrumi jāiznes pāri

pār robežu uz kaimiņa zemes, tad

iznīkst visi prūši (tarakāni).
K. Corbiks, Kroņa-Vircava.

22407. Lai peles izdzītu no ap-

cirkņiem, tad Māras dienā vajaga
sataisīt no pīlādža koka puļķīšus
un salikt apcirknī.

G. Pols, Bauska.

22408. Māras dienā nedrīkst ne-

kā no meža mājā nest, tad visādi

meža kukaiņi nāk mājā. [Sal. Bin-

dus d., Ģertrūdes d., Lielā piekt-
diena, gavēnis.]

P. Zeltiņa, Jaunpils.

22409. Māras dienā, Lielā piekt-
dienā un Zaļā ceturtdienā nedrīkst

no meža nekā mājās nest, citādi

vasaru nāk čūskas mājās.

M. Vilciņa, Pope.

22410. Māras dienā nekā no

meža mājās nedrīkst nest, jo citādi

mājas apsēž visādi rāpuļi un mū-

dži.

M. Ozola, Stopiņi.

22411. Māras dienā nevajaga ža-

garus un malku no meža vest mā-

jā, tad čūskas vasarā nenāks mā-

jas tuvumā.

J. Šīrmanrs, Vilzēni.

22412. Lai čūskas nenāktu mā-

jā, Māras dienā nedrīkst nevienu

žagaru nest mājā.
A. Rudītis, Jaunpiebalga.

22413. Kāpostu Mārā nedrīkst

nest mājā nekādus kokus. Tajā
vietā, kur šinī dienā atnestos ko-

kus noliek, vasaru katru rītu sa-

stopams kāds tārps (čūska).

Skolnieku pulciņš, Jēkabpils.

22414. Kāpostu Māras dienā ne-

veduši mājā ne malkas, ne žagaru,
ne tik lielu kā gana rīkste, lai va-

sarā čūskas nenāktu mājā.
A. Ģeģeris, Vecpiebalga.

22415. Ja Mārijas dienā pārnes
no meža kādu priekšmetu, tad no

tās dienas mājā rodas ļoti daudz

peļu. Bet ja grib iznīcināt peles

no mājām, tad Mārijas dienā va-

jaga aiznest uz meža kādu priekš-
metu.

K. Suberts, Bramberģe.

22416. Zivis sak iet narstīties no

kāpostu Māras dienas.

K. Jansons, Plāņi.

11. Sakars ar putniem.

22417. Māras rītā trīs reizes ap

māju jāapskrien, tad uzies daudz

ligzdu.
K. Kristape, Olaine.

22418. Māršdienas rītā, pirms
saules, jāskrien trīs reizes ap mā-

ju, un cik skaidiņas salasa, tik

putnu perēkļus atrod.

A. Brože, Naukšēni.

22419. Māras dienā esot jānes
skaidas istabā, tad vasarā dabonot

putniņus redzēt.

G. Pols, Bauska.

22420. Māras dienas rītā malka

jāienes istabā atmuguriski, tad va-

saru var uziet daudz putnu pe-

rēkļu.
J. A. Jansons.

22421. Mārijas pasludināšanas
dienā priekš saules jāskrien 3 rei-

zes ap māju un pie katra pakša

pakaļa jāpiesit, tad vasaru atradīs

daudz putnu olu.

J. A. Jansons, Salaca.
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22422. Ja Māras rītā skrien trīs

reizes ap māju ar sūdgabaliņu zo-

bos, tad togad atrod daudz putnu
ligzdu.

K. Bērziņa, Limbaži.

22423. Māras dienā puikām jā-
lasa skaidas, lai vasarā varētu uz-

iet daudz putnu ligzdu.

J. A. Jansons, Gaujiena.

22424. Bērniem Māras rītā jā-
lasa skaidas, lai atrastu daudz put-
nu ligzdu.

J. A. Jansons, Piņķi.

22425. Māriņas dienā bērnam

jāskrien priekš saules lēkšanas ap

māju ar malku vai skaidām rokā,

un pie katra stūra (pakša) jāpasit

pakaļa; tas viss jādara, ja grib at-

rast vasaru daudz putniņu.

Skolotāji, Rīga.

22426. Māras rītu priekš saules

bērniem jāskrien ap māju riņķī ar

cūku piburi zobos, tad atronot

daudz putnu perēkļus.
M. Eglīte, Pāle.

22427. Māras rītā jāuzsviež zāģu
skaidas uz jumta; tad atrod va-

sarā putniņus.
J. Rudītis, Rīga.

22428. Māras rītā agri jāceļas,

pirms saules, un basām kājām jā-

apskrien 3 reiz ap māju, tad tai

vasarā daudz putnu ligzdu uzies.

L. Pilsētniece, Bebri.

22429. Māras dienas rītā no

skaidienas malka jānes atmugu-

riski, tad vasarā var uziet daudz

putnu ligzdu.
K. Atgāzis, Nītaure.

22430. Kas Marijas pasludināša-
nas dienas rītā ienesīs malku ista-

ba, tas vasara atradīs daudz putnu
lizdu.

St. Kokins, Egluna.

22431. Māres dienā no rīta agri

jāpieceļas, jānomazgā mute un jā-
nes ķēķī skaidas, tad putni postos

ķeras un putnu pērkļus var uziet.

A. Skruze, Saikava.

22432. Ja bērni gribējuši atrast

putnu ligzdas, tad Māršu rītā

priekš saules salasījuši skaidas un

nobēruši krāsns priekšā.

E. Krastiņa, Naukšēni.

22433. Mārijas dienā puikām

jālasa skaidas, lai vasarā varētu

uziet daudz putnu ligzdu.

M. Sikle, Nica.

22434. Māras rītā priekš saules

jāiet bērniem uz mežu skaidiņas

lasīt; cik skaidiņas pārnes mājās,
tik putniņu togad dabūjot.

E. Gaile, Trikāta un Rūjiena.

22435. Māras dienas rītā kailām

kājām trīs reiz jāapskrien ap ista-

bu un jāienes istabā lielas un ma-

zas skaidas, lai vasarā mežā da-

būtu lielus un mazus putnus. [Sal.

Zaļā ceturtdiena un Lieldienā.]

K. Jansons, Plāņi.

22436. Māriņas dienā priekš
saules lēkšanas vajag trīs reizes

skriet ar skaidām apkārt mājai, jo
tad vasaru var viegli atrast putnu

perēkļus.
A. Kalniņa, Jaunpiebalga.

22437. Māres dienā priekš sau-

les vajaga mazgāties upes ūdenī,

tad atrod daudz putnu ligzdiņu.

K. Corbiks, Jelgava.



1362 Pavasara Māra

22438. Lai uzietu putniņus, tad

Māras dienas rītā jāskrien 3 reizes

ap istabu un jāmet skaidas uz

krāsns.

P. Lapiņš, Vecpiebalga.

22439. Māres dienā puikām jā-
lasa skaidas, lai vasarā varētu uz-

iet daudz putnu.

A. Žeibe, arī Ērgļi.

22440. Mārijas pasludināšanas
dienā vajaga agri no rīta atnest

malku, ar ko krāsni izkurināt, tad

vasarā laimēsies atrast daudz put-

nu lizdas.

K. Prikne, Asūne.

22441. Mārsdienas rītā jāienes,
jau iepriekš saskaldīta, sīka mal-

ka, lai vasarā atrastu daudz putnu

perēkļus.
Z. Kozenkraniuse, Ainaži.

22442. Ja šai dienā no meža

atnes žagarus, tad vasarā var at-

rast putnu ligzdas.

J. E., 1889, Valmieras apkārtne.

22443. Kāpostu .Māras rītā jā-

rauga, kas pirmais no lakta lec:

gailis vai vista.

K. Jansons, Plāņi.

111. Sakars ar kāpos-
tiem.

22444. Mārijas pasludināšanas
diena pieder pie ievērojamākām
dienām. Vācieši tad sēj kāpostus
cerēdami, ka tad tie vislabāki iz-

došoties. Zemnieks sadzeras, lai

viņš visu gadu izskatītos spirgts un

sārts. Arī laiks esot no šās dienas

atkarīgs. Ja šai dienā salstot, tad

vēl salšot 40 dienas no vietas.

A. W. Hupel, Top. Nach-
richten Ķ 1774, 115.

22445. Citi viņu nosauc arī par

kāpostu Māri, varbūt tāpēc, ka

daža jautra saimniece ap šo laiku

mēģina sēt kāpostus.

Latviešu draugs, Piel. 1840, 12.

22446. Naktī uz kāpostu Māru

pagrabā uz kāpostu galviņām ir

kāpostu sēklas.

P. Š., Rauna. Z. Lancmanis,

Lejasciems.

22447. Māras dienas rīta uz kā-

postu galviņām esot sēklas.

H. Skujiņš, Smiltene.

22448. Māras dienā nedrīkst pie-
durties kāpostu sēklām. Ja to da-

rīs, nebūs lāga kāpostu.
A. Zālīte, Bērzpils.

22449. Kāpostu Mārā nedrīkst

piedurties kāpostu sēklām, tad nā-

košā vasarā tie labi augs.

L. Reiteris, Lubāna.

22450. Ja skābu kāpostu baļļa
stāv līdz Māras dienai neaiztikta,

tad Māras dienā uz baļļas atrodas

kāpostu sēklas.

A. Kondrate, Cēsis.

22451. Mārijas pasludināšanas
dienā uz kāpostu baļļas esot kā-

postu sēklas.

J. A. Jansons, Rāmuļi.

22452. Mārijas pasludināšanas
dienā jāpakar pie griestiem kā-

postu galviņa ar kacēnu uz augšu,
tad no tās birs sēklas.

V. Joass, Lubāna.

22453. Māras dienas rītā priekš
saules vajaga iet pagrabā, tad uz

kāpostmucas var atrast kāpost-
sēklas.

K. Atgāzis, Nītaure.
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22454. Kāpostu Mārā jātīra kā-

postu kubuls, kuru iesāk, jo tad

kubula virsa esot noaugusi un ņir-
bot ar kāpostu sēklām.

E. Lacis, Tirza.

22455. Mārijas pasludināšanas
dienā Zane sargājās adīt jeb šūt,

lai kāpostiem tārpi nerastos, kas

tiem lapas nokož; turpretim lab-

prāt tai dienā tina kamolu, jo tad

kāpostiem lielas galvas būšot.

C. Fuchss, Zane, 1852, 11.

22456. Kāpostnīcā karašas jā-

cepj, lai augot kāpostiem lielas la-

pas. Kamoli jātin, tad būšot kā-

postiem lielas galvas.
J. Nīders, Alūksne.

22457. Lai nākamā vasarā kā-

posti labi augtu, tad kāpostu Mā-

ras dienā tin kamolus, vāra klim-

pas, neko nešuj, nelāpa, nedur un

pašu kāpostus ne vāra, ne ēd, ne

cilā.

Latv. konv. vārdnīca, 15510.

22458. Kāpostu Mārā vaļeniece
tinusi dzijas, bet saimniece pama-

nījusi un sacījusi, lai metoties mie-

rā. Vaļeniece tomēr neklausījusi;
otrreiz sakot, atkal neklausījusi.
Trešo reizi saimniece ņēmusi un

sasitusi vaļiniecei tītavas.

H. Skujiņš, Aumeisteri.

22459. Māras dienā jātin dzijas
kamolā, tad augs cietas kāpostgal-

viņas.
V. Saulīte, Ādaži.

22460. Kāpostmārē sievietēm jā-
tin dzijas kamolā, tad kāpostiem

aug lielas galviņas.
V. Amoliņa, Olaine.

22461. Kāpostu Māres dienā jā-
tin kamoli, lai aug cietas kāpostu

galviņas.

M. Baltiņa, Meņģele.

22462. Māras dienā jātin lieli

baltas dzijas kamoli, tad iebriest

lielas kāpostu galviņas.
K. Krastiņš, Koknese.

22463. Marejas dīnā juotyn dze-

ja komūlā, lai nuokūšu godu byutu
lelas kuopūstu golveņis.

A. Ancana, Egluna.

22464. Kāpostu Māres dienā dzi-

jas jātin kamolā, lai kāpostu gal-

viņas lielas aug.
A. Zeibe.

22465. Mārijas dienā kamoli ti-

nami. Jo lielāki kamoli, jo lielā-

kas kāpostu galviņas.

J. Parups, Zante.

22466. Māras dienā jātin cieti

dzijas vai diegu kamoli, tad kā-

postu galvas būs kā šie kamoli.

A. Zālīte, Bērzpils.

22467. Kāpostu Mārā tina cietus

kamolus, lai augtu cietas kāpostu

galviņas.
H. Skujiņš, Aumeisteri.

22468. Kāpostu Mārā jātin dzi-

jas kamols, tad galviņas aug lielas

un cietas.

E. Lacis, Tirza.

22469. Māras dienā jātin lieli

kamoli, tad augs kāpostiem tādas

galvas, kā šie kamoli.

L. Reiteris, Lubāna.

22470. Kas Mārijas pasludināša-

nas dienā pirk kāpostu sēklu, tam

kāposti labi augot.

K. Silings, 1832. g., Tirza.
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22471. Kāpostu Māras diena jā-

sēj kāposti, tad viņi labi aug.

P. Š\, Rauna.

22472. Māras diena jāsēj kā-

posti, lai tārpi nemetas.

P. Zeltiņa, Ikšķile.

22473. Kāpostu Māras dienā sē-

juši lupatā kāpostu sēklas un li-

kuši uz.galvas, lai kāpostiem augtu

tik lielas galviņas kā cilvēka galva.

A. Ģēģeris, Vecpiebalga.

22474. Kāpostu Māra nedrīkst

adatu cilāt, tad tārpi kāpostus ēd.

E. Laime, Tirza.

22475. Kāpostu Mārā nav jāada

un jāšuj, kā arī nav jācilā adatas

un īleni, lai kāpostus neēstu tārpi

un kukaiņi.
E. Lacis, Tirza.

22476. Kāpostu Māras rītā saim-

niekam ar saimnieci jāiet dārzā

lauzties, tad kāpostiem lielas gal-

viņas augot.
J. Bitaka, Litene.

22477. Kāpostu Māras dienā nav

istaba jāslauka, ne galva jāsukā,
lai vistas kāpostu neizkaš.

P. Š., Rauna. J. Rubenis, Ērgļi.

22478. Māras diena pec saules

noiešanas nedrīkstot istabu slaucīt.

D. Dama, Smiltene.

22479. Ja Māras diena slauka

istabu, tad vistas izkaš kāpostus.
P. Atspulgs, Rauna.

22480. Kāpostu Māras dienā

priekš saules jāizslauka istaba un

mēsli jāizber tādā vietā, kur vistas

netiek klāt, tad vasarā vistas ne-

kasīs kāpostu.
E. Zommere, Rauna.

22481. Ja Mārijas pasludināša-
nas dienā istabu slauka, tad vistas

kož kāpostus uz lecekļiem.
Atbalss k. 1897. K. Kleķeris, Skujene.

22482. Kāpostu Māras dienā nav

istaba jāslauka, lai vistas nekaš

kāpostu dārzus.

M. Pelēce, Cirsti.

22483. Mārijas pasludināšanas
dienā nav jāslauka istaba, tad vis-

tas nekaš kāpostus.

A. Zvejniece, Lubāna.

22484. Mārijas pasludināšanas
dienā nav jāslauka istabas, lai vis-

tas nekaš kāpostus.
V. Joass, Lubāna.

22485. Ja Māras dienā paliek
vistas apakš pusmucas, tad viņas

nekārpa laukus.

L. Berkholce, Vaive.

22486. Māras rītā jāizgrābj pelni
no krāsnīm, tad tārpi vasarā ne-

ēdīs kāpostus. Šie pelni pavasarī
jākaisa uz kāpostiem.

A. Bērziņa, Aloja.

22487. Māriņas rītā jāpagrābj
no pavarda pelni un vasaru jāuz-
purina kāpostiem, tad kukaiņi kā-

postu neēd.

Fr. Vimba, Jaunpiebalga.

22488. Kad Māras dienā slauka

istabu, tad kukaiņi izrok dārzu.

T. Dzintarkalns, Talsi.

22489. Kāpostmāres rītā neesot

jāslauka istaba, lai vasarā vistas

neplēstu sējumus.

M. Priedīte, Meirani.

22490. Māras dienā nesukā gal-
vu, lai uz kāpostiem neaugtu ku-

kaiņi.

H. Skujiņš, Aumeisteri.
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22491. Galvu nedrīkst Māras

dienā sukāt, tad sukā utis uz kā-

postiem.
K. Biša, Vijciems.

22492. Kas Mārijas pasludināša-

nas dienā galvu sukā, tam vistas

dārzus izkasot.

K. Šilings, 1832. g., Tirza.

22493. Ja Maršdiena suka gal-

vu, tad vistas kašājas.

A. Brože, Naukšēni.

22494. Māras dienas rītā sievie-

tes nevar sukāt matus un slaucīt

istabu, jo tad vistas izkaš lecektis

un puķes.

E. Vīksne, Vecpiebalga.

22495. Ja kāpostu Māras dienā

galvu sukā, tad vistas kāpostus iz-

kasa.

K. Jansons, Plāņi. A. Ģēģe-
ris, Vecpiebalga.

22496. Ja Māras dienā sukā ma-

tus, tad vistas lec lecektī un iz-

kašņā stādus.

E. Stīpniece, Vērene.

22497. Ja Māras diena galvu
sukā, vistas kāpostus kaš.

E. Bērziņa, Mārsnēni.

22498. Mārijas pasludināšanas
dienā nedrīkst galvu sukāt, lai vis-

tas lecekņos kāpostus neizkasītu.

J. A. Jansons, Rāmuļi.

22499. Lai vistas gadā nekārpī-
tos, tad Māras dienā nedrīkst gal-
vu sukāt.

J. A. Jansons, Gaujiena.

22500. Ja Māras diena galvu su-

kā, tad aug utaini kāposti.
V. Johansone, Liepa.

22501. Ja Marijas (Māras) diena

sukā galvu, tad vistas kārpās.
M. Sikle, Nīca.

22502. Kad Mārijas diena sukā

galvu, tad vistas kārpās (Jaunjel-

gavas apkaimē: tad vistas kaš kā-

postus).
A. L.-Puškaitis.

22503. Māras diena nevar matus

sukāt, tad kāpostos tārpi metas.

P. Zeltiņa, Ikšķile.

22504. Māras diena nedrīkst gal-

vu sukāt, tad tārpi ēd kāpostus.

V. Spandegs, Pociems.

22505. Mārijas pasludināšanas
dienā nevajaga galvu sukāt, tad

aitas jēru neglabās un kāpostos

tārpi metas.

St. Kokins, Egluna.

22506. Kas Māras rītā sukā ma-

tus, tam aug sprogaini mati un

kāposti.
E. Bukava, Smārde.

22507. Māras dienā nedrīkst

galvu sukāt, citādi saveļas mati

un kāposti.
J. A. Jansons, Grenči.

22508. Māras dienā nedrīkst

galvas sukāt, tad mati un kāposti

neaug.
P. Zeltiņa, Tome.

22509. Māras dienā nedrīkst

galvu sukāt, lai kāpostos utis ne-

aug un plauki galvā nemetas.

A. Zeibe.

22510. Kāpostu Māras dienā ne-

vajaga kāpostu ēst, lai vasarā tos

spradži neēd. [Sal. ragavas.]

K. Jansons, Plāņi.
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22511. Pa Marijas dienu jāēd
cūkas galva, lai kāposti padodas.

M. Koškina, Elēja.

22512. Ja Māras dienā kāpostus
ēd, tad vasaru kāpostiem daudz

tārpu.
V. Johansone, Liepa.

22513. Mārijas pasludināšanas
dienā nedrīkst ēst kāpostus, lai

tārpi gadā neuzbruktu kāpostiem.
J. A. Jansons, Rāmuļi.

22514. Māras dienā visi runkuļi,

kāļi, kāposti jānoliek. Viņus ne-

drīkst šinī dienā ne ēst, ne kapāt,
lai vasaru vistas dārzā neēd kāļus,

kāpostus un runkuļus.

E. Stīpniece, Vērene.

22515. Māras dienā nedrīkst su-

kāt galvu, jo tad vistas izkasa

dārzus.

A. Auziņa, Jaunrauna.

22516. Kad kāpostu Māras die-

nā sietu cilā, tad vistas kaš kā-

postus.
J. Rubenis, Ērgļi.

22517. Māras dienā arī nedrīkst

sietu rokā ņemt, lai vistas kāpos-
tus nekasa.

A. Zeibe.

22518. Māres dienā vāra lielas

klučkas (ķiļķenus), lai aug lieli kā-

posti.
A. Zeibe, arī Bērzaune.

22519. Gavēņu — Māras dienā

jāvāra kāposti, lai nākošā gadā la-

ba raža.

A. Gulbe, Nogale.

22520. Kāpostu Mara nedrīkst

kāpostus vārīt, tad tie izgaist.
E. Laime, Tirza.

22521. Ja Māras diena kāpostus
vāra, tad vasarā vistas kāpostus
ēd.

L. Berkholce, Vaive.

22522. Māras dienas nav javara

kāposti, tad vistas kaš viņus laukā.

R. Kalniņš, Lubāna.

22523. Divdesmitpiektajā martā

kādā traukā ieņem sniegu un va-

saru ar to ūdeni slaka kāpostus.
K. Jansons, Plāņi.

22524. Kad ap kāpostu Māres

dienu sniegs no celmiem nav no-

kusis, tad nākošā vasarā būs labi

kāposti.
J. Rubenis, Ērgļi.

22525. Ja Mārijas pasludināša-
nas dienā slikts laiks, tad kāposti
neizdodas.

H. Bika, Gaujiena.

IV. Mazgāšanas.

22526. Māras dienā sievas un

bērni, bet it īpaši jaunavas, iet

priekš saules uz avotu vai upi maz-

gāties, lai ģīmis cauru gadu būtu

sārts un skaists un lai miegs ne-

nāktu.

J. E., 1889, Valmieras apkārtne.

22527. Ja Māras rīta upē muti

mazgā, tad sārti vaigi.
K. Kristape, Olaine.

22528. Ja grib dabūt sarkanus

vaigus, tad Māras dienā mute jā-

mazgā ar aukstu ūdeni.

E. Aizpurve, Lubāna.

22529. Mārijas dienā priekš sau-

les lēkta jāmazgā mute ar brand-

vīnu, ja grib dabūt sarkanus vai-

gus.
M. Sikle, Nīca.
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22530. Māršdienā jāmazgā mute

pret sauli tekošā ūdenī, priekš
saules, tad seja nekārto.

A. Brože, Naukšēni.

22531. Māras rītā jātek uz upi
vai urdziņu muti mazgāt, tad visu

gadu būs vesels.

J. A. Jansons.

22532. Māras rītā mute jāmazgā
tādā strautā, kas pret sauli tek, lai

vasaru nebūtu miegains un neno-

degtu.
E. Bērziņa, Mārsnēni.

22533. Māras dienā priekš sau-

les lēkta jāmazgā mute ar brand-

vīnu, lai būtu sarkani vaigi.
J. A. Jansons, Gaujiena.

22534. Māras rītā, saulei lecot,

jāmazgājas tādā strautā, kas tek

pret sauli, jo tad visu vasaru seja
būs balta.

J. A. Jansons, Piņķi.

22535. Māras diena jāmazgājas
tekošā ūdenī, lai nenodegtu.

M. Ābele, Valka.

22536. Ja Māras rītā priekš sau-

les nomazgā seju, tad nemetas te-

tera raibumi.

P. Lācis, Skujene.

22537. Māras dienā, priekš sau-

les, jānomazgā mute upē vai strau-

tiņā, kas pret rītiem tek, tad visu

gadu būs modrīgs.
M. Vilciņa, Pope.

22538. Ja Māras dienas rīta

pirms saules mazgājas strautā, tad

vasaru nenodeg

V. Johansone, Liepa.

22539. Māras dienā priekš sau-

les lēkta mute jāmazgā tādā upes

ūdenī, kas tek pret sauli, tad maz-

gātājs augs balts.

A. Bulēne, Rīga.

22540. Māras rītā priekš saules

lēktas jāiet uz avotiņu nomazgā-
ties, tad vasarā nenodegs.

E. Kampare, Skrunda, ari Valmiera.

22541. Māras dienas rītā vaja-

got mazgāties upes gļotās, tad va-

sarā nenodegot.
K. Skujiņš, Smiltene.

22542. Māras dienas rītā priekš
saules lēkšanas jāuzceļas un jāaiz-
iet pie avotiņa nomazgāties, tad

visu gadu būs jautrs miegs. Arī

mati jāapgriež, tad gari augot.

V. Priedīte, Mālpils.

22543. Māras dienas rītā priekš
saules upē jāmazgājas, lai vasaru

no rītiem miegs nenāk.

M. A. Biša, Vijciems.

22544. Māras rītu ganiem pirms
saules lēkta jāiet upē mazgāties,
tad labi var no rīta uzcelties.

R. Vītiņa, Tukums.

22545. Māras dienā jāmazgā ar

brandvīnu mute, lai būtu sārti

vaigi.
Bērziņš, Ropaži.

22546. Mārijas pasludināšanas
dienā vajaga priekš saules lēkša-

nas upē muti nomazgāt, tad būs

jautrs miegs.

Atbalss k. 1897. K. Kleķeris, Skujene.

22547. Māras rīta tekoša ūdenī

jāmazgā mute, tad nāks labs

miegs.
J. Smalkais, Rūjiena.
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22548. Kas Māras rītā mazgājas
upē, kura tek pret sauli, tam būs

sārti vaigi.
V. Spandegs, Pociems.

22549. Māras dienā jāiet uz upi

priekš saules mazgāties, tad izaug

stiprs un dzidrs kā upes ūdens.

E. Gaile, Trikāta un Rūjiena.

22550. Māras dienā, pirms sau-

les lēkšanas, jānomazgā upē mute,

tad būs sarkani vaigi.
K. Corbiks, Kroņa-Vircava.

22551. Māršu rītā priekš saules

mute jānomazgā pienā, tad paliek
balta seja.

A. Miglava, Rūjiena.

22552. Māras dienas rītā priekš
saules jāmazgājas tekošā ūdenī,
tad vasarā pie darbiem būs mod-

rīgs.
I. Mennika, Ainaži.

22553. Māres dienā priekš sau-

les lēkšanas vajaga mazgāt muti

ar brandvīnu, ja grib dabūt sarka-

nus vaigus, — un govīm muguru

mazgāt, lai viņas vasarā nebizo.

A. Zeibe, ari Rūjiena.

22554. Māras rīta jāmazgājas

zirgu silē, tad būs jautrs miegs.
V. Spandegs, Pociems.

V. Sakars ar lac i.

22555. Kāpostu Māras rītā lācis

ceļas augšā no sava ilgā ziemas

miega. Ja šīs dienas rītā kāds ir

ilgi nogulējis, tad tam lācis uzkrauj
visu savu miegu, un tam visu gadu
nāk miegs.

E. Pūriņš, Skujene.

22556. Ar Māras dienu skaita vi-

sas dabas atmošanos, tāpat arī lā-

cis atmostoties no sava miega. Tā-

pēc Māras dienā vajaga celties agri
no rīta, lai lācis neuzceltos pirmais
un miegu nenodotu gulētājam.

E. Aizpurve, Lubāna.

22557. Māres rītā agri jāceļas,
citādi lācis atdodot gulētājam savu

miegu, un tad visu gadu esot mie-

gains.
J. Ezeriņš, Vecpiebalga.

22558. Ja Mārijas pasludināša-
nas dienā lācis pa priekšu pieceļas,
tad lācis miegu tam atdod, kas pa-

licis guļot, un otrādi.

E. Zirnītis, Lubāna.

22559. Kas Muoras reitā nasa-

ceļās agri, tam luoc's atdūd savu

mīgu un tys palīk par mīga pyuzni
uz vysa goda.

A. Ancana, Eglūna.

22560. Māres dienā priekš sau-

les lēkta trīs reizes jāskrien ap mā-

ju ar kailām kājām un skaidām ro-

kā, jo tad miegu atdod lācim.

A. Klause, Jaunpiebalga.

22561. Māras dienas rītā agri jā-

ceļas, citādi lācis tam atstāj savu

miegu.
J. Avotiņš, Vestiena.

22562. Māras dienā mostas no

ziemas miega zvēri un kukaiņi; tad

jāceļas agri, lai ziemas miegs ne-

pielīp.
J. Apsalons, Sēļpils.

22563. Māras dienā lāči pamos-
tas no sava ziemas miega. Lai arī

cilvēkam nebūtu jāguļ visu gadu
lāča miegs, tad Māras rītā katram

priekš saules jāskrien uz āliņģi
muti mazgāt.

Z. Kozenkraniuse, Ainaži.
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22564. Māras rītā priekš saules

lēkta mute mazgājama, citādi lācis

atdos savu miegu.
A. Bērziņa, Aloja.

22565. Ja Māriņas dienā pirms
saules nomazgā muti, tad lācis ne-

atdod savu miegu.
M. Klause, Jaunpiebalga.

22566. Māras dienā priekš sau-

les lēkta jāmazgājas, lai aizdzītu

miega lāci.
A. Mencis, Puikule.

22567. Kāpostu Māres rītā priekš
saules jāpieceļas un jāiet uz aku

mazgāties, lai lācis papriekšu ne-

uzceļas un gulētājam neatdod mie-

gu, jo šī diena ir Nagu veča atmo-

šanās diena.
A. Zeibe.

22568. Kāpustnīcā nevajaga gu-

lēt, tad lācis griežas uz otriem sā-

niem un atdod miegu tam, kurš

tai dienā guļot.
Z. Lancmanis, Lejasciems.

22569. Māras dienā vajag bēr-

niem agri celties, jau priekš sau-

les, lai lācis neatdotu tiem savu

miegu, jo tad viņš griežoties uz

otriem sāniem.

0. Līde, Rauna.

22570. Māres dienā jāceļas agri

augšā, jo tad lācis griežas uz ot-

riem sāniem gulēt; kurš tai rītā

ilgi guļ, tas ir visu gadu miegots.
J. Rubenis, Ērgļi.

22571. Māres dienā agri no rīta

jāceļas, lai lācis savu miegu neat-

dotu. Kas agri piecelsies, tas visu

gadu varēs agri piecelties, bet kas

ilgi gulēs, tam lācis būs atdevis sa-

vu miegu un tas visu gadu ilgi no

rītiem gulēs.
A. Skruze, Saikava.

22572. Kāpostu Māras dienā lie-

li 'un mazi agri cēlušies, lai lācis

pamozdamies sava miega neat-

dodot.

A. Ģeģeris, Vecpiebalga.

22573. Kas Mārijas rītu agri ne-

izceļas, tam lācis atdod savu mie-

gu un padara ilggulētāju par mie-

ga pūzni uz visu gadu.
A. L.-Puškaitis.

22574. Māras rītā priekš saules

jāmazgājas, lai lācis savu miegu
neatdod.

L. Lupiķis, Dzelzava.

22575. Kurš Mārijas dienas rītā

pēdējais paliek guļot, tam lācis at-

dod miegu un tam tad visu gadu

ļoti nāk miegs.
K. Corbiks, Valgunde.

22576. Pavasara pirmā dienā

bērniem jāceļas pirms saules aug-

šā, jo citādi lācis miegu atdod.

A. Užane, Skujene.

22577. Māras dienas rītā agri

jāceļas; kas to nedara, tam lācis

atstāj savu miegu.
K. Atgāzis, Nītaure.

22578. Kas Māras rītu aizguļas,
tam visu gadu būs lāča miegs.

E. Bukava, Smārde.

22579. Māras dienā nevajaga

ilgi gulēt; šinī dienā lācis ceļas

augšā no ziemas miega, un kurš

tad nu pēdējais pieceļas, tam lācis

atdod savu miegu, un tas visu

gadu ir miegains.
H. Vieglais, Vecpiebalga.

22580. Kas Māras rītā ilgi guļ,
tam lācis atstāj miegu un tam cil-

vēkam visu gadu ilgi jāguļ.

Lagzdiņa, Sabile.
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22581. Māras diena jāceļas agri,
citādi visu gadu būs miegains. *

A. Aizsils, Kārķi.

22582. Māras dienā uz žagaru

blāķa jāguļ, lai vasaru miegs ne-

nāk.

K. Jansons, Plāņi.

22583. Ja Māras dienā apskrien

ap istabu trīs reizes, tad vasarā

miegs nenāk.

M. Zaķe, Drusti.

VI. Sakars ar bitēm.

22584. Dravnieki gāja Māras

naktī aitām vilnu cirpt, visbiežāki

no galvas. Ja vilnu iedodot līdz

medus jeb vasku pircējam, tad

bites labi izdodoties.

E. Aleiņikovs, Pociems.

22585. Dravnieki Māras naktī

ejot uz citu mājām, ka neviens ne-

redz, aitas cirpt. Ar nocirptu vilnu

aizbakstot bišu ejas; tad bites labi

izdodoties.

M. Eglīte, Pāle.

22586. Kad Māras naktī aitām

pieres apcērp, tad cirpējam izdo-

das bites, bet tam, kam aitas ap-

cērp, būs slikti.

V. Spandegs, Pociems.

22587. Dravniekiem Māras die-

nas rītā vajag nozagt cita mežā

bērzu tāsis un uzlikt uz saviem

stropiem, tad padodas labi bites.

A. Kondrate, Cēsis.

22588. Māres dienā jāizslauka
bišu stropi, tad ar bitēm labi klā-

jas.
J. Jurjans, Jaungulbene.

22589. Māras dienā priekš sau-

les jāapsien katram augļu kokam,
bišu kokam v. c. saitītes (veltas),
tad nes augļus.

E. Gaile, Trikāta un Rūjiena.

VII. Sakars ar uguni (ru-
dzi, aitas).

22590. No Māras dienas sākot

nedrīkst istabā uguni dedzināt,

vismaz ne tā, ka rudzi redz, lai

rudzi neizzustu.

V. Spandegs, Pociems. Z. Lanc-

manis, Lejasciems.

22591. Vakarā nedrīkst uguni

dedzināt, jāiet krēslā gulēt; ja ie-

dedzina uguni, tad rudzi pūst.

J. E., 1889. Valmieras apkārtne.

22592. Māras vakarā nedrīkst

uguni dedzināt, tad padodas plāni
rudzi.

V. Saulīte, Ādaži.

22593. Māras vakarā nedrīkst

dedzināt uguni, jo tad rudziem

saknes nopūst.
R. Vītiņa, Tukums.

22594. Māras vakara nedrīkst

uguni dedzināt, tad izrūgs rudzi.

J. A. Jansons.

22595. Pēc Māras dienas ne-

drīkst vairs uguni istabā nest jeb
iededzināt, citādi rudzi to redzēs

un pļaujot birs.

Atbalss k. 1892. J. Kriķis, Starti.

22596. Māras dienā nedrīkst

istabā uguni dedzināt, tad rudenī

rudzi tīrumā izbirst.

Zemes Spēks, 1932, 28, 477.

22597. Pēc Māpas dienas ne-

drīkstot rudziem uguni rādīt, ja

gribot maizi ēst.
H. Skujiņš, Aumeisteri.
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22598. Pēc Māres dienas ne-

drīkst vairs uguni dedzināt, tad

rudzi birst pļaujot.
P. Zeltiņa, Ikšķile.

22599. Pēc Māras dienas ne-

drīkst lampā uguni taisīt tā, ka

rudzi redz, jo tad rudenī pļaujot
viņi birst.

M. Driņķe, Ranka.

22600. Māras dienas vakarā ne-

drīkst dedzināt uguni, jo tad ru-

dzi bēg no tīruma ārā.

E. Laķis, Ozoli.

22601. Ja priekš Māras dienas

dedzina lampās uguni, tad saka,

ka nosvils rudzu gali.

A. Bērziņa, Aloja.

22602. Pēc kāpostu Māras vairs

nevarot uguns vakaros dedzināt,

jo tad izpūstot rudzi.

H. Skujiņš, Aumeisteri.

22603. Ja Māras dienā un vēl

pēc tam uguni dedzina lampās,
tad rudzi izpūst.

L. Berkholce, Vaive.

22604. Māras vakarā neesot

uguns jāiededzina, lai kāposti labi

izdotos.

A. Vaskis, Tukums.

22605. Kad Māras vakara dedzi-

na uguni, neaug kāposti.
R. Vītiņa, Tukums.

22606. Kad pēc Mārijas dienas

vakaros vai rītos dedzina uguni,
tad kāposti neaug.

R. Bērziņš, Džūkste.

22607. Mārijas vakarā nedrīkst

uguni dedzināt, tad augot labi kā-

posti.
J. Niedre, Džūkste.

22608. Kad pēc Mārijas dienas

vakaros vai rītos dedzina uguni,
tad kāpostiem tārpi metas.

R. Bērziņš, Džūkste.

22609. Ja Māras diena uguni nes

istabā, tad kāposti nevārās mīksti.

E. Aizpurve, Lubāna.

22610. Mārijas dienā jānes
uguns istabā, citādi kāposti mīksti

nevārās.

A. L.-Puškaitis.

22611. Ja Māras dienā nes ugu-

ni istabā, tad kāposti nevārās

mīksti.

Bērziņš, Ropaži.

22612. Mārijas dienā nedrīkst

nest uguni istabā, citādi kāposti
mīksti nevārās.

M. Sikle, Nīca.

22613. Māršdienā nedrīkst nest

ugni istabā, tad kāposti nevārās

mīksti.

A. Brože, Naukšēni.

22614. Māras dienā nedrīkst

nest uguni istabā, tad kāposti ne-

vārās mīksti.

J. A. Jansons, Gaujiena.

22615. Māras dienā nedrīkst de-

dzināt uguni istabā, tad aitas lec

pār sētu.

P. Zeltiņa, Ikšķile.

22616. Gavēņa Māras vakarā

nevar lampu dedzināt, tad vasarā

nebūs daudz mušu.

O. Mucniece, Ventspils.

22617. Marijas diena nedrīkst

degt uguni, lai nebūtu mušu.

L. Strute, Šķibe.
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22618. Pēc kāpostu Māras visas

upītes esot satecējušas kopā un

tad vairs vakarā nedrīkstot uguni
dedzināt.

H. Skujiņš, Aumeisteri.

22619. Māras dienā, kad stārki

nāk mājās, nedrīkst dedzināt

uguni, citādi to gadu ir daudz

mušu.

A. Gulbe, Nogale.

22620. Ja Gaveņ-Māras vakarā

dedzina uguni, tad vasarā ir daudz

mušu.

V. Holcmane, Vandzene.

22621. Mārijas dienas vakarā

jāiztiek bez istabas apgaismošanas,

ja to neievēro, tad tanī gadā šī ēka

nodegot.
K. Suberts, Bramberģe.

22622. Ja Māras dienas priekš-
vakarā dedzina uguni, tad izceļas

ugunsgrēks.
R. Kroģers, Vane.

VIII. Sakars ar lopiem.

22623. Māras, pirmās Lieldie-

nas jeb Lielās piektās rītā priekš
saules jāiet ārā, jāpaņem ledus ga-

bals, ar ko govīm trīs reizes jāno-

mazgā muguras. Ledus jāaiznes at-

pakaļ, kur bijis. Tad govis dos labi

pienu.
P. Atspulgs, Rauna.

22624. Lai govis nebizotu, tām

ar ledu berzē muguru un to ledus

gabalu pēc tam iesien astē.

Latv. konv. vārdnīca, 15511.

22625. Māras rītā priekš saules

vajaga aiziet un paņemt kaimiņu
daļā sniegu un noberzt savām go-
vīm muguras, tad vasaru nebizo.

A. Vikmane, Liepupe.

22626. Ja gani gribējuši, lai

govs nebizo, tad Māršu rītā priekš
saules ņēmuši no akas ledu un no-

smērējuši govīm muguras.

E. Krastiņa, Naukšēni.

22627. Māras dienas rītā jāpār-

veļ ar ledus gabalu govij pār mu-

guru, lai tā vasarā nebizotu.

E. Puķe, Ainaži.

22628. Māras dienā jāberž ar

sniegu govīm muguras, lai nebizo.

[Sal. Lūcijas diena, Lielā piekt-

diena, Zaļā ceturtdiena.]

V. Spandegs, Pociems.

22629. Kapostmares rīta govis

jārumulējot, tad vasarā nebizojot.
M. Priedīte, Meirani.

22630. Mārijas dienā priekš sau-

les lēkta jāmazgā govīm mugura

ar brandvīnu, lai viņas vasarā ne-

bizo.

M. Sikle, Nīca.

22631. Lai govis vasaru nebizo-

tu, tad tās Māršdienas rītā jāno-

kuļ ar Mārtiņdienas žagariem, un

žagari jāaizliek aiz vārdas.

A. Brože, Naukšēni.

22632. Māras diena govīm mu-

gura jāmazgā, lai vasaru nebizo.

Bērziņš, Ropaži..

22633. Māras dienā govīm jā-
mazgā muguras ar brandvīnu, lai

tās labi pienu dotu.

J. A. Jansons, Gaujiena..

22634. Māras dienā no 3 pūž-
ņiem vajag sagrābt skudras un sa-

bērt ūdenī. Ja ar šo ūdeni Lielā

piektdienā dzirda govis, tad tās

dod daudz piena.
L. Rone, Ikšķile.-
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22635. Māras dienā ap saules

lēkšanas laiku vajaga visas raibas

govis izslaukt un izslaukto pienu
saliet paslieksnē. Tad visu vasaru

govis dos labi pienu.

H. Vieglais, Vecpiebalga.

22636. Māras rītā priekš saules

jānogriež mieturis ar deviņiem
zariem, lai sviests ātri saiet. Saim-

niecei jādod tas mieturis puišiem

un meitām.

Latv. konv. vārdnīca, 15512.

22637. Māras dienā priekš sau-

les lēkšanas saimniecei jānogriež

deviņzaru mieturis un jāsakuļ

sviests, tad to vasaru saimniecei

daudz sviesta.
K. Biša, Rencēni.

22638. Ja grib dabūt daudz

sviesta, tad Māres rītā deviņzaru
mieturis priekš saules jāpārnes

pār deviņām robežām.

A. Zeibe, arī Rūjiena.

22639. Māras diena nevajaga
adīt, lai aitas labi izdodas.

K. Jansons, Plāņi.

22640. Mārijas pasludināšanas

jeb gavēņu Māres dienas rītā

priekš saules lēkšanas mēs ar lielu

steigšanos visas cūkas dzenam uz

mežu, uzslēdzam tur priekškara-
mu atslēgu tām uz astēm un no-

beram labību priekšā, lai ēd. Uz

mājām atgriezdamies nogriežam

no jaunu egļu galiem mietiņus, ar

ko nākošā gadā tanī rītā bieza

putra jāmaisa; arī tad priekš sau-

les lēkšanas jāsteidz skujas atnest

un skursteni izslaucīt.

No Kolkas jūrmalas. „Ziņas

un stāsti par Dieva valstības

lietām." 1852. IV. Aizliegts izd.

22641. Mārītes vakarā vajag rā-

mi izturēties, sevišķi cūkganam,
lai cūkas rāmi ganās.

A. Pilskalns, Skrunda.

22642. Ja divas nedēļas pirms

kāpostnīcas (Mārijas pasi. d.) ne-

apgāž cūkām sili, tad tās divas

nedēļas pēc kāpostnīcas vēl jā-
baro.

S. Dunkule, Ilzene.

22643. Cūkām sile jāapgāž jau

kāpostu Mārā, citādi cūkas jābaro
vēl 2 nedēļas pēc kāpostu Māras.

E. Laime, Tirza.

22644. Ja divas nedēļas priekš

kāpostu Māras cūkām sili neap-

gāž, tad vēl divas nedēļas pēc Mā-

ras cūkas jābaro.
E. Laime, Tirza.

22645. Priekš kāposta Māras

par divām nedēļām jāapgāž cū-

kām siles. Ja tad nevar, tad divas

nedēļas pēc tam.

E. Lācis, Tirza.

IX. Sakars ar vistām.

22646. Vistas vasarā nekašājas

dārzā, ja Māras rītā vistas aiznes

prom no mājām un galvas pagriež
uz meža pusi.

J. A. Jansons, Piņķi.

22647. Māras dienā jāizslauka
istaba pirms saules un mēsli jāuz-
ber uz krustceļu, bet uz māju skre-

jot nedrīkst skatīties atpakaļ; tad

vistas neizkašās sējumus.

M. Ābele, Jaunjelgava.

22648. Māras dienā nedrīkst pa-

galmu slaucīt, jo tad vistas laukus

izkašņā.
R. Vītiņa, Tukums.
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22649. Mārijas pasludināšanas
dienā visā mājā rūpīgi paglabāja
visus sietus, lai cāļi vasarā dār-

zus nekasītu.

C. Fuchss, Zane, 1852, 12.

22650. Māras dienā skaidas jā-
nes uz kūtsaugšas, tad vistas

daudz olu dēs.

A. Bulēne, Rīga.

22651. Lai vistas nekašņātu sē-

jumus, Māras dienas rītā tās agri

jāaiznes uz pļavu.
A. Ruciņa, Rīga.

22652. Māras rītā priekš saules

lēkta jāsalasa skaidiņas un jānes
istabā, tad vistas dēj daudz olu.

E. Kampare, Valmiera.

22653. Marijas diena dētas olas

nederot perēšanai, esot vanckari.

R. Straudovskis, Lielplatone.

22654. Mārijas pasludināšanas
dienā dētās olas nevarot likt perēt,

jo tad visi cālīši esot kroplīši.
P. Iklavs, Grienvalde.

22655. Ja Māras naktī trīs rei-

zes ap māju apskrien, tad mājput-
ni dzīvo pie mājas.

R. Vītiņa, Tukums.

22656. Māras naktī meitām va-

jaga iet žagaru kaudzē gulēt. Pui-

šiem jāiet viņas griezt uz otriem

sāniem (jāiet bradāt). Tad puisis
no tās meitas, kuru viņš minētā

naktī būs griezis uz otriem sā-

niem, varēs Lieldienās dabūt olas.

J. Širmanis, Vilzēni.

22657. Māras dienas rītā, pirms
saules lēkta, vajaga salasīt pagal-
mā skaidas un nest istabā, tad

Lieldienās būs daudz olu.

J. Širmanis, Vilzēni.

X. Sakars ar dažādiem

augļiem.

22658. Māras dienā zemkopjiem

jāuzskata, kas no laktas pirmais
zemē lec: gailis vai vista.

K. Jansons, Plāņi.

22659. Māras rītā labību jāpa-
cilā, lai labi aug un lai to neēd ku-

kaiņi.
Latv. konv. vārdnīca, 1551 L

22660. Lai labība labi augtu un

kukaiņi neēstu, tad Māras dienā

esot labība jāpacilā, jāpārbārsta.

G. Pols, Bauska.

22661. Māras dienā uz tā lauka,

kur domā linus sēt, jāklāj krekli,,

lai augtu labi kreklu lini.

Latv. konv. vārdnīca, 15511.

22662. Māras dienas rītā ābeles

jāpušķo prievītēm, lai āboli labi

augtu.
Latv. konv. vārdnīca, 1551L

22663. Māras dienā, priekš sau-

les lēkšanas, dārzā ābeles jāpuri-
na, tad būšot daudz augļu.

K. Corbiks, Kroņa-Vircava.

22664. Māras dienā ar pūpoliem
jāper visi ogu krūmi, tad būšot

daudz ogu.

K. Corbiks, Kroņa-Vircava.

XI. Laika zīlēšana.

22665. Ja 25. martā nakts un

diena skaidra un ja dienā spīd
saule, tad būs auglīgs gads un la-

ba pļauja.

Latvis, 1930, 111, 19-

22666. Ja Māras dienā iepūš
aukstie vēji, tad tie pūtīs vēl sešas

nedēļas.
M. Iniņberģe, Rīga.
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22667. Ja Māras dienas naktī

nav salnas, tad arī visu vasaru ne-

būs salnas.

V. Rozīte, Umurga.

22668. Kad tā nakts priekš kā-

postu Māres ir auksta, tad viss

pavasaris būs auksts, un kad tā

nakts pēc kāpostu Māres ir auk-

sta, tad viss rudens būs auksts.

E. Lapiņa, Vestiena.

22669. Ja Māras nakti salst, tad

salst vēl 40 naktis pēc tam.

P. Biša, Vijciems.

22670. Ja Māras nakti salst, tad

14 dienas salst.
A. Zandere, Kandava.

22671. Kāds laiks ir Māras die-

nā, tāds ir arī četradesmit dienu

pēc tās.

K. Jansons, Plāņi.

22672. Ja Māras naktī salst, tad

vēl salst pēc tam četradesmit nak-

tis.

P. Š., Rauna.

22673. Ja Māras dienai nākot to

nakti salst, tad sals vēl trīs devi-

ņas naktis.
Atbalss k. 1895. P. Lodziņš,

Serpils.

22674. Ja Māras dienas naktī

zeme sasalst, tad rudenī agri salst

labība.

E. Laķis, Ozoli.

22675. Ja Māras dienas rītā ze-

me sasalusi, tad vēl četrdesmit rī-

tus no vietas sals.

F. Gruzīte, Lubāna.

22676. Ja kāpostu Mārā salst,

tad četradesmit naktīs no vietas

salst.

M. Āboliņa, Aumeisteri.

22677. Ja naktis priekš un pēc
Māras dienas ir aukstas, tad sals

vēl četrdesmit naktis.

E. Laime, Tirza.

22678. Ja Mārijas pasludināša-
nas dienā salst, tad sals vēl četra-

desmit dienas no vietas.

A. W. Hupel, Top. Nach-

richten 1774, I, 115.

22679. Ja kāpostu Māras naktī

ir salts vējains laiks, tad vēl sals

40 (jeb trīs deviņas) naktis vēlāk.

J. Rubenis, Ērgļi.

22680. Ja Māras dienas rītā ze-

me sasalusi, tad būs sasalusi vēl

četrdesmit dienas un naktis pēc
tam.

V. Oinaskova, Ungurpils.

22681. Ja Māras dienas rītā ze-

me un ūdeņi nav sasaluši, tad ru-

denī auzas cietīs no rudens sal-

nām.

V. Oinaskova, Ungurpils.

22682. Kāpostu Māras naktī jā-
liek ola uz staba gala: ja čaula

nepārsalst, tad būs silts pavasaris.

E. Laime, Tirza.

22683. Ja Mares nakti nesalst,

tad nesalst vairs visu pavasari.
P. Zeltiņa, Ikšķile.

22684. Ja Māras dienas nakti ir

silts, tad gaidāms auglīgs gads.

I. Mennika, Ainaži.

22685. Kad Māras dienā saulīte

spīd tikdaudz, ka zirgu var sajūgt,
tad ir labs siena laiks.

M. Druģe, Baižkalns.

22686. Slapja Māras diena pa-

reģo slapjas jūlija dienas.

A. Bērziņa, Aloja
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22687. Ragavas jāapgāž 9 die-

nas priekš Māres dienas, bet ja
tad vēl nekūst, tad vēl 9 dienas

pēc Māres būs ragavu ceļš.

J. Rubenis, Ērgļi.

22688. Ja priekš Kāpostmāras

neapgāž ragavas deviņas dienas

iepriekš, tad pēc Kāpostmāras vēl

nobrauc deviņas dienas ar raga-

vām.

V. Joass, Lubāna.

22689. Ja par divām nedēļām

priekš kāpostu Māras ragavu ne-

apgāž, tad vēl divas nedēļas pēc
Māras jābrauc ar ragavām.

E. Laime, Tirza.

22690. Ja 2 nedēļas priekš Kā-

postmēras ragavas neapgāž, tad

brauc ar ragavām vēl 2 nedēļas pēc

Kāpostmēras.
J. Ezeriņš, Vecpiebalga.

22691. Ja ragavas neapgāž divi

nedēļas priekš kāpostu Māras die-

nas, tad viņas jāapgāž divi nedē-

ļas pēc Māras dienas.

K. Jansons, Plāņi.

22692. Ja Māras rītā uz zedi-

ņiem uzlikts ķipis pārvelkas ar le-

du, tad nākošais rudens būs silts;

bet ja ūdens ķipī nepārsalst, tad

nākošā rudenī jau priekš Miķēļa
būs auksts laiks.

J. Rubenis, Ērgļi.

22693. Kāds laiks Mārijas die-

nā, tāds pa daļai būs arī rudenis.

K. Corbiks, Tukums.

XII. Nākamības zīle-

š a n a.

22694. Mārijas pasludināšanas
dienā zemnieks sadzeras, lai visu

gadu būtu vesels un sārts.

A. W. Hupel, Top. Nach-

richten 1774, I, 115.

22695 Šai diena zemnieki ne-

šuj, lai čūskas lopus nekostu.

A. W. Hupel, Top. Nach-

richten 1777, 11, 144.

22696. Šai dienā zemnieki ne-

ņem nekādu sietu rokā, lai vēlāku

būtu droši no kukaiņiem.
A. W. Hupel, Top. Nach-

richten 1777, 11, 144.

22697. Māras dienā jāaizskrien
līdz krustceļam un jāatnes ēveļu

skaidas, tad visu gadu nav jāstrī-
das.

H. Krastiņa, Unguri.

22698. Māras rītā vajag basām

kājām apskriet mājai apkārt un

skrienot apēst ābeces lapu, tad var

viegli iemācīties.

E. Kampare, Skrunda.

22699. Māras dienas rītā vajaga

piecelties priekš saules lēkta un

neapģērbušamies apskriet 3 reizes

ap dzīvojamo ēku. Skrienot vaja-
ga apēst kādas grāmatas lapu, tad

viegli būs iemācīties grāmatu lasīt.

J. Širmanis, Vilzēni.

22700. Kad Māras dienas rītā

aiziet uz upi, piemēri spaini ar

ūdeni un mājā pārnākot ar to pa-
šu mēru izlej, tad, cik trūkst, par
tik gadiem jāmirst.

A. Smilga, Gaiķi.

22701. Lai bērns daudz neklieg-
tu un liels izaudzis daudz nerunā-

tu, tad Māras rītā pirms saules

tam jādod dzert no bērza tāss, un

tāss aiznesama kādā krustceļā.
A. Bērziņa, Aloja.

22702. Māras dienā krāsns

priekšā jārušina un otram jāprasa:
„Ko tu tur cep?" Tad rušinātājs lai

atbild: „Zušus cepu." Tad vasarā

čūskas nerādīsies.

A. Zālīte, Bērzpils.
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22703. Māras dienā ļaudis ne-

strādāja, jo citādi mūdži vasaru

kaitē druvām.

E. Aizpurve, Lubāna.

22704. Māras dienā jāvāra lie-

las klimpas, lai kāpostu galviņas

aug lielas.

E. Aizpurve, Lubāna.

22705. Kas Māras diena pērk

kāpostus, tam labi padodas.
E. Aizpurve, Lubāna.

22706. Māras dienā nedrīkst gal-
vu sukāt, tad vistas dārzus izkasa;

tāpat galvā aug blaugznas.
E. Aizpurve, Lubāna.

22707. Māras dienas rītā pirms
saules lēkta vajaga sukāt matus

zem bērza, kam zari ļoti gari un

nokarājušies uz zemi, tad augot

ļoti gari un kupli mati.

B. Indriksone, Burtnieki.

22708. Kokus Māras dienā ne-

drīkst ne cirst, ne griezt, jo tie šai

dienā jūtot sāpes, alkšņiem tekot

pat asinis. Ja kādam tai dienā pie-
sit, tas šai vasarā nokalst. Kokus

var cirst tikai tad, ja tie jau sākti

cirst pirmā gavēņa piektdienā.
Latv. konv. vārdnīca, 15511.

22709. Māras dienā nedrīkstot

noraut nevienu zaru kokam, jo
tanī dienā tekot kokiem asinis.

[Sal. Krustdiena.]
E. Aizpurve, Lubāna.

22710. Māras dienas naktī va-

jag gulēt uz istabas augšas, jo tad

nav ciets miegs.
E. Laķis, Ozoli.

22711. Māras dienas naktī jā-

guļ tādā vietā, kur virs galvas nav

smiltis (piem. uz kūtsaugšas, kur

salmu jumts), tad visu gadu ir

dzedrs miegs.
A. Leimane, Mārsnēni.

22712. Māras rītā jānodzeras no

balta zirga siles, tad būs jautrs

miegs.
I. Paegle, Vidriži.

22713. Māras dienas rītā priekš
saules jānogriež mieturis 9 zariem

un jākuļ sviests, tad tanī gadā būs

biezs krējums.
K. Biša, Vijciems.

22714. 25. martā (Bloviščinē)
dētās olas ir nelabas, jo pie izpe-
rēšanas iznāk kropli cāļi: ar di-

vām galvām, vēderu uz muguras

v. t. t.

V. Miķelāns, Slate.

22715. Māras dienas rītā vaja-

got izslaucīt istabu un mēslus aiz-

nest uz krustceļu, tad aiznesot

naidu.

A. Zebuliņš, Vidriži.

22716. Ja Māras dienas rītā uz-

sviež vistas olu uz kaimiņa pļavas,
tad tā nākošā gadā būs kaila kā

vistas ola.

Latv. konv. vārdnīca, 15512.

22717. Māras dienā nedrīkst

nest slotu žagarus, jo tad čūskas

nāk vasarā mājās.
I. Kazaka, Lubāna.

XIII. Precību zīlēšana.

22718. Māras rītā priekš saules

lēkta mēslus vajaga uz krustceļa
uzbērt un klausīties, kurā pusē

gailis dzied, tad uz to pusi tiks

aizprecēts.
K. Kristape, Olaine.

22719. Māras dienas rītā meitas

zīlē preciniekus ar mēslu čupi-

ņām. Ja pieiet gailis, tad precēs
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saimnieks, ja žagata, tad skrode-

ris, ja zvirbulis, tad kalps, ja krē-

ķis, tad krodzinieks, ja vista, tad

paliks veca meita.

K. Pavasare, Valmiera.

22720. Māras rītā priekš saules

meitas slauka istabas. Mēslus tās

nes uz krustceļiem un klausās,

kurās mājās ries suns, tur to gadu
meitu aizprecēs.

J. A. Jansons.

22721. Pavasara Māras dienas

vakarā meitām žagaros jāguļ, lai

tām vasaru puiši nāk.

K. Jansons, Plāņi.

22722. Māras dienas vakarā jau-
nām meitām jāguļ žagaru čupā,
lai drīzumā tiktu izprecētas.

E. Laķis, Ozoli.

22723. Māras dienā jāiet pli-
kam uz upi un jānomazgā mute,

un, paliekot dvieli zem galvas, ar

neslaucītu seju jāiet gulēt; kura

pa sapnim muti noslauka, tā —

līgava. Ja neviena muti nenoslau-

ka, tad līgava vēl nav.

A. Mencis, Puikule.

PAVĀRNĪCA.

22724. Ēdienu vārot nedrīkst

visu laiku pavārnīcu katlā turēt,

jo tad saimniece ir ļauna (rājas).

J. Simbruks, Bauska.

22725. Kad pavarnīce grāpī vā-

roties, tad saime baroties.

R. Bērziņš, Džūkste.

22726. Kad vāra ēdienu, tad pēc

tā apmaisīšanas pavārnīcu ne-

drīkst atstāt katlā, jo tad saimnie-

cei zūd padoms.
O. Grenševica, Vietalva.

22727. Traukus mazgājot, pa-
vārnīcu vispirms mazgā, lai nav

nikna saimniece.

H. Šiliņa, Dobele.

22728. Ja pavāri (pavārnīcu)

mazgā pirmo, nav nikna saim-

niece.

H. Šiliņa, Penkule.

22729. Kad ēdienu izsmeļ no

katla, tad pavārnīca pirmā jāno-

mazgā. Kura meita tā nedara, tā

paliek ilgi neizprecēta.
E. Stlpniece, Vērene.

22730. Kad pavārnīcu mazgā

pirmo, tad saimniece nerājas.
J. Treimans, Berze. R. Bēr-

ziņš, Džūkste.

22731. Kad pavārnīcu pirmo

mazgā, tad būs saimniece.

R. Bērziņš, Džūkste.

22732. Traukus mazgājot, va-

jag pavārnīcu pirmo mazgāt, tad

dzīvē ieņems pirmo vietu.

M. Kalniņa, Rīga.

22733. Kura meita pavārnīcu
pirmo mazgā, to puiši mīl.

J. Treimans, Bērze.

22734. Ja grib ātri precēties,

jāmazgā pirmā pavārnīca kā

trauki.
73 g. v. A. Zalmieze, Grenči.

22735. Kad pavārnīcu uz grāp-

ja malas sit, tad badu saucot. [Sal.
karote, bļoda.]

R. Bērziņš, Džūkste.

22736. Ja vāra ēdienu, tad ne-

drīkst uz grāpja malas dauzīt ar

karoti, jo tad saucot badu.

E. Tokele, Sesava.
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22737. Lai nedabūtu muļķa vī-

ru, meitas nedrīkst, pusdienu vā-

rot, katlā atstāt pavārnīcu.

J. A. Jansons, Piņķi.

22738. Jaunām meitām neva-

jagot laizīt pavārnīcu, tad esot

vīrs ar garu degunu.
A. Suta, Lazdona.

22739. Ja meitas pavārnīcu lai-

za, tad dabūs vīru ar melnu bārdu.

E. Vevere, Ļaudona.

22740. Meitai pavārnīca jālai-

za, lai tā par saimnieci tiek.

K. Jansons, Plāņi.

22741. Kas no pavārnīcas cd,
tas būs saimnieks vai saimniece.

R. Bērziņš, Džūkste.

22742. Meitas nedrīkst ēst no

pavārnīcas, jo tad apprecēs vīru

ar lielu degunu.
V. Poriete, Palsmane.

22743. Kad no pavārnīcas cd ar

karoti, tad cūka ēdīs sivēnus.

V. Šiliņa, Sērene.

22744. Ja meita ēd ar pavārnīcu

no visa katla, tad dabū vīru ar

melnu degunu.
K. Lielozols, Nīca.

22745. Ja meitas ēd ar pavār-
nīcu no katla, tad tās dabūs vīru

ar lielu melnu degunu.
A. Šķērē, Skaistkalne.

22746. Jaunas meitas nedrīkst

ēst no pavārnīcas, jo tad brūtgā-
nam garš deguns.

L. Aizpurve, Lubāna.

22747. Ja meitas no poda ar

pavārnīcu ēd, tad tām būs vīrs ar

garu degunu.
E. Laime, Tirza.

Pavārnīca sapnī.

22748. Ja sapnī redz, ka pavār-
nīca nolūst, tad sagaidāma mājas
mātes nāve.

A. Liepiņa, Lubāna.

PAZĪŠANA.

22749. Ja pazīstamu cilvēku ne-

var pazīt, tad tas paliks bagāts.
P. Š., Rauna.

22750. Ja ierauga pazīstamu cil-

vēku un to nevar pazīt, tad tas

kļūs bagāts.
K. Corbiks, Valgunde.

22751. Ja kādu pazīstamu cil-

vēku, ātri uzskatot, nepazīst, tad

būs bagāts tas, kuru nepazīst.

E. Reinbacha, Vecpiebalga.

22752. Ja pie satikšanās pazīs-
tamu cilvēku nepazīst, tad nepa-
zītais paliks bagāts.

M. Navenickis, Zasa.

PAZIEMA.

22753. Paziema ir laiks no Mār-

tiņiem līdz adventei.

Jaun. Ziņas, 1935, I, 10.

PĀRCEĻAMĀ ZĀLE JEB TŪK-

ŠĶA ZĀLE (Veronica beccabun-

ga).

22754. Tūkša zāle der tūska at-

slābināšanai, kad tās lapas apsien

ap tūsku.
R. Bērziņš, Annenieki.

22755. Pārceļamās zāles sula ir

laba, kad cilvēks pārcēlies jeb pār-

staipījies (saraustījies).
J. Ilsters.

PĀRDOŠANA.

22756. Ja ved ko pārdot, tad

pirmajam, ko satiek ceļā, jādod
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dievpalīgs; ja tas sveicienu saņem,

tad ar pārdošanu ies labi, ja nesa-

ņem, tad vāji.
J. A. Jansons.

22757. Jo kaidu lūpu aizvad uz

tērgu un vvsaidā ziņā grib puor-

dūt, tad kad piercējs pīīt kluotu,

tad lūpām vajag izviļk spolvu un

nūsvīst zemē. Tad vvsaidā ziņā
tū lūpu puordūs.

T. Beča, Preiļi.

22758. Jo puordūs cyukas, vai

svvānus, tad nikod navajaga ļaut

piercējam jemt cysas nu rotīm. Jo

piercējs pajems cysas, tad atlyku-
šuos pi puordevēja cyukas naīs pa

rūkai. [Sal. pirkšana.]
T. Beča, Preiļi.

PĀRIS, JAUNAIS.

22759. Teļu laikā (pavasarī) jā-

precējas, jo tad jaunā pāra esot

saticīga: laizoties kā teļi.

K. Jansons, Plāņi.

22760. Ja jaunai parai vienā-

di mati, tad tiem naidīga dzīve.

K. Jansons, Plāņi.

22761. Jaunam pārim uz baznī-

cu braucot jāmazgājas vienā ūde-

nī, lai dzīvojot nav jāšķiras.

K. Corbiks, Tetele.

22762. Kad kāds pāris brauc uz

mācītāju, vajaga visas durvis at-

taisīt vaļā, tad precēs drīz vēl

kādu.

R. Bērziņš, Džūkste.

22763. Jaunai pārai no pāta-
riem braucot, krustceļā jāizliek
ecēšas un uz tām jāuzmet zābaki,

vai kādas tupeles.
K. Jansons, Plāņi.

22764. Ja jaunam pārim pirmie
novēl laimes vīra vecāki, tad pir-
mais bērns būs zēns, ja sievas ve-

cāki, tad — meita.

M. Zīlīte, Salaca.

22765. Ja jaunā pāra no baz-

nīcas atbraucot neizkāpj no vā-

ģiem jeb kamanām pa vienu pusi
ārā, tad tie nesaderīgi dzīvo.

K. Jansons, Plāņi.

22766. Jauničim nadreist snēgt

plykys rūkys, lai laimis nanūņam.

A. Borozinska, Barkava.

22767. Jauna pāra gultai jabut
vīra īpašumam.

K. Jansons, Plāņi.

22768. Laulības gultas galvgali

vajaga griezt uz to pusi, kur sau-

le lec, tad laimīgi dzīvošot laulībā.

Latv. Avīzes, 1862, 18.

22769. Uz jaunā pāra gultas ne-

sēd. Kad kāds apsēžas, tad laulī-

bas dzīvē jaunam pāram neejot
labi, tie ķildojoties.

H. Skujiņš, Smiltene.

22770. Uz jauna para gultas ne-

sēd, lai neizjauktu laulības dzīvi.

H. Skujiņš, Smiltene.

22771. Jaunā pāra gultas pa-

galvenī gultas taisītāja ieliek no

visām kāzu maizēm pirmo nakti

pa kukuļam, kuri jaunam pāram

pēc kāzu jāēd..
K. Jansons, Plāņi.

22772. Pirmo kāzu nakti guļot,
nevajagot griezt muguras kopā, bet

gan ģīmjus, un novērot, kurš pir-
mais aizmigšot, tas tad arī pirmais
miršot.

O. Darbiņš, Birži.
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22773. Pirmo nakti jaunai pā-

rai jāguļ vienā gultā un vienā

kreklā, lai viņi saderīgi dzīvotu.

K. Jansons, Plāņi.

22774. Jaunā pāra gultā vīra

māte liek dvieli, lai jaunai sievai

būtu viegla dzemdēšana.

H. Skujiņš, Smiltene.

22775. Vīra māte lai paliek jau-

najam pārim pirmo nakti zem gul-
tas maisa cirvi, tad dēls par sievu

valdīs, bet meitas mātei vajaga pa-
likt zem jaunā pāra gultas maisa

izkapti, tad meita par vīru valdīs.

K. Corbiks, Līvbērze.

22776. Ja jaunam pāram pirmo
nakti paliek cirvi zem gultas, tad

viņiem būs dēls, ja vāli, bungu vai

kārsiņu, tad meitene.

V. Spandegs, Pociems.

22777. Ja vecāki vēlējās, lai vi-

ņiem dzimtu dēls, tad gulēt ejot li-

ka gultā zem cisām cirvi jeb arī

pagalvī biksas; ja vēlējās meitu,

tad tai vietā lika velējamo vāli jeb
brunčus.

M. Dandēns un J. Upīte, Gatarta.

22778. Jaunsalaulātiem pirmo
nakti zem gultas jāliek cirvis vai

zāģis, ja grib zēnu, ja meiteni, tad

slota.

V. Slaidiņa, Drusti.

22779. Ja jaunam pārim pirmo
nakti guļot pagultē paliek cir-

vi, tad pirmais bērns būs puika,
bet ja paliek drēbju kuļamo vāli,

tad — meitene.

E. Pūriņš, Skujene.

22780. Ja jaunā sieva rītā agri
nosviestu zem gultas, kurā pirmo
nakti pēc laulāšanas gulējusi, cir-

vi, tad tā dabūtu dēlu.

H. Dravniece, Alūksne.

22781. Ja jaunā sieva vēlas pir-
mo dzemdēt dēlu, tad vakarā gul-
tu taisot jāliek gultas galvgalā

apakš cisu maisa cirvis; ja turpre-

tim meitu, tad velējamā vāle.

K. Barons, Jelgava.

22782. Ja jaunā sieva gribot

meiteni, tad vīra mātei kāzu naktī

zem jaunā pāra gultas jāpaliekot
vāle, bet ja gribot puiku, tad zem

gultas jāpaliekot cirvis.

T. Ziemele, Smiltene.

22783. Ja mate grib meitu, tad

tai jāliek cirvis zem gultas.
M. Kalniņa, Tirza.

22784. Ja mate grib dēlu, tad

tai jāliek bomis gultā.

M. Kalniņa, Tirza.

22785. Jaunam pārim, pirmo
nakti guļot, liek pie durvīm, kad

augšā ceļ, dažādus amatniecības

rīkus, lai jaunais mantinieks aug

attiecīgs amatnieks.

K. Biša, Vijciems.

22786. Ja vēlas, lai jaunajam

pāram nebūtu bērnu, tad kāzu rī-

tā priekš laulībām jāieveļ istabā

baļļa, jāapgāž tā un jāpaliek apakš

tās sakas. Kad pēc laulībām jaunā
sieva ienāk priekšistabā, tad tai

jāizlien caur sakām, jānoliek tās

uz baļļas dibena un jāuzsēstas uz

baļļas. Tad uzliek sievas mici, iet

istabā un sēstas pie galda. Pēc kā-

zām var iznest baļļu un sakas

laukā.

F. Brīvzemnieks, 1881. VI, 200.

22787. Ja jaunā pāra pirmo
nakti pēc laulās daudz runā, tad

tiem bērni daudz raud.

K. Jansons, Pilda.
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22788. Ja uz baznīcu jeb pāta-

ros braucot kāda zirga lieta sa-

lūst, tad jaunais pārs šķiras.

J. Jansons, Plāņi.

22789. Kad jaunais pāris pirmo
vakaru aiziet gulēt, tad, kas pir-
mais aizmieg, tas pirmais mirst.

K. Corbiks, Līvbērze.

22790. Jaunā pāra gulta jāsar-
gā no naidniekiem, lai pārs naidā

nedzīvotu.

V. Spandegs, Pociems.

22791. Kad jaunais pāris pirmo
nakti guļ klētī, tad tādu prāta vē-

deru amats ir uzmanīt, lai kāds

skauģis neuzsviež uz klēts augšas
ecēšu zarus, tad viņi erskojas kā

ecēšas.

A. Bīlenšteina man., 1867. g.

22792. Jaunam pārim pēc laulī-

bām jāguļ kur apspīd jauns mē-

ness, tad laimīgs mūžs.

B. Indriksone, Sece.

22793. Jaunam pārim klētī gu-

ļot skauģi pārsviežot saku silksi

par klēts jumtu, lai viņi ļauni dzī-

votu.

A. Bīlenšteina man., 1867. g.

22794. Laulības gultas galvgali

vajag griezt uz to pusi, kur saule

lec, tad laimīgi dzīvošot laulībā.

Latv. Avīzes, 1862, Bazn. piel. 18.

22795. Kurš pirmo nakti pir-
mais uzliek otram guļot kāju vir-

sū, tas valda par otru visā laulī-

bas laikā.

K. Jansons, Plāņi.

22796. Pirmo vakaru jaunsa-
laulātiem visur jāstaigā zem rokas,

tad tiem būs laimīga dzīve.

J. Jansons, Plāņi.

22797. Jaunai pārai pirmo
sestdienu jāperas ar vienu slotu,

lai būtu laba dzīve.

K. Jansons, Plāņi.

22798. Ja brūtes gultā ieliekot

nazi, tad pāris visu mūžu naidīgi

dzīvojot.
R. Bērziņš, Džūkste.

22799. Ja brūte un brūtgāns guļ

pirmo nakti kopā un gulta sabrūk,

tad būs šķirta dzīve.

E. Reinbacha, Vecpiebalga.

22800. Kad jaunivi nūvad uz

veira sātu, pyrmū nakti vajagūt ap-

saviert gultas, juo tur palīkūt na-

zi, tad veirs ar sīvu kai ar nāžim

grīžūtīs; juo slūtu zam gultas, tad

— perūtīs. Vai īejūt ustubā jauna-

jam puoram pasvīžūt soļa zam

slīkšņa, tad syura dzeive.

T. Beča, Preiļi.

22801. Skaužot otra pāra laimi,

skaudējam jānēsā sukura grauds

padusē, kamēr paliek dzeltāns, un

tad tas viņiem jāiedod tējā, tad

tas pārs naidosies.

P. Zeltiņa, Ikšķile.

22802. Jauni ļaudis, kas tikko

saprecējušies, neiet nekādās godī-
bās, lai ļaudis par viņiem nedomā-

tu nekādu ļaunu domu, ka viņiem
nekāds ļaunums neuzkrīt.

A. Bīlenšteina man., 1867. g.

22803. Kāzu rītā jaunajam pā-
rim nav jāēd gaļa, tad dzīvē lopi

nepadodas.
V. Miķelans, Asare.

22804. Kurš no jaunsalaulātiem
kāzu naktī pirmais iemieg, tas

pirmais mirst.

E. Laime, Tirza.



22805. Kurš kāzu nakti (vīrs vai

sieva) pirmais aizmieg, tas pirmais
mirst.

K. Biša, Vijciems.

22806. Jaunam pārim, uz baz-

nīcu braucot, mājas durvju priek-
šā krusts jāvelk, lai laba nākotne

būtu.

T. Rigerte, Brunava.

22807. Jaunā pāra pēc kāzu ne-

drīkst iet pirmā godā, ja tas gods
ir bēres.

K. Jansons, Plāņi.

PĀRRUNĀŠANĀS.

22808. Kad vardi runājot sami-

sas, tad tas ir uz dzeršanu.

P. Zeltiņa, Ikšķile.

PĀRSACĪŠANĀS.

22809. Ja kaut ko runā un iz-

teic kādu vārdu aplam, kā par pie-
mēru aužamās mustavas nosauc

par kulstīklām, tad būs drīz slims

ar karsoni.

K. Jaunzeme, Nīca.

PĀRSKATĪŠANĀS.

22810. Ja kādu cilvēku pārska-
toties piejem par citu, tad tas vai

nu precēsies, vai arī mirs.

V. Pilipjonoks, Asūne.

PĀTAGA.

22811. Pātaga, kuru ceļā zemē

dabū, ir laime, tāpēc to otram ne-

vajaga atdot.

K. Jansons, Plāņi.

22812. Ja pa ceļu ejot atrod pā-

tagu, tad tā nozīmējot asaras.

A. Aizsils, Lubāna.

22813. Jo atrassi puotogu, tad

byus kaida nalaime.

T. Beča, Preiļi.

22814. Ja pārejot uz jaunu dzī-

vokli ceļā atrod pātagu, tad būs

sirdīga saimniece.

E. Līdeka, Lubāna.

22815. Juo uz ceļa atrassi peic-
ku, tad zyrgs paliks klvbs.

T. Nagle, Varakļāni.

22816. Ja ar pātagu sit govij,
tad atraun pienu. [Sal. govs.]

L. Strute, Šķibe.

22817. Govīm nedrīkst ar pāta-

gu sist, citādi tās paliek slimas.

V. Hāzena, Nītaure.

22818. Ja pa ceļu iedams atrod

pātagu, labus zirgus turēsi.

V. Miķelāns, Dunava.

22819. Ja atrod uz ceļa pātagu,
tad dzīve sagaidāma sarežģīta.

M. Auziņa, Rīga.

22820. Ja pātagu atrod zemē,

tad ar to var prusakus izdzīt.

A. Bērziņa, Aloja.

22821. Ja vij pātagu, tad nevaja-

ga līst cauri, citādi pārcērt lo-

piem ādu.

Fr. Valdmans, Virbi.

22822. Ja ciemā braucot pazūd

pātaga, tad tur diez cik labi neuz-

ņems.

J. Baltiņš, Gulbene.

Pātaga sapnī.

22823. Ja meita redz sapnī pā-

tagu, tad viņa dabūs labu vīru.

J. Kols, Ostseeprovinzen, 1841, 11, 32.

22824. Ja meita sapnī redz labu

pātagu, tad viņa labu vīru dabūs.

G. Stenders.

22825. Ja sapnī braucot pātagu

pazaudē, tad liels zaudējums sa-

gaidāms dzīvē.
P. Zeltiņa, Ikšķile.
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PĀTARI.

22826. Kad pa sapņiem pātarus

skaita, tad gadīsies rāties.

L Bergmanis, 1862. g., Bārta.

22827. Kad sapnī pātarus tura,

tad tas ienaidā, bāršanā. [Sal. grā-

mata.]
Aronu Matīss, no vecas mā-

miņas, Bērzaune.

PĀTAROS BRAUKŠANA.

22828. Kad brauc pie mācītāja

(laulībās) un ceļā redz šķērsām
kādu koku, tad precībām jāizjūk.

K. Corbiks, Kroņa-Vircava.

22829. Pēc apdzirām jaunie
brauc pie baznīckunga pātaros.

Katoļu baznīckungi arī tagad pra-

sa pie iestāšanās laulībā vajadzī-

gās katķisma un lūgšanu zināša-

nas. Gadās, ka viens, visvairāk

jauniķis, tos pietiekoši nezina, tad

tiek no laulības atraidīts, kamēr

izmācās.

Latvis, 1925, 1072, no Asūnes.

22830. Ja tai dienā, kad brauc

pie mācītāja, līst lietus, tad brūt-

gāns nav barojis zirgus.
K. Steinbergs, Skrunda.

22831. Nākošā piektdienā pēc

precībām brūtgāns ar brūti brau-

ca uz baznīckunga muižu pātaros.
Muižā nonākot, brūte jau iepriekš
aizlaižas uz ķēķi un kaut ko aiz-

stiepj, kamēr brūtgāns vēl pie zir-

ga pakavējas. Pēc divām nedē-

ļām tad mēdza būt kāzas.

Dundurs Pats, 1876, 83.

22832. Rādīties braucot, jāpie-
sien zirgam cimda pāris, lai būtu

pie mācītāja laba laime.

V. Saperovs, Vecpiebalga.

22833. Ja pātaru diena ir ne-

jauka, tad jaunajam pāram būs

nejauka dzīvošana.

H. Skujiņš, Smiltene,

PĀVILA DIENA.

22834. Pāvila dienā nieka nevar

namā ienest, ronas ķirms, visa

maize pilna ķirm. Vis ķirms vēr-

šas uz uotr sān.

A. Medne, Kuršu kapās.

22835. Pāvila dienā maizi ne-

griež, sak, iesametas ķirmi maizē.

Gultu nevar taisīt, malkas nevar

kapāt, zuves nevar nest mājās,

gaļ ar nevar ēst — visur ķirmi
metas.

A. Šlesere, Kuršu kapās.

PELAŠĶI (Achillea millefolium).

22836. Pelašķi tiek lietoti dažā-

dās cilvēku un lopu slimībās, se-

višķi uz ievainojumiem.
A. W. Hupel, Top. Nach-

richten, 1798, IV, 293.

22837. Latvieši lieto pelašķus
pret klepu, pīpētāji arī pie taba-

kas.
E. Birzmanis, Latv. arstn. stādi, 1897.

22838. Peļastīte ir augs ar bal-

tiem ziediem, aug dārzos un grāv-

malās. Lietojami ziedi tinktūrā

pret klepu un iesnām.

K. Celmiņš, Balvi.

22839. Pelašķi, saulē izkaltēti

un tējā dzerti, der kāsum un krū-

šu slimībām.

R. Bērziņš, Annenieki.

22840. Pelašķu sula ir laba pār-
cirtumam un citām vainām, kā arī

pret diloni.
J. Ilsters.
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22841. Ar pelašķu novārījumu

mazgā ievainojumus, tad tie sa-

dzīst.

P. Zeltiņa, Ikšķile.

22842. Dzelža zāles jeb peļastes
liek kāju pirkstu starpās, ja tie

izsutuši. Lapas un ziedus savāra

un savārījumu dzer, kad kāsē un

asins spļaun.
M. Simiņš, Brukna.

22843. Pelašķu lapas liktas uz

ievainojumiem un augoņiem.
Beschreibung d. Prov. Kur-

land, 1805, 74.

PELAVAS.

22844. Kas pelavas sniedz mai-

zes vietā, tas paliek parādnieks
cilvēkiem un cūkām.

E. Ķerpe, Brunava.

PELDĒŠANA.

22845. Lai vasarā būtu laba pel-
dēšanās, tad no sākuma vajaga iet

trīs dienas no vietas peldēt.
K. Corbiks, Valgunde.

22846. Kad pavasarī pirmo rei-

zi iet peldēties, tad jāpeldas trīs

reizes no vietas, jo citādi piemetas
dažādas slimības.

I. Paegle, Vidriži.

22847. Peldēties nedrīkst iet

ātrāk, iekams pērkons nav ūdeni

iesvētījis, jo citādi dabū slimības.

J. Pamplis, Garoza.

22848. Kad trīs reizes pērkons

bijis, tad var iet peldēt.
K. Lielozols, Nīca

22849. Nedrīkst iet peldēties,
kamēr ūdens nav „noziedējis", ci-

tādi apkrīt ar vātīm.

A. Aizsils, Veckalsnava

22850. Ja peldēties ejot, vis-

pirms apslapinot padusi un deni-

ņus, tad galva nesāpot.

0. Jaunozols. Jaungulbene.

22851. Ja pēc peldēšanās mati

ātri izžūst, tad būs viegla dzīvo-

šana.
A. Aizsils, Lubāna.

22852. Peldēties nedrīkst iet pa

pusdienas laiku, jo tad Svētās mei-

tas viļina dibenā.

J. Pamplis, Garoza.

22853. Kad pēc saules norietē-

šanas iet peldēt, tad Ūdens māte

ierauj dziļumā.
A. Auziņa, Jaunrauna.

22854. Pusdiena nedrīkst iet

peldēt, tad ļauni gari rauj dibenā.

A. Šķere, Skaistkalne.

22855. Peldēties nedrīkst iet pa

pusdienas laiku, jo citādi Svētās

meitas viļina dzelmē.

J. Pamplis, Garoza.

22856. Nedrīkst iet peldēties,

kamēr liepām nav izplaukušas la-

pas, citādi var noslīkt.

E. Everts, Oļi.

22857. Vakarā mēneša laikā ne-

drīkstot upē mazgāties, tad slīk-

stot.
J. Ikreviča, Virbi.

22858. Peldēties nevajagot iet

priekš Jāņiem, jo tad ūdens ne-

esot noziedējis.
A. Raņķis, Garoza.

22859. Pēc Jāņa dienas vairs

nav laba peldēšana, jo Jānis iemet

ūdenī pirmo akminu, Pēteris otru

un Jēkaups trešo

K. Jansons, Plāņi.
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22860. No Pētera dienas upē ir

Pētera akmins, kādēļ peldēšana
vairs nav tik laba kā priekš Pē-

teru dienas.

K. Jansons, Plāņi.

Peldēšana sapnī.

22861. Ja sapņo, ka pa ūdeni

peld, tad būs lietus.

N. Stepanovs, Nīca.

PELE — MIESĀ.

22862. Dažreiz uz bērna miesas

aug spalvu kušķītis, kuru mēdz

saukt par peli. Ja bērnu grib at-

svabināt no šāda spalvu kušķīša,
tad jāizzina, kāda kustoņa spalvai
tas kušķītis līdzinās. No šā kus-

toņa nu ir jānogriež spalvas, jā-
ieliek bērna mazgājamā vannā un

pēc mazgāšanas bērns vēl jāap-

kvēpina ar šīm spalvām.

F. Brīvzemnieks, VI, 143.

22863. Peles ir īpaša govju sli-

mība, kad parādās tām sevišķi pa-

kaļas ciskās kādi sacietējumi. Ja

govīm ir peles, tad ar kreisās kā-

jas zeķi šīs peles jāsaplucina.

V. Kancans, Asare.

22864. Peli, kas cūkas taukos,

vistām dod.

K. Jansons, Vilce.

PELES.

22865. Ja pavasarī stipri vai-

rojas peles un kukaiņi, tad būs

bada gads.
J. Juškevičs, Br. Z. 11. piel.

1933, 275.

22866. Ja pelēm gubas gala mi-

dzenis, tad nākošā ziema dziļa.
L. Berkholce, Vaive.

22867. Ja rudenī daudz peļu un

žurku ierodas ēkās, tad gaidāma

barga ziema.

Latvis, 1929, VII, 26.

22868. Ja peles midzeņus taisa

zāles galos, tad būs slapjš rudenis.

A. Podniece, Ogre.

22869. Ja pelēm midzeņi zem

gubām, tad nākošā ziema sekla.

L. Berkholce, Vaive.

22870. Ja peles nāk maja, tad

sagaidāms auksts laiks.

A. Podniece, Ikšķile.

22871. Ja peles midzeni taisa

labības gubas virsotnē, tad ziemā

būs dziļš sniegs.

J. Brūnis, Dzērbene.

22872. Kad rudeņos rudzu ko-

piņās peļu midzeņi zem saites, tad

sekla ziema gaidāma, maz sniega.
Ja peļu midzeņi virs saites, tad

būs dziļa ziema.

H. Skujiņš, Smiltene.

22873. Ja peles graudus sakapā,
tad būs slikts gads.

C. Ķelle, Janišķes pag., Lietuva.

22874. Ja negrib, ka peles dzīvo

labības gubās, tad nevajaga tām

spert ar kāju.
A. Bērziņa, Aloja.

22875. Ja laukā apakš rudzu

gubām daudz peļu, tad būs dārgi
rudzi.

E. Kampare, Piebalga.

22876. Ja rudenī daudz peļu,
tad tai gadā būs bads.

J. Kasparovics, Skrunda.

22877. Ja pele diena pārskrien

pār istabu, tad mājā kāds mirs.

R. Gailīte, Liezere.
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22878. Ja peles saēdušas kādam

cilvēkam valkājamās drēbes, tad

tam cilvēkam drīz vien būs jā-
mirst.

H. Skujiņš, Smiltene.

22879. Ja pelēm miga augoša
labībā, tad gaidāms slapjš rudens.

E. Medene, Meirani.

22880. Ja vasara daudz peļu re-

dzams, tad gaidāms karš.

T. Rigerte, Brunava.

22881. Kad daudz peļu ierodas

mājās, tad bada gadi.
R. Kalniņš, Lubāna.

22882. Kad peles nāk mājā, tad

auksti laiki gaidāmi.
L. Reiteris, Lubāna.

22883. Ja peles midzeņus taisa

zāles galos, tad slapjš rudens.

L. Reiteris, Lubāna.

22884. Ja rudenī ražu ievācot

atrod, ka peles daudz alās savilku-

šas, tad nākošais gads paredzams

neražīgs.
A. Oše, Lubāna.

22885. Peles maja nozīmē ļaunu.
L. Aizpurve, Lubāna.

22886. Kad peles vasarā midze-

ņus taisa zāles galā, tad slapjš ru-

dens.
R. Kalniņš, Lubāna.

22887. Ja peles savus midzeņus
taisa augstu labības stiebros, tad

būs slapjš rudens.

Z. Akmentiņa, Lubāna.

22888. Ja peles iet mājas, tad

tas uz sliktiem gadiem.

E. Zirnītis, Lubāna.

22889. Ja peles graužas kada

mājā, tad no tās ir jāiziet.

A. Vimba, Alsviķi. E. Abuce, Priekuļi.

22890. Ja peles kādam drēbes

saēd, tad tam uznāks grūta slimī-

ba, no kuras viņš var arī mirt.

E. Zommere, Rauna.

22891. Ja peles dienas laikā, cil-

vēkiem redzot, skraida pa istabu,

tad tās istabas iemītniekiem ir kā-

das bēdas gaidāmas.

E. Zommere, Rauna.

22892. Ja lauku peles sadzen

rudenī daudz barības alās, tad nā-

košu gadu būs slikta raža.

L. Bulīts, Krape.

22893. Kad rudenī peles labības

gubās sadzen augstu zemes, tad

barga ziema gaidāma.

K. Zvirgzdiņa, Trikāta.

22894. Ja pļavā vai labības lau-

kā atrod daudz peļu, tad ziemā

siens un labība būs dārgi.
A. Mencis, Puikule.

22895. Ja rudenī labības gubām
daudz peļu, tad gaidāms silts ru-

dens.

Zemes Spēks, 1982, 25, 426.

22896. Kaut vadājot, nevajag
visu novest, lai paliek kur pelītēm

uzgulties.
L. Bičole, Zemgales Mežamuiža.

22897. Ja peles sagrauž uzvalku

jeb apavu, tad būs lielas nepatik-
šanas, varbūt pat nāve.

V. Pilipjonoks, Asūne.

22898. Ja peles parādās ļoti liela

daudzumā, tad būs neauglīgs gads.

V. Pilipjonoks, Asūne.

22899. Ja peles atstāj kuģi, tad

tas kuģis slīks.

P. Rauna.
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22900. Ja pele nokļūst azote,

tad būs liela nelaime.

V. Pilipjonoks, Asūne.

22901. Ja peles apēd nenojem-
tas ēdiena atliekas, tad saimnie-

kam sāpēs zobi.

V. Pilipjonoks, Asūne.

22902. Ja peles iet laukā no

mājas, tad tur izcelsies uguns-

grēks.
V. Pilipjonoks, Asūne.

22903. Ja peles cd sienu, tad

nākošā gadā būs maz siena.

V. Pilipjonoks, Asūne.

22904. Ja peles pīkst, tad bus

bads.

V. Pilipjonoks, Asūne.

22905. Ja vasaru sausā laikā

peles savas migas taisa augstu no

zemes, tad būs slapja vasara.

A. Zeltkalns, Lubāna.

22906. Lai lopbarības ziemā ne-

kapātu peles, tad vedējam, kas ved

pirmo vezumu, jādabū 3 akmen-

tiņi, jāapmiezn un jānoliek tai vie-

tā, kur liks pirmo klēpi.
V. Miķelans, Kaldabruņa.

22907. Ja paņēmis maizi vai

citu ko rokā aizej ēzdams uz ci-

tām mājām, tad visas peles no sa-

vām mājām aiznes līdz.

V. Miķelans, Asare.

22908. Ja peles kapa labību vai

sienu, — būs bada gadi.
J. Jakans, Bebrene.

22909. Ja peles linus kapa, tad

būs dārgi lini.
K. Bika, Gaujiena.

22910. Ja peles istaba grauž, tad

no tā dzīvokļa jāiziet.

H. Augstkalne, Rīga.

22911. Kad mājās sarodas daudz

peļu, tad gaidāma iziešana.

R. Šmits, Birži.

22912. Ja pele grauž kādā ista-

bas stūrī, tad sagaidāms kaut kas

jauns.
E. Bole, Bīga.

22913. Ja pele kremt zem grī-

das, tad notiks kāda nelaime.

L. Kleinberga, Svēte.

22914. Tec, pelīte, caur zemīti,

meklē manu mūža namu; Ja rū-

sēja, ja pelēja, paliec pati tai vietā.

LD 27409.

22915. Ja kož turpat, kur pele
kodusi, tad zobi nesāp.

E. Gaile, Trikāta un Rūjiena.

22916. Peles zobu kodums vese-

līgs, tas jāēd. Tad būs stipri zobi

un arī augoņi nemetīsies.

L. Kleinberga, Svēte.

22917. Tādu maizi, kuru pele

apkrimtusi, vajagot ēst, tad būšot

stipri zobi.
J. Niedre, Džūkste.

22918. Ja peles midzeni taisa

statiņu galā, tad būs ziemā dziļš

sniegs.
A. Šeitiņš, Taurene.

22919. Kad peles rudenī labības

gubās taisa midzeņus uz zemes,

tad ziemas sākumā būs maz snie-

ga. Bet ja midzeņi ir augstu, tad

sniega būs daudz.

S. Gūberts 1688.

22920. Ja pele bērnus taisot do-

bītē, tad būšot sauss laiks, kamēr

tai bērni uzaugot; ja uz cinīša, tad

— slapjš.
Z. Lancmanis, Gaujiena.



Peles 1389

22921. Maziem bērniem pelītes
esot vilkušas miegu, par to tām

esot bijis atļauts gulēt bērna šū-

pulī, ko pierāda arī tautas dziesma:

Velc pelīte saldu miegu

Mazajami bērniņam,
Savilkusi, sanesusi

Guli pati pagalvī.
G. Pols, Baldone.

22922. Ja peles ietaisa migu gul-
tā, nevajaga iznīcināt, tad viņas ēd

drēbes.
E. Miglava, Rīga.

22923. Ja peles maja ieviešas,

tad sagaidāma dzīves vietas maiņa.
M. Iniņberģe, Rīga.

22924. Ja mājas ieviešas peles,
tad drīz būs jāiziet no tā dzīvokļa.

L. Bērziņa, Rīga.

22925. Ja peles grauž istabā, kur

kāds dzīvo, tad tam drīzumā būs

jāaiziet.
A. Užāne, Skujene.

22926. Ja istabā pamanīta pele,
tad drīzumā jāatstāj dzīvoklis.

A. Ozole, Daibe.

22927. Kad kādā mājā sarodas

daudz peļu, tad tās iedzīvotājiem
tā māja būs jāatstāj.

P. S., Rīga.

22928. Kad mājas ir daudz peļu,
tad tur būs bads.

E. Bukava, Rīga.

22929. Kod peleite skrīdama

īkriss spannī ar yudini un nū-

sleiks, itei pīzīmēj, ka tymā sātā

byus slimeiba.

V. Podis, Rēzekne.

22930. Kod peļis pīskrīn uz tei-

ruma pi nūpļoutu rudzu, itei pīzī-

mej, ka tu gods byus moz maizis

ļauds ģeibs bodā.

V. Podis, Rēzekne.

22931. Rudeni, ražu novācot, ne-

drīkst visu mājā vest, drusku jā-

atstāj uz lauka pelēm, jo pretējā

gadījumā peles nāk uz mājām.

K. Corbiks, Bēne.

22932. Kad rudenī labību ved

klētī, tad nosviež sauju graudu ze-

mē zināmā kārtībā un sakot zi-

nāmus vārdus pelēm, lai viņas ne-

ēd labību maisos un nesagrauž
maisus.

K. Corbiks, Burtnieki.

22933. Lai peles labību neēstu,

tad pirmais labības maiss apcirknī

jāber uz ziemeļiem. Tad peles ne

graudiņa neaiztiks.

Skolnieku pulciņš, Jēkabpils.

22934. Lai ziemu peles labību

neēstu, tad no ikkatras labības pa

saujai jāmet apcirknī pret zieme-

ļiem, tad peles būs par ziemu kā

sastingušas un knapi sauju noēdīs.

P. Zeltiņa, Ikšķile.

22935. Kartupeļus pagrabā jeb
labību klētī berot, jākliedz 3 reizes:

„Kic, kic, kic!" tad peles un žur-

kas neēd.

K. Krastiņš, Jaunpiebalga.

22936. Lai peles naād kartu-

peļu, vajaga suokt bērt pogrobā

tod, kad lūpus dzan gonūs. Tai

pat ari suokt likt sīnu škyunī.
T. Beča, Preiļi.

22937. Kad šķūņos un bēniņos
ir daudz peļu un žurku, tad tur

labību berot jāņem kādi graudi
rokā un jāsaka: „

Tur es lieku cil-

vēkam maizi, bet pelēm, žurkām

un kukaiņiem rūgtu nāvi."

A. Bīlenšteina manuskripti.



22938. Ja rudenī ķirpās daudz

peļu, tad nākošā vasarā būs maz

graudu.
J. Jansons, Rīga.

22939. Kad rudenī gubās daudz

peļu, tad nākošais gads būs bada

gads.
K. Kalniņa, Katvari.

22940. Ja rudenī peļu daudz,

pavasarī būs bads.

J. Zvaigzne, Rēzekne.

22941. Kad rudini daudzi peļu,
tad sagaidāms bods.

M. Apeļs, Stoļerova.

22942. Lai peles mājā iznīcinā-

tu, tad Miķeļa dienas rītā jāvij pā-

taga, jāpiesien pie kāta un jāsit

pa visiem mājas stūriem, runājot:
„Tiš uz tirgu, tiš uz tirgu!"

F. Brīvzemnieks, 1881. IV, 197.

22943. Lai peles iznīdētu, tad

Miķēļa dienas rītā jānovij aukla,

jāpiesien pie kūjas un, pa visiem

stūriem sitot, jāsauc: „Tiš uz tir-

gu, tiš uz tirgu!"
F. Brīvzemnieks, 1881. VI, 197.

22944. Lai iznīcinātu peles no

mājām, tad jārīkojas sekoši: Mi-

ķeļu vakarā no pīkst. 11—12-tiem

jāatver visas durvis, logi, skapji,
kastes un ne ar vienu nesarunā-

joties ir jāpaņem no katras telpas

(skapja v. t. t.) kāds mazs priekš-
mets vai ēdiena viela un jāiet ar

tiem uz 3 ceļu krustošanās vietu,

sakot: „Visi, it visi nākat man

līdz." Tur viss jāizber, sakot: „Šeit
esiet jūs brīvi." Tad iet atpakaļ,
aizver visu ciet, un māja atbrīvota

no pelēm uz visu gadu.
A. Kurzemniece, Taurkalns.

22945. Lai peles un žurkas iz-

dzītu no mājām, jānovij pātaga no

deviņām šņorītēm, Mīkāļa vakarā

jāizper mājā visi kakti un pātaga

jāaiznes uz mežu.

Z. Sēle, Sloka.

22946. Kad peles grib izdzīt no

mājas, tad Mīkāļa vakarā pēc sau-

les noiešanas katrā istabas kaktā

vajaga ienest vienu asā dadža

bumbiņu.
K. Jansons, Plāņi.

22947. Ja gribi peles izdzīt no

mājām, tad Miķēļa dienas rītā

priekš saules jānovij pātaga, ar to

jāizper visi mājas kakti un sienas;

tad pātaga jāliek padusē un ejot
uz tirgu nezinot jāizgaisina (jāno-

met); kas viņu paņems, tur peles
arī ieradīsies.

J. Apsalons, Sēļpils.

22948. Lai iznīcinātu peles un

žurkas, tad vajagot iesākt vīt pā-

tagu, no pirmās gavēņu piektdie-
nas vakara iesākot un Lielās piekt-
dienas vakarā beidzot. Tad ar to

pātadziņu vajaga izpērt visus kak-

tus, kur vien būtu peles un žurkas,
tad pātadziņu nomest uz ceļa. Kas

to uzņems, pie tā aizskries visas

peles un žurkas.

G. Pols, Skaistkalne.

22949. Ja peles no vecas mājas

bēg prom, tad tā māja drīz sa-

bruks.

A. Dragone, Palsmane.

PELNI.

22950. Uz pelniem nedrīkst mīzt.

O. Šulme, Embūte.

PELNU DIENA.

I. Rīkošanas ar pel-
niem.

22951. Pēc aizgaveņa nākoša

diena ir Pelnu diena, kas jau ir
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pirmā gavēņa diena. Pelnu dienā

baznīcā svētī pelnus un ber baznī-

cēniem uz galvas, sakot: „No ze-

mes tu esi ņemts, par zemi palik-
si." Šos svētītos pelnus dod arī uz

mājām nest un mājiniekiem bērt

uz galvas. Tad galva nesāpēšot,
nebūšot galvā blauznu un arī pēr-
kons nesperšot. Vakarā esot pa-
rasts pasakas stāstīt. Bērniem stās-

tot, ka zagļi nozaguši gaļu, to da-

būšot tikai atkal Lieldienā. Sakot

arī bērniem: „lekod mēlē, tad būs

gaļa!"
B. Eriņa, Latgale.

22952. Pelnu diena tiek svētīta

kaulu atpūtināšanai, lai tie nesā-

pētu, un par godu pīšļiem.
A. Vaskis, Tukums.

22953. Pelnu dienā jāšūn pie
drēbēm pelnu kulītes, tādēļ ka

ījābs kasījies pelnos sēdēdams.

P. Zeltiņa, Ikšķile.

22954. Pelnu dienā jāsēj pelni

uz tīruma, tad laba raža nākamā

vasarā.

K. Krastiņš, Jaunpiebalga.

• 22955. Pelnu dienā vajaga sēt

pelnus sakņu dārzos, tad kukaiņi
nemetas.

A. Zandere, Kandava.

22956. Pelnu dienā jākaisa pel-
ni uz dārza, tad tārpi neēdīs stā-

dus.

A. Brože, Naukšēni.

22957. Palnu dīnā vajag kaiseit

uz duorza palnu, tad vosoru naād

sprādzes stuodu.
A. Ancana, Egluna.

22958. Pelnu dienā jākaisa pelni

uz dārza, tad vasarā spradži ne-

ēdīs saknes.

F. Heidene, Talsi.

22959. Pelnu dienā vajaga iz-

grābt visus pelnus no plīts un iz-

kaisīt pa dobēm, tad smiči nenoēd

saknes.

K. Corbiks, Līvbērze.

22960. Naudižniekos šinī vakarā

kaisījuši pelnus uz dārziem un tī-

rumiem, lai vasarā spradži un citi

kustoņi nemaitātu sējumu.

Balss, 1886, 13, Naudīte.

22961. Pelnu dienā jākaisa pelni
uz dārza, tad vasaru spradži ne-

ēdīs stādus. Arī augļu kokiem zie-

dus nemaitās kukaiņi.

Alksnis-Zundulis, Bērzaune.

22962. Pelnu dienā, priekš sau-

les, dārzā jākaisa pelni, lai aug la-

bas saknes, arī jāvelējas, lai drēbes

kļūst baltas.

J. Nīders, Alūksne.

22963. Klausības laikos Pelnu

dienas vakarā zebeniekā iebēruši

pelnus un gājuši ar to uz pušenie-
kiem, pušenieku ļaudis sukāt. Su-

kājot sacījuši: „Gaļas gribu, gaļas

gribu! Man garš deguns!" Vai at-

kal šā: „Kas dos gaļu, tam augs

cūkas, kālu-kālu sivēniņi." Puše-

niekos tāds budulis ticis uzņemts

ar gaļu, un daža laba gaļas šķēle

vēl tapusi iedota līdz uz mājām.

Tagad gan tādi budēļi vairs neiet

apkārt, un ja kāds kaimiņš aiziet

pie otra kaimiņa patriekties, tad

ne kā budulis un bez pelnu zebe-

nīcas.

Balss, 1886, 13, Naudīte.

22964. Pelnu dienā jācep pelnu

plācenis: jāsagrūž kaņepes ar ga-

ļas circeņiem, ar to jāapsmērē mie-

žu mīkla, jāsatin apaļš un jāizcep.
V. Alke, Jaungulbene.
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11. Sakars ar kāpostiem.

22965. Pelnu dienā piekar pelnu
kulītes, lai kāpostiem nemestos

tārpi.
M. Koškina, Elēja.

22966. Pelnu diena jasija pelni,
lai neaugtu pelnaini kāposti.

R. Gobzemis, Irlava.

22967. Pelnu dienā jāved pelni

kāpostu dārzā, lai uz kāpostiem

pelni nemetas.

P. Š., Rauna.

22968. Pelnu dienā visi sakņu
dārzi jāapsēj ar pelniem, tad spra-

dži kāpostus neēd.

J. Jurjans, Jaungulbene.

22969. Pelnu dienā sēj uz lauka

pelnus, lai kukaiņi nenoēstu kā-

postus, kāļus, pupas, zirņus v. t. t.

A. Zavicka, Sātiņi.

22970. Pelnu dienā no rīta jā-

grābj no krāsnīm pelni, tie jāber

uz kāpostiem, lai tos kukaiņi ne-

aiztiktu, un jāberž govīm ar tiem

muguras, lai tās vasarā nebizotu.

K. Zvirgzdiņa, Trikāta.

22971. No Pelnu dienas sākot

katrā ceturtdienas vakarā esot pel-
ni no krāsns jāizņem un jākaisa
uz kāpostiem, tad tiem pelni ne-

metoties virsū.

D. Ozoliņš, Jaunroze.

22972. Pelnu dienā priekš sau-

les lēkšanas jāizņem pelni no

krāsns, jāpaglabā līdz pavasarim
un kāpostus stādot jāapkaisa ze-

me ar tiem pelniem, lai tārpi ne-

mestos uz kāpostiem.

P. Š., Ropaži.

22973. Pelnu dienas rītā no plīts
ir jāizgrābj pelni un jāuzglabā va-

sarai. Kad dārzā uz kāpostiem at-

rodas kāpuri, tad vajaga uz kā-

postiem uzbērt Pelnu dienas pel-

nus, un visi kāpuri būs projām.

V. Krieviņš, Daugmale.

22974. Pelnu dienā jāzog no

kaimiņiem pelni un jākaisa uz kā-

postdārza, lai uz kāpostiem tārpi
nemestos.

A. Mencis, Puikule.

22975. Pelnu dienā nedrīkst kā-

postus vārīt — pelni uz kāpostiem
būs.

B. Daņilovs, Kaceni.

22976. Pelnu dienā nedrīkstot

kāpostus vārīt, tad tiem metoties

kukaiņi.
T. Ziemele, Smiltene.

22977. Pelnu dienā nedrīkst ēst

skābus kāpostus, ne arī iet pie kā-

postu baļļas, lai vasarā neaugtu

pelni uz kāpostiem.
0. Līde, Rauna.

22978. Pelnu dienā nevar vārīt

kāpostus, tad kāposti vasarā pa-

liek kā ar pelniem.
E. Zirnītis, Lubāna.

22979. Pelnu dienā kāpostu ne-

esot ne vārījuši ne ēduši, citādi tie

vasarā ar pelniem apmetušies.
D. Ozoliņš, Jaunroze.

22980. Pelnu dienā neesot kā-

posti jāvāra, tad kukaiņi kāpostus
nemaitāšot.

J. Bitaks, Litene.

22981. Pelnu dienā nedrīkst kā-

postus vārīt, tad kāposti pelnaini

aug.

E. Skarnele, Kalncempji.
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22982. Pelnu dienā nedrīkst kā-

postus ēst, jo tad vasaru metas

pelni kāpostos.
E. Bērziņa, Mārsnēni.

22983. Pelnu dienā nedrīkst kā-

postus vārīt, tad kāposti neizdo-

sies.

A. Bulēne, Rīga.

22984. Pelnu dienā uz dārziem

jāsēj pelni, tad kāposti labi izdo-

sies.

A. Bulene, Rīga.

22985. Kad Pelnu dienā strādā,

tad metas tārpi uz kāpostiem.
J. Steglavs, Jelgava.

22986. Pelnu dienā vajagot ve-

lēties, tad vasarā uz kāpostiem

pelni (mazi kukainīši) nemetoties.

H. Skujiņš, Smiltene.

22987. Pelnu dienā jātinot lieli

un cieti dzijas kamoli, tad vasarā

augot lielas un cietas kāpostu gal-
viņas un arī lieli kartupeļi.

E. Aizpurve, Lubāna.

22988. Pelnu dienā jāsaslapē un

jāvelē dziju šķetere, lai vasarā uz

kāpostiem nebūtu pelnu.
K. Jansons, Vijciems.

22989. Ja Pelnu dienā būs vēj-

pūtenis, tad vasaru nebūs kāpostu.

J. Rupjais, Asūne.

111. Sakars ar kūkai-

ņ i c m.

22990. Pelnu dienā kaisa pel-
nus dārzā uz dobēm, lai vasarā ku-

kaiņi nemaitā saknes un augļu ko-

kus.

E. Aizpurve, Lubāna.

22991. Kad Budēļu nedēļā sēja,
tad to vasaru daudz mušu.

A. L.-Puškaitis.

22992. Pelnu diena nevar ista-

bu slaucīt, jo tad blusas aug.

E. Viksne, Vecpiebalga.

22993. Ja Pelnu dienā kaut ko

no lauka mājā ved, tad pieved pe-

les.

Zemes Spēks, 1932, 28, 477.

22994. Budēļu vakaru jācep ga-

ļa uz iesma. lesms jāpaglabā un ar

to Ziemas svētku un Jauna gada
vakaros viet- vietās jāizbada dār-

zi, tad vasarā tos kurmji neizrak-

ņās.
Alksnis-Zundulis, Naudīte.

22995. Pelnu dienā mēdza, ne-

vienam neredzot, cept iesma galā

gaļu. Ar to iesmu pavasarā izbak-

stījuši dārzus, lai kurmji tur ne-

tiktu iekšā un neizrakņātu zemes.

D. Ozoliņš, Jaunroze.

IV. Sakars ar lopi cm v n

vistām.

22996. Šai dienā lopiem spalvā

kaisījuši pelnus, lai tos dunduri

un mūsas nekostu.

D. Ozoliņš, Jaunroze.

22997. Pelnu dienā jāizgrābj

pelni un jāglabā līdz lopu ganos

laižamam laikam. Tad lopiem uz-

kaisa katram uz muguras, un ar

citiem pelniem jāiet lopu pulkam
3 reiz apkārt un pēc jāizkaisa ze-

mē, tad lopi nebizos.

Fr. Vāvere, Rembate.

22998. Pelnu dienā ganiem jā-

apskrien trīs reizes ap māju, tad

govis vasarā nebizo.

L. Grīnberga, Mazsalaca.

22999. Kad govīm pupi sprēgā
v. t. p., tad var tā līdzēt: Pelnu

dienu jāiet kaimiņu robežās, jā-
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nocērt pīlādzis un jāpārvelk ač-

gārni mājās. Ar pīlādzi tad jācep

gaļa. Kad ar šo gaļu govīm ap-
smērē pupus, tad sadzīst.

R. Bērziņš, Džūkste.

23000. Budēļu rīkstes jāuzglabā
aitām, kas nemīl jērus.

A. L.-Puškaitis.

23001. Pelnu dienā nedrīkst

vērpt, lai jēri neklīstu.

O. Muceniece, Ventspils.

23002. Kas Budēļu vakara vērpj,
tai aitas paliek aklas.

A. L.-Puškaitis.

23003. Kas Budēļu vakara dara

darāmo (ada), tai būs ragaini jēri.

A. L.-Puškaitis.

23004. Pelnu dienā nedrīkst

adīt, tad jēriem acis bada laukā.

O. Muceniece, Ventspils.

23005. Budēļu vakara nevar

adīt, jo tad budēļiem izdur acis.

A. L.-Puškaitis.

23006. Pelnu dienas rītā vaja-

ga izvārīt biezputru, ielikt tur

mērci, pienu un karoti un tad

vest pie mājām uz kādu kalniņu,
lai ganiem vasarā ir ko ēst.

J. Atteka, Nīca.

23007. Pelnu diena javara gaļa,
lai cūkas labi aug.

A. Zavicka, Sātiņi.

23008. Ja Pelnu dienā cūkas

pusgalvu vāra, tad tai gadā labi

cūkas nobarojas.
L. Berkholce, Vaive.

23009. Pelnu dienas pusdienās

jāvāra biezputra ar cūkas kāji-

ņām, tad tai saimniecei sivēni labi

padodoties tanī gadā.
E. Aizpurve, Lubāna.

23010. Pelnu diena javara cū-

kas kājas.
M. Sils, Nīca.

23011. Pelnu dienas vakarā iet

visi pa mājām apkārt budēļos jeb

„cūku kāzās". Ja kādās mājās šai

vakarā ieiet labi daudz budēļu, tad

saimniecei liela cūku laime.

K. Strūkle, Skrunda.

23012. Pelnu dienā jāskrien ap

cūku kūtiņu, tad sivēni labi izdo-

doties.

H. Skujiņš, Smiltene.

23013. Ja Pelnu dienā vistas

ēdina mucas stīpā, tad tās dēj vi-

sas vienkopus.
V. Johansone, Liepa.

23014. Ja Pelnu diena slauka

istabu, tad vistas izkašā dārzus.

E. Tokele. Sesava.

V. Sakars ar labību un

liniem.

23015. Zemkopji sevišķi ievē-

roja, kurā nedēļas dienā iekrita

Pelnu diena, jo pavasarā tad neko

nedrīkstēja sēt, citādi utis sējai
virsū metušās.

D. Ozoliņš, Jaunroze.

23016. Pelnu diena mātītes ve-

lējās, lai linos brants nemestos.

H. Skujiņš, Aumeisteri.

23017. Pelnu diena jāvelējas,
lai lini labi paaug.

Aizkrācnieks, Tirza.

23018. Pelnu diena vajagot ve-

lēties, tad balti lini augot.

K. Skujiņš, Smiltene.

23019. Pelnu diena vajagot ve-

lēties, tad augot balti lini.

E. Kampare, Vecpiebalga.
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23020. Pelnu diena jāvelējas, lai

balti lini augtu.
H. Skujiņš, Smiltene.

23021. Pelnu dienā jeb Metenī

izvelējuši sējskoteli (priekšdrēbi)
un kreklu, kurus noglabājuši līdz

sējas laikam, lai augtu balti lini

un laba labība.

A. Ģēģeris, Vecpiebalga.

23022. Pelnu dienā jāmazgā li-

nu sējējam krekli, tad kukaiņi li-

nus neēd.

A. Luste, Ozoli.

23023. Pelnu dienā izmazgātu
kreklu vajag vilkt mugurā pirmos
linus sējot, jo tad tie aug svarīgi.

E. Laķis, Ozoli.

23024. Ja Pelnu dienā kalpu sie-

vas apciemo saimnieci, tad tanīs

mājās gaidāmi gari lini.

A. L.-Puškaitis.

23025. Pelnu diena jābrauc ap-

kārt tīrumam, tad aug gari lini.

R. Kalniņš, Lubāna.

23026. Pelnu diena brauka iz-

priecas nolūkā, lai aug gari lini.

V. Joāss, Lubāna.

23027. Pelnu dienā jāiet tālu

ciemā, jo tad augot gap lini.

K. Corbiks, Annenieki.

23028. Pelnu dienā tāli jābrauc,
tad augšot gap lini. Parasti brauc

uz Biržu krogu apslacināt linus.

O. Darbiņš, Birži.

23029. Pelnu dienā jāieber pelni

maisiņā, jāieliek ragaviņās ar ne-

aizsietu galu uz zemi un tad jā-
laižas no kalna. Cik gara stiepu-
sies pelnu strīpa, tik gari augs va-

sara lini.
J. Apsalons, Sēļpils.

23030. Pelnu dienā vizinās no

kalna un skaita: „Svina smagu-
mā, gulbja baltumā, mieta garu-
mā!" Tad aug smagi balti un gari
lini.

H. Skujiņš, Aumeisteri.

23031. Lai gari lini augtu, Pel-

nu dienā jāvizinās.

M. Poriete, Lubāna.

23032. Pelnu dienā vajag lais-

ties no kalna ar ragaviņām, tad

gari lini augs.

V. Zvaigznīte, Zeltiņi.

VI. Sakars ar apiņiem.

23033. Pelnu dienā jāved apiņu
maikstes, tad apiņiem nepiemetas
nekāda liga.

Mucukalns, Stende.

VII. Sakars ar velēša-

nos.

23034. Pelnu diena jāmazgā
krekli, tad tie būs balti.

Alksnis-Zundulis, Naudīte.

23035. Pelnu diena vajag velē-

ties, lai būtu balti krekli.

O. Lide, Rauna.

23036. Pelnu diena jāmazgā

krekli, lai visu gadu būtu balti.

K. Lielozols, Nīca.

23037. Pelnu dienā vajagot maz-

gāt kreklu un nolikt; kad linus sēj,
tad dot to sējējam mugurā, lai

otru gadu lini balti balojoties.
A. Zebuliņš, Vidriži.

23038. Pelnu dienā vajaga ve-

lēties, tad vienmēr būs baltas drē-

bes.
V. Rozīte, Salaspils.
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23039. Ja Pelnu diena velējas,
tad visu gadu ir baltas drēbes.

H. Augstkalne, Ropaži.

23040. Pelnu diena jāvelējas,
lai visu gadu būtu baltas drēbes.

J. Tupesis, Nīca.

23041. Pelnu dienā jāvelējas,
tad visu gadu velēsies baltas drē-

bes.

A. Kondrate, Lenči.

23042. Pelnu diena jāmazgā
krekli, tad tie būs balti.

F. Heidene, Talsi.

23043. Pelnu dienā vajaga ve-

lēties, tad drēbes visu gadu maz-

gājas baltas.

K. Corbiks, Līvbērze.

23044. Pelnu diena jāmazgā

jaunšūtie krekli, tad tie būs balti.

A. Brože, Naukšēni.

23045. Pelnu dienā vajaga ve-

lēties, jo tad visu gadu būs baltas

drēbes.

J. A. Jansons, Piņķi.

23046. Pelnu dienā nevajaga
strādāt parastos dienas darbus, to-

mēr ieteicams velēties, tad drēbes

būs baltas; cept maizi, tad visu

gadu padosies laba maize, un vest

žuburiņus apiņiem, tad apiņi labi

izdosies.

E. Aizpurve, Lubāna.

23047. Pelnu dienā jāvelējas, ja
vairāk ne, tad kājas auti jāizmaz-
gā, lai būtu balti lini.

E. Bērziņa, Mārsnēni.

23048. Pelnu diena jāvelējas, lai

balti lini augtu.
J. A. Jansons.

23049. Ja Pelnu diena velējas,
tad mirkst balti lini.

Atbalss k. 1897. K. Kleķeris, Skujene.

23050. Kad Pelnu dienā velējas

un kāds saka Dieva palīgu, tad ne-

vajaga to saņemt, jo tad drēbes

plīst.
K. Kristape, Olaine.

23051. Pelnu diena ja velējas,
tad drēbes ātri plīst.

K. Kristape, Olaine.

VIII. Sakars ar vērp-

š a nu.

23052. Līdz Pelnu dienai mei-

tām lini jānovērpj. Ja kāda ko-

deļa vēl atlikusies, puiši to pakar
uz skursteņa. Meitām tas ir ļoti
liels kauns. [Sal. Metenis.]

M. Zeltiņa, Vējava.

23053. Pelnu diena sievietes ne-

drīkst vērpt, jo tas ir liels grēks.
K. Corbiks, Dobele.

23054. Pelnu diena nedrīkst li-

nus vērpt, tad lini viegli kā pelni.
A. Oše, Lubāna.

23055. Palnu dīna navaiga linu

sprēst, to nabius lobi lini.

Bez paraksta.

23056. Kad Pelnu dienā vērpj,
tad lini put.

M. Sils, Nīca.

23057. Ja Pelnu diena vērpj,
tad lini put.

K. Lielozols, Nīca.

23058. Pelnu diena nebija brī-

vu vērpt, tad lini izputot.
J. Cinovskis. Snēpele.

23059. Pelnu diena nedrīkst dzi-

ju vērpt, tad tās put kā pelni.
E. Laime, Tirza.
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23060. Pelnu dienā nedrīkst vil-

nu vērpt. Kas vērpj Pelnu dienā,

tā aitām uzaug pelnaina vilna.

K. Jansone, Olaine.

IX. Sakars ar maizes

cepšanu.

23061. Pelnu diena jācep mai-

ze, tad tā nepel.
T. Dzintarkalns, Talsi.

23062. Pelnu dienā jācep maize,

lai tās netrūktu.

T. Dzintarkalns, Talsi.

23063. Pelnu dienā jācep maize,

tad tai citās reizēs nebūs garoza

vaļā.
A. Brože, Naukšēni.

23064. Pelnu diena jācep maize,

lai visu gadu neatlec.

K. Lielozols, Nīca.

23065. Pelnu dienā maize jācep,
tad visu gadu tā neatleks un nā-

košā vasarā būs labi rudzi.

Alksnis-Zundulis, Naudīte.

23066. Ja Pelnu dienā cepuši

maizi, tad tā visu gadu ātri pelē-

jusi.
D. Ozoliņš, Jaunroze.

23067. Ja Pelnu dienā maizi

cep, tad tajā gadā maize dikti

pelē.
J. A. Jansons.

23068. Ja Pelnu diena cep mai-

zi, tad tā cauru gadu pel.

R. Vītiņa, Tukums.

23069. Ja Pelnu diena maizi

cep, tad tajā gadā dikti maize pel.
H. Šiliņa, Dobele.

23070. Pelnu dienā nevajaga
maizi cept, tad tā viegli birst kā

pelni.
A. Vaskis, Tukums.

X. Sakars ar galvas su-

kāšanu.

23071. Pelnu diena nedrīkst gal-
vas sukāt, tad kāpostos utis metas.

P. Zeltiņa, Ikšķile.

23072. Pelnu dienā cilvēki ne-

drīkstējuši galvu sukāt, jo tad gal-
vā utis augušas un tā apmetusies
ar drauzām.

D. Ozoliņš, Jaunroze.

23073. Pelnu dienā nedrīkst gal-
vu sukāt, tad augs tik daudz utu

kā pelnu.
Z. Kozenkrāniuse, Ainaži.

23074. Pelnu diena nevajaga

galvu sukāt, tad utis aug.

K. Kristape, Olaine.

23075. Pelnu dienā nedrīkst gal-
vu sukāt, jo tad galvā daudz utu

augot.
M. Smeilis, Galgauska.

23076. Pelnu dienā nedrīkst ma-

tus sukāt, lai blauzgas galvā ne-

mestos.

J. A. Jansons, Salaca.

23077. Pelnu dienā nedrīkst gal-
vu sukāt, tad augot galvā blauz-

nas.

G. Pols, Vecgulbene.

23078. Pelnu diena nedrīkst gal-
vu sukāt, jo tad zvīņa aug galvā.

E. Bērziņa, Mārsnēni.

23079. Pelnu dienā nedrīkst su-

kāt matus, tad galvā metas blauz-

gas un mati neaug.
L Mennika, Ainaži.

23080. Pelnu diena nedrīkst ma-

tus sukāt, tad galvā blauzgas aug.

T. Rigerte, Brunava.
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23081. Pelnu dienu nav jasuka

galva, jo tad mati neaug.

R. Kalniņš, Lubāna.

23082. Pelnu dienā nedrīkst su-

kāt matus, tad tie neaug.

A. Ozoliņa, Lubāna.

23083. Kad Pelnu dienā galvu
sukā, tad mati izput kā pelni.

Z. Lancmanis, Lejasciems.

23084. Pelnu diena galva nav

jāsukā, tad galvā nav plauku.
A. Zvejniece, Lubāna.

23085. Pelnu dienā nedrīkst ma-

tus sukāt. Ja to dara, tad plauki

piemetas galvā.
A. Zālīte, Bērzpils.

23086. Pelnu dienas rītā neesot

mati jāsukā, citādi visu gadu gal-

va esot pilna ar pelniem.
M. Priedīte, Meirani.

23087. Pelnu diena nedrīkst gal-

vu sukāt, jo tad mati top pelnaini.
A. Vaskis, Tukums.

23088. Pelnu diena mati nav jā-

sukā, jo tad mati put kā pelni.
E. Lacis, Tirza.

23089. Pelnu diena nav galva

jāsukā, citādi mati put kā pelni.

M. Pelēce, Cirsti.

23090. Pelnu dienā nedrīkst ma-

tus sukāt, citādi mati sabirst kā

pelni.
V. Valdmanis, Vecpiebalga.

23091. Ja pelnu dienā galvu su-

kā, tad mati pelnu pilni.
A. Užane, Skujene.

23092. Pelnu dienā nedrīkstot

matus sukāt, jo tad tie paliekot kā

ar pelniem piebērti, vistas kasot

dārzus ārā un kāpostus noēdot

spradži.
Skolnieku pulciņš, Jēkabpils.

23093. Nedrīkst Pelnu dienā ma-

tus sukāt, lai vistas vasarā nekār-

pītu dobes.

A. Ģēģere, Rīga.

23094. Ja Pelnu diena sukā gal-
vu, tad mati zaudē savu spožumu.

V. Greble, Valka.

23095. Pa Pelnu dienu nevar

galvu sukāt, tad mati trusot.

K. Bachmans, Lielnīkrāce.

23096. Kad Pelnu dienā matus

sukā, tad mati trus.

M. Valtere, Jelgava.

23097. Ja Pelnu diena galvu su-

kā, tad galvā metas blauznas.

K. Jansons, Plāņi.

23098. Pelnu diena nedrīkst ma-

tus sukāt, tad aug blaugznas.
H. Šiliņa, Dobele.

23099. Ja Pelnu diena griež ma-

tus, tad galvā ir blaugznas.
V. Oinaskova, Ungurpils.

23100. Pelnu dienā sievietes ne-

drīkst matus sukāt, tad mati cel-

sies stāvus.

V. Grūnbergs, Jaunpiebalga.

23101. Pa Pelnu dienu nevar

galvu sukāt, tad ātri piekūstot.

R. Bērziņš, Džūkste.

23102. Pelnu dienā nedrīkst gal-
vu mazgāt, jo tad kukaiņi noēd

kāļus, rāceņus, rutkus (rukus) un

kāpostus.
M. Driņķe, Ranka.



Pelnu diena — Pērkona diena 1399

XI. Laika zīlēšana.

23103. Kad Pelnu dienā vējots
laiks, tad būs auksts pavasaris un

trūks lopu barības.

J. Rubenis, Ērgļi.

23104. Pelnu dienā velns iemet

ūdenī akmeni, kuru atkal izvelk

Krustdienā (Debesbraukšanas die-

nā), tāpēc arī līdz Pelnu dienai

var peldēt un mazgāties tekošā

ūdenī. [Sal. Krustdienā, Jēkabs.]

K. Jansons, Plāņi.

XII. Precību zīlēšana.

23105. Ka meita da gavēņa lai-

ka naizguoja pi veira vai puisis

naaprecējās, tod jīm vajag pyrmā
gavēņu dīnā, Palnu dīnā, pakuort
uz mugorys, kab jei vai jis nare-

dzeitu, plyku nu goļis kaulu, tod

jī uz ūtra goda ar taipat paliks
sēdēt.

V. Podis, Rēzekne.

23106. Pelnu dienā meitām

slaumi jāaiznes un jāizkaisa uz

krustceļa, tad jāklausās kurā pu-

sē suņi rej, jo no tās puses tautas

jās.
A. Užāne, Skujene.

PESTEĻI.

23107. Kad kas laukā putnu,

jeb sagrozītas vārpas labībā, jeb

nosprāgušu kaķi kūtī, jeb citu kā-

du ērmu atrod, tad tādi pesteļi nā-

kot no velna.

G. F. Stenders, Kurzeme.

23108. Kad olas, sārņi, nešļavas

un pūšļaki kūtī jeb mājā ienesti,

tad tas ir ar zīlnieku ziņu. Zīlnie-

ki arī vien vislabāki zinot, ko ar

tādām ienestām var darīt un kā

nesējam var atriebt un atkosties.

[Sal. zīlnieks.]

K. Silings, 1832. g., Tirza.

23109. Kā viņi [latvieši] bīstas,
kad olas, gaļa, dzīpari, sārņi un

nešļavas jeb pesteļi kaut kādi kūtī

ienesti, kad nosprādzis kaķis jeb
kaula gabals stallī ienests.

K. Silings, 1832. g., Tirza.

PĒDAS.

23110. Ja iet pa tām pēdām,
kur cilvēki lamādamies staigāju-

ši, tad dabūn kādu ļaunu kaiti, se-

višķi kājās.
P. S., Rauna.

23111. Ja kāds lops pārejot pār

nešķīstām pēdām, tad viņam tū-

liņ piesitoties kāda vaina un lops
nonīkstot.

H. Skujiņš, Aumeisteri.

PĒKŠENES (PolYgala).

23112. Pēkšņi saslimušus bēr-

nus, arī pieaugušus, ārstē ar pēk-
šenēm, tanīs mazgājot vai dzert

dodot. Viņas ņem arī pie bērnu

mazgāšanas, kad tie nemierīgi

guļ, kādēļ ap Vestienu tās sauc

arī par miega zālītēm. Ar pēkše-
nēm mazgā vēl rokas, kad tās

grib dabūt baltas.
J. Ilsters.

PĒRKONA DIENA.

23113. Pērkona diena ir Pētera

diena.

H. Skujiņš, Smiltene.

23114. Pētera dienu sauc arī

par pērkona dienu.

H. Skujiņš, Aumeisteri.
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PĒRKONKAZIŅA.

23115. Ja bebrukaza pavasarī

aizbrēc, tad būs jāraud; bet ja to

dzird pirmo reiz krikojam, tad

būs jāsmejas.
A. Bīlenšteina rokraksts, Saldus.

23116. Kad pērkonkaziņa aiz-

brēc, ta visu gadu būs jāklibo.
A. Bīlenšteina rokraksts.

23117. Ja pērkonkaziņa mur-

mina, tad sagaidāms pērkons.

M. Zaķe, Gatarta.

PĒRKONS.

I. Pērkons par dievību.

23118. „Fuitque alicubi rerum

divinarum inscitia tanta, ut.
..

alii tonitrua invocarent." Garīgu
lietu nezināšana bija dažās vietās

tik liela, ka daži pērkonus pie-
sauca.

Jezuitu ziņojums no Rīgas,
1594. g.

23119. Observant quoque hanc

consuetudinem m hodiernum us-

que diem, quando magna est sic-

citas terrae, m defectu pluviae,
solent m collibus inter densissi-

mas sylvas tonitrua adorare, ei-

que immolare juvencam nigram,
hircum nigrum et gallum nigrum,

quibus mactatis ritu suo conveni-

unt plurimi cx vicinia, ibidem

convivantes et potitantes, invo-

cando Percunum, i. c. deum tonit-

ra, omnium primo infundentes

craterem cerevisiae, quem ter cir-

cumferentes circa ignem ibidem

excitatum, postremo effundunt m

ignem orantes Percunum, ut plu-
vias fundat et imbres. (Līdz šai

pašai dienai turas pie šāda iera-

duma. Kad ir liels zemes sausums

un nav lietus, tad viņi biezos me-

žos uz pakalniem pielūdz pērko-

nu un ziedo tam melnu teļu, mel-

nu kazlēnu un melnu gaili. Kad

tie ir nokauti, tad viņi pēc sava

ieraduma sanāk ļoti daudz no

apkārtnes, ēd un dzer tur kopā,

piesauc Pērkonu, ielej viņam vis-

pirms trauku alus, ko tad trīs rei-

zes nes ap turpat aizdedzinātu

uguni un pēdīgi ielej to tai ugunī,

lūgdami Pērkonu, lai viņš dotu

lietu.
D. Fabrīcijs, 1610. g.

23120. Kad liela vētra cēlās un

pērkons rībēja, tad ņēma tie vie-

nu salu speķa uz saviem kamie-

šiem un nesa to apkārt ar šādiem

vārdiem: „Mīļais Pērkons, nedari

man nekādu skādi uz mana lau-

ka, tad es tev došu šo speķa
salu!" Bet kad vētra pārgāja un

pērkons norima, tad tie paši apē-

da to speķi.
J. F. Bankava Sprediķu grā-

mata, 1725.

23121. Priekš pērkona mājas
tēvam bija jāņem liels pods gaļas
un jāapstaigā ap visiem laukiem

un pļavām. Kad pērkons bija pār-

gājis, nekādu skādi nepadarījis,
tad mājas tēvs ar visu saimi ap-
ēda to gaļu priecādamies, ka pēr-
kons viņus pieminējis. Bet kad

bija kāda skāde padarīta, tad ga-

ļu atstāja neēstu un sacīja, ka

ļaunais gars to esot darījis.
E. Spriois, Mazsalaca.

23122. Vēl līdz 1800. gadam

Ventspils apkārtnē starp tāmnie-

kiem bijuši sastopami ļaudis, kas

slepus pielūguši Pērkonu un Lai-

mu.

Brīvā Zeme, 1928. 2. jūnijā.
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23123. Zlēkā bijusi kāda Ozol-

birze, kur stāvējis Pērkona ozols.

To birzi ļaudis turējuši par svētu.

J. G. Biitners, Inland, 1836, 139.

23124. Kad dzirdēja kur pēr-

konu rūcam, tad mēdza sacīt:

„Pērkoniņš [nekad: Dieviņš] kā-

jās!" Tāpat arī dažreiz teica:

„Pērkoniņš [jeb Dieviņš] baras."

P. S., Rauna.

23125. Tautas mutē vēl tagad die-

vina pērkoni, ko neuzskata vis par

kādu dabas spēku, bet trīcēdami

klausās viņu rūcam, sacīdami:

„Dieviņš baras! Lūk, nedrīkst vis

tā dzīvot, kā līdz šim." Arī visus

darbus pērkona laikā metpie ma-

las un saka: „Kad Dievs strādā sa-

vus darbus, tad mēs, pasaules bēr-

ni, nedrīkstam strādāt savus." Pēr-

kona laikā strādāt veci ļaudis tu-

ra par lielu grēku.

N. 0., Jaunpiebalga. Balss,
1887. 23. nr. A. L.-P. Kr.

23126. Kad pērkons rūc, tad

vectēvs bērnus barot. Stāsta arī,

kad pērkons rūc, tad Dievs brau-

cot pa debesīm ar akmeņu vezu-

mu: tiklīdz vezums gāžoties, pēr-
kons sperot.

A. L.-P., Talsi.

23127. Kad pērkons rūcot, tad

Dievs braucot pa debesīm ar ak-

meņu vezmu: kad vezms gāžo-
ties, tad pērkons sperot.

R. Bērziņš, Džūkste.

23128. Ka pērkona rūkšana ce-

ļoties no Pērkona braukšanas pa

debesīm, to ticējuši arī vācieši un

krievi.

P. S.

23129. Kad pērkons rūcot, tad

Vectēvs bērnus barot.

R. Bērziņš, Džūkste.

23130. Pērkona grāvieni esot

Dieva bārieni.

K. Lielozols, Nīca.

23131. Lāstu vārds: „Ka tev

simtu pērkonu!"
Ēdoles Kārlis, 1834.

23132. Pērkons ceļas tad, kad

velns strīdas ar Dievu. „Tu mani

nenositīsi, es noslēpšos." „Nē, ne-

noslēpsies." „Es cilvēkā ielīdīšu

un noslēpšos." „Kad cilvēku no-

speršu, tad piedošu viņam grēkus,
bet tevi vispirms dabūšu." Tāpēc

pērkona laikā vajaga sēdēt mājā,
aizdedzināt sveci un lūgt Dievu.

V. Juoņus, Pustiņa.

23133. Kad pērkons rūc, tad

ļaudis saka, ka Velns ar Dievu ri-

pas sitot.

K. Lielozols, Nīca.

23134. Arī vācieši ticējuši, ka

Dievs spēlējot debesīs ķēģeļus, no

kā ceļoties virs zemes pērkons.
P. S.

23135. Ka pērkons velnu meklē

un ka velns aplam no pērkona bē-

got, tās ir vecu bābu pasakas . ..

Tāpat tas arīdzan nieki, ko daži

par pērkona lodēm jeb akme-

ņiem sapņo, ar ko pērkons spe-

rot.

G. F. Stenders, Augstas gudrī-
bas grāmata, 17962

,
30.

23136. Vecais tēvs rūc un zi-

bens sper ar lodi tur, kur velns

piesities.
Latv. ļaužu draugs, 1834. 183.

23137. Pērkona laikā tie [lat-

vieši] sacīja, ka Pērkons Jodu gai-
not un to meklējot ar zibeni no-

spert; kur nu tas nabags Jods

bēgdams ieskrienot, vai kādā mā-

jā, vai kokā, tur arī Pērkons zi-

beni metot pakaļ. Tādēļ tie arī ļo-
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ti bijās, un gribēdami bēgošo Jo-

du no mājas atsargāt, tie apgāztu
katlu priekš durvīm lika.

Latviešu draugs, 1840, 24.

23138. Pērkons sper tikai tur,

kur kāds ļauns gars paslēpies.
P. S., Rauna.

23139. Parkvuns sper tikai ty-
mās budonkuos, kuruos ir apsame-

tīs nalobais (valns).
B. Spūlis, Vārkava.

23140. Arī vācieši un krievi ti-

cējuši, ka Pērkons vajājot ļaunus

garus, sevišķi velnu.
P. S.

23141. Pērkons iesper tur, kur

apslēptas kādas mantas vai kāds

naudas pods.
A. Aizsils, Veckalsnava.

23142. Nesaki negaisa laika:

„Velns", jo tad mājā iespers.

A. Bruvele un Suse, Ape.

23143. Ja lietus līstot un pēr-

kons rūcot, tad kāda ragana paš-
laik mirstot.

V. Līce, Nītaure.

23144. Lai pērkona laikā velns

nepaslēptos mājā, tad aiztaisa vi-

sus logus, durvis un krāsnis. Su-

ņus un kaķus dzen no istabas

laukā.

V. Juoņus, Pustiņa.

23145. Pērkona negaisa velns

bēgot vecā ēkā.

A. Cirsis, Kalupe.

23146. Pērkona laikā velns slēp-

jas no Dieva zem kokiem jeb
krūmos, tādēļ tad nevajaga stā-

vēt zem koka.

V. Juoņus, Pustiņa.

23147. Ja pērkona laikā paiet
zem koka, tad koka mizā jāie-

griež krusts, citādi iespers.

E. Laime, Tirza.

23148. Esot veca ieraša pie kat-

ra stipra pērkona spēriena pār-

krustīties.

T. Ziemele, Smiltene.

23149. Pērkons dzenā ļauno

garu un sper, kur šis piespiedies;

tādēļ pērkona laikā aizmet krus-

tu priekšā, lai ļaunais gars bēg

projām.
J. K. Dambergs, Ēdole.

23150. Kad pērkons rūc, tad

vajagot trīs reizes aizmest krustu

priekšā, lai paliktu svēts un pēr-
kons nevarētu iespert.

E. Priediņa, Renda.

23151. Pašlaik, kad zibsnī, jā-
met krusts no pieres uz smakri

un tad pāri vaigiem, tad neiespe-
rot. Priekš kādiem astoņiem ga-

diem Tirzā arī es tā tiku darī-

jusi.
M. Vētra, Tirza.

23152. Ja cilvēks iet kaut kur

pērkona laikā, tad zibeņam parā-

doties, viņš met krustu priekšā,
lai ļaunais gars to neapsēž.

K. Corbiks, Penkule.

23153. Kad pērkona laikā zibi-

ņo, jāpārmet krusts, lai velns ne-

varētu paslēpties, citādi pērkons

iespers.
J. A. Jansons, Rāmuļi.

23154. Pērkona negaisā vajag
mest krustus, tad zibens neno-

sper.
M. Valdmane, Zaļāmuiža.
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23155. Kad pērkona laikā redz

zibeni, tad cilvēki nojem cepuri
un pārmet krustu, jo citādi var

nospert.
V. Pilipjonoks, Asūne.

23156. Pērkons briedina mie-

žus un rudzus.

Aronu Matīss, Bērzaune.

23157. Ļaudis stāsta, ka pēc

pirmā pērkona kokiem atlecot

miza, jo visa zeme tiekot satrici-

nāta.

V. Pilipjonoks, Asūne.

23158. Pērkona laikā nedrīk-

stot svilpēt, dziedāt, kliegt un

stipri runāt, lai pērkons mājā ne-

iespertu.
T. Ziemele, Smiltene.

23159. Negaisa laikā nedrīkst

svilpot, citādi zibens nospers svil-

potāju.
J. Jurēvics, Kruķu pag., Šau-

ļu apr., Lietuva.

23160. Negaisa laika nedrīkst

smieties, citādi zibens iespers.
J. Jurēvics, Kruķu pag., Šau-

ļu apr., Lietuva.

23161. Pērkona laikā neesot

brīv smieties, jo tad pērkons spe-

rot.

V. Līce, Līgatne.

23162. Pērkona laika nevajaga

ne ēst, ne strādāt.
V. Juoņus, Pustiņa.

23163. Pērkona negaisa neesot

brīv ēst, jo tad pērkons sperot.

E. Priediņa, Renda.

23164. Pērkona laikā nedrīkst

neko strādāt, citādi tur iesper zi-

bens.

M. Berķis, Ozolnieki.

23165. Pērkonu laika nedrīkst

strādāt.

V. Amoliņa, Olaine.

23166. Pērkona laikā nestrādā.

H. Skujiņš, Smiltene.

11. Pērkons atsvabina

zemi no indes.

23167. Pēc pirmā pērkona sāk

ledus smirdēt, ja tas vēl ir uzgla-

bājies. Visstiprākais pērkons ir

Mārgrietas dienu (20. jūlijā). Pēr-

kona spēriens nojem ģiftīgām lie-

tām ģifti, bet nekaitīgas lietas tiek

saģiftētas.
S. Gūberts, 1688.

23168. Pavasarī zemē var sēdēt

tad, kad pirmais pērkons bijis, tad

nesaslims. [Sal. dzeguze.]
A. Tidriķe, Pabažu jūrmala.

23169. Priekš pērkona pavasarī
nedrīkst zemē sēdēt. Papriekš jā-

nospļaujas trīs reizes, kad atsēžas

un atkal kad uzceļas, jo citādi var

piemesties kādas slimības.

I. Mennika, Ainaži.

23170. Nevajaga pavasarī priekš

pērkona sēdēt uz zemes, tad vairs

nevar piecelties.
J. Cinovskis, Snēpele.

23171. Pirms pērkoņa negaisa

pavasarī nedrīkst sēdēt zemē; kas

sēd, tam jāmirst.
S. Dunkule, Jaunauce.

23172. Uz zemes, ko vēl pērkons

neesot iztricinājis, nedrīkstot gulēt,
tad paliekot slims.

K. Skujiņš, Smiltene.

23173. Ja ir pērkons bijis, tad

var iet basām kājām.
K. Corbiks, Kroņa-Vircava.
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23174. Ja pavasarī nav bijis ne-

vienu reizi pērkons, tad nav brīv

staigāt ar kailām kājām un gulēt

pie zemes, jo pērkons neesot izvil-

cis ģiftes.
M. Macpane, Alsunga.

23175. Pērkons ir gaidāms, kad

karstā laikā it kā migla redzama;

kad karstā laikā sāk apmākties un

izceļas vējš; kad karstā laikā pēk-

šņi izceļas viesulis; kad pēc karstas

dienas arī vakarā ir karsts un rā-

dās rūsa; kad pēc stipra vēja pa-
liek ļoti silts; kad karstā laikā pēk-

šņi izceļas melns mākons; kad kar-

stā laikā ap sauli savelkas mākoņi.

A. Grigāns, Gārsene.

23176. Cik reiz ziemā cirīšus sit

(lauskis sper), tik reiz vasarā pēr-
kons sper.

K. Jansons, Plāņi.

23177. Kad vasaru saulainā die-

nā pļavās uz zāles lapām ir redza-

mas tādas kā putas, tad sagaidāms

pērkons.
K. Pavasare, Araiši.

23178. Ja cilvēkam smagi kauli,
tad būs pērkons ar lietu.

M. Navenickis, Zasa.

111. Pērkons zīlēšana.

23179. No kuras puses pavasarī
pirmais pērkona negaiss nāk, no

tās puses negaiss nāks visu vasaru.

A. Užāne, Skujene.

23180. Pavasarī no kuras puses

nāk pirmais pērkoņa negaiss, no tās

puses visu vasaru lietus nāk.

J. Skara, Jaunpiebalga.

23181. Pavasarī kurā pusē pēr-
kons iet pirmo reizi rūkdams, tur

iet visu vasaru.

V. Alke, Jaungulbene.

23182. No kuras puses pavasarī

pirmais pērkona negaiss nāk, no

tās puses vasarā visi negaisi nāks

un nogrims.
L Kažoka, Lubāna.

23183. Pavasarī, kad rūc pirmo
reizi pērkons tieši virsū jeb kaut

kur tālu kādā nomalē, tad tur, kur

pirmo reiz rūc, tur rūc tanī vasarā

vienmēr.

E. Aizpurve, Lubāna.

23184. Ja pirmais pērkons pava-
sarī aiziet gar malu, tad vasaru tai

apvidū nav pērkona.
J. Laimiņš, Druviena.

23185. Kuru ceļu pērkons pava-
sarī pirmo reiz ieņem, pa to iet vi-

su vasaru.

H. Skujiņš, Smiltene.

23186. Ja grib zināt, kur pa va-

saru līs maz un kur līs daudzlie-

tus, tad esot jāskatās, pār kurām

vietām pavasarī pirmais pērkona
lietus ejot; vēlāku tur iešot katrs

lietus padebess.
Balss, 1878, 23.

23187. Ja pavasarī pirmais pēr-
kons nāk ar ziemeļu vēju, tad būs

auksts pavasaris; ja ar austruma

vēju, tad būs sauss un silts pavasa-

ris; ja ar dienvidus vēju, tad būs

silts laiks odiem, mušām, dundu-

riem un čūskām; ja ar vakara vē-

ju, tad būs slapjš pavasaris.

J. B. von Fischer, Lieflāndisches

Landwirtschaftsbuch, 1753, 94. lpp.

23188. Ja pirmais pērkona lie-

tus nāk no vakariem, tad sagaidā-
ma slapja, ja no rītiem, tad sausa

vasara, bet ja no ziemeļiem, tad

auksta, un ja no dienvidiem, tad

karsta vasara.

E. Krafte, Iļģuciems.
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23189. Pa vasarā, kad uznāk pir-
mais pērkons, jāskatās, uz kuru

pusi tas aiziet. Ja tas ieiet zieme-

ļos, tad sagaidāma auksta un ne-

auglīga vasara, ja aiziet uz citām

pusēm, tad vasara silta.

J. Vanags, Skrunda.

23190. Kad pirmais pērkons no-

iet pa dienvidus pusi — būs silta

vasara, kad pa ziemeļa pusi —

salta.
Atbalss k. 1894. g. P. Lo-

dziņš, Sēļpils.

23191. Kad agra pavasarī pēr-

kons, tad silta vasara.

K. Lielozols, Nīca.

23192. Ja pavasarī agri uznāk

pērkons, tad būs ražīga vasara.

H. Jankovska, Rīga.

23193. Ja pērkons klusajā nedēļā
braukā, tad naktssalnas vairs ne-

slauka rudzu agros ziedus.

Dienas Lapa, 1890, 76.

23194. Ja pavasarī pirmais pēr-
kona debess pāriet pāri un nelīst,

tad būs sausa vasara.

J. Skara, Jaunpiebalga.

23195. Ja pērkons rūc no dienvi-

diem vai no rītiem, tad raža būs

laba. Ja rūc no rietumiem, tad gai-
dāma neraža.

P. Ortmans, Nogale.

23196. Ja pērkons pirmo reizi

nāk no dienvidiem, tad vasara būs

silta, ja no ziemeļiem, tad salta.

E. Lacis, Tirza.

23197. Ja pavasarī pirmais pēr-
kona lietus nāk no Polijas puses,

tad gaidāms bagāts gads.
K. Lindbergs, Jelgava.

23198. Ja pavasarī pirmais pēr-
kona lietus no Kurzemes puses, tad

būs auglīga vasara.

L. Rone, Ikšķile.

23199. Ja pirmais pērkons nāk

no Rīgas puses, tad būs bagāts

gads.
K. Jansons, Plāņi.

23200. Kad no pirmā pērkona lie-

tus nelīst, tad tai gadā ir sausa va-

sara, bet ja līst, tad neviens pērko-
na lietus neiet garām.

Z. Lancmanis, Lejasciems.

23201. Ja pērkons ierūc kailos

mežos, tad ir gaidāma slikta raža.

L. Lauksaimnieks, 1921, 10.

Limbažu un Valmieras ap-

kārtne.

23202. Ja pavasaros kailos kokos

iesper pērkons, tad tukšs gads.

K. Kristape, Olaine.

23203. Ja pērkons ierūc kailos

mežos, bet ezeros vēl nav ledus iz-

gājis, tad tomēr sagaidāma ne visai

slikta raža.

L. Lauksaimnieks, Dzērbene.

1921, 10.

23204. Ja pērkons ierūc pavasarī
kailos kokos, tad gaidāma auksta

vasara.

R. Šmits, Ezere.

23205. Ja sniegā un tukšos (bez

lapām) mežos pirmo reiz pērkonu

dzird, būs auksts pavasaris.
E. Laime, Tirza.

23206. Ja pērkons pavasarī pir-

mo reiz ierūc kailos kokos, tad būs

kaila vasara.

K. Corbiks, Svēte.

23207. Ja pavasarī pirmais pēr-
kons ierūc kailos kokos, tad pare-

dzama auksta vasara.

K. Lindbergs, Jelgava
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23208. Pavasarī, kad pērkons ar

zibini nāk, pirms kokiem vēl nav

lapas plaukušas, tad būšot neauglī-

ga vasara.

K. Corbiks, Jelgava.

23209. Ja pavasarī uznāk pēr-
kons, kad kokiem vēl nav lapu, tad

būšot tukšs gads.
K. Corbiks, Tukums.

23210. Pērkons kailos kokos —

gaidāms neražas gads.

K. Corbiks, Kroņa-Vircava.

23211. Ja pērkons pirmo reiz rūc

pavasarī, kad koki vēl pliki, — būs

sausa vasara.

Fr. Prūsis, Virbi.

23212. Ja pērkons ierūc kailos

kokos, tad būs slikta raža.

J. A. Jansons, Rīga.

23213. Ja pērkonu dzird priekš

lapu plaukšanas, būs auksta vasara.

R. Vītiņa, Tukums.

23214. Kad pērkons pirmo reiz

iesper kailos kokos, tad būs neaug-

līgs gads.
K. Corbiks, Valgunde.

23215. Kad pērkons rūc, kamēr

kokiem vēl lapas nav plaukušas, tad

būs auksts pavasaris un tukša va-

sara.

P. Zeltiņa, Jaunpils.

23216. Arī Vācijā ļaudis ticējuši,
ka tad būšot neraža laukos un ne-

laime pie lopiem, ja pirmais pēr-

kons parādoties, kamēr pavasarī vēl

kaili koki.
P. S.

23217. Ja jau priekš Lieldienām

rūc pērkons, tad būs barga vasara.

P. Zeltiņa, Ikšķile.

23218. Ja pērkons aizrūc ledu

upēs un ezeros, tad būs auksta va-

sara.

A. Zaķe, Lizums.

23219. Ja pērkons ruc, kamēr vēl

ir ledus, tad būs auksts pavasaris.
J. Jansons, Ile.

23220. Ja agrā pavasarī, pirms

sniegs vēl nav nokusis, uznāk pēr-
kona negaiss, tad gaidāms auksts

un garš pavasaris.
A. Užāne, Skujene.

23221. Ja pērkons aizrūc pilnus
mežus sniega, tad ir laba vasara.

V. Alke, Jaungulbene.

23222. Ja pērkons ierūc pavasari,
kad kokiem ir lapas, tad nākošā

vasara auglīga, bet ja ierūc pēr-

kons, kad nav lapu, tad neauglīga

vasara.

L. Kļaviņa, Cesvaine.

23223. Ja pērkons pirmo reiz ie-

rūcas neaplapotos kokos, tad būs

auksta vasara, bet ja pērkons pir-

mo reiz ierūcas aplapotos kokos,

tad būs silta vasara.

A. Lau, Mežotne.

23224. Ja pērkons pavasarī pir-

mo reiz ir spēcīgs un zibins izpla-
tās lielās strīpās uz leju, tad vasa-

ra būs barga, bet zāle augs liela.

M. Breikša, Līgatne.

23225. Kad ķirši zied un ir pēr-

kons, tad vasarā būs daudz augļu.

M. Ķikuts, Nīca.

23226. Kad pavasarā pirmais pēr-

kons stipri bargs, tad vasarā nebūs

bargu pērkonu.

Atbalss k. 1894. P. Lodziņš,

Sērpils.
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23227. Ja pērkona negaiss aiziet

rūkdams uz ziemeļiem, tad pēc tri-

jām dienām tas nāk atkal atpakaļ.

J. Cinovskis, Alsunga.

23228. Ja vasaras sākumā pēr-
kons mēģinājis divi dienas kāpt uz

vakariem, bet ziemelis viņu atspiež,
tad trešā dienā katrreiz uznāk pēr-
kons.

K. Lielozols, Nīca.

23229. Ja pērkona debess iegrie-
žas ziemeļu pusē, tad līdz nāka-

mam pērkonam pastāvēs vēss laiks.

H. Skujiņš, Smiltene.

23230. Pec pērkona laika sagai-
dāms auksts laiks.

J. Banazis, Nīca.

23231. Ja priekš Jāņiem pērkons
rūc pa nakti, tad būs neauglīga
vasara.

P. Zeltiņa, Ikšķile.

23232. Ja pirmo reizi pērkons

jūrā dzirdams, tad bagāta jūra būs.

J. Neimanis, Aloja.

23233. Kad rudeņos vēlu vēl pēr-
kons rūc, tad būs vēls un slapjš

pavasaris.
K. Lielozols, Nīca.

23234. Pirmo pērkonu dzirdot

nauda ķešā jāžvadzina, lai tai gadā
naudas neaptrūkst.

K. Jansons, Plāņi.

23235. Kad pavasarī pirmo reizi

dzird pērkoni rūcam, tad jāsit ar

naudu par pieri, lai būtu daudz

naudas.
K. Celmiņš, Balvi.

23236. Ja vēlu rudenī pērkons,
tad būs karš.

E. Miglava, Rīga.

IV. Pērkons dziedēšana.

23237. Kad Zane pirmo reiz dzir-

dēja pērkonu rūcam, tad paņēma
akmeni un grieza trīs reizes par

galvu, jo tad šai gadā galvas sāpes
nemanīšot.

C. Fuchss Zane, 1852, 12.

23238. Kad pavasarī dzird pirmo
reiz pērkonu, tad, nekustoties no

vietas, jāpaņem no zemes akmens,

jāpadauza ar to trīs reizes par gal-

vu un jānoliek atkal tai vietā, kur

tas stāvējis. Tad visu gadu nesāpēs
galva.

F. Brīvzemnieks, 1881. VI, 194.

23239. Kad pirmo reiz pērkoni

dzird, tad ar akmeni jāspaida gal-

va, pēc tam akmens jānoliek tanī

pašā vietā, kur bijis, tad galva ne-

sāp.
A. Ozoliņš, Barkava.

23240. Jaunā gadā pirmo reiz

kad pērkonu dzird, tad jāņem ak-

mens un deviņi reiz jāpiesit pie pie-

res; akmens jānoliek atkal tai pašā
vietā. Tad galva nesāpot.

M. Koškina, Elēja.

23241. Kad pirmo reizi vasaru

dzird pērkoni rūcot, jāpaņem ak-

mens, jāsit ar to trīs reiz pa pieri

un jāpārmet pār galvu, tad visu va-

saru galva nesāp.

M. Baltiņa, Meņģele.

23242. Kad pavasarī pirmo reizi

pērkons rūc, tad jāņem akmens,

jāliek pie pieres un jāsviež prom

pār galvu, tad galva nesāp.

A. Aizsils, Kārķi.

23243. Pavasari pirmo reiz pēr-

koni dzirdot, vajaga apdauzīt galvu

ar akmeni, tad tai gadā galva ne-

sāP-
P. Zvirgzdiņš, Mārciena.
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23244. Pirmā pērkonā rāpus ar

galvu akmins jābada, lai galva ne-

sāp.
K. Jansons, Kurzeme.

23245. Pērkonu pirmo reiz dzir-

dot, jāsit ar pieri pret akmeni, lai

tai gadā galva nesāp.

V. Spandegs, Pociems. K.

Jansons, Plāņi.

23246. Ja pirmo reiz dzird rūcam

pērkoni, tad uz galvas jāuzliek ak-

mens, lai galva nesāpētu.

A. Bulēne, Turaida.

23247. Pavasarī pirmo reizi pēr-
koni dzirdot, jādauza galva ar ak-

meni, lai nesāp.

A. Brože, Naukšēni.

23248. Kad pirmais pērkons rūc,

tad ar akmini 3 reizes jāsit par pie-

ri, tad galva nesāp un laba atmiņa.

J. Steglavs, Jelgava.

23249. Kad pavasari pirmo reiz

pērkonu dzird, tad jāņem apaļš ze-

mes akmins un jāsit trīs reizes

bērniem par pieri, tad viņiem gal-

va nesāp.
E. Linge, Salaspils.

23250. Kad pavasarī pirmo reiz

dzird pērkonu rūcam, tad jādauza

galva pie akmeņa, lai nesāp.

A. Zālīte, Bērzpils.

23251. Ja pirmo reiz dzird pēr-
konu rūcam, tad vajaga ar akmeni

piesist pie galvas, tad galva nesā-

pēs.
T. Rigerte, Brunava.

23252. Kad izdzird pirmo reiz

pērkonu, tad jāsit galva pret ak-

meni, lai nesāp.

I. Kažoka, Lubāna.

23253. Pavasarī, pirmo reizi pēr-
koni dzirdot, jāsit ar akmeni par

galvu, lai galva nesāpētu.

J. A. Jansons, Piņķi.

23254. Kad dzird pirmo reizi pēr-
koni, tad jāsit ar akmeni pa galvu,
lai galva visu gadu nesāpētu.

K. Corbiks, Jelgava.

23255. Ja pirmo reizi dzird pēr-
konu rūcam, tad vajaga pieri trīs

reizes pie akmens mūra pabraucīt,
tad galva nesāpēs.

V. Priedīte, Mālpils.

23256. Ari vācieši ticējuši, ka pir-
mā pērkona laikā jāpiesit ar akme-

ni pie pieres, lai vēlāku galva jeb

mugura nesāpētu.
P. š.

23257. Pirmo reizi pērkonu dzir-

dot, jāsit galva pret mūri, tad ne-

sāpēs.
M. Poriete, Lubāna.

23258. Lai galva nesāpētu, pie
pirmā pērkona negaisa jāvelk gal-
va gar mūra sienu no apakšas uz

augšu.
M. Vētra, Tirza.

23259. Kad pirmo reiz dzird pēr-
konu, tad vajaga mest zemes uz

galvas, lai nesāp galva, vai arī ar

akmeni pa galvu sist, tad arī tanī

gadā galva nesāp.

R. Bērziņš, Džūkste. J. Trei-

mans, Bērze.

23260. Kad pirmo reiz dzird pēr-
konu, tad jāņem trīs reiz no zemes

smiltis un jāapspaida piere, lai tai

gada galva nesāp

K. Jansons, Plāņi.
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23261. Kad pavasari dzird pirmo
reizi pērkonu, tad vajaga trīs reizes

kūleni mest, lai pērkons nenospertu
un pats visu gadu būtu vesels.

V. Juoņus, Pustiņa.

23262. Kad pirmo reizi dzird pēr-
konu rūcam, tad vajaga trīs reizes

pārmest kūliņus; tad nebūs bail,

pērkons nespers.

J. Apsalons, Sēļpils.

23263. Kad dzird pirmo reizi pēr-
koni rūcinām, tad vajag trīs reizes

mesties pār galvu; tad nesāp galva.

N. Stepanovs, Nīca.

23264. Kad pirmo reizi dzirdi pa-

vasara pērkoni, tad vajadzīgs mest

kūliņus, jo tad visu gadu nesāpēs

galva.
A. Aizsils, Zilupe.

23265. Pavasarī, kad pirmo reizi

dzird pērkonu, jāmet trīs reizes kū-

lenis, tad tanī gadā nesāp galva.
V. Krieviņš, Mārupe.

23266. Pirmo pērkonu dzirdot

kūleni met, lai mugura nesāp.
K. Jansons, Viļāni.

23267. Pavasarī, pirmo reizi dzir-

dot pērkoni, jāmet kūlieņi, lai va-

saru pie darba mugura nesāp.
V. Miķelans, Dunava.

23268. Pavasar, kai izdzierdēs

pyrmū pārkyuni, tyulīt juomat

kyuliņi, tad vosorā nasuopēs mu-

gura.

T. Beča, Preiļi.

23269. Kad pērkons pirmo reizi

pavasarī rūc, vajag pārmest kūle-

ņus, lai nesāpētu mugura.

J. A. Jansons.

23270. Kad pavasar grauž pyr-
mais pārkyuņs, vajag mest kyuli-
ņus, lai vosor, rudzus pļaunūt, na-

suopātu mugura.
T. Beča, Preiļi.

23271. Pirmo pērkonu dzirdot, 3

reiz uz rokām „rats jāapmet," lai

kauli nesāp.

K. Jansons, Pilda.

23272. Kad pirmo reizi gadā
dzird pērkoni, vajaga valstīties pa

zemi, tad nebūšot kaulu sāpju.

K. Corbiks, Kroņa-Vircava.

23273. Kad pirmo reiz pērkons,
tad vajag trīs reizes kūleņus ap-

mest pie kailas zemes, tad būs

slaids augums.
T. Cimdiņa, Ķoņi.

23274. Arī Vācijā bijis vecs iera-

dums pirmā pērkona laikā kūle-

ņus mest, lai mugura jeb galva ne-

sāpētu.
P. S.

23275. Kad pirmo reiz dzird pēr-

konu rūcam, tad jāspaida galva ar

sudraba naudu, tad nesāpēs.

Z. Lancmanis, Aduliena.

23276. Ja pirmo pērkonu dzird

ārā, tad nesāpēs galva, ja istabā,

tad visu gadu sāpēs galva.
V. Priedīte, Mālpils.

23277. Kad naktī rūc pērkons un

kāds saka, ka viņš no pērkona sa-

bijies, tad veci cilvēki sacīja ta:

„Pērkonīts neviena nebaida!"

K. Veinberga, Aumeisteri.

23278. Lai nebūtu no pērkona

bail, tad jādzer pērkona lietus

ūdens.
E. Laime, Tirza.
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23279. Ja kam ir bailes no pēr-

kona, tad pērkonam rūcot jāpaņem
akmens no zemes un ar to jāap-

spaida galva, bet akmens jānoliek
atkal vecā bedrītē, no kurienes tas

ņemts. Tad vairs nebūs bailes no

pērkona.
E. Zommere, Rauna.

23280. Ja bailes no pērkona, pēr-

kona laikā jāpaņem no lauka ak-

mens, jāapvelk tas trīs reizes ap

galvu un jānoliek agrākā vietā. Tad

bailes pāries.
A. Šķērē, Skaistkalne.

23281. Pirmo reiz pērkonu dzir-

dot, jāsit trīs reiz ar akmeni pa pie-
ri, tad nav bailes.

Z. Prauliņš, Aumeisteri.

23282. Lai nebūtu bailes no pēr-
kona, tad jādzer ūdens no akmens

dobumiem.

L. Kluce, Jaungulbene.

23283. Ja bailes no pērkona, tad

jāēd zivs acs.

V. Baltais, Lubāna.

23284. Kas baidās no pērkona,
tam jāēd zivju acis, tad nebīsies.

J. Apsalons, Sēļpils.

23285. Kad pavasarā grauž pyr-

mais pārkyuņs, ir juoskrīn uorā.

Jo aizgrauss uorā, tad byus vīgls

gods, bet jo ustubā, tad gryuts.

T. Beča, Preiļi.

23286. Kad pārkyuņs grauž kaidu

cylvāku, asūt ustubā, tad tam gryu-

ta vysa vosora, bet jo uorā, tad ir

vīgla, prīcīga.
P. Rubvns, Vārkava.

23287. Kad grauž pyrmais pār-
kyuņs, tad juoskrīn nū ustobas

uorā, lai vosor nasuopātu mugura.

T. Beča, Preiļi.

23288. Kad pirmo reizi dzird pēr-
konu, tad ūdenī jāiemet sidraba

nauda un tanī ūdenī jānomazgā
mute, tad saule nenodedzina.

A. Oše, Lubāna.

23289. Kad grauž pvrmais pār-

kyuņs, tad mute juomozgoj ar

yudini, lai vosor nanūcaptu nū sau-

les.

T. Beča, Preiļi.

23290. Ja pavasarī pirmo reizi

dzird pērkonu rūcam, vajag iekost

kādā kokā vai citā cietā priekšme-

tā, tad visu gadu zobi nesāp.
A. Ķirse, Ruba.

23291. Pirmā pērkona lietū jāiet
ārā ar kailu galvu, tad mati augs

kupli.
V. Rimpele, Saldus.

23292. Pirmo reiz pērkonu dzir-

dot ir jāpurinās, lai vasarā ne-

būtu blusu.

J. Jakans, Bebrene.

V. Pērkona speršana.

23293. Ja pērkona laikā stāv zem

liela koka, ta ātri nosper. Labāk

uz klaja lauka stāvēt.

H. Skujiņš, Smiltene.

23294. Kad no pērkona spēriena
izceļas ugunsgrēks, tad, nekam ne-

kā nesakot, jāizslauc govs un ar kū-

pošu pienu jāapiet ugunij apkārt,
tad uguns pati no sevis izbeidzas.

V. Pilipjonoks, Asūne.

23295. Ja pērkona sperta koka

šķembele atsitas pret kādu ēku, tad

tā ēka degs.
V. Pilipjonoks, Asūne.

23296. Lietas, kurām pērkons pie-
skāries, nav mājā nesamas, jo tad

tur atkal var iespert.
A. Vaskis, Tukums.
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23297. Ja gribot zināt, kur par
vasaru daudz līs un kur atkal maz,

tad jānoskatoties, pār kurām vie-

tām ejot pavasarī pirmais pērkona

lietus, tur iešot pēc tam arī katrs

lietus padebess.

Balss, 1878, 23.

23298. Ja pirmais pērkons aiziet

uz Rīgu (uz vakariem), tad būs

dārgs gads (t. i. viss tanī gadā būs

dārgs).
A. Aizsils, Kalsnava.

23299. Ja pirmais pērkons aiziet

uz rītiem, tad būs lēts gads (t. i.

viss tanī gadā būs lēts).
A. Aizsils, Kalsnava.

23300. Kad pērkons aizrūc vistu

perējot, tad perējums neizdosies.

Tad pērkons satricinot olas.

A. Aizsils, Lubāna.

23301. Ja pirmais pērkona lietus

nāk no vakaru puses, tad būs slap-

ja vasara.

A. Aizsils, Lubāna.

23302. Ja mugura sāp, tad, pirmo
reizi dzirdot pērkoni rūcam, jāmet

pārkūleņi, tad nesāpēs.
J. Gulbis, Aizkraukle.

23303. Pērkona laikā nedrīkst

melnu suni glaudīt, jo tas pievelkot

pērkonu.
E. Zommere, Rauna.

23304. Lietus laikā, kad ir pēr-

kons, nedrīkst slaukt govis, jo tad

slaucēju nospers.

A. Plaudis, Kosa.

23305. Pērkona laika nedrīkst

ēst, jo tad ēdēju nosper.

A. Plaudis, Kosa.

23306. Ja pavasarī priekš pērko-
na rūkšanas sēd zemē, tad sagai-
dāma liela slimība, pat nāve.

M. Breikša, Līgatne.

23307. Agri pērkoni zīme slapju
vasaru.

H. Andersons, Kaugurciems.

23308. Ja, pirmajam pērkonam
uznākot, vēl kokiem lapu nav, tad

būs auksta vasara.

I. Melngalve, Melluži.

23309. Ja pirmo reizi dzird pēr-
koni rūcot, vajaga mest kūleņus, tad

rudzus pļaujot nesāpēs mugura.

A. Lazdana, Kalupe.

23310. Rudenī, kad zibiņo, tad

pērkons briedē labību.

A. Upmane, Jaungulbene.

23311. Ja pērkons rūc priekš Va-

saras svētkiem, tad būs auglīga va-

sara.

J. Brūnis, Dzērbene.

23312. Pērkona laikā istabā uz

loga jāuzliek grausmju zāles (aug

grāvjmalās un ir līdzīgas vērme-

lēm), lai istabai neiespertu.
V. Kancans, Asare.

23313. Pērkona saspertā kokā

dažreiz var atrast tādu lietu, kas

nesasilst karstos saules staros, nedz

sasalst stiprā salā. To vajaga jemt
uz māju līdz, labi paglabāt un ve-

cumā atstāt bērniem par mājas svē-

tību.
F. Brīvzemnieks, 1881. VI, 198.

23314. Ja pērkons apriļa beigas,

tad pavasarī nav gaidāmas salnas.

A. Bērziņa, Aloja.

23315. Bargs pērkons meslu ve-

damā laikā norāda uz bagātu gadu.
A. Bērziņa, Aloja.
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23316. Pērkona laikā iznesams

podiņš pagalmā un jāapgāž, tad

pērkons nespers mājā.

A. Bērziņa, Aloja.

23317. Ja pērkons pirmo reizi

dūc ziemeļu pusē, tadto gadu tukšs

gads gaidāms, ja dienvidus pusē, —

tad bagāts.
A. Bērziņa, Aloja.

23318. Daudz pavasara pērkonu
vēsta labu vasaru.

A. Bērziņa, Aloja.

23319. Agri pērkoni zīmējas uz

slapju vasaru.

A. Bērziņa, Aloja.

23320. Ja dzirdēts pērkons, tad

drīkst sēdēt zemē, jo zeme vairs

nav ģiftīga.
E. Brīnums, Rūjiena.

23321. Pērkona laika jānodzeras
lietus ūdens, tad nebūs bailes.

M. Auziņa, Zemīte.

23322. Ja pavasarī kokos vēl nav

lapu, un jau uznāk pērkons, tad

tajā vasarā pērkons būs ļoti bieži.

K. Bruņinieks, Emburga.

23323. Ja pirmais pērkona ne-

gaiss aiziet uz ziemeļiem, būs auksta

vasara, bet ja uz dienvidiem, tad

silta.

V. Oinaskova, Ungurpils.

23324. Pērkona laikā nevajaga

pie loga sēdēt, jo tas pievelk pēr-

konu.

A. Luste, Ozoli.

23325. Kad ziema ruc pērkons,
tad būs auksts laiks.

A. Āboliņa, Ļaudona

23326. Pērkona laikā nevar iet

ārā ar kādiem ievainojumiem, jo
kad pērkons tos aprūcot, tad varot

izcelties brants.
E. Zommere, Rauna.

23327. Ka pērkons velnu meklē

un ka velns aplam no pērkona bē-

got, tās ir vecu bābu pasakas. Tā-

pat tas arīdzan ir nieki, ko daži par

pērkona lodēm jeb akmeņiem

sapņo.
G. F. Stenders, Augstas gudrī-

bas grāmata.

23328. Ja pavasari sak agri rukt

pērkons, tad būs slapja vasara.

A. Āboliņa, Ļaudona.

23329. Pec pirmā pērkona ķīši

bēg.
J. Juškevičs, B. Z. 11. piel.,

1933, 275.

23330. Pirmais pērkons padzen
salnas.

J. Juškevičs, B. Z. 11. piel.,

1933, 275.

23331. Kas baiduos nū pārkvu-

ņa, vajag tam pirmū krusu uzmest

uz guns un pašam stuovēt puorsa-

līkušam.
L. Švandere, Mērdzene.

23332. Ja kādā vietā bijusi māja
un tā nodegusi no pērkona spērie-

na, tad tur nevajagot atkal celt

māju, jo to sagaidot tas pats lik-

tenis.
A. Aizsils, Lubāna.

23333. Lai pērkons nenospertu,

tad pirmo reizi pavasarī to dzirdot,

jādauza ar akmeni trīs reizes pa

galvu.
A. Aizsils, Lubāna.

23334. Ja pērkonu dzirdot rūcot,

tad nedrīkstot ātri skriet, jo citādi

varot nospert.
A. Aizsils, Lubāna.
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23335. Pērkona negaisa laikā

krāsns slaukāmā slota un skruķis

jāsamet pagalmā krustā, tad ne-

gaiss nenodarīs nekādu ļaunumu.

A. Aizsils, Meirani.

23336. Pērkona sasperta koka

plaisā dažreiz var atrast kādu aug-

stu radījumu, kas nu ir jānes uz

māju un jāpaglabā. Vecumā tas jā-
atdod bērniem, visai mājai par svē-

tību. Šis radījums saulē nesasilst

un salā nesasalst.

F. Brīvzemnieks, 1881. IV. 198.

VI. Pērkona lode.

23337. Kur pērkons iespēris, tur

jāuzmeklē pērkona lode. Šī lode

darīs brīnumus.

A. Aizsils, Veckalsnava.

23338. Kad pērkons sper, tad viņš
sviež uz zemi melnu lodi jeb bultu

[akmeņa cirvi]. Kas šādu lodi at-

rod, tas var dziedēt visādas slimī-

bas. Ja par piemēru augoņu ap-

spaida ar pērkona lodi, tad augons

izzūd.

F. Brīvzemnieks, 1881. IV, 195.

23339. Melni, apaļi akmentiņi ir

pērkona lodītes, kuri pēc 7 gadiem
iznāk no zemes tais vietās, kur pēr-

kons kādreiz iespēris.
K. Jansons, Pilda.

23340. Dažam esot pērkona lode,

ar kuru augoņu apriebot un au-

gons esot izdeldēts.

Latv. Avīzes, 1877, 6,

23341. Senos trītos akmeņa cir-

vjus tura par pērkona lodēm un do-

mā, ka ar tām var slimības dziedēt.

V. Pilipjonoks, Asūne

VIL Ka jāsargās no

pērkona.

23342. Kad uznāk bargs pērko-
na negaiss, jānoņem cepure un jā-
noskaita tēvareize, lai izglābtos no

bardzības.

H. Skujiņš, Smiltene.

23343. Kad pērkons dikti rūc un

sper, tad vajaga bieži šos vārdus

skaitīt: „Uguns mani nesvilinās,

paisums man neuzstās!"

F. Brīvzemnieks, 1881. IV,

156. M. Muzikants, Rūjiena.

23344. Ja negaisa laikā ir jāiet

ārā, tad jāsit trīs reiz ar roku pa

pieri un jāsaka: „Pērkon, mani ne-

sper!" Tad to cilvēku nekad pēr-
kons nesperšot.

A. Bruvele un A. Suse, Ape.

23345. Māte man stāstīja, ka tā

bērnībā Tirzā negaisa laikā skai-

tījusi: „Ziben, ziben, žēlīgs tēvs,

parādi savu balto ķēvi!" Tad tas

sakrustojoties un sperot.
M. Vētra, Tirza.

23346. Ja vasaru iet pērkona ne-

gaiss, nedrīkst teikt: „Melna de-

bess", — teicēju nospers.

V. Miķelans, Slate.

23347. Pērkonim - zibenim ne-

drīkst rādīt ar pirkstu. -— Pērkons

atnācis var iespert kada ēka.

V. Griinbergs, Jaunpiebalga.

23348. Pērkona laikā nevajaga

rādīt ar pirkstu, uz kuru pusi pēr-

kons, tad tam iesperot.
J. Banazis, Nīca.

23349. Ja pērkona debesij rada

ar pirkstu, tad pirkstā iesper.

J. A. Jansons, Rāmuļi.
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23350. Pērkona laikā nevar rā-

dīt ar pirkstu uz debesīm, jo tad

pērkons nospers.

J. Zvaigzne, Rēzekne.

23351. Pērkona padebesim ne-

drīkst ar pirkstu rādīt — iespers.
A. Rudīte, Rīga.

23352. Kad pērkona negaiss tu-

vojas, tad istabai jāaiztaisa visi lo-

gi ciet un durvis. Jāaizšauj juškas,

jo tad pērkons nespers.

A. Užāne, Skujene.

23353. Pērkona laikā nedrīkst

skriet, tad ļauni gari paslēpjas
apakš drēbēm un Pērkons tos sper.

P. Š., Rauna. P. Zeltiņa, Ikšķile.

23354. Ja kads pērkona laika

skrien, tad tam pērkons iesper.

A. Edelmanis, Raņķi.

23355. Pērkona laikā nedrīkst

skriet, bet jāiet pamazām, citādi

iesper.
A. Aizsils, Lautere.

23356. Pērkona laikā nevajaga

bēgt, jo tā var uzskriet velnam vir-

sū, kas tad bēgdams skraidot ap-
kārt.

V. Līce, Līgatne.

23357. Ja pērkons ruc, tad ne-

drīkst bēgt. Ja bēgs, tad iespers.
J. Austrums, Krape.

23358. Pērkona laikā nav jā-

skrien, jo tad var nelabajam uz-

skriet, kurš tādās reizēs pieņem gan

cūkas, gan suņa veidu un tādā vīzē

nepazīts mēģina cilvēkam pieglaus-
ties.

A. Zeibe.

23359. Pērkona laikā nedrīkst

skriet, — Dieviņš par to dusmojas
un skrējējam drīz var iespert.

J. A. Jansons, Salaca.

23360. Bargā laikā nedrīkst

skriet, tad pērkons iesper.
A. Zandere, Dole.

23361. Pērkona laika nevar atri

iet jeb skriet, jo tad pērkons nosper.

E. Lacis, Tirza.

23362. Pērkona laikā nedrīkst

skriet, lai neiesper.
A. Biša, Rencēni.

23363. Pērkona laikā nedrīkst

gulēt, tas pievelk zibeni.

L. Zvirbule, Jaunlaicene.

23364. Kad bargs pērkons naktī

uznāk, tad jādedz uguns un visiem

jābūt nomodā, jo tā esot Dieva

valoda.

H. Skujiņš, Smiltene.

23365. Pērkona laika uz logiem
jādedzina sveces.

A. Kalniņa, Jaunpiebalga.

23366. Pirmo pērkonu dzirdot,

akmens jāmet ūdenī.

K. Jansons, Plāņi.

23367. Pērkona laikā nedrīkst

svilpot. Ja to dara, tad nelabais

piesitas un pērkons, kas nelabo ar-

vienu meklē, var tad cilvēku no-

spert.
A. Zeibe.

23368. Pērkons sper suņus un ka-

ķus, tādēļ pērkona laikā viņi jā-
dzen no istabas laukā.

S. Gūberts, 172. P. Š., Rauna.

23369. Pērkoņa laikā nedrīkst su-

ņus ustubā turēt, jo tad tai mājā

iesper.
J. Upmalis, Ļaudona.
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23370. Pērkoņa un lielā negaisa
laikā gans nedrīkstot savā un lopu
tuvumā turēt suni, saka, ka tad

ātri varot iespert.

A. Podniece, Ogre.

23371. Kad pērkona laika suni

turot istabā, tad pērkonu pievelkot.
K. Streidiņš, Veļķi.

23372. Pērkona laikā nedrīkst

suni turēt istabā, lai mājā neie-

spertu.

E. Lacis, Tirza.

23373. Pērkona laikā nedrīkst

suni istabā turēt, tas pievelkot pēr-

konu.
J. Niedre, Džūkste.

23374. Barga laika nevar turēt

suni istabā, tad nosper mājas.
R. Bērziņš, Džūkste.

23375. Ja pērkons cilvēku pār-

steidz uz lauka, tad vajaga sargā-
ties no suņa tuvuma. Suns pievelk
zibeni.

V. Grunbergs, Jaunpiebalga.

23376. Pērkona laikā nedrīkst

suni pie sevis turēt, tas pievelk zi-

beni.

L. Zvirbule, Jaunlaicene.

23377. Lai pērkons neiespertu

mājā, tad vajaga aizšaut šīberi un

izdzīt laukā suni.

J. Cinovskis, Alsunga.

23378. Pērkona laikā nedrīkst

suni pie sevis turēt, tad iesper.
A. Biša, Rencēni.

23379. Ja pērkons iesper skurste-

nī, tad tur bijis velns.

J. Rudītis, Jaunpiebalga.

23380. Kod vosorvs laikā pazace-
ļis lels pārkiuns, tod nikod navajag
turēt ustobā trubi vaļī. Pārkiuns

var īsist tymā ustobā un sadadzy-
nuot ustobu.

V. Podis, Rēzekne.

23381. Pērkona laikā nedrīkst

stāvēt apakš kokiem, sevišķi apakš
ozoliem, jo tur ir Velnam alas, kur

viņš senāk mājojis, kādēļ arī pēr-
kons bieži iesper kokos. [Sal.

Velns.]

P. Zeltiņa, Ikšķile.

23382. Pērkona laikā nevar zem

koka stāvēt, jo velni glābjas zem

kokiem. Kad pērkons sper velnus,
var aizķert arī cilvēku.

J. Lazdans, Kalupe.

23383. Pērkona laikā nedrīkst

stāvēt apakš koka.
A. Korsaks, Ezere.

23384. Bargā laikā nedrīkst slēp-
ties zem augstiem, kupliem kokiem,

bet labāk zem zemiem krūmiņiem,

jo pazemīgos Pērkontēvs mīļo un

sargā.
A. Zvejniece, Lubāna.

23385. Pērkona laikā vajagot pie

paegļa stāvēt, jo Kristus krusts arī

taisīts no paegļa koka, kādēļ vēl

katrai paegļa ogai esot krusts galā.

K. Jansons, Vijciems.

23386. Pērkona laikā jāstāv zem

koka, kura ogām ir krusts galā

(sērmūkšļa un paegļa), tad neie-

sper.
Z. Zobiņa, Burtnieki.

23387. Pērkona laika nevar stāvēt

pie akmeņiem.
A. Korsaks, Ezere.
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23388. Pērkona laikā nedrīkst

pie akmeņa stāvēt, tad iesper.
Z. Biša, Rencēni.

23389. Ja kāds pavasarī pirms

pirmā pērkoņa ir sēdējis uz ak-

mens, tad viņš visu gadu būs ne-

veikls (ļoti smags).

A. Lillenurms, Veclaicene.

23390. Pērkona laika nevar pie

loga stāvēt, tad nosper.

E. Lacis, Tirza.

23391. Pērkona laikā nevajaga
līst pie loga, nedz lūkoties tanī, jo

tad Dieviņš baras.

A. Cirsis, Kalupe.

23392. Pērkona laikā nedrīkst

stāvēt pie loga, adīt vai šūt un arī

suņus nedrīkst turēt istabā, jo
tad pērkons iesper.

A. Zavicka, Sātiņi.

23393. Barga laika nevar sēdēt

pie loga
A. Korsaks, Ezere.

23394. Pērkona laikā nedrīkst

skatīties pa logu, jo tad mājā

sper, tāpat nedrīkst dziedāt laicī-

gas dziesmas un velna vārdu pie-
minēt.

L. Pogule, Gatarta.

23395. Pērkona laikā nedrīkst

sēdēt uz mūrīša, jo tad pērkons

nosperšot.
M. Ezertēva, Cirsti.

23396. Pērkona laikā nedrīkst

skatīties pa logu ārā uz zibeni, tad

pērkons nosperšot.
M. Ezertēva, Cirsti.

23397. Pērkona laikā sievietes

nedrīkst sacelt (uzspraust) lindra-

kus, jo tad velns, no zibeņa bēg-

dams, paslēpjas lindrakos un vel-

nu sperot, zibens var nospert cil-

vēku.

Alksnis-Zundulis, Naudīte.

23398. Pērkona laikā sievietes

nedrīkst celt brunčus, jo velns, no

negaisa bēgdams, var ieskriet

brunčos.

V. Līce, Līgatne.

23399. Ja pērkona laikā sievie-

te staigā saspraustiem brunčiem,

tad to pērkons sper. Tā reiz pēr-

kona laikā gājusi kāda sieviete

un zibeņi vien tai apkārt šaudīju-
šies. Te viņai no brunčiem izkri-

tusi pele, ko pērkons tūliņ no-

spēris.
K. Jansons, Plāņi.

23400. Pērkona laikā vīrietis

nedrīkst staigāt uzlocītām biksēm,

vaļā drēbēm, jo tad drēbju vīlēs

velns slēpjas.
K. Jansons, Plāņi.

23401. Pērkona laikā nevajaga
turēt apgāztus traukus, tur Velna

māte paslēpjas, kad pērkons to

triec.

Z. Prauliņš, Aumeisteri.

23402. Pērkona laikā vajaga

apgāzt katlus, tad pērkons neie-

spers. Pērkons velnu dzenājot, bet

ja apgāzts katls, tad velns neva-

rot paslēpties.
J. Širmanis, Vilzēni.

23403. Pērkona laikā jāapgāž
uz mutes visi katli, lai Jodam ne-

būtu kur paslēpties, un lai pēr-

kons neiespertu.
K. Corbiks, Jelgava.

23404. Pērkona laikā nedrīkst

turēt klāt metalla lietas, tad ie-

spers.
A. Rudīte, Rīga.
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23405. Kad ir pērkona negaiss,
dzelzs lietas nevar turēt sev klāt,

jo tad var zibens iespert.

K. Arājs, Virbi.

23406. Pērkons sperot tādā mā-

jā, kur dzīvojot kāds ļaundaris
jeb atkritējs no kristīgas ticības.

V. Pilipjonoks, Asūne.

23407. Pēc jezuitu ziņām no

1606. gada kāda pērkona sperta
ēka tikusi dzēsta ar pienu.

P. S.

23408. Tas ir nieki, ka teic,

pērkona uguns neesot dzēšams.

G. F. Stenders, Augstas gudr.

grāmata, 1796
2

, 35.

23409. Kad pērkons mājā ie-

spēris un nabaga cilvēka māja un

manta visa noslīkst, tad māņticīgi
cilvēki ne pirkstu neliek pie dzē-

šanas, jo tādu uguni nedrīkstot

dzēst.

K. Silings, 1832. g., Tirza.

23410. Ja pērkons iesper kādā

ēkā, tad šo uguni nedrīkst dzēst,

citādi visas ēkas nodeg.
K. Steinbergs, Skrunda.

23411. Ugunsgrēku, kas cēlies

no pērkona, nedrīkst dzēst —

Dievs sodīs.

J. Rudītis, Rīga.

23412. Ja kādā mājā iesper

pērkons, tad nekādā ziņā to ne-

drīkst dzēst ar ūdeni, bet jādzēš
ar saldu pienu — cidādi to nevar

nemaz nodzēst. Ja degošo māju
nodzēš, tad no tās jāpaņem kādi

apdeguši koka gabali un jāieliek
tai mājā, kuru grib pasargāt no

uguns, sevišķi no pērkona bries-

mam.

A. Zavicka, Sātiņi.

23413. Ja pērkonis kādu ēku

nospēris, tad citādi nevarot uguns-

grēku glābt un nodzēst, kā ar pie-

nu. Kur to uzlejot, tur pērkona

uguns uz reizi nodziestot. Bet tā

tikai esot tā nelaime, ka tik daudz

piena nekad nevarot sadabūt, ko

visu ugunsgrēku apliet.
A. Lerchis-Puškaitis, Džūkste

un Talsi. LP VI, 467. 1. p.

23414. Pērkona uguni var tikai

ar saldu pienu nodzēst.

H. Skujiņš, Aumeisteri.

23415. Pērkona uguni nevarot

ar citu neko nedzēst, kā ar saldu

pienu.
T. Ziemele, Smiltene.

23416. Kad pērkons kaut kur

iespēris, tad uguni varot nodzēst

tikai ar pienu.
K. Corbiks, Kroņa-Vircava.

23417. Ja pērkons kur iesper,
tad to uguni var nodzēst tikai ar

rūgušu pienu.
V. Cepļaks, Egluna.

23418. Pērkona uguni nevar

dzēst ar ūdeni, tā ir dzēšama tikai

ar skābu pienu.
V. Pilipjonoks, Asūne.

23419. Pērkona uguns jādzēš ar

rūgušpienu, tad viegli var apdzēst.

R. Kalniņš, Lubāna.

23420. Pi mums ir taida runa,

ka guņis nu pārkitiņu navar

dzjāst ni ar kū cytu, kai tik ar

kožas pīnu.
J. Macilewicz, Pavujciejszona,

Viļņa, 1850, 268.

23421. Ēku, kas aizdegusies

no pērkona, vajaga trīs reizes ap-

liet ar kazu pienu, tad uguns

nodzisīs.

A. Salmāns, Balvi.
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23422. Ja pērkons iesper, tad

vajag uzliet kā slauktu kazas pie-
nu virsū, tad uguns nodzisīs.

H. Lindberga, Jaunrauna.

23423. Kad nū pārkvuņa sper-
šonas izaceļ guņsgrāks, vajaga līt

ar kožas pīnu, tad var aplīt un cy-
tas muojas vairs naaizadag.

T. Beča, Preiļi.

23424. Arī krievi ticējuši, ka

tas esot grēks, no pērkona izcēlu-

šos ugunsgrēku dzēst ar ūdeni,
varot dzēst tikai ar pienu.

P. š.

23425. Ugunsgrēku, kurš cēlies

no pērkona spēriena, citādi ap-

dzēst nevar, ka trīs reizes jāap-
nes ap degošo ēku maizes klai-

piņš, kurš pirmais no krāsns iz-

vilkts, un tēvareizi skaitot, jāie-
met liesmās.

A. Šķērē, Skaistkalne.

23426. Ja pērkons ir saspēris
kādu cilvēku, tad vajaga ņemt tā-

du drēbi, kas svētdienā šūta, jeb
Lielā piektdienā austa, to sade-

dzināt un tos pelnus saspertajam
iedzert, tad tas paliekot vesels.

Z. Lancmanis, Lejasciems.

23427. Ja pērkons nosper cil-

vēku, tad tas jāliek zemē. Zeme

izvelk vainu, un cilvēks kļūst ve-

sels.

Z. Lace, Veclaicene.

23428. Ja pērkona nospertā ko-

ka šķēpeles dedzina, tad pērkons

nesper mājās.
J. Fleišers, Skrunda.

23429. Mājā nedrīkst nest pēr-
kona sasperta koka šķembeles, tad

mājā izceļas ķildas.
A. Aizpurve, Lubāna.

23430. Kur pērkons iesper ko-

kā, no tās vietas vajaga nogriezt
kādu skaidiņu un izbakstīt zobus,

tad tie nekad nesāpēs.

V. Krieviņš, Daugmale.

23431. Ūdens dibenā Pērkona

lode velnu nevarot aizņemt, kā-

dēļ velni labprāt ezeros un atva-

ros meklējot patvērumu, kad tai-

sās uznākt pērkona lietus.

Lapas Mārtiņš, Rūjiena.

23432. Ja pavasarī pirmo reiz

pērkons iesper kaut kur tālumā,

tad to gadu nav jābaidās no spē-

riena.

K. Corbiks, Līvbērze.

23433. Ja ir bargs laiks un zi-

beņi sper, tad vajaga skaitīt; līdz

cik var izskaitīt, kamēr parādās
zibens svītra un atskan spēriens,
tik vērstis tālu ir kaut kur ie-

sperts.
K. Corbiks, Kroņa-Vircava.

VIII. Pērkona un zibens

novēršana.

23434. Pērkons sienlaikā aiziet

garēm, ja saimnieks sāk plēst
kārkla krūmu. Kārkls jāgriež pret

sauli un miza jāplēš no galotnes
sākot. [Sal. lietus, mākoņi.]

P. Š., Rauna un Smiltene.

23435. Pērkona laikā kārkla

krūmā ieplēš 3 zarus staklēs pret

pērkona debesi, lai pērkons aiz-

iet garām.
K. Jansons, Plāņi.

23436. Kārklu krūmu arī še

plēsuši staklēs pret lietus debesi,

lai pērkons aiziet garām. Sacījuši:
~Debestin, aizej uz tai pusi, tur

tavi ceļi!"
K. Jansons, Gatarta.
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23437. Kad siena laikā esot ie-

īaudzljuši pērkona debesi, tad

esot plēsuši kārkla krūmus, lai de-

bess aizietu garām.

K. Skujiņš, Smiltene.

23438. Kad pērkons ar negaisu
nāk, tad plēš kārklus, pēc kam

mākoņi izšķiras uz abām pusēm.

Z. Prauliņš, Aumeisteri.

23439. Ja siena laikā nāk pēr-

kona debess, tad jāskrien uz kā-

du kārkla krūmu, jāplēš kārk-

liem miza un jāsalauž kāds grā-

beklis, tad pērkons nogriežas uz

citu pusi.
J. Jurjans, Jaungulbene.

23440. Lai sienlaikā nogrieztu

pērkona lietu, tad lauza un locī-

ja kārkla krūmu uz visām pusēm.

K. Miilenbachs, Kandava.

23441. Lai novērstu pērkona

negaisu, tad plēsa kārklu.

M. Navenickis, Zasa.

23442. Reiz pērkona mākoņiem

ceļoties, viens vīrietis piesteidzās

pļavā pie kārklu krūma, iestājās
krūma vidū un lieca zarus uz

abām pusēm. Viņš to esot darījis

tādēļ, lai arī mākoņi tāpat pār-

šķirtos uz abām pusēm un lietus

tā aizietu garām.
Grabovskis, Pampāļi.

23443. Ja nākot virsū negaiss,
tad vajagot plēst kārklus, tad tas

aizejot.
H. Lindberga, Veselauska.

23444. Ja redz lietu nākam, bet

negrib, lai lītu, tad jāskrien ač-

gārni kārklu cerā (krūmā), jo tad

lietus debess izšķirsies tāpat kā

kārklu krūms (cers).

K. Strautiņš, Mēdzūla.

23445. Kas pērkona laikā ap
roku aptin kārkla lūciņu, tam

pērkons nesper.
K. Jansons, Smiltene.

23446. Pērkona laikā jātaisa
namā (kukņā) uguns, lai dūmi

kūp; tad pērkons tur nespers, bet

dūmus redzēdams, ies tālāk.

Alksnis-Zundulis, Naudīte.

23447. Ja nakti uznāk pērkona
negaiss, tad krāsnī jāiekurina

uguns, tad negaiss aiziet un tai

mājā nesper.
J. Jurjans, Jaungulbene.

23448. Lai nogrieztu pērkonu
sānis, tad jākūpina vībotnes (vī-

boknes).
M. Macpane, Alsunga.

23449. Pērkona laikā jākūpina
ar svētītām zālēm visas ēkas, lai

pērkons neiespertu.

M. Macpāne, Alsunga.

23450. Pērkona laikā kūpina
istabas ar Pūpolsvētdienā svētī-

tiem pūpoliem.
V. Pilipjonoks, Asūne.

23451. Zibens neiesper ēkās, ja

negaisa laikā iznes pagalmā po-

diņu un apgāž to uz mutes.

K. Jansons, Prāņi.

23452. Ja pērkona negaiss tu-

vojas, tad jāapgāž podiņi, lai ne-

gaiss nebūtu tik liels.

J. Neimanis, Aloja.

23453. Pērkona debess aiziet

garām, ja pret to noliek podiņu

uz mutes.

K. Jansons, Plāņi.

23454. Ja pērkona laikā visi

katli būs apgāzti otrādi, tad pēr-

kons nekad mājā neiespers.

A. Mūrniece, Cēsis.
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23455. Pērkona laikā jāliek
laukā apgāzti trauki, tad pērkons
aiziet garām.

E. Zirnītis, Lubāna.

23456. Ja ārā bargs pērkons,
tad pagalmā jāliek nokvēpis pods,
tam krustā pāri krāsns slaukāmā

slota un maizes lize, tad pērkons

mājā nesperšot.
A. Dragone, Palsmane.

23457. Pērkona laikā katls, slota

un skruķis ir jānoliek pagalma
vidū. Katls jāapgāž ar dibenu uz

augšu un ar skruķi jāsaliek krustā-

niski, tad pērkons nekad mājā ne-

iesper.

P. Zvirgzdiņš, Mārciena.

23458. Pērkona laikā jāsviež
laukā no istabas podi, kruķi un

citas lietas, tad izklīdīs mākoņi.

J. Zvaigzne, Rēzekne.

23459. Kad ir lels pārkvuns ar

zibšņim, tad vajag svīst nu ustu-

bas uorā pūdus, skručus un t. t.

Tad izkleiss muokuļi.

M. Apeļs, Stoļerova.

23460. Kad pērkona negaiss tu-

vojas, pagalmā krustiski jāsaliek
kruķis un krāsns slota, jo šie ir

raganu jājamie zirgi, kuros pēr-
kons var iespert.

A. Zeibe.

23461. Pērkona negaisam nā-

kot, sargājamās ēkas vēja pret-

pusē vajaga salikt krustiski mai-

zes cepļa kruķi un pažagu, tad zi-

bens tai ēkā neiespers.

J. Simbruks, Bauska.

23462. Ja dienu uznāk pērkona

negaiss, tad negaisam pretī krus-

tām jāliek skruķis un krāsns slau-

kama slota, tad pērkons izdalās

un negaiss aiziet projām.
J. Jurjans, Jaungulbene.

23463. Lai pērkons neiespertu

mājās, tad pirmā pērkona laikā

jānoliek mājas durvju priekšā
krustām saliktas divas slotas.

T. Ķengā, Jelgava.

23464. Pērkona laikā jāliek
skruķis ar krāsns slaukāmo slotu

krustā, tad neiesper.
E. Laime, Tirza.

23465. Pērkona laikā istabas

priekšā krustā jāsaliek skruķis,
krāsns slaukāmā slota un virsū

jāuzgāž katls, tad pērkons neie-

sper mājā.
L. Reiteris, Lubāna.

23466. Pagalmā krustis saslien

slotu un krāsns biguli, lai pērkons

mājā neiesper.
K. Jansons, Plāņi.

23467. Pērkona laikā Zane no-

lika krustiski divi slotas priekš

mājas durvīm, tad pērkons neva-

rot iespert.
C. Fuchss, Zane, 1852, 12.

23468. Pērkona laikā istabas

priekšā uz pagalma jāliek krustā

istabas slaukāmā slota un krāsns

skruķis, lai pērkons neiespertu
istabā.

K. Preiss, no 80 g. v. M.

Pušķes, Auguliena.

23469. Pērkona laika uz celiņa
izmet krustis skruķi un slotu.

K. Jansons, Plāņi.

23470. Ja nakti uznāk pērkona

negaiss, tad mājas tēvam jāgriež

krustiņi no koka un jāliek pie
durvīm krustā.

J. Jurjans, Jaungulbene.
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23471. Pret pērkonu un krusu

var lietot ālantu jeb padebešu
(inula) lapas. Kad ceļas bīstama

tūce — tādas visvairāk parādās

pusdienā, tad Zāļu dienā svētītu

padebeša lapu vajaga pārplēst,

iemest ceplī un pielikt uguni klāt.

Tūce tūliņ izšķirsies uz div' pu-
sēm un krusas negaisa nebūs.

T. Beča, Preiji.

23472. Pērkona laikā met ugu-

nī bišu šūnas, lai debess aizgrie-
žas.

K. Jansons, Palsmane.

23473. Kad ģēvelē un spāres

augšgalos iecērt trīs krustus, tādā

ēkā tad zibens nesper.

Alksnis-Zundulis, Naudīte.

23474. Ja vasarā gana lopus uz

lauka un uznāk lietus, sāk rūkt

pērkons, tad vajag paņemt akme-

ni, apskriet lopiem trīs reiz ap-

kārt un tad akmeni iesviest lopu
baram vidū, tad neiespers pēr-
kons.

L. Biedriņa, Jelgava.

IX. Pērkons sapnī.

23475. Ja sapnī redz pērkonu,
tad būs ķildas un bāršanās.

K. Jansons, Plāņi.

23476. Ja pa sapņiem dzird pēr-

konu, tad tas ir naidā.

H. Skujiņš, Smiltene.

23477. Ja sapni dzird pērkonu

speram, tad satiks bargus kungus.
J. Jurjans, Jaungulbene.

23478. Kad sapnī redz diktu

pērkona lietu, tad būs ienaids un

tiesāšanās ar kungiem.
Aronu Matīss, no vecas mā-

miņas, Bērzaune.

23479. Ja sapnī pērkons maja

iesper, tad naids mājās.
A. Aizsils, Prauliena.

23480. Kad jaunas meitas redz

sapnī no kādas puses pērkonu ce-

ļamies, tad no tās puses nāks pre-
cinieki; ja uznāk arī lietus, tad

precība izdosies, ja neuznāk, tad

neizdosies.

Aronu Matīss, Bērzaune.

PĒRKOŅI

23481. Kad pērkoņi aug labībā,

tad jādabūj četri vēži un jāielaiž
tur no četriem stūriem: no ziemeļa

puses, no dienas vidus puses, no

rīta puses un vakara puses, tad

pērkoņu sēkla izbirstot priekš

pļaušanas.
K. Silings, 1832. g., Tirza.

PĒRKONKAZA.

23482. Ķiku kaza ir vecas mei-

tas dvēsele. Kad tā laižas uz aug-

šu, tad tā priecājas, ka tikšot de-

besīs, un saka: ~Ķiku, ķiku!" Pa-

laidusies kādu gabaliņu uz augšu,
tā krīt atpakaļ un kliedz: ~Mēē-

-ē!" Tādēļ arī saka, ka vecas mei-

tas dvēsele netiekot debesīs.

V. Vecvanags, Sesava.

23483. Ķiku kaza, pērkonkaza

jeb debesāzītis, dziedot uz lietu

un taisot to troksni ar spārniem.
V. Vecvanags, Eleja.

23484. Ja tukšā dūšā dzird

pirmo reiz ķiku kazu brēcam, tad

uzbrūk kāda slimība.

V. Vecvanags, Eleja.

23485. Kad mēkaza (ķikkaza,

pērkona kaza) aizbrēc, tad to ga-

du dabūs kūlienu.

K. Silings, 1832. g., Tirza.



PĒRŠANA.

23486. Ai, kundziņ, bajāriņ,
Nešaut vīru vakarā,

Šaut rītā saulītē,

Lai saulīte gauži raud.

LD 31268—9.

23487. Ar žagariem pērienu da-

būjušam, sāpes atņemšanas vārdi,

kas ūzas novelkot, jārunā pie se-

vis, dvašu uz iekšu velkot: ~lekš

Jēzus vārda, dzelžu vārdi, dauzu

vārdi, sieta tecināšana, asins izlie-

šana."
Balt. Vēstnesis, 1870, 151. L p.

23488. Mazus bērnus vajaga

pērt ar vēja slotu (slotas veidā sa-

auguši bērza zari), tad tie negra-

žojas.
L. Pilsētniece, Bebri.

23489. Ka muotja syta bārnu

ar žogoru un bārns pavvsam na-

raud, a sēd kurnebejs zam golda
vai zam benča, itys pīzīmēj, ka

taids bārns, ka izaugs leluoks,

byus cīši gudris, bet ilgi nadzei-

vuos.

V. Podis, Rēzekne.

23490. Ja māte iesit bērnam ar

slotas stupi par muti, tad tas liels

uzaudzis maz runā.

P. Zeltiņa, Sigulda.

PĒTERIS.

23491. Visiem Pēteru dēliem ir

garas ausis tāpēc, ka Pēteris Mal-

kum ausi nocirtis.

K. Jansons, Plāņi.

23492. Pēteram reiz sāpējuši zo-

bi. Jēzus izrāvis pļavā mazu zālīti,

ar kuras saknīti licis Pēteram ap-

spaidīt slimo zobu un zālīti atlikt

zemē atpakaļ, lai arī vēlākiem cil-

vēkiem būtu zobu zāles.

K. Jansons, Plāņi.

PĒTERSĪĻI.

23493. Pētersīļus savāra un sa-

vārījumu dzer, lai tūska zustu. Ar

pētersīļu sēklām dzen govīm skute-

les. Sagrūž */* mārciņas sēklu un

savāra tās vienā mārciņā ūdens,

kamēr savārījums paliek glums:
sāk stiepties, kad to maisa; tad ar

šo maisījumu apsmērē govīm un

teļiem tās vietas, kur ir skuteles.

M. Šimiņš, Brukna.

PĒTEŖA DIENA.

23494. Pētera diena ir pērkona

diena, un kas tai dienā strādā, tam

pērkons ko nosper.

H. Skujiņš, Aumeisteri.

23495. Pētera dienā nestrādāja,
ja tad meta siena kaudzi, ta pēr-
kons viņu nospēra.

H. Skujiņš, Aumeisteri.

23496. Pētera diena ir zibeņu
diena.

K. Jansons, Velēna.

23497. Pētera diena neviens (ne
vīrieši, ne sievietes) nestrādā.

H. Skujiņš, Aumeisteri.

23498. Pēterdiena nedrīkst kau-

dzi mest, tad zibens iesper.
E. Skarnele, Kalncempji.

23499. Ja Pētera dienā met sie-

na kaudzi, tad kaudzi pērkons no-

sper.
H. Skujiņš, Smiltene.

23500. Ja Pētera dienā kāds met

siena kaudzi, tad to pērkons no-

sper.
H. Skujiņš, Aumeisteri.

1422 Pēršana — Pētera diena
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23501. Pētera dienā nedrīkst sie-

nu ne šķūnī bāzt, ne kaudzē mest.

Ja to dara, tad drīz vien pērkons
iespers.

A. Zālīte, Bērzpils.

23502. Ja Pētera diena sienu baž

šķūnī, tad pērkons iesper mājās.

P. Krievs, Lubāna.

23503. Peterdiena nedrīkst kau-

dzi mest, tad pērkons iesper.
L. Zvirbule, Jaunlaicene.

23504. Pēterdienā nedrīkst sienu

šķūnī likt vai kaudzē mest, tad no-

sper pērkons.
Z. Lāce, Veclaicene.

23505. Pēteros nedrīkst strādāt

ap sienu, tad pērkons iesper šķūnī.
I. Indans, Gārsene.

23506. Pēterdienā nav jāstrādā
ar sienu, jo tad tanī mājā pērkons

sper-
N. Dārziņa, Ranka.

23507. Pēteros nedrīkst sīpolus

šķīt, tad tie vīst.

I. Indans, Gārsene.

23508. Pētera diena un Jēkaba

dienā tāpat līgoja kā Jāņa dienā.

H. Skujiņš, Aumeisteri.

23509. Pētera diena vajagot lie-

tum līt.

K. Jansons, Plāņi.

23510. Ja Pētera diena lietaina

— viss siena laiks lietains.

K. Corbiks, Tukums.

23511. Ja Pēterdienā līst, tad

lietains būs līdz Annas dienai.

A. Bērziņa, Aloja.

23512. Ja Pēteros saule spīd
kaut tik ilgi, kamēr apseglo zirgu,
tad tai gadā daudz ugunsgrēku.
[Sal. Sveču d., Jurģa d.]

I. Indans, Gārsene.

PĒTEŖA KRĒSLA DIENA.

23513. Ja Pētera krēsla dienā

(22. janv.) spīd saule, tad paredza-
ma laba raža.

Latvis, 1932, Nr. 3094.

23514. Kad Pētera krēsla dienā

(22. februārī) ir auksts laiks, tad

tāds pats laiks vēl uzturas labu lai-

ku, drīzi nebūs silts.

D. Ozoliņš, Jaunroze.

23515. Vistām, zosīm un pīlēm

jāliek ligzdi Pētera krēsla dienā,
tad labi izdodas.

R. Bērziņš, Džūkste.

23516. Pētera krēsla dienā jāsa-
taisa zosīm lāsti (t. i. kaste ar durv-

tiņām) kur perēt.
R. Straudovskis, Lielplatone.

PĒTEŖA DIENA MAIJĀ.

23517. Šai dienā (19. maijā) Eg-
lūnā svētī pūpoļu koka krustiņus,

kurus tura mājā aukas novērša-

nai.

P. S., Preiļi.

PĒTEŖA PUĶE, vienlapa,
atālu zāle, rudens puķe

(Parnassia palustris).

23518. Pēteru puķe ir tautas

lietots līdzeklis pret krampjiem.
Ārstniecībā ievesta 1895. gadā

caur mūsu tautieti Artūru Dīriķi.

E. Birzmanis, Latv. ārstn. stādi, 1897.
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PIEDEGAS.

23519. Tas meitas, kas mīl est

piedegas, ir slinkas.

E. Vēvere, Ļaudona.

23520. Kas piedegas (Ļaudonā:

piedegumi) ēd, tam aug melna

bārda.

P. Š., Rauna. V. Spandegs,
Pociems. J. Upmalis, Ļaudona.

23521. Piedegas neēd jauni vī-

rieši, lai tiem neaugtu mella bārda.

H. Skujiņš, Smiltene.

23522. Nevajaga biezputras pie-

degas ēst, tad paliek liels pļāpa.
Z. Prauliņš, Aumeisteri.

23523. Ja meita kasa un ēd

biezputras piedegas, tad dabū vīru

ar melnu bārdu.
M. Poriete, Ēvele.

23524. Bērni nedrīkst piedegas
ēst, jo tad nevarot lasīt iemācīties.

M. Klause, Jaunpiebalga.

23525. Ja bērni ēd piedegas, tad

tie nevar iemācīties lasīt.

E. Medene, Meirani.

23526. Bērni nedrīkst piedegas
no katla kasīt, jo tad nevarot grā-
matu iemācīties.

J. Putniņš, Bērzpils.

23527. Bērni nedrīkst no podiņa

piedegu kasīt un ēst, tad nevar

grāmatas iemācīties.

E. Laime, Tirza.

23528. Ja cd piedegas, tad pa-
liek aizmirstīgs prāts.

R. Kalniņš, Lubāna.

23529. Katla piedegas jaed tiem,

kam ģēles ēd, tad tās apstāsies.

M. Priedīte, Meirani.

23530. Kas katla piedegas cd,

tam deguns salstot.

L. Daugaviete, Smiltene.

23531. Kas piedegas ēdot, tas

pats esot kā piedega.
L. Aizpurve, Lubāna.

PIEGUĻA.

23532. Kad iejājuši pieguļā, tad

olas vārījuši, lai zirgi būtu gludi.
Arī katlu ņēmuši līdz uz pieguļu
un vārījuši biezputru.

J. Rubenis, Ērgļi.

23533. Kad jāja pieguļā, tad uz

katras zirga kājas ņēma pa vienai

olai līdz.

Z. Lancmanis, Lejasciems.

23534. Pirmo reizi pieguļā jājot

ņem ik uz zirga četras olas. Tās

izvāra un apēd, tad zirgam veselas

kājas.
M. Poriete, Lubāna.

23535. Kad zirgus pirmo reizi

laiž ganos, tad pieguļniekiem jā-
dod līdz gaļa un pauti. Tas viss

viņiem jāizvāra un jāapēd, bet

viens pauts jāierok ugunskurā. Pie-

guļniekiem, no rīta mājā pārnāku-
šiem, jāaplej mājas ļaudis ar ūdeni.

Mucukalns, Stende.

23536. Kad pavasarī pirmo reiz

jāj pieguļā, jāņem līdz olas un ga-

ļa. Katram zirgam jāapzīmē īpaša
ola. Olas un gaļa jāvāra turpat

pieguļā, katra savā katlā. Ja kāda

no apzīmētām olām vārot saplīsa,
tad tā ir zīme, ka tas zirgs, kuram

šī ola piešķirta, vai nu būs neve-

sels, vai tam gadīsies kāda nelai-

me. Kad vakariņas bija noturētas,

mājas tēvs trīs reizes izšāva plinti,
lai vilki nenāktu pie zirgiem. Kat-

ram pieguļniekam arī jāņem līdzi

kāda lupata un tā jāaizdedzina un
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jāuzkar uz krūma, ar šiem vār-

diem: „Še, lakstīgala, tava tiesa,

Neņem pati savu roku." Tas jā-
dara tādēļ, lai uguns neaiztiktu

pieguļnieka drēbes.

V. S., Zelgauska.

23537. Kad pirmo reiz jāja pie-

guļā, tad ņēma olas līdz un tur

vārīja.
H. Skujiņš, Smiltene.

23538. Zirgus pirmo nakti pie-

guļā laižot, jāvāra olas, tad zirgi

apaļi stāv kā olas.

A. Mencis, Puikule.

23539. Pieguļniekiem olas java-

ra, lai zirgi brangi noēdas.

E. Bērziņa, Mārsnēni.

23540. Kad pirmo reiz zirgus iz-

jāj pieguļā, sevišķi Jurģa dienā, tad

pieguļnieki nedod nevienam viesām

nekā ēst, lai tas būtu vai radinieks

un lai vai tas mirtu.

E. Volters, Rēzekne.

1890, 5.

23541. Dienā priekš Jurģa die-

nas pirmo reiz jāj vīrieši pieguļā
un jem līdz olas, cūkas gaļu un

brandvīnu. Tur uzkur uguni> vāra

vakariņas un tad ēd un dzer. Rīta

gaismā nāk precētas sievas uz pie-

guļniekiem viesos, bet godīgām mei-

tām neklājas nākt. Uz katra zirga
tiek dotas četras olas, un svarīgā-
kais ēdiens ir olokne.

E. Volters, Daugavpils.
MaiepiaJībi, 1890, 6.

23542. Lai pieguļā vilki ne-

plēstu zirgus, tad zirgus iepriekš

nokvēpinājuši ar grauzdētiem vil-

ka kauliem.

H. Skujiņš, Smiltene.

23543. Ja pyrmū reizi joj pī-

guļā, tad jāād beja ūlas un uz gol-
da nadreikstēja ēst, vajadzēja uz

zemes; cyta navarēja ēst, cytod
vilki plēse zyrgus.

A. Ancans, Eglūna.

23544. Pirmo reiz pieguļā jājot

jāvāra olas, lai zirgi būtu apaļi kā

olas.

E. Laime, Kalsnava.

23545. Pirmo reizi pieguļnieki
veda zirgus ap kādu kārklu ceru,

pēc tam cerā sviež olas un saka:

~Lai pa nakti kur, bet rītā pie
kārklu cera!" tad zirgi rītā arvienu

tur atrodami.
A. Aizsils, Vietalva.

23546. Lai pieguļā vilki neuz-

bruktu zirgiem, tad ar degošu pa-

gali jāapvelk zirgiem apkārt.
E. Laime, Tirza.

23547. Kad pirmo reizi zirgus

pavasarī jāj pieguļā, uz zirgu siles

jānokauj gailis, lai pa vasaru sa-

gānītos stalti zirgi kā gaiļi.

V. Miķelans, Asare.

23548. Pavasarā, pyrmū reizi

juojūt pīgulē, zam zyrgu kļāva

slīkšņa juopalīk izkapti tamdēļ, lai

vylks naītu da zvrgim.
B. Spulis, Vārkava.

23549. Senāk, kad latvieši jā-

juši pirmo reizi pieguļā, tad sade-

dzinājuši kādu gabalu no savām

drēbēm, jo ticējuši, ka tad tanī

gadā drēbes nekad nedegot.

Skolnieku pulciņš, Jēkabpils.

23550. Kad pirmo reiz noiet uz

pieguļu, tad uzkur uguni un tad

met kādu autiņu ugunī, sakot:

„Tas Lauram!"

E. Volters, Kaunata.

1890, 6.
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23551. Kad pirmo reiz jāj pie-

guļā, tad pieguļnieki paņem vecas

lupatas un, uguni sasakūruši, sa-

dedzina Labrenča daļu, lai pašiem

pieguļā guļot drēbes nedegtu.

A. Ģēģeris, Vecpiebalga.

23552. Pirmo reizi pieguļā, ugu-

ni kurinot, jāmet ugunī drēbju lu-

patas un jāsaka: „Se, lakstīgal',
tava tiesa, tik' ar savu roku ne-

ņēmi," Tad jāsauc vārdā visi put-
ni. Tad pieguļniekiem pie uguns

drēbes nedegot.
A. Aizsils, Vietalva.

23553. Kad pirmo reiz pieguļā
jāj, tad ugunskurā jāmet lupata,
lakstīgalas tiesa, lai pieguļniekiem
drēbes nedeg.

E. Laime, Kalsnava.

PIEKTDIENA.

23554. Lielu nozīmi piešķir

piektdienai, sevišķi Lielai piekt-
dienai.

P. Einhorns, 1627.

23555. Veci ļaudis ap Palsmani

atmin, ka senāk priekš Ziemas

svētku svētīta kāda piektdiena, ko

vācieši aizlieguši, ieceldami tās

vietā pavasarī Lūdzamo dienu.

K. Jansons, Plāņi.

23556. Piektdiena senāk laikam

turēta par laimīgu dienu, bet tā

ka piektdien Kristus krustā sists,
tad sākuši to pieskaitīt nelaimī-

gām dienām.

P. S., Rīga.

23557. Ja ko dara trīs piekt-
dienas no vietas, tad tas labi izdo-

das.

P. Einhorns, 1627.

23558. Piektdiena esot nediena

(nelaimīga diena) tiem, kas grib
laulībā iedoties.

K. Silings, 1832. g., Tirza.

23559. Viss darbs, ko piektdiena
iesāk, izdodas labi.

L. Čapa, Rīga.

23560. Jauns darbs jasak piekt-
dienā, tad tas labi izdodas.

E. Kampare, Skrunda.

23561. Piektdiena ta nelaimīgā-
kā diena.

A. Irbe, Rūjiena.

23562. Piektdiena, tāpat kā

pirmdiena, ir tāda nelaimīga die-

na, kad nevar jaunu ēku iegrozīt,
nedz arī uz jaunu dzīves vietu

pāriet.
A. Bīlenšteina rokraksts,

Valka un Rīga.

23563. Piektdiena pie daudziem

cilvēkiem nozīmē nelaimes dienu,

kurā nedrīkstot uzsākt nevienu

darbu vai ceļojumu.
M. Valdmane, Zaļamuiža.

23564. Piektdienā nevienu dar-

bu nedrīkst iesākt, jo tā ir nelai-

mīga diena.

A. Zibens, Rugāji.

23565. Piektdiena ir nelaimes

diena; ko tad dara, tas nekad ne-

izdodas.
P. S., Limbaži.

23566. Piektdienā nevajagot ne-

kādu jaunu darbu iesākt; ja ko

iesākot, tad darbs esot nešķirnīgs
(neveicoties).

H. Skujiņš, Smiltene.

23567. Piektdienā nedrīkst strā-

dāt, jo tad utis augot.

I. Sabērts, Jaunauce.
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23568. Svarīgus darbus nekad

nevajaga sākt piektdienā, jo tad

aizvien slikti izdodas.

L. Ērģelniece, Praviņk

23569. Piektdienā nekad neva-

jaga iesākt jaunu darbu, citādi ta-

nī darbā notiek kāda nelaime.

K. Corbiks, Līvbērze.

23570. Piektdienas vakarā Lai-

ma nāk sērst, tāpēc nevar neko

lielu strādāt vai kur iet.

A. Auziņa, Jaunrauna.

23571. Piektdiena ir nelaimīga
diena, jo tad Māra vaļamiem ma-

tiem aizskrējusi pie sava dēla krus-

ta un nolādējusi to dienu. Sievas

tai dienā nesukā galvu.
J. K. Dambergs, Ēdole.

23572. Piektdienās nevaig pīt

matus, jo Sv. Mārijai arī piektdien
palikuši mati vaļā; viņai uznāca

bēdas un matus nepaspēja sapīt.
M. Macpane, Alsunga.

23573. Pēc tautas dziesmām

piektdien meitas nesukā galvu un

nemazgā galdu. Arī māte piektdien
nedod meitas.

LD 14110.

23574. Piektdienā iesākts darbs

labi neizdodas. Piektdien' tautas

nenāciet i bez saules vakarā: piekt-
dien' mati nesukāti i bez saules

vakarā.

K. Bika, Gaujiena.

23575. Piektdien matus nesu-

kaju,
Ne bez saules vakarā:

Piektdien Māra sukājās,
Noiet saule, noiet mati.

[Sal. galvas sukāšana.]
Dekšenieku Ansis. LD 34145.

23576. Ne piektdien sukā galvu,
Ne bez saules vakara,
Ne piektdien tautas jāja,
Ne bez saules vakarā.

P. Augstkalniņš, Vecpiebalga.

23577. Piektdienas vakara ne-

drīkst galvu sukāt, jo tad utis au-

got.
I. Šaberts, Jaunauce.

23578. Piektdienas vakaros nav

brīv meitām matus sukāt, citādi

pa nakti nelabais neļauj gulēt.

T. Dzintarkalns, Talsi.

23579. Piektdien nedrīkst galvu

sukāt, jo citādi nelaime uzkrīt.

O. Mucniece, Ventspils.

23580. Piektdienas vakarā sukā

matus un saka: „Pirmdiena, otar-

diena, trešdiena, ceturtdiena un

piektdiena viena pati, un es arī

viena pati!" Pēc tam nedrīkst ne

vārda runāt, tad naktī redzot nā-

košo vīru.

M. Zaķe, Rauna.

23581. Galvu nedrīkst sukāt

piektdienā, jo tad aitām izkrīt

vilna.

K. Corbiks, Svēte.

23582. Piektdienā nedrīkst nekā

no apģērba jeb apava gatavu tai-

sīt, jo tad tie spiež un grauž.
J. Simbruks, Bauska.

23583. Piektdien nedrīkst au-

dekla vilkt uz šķēriem, tad aužot

kāda nelaime notiek.

Z. Lancmanis, Lejasciems.

23584. Piektdiena un trešdiena

ir nelaimīgas dienas. Piektdienā

audekli nav jāvelk, tad zagļi nes.

L. Bēķe, Madona.
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23585. Ja piektdienas vakara

taisa pastalas, tad ķīvējas.
A. Broža, Naukšēni.

23586. Ja piektdienas vakara

taisa pastalas, tad jārājas.
Bērziņš, Ropaži.

23587. Piektdienas vakarā nevij
auklas, tad viņas nav stipras. [Sal.
piektsvakars.]

M. Auziņa, Rīga.

23588. Kad piektdienas vakara

auklas vij, tad nograuž kājas.

R. Bērziņš, Džūkste.

23589. Ja piektdienas vakara

vij auklas, tad'tās berž kājas.

A. Broža, Naukšēni.

23590. Piektdienas vakara ne-

drīkst malt, tad zog zirgus.

A. Broža, Naukšēni.

23591. Piektdienas vakara ne-

var malt, tad zog zirgus.

Bērziņš, Ropaži.

23592. Piektdienas vakaros ne-

drīkst lopiem vīt pinekļus, jo tie

tad ir nestipri, ātri trūkst, zirgiem

nograuž jēlas kājas un govis pat

nožņaudzas.
M. Auziņa, Rīga.

23593. Jaunā mēnesī piektdienā
taisītas zirga lietas noberž zirgam

spalvas.
K. Kaufmanis, Linde.

23594. Sieviņas piektdienas va-

karos [piektvakaros?] nevērpj, lai

gariņus netraucētu un lai aitām

būtu daudz vilnas.

K. Corbiks, Jelgava.

23595. Piektdienas vakaros ne-

vajag vērpt, lai gariņus netraucē.

K. Corbiks, Vecsvirlauka.

23596. Piektdienas vakarā ne-

var vērpt, jo tad peles izkapā dzi-

jas.
A. Auziņa, Jaunrauna.

23597. Piektdienas nedrīkst vil-

nu vērpt, citādi aitas sirgst.
A. Vikmane, Liepupe.

23598. Piektdienas vakara ne-

var vilnu vērpt, tad aitas griežas.
R. Bērziņš, Džūkste.

23599. Ja piektdienas vakara

vērpj vilnu, tad aitas griežas riņķī.
A. Bumanis, Pampāļi.

23600. Ja piektdienas vakara

vērpj, aitas neizdodas.

Morgenšterne, Penkule.

23601. Ja piektdienas vakarā

vērpj, tad aitas paliek dulnas; tanī

gadā arī daudz pērkona.

Bērziņš, Ropaži.

23602. Kad piektdienas vakara

vērpj, tad aitas griežas riņķī.

L. Strute, Šķibe.

23603. Piektdienas vilnu nevērpj,
lai avis nenīkst.

Latv. Avīzes, 1857, 102.

23604. Arī gavēņa piektdienu
vakara krēslās nevērpa, lai nenīk-

tu aitas.
H. Skujiņš, Smiltene.

23605. Kad sievas piektdienas
vakaru vērpj, tad vīri maldās.

R. Bērziņš, Džūkste.

23606. Ja piektdienas vakaros

vērpj, tad linos aug apiņi (nezā-

les).
A. Šķērē, Bauska.
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23607. Piektdienas vakaros mei-

tas nedrīkst vērpt, spoles tīt un

četrās nītēs austus palagus klāt uz

gultas, jo tad meitai nomirstot

skrej velns pa priekšu dziedā-

dams: „Meitu ved, meitu ved, tri-

nītiem palagiem, kas dedz skaliem

abus galus, kas tin spoles vakarā!"

E. Elksnitis, Ikšķile.

23608. Piektdienā nevajagot ne

ko sēt, ne arī citu kādu darbu

sākt, jo tad Ādams apgrēkojies un

nekas nelaimējoties.
F. Pārups, Zante.

23609. Piektdienā nevajaga sēt,

ne kādu citu darbu sākt, jo piekt-
dienā Ādams apgrēkojies.

A. Auziņa, Jaunrauna.

23610. Ar sēklu nedrīkst iet uz

lauka piektdienā, tādēļ ka šai die-

nā viena minūte ir nelaimīga.
K. Corbiks, Svēte.

23611. Piektdiena nav tupeņi jā-

stāda, lai viņi sūri neizaug.

A. Ozoliņš, Barkava.

23612. Vecsaulē piektdienas va-

karā nelauza skalu, citādi jēriem

kājas lūzušas. [Sal. Piektsvakars.]
Z. Lancmanis, Vecsaule.

23613. Ja piektdienas vakara

plēš skalus, tad aitas klibo.

A. Broža, Naukšēni.

23614. Ja piektdienas vakara

lauž šķērsām skalus, tad aitas

klibo.

Bērziņš, Ropaži.

23615. [Māņticīgais Balcers tei-

ca]: ~Ak, es to biju aizmirsis, ka

šodien ir piektdiena un jauns mē-

nesis. Tas nav labi, ka tad ceļā
dodas."

A. J. Stenders, Sērpils.

23616. Kad piektdien pulksten
11 dienā uzsāk kādu ceļojumu, tad

ceļā notiks nelaime.

K. Pavasare, Mujāni.

23617. Kad piektdien nazi trin,

tad velnam ķēdes deldē.

K. Pavasare, Drabeši.

23618. Piektdien nevar nazi trīt,

tad velnam ķēdes deld.
R. Bērziņš, Džūkste.

23619. Piektdiena nedrīkst nazi

trīt, jo tad velnam ķēde dilst.

M. Driņķe, Ranka.

23620. Piektdienas nedrīkst na-

zi trīt, jo tad velnam ķēdes dilst.

M. Koškina, Elēja.

23621. Piektdiena nedrīkst nazi

trīt, tad velnam ķēdes dilst.

M. Valtere, Jelgava.

23622. Kad piektdienas vakarā

svilpo, tad nakti velns nāk un rā-

dās svilpotājam.
F. Maķevics, Nogale.

23623. Ja piektdienas velējoties,
tad Māpai aizšļakstinot acis.

E. Zirnītis, Lubāna.

23624. Es tev saku, tautumeita,

Piektdien drānas nevelē;

Piektdien drānas velē-

dama,

Velē zuti vēdara.

K. Diinsbergs, Ventspils. LD 7511.

23625. Ja piektdienas vakaru

liekas slimības gultā, tad esot jā-
mirst.

Z. Sēle, Sloka.

23626. Ja piektdien slims pa-

liek, tas vairs maz ceļas.
E. Līdeka, Lubāna.
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23627. Ja piektdien jāšķauda —

saņemsi dāvanu.

S Gulbis, Nogale.

23628. Ja piektdienas vakarā

kreisā acs niez, tad to nevar ber-

zēt, jo tad dabū daudz raudāt.

[Sal. acis.]
A. Laksevice, Talsi.

23629. Piektdiena vajaga nagus

pucēt, tad zobi nesāp.

V. Eglīte, Trikāta.

23630. Piektdienā jāgriež nagi,
tad nesāp zobi un ir daudz nau-

das.
E. Rotmane, Jaunauce.

23631. Piektdienas rītā jāmaz-

gājas strautā, tad miesa būs sārta

un balta.

L. Vīksne, Talsi.

23632. Kas piektdienas rīta maz-

gā muti, tas pieder velnam.

M. Macpane, Alsunga.

23633. Piektdienas rītā jākāpj
kalnā skatīties, kā saule lēc, un

no tā iztulko savu nākotni.

L. Vīksne, Talsi.

23634. Otardienas vakaros notika

ierunāšana, bet precības dzēra

piektdienas vakaros.

H. Skujiņš, Smiltene.

23635. Piektdien gāju pie kun-

dziņa,
Piektdien laba runāšana:

Es piesēju kunga dus-

mas

Pie piektāja žoga posma.

LD 31395.

23636. Kas piektdienu dzimstot,

tas esot muļķis.
V. Līce, Līgatne.

23637. Kas piektdiena piedzimis,
tam ķēmi nerādoties.

K. Silings, 1832. g., Tirza.

23638. Kas piektdiena dzimis,
tam spoki nerādās.

A. Auziņa, Jaunrauna.

23639. Piektdienas vakaros ne-

vajag uz krustceļiem dot labvaka-

ru, jo tad žīdi mirst.

N. Rudzīte, Nogale.

23640. Trijos piektdienas vaka-

ros sakrāj no galda saslaucītas

druskas un tās met aizkrāsni, sa-

kot: „Ciemiņi, ēdat un aizejat", tad

aizdzen visus ciemiņus.

Bērziņš, Ropaži.

23641. Piektdienas vakarā var

izdzīt circeņus, ja tiem uzsauc:

„Ej pie citiem muzikantiem."

R. Bērziņš, Džūkste.

23642. Kāds laiks piektdien,
tāds svētdien.

Atbalss k. 1894. J. Kriķis, Starti.

23643. Kads laiks ir piektdiena,
tāds ir arī svētdienā.

J. Simbruks, Bauska. P. Š.,

Rīga. L. Neimane, Katlakalns.
P. Lācis, Skujene.

23644. Kads laiks ir piektdienas,
tāds arī svētdienās.

K. Corbiks, Jelgava.

23645. Kada piektdiena, tada

svētdiena.

M. Kalniņa, Vandzene.

23646. Kāds laiks ir piektdien,
tāds būs svētdien.

L. Zvirbule, Jaunlaicene.

23647. Kads piektdien laiks, tads

arī svētdien.
I. Dzilna, Lubāna.
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23648. Kad piektdien līst lietus,

tad svētdienā arī līst.

H. Skujiņš, Smiltene.

23649. Kad piektdien lietus līst,

tad līs arī svētdienā.

I. Mennika, Ainaži.

23650. Ja piektdiena lietus līst,

tad arī svētdienā līs. [Sal. lietus.]

J. A. Jansons, Rīga.

23651. Kad piektdiena šķauda,
tad svētdienā ir labs laiks.

R. Eglentale, Reņģe.

23652. Ja piektdienā melna govs

papriekšu no ganiem iet mājās,
tad svētdienā gaidāms lietus.

K. Bebrovska, Skaistkalne.

23653. Piektdienas vakarā, gu-

lēt ejot, jāpaņem slota, jāiekāpj

gultā un trīs reizes ar slotu krus-

tiski pār gultu jāpārvelk. Slota jā-

pārmet pār istabu. Pēc tam jāap-

gulstas un jāguļ ne ar vienu neru-

nājot, tad redzot sapnī, kas jeb ko

apprecēs.

Skolnieku pulciņš, Jēkabpils.

PIEKTSVAKARS.

23654. Piektsvakars ir laiks ce-

turtdienai izejot, nevis piektdienas
vakars. [Šos jēdzienus daži tautas

dzejas krājēji, laikam arī teicēji,
liekas būt samaisījuši.]

P. Š., Rauna. K. Pētersons, Raņķi.

23655. Kas piektvakaru kur ko

nolicis zemē, tam vienādi kas bi-

jis jānes Zemes dievam uz turieni.

K. Jansons, Plāņi.

23656. Piektsvakars ir ceturtdie-

nā, ko arī tai ziņā svētīja, ka saim-

niece kalponēm savu darbu nede-

va, bet tās pašas savu darbu strā-

dāja.
R. Straudovskis, Lielplatone.

23657. Ceturtdienas vakarā ne-

drīkst strādāt, jo tanī vakarā tiek

velts bluķis un var notikt nelaime,

ja strādās.

L. Ezīte, Alūksne.

23658. Pa vecam sievas piektos
vakaros nevērpušas, jo tas esot

tāds vakars. Kādreiz sievas esot

braukušas ar lubu pa ezeru, sasla-

pējušas rindakus, un piektsvaka-
ros tie viņām esot jāžāvē.

I. Jansons, Īle,

23659. Ceturtdienas vakarus va-

jag svētīt, jo tad Māra piedzimusi.
K. Corbiks, Vecsvirlauka.

23660. Ko var skauģis man da-

rīt.

Ko manam kumeļam?
Pats es dzimu piektu

rītu,

Kumeļš piektu vakariņu.
LD 29958, 1.

23661. Ceturtdienas vakarā viņi

nevērpj no bailēm, ka aitas neiz-

dosies.

A. W. Hupel, Top. Nach-

richten, 1774, I, 148.

23662. Piektā vakarā nevērpj,

nelāpa pastalas, nevij valgus un

nestrādā ar zirgu lietām.

J. K. Dambergs, Ēdole.

23663. Ceturtdienas vakarā tā-

dēļ nevērpj, ka tad ir Māra pie-

dzimusi.

A. Bīlenšteina rokraksts, Krust-

pils un Lubāna.
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23664. Ceturtdienās zemnieki ne-

vērpj, baidīdamies, ka tad aitas

neizdosies.

A. W. Hupel, Top. Nach-

richten, 1774, I, 148.

23665. Četros Adventes un se-

šos gavēņa piektvakaros nevaja-

got vērpt.
A. Bīlenšteina rokraksts.

23666. Ja piektos vakaros vērp-

jot, tad aitas griežoties.
A. Bīlenšteina rokraksts, Rēvele.

23667. Piektos vakaros, sevišķi
vēl pēc saules noiešanas, nedrīkst

vērpt, spolēt, locīt un malt.

A. Bīlenšteina rokraksts, Auce.

23668. Ja ceturtdienas vakaros

starp Trijkungu dienu un gavēņa
sākumu vērpj, tad darbs nesekmē-

jas un vilnas dzija saveļas.
S. Spriņģe, Pociems.

23669. Gavēņa piecvakaros ne-

drīkst ne adīt, ne vērpt, tad aitas

neiedodoties.
V. Loze, Drusti.

23670. Ceturtdienas vakara li-

nus nevērpj, jo tad Laima staigā.

L. Beķe, Madona.

23671. Vērpt nekad nedrīkst

piektvakaros, tad aitas vasarā grie-
žas riņķī.

J. Cinovskis, Snēpele.

23672. Piektā vakara nedrīkst

vērpt, jo tad aitas iet bojā.
K. Deķis, Blīdiene.

23673. Kas piektā vakara vērp-

jot, tam aitas griežoties.
G. F. Stenders, Kurzeme.

23674. Piektvakara nedrīkst

vērpt, lai jēri negrieztos.

O. Mucniece, Ventspils.

23675. Kas piektā vakara vērpj,
tam paliek aitas dullas.

A. L.-Puškaitis.

23676. Ceturtdienas vakara, blu-

ķa vakarā, nedrīkst vērpt.

E. Skarnele, Kalncempji.

23677. Ja piektā vakarā vērpj,
tad aitas paliek dulnas, un tajā

gadā būs daudz pērkona un zi-

bens.

J. A. Jansons.

23678. Piektā vakarā nedrīkst

vērpt, citādi rokās un kājās pum-

pas metas.

A. Kundziņa, Talsi.

23679. Visu cauru gadu sievas

nav vērpušas ceturtdienas vakaros,
lai aitām augtu laba vilna un sī-

kiem lopiem nebūtu līkas kājas.
P. Rīmanis, Krimulda. A. Bī-

lenšteina man.

23680. Ja vakarā no ceturtdie-

nas uz piektdienu ada vai vērpj,
tad būs ragaini jēri un nebūs lai-

mes pie aitām. [Sal. Pelnu diena.]

K. Corbiks, Jelgava.

23681. Sievišķi nevienu piektu
vakaru nevērpj un vīrišķi nevij,

jo tāds darbs cilvēkam un lopam
miesas grauž.

A. Bīlenšteina man., Puze, 1862.

23682. Piektā vakarā nedrīkst

vērpt, spoles locīt, dzirnaviņās
malt; ja spoles loka, aitas griežas

riņķī; ja maļ vai vērpj, tad dzird

istabā vērpjam vai maļam, kad ne-

viena nav iekšā.

L. Kleinberga, Svēte.

23683. Pēc Lūdzamas dienas ce-

turtdienu vakaros nevērpj.
K. Jansons, Plāņi.
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23684. Piektsvakars (t. i., ce-

turtdienas v.): citos vidos šo va-

karu nesvētī ik nedēļas, bet tik

vien atventes un gavēņa piektva-
karus.

A. Bīlenšteina man., J. Kram-

pis, Skujene, 1865.

23685. Ja piektā vakarā vērpj,
tad tai gadā būs daudz zibeņu un

pērkonu.
A. L.-Puškaitis.

23686. Ja piektā vakara loka

spoles, tad aitas paliek dullas.

A. L.-Puškaitis.

23687. Kad piektā vakarā tin

spoli, tad aitas griežas.
R. Bērziņš, Džūkste.

23688. Piektos vakaros divi ne-

drīkst locīt dziju, tad aitas badī-

sies, paliks vājas.
A. Kundziņa, Talsi.

23689. Piektvakaros meitas ne-

drīkst vērpt, lai jods nenogriež ai-

tām kaklus.

N. Rudzite, Nogale.

23690. Kad piektvakaros nagus

griež, tad aitām aug nagi uz acīm.

I. Stirna, Skrunda.

23691. Kad piektvakaros tin dzi-

jas, tad aitām vilna novēlusies.

I. Stirna, Skrunda.

23692. Ja piektā vakara vij auk-

las, tad tās grauž kājas.

Alksnis-Zundulis, Naudīte. A.

L.-Puškaitis. J. A. Jansons.

23693. Piektā vakarā nevar tai-

sīt pastalas, tad paliek cauras kā-

jas.
J. Steglavs, Jelgava.

23694. Piektvakara nevajaga

pastalas taisīt, jo tad būs jārājas.
A. Auziņa, Jaunrauna.

23695. Ja piektā vakara taisa

pastalas, tad jārājas.
A. L.-Puškaitis. J. A. Jansons.

23696. Piektā vakarā nevajaga
pastalām auklas vīt, jo tad tās berž

kājas.
K. Jansons, Plaņk

23697. Piektā vakara vītas auk-

las plēš zeķes.
R. Bērziņš, Džūkste.

23698. Piektā vakara nedrīkst

auklas vīt, citādi tās ātri satrūd.

A. Kundziņa, Talsi.

23699. Piektā vakara nevar malt,
citādi zog zirgus.

A. L.-Puškaitis. J. A. Jansons.

23700. Ja piektā vakara lauž

šķērsām skalu, tad aitas klibo.

A. L.-Puškaitis. J. A. Jansons.

23701. Ja trijos piektos vakaros

sakrāj no galda saslaucītas dru-

pačas un tās aizkrāsnē metot saka:

„Ciemiņi, ēdat un aizejat!" tad ar

to aizdzen visus circeņus.

A. L.-Puškaitis.

23702. Circeņus var aizdzīt, ja

piektā vakarā saslauka no galda

druskas, met aizkrāsni un saka:

„Ciemiņi, ēdat un aizejat!"
J. A. Jansons.

23703. Ceturtdienas vakarā mei-

tai ēdot jāizņem no mutes kumoss,

lai neviens to neredzētu, jāpagla-

bā, nemaz nerunājot jāaiziet gu-

lēt, kumoss jāpaliek zem spilvena.
Nakti pamostoties jānoskaita pie-

cas reizas kādi vārdi un tas ku-



moss jaaped. Tad meita dabūs to

puisi par vīru, uz kuru viņa cerē.

P. Zeltiņa, Rīga.

23704. Ceturtdienas vakarā jā-
atstāj pirmais kumoss nokosts, bet

neapēsts. Tai laikā nav brīvu ne-

kā runāt. Gulēt ejot kumoss jāap-
ēd un jāsaka šādi vārdi: „Pirm-

dien un otardien brālis un māsa,

trešdien un ceturtdien tēvs un mā-

te, piektdien un sestdien es viena

pati." Tad sapnī parādīsies meitas

brūtgāns.
P. Zeltiņa, Ikšķile.

23705. Ceturtdienas vakaros va-

jag skatīties laulības gredzenā, tad

ko iedomājas, to var dabūt redzēt.

N. Stepanovs, Nīca.

23706. Piektvakara jaunā mē-

nesī, gulēt iedams, piesit trīs reiz

ar kāju uz grīdu un pie katra spē-

riena atkārto teicienu: „Ābrāma,

Tzāka, Jēkaba Dievs, rādi man ma-

nu mīļāko." Sapnī redz brūtgānu.

M. Kalniņa, Vandzene.

PIENA SPAINIS.

23707. Ar arnika (arnikavu)

(stāds dzelteniem ziediem, aug

pļavās un grāvmalās) jāsutina pie-
na spainīši; tādos spainīšos pie-
nam bieza virsa.

E. Laime, Tirza.

PIENA TRAUKS

23708. Tukša piena trauka pie-

na ņēmējs devējam iemet sāli.

K. Jansons, Vijciems.

PIENENE (Taraxacum offici-

nale.)

23709. Cūkpieņu pūkas ir lī-

dzeklis, kad kāds ir pārrāvies.

Ņem vienu glāzi uzvārīta ūdens un

iemet tur kādu četrpadsmit augu

pūciņas pēc ziedēšanas. Tad priekš
ēšanas jāiedzer visa glāze un pus-

stundu jāguļ siltumā.

J. Celmainis, Nīca.

23710. Kad govis ēd pienenes,
tad tās labu pienu dod.

P. S., Rauna.

23711. Cūkpiene jādod govīm,
tad ir dzeltens sviests.

J. Banazis, Nīca.

PIENS.

23712. Lai būtu daudz piena,
tad saka šādus vārdus: ~Nāk man

pieniņš no Liepājas, nāk man pie-
niņš no Jelgavas, nāk man pie-
niņš no Rīgas, nāk man pieniņš no

visiem ezeriem, nāk man pieniņš
no visām upēm, nāk man pieniņš
no visiem avotiem, nāk man pie-
niņš no visām malu malām. Dēkla,

Laima, sēd kaktā! kupa! kupa!
kupa!"

E. Markovska, Laubere.

23713. Raibas govs piens negar-
dāks par vienas krāsas govs pienu.

A. Cirsis, Kalupe.

23714. Cauru vasaru ķipis ar

pienu jāapsedz, jāuzmet virsū

brunči, lai neredz citi. Kad slauc,

jāklausās, vai kāds neiet garām,

ja iet, tad jāpārstāj slaukt.

A. Elksnītis, Prauliena,

23715. Otram nevar rādīt iz-

slauktu pienu, lai neapskauž jeb
nenobur.

P. S., Rauna.

23716. Izslauktais piens nav jā-
rāda pretimnācējiem, bet jāslēpj,
lai tie to nenoburtu.

J. A. Jansons, Bīriņi.

1434 Piektsvakars
— Piens



Piens 1435

23717. Izslaucot pirmo reiz go-

vi, jāapsedz ķipītis ar priekšautu,
tad vēlāk piens būs trekns.

A. Kurzemniece, Taurkalns.

23718. Piens no kūts uz istabu

jānes nevienam neredzot. Kad redz

mājinieki, tad vēl nav tik slikti, kā

kad svešs redz; tad lopiem piens

pagalam.
M. Zeltiņa, Vējava.

23719. Pienu nesa no kūts ap-

segtā traukā, lai lieka acs neredzē-

tu un nenoskaustu.

Zemes spēks, 1928, 158.

23720. Piens no kūts jānes ap-

segts, lai kāds skaudīgs cilvēks ne-

redz, jo tad govis noraujot pienu.
M. Klause, Jaunpiebalga.

23721. No kūts pienu nevajagot
nest vaļējā traukā, tad govs no-

raujot pienu.
J. Skara, Janpiebalga.

23722. Kad no kūts nāk, tad

piena slaucene jāapsedz, lai sveša

acs nedabū redzēt, jo tad piens

stiepsies.
P. Zeltiņa, Ikšķile.

23723. Ja izslauc no govs pienu,
tad to apsedz, lai citi neredz, jo
kad pienu apbrīno, tad govs vairs

tik daudz piena nedod.

I. Johansone, Alūksne.

23724. Ja pienu rada svešiem

cilvēkiem, tad govis norauj pienu.

M. Eglīte, Vijciems.

23725. Gavēnī nedrīkst nest va-

ļēju saldu pienu, tad vajaga klāt

kaut ko pāri, citādi govis dod maz

piena.
A. Vikmane, Liepupe.

23726. Piens, no kūts pār pa-

galmu nesot jāapsedz, lai ragana

nepiepūš.
L. Lupiķis, Dzelzava.

23727. Ja piens ir ļaunas acs sa-

maitāts, jākāš caur vīriešu bikšu

priekšu.
V. Miķelans, Rubeņi.

23728. Pienu sildījuši aitu mēs-

los, lai ļaunas acis tam nevarētu

kaitēt.

K. Jansons, Plāņi.

23729. Pirms pienu kāš spainītī,
spainīša dibinā jāpārmet krusts,

lai raganas nespēj krējumu no-

kriet un lai piens sātīgs.

Alksnis-Zundulis, Naudīte.

23730. Lai raganas vakarā neie-

tu klāt pie piena, tad piena spai-
nim vajaga pārmest pāri krustu.

V. Līce, Līgatne.

23731. Pirms pienu kāš spainītī,

spainīša dibinā jāpārmet krusts,

lai raganas nespēj krējumu no-

kriet, un lai piens būtu sātīgs.

B. Daņilovs, Kacēni.

23732. Kad saimniece pienu pār-
dod, tad uzber drusku sāls, lai ra-

ganas uz ceļa neapbur un lai go-

vīm piens nezūd.

K. Silings, 1832. g., Tirza.

23733. Kad saldu pienu otram

dod, jāpiemet sāls, lai visu neaiz-

dotu.
E. Bērziņa, Mārsnēni.

23734. Pie piena, ko otram dod,

nezinot jādamet drusku sāls, lai

govis vienādi pienu dod.

K. Jansons, Plāņi.



1436 Piens

23735. Pārdodot otram govs pie-

nu, tas jābauda trīs reizes no sve-

šinieka trauka.

A. Stemps, Jaunpiebalga.

23736. Ja dod otram cilvēkam

saldu pienu, tad vajaga iemest pie-
nā trīs sāls graudiņus, lai govi
nevar noskaust.

A. Vikmane, Liepupe.

23737. Pienu un citus šķidru-
mus otram pārdodot, nedrīkst liet

pāri rokai, velns piekaroties.
M. Poriete, Lubāna.

23738. Kad pienu nes pār tīru-

mu, tad tur jāiemet sāls, lai piens
no vēja nesamaitājas.

J. Lazdans, Kalupe.

23739. Kad maizi ar nazi griež
iekš piena, tad govīm nogriež krē-

jumu.
Alksnis-Zundulis, Naudīte.

23740. No kaimiņa kūts jumta

jānozog salmi, ar kuriem jāizsuti-
na slaucene, tad govis labi pienu
dos.

P. Zeltiņa, Ikšķile.

23741. Kad liepas zied, tad ar

karoti drīst pienu ēst.

K. Jansons, Plāņi.

23742. Kad piens izlīst zemē,

nevajaga to ar kāju berzēt, tad

govs nedodot pienu.
J. Skara, Jaunpiebalga.

23743. Zemē palijušu pienu ar

slotu neslauka.

K. Jansons, Plāņi.

23744. Kad piens varot ieskrien

ugunī, tad govs norauj pienu.
E. Bukava, Rīga.

23745. No trauka piens, jeb tā

lāses, nav lejamas uz uguns, citā-

di kaitēs govīm.
J. Jansons, Rīga.

23746. Ja piens varot ielīst ugu-

nī, tad govīm pupi sasprēgā.

A. Bīlenšteina rokraksts, Zemīte.

23747. Ja pienam ļauj sadegt,
tad govīm ciči čūlā.

E. Pūriņš, Skujene.

23748. Pienu nedrīkst uz plīts
liet, tad govīm pupi čūlā.

V. Hazena, Nītaure.

23749. Ja varot piens ieskrien

ugunī, tad govij pupi plaisā.
E. Bukava, Rīga.

23750. Nedrīkst laist ielīt pie-

nam ugunī, jo tad govij pupi tiek

aizrauti un tā nedod vairs piena.

[Sal. pirmpiens.]
K. Bika, Gaujiena.

23751. Ja iziet piens vai piena

zupa ugunī, tad jāiemet ugunī sāls*

lai govīm pupi nenosprēgā.

M. Macpāne, Alsunga.

23752. Kad vārot pienu, tad ne-

vajagot ļaut viņam līt uz karstas

plīts, ja tas notiekot, tad govīm

sasprēgājot pupi.
A. Skuja, Mālupe.

23753. Kad piens ielīst ugunī,
tad ugunī vajag iemest sāli, jo ci-

tādi govīm sasprēgā pupi.
J. Šteinbergs, Bauska, Skaistkalne.

23754. Kad piens vārot izejot

ugunī, tad vajagot iemest trīs rei-

zes sāli pienā, lai govīm pupi ne-

sprēgātu.
J. Daizis, Nīca.
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23755. Ja vārot piens uziet uz

riņķiem, tad vajag uzbērt sāli, lai

govij nenosprēgā pupi.
A. Ernstsons, Vaiņode.

23756. Pienu nedrīkst liet uz

plīts, jo tad govīm pupi sprēgā. Ja

piens uzlijis uz karstas plīts, tad

tam jāuzkaisa trīs reiz sāls, tad

govīm pupi nesprēgā.

H. Skujiņš, Smiltene.

23757. Ja piens uzlīst uz riņ-

ķiem, tad vajaga uzbērt sāli, lai

nesasprāgst govīm pupi.

I. Upenieks, Skrunda.

23758. Kad varot piens ielīst

ugunī, tad govīm ciči sprēgā.

E. Laime, Tirza.

23759. Kad ugunī ielejas piens,
tad govīm uz pupiem ir vātis, bet

kad iemet ugunī sāli, tad vātis

vairs nav.

K. Lielozols, Nīca.

23760. Pienu nedrīkst uzpilināt
uz oglēm, jo govīm tad metas uz

pupiem kārpas.
K. Corbiks, Svēte.

23761. Ja piens, ēdienu vārot,

ugunī pil, tad govīm pie pupiem

kārpas metas.

K. Jansons, Plāņi.

23762. Nedrīkst vārot pārlaist

pienu, tad govīm tesmenis sprēgā.

A. Neimers, Brukna.

23763. Lai govīm tesmenis ne-

apsprēgātu, tad vajag skatīties, lai

piens neuzlītu uz plīts; bet ja to-

mēr tas notiek, tad vajag iebērt

ugunī sāli un pārmest krustu.

J. Pamplis, Garoza.

23764. Kad salds piens velkas,

tad govs esot apodusi; tad lai lie-

kot spanni vēršam priekšā, lai ap-

osta.

K. Silings, 1832. g. Tirza.

23765. Ja piens stiepjas, tad uz

slauktuves dibena jāuzvelk lietu-

vēna krusts.

E. Laime, Tirza.

23766. Ja govij sāk aptrūkt vai

stiepties piens, tad pudelē ar auk-

stu akas ūdeni jāiemet degošas og-

les; ar ūdeni jāapmazgā un jāpa-
dzirda slimā govs, tad tā kļūs ve-

sela.

A. Šķērē, Skaistkalne.

23767. Kad pienu ielasina aka,

tad paliek slikts piens.
M. Sikle, Nīca.

23768. Kad ved mēslus, tad jā-

noņem pirmās trīs dakšas mēslu

un jānoliek atsevišķi; kad mēsli iz-

vesti, tad tās dakšas atliek atpakaļ,
lai govis neierauj pienu ragos.

J. Tupesis, Nīca.

23769. Ja salda piena vardi ie-

metot, tad piens neskābstot.

J. Bitaks, Litene.

23770. Ja piens nerūgst, tad jā-
dod piena trauku cūkai apostīt,
tad rūgs.

J. A. Jansons.

23771. Piens ātri sarūgst, ja vī-

rietis pār sievietes plecu no pavar-

da ņem uguni ko aizpīpēt pīpi.
J. Jansons, Smiltene.

23772. Kad gūvim pīns maito-

jas, vajaga nu treju teirumu sala-

sīt pa treis akmeni un ar tim izsu-

tvnuot pūdus, tad pīns nasamai-

tuos.

T. Beča, Preiļi.
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23773. Ja svaigs piens ātri sa-

skābst, drīzumā sagaidāms pērko-
na negaiss.

Vieglais, Vecpiebalga.

23774. Siltu pienu nevajaga

pūst, lai vēders nepiepūšas.
K. Jansons, Plāņi.

23775. Kad biezpienu grib sil-

dīt, tad katls jāmazgā no apak-
šas uz augšu; tad piens ceļas labi

virsū. [Sal. pods.]
Skolnieku pulciņš, Jēkabpils.

23776. Kad biezpiens sildot ne-

ceļas virsū, un ja domā, ka kāds

burvis govis nobūris, tad tā kāsta-

viņa, caur kuru burvis kāsis pie-

nu, jāizmazgā un samazgas dod

govīm dzert; tad arī piens celsies.

Skolnieku pulciņš, Jēkabpils.

23777. Kad biezpiens sildot ne-

ceļas virsū, un ja domā, ka kāds

burvis pienu nobūris, tad no tā-

dām trijām vietām, kur tas cilvēks

gājis pāri, jāgrābj pa trīs reizes ze-

mi, kura jāiemet ūdenī un jādod

govīm dzert.

Skolnieku pulciņš, Jēkabpils.

23778. Pienu sildot nedrīkst ap-
liet plīti, citādi govis slaucot spers.

L. Reiteris, Lubāna.

23779. Ja pienu sildot piens ne-

ceļas virsū, tad ugunī jāiemet ve-

ca vīze.

L. Reiteris, Lubāna.

23780. Pienu sildot nedrīkst

ļaut veciem pie plīts dedzināt pīpi,

jo tad piens grimst dibenā.

V. Joāss, Lubāna.

23781. Ja ziemai grib uzglabāt
biezu pienu, tad tā nevar likt trau-

kā tai laikā, kad govis mājā, citādi

piens pel un viņam ir nelaba garša.

J. Rubenis, Ērgļi.

23782. Kad pavasarī piens sildot

grimst dibenā, tad ir sējas laiks.

J. Rubenis, Ērgļi.

23783. Pirmais slaukums jādod

pašai govij, lai labi pienu dod.

E. Laime, Tirza.

23784. Kad govs ir cieti (nedod

pienu), tad viņai piens ragā.

K. Jansons, Plāņi.

23785. Lai butu balta un skaista

seja, tad pienā jāmazgājas.

H. Šiliņa, Dobele.

23786. Lai smuks paliktu, tad

jāmazgājas pienā.
H. Augstkalne, Ikšķile.

23787. Kas pina suluos mozguo-

juos, tam vaigs naplaisoj.
V. Pilipjonoks, Asūne.

23788. Ja slaucot piens stipri
puto, tad būs karsts laiks.

E. Bērziņa, Sidgunda.

23789. Ja piena spainīti pataisa

pilnā mēnesī, tad ir biezs krējums.
M. Zaķe, Dzērbene.

23790. Piena spainīšiem koki jā-
cērt jaunā mēnesī, lapām birstot;

spainīši jātaisa gavēnī jaunā mē-

nesī, — tādos spainīšos pienam no-

stājas bieza virsa.

E. Laime, Tirza.

23791. Tekošā ūdenī nevajagot
mazgāt govs slaucamos traukus,

tad govs noraujot pienu.
J. Skara, Jaunpiebalga.

23792. Ja piens noburts, tad is-

tabas mēsli iesienami kreklā un

kuļami uz sliekšņa, tad būrējam

jānāk lūgties.
V. Līce, Smiltene.



PIEPE, pose, pese, ķempis (Po-

lyporus fomentarius).

23793. Latviešiem šī piepe gan

kā deglis, gan kā asins apturēšanai

derīgs līdzeklis pazīstams.

E. Birzmanis. Lat. arstn. stādi. 1897.

23794. Kad taisās uz sausu gai-

su, tad ozola piepes saraujas; kad

uz lietu taisās, tad uzpūšas. Kad

dzeltānas ūdens pilītes redz uz pie-

pes, tad būs stiprs un smags lietus.

Latv. Avīzes, 1858, 75.

PIERE.

23795. Dažiem cilvēkiem esot

pierē Dieva burti, ko neviens ne-

varot salasīt, bet gan just; kam

tādi tur esot, ja velkot ar pirkstu

pār pieri, tanī zem ādas atrodot

grumbulīšus. Kam to neesot, tie

esot vella pusē, t. i. vella ļaudis.
K. Jansons, Plāņi.

23796. Piecas strīpas pierē ir

vistas pēdas.
K. Jansons, Plāņi.

23797. Viena strīpa šķērsu par

pieri ir Kaina zīme.

K. Jansons, Plāņi.

23798. Ja pierē starp acīm ir di-

vas rievas, tad paliks par atraitni.

M. Macpane, Alsunga.

23799. Ja plata piere esot, tad

esot gudrs.
A. Krūmiņa, Smiltene.

23800. Cilvēks, kam liela plata

piere, ir gudrs.
L. Seržante, Aloja.

23801. Ja sasitas divi ar pierēm

kopā, tad saka: „Būsim radi!"

O. Darbiņš, Birži.

23802. Ja netīši sabadās pierēm,
tad kļūs radi.

E. Vīķele, lecava.

23803. Kas netīši sabadās pie-
rēm, tie kļūs radi.

L. Rone, Ikšķile.

23804. Ja cilvēki nejauši sadu-

ras ar pierēm, tad viņi būs radi.

P. Zeltiņa, Ikšķile.

23805. Kod cvlvāks ar cvlvāku

sazatopos un pīra ar pīru sasytas,

itei pīzīmēj, ka byusit ar jū par

rodņi.
V. Podis, Rēzekne.

23806. Kad piere niez, tad gai-
dāms kauns.

M. Brante, Ainaži.

23807. Kad piere niez, tad kau-

nu dabūs.

E. Lācis, Tirza.

23808. Ja piere niez, tad dabūsi

kaunu.

A. Aizsils, Zilupe.

23809. Kam piere niez, tas kau-

nu dabūs.

K. Jansons, Plāņi. V. Spandegs, Pociems.

23810. Ja piere niez, tad kaunu

dabūs.

A. Bulēne, Turaida.

23811. Piere niez, — kaunu da-

būs.

J. A. Jansons, Bāmuļi, Salaca.

23812. Kad piere niez, tad dabū

kaunu.

B. Bērziņš, Džūkste.

23813. Ja piere niez, tad tiek

kauns.
A. Zibens, Bugāji.

1439Piepe —
Piere
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23814. Ja piere niez, tad piedzī-
vos kaunu.

P. S., Rīga.

23815. Jo nīz pīre, tad byus
kauns.

T. Beča, Preiļi.

23816. Ja piere niez, — kauns

gaidāms
J. A. Jansons.

23817. Ja kādam cilvēkam piere
niez, tad viņam būs liels kauns.

E. Tokele, Sesava.

23818. Ja piere niez, tad gaidā-
mas nepatikšanas.

J. Zvaigzne, Rēzekne.

23819. Kam piere niez, tas kadu

ir nositis.

K. Jansons, Plāņi.

23820. Ja piere niez, tad gaidā-
mi viesi

M. Šķipsna, Gulbene.

23821. Kam piere spīd, tam bus

nelaikā bērns: viņš ~sadzīvāsies".

K. Jansons, Plāņi.

PIESTA.

23822. Kura sieviete piestu lai-

za, tai izaug lieli pupi.

K. Jansons, Plāņi.

23823. Meitai, kas mīlot piekstu
laizīt, kur kaņepes grūstas, lieli

pupi augot.

J. Jansons, Plāņi.

PILNGADĪBA.

23824. Ja dēls jeb meita palika
pilngadīgi, tad tiem šuvuši garus

svārkus un devuši labāki ēst un

dzert.

G. Pols, Vecgulbene.

PILSĒTA.

23825. Ja sapni staigā pa pil-

sētu, tad būs jāiet bēru godā.
J. Kriķis, Starti.

PINEKLS.

23826. Pynakli zyrgim juovej

aizgavēnī, tūlaik byus tukli zyrgi.

J. Vylcans, Vārkava.

23827. Lai zyrgi byutu pravorni,

vajagūt aizgavēņa nedēļā veit py-

naklu.
A. Ancans, Egluna.

23828. Ja atrod zirgu pinekļu,
tad maziem bērniem, kuri nemāk

kājām iet, jāsapin kājas un pēc

tam pinekls jāpārgriež, tad bērni

ātri sāk iet kājām.
A. Oše, Lubāna.

23829. Ar zirga pinekļu nekad

nevajaga siet jeb pīt govis, cūkas

jeb citus lopus.
S. Gūberts, 1688.

23830. Ja gavēnī zirga pinekļu
trīs reiz kur zemē nomet, tad va-

sarā tur čūsku nav.

K. Jansons, Plāņi.

PINEKĻA CIRŠANA UN GRIE-

ŠANA.

23831. Nojemot bērnam pinek-

ļus, māte tos aprok kapsētā, lai

bērnam nebūtu nekādu klizmu.

Latv. konv. vārdnīca, 15451.

23832. Kad bērns neiet kājām,

pinekļu ieliek tīruma vidū un ap-

sēj ar kaņepēm vai arī trīs rītus

uzmauc pinekļus kājās un tad pār-

cērt. Viens laukā prasa: „Ko cērt?"

Cirtējs atbild: „Pineklus cērtu!"

~Cērt, cērt, kamēr pārcērt!" no-

saka tas, kas laukā.

A. Elksnītis, Prauliena.
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23833. Kad bērns sāk staigāt,
tam jāpārgriež „pentele" (jānovelk
3 krusti starp kājām), lai bērns

staigājot nekrīt.

A. Kabuce, Bulduri.

23834. Ja bērns saslimis ar ļoti
lielu krusta pinekļa slimību, tad jā-

apņem apkārt kājiņām nītiņas un

jāapgriež gali uz augšu vijā un jā-

pārgriež ar dzirklēm pušu, tad

bērns kājas nekrustojot.

G. Pols, Vecgulbene.

23835. Ja bērns saslima ar krus-

ta pinekli, tad bija jādabon no lau-

ka zirga pinekls un ar to vienam

jāpin bērna kājas, otram jāprasa:
„Ko tu pin?" „Es pinu krusta pi-
nekli." „Pin, pin, kamēr izpin pa-
visam!"

G. Pols, Vecgulbene.

23836. Ja nosviež zemē pie nī-

tīm piesietu audekla galu un mazs

bērns pār to pāriet pāri, tad tam

būs kājas kā pinekļos.

K. Str., no 80 g. v. Cerbuku

matēs, Kraukļi.

23837. Teicēja redzējusi bērniņu,
kam kājās bijuši pineklīši, bijis
tāds jau piedzimis.

Ķilevice, Saldus.

23838. [Kad bērnam ir pinekli,
tad viņš] nevar kājiņas labi iz-

stiept, viņas tā kā savilktas.

Kuplā, Kuldīga.

23839. Ja bērns labi nesēdēja,
lika kājas krustiski, gāzās apkārt
jeb nemoļoja kājām iet, tad sprie-
da, ka tam esot pinekli, kuri jā-

pārgriež. Vecā mēnesī saņēma bēr-

nu klēpī, tad ar zirklēm, šķērēm
jeb tuteniņu sāka griezt no ceļa

gala labās puses uz leju, un no le-

jas jeb pēdas atkal krustiski uz

augšu.
J. Rubenis, Ērgļi.

23840. Kad bērnam ir pinekli,
tad jāuzmauc zeķe kājā jeb jāap-
liek ap kājām pinekls un jāgriež.
Griežot trīs reiz jāatkārto šāda sa-

runa: ~Ko tur griez?" „Pineklu."
„Griez, griez, kamēr pārgriezi"

K. Str., no 80 g. v. Cerbuku

mātes, Kraukļi.

23841. Kad bērns neiet kājām

jeb iedams kājas liek krustiski, tad

viņam ir pinekli. Lai dziedinātu

šo vājību, jāuzmeklē uz ganībām
vecs nokritis zirgu pinekls, ar to

trīsreiz jāsapin un jāaptin bērnam

kājas, tad ar pinekļu pa kājām si-

tot jāsaka: „Ej kājām, ej kājām!"
Tad pinekls jāaiznes atpakaļ un

jānoliek tai pašā vietā, kur bijis.
J. Bajārs, Meņģele.

23842. Kad mazs bērns pirmo
reiz paceļas kājās, tad tam pinekls
jāpārgriež: mātei ar nazi trīs reiz

bērnam, kur viņš stāv, no muguras

puses uz zemes jāgriež zeme.

K. Jansons, Latgale.

23843. Ja mazs bērns ilgi neiet

kājām, tad ar tādu valgu, kas at-

rasts, bērnam jāsien kājas un ar

cūku kaunamo tuteņu jāpārgriež
uz krustcelēm.

Skolnieku pulciņš, Jēkabpils.

23844. Vēja pinekļus noņem un

izzaudē, tad māte nones kapos pa-

rakt, lai bērnam dzīvē nekāda kliz-

me negadītos; citādi viņu saista.

A. Rozenšteine, Saldus.

23845. Bērns, kam vēja pinekli,
iet tītaviskis (eideniskis). Jādabon

pineklis, kas palicis ganīklā no-

maucies. Ja nevar tādu dabūt, tad
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jāsapin zirgs vaļiskis, lai tas iz-

kāpj. Pinekli sadedzina un iedod

bērnam no pelniem. Atlikušos pel-

nus, kopā ar sāli, Jāņu puceņu pel-
niem, pārkrustis izjemticm krāsns

pelniem, pārkrustis pajemtiem pel-
niem no trim sliekšņiem, saliek

siltā ūdenī un mazgā bērnu. Vēja

pinekļus dabūnot, kad māte uzejot
uz ļaunām pēdām. Tādēļ šīs zāles

jālieto arī tad, kad uziet uz ļaunām

pēdām.
Kupla, Kuldīga.

PIŅŅI.

23846. Ja uz sejas daudz piņņu,
tad vajag vispirms pirtī labi no-

mazgāties, pēc tam noslaucīt seju
tīrā krekla mugurā. Pinnes pāries

uz muguru.
E. Kampare, Skrunda.

PIRKSTI.

I. Pirkstu īpašības.

23847. Pirkstu nosaukumi: utu-

bunga, podalaiža, garais Ansis,

zeltnesis, pintiķis.
A. Mednis, Garoza.

23848. Pirkstus mēdz saukt:

utubunga, podalaiža, garā Mādža,

zelta riņķis, mazais pirkstiņš.
P. Š., Rauna.

23849. Kam piedzemot rokam

balti pirkstu gali, tam garš mūžs.

K. Jansons, Plāņi.

23850. Kam gari pirksti, tas de-

vīgs, kam īsi, tas sīksts.

K. Jansons, Plāņi.

23851. Kam gari pirksti, tie ir

zaglīgi.
P. Š., Rauna.

28852. Kam gari pirksti, tie esot

zagļi.
K. Corbiks, Jelgava.

23853. Tas cilvēks, kam gari un

tievi pirksti, esot zaglīgs.

.

H. Skujiņš, Smiltene.

23854. Ja gari pirksti, tad mu-

zikāls cilvēks.

M. Driņķe, Ranka.

23855. Ja cilvēkam ir gari pirk-
sti, tad tas ir zaglis.

A. Salmans, Balvi.

23856. Ja niez pirksta gali, tad

ko nozagsi.
K. Freimane, Talsi.

23857. Kam gari pirksti, tas bus

zaglis.
Šķila, Nīca.

23858. Kam īsi pirksti, tie cil-

vēki lieli zīmētāji.
M. Driņķe, Ranka.

23859. Kam īsi dopi pirksti, tie

ir rupji un bezkaunīgi cilvēki.

P. Š., Rīga.

23860. Kam strupi pirksti, tas

devīgs, kam gari, tas skops.

L Anševica, Piebalga.

23861. Kuram bērnam pirkstu

gali strupi, plati, tas būs devīgs,
mīkstu sirdi; kam pirkstu gali spi-
ci, tievi, tas būs sīksts.

Atbalss k. 1894. J. Kriķis, Starti.

23862. Ja cilvēkam ir tievi un

gari pirksti, tad tas ir vieglas dzī-

ves dzīvotājs; ja pirksti ir īsi un

resni, tad ir zemes rūķis.

A. Salmans, Balvi.

23863. Kam pirkstu gali ļoti tie-

vi, tas ir skops un ļauns cilvēks.

L. Rone, Ikšķile.
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23864. Ja tievi pirkstu gali ro-

kām, tad saka, ka būšot viegla
dzīve.

L. Aizpurve, Lubāna.

23865. Kam pirksti ar tieviem

galiem, tas ir skops, bet kam vie-

nādi pirksti, tas ir devīgs.
P. §~ Ropaži.

23866. Kam rādītāju pirksti
daudz īsāki par citiem, tas ir liels

sapņotājs un dzejnieks.
L. Rone. lecava.

23867. Katram pirkstam, kas

zied, ir sava nozīme: īkšķis ir dā-

vinātājs, rādītājs sāpinātājs, garais

pirksts teicējs, zelta riņķis mīlē-

tājs, mazais pirkstiņš nīdētājs.
E. Zommere, Rauna.

23868. Ka cvlvākam īsarūnas uz

rūku pierstu nogim bolti plankumi,

tad byus laime.

H. Z. Valainis, Egluna.

23869. Ja gredzenu pirkstiem

nagi zied, tad ir iemīlējies.

J. Austrums, Krape.

23870. Ja pirkstu nagi zied, tad

aitām būs daudz jēru.
A. Jugane, Beļava.

23871. Ja pirkstu gali rusē, tad

ir laime
E. Abuce, Ķoņi.

23872. Cik poda laižam gala riņ-

ķu, tik tam cilvēkam ir bērnu.

K. Jansons, Plāņi.

23873. Kam labās rokas poda
laižam galā ir apaļi riņķi, tam pir-
mais dzims dēls.

K. Jansons, Plāņi.

23874. Tiem cilvēkiem ir bišu

laime, kam skrituļaini pirksti, t. i.

kam ādas rieviņas saiet gredzenā.
Kam vairāk skrituļu pirkstos, tam

būs vairāk bišu.

A. Lejiņa, Vandzene.

23875. Ja pirkstu galos ādas

audi izveidojuši apaļus riņķīšus,
skritulīšus, tad tam cilvēkam ir

bišu laime.

M. Macpane, Alsunga.

23876. Jo uz pierstim rukuos ir

opaļi riņķi, tad bites īs pa rūkai.

M. Apeļs, Stoļerova.

23877. Kad sieviete nejauši sa-

liek rokas pirkstus kopā un labās

rokas īkšķis iznāk virspusē, tad

vīrs par viņu valdīs; bet ja kreisās

rokas īkšķis iznāk virsū, tad viņa
valdīs par vīru.

E. Zommere, Rauna.

23878. Lai kādam cilvēkam kāds

darbs labi izdotos, tad vajaga turēt

viņa kreisās rokas īkšķi un to ne-

laist vaļā, kamēr tas savu darbu

padarījis.
K. Corbiks, Jelgava, arī Valgunde.

23879. Nevajaga radīt ar pirk-
stu, lai zobi neizkrīt.

J. A. Jansons, Rīga.

23880. Kas ar pirkstu pa gaisu

rakstot, tas vellam līgumu parak-
stot.

H. Skujiņš, Smiltene.

23881. Kam kājas otrs pirksts

garāks, tam sieva būs garāka par

vīru pašu.
K. Jansons, Plāņi.

23882. Ja sievietei kājas īkstis

ir garāks par otru pirkstu, tad

viņai vīrs mirs agrāki par pašu.
P. Š., Ropaži.
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23883. Ja sievietei kājas otrs

pirksts ir garāks par īksti, tad viņa

valdīs par savu vīru.

P. Š., Rīga.

23884. Cik pirksti knakš, tik

mīl.

A. Miglava, Rīga.

11. Pirkstu kaites.

23885. Ja pirksti sāp, būs kā-

da nelaime.

V. Pilipjonoks, Asūne.

23886. Kad pirksts aug, vajaga
aiziet uz baznīcu, un kad mācītājs

pirmo vārdu saka, parīvēt to pirk-
stu pie sola malas — tad pirksts
būs vesels.

K. Corbiks, Jelgava.

23887. Pie apauguša pirksta
liek ziepes ar sukuru, arī ceptus

sīpolus.
L. Ozole, Sērpils.

23888. Ka pirksts taisoties ap

augt, ta viņu vajagot trīs reizes

iegrūst vārītā ūdenī, tad audzējs
izbeidzoties.

H. Skujiņš, Smiltene.

23889. Kad pirksts aug, jāgrūž
vārošā ūdenī.

A. Mednis, Krimulda.

23890. Ja pirksts apmilzis (ap-

pūžņojis), tad liek virsū ceptu sī-

polu, arī tabaka lapu ar medu un

bieži potvasku.
E. Vēvere, Ļaudona.

23891. Uz apauguša pirksta va-

jag uzlikt sakostu rupju maizi ar

sāli.

L. Ozole, Sērpils.

23892. Pie apauguša pirksta
liek sālītu speķi.

L. Ozole, Sērpils.

23893. Ja pirksts aug, tad uz-

liek svaigu cūku speķi vai saldu

sviestu.

I. Johansone, Limbaži.

23894. Kad pirkstiem āda sā-

kot plaisot, t. i. ja atskabargo, tad

līdzeklis pret to esot: rītā, tikko

no gultas pieceļoties un ja vēl ne

ar vienu neesot runāts, jānolaiza
ar mēli deviņas reizes vainīgā vie-

ta, t. i. visi pieci pirksti, saliektā

dūrē. Pēc kāda laika vaina būšot

vesela.

A. Skuja, Mālupe.

23895. Ja pirksti izsūt, tad vi-

ņu starpā jāliek vilnas drāna.

A. Salmans, Balvi.

23896. Ja sadedzina pirkstus,
tad ar sadegušiem pirkstiem jāsa-
spiež labi cieti tās puses auss, ku-

ras puses roka apdegusi.

J. Tupesis, Nīca.

23897. Ja rokas pirkstu sasitot

durvīs, tad no dzimtas kāds no-

mirstot.

E. Līdeka,. Lubāna.

23898. Ja pirkstiem paliek zili

nagi, tad tas mirs.

A. Plaudis, Kosa.

111. Nocirsts pirksts.

23899. Nocirstus pirkstus ap-

glabājuši kapsētā.
K. Jansons, Trikāta.

IV. Zīlēšana pec pirk-
stiem.

23900. Ja pirkstu gali rūsot vai

nagi ziedot, tad nākotnē dāvanas

saņemšot.

A. Krūmiņa, Rīga.
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23901. Ja uz lielā rokas pirksta

(īkšķa) redz dzeltānumus, tad sa-

gaidāma rāšanās.

T. Ķengā, Jelgava.

23902. Kad pirkstu gals paliek
kā ar dzelzs rūsu, tad rados būs

bēres.
J. Lazdāns, Kalupe.

23903. Ja uz pirkstiem uzme-

tas rūsa, tad dabū dzirdēt par kā-

du nomirušu.
A. Pidriks, Sauka.

23904. Ja uz pirkstiem uzmetas

rūsa, tad rados būs bēres.

E. Reinbacha, Vecpiebalga.

23905. Kad pirksta galā ieme-

tas dzeltāna rūsa, tad rados kāds

mirst.

P. S., Rīga.

23906. Kad norūsē pirksti, tad

mirst rados.

t S., Rīga. L. Strute, Šķibe.

23907. Ja uz pirkstu galiem ir

rūsas plankumi, tad rados kāds

mirs.

L. Prūse, Vecpiebalga.

23908. Ja uz pirksta uzmetoties

rūsa, tad drīzumā būšot jācilā mi-

roņa drēbes.

P. Čakars, Ranka.

23909. Ja pirksti ruse, bus mi-

roņu drēbes jāmazgā.
A. Rudīte, Jaunpiebalga.

23910. Ja pirkstos iemetas rū-

sa, tad rados kas mirs.

L. Reiteris, Lubāna.

23911. Ja uz pirkstiem rūsas

plankumi (rūsē), tad rados kāds

miris.

A. Pliens, Meirani.

23912. Ja iever pirkstu durvīs,
tad kāds mirst.

K. Corbiks, Jelgava.

PIRMDIENA.

23913. Pirmdiena arī rietumos

ir turēta par nelaimīgu dienu, kā-

dēļ pirmdienās neiesākti nekādi

darbi.

P. S., Rīga.

23914. Pirmdiena ir tāda nelai-

mīga diena, kad nevajaga nekur

iziet, jo citādi būs visu nedēļu jā-

staigā. Tad nevajaga arī nekādu

darbu sākt, jo citādi tas darbs

vilksies visu nedēļu.

A. Bīlenšteina rokraksts, Pil-

tene. Marta Bīlenšteine, Dobele.

23915. Pirmdienā tāpat kā

piektdienā, nevajaga jaunu ēku

iegrozīt, nedz arī uz jaunu dzīves

vietu pāriet.
A. Bīlenšteina rokraksts, Val-

ka un Rīga.

23916. Kad pirmdienā pieņe-
mot vietu un sākot darbu, tad ilgi

dzīvojot uz vietas, bet naudas ne-

esot. Kad sestdienā pieņemot vie-

tu un sākot strādāt, tad naudas

esot daudz, bet uz vietas ilgi ne-

dzīvojot.
D. Dama, Smiltene.

23917. Pirmdienu uzskata par
nelaimes dienu un pirmdienā dzi-

mušais nepaliekot vecs.

M. Valdmane, Zaļāmuiža.

23918. Pirmdienā nevajaga ķer-
ties pie jauna darba, jo citādi tas

labi neveiksies.

K. Corbiks, Kroņa-Vircava.

23919. Nekādu darbu nevajaga
iesākt pirmdienā, jo tad tas ne-

veicas.

K. Vieglais, Krape.

23920. Pirmdienā nevajaga ie-

sākt nekādu darbu, tad tie neiz-

dodas.

P. S., Preiji.
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23921. Pirmdien sākts darbs

neizdodas, tāpēc nevienu lielāku

darbu pirmdien sākt nedrīkst.

J. A. Jansons, Bīriņi.

23922. Pirmdien nedrīkst uz-

sākt nevienu lielāku darbu, jo tas

neizdosies.

A. Ernstsons, Vaiņode.

23923. Pirmdienā nedrīkstot

darbu iesākt, tad tas nešķiroties.
T. Ziemele, Smiltene.

23924. Pirmdien neviena darba

nedrīkst sākt, jo tad nekas nevei-

cas.

I. Kažoka, Lubāna.

23925. Nekādu darbu nevajaga
sākt pirmdienā un trešdienā, jo
tāds darbs neizdodas.

E. Pūriņš, Skujene.

23926. Pirmdiena un piektdie-
na ir nelaimīgas dienas, tādēļ ne-

vajag sākt kādu lielāku darbu.

V. Oinaskova, Ungurpils.

23927. Pirmdiena neko nedrīkst

iesākt, tad neizvedīs līdz galam.
V. Rimpele, Rīga.

23928. Pirmdienā un piektdie-
nā nevajag nekāda darba sākt, jo
tāds darbs neveicas.

Z. Lancmanis, Lejasciems.

23929. Ja jaunu darbu sāk

pirmdienā, tad tas neveicas, tur-

pretim piektdienā un sestdienā

sākts darbs jo ātri padarāms.
V. Hazena, Nītaure.

23930. Ja pirmdiena nelaimīga,
tad arī visa nedēļa nelaimīga.

M. Brīdaka, Jaunroze.

23931. Kam pirmdien neveicas,

tam visu nedēļu tāda neveiksme

sagaidāma.
Lazdiņa, Sabile.

23932. Ja pirmdiena iet slikti,

visu nedēļu tāpat.

J. A. Jansons, Rīga.

23933. Ko pirmdiena dara, to

visu nedēļu dara.

M. Valtere, Jelgava.

23934. Ļaudis tic, ka tas, ko da-

ra pirmdienā, jādara visu nedēļu.
T. Dzintarkalns, Talsi.

23935. Pirmdienā nekas nav

sākams, tad tas visu nedēļu jā-
dara.

M. Vētra, Tirza.

23936. Kas pirmdien notiek,

mēdz atkārtoties visu nedēļu.

R. Bērziņš, Džūkste.

23937. Ja pirmdien sāk kādu

darbu, tad viņu nepabeidz visu

nedēļu.
A. Aizsils, Zilupe.

23938. Kad pirmdienā saplēš

kādu trauku, tad visu nedēļu kaut

ko plēš.
M. Erdmane, Rīga.

23939. Pirmdienas rītā nedrīkst

ilgi gulēt, tad visu nedēļu nāks

miegs.
V. Slaidiņa, Drusti.

23940. Pirmdienā nedrīkst uz-

sākt darbus, jo tad visu nedēļu
neveicoties.

I. Sabērts, Jaunauce.

23941. Pirmdienā nevajaga
naudas maksāt, citādi visu nedēļu
būs izdevumi.

P. Š., Rīga.

23942. Pirmdien naudu nedrīkst

izdot, tad nauda jāizdod cauru ne-

dēļu.
A. Aizsils, Zilupe.
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23943. Pirmdienā nevajaga
naudu izmaksāt jeb ari ar kādu

rāties, jo tas tad jādara visu ne-

dēļu.
J. Simbruks, Bauska.

23944. Pirmdienas rīta nedrīkst

bārties, jo tad visu nedēļu jābaras.
A. Laksevice, Talsi.

23945. Ja pirmdiena ir ciemiņi
mājā, tad viņi nāks visu nedēļu.

P. Š.. Rauna.

23946. Ja pirmdienu atnāk vie-

sis un ja viesim ko iedod, tad jā-
dod visu nedēļu.

J. Ķikuts, Nīca.

23947. Ja pirmdienas rītā kāds

atnāk kamēr istaba nav slaucīta,

tad ciemiņi būs visu nedēļu.

J. Austrums, Krape.

23948. Kad pirmdien nak sveši

cilvēki, tad visu nedēļu nāk sveši.

R. Bērziņš, Džūkste.

23949. Kad pirmdienā atnāk

kāds viesis, tad saka: „Nu tagad

jau katru dienu (jeb visu nedēļu)
būs viesi."

0. Darbiņš, Birži.

23950. Ja pirmdienu putra va-

rot kūsā, tad nāks ciemiņi.

R. Eglentale, Reņģe.

23951. Ja pirmdien pirmā at-

nāk sieviete, tad visu nedēļu nāks

mājā sievietes.

J. Rupjais, Asūne.

23952. Pirmdien nedrīkst vilkt

tīru veļu, jo tad būs dumpis.
A. Ernstsons, Vaiņode.

23953. Ja pirmdien labi iet, tad

iet labi visu nedēļu.
T. Rigerte, Brunava.

23954. Ja pirmdien labi klājas,
tad arī visu nedēļu būsi laimīgs,
bet ja slikti klājas, tad arī visu

nedēļu slikti.

J. Rupjais, Asūne.

23955. Govis vajaga laist ganos

pirmdienā, tad esot visu gadu labi

paēdušas, jo pirmdienās strādnieki

izejot pie darba ar pilnām nastām,

bet sestdienās pārnākot tukšā.

K. Lielozols, Nīca.

23956. Pvrmūdīn nedēļis nikod

ceļī nasolos, par tū ka pvrmūdī-

na ir vacim ļaudim nalaimeiga pī-
zeista.

V. Podis, Rēzekne.

23957. Nedēļi pvrmūdin vacīji

ļauds skaita par nalobu dīnu. Kod

zemnīkam vajag braukt uz mīsteni

un kūnebejs nūpierkt, vai braukt

uz pogostu moksuot kaidus nūdūk-

ļus, vai dūt kaidu naudu kaidvs

poruodus. Tod vacīji ļauds pīzyn
itū pvrmū dīnu nedēļis par nalai-

meigu dīnu. A par kū? Ka zem-

nīks pvrmū dīnu moksuos kaidus

poruodus, izlaiss nu sova karmy-

na naudu, tod jis vysu nedēļi
moksuos un golu golā paliks pats

bez naudys, vai bez tuo, kū jis dūs

pyrmūdin. Par tū ka myusu zem-

nīki pyrmū dīnu nedēļis labi zy-

na, jī nikod itymā dīnā namok-

suoj nikaidu poruodu, koč jim i

vajag moksuot, ji pizyn i tū dīnu

nu suokšonvs deļ dzeivis na cīši

lobu.
V. Podis, Makašāni.

23958. Ja pirmdien šķauda, tad

dabon dāvanas.

M. Valtere, Jelgava.

23959. Kad pirmdiena šķauda,
tad dabūs kādu dāvanu.

L. Bičole, Zemgales Mežmuiža.
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23960. Ja pirmdiena šķaudas,
dabūs dāvanu.

A. Auziņa, Jaunrauna.

23961. Ja pirmdienas rīta šķau-
dās, tad to nedēļu dabūs dāvanu.

O. Mucniece, Ventspils.

23962. Ja pirmdienas rīta agri

jāšķauda, tad saņems dāvanas.

V. Holcmane, Vandzene.

23963. Ja pirmdien jāšķauda —

gaidāma slava.

A. Gulbis, Nogale.

23964. Pirmdienā un piektdienā
bez itin lielas notēs neesot labi lī-

ķi rakt.

Latv. Avīzes, 1824, 32.

23965. Kad pirmdien līst lietus,

tad līst visu nedēļu.
A. Aizsils, Zilupe.

23966. Kads laiks pirmdien,
tāds trešdien, kāds otrdien, tāds

— ceturtdien, kāds trešdien, tāds

piektdien, kāds ceturtdien, tāds

sestdien, kāds piektdien, tāds svēt-

dien.

A. Vestmanis, Jēkabnieki.

PIRMPIENS.

23967. Kad govs nāk slaucama,
tad viņai jādod izdzert viss pir-
mais piens, ar kuru vēl beigās jā-
uzzīmē tai trīs reiz krusts uz de-

guna, lai ļaunas acis tai nekā ne-

var padarīt.
K. Jansons, Plāņi.

23968. Kad pirmo reiz govs at-

nāk slaucama, tad pirmo pienu

pie šķīstas putras lej, lai piena ne-

trūkst.

K. Jansons, Plāņi.

23969. Kad pirmai govij piens

radās, tad ar aizdedzinātu skalu

izstaigāja istabā visus kaktus un

pirmo pienu slauca uz oglēm, lai

raganas nevarētu nekā ļauna
darīt.

D. L. f. 1888, 28. P. J. Rau-

davietis, Bērzaune.

23970. Kad govij tika teļš, tad

slaucot iemeta tukšā ķipī degošu

ogli un tad slauca virsū tikmēr,

kamēr pietika ēdiena vārīšanai.

Vārot namiņā ogli meta ugunī, bet

pienu katlā un piejauca miežu

putraimus. Kad apjauca, tad lēja
uz visiem četriem vējiem krustiski

pa pavārnīcai ugunī. Pie galda

puisieši ēda ar cepurēm galvā un

sievietes ar lakatiem.

Z. Lancmanis, Lejasciems.

23971. Pirmpienu nesot no

kūts, tas jāapsedz, lai ļauna acs

nedabūn redzēt.

P. Zeltiņa, Ikšķile.

23972. Atnākot jaunpiena go-

vij, pirmo jaunpienu, nesot no

kūts uz istabu, vajaga apsegt, lai

jaunai govij būtu laba laime.

K. Corbiks, Valgunde.

23973. Jaunu pienu nedrīkst

nest no kūts bez apsegšanas, tad

govs saslimst ar tesmeņa drudzi.

P. Zeltiņa, Ikšķile.

23974. Ja govīm ir jaunpiens,
tad pirmo reizi izslaucot, jaunpie-
nu nedrīkst nest pa vēju neap-

segtu, jo citādi govij var kāds ne-

labums tikt.

L. Dragūne, Meirani.

23975. Kad pirmo reiz pēc at-

nešanās govi izslauc, tad piens

jānes apsegtā ķipī, citādi govīm
ciči sprēgā.

E. Laime, Tirza.
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23976. Kad izslauc jaunu pienu,
tad to nes uz istabu apklātu, lai

vējš nepārpūš, jo tad raganas ap-

bur govīm pienu.

Fr. Vāvere, Rembate.

23977. Jaunpienu vārot ne-

drīkst pārlaist pāri pār plītēm, ci-

tādi govīm sasprāgst pupi. [Sal.

piens.]
K. Corbiks, Līvbērze.

23978. Putra, no pirmā pirm-

pienes govs piena vārīta, jādod vi-

siem ēst, lai govs labi atnesas un

ir veselīga.
Alksnis-Zundulis, Naudīte.

23979. Jaunpienu ēdot, otrs jā-
smulē ar nenoslaucītu karoti, lai

nākamā gadā atnāktu raibas go-
vis.

A. Zeltkalns, Lubāna.

23980. Kad govs teļu atnesusi,

tad pirmo pienu ēdot, vajaga ce-

pures galvā turēt, tā būs biezs

krējums.
Atbalss k. 1897. K. Kleķeris,

Skujene.

23981. Pirmo pienu ēdot, jā-

patur cepure galvā, lai būtu biezs

krējums.
A. Zeibe.

23982. Jaunpienu ēdot, vajaga
likt cepuri galvā, tad būs biezs

kreims.

K. Corbiks, Līvbērze.

23983. Jaunu pīnu ādut, juotur

capure golvā, lai pīnam bīzs krie-

jums.
A. Borozinska, Barkava.

23984. Pirmo pienu ēdot, jā-
tur cepure galvā, lai biezs krējums
būtu; ūdens starpā nedrīkst dzert,

jo tad govis slaucot miez.

V. Spandegs, Pociems.

23985. Pirmpienu ēdot, vīrie-

šiem jāliek cepure galvā, tad būs

biezs krējums.
P. Zeltiņa, Ikšķile.

23986. Pirmo pienu ēdot, jā-
liek bieza cepure galvā, tad būs

biezs kreims.

Z. Prauliņš, Aumeisteri.

23987. Pirmo pienu ēdot, vī-

riešam jāpatur cepure galvā, lai

pienam būtu biezs krējums.
J. Jansons, Plāņi.

23988. Pirmais govs jaunpiens

jāēd ar cepuri galvā, tad esot go-

vij visu laiku biezs krējums.

G. Pols, Bauska.

23989. Pirmo pienu ēdot, vi-

siem jāliek cepures galvā, lai tai

gadā būtu biezs krējums.
K. Biša, Vijciems.

23990. Ja, jaunpienu ēdot, uz-

liek cepuri galvā, tad govis dod

pienu ar biezāku krējumu.
A. Didriksone, Nogale.

23991. Jaunu pienu ēdot, vīrie-

šiem vajag turēt cepures galvā,
tad būs biezs piens.

Z. Akmentiņa, Lubāna.

23992. Jauns piens jāēd ar ce-

purēm galvā un jāsmeļ pilna ka-

rote, tad govs dos biezu un daudz

piena.
L. Reiteris, Lubāna.

23993. Govs jauno pienu pirmo
reiz ēdot, jāliek cepure galvā un

jādod piens visiem mājniekiem,
tad tas būs biezs.

M. Pelēce, Cirsti.

23994. Ja ēd jaunpienu, vajaga
vairākas cepures galvā turēt, tad

būs biezs krējums.
M. Ķimene, Mazsalaca.
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23995. Jauno pienu ēdot, ne-

drīkst noņemt cepuri, tad govis
miez ķipī.

E. Laime, Tirza.

23996. Govs jaunpienu ēdot, vī-

rietim jāpatur cepure un sievietei

lakats galvā, tad tai govij esot vi-

su gadu tauks piens ar biezu krē-

jumu virsū.

E. Kreicberga, Skrunda.

23997. Kad pirmo reiz ēd jaunu

pienu, vīriešiem vajaga likt cepu-

res galvā, bet sievietēm siet bie-

zus lakatus, jo tad ir biezs krē-

jums.
ī. Kažoka, Lubāna.

23998. Jaunu pienu ēdot, sie-

vietei jāapsien lakats galvā, bet

vīrietim jāuzliek cepure, tad būs

daudz krējuma.

I. Indans, Gārsene.

23999. Jauns piens jāēd ar ce-

purēm un lakatiem galvā, tad esot

biezs piens.
A. Zibens, Rugāji

24000. Jaunpiens jāēd ar cepuri
vai apsietu galvu, tad būs bieza

kārta krējuma.

M. Priedite, Meirani.

24001. Kad pirmpienu ēd, tad

jāliek mice galvā, lai govīm būtu

trekns piens.

E. Zicans, Līgatne.

24002. Jauno pienu ēdot, jāsien

galvā lakatiņš, lai govīm ir biezs

piens.
A. Berķe, Mētriene.

24003. Kad ēd pirmo reizi

jaunpienu, vīriešiem jāliek galvā

cepures un sievietēm jāsien lakati,

tad ir biezs piens.
V. Joāss, Lubāna.

24004. Jaunu pienu cd ar ap-

segtu galvu, lai biezs piens būtu.

E. Zirnītis, Lubāna.

24005. Kad ēd jaunu ceptu pie-

nu, tad vajaga siet lakatu galvā,
lai ir biezs krējums.

L Upenieks, Skrunda.

24006. Kad jaunu pienu ēd, jā-
ēd cepurēs_ un lakatos, tad biezs

krējums. Ēdot nav jāsmejas, lai

govīm piens nav šķērdelēm (čērk-
stelēm) t. i. lai daudz nesijā. Kurš

pirmais paēd, tas sit ar karoti ot-

ram par pieri, lai biezs rūguš-

piens.
A. Elksnītis, Prauliena.

24007. Kad pirmo reiz govs ap-

turās, tad vāra no pirmā piena
biezu putru. Ēdot visiem vajaga
turēt cepures galvā, tad esot tāda

bieza kārta kreima kā tā cepure.

Kad paēd, tad iemērc vēl tur ka-

roti un smērē citiem gar pieri, lai

būtu raiba gosniņa.

A. Bīlenšteina rokraksts. K.

Boivics, 1862. g. Lubāna.

24008. Pirmo pienu ēdot, jāliek
uz galda biezi cimdi uz mutes, lai

biezs krējums tiek.

L. Rudzīte, Vijciems.

24009. Cepts kraķens (tikko at-

vedušās govs piens) jāēd ar spil-
venu uz galvas, lai būtu biezs

krējums.
J. Jakans, Subata.

24010. Kad jaunpienu ēd, tad

nav brīv pūst un dzert, ja ēdot

dzersi, tad govs pie slaukšanas mī-

zīs.

No Kolkas jūrmalas. ~Ziņas

un stāsti par Dieva valstības

lietām." 1852. IV. Aizliegts izd.
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24011. Kad ēd jaunu govs pie-

nu, tad nedrīkst prasīt dzert, lai

govs pienu nenorautu.

M. Igaune, Galgauska.

24012. Ēdot jaunpienu, nedrīkst

dzert, jo citādi govs slaucot mīzīs.

J. Bikša, Daugmale.

24013. Pirmo pienu ēdot, ne-

drīkst starpā dzert. Ja dzer, tad

govs slaucot miez.
K. Biša, Vijciems.

24014. Jaunpienu ēdot nedrīkst

dzert, citādi govis slaucot miez.

Vidzemes Maliena.

24015. Pirmo pienu ēdot, mal-

tītes vidū nevajaga dzert, lai govs

slaucot nemiezn.
K. Jansons, Plāņi.

24016. Jaunpiena putru ēdot,

nedrīkst ūdeni dzert, jo tad govs

pastāvīgi mieznot.
E. Lacis, Tirza.

24017. Jaunu pinu adut, na-

dreist dzert, lai gūs slaucūt namīz.

A. Borozinska, Barkava.

24018. Jaunpienu ēdot, nedrīkst

starpā dzert, lai govs slaucot ne-

spārdās.
K. Oļļe, Mazsalaca.

24019. Ja jaunu pienu ēdot

dzer ūdeni, tad govs slaucot miez

ķipī.
A. Aizsils, Lubāna.

24020. Jauno pienu ēdot, ne-

drīkst starpā dzert, tad govs ne-

ļausies slaukt.
A. Bulene, Turaida.

24021. Jaunu pienu ēdot, ne-

drīkst ūdeni dzert, jo tad tai govij

maz krējuma būs.

J. Upmalis, Ļaudona.

24022. Kad pirmo reiz govs ap-

turās, tad no pirmā kreima kuļ
sviestu tādā vietā, kur citi neredz.

Sviestu kuļot uzliek cepuri galvā,
tad pienam būšot bieza kārta krei-

ma virsū.
A. Bīlenšteina rokraksts. K.

Boivics, 1862. g. Lubāna.

24023. Kad pirmo reiz izvāra

jaunā pienā putru, tad pēc ēšanas

ēdāji piesit viens otram veikli ar

karoti par pieri, muguru jeb kur

citur un saka: ~Šogad vērsītis, cit-

gad telīte, baltu pierīti, baltu mu-

guriņu!"
J. Rubenis, Ērgļi.

24024. Lai citā gadā govij būtu

telīte, tad jaunpienu paēdot, ar

karoti jānoslauka kādam cilvē-

kam gar pieri un jāsaka: ~Šogad
zīmains bullītis, citgad zīmaina

gosniņa!"
O. Mucniece, Ventspils.

24025. Jaunu pienu ēdot, ar ka-

roti saimniekam jāsit par pieri, lai

teles skrietu.

L. Reiteris, Lubāna.

24026. Kad jauno pienu ēd, tad

tas, kurš pirmais paēd, sit ar ka-

roti otram pa pieri un saka: „Nā-

košgad' telīte (vērsītis) zīmīti

pierē!" Ja togad ir telīte, tad sie-

viete sit vīrietim un saka: „Nā-

košu gadu vērsītis zīmīti pierē!"
E. Laime, Tirza.

24027. Kad ēd jaunu pienu, tad

tam, kurš pirmais paēdis, jāsit
blakus sēdētājam pa pieri, lai te-

lēnam augtu stipri ragi.
J. Putniņš, Bērzpils.

24028. Ja jaunu pienu ēd un

beidzot ēst nosmērē otram ar ka-

roti pieri, tad nākošu gadu būs

raibs teļš.
E. Zirnītis, Lubāna.
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24029. Pirmpienu ēdot, ēdāji sit

viens otram ar karoti pa pieri un

saka: ..Šogad telīte, nākošgad bul-

lītis." Šo teicienu var grozīt sakarā

ar to, ko nākošu gadu vēlas: telīti

vai bullīti.

E. Zicans, Līgatne.

24030. Ēdot jaunu pienu, jāsit
ar karoti pa pieri, tad ir raibi teļi.

V. Alke, Jaungulbene.

24031. Kad ēd jaunu pienu, tad

jāiesit saimniecei ar karoti par

pieri, lai nākošgad telēni ar zīmi

pierē.
J. Vīksne, Meirani.

24032. Pirmais, kas paēdis
pirmpiena zupu, iesit ar karoti

par pieri: vīrietis pretimsēdošai
sievietei un otrādi, un saka: „Šo-
gad telīte, citu gadu vērsītis", jeb
otrādi.

E. Lācis, Tirza.

24033. Kad jaunu pienu ēd, tad

vajaga sist nama mātei ar karoti

par pieri; tad citu gadu būs lā-

sains teliņš.
R. Bērziņš, Džūkste.

24034. Kad paēd jaunpienu, tad

paņem karoti un sit par pieri, sa-

kot kādu krāsu; kādu pasaka, tāds

atskrien nākošā gadā teliņš.

V. Joass, Lubāna.

24035. Jaunu pienu ēdot, jā-
skaita: šogad telīte, citgad vērsīt's

(vai otrādi), zīmīt' pierē bum, bum,

bum! Pie beidzamajiem vārdiem

jāsit ar karoti citiem par pieri.
A. Aizsils, Veckalsnava.

24036. Pirmpiena govs pirmo
reizi jāslauc caur laulības gredze-

nu, tad tā būs pienīga.

M. Sikle, Nīca.

24037. Ja jaunpienu ēd ar nazi,
tad govīm pupi sprēgā.

A. Zebergs, Vandzene.

24038. Jauna piena cepumus
nedrīkst ar nazi griezt, lai govīm
ciči nesprēgā.

Bez paraksta.

24039. Jauno pienu nevajaga ar

nazi griezt, jo tad govīm tesmeņi

sprēgā.
A. Pelēcis, Jaunpiebalga.

24040. Kad jauno govs pienu
cepot, nevajagot to ar nazi griezt,
tad govīm pupi sprēgājot.

J. Skara, Jaunpiebalga.

24041. Cepta jaunā piena ne-

drīkst ar nazi griezt, jo tad govīm
tesmens un pupi sprēgājot.

M. Klause, Jaunpiebalga.

24042. Jaunpiena bliņas ne-

drīkst ar nazi griezt, tad govīm
sprēgā tesmens.

A. Aizsils, Kalsnava.

24043. Kad ēd govs jaunpienu,
tad nevajaga ēst ar nazi, bet ar

karoti, un ēdot vajaga uzlikt gal-
vā biezu ziemas cepuri, lai govīm

nesasprēgā pupi un ir biezs krē-

jums.
A. Pilskalns, Skrunda.

24044. Jauno pienu nedrīkst

griezt ar nazi.

A. Aizsils, Kalsnava.

24045. Sveka pienu (pirmpienu)
nedrīkst griezt ar nazi, jo tad go-

vīm sprēgā pupi.

E. Jēpe, Palsmane.

24046. Pirmpienu nedrīkst ar

nazi griezt, jo tad sprēgā pupi.

E. Zicāns, Līgatne.
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24047. Pirmo pienu saceptu ne-

vajag griezt ar nazi, bet ar skalu,

lai govij pupi neplīst.
Z. Prauliņš, Aumeisteri.

24048. Krāsnī ceptu jaunpie-

nu nedrīkst griezt ar nazi, jo tad

govs slaucot sper.
K. Līdeka, Meirani.

24049. Jaunpienu ēdot nedrīkst

ar nazi griezt, tad govij titas sasprē-

gā.
O. Mucniece, Ventspils.

24050. Pirmo jaungovu pienu
nedrīkst griezt ar nazi, nedz aiz-

tikt, lai govei piens neaiztrūkst un

krējumu nenogriež.
Alksnis-Zundulis, Naudīte. K.

Graudiņš.

24051. Jaunu govs pienu ne-

drīkst ēst ar nazi, tad govīm būs

ciči satrūkuši.
I. Indans, Gārsene.

24052. Jauna pīna nadreist ar

nazi grīzt, tod gūvem ciči sprāgoj.

A. Borozinska, Barkava.

24053. Pirmpienu nedrīkst ēst

ar nazi, tad govij tesmens sāp.

P. Zeltiņa, Ikšķile.

24054. Jaunu pienu (ceptu) ne-

drīkst griezt ar nazi. Vīrieši to cd

ar cepurēm galvā.
M. Miezīte, Liepkalns.

24055. Jaunpienu nedrīkst ēst

ar nazi, citādi būs niknas govis,

kas vienmēr badīsies.

K. Corbiks, Līvbērze.

24056. Jaunu pienu vārot, nevie-

na pilīte nedrīkst ielīt ugunī, ja tas

notiek, tad govis sper.

K. Zilbers, Meņģele.

24057. Kad jauno pienu vāra,

tad nedrīkst uguni pūst, lai govīm
ciči nesprēgā.

E. Laime, Tirza.

24058. Govs pirmo pienu ne-

drīkst dot ne sunim, ne kaķim, ci-

tādi govij gaidāma kāda nelaime.

M. Igaune, Galgauska.

24059. Kad pirmo pienu paē-

duši, stāsta veci ļaudis, tie sniegā

vārtījušies.
K. Jansons, Bormaņi.

PIRKŠANA.

24060. Jo piercējs grib lēši nū-

pierkt kaidu preci, tad vaicuojūt,
cik tei moksuoj, vajag pajemt lei-

dza kaidu cysu nu rotīm, kurūs

guļ prece. [Sal. pārdošana.]
T. Beča, Preiļi.

PIRŠANA.

24061. Pirdienam nevar smie-

ties, tad lūpas plīst.
E. Lācis, Tirza.

24062. Ja viens apperdas un

otrs smejas, tad tam pārsprāgst

lūpa.
M. Klēbacha, Sātiņi.

PIRTĪŽAS.

24063. Vakaru priekš bērna

kristīšanas vecā māte kurina pirti
ar īpašu ziņu un uzmanību. Vis-

pirms viņa aizbāž visus pirts lo-

dziņus un šķirbiņas. Tad izskaita

malkas pagales pa pāriem. Pir-

mai pagalei, ko krāsnī bāž, pie-
liek klāt, ja bērns puisēns, ozola,

ja meitene, liepas zariņu. Bez tam

tiklab puisēnam, kā meitenei pie-
liek pie pirmās malkas vēl pīlāga

zaru, lai līdz ar pirmiem dūmiem

ietu ārā visi ļaunumi jeb ļaunie
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gari, un bērns ar māti tiktu no

tiem pasargāti. Ozola, liepas un

pīlāga zari jau iepriekš griežami
un apgādājami veco Jāņu vakarā.

Pirti aizkūrusi, vecā māte iet uz

istabu kaut, t. i. upurēt vistu. Vis-

tu noķērusi, tā paklusu noskaita

pantiņu:

Pavaicāju mīļu Maru, ko es

kaušu piertīšam,
Vai aitiņu sprogainīti, vai vistiņu

cekulīti?

Ņem vistiņu cekulīti, lai palika

sprogaitiņa,
Lai palika sprogaitiņa pādītei

pušķoties.
Māru pielūgusi, vecā māte kauj

vistu tai vietā, kur bērns piedzi-
mis. Kur dzīvība radusies, tur par

pateicību atkal dzīvība jāupurē;
citādi māju gars dusmojas, ka tas

aizmirsts, un ņem bērna garu drī-

zumā atpakaļ. Arī pirts slota bija

ar ziņu pagādājama. Sievas, kas

gaidīja uz dzemdēšanu, jau ie-

priekš nogrieza veco Jāņu vakarā

no jauna bērziņa zarus un sasēja

slotiņā. Zarus ņēma tikai no viena

paša bērza, ne no vairākiem. Slo-

tiņā ielika arī kādu ozola, liepas

un pīlāgu zariņu. Šādu slotu tad

sasēja ar villānu dziju un uzgla-

bāja līdz tai dienai, kad vajadzēs.
Kad bērniņš trīs svētvakarus pērts,

tad slotiņu aiznesa uz aitu stalli

un tur izkaisīja viņas zarus. Māte,

ar bērniņu pirtī nogājusi, nometa

kādu naudas gabalu un nopēru-
šies, iziedama atkal atstāja tai vie-

tā, kur mazgājusies, kādu prievītu

par ziedu. No pirts istabā atnāku-

si, bērna māte apdāvināja da-

žus mājas ļaudis: deva citam cim-

dus, citam zeķes, citam prievītus.

A. Rītingers, Lutriņi.

24064. Sestdienas vakara priekš

jaunpiedzimuša bērna kristīšanas

tika viņš pirmoreiz pirtī nests. Uz

pirti ņēma līdz dažus ēdienus, kā

gaļu, plāceni, sviestu, pienu, arī

alu un šņabi. Pirtī gāja tikai sie-

vietes, vīriešiem atstāja ēdienu un

dzērienu istabā. Pirtī sievietes iz-

ģērbās, salēja karstu garu un tad

vecmāte pliku bērnu, aiz kājām

gaisā turēdama, pēra par gurniem,
lai neplēšot drēbju, par ģīmi, lai

aplam nerunājot v. t. pr., pie tam

vēl sacīdama: „Ed oglis, pelnus,
nes zeltu, sudrabu, nesvied meitu

ūdenī, necērt cirvi akmenī, svied

meitu gultā, cērt cirvi ozolā!" [Sal.

bērns, pirts.]
J. Rubenis, Ērgļi.

24065. Pa nedēļu pēc dzemdē-

šanas tura piertīžas. Bātenes pa-
vadīta, māte iet pirtī sevi un bēr-

niņu nomazgāt. Kājas noaudama,

atsperas triju baļķu augstumā no

zemes, lai pa trim gadiem būtu at-

kal bērns. Pirtī ieejot uzsviež uz

krāsni ziedam kādu naudu un pa-

kar kārtiņā prievītu (zeķi, cimdu

pāri). Jau kāzās, pūru dalot, dzie-

dātājas atgādināja, ka piertīžās
ziedi dodami.

Sievas, kuras bērnam piedzim-
stot bija kaut kā palīdzīgas, dabū-

ja šinī reizā ziedam rakstainus

cimdus vai zeķes; visi citi māje-

nieki, lai dižs, lai mazs, dabūja pa

prievētam. Pirtī nolika kādu zie-

du, cimdus vai villu, muterei par

pērdināšanu.
K. Pētersons, Raņķi. Ser-

mule, Līvbērze.

24066. Uz krāsni uzmeta trīs pa-

pirkšņi sāls, lai bērns būtu vesels,

lai viņam nekas nesistos klāt.

A. Rozenšteine, Saldus.

24067. Pirtī maziņo uzjem lāvā

un tam trīs reizas ar slotu vēdina

pa mutīti, lai būtu klusīgs, nepļā-
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pātu niekus un būtu vecākiem pa-

zemīgs; tad nomazgā un dod aiz-

nest uz istabu. Kreklīti pie tam

nedrīkst pirtī pamest: to piesprau-
da klāt, lai bērns augdams vāktu

savas drānas, jo ko sešās iegrozot,
tas esot.

K. Pētersons, Raņķi.

24068. Kur pirmo reizi maza-

jam uzsit, tanī vietā, bērnam au-

got, visvairāk plīst drānas, tālab

pirmā uzsišana (ar pirts slotu) no-

tiek uz lieliņiem.
K. Pētersons, Raņķi. Birk-

valde, Lielsatiķi.

24069. Bātene māti izbrauka,

nomazgā un tai apvelk kreklu;

pašai neļauj vilkt, lai nesacilātu

rokas. Bērniņu tikai vienreiz at-

nesa pirtī, bet mātei bija jāiet trīs

svētvakarus no vietas un jāperas

ar to pašu slotu. Ja bērns bija
meitene, slotā ielika liepu zaru un

piesēja pie kāta dzīparus, ja zēns,

tad ozola zaru. Citiem pērties slo-

tu nedeva, to nesa paglabāt kam-

barī; bet pēc trešās reizes izārdīja

un zarus izkaisīja meitenei aitu

stallī, puišelim zirgu stallī. Rau-

goties uz tam, vai puišelis vai mei-

tene, piertīžām pirti kurinot, uz-

bāza malkai virsū ozola vai liepas

zariņus, lai aug vīrs kā ozols, mei-

ta kā liepa. Slotā liekamos liepas

un ozola zarus jau turēja gatavus.
Pirti nekurināja ar egles malku:

tā daudz sprēgā, un bērns tad iz-

aug kašķīgs, nesaticīgs.

K. Pētersons, Raņķi. Birk-

valde, Līvbērze.

24070. Pirti kurināja ar ozola

malku, kad bērns puisēns, ar liepas
(priedes), kad meitene. lekšpusē

apakš (-pie) sliekšņa, pa kuru mā-

tei ar bērniņu pirtī ieejot jākāpj

pāri, noliek Jāņu puceņu krusti-

ņu. Slotai jābūt sasietai no visā-

du koku zariņiem. Kurinātājai at-

stāj pāri cimdu, bērnam uz lopu
laimi. Bērnu perot saka: „Lai tev

labi zirgi, labas aitas, lai tev ne-

trūkst sāls, ūdens v. t. p."
Dzert pirtī nav jādzer ne mātei,

ne bērnam, lai šis neaugtu dzērājs.
Lāvu atstāj skaidri nomazgātu.
Slotu izmazgā, izrisina un izkaisa

palāvē, Svētajām meitām ko pēr-
ties. Slotas zari stāv palāvē, līdz

turpat sapūst. Ja to nedara, Svētās

meitas iet pakaļ, metas acīs.

Kuplais, Kuldīga.

24071. Piertīžās izvāra visiem

mājiniekiem gaļu un apdod visiem

brandvīnu. Ja maziņais ir puiše-
lis, vecmāte kauj gaili, ja meitene

— vistu; bet šito gaļu ēd tikai mā-

te, kamēr citi dabon teļa vai ai-

tas gaļu. Gaili (vistu) kava tai

vietā, kur bērns piedzimis, vietu

notecinot ar asinīm. Teicēja re-

dzējusi, ka nokautā putna galva
parakta ar lāpstiņu kambara plā-
nā. Biezputru piertīžās nevārīja,
lai bērns pulka nerunātu („verd
kā biezputra"); arī cūkas gaļu tai

reizai nevāra, lai bērns augot ne-

svīstu.

K. Pētersons, Raņķi.

24072. Kas daudz vārās (runā),
tam saka: „Tev biezputra vārīta

piertīžās." Kam daudz svīst, tā-

dam mēdz sacīt: ~Tev piertīžās
vārīta cūkas gaļa"; pulka runātā-

jam vēl saka: „Tev piertīžās lini

mīstīti."
K. Pētersons, Raņķi.

PIRTS.

I. Pirts celšana.

24073. Pirts jābūvē vecā mē-

nesī, bet ne jaunā, jo citādi pirts
ir sūra.

Z. Lancmanis, Aduliena.
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24074. Piēnti taisūt silksnī līk

dzeivsudebru, tad nateik nikaida

slimība.

T. Beča, Preiļi.

11. leiešana un iziešana.

24075. Pirtī iet vislabāk vecā

mēnesī, jo tad nepiemetas kašķis
un miesa tiek tīra.

Z. Lancmanis, Lejasciems.

24076. Pirtī jāiet veca mēnesī,

tad neniezēs āda.

J. Apsalons, Sēļpils.

24077. Pirtī jāiet veca mēnesī,

lai utis neaugtu.
M. Ezertēva, Cirsti.

24078. Pirtī jāiet mēneša pēdēja
ceturksnī, tad neniez āda.

V. Miķelans, Asare.

24079. Jaunā mēnesī ejot uz

pirti, niez āda, it kā pirtī nemaz

nebūtu iets.

V. Kancāns, Asare.

24080. Jauna mēnesī nevajaga
iet pirtī, tad āda niez.

A. Kāposts, Panemune.

24081. Kad jauna laika pirtī

mazgājas, stipri niez.

V. Liepiņa, Penkule.

24082. Pirtī ieejot, Dundangā
saka: „Labvakar, pirtiņ, Dievs

svētī gariņ'! Saldums iekšā, sī-

vums ārā!" No pirts istabā ieejot,
Užavā (arī Ēdolē) ikreiz teikts:

„Dievs augstais, labvakar!" „Pal-

dies, paldies!" mājenieki labvaka-

ru atjēmuši. No pirts pārnākot,

padod labvakaru un sabučojas ar

piederīgiem (vīrs ar sievu).

K. Pētersons, Tetelminde.

24083. Ja iet pirtī, tad vajagot
teikt: „Kašķis mežā, vilks pirtī!"
tad nekas nepielīpot.

T. Parups, Zante.

24084. Kad iet pirtī pērties, tad

jāsaka sveiciens: „Labvakar, lab-

vakar, kašķis mežā, vilks pirtī!"

R. Straudovskis, Lielplatone.

24085. Pirtī garu metot un pe-

roties saka: „Sūrums ārā, saldums

iekšā! Pats sēž vietā, pātaga ro-

kā."

J. Ansbergs, Ēvele. LD 34156.

24086. Pirts senāk stāvējusi lie-

lākā godā nekā tagad. It īpaši ve-

cās sievas tā darījušas: nopērušās,
nometās ceļos uz lāvas beņķīti, no-

skaitīja tēva reizi, nobučoja lāvu

un slotu. Vecākas sievas vēl tagad

neļauj pirtī kliegt, aurot, dziedāt.

No pirts iznākot, pārmet krustu,

noskaita tēvareizi un vēl kādu pan-

tiņu; saka vēl: „Peries nu, mīļā

Māriņ, mūsu pērtā gariņā." Pirtī

ieejot saka: „Labvakar, Pirtsmāte,

vai gaidījāt arī mani? Vai būs

silts ūdens, mīksta slotiņa, labs

gariņš?" No pirts izejot, nolika slo-

tiņu un ūdeni uz lāvu un sacīja:

„Peries nu, mīļā Māriņa, ar saviem

bērniņiem." Pa taku uz augšu

(istabu) ejot, noskaita pātarus;

bērni, no pakaļas tecēdami, mā-

cās skaitīt līdz.

K. Pētersons, Raņķi.

24087. Pirtī vecenes piesauc

Māriju, Madaļu, jeb skaita tēva-

reizi un trīs reiz uzmet siltumu uz

ceriem un tad tik slotas liek uz

lāvas.

K. Pavasare, Mujāni.

24088. Ja pirtī peras ar jaunu
bērza slotu, tad miesa paliek balta.

M. Šķipsna, Gulbene.
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24089. Ja pirts slotu rudeni

pirmo ieper vīrietis, tad tai mājā
tai gadā kāzu nav.

K. Jansons, Plāņi.

24090. Kad jaunas meitas pirtī
iet pērties, tad viņām jāsaka: „Die-

viņ, dod man tādu vīriņu, tik mī-

līgu kā pirts gariņš, kā pirts slo-

tiņa, kā liepu lapiņa, ne pīpju pī-
potāju, ne ragu ragotāju, ne dāl-

deru mētātāju, ne brandvīna dzē-

rāju."

J. Bērziņš, Jaunjelgava.

24091. Kad meita grib vīru da-

būt, tad tai, pirtī peroties, jāskai-
ta šie vārdi: „Dieviņ, dod man tā-

du vīriņu, tik mīlīgu kā pirts ga-

riņu, kā pirts slotiņu, kā liepas
lapiņu. Ne pīpju pīpētāju, ne ra-

gu ragotāju, ne dālderu mētātāju,
ne brandavīna dzērājiņu."

K. Skujiņš, Smiltene.

24092. Kad jaunas meitas pirtī
iet pērties, tad jāsaka: „Dieviņ,
dod man tādu vīriņu, tik mīlīgu
kā pirts gariņš, kā pirts slotiņa, kā

liepu lapiņa — ne pīpju pīpētāju,
ne ragu ragotāju, ne dālderu mē-

tātāju, ne brandvīna dzērājiņu!"

M. Bišintrope, Pļaviņas.

24093. Kad pirts ir izkurināta,
tad priekš ļaužu aicināšanas pēr-
ties, pirts kūrējs uzmet garu sacī-

dams: „Šis kausiņš gariņiem!"
Pēc visu nopēršanās beidzamais

atstāj tīru ūdeni un slotu, un ārā

iedams nosaka: „Nu, Laimīt, pe-
ries tu!"

P. Š., Rūjiena.

24094. Pirti nesvilpo, lai nesa-

sauktu velnus.

H. Skujiņš, Smiltene.

24095. Pirtī, tur kur izlej maz-

gājamo ūdeni, vajaga trīs reizes

nospļauties, tad nepiemetas slimī-

bas.

J. Širmanis, Vilzēni.

24096. Pirtī ieejot sacīja: ,lab-

vakar, pirtiņ!" Izpērušās māmiņas

noskaloja lāvu ar šādiem vārdiem:

„Peries, Laimiņ, māmiņ, ar sa-

viem dēliem, meitām, ar zelta slo-

tiņu, ar sudraba lapiņām!"

J. Rubenis, Ērgļi.

24097. Lai meitai būtu veselība

un laime, tad pēc pēršanās, no

pirts ārā nākot, jāsaka: „Peries

nu, Laimas māmiņa, zelta slotiņu
sudraba lapiņām!" Priekš iznāk-

šanas no pirts jānomazgā lāva, tad

atkal jāsaka: „Lai būtu laba vie-

tiņa, kur Laimai atsēsties."

A. Zunte, Ērgļi.

24098. Ja sestdienas vakarā at-

stājot pirtī spaini ar siltu ūdeni

un iekšā slotu, tad Laima nākot

mazgāties. Atstājējam viņa būšot

palīdzīga.
J. Bitaks, Litene.

24099. No pirts aizejot (nomaz-

gājušamies), uz lāvas jāatstāj gar-

meta un slota, lai Laimiņa var iz-

pērties.
A. L.-Puškaitis.

24100. Ja pirtī beidz pērties, tad

jāatstāj Laimai pirts slota un

ūdens.

L Melngalve, Sabile.

24101. Lāvu pēc pēršanas vaja-

got nomazgāt, tad pirtī nākot Lai-

mes māte.

D. Dama, Smiltene.
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24102. Pirtī, kad beidz mazgā-

ties, vajaga samest labi stipru ga-

ru, jo pēc tam vēl Māra iet maz-

gāties.
J. Cinovskis, Snēpele.

24103. Kad pirtī visi nopēru-
šies, tad uz lāvas jāuzliek traukā

ūdens; lai nāk mīļā Māra vietēties.

K. Corbiks, Ezere.

24104. Kas pēdējais pirtī peras,
tam jāpasmeļ ūdens ķipītī un jā-

atstāj uz lāvas, lai svētai Mārci

būtu ko pērties.
A. Skreija, Talsi.

24105. Slotu pēc pēršanās pirtī
nedrīkstot uz lāvas atstāt, tad

velns peroties.
D. Dama, Smiltene.

24106. Pirts esot svēta. Čigā-
niete bučojot pirts stenderes, ārā

nākot, lai svētā Māra ejot pērties.

K. Str., no 80 g. v. Cerbuku

mātes, Kraukļi.

24107. Pēc pēršanās, kad iziet

no pirts laukā, ir jāsaka: ~Lai pe-

ras, kas kristīts." Citādi pirti ap-

dzīvos smilts jeb velns.

A. Armans, Ludzas Zaļmuiža.

24108. Kas beidzamais iet. no

pirts laukā, tam vēl jāuzmet gars,

lai būtu gariem (veļiem) kur pēr-
ties.

K. Corbiks, Kroņa-Vircava.

24109. Pēc mazgāšanās pirtī at-

stāja ķipi ar ūdeni ko miroņiem

mazgāties.
P. Š., Kandava.

24110. Kas iziet no pirts, tam

jāatstāj kādā traukā uz lāvas tīrs

ūdens un slotiņa, jo pusnaktī nāk

gari pērties un mazgāties.
Austrums 1889. J. Ceple-

nieks, Māņticība.

24111. Pirtī vajaga atstāt ūdeni,
lai pa nakti varētu gari pērties.

J. A. Jansons, Olaine.

24112. Kod nakti ap divpadsmit
stunžu nujīsi uz pierti, tod pīzī-

mēj, ka sīvetei jū veirs siss vai

lomuos, ar kod veirvšam, tod sīva

sataiseis ar svešu veiru dareišonvs.

V. Podis, Rēzekne.

24113. Ja pusnaktī pirtī peras,

tad velni rādās.

M. Driņķe, Ranka.

24114. Ja grib lai pirtī nekas

nebaidītu, tad iznākot laukā kat-

ru reizi jāpārkrustās.

J. Zvaigzne, Rēzekne.

111. Pēršanas.

24115. Pirtī, siltumu uz ceriem

metot, saka: ~Sūrums ārā, saldums

iekšā!" [Sal. ieva, kartupeļi, rutki.]

P. Š., Rauna.

24116. Senos laikus bērnu ne-

suši pirtī pirināt sarus un cirpt

spārnus. Vēlāku turpat noturējuši
mielastu, kas pastāvējis no kara-

šām, gaļas, piena, medus, alus un

brandavīna. No pirts aizejot, at-

stājuši uz lāvas ziedam vilnu vai

cimdus.

A. Ģēģeris, Vecpiebalga.

24117. Pirts ūdeni daži neuzvā-

ra, tikai uzsilda, lai pirtī gājējiem
niezis (kašķis) nemestos. [Sal.

bērns.]
K. Pētersons, Raņķi.

24118. Pirts ūdens nedrīkst uz-

vārīties, jo tad niez miesa.

E. Jēpe, Palsmane
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24119. Ja ūdens dabū vārīties,

tad ar to vairs nevar pirtī mazgā-

ties, citādi dabūniezuli. Ūdens pa-

liek atkal labs, ja viņā iemet bēr-

za ogles.
E. Balode, Nogale.

24120. Pirtī nevar pliks slotu

sutināt, bet jāuzmet uz muguras,

lai nav plika laime.

Alksnis-Zundulis, Naudīte.

24121. Ja pirtī pliks slotu suti-

nā, tad jāuzmet kas uz muguras,

lai nav plika laime.

B. Daņilovs, Kacēni.

24122. Ja sestdienās grib labi

balts nomazgāties, tad ūdenī vajag
iemest lēpju lapas.

L. Pogule, Gatarta.

24123. Ja pirtī peroties, kādam

palikusi no slotas lapiņa uz mu-

guras, tad to vajag klusām noņemt

un apēst: tad aitām ir pāriņi.
J. Cinovskis, Snēpele.

24124. Kad pirtī mazgājas, tad

nevar viens otru vārdā saukt, un

nevar prasīt ziepju, bet jāsauc p.

p. puika, palaidne un t. t., un jā-

prasa suņa sūdu jeb citādi.

E. Lacis, Tirza.

24125. Kad ļaudis pirtī izģēr-

bušies, tad saukušies par vilcē-

niem, tāpēc ka tai brīdī esot ne-

šķīstā stāvoklī un neesot cilvēka

vārda cienīgi. [Sal. bērns.]

G. Pols, Vecgulbene.

24126. Pirtī nedrīkst viens otru

saukt vārdā, bet par vilciņu, jo tad

nepiemetīsies ļaunums.
Fr. Vāvere, Liezere.

24127. Pirtī kājas jāper pašam,
lai aitas jērus glabā, un jāsaka:

„Glabā jērus, glabā jērus!"
K. Jansons, Plāņi.

24128. Pirtī pērējam pateicas ar

šādiem vārdiem: ~Paldies, paldies,
kas pirtiņu kūra, ūdentiņu nesa,

malciņu cirta! Paldies par lāviņas

mazgāšanu, slotiņas siešanu, pal-
dies, paldies!"

P. Zeltiņa, Ikšķile.

24129. Pirtī peroties pateicās

par pirts kurināšanu, malkas un

ūdens nešanu.
M. Navenickis, Zasa.

24130. Pērtais pirtī arvien pa-
teicas pērējam. Sievietes parasti

sacīja: „Paldies, paldies, puķīte,
rozīte, ezera zālīte!"

P. Š., Rauna.

24131. Kas mutes mazgājamo
ūdeni pirtī ceros met, tam acis sāp.
[Sal. mazgāšanās.]

K. Jansons, Plāņi.

24132. Pirtī nevar runāt par

degšanu, lai neizceļas ugunsgrēks.
Alksnis-Zundulis, Naudīte.

24133. Kad bērnu pirmo reiz

pirtī per, tad vispirms tam jāsit

pa muti, lai viņam drēbes neplīst;

ja sit pa pakaļu, tad bērns noplēš
daudz drēbju.

K. Jansons, Plāņi.

24134. Tai vietā, kur ar slotu

uzsit pirmo sitienu pirmo reiz pirtī
būdams, tur drēbes vienmēr vis-

vairāk plīstot.
A. Šeitiņš, Taurene.

24135. Ja māte mazu bērnu ar

laimes slotiņu pirtī uz lāvas no-

perot, tad dzīvē esot laimīgs, ja
ne, tad nelaimīgs.

A. Krūmiņa, Smiltene.

24136. Lai paceltos slavā un go-

dā un šķīstītos no visa ļauna, tad,

kad pirtī beidza mazgāties, bija jā-

pieceļas stāvu un jāteic: „Udens
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uz zemi, es uz augšu slavā, šķīs-
tībā un godā!" Tā visai saimei bija

jādara, tad tā tika pie labas slavas.

G. Pols, Vecgulbene.

IV. Dzeršana.

24137. Pirtī esot jādzer ūdens,

tas viņā saulē būs laimes vīns.

A. Aizsils, Kalsnava.

24138. Kas pirtī ūdeni dzer, tam

māte bez valodas mirst. [Sal. ista-

bas slaucīšana, galvas sukāšana.]
K. Jansons, Plāņi.

24139. No pirts atnācis nedrīkst

dzert, kamēr nav kādu drusku

ēdis, citādi paliek aizmirstīgs.

R. Bērziņš, Džūkste.

24140. No pirts pārnākušam,
nav brīv dzert; iepriekš jāapēd ku-

moss maizes, citādi aizmirst pā-
tarus.

M. Sikle, Nīca.

24141. No pirts pārnākušam
nav brīvu ātrāki dzert, iekām nav

apēsts kumosiņš maizes, citādi aiz-

mirst pātarus.
A. L.-Puškaitis.

24142. No pirts pārnācis ne-

drīkst dzert, pirms nav ko ēdis,
citādi kļūst aizmāršīgs.

M. Driņķe, Ranka.

V. Mīšana.

24143. Pirtī nedrīkst mīzt, tad

acis asaro (iztek).
A. Irbeniece, Ezere.

24144. Kas pirtī miezn, tam ro-

kas svīst

K. Jansons, Plāņi.

24145. Kas pirtī palavī miezn,
tam rokas svīst.

K. Jansons, Plāņi.

24146. Pirtī nav brīv mīzt. Vi-

siem, kas šādā pirtī mazgājas, pa-

liek nagi vārīgi kā rokām, tā arī

kājām.
V. Miķelans, Asare.

24147. Kas pirti miez, tam ro-

kas svīst.

A. Mednis, Garoza.

24148. Nikod navajag meizt

piertī. Kas piertī mīznī, pi juo rū-

kys un kuojis svīd un īt no kuoju
naloba smoka.

V. Podis, Rēzekne.

24149. Pirtī, tāpat ka baznīca,
nedrīkstot nelabi izturēties (pirst).

H. Skujiņš, Smiltene.

24150. Kad iet pirtī uz lāvu, tad

nevajagot pirst, lai neesot raibi

jēri.
J. Daizis, Nīca.

24151. Kad baltiem jēriem ru-

dums uz kaklu, tad teic, ka tā pie-

derīgais pirtī uz lāvu bezdējis.
K. Lielozols, Nīca.

24152. Pirtī uz lavu nevajaga
pirst, tad esot raibi jēri aitām.

K. Lielozols, Nīca.

VI. Pec pēršanas.

24153. Pēdējais ūdens, kas pa-

liek pirtī, ir derīgs pret visādu ļau-
numu pie cilvēkiem un lopiem.

P. §~ Skaista.

24154. Pirtī nedrīkst mella krek-

lā muti slaucīt, lai zobi nesāp.
X Jansons, Plāņi.

24155. Pirtī senāk neļāva ne

sagti segt, ne pumpas pumpāt

(krekla apkaklei). Teicēja vēl ta-

gad, posdamās uz pirti, izsedzot

sagti un atstājot istabā. Bērniņiem
nemaz nevelkot krekliņu mugurā
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no pirts mājās nesot: ietinot sau-

sināmā paladziņā un villainītē un

nesot projām.

K. Pētersons, Raņķi.

24156. Pirtī nevajaga kreklam

pogas pogāt cieti, tad ātri viss aiz-

mirstas.

E. Baltiņš, Raiskums.

24157. Nedrīkst sestdienas va-

karā, no pirts nākot, krekla krūtis

aizpogāt; ja kas to dara, tad no

vecāku puses tam būs jāpieredz
drīz miršana.

K. Bika, Gaujiena.

24158. Sestdienas vakarā, kad

no pirts atnāk, kreklam krūšu krū-

tis neaizpogā, lai nepaliek aizmār-

šīgs.
K. Jansons, Plāņi.

24159. No pirts nākot jāklāj
melnais krekls uz galvas, lai augtu

gari lini.

P. Š„ Kandava.

24160. No pirts nākot, jāskaita
tēva reize, lai nākošā nedēļā ļauni
cilvēki neko nevar padarīt.

Alksnis-Zundulis, Naudīte.

24161. No pirts atnācis, nedrīkst

dzert, kamēr nav ko ēdis, citādi

paliek aizmāršīgs.

K. Pavasare, Drabeši. P. Š., Rauna.

24162. No pirts atnākot jaaped
kumoss maizes, lai nesvīstu.

A. Freijs, Talsi.

24163. Pēc iziešanas no pirts,
bērni bučo rokas pieaugušiem cil-

vēkiem.

M. Navenickis, Zasa.

24164. Ja no pirts atnācis, tad

atrod kādu slotas lapu pie miesas,

tad tā jāapēd, lai būtu laba vese-

lība.

E. Bērziņa, Mārsnēni.

24165. Piertī juo pi mīsas pīleip
slūtas lopa, tei juoapād, tod nu

ols nikod nebvus slikti.

T. Beča, Preiji.

VII. Zīlēšana un prāto-
šana.

24166. Pirts ir zemnieka dak-
teris. Ja nebūtu pirts un rutku,
tad dakteri brauktu zelta ratiem.

H. Skujiņš, Smiltene.

24167. Ja pirts un rutku nebū-

tu, ta visi dakteri ar zelta vāģiem
brauktu.

H. Skujiņš, Smiltene.

24168. Ja pirti kurina ar mietu

galiem, tad tiem cilvēkiem, kas

taja pirtī mazgājušies, aug augoņi.
V. Miķelāns, Slate.

24169. Ja pirtī spļauj, tad me-

tas augoņi.
A. Irbeniece, Ezere.

24170. Ar gara metamo ūdeni

nevajaga pirtī acis mazgāt, lai acis

nesāp.
L. Bičole, Zemgales Mežamuiža.

24171. Lai ļaunums nepiesistos,
tad, pirtī ģērbjoties, vajagot vien-

mēr drebēs gabalu ačgārniski uz-

vilkt.

H. Skujiņš, Bilska.

24172. Ja lopi ir samaitāti no

skaudīgas acs, vai arī bērns no

kaut kā nobijies, tad jālej ūdens

trīs reizes caur pirts krāsni un ar

šo ūdeni jāapmazgā cietušais.

V. Miķelans, Rubeņi.



24173. Kad izkurina pirti, tad

jāizņem no krāsns apdegumi un

jāpiesprauda kurmju rakumi, tad

kurmji vairs zemi nerokot.

J. Rupjais, Asūne.

24174. Ja pirtī uz krāsns uzliek

driģenes, tad mazgātājies peras tur

visu nakti un kaili atnāk uz ista-

bu. Ja kāds tos pārsteidz jeb sa-

bar, tad tie tā kā atmostas.

V. Kancans, Asare.

24175. Ja pirtī, uz krāsns metot

garu, plīst akmens — skauģim acs

plīsusi.
B. Daņilovs, Kaceni.

24176. Ja pirtī, siltumu metot

uz akmeņiem, tie ar troksni sa-

sprēgā, tad skauģiem acis plīst.

Fr. Vāvere, Lazberģi.

24177. Ja pirtī mazgājoties ap-

dziest uguns, tad tur ir apmetušies

gari
-

..
„ ....

E. Priediņa, Graudupe.

VIII. Pirts sapnī.

24178. Ja pa sapņiem mazgājas

pirtī vai netīrā ūdenī, tad dabū

kādu slimību.

J. Jaunsudrabiņš, Nereta.

24179. Kad pa sapni pirtī peras,

tad būs jāsērg.
I. Bergmanis, 1862. g., Bārta.

24180. Ja sapnī pirtī mazgājas,
tad būs slimība.

M. Zaube, Rīga.

24181. Ja sapnī redz pirti, tad

būs nabadzība vai slimums.

K. Jansons, Plāņi.

24182. Ja sapnī iet pirtī, tad top

nabags.
J. Jurjans, Jaungulbene.

24183. Kas sapnī ir pirtī, tam

būs dzīvē bēdas.

J. Ramanis, Bērzaune.

PĪLES.

24184. Pīles vajaga likt perēt,

kad pūš dienvidus vējš, — tad labi

nāk ārā, bet ja ziemeļu vējš pūš,
tad nenāk ārā.

K. Corbiks, Līvbērze.

24185. Ņem vienā rokā mazo

pīlēnu un otrā saujā smiltis. Pa-

priekšu bāž pīlēna galvu ūdens

spainī un saka: „Tas man!" Tad

ber smilts sauju zemē un saka:

„Tas tev!" Tā vajag darīt trīs rei-

zes, tad pīlēni neies citur no ūdens

ārā, kā tik tai vietā. To sauc par

pīļu kristīšanu.

K. Corbiks, Ozoli.

24186. Ja pīles mazgājas, tad

būs lietus.
K. Corbiks, Līvbērze.

24187. Lietus gaidāms, kad pī-
les un citi ūdens putni ūdenī pe-

ras.

A. Zvejniece, Lubāna.

24188. Ja pīles plivina spārnus

un skrien spārnos, tad drīz būs

lietus.

E. Stīpniece, Vērene.

24189. Ja pīles stipri brēc, tad

gaidāms lietus.

P. Eglīte, Priekuļi.

24190. Jo peiles pa vudini ar

spuornim pleickuojas (dauzuos),
tad byus leits.

M. Apeļs, Stoļerova.

24191. Ja pīles baž galvu zem

ūdens, tad sagaidāms lietus.

J. A. Jansons, Piņķi.
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24192. Kad pile bļaun, tad būs

slikts laiks.

M. Ķikuts, Nīca.

24193. Kad piles stipri peras pa

ūdeni, tad gaidāmi lieti.

K. Preiss, Vecgulbene.

24194. Kad pīles pa ūdeni pe-

ras, būs lietus.

V. Baltais, Lubāna.

24195. Kad pīles plivinās uz

sauszemes vai uz ūdens, tad būs

lietus.

Z. Lace, Veclaicene.

24196. Ja pīles (arī zosis) stipri

peras pa dīķi — drīzi sagaidāms
lietus.

V. Putra, Kalsnava.

24197. Kad pīles ar spārniem

pa zemi peras, būs lietus.

K. Kalniņa, Katvari.

24198. Ja pīles lien zem ūdens,

tad būs pērkons un liels lietus.

A. Rozentale, Jaunauce.

24199. Kod peilis pa vudini

suoks plonckuotīs un klīgt, itei pī-

zīmēj, ka byus vysu dīnu lels pār-

kiuns, bez leita.

V. Podis, Rēzekne.

24200. Kad mājas pīles ceļas

spārnos un taisās laisties, tad būs

vējains laiks.

E. Zommere, Rauna.

24201. Ja pīles vai zosis ūdenī

peras, sagaidāms lietus.

A. Aizsils, Lubāna.

24202. Peldoša pīle varot pavilkt
cilvēku.

K. Lielozols, Nīca.

24203. Kad piles brēc, tad lie-

tus gaidāms.
K. Lielozols, Nīca.

24204. Ja pīles daudz pekšina,
tad tās pareģo lietu.

A. Bērziņa, Aloja.

24205. Kad pīles un zosis knāb-

jus slēpj apakš spārnu, tad būs

slikts laiks.

K. Lielozols, Nīca.

24206. Kad pīles mazgājas un

brēc, tad gaidāms lietus; ja viņas
klusas un mierīgas, tad pērkons.

M. Sikle, Nīca.

24207. Kad pīles mazgājas un

peras pa ūdeni, tad gaidāms lietus.

E. Balode, Nogale.

24208. Ja pīles rudenī projām
laižoties lido augstu, būs drīza

ziema; ja zemu, būs ilgs un silts

rudens.

J. A. Jansons, Piņķi.

24209. Ja ziemas laikā pīles iet

uz ledus, tad būs mīksts laiks un

ūdens.
M. Navenickis, Zasa.

PĪPE.

24210. Ja saimniekam pīpei no-

lūzt spice, tad viņa zirgs pārlauzīs

kāju.
E. Priediņa, Renda.

24211. Jaunu pīpi pirmo reizi

pīpējot vajagot izpīpēt tā, ka tā

nenodziestot, tad nekad vēlāk pī-

pējot nenodzisīšot. Ja pīpe pirmo
reizi pīpējot nodziestot, tad tā vē-

lāk pīpējot vienmēr nodzisīšot tai

vietā, kur pirmo reizi nodzisusi.

K. Mežulis, Bilska.
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24212. Pīpes sviedrus vajaga likt

uz zobiem, tad nesāp zobi.

J. Atteka, Nīca.

24213. Ja pīpi aizdedzina pie
sveces liesmas, tad sieva miez

gultā.
A. Aizsils, Lubāna.

24214. Vectēvam smēķējot pī-

pes čīkst uz sliktiem laikiem.

Z. Prauliņš, Aumeisteri.

24215. Ja pīpe čurkst — bus

slikts laiks.

E. Laime, Tirza.

24216. Kad pīpe pīpējot čurkst,

būs drīzumā lietains laiks.

H. Skujiņš, Smiltene.

24217. Pīpis lurkš uz lietu.

K. Jansons, Plāņi.

24218. Ja sūrs pīpis, tad lietus

būs.
L. Seržante, Aloja.

PĪPENE (putns).

24219. Ja nav ēdis un pīpene

aizdzied, tad būs slims vai dvaša

nejauki smirdēs.

L. Blimbergs, Baldone.

24220. Kad pīpene aizbrēc, tad

paliek dzeltens.

R. Bērziņš, Džūkste.

PĪPENES, BALTĀS (Chrysan-

themum leucanthemum).

24221. Baltās puķes der griezu-

mam vai iecirtumam.

N. Ozoliņš, Grostona.

24222. Tīruma baltas puķes ir

derīgas pret vīvelēm.
J. Ilsters.

PĪPENES, DZELTĀNĀS (An-
themis tinctoria).

24223. Dzeltānā pīpene ir līdzī-

ga baltai pīpenei. Viņa ir ar dzel-

tāniem ziediem, aug piekalnēs un

citās sausās vietās. Dzeltānā pī-

pene ir derīga pret dzeltāno kaiti.

Lietojami ziedi tinktūrā.

K. Celmiņš, Balvi.

24224. Pīpenes lieto pret dzel-

teno kaiti.

J. Ilsters.

24225. Ja kāds vēlas zināt, vai

kaut kas notiks vai nē, tad norauj
lauku kumeles ziedu un rauj zied-

lapiņas pa vienai nost, sacīdams:

„Būs, nebūs, būs nebūs." Ja pēdē-
jo lapiņu noraujot izsaka: „Būs",
tad iedomātais notiks, ja „Nebūs",
tad nenotiks.

K. Corbiks, Zaļenieki.

PĪPĒŠANA.

24226. Puisis nedrīkst lielu pīpi

pīpēt, tad tam gadīsies liela sieva.

P. Zeltiņa, Ikšķile.

24227. Ja pīpējot bieži izdzies-

tot pīpe un papirauss, tad pīpētā-
jam būšot ātri jāmirstot.

T. Ziemele, Smiltene.

24228. Kad pīpējot dūmi sagrie-
žas riņķī, tad gaidāmas kādas vie-

sības.

J. Skara, Jaunpiebalga.

24229. Ja smēķējot dumi grie-
žas gredzenā, tad būs viesības.

E. Reinbacha, Vecpiebalga.

PĪRĀGS.

24230. Lai meita tiktu ātrāk pie
vīra, tad viņai vajag apēst no

krāsns izvilkto pirmo pīrāgu.
J. Pamplis, Garoza.
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PLAUCĒJUMS.

24231. Kad noplucina kāju, tad

vajaga siet klāt prišu raugu jeb uz-

pilināt ālavijas zupu.

M. Ķaupelis, Nīca.

24232. Lai izārstētu apbrucinā-
jumu, tad to vajaga apmazgāt ar

cilvēka urīnu. Tad neceļas čulgas
un ātri sadzīst.

A. Aizsils, Kalsnava.

24233. Apbrucinājums jāapsmē-
rē ar svaigiem govu mēsliem, tad

sadzīst.

A. Aizsils, Prauliena.

PLAUDIS.

24234. Kur pavasarī vējš sadze-

not pēdējo ledu ezerā, tai vietā

plauži nārstojot.
H. Skujiņš, Smiltene.

PLAUKSTA.

24235. Kad kreisā plauksta niez,

tad kaut kas dos naudu (būs nau-

da jāsaņem). [Sal. roka, delna.]
A. Aizsils, Zilupe.

PLAUŠAS.

24236. Kas plaušas ēdot, tas

esot viegls skriešanā; bet kas sirdi

ēdot, tas esot dusmīgs.
A. Krūmiņa, Vijciems.

24237. Plaušu edejs ir viegls
dancotājs.

J. A. Jansons, Gaujiena.

24238. Kad plaukšņas ēd, tad

ir viegls dancotājs.
Bērziņš, Ropaži.

24239. Jaed plaušas, tad bus

viegls dancotājs.
Fr. Vāvere, Koknese.

24240. Ja plaušas cd, tad var

viegli skriet.
V. Johansone, Liepa.

24241. Kad plaušas cd, tad ir

viegls dejotājs.
A. Aizsils, Meirani.

24242. Meitām vajaga plaušas
ēst, tad viegli danco.

M. Vilciņa, Pope.

24243. Bērniem jādod plaušas
ēst, tad esot veikli dejotāji.

E. Kampare, Skrunda.

24244. Kad plaušas ēd, tad ir

viegls dancotājs.
A. Broža, Naukšēni.

24245. Nedrīkst est plaušas, tad

daudz pļāpā.
A. Berķe, Mētriene.

24246. Bērniem nevajaga dot

plaušas ēst, tad izaugot lieli pļā-

pas.

E. Kampare, Valmiera.

24247. Bērniem jādod est plau-
šas, tad augs labi dziedātāji.

M. Brīdaka, Jaunroze.

PLAUŠU KARSONIS.

24248. Pret plaušu karsoni liek

uz krūtīm govju mēslus.
L Š., Rīga.

24249. Pret plaušu karsoni dzer

suņa mēslus ar pienu.
A. Mednis, Rīga.

PLĀCENIS.

24250. Plācenis (kā ciema ku-

kulis) ir kamanās tupētājs, bet

maize tas pamats.
J. Rubenis, Ērgļi.
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24251. Ja, plāceni krāsnī liekot,

tas iekrīt pelnos, tad drīzumā uz

bērēm jāiet.
K. Līdeka, Meirani.

24252. Ja, svētkiem plāceņus ce-

pot, paliek pāri apsmērējamais, tad

cepējs ceps arī nākošos svētkos;

ja nepaliek pāri, neceps.

E. Zirnītis, Lubāna.

24253. Ja, plāceni cepot, krāsnī

tam uzkrīt māls vai ķieģeļa lampa,
jeb liekot krāsnī vai velkot ārā ap-
sviežas riņķī, tad drīz esot plāce-
nis bērēm jācep.

V. Grīva, Lubāna.

24254. Kad, plāceņus no krāsns

izvelkot, kāds uzkrīt uz mutes uz

aizkura, tadbūs drīzi bērēm jācep.
Ārne, Pļaviņas.

24255. Ja plācenis, no krāsns

ārā velkot, atkrīt augšpēdu, būs

bērēs jāiet. [Sal. maize.]

J. A. Jansons, Vecpiebalga.

24256. Kamēr citi plāceņi vēl

krāsnī, tikmēr izceptos nedrīkst

griezt ar nazi, bet tie jālauž, tad

cepējai nesāp mugura.

A. Aizsils, Meirani.

Plācenis sapni.

24257. Ja pa sapņiem placenes

cep, tad izceļas lielas pļāpas.

P. Zeltiņa, Ikšķile.

24258. Kad sapnī cep plāceni,
tad dzīvē plāj ar valodām apkārt.

Aronu Matīss, Bērzaune.

PLĀKSTERIS.

24259. Pušumu dziedējamo plāk-
steri taisījuši no piķa un vāģu

smēriem. Rīgā braucamos vāģus

plānēnieši smērējuši ar grūstiem
cūku taukiem.

K. Jansons, Plāņi.

PLEIKŠĶENE (Silene inflata).

24260. Zāļu dienā pieplūktas

pleikšķenes ar visiem kātiem vā-

rāmas un dodamas lopiem, kad ap-

pūsts vēders.

N. Ozoliņš, Grostona.

PLETĪZARS.

24261. Ja pletmašīnā ieliek og-

les un no iekšas atspoguļojas sar-

kanums, tad rītu jauks laiks.

I. Upenieks, Skrunda.

PLĒŠANA.

24262. Kad pa sapinim otru sa-

plēš, tad tas paliks slims.

H. Skujiņš, Smiltene.

PLIKGALVIS.

24263. Plikgalvjus Pēteris nelai-

dīšot debesīs, jo Pēteris domājot,
ka tie pakaļu papriekšu bāžot.

K. Jansons, Plāņi.

24264. Plikgalvji netikšot debe-

sīs, jo kad celšoties uz augšu, tad

Pēteris domāšot, ka viņi nākot ar

pakaļu papriekšu.
P. Zeltiņa, Rīga.

PLIKSTIŅŠ (Capsella bursa pa-

storis).

24265. Latvietis tic, ka plikstiņi
darot sievas neauglīgas.

A. W. Hupel, Top. Nachrich-

ten, 1777, 11, 514.

PLINTE.

24266. Bisē, kura slikti šaujot,

vajagot ielaist dzīvu čūsku un iz-

šaut gaisā, tad tā šaujot labi.

K. Skujiņš, Smiltene.
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24267. Lai mednieks varētu labi

trāpīt zvēriem un putniem, tad va-

jaga no tāda bērza, kas aug uz ku-

picas, noplēst mizu un to aplikt

apkārt plintes šeptei.
G. Pols, Vecgulbene.

24268. Ja plintes stobrā iesmērē

cūku taukus, tad plinte vairs ne-

šaun.

K. Jansons, Plāņi.

24269. Plinti var sabojāt, ja uz

tās nokauj vienu uti.

F. Brīvzemnieks, 1881, VI, 206.

24270. Plinti var sabojāt, ja uz

tās uzber drusku sidraba, nokasīta

no veca krusta rubļa.
F. Brīvzemnieks, 1881, VI, 206.

24271. Vacīji būri runuoj, ka'ir

atrosta senējūs laikūs uz vīna lela

kolna gruomota, kur ir apraksteits
taidi burtvs, kurus var izraksteit

uz blisis, un blisja ni cik navar

šaut. Kas grib itū sataisēt, tys vē-

reidams, ka itū var sataisēt, lai

pajām blisi, pīroksta uz blisis itūs

burtus: N. N. N. N. K. N. V. V. un

pastota pret koč papeiru un šaun,

bet ni par kū jis navareis patikt.

V. Podis, Rēzekne.

24272. Zagtu dievmaizi iebāž

plintē un šaun mazam bērnam,

kam grēku nav, pašā sirdī, lai ar

to plinti visu var nošaut.

K. Jansons, Plāņi.

24273. Ar plinti nevar kaķi šaut,

jo kaķis plinti samaitā un ar to

vairs nevar neko nošaut.

V. Krieviņš, Daugmale.

24274. Ar blisi nedrīkst kaķa

šaut, citādi blise sabojājas.
A. Armans, Ludzas Zaļmuiža.

24275. Ja plinte ir sabojāta ar

kādu burvību, tad tās stobrā jāie-
ber deviņi graudiņi sāls, deviņas

apiņa galviņas un deviņi miežu

graudi; tad tur vēl jāiemiez un

stobrs jāaizbāž ar sērmūkšļa koku,

lai tievākais gals paliktu ārā, uz

kura jāuzgriež krusts. Pēc tam

plinte jāaizliek aiz krāsns siltā

vietā un jātur tur trīs dienas. Tad

plinte ir atkal jāizņem un šķid-
rums jāizlej uz mājas ziemeļa pu-

si. Kad nu vēl plinti labi izmazgā

ar ūdeni, tad ar to varēs atkal labi

šaut.

F. Brīvzemnieks, 1881, VI, 206.

24276. Ja burvis ir apbūris plin-
ti, tad jānosit zvirbulis un jāno-

griež tam galva, ar ko tad jāno-
berž plintes stobrs. Tad jāņem sī-

pols, jānomizo un ar to atkal jāno-
berž stobrs. Ar to pašu sīpolu vēl

jāberž kāda lupata, ar ko jāizslau-
ka stobra iekšpuse un ārpuse. Tad

plinte būs atkal laba. Zvirbuļa gal-

va jāietin tai pašā lupatā un jā-

pakar skurstenī. Tad vainīgais bur-

vis nāk prasīt piedošanas.
F. Brīvzemnieks, 1881, VI, 206.

24277. Ja grib sodīt burvi, kas

plinti sabojājis, tad jānošauj kāds

putns, kādā sērmūkslī jāiegriež
krusts, tas krusts jānotraipa ar

putna asinīm un tad, atkāpjoties
uz pieciem soļiem, jāšauj uz to

koku. Ko šaujot vēlēsies, tas ar

burvi notiks. Ja vēlēšanās nebūs

izteikta, tad burvis nāks mājā un

lūkos no šāvēja kaut ko dabūt.

F. Brīvzemnieks, 1881, VI, 207.

24278. Ja jēģerim esot tāda

plinte, no kūpas zvēri nemirstot,
tad stobrā vajagot ielaist čūsku un

izšaut; ta plinte būšot laba.

H. Skujiņš, Aumeisteri.



24279. Ja no plintes, ar kuru

šaujot, dzīvnieks nemirstot, tad

vajagot stobrā ielaist čūsku un to

izšaut, tad tā kļūstot ļoti nāvīga.
J. Jansons, Plāņi.

24280. Ar jaunu plinti pirmais

jānošauj suns vai čūska; labāk

būtu čūska, tad ar šo plinti katrs

šautais medījums kritīs (lai trāpīts
būtu ar 1 skroti).

V. Miķelans, Dunava.

24281. Jaunas plintes pirmais
šāviens jāiešaun paegļu krūmā, jo
tad plinte labi ķer mērķī.

M. Antons, Zeltiņi.

24282. Lai iegūtu tādu plinti, ar

ko var visus zvērus nošaut, tad

stobrā jāieliek čūska un jāizšauj.
L. Reiteris, Lubāna.

24283. Ja grib nošaut velnu vai

raganas, plinte jālādē ar dzīvsud-

rabu.

L. Reiteris, Lubāna.

Plinte sapni.

24284. Kad sapnī redz šaujam
ar plinti, tad tais mājās būs mi-

rons.

Āronu Matīss, Bērzaune.

PLISKAVAS UPE.

24285. Kad diena 14 stundu

gara, tad Pliskavas upē iet ledus.

A. Āboliņš, Alūksne.

PLĪTE.

24286. Jaunu plīti mūrējot va-

jaga svilpot, jo tad labi vilkšot.

E. Vīķele, lecava.

24287. Jaunu plīti mūrējot, mūr-

niekiem vajag svilpot, jo tad labi

velk.
L. Rone, lecava.

PLOSTS.

24288. Ja sapnī ar plostiem
brauc, tad drīz būs bērēs jābrauc.

J. Jurjans, Jaungulbene.

PLŪDI.

24289. Ja plūdu laikā ledus ga-

bals uzķeroties uz pļavas un ne-

tiekot aizskalots, tad vēl gaidāmi
plūdi, kas šo ledus gabalu aizne-

sīšot.

A. Krūmiņa, Vijciems.

24290. Ja pavasarī mazi pali,
tad vasarā būs otri pali.

K. Jansons, Plāņi.

24291. Kad plūdu laikā ledi pa-
liek upju krastos, tad siena laikā

gaidāmi otri plūdi.

G. Stankeviča, Dzelzava.

24292. Ja plūdi nav pavasarī,
tad tie būs vasarā.

M. Ezertēva, Vecpiebalga.

24293. Kad pavasarī lieli plūdi,
tad vasarā karsts laiks un daudz

kukaiņu.
H. Andersons, Antiņciems.

24294. Kad pavasarī ir lieli plū-
di, tad vasarā būs liels karstums

un daudz kustoņu.
A. Āboliņa, Ļaudona.

24295. Pavasarī, kad ūdens no-

krities un upes iestājušās krastos,

tad kaut kādās dobēs vai grāvjos,
kur ir bijis uzplūdis tanī gadā, ja
vēl ir sastopamas zivis, tad otrā

gadā vai arī tanī pat, ir sagaidāmi
tādi paši plūdi.

E. Aizpurve, Lubāna.
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Plūdi sapnī.

24296. Kad sapni redz plūdus,
tad atnāks daudz zaldātu.

I. Bergmanis, 1862. g., Bārta.

PLŪKŠKOKS, PUSIRBENE

(Sambucus ebulus).

24297. Plukškoks, pusirbene tiek

likts uz ievainojumiem.

A. W. Hupel, Top. Nachrich-

ten. 1798, IV, 293

PLŪMES.

24298. Kad plūmju koki stipri
zied, tad būšot daudz lietus.

Latv. Avīzes, 1824, 32.

PĻAUŠANA.

24299. Kad pļauj pirmo reizi zā-

les, nav jāņem līdzi strīķis, jo tad

vairs tā neaugs.

A. Stemps, Jaunpiebalga.

24300. Kas kaudžu lāvu uz-

pļaun, tam būs gods (kāzas v. t. t.).

K. Jansons, Plāņi.

24301. Ja pļāvējam gadās ak-

mens, tad viņš taps krusttēvs vai

krustmāte.

A. Skuja, Mālupe.

24302. Kam, barā pļaujot, pla-
kans akmins gadās, tam būs goda

galds: kāzas, bēres v. t. t.

K. Jansons, Plāņi.

24303. Ja pļāvējs uzpļauj rupu-

ci, tas nekā laba saimniecei nene-

sa; govis nākošā gadā nedeva pie-

na jeb arī pārmetās.
A. Skuja, Mālupe.

24304. Ja pļāvējs izbaidīja zaķi,
tas nozīmēja ugunsgrēku.

A. Skuja, Mālupe.

24305. Ja pļāvēja bara galā strī-

ķējot iskapti (izkapti), tad aitas

blējot visu ziemu, lai barojot kā

barodami.

A. Skuja, Mālupe.

24306. Kad labības kaudzi taisa,

tad, stāvot ar seju pret ziemeļu
tukšumiem, pie kaudzes vietas no-

liek trīs akmentiņus, lai peles ne-

ēstu labību.

H. Skujiņš, Smiltene.

24307. Kad labības gubu taisa,

tad nostājas ar seju, pirmo labības

klēpi zemē liekot, pret ziemeļu
tukšumiem, ziemeļiem, tad peles
labību neēdot.

H. Skujiņš, Smiltene.

24308. Jumi ņemot, pļāvējam

bija jānovij vaiņagi no pļaujamās
labības, kādus vaiņadziņus uzgla-

bāja dzīvojamās ēkās.

A. Skuja, Mālupe.

24309. Pļavā un tīrumā pļauju

beidzot, atstāj kādu kušķi zāles un

labības, lai svētība paliek citam

gadam.
K. Jansons, Plāņi.

24310. Kad beidz laukus nokopt,
tad pēdējais kūlītis jāziedo pelēm,
sakot: ~Sanāciet nu, lauku pelītes,

māju pelītes!"
R. Straudovskis, Lielplatone.

24311. Novācot laukus, viens

sieks graudu jāpamet uz lauka

putniem, lai lielāka svētība citu

gadu.
M. Macpāne, Alsunga.
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24312. Beidzot pļaut (p. p. sie-

nu), izstrīķē un iesit trīs reizes ar

strīķi pa izkapti.
A. Sprudžs, Varakļāni.

24313. Pļaušanu beidzot, atstāja
kādu mazumu nepļautu, ko tad

pļāve, kad visi bija beiguši, lai la-

bība labāki augtu.
J. Rubenis, Ērgļi.

24314. Pļaujot beidzamo gabalu
rudzus vai citu ko, tas, kas bei-

dzamais paliek pļaujot, arī nākošu

gadu dabūs pļaut.
J. Andersons, Sātiņi.

24315. Pļauju beigušas, pļāvējas
rindā nosēdās lauka malā ar mu-

guru pret rudzu lauku un atmu-

guriski pār plecu svieda sirpi.
Ja sirpis uz lauka nokrīt plakanis,
tad īpašniecei būs jāpļauj arī nā-

košu gadu. Ja sirpja gals ieduras

zemē, tad tai pļāvējai šogad jā-
mirst.

Atpūta, 1932, 404, 21.

24316. Kad beidz pļāvi, tad jā-
sviež izkaptis gaisā: kam izkapts
salūst, tas nākošā gadā vairs ne-

pļaus (mirs).
E. Laime, Tirza.

PĻAVA.

24317. Slapjas pļavas, ja nav bi-

jis dziļš sniegs, jātīrī vecā mēnesī.

S. Gūberts, 1688.

24318. Ja veca mēnesi braucot

pa pļavu, tad neaugot zāle.

H. Lindberga, Veselauska.

24319. Ja pirmo reizi pļavā iet

pļaut, tad jānoplūc viena sauja zā-

les un jānoslauka izkapts, lai pļau-
šana labāki veiktos.

J. Gulbis, Aizkraukle.

24320. Ja pļavās ir daudz sar-

kanā āboliņa, tad būs slapjš siena

laiks.
E. Laime, Tirza.

24321. Ja pļava ir daudz purv-

eglīšu, tad sagaidāma slikta raža.

Z. Grīnberga, Sigulda.

24322. Pļava jābeidz pļaut jaunā
mēnesī, lai nākošā gadā būtu liela

siena raža.
E. Medene, Meirani.

24323. Nopļautā pļavā trīs die-

nas pēc pļaušanas govis nelaiž, lai

govis piena nenorauj.
K. Jansons, Plāņi.

24324. Govis nedrīkst laist uz

nopļautas un tikko nokasītas pļa-

vas, jo tad viņas norauj pienu. No-

pļautā pļavā viņas drīkst laist ti-

kai trīs dienas pēc siena nokaša-

nas.

P. Atspulgs, Rauna.

24325. Pļavā ēdot, lai kukaiņi
ēdienā nelēktu, bļodas vidū jāie-

sprauž smilga, tad nelēks.

V. Rūnika, Skujene.

24326. Kad nokasītas pļavas otr-

reiz kasa, tad nāks bada gadi.
A. Zeibe.

24327. Ja pirmais atāls pļavās
labi aug, tad labāk izdodas pirmā
rudzu sēja; bet ja vēlākais atāls

aug labāki, tad krietnāki paaugs

vēlākā rudzu sēja.
P. Atspulgs, Rauna.

24328. Jo cvukas sarūk pļavas,
tod nuokūšuo vosora byus slapņa.

M. Apeļs, Stoļerova.

24329. Ja nopļautā pļavā vār-

nas kasās, tad nākošā ziemā aitas

nīkst.

Zemes Spēks, 1932, 28, 477.
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24330. Ja rudenī var visas pļa-

vas labā laikā nopļaut, tad būs gara

ziema.

A. Užane, Skujene.

PĻĀPA.

24331. Kas liels pļāpa, uz to

mēdz sacīt, ka tanī dienā, kad viņš

dzimis, esot vārīti plaukšņi.
A. Bērziņš, Rīga.

PODS.

24332. Ja tukšu katlu liek uz

uguns, tad nabags visu mūžu.

E. Druvnese, Irlava.

24333. Kad katlā ēdiens no vi-

dus vārās, tad ēdot būs viesis. [Sal.

putra.]
Z. Prauliņš, Aumeisteri.

24334. Ja pods varas ar mutuli

pašā vidū, tad atnāks viesis.

V. Miķelans, Asare.

24335. Kad pods no vidus sak

vārīties, būs ciemiņš.
Atbalss k. 1897. K. Kleķeris, Skujene.

24336. Ja katls varas paša vidū.

tad ciemiņš pie ēšanas būs.

F. Maķevics, Nogale.

24337. Kad ēdiena pods no vi-

dus vārās, tad būs naidīgi ēdēji,
kad no malas — mīlīgi.

K. Jansons, Plāņi.

24338. Ja katliņam vidu varas,

tad ciemiņi būs.

A. Vilciņš, Līgatne.

24339. Ja, zupu vārot, katls vā-

rās pār visu virsmu, tad šo zupu

ļoti ēdīs.
V. Bernava, Cēsis.

24340. Ja katls nocelts no pa-
varda, bet ēdiens vēl vārās, tad būs

badīgi ēdēji.
T. Cimdiņa, Ķoņi.

24341. Ja noņemkatlu no uguns,

un tas vēl vārās, tad nāks izbado-

jies cilvēks.
E. Reinbacha, Vecpiebalga.

24342. Ja katls, noņemts no

uguns, vēl vārās, tad drīzumā ta-

jās mājās būs naids.

A. Mūrniece, Cēsis.

24343. Kad ēdienu vāra, tad vā-

rītājs nedrīkst atstāt kausu podā,

jo tad vārītājam padoms izvāro-

ties.

H. Skujiņš, Smiltene.

24344. Ja nokrīt grāpja vaks no

plīts, tad kāds steidzas.
J. A. Jansons.

24345. Ja grāpi mazgā no dibe-

na uz augšu, tad putra vārot kūs.

[Sal. krējums, putra.]

E. Linge, Salaspils.

24346. Grāpi beržot, nevajaga
berzt gar malām, bet no grāpja
dibena uz augšu, tad putra neiet

pāri.
K. Corbiks, Līvbērze.

24347. Putru vārot, katls jā-

mazgā no augšas uz apakšu, tad

putra nekūsēs. [Sal. piens.]
Skolnieku pulciņš, Jēkabpils.

24348. Ēdiena vārāmais pods jā-
mazgā no apakšas uz augšu, lai

putra nekūs pāri.
K. Jansons, Plāņi.

24349. Lai piens vai ēdiens ne-

pārietu pāri, tad katliņš jāmazgā
no augšas uz apakšu.

H. Krastiņa, Unguri.



1472 Pods

24350. Piena sildāmais katls jā-

mazgā no apakšas uz augšu, citādi

piens neceļas augšā.
P. Zeltiņa, Ikšķile.

24351. Katlu nedrīkst mazgāt

pie upes, jo tad upe izžūst.

J. A. Jansons, Piņķi.

24352. Lai putra nekūs, grāpis

jāsāk no malas mazgāt.

H. Šiliņa, Penkule.

24353. Kas, podu mazgājot, stī-

pu nenomazgā, tā vīra mātei ne-

mazgās muguru.

E. Bērziņa, Mārsnēni.

24354. Kad noceļ no plīts grāpi,
to vajaga tūliņ apmaisīt, lai tajā

gadā kalpi neiet projām.
Z. Klūga, Penkule.

24355. Kas noņem katlu no kā-

ša un neapjauc, tam krustabērni

nepadodas.
A. Bīlenšteina rokraksts, Zemīte.

24356. Ja katlu jeb podu noņem

no kāša, tad vajaga trīsreiz ap-

jaukt, lai bērni drīz sāktu runāt.

A. Bīlenšteina rokraksts. A.

Cirītis, Rīga.

24357. Kad noceļ putras grāpi,
tad jāapmaisa, lai krusta bērns

ātri runā.

R. Bērziņš, Džūkste.

24358. Ja noceļ katlu no uguns,

tad vajag vēl apmaisīt, tad vīrs

nāks ātri no krogus mājā.

T. Dzintarkalns, Talsi.

24359. Ja no uguns nojemtā po-

diņā ēdiens vēl vārās, tad ēdēji pie

galda strīdēsies.

E. Brīnums, Rūjiena.

24360. Putras katlu noceļot no

uguns, vajag apslaucīt tā malas,

tad saime ilgi pastāv.

A. Done, Liepāja.

24361. Barību no katla lejot, jā-
ielej arvienu kāda karote atpakaļ,
lai nekad netrūkst ko vārīt.

A. L.-Puškaitis.

24362. Ja no poda lej ēdienu

atžgāns rokai, tad ēdējiem sāp vē-

ders.

J. A. Jansons, Vecpiebalga.

24363. Kas no poda cd par poda
stīpu, tam paliek līka mugura.

K. Jansons, Plāņi.

24364. Ja ēd putru no katliņa,

tad nevajag smelt pāri stīpai, jo
tad sāpot vēders.

M. Klause, Jaunpiebalga.

24365. Pār poda stīpu neļāvuši
strēbt un smelt, tad ņemot zaldā-

tos.

R. Štalberga, Ērģeme.

24366. Nedrīkst ēst no poda ar

melnu iekšu, jo tad bērni būs mel-

ni.

J. Jakans, Bebrene.

24367. Nedrīkst ēst ar pavārnīcu

no poda, tad būs melni bērni ga-

riem deguniem.
I. Indans, Gārsene.

24368. Ja vīrietis pie grāpja cd,

tad tam aug melna bārda.

J. A. Jansons, Gaujiena.

24369. Kad vīrietis pie grāpja
ēd, tad tam aug melna bārda.

J. Steglavs, Jelgava.

24370. Ja no katla ēd, tad aug

melna bārda.
V. Johansone, Liepa.
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24371. Ja vīrietis izskrāpē biez-

putras katlu, tad tam būs melna

bārda.
E. Bukava, Rīga.

24372. No poda nevajaga ēst,

tad aug melna bārda.

P. Š., Rauna. Z. Prauliņš, Aumeisteri.

24373. Puisēniem nav jāēd no

grāpja, lai neaug melna bārda.

J. Vinklers, Vanga.

24374. Bērni nedrīkst pie katla

ēst, tad augot liela melna bārda.

T. Dzintarkalns, Talsi.

24375. Nedrīkst ļaut bērniem

ēst no visa katla, tad tiem vienmēr

melnas mutes.

E. Kampare, Skrunda.

24376. Ja mazus bērnus ēdina

no grāpja, tie izaug lieli pļāpas.

K. Jurjane, Penkule.

24377. No poda, kurš vēl vārās

uz uguns, nedrīkst ēst: sarunā ar

citiem cilvēkiem bērni aizsteidzas

priekšā visu izpļāpāt.

V. Miķelans, Rubeņi.

24378. Ja bērniem smeļ no vā-

roša katla putru, tie uzaugs lieli

pļāpas.
H. Dravniece, Alūksne.

24379. Vīrietis nedrīkstot grapīti

laizīt, tad augot melna bārda.

H. Krastiņa, Valmiera.

24380. Ja izlaiza katlu, tad lai-

zītājam aug melna bārda.

M. Štāla, Kaltene.

24381. Kas katlu laiza, tam mel-

na bārda aug.
M. Liniņa, Aizpute.

24382. Ja puiši pie poda iet, tad

tiem zirgi galvas kož.
E. Laime. Tirza.

24383. Ja katlu vai pannu laiza,

tad vīram aug melna bārda.

V. Hazena, Nītaure.

24384. Ja bērni podus laiza, tad

nevar grāmatā iemācīties.

A. Užane, Skujene.

24385. Ja izvāra biezo putru, tad

jaunas meitas nedrīkst grāpīti iz-

kasīt, jo tad dabūs vīru ar melnu

bārdu.

E. Tokele, Sesava.

24386. Nedrīkst ēst sildīta piena
ziedus no katla, tad vīram būšot

tik melna bārda kā katla dibens.

Vidzemes Maliena.

24387. Ja no poda cd ar kau-

siņu, tad tālu aizprecē.
V. Spandegs, Pociems.

24388. Ja māte ļauj bērniem ēst

no podiņa, kas vārās, tad bērniem

mutes vārīsies kā podiņš.
K. Oļļe, Mazsalaca.

24389. Kad ēd no vāroša katla,

tad ēdēja mute vārīsies tāpat kā

katls.

E. Bukava, Rīga.

24390. Kad pēc biezputras vārī-

šanas podu kasa, tad saka, ka cie-

miņus sauc.

R. Štalberga, Ērģeme.

24391. Ja pods piededzis, tad

nevajaga pieminēt, jo tad pods
vienmēr piedegot. Ja nu kāds pie-
minot, ka pods piededzis, un sa-

kot: ~Vai, kā tev pods piededzis!"
tad tūliņ vajagot sacīt pretī: „Tev

pakaļa piedegusi!" Tad nekas ne-

esot un pods vairs nākošā reizā

nepiedegot.
H. Skujiņš, Smiltene.
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24392. Ka mātītes piededzina

podīnu, ta jāizlej tukšs un jāie-

grūž karstā ūdenī tā, ka ūdens ne-

tiek iekšā, un ta piedegums pats

no sevis atlēks.

H. Skujiņš, Aumeisteri.

24393. Jaunai meitai jākasa pie-
dedzis biezputras katls, tad tautas

tālu aizvedīs.

E. Bukava, Rīga.

24394. Ja katls uz uguns dzied,

tad kāds mājas iedzīvotājs aizies

no mājām.
E. Ozoliņa, Zentene

24395. Kod nu cepļa saimineica

izjam korstu pūdu ar kaidu zupu,

un pūds dzīduoj, itei pīzīmēj, ka

tymā ustobā byus slymi cīši garu

laiku.
V. Podis, Rēzekne.

24396. Ja tukšu katlu tur uz

plīts, tad ir tukšs mūžs.

L. Druķe, Virbi.

24397. Katliņi jāapgāž uz mu-

tes, lai velns nepaslēpjas.
A. Vilciņš, Līgatne.

24398. Jaunus podus vajaga iz-

berzt ar krustceļa smiltīm, kur no-

spiesti zirgu pakavi, tad pienam

nostājas virsū bieza kārta krē-

juma.
V. Krieviņš, Daugmale.

24399. Kad, grāpi noceļot no

uguns, pielipušie sodrēji dzirkstī,

tad būs stiprs sals un labs kamanu

ceļš.
V. Bērziņa, Priekule.

24400. Ja katlam kvēpi deg, tad

būs auksts laiks.

R. Kalniņš, Lubāna.

24401. Ja katla dibenam deg

kvēpi, kad viņu noņem no uguns,

tad vasarā gaidāms sauss laiks, bet

ziemā auksts.

I. Kažoka, Lubāna.

24402. Kad katlam dibens no-

dedzis, tad gaidāms liels sals.

V. Holcmane, Vandzene.

24403. Ja sodrēji deg pie katla

dibena, tad auksts laiks būs.

K. Kristape, Olaine.

24404. Kad pie katla sodrēji
deg, tad gaidāms sals.

A. Kabuce, Bulduri.

24405. Ja sodrēji deg, bus jauks
laiks.

V. Liepiņa, Penkule.

24406. Ja sodrēji deg, tad sagai-
dāms auksts laiks.

A. Bulēne, Turaida.

24407. Ja kvēpi pie katliņa di-

bena deg, tad būs auksts laiks.

Z. Lace, Veclaicene.

24408. Kad sodrēji pie poda di-

bena deg, tad būs auksts laiks.

.1. Smalkais, Rūjiena. H. Bal-

tiņš, Raiskums.

24409. Ja kvēpi pie poda dibena

deg, būs auksts laiks.

J. A. Jansons, Valka. Z. Prau-

liņš, Aumeisteri.

24410. Kad pie podiņa dibena

uguns, tad sagaidāms auksts laiks.

Z. Kozenkraniuse, Ainaži.

24411. Ja sodrēji pie podiņa

deg, tad sauss laiks būs.

T. Rigerte, Brunava.
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24412. Grāpim deg kvēpi jeb

sodrēji pie dibena ziemā uz lielu

salu, vasarā uz lielu karstumu.

E. Linge, Salaspils. J. A. Jan-

sons, Vecpiebalga.

24413. Ja pie grāpja dibena ir

dzirksteles, tad ziemas laikā ir

auksts laiks, vasarā karsts.

E. Barbaka, Rīga.

24414. Ja grāpim pie padibenes
ir uguns dzirkstelītes, tad ziemu

stiprs sals, vasaru jauks laiks.

K. Corbiks, Valgunde.

24415. Ja katls piedeg — rītu

labs laiks.

J. Rudītis, Jaunpiebalga.

24416. Ja no uguns ņemot po-

dam pielīp ogles jeb pirkstis, tad

būs vējš.
S. Gūberts, 1688. g. 76.

24417. Kad kvēpi pie poda kvē-

lo, tad gaidāms vējš.
K. Jansons, Plāņi.

24418. Kad podiņš džinkst uz

uguns, tad gaidāms auksts laiks.

A. Gulbe, Burtnieki.

POGAS.

24419. Ja vestes jeb svārku po-

gas aizmet nevajadzīgā caurumā,

tad tanī dienā nebūs laimīga izdo-

šanās, bet bērns dabūs žagarus.
K. Bika, Gaujiena.

24420. Ja atrod pogu, bus laime.

E. Rotmane, Jaunauce.

24421. Jo atrassi pūgu un pa-

ceļsi, tad byus īpasazeišonuos ar

kū navīn.

T. Beča, Preiļi.

24422. Kod uz ceļa īdams at-

rassi pūgu un pajimsi jū, nūliksi

karmvmā, itei pīzīmēj, ka tu ar tū

cvlvāku, kur nūgaisvnuoja itū pū-

gu, sazatopsi un runuosi, koč tys
cvlvāks tev nabyus pazeistams.

V. Podis, Rēzekne.

24423. Ja pogas gadās nepareizi
sapogāt, tad iznāks liela dzeršana.

J. A. Jansons, Vecbrenguļi.

PRECĒŠANĀS.

24424. Melnmataini vīrieši iemīlē

un apprecē gaišmatainas sievietes

un otrādi.

K. Jansons, Plāņi.

24425. Kad vecāko māsu ved

tautās, tad, pirms braukšanas uz

baznīcu, viņai jāizkustina istabā

kāds galds no agrākās vietas, tad

arī citas māsas drīz izvedīs.

V. Ozoliņa, Laubere.

24426. Kad jauna meita iet pir-
mo reizi pie dievgalda, tad viņai

jāskatās uz vīriešiem, lai viņu drīz

izprecē.
K. Jansons, Plāņi.

24427. Ja meita grib pie vīra

tikt, tad viņai baznīcā jāsēžas vī-

riešu pusē.
V. Spandegs. Pociems.

24428. Ja kāds jauns cilvēks

pūta tauri, tad tā bija zīme, ka

viņš grib precēties.
.1. G. Biitnor. Inland, 1836, 140.

24429. Kad puisis taisījies pre-

cēties, tas, līdz ko baru izpļāva,
tad tūlīt ar tāšu tauri taurēja.

G. Pols, Bauska.



1476 Precēšanas

24430. Kad gribot precēties, tad

nevajagot griezt maizi, tad izre-

dzētā vai izredzētais topot veci.

A. Strode, Rudzētu

24431. Ja puisis brauc sievas

lūkoties, tad viņam pa tiltu jā-
brauc lēnām, tad to meitu, ko no-

domājis, dabūs.

M. Eglīte, Vijciems.

24432. Vajaga precēties jaunā
mēnesī, tad būs brūtgāns ar brūti

jauni, bet ja vecā, tad veci.

J. Rupjais, Asūne.

24433. Precēties vajaga pilnā
mēnesī, tad paliksi pilnīgs līdz ve-

cumam. Bet ja precēsies vecā mē-

nesī, tad paliksi ātri vecs.

A. Cirsis, Kalupe.

24434. Precinieki mēdza braukt

ceturtdienā.

S. Novickis, Ilūkste. RKr. 11.

24435. Kad precēs gāja, tad gai-
dīja pūļu vēju, lai labi izveiktos.

D. L. f. 1888, 28. P. J. Rau-

davietis, Bērzaune.

24436. Ja sieviete grib izzināt,

uz kuru pusi viņu aizprecēs, tad

viņai jāiet uz tīrumu un jāsade-
dzina tur trīs deviņas k

. . . spal-
vas. Uz kuru pusi vējš dūmus nes,

uz to pusi viņu aizvedīs.

K. Jansons, Plāņi.

24437. Jaunekles un jaunekļi iz-

lieto šādu mēģinājumu mīļākā
(-kās) izzināšanai. Tai vai tam,

kas grib zināt vai uzdomātais(-lā)

viņu pretī mīlējot, izģērbjoties jā-
novelk ar roku gar virsuzvalka

piedurknes malu. Ja pretmīlestība
būšot uzdomātā sirdī, tad tas (tā)
visvēlākais 12 stundu laikā nonāk-

šot pie viņa(-as) patērzēties.

V. Strautiņš, Zelgauska.

24438. Kas iemīlējušies un grib
zināt, vai drīz apprecēsies, tiem

jāsaviļina div pakulu bumbiņas
un jāaizdedzina. Ja viņas degda-
mas paceļas gaisā, tad viņi drīz

apprecēsies.
K. Jansons, Plāņi.

24439. Ja gada laikā saskaita

vienpadsmit baltus zirgus un trīs

skursteņslaučus, tad ar pirmo, kam

dos roku, būs jāapprecējas.

V. Rozīte, Salaspils.

24440. Kad kāda pāra, kas grib

precēties, izjūk, tad saka, ka kāds

ar maitas pastalām vidū iegājis.

K. Jansons, Plāņi.

24441. Kad kāda meita atraidī-

jusi puisi, un tas piesit pie durvju
stenderes savu p. (penis), piem., 5

reizes, tad tai meitai 5 gadi preci-
nieki nenāk.

K. Jansons, Plāņi.

24442. Velns noplēš deviņi pāri
pastalu, kamēr viens pāris appre-

cējās.
P. Š., Rauna.

24443. Velnam jānoplēš deviņi
pāri pastalu, kamēr viens pārs tiek

pie laulās.

H. Skujiņš, Smiltene.

24444. Kamēr divi saprecējās —

velns noplēš deviņi pāri pastalu,
mēles taisīdams.

Atbalss k. 1895. P. Lodziņš,
Sērpils. P. Š., Rauna.

24445. Velns no derībām līdz

laulībām noplēš deviņus pārus
kurpju, nēsādams ļaunas ziņas par
jauno pāri.

J. A. Jansons, Jaunrauna.
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24446. Velns 99 pāras pastalu
noplēš, kamēr viena pāra appre-

cējās.
K. Jansons, Plāņi.

24447. Pēlaji 9 parās pastalu no-

plēš, kamēr viena pāra apprecējās.
K. Jansons, Plāņi.

24448. Ja iecerētais(-tā) iet ar

citu, tad, lai viņus izšķirtu un da-

būtu sev, nemanot viņiem starpā

jāizber sāls.

M. Hermakile, Ranka.

24449. Precinieks nosūta līgavai
kādu dāvanu, kurā vajaga būt arī

Holandes dālderim. Līgava negrib
dāvanu pieņemt. Ja viņa pavisam
atsakās, tad ir precības atraidītas;

bet ja beidzot tomēr pieņem, tad

ir dots solījums.
W6chentliche Unterhaltungen,

Mitau, 1806.

24450. Lai sadzīvē naids neiz-

celtos,, izredzētajam jādāvina nevis

cimdi, bet zeķes.
J. A. Jansons, Rīga.

24451. Ja kāds grib precēties,
tad tas nosūta jaunā mēnesī savus

preciniekus uz to saimnieku, kur

brūte dzīvo, ar brandvīna pudeli.
Ja brūtgāns ir patīkams, tad pre-

cinieku pieņem, ja ne, tad sūta

atpakaļ.
A. Fahne, Livland, 1875, 179.

24452. Rādīties braucot, jāpie-
sien zirgam cimdu pāris, lai pie

mācītāja laba laime.

A. Raņķis, Garoza.

24453. Kad māte laiž savu meitu

pirmo reiz vietraugās, apskatīt

brūtgāna māju, tad apkūpina to

ar dūmiem, lai būtu svētība.

L. Strute, Šķibe.

24454. Kad braukdams svotūs

precinīks redz vīnu stārki pi muo-

jom, tad lai nasaprecej, tamdēļ ka

tvmā pat godā jaunuo sīva nū-

miers.

V. Pilipjonoks, Asūne.

Precēšanas sapnī.

24455. Kad sapnī ko noprec, tam

jāmirst.

li Bergmanis, 1862. g., Bārta.

PRECĪBAS.

24456. Uz precībām jāiet tikai

svētdienā un ceturtdienā.

Latv. Avīzes, 1824, 32.

24457. Precinieki brauca ceturt-

dienās, un kad brūte apsolījās, tad

jāja brūtgāns piektdienā.
G. Pols, Bauska.

24458. Precības dzēra ceturt-

dienā, pie mācītāja brauca sest-

dienā un laulāja svētdienā.

G. Pols, Vecgulbene.

24459. Precinieki jājuši jāšus,
brūte bēgusi un precinieki meklē-

juši, jautādami, kur viņu telīte

pazudusi.
J. Rubenis, Bērzaune.

24460. Precības ir jādzer pilnā

mēnesī, lai jaunajam pāram būtu

bagāta un laimīga dzīve. [Sal. kā-

zas.]
L. Daugaviete, Smiltene.

24461. Veca mēnesī saderinā-

jušies ir nelaimīgi.
J. Jakans, Bebrene.

24462. Jaunā vai pilnā mēnesī

jābrauc precībās, tad labi izdodas,
vecā — iznīkst.

V. Miķelāns, Rubeņi.
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24463. Braucot precībās, no pa-

kaļas jāmet ar sprunguli, lai lai-

mīgi sasniegtu mērķi.
J. Jakans, Bebrene.

24464. Kad svuotūs brauc, juo-
kar pynaklys koklā, tad meita sa-

zapyn.
A. Borozinska, Barkava.

24465. Uz precībām tiek nosū-

tīts kāds precinieks ar kādu sievu,

un pretī viņiem nāk kāds māji-
nieks par brūtes vedēju un runā-

tāju. Precinieks stāsta, ka viņš
kādas pēdas dzīdams esot nonācis

šai mājā. Mājinieks prasa, ko tad

viņš meklējot. Šis atbild, ka mek-

lējot kādu, kas drēbes mazgā, ze-

ķes ada v. t. pr. Mājinieks saka:

~Izmeklējies pats, še jau ir meitu

diezgan!" Precinieks atteic: „Nē,

dod tu man pats!" Tad mājinieks
ved brūti šurpu kopā ar citām

meitām. Brūtei priekšā tiek nestas

divi aizdegtas sveces un tāpat arī

pakaļā divi sveces. Galvā viņai ir

spožs smags vaiņags ar glāzes iz-

greznojumiem, kas maksā kādi

četri dālderi. Tad mājinieks no-

prasa, vai brūte tiks godīgi un

kārtīgi mīlēta un uzturēta. Kad

nu precinieks to apsola, tad abi

sadodas rokas un kāds trešais tās

izšķir. Tad brūti nosēdina aiz

galda. Divas sievas, viena no pre-

cinieka un otra no brūtes puses,

ņem alus kannu un dod dzert brū-

tei, vedējam, preciniekam un pē-

dīgi visiem mājas ļaudīm. Tad visi

apklāj rokas ar mutslaučiem

un tā sadodas cits citam rokas.

Pēdīgi izved brūti pa otru galda

pusi, noņem tai vaiņagu, apsien

lentu ap galvu, aizved atkal pie

galda un tad sāk visi ēst.

A. W. Hupel, Topographi-
sche Nachrichten, 1777, 11,
191.

24466. Precinieks stāsta, ka

viņš meklējot savam draugam

jaunu, godīgu un strādīgu meitu,

kas vērpj, auž, ada, šuv, mazgā,

slauka un slauc govis. Nekur viņš
neesot īsto atradis un domājot, ka

tāda esot šai daudzinātā un cienī-

tā mājā. Runātājs no brūtes puses

pateicas par parādīto godu, saaici-

na mājas meitas un saka: „Še ir

diezgan meitu, izvēlies un ņem
kādu!" Tomēr īstās tur vēl parasti
nav. Precinieks uzslavē arī tās,

bet saka, ka viņš esot dzirdējis,
ka še vēl esot viena zeltenīte, mī-

ļa balodīte, tā būšot tā īstā. Pēc

garākām runām pēdīgi atved arī

pašu brūti. Divi sveces viņai nes

pa priekšu, divi no pakaļas. Kad

nu pēc ilgākas kaunēšanās viņa
beidzot apsolās, tad precinieks un

brūtes vedējs sadodas rokas, pēc
kam tad tiek derības dzertas.

J. G. Kohl, Ostseeprovinzen,

1841, 11, 83.

24467. Bija kāds puisis sev mei-

tu pēc prāta izredzējis, tad nede-

vās viņš vis viens turpu, bet kāda

vecāka drauga pavadīts, kam va-

loda labi vedās un ko par preci-
nieku sauca. Šī pirmā aplenkšana
notika sestdienās jāšus, bet arī

kājām, ja nebija tālu ko iet. Cie-

miņi iesākumā teicās par linu

kupčiem, citām reizām par kādas

pazudušas gotiņas, aitiņas, vai

stirniņas meklētājiem. Lai nu gan

mājas cilvēki daudzreiz nomanī-

ja, ka tie precinieki, tomēr neli-

kās ne zinīt un mēdza teikt, ka

še gan visādas esot, bet tādas ne-

esot, kādas meklējot. Kad nu jau

daudz, daudz bija triekts, un mei-

tas vecāki un pati meita bija mie-

rā ar precinieku, tad tika nodzer-

tas precības un norunātas kāzas.

Dundurs Pats, 1878. 82.
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24468. Precības dzēra piektdie-
nas vakaros. Tas notika brūtes

mājā un uz precību dzeršanu

brauca vedēja tēvs, vedēja māte,

kas bija brūtgāna māte, un pats

brūtgāns. Vedēja tēvs ņēma līdza

šņabi, vedēja māte kulītē baltmai-

zi un sieru.

H. Skujiņš, Smiltene.

24469. Kad brauca uz precī-

bām, tad iztaisīja šādu precību
būri. Pajūgam gar malām ap-

sprauda meijas un galus augšā

sasēja kopā. Loku un zirga lietas

izpušķoja ar zaļumiem, pa kuru

starpu piesēja krāsainu papīru

pušķus un lentas. Būrī iekāpa pa-

priekšu vedēja tēvs, kas turēja
grožas, tad vedēja māte un pēdīgi

brūtgāns. Pa ceļu brauca dziedā-

dami.

H. Skujiņš, Smiltene.

24470. Vecos laikos precinieki

jāšus jājuši precības dzert. Kad nu

dajājuši pie brūtes klētiņas, tad

pieklaudzinājuši. Ja nu brūte ilgi

tūļājusies un negribējusi iekša

laist, tad brūtgāns sacījis: ~Trīs

reizas apjāšu ap klēti un ja tad

durvis nebūs vaļā, nagu vairs ne-

likšu klāt."

H. Skujiņš, Smiltene.

24471. Precinieki, brūtes mājā
nonākuši, prasīja mājas ļaudīm,
vai viņu mājā neesot laba gosni-

ņa vai aitiņa pārdodama. Tad vie-

na vecāka mājas sieviete veda pa

pāram vien visas mājas sievietes

priekšā un ņēmās tās visādi iesla-

vēt. Pašu beidzamo ieveda brūti,

ko nu brūtgāns atzina par īsto.

Vedēju māte to nomutēja un uz-

klāja tai uz pleciem snātni. Tad

brūte deva roku vedēja tēvam un

brūtgānam.
H. Skujiņš, Smiltene.

24472. Brūte un brūtgāns snie-

dzas viens otram rokas par maizes

kukuli, pēc kam katrs vienu ga-

balu no tā apēd. Kas pirmais savu

maizi apēd, tas būšot labāks mai-

zes pelnītājs.
G. Merķelis, Die Letten, 1797, 54.

24473. Precību maltītē pirmā
ēdienā deva ceptu vai vārītu gaļu

un otrā ēdienā rudzu miltu putru

ar dzērveņu sulu. Kad bija paēdu-

ši, tad brūte apveltīja vedēja tēvu

un vedēja māti.

H. Skujiņš, Smiltene.

24474. Precībās bijusi arī runa

par brūtes izpirkšanu. Brūtes

tēvs teicis vedēja tēvam, ka savādi

brūtes neizdos, kamēr izpirks. Nu

brūtes tēvs licis naudas zuti gal-
dā un sacījis, lai vedēja tēvs lie-

kot tikpat naudas pretī. Kad nu

vedēja tēvs varējis naudu uzlikt

pretī, tad veda brūti iekšā, kas

bijusi kaut kur ārā paslēpusies.
H. Skujiņš, Smiltene.

24475. Preciniekos gājušas ve-

cenītes, brūtgāna mātes, ar kukuli

(sieru, plāceni) un kājām. legāju-
šas stāstījušas, no kurienes esot,

un dažas sacījušas, lai kukuļam
neaiztiekot, ja jāvārda nedodot.

Dažas gan ļāvušas kukuļam aiz-

tikt, bet atsakot par to prasījušas
maksu.

P. Augstkalniņš, Vecpiebalga.

24476. Kad aplinkus izdabū, ka

vecāki gatavi atdot savu meitu,

tad velk pudeli laukā, un ja at-

braukuši negaidīti, tad arī savu

uzkožamo.

S. Novickis, Ilūkste, RKr. 11.

24477. Ja brūtes vecāki pazīst

brūtgānu, tad derības tiek tūlīt

nodzertas un viss par kāzām no-
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runāts, citādi brūtes vecāki brauc

vēl vietu raudzīt, kur meitiņu aiz-

vedīs. Pēdējā ieraža pastāv vēl ta-

gad.
S. Novickis, Ilūkste, RKr. 11.

24478. Par zīmi, ka viss sade-

rēts, brūte sūtīja brūtgānam kā

dāvanu cimdus, tēvam kreklus,

mātei garās zeķes un preciniekam
arī cimdus, bet vienkāršākus, lai

būtu ar ko rādīties mājās.
S. Novickis, Ilūkste, RKr. 11.

24479. Kad vīra māte brauca

pie vedeklas, tad tai vajadzēja tai-

sīt kuli, kur bija jāsaliek pārtika
uzturam; bet kad kule bija tukša,

tad vedeklas mātei vajadzēja ie-

likt kulē kreklu, znota mātei par

dāvanu.

G. Pols, Vecgulbene.

24480. Precības notiek brūtes

mājā, kur dod viesiem brandvīnu,

kviešu maizi un sieru. Brūte tur

pati nerādās, bet tiek beidzot ar

varu atvesta. Tad abi jaunie pār-
maina gredzenus.

W6chentliche Unterhaltun-

gen, Mitau, 1806.

24481. Pēc aizdzeršanas un ap-

dzirām, nedēļā priekš kāzām,

otardien vai ceturtdien, jauniķis
brauc pie jaunives ar lielo alu,
vecāku un svātu pavadībā, ņemot

līdzi alu, degvīnu, pīrāgus un jau-
nivei baltu kleitu un kurpes. Pie

jaunives arī mielasts sataisīts un

viesi salūgti. Priekš projām
braukšanas jaunive apveltī jauni-
ķa radus ar cimdiem vai zeķēm,

jauniķa zirgu apklāj ar skaistu

puķēm izrakstītu segu un pašam
iedod izrakstītus cimdus, lai rokas

nesalst.

Latvis, 1925, Nr. 1072, Asūne.

24482. Kad brauc pie mācītāja,

ļaudis aiztaisa vārtus ciet. Ja grib,
lai attaisa, vajag dot dāvanas. Ja

negrib dot, taisi pats.
M. Kalniņa, Vandzene.

24483. Pie laulībām ejot, jāmet
divas rožu lapas ūdenī; ja viņas
turas kopā, tad var iet pie mācī-

tāja, ja neturas — tad nevar.

M. Drūģe, lecava.

24484. Brūtes pārim, rādīties

braucot, jāpiesien zirgam cimdu

pāris, lai pie mācītāja laba laime.

A. L.-Puškaitis.

24485. Ja brauc rādīties, jāpie-
sien pie zirga cimdu pāris, tad pie

mācītāja laimēsies.

J. A. Jansons.

24486. Ja brūtes pāris, rādīties

braucot, satiek tukšus ratus vien,

tad drīzi vienam no viņiem jā-
mirst.

A. L.-Puškaitis.

24487. Kod pi saimineika ir

meitvs un pi vīnys juo meitvs at-

brauc svuotūs puiss ar svuotu, un

kod svuots ar jauniču brauc prū-

jam un vīna nu meitu salosa va-

cus slūtus cik pi juos ir muosu, un

kab naredzeitu svuots, īlīk jam
rotūs, itys pīzīmēj, ka nu tuos

ustobys vysi meitys izīs pi veira

dreižā laikā.

V. Podis, Rēzekne.

24488. Kuli vīra mate taisīja
tad, kad gāja pātaros (derībās).

G. Pols, Vecgulbene.

24489. Pēc pirmajām precinie-
ka derībām nāk arī pats brūtgāns
derības apstiprināt. Tas nenāk ne-

kad citādi kā tikai jāšus. Savu

zirgu viņš liek tā apkalt, ka pa-
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kavi skan, no kā tūliņ var pazīt

brūtgānu. Līdza viņam jāj kāds

precinieks un abiem ir izpušķoti
zirgi. Kad brūte preciniekus pie-

ņem, tad abiem viņu zirgiem tiek

uzsietas astes. Redzot jātniekus ar

uzsietām astēm, sievietes ceļmalā
mēdz tos saņemt ar dziesmām.

J. G. Kohl, Ostseeprovinzen,
1841, 11, 85.

24490. Pēc precībām brūti aiz-

ved uz brūtgāna māju, nesdami pa

priekšu kādu kārti, kur ir piesie-
ta sarkana un zila drēbe. Tur vi-

ņus ieslēdz kādā klētī. Pēc div

stundām nāk radinieki ar nūjām
rokā un nu brūtgānam ir ar veik-

lu lēcienu jāizmūk, jo citādi viņš
dabū pērienu. Nu tiek brūte izpra-
sīta, vai viņa ir ar brūtgānu mierā.

Ja viņa nav mierā, tad brūtgānu

aplej ar patakām un aizdzen pro-

jām . . . Bet ja viss ir bijis labi,

tad uz mājas jumta uzliek zaļu
koku un nu sāk ēst un dzert. Pēc

ēšanas sievas un meitas sasēst uz

gara beņķa, visādi kustas un gro-

zās, ko sauc par deju, lai gan ne-

viena nekustas no vietas. Tāpat arī

vīrieši dzied un lēkā, palikdami
tomēr katrs savā vietā.

J. A. fon Brands, 1673. g.,

Kurzeme.

24491. Tas nejauks ieradums

sāka zust, kas diemžēl vēl tagadin
citās draudzēs iraid, proti ka to

brūtgānu tūlīt pēc precībām pie
brūtes ved mājās jeb to brūti pie

brūtgāna.
G. S. Brāže. Paleijas Jānis,

1844, 13.

PRECINIEKS.

24492. Ja meitai sapnī sabrauc

precinieki, tad būs slimība.

J. Kriķis, Starti

PRECINIEKU PUĶES.

24493. Par precinieku puķēm
saukti naktskāji.

P. Š., Smiltene.

PRIEDE.

24494. Pie mājām nevajaga au-

dzēt priedes un egles, tad nedz lo-

piem, nedz cilvēkiem nemetas sli-

mības. [Sal. egle.]
A. Salmans, Balvi.

24495. Priedes jācērt ap Ziemas

svētkiem tukšā laikā ar ziemeļa
vēju.

Latv. Avīzes, 1857, 83.

24496. Kad priežu vasaraudži

vējam pūšot pretim nolīkuši, tad

ir miežu sējams laiks.

J. Rubenis, Ērgļi.

24497. Kad priedēm skostes

pieliecas (noliecas uz leju), tad ir

laba miežu sēja.
H. Skujiņš, Smiltene.

24498. Kad jaunās priežu atau-

gas noliekušās pret dienvidiem,

tad laba miežu sēja.
E. Šneiders, Alūksne.

24499. Tai dienā, kad priežu
vasaraudzītes no rīta noliekušās

uz rīta pusi, teicams sējas laiks.

O. Freimane, Jaunrumbas muiža.

24500. Kad priedēm no jauna-

jiem pavasara augumiem sāk

spalviņas birt, jābeidz miežu sē-

šana; vēlāku sēti mieži vairs labi

nenogatavosies.
Atbalss k. 1895, P. Lodziņš, Sēļpils.

24501. Ja priedei aug līdzās

resns zars, tad priedei ir div ser-

des, un tādu koku sauc par uguns

koku. Ja uguns koku iebūvē ēkā,

tad tādu ēku nosper pērkons.
H. Skujiņš, Smiltene.
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24502. Ja būs lietus, tad prie-
dēm miza paliek sarkanāka; ja
drīz būs labs laiks, tad miza prie-
dēm paliek dabiska.

J. Banazis, Nīca.

24503. Ja rudenī priedēm sku-

jas birst jaunā mēnesī, tad nākošā

jaunā mēnesī kritīs sniegs.
A. Vikmane, Mīlgrāvis.

24504. Kad rudenī priedēm
birst skujas vecā mēnesī, tad nā-

kamā vecā mēnesī snigs sniegs.
A. Dragone, Palsmane.

24505. Ja priedes ziema smagi

šņāc, tad būs atkusnis.

J. Skara, Jaunpiebalga.

PRIEKŠAUTS.

24506. Kad meitai priekšauts

pagriezies uz sāniem, tad viņas

brūtgāns domā par citu meitu.

P. Zeltiņa, Ikšķile.

24507. Ja meitai priekšauts aiz-

griežas uz citu pusi, tad viņas

brūtgāns aiziet pie citas.

V. Saperovs, Vecpiebaga.

24508. Kad meitām priekšauts

nogriežas uz vienu pusi, tad brūt-

gāns aizgriežas pie citas.

L. Daugaviete, Smiltene.

' 24509. Ja priekšauts meitai at-

raisās pats no sevis, tad līgavainis
atstās.

V. Saulīte, Mālpils.

24510. Ja meitai priekšauts no-

krīt, mīļākais mīlinās ar citu.

K. Lielozols, Nīca.

24511. Ja meitai priekšauts at-

raisās un nokrīt, tad brūtgāns at-

stās.

M. Vilciņa, Pope.

24512. Ja meitai priekšauts no-

krīt, tad līgavainis atstās.

E. Medene, Meirani.

24513. Kad meitai priekšauts
nokrīt, tad viņa brūtgānu pa-

zaudē.

P. Š., Rīga. V. Spandegs, Pociems.

24514. Ja priekšauts atraisās,

tad pazaudēs izredzēto.

A. Bulene, Turaida.

24515. Ja sievietei priekšauts

nokrīt, tad vīrs vai brūtgāns aiz-

iet pie citas.

E. Laime, Tirza.

24516. Ja meitai priekšauts no-

krīt, tad izredzētais ir pie citas.

V. Runika, Skujene.

24517. Ja priekšauts nokrīt, tad

kavaliers pie citas.
Z. Lāce, Veclaicene.

24518. Ja priekšauts nokrīt, tad

mīļākais mīlinās ar citu.

J. A. Jansons. Bērziņš, Ropaži.

24519. Ja kādai meitai priekš-

auts atraisās, tad viņas brūtgāns

pie citas meitas ejot.

H. Skujiņš, Smiltene.

24520. Ja nokrīt priekšauts, tad

izredzētais aizies pie citas.

V. Vintere, Matīši.

24521. Ja līgavai atraisās priekš-
auts, tad līgavainis aizgājis pie ci-

tas.

J. A. Jansons, Tukums.

24522. Ja priekšauts atraisās un

nokrīt, tad līgavainis runājot citu

līgavu.
E. Līdeka, Lubāna.
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• 24523. Kad sievai priekšauts
nokrīt, tad tās vīrs domā par citu

sievieti.

P. Zeltiņa, Ikšķile.

24524. Kad sievai priekšauts
atraisās vaļā un nokrīt, tad vīrs

dzīvojot ar citām sievām.

H. Krastiņa, Ropaži.

* 24525. Kad sievai priekšauts

atraisās, tad viņas vīrs tai brīdī

ir pie cita sievas.

K. Jansons, Plāņi.

24526. Kad prīškauts nūzarai-

sa, veirs atstuos, vai pi cytys ir

aizguojis.
A. Borozinska, Barkava.

24527. Ja meitai priekšauts no-

krīt, tad kaunu dabūs.

E. Laime, Tirza.

24528. Ja jaunai meitai priekš-

auts atraisās un nokrīt, lielu kau-

nu tā dabūs.

L. Pilsētniece, Vecpiebalga.

24529. Kod pi saimineicys prīšk-

auts kreit, tod pīzīmēj, ka tymā

ustobā bvus gosti.
V. Podis, Rēzekne.

r 24530. Priekšauts jāmazgā ga-

reniski, lai puiši virsū skatītos.

A. Mencis, Puikule.

24531. Ja drēbes mazgājot no-

lej priekšautu, tad dabūn dzērāju

vīru.

V. Eglīte, Lielstraupe.

24532. Ja velējoties viss priekš-

auts tiek slapjš, tad vīrs būs dzē-

rājs. [Sal. velēšanās.]
V. Spandegs, Pociems.

24533. Ja meitai velējoties
priekšauts paliek slapjš, tad dabūs

dzērāju vīru.

V. Greble, Valka.

• 24534. Priekšautā nedrīkst slau-

cīt rokas, tad iekļūs ļaužu valo-

dās.

E. Ozoliņa, Zentene.

24535. Divus priekšautus reize

nevajaga siet, jo tad būs divi vīri.

E. Jēpe. Palsmane.

° 24536. Ja uzsien divus priekš-
autus, tad dabūs dvīņus.

V. Spandegs, Pociems.

24537. Jaunavas nedrīkst likt

divus priekšautus, jo tad piedzims

dvīņi.
A. Ruska, Rauna.

24538. Nedrīkst siet vienu

priekšautu uz otra, jo tad dzimst

dvīņi.
A. Skreija, Talsi.

* 24539. Kad priekšauta nes mes-

lus, tad augot blusas.

H. Krastiņa, Unguri.

24540. Priekšautā nedrīkstot mē-

zumus nest, tad pātari nestāvot

galvā.
H. Krastiņa, Ropaži.

* 24541. Putraimus nedrīkst

priekšautā nest, tad bērniem me-

tas kašķis.
E. Bērziņa, Mārsnēni.

Priekšauts sapni.

24542. Ja sapnī aizsien sev

priekšautu, tad tai būs kauna klē-

pis (bērns).
K. Jansons, Plāņi.
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, 24543. Ja jauna meita sapnī
redz sev priekšautu, tad viņa da-

būs bērnu.

P. Š., Rīga.

• 24544. Ja sapnī piesien baltu

priekšautu, tad būs nepatikšanas
dzimtas dzīvē.

M. Zaube, Rīga.

PRIEVĪTS.

24545. Pirmā gavēņa svētdienas

pusdienā mātei bijušas prievītes

jāauž, lai meita drīz pie vīra iz-

ietu.

H. Skujiņš, Smiltene.

24546. Ja pazaudē zeķu saiti,

tad pazūd brūtgāns.
V. Saperovs, Vecpiebalga.

24547. Meita, kas pazaudē sa-

vu prievīti, pazaudēs brūtgānu.
J. Andriņš, Taurkalns.

24548. Ja meita pazaudē prie-
vīti, tad pazaudēs arī līgavaini.

P. Ortmans, Nogale.

24549. Ja atraisās kaju prievī-

te, tad kāds aprunā.

P. Kartupelis, Smiltene.

24550. Ja kājai atsienas prie-

vīte, tad kāds aprunā.

A. Lillenurms, Veclaicene.

24551. Kad liesaišķi atraisās,

tad aprunā.
E. Lacis, Tirza.

24552. Ja meitai labās kājas

saite nokrīt, tad to puiši aprunā;

ja kreisās — aprunā meitas.

Bērziņš, Ropaži.

24553. Ja ejot nokrīt zeķes ap-

sējs kreisai kājai, tad gājēju kāds

teic; ja nokrīt labai kājai, tad ap-

runā.

L. Zvirbule, Jaunlaicene.

24554. Ja meitai uzsienamais

atraisās labajai kājai, tad puiši

par viņu sliktu runā, ja kreisajai
— tad labu.

A. Broža, Naukšēni.

24555. Kad atraisās labās kājas

apsējs, tad kāds runā labu par
tevi.

L. Valkīre, Tašpadure.

24556. Ja atraisās kreisās kājas

apsējs, tad kāds runā ļaunu par
tevi.

L. Valkīre, Tašpadure.

24557. Ja atnāk vaļa kreisas

kājas apsēja, tad aprunā.
K. Kristape, Olaine.

PRŪŠI.

24558. Melna prusaka atrašana

nozīmē labu.
L. Lauva, Lubāna.

24559. No mājas nevajaga iznī-

dēt lielos melnos tarakānus, tad

nav svētības mājās.
A. Auziņa, Jaunrauna.

24560. Prūšiem, lai tie drēbes

nekapā, mūrmalē liek ēdienu, kar-

tupeļus.
K. Jansons, Vilce.

24561. Ja narro tarakānus, tad

tie guļot ēd miesā caurumus.

E. Jēpe, Palsmane.

24562. Kad jaunā istabā sāk

krāsni mūrēt, pirmā mālu sauja

jāizsviež pa logu, tad prūšus iz-

sviež ārā.

P. S., Rauna.
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24563. Kod ustobā pi saiminīka

atsarasīs sorkoni tarkāni, itei pī-

zīmēj lelu nalaimi. A ka atsarasīs

pi saiminīka ustobā maini tarkāni,

itei pīzīmēj tymā ustobā saiminī-

kam laimi uz bārnu.

V. Podis, Rēzekne.

24564. Ka nu tovys ustobys nu

cepļa sorkoni tarkāni līn uorā un

taipat par durovim, itei pīzīmēj,
ka tymā ustobā byus tū dīn lomuo-

šona un pleišona.
V. Podis, Rēzekne.

24565. Prusaki jānes uz krust-

ceļiem, tad tie iznīkst.

E. Laime, Tirza.

24566. Ja māju grib atsvabināt

no tarakāniem, tad vienam tarakā-

nam piesien pie kājas diegu. Viens

vedējs tarakānu velk un otrs dzi-

nējs dzen līdz nākošu krustceli,

pēc kam visi tarakāni no mājas iz-

zūd.

K. Krastiņš, Jaunpiebalga.

24567. Lai prusakus iznīdētu,

tad vienam prusakam jāapmet

diegs ap kaklu un jāved uz krust-

ceļiem; visiem mājniekiem jāiet

no pakaļas un jādzen.
E. Laime, Tirza.

24568. Ja no mājas grib izdzīt

prūšus, tad vienam prūsim jāap-
sien diegs ap abiem matiem, jāaiz-

nes pats uz krustceļa un jāvelk pa

zemi, neskatoties atpakaļ. Ja kāds

prasa, ko tur velk, tad jāatbild:

„Cūka jāved uz kuili."

E Zommere, Rauna.

24569. Prusakus var iznīcināt,

ja noķer vienu prusaku, piesien

viņam pie kājas diegu un nesme-

joties un atpakaļ neskatoties iz-

velk pa durvīm.
J. Jakans, Bebrene.

24570. Prūšus var izdzīt no mā-

jas, ja apņem vienam prūsim die-

gu ap abiem priekšējiem matiem,

velk to uz durvu pusi un trīs reiz

uzsauc: ~Nāc ārā!"
E. Zommere, Rauna.

24571. Lai no mājas izdzītu pru-

sakus, tad viens jāpiesien diegā
un atpakaļ neskatoties jāaizjāj
līdz pirmām krustceļam ārpus ro-

bežas.

V. Vintere, Matīši.

24572. Ja grib aizdzīt tarakā-

nus, tad piektdienas rītā jāpaņem
viens tarakāns un jāapsien ar sar-

kanu lentīti, jāaiznes uz krustce-

lēm un tur jāpalaiž vaļā.
O. Grenševica, Vietalva.

24573. Ja prūšus grib izdzīt no

mājas, tad vienam prūšam jāuz-

met melns diegs uz ragiem, jāpie-
sien un jāaizdzen uz krusta ceļu,
kur tad jāsaka: „Citi bērnieki jau

aizgāja, ko tu vēl te gaidi!"

K. Jansons, Plāņi.

24574. Ja kādā mājā daudz

prusaku un grib tos iznīdēt, tad jā-

ņem viens prusaks, ap to jāapsien

diegs, jāaiznes uz krustceliņu un

jāpalaiž vaļā.
A. Skuja, Vestiena.

24575. Ja mājās daudz prūsa-

ku, tad kādi jānoķer un jāsamauc
uz salma. Tad pajem linu pave-

dienu, nes prusakus uz krustce-

lēm, kur tos ar linu pavedienu per,

un saka: „Uz Prūsiju, uz Prūsiju!"
Tad prūsaki no mājām pazudīs.

A. Šķērē, Skaistkalne.

24576. Ja mājās daudz tarakā-

nu, tad deviņi jāiznes līdz krustce-

ļiem, atpakaļ neskatoties, tad ta-

rakāni māju atstās.
A. Bulēne, Turaida.
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24577. Prūšus varot tā no mā-

jas iznīdēt: paņemot vienu pāru,

aiznesot uz krustceļiem, noliekot

zemē un sakot: ~Ejat nu jūs pa

to ceļu, es iešu pa to."

K. Skujiņš, Bilska.

24578. Kad grib prūšus aizdzīt,

piesien pastalu ačgārni garā auk-

lā, aizbrauc līdz kaimiņa robežai

un tur ar pastalu trīs reizes piesit,
tad visi prūši aizbēg pie kaimiņa.

A. Gulbe, Nogale.

24579. Deviņi pruslaki jāaiznes
otras mājas daļā, atmuguriskis no-

turienes jāiet atpakaļ, lai tie iz-

nīkst.

K. Jansons, Plāņi.

24580. Ja mājās piemīt prusaki,
tie kāda daļa jāsalasa kastītē (sēr-

kociņu kastītē), jāpiesien kastītei

aukliņa un jāaizvelk pie kādas ku-

picas uz krustceļiem, tad jānoliek
kastīte ar visiem prusakiem uz ku-

picas. Mājās nākot, nav brīv ska-

tīties atpakaļ, jo tad nekas neiz-

dosies. Ja atpakaļ neskatās, tad

visi prusaki aizejot no mājas.

P. Eglīte, Priekuļi.

24581. Kad prūšus gribot no

mājas iznīdēt, tad vajagot vienu pā-
ru prūšu ielikt spičku kastītē un ar

visiem iet uz ciemu. Pa durvīm iek-

šā ejot vajagot prasīt: „Vai ciemiņus
ar' gaidījāt?" Kad atbildot, ka

gaidījuši, tad prūšus neredzot va-

jagot izlaist ārā no kastītes. Prū-

ši tad no mājas aiziešot, bet tai

mājā, kur tie divi prūši aiznesti,

saradīšoties daudz prūšu.
H. Skujiņš, Bilska.

24582. Kad kādās mājās ir prū-

ši, tad, lai viņus izdzītu, vajag rī-

koties šā: jāsalasa trijās kastītēs,

katrā pa deviņi prūši. Ceturtdienas

vakarā jāņem kruķis un jājāj trīs

reizes gar to ēku, kurā prūši ieme-

tušies; beigās kastītes jāsviež uz

kādas nodomātas mājas pusi, uz

kuru prūšiem jāaiziet. Tā tas jā-
dara trīs ceturtdienas vakarus.

K. Corbiks, Bērze.

24583. Lai izdzītu prusakus, tad

vajagot nedaudzus ielikt kādā kas-

tītē, kura jānometot citā mājā ze-

mē, bet mājās ejot, neesot brīv

skatīties atpakaļ.
H. Lindberga, Veselauska.

24584. Lai prūšus iznīcinātu,
tad pudelē ielej pienu, liek tur prū-
šiem ielīst un tad ved pudeli pa
trim valstīm.

F. Brīvzemnieks, 1881. IV, 197.

24585. Pudelē ielej drusku pie-
na un tad liek tur prūšiem salīst;

tad pārved to pudeli pār trim

valstīm.

F. Brīvzemnieks, 1881. IV, 197.

24586. Ja no mājas grib izdzīt

prusakus, tad trīs no tiem jāaiznes
uz kādu citu māju, tad arī citi

turpu pāriet.
M. Vētra, Jaungulbene^

24587. Kad mājā daudz tara-

kānu, tad ieliek trīs tarakānussēr-

kociņu kastītē, aiznes uz svešām

mājām un teic: „Vai gaidījāt vie-

sus?" Ja pateiks, ka gaidīja, tad

visi tarakāni pāries uz to māju,
bet ja nepateiks, tad nekas neiz-

nāks.

J. Rupjais, Asūne.

24588. Ja grib prūšus iznīcināt,

tad jānoķer viens, jāsasien tam

abas priekškājas un abas pakaļkā-

jas atsevišķi un jāizmauc cauri

kociņš pienācīgā resnumā. Divi

cilvēki ņem uz pleciem un nes va-
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karā uz kaimiņu mājām. Tur no-

nākuši saka: ~Labsvakars, vai cie-

miņus ar' gaidījāt?" Un ja atbild:

„Kā nu negaidīja", tad nemanot

palaiž prūsi vaļā un ielaiž krāsnī.

Tad visi prūši pāries uz kaimiņu

mājām.
Z. Sēle, Sloka.

24589. Kad prusakus grib iz-

skaust, tad deviņas dienas no vie-

tas 3 reizes dienā vajaga smalkiem

bērza žagariem prusakus ņipri

pērt, pie tam pašam pērējam gorī-
ties un lunkani locīties un skarbā

balsī dziedāt vad skaitīt sekošo

dziesmiņu: „Eit, prusaki, kur jūs
kurais iznācāt, pa slieksnīti, pa

upīti, cits pie cita žobelē."

K. Mūlenbacha man.

24590. Ja grib prusakus no mā-

jām ārā dabūt, tad jāpaņem no

ceļa, kur miroņi vesti, skujas za-

riņu, ieiet istabā un teikt: „Ejat,

prusaki, līķi vadīt." Pēc tam aiz-

nest un nolikt skuju tai pašā vie-

tā. Tad prusaki pazudīs.
V. Priedīte, Mālpils.

24591. Kad bērinieki gar māju

brauc, tad prūši jāper ar žaga-

riem un jāsaka: „Citi bērinieki jau

aizbrauc, ko jūs vēl te gaidait?"
K. Jansons, Plāņi.

24592. Prūši iziet, ja tos saslau-

ka priekšautā un met pakaļ ga-

rām vedamam mironim.

Z. Lancmanis, Vecsaule.

24593. Ja prūšus grib izskaust,

tad, miroņu no mājas vedot, krus-

tis jāizslauka istaba un mēsli jā-

izmet uz ceļa, kur miroņu pāri

ved.
K. Jansons, Pilda.

24594. Ja grib prusakus iznīci-

nāt, tad ieliek tos kādā kastītē un

noliek uz ceļa, pa kuru ved miro-

ni uz kapiem. Prusaki drīz pēc
tam izzudīs.

L. Pilsētniece, Bebri.

24595. Lai prusakus izdzītu no

mājām, tad ielika vienu prusaku

kastiņā un uzlika uz ceļa, pa ku-

ru veda miroņu.
M. Navenickis, Zasa.

24596. Lai nabvutu brusaku, tad,

kad vad nabašnīku, vajag saslau-

cīt ustobu un izbiert uz ceļa, lai

nabašnīks puorbrauc puori. Vysi
brusaki izabeidz.

T. Beča, Preiļi.

24597. Kad mājā daudz tarakā-

nu, tad ņem un saliek blaku abas

vīzes, ieliek divus tarakānus un

velk vīzes divas reizes pāri sā-

džai.

J. Rupjais, Asūne.

24598. Prusakus ieliek vecā vī-

zē, un, kad mironi ved garām, tad

liek kādam iet ar vīzi pakaļ jeb

piesien pēdējam vezumam un sa-

ka: ~Ej nu, dēls, skrien bērinie-

kiem pakaļ ar prusakiem."
Z. Lancmanis, Lejasciems.

24599. Lai izdzītu brusakus, tad

ieliek vienu vecā vīzē, velk vīzi

ačgārni un dzied: „Nu gribam mēs

to līķi rakt..."
A. Zālīte, Bērzpils.

24600. Lai iznīdētu brusakus,

tad ieliek vienu brusaku vīzē, velk

vīzi ačgārni un dzied: „Nu gribam

mēs to līķi rakt..."
L. Reiteris, Lubāna.

24601. Lai iznīcinātu prusakus,
tad prusaks esot jāieliek vīzē un

vīze otrādi jāvelk ārā no istabas,

tad citi prusaki ejot tam pakaļ.
G. Pols, Bauska.
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24602. Lai nabvutu brusaku, tad

vajag pajemt napuoru skaitu bru-

saku, pīm. 1, 3, 5 v. t. t., īlikt

veizē un atsprēkliņ izvilkt uz krist-

celem. Tad vysi izgaistūt.
T. Beča, Preiļi.

24603. Vīnu brusaku vajag īlikt

veizē vai puorsnē un nasavierūt

vilkt uorā par ustubas slīksni. Juo

valkūt naizkreit, tad izavad.

T. Beča, Preiļi.

24604. Jāieliek prusaku tēviņš

pastalā, kura atpakaļ neskatoties

ačgārniski jāvelk pār robežu.

P. Atspulgs, Rauna.

24605. Lai iznīdētu brusakus,

tad liek kādus līdzi mironim uz

kapsētu vedot.

E. Zirnītis, Lubāna.

24606. Ar to ūdeni, ar ko miro-

nis mazgāts, vajaga apslacīt ista-

bas sienas, griestus un grīdu, tad

tur izbeigsies visi prūši un blaktis.

F. Brīvzemnieks, 1881. VI, 197.

24607. Kad līķi ved no mājas,

pakaļ jāsviež prusaki, blaktis, tad

šie kukaiņi mājās izbeidzas.

R. Kalniņš, Lubāna.

24608. Ja grib iznīcināt prusa-

kus un circeņus, tad, kad redz

braucot bēru gājienu, jānoķer kā-

di, jāapnes trīs reizes ap istabu un

jāsviež pakaļ.
A. Pliens, Meirāni.

24609. Kad gar mājām ved mi-

roni, jāņem ūdens un jāšļaka uz

prūšiem, tad viņi iešot mironim

līdz.
K. Lielozols, Nīca.

24610. Prusakus un citus kus-

toņus var izdzīt no dzīvokļa, ja tos

laista ar ūdeni, kurā mirons maz-

gāts.
M. Navenickis, Zasa.

24611. Ūdens, kura mironis maz-

gāts, noder prusaku izdzīšanai.

V. Miķelans, Asare.

24612. Ar pērkona lietu vajaga
izslacīt aizkrāsni, jo tad tarakāni

un circeņi nedzīvojot.

E. Laķis, Ozoli.

24613. Jāpaņem no trim ka-

piem pa saujiņai zemes un jāuz-
sviež mājās uz cepļa, tad izies ta-

raki.

O. Darbiņš, Birži.

24614. Lai prusaki neaugtu, tad

kapu smiltis jāuzsviež uz krāsns.

E. Laime, Tirza.

24615. Kad mironi ved gar mā-

ju, tad vajaga no zirga pakaviem
izkritušos mēslus uzmest uz

krāsns, lai nobeidzas visi prusaki.

K. Zilbers, Meņģele.

24616. Ja grib prūšus no mā-

jām iznīcināt, tad piektu vakaru

vajaga smiltis nest no tāda kalna,

kas ir pret rītiem.

I. Upenieks, Skrunda.

24617. Ja mājās ir prusaki, cir-

ceņi v. tml., tad no katra vienu va-

jaga iebāzt salmiņā un nolikt uz

ceļa, pa kuru vedīs kādu līķi. Tad

mājā to vairs nebūs.

J. Austrums, Krape.

24618. Ja uz krustcelēm, kur

pašlaik brauc bērinieki, uzlaiž

prusakus, tad tie pavisam atstāj

šo māju.
A. Ozoliņa, Lubāna.

24619. Ja gar mājām ved kā-

du mironi, tad jāņem slota un

slaukot jāsaka: „Prūši un blaktis,

ārā no mājas!" Tad prūši aiziet

mironim līdzi.

V. Holcmane, Vandzene.
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24620. Lai prusakus iznīdētu,
tad kapa rokamās lāpstas jāmet
uz krāsns.

E. Laime, Tirza.

24621. Lai izskaustu prusakus,
tad jāmet uz krāsns augšas visu,
ko dabū uz ceļa no zirga lietām,
kā valga gabalus, pakavus v. t. t.

A. Leimane, Mārsnēni.

24622. Prusaki aizbēg, ja uz

krāsns augšas uzsviež žagarus no

mārku slogiem.
E. Jēpe, Palsmane.

24623. Ja prusaki esot istabā, va-

jagot aiz krāsns aizmest bērza slo-

tu, tad visi prusaki izejot.
J. Skara, Jaunpiebalga.

24624. Vajaga saķert vienu bal-

tu prūsi un, kad atbrauc precinie-
ki, ietīt viņu zirgu krēpēs. Ja pre-
cinieki nav gaidāmi, tad to prūsi
apsien ar baltu diegu un visi mā.

jas cilvēki to velk pie tā diega pa

durvīm laukā.

F. Brīvzemnieks, 1881. VI, 197.

24625. Lai prusaki iznīktu, tad

jānoliek uz krāsns zirgu paugas.
G. Pols, Skaistkalne.

24626. Kur starkanti, tur čūskas

jāienes, lai tie pazūd.
K. Jansons, Plāņi.

24627. Nosista čūska, nevienam

mājiniekam nezinot, jāuzliek uz

krāsns augšas, tad vislabāki var

prūšus no mājas iznīdēt.

E. Zommere, Rauna.

24628. Jāuzsviež uz krāsns, ne-

vienam neredzot, beigta čūska, tad

prusaki izzūd.

P. Atspulgs, Rauna.

24629. Ja istabā ir prusaki, tad

jāglabā uz krāsns augšas čūskas

ada, no tās tad visi prusaki izbēgs.
H. Skujiņš, Smiltene.

24630. Lai prusaki iznīktu, tad

svešam cilvēkam (kas tanī mājā
nedzīvo) jāmiez uz krāsns.

E. Laime, Tirza.

24631. Kad iet jaunā vietā dzī-

vot, tad ir jāsaka: „Tagad es še

dzīvošu un valdīšu, bet jūs visi,

kas še esat, triju dienu laikā lau-

kā!" Tad nebūs vairs ne brusaku,

ne circeņu, ne citu kādu kukaiņu.

Z. Lancmanis, Lejasciems.

24632. Lai prusakus izdzītu, tad

var tos vai nu tieši aiznest otra

mājā, jeb arī otra daļā. Atstājot

jāpiesit ar spieķi trīs reizes un jā-
saka: „Ejat tur, kur jūs Dieviņš
vedīs."

A. Bērziņa, Aloja.

24633. Prusakus var iznīcināt,

kad Mārtiņa vakarā, citiem cilvē-

kiem istabā neesot, uzkāpj uz cep-

ļa un saka: „Es jums, puiši, atsa-

ku, ejiet projām", tad visi iznīks.

J. Apsalons, Sēļpils.

24634. Prūšus varot aizdzīt, ja
noliekot maizes gabaliņu un sakot:

~Nāciet nu visi ēst, un taisāties uz

tirgu!"
A. Kundziņa, Talsi.

24635. Kad baznīcēni iet no

baznīcas ārā, tad ņem prūšus trīs

reiz deviņās vietās (kopā skaitīt

nedrīkst) un met pa logu laukā

ar šādiem vārdiem: „Ejat tur, kur

baznīcas ļaudis iet!"

Z. Lancmanis, Code.
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24636. Ja grib, lai brusaki iz-

nīktu mājā, tad vajag dažus svēt-

dienā aiznest uz baznīcu un palaist

vaļā, tad iznīks.

N. Zvirgzdiņa, Lubāna.

24637. Ja prūšus grib izdzīt, tad

pirmajam sniegam uznākot trīs

reiz pa trim sniega pikām jāsper
istabas sienā un jāsaka: ~Kas iek-

šā, tas ārā; kas ārā, tas iekšā!" Pēc

katras sniega pikas jāiet atsevišķi

pakaļ.
K. Jansons, Plāņi.

24638. Lai izdzītu no mājām

prusakus, kāds kukainis jānoķer

un jāaiznes uz kaimiņiem vai arī

jāiebāž svešniekam kabatā, tad pā-

rējie nozudīs.

A. Sķēre, Skaistkalne.

24639. Prūši iznīkst un pazūd,

ja kādam ciemiņam tos nezinot ie-

bāž ķešā.
K. Jansons, Plāņi.

24640. Prūši izbēg no mājas, ja

piecus no viņiem ieliek žīda vezu-

mā, viņam pašam nezinot.

K. Jansons, Plāņi.

24641. Prusakus var no istabas

izdzīt, kad kādu neziņus iebāž žī-

da paunā. Prusaki tad tūlīt nīkst

un zūd.
A. L.-Puškaitis.

24642. Lai prusakus iznīdētu,

tad vajagot dažus ielikt žīdam ve-

zumā.

J. Līnis, Taurene.

24643. Lai prusaki neaugtu, tad

daži prusaki jāieliek sērkociņu
kastītē un kastīte žīdam vezumā.

E. Laime, Tirza.

24644. Ja tarakānus grib izdzīt,

tad viens jānoķer un nezinot jāie-

liek žīda paunā, tad aizies arī citi.

A. Užane, Skujene.

24645. Ja prusakus ieliek žīdam

vezumā, tad viņi iznīkst.

P. Atspulgs, Rauna.

24646. Lai prusakus iznīdētu,

tad viens prusaks jāielaiž žīda zir-

ga ausī.
E. Laime, Tirza.

24647. Vajaga saķert trīs prū-

šus un ielikt tos žīda zirgam ausī.

F. Brīvzemnieks, 1881. VI, 197.

24648. Lai izskaustu prusakus,
tad jānoķer triji balti prusaki un

tie jāieliek lupatu žīda zirga ausī.

A. Leimane, Mārsnēni.

24649. Prusaki aizbēg, ja kāds,
citiem nezinot, iebāž vienu prusa-
ku žīda zirga ausī.

E. Jēpe, Palsmane.

24650. Lai izdzītu brusakus no

mājām, tad jāielaiž brusaks žīda

vāģiem kreisajā asī.

L. Aizpurve, Lubāna.

24651. Lai iznīdētu brusakus,

tad kādus ieliek žīdam paunā.
E. Zirnītis, Lubāna.

24652. Kad prūšus grib izdzīt

no mājas, tad kādi prūši jāiesien
lupatiņā un tā jāiesien baltam zir-

gam astē, ar ko žīds apkārt brau-

kā. Kad žīds izvazās prūšus pa pa-

sauli, tad no pirmās mājas viņi iz-

zudīs.

E. Zommere, Rauna.

24653. Trīsdeviņi prūši jāaiznes
uz krustceļa, jāpārmet par plecu,
bet uz māju nākot nedrīkst atpakaļ

skatīties, tad viņi izbēg no mājas.
K. Jansons, Plāņi.
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24654. Prūšus no mājām var iz-

dzīt, ja mīklu, kas pielipusi pie ab-

ras dibena, atkasa un sadedzina

un palikušos pelnus izber uz ceļa;
tad prūši aizejot uz tām mājām,
kas pirmais brauc pāri.

M. Koškina, Elēja.

24655. Prūšu dzinējiem vajaga
būt diviem. Viens vārsta durvis

un prasa: „Kur prūši?" Otrs at-

bild: „Kāzās!" Pirmais prasa: „Ko

viņi tur dara?" Otrs atbild: „Viens

otru ēdas." Pirmais: „Lai tad viņi

ēdas, kamēr visi izēdas 1"

F. Brīvzemnieks, 1881. IV, 161.

24656. Ja, istabu slaukot, saka:

~Bēg, bēg, karš nāk!" — tad prū-

ši aizbēg uz mežu.

V. Holcmane, Vandzene.

24657. Lai izbaigtu prusakus, da-

ži dora tai: pajām maizes luopstu,
saslauka cepļa prīkšā nūkrvtušuos

lopas pēc maizes izvilkšonas uz

luopstas, tad uzslauka viersā kaidu

prusaku un mat korstā ceplī. Tai

dara treis reizes. Pa tū laiku vīns

stuov uorā aiz atvārta lūga un

treiskuortīgi prosa: „Kūtī cep?"
~Prusakus!" „Cep, cep, kam izcap-
tu!" Pēc tam juotur tvs pat lūgs
vaļā. Par zvnuomu laiku prusaki
izejūt.

C. Apšenieks, Bērzpils.

24658. Prūšus var aizdzīt, ja ar

vecu riteņa gabalu piedauza pie
mūra, kur viņi mīt, un sauc: ~Tiš,

tirgū, tiš tirgū!"
A. Didriksone, Nogale.

24659. Lai prusakus iznīcinātu,
tad esot jāiesāk vīt pātaga no pir-
mā gavēņu piektvakara un jābeidz
Lielā piektdienā. Tad tūlīt ar to

vajagot izpērt visus kaktus un no-

mest pātagu uz ceļa. Kas to pa-

ņems, tam aizies visi prusaki.
G. Pols, Baldone.

24660. Prūši jāsaliek sērkociņu
kastītē un jāaiztaisa cieti. Kad pir-
mo reizi iebrauc zirgu, tad jābrauc
ar šo kastīti tik tālu, kamēr zirgs
griežas atpakaļ uz māju. Tad kas-

tīte jāizsviež ārā un uz māju brau-

cot nav jāskatās atpakaļ. Viss tas

jāizdara slepeni. Tad prūši tai mā-

jā izbeigsies.
J. Lazdāns, Kalupe.

24661. Ja grib atsvabināties no

prusakiem, tad vajag kādu iebāzt

balta zirga kreisā ausī un prusaki

pazudīs.
V. Greble, Valka.

24662. Lai prusaki iznīktu, tad

viens prusaks jāielaiž balta zirga
ausī.

E. Laime, Tirza.

24663. Ja istabā ir daudz prusa-

ku, tad viņus var tā izskaust: jā-

glabā uz krāsns augšas zirga nags,

tad visi prusaki izbēgs.
H. Skujiņš, Smiltene.

24664. Kap prusaku nabyutu,

vajag uz ceļa atrastū rotu topu at-

nest uz sātu un uzlikt uz cepļa, tod

prusaki aizbēgs.
L. Švandere, Mērdzene.

24665. Ja tarakānus grib iznīdēt,

tad aizkrāsnē jāliek kāda nodegu-
ša pirts pagale, salūzuša vāģa rata

atliekas vai arī daži tarakāni jā-
aiznes uz krustceļiem.

E. Brīnums, Rūjiena.

24666. Prusakus var iznīdēt tā:

ja ceļā atrod ragavu piegriezeni, tad

tas jānes mājā un nesot visu lai-

ku paklusu jāsaka: ~Gāju un atra-

du." Tad, kad neviens neredz, pie-
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griezenis jāuzsviež uz krāsns un trīs

reizes jāsaka: „Veci ciemiņi ārā,

jauni iekšā!"

E. Laime, Tirza.

24667. Ja prusakus grib iznīdēt

no mājas, tad vajaga kādus no-

ķert, sakaltēt, sadedzināt un ar tiem

dūmiem izkvēpināt istabu.

St. Kokins, Egluna.

24668. Kad arājs pirmo reiz pa-
vasarī tīrumā ar, tad no turienes

slepeni jāpaņem zeme un tā jā-
sviež uz prūšiem, lai viņi iznīktu.

F. Brīvzemnieks, 1881. VI, 197.

24669. Tīrumā jāuzmeklē nolū-

zis ecēšu zars, un tas jāpārsviež pār
mājas jumtu, tad prūši izzūd.

F. Brīvzemnieks, 1881. VI, 197.

24670. Ja prusakus grib izdzīt,

tad pavasarī arājam, pirmo vagu

dzenot un citiem cilvēkiem nere-

dzot, jāpagrābj sauja zemes un jā-
izkaisa tur, kur prusaki mīt. Tad

viņi izzūd.

J. Avotiņš, Vestiena.

24671. Kad ar zemi, tad jāno-

ņem zirgam no kājām tās zemes,

kas tur pielipušas, un jāuzmet ista-

bā uz krāsns. Tad tur izbeigsies
visi prūši.

F. Brīvzemnieks, 1881. VI, 197.

24672. Kad arājs iet pirmo reiz

art, tad, arājam neredzot, jāpaņem

gabals uzartās velēnas, un tas jā-
uzsviež istabā uz prūšiem. Tad iz-

zudīs visi prūši.
F. Brīvzemnieks, 1881. VI, 197.

24673. Prūšus varot tā izdzīt no

mājas. Pavasarī, arājam pirmo

vagu dzenot, vajagot tam neredzot

paņemt pirmo velēnu un uzlikt uz

krāsns augšas.
H. Skujiņš, Bilska.

24674. Lai prusakus iznīdētu,
tad pavasarī, arājam pirmo vagu
dzenot, jānozogot pirmā velēna un

tā jāuzliekot uz maizes krāsns aug-
šas. Prusaki tad to gadu iznīkšot,
un arī mušu būšot maz.

D. Dama, Smiltene.

24675. Ja daudz prusaku, tad

pavasarī, arājam neredzot, no pir-
mās vagas jāpagrābj smilšu sauja
un ar tām jāizkaisa istaba.

V. Johansone, Liepa.

24676. Prūšus un circeņus var

izdzīt no mājas vecā mēnesī, trīs

piektdienas vakaros katrā reizē iz-

griežot trīs ādas gabaliņus un ie-

sviežot tos ugunī; tad tur nebūs

vairs ne circeņu, ne prūšu.
A. Drazniece, Nīca.

24677. Kad istabā esot pulka

prūšu, tad mēneša beidzamo piekt-
dienu, kad saulīte ejot zemē, vaja-

got vienam skriet trīs reizes ap-

kārt istabai pa lauku un otram

stāvēt uz vietas. Skrējējam nu va-

jagot stāvētājam prasīt: „Ko jūsu
sarkanie vācieši dara?" Šim vaja-

got atteikt: „Vakariņas ēd." Tad

atkal pirmais lai teicot: „Drīz viņi

apēdīs cits citu." Tad visi prūši pa-

zūdot; bet ja smejoties, tad prūši

paliekot dzīvi.

J. Daizis, Nīca.

24678. Prusakus var izdzīt tā.

Rudeni pēc labības pļaujas vienam

jāņem izkapts un istabā jāpļauj.
Otrs prasa: „Ko tu tur pļaun?" Tas

atbild: „Prusakus pļaunu." Otrs

tad nosaka: „Pļaun, pļaun, kamēr

izpļaun!"
E. Laime, Tirza.

24679. Ja kādā mājā ir daudz

prūšu, tad vajaga atrast uz ceļu
trīs vīriešu darba lietas un tās sa-

dedzināt.

J. Atteka, Nīca.



24680. Kas tarakānus grib no

dzīvojamām mājām izdzīt, tam

Jurģos, kad no turienes kādi ie-

dzīvotāji aiziet, no tiem tanī dienā

jānozog bikses, ar kurām jāvēdi-
nās tarakānu apdzīvotos kaktos un

jāsaka: „Tiš, tiš, tiš! Citi jau

prom ...
Ko jūs vēl te gaidāt?"

J. Jansons, Plāņi.

24681. Ja prūšus ar uguni de-

dzina, tad viņi zeķes un cimdus ēd.

T. Rigerte, Brunava.

24682. Kas prūšus dedzina, tos

viņi guļot apgrauž.
K. Jansons, Plāņi.

24683. Kurš tarakus dedzinot

ar uguni, to viņi sevišķi stipri ko-

žot.
O. Darbiņš, Birži.

24684. Kad velk linus no mārka

un drēbes tiek ar linu ūdeni, tad

viņas vajaga pačorē kaltēt, lai visi

starakanti izbēgtu.
H. Skujiņš, Aumeisteri.

24685. Prusakus var iznīcināt,

ja istabu dūmo ar linus slodzītiem

zariem.

J. Jakāns, Bebrene.

24686. Kas nejauši prusaku ap-

ēd, tam vēders uzpūšas.

K. Jansons, Vijciems.

24687. Lai izdzītu brusakus no

mājas, tad katrā stūrī šinī istabā

jāiemet jaunais sniegs.
L. Aizpurve, Lubāna.

24688. Kad prūši skraida, būs

vējš; kad tie rindā iet, sniegi nāk.

K. Jansons, Latgale.

24689. Kad tarakāni rāpo pa

sienu, tad gaidāms auksts laiks.

K. Lielozols, Nīca.

24690. Kad prūši rapa gar sie-

nām, tad auksts laiks gaidāms.
K. Lielozols, Nīca.

24691. Ja prūšus sprādzē jaunā
mēnesī, tad viņus nevar nosprādzēt,
bet ja vecā mēnesī, tad prūšus var

nosprādzēt.
P. Jaunzemis, Nīca.

24692. Prūšiem boraks jāliek
vecā mēnesī un ceturtdienā, tad

prūši iznīkst.

M. Biša, Vijciems.

PUDELE.

24693. Ja pudelē puš, tad au-

sis sāp. [Sal. atslēga, glāze.]
P. Š., Rauna.

24694. Nedrīkst pust pudelē, jo
tad sāp ausis.

A. Rozenberga, Rāmuļi.

24695. Ja puš pudele, tad sap

ausis.
I. Zariņš, Palsmane.

24696. Kas pudelē puš, tam au-

sis sāp.
H. Šiliņa, Penkule.

24697. Nevajaga pust pudelē, jo
tad sāp ausis.

E. Jēpe, Palsmane.

24698. Ar pudeli nevajag svilpt,
tad velni saskrien.

I. Indans, Gārsene.

PUIKA.

24699. Kad zens matēs izskata,

tad tas ir dzīvē laimīgs.
K. Lielozols, Nīca.

24700. Ja puikam piedzemot ro-

kā ir ~balti cimdi", tad viņš ir lai-

mīgs, vai pagalam nelaimīgs. Mei-

tenei „balti cimdi" — nelaime: tai

būs meitā bērns.

K. Jansons, Plāņi.

1493Prūši
— Puika
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24701. Piedzimušo puisēnu tū-

daļ ietina baltā villainē, lai dzīvo

laimīgi kā villā ietinies.

A. Ritingers, Lutriņi.

24702. Kad puika piedzimst, tas

jāapsedz ar sievieša lakatu, lai mei-

tas to mīl, bet meitenes ar vīrie-

ša lakatu.

E. Medene, Meirani.

24703. Mazus zēnus nevajag sie-

viešu kreklā tīt, tad tie briesmīgi
meitas mīl.

H. Šiliņa, Penkule.

24704. Ja puiku piedzemot ietin

sievietes priekšautā, tad viņš ir mei-

tīgs. [Sal. bērns.]
K. Jansons, Plāņi.

24705. Kad piedzimst puika, tas

jāvelk caur sakām, lai būtu stiprs
un darbīgs kā zirgs.

A. Zālīte, Bērzpils.

24706. Ja puikam piedzemot
esot krustis varžina, tad viņš karā

mirs.

K. Jansons, Plāņi.

24707. Kad puika ir laimīgi pie-
dzimis, bez kavēšanās silda ūdeni

ar ozola malku, jeb ja daudz no

tās nav, tad pieliek citai malkai

vismaz kādu ozola pagalīti klāt.

K. Treuers, Ventspils.

24708. Kad pirmo reiz puiku

mazgā, tad mazgājamais ūdens jā-

palej zirgiem apakšā, lai viņam la-

bi zirgi izdodas.
K. Jansons, Plāņi.

24709. Ūdens, kura pirmo reiz

puiku mazgā, jāizlej apakš ozola.

K. Jansons, Plāņi.

24710. Ūdens, kura pirmo reiz

puiku mazgā, jāizlej apakš liepas.

K. Jansons, Plāņi.

24711. Kamēr pāde baznīcā, bēr-

na vecāki nedrīkst stāvēt brīvā. Ja

bērns ir puisēns, tad tēvam kaut

kas jāstrādā. [Sal. meitene.]
Retlings un Fr. Reķis, Renda.

24712. Puikam jāēd gaiļa kājas,
lai tie iet tēva celiņos.

K. Jansons, Plāņi.

24713. Ja puika spēlējas ar leļ-
ļiem — zirgs tam vēlāk kož.

J. Ruditis, Rīga.

24714. Ja puika laiza kartupeļu
biezputras vāli, tiem aug lielas krū-

tis.

E. Okoroka, Jaunpiebalga.

Puika sapnī.

24715. Ja sapnī puiku auklē,
tad būs laime.

V. Spandegs, Pociems.

24716. Ja sapinis radās puikas
bērns, tas ir uz labu.

H. Skujiņš, Smiltene.

24717. Ja sapnī redz mazus pui-

sēnus, tad būs laime.

M. Zaube, Rīga.

24718. Ja sieviete redz sapnī

mazu puiku, tad viņa drīz saslims.

K. Jansons, Plāņi.

PUISIS.

24719. Puikas, kas dzimst jauna
mēnesī, ir vēlāku meitīgi.

K. Jansons, Plāņi.

24720. Kad jaunie puiši iesvētī-

šanas dienā iet pāros baznīcā, tad

tiem jācenšas iet pa sieviešu pusi,
lai drīz apprecētos. [Sal. meita.]

A. Mencis, Puikule.
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24721. Puišiem, kuriem esot lie-

li deguni, esot lieli dzimuma or-

gāni; bet kam mazi deguni, tiem

mazi.

K. Skujiņš, Smiltene.

24722. Ka puiša cilvēks kaut ko

nevar atrast, kas tepat tuvumā (tā-

lumā) ir, tad uz viņa saka: ~Būtu

meita, ta to tu gan redzētu jau pa

deviņi versti, bet nu tu (piem., ce-

puri, cirvi vai citu ko) neredzi de-

guna galā." [Sal. meita.]
H. Skujiņš, Aumeisteri.

24723. Tas puisis, kas esot ku-

tīgs, esot meitīgs.
H. Skujiņš, Smiltene.

24724. Tie puiši, kam esot reti

zobi, esot traki uz meitām. [Sal.

meita.]
K. Skujiņš, Smiltene.

24725. Tas, kas rokas kopā sa-

liekot, labo īksti turot virs kreisā,

laulības dzīvē valdīšot par sievu.

Bet tas, kas kreiso īksti turot virs

labā, par to valdīšot sieva. Meitām

īkša turēšana nozīmējot otrādi kā

puišiem.
T. Ziemele, Smiltene.

24726. Ja puisis uz oglīm ar

vienu pūtienu uzpūš dzīvu uguni,
tad viņam gadīsies žigla sieva.

K. Jansons, Plāņi.

24727. Ja puisis sit daudz reiz

no vietas zirgu, tad dabū kuprainu
sievu.

A. Ruska. Rauna.

24728. Puisis nedrīkst vilkt ka-

ķi pie astes, tad dabū nesaticīgu
sievu.

A. Ruska, Rauna.

24729. Ja puisis izēd tīru šķīvi,

tad tam būs tīrīga sieva.

A. Kondrate, Lenči.

24730. Kurš puisis sit zirgam

par galvu, tas sit savu sievu.

E. Laime, Tirza.

24731. Kod puiss struodoj vysu

meitys dorbu, tod itei pīzīmēj, ka

jis pajām sev sīvu, tod sīvai ar tai-

du veiru cīši slikti dzeivuot. Jis jū
kotru dīnu lomuoj, ka jei ir na

saimineica, a jis labuok zyna.

V. Podis, Rēzekne.

24732. Tas puisis, kas sit zirgu,
vēlāk apprecējies sit arī savu sie-

vu.

P. Zeltiņa, Ikšķile.

24733. Ja puisis sit zirgu, tad

tas sitīs arī sievu.

H. Šiliņa, Dobele.

24734. Kurš puisis zirgu sit, tas

lēti sievu nedabūs.

K. Biša, Rencēni.

24735. Ja puisis vai meita pret

galdu muguru griež, tad tie neap-

precējās.
K. Jansons, Plāņi.

24736. Kad puisim nopirkti jau-
ni svārki, tos nevajaga likt uz gul-
tas malas, jo tad nebūs pie meitām

piekrišana.
V. Līce, Drabeši.

24737. Ja puisis paliek pagalvī
kāršu dāmu, tad sapnī viņam pa-

rādās nākošā sieva.

J. Jaunsudrabiņš, Nereta.

PUISIS, VECS.

24738. Veciem puišiem un mei-

tām, kad tie nomirstot, Pēteris pie
debess vārtiem prasot: „Stumbur,
kur tavi zari?" Kad nevarot pie-
rādīt, ka tam bērni esot, to nelai-

žot debesīs iekšā.

K. Skujiņš, Smiltene.
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PUĶES.

I. Audzēšana.

24739. Puķes jāstāda jauna mē-

nesī, tad viņas labi aug.
P. Š., Rauna.

24740. Puķes jāstāda jauna mē-

nesī, tad daudz ziedu.

E. Aizpurve, Lubāna.

24741. Puķes jastadot augoša
mēnesī.

D. Dama, Smiltene.

24742. Augoša mēnesī vajaga
stādīt puķes, tad labi aug.

Z. Kozenkraniuse, Ainaži.

24743. Puķes jādēsta jauna mē-

nesī, tad tās labi zied.

E. Rotmane, Jaunauce.

24744. Ja puķes stāda jauna
mēnesī, tad tās labi zied.

V. Johansone, Liepa.

24745. Puķes vienmēr vajag stā-

dīt jaunā mēnesī, lai labi zied.

V. Hāzena, Nītaure.

24746. Puķes jādēsta jauna mē-

nesī, lai labi aug.
E. Medene, Meirāni.

24747. Puķes vajaga stādīt jau-
nā mēnesī, tad tās zied kupliem
ziediem.

K. Corbiks, Līvbērze.

24748. Puķes jāstāda jaunā mē-

nesī, bet jāpārstāda vecā, jo tad tās

labāki zied.

E. Jēpe, Palsmane.

24749. Ja puķes stāda vecā mē-

nesī, tad tām jau mazām ir ziedi,

ja jaunā — tad puķes vairāk aug

garumā.
E. Laime, Tirza.

24750. Kad vecā mēnesī stāda

puķes, tad neaug.
Z. Sniķere, Veģi.

24751. Visas puķes jāsēj jauna
mēnesi.

A. Aizsils, Zilupe.

24752. Jauna mēnesī jasējot pu-
ķes, tad tās skaisti ziedot.

E. Aizpurve, Lubāna.

24753. Nevajaga set puķes tuk-

šā mēnesī, tad ir tukši ziedi.

J. Atteka, Nīca.

24754. Kad puķes sej tukša mē-

nesī, tad ir tukši ziedi.

Šķila, Nīca.

24755. Puķes jāsēj jauna mē-

neša trešā dienā, tad viņas skaisti

zied.

P. Zeltiņa, Jaunpils.

24756. Istabas puķes pārstādīt
drīkst tikai jaunā mēnesī.

J. A. Jansons, Bīriņi.

24757. Ja puķes stāda veca mē-

nesī, tad neaug.
H. Šiliņa, Dobele.

24758. Vecā mēnesī nestāda pu-

ķes, jo tad tās zied tukšiem zie-

diem.

A. Šķērē, Skaistkalne.

24759. Puķes nedrīkst stādīt ve-

cā mēnesī, būs tukši ziedi; jāstāda
jaunā vai pilnā mēnesī, tad ziedi

būs kupli un pilni.
V. Bērziņa, Priekule.

24760. Puķes jāstāda pilna mē-

nesī, tad tās skaisti zied.

A. Veckalne, Dreiliņi.

24761. Ja puķes dēsta sestdie-

nās, — tās labi aug; ja pilnā mē-

nesī, — tās labi zied.

K. Kaufmanis, Birzgale.

24762. Veca mēnesī nevar puķes

pārstādīt, jo tad viņas nokalst.

E. Vīksne, Vecpiebalga.
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24763. Istabas puķes jāpārstāda
marta mēnesī, tad tās visu vasaru

skaisti zied.

A. Leimanis, Mārsnēni.

24764. Puķes nedrīkst pārstādīt
vecā mēnesī, tad nokalst.

K. Lielozols, Nīca.

24765. Svētdienas vajag puķes

pārstādīt, tad skaisti zied.

Z. Lace, Veclaicene.

24766. Puķes pavasarī jāapgriež

augošā mēnesī, jo tad tās ražīgāki

aug. un zied.

E. Krafte, Iļģuciems.

24767. Par puķēm paldies ne-

drīkst teikt, jo tad tās neaug.

Z. Kozenkraniuse, Ainaži.

24768. Par puķu stādiņu neva-

jaga sacīt paldies, jo tad tas ne-

aug.
E. Jēpe, Palsmane.

24769. Par puķēm nevajagot pa-

teikties, tad tās neaugot.

K. Skujiņš, Smiltene.

24770. Kad ņem puķes, neva-

jaga sacīt paldies, tad viņas neaug.

I. Upenieks, Skrunda.

24771. Ja ņem no kāda puķu

stādu, nevajaga teikt paldies, tad

neaugot.
K. Lielozols, Nīca.

24772. Kad saņem puķes stādu,

tad nevajaga pateikties, jo tad tas

neaugot.
M. Šiliņa, Stāmeriene.

24773. Puķu stādu jemot neva-

jaga paldies sacīt, jo tad labi tās

neaugs.
A. Breikša, Līgatne.

24774. Kad no citiem ņem pu-
ķu stādu, tad vajaga dot pretī zie-

da naudu, citādi ziedi iznīkst vai

nu ņēmējam, vai arī devējam.
E. Zommere, Rauna.

24775. Par dāvātām (augošām)

puķēm nedrīkst teikt paldies, tad

tās neaug.
E. Kampare, Skrunda.

24776. Par puķu dēstu nesaka

paldies, citādi tas neaug.

M. Pelēce, Cirsli.

24777. Par puķu stādu nevaja-

ga teikt paldies, citādi tas labi ne-

aug.
K. Corbiks, Līvbērze.

24778. Ja otram dāvina puķes,
tad nevajaga paldies teikt, citādi ar

devēju saies naidā.

P. Zeltiņa, Rīga.

24779. Ja grib, lai istabas labi

puķes zied, tad stādiņš jānozog.
K. Zilbers, Meņģele.

24780. Ja grib, lai labi puķes

aug, tad vajaga otram nozagt stā-

dus.

V. Priedīte, Mālpils.

24781. Puķu stādus vajaga zagt,

tad tie labi aug.
K. Corbiks, Līvbērze.

24782. Ja grib labi puķes ieau-

dzināt, tad viņas ir jānozog.
K. Jansons, Plāņi.

24783. Ja iestāda nozagtu puķi,

tad viņa labi aug.
P. Zeltiņa, Ikšķile.

24784. Lai puķes labi augtu, tad

viņas ir no otra jānozog, nevis jā-

lūdz, lai iedotu.
P. Zeltiņa, Ikšķile.
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24785. Ja istabā puķes, galvenā
kārtā mirtes, grib ieaudzināt, tad

vajaga atvasīti nozagt.

M. Eglīte, Vijciems.

24786. Zagtas puķes vislabāk

augot.
K. Skujiņš, Smiltene.

24787. No kapiem zagtas puķes
vislabāki aug.

P. Zvirgzdiņš, Mārciena.

24788. Nokaltušas puķes atzeļ,
ja viņas ieliek pagultē.

K. Jansons, Plāņi.

24789. Ja puķes ar roku glauž,
tad viņas vairs neaug.

P. Zeltiņa, Ikšķile.

11. Zīlēšana.

24790. Kad puķes nīkuļo, tad

dzīve neveicas, turpretim, ja tās

krāšņi zeļ, tad arī dzīve uzplaukst.
K. Corbiks, Valgunde.

24791. Kurai meitai puķes labi

aug, tā tiks drīz izprecēta.

J. Lazdans, Kalupe.

24792. Ka īsi pa ceļu un atrassi

nūlauztu un nugaisvnuotu smuku

pučeiti, itei pīzīmēj, ka pi tevis

byus jaunys drēbis un cīši skaisti

uz tevis gulēs.
V. Podis, Rēzekne.

24793. Ja uziet laukā kādu skais-

tu neizplaukušu puķīti, tad, to pir-
mo nakti noliekot istabā, vajaga
kaut ko iedomāties; ja puķītes zie-

diņi līdz rītam būs izplaukuši, tad

tas, ko iedomājās — piepildīsies.
A. Podniece, Ogre.

.

24794. Ja no puķes izaug atvase

ar ziedu, tad viņas kopējai būs

bērns.

P. Zeltiņa, Rīga.

24795. Noziedējušas puķes ne-

vajagot sadedzināt, tad puķes iz-

nīkšot.

P. Zeltiņa, Rīga.

24796. Kad kāds prasa puķes
stādus un tam nedod, tad tam, kam

ir prasīts, puķes nonīkst.

A. Drazniece, Nīca.

24797. Ja puķes audzina kādam

nolūkam, tad, ja tās iznīkst, no-

doms nepiepildās.
A. Vimba, Alsviķi.

24798. Ja meitas ar puķu zie-

diem un lapām kaisot istabu, tad

pašas savu laimi saminot.

A. Mednis, Skrunda.

24799. Ja puķe nokrīt, tad brūt-

gāns atstāj.
L. Aizpurve, Lubāna.

24800. Ja istabas puķes nokāru-

šas lapas, tad tas ir uz lietu.

A. Aizsils, Zilupe.

24801. Ja istabas puķēm uz la-

pām rasa, tad gaidāms stiprs ne-

gaiss.
K. Corbiks, Valgale.

24802. Ja no kapiem norauj pu-

ķes, naktī mironis nāk tām pakaļ.

A. Sķēre, Skaistkalne.

24803. Kad puķei nūgrīž zoru,

uz juos uzkar dzeipura pavadīņus,
vai skaistas būrdītes, lai lobuok

augtu.
T. Beča, Preiļi.

111. Puķes sapnī.

24804. Ja sapnī redz puķes, tad

galva sāp.
A. Aizsils, Kalsnava.

24805. Ja sapnī redz baltas pu-

ķes, tad būs kāzas.

V. Spandegs, Pociems.



24806. Kad sapnuos redz daudz

puiks puķes, tod kāzas būs.

A. Šlesere, Kuršu kapās.

24807. Ja sapnī plūc puķes, tad

būs uz bērēm jābrauc.
J. Jurjāns, Jaungulbene.

24808. Ja pa sapņiem darbojas
ar puķēm, būs bēdas.

L. Ozole, Rīga.

24809. Kad sapnī ar puķēm puš-
ķojas, tad nākotnē paredzamas sā-

pes un ciešanas.

K. Meiers, Lubāna.

24810. Ja sapnī redz puķes, bus

bēdas.

J. Kalniņš, Druviena.

24811. Ja sapnī atrodas starp

puķēm, tad būs bēdas.

J. Kriķis, Starti.

24812. Ja sapnī redz puķes, bus

asaras.

M. Stupele, Rīga.

24813. Kad sapnī redz puķes,

piem., bērnam rokās, tad tas uz

puķu ziedēšanu, arī uz miršanu.

Aronu Matīss, Bērzaune.

24814. Ja jauna meita sapnī lais-

ta istabas puķes, tad viņa sagaidīs

precinieku.
J. Jurjāns, Jaungulbene.

PULKSTENS.

24815. Ja pulkstens sit, nedrīkst

žāvāties, jo tad mute paliek šķība.

V. Rimpele, Saldus.

24816. Ja vakaros neuzgriež

pulksteni, tad kādam uzbruks ne-

laime.

A. Preise, Džūkste

24817. Kad ap pusnakti pulk-
stens apstājas, tad kāds cilvēks

mirst.

K. Jansons, Plāņi.

24818. Ja pulkstens apstājas,
tad kāds no pazīstamiem vai drau-

giem, radiem mirs.

E. Krēgere, Vandzene.

Pulkstens sapnī

24819. Ja puisis pa sapinim ie-

dod meitai pulksteni, tad tas pui-
sis būs meitai par brūtgānu.

H. Skuj'iņš, Smiltene.

24820. Ja sapinim dabu pulk-
stinu dāvinātu, tad tas ir mīlestībā.

H. Skujiņš, Smiltene.

24821. Ja pa sapņiem uzliek

kaklā pie ķēdes pakārtu pulksteni
vai kapseli, tad būs jāsēž cietumā.

L. Ozole, Rīga.

PUNS.

24822. Ja piepēši nodauza pieri
vai citu ko, tad pieliek un nospiež
ar kādu tērauda gabalu, tad uz-

pampums nebūs tik liels.

E. Barbaka, Rīga.

24823. Uz situma puna jāuzliek

atslēga vai nazis.

K. Jansons, Plāiji.

24824. Situma puns jāapspaida

ar aukstu naža asmeni.

P. S., Rauna.

24825. Kad puna (kunna) pierē
iesista un viņu ar slapju naža ģel-
zi brauka, tad tā pazūd.

Bez paraksta.

1499Puķes — Puns
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PUPAS.

I. Pupas dēstīšana.

24826. Pupas jādēsta dilstoša

gaisma.
S. Gūberts, 1688.

24827. Ar veco māmuliņu

Pupam dārzu noecēju;
Lai stāvēja jaunas meitas

Seklu vest tīruma.

LD 28568.

24828. Pupas jāstāda, kad ozoli

pumpuros, tad aug labi.

M. Navenickis, Zasa.

24829. Pupas vajagot stādīt jau-
nā mēnesī, tad tās esot pākstainas.

H. Lindberga, Veselauska.

24830. Pupas jāstāda jaunā mē-

nesī, nedēļas sākumā, ta viņām
ir pākstis no viena gala līdz otram.

H. Skujiņš, Aumeisteri.

24831. Pupas jāstāda pillā mē-

nesī un piektdienā.
L. Bičole, Zaļenieki.

24832. Ja pupas stāda veca lai-

kā, tad tās cietas.

H. Šiliņa, Dobele.

24833. Pupas jādēsta pirmdie-

nās, tad jau pirmos posmos aug

pākstas.
J. Rubenis, Ērgļi.

24834. Kurā dienā (pirmdienā,
otardienā etc.) pupas stāda, tanīs

lapās viņas zied.

K. Līdeka, Meirani.

24835. Pupas jāstāda nedēļas

pirmā dienā, tad ziedi metas pir-

mā posmā.
E. Jēpe, Palsmane.

24836. Pupas jāstāda pirmdienā

vai piektdienā, tad aug daudz pāk-
šu.

L. Tomsone, Ikšķile.

24837. Pupas jāstāda pirmdien,
tad pirmās lapās ziedi.

E. Šneiders, Alūksne.

24838. Ja pupas stāda pirmdien,
tad tām jau pirmajā posmā ir zie-

di; ja stāda otrdien, tad otrā pos-
mā ziedi.

E. Laime, Tirza.

24839. Pupas jāstāda pirmdiena,
tad jau pirmās lapās ziedi.

J. Krastiņš, Irlava.

24840. Pupas jāstāda pirmdiena,
tad tām pirmās lapās jau ziedi.

V. Hāzena, Nītaure.

24841. Pupas jādēsta pirmdienā

priekš pusdienas, tad pākstis aug

garas.
K. Jansone, Olaine.

24842. Kad pupas stādot, vaja-

got stādīt pirmdien, tad esot pilna

nedēļa un tādēļ būšot pilna kārte

pākšu; ja nestādot pirmdien, tad

pākstes būšot tikai pašā galā.

J. Daizis, Nīca.

24843. Ja grib, lai būtu liela pu-

pu raža, tad pupas jāsēj pirmdie-

nā, jo tad pākstis (ziedi) aug jau
virs pirmās lapas; ja sēj sestdienā,

tad tikai virs sestās.

A. Pliens, Meirāni.

24844. Pupas jāsēj pirmdienā,
tad jau pirmā lapā būs ziedi; bet

ja sestdienā sēj, tad tikai pēdējā.
P. Zeltiņa, Ikšķile.

24845. Pupas jāstāda pirmdien
un nekad piektdien vai sestdien.

Pirmdien stādītām pupām pirmie
ziedi pilni.

J. Nīders, Alūksne.

24846. Pupas jāstāda no nedē-

ļas sākuma, tad aug skarainas.

M. Eglīte, Vijciems^
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24847. Pupas jāstāda otrdien,
lai otrās lapās jau nāktu ziedi.

J. Rudītis, Jaunpiebalga.

24848. Pupas jāstāda piektdie-
nā, tad pākšainas.

M. Navenickis, Zasa.

24849. Pupas un zirņus vajaga
stādīt piektdienā, tad pākstīs būšot

daudz graudu.
Z. Sēle, Sloka.

24850. Pupas jādēsta piektdienā
vai sestdienā, lai katrā pākstē būtu

piecas vai sešas pupas.

V. Griinbergs, Jaunpiebalga.

24851. Pupas un zirņi jāsēj sest-

dien, tad katrā pākstī ir septiņi
graudi.

M. Zariņš, Ogresgals.

24852. Pupas jādēsta nedēļas
beigās, tad tās pirmā posmā zied.

E. Medene, Meirāni.

24853. Pupas vajaga dēstīt uz

nedēļas galu, tad būs daudz pāk-
Šu; visvairāk pākšu sestdienā dēs-

tītām, pirmdienā tikai pa vienai

pākstij.
Atbalss k. 1895. P. Lodziņš,

Sēlpils.

24854. Pupas jāstāda sestdienas,

tad sešas pupas pākstī.
E. Jēpe, Palsmane.

24855. Sestdiena jāstāda pupas,

tad tās izaug pākšainas.

Z. Lace, Veclaicene.

24856. Ja pupas dēsta sestdiena,

tad tām ir seši pāri pākšu.
A. Skuja, Vestiena.

24857. Ja pupas dēsta sestdien,

tad sestā lapā ir zieds, ja trešdien,

tad trešā.
J. Auziņš, Sērene.

24858. Ja pārgrieztas pupas sēj,
tad tās cietas aug.

A. L.-Puškaitis.

24859. Pirmo pupu, kāpostu,
kartupeli vai citu ko stādot, seja
jātur pret tukšumiem, un ar kreiso

kāju jāaizvelk vagas galā krusts.

K. Jansons, Vijciems.

24860. Pupas vajag stādīt tad,

kad pie debess ir balti laivveida

mākoņi; tad pupas būs lielas un

mīkstas.
A. Korsaks, Ezere.

24861. Pupas jāstāda, kad mā-

koņi pie debesīm ir smalki atdalī-

jušies viens no otra, tad aug pilnas

pākstes.
A. Podniece, OgTe.

24862. Kad pupas stāda dienvi-

dus vēja dienā, tad tās paaug mīk-

stas.

K. Jaunzeme, Nīca.

24863. Pupas jāstāda dienvidu-

rītu vējā, tad viņas pākšainas.

J. Jurjans, Jaungulbene.

24864. Pupas izaug mīkstas, ja

tās stāda dienvidus pusē.

J. A. Jansons, Olaine.

24865. Pupas, kas stādītas zie-

meļa vēja dienā, ir cietas.

K. Jaunzeme, Nīca.

24866. Ziemeļu vēja nevajaga

pupas stādīt, jo tad ir cietas.

J. Tupesis, Nīca.

24867. Kad ziemeļvēja pupas

stāda, tad ir cietas.

K. Lielozols, Nīca.

24868. Pupas jāsēj tad, kad sāk

klaigāt pupute un vītoliem un kārk-

liem jau birst pūpoli.
V. Kancāns, Asare.
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24869. Pupas vajag stādīt skarp-
ja dienās, tad tās ir labas un lielas.

K. Lielozols, Nīca.

24870. Sv. evaņģēlija laikā kle-

po, lai aug lielas un kuplas pupas.
A. Sprūdžs, Varakļāni.

11. Pupas zīlēšana.

24871. Kad pupas labi padodas,
tad gaidāms neauglīgs gads.

K. Jansons, Plāņi.

24872. Ja ir gaidāma ļoti laba

pupu raža, tad būs maz labības un

koku augļu.
J. Juškevičs, B. Z. 11. piel.

1933, 275.

24873. Pupas stādīšanai jazogot,
lai raibi jēri augot.

M. Kļaviņa, Koknese.

24874. Ja pupas zog, tad raibi

jēri padodas.
E. Lacis, Tirza.

24875. Pupas nedrīkst bērt cim-

dā, tad aitām nāk raibi jēri.
P. Zeltiņa, Ikšķile.

24876. Pavasarī japluc pupu

ziedi, tad aitām raibi jēri.
Z. Akmentiņa, Lubāna.

24877. Ja, pupas vārot, tās vā-

rās baltas, tad būs balti jēri, ja vā-

rās tumšas, tad vairāk būs melnu

kā baltu.

A. Jugane, Reļava.

24878. Kad pupas iestādot, tad

nevajagot vairs cept; ja cepot, tad

jaunās pupas nokalstot.

J. Daizis, Nīca.

24879. Lai pupas izaugtu lielas,

tad viņas ieliekamas pelnos un ap-

kārt jāapvelk trīs riņķi.
A. Bērziņa, Aloja.

24880. Kad pupas graiza, tad

aug kārpas.
K. Lielozols, Nīca.

24881. Pupas nedrīkst ar nazi

durt, tad aug uz rokām kārpas.

K. Lielozols, Nīca.

24882. Pupas badot ar nazi, da-

bū kārpas.
K. Lielozols, Nīca.

111. Pupu ēšana.

24883. Ka kas atīt pi kuo gos-
tūs un ti jam dūd ēst pupys, tod

nikod najēdit par tū, ka tū cyl-
vāku ļauds aprunuoj un taipat tys

saiminīks, kur tev devja ēst pupys,

ar uz tevis loba nadūmuoj.
V. Podis, Rēzekne.

24884. Pie pupu putras nedrīkst

maizi ēst, tad ēdējam kļūs biezas

lūpas.
P. Zeltiņa, Ikšķile.

24885. Kad pupas ēd, tad ne-

vajaga uz nazi durt; tad augot uz

rokām kārpas.
K. Lielozols, Nīca.

IV. Pupas sakars ar sie-

vieti.

24886. Pupa, parastā, kas tiek

saukta arī par cūku pupu, reiz bi-

jusi mātītei (sievietei) par nabu.

H. Skujiņš, Smiltene.

24887. Kad pupas zied, tad sie-

vietēm kārums.

M. Navenickis, Zasa.

V. Pupas sapnī.

24888. Kad sapnī pupas cd, tad

dabū bakas.

Āronu Matīss, Bērzaune.
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PUPULĀKŠAS (Menyanth.es tri-

foliata).

24889. Pupējus vārījuši tējā un

devuši drudža slimniekiem. Tā bi-

jusi vienīgā zāle, ar ko varējuši
drudzi dziedēt.

J. Lautenbachs, Sabile.

24890. Pret ūdenssērgu lieto iz-

kaltētas un novārītas puplākšu sak-

nes.

M. Šimiņš, Brukna.

24891. Puplakši tēja derot pret
kāsu un diloni.

R. Bērziņš, Annenieki.

24892. Puplakšķu tēja noder di-

loņa dziedēšanai.

P. Zeltiņa, Ikšķile.

24893. Puplašķu lapiņas tējā sa-

vārītas dzer pret ilgām galvas sā-

pēm, īpaši tad, ja spaidot acu ābo-

lus, sajūt sāpes.
Etn. 1891. g. I, 159. lpp., Do-

beles apkārtne.

PUPUTIS.

24894. Tautā pastāv māņticība,
ka tas, kas badadzeguzi rītā tukšā

dūšā dzird tutinām, paliek slims,

un ka tanīs gados, kur bada dze-

guze īsti bieži tutina, izcelsies mē-

ris un lipīgas sērgas.
O. von Lovis, levērojamākie

Baltijas putni.

24895. Ja pupute aizdzied, tad

dvaša smird. [Sal. dzeguze.]
M. Navenickis, Zasa.

24896. Ja pupete no rīta aizpu-
peto, tad smirdēs dvaša.

J. Apsalons, Sēļpils.

24897. Kad aizpupo pupīte, tad

smirdot dvaša.

A. Strode, Rudzēti.

24898. Kad pupiķis aizpupina,
tad dvaša smird.

R. Bērziņš, Džūkste.

24899. Ja pupute aizpupo, tad

dvaša smird.

J. Jaunsudrabiņš, Nereta.

24900. Pavasarī jāsargās, lai pu-

pute neaizdziedātu cilvēku, tad visu

gadu mute smirdēs.

I. īndāns, Gārsene.

24901. Ko no rīta tukša duša pu-

piķis aizpupina, tam blusas aug.
P. Zeltiņa, Ikšķile.

24902. Ja aizsmakusi bada dze-

guze aizkūkoja, tad cilvēks aiz-

smaka.

J. Rubenis, Ērgļi.

24903. Ja bada dzeguze aizkū-

ko cilvēku tukšā dūšā, tad tai gadā
jāmirst.

E. Vēvere, Ļaudona.

24904. Kad pupetes nak uz lau-

kiem, tai gadā būs maz pupu.
Atbalss k. 1895. P. Lodziņš, Sēļpils.

PURENE.

24905. Pureņu ziedi jādod govīm,
tad būs dzeltens sviests.

J. Banazis, Nīca.

24906. Ja pureņu atrod ar sešām

lapiņām, tad esot laime.

M. Valts, Nīca.

24907. Ja pavasarī pļavā zied

daudz pureņu, tadrudenī būs daudz

kartupeļu tīrumā.

S. Dunkule, Ilzene.

24908. Ja pavasarī pirmos pure-

ņus dod govīm ēst, tad govīm va-

saru ir dzeltāns sviests.

R. Eglentāle, Reņģe.
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24909. Ja pureņi ziedot applūst,
tad rudeni nosalst labība, kādēļ
agri jāsēj.

J. Dreimanis, Mēdzūla.

24909a. Kad pureņu daudz un tie

reizā zied, tad tai gadā ir labi mieži.

J. Dreimanis, Mēdzūla.

PURVS.

24910. Edat, govis, purva zaļi,
Nedzert purva udentiņu:
Velna bērni piebradāj'ši
Spalvainam kājiņām.

LD 28994.

24911. Purva ejot, jāpārmet
krusts, tad nerādās čūskas.

A. Kalniņa, Jaunpiebalga.

PUTAS.

24912. Ēdienu vārot, putas ne-

drīkst mest ugunī, tad Uguns mātei

acis izplaucē.
M. Driņķe, Ranka.

24913. Nedrīkst nosmelt bļodā
putas un ēst, tad būs melīgs.

Fr. Vāvere, Koknese.

PUTENIS.

24914. Ja ziemā raibi putni ar

sarkanu pakrūti nāk mājā, tad būs

puteņi.
Z. Lancmanis, Lejasciems.

24915. Kad liels sniegu putenis,
tad tiek teikts, ka kāds burvis no-

miris un ka godīgs saimnieks savu

suni arī ārā nedzen.

V. Spandegs, Pociems.

24916. Kad liela vētra un sniega

putenis, tad ragana nomirusi.

L. Karkliņš, Elēja.

24917. Kad liels putenis saceļas,
tad esot kāds burvis vai ragana no-

mirusi.

H. Skujiņš, Smiltene.

24918. Kad ziemu putenis plosās,
tad ragana mirst.

K. Corbiks, Jelgava.

24919. Ja putina stiprs putenis,
tad velnam kāzas.

J. Jakans, Bebrene.

24920. Kad briesmīgi salst un

putenē, tad ragana vai velnamāte

nosprāgusi.
J. Treimans, Bērze.

24921. Kad ziemu putenis plosās,
tad saka: „Vai veļu māte nosprā-
gusi?" Kad slikti klājas, tad saka:

„Ak tu veļu māte!"

P
.. . ters, Odziena.

24922. Vējputiņa laikā velna ma-

te purina savus spilvenus.
M. Navenickis, Zasa.

24923. Kad sniegs putenē, tad jā-
saskaita trijdeviņi plikgalvji, lai pu-
tenis apstājas.

K. Jansons, Plāņi.

24924. Ja ceļas putenis, tad drīz

gaidāms atkusnis.
M. Šķipsna, Gulbene.

24925. Kad sniegs putene, tad

gaidāms mīksts laiks.

I. Guraitis, Skrunda.

24926. Kad putenis iesākas un

sniegs nāk, tad pēc puteņa būs at-

kusnis, bet kad putenis iesākas bez

sniega nākšanas un aukstā laikā,

tad arī uz priekšu sagaidāms stiprs
sals.

D. Dama, Smiltene.

24927. Kad ziemā ir melnie pu-

teņi (kailsalā, vai arī kad maz snie-

ga ir un vējš putina sniegu ar smil-

tīm), tad pavasarī rudzos pieaugs
daudz rudzu puķu, ušņu un citu ne-

zāļu.
H. Skujiņš, Smiltene.
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24928. Ja auksta laika sak snie-

gu mētāt, tad paliks siltāks.

H. Skujiņš, Smiltene.

24929. Ja aukstā laikā ceļas vējš
un sāk putināt, tad tas ir uz atlai-

šanos, uz atkusni.

H. Skujiņš, Smiltene.

24930. Ja sniegputenis visur pie-
velk (pieputina, piesnieg), tad drī-

zumā gaidāms atkusnis.

A. Aizsils, Lubāna.

24931. Ja ziemā puteņo kādu die-

nu, tad vasarā tai pašā nedēļas die-

nā pērkons tuvumā.

A. Luste, Ozoli.

Putenis sapnī.

24932. Ja sapnī redzot puteni,
tad būšot karsts laiks.

E. Cimbule, Lauri

PUTNA VAINA.

24933. Putna vainā, kad bērns

brēc kā putns, sadedzina kāda put-
na spalvas un iemet pelnus bērna

mazgājamā ūdenī.
K. Jansons, Plāņi.

PUTNI.

24934. Lai nikni putni nekristu

virsū jauniem mājas putniem: cā-

ļiem, zoslēniem, pīlēniem v. c, tad,

pirmo reizi tos ārā laižot, ņem kat-

ru cālēnu, bāž azotē un liek, lai tas

nokrīt pa pliku miesu zemē, pie
tam teic šādus vārdus: ~Kraukļi,

vārnas, žagatas, vanagi, lapsas, ļau-
ni skaudīgi cilvēki, mīliet šos ma-

nus putniņus kā paši savus bēr-

nus! Neēdiet šos manus putniņus
kā jūs savus bērnus neēdat!"

F. Brīvzemnieks, 1881. IV, 161.

P. Alauns, Rīga.

24935. Ja māju putnus laiž pir-
mo reizi ārā, tad no katra, vai vis-

maz no tā putna saimnieka, piem.,
no gaiļa, zosu tēviņa vai pīļu tēvi-

ņa, jāizrauj pa spalvai (vislabāki
trīs, un jāpārsviež pār laktu, lai

vanagi un citi plēsēji putnus nesa-

plosītu.
A. Ansone, Skrunda.

24936. Putnu kuts mēsliem mēs-

loja kaņepju dārzu, lai labi augtu.

H. Skujiņš, Smiltene.

24937. Ja putniņš pielaižas pie
loga, būs ziņa no tāluma.

V. Bērziņa, Priekule.

24938. Ja putniņš pie loga piesi-

tas, būs kāda svarīga vēsts.

A. Zandere, Dole.

24939. Ja putns uzmeties uz lo-

ga čivina, tad būs kāda ziņa.
A. Cirsis, Kalupe.

24940. Ja putniņš pieskrej pie

loga, tad būs vēstule.

A. Skuja, Vestiena.

24941. Kod putneņš, skraidā-

dams pa uoreni, daskrīn pi tova

lūga, sāstas uz lūga, ar kņābeiti

syt stvklā, itei pīzīmēj, ka byus
dreiži veistuls vai gruomota.

V. Podis, Rēzekne.

24942. Ja putneļi laižas gar lo-

giem, tad no tām mājām kādam

drīz būs jāmirst.
J. Atteka, Nīca.

24943. Ja putniņš pie loga piesi-
tas, tad viņš ries jaunas ziņas.

L. Seržante, Aloja.

24944. Kad kāds putniņš pie lo-

ga piesitas, tad viņš paziņo, ka

kāds no radiem ir miris.

P. Š., Rīga.
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24945. Ja putniņš grabinās pie

loga, tad viņš nes ziņu no kāda ra-

dinieka jeb drauga, kurš tanī brīdī

mirst.

K. Corbiks, Bērze.

24946. Ja kāds putniņš ielaižas

pa logu istabā, sagaidāma priecīga
vēsts.

E. Brīnums, Rūjiena.

24947. Ja kāds putns pielaižas

pie loga, tad nozīmē drīz jaunas zi-

ņas sajemt.
A. Auziņa, Jaunrauna.

24948. Ja kads putns ieskrien

vai knābājas logā, gaidāmi viesi.

A. Aizsils, Zilupe.

24949. Ja putns ieskrien istaba,

tad sagaidāma laime.

A. Zvejniece, Piebalga.

24950. Meža putni nākot tulu

(tuvu) klāt tikai pie laba cilvēka.

P. Š. jun., Mārsnēni.

24951. Ka putni dzīvā cilvēka tū-

lumā, kad viņš strādā, tad būs ba-

gāts gads.
K. Veinberga, Aumeisteri.

24952. Kurš zemnieks mīļo put-

niņus un citus mazus dzīvniekus,

tam zirgi un lopi labi izdodas.

Zemes Spēks, 1932, 26, 477.

24953. Ja meža putni nāk uz tī-

rumiem un mājām, tad ir gaidāma
laba raža.

S. Gūberts, 1688.

24954. Kad buntī naglas, tad

putniņi nelienot.

M. Valts, Nīca.

24955. Ja putnu būrīti piesit vai

nu pie mājas, vai pie kārts, tadcau-

rums nedrīkst būt pret ziemeļiem,

bet tam jabut pret dienvidiem, lai

putni lien iekšā.

K. Lielozols, Nīca.

24956. Priekš aizlaišanās uz sil-

tām zemēm, putni noturot marjā-
žu (sapulci). Viņi ņemot līdz tikai

veselus putnus, kas spēj aizlaisties.

Kas nevarot ceļu izturēt, tiem jāpa-
liekot tepat un jānobeidzoties.

A. Vaskis, Tukums.

24957. Laižoties, jaunās dzērves,

ceļa nezinādamas, prasot — ~kur?

kur?", bet vecās atbildot — „tur!
tur!"

P. Š. jun., Vidzeme.

24958. Mazu pelēku putniņu, kas

čirkst kā circenis, sauc par aukstu-

ma putniņu. Kad tas putniņš čirk-

stot, tad būšot auksts laiks.

T. Ziemele, Smiltene.

24959. Ja putni koku galos tup,
tad tas ir uz aukstu laiku.

Skolnieki, Limbaži.

24960. Ja putni laižas zemu, tad

būs auksts laiks.

M. Valts, Nīca.

24961. Ja meža putni laižas ze-

mē, ātri būs ziema.

M. Kalniņa, Vandzene.

24962. Kad putni no rīta agri
dzied, tad būšot lietus.

K. Lielozols, Nīca.

24963. Ja putni peras pa smiltīm,

tad būs lietus.

K. Lielozols, Nīca.

24964. Ja putni rinda satupuši
uz zariem, gaidāms lietus.

J. Ķikuts, Nīca.

24965. Ja putni tup pazarē, tad

gaidāms silts laiks.
A. Klause, Jaunpiebalga.
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24966. Ja meža putni salasās

māju tuvumā, tad gaidāms lietus.

E.'Lideka, Lubāna.

24967. Ja ezermala parādās
ūdens putni, tad sagaidāmi plūdi.

E. Medene, Meirani.

24968. Kad ūdens putni pa ūde-

ni peras un kliedz, kad vārnas maz-

gājas un vakarā stipri brēc, kad

žagatas un kovārņi pa rītiem kliedz,
kad pūces labā laikā stipri brēc, kad

bezdelīgas pa ūdens virsu laizda-

nās ar spārniem aizkar ūdeni, tad

būs lietus.

S. Gūberts, 1688.

24969. Kad putni ir februārī trek-

ni, tad vēlāku būs daudz sniega.
S. Gūberts, 1688.

24970. Ja putni rudenī ir trekni,

gaidāma auksta ziema.

K. Palteris, Nītaure.

24971. Ja putni rudeņos ir liesi,

būs lēna ziema.

K. Palteris, Nītaure.

24972. Ja putni bleškuos — uz

slektu gaisu.
A. Medne, Kuršu kāpas.

24973. Kad pradēj lekat kuopa
iš viena klupa, ta gūstam lietus.

A. Šlesere, Kuršu kāpas.

24974. Lietus putni kad švilpo,
lietus būs.

A. Šlesere, Kuršu kapās.

24975. Kad ūdens putni brēkda-

mi mazgājas, kad vārnas mazgājas

un stipri brēc, kad pūce labā laikā

brēc, kad žagata no rītiem brēc, kad

bezdelīgas no rītiem lido pa ūdens

virsu un ar spārniem tur iesit, tad

drīzumā gaidāms lietus.

K. Jansons, Plāņi.

24976. Ja vasaru putni taisa sa-

pulci, tad gaidāms lietus.

V. Saulīte, Ādaži.

24977. Ja putni peras pa ūdeni,
tad līs lietus.

L. Strute, Šķibe.

24978. Ja putns mazgājas, otra

dienā būs lietus.

A. Biedriņa, Alūksne.

24979. Ja putni peras pa peļķi,
tad būs lietus.

M. Šķipsna, Gulbene.

24980. Lietus būs, kad jūras put-
ni jeb ķikots laižas no jūras pa
upēm uz augšu.

K. Bika, Gaujiena.

24981. Jo putniņi dzeivuoj pa
kolnim, tad laiks byus lobs, jo pa
pļavuom, tad leits.

M. Apejs, Stoļerova.

24982. Ja putni lidojot vingrina
spārnus (šūpojas), sagaidāma vētra.

A. Liepiņš, Bērzaune.

24983. Ja putniņi dzied, bus silts

laiks.

V. Juoņus, Pustiņa.

24984. Kad melni putni bariem

skraida, tad būs karš.
V. Arbidāns, Latgale.

24985. Ja putni perē, tad neva-

rot svilpot, jo perēšana neizdodo-

ties.
F. Parups, Zante.

24986. Ka putnys pataisa tovā

mojā sev perēkli, itei dēļ saiminīka

pīzīmēj lelu laimi. A ka putnys nu

tuo saiminīka muojis sovu perēkli

puornas uz cy*u vītu, tod itei pīzī-

mēj, ka pi tuo saiminīka byus lela

nalaimja, vai smerts saiminīka, vai

sadegs juo muoja.
V. Podis, Rēzekne.
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24987. Kad ļaudis iet no baznī-

cas ārā, tad jāliek putni perēt.
R. Straudovskis, Lielplatone.

24988. Lai bērni varētu pavasa-

rī putniņus atrast, tad viņiem jāliek

skaidiņas ugunskurā un vecākiem

vakaros kājas jānoaun.
G. Pols, Skaistkalne.

24989. Kad uziet putnu ligzdu,
tad nav brīv oliņas vai bērniņus
aiztikt rokām, muti vaļā turēt, ru-

nāt vai zobus rādīt. Tā darot nav

labi.
A. L.-Puškaitis.

24990. Ja cilvēks ieraugot meža

putna pērkli, tad putns to atstājot.
P. Š. jun., Vidzeme.

24991. Ja putniņu perēkli uziet,

tad par to nevajaga runāt pie
ūdens, Uguns un pie ēdiena, citādi

putniņi izbeidzas.
P. §~ Rauna.

24992. Ja atrod putnu perēkli,
tad par to pie uguns, ūdens un

ēdiena nedrīkst runāt, lai putni ne-

nobeigtos.
J. A. Jansons, Rāmuļi.

24993. Ēdot nevajag runāt par

putniņu ligzdām, jo tad putni atstāj

ligzdas.
V. Greble, Valka.

24994. Kad putniņa ligzdu pir-
moreiz uziet, tad nevajaga zobus

rādīt, jo tad māte putniņus atstāj.
R. Bērziņš, Džūkste.

24995. Ja atrod putniņus, ne-

drīkst rādīt zobus. Putnēni nākoš-

gad pārvietojas.
J. Rudītis, Rīga.

24996. Ja meža putnu olām pa-

rāda zobus, tad izperēti putniņi ilgi
nedzīvos.

A. Korsaks, Ezere.

24997. Ja virs putniņu ligzdas

tur zobus vaļā — smejas, tad seja

paliek lāsaina.

V. Greble, Valka.

24998. Putnu olam nedrīkst ra-

dīt zobus, tad top raiba seja.

J. Krastiņš, Irlava.

24999. Ja atrod putniņu oliņas,

tad nedrīkst muti taisīt vaļā un rā-

dīt zobus, jo tad māte atstāj putni-

ņus.
A. Klause, Jaunpiebalga.

25000. Putniņu perēklī nedrīkst

elpu iepūst, ne zobus rādīt, lai put-

niņi nepazūd.
K. Jansons, Plāņi.

25001. Ja uz putna olām uzlai-

žot elpu, tad putns ligzdā vairs ne-

ejot.
J. Līnis, Taurene.

25002. Ja putnu perēklim uzpūš
elpu, — vecie to atstāj.

J. A. Jansons, Valka.

25003. Ja uz putniņu olām pērklī

uzpūš dvašu, tad to vairs nevar iz-

perēt.
P. Zeltiņa, Ikšķile.

25004. Pie putniņu ligzdas vajag
aizturēt elpu, jo ja uzpūš elpu tiem

virsū, tad nobeidzas.

V. Greble, Valka.

25005. Skatoties putniņa ligzdā,
jāsargās uz oliņām uzpūst dvašu,

jo tad putniņš ligzdu pamet.

A. Pliens, Meirāni.

25006. Ja putnu oliņām uzpūš

elpu, tad putniņš oliņas atstāj.
E. Laime, Tirza.

25007. Ja cilvēks uzpūšot dva-

šu meža putna pērkļa oliņām vai

bērniem, tad putns savu pērkli pa-

metot un to gadu jauna netaisot.

P. Š. jun., Mārsnēni.
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25008. Ja putniņa oliņām cilvēks

uzpūš elpu, tad tās izzūd no lig-
zdas.

K. Jansons, Plāņi.

25009. Kad putniņus atrod, tad

nevajaga zobu rādīt, citādi vecie

putni vairs viņus neaudzina.

Z. Lancmanis, Lejasciems.
J. Rubenis, Ērgļi.

25010. Putnu oliņām nedrīkst

zobu rādīt, tad oliņas neizšķiļ.
E. Laime, Tirza.

25011. Ja ierauga putna lizdu,

tad nevajag pūst dvašu virsū, jo
tad putns nevar izperēt.

T. Grīnbergs, Dundaga.

25012. Ja atrod maza putniņa

ligzdiņu, tad nedrīkst smieties un

rādīt zobus, citādi putniņš ligzdu

atstāj.
K. Steinbergs, Skrunda.

25013. Kas putnu lizdus izposta,
tas dabon raibas acis.

A. Bīlenšteina rokraksts, Zemīte.

25014. Ja putniņiem posta lig-
zdas, tad postītājam uz sejas meto-

ties vasarlāses.

P. Eglīte, Priekuļi.

25015. Putnu olas nedrīkst ņemt

no ligzdas, lai nepaliktu raiba seja.

J. A. Jansons, Piņķi.

25016. Ja putniņiem ligzdas iz-

posta, tad uzmetas saules raibumi.

J. A. Jansons, Tukums.

25017. Putnu ligzdām nevar zo-

bus rādīt, tad būs raiba seja.
I. Melngalve, Melluži.

25018. Kas putniņu ligzdas iz-

posta, tam paliek raibs ģīmis. [Sal.
bezdelīga.]

K. Jansons, Plāņi.

25019. Ja bērni posta putniņu

pereklīšus, tad raibumi metas uz

sejas.
A. Zvejniece, Lubāna.

25020. Ja skatās putniņu oliņas,
tad jātur ciet mute, lai nepaliek
raibi zobi.

I. Upenieks, Skrunda.

25021. Kad putna ligzdu izposta,

paliek raiba mute.

R. Bērziņš, Džūkste.

25022. Kas putna ligzdu izposta,
tam paliek raiba mute.

M. Valtere, Jelgava.

25023. Ja izposta putna ligzdu,
tad postītājam rētelains ģīmis.

A. Edelmanis, Raņķi.

25024. Kad raibas putnu olas sa-

sitot, tad ģīmis paliekot raibs.

M. Raņķis, Nīca.

25025. Kad putnu olu sašķiež,
tad paliek rētaina seja.

K. Lielozols, Nīca.

25026. Kad cilvēks kāda putna

oliņu saspiežot rokā, tad tam palie-
kot tāda mute un rokas, kāda put-

na oliņas čaula.
A. Briedis, Nīca.

25027. Kas posta putnu lizdas,
tam paliek plankumaina seja.

K. Jaunzeme, Nīca.

25028. Kas putniem lizdas izpos-
tot, tam paliekot raibs ģīmis.

K. Streidiņš, Veļķi.

25029. Ja posta putniem ligzdas,
tad postītājam notiek kāda ne-

laime.

J. Atteka, Nīca.

25030. Kad putniņam ligzdu pos-

tot, tad aizaugot rīkle ciet.

H. Šiliņa, Penkule.
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25031. Kad izposta putniņu lig-
zdiņu, tad vecāki mirs.

K. Corbiks, Jelgava.

25032. Nav jādzer putnu oliņas,
lai vaiga skaistumu nezaudētu.

J. Vinklers, Vanga.

25033. Putniem nedrīkst mēles

ārā griezt, jo tad pašiem dzimst

mēmi bērni.
A. Užāne, Skujene.

25034. Kad putniņam mēli griež

ārā, tad pašam bērni esot mēmi.

H. Šiliņa, Penkule.

25035. Kas putniņiem mēles iz-

griež, tā bērni būs mēmi.

V. Līce, Līgatne.

25036. Kas ēd kada putna spār-

nus, tas drīz aizies prom.
K. Corbiks, Kroņa-Vircava.

25037. Sējot jāaizsviež ārpus tī-

ruma trīs saujas putnu daļas, tad

putni neēd labību no tīruma.

K. Jansons, Plāņi.

25038. Ja putns kam mēslus uz-

met, tad tam būs laime priekšā.

P. S., Rīga.

25039. Kad ejot pa ceļu nokrīt

kāds putniņš, jeb atron kādu put-

niņu nobeigušos, tad gaidāma liela

nelaime vai nu atradējam pašam,
vai kādam mīļam cilvēkam.

P. Zeltiņa, Ikšķile.

25040. Ja beigts putns guļot ze-

mē ar galvu pret ziemeļiem, tad

tas lēti nepūstot.
P. Š. jun., Rauna.

25041. Ja putni un peles kādu

rudeni stipri ēd labību, tad maize

būs dārga.
V. Miķelāns, Slate.

25042. Putns nedrīkst čūskai

acīs paskatīties, jo tad tas sastingst
un nokrīt.

A. Zariņa, Rīga.

Putni sapnī

25043. Kad sapnī redz putnus,
tad kļūs valodās: ja labi putni, la-

bās valodās, plēsīgi putni — ļau-
nās.

Aronu Matīss, Bērzaune.

PUTNU CEĻŠ.

25044. Pa putnu ceļu laižas gāju

putni turpu un atpakaļ.
P. S., Rauna.

25045. Ja vakarā skaidri re-

dzams vēja ceļš, tad rītu būs skaists

laiks.

M. Greize, Dole.

25046. Ja putnu ceļš pie debe-

sīm stāv no vakariem uz rītiem, tad

laiks ir sauss.

L. Dragūne, Meirani.

25047. Ja putnu ceļš pie debesīm

ir skaidrs un tajā mirdz zvaigznes,
tad gaidāms labs laiks.

A. Zvejniece, Piebalga.

PUTRA.

25048. Kad putraimu biezputru

vāra rudenī, tad putraimi sakot:

„Tu še, es te"; pavasarī: „Kur tu,

kur es?"

E. Lācis, Tirza.

25049. Kad putru vāra, tad sa-

ka: „Kūsā, katliņ, met mutulīti!

Vecais danco raibām biksēm."

A. Bīlenšteina rokraksts, Blīdiene.

25050. Ja putra poda varas no

vidus, gaidāmi viesi.
J. A. Jansons, Vecpiebalga.
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25051. Kad putra varas poda vi-

dū, tad nāk ciemiņi. [Sal. pods.]
K. Jansons, Plāņi.

25052. Kad putra sākusi vārīties

no vidus, tad gaidāmi ciemiņi.
Skolnieku pulciņš, Jēkabpils.

25053. Kad putra poda vidu

verd, tad sirdīgi ēdāji.
K. Jansons, Plāņi.

25054. Kad putrai viens pieber
sāli un otrs samaisa, tad vienmēr

iznākot sastrīdēšanās.

A. Strode, Rudzēti.

25055. Kad putrai viens pieber
sāli un otrs samaisa, tad iznāk bār-

šanās.

J. Jaunsudrabiņš, Nereta. T.

Dzintarkalns, Talsi.

25056. Kas putrai pielējis pienu,

tam pašam arī jāmaisa, ja otrs mai-

sa, tad slaucot govis spārdās.

P. Zeltiņa, Ikšķile.

25057. Ja putrai sali par daudz

piemet, tad iemīlējās.
E. Lācis, Tirza.

25058. Kad putras pods verd

pāri, tad saka: „Pods mežā! Vīrs

mājā!"
K. Jansons, Plāņi.

25059. Kad bieza putra vārās po-

dā: „pļe, pļe!", tad viņas vēl nevar

ēst, jo citādi ēdējs paliek par pļāpu.

[Sal. sieva.]
P. S., Rauna. V. Spandegs,

Pociems.

25060. Pusvirušu ēdienu nedrīkst

bērniem dot, izaugs lieli pļāpas.

E. Bērziņa, Mārsnēni.

25061. Maziem bērniem nevaja-

ga ļaut pusvirušu putru ēst, tad

izaug pļāpīgi.
M. Vilciņa, Pope

25062. Ja apvirušu putru ēd, tad

ēdājam vārās mute kā putras katls.

L. Lorberga, Cēsis.

25063. Putru vārot jādzied: ~Kūs-

ā, katliņi Met mutulīti! Vecais dan-

co raibām biksēm!", jo tad putra

nepiedeg.
R. Eglentāle, Reņģe.

25064. Kad putra piesvilusi, jā-

paņem pagale un trīs reizes jāiebāž
putrā, tad nejūt sviluma garšu.

H. Krastiņa, Unguri.

25065. Lai putrai atņemtu degu-
ma garšu, tad ar kreiso kāju jāpie-
sit septiņas reizes pie zemes.

H. Krastiņa, Unguri.

25066. Ja putra piesvilusi, tad tai

virsū uzklājama vilnas drēbe.

A. Bērziņa, Aloja.

25067. Ja putra piesvilusi, tad ta-

jā jāiemet tīras sarkanas ogles.
A. Bērziņa, Aloja.

25068. Biezputru varot, vajaga

kausiņu laizīt, tad tālu aizprecē.
Z. Prauliņš, Aumeisteri.

25069. Putru varot, nedrīkst liet

to atpakaļ pār kausu.

M. Miezīte, Ozoli.

25070. Putru vārot, nevajaga

kausiņu iekšā atstāt, jo tad vārītā-

jai būs aizmārkšķīgs vīrs. [Sal. pa-

lags.]
A. Šeitiņš, Taurene.

25071. Putru vārot, nevajaga

kausiņu iekšā atstāt, jo tad vārī-

tāja kādreiz būs sirdīga saimniece.

A. Šeitiņš, Taurene.

25072. Putru vārot, laista to ar

pavārnīcu, tad vajagot pārliet pār
līksti pāri, lai savāroties kunkuļi.

J. Daizis, Nīca.



25073. Putru lejot, ar kausiņu

nevajaga ačgārni liet, tad putru at-

dod velnam.

A. Šeitiņš, Taurene.

25074. Lai putra neizkūsātu,

katls jāmazgā no augšas uz leju,
tad jāiesviež mazgājamā lupata un

kādu laiciņu jāpatur. [Sal. pods.]

O. Līde, Rauna.

25075. Ja šķīstu putru ēdot, viņa
nolīst karotei pa otru pusi, tad tas

lējums tiek velnam.
J. Rubenis, Ērgļi.

25076. Ja izņem no katliņa biez-

putru, jāielej ūdens, lai mirstot ne-

paliek mute vaļā.
A. Zaļmieze, Grenči.

Putra sapnī.

25077. Ja sapni redz putru vā-

rāmies, tad tiek aprunāts.
P. Š., Rīga.

25077a. Kad sapnī putru ēd, tad

tiek aprunāts.
K. Jansons, Plāņi.

25078. Kad sapnī redz putru, tu-

peņus jeb ko citu vārījām, tad tas

viss ir valodās.

Aronu Matīss, Rērzaune.

PUTRAIMI.

25079. Vecā mēnesī nebūs put-
raimus taisīt, citādi kodi nākot

iekšā.

K. Silings, 1832. g., Tirza.

25080. Putraimi jātaisa jauna

mēnesī, lai kodes neēd.

R. Kalniņš, Lubāna.

25081. Putraimus vajag taisīt ve-

cā mēnesī, tad nemetas koļi.
M. Eglīte, Vijciems.

25082. Putraimi jātaisa veca mē-

nesī, jo tad tur kodes nemetas.

M. Velvele, Straupe.

25083. Putraimi jātaisa veca mē-

nesī, lai kodi nemetas.

E. Gaile, Trikāta un Rūjiena.

25084. Putraimi jātaisa vecā mē-

nesī un šķirstā vai maisā, kur tos

glabā, jāieliek akmins.

K. Jansons, Plāņi.

PŪCE.

25085. Pūce brēc: „Kū (kur) vist,

kū vist?"

P. Šmits, Rauna.

25086. Pūce saka: „Ku v vist, ku

ū vist!"

A. Miglava, Rīga.

25087. Pūce brec: „Un vel, un

vēl!"

I. Johansone, Rīga.

25088. Kur kāds galu ņēmis ne-

laikā, tur naktīs pūces brēc. [Sal.

pašnāvība, lietuvēns.]
K. Jansons, Plāņi.

25089. Pūce ir nelaimes putns.

M. Navenickis, Zasa.

25090. Pūce ir nāves putns. [Sal.

apogs, dzeguze.]
H. Skujiņš, Smiltene.

25091. Kad pūce brēc, tad tas

neesot labi.

G. F. Stenders, Kurzeme.

25092. Ja pūce brēc, tad bus ne-

laime.

M. Navenickis, Zasa.

25093. Pūce un dzeguze ir nāves

putni.
H. Skujiņš, Aumeisteri.
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25094. Pie kuras mājas pūce

bļauj, tur notiek kāda nelaime.

A. Skreija, Nurmuiža.

25095. Ja pūces maja kliedz, tad

tur ir mazi bērni gaidāmi.
P. Zeltiņa, Krustpils.

25096. Japūce ap mājam lido un

bļauj, tad mājās būs kāda nelaime.

K. Corbiks, Sesile.

25097. Pūces nāk mājās — vie-

nam jāmirst vai jāaiziet no tās mā-

jas.
M. Brīdaka, Jaunroze.

25098. Ja pūce ieskrien mājas,
tad kāds mirst.

A. Zvejniece, Piebalga.

25099. Ja pūce ieskrien maja,
tad kāds mirs.

A. Podniece, Ikšķile.

25100. Pūce pie mājas — nelaba

vēsts.

J. A. Jansons.

25101. Ja pūce naktī brēc uz mā-

jas jumta, mājās kāds mirs.

V. Bērziņa, Priekule.

25102. Kad pūce pie mājam ķērc,
tad kāds mirs.

J. Krastiņš, Irlava.

25103. Ja pūce mājas kliedz, tad

kāds aizies vai mirs.

A. Lillenurms, Veclaicene.

25104. Ja pūce brec mājas tu-

vumā, tad vienam būs jāmirst.
V. Rūnika, Skujene.

25105. Ja pūce brec mājas tuvu-

mā, tad tai mājā kādam jāmirst.

Austrums, 1889. J. Ceple-

nieks, Māņticība.

25106. Kad pūce maja brēc, tad

tur kāds mirs.
K. Jansons, Plāņi.

25107. Ja pūce nāk mājā, tad

tur kādam būs jāmirst.

P. Zeltiņa, Ikšķile.

25108. Kad pūce vai arī upis
brēc, tad sagaidāma nelaime.

T. Ķengā, Jelgava.

25109. Ja vakaros pūce pie lo-

giem vaid, tad tajās mājās drīz

mirs.

A. Polikova, Saldus.

25110. Ja pie nama durvīm pū-

ce vaid un dzeguze kūko, tad kā-

dam jāmirst.

A. L.-Puškaitis.

25111. Ja pūces naktī māju ap-

ciemojot, tad mājniekiem kāda ne-

laime vai nepatikšanas gaidāmas.

A. Krūmiņa, Smiltene.

25112. Ja naktī dzird pie mājām

pūci kliedzam, tad notiks kāds ļau-

nums.

K. Freimane, Talsi.

25113. Ja pūce naktī brēc, ta ve-

ci cilvēki saka: „Dzi, dzi, kā vistu

prasa!"
H. Skujiņš, Smiltene.

25114. Ja uz dzīvojamās mājas

jumta bieži brēc pūce, tad tajā mā-

jā gaidāmas bēres.

K. Bruņinieks, Sēme.

25115. Kad pūce uz jumta brec,

tad māja nodegs.
T. Dzintarkalns, Talsi.

25116. Ja pūce nakti smejas, tad

notiks kāda nelaime.

A. Šulcs, Krievijas pierobeža.
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25117. Ja pūce naktī kliedz tā

it kā bērns raudātu, tad piedzim-
šot bērns.

A. Šulcs, Krievijas pierobeža.

25118. Ja naktī dzird pūci klai-

gājam, tad nākošā diena būs silta

un jauka.
A. Aizsils, Lubāna.

25119. Kad pūces sausa laika pa

naktīm stipri brēc, tad būs lietus.

S. Gūberts, 1688, 74.

25120. Ja pūces un upji naktis

brēc — būs lietus.

J. Jakāns, Bebrene.

25121. Kad pūces daudz brec,

tad būs labs laiks.
S. Gūberts, 1688.

25122. Kad lietus laikā pūce

brēc, tad gaidāms labs laiks, bet ja

viņa brēc labā laikā, tad gaidāms
lietus.

K. Jansons, Plāņi.

25123. Ja staļļa priekšā nometas

pūce vai vanags, tad tamī mājā
būs lieli zirgi.

K. Jansons, Plāņi.

Pūce sapnī

25124. Ja sapnī kāds dzird pūci,
tad tam jāiet drīzumā bērēs (godī-
bās).

A. Liepiņa, Lubāna.

PŪĶA NAKTS.

25125. Pūķa nakts ir 20. jūlijā.
E. Trautfēters, Inland, 1850, 663.

PŪĶIS.

25126. Alii dracones m domibus

suis alunt, qui frumenta furantur

et ad suos reportant (citi kopj sa-

vās mājās pūķus, kas zog labību

un nes savējiem).
D. Fabrīcijs, 1610.

25127. Šai tautai ir viens tāds

ļauns un riebīgs bagātības elks, ku-

ļu viņi savā valodā sauc par pūķi

(Puķe, vāciski Drache) un kuru

līdz šai dienai daudzi tura. Saviem

turētājiem viņš nesot labību un ci-

tas mantas, ko visu zogot no tā-

diem, kas ar viņu neturoties. Viņš
esot sarkans un laižoties kā degoša

uguns pa gaisu. Kad viņš esot

tukšs un neesot piepildījies ar labī-

bu, tad viņš izskatoties sarkans kā

uguns, bet kad viņš esot sazadzies

graudus un citas lietas, tad viņš iz-

skatoties zils un riebīgs. [Tālākā

aprakstā pūķis liekas būt samainīts

ar mājas kungu.] Saimniekam, kas

šo pūķi glabā, vajagot izmeklēt

tam sevišķu telpu, kas jāturot ļoti
tīra. Tur nedrīkstot arī neviens iet

iekšā, kā tik pats saimnieks un

kam pēdējais atļauj. To nedrīkst arī

katrs zināt. Tur nu pūķis esot jā-
ēdina un jādzirdina, viss tas tam

allaž jāpasniedz pirmajam. Kad

viņš alu darījis, tad tas tūliņ jādod

pūķim, kamēr vēl ne viņš pats, ne

viņa tuvinieki to nav baudījuši. Kad

maize tiek cepta, viņam atkal jāpa-
sniedz pirmā svaigā maize. Tas

pats ir jādara, ja kas tiek vārīts.

Ja pūķis mana, ka viņš netiek labi

turēts, jeb kāds no mājas ļaudīm

viņu apsmej, tad tas paliek tik dus-

mīgs, ka aizdedzina visu saimnieka

māju.
P. Einhorns, 1636.

25128. Māņticīgi ļaudis domā, ka

pūķis esot ļauns gars, kas izskato-

ties kā putns ar čūskas asti, bet

viņš arī visādi varot pārvērsties, vai

nu par dzīvu kukaini jeb arī striķa

Balu
-

- _ tamM

Mājas Viesis, 1881, 23 (183).

25129. Kam tāds pūķis mājās at-

rodoties, tam visās malās esot diez-

gan bagātības; jo pūķis pienesot
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nevien naudu, bet arī labību ap-
cirkņos, pienu govīm, treknumu

zirgiem v. t. pr.

Mājas Viesis, 1881, 23 (183).

25130. Ir bijuši ļaudis, šodien vēl

ir un uz priekšu vēl būs, kas tādai

māņticībai jo cieti vien pieķeras un

nekāda vara viņus tik drīz no šās

nelaimīgās sērgas neatsvabinās.

Mājas Viesis, 1881, 23 (183).

25131. Jāņu naktī ap pašu pus-

nakti zied papardes ar spožiem zel-

tītiem ziediņiem, bet tikai vienu

acumirkli vien viņus var iegūt. To

vajaga nogaidīt un tad vienu zie-

diņu noraut, bet kad rauj, ta jāsa-
ka: ~Papardīte līgaviņa!" Citādi

viņa neļaujas rauties. Ziediņš jā-
ieliek trinītā lupatā, jāapsien trij-

deviņas reizas krustiski ar melnu

vilnainu dziju un jāaizsien ar trim

mezgliem. Tad jāsakur pusnaktī
uz krustu ceļa uguns no cūku

žņauga (ar ko kaujamām cūkām

šņukuru aizžņaudz) un no tāda

ozola zariem, kas ir pērkona

sperts. Tanī ugunī jāiemet tās pa-

pardītes, trijdeviņi graudiņi no kat-

ras labības un trijdeviņas spalvi-

ņas no lietuvēna jātas govs. Tas

viss jāizdara klusu ciešot un uz

vienas kājas stāvot. Kad viss sade-

dzis, tad pelni un ogles jāsaber asi-

ņu traukā (kurā, asinis laižot, asi-

nis tecinātas) un jānes tas ačgār-
niski ejot mājā. Nesot vienādi jā-
saka: ~Nāc, pūķīt, nāc! Es tevi kat-

ru dieniņu pamielošu kā mīļos ra-

diņus veļu laikā." Kad pelni tā

mājā pārnesti, tad tie jāparok ar

visu trauku tanī ēkā zem vērbaļ-

ķa, kurā grib pūķim mājas vietu

dot. Tā nu var pūķi dabūt, bet tad

nedrīkst ne pie dievgalda, ne pā-

tarus skaitīt; un kad pūķa turē-

tajs mirst, tad viņa dvēsele paliek
ļaunajam.

Vensku Edvards, Balss, 1879, 91.

25132. Kas puķi tur, tas cienī

velnu.

Manceļa Lettus, 1638.

25133. Kas puķi mielo, tas ciena

pašu velnu.

Veca vārdnīca no 17. g. s.

25134. Ciekāds, gribēdams liels

būt, metas vellam ceļos, dodas uz

burvību, tur un cienī pūķi.

G. Mancelis, Lett. Postill,

1654. I, 293.

25135. Nedod pūķim tādu spēku,
Darīt kādu nelaimīt', Uguns šaut

uz manu ēku, Man ņemt manu na-

badzīb', Ar ko tu man' apsvētījis,
Ko viņš dažam nolaupījis, In to

savā rīklē rijis; Laid tas paliek,
kur tas bijis.

Kr. Furekers.

25136. Pūķis ir tukšs, ja redz

pie debesīm sarkanu svītru; melna

un tumša krāsa liecina, ka viņš nes

laupījumu. Daži tura krītošas

zvaigznes par pūķiem.
A. W. Hupel, Top. Nachrich-

ten, 1777. 11, 14.

25137. Pūķis nesot ļaudīm nau-

du un labību. Es dažu reizi ar sa-

vām acīm esmu redzējis, ko latvie-

ši par pūķi daudzina. Skaidrā va-

karā liekas, it kā zvaigznes no de-

besīm kristu. Bet tās nav ne zvaig-

znes, ne pūķis.
G. F. Stenders, Kurzeme.

25138. Bez elkudievības bija tiem

citāda neganta māņu ticība, kā tā

ticība iekš pūķiem, pesteļiem un

vella spēka.
W. Maczewski, Spred. grā-

mata, 1793, 90.
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25139. Kad pūķi ierauga, tad sa-

ka, ka tas tām mājām mantu nesot,

uz kuru pusi tas skrien.

\V. Maczewski, Spred. grā-

mata, 1793, 698.

25140. Veci ļaudis tic, ka pūķis
saviem draugiem labību un naudas

nesot.

Latv. gada grāmata, 1797, 3, 22.

25141. Pūķis — mājas kauķs.
Nuo citu zuog, nes mājās. Kā ugun,

kā zvaigzne, aste pakaļā.
A. Medne, Kuršu kapās.

25142. Pūķis kad ir pilis, tad ir

šviess [gaišs], un kad ir tukšs, tad

melis.

A. Šlesere, Kuršu kapās.

25143. Nezinātāji gaisa spožumu

par pūķi sauc un domā, ka tas ne-

sot naudu.

Latviešu Avīzes, 1822, 24.

25144. Kad ap sauli un mēnesi

rādās gaiši riņķi, kad pie debess

ierauga astes zvaigznes un kad

skaidrā naktī
...

it kā zvaigznes
zemē krīt, tad tumši ļaudis saka,

ka pūķis naudu un labību nēsājot,
un trīcēdami gaida kādu nelaimi un

briesmību.

K. Šilings, 1832. g., Tirza.

25145. Saimnieks, kam slikti klā-

jies, aicinājis zīlnieku palīgā. Zīl-

nieks pavēlējis, lai šaunotkrustānis-

ki rijā un kūtīs. Kad zīlnieks prasī-

jis, ko tur šauni, tad saimniekam

bijis jāatbild: „Mirušam saimnie-

kam acis izšaunu." Tad tie domā-

juši, ka tur vairs pūķi nenākšot.

Latv. draugs, 1839, 70.

25146. Dažs ieraudzījis gaisā

uguns lodi jau dusmu pilns dziras

uz kaimiņu, jo tas savu pūķi esot

izsūtījis cita svētību nest savos lai-

daros un klētīs.

Latviešu draugs, 1840. piel.,
7. lapa.

25147. Mežuļa vecā Līze pati
esot redzējusi, ka liels ugunīgs pū-
ķis Kalnieša skurstenī nakti ieskrē-

jis, saimniekam naudu un citu

mantu pienesdams.

Latviešu draugs, 1840, 25. lapa.

25148. Pūķis bija tas, kas mē-

dza labību no vienas vietas otrā aiz-

nest un parādījās kā uguns liesmi-

ņa ar garu asti pa gaisu skriedams.

Jauni Dunduri, 1875, 55.

25149. Lai pūķis netiktu klētī,
tad pie klēts lodziņa jāpakar veca

rata rumba, kas no abiem galiem
aizbāzta ar sērmūkšļa tapām.

F. Brīvzemnieks, 1881. VI, 198.

25150. Kas grib, lai pūķis netik-

tu klētī, tam jāpakar pie klēts lo-

dziņa veca rata rumba, kam abi

gali aizbāzti ar sērmūkšļa vadžiem.

F. Brīvzemnieks, 1881. VI, 198.

25151. Pūķis esot ļauns gars, bet

kāds viņš bijis, to nezina neviens

teikt. Tik to ļaudis redzējuši, ka vi-

ņam bijusi gara, ugunīga aste, kad

tas pa gaisu skrējis. Tiem pūķis ne-

varot nekā ļauna darīt, kas esot ti-

cīgi cilvēki.

Kleinhofs F., Naudīte. Jrn. V. 150.

25152. Pūķi parādoties visādos

veidos: dažs par gaili, dažs par

briesmīgi lielu kaķi ar lielām acīm,

dažs atkal citādā veidā. Viņi tikuši

turēti mājā sevišķā kambarītī un

tos vajadzējis labi uzpasēt. Kad

maizi cepuši, tad vajadzējis pūķim

papriekšu dot, jo citādi, kad viņu

aizkaitinājuši, tas nodedzinājis mā-

jas, vai arī aizskrējis projām. Šie
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pūķi varējuši visur iekšā un ārā

tikt: kā pa atslēgas caurumu, tā ari

pa vismazāko šķirbiņu. Naktīs vi-

ņi gājuši citu ļaužu klētīs, piebēru-
ši maisus un nesuši saviem saimnie-

kiem. Naktīs daudzreiz varējis re-

dzēt, ka viņi skrējuši, uguns vien

nostiepusies pakaļ kā slotiņa. Bet

kad tādu pūķi šāvuši, vai arī citādi

kā maitājuši, tad labība vien pabi-
rusi.

K. Celmiņš, Lubāna.

25153. Kad pūķi redz skrienam,

tad vajaga tikai nogrūst bikses vai

brunčus, un pūķi tūliņ samaitāju-
ši, viņam izbiris maiss.

X Celmiņš, Lubāna.

25154. Stāsta, ka tas un tas re-

dzējis pūķi kā sarkanu gaili, aste

tam bijusi gara, gara kā uguns.

Skriedams tas zeltu sadedzinājis og-

lēs; bet kad saimnieks tās savāc,

ieber šķirstā un prot pūķa vārdus,

tad tās paliek par naudu.

Māteru Juris, Balt. Zemkopis,
1880, 99.

25155. Pūķis laižoties pa gaisu.

Viņš esot ar lielu asti. Galva viņam
esot spīdīga kā zvaigzne un aste

zilgani sarkana.

H. Skujiņš, Aumeisteri.

25156. Pūķis, stiepdams savam

saimniekam mantu, skrien pa gai-

su tāpat kā putns, un tā šim džirk-

steles vien no pakaļas put. Viņš
diezcik augstu neskrien, bet tā tais-

ni vien Drom.

H. Skujiņš, Aumeisteri.

25157. Pūķus izšķirot divās da-

ļās: maizes pūķi un naudas pūķi.
Varot arī pazīt, kurš pūķis (ejot)

skrienot pa gaisu ar svētību uz mā-

ju un arī kurš tikai vēl dodoties to

saraust. Pirmais esot sarkani zils

un uz darbu skrejošais gaiši spī-

doši sarkans.
K. Bika, Gaujiena.

25158. Pūķis parādoties kā liela

čūska, kas pa gaisu skrienot. Tas

gals, kas pilns ar labību, esot zils,

tukšais gals esot sarkans.
P. Š., Rauna.

25159. Vecāki ļaudis piedarbā,

vētījot labību, arvien durvju sliek-

snī iesprauž nazi, lai pūķis viņa

labību nenovilktu uz kaimiņu.

L. Latkovskis, Latgale.

25160. Ja grib pūķi pieradināt,
tad jāsamērcē siers sukura ūdenī

un jānoliek uz dzirnavām. Siers

jātaisa burvim.

J. Jakans, Bebrene.

25161. Septiņi gadi vecs gailis iz-

dēj olu, no kuras var pūķi izperēt.

[Sal. gailis.]
P. Š., Rauna.

25162. Sarkans gailis pēc devi-

ņiem gadiem dējot vienu olu, kas

apprecējušam vīrietim jānēsā dienu

un nakti kreisajā padusē, tad tur

tiekot pūķis izperināts.

Mājas Viesis, 1881, 23 (183).

25163. Ja gaili turot 7 gadi, tad

septītā gadā viņš izdēšot olu. Šī ola

jānes 3 gadi padusē, tad no šīs olas

iznākšot pūķis.
J. Bitaks, Litene.

25164. Kad gaili tur trīs gadus,
tad trešo gadu viņš izdēj olu, no

kuras var izperēt pūķi. Tikai ola

jāperē cilvēka padusē.
L. Žagata, Krūte.

25165. Jāizmeklē pavisam melns

gailis, tas jātura deviņi gadi, de-

vītā gada beigās gailis izdēj vienu

olu. Tā ola saimniekam jānēsā sep-

tiņas nedēļas padusē, tad no tās iz-
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šķiļas melns putniņš, kas prasa, lai

saimnieks šim atvēlot visu savu

saimi. Kad saimnieks apsola, tad

putniņš par septiņām dienām izaug

par pūķi.
A. Gari-Jone, Domopole.

25166. Pūķi varot iegūt arī tā:

kad vecs gailis izdējot olu, tā cilvē-

kam azotē jāizperinot. No viņas iz-

šķiļoties pūķis.

H. Skujiņš, Aumeisteri.

25167. Pūķis cēlies no gaiļa olas.

Senāk kādam saiminiekam ir bijis

deviņi gadi vecs gailis, tas izdējis
olu un no tās olas izperinājis pūķi.
Tas novietots uz kūts augšas un ēst

tam nests arvien pirmajam. Pūķis
esot varējis pārvērsties par dažā-

diem dzīvniekiem, kā: peli, putnu
un cilvēku.

G. Pols, Vecgulbene.

25168. Ja grib pūķi izperēt, tad

vajag turēt gaili pieci gadi. Tad šis

gailis izdēs olu; šī ola jāperē seši

gadi vecai vistai.

J. Jakāns, Bebrene.

25169. Reiz kādam bagātam
saiminiekam bijuši pūķi, tie gāju-
ši uz kaimiņu rijām un nesuši ārā

labību. Reiz pūķi iegājuši kādā ri-

jā un ar maisiņiem nostājušies pie

graudu ķirpas, likdami graudus

maisiņos, teikuši: „Cik graudiņu,
tik pūriņu." Tos pamanījis nabaga
saiminieks, gājis rijā un sitis ma-

zos vīriņus ar spriguli. Tiem nu

maisiņi pārplīsuši un graudi izbi-

ruši, kur pēc esot radies pilns
klons graudu.

G. Pols, Sece.

25170. Pūķi atnes visādu svētību

saimniecībā, it īpaši sviestu un pie-
nu. Ja saimniece grib tos uzturēt

labā prātā, tad tā tos ēdina ar bie-

zu putru, kuru tā ieliek ratu rum-

bā. Ja kāds cits izēd pūķim nolik-

to barību, tad pūķis sadusmojas un

aizdedzina ēku.

R. Kalniņš, Udze.

25171. Ja redzot pūķi skrējām,
tad jānolaižot bikses un jāsaucot:

~Pūķam biksas nokrita!", tad viss

nesums paliekot tai vietā.

J. Bitaks, Litene.

25172. Ja redz pūķi pa gaisu
skrējām, tad vajag ūzas raut un

valcīt ap koku.

N. Stepanovs, Nīca.

25173. Ja ieraugi pūķi skrejot,
tad atpogā bikses, lai tās nokrīt; tad

pūķis nometīs savu nesamo.

J. Jakans, Bebrene.

25174. Ja, malējai maļot, pūķis
labību pieber klāt, tad vajag izvilkt

maļamo milnu un ar kreiso roku

sist pa to vietu, kur milns augšā

piestiprināts; pūķis tad tūliņ aiz-

bēg.
J. Jakans, Bebrene.

25175. Kur pūķis mita, tur ar-

vienu bij visāda pilnība. Dienas

gaismai nodziestot, (vakarā) tas

pārnāca mājā. Kad tas nāca pilnu

nastu, tad bija zils, bet kad tukšu,

tad bija sarkans. Pūķis skrēja ļoti

ātri, pa dienu kā viesulis. Kur tas

skrēja, tur nolasīja visu labāko, kas

tam ceļā gadījās. Kad to lamāja

par cūkas sūdu un tam meta ar

sūdu kunkuļiem, tad tas aizgāja,
kur nācis. Kāds zemnieks reiz vie-

sulim metis ar mazu duncīti (tu-

teniņu). Pēc kāda laika viņš aiz-

braucis uz Rīgu un tur, savas pre-

ces izdevis, ticis no tirgotāja pa-

mielots, pie kam uz galda ierau-

dzījis savu paša tuteņu.

A. 2eibe.
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25176. Ja pūķi redzot mājā ie-

skrienam, tad tutens sienā jāiedur.
Tad pūķis vairs prom netiekot. Tai

pašā dienā atnākšot pūķa pieturē-

tājs un lūgšot pēc kādas lietas. Ja

nedodot, tad saimniekam jāno-
mirstot.

J. Bitaks, Litene.

25177. Lai pūķis nevarētu tikt

klētī, tad uz klēts lodziņa vajaga

pakārt veca rata rumbu, aizsistu

no abiem galiem ar sērmūkšļa va-

džiem.
F. Brīvzemnieks, 188.1. VI, 198.

25178. Skopiem bagātiem saim-

niekiem klētī uz apcirkņiem sēž

pūķis, kas sargā viņu mantu.

J. A. Jansons, Jelgava.

PŪPĒDIS.

25179. Ja pupeža dumi tiek acīs,

tad acis sāp.
P. Š., Rauna.

25180. Ja pie acīm liek vilka ta-

baku (pūpēdi), tad sāp acis.

J. Zvaigzne, Rēzekne.

25181. Pūpēdis noder asins ap-

turēšanai.

Gelehrte Bevtrāge, 1765.

PŪPOLI.

25182. Ja pavasarī maz pūpolu,

tad nākamo vasaru nebūs kartu-

peļu.
A. Dragone, Palsmane.

25183. Ja pavasarī pūpolu daudz,

tad aug ļoti daudz zirņu un pupu.

V. Baltais, Lubāna.

PŪPOLU SVĒTDIENA.

25184. Pūpolsvētdienas rītā va-

jagot tam cilvēkam, kas mājā pir-
mais pieceļoties, no rīta paņemt

pūpolu slotiņu un pērt vēl gulošos

mājiniekus, skaitot šādus vārdus:

~Pūpoli, pūpoli, apaļš kā pūpols,
sarkans kā ābols, vesels kā ūdens,

bagāts kā zeme!" Varot arī teikt:

~Pūpolī, pūpolī, slimība ārā, vese-

lība iekšā!" Tad šie nopūpoļotie
esot visu gadu veseli, bagāti, apaļi

un sarkani.
A. Aizsils, Lubāna.

25185. Pūpolu svētdienas rītā

kūla ar pūpolu slotiņām sevišķi

bērnus, gultā gulošos, uzrunājot:
~Audz apaļš kā pūpols! Veselība

iekšā, neveselība ārā!" Pūpolu slo-

tiņas paglabāja, tās nesot svētību

mājā.
Aizkracnieks, Tirza.

25186. Pūpoldienas rītā katrs

cenšas agrāk piecelties un ar pūpo-

liem tos, kas vēl gultā, piepērt, lai

dabūtu no tiem par soda maksu

Lieldienas rītā olas. Pie pēršanas
dzied tā: ~Virbu, varbu olas, olas,

Olas vidū, pūpols apkārt."

L. Vigante, Jelgavas apr.,

Jaunpils.

25187. Pūpolu dienas rītā jāsa-
lauž pūpoli un ar tiem jāper tas cil-

vēks, kam grib labu vēlēt, un jāsa-
ka: „Esi mīksts un apaļš kā pū-

pols!"
G. Pols, Baldone.

25188. Pūpolu svētdienas rītu,

kamēr vēl citi guļ, manījās kāds

agrāk piecelties un nopērt citus ar

pūpoliem sacīdams: „Apaļš kā pū-

pols, apaļš kā pūpols!"
J. Rubenis, Ērgļi.

25189. Pūpolu svētdienā priekš

saules jānogriež kārkli ar pūpo-
liem un jānoper guļošie cilvēki, tei-

cot: „Sveiks, vesels visu gadu,
audz apaļš kā pūpols!" tad tie būs

veseli visu gadu.
J. Apsalons, Sēļpils.
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25190. Pūpolu svētdienas rītā

tas, kurš pirmais uzceļas, dabon pū-

polus un ņem tos pērt, kuri vēl

guļ. Pie pēršanas skaita šādus

vārdus: „Apaļš kā pūpols, vesels

kā pauts", kurus atkārto vairākas

reizes.

K. Corbiks, Sīpele.

25191. Pūpolu svētdienā jāņem

pūpolu zars, jāsit ar to kādam un

jāsaka: „Apaļš kā pūpols, lunkans

kā žagars!" Tad augot vesels un

izveicīgs.
K. Corbiks, Jelgava.

25192. Pūpolu svētdienas rītu

kādam no mājiniekiem jāpieceļas

agrāki par citiem, jānoiet uz me-

žu, jānolauž tur pūpolu rīkste no

apses vai kārkliem, jāsteidzas uz

mājām un gulētāji jāmodina ar pēr-
šanu, pie kam jāsaka: „Apaļš kā

pūpols! Ruņģītis ruņģots kā pū-

pols." Tas jādara tādēļ, lai viņi
nākošu vasaru visi būtu veseli un

spirgti. [Ir jāšaubās, vai ruņģis nav

tīšām ielikts.]
Alksnis-Zundulis, Dobele.

25193. Pūpolu svētdienā bērni

jāper ar pūpoliem, jo tad tie aug

apaļi kā pūpoli un ir rātni.

A. Užane, Skujene.

25194. Pūpolu svētdienā vajag

priekš gaismas ar pūpoliem pērt

cilvēkus, tad tie labi mudīgi.

R. Bērziņš, Džūkste.

25195. Pūpolu svētdienā jāceļas

priekš saules un jānooer cits ar pū-
poliem, lai aug apaļš kā pūpols.

O. Līde, Rauna.

25196. Pūpolu svētdienā agri no

rīta, pirms saulītes lēkšanas, jāper
visi cilvēki un kustoņi ar pūpo-

liem, tad kustoņi un lopi palie-
kot brangāki, bet cilvēki — skais-

tāki.

K. Briežkalns, Dole.

25197. Pūpolu svētdienas rītā

jākuļas ar pūpoliem, lai augtu
apaļš kā pūpols, lai veselība ietu

iekšā un slimība ārā un lai augtu
mīksti zirņi, kādēļ arī zirņi jāvāra
un jāēd.

F. Heidene, Talsi.

25198. Ja Pūpolu svētdienas rītā

agri perot cilvēkus ar pūpolainu
vītolu zariem un sakot: „Slimība

ārā, veselība iekšā!" tad slimības

nelīpot.

J. Bilaks, Litene.

25199. Ja Pūpolu svētdienā ar

pūpoliem per cilvēkus, tad tie ir

mudīgi.
K. Lieljuks, Tērvete.

25200. Pūpolsvētdienas rītā,

kurš pirmais pieceļas, ir ar pūpo-
liem jāvirbā un jāsaka: „Slimība

ārā, veselība iekšā." Senākos lai-

kos gājuši pat uz otru māju vir-

bāt, pie kam par to virbātājam
deva pūpolus.

A. Skrūze, Saikava.

25201. Ja Pūpolu svētdienas rītu

per ar pūpoliem gulētājus un perot
saka: „Apaļš kā pūpols, apaļš kā

pūpols, sārts kā ābols, sārts kā

ābols", tad tie, kas tiek nopērti, ir

visu gadu apaļi kā pūpoli un sārti

kā āboli.

M. Macpane, Alsunga.

25202. Pūpolu svētdienā ap sau-

les lēkšanu jāiet uz mežu pēc pū-

poļiem, tad izaug apaļš kā pūpolis.

E. Gaile, Trikāta un Rūjiena.
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25203. Pūpolu svētdienas rītā

visi mājnieki jānoper ar pūpolu za-

riem, tad nopērtiem nākamā gadā
nebūs jāslimo.

V. Hazena, Nītaure.

25204. Ja Pupolsvētdien netiek

nopērts, tad visu gadu slimos.

M. Šķipsna, Gulbene.

25205. Pūpolu svētdienā bērni

jāper ar pūpoliem un jāteic: ~Aud-

zi apaļš kā pūpols un sārts kā lē-

coša saulīte!" Tad bērni izaug ve-

seli un apaļi.
A. Leimane, Mārsnēni.

25206. Pūpolsvētdienā peras ar

pūpoliem, lai būtu laba veselība,

un skaita šā: „Virbū, virbū! Apaļš
kā pūpols, sarkans kā sīpols! Sli-

mība ārā, veselība iekšā! Virbū,

virbū! Dosi olu, dosi olu? Virbū,

virbū!"
A. Zālīte, Bērzpils.

25207. Ja Pūpolsvētdien kāds

slims, tas jānoper ar pūpoliem, tad

paliek vesels.
E. Aizpurve, Lubāna.

25208. Pūpolu svētdienā per ar

pūpoliem un saka: „Erbo, erbo,

apaļš kā pūpols, sarkans kā sīpols,
veselība iekšā, slimība ārā."

A. Aizsils, Lubāna.

25209. Ja kādam cilvēkam grib
vēlēt labu, tad tas ir Pūpolu svēt-

dienas rītā jānopūpulo skaitot:

~Pūpulu, pūpulu, apaļš kā pūpols;
veselība iekšā, slimība laukā", tad

tas cilvēks būs vesels un stiprs.
A. Jugane, Beļava.

25210. Pūpolu svētdienā puiši
kūla meitas ar pūpoliem un par to

meitai bija Lieldienās puišam jā-
dod ola.

H. Skujiņš, Aumeisteri-

25211. Pūpolu svētdiena per ar

pūpoliem, lai blusas nekož.

A. Aizsils, Lubāna.

25212. Ar pūpoliem pēruši cil-

vēkus un lopus, lai tiem labi klā-

tos. Baznīcā svētītos pūpolus aiz-

sprauž aiz istabas spāres, lai pēr-
kons neiesperot. Tos kūpinājuši arī

ap slimiem cilvēkiem un lopiem.
Vajagot norīt vienu pūpolu, tad va-

sarā nebūšot bailes no pērkona.

B. Eriņa, Latgale.

25213. Pūpolu svētdienā, kad

nosvēta pūpolus, aizbāž tos aiz si-

jas un sargā, lai būtu ko bērnus

pērt; saka, ka to gadu godīgi bērni.

J. Rupjais, Asūne.

25214. Pūpolu svētdienā taisa

pūpolu koka krustiņus, kurus svētī

baznīcā, lai pērkons mājā nespertu.

P. Š., Preiļi.

25215. Pūpolu svētdienā cilvē-

kam vajaga apēst trīs pūpolu pum-

purus, tad tas nekad neslimos ar

drudzi.
R. Prikne, Asūne.

25216. Pūpolu svētdiena jāapēd
trīs pūpolas, tad pērkons nespers.

J. Rečs, Silajāņi.

25217. Pvupuļus, kurus nūsvē-

tej Pvupuļu dīnā, vajag īspraust
kaut kur muojas jumtā, tad voso-

ru pārkvuns naspers.
T. Nagle, Varakļāni.

25218. Lai nebūtu bailes no pēr-

kona, tad Pūpoldienā jāapēd viens

pumpuriņš no pūpola.
J. Zvaigzne, Rēzekne.

25219. Kas Pvupoldīnā nūrein

pvupola zīdu, tam nabvus bais

pārkvuņa.
Jaunais Vords, 1932. 111, 22.
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25220. Pūpolu svētdienā esot jā-
būt visu dienu mājās, tad dzīve

ejot visu gadu labi.

E. Aizpurve, Lubāna.

25221. Pūpolu svētdienas rītā

visi lopi jānokuļ ar pūpoliem, tad

lopi veseli.
P. Cakars, Ranka.

25222. Pūpolsvētdienā arī lopi

jāper ar pūpoliem, lai tie būtu ve-

seli un apaļi kā pūpoli.
E. Aizpurve, Lubāna.

25223. Ja Pūpolu svētdienas rītā

agri perot zirgus un lopus ar pū-

polainu vītolu zariem, tad lopi labi

barojoties.
J. Bitaks, Litene.

25224. Pūpolu svētdienas rītā go-

vis jāperot ar pūpoliem, lai būtu

brangas.
M. Priedīte, Meirāni.

25225. Ja Pūpolu svētdienā go-

vis noper ar pūpoliem, tad labas

govis.
K. Kristape, Olaine.

25226. Ar pvupolom juokyupy-

noj gūv's, tad vilki naīt kluot.

A. Ancans, Eglūna.

25227. Pūpolu svētdiena lopi jā-

per ar pūpoliem, lai tie būtu apaļi.

K. Lieljuks, Tērvete.

25228. Pūpolu svētdiena per lo-

pus ar pūpoliem, lai tie būtu labi

R. Bērziņš, Džūkste

25229. Pūpolu svētdienas rītā

jāper ar pūpoliem jēri, kumeļi, te-

lēni un jāsaka: „Apaļš kā pūpols,

dibens kā sīpols!" Tad tie labāk

padodoties.
K. Strautiņš, Mēdzūla.

25230. Pūpolu dienā priekš sau-

les lēkta jāpiedzirda govis apaļas,
tad viņas ir apaļas visu gadu kā

pūpoli.
V. Krieviņš, Daugmale.

25231. Pūpolu svētdienā ļaudis
baznīcā tīšām kāsē, lai aitām būtu

jēri pa pāriem.
K. Priknis, Asūne.

25232. Pūpolu svētdienā saim-

nieces dod aitām pūpolu pumpu-

rus, lai tās pa vasaru turētos pie
mājas.

K. Priknis, Asūne.

25233. Pūpolu svētdienas rītā

priekš saules ganiņam jānomazgā-

jas tekošā strautiņā, tad ganos ne-

nāks miegs.
J. Apsalons, Sērpils.

25234. Lai vasaru nenodegtu,
tad Pūpoldienas, Zaļās ceturtdie-

nas un Lielās piektdienas rītā bez

saules jāiet uz upi mazgāties.

E. Laime, Tirza.

25235. Ja Pūpolsvētdienas rītā,

saulei lecot, mazgā muti upē, tad

paliks skaists.

R. Svekre, Valka.

25236. Dienās starp Pūpolsvēt-
dienu un Zaļo ceturtdienu jāiet

pirms saules lēkta uz upi muti

mazgāt, tad kļūst skaists.

J. Pļaviņš, Skrīveri.

25237. Ja Pūpolu svētdienā gal-

vu sukā, utis aug kā pūpoli.

E. Bērziņa, Mārsnēni.

25238. Kad Pūpolu svētdiena su-

kā galvu, tad ir utis kā pūpoli.

J. Treimans, Bērze
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25239. Pūpolu svētdienā nedrīkst

galvu sukāt, jo tad augot tik lielas

utis kā pūpoli.
K. Corbiks, Valgunde.

25240. Pūpolu svētdienā ne-

drīkst matus sukāt, citādi galvā sa-

metas utis tik lielas kā pūpoli.
J. A. Jansons, Grenči.

25241. Kad Pūpolu svētdiena

sukā galvu, tad aug lielas utis.

A. L.-Puškaitis. J. Steglavs,
Jelgava.

25242. Pūpolsvētdienā nedrīkst

matus sukāt, citādi utis pieaugs kā

pūpoli.
A. Zālīte, Bērzpils.

25243. Ja Pūpolu svētdiena su-

kā galvu, tad utis aug kā pūpoli.
A. Šneidere, Pampāļi.

25244. Pūpolu svētdienas rītā

nav jāsukā mati, jo tad matos utis

aug kā pūpoli.

A. Braka, Meirani.

25245. Pūpoldienā nedrīkst ma-

tus sukāt, citādi utis augs kā pū-

poli.
L. Reiteris, Lubāna.

25246. Ja Pūpolu svētdienā sukā

matus, tad aug utis pūpolu lielu-

mā.

K. Lieljuks, Tērvete.

25247. Pūpolu svētdienā nedrīkst

ieskāt galvu, jo tad utis aug kā pū-

poli.
E. Bokura, Vecauce.

25248. Pūpolu svētdienā vāra

pūpolu putru: biezu putru ar zir-

ņiem.
K. Jansons, Vijciems.

25249. Pūpolu svētdienā Zane

allaž pupas un zirņus vārīja, jo tad

tie tai gadā labi izdošoties.

C. Fuchss, Zane, 1852, 12.

25250. Pūpolu svētdiena javara

zirņu biezputra.
M. Bērziņš, Vaidava.

25251. Pūpolu svētdiena javara

zirņi, lai zirņi padodas mīksti.

E. Aizpurve, Lubāna.

25252. Pūpolnīcā ēd sausus no-

vārītus zirņus un peras no rīta ar

pūpoliem. Kas no rīta agrāk pie-

ceļas, tam brīv citus izpērt pūpo-
liem, pie kam runā: „Ne es peru,

pūpols per!"
S. Novickis, Ilūkste. RKr. 11.

25253. Pūpolu svētdienā vāra

zirņu biezputru, lai nākamo gadu
laba raža ar aitām.

A. Bērziņa, Aloja.

25254. Pūpolu sestdiena vara cū-

kas galvu, tad cūkas barojas labi.

M. Brīdaka, Jaunroze.

25255. Pūpolu svētdienā vajag
vārīt cūkas galvas kausu ar klim-

pām, lai sivēni aug tik apaļi kā pū-

poli un tik gludi kā klimpas.

A. Bundža, Ķieģeļi.

25256. Pūpolu svētdienā jāno-

ķer kurmis, jāapglauda un tad ar

to pašu roku jānoglauda zirgi, tad

tie būs apaļi.
E. Aizpurve, Lubāna.

25257. Kad Pūpolu svētdienā vai

Zaļā ceturtdienā noķer kurmi, to

apglauda un ar to pašu roku ap-

glauda zirgus stallī, tad tie resni

un brangi.
J. Steglavs-, Jelgava.
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25258. Pūpolu svētkos jādod go-

vīm ēst sautēti sīpoli, tad būs vai-

rāk krējuma pie piena.
V. Līce, Līgatne.

25259. Lai govis vasaru nebizo-

tu, tad tām Pūpolu svētdien jāno-
berž mugura ar ledu.

J. Cinovskis, Snēpele.

25260. Pūpolu sestdienas vakarā

aiz kūts paspārnes rīkste jāaizbāž,
lai vasaru govis nebadās.

K. Jansons, Pilda.

25261. Pūpolu svētdienā kūti un

stalli izpušķoja ar pūpoliem, tad

lopi labi padevās.
H. Skujiņš, Palsmane.

25262. Lai kūtī mušas neaugtu,
tad Pūpoldienas, Zaļās ceturtdienas

un Lielās piektdienas rītā bez sau-

les jānoslauka kūts griesti.
E. Laime, Tirza.

25263. Pūpolu svētdienas rītā,

nevienam nezinot, jāiet uz kaimi-

ņiem aitām vilnu cirpt, tad tam bi-

tes neiznīkstot.

E. Aizpurve, Lubāna.

25264. Pūpolu svētdienā ne-

drīkst neko no meža nest mājā, ci-

tādi vasaru čūskas nāks mājās.
A. Gulbis, Nogale.

25265. Ja Pūpolu svētdienā iet

pēc pūpoliem, tad vasarā redz

daudz čūsku.

V. Holcmane, Vandzene.

25266. Pūpolsvētdienā svētītie

pūpoli jāmet ugunī, kad pērkons
tuvojas. No šiem dūmiem izšķirsies

negaisa mākoņi.

A. Zālīte, Bērzpils.

25267. Pūpoļu svētdienā izgrābj

pelnus no krāsns, kurus tad vēlāku

sēj kopā ar rāceņiem, lai tos tārpi

neēstu.

P. S., Preiļi.

25268. Kurš gans Pūpolu svēt-

dienā agri no rīta pirmais ienesīs

istabā (kukņā) skaidas, tas vasarā

atradīs daudz putnu perēkļu.
O. Darbiņš, Birži.

25269. Kas Pūpolu svētdien

dzird dzeguzi kūkojam, tam tai

gadā jāmirst.
J. Cinovskis, Snēpele.

PŪRS (brūtes).

25270. Brūtei pūrā jāliek tikai

neatadīti (nenorauti) cimdi un ze-

ķes.

K. Jansons, Plāņi.

25271. Kad briutes pyuru nas,

tad navar likt uz slīkšņa; tad dzei-

ve byus slykta.
T. Nagle, Varakļāni.

25272. Kad jaunais vedējs nesa

ārā brūtes pūru, tad tam bija jā-
uzliek uz pūra vāka zelta gabals.

G. Pols, Vecgulbene.

25273. Meitas pūru aizvedot,

skapī jāieliek akmens, lai neatšķir-
tos no vecākiem.

H. Krastiņa, Unguri.

25274. Kāzās visi pūri bijuši pār-
klāti ar baltiem palagiem un ar ga-

rām dzīparu jostām apsieti, bet

brūtes pūrs pazīšanas dēļ bijis vēl

ar staipekņiem izpušķots. Uz vi-

sām tīnēm sēdējuši cilvēki virsū

un pie visiem tad arī notikusi kau-

lēšanās.

A. Ģēģeris, Vecpiebalga.
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25275. Otrā kāzu dienā vedēji
ņēma brūtes pūru: tīni, aitas un arī

govi, kuru gan mēdza vest brūtes

māsas, un brauca uz brūtgāna mā-

ju. Pūru vedot, vedēji brūtes galā
„zaga", ko varēja (karotes, kausus,

kannas, glāzes), un ja neatņēma,
tad aizveda uz brūtgāna māju.

J. Rubenis, Bērzaune.

25276. Kad pyuru vad, juosa-

gulst viersā, lai cytys muosys uot-

ruok vad.
A. Borozinska, Barkava.

25277. Sestdien pēc pusdienas

brūtgāns ar saviem biedriem un

kādu vecāku cilvēku brauc uz brū-

tes māju pēc pūra.
Mājas Viesis, 1861, 237.

25278. Puru ved ceturtdienas,

sestdienās.
P. Š., Rauna.

25279. Kad, pūru vedot, ceļā no-

tiek kāds sarežģījums, piem., zirgs

paklūp, groža izgrožojas v. 1.1., tam

neesot laimīga dzīve; bet ja zirgs

izjūdzas, tad tie šķiršoties.

G. Pols, Vecgulbene.

25280. Bryutis pyura gūvu na-

dreist slaukt, tod vysu laiku gūvis

byus kai izslauktvs.

A. Borozinska, Barkava.

PURS (mērs).

25281. Rudenī labības pūru ne-

strīķējot, lai pavasarī badu nepie-
zīlētu.

H. Skujiņš, Smiltene.

25282. Uz pura nedrīkst sēdēt,

būs pulka parādu.
E. Bērziņa, Mārsnēni.

25283. Berot, mērot nekad neva-

jaga piesist pie pūra malas, tad ilgi
vairs nemērīsi.

A. Bērziņa, Aloja.

RADI.

25284. Kad sapnī redz radinie-

kus, tad būs jauks laiks.

K. Lielozols, Nīca.

RAGANA.

25285. Par latviešu sievām stās-

ta, ka viņas zinot tādu mākslu, ka

varot naktī ar uguni apkārt lais-

ties.

P. Einhorns, 1649.

25286. Es pieminos redzējis sie-

vu, katra ik augstos svētkos pie
Dieva galda gāja .. . Viņa priekš
tiesu tapa apsūdzēta burvības dēļ,

pati izsacījās ragana esoti, un ka

viņa, pie Dieva galda bijusi, darī-

jusi jir, tas neklājas man ikkatram

šinī vietā sacīt.

J. Mancelis, 1654. 11, 154.

25287. Tagad ļaudis vairs nezi-

na starpību starp raganām, lau-

mām un spīganām jeb spīgainām.
Vienā vietā tās sauc par raganām,
otrā par laumām, trešā par spīgai-
nām.

Tādas ļaunas sievietes stāvot sa-

karā ar velnu, apmeklējot otra lo-

pus un pieburot no tiem visu labu-

mu sev. Viņas nevien atņemot otra

pienu, bet arī maitājot pašus lopus.
Tam nolūkam viņas atstājot cie-

ma mājā visādas nešļavas, kā: olas,

kaulus, gaļas gabalus un par visām

lietām tā sauktos „raganas vēmek-

ļus".

Uz piestas uzsēdušās, viņas va-

rot laisties pa gaisu. Viņas pārvēr-
šoties arī par žagatām, kukaiņiem,
mušām un bitēm. Pret viņām va-

rot cīnīties tikai ar burvības palī-
dzību.

F. Brīvzemnieks, 1881. VI,

163 un 164.
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25288. Raganas ir tādas sievie-

tes, kuru dvēseles varot atšķirties
no miesas, apmeklēt kaimiņus, at-

ņemt tiem pienu un maitāt lopus.
Kad raganas dvēsele aizlaidusies

un ka tad kāds viņas miesu apgrie-
žot uz otru pusi, tad dvēsele vairs

nevarot miesā ieiet un ragana ar to

nobeidzoties.

F. Brīvzemnieks, 1881. VI, 202.

25289. Kas grib palikt par spī-

ganu, tai vajagot Vasaras svētku

sestdienā pirtī nopērties, tad ietīties

baltā palagā un uz mutes nogulties
krūmos. Tad atnākšot velns bites

izskatā, dūkšot kādu laiku ap to

apkārt un pēdīgi ielīdīšot tai pa-

kaļā. Pēc tam šī sieva jau esot

īsta spīgana un piederot velnam.

F. Brīvzemnieks, 1881. VI, 202.

25290. Citi stāsta, ka spīgana

esot kā degoša slota, jeb kā siena

guba, degoša ar zilu uguni.

F. Brīvzemnieks, 1881. VI, 202.

25291. Burvjus un raganas var

saukt par amata brāļiem un mā-

sām. Tāpat kā burvji tīko savam

tuvākam ļaunu darīt, tāpat arī ra-

ganas... Raganas varot atņemt otra

lopam pienu, un pašas saviem jeb
arī kāda cita lopiem to atkal pie-

burt, vai arī cita lopu pienu samai-

tāt, tā ka tas stiepjoties un ar

asinīm esot sajaukts. Kad ragana

gribot kādas saimnieces lopiem pie-

nu atņemt, tad viņa ejot uz tās ga-

nībām un salasot vecus lopu mēs-

lus. Turklāt arī jāzinot, kurus der

ņemt un kurus nē. Sameklētos lo-

pu mēslus ragana papriekšu sakal-

tējot, samaļot smalkus, apvārdojot

un iedodot ar barību tām govīm,
kurām gribot pievest svešo pienu.

Kad ragana gribot otra lopiem
tikai pienu samaitāt, tad viņa rītā

priekš saules lēkšanas ejot pa ga-

nībām krustām un šķērsām un tai-

sot rasā sliedes. Kura govs nu ēdī-

šot zāli uz raganas sliedēm, tās pie-
nam tāds sliktums klāt, kādu raga-

na novēlē.

Raganas varot nevien lopiem kai-

tēt, bet arī saimei, maziem bērniem,
ēkām, saimniecībai, tīrumiem v. t.

t. Daudzreiz atrod tīrumā sapītus

rudzus, kviešus jeb citu labību, kas

esot raganu darbs; caur to viņas
gribot atņemt tīrumam auglību un

labībai briedumu. Par raganām
tiek arvien turētas vecas, nesmukas,

salīkušas vecenītes. Visas raganas
arī neesot vienādas, bet viena par
otru stiprāka un gudrāka. Viena

ragana varot arī strādāt pretī otras

raganas darbiem. Tāpat arī citiem

cilvēkiem, kas zinot īstos līdzekļus,
esot iespējams padarīt raganas dar-

bus nekaitīgus.

Balss, 1878, 23.

25292. Lielā piektā jeb arī Jāņa
dienā raganas staigā ar vaļējiem
matiem un slaucenēm rokā pa ga-
nībām un salasa sakaltušus govju

mēslus, ar ko varot sev pieburt
svešu govju pienu. Ja tai laikā

redz savu lopu tuvumā sievieti ar

baltu slauceni, tad vajaga to pa-
nākt un noņemt viņai slauceni.

Viņa tad ļoti žēlīgi lūgsies, lai at-

dod slauceni, bet to nevajaga da-

rīt, jo citādi būs pašam nāve klāt.

Ja ragana slauceni nedabūs, tad vi-

ņai būs jāmirst. Ragana ir tik stip-

ra, ka visstiprākais vīrietis to ne-

var pārspēt. Tik tad to var uzva-

rēt, ja ķer starp kājām.

F. Brīvzemnieks, 1881. VI, 203.

25293. Raganas darot krusu un

vētru un plēšot sauli un mēnesi.

G. F. Stenders, Kurzeme.
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25294. Raganas skrienot uz kru-

ķiem jeb uz slotām pa gaisu.
G. F. Stenders, Kurzeme.

25295. Raganas jājot pa gaisu uz

slotas kāta, vai arī uz bluķa.
V. Pilipjonoks, Asūne.

25296. 1808. g. lūdz viena saim-

niece Grobiņas mācītāju aizlūgt par
viņu Dievu, jo ļauni ļaudis esot iz-

runājuši, ka viņa esot ragana un

nojemot svešiem lopiem pienu un

sviestu.

Kurzemes draudžu chronikas 11, 96.

25297. Kad govis nav pienīgas,
tad raganas, ganiem neredzot, esot

gājušas slaukdamas no pakaļas.
K. Silings, 1832. g., Tirza.

25298. Tauta tic raganām, kas

pārvēršoties par kaķiem un žaga-
tām un uz āža pa gaisu jājot.

B. Bergmanis, Magazin, 1838,

VI, 151.

25299. Ļaudi runova, ka raga-

ņas var skrīt vai uz luopstas, vai uz

slūtas, aba uz pīstas pa augši tai

kai putni. Juos skraidjēja naktīs

uz taida a taida kolna, kur ar val-

nim dancova un dasalaidja vvsai-

du nagūdjeigu un bezkauņeigu dor-

bu. Spāku un gudreibu juos aptur

nu vaina.

J. Macilewicz, Pawujciejszona,

Viļņa, 1850, 213.

25300. Raganas un laumas pār-
vēršot cilvēkus par zirgiem un jā-

jot ar tiem par nakti. No rīta tādi

cilvēki jūtoties ļoti nomocīti.

F. Brīvzemnieks, 1881. VI, 153.

25301. Kas par raganu jeb vilk-

aci grib pārvērsties, tam jāuzmeklē

liepa jeb ozols, pie kura baroti ve-

ļi, jāatrok vaļā tā koka saknes, jā-

izģērbjas gluži plikam un jāizlien
caur atraktu sakņu starpu.

J. Jansons, Plāņi.

25302. Kas par raganu gribējis
palikt, tam caur zirga sakām vaja-
dzējis izlīst.

K. Jansons, Plāņi.

25303. Ja kas grib palikt par ra-

ganu, tad tam jāiet Jāņa naktī uz

mežu tik tālu, kur nedzird ne su-

ņa riešanas, ne gaiļa dziedāšanas,
tur tad viņu velns iemāca raganas
amatā.

A. Smagars, Ludza.

25304. Reiz dzīvojusi kāda pare-

gone, ko kāds lielskungs Rīgā caur

strojām dzinis par to, ka viņa tei-

kusi, ka viņu velns jau dzīvu kā

savu zirgu braucot.

K. Jansons, Plāņi.

25305. Šī meita paregone pasacī-
jusi, kad būs sausie gadi, slapjas
vasaras un ārstējusi arī dažādas sli-

mības. Priekš pareģošanas tai no-

trūkusi valoda: tā rādījusi rokām

visādas māžīgas kustības un zīmes.

Pēcāk, kad viņa varējusi runāt, tā

visu izskaidrojusi. Rīga tanī laikā

vēl bijusi tik maza, ka šai meitai

sadevuši rokā visas Rīgas atslēgas,
lai tā viņas izdala, kam katra ir

piederīga, ko meita arī uz mata iz-

darījusi.
K. Jansons, Plāņi.

25306. Kā jau zināms, raganas

reizām ir neredzamas. Ganos, kad

govis stāv, var tik vien dzirdēt, kad

kāda no stāvošām govīm sāk žēli

dīkt, to nu ragana katrā ziņā slauc.

Tad tik vajaga pieskriet klāt, iesist

govij un to patrenkāt, lai izjauktu

raganas ļauno darbu. Lai nu va-

rētu viņu redzēt, tad vajaga visu-

pirms nosist čūsku. Kad čūska no-
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sista, tad tūlīt to vajaga aizgādāt
drošā vietā un viņas mutē ielikt zir-

ni. Tikmēr jāpagaida, kamēr zir-

nis uzaug un sāk ziedēt. Tad nu

tas zieds jānorauj un piespraudu-
šam pie cepures jāiet ar to baznīcā.

Jau tūlīt baznīcā varētu raganu re-

dzēt, ja tik tā tur būtu ienākusi.

Visu laiku šādā vīzē iegūtu zirņa
ziedu pie cepures nēsājot, var da-

būt redzēt raganu. Un kad nu to

ar ierauga pie govju slaukšanas,

tad, zināms, cita nekā nevajaga, kā

to tikai kantēt un īsteni iešaustīt.

Daudzreiz jau ar gani pēc govs dīk-

šanas sākuši to dzenāt, bet tik vien

dzirdējuši, ka aizgājusi pa mežu,

šņākdama vien un kokus lauzīda-

ma, bet redzēt jau nevarējuši. Bet

ja nu izdara augšā minētās lietas,

tad esot dažam izdevies to redzēt.

K. Bika, Gaujiena.

25307. Raganas varot pārvērsties

par čūsku, rupuci, vaboli, mušu un

citiem kustoņiem.

G. Pols, Vecgulbene.

25308. Raganas varot pārvērsties

par visu visādiem kustoņiem, pat

par mušu un krupi. Par krupi
tā ierodoties allaž citu saimnieču

kūtī un izzīžot govīm pienu.
V. Runtulis, Vilce. Jrn., V, 147.

25309. Raganas, laumas, mēdzot

nereti žagatas izskatā apkārt blan-

dīties, tikai šīm žagatām neesot as-

tes. Tādas bezastes varot vienīgi
ar skaidru sudrabu nošaut.

L.-P. V, 1894, 1. J. Lēmanis,

Liediķi.

25310. Raganām ir bijuši sūtņi

lietuvēni, vardes un rupuči; lai tos

atturētu no ielaušanās kūtīs un ci-

tās telpās, tad vajadzēja uzvilkt

krustu uz durvīm.

G. Pols, Vecgulbene.

25311. Ja pirtī raganai uzlej
aukstu ūdeni, tad viņa izšauj asti.

[Sal. vilkatis.]
L. Lupiķis, Dzelzava.

25312. Kas gavēņa pirmo piekt-
dienu iet pie otra dzert, tā esot ra-

gana.
J. Daizis, Nīca.

25313. Raganas vēlējušās svēt-

dienās pa dienas vidu purvu ma-

lās.
K. Jansons, Plāņi.

25314. Jāņa nakti raganas jājot
uz krāsns slaukāmās slotas ap kū-

tīm un beidzot pārskrienot šķērsu

par kūts jumtu. Govis tad esot ap-

burtas, nedodot vairs piena un cil-

vēki sakot: ~Ragana apjājusi."
K. Skujiņš, Smiltene.

25315. Raganai ne uz kādu jau-
tājumu nedrīkst atbildēt, pavisam
nebūs sacīt, ka tas tā ir, kā prasa.

C. Fuchss, Zane, 1852, 7.

25316. Lai atsvabinātos no ra-

ganām jeb spīganām, vajaga sala-

sīt viņu mēslus un nolikt tādā vie-

tā, kur tos var atrast. Pusdienā jā-
iet uz to pusi, kā neviens neredz,

un jāskaita tēva reize, bet: „Izpes-
tī mūs no ļauna", vietā jāsaka:

„Neizpestī mūs no ļauna!" Tad jā-
izurbj rijas ziemeļa puses sienā cau-

rums, jāiebāž tur tie mēsli un cau-

rums jāaizsit ar sērmūkšļa vadzi.

Bet to nedrīkst neviens ne redzēt,

ne zināt.

F. Brīvzemnieks, 1881. VI, 203.

25317. Kad govis nedod piena,

jeb kad piens ir zilgans, bez krēju-
ma un drusku pastāvējis velkas,
tad govis ir apburtas. Lai uzmek-

lētu vainīgo, jāņem slota un no vi-

siem kaktiem jāsaslauka mēsli ista-

bas vidū. Tad jāņem sievietes
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krekls, jānoberž ar to kāda govs no

galvas līdz kājām, jāieber tur sa-

slaucītie mēsli, jāsasien kreklam

abi gali ar auklu, tad jāliek krekls

uz sliekšņa un jāsāk sist. Nevaja-

ga tomēr sist pa saites vietu, jo tad

ragana būs beigta. Drīz vien at-

skries ragana un lūgsies piedoša-
nas. Ja ragana jeb burvis neatnāks,

tad no kaimiņiem dabūs dzirdēt,

kas pa zemi vāļādamies ir tai laikā

kliedzis, kad krekls tika sists. Tas

ir tas vainīgais. Ja tā māja nav

tālu, kur ragana jeb burvis dzīvo,

tad sitējs pats dzirdēs kliegšanu.

F. Brīvzemnieks, 1881. VI, 203.

25318. Ja ierauga raganu, kas

"kā sarkana svītra laižas pār debe-

sīm, tad jāņem zilas vilnas dzija un

ar diviem pirmiem pirkstiem jāie-
sien tur 9 mezgli. Tad ragana būs

piesieta un drīz vien nāks prasīt
dzert. Ja viņa dabūs dzert, tad tā

būs brīva; bet jātas neizdosies, tad

tai jāmirst.
F. Brīvzemnieks, 1881. VI, 203.

25319. No spīganām jeb lau-

mēm var šā izglābties. Jāuzņem

viņu vēmekli jeb nešļava, jāieliek

govs kreisajā ragā un jāaizsit cau-

rums cieti. Uz aiztaisāmā koka jā-

uzzīmē 9 krusti un rags jāaizliek

aiz devītā sētas mieta, kas stāv sē-

tas ziemeļa pusē. Kas ragu noliek,

tam nebūs nekādas nelaimes, bet

spīganas vairs tai mājā nenāks lo-

pus maitāt.

F. Brīvzemnieks, 1881. VI, 203.

25320. Lai uzzinātu, kura raga-

na, tad vajaga ņemt raganu vēmek-

ļus un cepurē pakārt skurstenī. Ot-

rā dienā ragana nāks dzert prasīt.

Ja dzert nedos, tad ragana nomirs.

P. Āboliņa, Jelgava.

25321. Jāuzmeklē spīganas mēsli

un jāiemūrē krāsnī. Trešā dienā

atnāks spīgana un lūgs dzert jeb

pīpi iepīpēt. Bet nevajaga nekā dot,

jo citādi tā būs kā zivs ūdenī.

F. Brīvzemnieks, 1881. VI, 203.

25322. Plintē jāielādē dzīvsud-

rabs un jānoskatās, kad spīgana
sāks maitāt lopus. Spīgana gan jau
laikā sargu pamanīs, pacelsies un

gribēs aizlaisties, bet ja sargs tūliņ
šaus un trāpīs sirdī, tad spīgana
mirs.

F. Brīvzemnieks, 1881. VI, 203.

25323. Ja kādā mājā raganas

pa nakti govis slauc, tad zem sliek-

šņa jāpaliek govju nagi un spalva;
tad raganas netiek iekšā.

H. Kreicberga, Lestene.

25324. Viena skrīveriešu saim-

niece, Siksnēnu Trīne, senāk agri

Jāņu rītā salikusi rupučus vīzē un

ačgārni vilkusi pa savu un kaimi-

ņu olnīcu. Kurš rupucis izlēcis, to

sapērusi un iedzinusi atpakaļ vīzē

teikdama: „Pikim kāmim manā

ķērnē, kaimiņ' mātei šķīstumiņš."
Pati bijusi plika un mati vaļā. Tad

atkal agri no rīta skrējusi ap kai-

miņu rudzu lauku un sējusi rudzus

pušķīšos, lai viņai būtu vairāk svē-

tības kā citiem. Vēl ļaudis smēju-

šies, ka viņa no kapiem cēlusies un

jājusi uz slotas kāta. [Sal. labība,

rudzi, Jāņa diena, Krustdienā.]

A. Lomane, Aizkraukle.

25325. Kad raganas gribējušas
iedzīvoties daudz pienā un krēju-

mā, tad tās vilkušas saiti pa kaimi-

ņa ganībām un teikušas: „Pikiem

māliem manā ķērnē, citām mātēm

klajas sulas!" Pēc tam saiti ieliek

piena kambarī kublā, lai tur satek.

G. Pols, Vecgulbene.
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25326. Kad ragana uziet pulka
piena, tad nobur un saka: „Maniem
bērniem pieniņš, sviestiņš, citiem

bērniem sūkaliņas."
R. Bērziņš, Džūkste.

25327. Lai izburtu otram pienu,
tad raganas iebāž mutē vilnas ka-

molu un tur, kamēr tas paliek

slapjš. Tad ņem ārā un velk pa

kaimiņa ganībām līdz savai mājai,
nevienam neredzot.

G. Pols, Bauska.

25328. Ja raganas grib kaimi-

ņam ielaist viņa mājā peles, tad tās

pulksten divpadsmitos naktī sasien

peles kopā un iemet kaimiņa sētā.

Bet ja kaimiņš zina pretlīdzekli,
tad tas, iedzīdams mietu zemē, iz-

taisa caurumu, tur ieliek peles un

uzdzen mietu virsū. Tad nāks ra-

ganas un prasīs dzert, ja dod, tad

ļaunums paliek, bet ja nedod, tad

raganām jāmirst.
G. Pols, Baldone.

25329. Kāds saimnieks reiz re-

dzējis pulksten divpadsmitos dienā

pie augsta kalna, uz kā atrodas ga-

nības, staigājot sievieti ar slauceni

rokā. Viņa laikam bijusi ragana

un meklējusi govju pēdas, uz ku-

rieni viņas aizdzītas. (Govis tad

par pusdienu bijušas mājā.) Pati

bijusi baltās drēbēs ģērbusies un

ar baltu villaini (sedzeni) apsegu-

sies. Saimnieks skrējis uz māju

pēc plintes, ar ko šaut, tik vien sie-

vietes neesot ļāvušas šaut, lai pats

sevis nenošautu, jo tādos gadījumos
šāviens lec pašam atpakaļ.

K. Bika, Gaujiena.

25330. Pēc citām ziņām ragana

jau pati ar' nemaz neejot slaukt,

bet viņas gars, kas pieņēmis kādu

citu izskatu. Pati ragana tik guļot

mājā, un ja nu kāds viņu aiztiekot,

tad viņas darba aizsūtītam garam

izjaucot viņa lomu.

K. Bika, Gaujiena.

25331. Kad pautnese ragana, ga-
vēnī kādā mājā nolikusi aitas kā-

jas vai vecu olu, tad tā gājusi otrā

dienā uz turieni un lūgusi, lai vi-

ņai ieverot adatā vedienu. [Sal. ga-

vēnis.]
K. Jansons, Vijciems.

25332. Lai raganu padarītu sev

un saviem lopiem nekaitīgu, tad jā-
sadedzina šīs raganas kaut kāda

drēbe: lakatiņš, zeķe, cimds, priekš-
auts vai arī kāds lielāks drēbju

gabals, tā kā viņa varētu dabūt no-

lādēties.
K. Suberts, Bramberģe.

25333. Aizsardzībai no raganām
klusajā nedēļā jāvij pātadziņa.
Priekš Jāņiem jāiet cirst pīlādzis.
Nocirstais pīlādzis aiz galotnes jā-
velk uz mājām. Šādos gadījumos

parasti uzbrūk raganas, no kurām

var atgaiņāties ar klusajā nedēļā
vīto pātadziņu.

Skolnieku pulciņš, Jēkabpils.

25334. Kas raganu gribējis no-

vaktēt, redzēt, noķert, tam pirmā

gavēņa piektdienas rītā kaut kur

priekš saules no mājas jāiziet un

pēc saules jānāk mājā, par ko ne-

viens no mājiniekiem nekā nedrīkst

zināt.
K. Jansons, Plāņi.

25335. Ja grib redzēt raganu,

tad vajaga Lielajā piektdienā aiz-

iet baznīcā un skatīties caur zirņa

ziedu, tad, kurai slaucene rokā, būs

ragana.
L. Andersone, Jelgava.

25336. Raganu sviestu tā varot

pazīt: lai kalējs par trīs gavēņu

piektdienām pēc pulksten divpa-
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dsmitiem naktī tīri pliks, kails no-

kaļ dunci. Kad ar tādu dunci ra-

ganu sviestā krustiņu iegriež, tad

tūdaliņ asinis tecot ārā.

K. Silings, 1832. g., Tirza.

25337. Raganas sviestu varot pa-
zīt, īpaši Rīgas tirgotāji, sviesta

kupči, tādēļ griežot lūkodami ar

sidraba nazi; kurš nu esot raganās

savākts sviests, no tā griežot izle-

cot asins lāse.

K. Bika, Gaujiena.

25338. Ja ar sidraba nazi pār-
velk par raganas sviestu, tad grie-
zums paliek asiņains.

P. S., Rauna.

25339. Ja briesmīgs negaiss plo-
sās, tad saka, ka kāda ragana mi-

rusi.
H. Šiliņa, Dobele.

25340. Ja gribi zināt, kura raga-

na tavas govis slauc, tad Vasaras

svētkos no kādas zāles, esot jā-
sāk brilles vīt pamazām arvien tā,

ka Jāņa vakarā beidz. Tad lai Jā-

ņa dienā iet uz baznīcu un uzliek

šo brilli, tad visas raganas pazīšot

ar piena spainīti pie rokas.

K. Silings, 1832. g., Tirza.

25341. Ja grib zināt, kas ir ra-

gana un burvis, tad jādara tā. Ga-

vēņa laikā jāsaķer melnā čūska un

jāuzliek uz staba gala, lai to ap-

pūstu visi vēji. Čūskas galvā jāie-
liek zirnis un jāiestāda zemē.

Kad zirnis izaudzis, tad ar zirņa
ziedu jāiet Jāņa dienā baznīcā. Tur

tad nu varēs redzēt, kas ir ragana

un kas burvis.

F. Brīvzemnieks, 1881. VI, 202.

25342. Jādabū tāds veca zārka

dēļa gabals, kam ir zara caurums.

Ar to tad jāiet uz baznīcu un jā-

skatās pa to caurumu uz ļaudīm.
Tur tad dabūs redzēt, ka raganām
ir rokā vara slaucene un galvā vara

kausiņš. Var pieiet raganai klāt,

noņemt tās lietas un parādīt vi-

siem ļaudīm.
F. Brīvzemnieks, 1881. VI, 202.

25343. Ja baznīcā sprediķa lai-

kā skatās caur 9 graudu zirņu pāk-
sti, tad redz, kas no baznīcēniem ir

raganas.
V. Līce, Līgatne.

RAGANAS VĒMEKĻI.

25344. Kad [raganas] par daudz

piena izslaukušas, tad esot jāiz-

vemj un tai vietā piepes pie kokiem

augot.
K. Silings, 1832. g., Tirza.

25345. Par raganas vēmekļiem

sauc piepes piena vai krējuma iz-

skatā, kas uzmetas pie sētām jeb
sienām. To vajaga noņemt un durt

tur iekšā ar nodedzinātu dzelzi, tad

raganai mēle tiek klāt piedurta.
P. Zeltiņa, Ikšķile.

25346. Raganu vēmekļi esot tā-

di kā balti, kā dzeltāni. Saulē tie

paliekot sarkani kā asinis. Kad tie

ilgāk stāvot, tad paliekot par mel-

niem pīšļiem un beidzot izputot pa-

visam. Raganu vēmekļus vajagot

izdurt ar lielo adatu bez acs.

H. Skujiņš, Aumeisteri.

25347. Dažreiz pie sienām, sta-

biem un citur var redzēt tādu kā

spļāvekļu gubiņu. Tie ir burvju
vai raganu spļaudekļi. Pēc burša-

nas burvji un raganas izspļauno-
ties un šiem spļaudekļiem nedrīk-

stot neviens pieskarties, jo tad tam

notiekot kāds ļaunums. Vienīgi tas,

kam esot Jāņu vakarā no apakšas

uz augšu griezta pīlādža rundziņa

ar virsū uzgrieztiem krustiem, va-
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rot šos spļaudekļus aizkārt un iz-

nīcināt. Jādabūjot maitas kauls ar

cauru vidu, jāieliekot tajā tie spļā-

vekļi, abi gali jāaiztaisot cieti un tad

tas kauls jāsadedzinot ugunī. Bet

mājā nedrīkstot būt neviena lāsīte

ūdens. Kad tos spļāvekļus dedzi-

not, tad burvim jeb raganai iekšās

briesmīgi kalstot, kādēļ tas skrie-

not uz to vietu, kur dedzinot un

meklējot ko nodzerties, kaut arī sa-

mazgas. Ja nu burvis jeb ragana

dabūjot nodzerties, tad tie tiekot

veseli, bet ļaunumu vairs nevarot

atburt.

A. Vaskis, Tukums.

25348. Kad atrod laumes vēmek-

ļus, tad tie jāsalasa un jāieliek krei-

sā rata rumbā. Rats tad atkal jā-

uzmauc ačgārni asij un svētdienas

rītā jāizbrauc. Tai laikā mājas ļau-

dīm nav jāstaigā pa pagalmu. Ja

kāds atnāk un prasa dzert, tad nav

jādod. Ja dod dzert, tad laume jeb

burvis ir brīvs; bet pats ļaundaris

nevar ņemt ūdeni un pēdīgi tam

jānomirst.

F. Brīvzemnieks, 1881. VI, 204.

25349. Raganu var piesiet, ja ie-

liek vēmekļus vecā rumbā, kurai

vairs nav spieķu klāt. Vienam ga-

lam vajaga būt stipri aiztaisītam,

un kad vēmekli tur ir ielikti, tad

arī otru galu vajaga spēcīgi nostip-

rināt, lai ūdens tur nevarētu iesūk-

ties. Pēc tam rumba jāaiznes uz

upi jeb uz ezeru un tur jāielaiž vis-

dziļākā vietā. Tad arī ragana nākot

dzert meklēt.
K. Bika, Gaujiena.

25350. Raganas vēmekli jāliek

rata rumbā un pēc tam jādedzina,

tad ragana nāk dzert prasīt.

Z. Lancmanis, Lejasciems.

25351. Raganas vēmekli jāuz-

ņem un jāieliek kreisās kājas vīzē,

kas ačgārni jāvelk uz priekšu, ka-

mēr otrs lai sit uz vīzi ar sērmūk-

šļa kūju, kur uzgriezti trīsdeviņi
krusti. Vīze jāaizvelk līdz krustce-

ļiem un tur jāsadedzina.
F. Brīvzemnieks, 1881. VI, 204.

25352. Kad redzēja raganas vē-

mekļus, tad tos ielika kreisās kā-

jas vīzē un ačgārni vilka to uz ugu-
ni. Tad gāza katlu virsū, lai ļau-
nums neizplatās tālāk, un dedzi-

nāja kopā.
G. Pols, Vecgulbene.

25353. Vajagot arī vēl atrastos

vēmekļus ielikt vecā vīzē jeb pas-
talā un tad to pārsiet ar viņas pa-
šas auklu, kur ir deviņi mazgi. Šī

vīze jāieliek ugunī, tad nāks raga-

na dzert prasīt.

K. Bika, Gaujiena.

25354. Kad atrada uz siekstām

vai celmiem raganas vēmekļus, tad

ielika tos vīzē, vilka uz namiņu un

pēra ar sērmūkšas rīksti. Gunsku-

rē paraka karstos pelnos, ielika tur

ar visu vīzi un uzgāza katlu uz

mutes virsū. Ja kāds pēc tam pra-

sīja dzert, tad nedeva.

Z. Lancmanis, Lejasciems.

25355. Ja ragana kur uzvēmusi,

tad vēmekls jāieliek vīzē, vienam

vīze pie auklas jāvelk un otram ar

pātagu jādzen runājot: ~Meklē

saimnieku, meklē saimnieku!" Vē-

mekls jāsadedzina ugunskurā. Tad

ragana nāks mājā kā lūgt, bet ja

viņai nekā nedos, tad viņa nevarēs

noskaust.

P. Zeltiņa, Vecgulbene.

25356. Ja raganas vēmekļus re-

dzot, tad tie jāieliek vecā vīzē un

jāsadedzina. Tai dienā ragana kā-

du sūtot uz šo māju pēc kaut kā-
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das lietas, pēc kā ļoti lūdzoties, bet

tad neesot jāļaujas pierunāties. Ja

lūguma nepaklausot, tad raganai

tūdaļ jānomirstot.
J. Bitaks, Litene.

25357. Ja uzņem spīganas vē-

mekļus jeb sūdus, ielādē tos plintē
un izšauj uz augsta koka galotni,
tad drīz vien atnāks spīgana un

sāks rāpties tai kokā.

F. Brīvzemnieks, 1881. VI, 204.

25358. Ja raganas vēmekļus ie-

liek ragā jeb pudelē un pakar to

skurstenī, tad raganai jāmirst. Ja

tos ielādē plintē un izšauj, tad ra-

ganai tiek izšautas acis. Ja vēmek-

ļus iesviež ugunī, tad ragana paliek
akla.

F. Brīvzemnieks, 1881. VI, 204.

25359. Ja atron raganas vēmek-

ļus, tad jādabūn melna āža rags,

jāieliek tie tur iekšā un jāiekar
skurstenī. Tad ragana vairs šai

mājā nenāk govis zīst un vēmekli

vairs tur nerādās. Raganai nu jā-
skrien uz turieni pa dienasvidus

laiku dzert prasīt, bet dzert neva-

jaga dot.

E. Linge, Salaspils.

25360. Raganas siekalas jāieliek

ragā, cieti jāaizkorķē un jāuzkar
skurstenī dūmos, tad raganai pie-
metīsies indeve. Viņa drīz atnāks

kā nabadze, vai ciemiņš un lūgs
ēst vai dzert. To vajaga iesēdināt,

nedot tai it neko, bet labi nopērt.
Ja ko iedos, tad ragana uzliks kādu

krāmu.

B. Blumbachs, Lībagi.

25361. Ja redz raganas siekalas,

tad tās vajag ielikt govs ragā un

aizdzīt ar apses puļķi ciet un ie-

kārt skurstenī. Kas būs ragana,tā

nāks treša diena dzert prasīt; ja
dzert nedos, tad ragana nomirs.

K. Corbiks, Sesile.

25362. Vēmekļus vajaga ielikt

pudelē, un to stipri aizkorķētu ie-

mest karstā krāsnī, pelnos jeb pirk-
stīs. Raganai nu tiekot iekšas de-

dzinātas, kā vēmekļi pudelē. Viena

ragana pieēdusies krējuma, tā ka

nelabi palicis ap sirdi, un atkal iz-

vēmusi. Tā reiz ar izdarījuši ar

pudeli, — un nu ar drīz atnākusi

sieviete dzert prasīt, bet kad nede-

vuši, tad aizgājusi mājā žēli rau-

dādama. Tik vien dzirdējuši otrā

rītā, ka tur un tur saimniece atras-

ta nomirusi pirtī uz lāvas.

K. Bika, Gaujiena.

25363. Pie sienas, celma jeb ci-

tur atrastos vēmekļus vajag ielikt

nama podā un uzliet tik stopu

ūdens virsū, cik augstu (pie kura

baļķa no zemes skaitot) atradās vē-

mekli. Pēc tam pods stipri jāno-

sloga ar vāku, ka suta lai netiktu

ārā. Pie iekurināšanas vajaga ņemt

tāsis no nama renes, pa kuru ūdens

tecēja no jumta. Šā rīkojoties, tai

pašai raganai (kuras vēmekli) sāk

stipri dzert gribēties un tā nāks ta-

nī pašā mājā ūdens prasīt. Ja nu

kāds šādai nepazīstamai vecenei jeb
sievietei iedod dzert, tam pašam

viss sliktums piemetas.
K. Bika, Gaujiena.

25364. Ja raganas spļāvumu ie-

liek stilba kaulā un pakar dūmos,

tad raganai ir lielas mokas un viņa

nāk prasīt dzert. Ja ragana nedabū

nodzerties, tad viņai jāmirst.
V. Holcmane, Vandzene.

25365. Spīganas sūdi jāuzņem,

jāsamaisa ar māliem un jāieliek
krāsnī jeb pirtī uz ceriem. Tad
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spīganai būs tik ciets vēders, ka tā

vairs nevarēs izciest un nāks lūg-
ties, lai to glābj.

F. Brīvzemnieks, 1881. VI, 204.

25366. Raganu vēmekļus, ja tā-

dus kur atrod, vajadzīgs saņemt ar

2 sērmūkša kociņiem, kuriem uz-

griezti trīsdeviņi lietuvēna krusti.

Tad jāapkaisa ar sāli un jāiemet

ugunī. Lai būtu panākumi, šī pro-

cedūra jādara tādam, kam nav ne-

viena lopa. Ja pēc tam kāds prasa

dzert, nedrīkst dot.

J. Šmits, Nītaure.

25367. Raganas vēmekļus vajaga

dedzināt, tad nāks ragana prasīt
dzert.

J. A. Jansons, Olaine.

25368. Raganu vēmekļos atroci-

ņis jāiedur cūku kaunamais dūcis

un jāsaka: „Vipu, vapu, tauku

desa!"
K. Jansons, Plāņi.

25369. Raganu vēmekļos adata

jāiesprauž, lai ragana mokās.

K. Jansons, Plāņi.

25370. Raganu vēmekli ar siena

vīšķi jāapsvēpē.
K. Jansons, Plāņi.

25371. Raganu vēmekļos karstas

pirkstis jāieber.
K. Jansons, Plāņi.

25372. Gavēnī nedrīkst aizkārt

raganas vēmekļu, lai pats nepaliek

par raganu vai burvi.

K. Jansons, Plāņi.

25373. Kad pie mājas uz celma

vai uz sienas baļķa ir redzama dzel-

tānā viela, tad to tūlīt sadedzina,

lai raganai dzert gribētos, jo šo vie-

lu uzskata par raganas spļaudek-

ļiem. Trešā dienā pēc špļaudekļu

sadedzināšanas ragana nāk dzert

prasīt. Ja viņai dod dzert, tad mā-

jā ir sagaidāma kāda nelaime, ja
nedod, tad viss iet parasto gaitu.

K. Corbiks, Dzelzava.

25374. No meža jāatnes raganu

vēmekļi un jādedzina. Drīz nāks

kāds un prasīs dzert, bet viņam
nav jādod, jo tas ir burvis.

L. Lupiķis, Dzelzava.

25375. Ja cilvēki redz uz lopiem
vai zālēm raganu vēmekļus, tad tos

vajagot saņemt un ietīt vilnainā lu-

patā un iesviest ugunī. Tad nāk

ragana un lūdz, lai vēmekli atdod.

Kad raganai vēmekli atdod, tad pa-

liek tā joprojām ragana, kad nē,

tad tā pagalam.
R. Bērziņš, Džūkste.

25376. Kādas ēkas sienā tukšu-

mu (ziemeļu) pusē izurbj caurumu

un tanī ieliek raganu vēmekļus;

pēc tam caurumu aizdzen ar sēr-

maukšļa tapu, lai ragana nobeidzas.

K. Jansons, Plāņi.

25377. Ja kur redzot raganas vē-

mekļus, tad tie jānopļaunot ar iz-

kapti, jāizurbjot apsē caurums, jā-
ieliekot caurumā vēmekli un jāaiz-

taisot caurums cieti. Tad ragana

vai burvis tūliņ nomiršot ar trieku.

P. Zeltiņa, Ikšķile.

25378. Raganu mēsli (stabu pu-

tas) no stabiem jānoņem, jāiesien

lupatiņā un jāieliek govju dzirā,

lai raganas govīm neko nevarētu

nodarīt.

E. Laime, Tirza.

25379. Ja ir izvārstīti pa žogiem

raganu vēmekļi, tad gaidāms vējš.
K. Lielozols, Nīca.
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25380. Ragans staigā aitas cirp-
dams aizgavēņa un Jāņa un Pēte-

ra naktīs, apcirpdams pavēderes,
kājas un galvu; tādēļ aitām no tā

paliek reta vilna un tās bļauj.
A. Cirsis, Kalupe.

25381. Kuru gadu ragans cirpis
aitas, to gadu tās ļoti bļaujot, ne-

skatoties, vai balotas, vai nebaro-
tas.

A. Cirsis, Kalupe.

RAGAVAS.

25382. Ragavu slieces jacert ve-

cā galā, tad būs sīksts koks.

J. Lazdans, Kalupe.

25383. Ragavas pec braukšanas

tūliņ jāapgāž, lai zirgs atpūšas.

K. Jansons, Plāni.

25384. Tukšas ragavas vakarā

jāapgāž, jo citādi zirgam arī naktī

tikpat grūti, it kā vilktu ragavas.

A. Pliens, Meirāni.

25385. Ja kas sapnī ar ragavām
vien brauc bez zirga, tad cilvēki ap

to braukā ar niknām valodām.

Aronu Matīss, Bērzaune.

25386. Ja kāpj par ragu ilksi,

tad ļaudis aprunā.
K. Poga, Penkule.

RAGU LIKŠANA.

25387. Štrepju likšanu izdarīja
visvairāk pirtī. Tās lika tādiem,

kupem bija kāda kaulu slimība,

mugura sāpēja vai asinis bija no-

vecējušas. Radziņus mēdza visur

likt, kur tik dzīslas atradās, pat uz

pieres. Dažreiz slimniekam salika

līdz 30 radziņu. Tādiem, kas bija

ieštrepējušies, vajadzēja katrā ga-
dā atkal atjaunot, citādi gulēja pa-
visam slims.

K. Saržants, Blīdiene.

RAKŠANA.

25388. Rokat mani priekš pus-
dienas, pēc pusdienas nerokat:

Priekš pusdienas gaiļi dzied, pēc

pusdienas gaigalīši. [Sal. bērzs,

egle.]
LD 27398.

25389. Rokat mani priekš pus-
dienas, pēc pusdienas nerokat: Pēc

pusdienas leļu bērni sarausuši

uguntiņu.
LD 27526.

25390. Rokat mani priekš pusdie-
nas, pēc pusdienas nerokat, Pēc

pusdienas veļu bērni veļu vārtus

aizvēruši.

LD 27527. Sal. 27531.

RASA.

25391. Rīta rasa vajaga mazgā-
ties, tad cilvēks paliek smuks.

K. Corbiks, Jelgava.

25392. Saulainā rītā jānogulstas
rasotā zālē un jāskatās, kura rasas

pilīte spīd kā zelts, tad tā jāpaņem,

jo viņa der par zālēm pret visām

slimībām.

V. Joāss, Lubāna A. Zvej-

niece, Latgale.

25393. Tas, kas grib būt dzidrs

kā rasa, tam jādzer rasa no rasas

zālītes.
L. Vīksne, Talsi.

25394. Ka nu reita rosa bvus sol-

dona, tod itei pīzīmēj, ka dēļ ļaužu

byus lela napatikšona, nuspruogs

daudz lūpu.
V. Podis, Rēzekne.

1535Ragans —
Rasa
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25395. Kad no rīta liela rasa,

tad tanī dienā lietus nebūs. Ja tur-

pretim rasas nav (ejot pa zāli kā-

jas paliek sausas), tad būs lietus.

T. Dzintarkalns, Talsi.

25396. Ja no rīta zālē nav rasas

vai tā maza, tad tanī dienā sagai-
dāms lietus.

A. Pliens, Meirāni.

25397. Ja rīta zalē nav rasas, tad

būs lietus.

V. Greble, Valka.

25398. Kad no rīta ir liela rasa,

tad gaidāms smuks laiks.

E. Balode, Nogale.

25399. Kad no rīta nav zalē ra-

sas, tad to dienu gaidāms lietus.

H. Skujiņš, Smiltene.

25400. Ja uz zāles nav rasa, tad

to dienu sagaidāms lietus.

K. Lielozols, Nīca.

25401. Ja rītos nav rasas, tad

būs lietus.

K. Strautiņš, Mēdzūla.

25402. Ja rasa rītos ilgi pastāv,
tad gaidāms lietus.

K. Meiers, Lubāna.

25403. Ja no rīta zale nav rasas,

tad būs lietus.

A. Korsaks, Ezere.

25404. Ja vasara no rīta nav ra-

sas, būs lietus.
V. Runika, Skujene.

25405. Ja vasaras naktī zalē nav

rasas, tad tas uz lietu.

R. Vucene, Lubāna.

25406. Ja uz zāles rasa, tad to

dienu sagaidāms labs siena laiks.

K. Lielozols, Nīca.

25407. Kad vakara nav rasas,

tad gaidāms lietus.

A. Cimemane, Nīca.

25408. Ja vakara pēc saules zā-

lē nav rasas, tad lietus gaidāms.

A. Užāne, Skujene.

25409. Ja vasara no rīta nav ra-

sas, tad pievakarē gaidāms lietus.

V. Priedīte, Mālpils.

25410. Ja rasa līdz brokašķu lai-

ku nav nožuvusi — būs lietus.

L. Jenne, Allaži.

25411. Ja rasa ilgi nenokrīt, tad

būs lietus.
M. Šķipsna, Gulbene.

25412. Ja no rīta zalē nav rasas,

būs pērkoņa lietus.

K. Kalniņa, Katvari.

25413. Ja rasa pastāv līdz pus-

dienai, tad sagaidāms lietus.

A. Bulēne, Turaida.

25414. Kad no rītiem uz zāles ir

rasa, tad būs jauks laiks, bet ja

nav rasas, tad būs lietus.

P. Š., Ropaži.

25415. Kad rītos zālē ir liela ra-

sa, tad būs labs laiks, bet ja nav,

tad būs lietus.

K. Bika, Gaujiena.

25416. Ja no rīta zalē nav rasas,

drīz vien lietus līs.

H. Skujiņš, Smiltene.

RATI.

25417. Ratus vajagot spieķēt
vecā mēnesī, tad tie esot izturīgi.
Jaunā mēnesī spieķēti rati braucot

ātri salūstot.

K. Skujiņš, Bilska.
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25418. Rati jaspieķo veca mēne-

sī, jo tad tie ir pastāvīgi.
M. Velvele, Straupe.

25419. Roti juotaisa vāca mēne-

sī, lai byutu vīgluoki.
B. Spulis, Vārkava.

25420. Ja jauna mēnesi taisa ra-

tus, tad tie braucot čīkst.

L. Pruse, Vecpiebalga.

25421. Ja rati braucot čīkst, sa-

gaidāms slikts laiks.

H. Vieglais, Vecpiebalga.

RATIŅŠ.

25422. Kad sievietes vērpjot un

dzīvī ieskrienot pirmais kunkulis,

tad ratiņš sakot: „Kungs, kungs!"
Kad otrs kunkulis ieskrienot, tad

sakot: „Gaspaža, gaspaža!"
H. Skujiņš, Smiltene.

RAUDAS.

25423. Quum mortuum aliquem
terrae mandare volunt, potantes cir-

cumdant illum, invitantque ad bi-

bendum, partem ejus super illum

fundentes. Immitentes autem eum

m sepulchrum, opponunt ci secu-

rem, cibum et potum parumque

pecuniae pro viatico alloquuntur-

que cum talibus verbis: Perge m

alium mundum, übi dominabis

Teutonibus, sicut illi tibi hic fece-

runt.

Kad viņi kādu mironi grib no-

dot zemei, tad dzerdami to apstāj
un uzaicina līdzi dzert, viņa daļu

pašam virsū liedami. Laizdami to

kapā, noliek tam blakus cirvi, ēdie-

nu, dzērienu un drusku naudas ce-

ļa pārtikai un uzrunā viņu šādiem

vārdiem: „Ej uz citu pasauli, kur

tu valdīsi par vāciešiem, kā viņi
šeit par tevi valdījuši."

S. Miinsters, 1550. g.

25424. [Miroņu kapā liekot, viņi
saka], lai tas ar visu šo [līdzdoto
mantu] dodoties uz citu pasauli,
kur viņš par vāciešiem būšot kungs
un pavēlnieks, tāpat kā tie par vi-

ņiem bijuši šai pasaulē.
S. Miinsters, 1550. g.

25425. In exequis autem lamen-

tari consueverunt diram servitutem

et impium Dominotum (Domino-

rum) jugum detestando, gratulan-
do vero mortuis, qui hanc servitu-

tem evaserunt, qua crudeles Ģer-

māni eos oppresserunt. (Bērēs vi-

ņi ir ieraduši žēloties, lādēdami

bargo verdzību un nekrietno kun-

dzības jūgu, turpretī novēlēdami

laimi mirušiem, kas ir atsvabinā-

jušies no verdzības, ko nežēlīgie
vācieši viņiem uzspieduši.)

D. Fabrīcijs, 1610.

25426. Kad vecais Andrejs bija
nomiris, tad vecākais dēls tam aiz-

spieda acis un sacīja žēlīgā balsī:

„Mīļais tēvs, kādēļ tu esi miris? Vai

tev nebija bagāta māja, labi zirgi
un brangi lopi? Vai bērni un bēr-

nu bērni tev nebija paklausīgi? Mī-

ļais tēvs, kāpēc tu mūs atstāji?
Tavs zirgs ir nokāris galvu, tavi

lopi bļauj, tavas bites sīc, jo viņiem
vairs nav saimnieka. Mīļais tēvs,

kādēļ tu nomiri? Tavi bērni raud,

kurus tu esi ēdinājis un audzinājis.

Mīļais tēvs, kāpēc tu tik agri no-

miri? Ej gulēt, Vēja-māte, nedre-

bini apšu lapas! Netraucē mūsu tē-

va miegu! Saules meitas, apraudiet
mūsu mīļo un slēpiet viņu kapā!

Saņem viņu mierā, Zemes māte!"

Rig. Almanach, 1864, Des al-

ten Andreas Tod, 48.

25427. Mirušā Andreja māsa pa-

ņēma vienu vērdiņu, apgrieza to trīs

reiz ap galvu un ielika to mironam

rokā sacīdama: ~Mīļais brāli, aizej
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vesels pār deviņām zemēm un no-

nāc laimīgs viņā saulē! Saņem no

mums šo ceļa naudu! Pērc ratus

un zirgus tai labākā pasaulē, kur

mūsu tauta vairs nebūs par ver-

giem, bet valdīs par augstprātīgiem
vāciešiem.

Rig. Almanach, 1864, Des

alten Andreas Tod, 52.

25428. Mirušo apraudāja ar šā-

diem vārdiem: „Vai, kādēļ tu esi

nomiris? Vai tev trūka ēdiena un

dzēriena? Vai tev nebija sievas,

bērnu, lopu, aitu, zirgu, vistu un

zosu? Kāpēc tu miri, kad tev viss

tas bija?"

J. Meyer, Felliner Blātter,

1859, 63.

25429. Kad cilvēks nomiris, pa-

licēji viņu nožēlo un vairākas rei-

zes atkārto apmēram sekošo: „Tu

biji tik labs (laba), saticīgi dzīvoji,
cik bāreņiem un nabagiem palīdzē-

ji, cik mums katram laba nedarī-

ji." Te katrs atceras, ko nomirējs
(-ja) viņam palīdzējis, vai kādu la-

bu padomu devis. ~Varēji vēl ilgi

dzīvot, tavā vietā labāk es varēju
nomirt, tu būtu derīgāks (-ka) dzī-

vei un ļaudīm." To dara, kamēr

vēl līķis ir gultā, kad noskaitītas

lūgšanas.
L. Latkovskis, Latgale.

RAUDĀŠANA.

25430. Kad raudot, tad nevaja-

got asaras slaucīt, bet birdināt kādā

trauciņā; tad pa bērēm nelīst lietus,

bet ir jauks laiks.

R. Bērziņš, Džūkste.

25431. Ja dzird kur raudam vai

žēlojamies, tad tas ir uz nāvi.

V. Pilipjonoks, Asūne.

25432. Ja pirmdienā raud, tad

visu nedēļu jāraud. [Sal. pirm-
diena.]

L. Ozole, Rīga.

25433. Birs dobē asariņas, bus

man grūta gulēšana.
LD 27335.

25434. Es piesaku māsiņai

Pakaļai neraudat,

Leitis muns zobeniņš
Krievmalē nerūsēja.

LD 32008.

Raudāšana sapnī.

25435. Ja pa sapinim raud, tad

būs prieki; bet ja smej, tad būs bē-

das.

P. S., Rauna.

25436. Kad sapni raud, tad dzīvē

priecājas; kad sapnī dzīvo līgsmi,
tad dzīvē jāraud.

Āronu Matīss, Bērzaune.

25437. Ja pa sapņiem raud ar

asarām, tad būs lielas bēdas.

L. Ozole, Bīga.

25438. Ja sapnī raud, tad dabū

par ko priecāties.
I. Johansone, Bīga.

25439. Kad sapnī brēc, tad būs

prieki.
I. Bergmanis, 1862. g., Bārta.

25440. Ja pa sapņiem raud, tad

būs priecīgas dienas.

E. Barbaka, Bīga.

25441. Ja sapnī raud, tad būs

prieks.
A. Aizsils, Kalsnava.

RAUDES (zivis).

25442. Raudām nārstus alkšņu

plūkstamā laikā.

K. Jansons, Plāņi.
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25443. Raudam nārstus ievu zie-

damā laikā.

K. Jansons, Vijciems.

RAUGS.

25444. Ja raugu nes no otras

mājas, tad nevajaga atpakaļ skatī-

ties, tad nerūgst.
M. Breikša, Līgatne.

25445. Ja dod mieles nest, tad

tūlīt jāpaskatās griestos un jāstei-
dzas ar tām uz māju, tad ātri rūgs.

V. Kancans, Asare.

25446. Raugu no kaimiņiem var

nest tikai aizsegtu, jo citādi maize

nerūgst.
A. Aizsils, Meirani.

25447. Kad raugu nes no kaimi-

ņiem, tad nevajaga skatīties atpa-

kaļ, jo tad maize nerūgst.

G. Pols, Staburags.

25448. Ja raugu nes no kaimi-

ņiem un skatās atpakaļ, tad raugs

labi nerūgst.
E. Stīpniece, Vērene.

25449. Raugu no veikala nesot,

nedrīkst skatīties atpakaļ, ja to

dara, tad nerūgs.
K. Zilbers, Meņģele.

25450. Raugu nesot, nav jāskatās

atpakaļ, jāiet ātri, lai labi rūgst.

M. Pelece, Cirsti.

25451. Raugu nesot, nedrīkst

atpakaļ skatīties, tad maize ne-

rūgst.
V. Rūnika, Skujene.

25452. Par raugu nedrīkstot pa-

teikties, tad maize nerūgstot. Tas

jānesot projām ātri, atpakaļ neska-

toties.
E. Gaile, Aumeisteri.

25453. Par raugu nedrīkstot teikt

paldies, jo tad nerūgstot.

L. Aizpurve, Lubāna.

25454. Par raugu nav paldies
jāsaka, citādi maize nerūgst.

M. Pelece, Cirsti.

25455. Par raugu paldies nav jā-
saka; ja saka, tad tas raugs vairs

nerūgst.
M. Leimane, Lubāna.

25456. Par raugu, nesot no kai-

miņu mājām, nav jāsaka paldies,
tad maize nerūgst.

R. Kalniņš, Lubāna.

25457. Par raugu nedrīkst pal-
dies teikt, jo citādi maize labi ne-

rūgst.
V. Alke, Jaungulbene.

25458. Par raugu nedrīkst teikt

paldies, tad nerūgst.
E. Laime, Tirza.

25459. Raugs jānes skriešus un

nav jāskatās atpakaļ, tad labi rūgst.

E. Laime, Tirza.

25460. Raugu no kaimiņiem ne-

sot, nedrīkst paldies sacīt, tad labi

rūgst.
A. Zvejniece, Lubāna.

25461. Raugu maizē lejot, jāsme-

jas, lai maize labi rūgst.

A. Kabuce, Bulduri.

RAUGUĻI.

25462. Kad ejot raugos, tad pa-

šam ar vajagot ēst no tās maizes,

kas līdz nesta, tad aitas labi pado-
doties.

K. Skujiņš, Smiltene.

25463. Raugos ejot, maizes ku-

kuļi nedrīkstot būt pārās, tad uz

priekšu dvīņi dzimstot.

T. Ziemele, Smiltene.



1540 Itaugu(i — Raža, slikta

25464. Kad raugiem ceptā mai-

ze neizdevās, Vai kukulis no krāsns

izvelkot atkrita augšupēdu, tad tei-

ca, ka bērns laikam neuzaugšot.

[Sal. maize.]
M. Dandēns un J. Upīte,

Gatarta

25465. Raugu mārksnis tūliņ jā-
attaisa vaļā, lai bērns drīz iet kā-

jām.
K. Jansons, Plāņi.

25466. Ja raugās nes kukuļus

pa pārām, tad dvīņi dzimst.

K. Jansons. Plāņi.

25467. Raugās ejot vienam mai-

zes kukuļam gals jānogriež, lai

puika dzem.

K. Jansons, Plāņi.

25468. Raugu maize ir vecmātei

(bērnu saņēmējai) pirmai jālauž un

jāēd.
K. Jansons, Plāņi.

25469. Raudzenieki pār slieksni

jāpārvada, lai tie bērnam miegu
neaiznes.

K. Jansons, Plāņi.

RAUŠI.

25470. Pirmo rausi no krāsns

velkot, jāuzmet uz krāsns mājas

gariņiem; kad visi rauši izcepti,
tad jānoņem tas rausis no krāsns

un pirmais jāēd.
P. Zeltiņa, Ikšķile.

25471. Raušus nedrīkst skaitīt,

kad tie izcepti, tad Dievs pastarā
dienā grēkus skaitīs.

P. Zeltiņa, Ikšķile.

25472. Kad rauši cepot salīp pa

pāriem, tad kāzas gaidāmas.
P. Zeltiņa, Ikšķile.

25473. Ja bērniem dod ēst rau-

šus no pirmās pannas, tad bērni

kļūstot pļāpīgi.
E. Ozoliņa, Talsi.

Rauši sapni.

25474. Ja pa sapņiem cep rau-

šus jeb karašas, tad izcelsies nieku

valodas.

A. Bīlenšteina rokraksts.

25475. Ja sapnī cd pankūkas vai

kūkas, tad tevi kāds aprunā.
L. Ozole, Rīga.

RAVĒŠANA.

25476. Dārza sakņu dobes ra-

vējot, jāiesprauž duncis dobes galā,
tad nezāles tik ātri vairs neaugs.

O. Freimane, Jaunrumbas muiža.

25477. Nezāles ravējot, nevajaga
baru dzīt uz māju pusi, tad krājas
nākošam gadam.

A. Bērziņa, Aloja.

RAŽA, LABA.

25478. Raža laba būs tad, kad

meža putni atstāj krūmus un turas

uz tīrumiem un pie mājām, kad

ozola ābolos atrod mušu jeb odu,

kad augļu kokiem ir daudz augļu,
kad ūdeņos nav daudz zivju, kad

ap Urbānu ir labs laiks, kad ap

Vītu līst lietus, kad ziemu ir bijis
daudz sniega.

S. Gūberts, 1688.

RAŽA, SLIKTA.

25479. Raža slikta būs tad, kad

ziedu laikā saulei spīdot lietus līst,
kad bieži pūš ziemeļa vējš, kad

daudz pupas aug.
S. Gūberts, 1688.
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RĀCEŅI.

25480. Kurā nedējas dienā krīt

rudenī pirmais sniegs, tai dienā jā-
sēj nākamā pavasarī rāceņi.

P. S., Preiļi.

25481. Rāceņus sēj divi dienas

pēc pilna mēneša.
S. Gūberts, 1688.

25482. Rāceņus sēt bija visizde-

vīgāki ap to laiku, kad alkšņiem

pumpuri ir visai gatavi izplaukša-

nai. Tad sētie rāceņi sevišķi labi

padodoties, un kukaiņi to lapas ne-

maitājot.
Kr. Pavuliņa.

25483. Rāceņi jāsēj veca mēnesī,
tad neizaug ziedos.

A. Dragone, Palsmane.

25484. Lai ruociņi augtu leli un

tuorpi naāstu, tad juostuoda taidā

nedēļas dīnā, kaidā snyga pyrmais

snīgs.
T. Beča, Preiļi.

25485. Rāceņi jāsēj pēc saules

rieta, tad aug labi.

M. Navenickis, Zasa.

25486. Rāceņus vajagot tupus

stādīt, tad lieli augot.

A. Krūmiņa, Valka.

25487. Rudenī rāceņi augdami

runājot: ~Spiedīsimies kopā, tad

būs siltāki!"
V. Maldons, Tirza.

RĀMĪŠANA.

25488. Sulu mēnesī nerāmī sivē-

nu, jēru un citu kustoņu, jo tad

nedzīst.
J. Rubenis, Ērgļi.

25489. Jaunus ērzeļus, vēršus un

kuiļus rāmī dilstošā gaismā.
S. Gūberts, 1688.

25490. Jēri, sivēni un citi kus-

toņi jārūnī vecā mēnesī, jo citādi

tie dauzās pa vecam.

J. Rubenis, Ērgļi.

RĀPOŠANA.

25491. Ja jau pavecs bērns sak

rāpot, tad dzirdēs kur mirušu.

K. Bika, Gaujiena.

25492. Ja bērns, kas jau kājām
iet, sāk rāpot, tad dabūs kādu nā-

ves vēsti.

Atbalss k. 1897. K. Kleķeris,
Skujene.

REIBĪŠANA.

25493. Ar reibīšanu dziedē daudz

slimības. Reibī ar kādu akmeni,

velējamo vāli un citām lietām. Trīs

reizes bez saules, katrreizu ar šīm

lietām velk atkal trīs reizes apkārt
slimai vietai. Pēc reibīšanas to lie-

tu noliek vecā vietā.

V. Kancans, Asare.

REŅĢES.

25494. Kad odi sijājas, tad jura
ir reņģes.

E. Baltiņš, Raiskums.

25495. Kur putni uz ūdens sēd,

tur reņģes.
M. Alksnis, Skultes jūrmala.

25496. Kad reņģi ēd no astes,

tad reņģes nelien tīklā.

N. Freidenfelds, Talsi.

25497. Ja tīklā kopā ar reņģēm
salakas, tad tai vietā jūra reņģes
vairumā velti meklēt.

M. Alksnis, Skultes jūrmala.

25498. Reņģe jasak ēst no astes,

tad neslāpst. [Sal. siļķe.]

J. Širmanis, Vilzēni.
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25499. Ja reņģes tarajot, viņas

pīkst, tad citas vēl jūrā.
M. Alksnis, Skultes jūrmala.

25500. Reņģes liek vezumā no

ziemeļu puses, lai tās vecas nepa-
liek, pa 3 skaituļim. Skaitulis,

skaišķis ir, piem., 2, 4, 6 v. t. t. līdz

simtam.

K. Jansons, Plāņi.

25501. Kad saimnieks aizbraucis

jūrā pēc reņģēm, tad mājeniekiem
otru rītu jāapskata celiņi: ja tos ir

vabolītes izurbušas, tad būs laba

reņģu loma.

K. Jansons, Plāņi

REŅĢU VADUS.

25502. Visa vadus saime, skaitā

8 cilvēki, ar citiem piederīgiem, sa-

lasījušies ~vecā" nosacītā dienā,

visbiežāki sestdienā, jo tā esot lai-

mīgākā. Papriekšu noskaitījuši pā-

tarus un tad gājuši pie sašūtā va-

dus, kas parasti atradies rijā, jo

pēdējais dūmots ar sveķainu jnal-
ku, egļu un priežu čiekuriem. Āmis

(vadus kule) ir pakārts ar astes ga-

lu augšā, apakšā noliek biszāles un

pie biszāliem vēl pieliek klāt ma-

zus galiņus, slepeni izgrieztus no

citu zvejnieku tīkliem un arī velna

sūdu. Viens zvejas dalībnieks nu

aizdedzina biszāles, otrs atkal at-

laiž uzsieto āmja galu tanī brīdī,

kad aizdedzina biszāles un ļauj no-

krist pēdējam tieši dūmu mutulī.

Tad nu vadus ir gatavs un viņu var

iekraut ratos aizvešanai. No mājas

jāņem līdz tik daudz akmeņu, cik

zvejnieku mājām garām jābrauc,

pie katras zvejnieku mājas slepeni

jānosviež pa vienam akmenim, lai

tās mājas saimnieks nevarētu kai-

tēt garām vestajam vadam, bet lai

ta zobi atkostos nosviestajā ak-

menī.

Zvejnieku Vēstn. 1930, 19.

B. Skuja, Kuivižu ciems.

RETĒLIS (Tormentilla).

25503. Brandvīnā samērcēta re-

tējuma sakne jādzer, kad vēders

sāp, jeb arī, kad ir pārstaipījies.

Viņa der arī govīm, kad viņas caur

vēja lodi dabūjušas caureju.
J. Ilsters.

25504. Retekļa saknes jāievāc

priekš Vītus dienas, jāiemērc brand-

vīnā un jādzer, kad vēders apsāpis.
R. Bērziņš, Annenieki.

25505. Retēlis, retējums (poten-
tilla tormentilla). Latvieši bieži

vien dod retēļus lopiem pret asins-

sērgu.
E. Birzmanis, Latv. arstn. stā-

di, 1897.

RIEKSTI.

25506. Kura gadā ir daudz riek-

stu, tad ir arī daudz ozola zīļu.
S. Gūberts, 1688.

25507. Kurā gadā ir daudz riek-

stu, tanī ir arī daudz miežu un

ozola zīļu.
P. Š., Rauna.

25508. Riekstu jume janēsa nau-

das makā, tad netrūkst naudas.

O. Darbiņš, Birži.

25509. Ja atrod divus kopā sa-

augušus riekstus, tad tie jātur nau-

das makā, tad netrūkstot naudas.

K. Corbiks, Kalsnava.

25510. Ja apēd riekstu ar divi

kodoliem, tad pats savu laimi ap-

ēdot.
A. Mednis, Skrunda.
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25511. Kad daudz riekstu, tad

slapjš rudens.
A. Vilciņš, Līgatne.

Rieksti sapnī.

25512. Ja sapni ēd riekstus, tad

baudīs mīlestību.

J. Jurjāns, Jaungulbene.

25513. Kad sapnī riekstus šķin,
tad tas ir dusmošanā, errastībās.

Aronu Matīss, Bērzaune.

25514. Ja sapnī riekstus redz jeb
dabūn, tad naudu dabūs.

M. Zaube, Rīga.

RIEKUMS.

25515. Audeklu uzvelkot, rie-

kums steigšus jāizņem, lai aušana

veiktos. Riekums jānoliek pagultē,
lai audēja varētu gulēt.

P. Š., Rauna.

25516. Riekumu noņemot jāsa-
ka: „2igli, žigli, lai bērns drīz iet

kājām!"
K. Jansons, Plāņi.

RIEKUMS (plēsums).

25517. Riekumi jariec veca mē-

nesī, tad labāk zeme trūd.

A. Aizpurve, Lubāna.

RIETUMI.

25518. Ja rudeņos paliek, saulei

norietot, vakara puse sarkana, tad

rītā būs salna.
A. Podniece, Ogre.

RIJA.

25519. Lai zvnotu, kur ir loba

kula vīta, tad vajagūt pībērt gluo-
žu ar rudzim un aiznest uz tom

vītom, kur dūmoj likt, un apguozt

ar jaunim pūdim. Kuruo gluozē
bvus vairuok rudzu ticis, tur va-

jag likt kuļu.

A. Ancans, Egluna.

25520. Kad agrāk rijās kūluši

labību, saimnieks sasaucis kūlējus
rijā un devis šņabi. Pirmo glāzi
lējis speltē, teikdams: ~Še tev,
vecā bāba, pirmāk!" Tad kulšana

esot labi izdevusies.

A. Ģēģere, Annenieki.

25521. Rudenī, pirmo reizi riju
kurot, jānokauj gailis un rijas dur-

vis jānotraipa ar gaiļa asinīm, tad

neizcelsies ugunsgrēks.
T. Dzintarkalns, Talsi,

25522. Rudenī, kad labība jau
ir rijā un kad pirmo reiz iet kurt

krāsni, tad vajag ielikt veselu vis-

tas olu krāsns bedrē. Tad būšot

apaļi graudi.
K. Corbiks, Sesile.

25523. Ja, rijā kuļot, dzird kādu

troksni, tad papriekšu vajaga pār-

mest krustu un tad tikai iet ap-
skatīties.

K. Corbiks, Kroņa-Vircava.

25524. Rija mēdz uzturēties

velns; bērni vieni tāpēc bīstas rijā
iet.

J. A. Jansons, Jelgava.

25525. Rijā pie kurošās krāsns

nedrīkst gulēt, jo tad velns iemet

krāsnī.

M. Valdmane, Zajamuiža.

25526. Rijas krāsns nekad ne-

vajagot pamest bez malkas. Vaja-

got ielikt vienmēr kādu pagalīti.
Tad, kad nomirstot, būšot laipiņa,
ar ko pār upi pāriet.

A. Skuja, Mālupe.
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25527. Rijā atstāja vienu labī-

bas kūli, lai laime nezustu. [Sal.

tīrums.]
A. Bīlenšteina rokraksts. Jaunauce.

25528. Senāk, kad seruši riju,
katrreiz atstājuši vienu kūlīti.

Skolnieku pulciņš, Jēkabpils.

RIJNIEKS.

25529. Nac ara, rijnieciņ,
Ko es tev paradīšu:
Redz kur tava dvēselīte

Vidu gaisa lidināja.

LD 31581 — 7. 31609 — 10.

RIJAS KUNGS.

25530. Apkūlību ēšana un dzer-

šana uz rijas krāsns tikusi rīkota

Rijas kungam par godu, kas vien-

mēr dzīvojot rijā. Tādas viesības

varēja būt arī lielākas un no rijas

pāriet uz istabu. Parasti vārījuši

biezputru, lai nākošā gadā attie-

cīgā raža būtu biezāka.

B. Eriņa, Latgale.

RITENIS.

25531. Vāģu ratu koki jācērt
pilnā mēnesī, lai braucot rati ne-

čīkst.

K. Jansons, Plāņi.

25532. Riteņi jāsit veca mēnesī,

tad spieķi nenāk ārā.

E. Laime, Tirza.

RĪGA.

25533. Katrā Jāņa naktī balss

no Dauguves saucīt: „Vai Rīga
jau gatava?" Atbilde: „Nav!" Ja

kāds atbildētu „Jā", tad Rīga no-

grimtu.
K. Jansons, Plāņi.

25534. Ja sapnī brauc uz Rīgu,
tad būs jāmirst.

J. Jurjans, Jaungulbene.

RĪKLE.

25535. Kam rīkle dzied (plarkš),
tas dabūs dzert.

K. Jansons, Plāņi.

25536. Kad rīkle dzied, dabu

piedzerties.
E. Laime, Tirza.

25537. Reikle dzīd — byus ols.

C. Apšenieks, Bērzpils.

25538. Ja rīkle nogārdz, tad

kāds dos dzert (domāti reibinošie

dzērieni).
A. Liepiņa, Lubāna.

25539. Ja rīkle krāc, tad iznāk

alus dzeršana.

A. Salmans, Balvi.

25540. Ja rīkle dzied, tad dabūs

dzert.

M. Eglīte, Vijciems.

25541. Ja rīkle nogārdzas tukšā

dūšā, tad drīzi būs jādzer bēru

alus.

F. Gruzīte, Lubāna.

RĪKS.

25542. Ja kāds darba rīks izkrīt

no rokām, tad pazaudēs nākošo

maltīti (brokastis, pusdienas etc).

A. Aizsils, Veckalsnava.

RĪKSTE.

25543. Ar zaļu alkšņa vicu ne-

vajaga govis sist, tad viņām būs

sarkans piens.
K. Lielozols, Nīca.
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25544. Ja govīm sit ar alkšņu
rīksti, tad govis pienu nedod.

M. Baltiņa, Meņģele.

25545. Pirmo reizi ganos dze-

not, jāņem pīlādža rīkstes, tad labi

govis pienu dod.
M. Leimane, Lubāna.

25546. Pirmoreiz govis ganos

laižot, vajaga zaļu rīkšu, lai govis

piena nenorauj.
A. Pelēce, Jaunpiebalga.

25547. Pirmo dienu lopi jāno-
gana ar vienu pašu rīksti, jo rīk-

stes nedrīkst mainīt. Kad pārdzen

lopus mājā, tad rīkste jāuzsviež uz

kūts jumtu.
E. Zommere, Rauna.

25548. Gani, rikšķa nebrauciet,

Lai braucīja arajiņi;
Lai braucīja arājiņi,
Lai aug tīra labībiņa.

P. Poriteris, Vietalva un Odziena.

25549. Lopiem, pirmo reiz ga-

nos dzenot, jem par rīksti Pūpol-
svētdienā svētītu pūpolu zaru, ko

pārnākot iesprauž aiz kūts sijas.
V. Pilipjonoks, Asūne.

25550. Gani rīksti nebraucīja,
Lai braucīja arājiņš;
Lai braucīja arājiņš,
Lai aug tīra labībiņa.

LD 27991.

25551. Kad govi ar alkšņa rīksti

sit, tad tā miez asinis.
K. Lielozols, Nīca.

25552. Kad govij sit ar alkšņa
rīksti, tad piens pieņem sarkanu

krāsu.

M. Sikle, Nīca.

25553. Gans nedrīkst lopus sist

ar lauztu rīksti, tad govis aizrau-

jot pienu.
O. Grenševica, Vietalva.

25554. Nedrīkst govis sist ar mi-

zotu rīksti, jo tad govu Māršaviņa
izslaucot pienu.

O. Grenševica, Vietalva.

25555. Nedrīkst govīm sist ar

baltu (nomizotu) nūju jeb rīksti,

jo tad viņas dod maz piena.
A. Aizsils, Lubāna.

25556. Govīm nedrīkst sist ar

nomizotu rīksti, tad slikts piens.
M. Pelēce, Cirsti.

25557. Ar nomizātu rīksti ne-

drīkst sist slaucamām govīm, lai

tās piena nenoraun.

K. Jansons, Plāņi.

25558. Gans nedrīkst sist govis
ar nomizotu stibu, lai govis pienu
nenorautu.

J. A. Jansons, Olaine.

25559. Gans nekad nedrīkst sist

govi ar baltu apmizotu rīksti, jo
tad govs izmetas.

P. Broks, Varakļāni.

25560. Lopus nedrīkst pērt ar

nomizotu nūju, jo tad lopi novā-

jējot.
E. Krafte, IJģuciems.

25561. Govis nedrīkst ar nomi-

zotu rīksti sist, tad govis saslimst.

V. Bunika, Skujene.

25562. Ar nomizotu (baltu) rīk-

sti nedrīkst lopiem sist, notiek kā-

da nelaime lopam.
K. Kalniņa, Katvari.

25563. Nedrīkst govis pērt ar

rīksti, kurai zari rauti atpakaļ, tad

govīm pupi sprēgā.

L. Pilsētniece, Bebri.
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25564. Nekad nedrīkst ganu rīk-

stei zarus griezt ačgārni, t. i. pre-

tēji zaru augšanai, jo tad govis ne-

dod piena.
N. Dārziņa, Ranka.

25565. Nedrīkst govis pērt ar

nomizotu rīksti, tad pienu nedos.

L. Pilsētniece, Vecpiebalga.

25566. Lopiem nekad nevajaga
sist ar nomizotu žagaru, tad visā-

das kaites metas: govīm slaucas

asinis līdz ar pienu.
A. Zandere, Dole.

25567. Rīksti nedrīkst nomizot,

jo tad kāda nelaime notiek.

A. Užane, Skujene.

25568. Gans nedrīkst lopus ga-

nīt ar nomizotu rīksti, tad lopiem
vilna noiet.

L. Zvirbule, Jaunlaicene.

25569. Nedrīkst govij nekad sist

ar lobītu rīksti. Tāpat nedrīkst

sist ar tādu rīksti, kam zari no-

plēsti atpakaļ raujot. Nedrīkst arī

ar pātagu sist, citādi govis norauj

pienu. Jāņem bērza rīkstīte, kurai

liekie zari nošķiloti ar nazi vai

nogriezti griežot žagariņu pa sauli.

E. Gaile, Trikāta un Rūjiena.

25570. Kad govij rīksti lauž, tad

lapas nevajaga braucīt no galotnes
uz kātu, bet no kāta uz galotni, jo
citādi govis došot maz piena.

K. Corbiks, Rembate.

25571. Nedrīkst rīkstei ačgārni

raut nost zarus, t. i. darināt, un ar

tādu rīksti govis sist, tad govs pār-
metīsies (nedzīvi telēni radīsies),

un citus kustoņus vilki ačgārni
mežā aizraus un apēdīs.

K. Bika, Gaujiena.

25572. Ja govs rīkstei zarus

raun atpakaļ, tad govis pienu no-

raun.

K. Jansons, Plāņi.

25573. Gani rīksti nebraucīja,
Lai braucīja arājiņš;
Lai braucīja arājiņš,
Lai aug tīra labībiņa.

LD 27991, 29554.

25574. Balta bērza rīksti griežu,
Raibas govis ganīdama;
Lai Dievs dod tik telīšu,

Cik lapiņu bērziņa!

LD 28968.

25575. Es nogriezu kuplu rīksti

Brāļa govis ganīdama;
Cik zariņu rīkstei bija,
Tik gosniņu baliņam.

LD 29016.

25576. Ar žagaru, kas lauzts no

galotnes uz zemi, nedrīkst lopus
sist. Tā laužot žagaru, tiek no-

kratītas Māras meitas, kuras sēž

zaros un gādā par lopu veselību.

Sitot lopam ar tādu žagaru, lops
drīz saslimst.

A. Kauliņa, Jauncere.

25577. Gana rīkstes nevajaga
baltas nomizot, tad būs neganti
lopi.

P. Zeltiņa, Ikšķile.

25578. Pirmo dienu ganos go-

vis nedrīkst pērt ar nomizotām

rīkstēm, tad tās bizo.

A. Leimane, Mārsnēni.

25579. Kad govij sit ar rīksti,

kurai zari ir atpakaļ rauti, tad

govs paliek slima.

Z. Lancmanis, Lejasciems.

25580. Gana rīksti griežot, ne-

drīkstot zaru griezt vai raut atpa-

kaļ. Kad ar tādu rīksti govīm si-
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tot, tās pārmetoties. Rīkste ne-

drīkstot būt arī žuburaina, bet tai

jābūtot gludai un uz priekšu griez-
tai.

K. Skujiņš, Smiltene.

25581. Ja kustonim sit ar rīksti,

kurai zari rauti atpakaļ, tad viņš

griežas atpakaļ.
A. Zibens, Rugāji.

25582. Gana rīkstei nekad ne-

drīkst zarus atpakaļ dzenēt, jo tad

govis slimo ar vīvelēm.

P. Broks, Varakļāni.

25583. Govīm nedrīkst sist ar

rīksti, kurai izrauti zari jeb nolo-

bīts balts kāts.
P. Zvirgzdiņš, Mārciena.

25584. Gans rīkstei nekad ne-

drīkst zarus atpakaļ dzenēt (griezt
otrādi nekā auguši), jo tad govis

slimojušas ar vīvelēm.

P. Broks, Varakļāni.

25585. Govīm nedrīkst sist ar

rīksti, kurai zari nav griezti, bet

lauzti, tad norauj pienu.
M. Eglīte, Vijciems.

25586. Lopu peramai rīkstei ne-

drīkst zarus atpakaļ lauzt, jo tad

ar lopiem neveicoties.

E. Krafte, Iļģuciems.

25587. Ar ačgārni darinātu rīk-

sti nedrīkst lopus ganīt, tad tie sa-

slimst.
M. Brīdaka, Jaunroze.

25588. Rīksti darinot, zarus ne-

drīkst atpakaļ raut, tad govis pa-

liek slimas.
A. Berķe, Mētriene.

25589. Gans nedrīkst sist govis

ar rīksti, kurai zari atpakaļ at-

lauzti, tad lopi miez asinis.

M. Hermakile, Ranka.

25590. Pirmās dienās ganam va-

jag vici pagultē likt, lai var lopus

noganīt.
K. Lielozols, Nīca.

25591. Lai govis no ganiem mā-

jā nāktu, tad pirmā rīkste jāaiz-

spraužot aiz vārceles.

K. Skujiņš, Smiltene.

25592. To vici, ar kuru govis

pirmo reizi dzen ganos, vajaga

pārnest un stallī noglabāt, tad go-

vis nedauzoties prom, bet nākot

mājās.
Z. Sēle, Sloka.

25593. Tā rīkste, ar kuru pirmo
reiz lopus ganos dzen, jānes mājā,
lai lopi visi nāktu mājā.

A. Dragone, Palsmane.

25594. Rīkste, ar kuru gans pir-
mo dienu govis ganos laiž, jāno-
lauž un jānoliek kūtī, tad govis

nepazūd un nāk vienmēr mājā.
M. Auziņa, Rīga.

25595. Kad govis pirmo reiz sa-

dzen mājā, tad rīkstes jāaizsprauž
aiz sijas kūtī, lai vasaru viņas ne-

put.
J. Avotiņš, Vestiena.

25596. Ganam pirmā rīkste jā-
aizbāž kūts priekšā aiz spāres, tad

lopi nemaldās. Ja pirmā rīkste sa-

lūst, tad pie lopiem notiek dažā-

das nelaimes.

A. Upmane, Jaungulbene.

25597. Kad govis pirmo reiz

dzen ganos, tad tā rīkste, ar kuru

govis izdzen, jāglabā, lai nepazūd,
un vakarā, kad govis sadzen, jā-

aizsprauž aiz sijas, tad govis saiet

labi valgos.
I. Kažoka, Lubāna.
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25598. Rīkste, kas pirmo dienu

ganos bijusi ganam līdzi, jāaiz-

sprauž aiz sijas, tad govis negaist.
A. Aizsils, Lubāna.

25599. To rīksti, ar ko govis

pirmo dienu ganītas, aizsprauž aiz

sijas, lai govis nāk pašas mājā.
A. Podniece, Ogre.

25600. Kad pirmo dienu govis

pārdzen no ganiem mājās, tad rīk-

stes jāuzmet uz kūts jumta. Ja tā

izdara, tad govis visu vasaru ir

mierīgas.
A. Leimane, Mārsnēni.

25601. Pirmo reizi govis laižot

ganos, ganiem rīkstes jānes uz

māju un jāaizbāž aiz kūts sijas,
tad govis nebizos.

L. Reiteris, Lubāna.

25602. Pirmās ganu dienas rīk-

ste ganam vakarā jāuzsviež uz

kūts jumta, lai lopi vasarā nebi-

zotu.

K. Jansons, Plāņi.

25603. Tā rīkste, ar kuru pava-

sarī pirmo reizi govis ganos dzen,

jāaizbāž kūtī aiz sijas (Trikātā:

vārceles), tad govis nepazūd.

Z. Lancmanis, Lejasciems.

K. Jansons, Plāņi.

25604. Dzenot pavasarī pirmo

reiz lopus ganos, līdzpaņemtās ga-

nu rīkstes nedrīkst nekādā ziņā

pazaudēt, bet visas jāuzsviež uz

kūts jumta. Ja kāda pazūd, tad

vasarā zudīs govis.
J. Šmits, Ķēči.

25605. Kad lopus pirmo reiz iz-

dzen ganos, ja visas rīkstes atnes

mājā un aizsprauž kūtī aiz sijas,

tad vasaru lopi nāks mājā, lai viņi

būtu kur būdami.

E. Stīpniece, Vērene.

25606. Pirmās ganu dienas rīk-

stes jānes mājā un jāliek uz kūts

jumta, lai govis vasarā vienmēr

mājās visas pārnāktu.
J. A. Jansons.

25607. Lopi nāk vakaros un

pusdienās kārtīgi mājā, kad gans
to vicu, ko tas pirmo dienu ganos

lietojis, aizbāž kūtī aiz griestiem.
Austrums 1889. J. Ceplenieks,

Māņticība.

25608. Kad pirmo reizi lopus
dzen ganos, tad pavadītājam neva-

jaga rīksti kaut kur grāvmalā no-

sviest, bet tā jāatnes un jāpieslien
laidarā, tad govis nāks taisni mājā
uz laidaru un neblandīsies apkārt.

K. Prei'ss, Vecgulbene.

25609. Pārdzenot gani aizbāž

savas vicas aiz spārēm, griestu
šķērsbaļķiem, vai uzsviež tās uz

jumta. Rīkstes netiek norautas. Tās

paliek noliktās vietās visu gadu.
E. Rožkalns, Mazsalaca.

25610. Kad lopus pirmo reiz

laiž ganos, tad ganam visu dienu

jāpaglabā ganāmā rīkste un va-

karā tā jāaizsprauž kūtī aiz sijas,

tad lopi nepazudīs un vienmēr at-

nāks mājās.
Z. Lancmanis, Lejasciems.

25611. Ka pirmo reiz gans at-

dzen govis mājā, tad rīksti jāsviež

pāri kūts jumtam trīs reizes, tad

govis nepazūd.
M. Eglīte, Vijciems.

25612. Tā rīkste, ar ko gans

pirmo dienu lopus gana — jānes

mājās un jāaizliek aiz kūts spāres,

lai būtu ko raganas pērt, kad tas

Jāņu naktī nāk aitas cirpt.

L. Zvirbule, Jaunlaicene.



25613. Pirmās ganu dienas rīk-

ste jāmet uz kūts jumta, lai govis
bizenes laikā skrietu mājās.

V. Griinbergs, Jaunpiebalga.

25614. Jo pavasarā pēc izdzei-

šonas gonūs pvrmū dīnu gons iz-

gubeis reiksti, tad vosorā gaiss

gūvs, bet jo naizgubeis, tad — na-

gaiss.
P. Vaivods, Vārkava.

25615. Pirmās ganu dienas va-

karā ganam rīkste jāaizbāž aiz

griestiem, tad govis nāk mājā, kad

noklīdušas.
A. Spulle, Mārupe.

25616. Kādā krāsā ganam esot

rīkste pirmo reizi govis ārā laižot,

tādā krāsā kādai govij piedzimšot

teļš.
J. Skara, Jaunpiebalga.

25617. Gans nedrīkst rīksti lu-

pināt, jo tad govis paliekot ļoti
sliktas.

E. Aizpurve, Lubāna.

25618. Ganu rīkstēm jāgriež
balti robi, tad raibi jēri rodas.

E. Laime, Tirza.

25619. Lopus pavasarī ganos

laižot rīksti nedrīkst pazaudēt, jo
tad vasarā govis zagsies labībā.

A. Jugane, Beļava.

25620. Ja lopus gana ar nomi-

zotu vici, tad viņi nedod pienu.
M. Ķimene, Mazsalaca.

25621. Ar nomizotu vicu nedrīkst

sist govis, laižot pirmo reizi ganos,

jo tad pienam nav krējuma.
M. Veidenberga, Vecmokas.

25622. Govīm nedrīkst sist ar

sausu rīksti, tad govis izkalst kā

sausā rīkste.

A. Mencis, Puikule.

25623. Lai govis mierīgi ēstu,

kad pirmo reizi dzen ganos, jā-

griež sērmūkša rīkstes.

M. Leimane, Lubāna.

25624. Ja ganam pazūd rīkste,

tad zudīs govis.
M. Veidenberga, Vecmokas.

RĪŠU MĀTE.

25625. Vārda pēc Rīšu māte ir

pazīstama arī Ēvelē. Viņa pa nakti

arī dzirnavas griezusi maltuvē.

Etn. IV, 169.

RĪTS.

25626. Ja, rītā atmostoties, ir

jautrs prāts un nāk smiekli, tad

vakarā apgulsies raudot.

E. Līdeka, Lubāna.

25627. Kad no rīta agri priecā-

jas, tad vakarā jāraud.
K. Corbiks, Mūrmuiža.

25628. No rīta nevar smieties,

lai pa dienu nenotiek kāda nelai-

me un nav jāraud.
Alksnis-Zundulis, Naudīte.

25629. Rītā, no gultas izkāpjot,

jāceļ labā kāja pa priekšu, tad

dienā viss laimēsies.

Alksnis-Zundulis, Naudīte.

25630. No rīta pirmo reiz ārā

ejot, jāsargās ievērt durvīs kāju,
lai nenotiek to dienu kāda nelaime.

K. Corbiks, Līvbērze.

25631. Ja no rīta pirmo satiek

vīrieti, tad būs laime, ja sievieti,

tad ne. [Sal. ceļošana.]
V. Amoliņa, Olaine.

25632. Ja no rīta pirmo satiek

vīrieti, tad ies tanī dienā labi, ja
sievieti — tad slikti.

V. Johansone, Jaunpiebalga.
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25633. Ja pirmo, no rīta ejot,
satiek sievieti, tad ir nelaime, ne-

izdodas, ja vīrieti — laime, izdo-

šanās. [Sal. ceļošana.]
K. Briežkalns, Dole.

25634. Ja pirmo pircēju no rīta

aizlaiž, tad visu dienu slikti iet.

M. Šķipsna, Rīga.

25635. Ja no rīta naudu maina,

tad visu dienu būs jāmaina.

M. Šķipsna, Rīga.

25636. Ja rīta blāzma sarkana,

tad gaidāms vējains laiks.

A. Bērziņa, Aloja.

25637. Kad vasaras rītos ir ap-
mācies laiks un silts, tad būs lie-

tus.

I. Stirna, Skrunda.

ROBEŽA.

25638. Ja sapnī redz kadu ro-

bežu, tad būs manta jādala.

J. Jurjāns, Jaungulbene.

ROKAS.

I. Rokas, spalvainas.

25639. Kam uz rokam aug spal-

vas, tie būs bagāti cilvēki.

P. Zeltiņa, Rīga.

25640. Kam rokas apaugušas ar

spalvām, tas dzīvē kļūs bagāts.
J. Zvaigzne, Rēzekne.

25641. Kam lieli matiņi uz ro-

kām, tam pulka naudas.

Šķila, Nīca.

25642. Kam jaunība daudz ma-

tu uz rokām, tas būs bagāts.

J. Andersons, Sātiņi.

25643. Kam rukas apaugušas ar

lelom spolvom, tys byus boguots.
V. Pilipjonoks, Asūne.

25644. Kam ļoti spalvainas ro-

kas, tas dabūs bagātu sievu (vīru).
L. Rone, lecava.

25645. Kam spalvainas rokas,

tas būs bagāts, un tam bites labi

padosies. [Sal. spalvas.]
K. Corbiks, Jelgava.

25646. Kam ļoti spalvainas ro-

kas, tas labs bitenieks.

L. Rone, Ikšķile.

25647. Kam spalvainas rokas un

kājas, tam labi bites padodas.
A. Tidriķe, Pabažu jūrmala.

25648. Kam spalvainas rokas,

tam bites labi padodas.

E. Laime, Tirza.

25649. Ja meitai spalvainas ro-

kas, tās vīrs būs bitenieks.

J. Andriņš, Taurkalns.

11. Rok a s, rieva i n a s.

25650. Kam delnās ir daudz

krusta zīmju, tam būs grūts mūžs;

kam gludas delnas, tam būs viegls
mūžs.

P. Š., Rīga. K. Jansons, Plāņi.,

25651. Ja rokā trīs lielās rievas

iziet delnu malās, tad ir jāmirst.

M. Macpāne, Alsunga.

25652. Ja ap kreiso roku, lejpus
locītavas ir saskatāma rieva, tas

katrā ziņā apprecēsies.
J. Šmits, Nītaure.

111. Rokas, aukstas.

25653. Kam aukstas rokas, tam

daudz naudas.

P. Š., Rauna. K. Jansons, PlaņL
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25654. Ja, labu dienu dodot, ir

auksta roka, tad rokas devējs būs

bagāts; ja ir silta roka, tad būs

nabags.
A. Bīlenšteina rokraksts, Ze-

mīte un Dobele.

25655. Kam salta roka, tam maz

naudas; kam silta roka, tam daudz

naudas.
H. Laimiņš, Druviena.

25656. Kam aukstas rokas, tam

daudz naudas.

K. Corbiks, Jelgava.

25657. Kam auksta roka, tas

esot, vai arī būšot bagāts.
H. Skujiņš, Smiltene.

25658. Ja kādam auksta roka,

tad saka: „Tev daudz naudas."

J. Rinkuss, Prauliena.

25659. Kam roka auksta, bagāts

kļus.
J. A. Jansons, Rāmuļi.

25660. Kam saltas rokas, tas ba-

gāts.
M. Navenickis, Zasa.

25661. Kad siltāka vieta aukstas

rokas, tad paliks bagāts.
K. Lielozols, Nīca.

25662. Kam aukstas rokas, tas

ir bagāts
Šķila, Nīca.

25663. Cilvēkam, kam aukstas

rokas, esot daudz naudas.

J. Jansons, Plāņi.

25664. Kam aukstas rokas, tas

ir pie sievietes aplam apgramstī-

jies.
K. Jansons, Plāņi.

IV. Roku drebēšana.

25665. Kam dreb rokas, tas ļoti

skops.
K. Corbiks, Jelgava.

25666. Kam trīc rokas, tas ir

cāļus zadzis.

E. Vīķele, lecava.

25667. Kam rokas trīs, tas esot

nabagu kūlis.

H. Skujiņš, Smiltene.

25668. Kam rokas trīc, tas ir

nabagam sitis.

P. Š., Rauna. K. Jansons, Plāņi.

25669. Kas nabagu sitis, tam ro-

ka trīc.

K. Matisons, Talsi.

25670. Ja roka trīsot, tad esot

nabagu kāvis.

A. Krūmiņa, Rīga.

25671. Ja esot nabagam sitis,

tad, darbu darot, roka trīc.

T. Cimdiņa, Ķoņi.

25672. Ja roka dreb, tad ir üba-

gam sitis.

J. Jansons, Jaunrauna.

25673. Kam rokas trīc, tas esot

zaglis.
A. Bīlenšteina rokraksts, Jaunauce.

25674. Kam dreb rokas, tas cā-

ļus zadzis.

K. Corbiks, Jelgava.

25675. Ja kādam roka trīc, tad

tas ir cāļus zadzis.

A. Pidriks, Sauka.

25676. Ja roka dreb, kādu šķid-
rumu lejot, tad šis cilvēks ir olas

zadzis vai nabagu sitis.

M. Poriete, Ēvele.
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25677. Ja cilvēkam dreb rokas,

tad tā ir zīme, ka viņš ir cāļu
zaglis.

V. Krieviņš, Daugmale.

25678. Ja kādam roka dreb, tad

tas ir cāļus zadzis.
A. Plaudis, Kosa.

V. Rok a, sma g a.

25679. Kam sitot ir smaga roka,

tam gadīsies atraiknis jeb atraik-

ne ar deviņiem bērniem.

K. Jansons, Plāņi.

25680. Ja kādai sievietei ir ļoti

smaga roka sitot, tad tai būs daudz

bērnu.

M. Zariņa, Ogresgals.

25681. Kam smaga roka, tai bus

atraitnis ar bērniem par vīru.

E. Lapiņa, Vestiena.

25682. Kam cieta roka, dabūs

atraitni vīru (sievu) ar deviņiem
bērniem.

A. Mednis, Limbaži.

25683. Kad meitai ir smaga ro-

ka, tad dabūn dzērāju vīru.

V. Eglīte, Rīga.

25684. Kam smaga roka, tas

dabūs vecu vīru vai sievu.

L. Daugaviete, Smiltene.

25685. Kam smaga, svarīga ro-

ka, no tā zirgs bez pātagas skrien.

K. Jansons, Plāņi.

VI. Rokas niezēšana.

25686. Kad laba roka niez, ie-

ņems naudu.
A. Veiss, Penkule. A. Korsaks,

Ezere.

25687. Kad kreisā roka niez, tad

nauda jāizdod.
A. Veiss, Penkule. A. Korsaks,

Ezere.

25688. Kad roka niez, dabon

naudu.

R. Bērziņš, Džūkste.

25689. Ja kreisa sauja niez

dabūs naudu.

A. Aizsils, Meirani.

25690. Ja roka niez, tad drīzumā

sagaidāma nauda.

K. Atgāzis, Nītaure

25691. Luob sacit, kad kairai

niež, tad gaun izdot; kad dešnai,

tad gaut.
A. Medne, Kuršu kapās.

25692. Ja kreisā roka niez, da-

būs naudu; ja labā niez, izdos

naudu.
A. Bīlenšteina rokraksts, Auce.

25693. Kad labā roka niez, tad

dabūs naudu.

K. Corbiks, Jelgava.

25694. Ja kreisās rokas delna

niez, tad naudu ieņems, ja labās,

tad izdos.

P. Š., Rauna. K. Jansons, Pla-

ņi. J. Jaunsudrabiņš, Nereta. V.

Spandegs, Pociems.

25695. Kad kreisa roka niez, tad

dabūs izdot naudu.

K. Corbiks, Jelgava.

25696. Ja kreisa roka niez, tad

ieņem naudu, ja labā, tad izdod.

P. Zeltiņa, Ikšķile.

25697. Kad laba roka niez, bus

jāsasveicinās.
M. Kerzuma.

25698. Ja laba roka niez, dabūs

sasveicināties.

M. Brīdaka, Rīga.

25699. Ja labā roka niez, tad ko

iegūst; ja kreisā roka niez, tad kas

jāzaudē.
R. Šmits, Birži.
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25700. Laba roka niez, bus nau-

das izdošana.

V. Runika, Skujene.

25701. Kreisa roka niez, bus

naudas ieņemšana.
V. Runika, Skujene.

25702. Ja labā roka niez, būs

naudas izdošana, ja kreisā, nau-

das saņemšana.
V. Rimpele, Rīga.

25703. Ja labā roka niez, tad

nauda būs jāizdod; ja kreisā roka

niez, tad nauda jāsaņem.

A. Berķe, Mētriene. A. Berg-

manis, Vecogre.

25704. Ja kreisā roka niez, tad

dabūs naudu; ja labā roka niez —

tad nauda jāizdod.
A. Zandere, Dole. M. Henna-

kile, Valka.

25705. Ja niez labā roka, tad

nauda jāizdod, ja kreisā, tad jā-

saņem.
A. Vestmanis, Jēkabnieki.

25706. Ja labā roka niez, tad

nauda būs jāizdod; ja kreisā roka

niez, tad naudu vajadzēs saņemt.

J. Vilnītis, Jumurda.

25707. Kad kreisās rokas delna

niez, tad ieņems naudu, ja labās

■— izdos.

Z. Kozenkraniuse, Ainaži.

25708. Ja labā roka niez, bus

jāatdod nauda prom.

V. Saulīte, Mālpils.

25709. Ja kreisa roka (plauksta)
niez, saņems naudu.

V. Saulīte, Mālpils.

25710. Ja laba roka niez, tad

būs naudas izdošana.

V. Priedīte, Mālpils.

25711. Ja kreisa roka niez, bus

jāsmejas.
V. Priedīte, Mālpils.

25712. Kad kreisa roka niez, da-

būs naudu.

K. Kēze, Priekuļi.

25713. Ja niez labā sauja, tad iz-

dos naudu, ja kreisā — naudu ie-

ņems.

H. Jankovska, Rīga. K. Cor-

biks, Valgunde.

25714. Ja niez kreisa plauksta,
tad dabūs naudu ieņemt, ja labā

izdot.

K. Corbiks, Jelgava.

25715. Ja kreisā sauja niez, tad

dabūs naudu.

A. L.-Puškaitis. J. Krastiņš,
Irlava.

25716. Ja labā roka kņud, tad

nauda jāizdod; ja kreisā kņud, tad

nauda jādabon.
Fr. Valdmanis, Virbi.

25717. Ja kreisa roka niez, tad

dabūs daudz naudas.

K. Corbiks, Kroņa-Vircava.

25718. Jo nīz lobuo rūka, tad

vajadzēs kaut kam dūt naudu, bet

jo kreisuo, tad patim kas navin

dūs.
T. Beča, Preiļi.

25719. Ja labā roka niez, būs

nauda jāizdod, ja kreisā, tad nau-

du saņems. Lai nauda nebūtu jā-
izdod, tad labā delna tūliņ jāizka-

sa, bet kreisās delnas nedrīkst ka-

sīt, tai ir jāiespļauj un jātur sa-

kniebta cieši, līdz kamēr niezēša-

na pārstāj.
K. Preiss, Vecgulbene.

25720. Ja labās rokas delna niez

— izdosi naudu; ja kreisās — sa-

ņemsi.
V. Miķelans, Rubeņi.
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25721. Kad vakara labas rokas

delna niezot, tad vēl ciemiņi bū-

šot.

K. Mežulis, Bilska.

25722. Ja labā roka niez, sa-

ņems naudu; ja kreisā, tad nauda

būs jāizdod.
L. Bērziņa, Rīga. E. Kampare,

Skrunda.

25723. Ja laba roka niez, dabūs

naudu, ja kreisā, tad nauda jāiz-
dod.

T. Rigerte, Brunava. I. Men-

nika, Ainaži.

25724. Ja niez labā roka, tad tā

ir zīme, ka dabūs naudu, bet ja
niez kreisā roka, tad dabūs naudu

izdot.

T. Dzintarkalns, Talsi. V.

Zvaigznīte, Zeltiņi. K. Corbiks,
Līvbērze.

25725. Kod cvlvākam lobuo rū-

ķa nīz, tod pīzīmēj, ka jis dabuos

daudz naudys.
V. Podis, Rēzekne.

VII. Roku, kreiso, neva-

jagot dot.

25726. Otram cilvēkam nevaja-

ga kreiso roku dot, jo tad laimi at-

dod.

V. Rimpele, Saldus un Rīga.

25727. Otram nevar kreiso ro-

ku dot, tad atdod savu laimi.

A. Tidriķe, Pabažu jūrmala.

25728. Otram cilvēkam nevaja-

ga dot kreiso roku, jo tad laimi at-

dod.

V. Rūnika, Skujene. V. Prie-

dīte, Mālpils.

25729. Ja ar kreiso roku sasvei-

cinās, tad atdod savu laimi.

V. Vintere, Matīsi.

25730. Ja, labdien dodot, sniedz

kreiso roku, tad atdod savu laimi

otram.

R. Svekre, Valka.

25731. Nekad nevajaga ar krei-

so roku labdienu dot, tad atdod

otram savu laimi.

A. Zandere, Dole.

25732. Otram cilvēkam sasvei-

cinoties nevajaga dot kreiso roku,
tad atdod savu laimi.

M. Hermakile, Valka.

VIII. Dažādi maņi.

25733. Ka pi cvlvāka kosuos rū-

ķa aukšuok plača, itei pīzīmēj, ka

jis guleis uz jaunvs vītys.

V. Podis, Rēzekne.

25734. Kad cilvēkiem rokas top

sausas, tad būs lietus.

A. Āboliņa, Ļaudona.

25735. Ja, saliekot rokas, labās

rokas īkšķis iet pār kreisās rokas

īkšķi, tad vīrs valdīs par sievu, ja
otrādi, tad sieva par vīru.

A. Ernstsons, Vaiņode.

25736. Saliekot rokas lūgšanas
stāvoklī, ja kreisās rokas īkšķis

krusto labās rokas īkšķi, tad dzīvē

sieva ņem virsroku par vīru un ot-

rādi.

J. Šmits, Nītaure.

25737. Ja puišam meita, vai

meitai puisis noguļ roku, tad no-

gulētā roka paliek greiza, t. i. ne-

var taisni iesist, iecirst v. t. pr.

P. Š., Rauna. K. Jansons, Plā-

ņi. J. Upmalis, Ļaudona.

25738. Ja roka tirpst, tad uz tās

rokas pirksta vajaga uzmaukt vara

gredzenu; tad vairs netirps.
A. Salmans, Balvi.
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25739. Kam rokas tirpst, tam ar

miroņa mazgājamām ziepēm jā-

mazgājas.
K. Jansons, Latgale.

25740. Rokas aiz ceļiem sakram-

pēt nav labi.

A. L.-Puškaitis.

25741. Nedrīkst rokas likt krus-

tiem pie krūtīm, tad velna bērnus

auklē.
L. Kleinberga, Bukaiši.

25742. Ja rokas svīst, tad jāpa-

ņem rokā varde un rokas vairs ne-

svīdīs.

A. Tidriķe, Pabažu jūrmala.

25743. Ja rokas sprēgā, tad uz

tām jāuzsmērē ausu mēsli.

K. Jansons, Plāņi.

25744. Kad roka ierūsējusi, tad

rados kāds mirst.

P. §~ Rīga. Z. Prauliņš, Aumeisteri.

25745. Ja rokas rūsot, tad kads

mirstot.
A. Krūmiņa, Vijciems.

25746. Kad rokam pirksti apru-

sa, tad būs jāglāsa mironis.

M. Klause, Jaunpiebalga.

25747. Ja rokā āda plīstot, tad

pušumu vajagot ar egļu sveķiem

(svekriem) piesmērēt, tad ātri sa-

dzīstot.
H. Skujiņš, Smiltene.

25748. Ja kam nebejs suoks suo-

pet rūka, lauž vysi kauly, tod va-

jag pajimt vylnys dīgu un īdūt va-

cuokam sātys, lai jis tū dīgu de-

veņi reizis sasīn un apsīn slymam
uz tuos suopeigys rūkys. Par kai-

du dīnu slyms byus vasals, rūka

jam byus vasaļa, jis struoduos vy-

saidu dorbu.
V. Podis, Rēzekne.

25749. Kad sāp roka, tad apsien
sarkanu dziju ar deviņiem mezg-
liem. Sāpes pāries.

A. Veckalne, Dreiliņi.

25750. Kam rokas krustis turot,

kreisais īkstis pār labo stāv, tas

nakti dzimis, kam labais, tas

dienu.

K. Jansons, Trikāta.

25751. Ja nejauši, kad satiekas,

rokas sadodas krustus, tad vienam

būs jāprecas.
H. Skujiņš, Smiltene.

25752. Nedrīkst neko liet par
roku, jo tad tas tiek dots velnam.

Z. Ozoliņa, Dole.

25753. Nekad nedrīkst neko liet

pāri pār roku, tad paliek skops.
K. Corbiks, Jelgava.

25754. Ja rokas krusta sniedz,

tad kāzas būs.
E. Laime, Tirza.

25755. Pār roku nedrīkstot ot-

ram nekā dot, jo tad izsakot pret

to cilvēku nicināšanu.

E. Aizpurve, Lubāna.

25756. Kam nagi (rokas) nekad

nestāv mierā, to velis dīdot.

H. Skujiņš, Smiltene.

25757. Ja ar roku ko nepareizi

izdara, tad saka, ka meitas roku

nogulējušas.
A. Bīlenšteina rokraksts. P. Š.,

Rauna.

25758. Ja kaut kas izkrīt no ro-

kām, tad tajā dienā kāds nobaidīs.

A. Done, Liepāja.

Rokas sapnī.

25759. Ja sapnī rokas mazgā
siltā ūdenī, tad kašķis uzmetīsies

uz rokām.
M. Zaube, Rīga.
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RONIS.

25760. Kad jura roņi un zivis

spēlējas, tad gaidāma vētra.

M. Sikle, Nīca.

ROTAĻAS.

25761. Dēļu zāģēšana. Saliek di-

vi muguras kopā un saāķē rokas

stipri, tad viens noliecas pēc otra

un tādā vīzē viens otru cilā.

K. Bika, Gaujiena.

25762. Lēkšana pār salmu. Sa-

ņēma abus kāju lielos pirkstus un

tad lēca pār salmu. Lēcējs paņē-

ma arī kādu koku, tad noliecies

turēja to sev priekšā tā ap ceļa

galiem un tad tam vajadzēja pār-
lēkt.

K. Bika, Gaujiena.

25763. Cilvēka piecelšana. Cil-

vēks nogūlās uz grīdas jeb kaut

kur zemē un izstiepās, stīvi noturē-

dams savu ķermeni. Otrs atkal sa-

ķēdēja rokas zem tā locītavām un

tā lūkoja šo piesliet un dabūt uz

kājām.
K. Bika, Gaujiena.

25764. Pupu zemes aršana. Sa-

sēja divējus apaušus kopā, tad divi

vīrieši tos iemauca kaklā un tad

atspērušies rāpus vilka katrs uz

savu pusi. Kurš novilka, tas vin-

nēja, īpaši pieguļā šā rīkojās.
K. Bika, Gaujiena.

25765. Vilkšanās ar sprūdzeni.
Nosēdās divi uz grīdas, salika kā-

jas pret kājām, ieķērās abi vienā

sprūdzenī, kas šķērsu par kājām

pārlikts, un tad lūkoja viens otru

uzvilkt.
K. Bika, Gaujiena.

25766. Grūta piecelšanas. Jāpie-
iet pie sienas, jānoskaita no tās trīs

soļi, tad ar galvu jānolīkst pret
sienu un tad jāatvelkas jeb jāpie-

ceļas atkal taisni.

K. Bika, Gaujiena.

25767. Uz virves sēdēšana. Pār-

vilka stipri virvi no vienas vietas

uz otru, tā kā uz virves, kura at-

radās kādas pēdas no zemes, va-

rēja sēdēt. Virvei līdzās iesprausts

mietiņš, uz kura uzlikta cepure.

Sēdētājs uz virves salicis kājas
krustiski, un tad ar nūjiņu vaja-

dzējis nosist cepuri no mieta gala,
kas ļoti grūti izdarāms, jo turēties

un sēdot sist cepuri, nav vis tik

viegli.

K. Bika, Gaujiena.

25768. Skriešana maisā. Skrē-

jējs iekāpa maisā, tā kā tikai gal-
va un krūtis palika ārā, tad maisa

augšas galu sasēja. Tā nu vairāki

gāja skrieties. Dažreiz pat kungi
svieda naudu, un tad maisā iesie-

tie zēni gāja skrieties; kas pirmais
sasniedza mērķi, tas dabūja naudu.

K. Bika, Gaujiena.

25769. Vilkšanās ar koku. To

izdarīja šā: viens nometās četrrāpu
zemē un pa apakšu izņēma sev ko-

ku cauri. Otrs atkal uzmetās šim

ačgārni virsū ar kājām uz pirmē-

jā galvas pusi un saņēma pirmē-

jam zem vēdera apakšas atrodošos

kārti stipri ar rokām cieti. Pirmais

tik rāpoja tālāk prom, otrs turēja

stingri cieti un trīs jeb četri atkal

lūkoja, pie škeistes pieķērušies,

pirmējo atvilkt atpakaļ.
K. Bika, Gaujiena.

25770. Adatas vēršana uz bom-

ja. Sera bomi ienesa istabā, nosē-

dās uz tā un salika kājas krustis-

ki. Sēdētājam tika iedota rokās lie-

la adata un diegs, un tad, sēdētā-
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jam nemaz pie zemes nemetoties,

vajadzēja ievērt adatā.

K. Bika, Gaujiena.

25771. Cimdu saņemšana mutē.

Aizvēra un piestiprināja virvi gries-
tu sijās jeb pie rijas baļķī, jeb
ārdā, un tad ietaisīja cilpu valga
abos galos, kuri nāca uz zemi, tā

ka minētās cilpas tikko nemetās

pie zemes. lelika kājas cilpās un

tad ar rokām spiedās ačgārni uz

augšu. Tad, kad jau kājas gandrīz

pie griestiem metas, tas ir kad jau
cilvēks paslīpi gandrīz vertikāli uz

rokām bija ačgārni uz priekšu no-

virzījies un kājas pret griestiem

saslējis, tad tam vajadzēja ar muti

saņemt zemē nolikto cimdu. Daži

laikam pat naudu esot no zemes

uzņēmuši.
K. Bika, Gaujiena.

ROZE (puķe).

25772. Ja sapnī redz norautas

rozes, tad būs žēlabas.

M. Zaube, Rīga.

ROZE (slimība).

25773. Tauta zina trīs deviņas

rozes, kurām katrai ir savs vārds.

F. Brīvzemnieks, VI, 1881, 130.

25774. Šīs rozes gan nekur visas

nav uzskaitītas, bet pūšamos vārdos

sastopam tomēr deviņas rozes pēc

krāsas (baltā, sarkanā, zilā, melnā,

dzeltānā, raibā, pelēkā, zaļā, tē-

rauda), deviņas pēc slimajām mie-

sas daļām (smadzeņu, zobu, dzīs-

lu, kaula, stilba, gurna, rokas, gal-

vas, krūšu) un deviņas pēc citām

īpašībām (caurā, nāvīgā, tekošā,

kniešamā, sitamā, mīkstuma, čūs-

kas, ūdens un lapu).
P. š.

25775. Rožu slimības esot trij-

deviņas un pret katru tādu slimī-

bu savādi vārdi.

Baltijas Vēstnesis, 1870, 151.

25776. Esot pavisam trīs devi-

ņas rozes un katra esot dziedējama
ar savādiem vārdiem.

A. Bīlenšteina rokraksts.

25777. Roze ceļas no bīšanās.

[Sal. bīšanās.]
P. S., Rauna.

25778. Rozi nedrīkst slapināt,
tad slimību sadzen iekšā.

P. §~ Rauna.

25779. Ja nažu asmeņus node-

dzina sarkanus un iesviež aukstā

ūdenī un ar šo ūdeni apmazgā ro-

zi, tad tā nozūdot.

Etn. 1891. g. I, 160. 1. p. Rīgas

apkārtne.

25780. Roze iznīkst, ja ceturt-

dienas vakarā to apspaida vīrietis

ar savu penis.

K. Jansons, Plāņi.

25781. Ja roze piesitas, tad tai

apvelk ar adatas aci apkārt, lai tā-

lāk neplešas.
H. Šiliņa, Dobele.

25782. Roze appūsta ar šādiem

vārdiem: ~Jauni ozoli un jaunas

liepas un zaļa zāle."

Baznīcas vizit. 1739.

25783. Rozi var izārstēt, ja pie-
sien un tur kādu laiku tādu lupa-
tu, ar kuru mazgāts mirons.

J. Atteka, Nīca.

25784. Ja kāds slimo ar rozi, tad

tam, lai to slimību nodzītu, jādzer

rupuča asinis.

V. Līce, Līgatne.
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25785. Ja roze ir, tad, lai to no-

dzītu, ņem zilo sukura papīru un

uzvelk 7 sarkanus un 7 zaļus krus-

tus, un papīru uzliek uz rozes.

A. Mūrniece, Cēsis.

25786. levas miza noder rozes

dziedēšanai. levas miza jānokasa
un jāuzliek uz slimās vietas.

A. Šķila, Nīca.

25787. Ja ir roze kājā vai rokā,

tad ar sarkanu dziju jāsien trej-

deviņi mezgli.
H. Lindberga, Jaunrauna.

25788. Roze izzūd, ja uz tas uz-

liek zilu drēbi vai papīri.
K. Jansons, Plāņi.

25789. Lai noņemtu rozi, tad

savelk uz zilā sukura papīra da-

žādus krustus ar krītu un tad ap-

sien to ap slimo vietu.

L. Ozole, Sēļpils.

25790. Ja kam ir roze, jāņem
melna jēra vilna, kas ir pirmo reizi

cirpts, jāuzliek uz slimo vietu un

jātur trīs dienas; tad roze iziet.

A. Bruvele un A. Suse, Ape.

25791. Kad bērnam roze, iesviež

ugunī kaut kādu cūkas kauliņu,
sadedzina un sagrūž pulverī, kuru,

uzbērtu uz zilā papīra, dod iekšā.

Arī lieliem tā atdzen rozi.

Birkvalde, Lielsatiķi.

25792. Kad māte sabaidījusies
zīdīs maziņo, tad viņam var pie-
mesties roze. 1) Sien klāt sakasī-

tas un saraudzētas ievu mizas. 2)
Sien klāt baltvēderes, kuras sagrūž

un sarauga.
A. Rozenšteine, Saldus.

25793. Kad bērnam ir roze, tad

liek virsū ievu kasalas un dzer ievu

ziedu tēju; liek arī virsū mellu vil-

lv, ne rāvinātu, bet kā no muguras

jemtu; saplucina arī verkšķi (ar ko

drīvē) un liek labi siltu virsū.

Špane, Ventspils.

25794. Mazam puikam kājā ie-

metusies maldīgā (arī caurā) roze.

Neviens dakteris nevarējis rozi iz-

ārstēt. Reiz puikas māte aizgājusi

pie vienas vecenes un tā pēdīgi
rozi izvārdojusi.

H. Skujiņš, Aumeisteri.

25795. Rozi var izdziedēt ar cū-

kas žulti.

J. Banazis, Nīca.

25796. Rozi var glābt, ja paņem

aitas melnu vilnu ar visiem svied-

riem, zilu papīri un ar baltu krītu

saraksta uz zila papīra deviņus

krustiņus. Tad vēl pieliek ievu mi-

zas un to visu piesien pie sāpes,
tad drīz būs vesela.

J. Banazis, Nīca.

25797. Vajaga samaisīt rudzu

miltus ar sāli karstā ūdenī un to

siet klāt pie rozes.

M. Ķaupelis, Nīca.

25798. Roze piemetas no bīša-

nās. Viņa piemetas taisni tai vietā,

kur cilvēks sev pieķer nagus, ka

pašlaik ir pārbijies.
H. Skujiņš, Smiltene.

25799. levas miza jāsakasa ar

nazi papīri jeb drēbes gabaliņā un

jāpiesien tai vietā, kur ir roze.

J. Banazis, Nīca.

25800. Kad ir roze, tad vajaga

spļaut dadža lapā, pēc tam lapu
uzklāt uz rozi un skaitīt: „Jēzus

staigāja pa kalniem un lejām; div-

padesmit rozes viņam rokā, vienu

viņš nometa zemē, sacīdams: ~Lai

nāk kraukļi un saplēš to."

B. Gutmane, Rīga.
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25801. Marija gāja pie Jēzus un

tai bija trīs rozes rokā: viena balta,

otra zila, trešā sarkana. No debess

valstības atslēgām jeb no grēku
piedošanas piedod mums mūsu pa-

rādus (deviņas reizes mest krustu).
A. Sķēre, Skaistkalne.

25802. Mūsu kungs Jēzus Kris-

tus pārbrauca pār jūru tikpat kā

pa sausu zemi. Visādas rozes rokā

auga un izplauka. (Trīs reizes jā-
met krusts.)

A. Šķere, Skaistkalne.

ROZE, KOKA.

25803. Koka rožu ziedi ļoti labi

tējai.
J. Banazis, Nīca.

RUBENIS.

25804. Ja rubeņi ziemā nāk

mežmalā vai metas uz lauka, tad

gaidāms atkusnis.
J. Dābols, Lielvārde.

RUDEŅĀJI.

25805. Pēc labības nopļaušanas

agrāk tikuši svētīti Rudenāju svēt-

ki. Kad galds bijis apklāts ar ēdie-

niem un dzērieniem, tad saimnieks

palīdis apakš galda un sacījis: ~Vai

jūs mani redzat?" Mājinieki atbil-

dējuši: „Neredzam." Tad saimnieks

sacījis: „Dieviņ dod, ka mantas un

labuma dēļ jūs šai gadā manis ne-

redzētu!" Tāda saruna atkārtota

trīs reizes. Otrreiz saimnieks vēlē-

jies, lai garos rudzos un miežos vi-

ņa neredzētu. Trešo reiz sacījis:
„Lai Dievs dod, ka es šai gadā ne-

redzētu nekāda ļaunuma!" Pēc šā-

das sarunas saimnieks izlien no

pagaldes un pats pirmais pabauda
uzliktos ēdienus un tad dod citiem.

E. Volters, Matepia/ibi, 1890, 75.

25806. Rudeņāju laikā apklāja

galdu un uzlika tur visādus ēdie-

nus, par visām lietām sieru. Uz

grīdas jeb kula uzklāja palagu līdz

pašām durvīm un krāsnī iesprau-
da skalu. Tad saimnieks ar mājas

ļaudīm sacīja: „Ej, mans Dieviņ,
istabā pa baltu paladziņu!" Tad

saimnieks ar saimnieci aizgāja uz

kūti un apstaigāja visus lopus ar

tvāraga bļodu un alus spaini, dzie-

dādami:

Aizsvīžam zalta zierni

Aiz sudobra redeļeišu,
Lai munami kumeļam

Jeudeņs lāse nastuovēj.
E. Volters, Preiļi. Matepia.ib!, 1890, 76.

25807. Rudeņājos jēma vienu

vistu pie kājām un sita to pret pa-

vardu, lai plivinājās. Tad iebāza

to maisā un aiznesa uz kūti pie

lopiem. Tad ielika to katlā, izvā-

rīja un sāka ēst un dzert.

E. Volters, Preiļi. 1890, 80.

25808. Kad saņem visu labību,

tad vienu dienu notur Rudenāju.
Tad dara alu, sacep maizi un pie-
aicina viesus, tad visu gadu būšot

visa papilnam. Katram viesim tad

vajadzējis apēst vienu vistu.

B. Eriņa, Vārkava.

25809. Vēlāku, kad jau bija ie-

kulta un izcepta jauna maize, svi-

nēja jeb dzēra Rudenājus, sevišķi

Augšzemē un Malienā. Citur tur-

pretim Rudenāju svinība notikusi

tagadējo Miķēļu vakarā, kad pa-

rasti jau visa labība bija nokopta.
Konversācijas vārdnīca, 1906.

RUDENS.

25810. Jauks rudens sludina brī-

nišķīgu ziemu.
S. Gūberts, 1688.



25811. Pec sausa rudens nak vē-

jaina ziema.
S. Gūberts, 1688.

25812. Ja rudeni ir daudz salnu

un miglu un kad ar rietuma vēju
nenāk lietus, tad būs daudz sli-

mību.
S. Gūberts, 1688.

25813. Ja ir sauss rudens, tad

būs vējaina ziema.

J. Juškevičs. B. Z. 11. piel.,

1933., 275.

25814. Kad rudenī ir skaists

laiks, tad būs agra ziema.

P. Zeltiņa, Ikšķile.

25815. Kad skaidrs rudens, tad

gaidāma vējaina ziema.

Zemes Spēks, 1932, 28, 477.

25816. Ja skaidrs rudens, tad

ziemā būs vējš.
J. Jansons, Smiltene.

25817. Ja rudeni daudz miglas,
tad ziemu gaidāms daudz sniega.

H. Andersons, Antiņciems.

25818. Ja rudenī daudz miglai-
nu dienu, tad ziemā būs daudz

sniega.
K. Valteris, Nītaure.

25819. Kad rudenī daudz miglas,
tad ziemā daudz sniega.

A. Āboliņa, Ļaudona.

25820. Redzēt vēlā rudenī uzzie-

dam ābeles un ķiršus nozīmē, ka

sagaidāms bagātīgs augļu gads

tiem, kuri paspēs izsargāt savus

kokus no vēlajām naktssalnām.

Jaun. Ziņas, 1923, 292.

25821. Redzēt vēlā rudenī pār-

plūdušus laukus un pļavas, būs

maz tārpu un citu kaitēkļu.

Jaun. Ziņas, 1923, 292.

25822. Jo rudinī ilgi stuov lopas
uz kūkim, tad pavasara ilgi navā

zuoles.

T. Beča. Preiļi.

25823. Ja rudenī kokiem lapas

paliekot ilgāki nenobirušas, tad

pavasaris būs vēls.
J. Skara, Jaunpiebalga.

25824. Ja rudenī kokiem lapas
nesteidzas ar biršanu, tad sagai-
dāms vēls rudens.

H. Vieglais, Vecpiebalga.

25825. Ja rudeņos kurmji rok

augstus rakumus, tad ziemā būs

liels sniegs.
V. Ķiņķeris, Madona.

25826. Ja rudenī skursteņi slikti

velk, tad nākošā vasarā gaidāmi

pērkona negaisi.
V. Poriete, Palsmane.

25827. Ja ir vēls rudens, tad bus

arī agrs pavasars.
M. Macpane, Alsunga.

RUDENS MĀŖA (1. okt.).

25828. Rudens Māras dienā mei-

tas nākušas iekšā gulēt un likušas

cerību pie malas, ka vēl varētu

brūtgānu iegūt.
J. Ansbergs, Ēvele.

25829. Rudens Māras dienā mei-

tas nākušas iekšā gulēt un likušas

cerību pie malas, ka vēl tagad va-

rētu brūtgānu iegūt.
LD 111, 1, 319. lp.

RUDZI.

I. Rudzu sēšana

25830. Jaunos mēslos sēj rudzus

trīs dienas priekš pilna mēness,

vecos mēslos trīs dienas pēc pilna

mēness. Sējējs skatās arī uz bēr-

1560 Rudens
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ziem, kad tiem lapas sāk dzeltēt.

Dienvidus un vakara vējā rudzus

nesēj, kā arī lietus laikā. Ja šajos
ūdens vējos sēj rudzus, tad tie iz-

pūst, bet lietū sēti izaug lāčauzaini.

S. Gūberts, 1688.

25831. Ja rudzus sej trīs dienas

priekš Bērtuļiem, tad aug labi.

M. Navenickis, Zasa.

25832. Rudzi jāsēj vai nu trīs

dienas priekš, vai trīs dienas pēc

Bērtiņiem [Bērtuļa dienas].

V. Kancans, Asare.

25833. Rudzi priekš Bērtuļa die-

nas jāapsēj, tad aug lieli un dod

labu birumu.

M. Klause, Jaunpiebalga.

25834. Rudzi jāsēj ap Bērtuļiem
(3 dienas priekš un 3 dienas pēc),
tad labi augs.

A. Zālīte, Bērzpils.

25835. Rudzi jāsēj trīs dienas

priekš un pēc Bērtiņa (Bērtuļa).

O. Biteniece, Ogresgals.

25836. Rudzus vajaga sēt sim-

tajā dienā pēc jauna gada, tad iz-

augot simtu vārpas uz viena

stiebra.

K. Corbiks, Līvbērze.

25837. Rudzi jāsēj tai dienā ru-

denī, kad skaists laiks un zirnekļi
novilkuši rugājus ar tīkliem.

H. Skujiņš, Smiltene.

25838. Rudenī sak rudzus sēt,

kad zirnekļi zemi notīklo.

K. Jansons, Plāņi.

25839. Rudzi jasej, kad bērziem

lapas sāk raibas kļūt.
J. Andriņš, Taurkalns.

25840. Rudzi jāsēj skaidra die-

nā, tad nav kasteru un zāju.

F. Gruzīte, Lubāna

25841. Svaru diena vajaga set

rudzus, tad būs smagi rudzi.

M. Ķaupelis, Nīca.

25842. Ja rudzus apsēj priekš

pirmās salnas, tad gliemēži viņus
izēd.

H. Skujiņš, Smiltene.

25843. Rudzi jāsēj veca mēneša

ragos, citādi aug robainas vārpas

(vietām pilnas, vietām tukšas).

E. Gaile, Trikāta un Rūjiena.

25844. Rudzi jāsēj jauna mē

nesī, lai ziemu neizsaltu.

A. Dragone, Palsmane.

25845. Rudzi jasej jauna mēne-

sī, tad labāks briedums.

E. Laime, Tirza.

25846. Rudzi jāsēj jauna mē

nesī, lai ziemu neizsalst.

V. Poriete, Palsmane.

25847. Rudzi jasej pilna mēnesī,

jo tad rudzi nemaitājas.
E. Argals, Naukšēni.

25848. Rudzus nedrīkst sēt vecā

mēnesī, jo tad būs robainas vārpas

un slikta raža.

K. OJļe, Mazsalaca.

25849. Kad rudzus sēj veca mē-

nesī, tad tie tukši.

O. Freimane, Jaunrumbas muiža.

25850. Kod vacā mēnesī sjāsi

rudzus, tod nu rudzu nikuo naiz-

aug, a kod jaunā mēnesī, tod rudzi

bvus cīši lobi.

V. Podis, Rēzekne.



1562 Rudzi

25851. Ja rudzus sēj ar vecu

sēklu, tad, lai izdotos, ir jāsēj vecā

mēnesī.

A. Skruze, Saikava.

25852. Sēklas rudzu nekad ne-

vajaga mainīt ar otru saimnieku,

jo tad vienam vai otram saimnie-

kam rudzi lāgā neaugs.

J. Lazdans, Kalupe.

25853. Ap žīdu svētdienām ne-

var rudzus sēt, tad tie neizaugs.

V. Arbidans, Latgale.

25854. Rudzus sējot, jāvēro, lai

nebūtu pie debesīm ne saule, ne

mēness.

L. Vīksne, Talsi.

25855. Ko rudzus leita sēj, to

aug smilgaini.
Bez paraksta.

25856. Slapjā (pielijušā) zemē

nevarot rudzus sēt, jo tad lāčauzas

pieaugot.
H. Skujiņš, Smiltene.

25857. Agri sētie rudzi nav divē-

jādi labi: rudeņos viņus noēd glie-
mēži un vasarā viņiem ziedu laiks

iekrīt pašā karstumā, un tad rudzi

iztek.

H. Skujiņš, Aumeisteri.

25858. Ja rudzu sējamā laikā

ziemeļu vēji pūš, tad var droši ce-

rēt, ka uz priekšu būs labs rudzu

gads.
J. B. von Fischer, Lieflān-

disches Landwirtschaftsbuch,

1753., 93. lp.

25859. Kad dienvidu vējā rudzus

iesēj, tad rudzu vietā izaug vairāk

zāle.

A. Drazniece, Nīca.

25860. Kad pirmo reiz sēj ru-

dzus, un ja vedot rudzus uz tīru-

mu pārplēš maisu, pieber sētuvi

un sēj, tad nākošā gadā izaugs ru-

dzi, ka maisi plīsīs.
J. Rupjais, Asūne.

25861. Ja rudzus sēj no priekš-
auta, tad tam jābūt tīram, citādi

būs tumša maize.

K. Jansone, Olaine.

25862. Ja tanī dienā, kad rudzus

sēj, tīra bārdu, tad krusa nosit

sēju.
A. L.-Puškaitis.

25863. Kad rudzus sēj, tad ne-

drīkst cirpt aitas, citādi krusa iz-

cērt rudzus.

K. Corbiks, Līvbērze.

25864. Kad rudzus sēj, tad ne-

drīkst cirpt aitas, jo tad neaug

rudzi.

L. Druķe, Virbi.

25865. Ja gavēnī uguns gaisma

(no skaliem jeb lampas) krīt uz

rudziem, tad viņi izpūst.
K. Jansons, Plāņi.

25866. Jaunus rudzus agrāk ne-

sēja, kamēr nedabūja ēst jaunu
rudzu maizi. To maizi ēda ar au-

na gaļas putru (zupu). Aunu kāva

maizei par ziedojumu.

Atpūta, 1932, 404, 21.

11. Rudzu ziedēšana.

25867. Trīs nedēļas vajadzīgas
rudzu plaukšanai, trīs ziedēšanai

un trīs briešanai.
M. Kausa.

25868. Rudzi zied divas nedē-

ļas, briest divas nedēļas un kalst

divas nedēļas.
M. Āboliņa, Aumeisteri.
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25869. Rudzu ziedēšanu vēro pēc
ievu ziedēšanas. Rudzi zied pa mē-

nesi pēc ievām un rudzu ziedamais

laiks būs tāds pats kā ievu zieda-

mais laiks. Ja ievu ziedi nosalst,
tad arī rudzu ziedi nosals.

K. Oļļe, Mazsalaca.

25870. Kad rudzi sāka ziedēt, tad

veci cilvēki sacīja, ka nu vēl sešas

nedēļas maizīte jāgaidot.
M. Āboliņa, Aumeisteri.

25871. Rudzu ziedu laikā jāno-

rauj tā vārpa, kura vēl nezied, un

jātur rokā, lai izziedētu; ja viņa ne-

zied, tad rāvējam tai gadā būs jā-
mirst.

A. Ozoliņš, Barkava.

25872. Trīs rudzu vārpām zie-

damā laikā nobrauka ziedus un

kaut ko domā. Ja vārpām atkal iz-

plūkst ziedi, tad vēlēšanās piepil-
dās.

K. Jansons, Plāņi.

25873. Pirmais rudzu zieds jā-

apēd, lai vēders nesāpētu.

E. Lacis, Tirza.

25874. Ja rudzu ziedu laikā vējš
nes puteklīšus uz mājas pusi, tad

bagāts gads.
A. Bulēne, Turaida.

25875. Ja rudzu ziedamā laikā

vējš dzen puteklīšus uz māju pusi,
tad būs bagāta raža, ja no mājām

projām, tad raža būs vāja.

V. Priedīte, Mālpils.

25876. Ja rudzi ziedot trīs reizes

dabū nokūpēt, tad sagaidāms labs

birums.
A. Zvejniece, Piebalga.

25877. Ja putekļi no rudzu lauka

(kad zied) nāk uz mājas pusi, tad

būs laba raža.

M. Šķipsna, Gulbene.

25878. Ja rudzu ziedēšanas laiks

miglains, tad miglains būs nākamā

gada pļaujas laiks.

A. Bērziņa, Aloja.

25879. Lai saimniekam būtu

daudz maizes, tad vasarā, kad rudzi

zied, jātaisa visas durvis un logi

vaļā un jādzied, lai nāk svētība is-

tabā: „Svētībiņ, gausībiņ, Nāc pa

logu istabā!"

G. Pols, Baldone.

25880. Ja rudzi zied, tad jātaisa
klēts durvis vaļā, jo tad būs bagāta
raža.

E. Brīnums, Rūjiena.

25881. Kad rudzi zied, tad esot

jātaisa vaļā klētij durvis, lai nā-

kot svētība istabā un klētī.

G. Pols, Bauska.

25882. Kad rudzu lauks ziedē-

dams kūp, tad vajaga atvērt klēts

durvis, lai svētība nāk klētī.

J. Širmanis, Vilzēni.

25883. Kad rudzi zied, tad jā-
taisa klēts durvis vaļā.

E. Gaile, Trikāta un Rūjiena.

25884. Ja rudzu zieda klēts dur-

vis turot vaļā, tad rudzi nākot klētī.

J. Bitaks, Litene.

25885. Kad rudzi zied, jātaisa
klēts durvis vaļā, jo tad nāk maize

klētī.
K. Corbiks, Kroņa-Vircava.

25886. Rudziem ziedot, jātur
klēts durvis vaļā un sētuve jāizliek

laukā, lai tur ienāktu rudzu pu-

tekļi.
K. Jansons, Plāņi.

25887. Rudzu ziedēšanas laikā

vajag turēt klēts durvis vaļā, lai

briedums un svētība iet iekšā.

L. Rone, Ikšķile.
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25888. Kad rudzi zied, tad jā-
taisa klēts durvis vaļā, lai rudzi

briest.

J. Jurjans, Jaungulbene.

25889. Kad rudzi ziedēdami kūp,

vajaga attaisīt klēts un citu ēku

durvis, lai rudeni pieskrien pilna

māja ar rudziem.

Atbalss k. 1894. P. Lodziņš, Sērpils.

25890. Kad rudzi zied, tad va-

jaga taisīt klēts durvis vaļā, lai

svētība iet klētī.

K. Corbiks, Līvbērze.

25891. Kad rudzi zied, tad va-

jaga klētis attaisīt vaļā, lai svētība

nāk iekšā»
K. Corbiks, Jelgava.

25892. Kad tīrumā zied rudzi —

klēts durvis jātur vaļā, tad rudenī

būs liela svētība.

L. Kārkliņa, Dzelzava.

25893. Rudzu ziedamā laikā jā-
atver rijas un klēts durvis, lai būtu

bagāta raža.
A. Mencis, Puikule.

25894. Kad rudzi zied, tad jā-
taisa vaļā klēts durvis, lai būtu la-

ba raža.

I. Mennika, Ainaži.

25895. Ja jaunā pilna mēnesī

rudzi zied, tad būs pilnas vārpas.

Z. Lāce, Veclaicene

25896. Kad rudzi ziedēja (brie-

da), klēti, turēja vaļā, lai pūķis nes

labību iekšā.

A. Elksnītis, Prauliena

25897. Ja mušas redzamas ru

dzos, kad tie zied. tad būs mazs

birums.

A. Šeitiņš, Taurene.

25898. Kad rudziem vārpas sāk

ziedēt no vidus, tad tai gadā mirs

vairāk pusmūža cilvēki; kad zied

no apakšas, tad vecie, kad no vir-

sus, tad jaunie.
Vidzeme

25899. Ja rudzu ziedēšanas lai-

kā cūkai saros iekrīt rudzu ziedu

putekļi, tad gans cūku tajā vasarā

nevar noganīt, jo tad tā ļoti zag-

līga.
J. A. Jansons.

25900. Rudzu ziedu laikā par

dienvidu nevelējas, lai netraucētu

ziedu.

J. Zaķītis, Lautere.

25901. Rudzu ziedu laikā dien-

vidū nedrīkst velēties, citādi traucē

ziedus, un rudziem vājš birums.

K. Jansone, Olaine.

25902. Rudzu ziedama laika ne-

velējas, lai rudziem rūsa nemetas.

K. Jansons, Plāņi.

25903. Kad rudzi zied, nedrīkst

velēties, tad rudziem ziedi nobirst.

E. Laime, Tirza.

25904. Rudzu ziedu laikā nevar

velēties, tad pērkons ap māju dau-

zās.

E. Lacis, Tirza.

25905. Rudzu ziedamā laikā ne-

vajagot pa dienvidus laiku staigāt;
tad nekožot vilki.

.1. Niedre, Džūkste.

25906. Kad rudzi pārzied, maize

vairs tik cieta nenobriest kā priekš
ziedēšanas. Kad rudeni rudzus ap-

sēj, tad jaunu rudzu maize nav

vairs tik balta kā priekš sēšanas.

Atbalss k. 1894. P. Lodziņš, Sērpils.
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111. Buršana un zīlēša-

na.

25907. Rudzu tīrumā krustenis-

ki jāizar birzes, lai velns nevarētu

uzkāpt un nezāles iesēt.

L. Latkovskis, Varakļāni.

25908. Kad starp veciem un jau-
niem Jāņiem atrod rudzus salau-

zītus jeb sagrieztus, tad tās vietas

nevajaga pļaut, jo citādi izceļas
kāda nelaime.

J. Lazdans, Kalupe.

25909. Kāds puika blēņodamies

bija kādas trīs saujas rudzu sasē-

jis kopā un nolauzis. Graudinieks

to ieraudzīja un tūlīt domāja, ka

viņa rudzu lauks ir apburts.
Mājas Viesis, 1882, 372.

25910. Burvis pīsoka atņast mau-

li nu vāca skrvtuļa un div lobus

mītus. Daīt da zaloma [nolauztiem

rudziem]. Puorsakrvstas, a pjēčuok
nazkū drusku šepčej [čukst]. Tad

raun zalomu un izraun. Cysas tuo

zaloma tryn ar rūkom, grūzjej,

pyn ilgi; uzgola īmīdz cysas maulī,

pajām mītu un syt nu vysa spāka

tuos cysas, apleik maulis staiguo-

dams. Drusku atsapyušuos un at-

kon pajām ūtru mītu un vjēl syt.

runuodams: „Kai es trynu, laužu

un sytu tuos cysas, tai ar tū cyl-

vāku, kotrys padarēja itū zalomu,

komoj suopjes un lauž slimjeiba!"
J. Macilewicz, Pavvujcieszona,

Viļņa, 1850., 234.

25911. Kāds puika blēņodamies
bija rudzu tīrumā trīs saujiņas

rudzu sasējis kopā. Graudinieks,

domādams, ka rudzu lauks ap-

burts, griezies pie pūšļotājas pēc

padoma. Pūšļotāja teikusi, ka tos

salmus vajagot sadedzināt, jo ci-

tadi cilvēkiem vai lopiem izcelšo-

ties kāda nelaime.

Mājas Viesis, 1882, 47 (372)
Augšzeme.

25912. Skauģi dažreiz salauž un

sasien otram rudzus, kas notiek

visvairāk Pētera dienā. Šādi salau-

zīti rudzi nav jāpļauj, lai nelauztu

rokas.

P. Š., Preiļi.

25913. Burvji lauž rudzus ziedā

un noliec vārpas no salma posma
uz postuma [ziemeļa] pusi. Pļau-
jot nu vajaga uzmanīt, kuras vār-

pas ir sagrieztas un kurām nav

graudu, tās nevajaga pļaut. Ja tās

pļauj, tad notiek kāda nelaime.

[Sal. Jāņa diena.]
A. Gari-Jone, Domopole.

25914. Ja burvis nobur (noliec)
rudzus, tad noliektie rudzi jāiz-

rauj, jāsasien kūlītī un jāpakar rijā
dūmos. Līdz ar rudziem rijas dū-

mos kaltējas arī burvja dvēsele —

viņam ļoti gribas dzert. Burvis

prasa saimniekam dzert; tā var

dabūt zināt, kas rudzus nobūris.

A. Zālīte, Bērzpils.

25915. Ja tīrumā atrod izlauzī-

tus rudzus, tad tos vajaga nopļaut,
sabāzt rata rumbā, rumbu aiznest

uz krustceļu, tad aizsist rumbai

abus galus un aizdedzināt. Kad

rumba sāks degt, tad rudzu lau-

zējs skries griezdamies uz to māju
un prasīs dzert. Ja viņam iedos

dzert, tad viņš paliks vesels; bet

citādi tam gals klāt. [Sal. raganas

vēmekli.]
A. Gari-Jone, Domopole.

25916. Pa apsētiem rudziem pir-
mām jāejot vīrietim, tad resnas

vārpas.
A. Aizsils, Lubāna.
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25917. Ja pa apsētu rudzu lau-

ku pirmā pāriet sieviete, tad nā-

košā gadā tukšas vārpas.

A. Aizpurve, Lubāna.

25918. Ja pa apsētu rudzu lau-

ku pirmais pāriet vīrietis, tad ru-

dziem ir resnas vārpas.

A. Aizpurve, Lubāna.

25919. Bērniem stāsta, ka ru-

dzos dzīvojot meitas ar gariem ma-

tiem [krievu pyca;iKH], kuras va-

rot arī noķert.

V. Pilipjonoks, Asūne.

25920. Ja rudzi noliekušies uz

ceļa pusi, tad tanīs mājās meita

šogad apprecēsies.
M. Driņķe, Ranka.

25921. Ja rudzos daudz melno

graudu, tā saukto kuiļa zobu, tad

tai gadā esot balta maize.

Atpūta, 1932, 404, 21.

25922. Ja pavasarī pa rudziem

staigā, tad Dievs sviež ar akmeni,

ja rudenī staigā — ar maizes ga-

balu.

E. Laime, Tirza.

25923. Lai nākošā gadā būtu la-

ba labība, tad rudenī vajaga ap-
cirknī ielikt rudzu vārpu vaiņagu.

O. Eglīte, Glūda.

25924. Ja rudenī rudzos daudz

peļu, tad otru gadu būs slikti rudzi.

A. Mūrniece, Cēsis.

25925. Ja rudeni rudzos daudz

peļu, tad nākošā gadā slikti rudzi.

E. Reinbacha, Vecpiebalga.

25926. Ja rudzi labi briestot, tad

maize nebriestot.
A. Lāce, Lubāna.

25927. Kad apriļa mēnesi sniegi

snieg, tad tai gadā būs labi rudzi.

Z. Lancmanis, Lejasciems.

25928. Kad vējš lauž rudzus, tad

pēc trim dienām būs krusa jeb

stiprs lietus.

A. Dragone, Palsmane.

25929. Ja rudziem divdesmit ne-

dēļu pēc Ziemassvētkiem ir redza-

mas pirmās vārpas, tad būs vēls

rudens.

K. Jansons, Plāņi.

25930. Ja rudzu vārpas robai-

nas, tad vasara un rudens būs

auksts. Rudens būs agrs.

A. Bērziņa, Aloja.

IV. Rudzu pļaušana.

25931. Lai zinātu, vai rudzi jau
pļaujami, saimnieks paņem rudzu

graudu pirkstos un pret nagu lūko

to pārlauzt. Ja grauds lūst, tad

rudzi gatavi pļaušanai; ja tas ne-

lūst, bet saspiežas plakans, tad ir

vēl par agru pļaut.

Atpūta, 1932, 404, 21.

25932. Rudzus drīkstēja sākt

pļaut otrdienās, trešdienās un ce-

turtdienās, jo tās dienas neesot jā-
liek kulē maize. Bet pirmdienās
esot jāliek kulē maize un sestdie-

nās tā esot tukša, lai arī nepalie-
kot klēts tukša.

G. Pols, Vecgulbene.

25933. Rudzu pļaujas sākšanai

laimīga diena ir ceturtdiena. Ja

ceturtdien vēl būtu par agru galīgi
iesākt pļaut, tad izpļauj vismaz

kādu kopiņu. Rudzu pļaujas sāku-

mā, kad pirmais kūlis bija no-

pļauts un sasiets, no tā ēda grau-

dus, lika pat launagā uz piena mai-

zes, lai maize būtu laba un sātīga.
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Agrāk, kad iepļāva rudzus, nesa

uz tīrumu launagu, saslēja kopā
trīs kūlīšus un pie tiem ēda lau-

nagu.
Atpūta, 1932, 404, 21.

25934. Rudzi jāpļauj sestdien,

tad ir labāka raža.

J. Upmalis, Ļaudona.

25935. Rudzus jāsāk pļaut sest-

dien, tad būs visu nedēļu viegli

pļaut.
J. Rupjais, Asūne.

25936. Rudzus pļaujot, pirmais
kūlis jāsviež trīs reizes gaisā un

jāsauc: ~Vēl garāki citu gadu!"
tad nākošā gadā rudzi augs griez-
damies.

A. Zvejniece, Piebalga.

25937. Kad pirmos rudzus pļauj,

no pirmā kūļa jāaiznes vārpas uz

istabu un jāpieliek pie sienas, tad

netrūks maizes visu gadu.
A. Šķērē, Jaunsaule.

25938. Kad rudzus pļauj, tad jā-

apsien rudzu šķipsna ap vēderu,

lai mugura nesāp.

R. Grauduma, Lizums.

25939. Kad iet pirmo reiz rudzu

pļaut, tad jāņem maizes galiņš lī-

dzi, lai mugura nesāp.

I. Kažoka, Lubāna.

25940. Kad iet rudzu pļaut, tad

diviem vajaga aiziet iepriekš un

nostāties katram savā pusē rudzu

gabalam. Tad vienam jāprasa: „Vai

tu mani arī redzi?" Otram jāsaka:

„Nē". Tad pirmajam jānosaka:
„Mūžu mūžiem tēvs aiz rudziem

neredzams." Tad vienmēr augot

gari rudzi.

I. Kažoka, Lubāna.

25941. Pirms rudzus pļauj, va-

jag no rudziem nopīt vaiņagu un

to pakārt ozolā, tad būs maizes

svētība.

K. Corbiks, Vecsvirlauka.

25942. Kad rudzus iesāk pļaut,
uz tīrumu jānes siers, maize,
sviests un gaļa, tad nākošgad būs

laba raža.

E. Līdeka, Lubāna.

25943. Kad rudzus sāka pļaut,
tad saimnieks pirmais iebrida ru-

dzu gabalā un izpļāva mazu lauku-

miņu jeb riņķīti. Nopļautos rudzus

sanesa vienkopus un še turēja pir-
mo maltīti. Tai vietā tad atstāja
arī lielu gabalu maizes ziedam.

D. L. f. 1888, 28. P. J. Rau-

davietis, Bērzaune.

25944. Rudzus pļaujot, pirmais
kūlis rijā jāizkaltē. Uz tā kūļa, kad

kuļ, jāēd jauna maize, tad pie-
darbs vienmēr pilns maizes.

L. Reiteris, Lubāna.

25945. Ja rudzus pļauj veca mē-

nesī, tad tie labāki nogatavojas.
E. Rullis, Virbi.

25946. Ja, rudzus pļaunot, viņi
sāk birst, tad pa dienvidu nepļaun,
tik pa vakara un rīta rasu; tad viņi
nebirstot.

H. Skujiņš, Smiltene.

25947. Rudzi jāpļauj pilna mē-

nesī, tad daudz graudu.
M. Auziņa, Rīga.

25948. Rudzus pļaujot, kūlis jā-

veļ ar vārpām uz lauka vidu, tad

labs birums.

L. Tomsone, Ikšķile.

25949. Ja, rudzus pļaujot, grau-

di birst pastalās, šķūnī vedot —

ratos, tad arī birs piedarbā.
A. Zvejniece, Piebalga.
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25950. Kad rudzus pļauj un sien

kūļos, tad jāskatās, ka kāds nepa-

liek nesasiets, citādi tanīs mājās

paliek veca meita.

L. Strute, Šķibe.

25951. Rudzus pļaujot, pēdējais
cirtiens jāizpļauj saimniekam, jo
tad būs ienesīgi rudzi — ar lielu

birumu.

A. Plaudis, Kosa.

25952. Rudzu pļauju nobeidz tī-

ruma vidū, un uz beidzamās kopi-

ņas pļaušanu sauc saimnieci jumi

ņemt, pie kam kopiņu pļauj riņķī

ejot. No kopiņas ņem vārpiņas,
pin kroni un pakar to klētī pie

sijas.
E. Lācis, Tirza.

25953. Rudzus nopļaujot, jāuz-
sēstas uz pēdējā kūļa un drusku

jāpasēd, pēc tam jāskatās, kas ir

bijis apakšā; ja apakšā ir bijis zir-

neklis, ar aitām ies labi, ja tār-

piņš — ar govīm ies labi.

A. Skruze, Saikava.

25954. Kad beidz rudzus pļaut,
tad jāatsēstas uz pēdējā kūļa un

jāgaida kāds brīdis. Tad jāskatās,
vai zem kūļa ir daudz vagaliņu. Ja

ir daudz, tad lopi būs labi un ra-

žīgi.
J. Rečs, Silajāņi.

25955. Kad rudzus nopļaun, tad

jāatsēstas uz pēdējā kūļa un pļau-
tivs [sirpis] jāsviež par galvu. Ja

pļautivs ar kātu nokrīt uz sviedēja

pusi, tad tas dzīvos; bet ja uz otru

pusi, tad mirs.

J. Rečs, Silajāņi.

25956. Kad rudzi nopļauti, tad

pēdējā cirtiena vietā zemē norok

velēnu un ieliek deviņas vārpas,
tad arī nākošais gads būs ražīgs.

A. Zvejniece, Piebalga.

25957. Rudzus slienot, pirmā ko-

piņa jāliek pret ziemeļiem, tad

žurkas rudzus neizēd.

M. Liniņa, Aumeisteri.

25958. Dodiet, brāļi, man mai-

zītes

Deviņām nedēļām,
Es vārpiņu ieraudzīju

Lielājā tīrumā.

LD 27958.

25959. Ja atrod, rudzus pļaujot,

pie viena stiebra divas vārpas, tad

būs nākošais gads ļoti auglīgs.
A. Aizsils, Lubāna.

25960. Rudzos atrastās divvār-

pas vajaga sakrāt, tad nākamā

gadā būs laba raža.
M. Zaķis.

25961. Ja atrod rudzu ar divām

vārpām, tad tas jāpakar klētī pie
griestiem, jo tad klēts pildoties ar

labību.

K. Lindbergs, Jelgava.

25962. Ja atrodot rudzu ar di-

vām vārpām uz viena stiebra, tad

esot bagāts gads.
A. Krūmiņa, Valka.

25963. Juo rudzu teirumā pi
vīna stumbra izaug divas rudzu

vuorpas, tad uz nuokūtni gaidāma
loba raža.

T. Nagle, Varakļāni.

25964. Ja atrod rudzu jumi (di-

vas vārpas uz viena salma), tad

tais mājās būs kāzas.

O. Darbiņš, Birži.

V. Rudzu vešana un kul-

šana.

25965. Rudenī, kad jaunos ru-

dzus liek rijā, piedarba un rijas
durvis pušķo ar ozola zariem. Kad
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pirmo reiz kurināja rijas krāsni

rudzu žāvēšanai, tad rijkuris
krāsns bedrē sev blakus nolika

ķipi ar ūdeni. Tas tāpēc, lai ku-

ļamā laikā rijā negadītos uguns-

grēks. Tad pat noķēra gaili, pie

pirmo reiz aizkurtas krāsns tam

nosvilināja asti, nosauca par rij-
kūli un palaida vaļā. To gaili nu

pazina pēc nosvilinātas astes. Tam

nu bija brīvu baroties visu rudeni

pie visiem labības pūļiem rijā vai

piedarbā. Nekad to nedzina nost.

Bet kad beidzās kulšana un kad

svinēja apkūlības, tad to rijkūli

noķēra, rijas krāsns bedrē nokāva,

asinis satecināja krāsns priekšā,
bet gaļu izvārīja un deva rijas kū-

lējiem ēst.

Atpūta, 1932, 404, 21.

25966. Kad jaunos rudzus ved

pirmo reizi rijā, tad riju izpušķo
ar meijām, jo papriekšu tad nākot

Maizes tēvs.

G. Pols, Baldone.

25967. Ja saimnieks rudenīrudz-

kopiņas resno galu liek papriekšu

rijā iekšā, tad nākamais būs ba-

gāts gads.
A. Vilciņš, Līgatne.

25968. Pirmo reiz rudzus kuļot,

sprigulis jāsit stipri, jo tad klons

saka: ~Maize bijus', maize būs!"

Ja spriguli cilā lēni, tad skan:

„Bads bijis, bads būs!"

K. Atgāzis, Nītaure.

25969. Kad pirmos rudzus iz-

kuļ un samaļ, tad no rudzu mil-

tiem jāvāra biezputra, lai nākoš-

gad labi rudzi augtu.
E. Līdeka, Lubāna.

25970. Augusta mēnesī svin jau-

nas Maizes dienu, kad kauj kādu

aunu un dod ļaudīm brandvīnu.

E. Volters, Jāsmuiža,MaTepia;ibi, 1890, 74.

25971. Kad jaunus rudzus sa-

mala un no tiem pirmo reizi iz-

cepa maizi, saimnieks salūdza

daudz viesu, nokāva aunu un no-

pirka alu. Priekš mielasta noskai-

tīja pātarus un saimnieks pirmais
sāka ēst.

Skolnieku pulciņš, Jēkabpils.

VI. Rudzi ārstniecība.

25972. Rudzu rogu novārījumu
dzer pret krūšu kaiti.

K. Jansons, Plāņi.

25973. Rudeni plūkta rudzu zale

derot tējā pret kāsu.

R. Bērziņš, Annenieki.

RUDZU LUŅĢIS.

25974. Rudzu luņģīši ir mazi ga-

riņi, kas ievelk mājās svētību.

R. Bērziņš, Džūkste.

25975. Jāņu vakarā vajag aiz-

iet uz krusta ceļu un tur noskai-

tīt trīs saujas rudzu miltu un uz-

vilkt trejdeviņus krustus. Ja tad

pagaida, tad nāk cilvēka laime

— Rudzu lunģītis.
R. Bērziņš, Džūkste.

RUDZU MĀTE.

25976. Rudzos mājo Rudzu mā-

te; bērni dienvidū nedrīkst iet gar

rudzu lauku, lai Rudzu māte tos

rudzos neievilktu.

J. A. Jansons, Jelgava.

RUDZU PUĶES (Centaurea cy-

anus).

25977. Rudzu puķu ziedu lapi-

ņas savāra un dod bērniem pret

garo klepu. Ziedu lapiņas liek arī

pie tabakas, tad esot branga
smarša.

V. Strautiņš, Taurupe un

Zelgauska.
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25978. Rudzu puķu teju dzer

pret caureju.
A. Drāzniece, Nīca.

RUGĀJI.

25979. Kad uz rugājiem redza-

mi zili tūnekļi, tad būs labs laiks.

Brīvā Zeme, 1929, VI, 7.

RUMELĒŠANĀS (laistīšanās ar

ūdeni).

25980. Arāji, sējēji, gani un kā-

postu stādītāji, pirmo reiz darbu

sākot, jārumelē, lai tie būtu veseli

un neslinkotu.

P. S., Rauna.

25981. Pēc pirmiem darbiem

pavasarī rumelējas, lai daudz ne-

gulētu.
P. Š., Rauna. V. Spandegs,

Pociems.

25982. Kad gans pirmo dienu

pārdzen lopus mājā, tad viņu va-

jag apliet ar ūdeni jeb iebāzt upē,
ezerā jeb dīķī, lai gans pie lopiem

neguļ. Tāpat dara arī, kad pirmo
reiz ar, sēj, pļauj v. t. t., jo tad

darba darītāji būs visu vasaru

modrīgi.
K. Corbiks, Ozoli.

25983. Kad pirmo reiz lopus ga-

nos laiž, tad gans jārumulē, lai

govis labi piena dod.

E. Laime, Tirza.

25984. Kad pirmo reiz iet pava-

sara darbos: art, govis dzen lau-

kā, vai zālēs iet, tad mājās pār-

nākot mājinieki aplej ar ūdeni,

lai rītos neguļ, bet strādā čakli.

B. Daņilovs, Kacēni.

25985. Kas pirmais iet tīrumā

artu, jāj pieguļā jeb dzen lopus

ganos, to mājā pārnākot aplej ar

ūdeni, bet pēc tam ēdina ar svies-

tu, sieru un citiem gardumiem.

J. Lazdans, Kalupe.

25986. Ja gans pirmo reiz iz-

dzen ganos, viņam acīs jāielej
ūdens, lai ganos neguļ. Tas pats
jādara arājam, kad viņš pavasarī
dzen pirmo vagu.

E. Vēvere, Ļaudona.

25987. Pavasarā, tās dienas va-

karā, kad pirmo reizi ara, laistās

ar ūdeni.

M. Navenickis, Zasa.

25988. Pirmo reiz govis ganos
laižot, vakarā jārumulējas, tad va-

saru govis nebizos.

V. Slaidiņa, Drusti.

25989. Lai govis vasaru nebizo-

tu, tad, pirmo reizi ganos dzenot,
visiem jārumulējas.

J. Rinkuss, Prauliena.

25990. Kad izlaiž lopus pirmo
reizi ganos, tad vakarā, t. i. kad

sadzen mājā, ganam lej acīs ūdeni,
lai ganot neaizmieg.

E. Stīpniece, Vērene.

25991. Kad rumulējas, tad jā-
cep olas, lai pienam ir bieza virsa.

E. Laime, Tirza.

RUNĀŠANA.

25992. Ja divi to pašu vardu

izsaka reizē, tad jāgaida viesi.

A. Skuja, Vestiena.

25993. Ja divi reizā izsaka kā-

du vārdu, tad būs ciemiņi.

J. Krastiņš, Irlava.
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25994. Ja divi reizē izsaka kā-

du vārdu, tad tajā dienā būs cie-

miņi.
E. Pūriņš, Skujene.

25995. Ja kādreiz divi izsaka

reizē vienu vārdu, tad gaidāms cie-

miņš.
A. Ansone, Skrunda.

25996. Ja divi izsaka reize vie-

nu vārdu, tad kāds steidzas viesos.

L. Bērziņa, Rīga.

25997. Ja izrunā kopā kādus

vārdus, jāpieklauvē, tad var gaidīt
viesus.

K. Corbiks, Valgunde.

25998. Ja divi izsaka reizē vie-

nu vārdu, tad nāks kopīgs cie-

miņš.
L. Zvirbule, Jaunlaicene.

25999. Ja divi runātāji pasaka
reizē vienu pašu vārdu, tad būs

viesis melis.
J. Zvaigzne, Rēzekne.

26000. Kad divi cilvēki nevilšus

izrunā vienu pašu vārdu, tad at-

nāks neprātīgs viesis.

J. Lazdans, Kalupe.

26001. Ja runājot divi vienu

vārdu izsaka reizē, būs ciemiņš

(viesis) tam, kurš pirmais piesit

trīs reizes.

A. Liepiņš, Bērzaune.

26002. Ja vienu vārdu izsaka

divi reizē, tad jāpiesit pie kreisās

kājas, tad būs viesis — vīrietis.

A. Ratniece, Pabaži.

26003. Ja divi izsaka reizē vie-

nu vārdu, tad tas, kas pirmais pie-

sitīs pirkstus pie zobiem, dabūs

vēstuli.
L. Zvirbule, Jaunlaicene.

26004. Ja divi cilvēki sarunājo-
ties izsaka abi vienu un to pašu
vārdu, tad, kas pirmais pieklapē
trīs reizes pie zobiem, tam būs cie-

miņš.
A. Bulēne, Turaida.

26005. Kad divi reizē izsaka vie-

nu vārdu, tad būs viesi tam, kurš

pirmais ar nagu piedauzīs pie kā-

da cieta priekšmeta vai pie sa-

viem zobiem.

V. Slaidiņa, Drusti.

26006. Ja divi cilvēki reizē iz-

teic vienu un to pašu vārdu, tad,
kurš pirmais piesit sev pie zobiem

un vēlas kaut ko, tam piepildās.
M. Poriete, Lubāna.

26007. Ja divi cilvēki vienu vār-

du izsaka reizā, tad sagaidāms cie-

miņš.
V. Alke, Jaungulbene.

26008. Kad otram vardu no mu-

tes izrauj, tad nāk ciemiņi.

H. Šiliņa, Penkule.

26009. Ja sarunājoties izsaka

kādu vārdu kopā, tad jāpiesit pie
nekrāsota koka; tam, kas pirmais

piesit, to dienu atnāks ciemiņi.
[Sal. ēšana.]

K. Corbiks, Jelgava.

26010. Ja divi runājot izsaka

vienas domas reizē, abiem būs

viens ciemiņš.
I. Mennika, Ainaži.

26011. Ja divi cilvēki vienu

vārdu reizē izsaka, tad tam, kurš

pirmais pieklauvē pie nekrāsota

priekšmeta, būs ciemiņi.
K. Corbiks, Jelgava.

26012. Ja pie sarunas divi reizē

izsaka vienu un to pašu vārdu, tad

viens no viņiem ir kaut ko me-

lojis.
V. Miķelans, Rubeņi.
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26013. Kad divi cilvēki reizē iz-

saka vienu vārdu un ja viens no

tiem pieklauvē pie nepervēta ko-

ka, tad tam būs ciemiņš.

Z. Lancmanis, Lejasciems.

26014. Ja divi mājnieki izsaka

vienā reizē vienu vārdu, un ja pie-
sit ar pirkstu pie nekrāsota koka,

tad ieradīsies viesis.

M. Iniņberģe, Rīga.

26015. 'Ja runājot izsakās kāds

vārds diviem cilvēkiem reizē, sa-

gaidāmi ciemiņi.
A. Āboliņa, Ļaudona.

26016. Ja diviem reizē izsakās

kāds vārds, tad jāpiesit ar roku

pie priekšmeta, kurā naglu nav,

tad būs viesi.

A. Tidriķe, Pabažu jūrmala.

26017. Ja divi vienu vārdu rei-

zē izrunā, tad jāsteidzas piesist

pie nekrāsota koka; kurš pirmais

piesit, tas dabūs dāvanu.

L. Kundziņa, Talsi.

26018. Kad divi izsaka vienu

vārdu, tad vajaga piesist pie kā

melna; kurš pirmais piesitīs, tam

būs ciemiņi.
T. Dzintarkalns, Talsi.

26019. Kad runājot divi neviļus
izsaka to pašu vārdu reizē, tad

tanī pašā acumirklī vajaga uzsist

uz melnas drēbes, tad nākamais

viesis būs neprecējies.

K. Corbiks, Lielsesava.

26020. Ja divi cilvēki reizā iz-

saka kādu vārdu, vajaga piesist pie
melna priekšmeta, tad tam, kurš

pirmais piesit, būs dāvana.

E. Reinbacha, Vecpiebalga.

26021. Ja divi cilvēki izsaka rei-

zē kādu vārdu, tad drīz sagaidāms
ciemiņš.

A. Pliens, Meirani.

26022. Ja vairāki reizē izsaka

vienu vārdu, tad jāpiesit pie mel-

nas drēbes; kas pirmais piesit, tam

būs ciemiņš.
E. Laime, Tirza.

26023. Ja divi cilvēki vienu vār-

du reizē izsaka, rados gaidāmas
kāzas.

V. Hazena, Nītaure.

26024. Kod divim cvlvākim rū-

nuos vīna runa, tod tymā muojā
bius cīmeņš.

Bez paraksta.

26025. Kad divi cilvēki vienu un

to pašu vārdu izrunā, tad ciemiņš
atnāks.

K. Jansons, Viļāni.

26026. Ja divi reizē izsauc kādu

teicienu, tad vienam jāsaka: „Man

tas ciemiņš, man tas kukul'sl"

Tad pie tā ieradīsies ciemiņš.
A. Aizsils, Bērzaune.

26027. Kad divi izsaka vienādu

vārdu, tad vajaga trīs reiz pie zo-

biem pieklapēt; tad nāks viesis.

P. Zeltiņa, Ikšķile.

26028. Ja divi reizā izsaka vār-

du, tad, kas pirmais piesit pie zo-

biem, tam būs vēstule.

A. Miglava, Rīga.

26029. Ja divi cilvēki nejauši
reizē izsaka vienu vārdu, tad, kurš

pirmais ar nagu piesit pie zoba,

tam gaidāma laime.

A. Mūrniece, Cēsis.
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26030. Ja divi cilvēki reizē izsa-

ka kādu vārdu, tad tam, kas pir-
mais piesit sev pie zobiem, atnāks

vēstule.

E. Bērziņa, Ropaži.

26031. Kas izrunā kopā kādu

vārdu, tiem vajaga sadot kopā ma-

zos pirkstiņus un ko vēlēties, tad

tas piepildīsies.

K. Corbiks, Valgunde.

26032. Ja divi vienu vārdu rei-

zē izsauc un pieķeras pie kaut kā

melna, tad, ko būs iedomājušies,
tas piepildīsies.

K. Grantiņš, Krustpils.

26033. Ja divi cilvēki sarunājo-
ties izsaka reizē vienu pašu vār-

du, tad viens dabūs kādu jaunu

ziņu.
M. Meijers, Lubāna.

26034. Ja divi izsaka reizā vie-

nu vārdu, tad vajag abiem ko ie-

domāties un salikt rokas kopā, —

tad iedomātais piepildīsies.

K. Corbiks, Līvbērze.

26035. Ja divi reizā izsaka vie-

nu pašu vārdu, tad vajag trīs rei-

zes piesist pie zoba vai nepervēta

koka, tad tas izdosies, ko tad iedo-

mājas.
A. Kalniņa, Jaunpiebalga.

26036. Kas uz vienim vārdim

sarunājas, t. i. viens izsaka to pa-

šu, ko otrs, tie vienā godā (kāzās,

bērēs) būs kopā.
K. Jansons, Plāņi.

26037. Kas ar kādu uz vieniem

vārdiem sarunājas, tam pie kā bal-

ta roka jāpieķer.

K. Jansons, Plāņi.

26038. Kad divi izsaka vienu

vārdu reizā, tad jāsaliek kreisās

rokas mazie pirkstiņi krustīm un

kaut kas jāvēlas; tad tas piepildās.

Z. Pūtele, Sabile.

26039. Ja uzsāc runu un neno-

beidz, tad tavi bērni aizvilkdamies

runās.

V. Miķelans, Dunava.

26040. Juo divi cvlvāki vīnā rei-

zē izasaucās par vīnu un tū pošu
lītu, tad byus vīss.

H. Z. Valainis, Egluna.

26041. Ja ar kādu cilvēku reizē

izrunā vienu vārdu, tad rados top.

M. Stāla, Kaltene.

26042. Kad runājot nejauši izsa-

ka kāda cilvēka vārdu, tad tas pie-
min.

V. Eglīte, Rīga.

26043. Kad kaut ko stāsta un

stāstītājs ko aizmirst, tad viņš
melo.

P. Zeltiņa, Zemgale.

26044. Ja grib kaut ko teikt un

ja tas piepeši aizmirstas, tad tas

neesot bijis labs.

V. Grīva, Lubāna.

26045. Ja kāds cilvēks atsveici-

nājies un pēc tam atkal runā, tad

viņam būs kāda nelaime.

J. Skara, Jaunpiebalga.

26046. Kad valodas aptrūkst,
tad kādam esot kājas krustus.

[Sal. kājas.]
H. Skujiņš, Smiltene.

26047. Kad visi reizē apklust

valodās, tad piedzimstot mācītājs.

H. Skujiņš, Smiltene.
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26048. Kad runājoties visi ap-
klust, tad saka, ka tai brīdī pie-
dzimstot kāds zaglis pasaulē.

V. Pilipjonoks, Asūne.

26049. Kad runājot visi apklust,
tad zaglis dzimst.

K. Jansons, Viļāni.

26050. Kad sarunājoties visi uz-

reiz apklust, tad piedzimst mācī-

tājs.
T. Ziemele, Smiltene.

RUNCIS.

26051. Ja runčam ar nazi sit,
tad viņš vairs peļu neķer.

K. Jansons, Smiltene.

26052. Runcis apēd savus bēr-

nus, kamēr tie vēl nav deviņi dieni

veci. [Sal. čūska.]
K. Jansons, Plāņi.

RUNKUĻI.

26053. Ja kas grib, lai būtu lie-

li runkuļi, tad sējējam jāpiesien
starp kājām bluķis.

J. Rupjais, Asūne.

26054. Ja dārzā runkuļiem lapas
noliekušās, tad sagaidāms lietus.

Z. Grīnberga, Sigulda.

26055. Ja runkuļiem vīst lapas,
tad rītā būs slikts laiks.

V. Ķiņķeris, Madona.

26056. Ja runkuļiem vakarā sa-

vīst lapas, tad nākošā dienā būs

lietus.

E. Brīnums, Rūjiena.

RUŅĢIS.

26057. Ļaudis tic, ka kāds brī-

nišķīgs runcis jeb ruņķis savam

saimniekam labību nesot.

B. Bergmanis, Magazin, 1838,

VI, 152.

RUSTS.

26058. Rusta ievākšanai alkšņi
jācērt gavēnī, jo tad krāsa ir pa-

stāvīga.
K. Jansons, Plāņi.

RUTKI.

26059. Rutkus sēj divi dienas

pēc pilna mēneša.

S. Gūberts, 1688.

26060. Rutki jāsēj veca mēnesī,
tad tie neizkurt.

A. Leimane, Mārsnēni.

26061. Rutki jādēsta vecā mē-

nesī pēc saules rieta, tad tie aug

labi un nezied. [Sal. sīpoli.]

K. Jansone, Olaine.

26062. Rutki ir garšīgi, ja tos

sataisot (klapējot) sauc: ~Rūgtums
ārā, saldums iekšā!"

A. L.-Puškaitis, Džūkste.

26063. Nomizotus rutkus sagriež,

aptaisa ar sāli un saka: „Rūgtums

ārā, saldums iekšā." Tad ēdot rut-

ki nav tik sūri.

O. Grenševica. Vietalva.

26064. Rutkus, ar sāli žvadzi-

not, saka: ~Sūrums ārā, saldums

iekšā!" [Sal. ieva, kartupeļi, pirts.]

K. Jansons, Plāņi.

26065. Ja grib, lai ēšanai nolem-

tie rutki labi izdotos, tad, kamēr

kuļ, tikmēr jāsaka: „Saldums iek-

šā, sūrums ārā!"

A. Skruze, Saikava.

26066. Kas deviņi gadi rutkus

neēd, tam velns esot sirdī.

K. Jansons, Plāņi.



26067. Kas rutkus pārēdas, tam

medus jāuzēd un atkal otrādi.

K. Jansons, PlaņL P. Š., Rauna.

RŪGTENE (Gratiola officinalis).

26068. Latvieši dzer rugtenes

ziedus tējā pret žņaudzēju.
E. Birzmanis, Latv. arstn.

stādi, 1897.

RŪKŠANA.

26069. Ja bērns krekšinājis, rū-

cis, tad to paberzējuši tur, kur cū-

kas berzējušās, vai arī pārvilkuši

par cūku vai zirgu sili.

M. Dandēns un J. Upīte, Gatarta.

RŪSA (tāls zibens).

26070. Kad rusa platas, tad sē-

nes aug
M. Auziņa, Rīga.

26071. Ja tikai zibina, bet pēr-

kons nerūc, tad Dievs sējot sēnes.

V. Poriete, Palsmane.

26072. Ja vakara zibeņo bez

pērkona, tad būs skaists laiks.

M. Greize, Dole.

26073. Ja negaisa laikā redz tā-

lumā blāvu gaismu, tad saka, ka

rūsa krītot uz labības.

J. Jurēvics, Kruķu pag., Šau-

ļu apr., Lietuva.

26074. Ja rusu pie debesīm redz,

tad karš būs.

E. Laime, Tirza.

26075. Ja zibeņo, bet pērkons
nerūc, tad daudz sēņu aug.

A. Aizsils, Lubāna.

26076. Daudz ļaudis daudzina,

ka rūsa ziedus un zemes augļus

maitājot un saviļinājot, ta ir tuk-

ša valoda.
G. F. Stenders, Augstas gudr

grāmata.

26077. Ka daudz ļaudis daudzi-

na, ka rūsa ziedus un zemes aug-

ļus maitājot un saviļinājot, ir veca

valoda.

G. F. Stenders, Augstas gudr.

grām. 1797 2, 37.

26078. Ļaudis tic, ka labības rū-

sa ceļoties no bula zibeņiem, ko

arī sauc par rūsu.

Latviešu Avīzes, 1823. 38.

26079. Ja vakaros rusa ir, tad

labība gatavojas.
A. Biša, Rencēni.

26080. Kad vasaras beigās redz

rūsu liesmojam, tad rūsa krītot

un briedinot labību.
J. Zaķītis, Lautere.

26081. Ja rudeni zibeņo skaidra

gaisā, tad miežus briedē.
E. Laime, Tirza.

26082. Ja rūsa izplatās bieži un

ļoti stipra, būs laba beku raža.

M. Breikša, Līgatne.

26083. Kad pie debesīm ir rū-

sa, tad labi aug sēnes.

M. Liniņa, Valka.

26084. Rūsas zibeņi sēnes au-

dzina.
E. Rudīte, Jaunpiebalga.

26085. Ja rūsa redzama, bitēm

būs bads, jo viršu ziedos tad me-

dus nav.

J. A. Jansons, Bīriņi.

26086. Ja rūsa plandās, tad tā

kartupeļiem ziedus maitā un lapas

paliek brūnas.

H. Šiliņa, Dobele.

1575Rutki — Rūsa
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RŪSA (uz miesas).

26087. Ja rokām iedzeltē kāds

pirksts, tad rados kāds mirs. Ja

kreisajai rokai, tad mirēja būs sie-

viete, bet ja labajai — tad vīrietis.

J. Briņķis, Sidgunda.

26088. Ja uz miesas uzmetas

rūsa, tad drīz būs jāmirst.
E. Kampare, Skrunda.

RŪTAS (Rutaceae).

26089. Rūtas jāstāda pie zalpi-
jām, bet ne pie kāpostiem. Rūtu

smaka aizdzen čūskas.

S. Gūberts, 1688.

26090. Ar rūtam izdzen blusas.

S. Gūberts, 1688.

SAIMNIECE.

26091. Saimniece nedrīkst māju
slaucīt divām slotām, tad viņas

pirmais saimnieks (vīrs) nomirs un

viņa dabūs otru.

A. Aizsils, Zilupe.

26092. Kad jauna saimniece laiž

pirmo reizi maizi krāsnī, tad viņai

jādod vienam no mājas iedzīvo-

tājiem cimdu pāris, lai mūžā labi

klātos.

M. Klause, Jaunpiebalga.

26093. Labai saimniecei ejot
brunči sitas atpakaļ, sliktai tie ti-

nas ap kājām.
E. Laime, Tirza.

26094. Kad nomirst saimniece,

tad jākronē jauna: jāliek abrā un

jāceļ gaisā.
A. Zālīte, Bērzpils.

SAIMNIEKS.

26095. Saimniekam ir melna pa-

kaļa, bet kalpam ir balta.

K. Jansons, Plāņi

26096. Ja kādam saimniekam

trīs meitas un trīs ķēves, tad tas

izputēs.
K. Corbiks, Valgunde.

26097. Saimnieks katrā tīrumā

pirmais iepļaun pirmo baru: trīs

kopiņas.
K. Jansons, Plāņi.

26098. Kad nomirst saimnieks,

tad jākronē jauns: jāsēdina uz ark-

la un jāceļ gaisā.
A. Zālīte, Bērzpils.

SAKAS.

26099. Komota (sakas) atkuor-

tiņ lykta zvrgam plačus spaida.
C. Apšenieks, Bērzpils.

26100. Kad paugas noliek zemē

un varde izlec cauri, tad zirgam
kakls saslimst.

J. A. Jansons.

SAKASNIS.

26101. Kas maizes sakasni ēd,

tas jājot krīt no zirga muguras.
K. Jansons, Plāņi.

SAKRAMENTA DIENA (pēc Va-

saras svētkiem).

26102. Nu sakramentu dīnas

leidz Zuoļu dīnai baznīcas stuov

izpuškuotas ar zaļim bērziņim.

Zuoļu dīnā pēc zuoļu nūsvētīšonas

sīvītes aplauž bērziņiem zorus. Ar

tīm sātā juos per bārnus, tad bār-

nim nu izbailes nikas nadateik un

pīkriteni ar juom var izzuolēt.

T. Beča, Preiļi.

26103. Pirmajā ceturtdienā pēc
Vasaras svētkiem sākas sakramen-

ta dienas, pavisam deviņas dienas,

kad katru vakaru iet uz baznīcu.

Noslēguma dienā baznīcā svētī

bērzus, ko nes uz māju un iesprauž

jumtā. Šie bērzi sargājot no pēr-
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kona un vētras. Arī bērnus svētī

šinī dienā. Tad ved visus bērnus

uz baznīcu un to sauc par bērnu

dienu.
B. Eriņa, Latgale.

26104. Šai dienā baznīcā svētī

arī atnestos vaiņagus, kurus mēdz

vīt no trejdeviņām puķēm. Šie vai-

ņagi derot arī par zālēm pret da-

žādām kaitēm.

B. Eriņa, Latgale.

SAKNES.

26105. Saknes jāsēj vecā mēne-

sī, lai nestobro.

J. Rubenis, Ērgļi.

26106. Saknes vajaga stādīt ve-

cā mēnesī, tad tās neiet ziedos.

A. Salmāns, Balvi.

26107. Jaunā mēnesī jāstāda tā-

das saknes, kam augļi apakšā, ve-

cā mēnesī — kam augļi augšā.
B. Daņilovs. Kacēni.

26108. Visi darzaugi jāsēj pilna
mēnesī, tad neuzbrūk kukaiņi.

I. Mennika, Ainaži.

26109. Trīs dienas vecam mēne-

sim pastāvot, jādēsta un jāsēj visi

dārzāju augi, jo tad tie ir ļoti ra-

žīgi.
V. Krieviņš, Daugmale.

26110. Saknes jāsēj vecā mēne-

sī, tad tās labi izdodas. Jaunā mē-

nesī sētas saknes tikai izaug zie-

dos.

Z. Lace, Veclaicene.

26111. Saknes nedrīkst stādīt

pēc saules norietēšanas, tad tārpi
izēdot.

E. Kampare, Skrunda.

26112. Dārzāji jāstāda pec sau-

les, tad vistas dārzu nekasīs.

A. Biša, Rencēni.

26113. Uz leju augošus sakņ-
augus vajaga sēt vai stādīt, kad

saule lec vai riet.

J. Banazis, Nīca.

26114. Kukaiņu jeb kustoņu die-

nās nedrīkstot sīksaknes stādīt un

sēt, tad tās augot cirmuļainas.

E. Gaile, Aumeisteri.

26115. Kad debesis esot gabalai-

nas, tad vajagot kartupeļus, kāļus,

runkuļus, rāceņus, bietes un kā-

postus stādīt.

E. Gaile, Aumeisteri.

26116. Svaru dienā vajagot sēt

sikasnus, tad tie ir lieli un grūti
svarā.

J. Atteka, Nīca.

26117. Pavasaros, kad sāk sēt

dārzājus, vajaga sākt no ziemeļpu-

ses, tad tārpi neizlodā.

A. Vikmane, Liepupe.

26118. Jo rasādu sēj tymā dīnā

kuomā rudin beja pvrmuo solna,

tod pavasora solna rasāda nanū-

maituos.

Jaunais Vords, 1932. V.

26119. Dārzājus nevajagot sēt

tanīs dienās, kurās ir kāda kukai-

ņa vārds, tad kukaiņi dārzājus no-

ēdot, ja tai dienā sēj (piem. Mār-

grietas).
K. Palteris, Nītaure.

26120. Dārza saknes jāsēj un jā-
stāda sešus (6) mēnešus pēc tās

dienas, kad pirmo reiz ir liela

sarma.

G. Stankeviča, Dzelzava.
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26121. Saknes jāstāda vecā mē-

nesī, jo tad viņas labāk aug un

nezied.

L. Aizpurve, Lubāna.

26122. Lai sakņu dārzi labi aug-

tu, tad jālaista bez saules vakarā.

A. Zvejniece, Lubāna.

26123. Sakņu dārza nedrīkst ne-

ko ēst, tad saknes noēdot tārpi.
E. Eglīte, Jelgava

26124. Kādas saknes peles vis-

vairāk ēd, tās to gadu būs dārgā-
kās. [Sal. labība.]

E. Ozoliņa, Zentene.

26125. Kartupeļi un saknes ap-

cirkņos jāber pret ziemeļiem, lai

peles neēd.

E. Medene, Meirani.

26126. Saknes pēc nogriešanas
tūlīt jānes pagrabā, jo tad nedze-

not atvases.

L. Aizpurve, Lubāna.

26127. Saknes stādot, nedrīkst

ēst, lai saknes neēstu kukaiņi.
A. Kondrate, Lenči.

26128. Saknes vai puķes dēstot,
nevajag daudzināt vistas, jo citādi

vistas saknes izkasa.

V. Greble, Kalnamuiža.

26129. Ja sakņaugiem (runku-
ļiem, kartupeļiem) lapas ir apļu-
kušas, tad lietus sagaidāms.

J. Vilnītis, Jumurda.

26130. Ja sakņaugiem lapas no-

liecas, tad būs lietus.

P. Kartupelis, Smiltene.

SALDUMI.

26131. Ja sapnī ēd saldumus,
tad būs jāsaslimst.

J. Jurjāns, Jaungulbene.

26132. Ja sapnī cd bombonkas,

tad būs zobu sāpes.

M. Zaube, Rīga.

SALMI.

26133. Salmus varot izsargāt no

pelēm, ja ieber katrā kūlē pa sau-

jai pelnu.
F. Pārups, Zante.

26134. Pvrmū cvsu kyuli nasūt

pyunī, tymā juo īlik juoīsīn ak-

miņs, lai peles nacierstu cysu.
P. Rubins, Vārkava.

26135. Ja peles cērt salmus, bus

dārga barība.

E. Laime, Tirza.

26136. Salmus nūlīkūt, vajag jūs
uz reizi nūlikt pyrmu kyuli vai

nostu eistā vītā.

C. Apšenieks, Bērzpils.

26137. Ja salmos atrod krustu,
tad kāds mirs.

V. Garais, Vecgulbene.

26138. Jekulu un salmus savā-

rītus lieto pret kāsu.

Aronu Matīss, Bērzaune.

Salmi sapnī.

26139. Ja sapnī redz salmus vai

sienu vedam, tad snigs sniegs.
A. Aizsils, Prauliena.

26140. Sapni radās salmi uz lie-

tu jeb sniegu.
V. Spandegs, Pociems.

26141. Ja sapnī strādā ar sal-

miem, tad gaidāms sniegs. [Sal.
siens.]

K. Meiers, Lubāna.
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SALNA.

26142. Agras salnas vēsta lielu

ražu nākamā gadā.
A. Bērziņa, Aloja.

26143. Agras salnas pasludina
nākamā gadā agru rudzu pļauju.

A. Bērziņa, Aloja.

26144. Pēc pirmās rudens sal-

nas nākošās divās dienās būs lie-

tus.

E. Brīnums, Rūjiena.

26145. Kad rudenī sākas salnas,

tad jāievēro, ka pēc salnām nāk

lieti.

H. Skujiņš, Smiltene.

26146. Kad ziemu no stipras sa-

las sētas sprakst, tad saka bēr-

niem, lai viņi pliki apskrien trīs

reizes ap māju, tad dabūšot zelta

cirīti.

E. Linge, Salaspils.

26147. Kad ziemā no stipras sal-

nas koki sprakšķ, tad saka: ~Cirīš-
us met."

P. §~ Rauna.

26148. Tādas pavasara salnas,

kad zeme sasalst, nav labas, jo tās

izcelā rudzus (pārrauj saknes).

K. Veinberga, Aumeisteri.

26149. Ja rudenī salijusi zeme

paliek sausa, tad taisās uz sal-

šanu.

H. Skujiņš, Smiltene.

26150. Rudens salnas ir divē-

jādas: zilās un baltās. Zilās salnas

ir daudz niknākas kā baltās.

H. Skujiņš, Aumeisteri.

26151. Ja uznāk liela salna, tad

nevar no mārka linus vilkt. Tikko

no ūdens vilkti lini nosalst.

H. Skujiņš, Aumeisteri.

26152. Pirmās salnas rītā, pirms
vēl neviens nav ārā bijis, jāiziet
un jāapskrien 3 reizes ap istabu

un jāievelk krusts tur, kur sāka

iet, tad tas, ko tu nodomāsi, pie-

pildīsies.
L. Aizpurve, Lubāna.

SALŠANA.

26153. Ja stipri salst, tad esot

jāsaskaita 13 pazīstami plikgalvji,
tad nesalstot.

G. Pols, Bauska.

26154. Ja ziemu salst, tad jāsa-
skaitot divpadsmit cilvēki — plik-

galvji, un tad laiks atlaidīšoties

silts.

I. Ozoliņa, Rīga.

26155. Kad cilvēkam ir auksti,

tad tam jānosmērējas ar cūkas

taukiem, tad viņam būs atkal silti.

P. Zeltiņa, Rīga.

26156. Pret saaukstēšanos jā-
dzer medus ar karstu pienu un gu-

lēt ejot jāsmērē deguns, krūtis un

kāju apakšas ar aitas taukiem.

A. Aizsils, Lubāna.

26157. Pret saaukstēšanos un

kakla sāpēm noder zeķe, kurā ie-

bērti karsti pelni. Šī zeķe ar pel-
niem jāliek ap kaklu.

A. Aizsils, Lubāna.

26158. Ja rokas vai kājas apsal-
dētas, tad jārīvē ar sniegu, jāmaz-

gā aukstā ūdenī, jāpiesien saberzts

kartupelis, tad sadzīst.

A. Aizsils, Kalsnava.

SAMOVARS.

26159. Kod vokorā saiminīks

pastota samavaru un pēc padzer-

šonys tējas par kaidu stundis lai-

ka samavars suoks dzīduot kai

putneņš, itei pīzīmēj, ka tys saimi-

nīks dabuos cīši prīceigu ziņi, nu

kūris jis byus laimeigs dzeivē.

V. Podis, Rēzekne.
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SAPŅI.

26160. Labs sapnis pie latvie-

šiem, tāpat kā pie citām tautām,
nozīmē ko ļaunu, un arī otrādi.

J. Kols, Ostseeprovinzen,
1841, 11, 32.

26161. Gandrīz katrs vecāks cil-

vēks tic sapņiem un kaut kā tos

iztulko.

V. Pilipjonoks, Asūne.

26162. Ja vakara par ko doma,
tad naktī par to sapņo.

A. Miglava, Rīga.

26163. Tādiem sapņiem nav no-

zīmes, kur rādās tādas lietas, par
kurām sapņotājs jau vakarā ie-

priekš domājis.
P. Š., Rauna.

26164. Tie sapņi, kas rādījušies
tanīs divpadsmit pēdējās dienās

vecā gadā, katrs pasludinājot, kas

notikšot jaunajā gadā katrā mē-

nesī.

K. Bika, Gaujiena.

26165. Tie sapņi, ko no Ziemas-

svētkiem līdz Jaunam gadam sap-

ņo, piepildās.
K. Corbiks, Rembate.

26166. Sapņi, ko redz jauna ga-

da naktī, piepildās.

Br. Z. 11. pielikums, 1935. 10.

26167. No pirmās Ziemassvētku

dienas līdz Trīkuma dienai ir div-

padsmit naktis. Tie sapņi, ko redz

šai laikā, visi jāiegādājas, jo katra

nakts apzīmējot veselu mēnesi.

K. Jansons, Ziemeris.

26168. Tas, ko sapņo naktīs no

Jaungada līdz Zvaigznes dienai,

piepildās.
J. Cinovskis, Snēpele.

26169. Sapņi visvairāk rādoties

vecā mēnesī. Ko sapņojot jaunā

mēnesī, tas aizejot vējā un nepie-
pildoties.

P. Šmits, Ropaži.

26170. Jauna mēneša naktīs sap-

ņotas sapinis visas pieietot (izpil-

doties), bet veca mēneša naktīs

sapņotās sapinis visas nepieietot.
Naktī no sestdienas uz svētdienu

sapņotās sapinis pieietot visas.

Murgi un saraustītas sapinis ne-

pieietot.
E. Gaile, Aumeisteri.

26171. Lai sapņotu jaukus sap-

ņus, tad jāguļ uz labiem sāniem.

E. Līdeka, Lubāna.

26172. Ja naktī guļ uz kreisa-

jiem sāniem, tad sapņo sliktus

sapņus.
L. Ērģelniece, Zasulauks.

26173. Guļot nevajaga likt rokas

zem galvas, citādi redzot nelāga

sapņus.
K. Corbiks, Kroņa-Vircava.

26174. Guļot nevajaga salikt kā-

jas krustiem, citādi nevarot pa

sapņiem paskriet.
K. Corbiks, Kroņa-Vircava.

26175. Sapņi, kurus sapņo otr-

dienas, ceturtdienas, piektdienas
un svētdienas naktī — piepildās.

L. Zvirbule, Jaunlaicene.

26176. Ko no rīta sapņo, tas pie-

pildīsies.
K. Corbiks, Jelgava.

26177. Veca mēnesī sapnis pie-

pildās, jaunā nepiepildās.
J. Rudītis, Jaunpiebalga.

26178. Sapņi, kurus sapņo jau-
nā mēnesī, drīzi piepildās.

A. Miglava, Rīga.
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26179. Tie sapņi drīz iziet, ku-

rus redz jaunā mēnesī priekš pus-
nakts.

K. Jansons, Plāņi.

26180. Jauna mēnesi redzētie

sapņi piepildās.
J. Ezeriņš, Vecpiebalga.

26181. Sapņi, kurus sapņo ve-

cā mēnesī, nepiepildās, vai tik pēc

gadiem piepildās.
A. Miglava, Rīga.

26182. Tie sapņi, kurus redz ve-

cā mēnesī, nepiepildās.

P. Zeltiņa, Rīga.

26183. Sapņi, kas sapņoti pilna

mēnesī, piepildās.
A. Mencis, Puikule.

26184. Ja sapni redz priekš pus-
nakts, tad tas drīzi izpildās, ja pēc

pusnakts, tad ilgi.

A. Jaunzeme, Lizums.

26185. Ja sapni, ko kādā naktī

redzējis, dienā vēlāk atmin, tad

tas notiks, ja neatmin, tad neno-

tiks.
A. Skuja, Vestiena.

26186. Ja rīta sapni atmin, tas

piepildās
J. Ruditis, Jaunpiebalga.

26187. Sapņus nekad nevajaga
izskaidrot tā, kādi tie būtu, jo kat-

rā dienā esot laimīgi un nelaimīgi

brīži, pie kam pēdējo esot vienmēr

vairāk. Ja nelaimīgajā brīdī iz-

skaidrojot labu sapni, tad arī tas

izejot par sliktu.
K. Jansons, Plāņi.

26188. To, ko sapņojis nakti,

nevajaga nevienam izstāstīt, tad

sapnis piepildīsies.
K. Corbiks, Jelgava.

26189. Lai sapnis nepiepildītos,
tad to vajag kādam izstāstīt; bet

lai piepildītos, tad nevajag nevie-

nam stāstīt.

L. Rone, Rīga.

26190. Ja negribot, lai sliktas

sapinis izpildītos, tad to vaigot ci-

tiem izstāstīt. Sapinis tad neizpil-
dīšoties.

E. Gaile, Aumeisteri.

26191. Tie sapņi arvien piepil-
dās, kurus sapņotājs redz jaunā
vietā, kur viņš vēl nekad nav gu-

lējis.
P. Š., Rauna un Rīga. K. Jan-

sons, Plāņi

26192. Jaunā dzīves vietā pirmo
nakti redzēts sapnis attiekas (iz-

dodas).
J. Rubenis, Ērgļi.

26193. Ja pirmo reiz kādā svešā

mājā guļ, tad tas, ko redz sapnī,

piepildās.
M. Klēbacha, Sātiņi.

26194. Tie sapņi piepildās, ku-

rus redz pirmo reiz guļot svešā

vietā.

P. Zeltiņa, Rīga.

26195. Ko sapņo, guļot jauna
vietā, tas piepildās.

K. Corbiks, Valgunde.

26196. Ko sapnī redz, guļot pir-
mo reiz kādā vietā, tas piepildās.

M. Švarcbacha, Svirlauka.

26197. Svešā vietā, pirmo reiz

guļot, sapņotās sapinis visas pie-

ejot.
E. Gaile, Aumeisteri-

26198. Ko sapņo, pirmo reiz

jaunā dzīvoklī guļot, tas piepildās.

K. Corbiks, Ozolnieki.
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26199. Guļot pagalvinī jāieliek

sērmaukšļa zars ar trejdeviņiem
krustiem, lai nelabi sapņi nerādās.

K. Jansons, Plāņi.

26200. Jo puisis grib sapņuot

par meitu, tad lai līk lvndrakus

zam kisiņa; bet jo meita par puisi,
tad lai līk bikses.

M. Apeļs, Stoļerova.

26201. Kad cilvēks nelabu sapni
redz, tad viņam jāpakustina krei-

sās kājas lielais pirksts, tad vairs

nesapņos.
H. Krastiņa, Unguri.

26202. Kad naktī redzot nelabu

sapni, un ja negribot, lai tas pie-

pildoties, tad vajagot spļaut zemē

un tās slienas ar kāju samīt.

Z. Lancmanis, Lejasciems.

26203. Ja guļot apgriežas uz ot-

riem sāniem, katrā ziņā aizmirst

sapni.
J. Rudītis, Jaunpiebalga.

26204. Ja redz sliktu sapni, tad

vajag apgriezties uz otriem sā-

niem, tad tas nepiepildās.
E. Kampare, Skrunda.

26205. Ja sapņos redz kādu cil-

vēku un pamodies apgriež spilve-

nu otrādi, tad arī tas cilvēks sap-

ņo par pirmo sapņotāju.
A. Edelmanis, Raņķi.

26206. Ja sapņo sliktu sapni, va-

jag spilvenu apgriezt uz otru pusi,
tad šis sapnis nekad nepiepildī-
sies un viņu aizmirsīs.

A. Done, Liepāja.

26207. Ja liek skrandas zem

spilvena, tad naktī redz sliktus

sapņus.
Z. Kozenkraniuse, Ainaži.

26208. Ja sapni redz no rīta, tad

tas pēc sešiem mēnešiem piepildās.
Z. Kozenkraniuse, Ainaži.

26209. Vakarā, kad pirmo reiz

ierauga jaunu mēnesi, tad tas, kas

ir rokā, jāliek zem spilvena. Kādu

sapni naktī redz, tas dzīvē piepil-
dās.

Z. Kozenkraniuse, Ainaži.

26210. Ja pirmo reizi gadās gu-

lēt kādās mājās, meitām jāpaliek
bikses, puišiem brunči pagalvī; ko

tai naktī redzēs sapnī, ar to ap-

precēsies.
V. Miķelans, Rubeņi.

26211. Diena guļot sapņotas sa-

pinis neesot svarīgas.

E. Gaile, Aumeisteri.

26212. Sapinis izpildoties pēc

septiņām stundām, septiņām die-

nām, septiņām nedēļām, septiņiem
mēnešiem jeb septiņiem gadiem.

E. Gaile, Aumeisteri.

26213. Ļaudis domā, ka ļauni

sapņi ceļoties no velna jeb bur-

vjiem.
A. W. Hupel, Top. Nachrich-

ten, 1777, 11, 140.

26214. Ja apgulst ar vienu roku

nokārušos gar gultas sānu, tad sap-

ņojot, it kā būtu pārkāries pār bez-

dibens malu.

P. Jaunzemis, Nīca.

26215. Ja miegā izdzird saucie-

nu, tad kāds mirs.

A. Vilciņš, Līgatne.

26216. Ja sapnī redz kādu mi-

rušu tuvinieku, tad nākošā dienā

sagaidāms sniegs.

L. Grīnberga, Mazsalaca.
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26217. Ja pēc sapņošanas pa-

griežas uz otriem sāniem, tad sap-

nis aizmirstas.

M. Driņķe, Ranka.

SAPULCES.

26218. Sapulces vajag noturēt

pilnā mēnesī, jo tad visas lietas la-

bi izdodas.
M. Driņķe, Ranka.

SARAUSTĪŠANĀS (pārraušanās,
vidus vaina, pārcelšanās, sastaipī-
šanās).

26219. Pārraušanos dziedēja ar

apdziru zālēm. Ja slimnieks bija

pārrāvies, tad derēja, ja ne, tad

vēma.

J. Rubenis, Ērgļi.

26220. Ja cilvēks pārrāvies (sa-
cēlies ko smagu) vai vispār kādas

māgas vainas, tad lieto šādas zā-

les: ņem vienu vistas olu un tai

pielej tik daudz spirta, cik ieiet

olas čaulā, tad labi samaisa un ar

reizi iedzer. Šādas zāles jādzer il-

gāku laiku.

E. Vāvere, Ļaudona.

26221. Pret pārraušanos lieto

deviņvīru spēka ziedu drapes vai

tēju.
E. Vēvere, Ļaudona.

26222. Pret pārcelšanos derot

deviņvīru spēks.
M. X., Sauka

26223. Pret saraustīšanos dzer

vērmieļu jeb pelašķu novārījumu.
P. Zeltiņa, Ikšķile.

26224. Kalves saknes ieliek pu-
delē un uzlej spirtu, tad to dzer

pret pārraušanās un vēdera kai-

tēm.

L. Ozole, Sērpils.

26225. Pie pārraušanās jādzer
trūkuma kārkliņu jeb ernikas no-

vārījums.
M. Navenickis, Zasa.

SARGEŅĢELIS.

26226. Ja cilvēkam ir bijis vai-

rāk labu darbu, tad sargeņģelis aiz-

nes viņa dvēseli pie Dieva. Ja tam

ir vairāk ļaunu darbu, tad to aiz-

nes velns.

V. Pilipjonoks, Asūne.

26227. Katram cilvēkam ir savs

sargeņģelis, kas māca cilvēku uz

labu un attura to no ļauniem dar-

biem. Sargeņģelis [sal. Laima] stāv

cilvēkam pa labi roki, bet velns

pa kreisi.

V. Pilipjonoks, Asūne.

SARKANĀ VAINA.

26228. Lai lopiem nepiesistos
sarkanā kaite, tad gavēnī jāsavāra
vēl no koka nenokritušas ozola la-

pas ar varžu kurkuļiem un vārī-

jums jāiedod lopiem.

Etn. 1894, IV. Auļukalns.

26229. Govīm pret sarkano vai-

nu dod gavēnī ceptus maizes sa-

kašņus, kuri jāiedod govīm Lielā

piektdienā priekš saules, par ziemu

kokā stāvējušas ozola lapas jeb
seskas gaļu.

K. Jansons, Plāņi.

SARKAŅI.

26230. Ja vakarā deg sarkaņi,
tad rītā būs labs laiks. [Sal. mā-

koņi.]
V. Eizāns, Beļava.

26231. Kad vakarā nodeg sar-

kanēji, būs laika maiņa. („Nodeg

sarkanēji" — sarkani mākoņi va-

karā.)
A. Račevskis, Jaunpiebalga.
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SARMA.

26232. Ja ziemu sarma lauž

daudz kokus, tad mirst daudz ļau-
žu. Veci koki — veci ļaudis, jauni
koki — jauni ļaudis.

K. Krastiņš, Koknese.

26233. Kurā nedēļas dienā ru-

denī latvietis pirmo reiz ierauga
sarmu (Rauchfrost), tai dienā viņš

pavasarī sēj labību, cerēdams, ka

tad savā laikā līšot lietus.

W6chentliche Unterhaltungen,
1805, 277.

26234. Kurā nedēļas dienā ru-

denī ir pirmā sarma kokos, tai

dienā pavasarī ir jāsāk sēt, tad

labība labi aug. [Sal. Ģertrūdes

diena.]

P. Zeltiņa, Ikšķile.

26235. Sarmas zīmējas uz linu

sēju. Ja sarmas ir rudenī, tad

mīksts laiks sējai izdevīgs — lini

jāsēj slapjā laikā.

J. Vilnītis, Jumurda.

26236. Ziemā daudz sarmu, ru-

denī daudz auzu.

Atbalss k. 1894. P. Lodziņš, Sērpils.

26237. Ja rudenī daudz sarmu,

tad nākamgadu būs bagāts augļu

gads.

V. Saulīte, Mālpils.

26238. Ja rudenī uznāk sarma,

kamēr vēl kokiem nav lapas nobi-

rušas, tad nākošā gadā būs laba

vasara, laba raža.

P. Š., Rīga.

26239. Ja ziemu kokus pilda

sarma, tad vasara slimīga.

J. A. Jansons, Rāmuļi.

26240. Ja ziemā koki arvien

stipri piesarmojuši, tad saka, ka

būšot auglīgs gads.
K. Corbiks, Nīgranda.

26241. Ja priekš Ziemassvētkiem

kokos karas ziedi (sarma, arī auk-

stuma pārslas), tad būšot bagāts

gads.
H. Skujiņš, Smiltene.

26242. Ja koki apsarmojuši, tad

pēc tam gaidāms atkusnis.

A. Klause, Jaunpiebalga.

26243. Kad ziema sarma uz ko-

kiem, tad ir auglīga vasara.

K. Lielozols. Nīca.

26244. Ja ziemu uz kokiem ir

sarma un ja tā pastāv tikai da-

žas dienas, tad vasarā būs daudz

ābolu.

A. Kondrate, Cēsis.

26245. Ja ziemu uz kokiem sar-

ma pastāv vairāk kā nedēļu, tad

sagaidāmi kari.

A. Kondrate, Lenči.

26246. Ja ziema ir bieži liela

sarma, tad vasara būs slimīga.

V. Pilipjonoks, Asūne.

26247. Kad ziemā koki nosar-

mojuši un sarma pati nobirst, tad

vasarā tanī laikā līst silts lietus.

I. Stirna, Skrunda.

26248. Kad ziemā koki nosar-

mojuši un sarmu nobirdina vējš,
tad vasarā tanī laikā bargs laiks.

I. Stirna, Skrunda.

26249. Ja ziemu mežā piesarmo-

juši koki, tad vasarā gaidāms
daudz lietus.

A. Braka, Meirani.
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SARU PĒRŠANA.

26250. Sarus dzen visi, citādi vi-

ņi iekrit acīs. Uzslauc zīdalu uz

bērna kakla kumbru un paberzē
apslacināto vietu ar pirkstu: ja
metas melli bubulīši kā sari, jā-
dzen sari.

Ūdre, Tetele.

26251. Blīdienē saru pēršana
(saru dzīšana) visiem pazīstama.
Kam sarus neizper, tam smagas
krūtis.

Pole, Blīdiene.

26252. Kuldīga sakot ~spalvas
izmazgāt, izdzīt".

K. Pētersons, Raņķi.

26253. Izmērcē alonu un berzē

apslacināto vietu; kad mana pum-

piņas, jādzen sari.

Vītole, Tetele.

26254. Kabilē dzenot sarus ar

pupājiem: savārot un nomazgājot
bērniņu zupā.

K. Pētersons, Raņķi.

26255. Kad sarus neizdzen, krīt

acīs: acis sarkanas un grauž. Tei-

cējas pašas seši gadi vecai meite-

nei bijušas tādas acis: nevarējusi
skatīties gaismā, ne pie uguns, ne

laukā. Nebijusi sarus izdzinusi.

Tagad izdzinusi, un bērnam acis

kļuvušas platas, veselas.

K. Pētersons, Tetele.

26256. Lai meitenes augtu smu-

kas, tad tām perot sarus. Tās ap-

smērējot ar mīklu, karstā pirtī
sautējot un ar slotu perot.

T. Ziemele, Smiltene.

26257. Kad bērns guļ nemierīgi,
raud pa nakti, tad tam esot sari

saauguši, tos vajagot dzīt. Izkuri-

na sestdien pirti, ja slimība pieņe-

mas un citi līdzekļi, kā kumeliņu
tēja, vanniņas no Jāņu zālēm, no-

mazgāšana ar aprunātu ūdeni, ku-

rā bija iemestas vēl trijdeviņas ap-
vārdotas (pūšļotas) eglītes, vai ap-

pūšļota sāls v. t. t. nav nekā līdzē-

juši, tad kurina pirti arī nedēļas
vidū. Sataisa no kviešu miltiem

mīklu. Izraudzē to labi stipri, aiz-

iet uz pirti, nomazgā bērnu siltā

ūdenī. Tad iesmērē ar pašķidru
mīklu bērna paladziņu un ietin ta-

nī bērnu, pēc tam ieper bērnu ar

slotu, pie kam sari dažreiz lienot

caur palagu.
S. Novickis, Ilūkste. RKr. 11.

26258. Kad grūta sieva ēd cū-

kas gaļu ar ādu jeb kamaru, tad

bērnam augot miesā sari. Sari bēr-

nam izperami pirtī. Jāsaraudzē

kviešu vai rudzu milti kopā ar alo-

nu, ar šo mīklu bērns pirtī jāap-
svaida un ar pirts slotu jānoper.
Bērnu noskalojusi, pērēja atkārto

svaidīšanu un pēršanu vēl divas

reizas; tad bērnam sari izpērti.

A. Ģēģeris, Vecpiebalga.

26259. Kad bērns jau kādas ne-

dēļas vecs, to nes pirtī ~serus

pērt". lejauc bīdelētus miltus rau-

gā jeb mielēs, aptraipa ar šādu

mīklu kādu drēbes gabalu, kurā

tad bērniņu ietin, ar lapainu slotu

per un ar rokām berzē, kamēr

drēbes lupats paliek vispāri melns

ar tā sauktiem seriem. Ja bērnam,

lielākam augot, metas pinnes ģīmī
vai citi kādi mazi izsitumi un au-

gonīši, tad saka, ka tam mazam

neesot pareizi seri izpērti, un tāds

tad jāper otru reiz.

Shnenovs, Dole.

26260. Divi trīs nedēļas vecam

bērnam pēra sarus. Šim nolūkam

izkurināja sestdien pirti un iejāva
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smalkus miltus ar alonu šķidrā

mīklā, kurai vēl pielika alus rau-

gu klāt. Vecmāte aiznesa bērniņu

pirtī, aptraipīja to ar minēto mīklu

un lāvā uzkāpusi pēra bērnu ar

pirts slotu, lai tam neaugot sari.

Tā bērnu pēra divi sestdienas. Ja

dažureiz bērnam, lielākam augot,

niezēja mugura jeb izgāja mati no

galvas, tad vecenes teica, ka ma-

zam neesot sari izpērti, jo sari izē-

dot matus.

Radagaiss, Vidriži.

26261. Sarus bērnam pēra citi

priekš, citi pēc krustībām, citi pus-

gadu, citi gadu vecam, kā nu kur

bija ierasts. Saru pēršanai iejauca
bīdelētus kviešu miltus ar raugu,

ar šo pašķidro mīklu apsvaidīja
bērna lakatu, lakatā ietina bērnu

un pēra to karstā pirtī, kamēr uz

bērna miesas parādījās mazi mel-

numiņi. Tie bija izpērtie sari. Kad

bērnam neizperot sarus, tad tam

lielam uzaugušam slimojot un dar-

bu strādājot līkstot mugura.

M. Dandēns un J. Upīte, Gatarta.

26262. Tīrs palags ticis nosmē-

rēts ar raudzētu mīklu. Tur ieti-

nuši bērnu siltā pirtī un pēruši,
arvien uzliedami remdenu ūdeni,

kamēr visi sari izpērti. Pie saru

pēršanas jāsakot: „Kas iekšā, tas

iekšā; kas ārā, tas ārā!"

R. Bērziņš, Annenieki.

26263. Teicēja nerunāja par sa-

riem, bet spuriem, kurus vēl daudz

perot. Ja gribot zināt, vai bērni-

ņam patiešām spuri, apslapinot
kakla kumbra vietu ar ūdeni un

ierīvējot ar zaļajām ziepēm. Kad

vieta, ar pirkstu berzējot, metas

asa, tad bērnam spuri; ja tos neiz-

perot, metoties miesā pumpas. Pir-

tī nosmērē bērna miesiņas ar rau-

gu, ietin maziņo drāniņā un per,

klēpī turot, ar slotu. Dara ir tā:

nenes nemaz pirtī pērt, bet patura
bērnu istabā, nosmērē ar raugu,

ietin paladziņā un liek siltā šūpulī

gulēt. Raugs spurus izrauj, lai gan

ne tik ātri kā pirtī.
Sermule, Līvbērze.

26264. Bērnam sešās nedēļās sa-

ri jāizper, lai viņam acu slimības

nemetas. Bērnu ietin raugainā zie-

mas kviešu mīklā un uz acīm tam

uzliek arī mīklainu lupatu. Tad

liek bērnu lāvā un per. Kādam tai

laikā jāskrien trīs reizes ap pirti
un jāsauc: „Ko tur per?" „Sarus",

pērājs atbild. „Per, per, ka vari

izpērt!" Kad drēbi pēc tam noņe-

mot bērnam no acīm, tad tanī rau-

gā redzami mazi mellumiņi —

sari.

K. Jansons, Plāņi.

26265. Saru pēršanu izdara ma-

ziem bērniem no 6 līdz 12 nedēļu
vecumā, jo bērns jaunāks, jo labā-

ki esot pēršanai. Kam netop sari

pērti, tam jākaujas ar visādām

grūtībām un slimībām, tādēļ to

dara, lai cilvēks visā savā mūžā

būtu spēcīgs, veselīgs un skaists.

Sarus per allaž stipri iekurinātā

pirtī. Ņem kviešu miltus, iejauc
drusku raugu, šo mīklu labi kriet-

ni sakuļ un drusku uzraudzē. Kad

nu bērnu ienes pirtī, tad nosmērē

viņa miesu viscaur ar šo mīklu la-

bi biezā kārtā. Tad ietin bērnu vil-

nainā drēbē un per ar slotu labā

stiprā garā. Kad nu ir labi sapērts,

tad attin drēbi un smērējumu no-

mazgā. Pēc tam atkārto smērēšanu

un pēršanu atkal no jauna, trīs

reizes vienā pašā vakarā. Pēc saru

izpēršanas bērnam apklātā vilnai-

nā drēbe ir piegājusi pilna mel-

niem asiem kunkuļiem, kuri izska-

tās sariem līdzīgi.
Etn. 1894, IV, Blīdiene.
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26266. Sarus jāsāk pērt ar tuk-

šu galu (t. i. grūstotā jeb noņem-
tā mēnesī). lelej bļodiņā biezu rau-

dziņu (raugu), pietecina pauta bal-

tumu, pieliek klāt medus, piemaisa
skaidrus pūru (bīdeļu) miltus un

ļauj bļodiņai pierūgt pillai (uzrū-

dzina). Daži liek vēl alonu klāt. Ar

šo maisījumu nosmērē pirtī vis-

caur bērna miesiņas, apklāj ar

drānu un tad per ar slotu viegli

vējojot. Tā dara trīs svētvakarus

no vietas (var arī citās dienās un

vairāk reižu), kamēr sari vairs ne-

nāk. Pēdējo reižu, kad bērns no-

mazgāts, apbrauka miesiņu viscaur

ar cūkas kamaru, uzvelk krekliņu,
ietin villainītē un nes uz istabu.

Pēršanu izdara gan māte pati, gan

bātene, gan cita kāda sieva. Saru

pēršana vēl tagad vispārīgs iera-

dums.

K. Pētersons, Raņķi.

26267. Sajauc bīdelētus kviešu

miltus par mīklu, pieliek raugu,

izkausētu alonu un medu. Kad šī

mīkla uzrūgst, tad to uztraipa uz

drēbes, apliek to bērnam ap pliku
miesu un tad per ar slotu karstā

pirtī. Tā izvelk bērnam no miesas

sarus, no kuriem ceļas visādas sli-

mības.

J. Rubenis, Ērgļi.

26268. Medu un sauju bīdelētu

miltu saraudzē kopā. Paņem nāt-

nas drēbes pirmo galu t. i. pirmo
austu, iesmērē to ar mīklu un berž

ar piesmērēto drēbi bērnu pret sil-

tumu. Bērns iepriekš izsutināts.

Drēbē paliek sari. Nu bērns vairs

nerekšināšot. Rekšinot tādēļ, ka

māte ēdusi cūkas ādu. Kad neiz-

dzenot sarus, bērnam līka mugura.

A. Elksnītis, Prauliena.

26269. Juo barnam sari, juolīk
liedzerkšu vannē.

A. Borozinska, Barkava.

26270. Kad bērnam per sarus,

tad mazgājamā ūdenī lieks laik-

šņus (dzeltānās ūdens rozes) iekšā.

P. Š., Skaista.

26271. Maziem bērniem karstā

pirtī per sarus, lai viņiem vēlāk

acīs neaug spalviņas.
M. Navenickis, Zasa.

26272. Mazu bērnu vajaga pa-

likt zem siles pie sliekšņa un trīs

reiz dzīt cūkas pāri, tad tam ne-

aug sari ne acīs, ne mugurā.

A. Salmans, Balvi.

26273. Ja grib, lai piedzimušais
bērns neaug sarains, tad jāietin
linu drēbē un jānes pirtī ar liepu
slotu izpērt.

A. Užāne, Skujene.

26274. Ja bērns ir nemierīgs,
tad viņam ir sari jāizper. Viņu nes

uz pirti, viņa miesu aptraipa ar

kviešu jeb rudzu miltu mīklu un

tad per uz lāvas. Pēc tam uz bērna

miesas parādās sari. Ja šos sarus

atstāj iekšā, tad bērnam no tiem

ceļas dažādas kaites.

F. Brīvzemnieks, VI, 193.

26275. Kad bērniem dzina sa-

rus, tad sataisīja raugā mīklu, iz-

kurināja pirti, kur bērnu apsmē-

rēja viscaur ar mīklu. Tad lika

bērnu uz lāvas un pēra, pēcāk no-

mazgāja un tad sari bija nodzīti.

G. Pols, Mežotne.

26276. Papriekšu izkurina pirti,
tad aiznes bērnu pirtī, apsmērē li-

nu audekla drēbi ar raugā raudzē-

tu mīklu un apliek bērnam visap-
kārt. Tad to liek uz lāvas un vie-

na per; otra prasa: „Ko tu per?"
~Es peru sarus." „Per, per, kamēr

izper pavisam!"
G. Pols, Vecgulbene.
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SASALDĒŠANĀS.

26277. Ja ziemu nosaldē ausi,

roku, degunu vai ko citu, tad va-

jaga berzt ar sniegu, tad nekas ne-

būs.

E. Barbaka. Rīga.

26278. Ja ir sasaldējies, vajaga
sadzerties aveņu vai zustreņu tēju
un izsvīst, tad paliks ātri vesels.

E. Barbaka, Rīga.

SASITUMS.

26279. Kad sasitoties, tad vaja-

got sasisto vietu aptaustīt un sa-

cīt: „Trīs dienas slims, trīs dienas

vesels. Cep kukuļus, nāc raugu-

Jos!"
R. Bērziņš, Annenieki.

26280. Sasistu vietu (bumbuli)
sabrauka ar tēraudu (nazi).

Austere, Saldus.

26281. Uzspļauj būlītei virsū un

brauka ar naža muguru jeb plaka-

numu.

Špane, Ventspils.

26282. Pārvelk plakaniski ar na-

ža ģelzi. Apvelk krustiem ar nazi,

lai pumpa neceļas.
Udre, Tetele.

26283. Kad bērns krītot sadau-

zās (sasitas), slimo vietu brauka

ar laulājamo gredzenu, lai ne-

pampst.

S. Čunka un Fogelmane, Lielsatiķi.

Sasitums sapnī.

26284. Ja sapnī tā sasitas, ka

asinis tek, tad būs lielas žēlabas.

J. Kriķis, Starti.

SASPRĒGĀŠANA.

26285. Sasprēgātas lupas sarīvē-

ja ar kameņu medu.

L. Ozole, Sērpils.

SASTAIPĪŠANĀS.

26286. Bērniņam, kurš, izlaists

no tinamajiem, sastaipījies un ku-

ram tāpēc sāp vēderiņš, brauka

(ceļ) pasiržus. Proti, kad nomaz-

gāts, sabrauka trīs reizas vēdera

vietu, pie tam šmukstinot. [Sal.

saraustīšanās.]
K. Pētersons, Raņķi.

26287. [Kad bērns ir sastaipī-
jies], pāliek viņam rociņas pār-
krustis un pabrauka vēderiņu. Šās
kaites dziedēšanai ir arī vidus

vardi. Birkvalde, Lielsatiķi.

26288. Ceļ pasiržus uz augšu un

izbrauka pirts siltumā.

K. Dake, Lielsatiķi.

26289. Kad bērns staipās un

brēc, tam dod iekšā mātes pienu,
kuram pierīvēts mušats ar pijoļu
sakni. Kad bērnam spiedējs, dod

iekšā ar krūšu pienu tabaka lapi-

ņu, sažaudētu un saberztu; tabaks

tādā reizā tā pirmākā zāle. Liek

arī sāpošai vietai virsū sapūstu ta-

baka lapu uz zila papīra (tabaka

papīra). K. Pētersons, Raņķi.

26290. Bērnam — ne it mazam,

bet viduvējam — kas sastaipījies

(pārcēlies), liek krūziņu. Teicēja
liekot mazāk uz vidu, bet vairāk

kamiešu starpā un uz krusta; uz

krusta esot vislabākā likšana. Iz-

griež no maizes garozas ripiņu ar

caurumiņu vidū un uzstāda trīs

vaska svecītes apkārt (mīkstajā

pusē). lededzina svecītes un uzliek

glāzi vai krūziņu virsū. Pēc kādas

pusstundas jem nost.

A. Rozenšteine, Saldus.

SATIKŠANĀS.

26291. Ja divi veci paziņas sa-

tiekas un nevar viens otru pazīt,



tad tas, kuru nevar pazīt, bus nā-

kotnē bagātnieks. [Sal. pazīšana.]

J. Zvaigzne, Rēzekne.

SAUJA.

26292. Ja kreisā sauja niez, tad

naudu saņems, ja labā — izdos.

[Sal. nauda.]
M. Štāla, Kaltene.

26293. Ja kreisā sauja niez, tad

gaidāma naudas izdošana, bet ja
labā — saņemšana.

M. Brante, Ainaži.

SAUKŠANA.

26294. Ja kādreiz dzird savu

vārdu saucam, tad nevajagot at-

saukties, jo tad saucot kāda slimī-

ba, vai pat nelabais.

A. Strode, Rudzēti.

26295. Kad naktī guļot kāds

sauc, nevajaga atsaukties; kad at-

saucas, notiek nelaime.

V. Liepiņa, Penkule.

26296. Ja kādreiz mežā izliekas,

ka kāds sauc, tad nevajag atsauk-

ties, citādi paliek slims.

M. Macpane, Alsunga.

26297. Juo mežā dzierd bolsu,

kurs itkai sauc, tad navajaga at-

sasaukt, jo tys ir slimības saucīņs.
Kas atsasauks, tys var saslimt.

T. Beča, Preiļi.

26298. Ja naktī kāds saucot, ne-

vajagot atsaukties. Ja atsaucoties,

tad mirstot.

E. Gaile, Trikāta un Rūjiena.

26299. Kad neredzama balss

sauc, tad nedrīkst atsaukties. Kurš

atsauksies, tam drīzi jāmirst.

V. Krieviņš, Daugmale.

26300. Ja sauc kādu vārdā, kaut

gan patiesībā neviens nav saucis,

bet atsaucas, tad ātri būs jāmirst.

P. Āboliņa, Jelgava.

26301. Ja liekas, ka kads sauk-

tu, un atsaucas, tad jāmirst.

M. Švarcbacha, Svirlauka.

26302. Ja mežā ieiet dienvidū

klusā vietā un dzird savu vārdu

saucam, tad nedrīkst atsaukties, ja

nu atsaucas, tad saceļas viesulis un

uz kuru pusi galvu pagriež, uz to

tā arī paliek šķība.
A. Smilga, Gaiķi.

SAULE.

I. Saule uzrauga cilvē-

kus.

26303. Vēl šodien ir daudz tādu

viņu [livoniešu] vidū, kas neko ne-

zin teikt par Dievu un Viņa svēta-

jiem. Šis pielūdz sauli, tas mēnesi,

viens izvēlas pielūgšanai skaistu

koku, otrs akmeni vai ko citu, kas

tam patīk. S. Miinsters, 1550. g.

26304. Barbaram hanc ab initio

fuisse gentem, et omnis expertem

urbanitatis civitatisque, vel cx eo

quod solem, lunam, tonitrua, deo-

rum loco coluerunt, liquido con-

stat. (Ir skaidri zināms, ka šī bar-

baru tauta stāv ārpus kultūras, jo
dievu vietā pielūdz sauli, mēnesi

un pērkonu). D. Fabrīcijs, 1610.

26305. Nebūs jums sauli, mēne-

si un zvaigznes pielūgt un priek-
šām tiems ceļos mesties, nei šādu

un tādu koku, nei akmini, nei kā-

du tārpu, ne ķiplokus, kā vecos

laikos jūsu tēvu tēvi, pagāni būda-

mi, tādus niekus un radītas lietas

pielūguši jir.
G. Mancelis, Lett. Postill, 1654,

I, 489.

1589Sauja — Saule
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26306. Retāki gadās, ka divi

saules vai divi mēneši liekas pie
debess esot. Ak, kā tad ļaudis brī-

nojas un iztrūkstas.

Latv. ļaužu draugs, 1832, 183.

26307. Senos laikos saule pre-

cējusi mēnesi un dzemdējusi

zvaigznes.
G. Stenders.

26308. Tai rītā, kad saule ker

mēnesi, jāņem sāls grauds un jā-

apvelk (jāapriebj) ap sāpošo vie-

tu, vainu, tad sāls grauds jāiemet
stāvošā ūdenī, jāaiziet atpakaļ ne-

skatīdamies, tad sadzīs. Arī kār-

pas tā var nodzīt.

J. Apsalons, Sērpils.

26309. Raksta kungi, raksta

saule

Manus baltus bāleliņus:
Kungi raksta grāmatā,
Saule kļava lapiņā.

LD 31358.

26310. Kas saulītei lecot esot

dzimis, tas esot gudrs.

A. Krūmiņa, Valka.

26311. Saule kad noslīdējusi
līdz pat apvārkšņa maliņai, tad

meitenei, kura grib būt skaista, jā-
skrien pretī saulei ar izplēstām ro-

kām, kamēr tā noriet.
L. Vīksne, Talsi.

11. Vakara krēslas svē-

tīšana.

26312. Saule noejot esot jāsvētī,
tad nevajagot nekādu darbu strā-

dāt.

G. F. Stenders, Kurzeme.

26313. Svetījati, jaunas meitas,

Kamēr saule norietēja;
Kamēr saule nasapēre

Sudrabīna pirtīna.
M. Upmale, Nīca.

26314. Pa saules apakšu nedrīkst

vērpt, lai nenovērptu saulei kājas.
J. Jansons, Rīga.

26315. Ja gaišās novakarēs grib
jau uguni iededzināt, tad veci ļau-
dis mēdz sacīt: „Ko nu dedz skalu?

Ļauj jel mūrguļam ienākt!" Arī

bērnus baida ar mūrguļu.
Alksnis-Zundulis.

26316. Kad saule patlaban no-

iet, tad ir saules pakāpi. Veci ļau-
dis svinēja saules pakāpus: atlika

darbus, atpūtās, atgulās, līdz ka-

mēr istabā ienesa uguni. Tā darī-

ja visu cauru gadu, ik vakara. Ja

kāda ap to laiku vērpa, tai sacīju-
ši: „Kas pa saules pakāpieni vērps,

novērps saulītei kājas."
K. Pētersons, Raņķi.

26317. Pa saules apakšām atgu-

lās, sievas nevērpa, lai saulītei kā-

jas nenovērptu.

Kaledeļu saimniece, Blīdiene.

K. Dakse, Lielsatiķi.

26318. Vērpt nekad nedrīkst sau-

lei noejot, jo tad atvērpj viņai kā-

jas.
J. Cinovskis, Snēpele.

26319. Saulei rietot, nedrīkst

vērpt, tad saulei kājas novērpj.
A. Ēdelmanis, Raņķi.

26320. Apakš saules, kad saule

kāpj jūrā, vērpt nav brīvu, lai sau-

lei kājas nesavērpj, tā ir veca sko-

nēšana.

Kuplais, Kuldīga.

26321. Arī Līvbērzē svinētas sau-

les apakšas: sievas, saulei noejot,

nevērpušas. Teicēja atminoties, ka

N. saimniece ik vakara tādā laikā

palasījusies, logā sēdēdama, dzies-

mu grāmatā.
Sermule, Līvbērze.
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26322. Teicēja vēl tagad svinot

novakares jeb saules pakāpus: ne-

dzīvājot, kad saulīte laižas zemē.

Kas bija godīga, tā nevērpa.

Ķilevice, Saldus.

26323. Senāk ļaudis nestrādā-

juši, teikdami, ka apsvinot saulei

kājas, lai būtu viegli tecēt. Saulīte

raudot, kad strādā; neļaujot noiet.

Birkvalde, Lielsatiķi. Ūdre, Tetele.

26324. Pa saules apakšām saim-

niece ļāva meitām atkrist: saules

celiņš jānosvētī.
Vītole, Tetele. Oše, Sigulda.

26325. Saules celiņu svētīja, tā-

dēļ, kad mirstot dvēsele iet pro-

jām, tad dvēseles ceļš tiekot svē-

tīts.

K. Pētersons, Tetele.

26326. Senāk svētīja saules ce-

liņu, no saules noiešanas līdz tum-

sai, kamēr istabā iededza uguni.

R. Straudovskis, Lielplatone.

26327. Kas nesvin saules pakā-

pus, tam nomirušam jānākot uz

kapiem vērpt. Tā divas meitas, ku-

ras nebijušas svētījušas saules

apakšas, redzētas šūpājamies uz

kapiem koka zarā.

Skuja, Tetele.

26328. Vakaros, kad saulīte iet

nost, tad nedrīkst vērpt, lai ļautu
viņai norietēt.

M. Auziņa, Rīga.

26329. Saulītes noiešanas laikā

nekā nevajag darīt, tad tas darbs

drīz iznīkst.

L. čapa, Rīga.

26330. Par saules pakrēšļiem,

sevišķi ziemu, nedrīkst nekā da-

rīt, kā par piemēru istabu slaucīt,

mēslus iznest v. t. pr.
E. Linge, Salaspils.

26331. Saulei rietot, nevar lasīt

grāmatu, tad acis sāp.

R. Bērziņš, Džūkste.

26332. Gavēņa laikā piektos va-

karos, kad saule noriet, jāatmet
visi darbi. Saulītei jālaiž mierīgi
norietēt. Pēc tam pārējo vakara

dalu vairs nestrādā.

M. Auziņa, Rīga.

26333. Vakara krēslai iestājo-
ties, svēta pelēko stundu.

M. Navenickis, Zasa.

26334. Kad krēslā vērpj, aitas

nevar gremot.
E. Skarnele, Kalncempji.

26335. Dažas sieviņas, saulei no-

ejot, nevērpj un neada, sacīdamās,

ka tas grēks.

Austrums, 1889. J. Ceplenieks,

Māņticība.

26336. Ja meitas vakara krēslā

vērpj, aitām līdz ar pavedienu sa-

griežas zarnas. [Sal. saules rieta.]

J. A. Jansons, Jaunrauna.

26337. Ja meitas vakara krēslā

vērpj, tad aitas dabū slimību,

griezties riņķī.
J. A. Jansons, Rāmuļi.

26338. Aiz ko mana dvēselīte

drīz pie Dieva nenogāja? Ni svētī-

ja svētdieniņas, ni saulītes noejot.
LD 27593.

26339. Ja saulei rietot lej ārā

samazgu ūdeni, tad aizlej Laimai

acis.

L. Ērģelniece, Ķemerii.

26340. Krēslā (tumsā) nevērpj,
lai aitām ēdot vēderus nesagriež.

K. Jansons, Plāņi.
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26341. Saulei noejot, kad govis
gremo, nedrīkst vērpt, lai govīm
vēderus nesagriež kopā.

K. Jansons, PlaņL

26342. Krēslas laiku vajag svē-

tīt, lai govis dabū paēst.

Z. Prauliņš, Aumeisteri.

26343. Pēc saules noiešanas ne-

drīkst spoļu mest, jo tad tanī gadā

govis badoties, tā kā iet metamo

radziņi.
K. Bika, Gaujiena.

26344. Saulei noejot, vakara

krēslā nedrīkst strādāt, tad aiti-

ņām jāieēd. Meitām tai laikā jāiet
ciemā.

P. Zeltiņa, Ikšķile.

26345. Kad saule nogājusi, ne-

slauka istabu, lai nebūtu nabadzī-

ba jāpieredz. [Sal. istabas slaucī-

šana.l

H. Skujiņš, Smiltene.

26346. Saulei rietot, nevar dot

otram ne naudu, ne maizi, jo ci-

tādi to vairs nedabū atpakaļ.
V. Pilipjonoks, Asūne.

26347. Pēc saules rieta nevaja-

ga nevienam nedz naudu, nedz

preces dot, citādi parādu nekad

nedabūs atpakaļ.

P. Jaunzemis, Nīca.

111. Skatīšanas saule.

26348. Kas vaļējam acīm var

saulē skatīties, tam ir maz grēku.

P. Š., Rauna. K. Jansons, Plāņi.

26349. Kas ilgāk var saulē ska-

tīties, tam mazāk grēku.
A. Biedriņa, Rīga.

26350. Kas nevar saulītē skatī-

ties, tam daudz grēku. [Sal. acis.]

A. Korsaks, Ezere.

IV. Radīšana ar pirkstu
uz sauli.

26351. Ja saulei vai mēnesim ar

pirkstu rāda, tad pirksts nopūs.
[Sal. debesis.]

Atbalss k. 1897. K. Kleķeris,

Skujene.

26352. Saulei nevar ar pirkstu
rādīt, tad pirksts nopūst.

E. Lacis, Tirza.

26353. Uz sauli nedrīkst ar pirk-
stu rādīt. [Sal. mēness.]

O. Šulme, Embūte.

26354. Saulei nedrīkst mēli ra-

dīt, jo tad mēle nopūst.
L. Grīnberga, Mazsalaca.

26355. Pret sauli pat suns ne-

K. Jansons, Plāņi.

26356. Nevajagot saulainā dienā

klāt logiem priekšā aizkarus, jo
tad saule apskaistoties un visu die-

nu vairs nespīdot.
A. Skuja, Mālupe.

26357. Uz saules nevajaga skatī-

ties, tad paliek akls.

V. Juoņus, Pustiņa.

V. Saule laika zīlēšana.

26358. Saule, paceldamās augstā-
ku un nolaizdamās zemāku, rada

vasaru un ziemu. Mēness atkal aug

un dilst. Viņu staros aug visi augi.
Saule ir kā augu Tēvs, mēness ir

it kā Māte.

S. Gūberts, 1688.
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26359. Kad ir saules vai mēness

aptumšojums, tad labība nav jā-

sēj. Kad saules vai mēness aptum-

šojums iekrīt labībai ziedot, tad

raža būs slikta. Saules aptumšo-

jumi ir tomēr kaitīgāki par mē-

ness aptumšojumiem.

S. Gūberts, 1688.

26360. Ja saule uzejot ir sārta

un vēlāk top melna, ja saulei lecot

viņas staros ir tumši mākoņi, ja
sarkani mākoņi lido ap sauli, ja
saulei lecot jeb noejot ir gari sta-

ri, ja saule noejot iebrien māko-

ņos, tad būs lietus. Ja saule noriet

sārtos mākoņos, tad būs vējš. Ja

saule noiet spoža, tad būs labs

laiks.

S. Gūberts, 1688.

26361. Ja saule lec uz gaišām

debesīm, tad būs labs laiks; ja uz

mākoņainām, tad būs lietus.

V. Juoņus, Pustiņa.

26362. Kad saulei noejot pretī

ir mākonis, tad otrā dienā būs

lieti. Ja saulei lecot pretējā de-

bess pusē ir lietus tūce, tad tai

pašā dienā līst lietus.

Z. Lancmanis, Lejasciems.

26363. Kad ziemeļa pusē ap sau-

les noiešanu ir sakrājušies biezi

mākoņi, tad būs lietus.

K. Bika, Gaujiena.

26364. Kad saulei norietot, zie-

meļu puse pilna ar melniem mā-

koņiem, tad būs lietus, bet ja dien-

vidus pusē ir redzami staraini mā-

koņu kalni, tad būs pērkons. Ja

šie kalni sniedzas līdz zemei, tad

pērkons būs ļoti bargs.

A. Krūmiņa, Vijciems.

26365. Ja saulei noejot rīta pu-
sē padebeši sarkani, tad lietus gai-
dāms.

Atbalss k. 1897. A. Klein-

bergs, Rauna.

26366. Ja saulei rietot rīta pu-

se pilna mākoņu, tad pastāv lietus

laiks.

V. Saulīte, Mālpils.

26367. Ja saule uzlec skaisti, bet

iebrien mākoņos, būs lietus; ja
saule uzlec mākoņos, bet iziet no

tiem, būs skaista diena.

V. Bērziņa, Priekule.

26368. Kad saule rīta sarkana,

būs slikts laiks.

A. Račevskis, Jaunpiebalga.

26369. Vasarā, kad saule spīd

spoži, tad gaidāms jauks laiks; ja
bāli, tad pērkona negaiss.

I. Mennika, Ainaži.

26370. Ja saule uzlec vai noriet

sarkana, tad būs vējš; ja saule uz-

lēkdama vai norietēdama ieiet mā-

konī, tad būs lietus.

J. Cinovskis, Alsunga.

26371. Ja saule lec skaidrā laikā

un virs viņas ir mākoņi, tad būs

lietus.
A. Lau, Mežotne.

26372. Kad saule uziedama ir

ļoti sarkana, tad gaidāma vētra.

Skolnieki, Limbaži.

26373. Kad saule sārta uzlec un

arī noiet, tad būs labs laiks.

K. Bika, Gaujiena.

26374. Ja, saulei lecot, pretī mā-

konis, tad sagaidāms lietus.

I. Indans, Gārsene
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26375. Kad saulei vzlācūt muo-

kūneits prīškā, tod tamā dīnā leis

leits.
A. Borozinska, Barkava.

26376. Ja saulīte lecot tūliņ iz-

iet caur mākonīti, tad pie vakara

būs lietus.
A. Šeitiņš, Taurene.

26377. Ja saule lec rītā sarkana,
tad trešā dienā būs jauks laiks, ja
dzeltena — trešā dienā gaidāms
lietus.

A. Aizsils, Zilupe.

26378. Ja ziemā saulei lecot

stabs gaisā, tad sagaidāms liels

aukstums.

A. Zvejniece, Piebalga.

26379. Kad saule rītā sārta uz-

lec un ieiet iekš mākoni, gaidāms
lietus un ziemu sniegs.

J. Ķikuts, Nīca.

26380. Ja saulīte vasarā lec, kad

ir dzeltāns gaiss, tad pēc pusdienas

sagaidāms pērkons.
J. Banazis, Nīca.

26381. Kad saulei virsū redzams

stabs, vai pēc saules lēkta viņas
stari paceļas kuplos kūļos, vai pēc
norietēšanas ceļas vējš, tad gai-
dāms lietus.

Brīvā Zeme, 1929. VI, 7.

26382. Kad saulei noejot, drīg-
znaini mākoņi, tad rītu vējš būs.

H. Skujiņš, Smiltene.

26383. Saulei norietot ja pie de-

besīm parādās sarkanīgi mākoņi,
tad nākamās dienās gaidāmas vēt-

ras vai stiprs vējš.
L. Ērģelniece, Praviņi.

26384. Ja saule vakara aiz mā-

koņiem noriet, būs lietus.

J. A. Jansons, Valka.

26385. Kad saulei noejot vakaru

pusē ir šķiedraini mākoņi, tad rītu

būs vējains laiks.

H. Skujiņš, Smiltene.

26386. Ja vakarā saule noieda-

ma iebrien sasarkušā miglā, rītu

būs vētra.

V. Bērziņa, Priekule.

26387. Kod vosorvs laika sauļa
rīt un dabasi sorkoni, itei pīzīmēj,
ka byus puormaiņa laika, lels vējs.

V. Podis, Rēzekne.

26388. Kad saule vakarā noiet

sarkanos gaisos, rītdien gaidāms

vējš.
E. Balode, Nogale.

26389. Kod sauļa rīt un uz da-

basim sazataisa sorkona tyucis,
kur saīt uz sauleitis un pataisa jū
kai asnis sorkonu, itei vacīji ļauds

runuoj, ka byus uz reita vjējs treis

dīnys.
V. Podis, Rēzekne.

26390. Ja saulei noejot, debesis

sārtas, nākošā dienā būs vējš.
J. A. Jansons.

26391. Ja vakarā saule noiet

balta, tad būs lietus, bet ja noiet

sārta, tad būs vēji un sauss.

J. Sprice, Smiltene.

26392. Saule ja noiet sarkana —

vējš sagaidāms.
K. Kristape, Olaine.

26393. Saulei noejot vakari no-

sarkst — būs vējains laiks.

A. Tidriķe, Pabažu jūrmala.

26394. Kad vakarā pēc saules

noiešanas debess sarkana, tad būs

vējains laiks.

R. Svekre, Valka.
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26395. Ja saule iebrien māko-

ņos, tad sagaidāms lietus.

K. Kristape, Olaine.

26396. Kad saule noejot māko-

ņos iebrien, tad lietus gaidāms.
M. Biša, Vijciems.

26397. Ja saule vakara iebrien

mākoņos, tad gaidāms slikts laiks.

M. Brante, Ainaži.

26398. Ja saule vakarā iebrien

mākoņos, tad rītā būs lietus, bet

ja noriet skaidra, tad — saulains

laiks.

V. Greble, Valkas apr., Kalnamuiža.

26399. Ja saulīte noiet sārti, tad

gaidāms skaists laiks, ja iegrimst

mākoņos, tad lietus būs.

A. Bulēne, Turaida.

26400. Ja saulīte iegrimst māko-

ņos un arī pretējā debess puse ap-

mākusies, tad otrā dienā būs lie-

tus.

A. Tidriķe, Pabažu jūrmala.

26401. Ja saule noriet neredza-

mi, tad rītā būs lietus.

J. Krastiņš, Irlava.

26402. Kad saule iegrimst jūrā,
tad gaidāms labs laiks; kad saule

iegrimst mākoņos, tad gaidāms lie-

tus.

A. Kabuce, Bulduri.

26403. Ja saule noriet sārti, tad

rītā būs jauks laiks.

J. Krastiņš, Irlava.

26404. Ja saule skaidri noriet —

rītā būs labs laiks.

J. Jakans, Bebrene.

26405. Ja saulei rietot debess

apsarkušas, tad drīzumā būs vē-

jains laiks.
M. Ozole, Piebalga.

26406. Ja saule vakara sārta no-

riet, rīt būs citāds laiks.

M. Vilciņa, Pope.

26407. Ja saule sarkdama no-

riet, rītu gaidāma laika maiņa.
V. Hazena, Nītaure.

26408. Ja saule sarkana noriet,

tad auksts laiks būs.

L. Pilsētniece, Bebri.

26409. Ja saule rudens vakarā

noriet sarkana — būs naktī sal-

na, bet ja aiz mākoņiem, būs nā-

košā dienā lietains laiks.

E. Kraulite, Embūte.

26410. Ja vasaru aiz saules ir

debesīs redzama it kā otra saule,

tad gaidāms lietus.

N. Dārziņa, Ranka.

26411. Ja saulei ir atsaules, tad

gaidāms lietains laiks.

V. Eizans, Beļava.

26412. Ja redzamas vairākas sau-

les, tad būs lietus.
M. Macpane, Alsunga.

26413. Kad saulei pretī ir otra

saule, būs lietus.
K. Arājs, Virbi.

26414. Blakus saules un blakus

mēneši pasludina negaisu.
A. Āboliņa, Ļaudona.

26415. Kad pie saules abās pu-

sēs ir tā sauktās tulznas, savādi

vairākkrāsīgi plankumi, tad būs

lietus.
K. Bika, Gaujiena.

26416. Ja saulei kreisā un labā

pusē ir tulznas [spoži apaļi gaišu-

mi mākoņos], tad gaidāms slikts

laiks.
J. Avotiņš, Vestiena.
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26417. Kod sauļa vysu laiku

skaisti spīd un nu kurenis atīt

maina tyuce, apkluoj sauleiti un

sazataisa tymss, itei pīzīmēj, ka uz

cyta gods naizaugs maizja — byus
bods.

V. Podis, Rēzekne.

26418. Ja saule noriet mākoņos,
tad rītu būs lietus.

P. Š., Rauna. J. Simbruks, Bauska.

26419. Ja saulei norietot kāds

mākonītis virsū, tad nākošā diena

būs lietaina.

A. Lau, Mežotne.

26420. Ja saule rietēdama ieiet

mākoņos, tad sagaidāms lietus un

otrādi.

I. Indans, Gārsene.

26421. Kod dabasi sorkoni, da

sauleitis rīteišonys, itei pīzīmēj, ka

uz reita byus skaista saulis dīna.

V. Podis, Rēzekne.

26422. Ja vakarā saule rietot ne-

iebrien mākonī, tad rītā būs skaid-

ra diena.

M. Leimane, Lubāna.

26423. Ja saule vakarā norietē-

dama ieiet mākoņos, tad būs slikts

laiks.

K. Corbiks, Kroņa-Vircava.

26424. Kad saule noriet sārti,

tad būs jauks laiks.

J. Kasparovics, Skrunda.

26425. Ja saule vasaras vaka-

rā sarkana noriet, tad rīt gaidāma
karsta diena.

H. Šiliņa, Dobele.

26426. Ja skaidrā laikā saule

noriet aiz mākoņiem, tad būs lie-

tus.

M. Navenickis, Zasa.

26427. Ja vakarā saulei norietot

virs tās redzams sarkans stabs,

gaidāms auksts laiks.

J. Skara, Jaunpiebalga.

26428. Ja saulei noejot gaiss at-

sarkst, tad gaidāms vējš.

I. Guraitis, Skrunda.

26429. Ja saule noriet sarkana,

būs vējš, ja iebrien mākoņos, būs

lietus.

Z. Lancmanis, Lejasciems.

26430. Ja vējš griežas pret sauli,

būs lietus, ja pa saulei, būs labs

laiks.
Z. Lancmanis, Lejasciems.

26431. Ja ziemeļi no mākoņiem
tīri, saulei izrietot, tad labs laiks.

E. Līdeka, Lubāna.

26432. Kad vakarblāzma ir vara

sarkanumā, tad būs slikts laiks.

A. Āboliņa, Ļaudona.

26433. Kad saule vakarā noiet

sarkana, tad būs lietus.

K. Corbiks, Jelgava.

26434. Kad saule norietot paliek
sarkana, tad otrā dienā ir labs sie-

na laiks.

Z. Lancmanis, Lejasciems.

26435. Ja saule noriet sārta, tad

būs silts laiks.

A. Miglava, Rīga.

26436. Kod pēc saulis nūrītēšo-

nys sārkanēja yzdag, tod reitā

sauss laiks.

A. Borozinska, Barkava.

26437. Ja saulei noejot, pretēja
debess pusē redzami lieli mākoņu

blāķi, tad drīzumā sagaidāms lie-

tus.

J. Cinovskis, Alsunga..
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26438. Ja vakara saule noiet

skaidri, tad rītā būs labs laiks.

I. Dzilna, Lubāna.

26439. Kad saule ir bāla, tad

drīzumā būs lietus.

E. Krafte, Iļģuciems.

26440. Kad saule noejot ir balta,

tad gaidāma liela vētra.

K. Lielozols, Nīca.

26441. Saule noejot balta uz va-

kara vēju.
K. Lielozols, Nīca.

26442. Ja vakaros saule noriet

bāla, tad būs lietus, ja ne, tad

saule.

K. Strautiņš, Mēdzūla.

26443. Kad saule noriet sarka-

na, būs sauss laiks.

Z. Lāce, Veclaicene.

26444. Kad saule visu dienu nav

redzēta un tikai zemē ejot parā-

dās, tad rītu būs slikts laiks.

J. Ķikuts, Nīca.

26445. Ja saule norietot aizsedz

ģīmi ar mākoņiem, tad nav labs

laiks gaidāms.
K. Lielozols, Nīca.

26446. Ja saule noriet un viņai

apkārt roboti mākoņi, sagaidāms

vējš.
K. Lielozols, Nīca.

26447. Saule vakara noiet sar-

kana, būs sauss laiks.

A. Tidriķe, Pabažu jūrmala.

26448. Ja saule vasarā sārti no-

riet, gaidāms silts un jauks laiks,

ja uzlec sārti — tad vējš. Ja ziemā

saule sārti noriet, gaidāma vētra,

ja sārti uzlec, tad sals.

K. Lielozols, Nīca

26449. Kad saulei noejot, vakari

deg, tad rīt būs vējains laiks.

H. Skujiņš, Stailtene.

26450. Ja vakara pakaļ sauli ir

mākoņi, tad rītu lietus nebūs.

M. Āboliņa, Aumeisteri.

26451. Ja saule noriet liela un

sārta, tad gaidāms jauks laiks; ja
maza un bāla, tas ir uz sliktu

laiku.

P. Jaunzemis, Nīca.

26452. Kad visu dienu saulīte

nav redzama un vakarā iziet no

mākoņiem un atkal ieiet, gaidāms
lietus un ziemu sniegs.

J. Ķikuts, Nīca.

26453. Kad saulīte aiziet aiz mū-

ra, tad gaidāms slikts laiks.

A. Cimemane, Nīca.

26454. Ja saule vakaros noriet

sārta un rītos uzlec pie neapmā-

kušās debess, tad gaidāms jauks
laiks.

A. Zvejniece, Piebalga.

26455. Ja saule vakarā noriet

skaidra, tad sagaidāms jauks laiks,

— ja tā iebrien padebešos, tad būs

slikts laiks.
A. Aizsils, Bērzaune.

26456. Ja saule vakarā norietēja
sarkana un pēc tam parādījās va-

kara blāzma, tad nākošā dienā sa-

gaidāms labs laiks; ja saule rietēja

blāva, tad otrā dienā sagaidāms
lietus.

A. Aizsils, Meirāni.

26457. Ja vakarā saule rietot ie-

brien mākonī, tad otrā dienā būs

lietus.
I. Kažoka, Lubāna.
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26458. Ja saule noriet šūpoda-

mās, tad rītu gaidāms lietus.

L. Seržante, Aloja.

26459. Ja pie saules stabi redza-

mi, tad ziemā sagaidāms auksts,

bet vasarā karsts laiks.

J. Vilnītis, Jumurda.

26460. Ja rietā virs saules re-

dzams uguns stabs, tad drīzumā

gaidāmas vētras.

J. Grīva, Koknese.

26461. Ja ap sauli ir stabi, tad

ir slikts laiks gaidāms.
J. Rubenis, Ērgļi.

26462. Ja virs saules ir stabs,

tad slikts laiks gaidāms.
A. Bērziņa, Aloja.

26463. Ja ziema saulei stabi ap-

kārt — būs auksts laiks.

J. Rudītis, Rīga.

26464. Ja ap sauli ir riņķis jeb
sarkans gaiss, tad būs stiprs vējš.

J. Simbruks, Bauska.

26465. Ja saulei lecot apkārt
bāls riņķis, tad dienu gaidāma liela

vētra.

K. Lielozols, Nīca.

26466. Ja ap sauli dārzs, tad

trīs dienu laikā būs nolijums.
K. Lielozols, Nīca.

26467. Ja riņķis ap sauli, tad

būs karsts laiks.

I. Indans, Gārsene.

26468. Ja ap sauli riņķis, tad

gaidāms lietus.

A. Aizsils, Zilupe.

26469. Ja saulei riņķis apkārt,
tas uz sliktu laiku.

J. A. Jansons.

26470. Ja ap sauli atrodas riņ-

ķis, tad būs negaiss.

V. Baltais, Lubāna.

26471. Redzot ap sauli dārzu,

varam droši sagaidīt laika maiņu.
A. Liepiņš, Bērzaune.

26472. Saulei apkārt dārzs (lieli

stari), būs lietains laiks.

Z. Lace, Veclaicene.

26473. Ja saulei apdārzs (riņ-

ķis) apkārt, tad otrā dienā lietus

gaidāms.
A. Užane, Skujene.

26474. Ja ap sauli ir dēsts (riņ-

ķis), tad gaidāms ilgs slapdraņķis.

V. Grīnberga, Jaunpiebalga.

26475. Ja ap sauli ir liels riņķis,
tad ir vēji; ja ir mazs riņķis, tad ir

lietus.

A. Salmans, Balvi.

26476. Ja saule noiet skaidri,

tadnākamā dienā būs skaists laiks,

bet ja saule ieiet mākulī, tad būs

lietus.

K. Corbiks, Lielsesava.

26477. Ja saule noriet bala, bus

auksts laiks.

A. Miglava, Rīga.

26478. Ja saule spoža noriet, tad

būs labs laiks.

L. Pilsētniece, Bebri.

26479. Kad ziemā saulei redza-

mi lieli stari, tad būs auksts un

lieli puteņi.
Z. Lace, Veclaicene.

26480. Ja dienā saulei caur mā-

koņiem spīd staru švītras, tad drī-

zumā būs slikts laiks.
A. Plaudis, Kosa.
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26481. Ja saulei stari uz leju,
tad gaidāms lietus, ja uz augšu,
tad sauss laiks.

V. Johansone, Jaunpiebalga.

26482. Ja vakarā, saulei rietot,

debesis ir sarkanas un saule arī,

tad būs liels karš.

E. Rotmane, Jaunauce.

26483. Kad saule noriet sarka-

na, tad būs kari.

E. Baltiņš, Raiskums.

26484. Ja saules riets ir asins-

sarkans, tad rītdiena būs mākoņai-

na, jeb būs gaidāmi kara laiki.

A. Vestmanis, Jēkabnieki.

26485. Ja saule stipri dedzina,

tad gaidāms pērkons.

P. Jaunzemis, Nīca.

26486. Ja pārak karsti silda sau-

le, tad gaidāms pērkons ar lietu.

A. Brediķe, Nīca.

VI. Saules aptumšoša-
nās.

26487. Viņi runa: „Raganas sau-

li jeb mēnesi plēš jeb maitā".

Gelehrte Beitrāge zu den Ri-

gischen Anzeigen, 1764, VII, 50.

26488. Kad notiek saules jeb mē-

neša aptumšošanās, tad tur vajaga

nabaga raganām būt vainīgām, ku-

ras no ļaunuma un skaudības grib
labiem latviešiem šos derīgos spī-

dekļus iznīcināt jeb nodzēst.

Gelehrte Beitrāge zu den Ri-

gischen Anzeigen, 1764, VII, 50.

26489. Kad saule un mēnesis ap-

tumšojas, tad saka, ka raganas na-

baga sauli un mēnesi maitājot. No

tādas saules un mēneša maitāšanas

varen bīstas, jo tā rādot, ka kara

un mēra laiki un grūti gadi esot

gaidāmi.

K. Silings, 1832. g., Tirza.

26490. Kad saule vai mēness ap-

tumšojas, tad latvieši domā, ka

raganas tos maitājot.
B. Bergmanis, 1838. g.

26491. Saules un mēneša aptum-

šojums nozīmē, ka pasaulē būs kā-

da pārmaiņa: bada gadi, slimības

un citas līdzīgas lietas.

V. Juoņus, Pustiņa.

26492. Ja saule aptumšojas, tad

viņa raud par cilvēku grēkiem.

M. Macpane, Alsunga.

26493. Dievs liek aptumšoties
saulei, lai baidītu grēcīgus cilvē-

kus.

V. Pilipjonoks, Asūne.

26494. Kad saule vai mēness ap-

tumšojas, tad raganu saimniece

jāj govis slaukt.

V. Līce, Nītaure.

26495. Saules aptumšošanā veci

ļaudis bērniem saka, ka suņi sau-

līti plēšot (ģickājot).
K. Jansons, Plāņi.

26496. Saules aptumšošanās lai-

kā vajaga apspaidīt zirgam jeb arī

pašam kārpas un arī citas kaites,
tad tās ātri iznīks.

K. Bika, Gaujiena.

VII. Saulei spīdot, lie-

tus līst.

26497. Kad saulei spīdot lietus

līst, tad tās ir bāra bērnu asaras.

P. S., Rauna.
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26498. Kad saulei spīdot lietus

līst, bārīši raud.
Z. Prauliņš, Aumeisteri.

26499. Kad līst lietus un spīd
saule, raud bāriņi.

T. Dzintarkalns, Talsi.

26500. Kad pavasarī kādreiz

spīd saule un līst lietus, tad saka,

ka tās esot bārenīšu asaras.

K. Corbiks, Jelgava»

26501. Ja saule spīd un lietus

līst, tad miroņi kāzas dzer.

E. Lideka, Lubāna.

VIII. Saule sapni.

26502. Ja pa sapņiem redz sauli

spīdam, būs vispārējs labums.

L. Ozole, Rīga.

26503. Ja sapnī redz sauli uzle-

cot, tad piedzims kāda meitene. Ja

sapnī redz sauli noejot, tad kāda

sieviete mirs.

K. Jansons, PlaņL

26504. Ja sapnī redz sauli lecot,

tad dzird kur piedzimušu.
R. Vucene, Lubāna.

26505. Ja sapnī redz sauli uzle-

cot, tad piedzimst meitene, bet ja
mēnesi, tad puisēns.

V. Joāss, Lubāna.

26506. Ja sapnī uzlec saule, tad

piedzimst meitene, kad mēnesis —

tad puika.
A. Aizsils, Prauliena.

26507. Es redzēju sapvna
Div' saulītes izlacut:

Bvus munā mvužiņā
Div' lauloti gredzeniņi.

M. Audre, Tilža.

26508. Ko saule sapnī apspīd,
tam būs jāmirst.

P. Š., Rīga.

26509. Ja sapnī redz sauli no-

rietam, tad kāds mirs.

J. Kalniņš, Druviena.

26510. Kad sapnī saule noriet,

tad nomirst sieviete. Tas zīmējas

īpaši uz vecākiem, apprecējošie-
mies cilvēkiem. [Sal. mēnesis.]

Āronu Matīss, no vecas ma-

miņas, Bērzaune.

26511. Ja sapnī redz, ka saule

noriet, tad nomirs vecs cilvēks.

R. Vucene, Lubāna.

26512. Ja sapnī redz, ka saule

noriet, tad apkārtnē drīzumā mirs

kāda sieviete, bet ja mēness — tad

vīrietis.
A. Liepiņa, Lubāna.

26513. Ja sapnī redz sauli no-

rietam, tad kāds mirs. Ja saule

riet rītā, mirs jauns; ja vakarā,

mirs vecs.

A. Aizsils, Prauliena.

SAULES NODEGUMS.

26514. Saules nodegumi noiet,

ja tos mazgā ar uguns puķēm.

P. Š., Rauna.

26515. Ģīmis saulē nenodeg, ja

to trīs reiz noberzē ar skudru sa-

mīztu drēbes lupatu.
K. Jansons, Plāņi. P. Š., Rauna.

26516. Vasaras nodegumi noiet

no ģīmja no pirmajiem rijas mel-

numiem.

K. Jansons, Plāņi.
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26517. Kas grib būt pasargāts no

pavasara niknajiem vējiem un va-

saras saules stariem, kuri seju da-

ra tumšu, tas lai iet Lielo piektdie-

nu pie skudru pūžņa, lai tur uz-

spļauj it zemu noliekdamies, tā kā

lai skudru spricējumi ģīmi notrai-

pa. Tas esot vienīgais un labākais

līdzeklis pret ģīmja nodegšanu.

P. Iklavs, Zālīte.

SAULES RIETA.

26518. Vakaros, kamēr aitas ēd,

nevajagot vērpt. Vajagot pagaidīt,
kamēr aitas paēd un tad varot

vērpt, jo tad aitām vēderus nesa-

griežot. [Sal. saule, vakara krēslas

svētīšana.].
P. Eglīte, Priekuļi.

SAULRIETENES (Sempervivum

soboliferum).

26519. Saulrieteņu virums ir de-

rīgs ausīm. Šo virumu dod veselī-

bas dēļ arī lopiem iekšā un priekš

ganos dzīšanas nomazgā lopus, lai

tie nebizo.
J. Ilsters.

26520. Saulrieteņi ir labi aitām,

kad tās slimas, appūstas.

N. Ozoliņš, Grostona.

SAUSĀ DIENA.

26521. Sausa diena ir visu bēr-

nu diena pēc Ziemassvētkiem.

E. Trautfeters, Inland, 1850, 659.

SAUSSERDIS (Lonicera xylo-

steum).

26522. Jauna mēnesī sausviežiem

idri pilni, un vecā tie cauri.

J. Rubenis, Ērgli.

SĀLS.

26523. Magno m usu est apud il-

los sal benedictum adversus mor-

bos et veneficia, sic aqua lustralis

etiam, quam m domibus servant.

(Biežā lietošanā ir pie viņiem ap-

vārdota sāls pret slimībām un sa-

ģiftēšanu, kā arī svētīts ūdens, ko

allaž mājās glabā).
D. Fabrīcijs, 1610.

26524. Sāli svētījuši dziedēšanai

arī katoļu garīdznieki, kā liecina

jezuītu raksti Livonijā no 16. g.

simteņa beigām. Tā tad ziņas par

sāls pūšļošanu, kuru tik bieži no-

soda G. Mancelis savos sprediķos,
ir jaunākas nekā minētie raksti.

26525. Tad no tās pūstās sāls jeb
citas tādas lietas, ko tādi amatnie-

ki zina, tas neveselis drīzāk cilājas.

G. Mancelis, Lett. Postill, 1654.

26526. Sāls appūsta ar šādiem

vārdiem: „Ej nost, tu nešķīsts gars,

ļauj vaļas tam svētam garam un

svētu kristību, draudzību, to laicī-

gu nāvi un mūžīgu ienaidību." Šā-

da sāls tad lietota dažādu slimību

dziedēšanai.

Baznīcas vizit., 17.39.

26527. Viņu mīļākās zāles ir

sāls un brandavīns, kuras sālspū-

tējs ir trīsreiz apvārdojis. Ar tām

viņi varot saviem bargiem kun-

giem atņemt dusmas, radīt nesa-

ticību laulātu ļaužu starpā v. t. pr.

A. W. Hupel, Top. Nach-

richten, 1777, 11, 141.

26528. Limbažu baznīcā bijis
kāds pūšļotājs, kas pūtis sāli cil-

vēkiem un lopiem par zālēm.

Latviešu draugs, 1839, 29.



26529. [Mūsu vectēvi] mēdza sa-

viem bērniem piekodināt: „Bērni,
sāls graudiņus neizkaisiet! Jo cik

graudu jūs izkaisīsit, tik reiz jums

pie debessdurvīm jāstāv būs!"

K. Kundziņš, Baltijas vēst-

nesis, 1869, 139.

26530. Ziemassvētku un Jauna

gada vakarā nomet pie katra

sliekšņa un arī akā drusku sāli;
to pašu dara vēl gavēņa piektos
vakaros. Tādā ziņā var izsargā-
ties no visādām burvībām.

F. Brīvzemnieks, 1881. VI, 203.

26531. Pastāvīgi jānēsā sev līdz

sāls, kas sargā cilvēku no ļauna-

jām acīm un cita ļaunuma.
F. Brīvzemnieks, 1881. VI, 205.

26532. Sali nedrīkst slaucīt ze-

mē, jo tad esot mājā nemiers.

E. Aizpurve, Lubāna.

26533. Sals neesot jākaisa zemē,

jo tad naids mājā.
E. Aizpurve, Lubāna.

26534. Kad sali izber (nevilšus),
tad drīz būs jārājas.

Alksnis-Zundulis, Naudīte.

26535. Kad sali izber, tad drīz

būs jārājas.

M. Sikle, Nīca. A. Aizsils, Meirani.

26536. Ja sali izber, drīz bus

jārājas.
J. A. Jansons, Olaine.

26537. Ja sāls uz galda izbirst,

nemiers mājās.
J. A. Jansons.

26538. Sali nevajag bērt zemē,

tad ellē to bērs aiz ādas.

A. Zvejniece, Lubāna.

26539. Kad sālnīca apgāžas, tad

mājās nesaticība.

Z. Sēle, Sloka.

26540. Ja ēdot kads apgāž sals

trauciņu, tad galda biedriem būs

ķilda.
L. Saliņa, Lubāna.

26541. Sali izbērt — bus mājas
naids.

B. Daiņilovs, Kacēni.

26542. Ja zemē izbirst sals, tad

būs daudz jābaras.
V. Poriete, Palsmane.

26543. Ja izbirst sāls, mājā gai-
dāms strīdus; ja sukurs izbirst, tad

ir laba saticība.

A. Ģēģere, Annenieki.

26544. Ja izber sali, tad izcel-

sies .strīdus.

V. Pilipjonoks, Asūne.

26545. Ja izbirst sals, tad naids

maja.
K. Bērziņa, Limbaži.

26546. Ja sāls izbirst uz galda,
tad mājā sagaidāma ķilda.

I. Melngalve, Melluži.

26547. Pie galda ēdot, nevajaga
dot otram sāli, jo tad sastrīdēsies.

K. Corbiks, Kroņa-Vircava.

26548. Nedrīkst sāli citam sniegt,

jo tad saķildosies. Lai nesaķildo-
tos, jāparāda mēle jeb jāsmejas.

V. Rimpele, Rīga.

26549. Ja kādam sali padod,
tad ar to strīdēsies.

M. Vētra, Gulbene.

26550. Kod uz golda nikuo na-

dūmuodams izbērsi suoli, itei pīzī-
mēj, ka tvmā sātā byus lomuošo-

na un plēšona.
V. Podis, Rēzekne.

1602 Sāls
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26551. Ka suoli rozbērsi nagri-
bādams uz zemis, tod itei pīzīmēj

tymā saimī lomuošonu un dusmis.

V. Podis, Rēzekne.

26552. Kad sals trauciņš apgā-

žas, tad mājā naids būs.

P. Ikšķile.

26553. Ja viesības apgāžas sals

trauks, sagaidāms strīds.

A. Biedriņa, Rīga.

26554. Ja saimniecei izbirst sals,

tad saimē gaidāmas nesaskaņas.

J. Andriņš, Taurkalns.

26555. Ja meita grib precēties,
tad viņai nevajaga ēst sāli.

J. A. Jansons.

26556. Kad ēdiens saļš, tad pa-

vārs bijis iemīlējies.
K. Jansons, Vilce.

26557. Kas daudz sals cd — ir

iemīlējies.
K. Jansons, Plāņi.

26558. Kad ēdienam ir vairāk

sāls piemests, tad saka: „Nu ir

tūlāku pie Rīgas."
K. Jansons, Plāņi.

26559. Kad pie galda kādam

pasniedz sāli, tad jāsmejas, citādi

sanīstas.

E. Laime, Tirza.

26560. Par sali nevar paldies
teikt, tad izcelsies plēšanās.

A. Aizsils, Kārķi.

26561. Lietus gaidāms, kad sāls

jeb sukurs paliek mitrs.

A. Zvejniece, Lubāna.

SĀLSMAIZE.

26562. Kad kāds iet ar sālsmai-

zi, tad jāsviež uz krāsns nauda,

lai tam, pie kā iet, netrūktu nau-

das.
A. Zālīte, Bērzpils.

SĀLTIŅŠ.

26563. Žāvēto speķi vai grūstus

cūku taukus sagriezuši mazos ga-

baliņos (cirksnišos), vispirms tos

cepuši uz pannas tik ilgi, kamēr

tauki iztecējuši; tad taukos bēruši

miežu miltus, vai arī kviešu bīde-

lētus miltus, tos krietni izmaisīju-
ši un minūtes piecas cepuši, tad

pielējuši ūdeni un stipri daudz

sāls. Sāltiņš ticis lietots par paval-
gu, viņu smērējuši uz maizes. Ti-

cis ēsts arī par pavalgu pie novā-

rītiem kartupeļiem, piestrebjot rū-

gušu pienu.
H. Skujiņš, Smiltene.

SĀPES.

26564. Sāpošā vieta jāapspaida
ar ratu tapu, kas atrasta uz ceļa,

pēc kam tā atmuguriski un bez at-

skatīšanās jānomet zemē, tad sā-

pes tūlīt mitējas.
Etn. 1894, IV. Aujukalns.

SĀRMS.

26565. Sārmu sūcot, ūdens uz

pelniem jālej no ziemeļu puses un

uz pelniem trīs reizes jāuzspļauj,
tad veļa balta mazgājoties.

M. Klause, Jaunpiebalga.

SEPTEMBRIS.

26566. Pirmajā septembrī esot

Velns no debesīm nosviests. [Sal.

augusts.]
A. Bīlenšteina raksts no kā-

das eņģeļa Miķēļa grāmatas.
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26567. Ja septembrī ir negaiss,
tad ap Ziemassvētkiem būs daudz

sniega.
J. Jansons, Smiltene.

26568. Ja septembris ir silts, tad

būs vēla ziema un maz sniega.
M. Macpane, Alsunga.

26569. Kad ir jauks septembra
sākums, tad gaidāms jauks ru-

dens.
Zemes Spēks, 1932, 25, 426.

26570. Stiprs pērkons septembrī

pareģo daudz sniega.
A. Bērziņa, Aloja.

26571. Kads laiks septembrī,
tāds būs arī martā.

A. Bērziņa, Aloja.

SEPTIŅI.

26572. Septiņi ir žīdu skaitlis.

A. Korsaks, Ezere.

SEPTIŅPADSMITAIS.

26573. Ar septiņpadsmito martu

iesākas kustoņu dienas un tādēļ
nevienā septiņpadsmitā mēneša

dienā nevar neko ne sēt ne stādīt.

P. S., Ropaži.

SEPTIŅU BRĀĻU DIENA (10.

jūlijā).

26574. Ja septiņu brāļu dienā

līst, tad līstot septiņas nedēļas no

vietas.

A. W. Hupel, Top. Nachrich-

ten, 1777, I, 115.

26575. Ja septiņu brāļu dienā

līst, tad līst septiņas nedēļas no

vietas.

J. E., 1889. Valmiera.

26576. Ja septiņu brāļu dienā

līst lietus, tad līs vēl septiņas ne-

dēļas no vietas.

A. W. Hupel, Top. Nachrich-

ten, 1774, I, 115.

26577. Ja septiņu brāļu diena

lietus, tad tas līs septiņas nedēļas.
J. Cinovskis, Snēpele.

26578. Ja septiņu brāļu dienā

līst lietus, tad tas līs pavisam sep-

tiņas nedēļas.
J. A. Jansons, Bīriņi.

26579. Ja septiņu brāļu dienā

līst lietus, tad viņš līst septiņas ne-

dēļas no vietas.

A. Freijs, Talsi.

26580. Ja septiņu brāļu diena

lietus līst, tad līst septiņas nedēļas.
A. Zvejniece, Piebalga.

26581. Ja septiņu brāļu dienā

līst lietus, tad līst lietus septiņas

nedēļas no vietas.

T. Dzintarkalns, Talsi.

26582. Ja ielīst 7 brāļu dienā,

līs 7 nedēļas; ja 7 gulētāju die-

nā, līs 7 dienas.

E. Melbikse, Virbi,

26583. Ja septiņbraļu dienā līst

lietus, tad tas līs septiņas nedēļas.
K. Vieglais, Krape.

26584. Ja septiņu brāļu dienā

līst lietus, tad tas līst vai nu sep-

tiņas dienas vai septiņas nedēļas.
P. Krievs, Lubāna.

26585. Ja septiņu brāļu dienā

ir skaidrs laiks, tad tāds laiks pa-

stāvēs septiņas nedēļas, ja līst lie-

tus, tad septiņas nedēļas būs lie-

tains laiks.

Z. Lancmanis, Lejasciems.
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26586. Ja lietus līst septiņu brā-

ļu dienā jeb arī septiņu gulētāju
dienā, tad līst septiņas nedēļas no

vietas.
K. Bika, Gaujiena.

26587. Ja septiņu brāļu jeb gu-

lētāju dienā līst lietus, tad tas līs

septiņas dienas, septiņas nedēļas
vai septiņus mēnešus.

A. Miglava, Rīga

26588. Ja septiņu brāļu dienā

līst lietus, tad viņš līs septiņas die-

nas, septiņas nedēļas jeb septiņi
mēneši.

P. Š., Rauna. K. Corbiks, Jelgava.

26589. Ja septiņu brāļu dienā

sāk lietus līt, tad līst septiņas die-

nas vai septiņas nedēļas.

H. Skujiņš, Smiltene.

26590. Ja septiņu brāļu dienā

iesākot līt, tad līstot septiņas ne-

dēļas vai mēnešus.

A. Krūmiņa, Smiltene.

26591. Septiņu brāļu dienā ne-

velējas, lai septiņi dieni lietus ne-

līst.

K. Jansons, Plāņi.

SEPTIŅU GULĒTĀJU DIENA.

26592. Lietus septiņgulētāju die-

nā nes lietu septiņas dienas no

vietas, bet septiņu brāļu dienā sep-

tiņas nedēļas no vietas.

Brīvā Tēvija, 1927, 207.

26593. Ja septiņu gulētāju die-

nā līst lietus, tad pēc tam no vie-

tas līs septiņas nedēļas.
M. Poriete, Lubāna.

26594. Ja septiņos gulētājos ie-

līst lietus, tad līst septiņas nedē-

ļas no vietas.
A. Zavicka, Sātiņi.

26595. Ja septiņu gulētāju die-

nā lietus līst, tad tas līs vēl septi-

ņas nedēļas.
A. Užane, Skujene.

26596. Ja septiņu gulētāju diena

līst lietus, tad līs septiņas nedēļas.
J. Krastiņš, Irlava.

26597. Kad septiņu gulētāju die-

nā līst lietus, tad tas līst septiņas
dienas; bet ja līst septiņu brāļu

dienā, tad līst septiņas nedēļas.
Zemes Spēks, 1932, 25, 426.

26598. Ja septiņu gulētāju dienā

līst lietus, tad tas līs pavisam sep-

tiņas dienas.

J. A. Jansons, Bīriņi.

26599. Ja pa septiņu gulētāju
dienu līst, tad līst visas septiņas

nedēļas; bet ja saule spīd, tad vi-

sas septiņas nedēļas jauks laiks.

K. Lielozols, Nīca.

26600. Ja septiņu gulētāju dienā

saule spīd, tad tā spīdēs septiņas
dienas no vietas; ja lietus līst —

līs septiņas dienas. Ja pēc 7 die-

nām nepārstāj, tad tāds pat laiks

turpināsies 7 nedēļas.
A. Zālīte, Bērzpils.

26601. Ja septiņu gulētāju die-

nā labs laiks, tad tāds pastāvēs

septiņas nedēļas no vietas.

M. Poriete, Lubāna.

26602. Ja gulētāju dienā guļ ilgi

no rīta, tad visu gadu no rītiem

jākaujas ar miegu.
R. Svekre, Valka.

26603. Ja septiņu gulētāju die-

nā daudz guļ, tad visu gadu daudz

gulēs.
A. Berķe, Metriene.
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SERMULIS.

26604. Mūsu sentēvi atzina, ka

sermuļi esot derīgi, turēdami tos

par zirgu kustonīšiem. Viņi mēdza

teikt, kādu sermuli pēc spalvas no-

sitīs, tāds kumeliņš nosprāgs.

Balss, 1885, 37.

26605. Ja sermulīšus sit, tad zir-

gi nīkst.

V. Johansone, Liepa.

26606. Kur sermulītis dzīvo, tur

ir laba staļļa vieta.

K. Jansons, Plāņi.

26607. Ja kādreiz kūtī ienāk ser-

mulis, tad, kādu spalvu sermulis

ir, tādu spalvu kustoņus vajaga
audzēt, tie esot ienesīgi.

K. Palteris, Nītaure.

26608. Kādas krāsas sermulītis

dzīvo mājās, tādas krāsas zirgi pa-
dodas.

E. Lacis, Tirza. Blate, Lielstraupe.

26609. Kada spalva ir maja ser-

mulis, tādā arī jāaudzējot zirgi.
K. Corbiks, Kroņa-Vircava.

26610. Kadi maja sermulīši dzī-

vojot, tādi arī būšot zirgi.

J. Jansons, Plāņi.

26611. Kādā spalvā redzot ser-

muli, tādā spalvā vajagot gādāt

zirgu, tad zirgi labi padošoties.
D. Dama, Smiltene.

26612. Kādā krāsā mājā sermu-

li redzot, tādā krāsā vajagot liel-

lopus turēt, tad tie labi padodo-
ties.

H. Skujiņš, Smiltene.

26613. Ja sarmulis izskrien caur

lopu pulku, tad ir slikti.

M. Miezīte, Liepkalns.

SESKS.

26614. Kad sesks naktī uzejot
vistas laktā, tad tas paceļot paka-

ļu gaisā un bezdot tām virsū. Ku-

ra vista saožot to smaku, tā tūliņ
noreibstot un nokrītot zemē.

P. S., Rauna.

26615. Jānosit sesks, viņa gaļa
krāsnī labi jāsacep, jāsaberž, jā-
piemaisa auzām un jādod Jurģa
dienā zirgiem ēst, tad tie kā seski

turēsies vezumus vilkdami.

F. Brīvzemnieks, 1881. VI, 201.

SESTDIENA.

Ļ Darbu sākšana un

beigšana.

26616. Sestdiena arī rietumos ir

bijusi laimīga diena, tomēr sestdie-

nās nesākti nekādi jauni darbi.

P. S.

26617. Sestdienas rītā jāvāra
biezputra, tad visi nedēļas darbi ir

svētīgi.
V. Greble, Valka.

26618. Darbu vajaga iesākt sest-

dienā, tad var ātri padarīt, tāpēc
ka sestdienā darbus beidz.

K. Corbiks, Mūrumuiža.

26619. Lai darbs labi veiktos,

tad tas jāsāk sestdienā vai ceturt-

dienā.

H. Skujiņš, Smiltene.

26620. Lielāks un svarīgāks
darbs jāsāk sestdienā, jo tad tas

labāk paveicoties.
J. Jirgensons, Šķibe.

26621. Sestdienas vakara izdo-

das labi visi zemes darbi.

K. Jansons, Plāņi.
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26622. Darbs jasak sestdiena.

M. Navenickis, Zasa.

26623. Katrs darbs lai labi veik-

tos, jāsāk sestdienā.
A. Mencis, Puikule.

26624. Sestdiena iesākts darbs

labi veicas.

A. Pidriks, Sauka.

26625. Jaunu darbu vajag iesākt

sestdienās, tad labi veicas.

E. Metuzals, Valmiera.

26626. Darbu vajaga sākt sest-

dienā, tad to ātri nobeidz.

L. Zvaigzne, Gaujiena.

26627. Jauns darbs jāsāk sest-

dienā, tad tas labi izdodas (Raunā:
tad būs laime).

J. Smalkais, Rūjiena.

26628. Visi darbi jāiesāk sest-

dienā, jo tad viss labi padodas.

K. Corbiks, Svēte.

26629. Jauni darbi jāiesāk sest-

dienās, tad labi veicas.

R. Šmits, Valmiera.

26630. Jaunu darbu vajag iesākt

sestdienā, tad darbu varēs ātri pa-

beigt.
A. Bulēne, Turaida

26631. Sestdienās sākti darbi āt-

ri vedas.

V. Johansone, Liepa.

26632. Sestdien sākts darbs vei-

cas.

V. Saulīte, Mālpils;

26633. Sestdienā sākts darbs vei-

cas.

M. Brīdaka, Jaunroze.

26634. Beidzamā nedēļas dienā

iesāktu darbu ātri var padarīt.
A. Zibens, Rugāji.

26635. Jaunu darbu vajag sākt

sestdienas vakarā, tad to ātri pa-

beigs un tas labi izdosies.

M. Hermakile, Valka.

26636. Sestdienas dienā neva-

jag pabeigt nekāda darba, kas vel-

kas ilgāku laiku, kā: linu plūkša-

nu, rudzu pļaušanu v. c.

Z. Lancmanis, Aduliena.

26637. Sestdiena vajaga uzsākt

jaunu darbu, jo tad viņš izdosies.

K. Corbiks, Kroņa-Vircava.

26638. Visus darbus sak sestdie-

nā: audeklus, pļaušanu v. c.

A. Irbe, Rūjiena.

26639. Lopus pavasarā pirmo
reizi sestdienā izdzen ganos, tāpēc
ka sestdiena esot vilka svētdiena.

K. Silings, 1832. g., Tirza.

26640. Govis dzen pirmo reiz

ganos tikai sestdienā, lai ganam

būtu vasara īsa.

A. Irbe, Rūjiena.

26641. Sestdiena jāstāda sīpoli,
tad labi aug.

A. Oše, Lubāna.

26642. Sīpolus vajagot stādīt

sestdienā, tad neaugot stiebros.

R. Bērziņš, Džūkste.

26643. Kas sestdienā bez saules

strādā, tam visi plikie, kas no pirts
nāk, jāapģērbj.

K. Jansons, Valka.

26644. Ko sestdienā pēc saules

strādā, to strādā velna labā.

V. Saulīte, Ādažu.

26645. Ja pa dienasvidu jeb sest-

dienas vakarā iet mežā zemenes

lasīt, tad rādās spoki un nelabi

gari.
N. Freidenfelds, Talsi.
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26646. Lai darbs labi veiktos,

tas jāiesāk sestdienā. Ja darbu ie-

sāk piektdienā, tad nevar darbu

nobeigt.
E. Everts, Oļi»

26647. Sestdiena jāmaksā para-
di, tad būs brīvs no parādiem.

P. Zeltiņa, Ikšķile.

26648. Sestdienās lauku darbus

nedrīkst nobeigt.
K. Jansons, Plāņi»

26649. Sestdienā nevienu zemes

darbu galīgi nenobeidz: atstāj,

piem., vienu baru nonopļautu.
K. Jansons, Plāņi.

26650. Sestdienas vakarā vaja-
got nolikt maizi uz galda, tad ļau-
dis slavējot.

K. Corbiks, Līvbērze.

26651. Ja sestdien aizved meitu,
tad Laima gauži raud.

P. š.

26652. Ja sestdiena jāšķauda,
tad viss darbs iet atpakaļ.

V. Holcmane, Vandzene.

26653. Ja sestdienā jāšķauda,
tad neizdodas nekas no tā, ko visu

nedēļu domājis un darījis.
A. Gulbis, Nogale.

26654. Ja sestdien no rīta priekš
ēšanas nošķaudās, tad dienā kaut-

kas saplīsīs.
E. Everts, Oļi.

26655. Sestdienā vajaga parādī-
ties saulei, kaut arī tik uz mazu

brītiņu.
V. Juoņus, Pustiņa.

11. Cāļu perēšana.

26656. Ja sestdien liek perēt vis-

tu, tad cāļos vistiņas.
M. Navenickis, Zasa.

111. Mutes mazgāšana.

26657. Sestdienā velis zobos spī-
lējot teļādu, kur tad viņš pierak-
stot visus, kas tanī dienā mutes

nenomazgā.
K. Jansons, Plāņi.

26658. Sestdienās vienmēr vaja-
got nomazgāt muti, citādi velns

rakstot uz teļādas.

H. Lindberga, Veselauska.

26659. Visi, kas sestdienas rītā

mazgājas, tiek debesīs grāmatā

pierakstīti.
A. Šķērē, Brukna.

IV. Galvas sukāšana.

26660. Kas sestdienas vakarā

galvu sukā, tam mirstot utis da-

metas, jeb arī tā mātei mirstot utis

klā (klāt).
K. Jansons, Plāņi.

V. Sestdien satiekas ar

kungiem.

26661. Sestdien iešu pie kun-

dziņa,
Sestdien laba tiesas die-

Silta pirts, mīksta slota,
Jauka kunga valodiņa.

LD 31400.

VI. Miršana.

26662. Lai es miru, kad es mi-

ru, sestdien mani nebediet: Es vi-

siem miroņiem ūdentiņa nesējiņa.
LD 27357.

SĒDĒŠANA.

26663. Nevajag sēdēt uz durvju

sliekšņa, tad citi sēdētāju nicina.

[Sal. slieksnis.]
L. Čapa, Rīga.
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26664. Nedrīkst uz sliekšņa sē-

dēt, tad cilvēks smags un neveikls

pie darba.
L. Kleinberga. Svēte.

26665. Nevajag uz sliekšņa sē-

dēt, tad pērkons sper.
Z. Prauliņš, Aumeisteri.

26666. Jaunas meitas nedrīkst

sēdēt uz gultas malas, tad nedabūn

vīru.

L. Čapa, Rīga.

26667. Kas sēdēdams rokas tura

klēpī krustiski, tad izvedīs savus

nodomus.
P. Zeltiņa, Rīga.

26668. Ja meita grib kādās mā-

jās tikt par saimnieci, tad tais mā-

jās viņai nekad nevajag nosēsties,

bet stāvēt kājās.
V. Hazena, Nītaure.

26669. Uz pura vai sieka neva-

jagot sēdēt, tad jāpaliekot parādā.
F. Parups, Zante.

26670. Ja sēž apakš sijas, tad

nav laimes.

M. Šķipsna, Gulbene.

26671. Kas mazs sēd uz paga-

lēm, tas, augdams liels, būs slinks

un laisks.

K. Bika, Gaujiena.

26672. Ja sēdot kājas kustinot,

tad nelaimi saucot mājās.
Lejascdems.

26673. Sēdot nedrīkst kāju šū-

pot, tad velnam bērnus šūpo. [Sal.

kājas.]
E. Lacis, Tirza.

26674. Sēžot kaju nevajaga šū-

pot, tad velnus dancina.

M. Hermakile, Ranka.

26675. Sēdot nevajagot šūpot kā-

jas — velns šūpojot bērnus.

J. Fleišers, Skrunda.

SĒJAS LAIKS.

26676. Sējas laiks tiek iedalīts

trīs daļās: agrā, vidējā un vēlā sē-

jā. Agrā sēja iesākas Jurģa un bei-

dzas Staņislava dienā (8. maijā).

Vidējo sēju tura no Staņislava līdz

Urbāna dienai (25. maijam). Vēlo

sēju turpina no Urbāna līdz Vītus

dienai (15. jūlijam). Tāpat iedala

arī ziemas labības sēju. Agrā sēja
ir no Labrenča (10. aug.) līdz lie-

lai Mārai (15. aug.), vidējā no lie-

lās Māras līdz Eģidijam (1. sept.)

un vēlā sēja no Eģidija līdz mazai

Mārai (17. sept.). Zemnieki vēro

sējas laiku pēc mēslu vabulītēm

[„sūdu bambuliem"]. Ja tām ir

bērni [parazīti] pie priekšējām kā-

jām, tad ieteicama agra sēja; ja

pie vidējām kājām, tad vidējā sē-

ja; bet pie pēdējām kājām, tad

vēlā sēja.
S. Gūberts, 1688.

26677. Jau priekš 300 gadiem
zemnieki Kurzemē pareģoja sējas
laiku pēc mēslu vaboļu parazī-
tiem: ja tie atradās vēderiņa sāku-

mā, tad turējās pie agrās, ja tie

bija vēderiņa vidū, tad pie vidē-

jās, bet ja vēderiņa pakaļpusē,
tad pie vēlās sējas.

J. Krūmiņš, B. Zemes pieli-
kums, 1933, 28.

26678. Priekš 300 gadiem sējas
laiks Kurzemē bija iedalīts agrā

(no 23. apr. līdz 8. maijam), vidējā

(no 8. līdz 25. maijam) un vēlā sējā

(no 25. maija līdz 15. jūn.). Līdzīgi

iedalīja arī rudens sējas laiku:

agrā (no 10. līdz 15. aug.), vidējā
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(no 15. aug. līdz 1. sept.) un vēla

(no 1. līdz 14. sept.).
J. Krūmiņš, B. Zemes pieli-

kums, 1933, 28.

26679. Ja pavasarī sējas laikā

nokavē vienu dienu, tad tas ru-

denī uzvelk nedēļu.
J. Rubenis, Ērgļi.

26680. Labākais sējas laika no-

teicējs ir dzelzs zāle, kurai aug trīs

vārpas. Ja nobirst pirmā vālīte —

pirmais sējas laiks labāks, ja otrā

— tad otrais, ja trešā — trešais.

E. Skreitale, Vecpiebalga.

26681. Sēt jasak, kad bezdelīga
dēj pirmo olu.

K. Oļļe, Mazsalaca.

26682. Sējas laiku senāk zīlē-

juši, biezpienu sildot: kad piens
sagājis dibenā un suliņas bijušas
virsū, tad bijis īstais sējamais laiks.

E. Zommere, Rauna.

26683. Ja sējamā laikā, pienu

sildot, piens iet dibinā suliņās, tad

ir īstais sējamais laiks.
K. Jansons, Plāņi.

26684. Ja, biezpienu sildot, biez-

piena ziedi grimst dibenā, tad ir

sējas laiks.

A. Šeitiņš, Taurene.

26685. Sējamais laiks ir tad, kad

paegļi kūp un priedes noliec ga-

lotnes.

K. Oļļe, Mazsalaca.

26686. Sējas laikā tēviņi (vīrie-

ši) neēd no poda, lai labība ne-

brantotu.

H. Skujiņš, Aumeisteri.

26687. Ka priežu skostes ceļas
taisni augšā, tad to dienu ir labs

sējas laiks.
H. Skujiņš, Smiltene.

26688. Četrpadsmitā sējas nedē-

ļa sākas 23. aprilī, un nākošās ir

jāskaita atpakaļ līdz astotai, kura

ir beidzamā.

P. Zeltiņa, Ikšķile.

26689. Agrs sējamais laiks būs.

ja vabulei bērni priekškājās, bet

vēls — ja pakaļkājās.
K. Oļļe, Mazsalaca.

26690. Sējama laika nedrīkst

dienasvidū velēties. [Sal. lini.]
K. Jansons, Plāņi.

26691. Sējas laikā dienvidū mā-

tītes nevelējās, lai vasarā bieži

pērkons neuznāktu.

H. Skujiņš, Smiltene.

26692. Sējas laikā nedrīkst dien-

vidū velēties, lai labība pļaujot ne-

birztu.

H. Skujiņš, Smiltene.

26693. Sējama laika nevelējas,
lai sēklu neizvelē.

K. Jansons, Plāņi.

26694. Kad sēj, tad papriekšu

jāapskata jaunu priežu galotnes;

ja tās noliekušās, tad īstais sējas

laiks, ja galotnes stāvus, tad nav

sējas laika.

A. Bērziņš, Rīga.

26695. Ja sējas laika nogriež ma-

tus, tad labība neaug.

79 g. v. M. Zvirgzdiņa, Vecgulbene.

26696. Par sējamo laiku ne-

drīkst mazgāt ģīmi grāpītī, jo tad

esot sevišķi daudz melplauku.

K. Corbiks, Jelgava.

26697. Ja vīrietis sējamā laikā

katlā muti mazgā, tad augs melni

mieži.

Atbalss k. 1897. K. Kleķeris, Skujene.
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26698. Kad gaisā divi spīdekļi,
saule un mēness, tad nevajag la-

bību sēt, lai mellie graudi neaug.

K. Jansons, Plāņi.

26699. Ja sējamā laikā kādreiz

saule un mēness reizē pie debess

redzami, tad nedrīkst sēt, jo tad

aug daudz melplaukas.
J. Cinovskis, Snēpele.

26700. Sējamā laikā sējējs ne-

drīkst bārdu dzīt, lai aug laba la-

bība kā bārda. Šinī laikā arī ne-

var aitas cirpt, lai labība aug bieza

kā vilna.

Alksnis-Zundulis, Naudīte.

26701. Sējamā laikā sējējs ne-

drīkst bārdu dzīt, lai aug laba la-

bība kā barda. Šinī laikā arī ne-

drīkst aitas cirpt, lai labība aug

bieza kā aitu vilna.

F. Heidene, Talsi.

26702. Labākais sējams laiks ir

dvīņu, svaru un zivju diena.

P. Š., Ropaži.

26703. Auzas jāsēj ievu, lini

ābeļu un mieži sērmaukšu ziedā.

E. Laime, Tirza.

26704. Skarpija dienā nav ne-

kas jāsēj, tad viss izaug ass un

skarbs.

P. S., Ropaži.

26705. Tie rīti, kad zirnekļi uz

tīrumiem tīklus savilkuši, ir sējas
rīti kā pavasarī, tā rudenī.

E. Laime, Tirza.

26706. Sējas laika javara cūkas

aste, tad aug lielas vārpas.

A. Ozoliņa, Lubāna.

26707. Kad sējas putni parādās,

tad sējami rudzi.

L Indans, Gārsene.

26708. Sējamā laikā viens otram

nav devuši no mājām uguns, lai

sējumi neizdegot. [Sal. gavēnis.]
A. Ģēģeris, Vecpiebalga.

26709. Sējama laika otram ugu-

ni nedod.
K. Jansons, Viļāni.

SĒJAS ZĀLE

26710. Lai zinātu, kura sēja iz-

dosies, tad jāskatās, kura no trim

vālītēm sējas zālei ir kuplāka: ja

augšējā — agrā sēja izdosies, ja

vidējā — vidējā, ja apakšējā —

vēlā.

E. Laime, Tirza.

SĒJĒJS.

26711. Labības sējējus turēja par

svētiem ļaudīm un ticēja tam; kad

cits sētu, tad labība neaugtu.

G. Pols, Bauska.

26712. Kad sējējs gavēņa laikā

no podiņa ēd, tad augs melni

mieži.
Atbalss k. 1894. J. Kriķis, Starti.

26713. Ja sējējs podiņu kasa, tad

labībā zirga zobi (mellie graudi)

aug.
K. Jansons, Plāņi.

26714. Labības sējēji nedrīkst

matus griezt klusā nedēļā, bet vi-

ņiem ieteicams to darīt Lieldienu

sestdienā, tad labība labi augot.

J. Līcītis, Vilzēni.

26715. Ja sējējs aizmirst apsēt
kādu birzes galu, tad viņš tai gadā
mirs.

St. Kokins, Egluna.
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26716. Sēklu nedrīkst ieart no

abi malām tīrumam, lai vidū ce-

liņš nepaliek.
J. Rubenis, Ērgļi.

26717. Ja sēklas noņem tukša

mēnesī, tad daudz sēklu nedīgst.
Šķila, Nīca.

SĒMALA (ķīvīte).

26718. Kad ķīvītes bļauj baros,

tad gaidāms lietus.

L Šulcs, Nogale.

26719. Kad ķīvītes ir ļoti daudz,
tad ir lielas plūdas.

K. Lielozols, Nīca.

26720. Kad ķīvīte bļauj, tad gai-
dāms lietus.

K. Lielozols, Nīca.

SĒNES.

26721. Bekas neaug, kamēr vēl

rudzi nav noziedējuši.
K. Jansons, Plāņi.

26722. Sēnes un bekas izaug
vienā pašā naktī, bet kad cilvēks

ir tās redzējis, tad tās vairs lielā-

kas neaug.
P. Š., Rauna.

26723. Ja sēnes uzdīgušas vecā

mēnesī, tad viņas pietārpo, ja jau-
nā, tad ne.

J. Auziņš, Sērene.

26724. Veca laika sēnes ir tār-

painas, jaunā laikā tīras.

M. Auziņa, Rīga.

26725. Kod cvlvāks īt uz mežu

pēc sēņu un sazatuop ar buobu,

kura nas pylnu karzini sēņu, tad i

tu dabuosi. A ka pi buobys nabyus

sēņu, tukša karzina, tod i pi tevis

byus tukša, nikuo nadabuosi, koč

vysu dīnu atstaiguosi.

V. Podis, Rēzekne.

26726. Sēņot ejot, nazis jāliek
aiz muguras, tad sēnes visas varot

ieraudzīt.

A. Dragone, Palsmane.

26727. Mežā ieejot sēņotājam jā-
saka: „Čiku, čiku, meža Miku, pil-
na āda baraviku!" tad būs daudz

sēņu.
L. Kleinberga, Svēte.

26728. Kad iet sēņot, tad pirmās
sēnes jāapspļauda un jāsaka:
~Esiet jūs tās laimīgās, pievelciet
man ātri pilnu grozu!" Tad var āt-

ri pilnu grozu pielasīt. [Sal. ogas.]
A. Aizsils, Lubāna.

26729. Kad pirmo sēni vai ogu

kurvītī liekot, tad saka: „Dieviņ,
dod laimi!" tad ātri pielasa kurvi.

K. Lielozols, Nīca.

26730. Kod pyrmū reizi ej uz

mežu pēc sēņu un atrassi pyrmū

baraviku vācu un ar tuorpim, tod

itei pīzīmēj, ka tova dzeivja na-

byus loba, ļauds kai tuorpi ēss te-

vi nu dzeivis. A ka atrassi bara-

viku jaunu un bez tuorpu, tod itei

pīzīmēj, ka dzeivja byus loba un

laimeiga.
V. Podis, Rēzekne.

26731. Ja sēņojot pirmo grozā

ieliek baraviku, tad grozs tiek

pilns; ja ieliek bērzlapi, tad tikai

pusē.

A. Salmāns, Balvi.

26732. Ja, sēnes ejot, pirmo at-

rod krembli, tad laimējas.
K. Lielozols, Nīca.
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26733. Kad, sēnēs ejot, pirmo
bērzlapu dabū, tad nelaimējas.

K. Lielozols, Nīca.

26734. Kopā sēņojot, nevajaga
otram sēnes atdot, jo tad līdz ar

tām atdod savu laimi.

P. Zeltiņa, Sigulda.

26735. Sēniniecēm ir paradums,

no meža laukā ejot, pie pašas iz-

ejas nosviest skaistāko sēni, lai nā-

košu reizi būtu laimīga lasīšana.

K. Corbiks, Valgunde.

26736. Ja kadu vasaru ir daudz

sēņu, tad būs nabadzīgs gads.

K. Pavasare, Mujāni. P. Š., Rauna.

26737. Daudz grebiežu [sēņu]
nūzeimoj karu.

V. Pilipjonoks, Asūne.

26738. Kad daudz sēņu un be-

ku, tad gaidāmi bada gadi.
K. Jansons, Plāņu

26739. Ja vasara daudz sēņu,

tad ziemā būs liels ēdamā trūkums.

A. Aizsils, Lubāna.

26740. Kuru gadu daudz sēņu,
to gadu būs bads.

K. Corbiks, Valgunde.

26741. Ja kāda vasara daudz sē-

ņu, tad ziemā — bads.

A. Aizsils, Lubānai

26742. Ka mežā pīaug daudz vy-

saidu sēņu, itei pīzīmēj, ka tū gods

byus vaidi; a kas pa itim sēņim
īs ar bosom kuojam, tys atrass sev

dreiži vacumu.

V. Podis, Rēzekne.

26743. Ja vēlu rudenī daudz sē-

ņu mežā, nākošu gadu būs vāja
miežu raža.

J. A. Jansons, Ramuji.

26744. Ja rudenī daudz sēņu,
tad nākamā gadā sagaidāma slikta

labības raža.
H. Laimiņš, Druviena.

26745. Ja rudenī mežā daudz sē-

ņu, tad nākamā gadā būs slikta

labība.

P. Š., Druviena.

26746. Ja daudz sēņu, tad nā-

košā gadā būs maz maizes.

K. Rasa, Kalnamuiža.

26747. Kuru gadu neaug sēnes,

tad ir bagāta raža.

P. Zeltiņa, Rīga.

Sēnes sapnī

26748. Ja pa sapinim sēnes lauž,

tad būs bērēs jābrauc.

P. Š., Rauna. J. Jurjāns, Jaungulbene.

26749. Ja sapnī redz sēnes lau-

žam, tad kāds dzimtas piederīgais
mirs.

A. Oše, Lubāna.

26750. Ja pa sapņiem sēnes jā-
lasa, tad kāds mirst.

L. Ozole, Rīga.

26751. Ja sapnī sēnes lauž, tad

rados kāds mirst.

A. Jaunzeme, Lizums.

26752. Ja sapnī redz sēnes, bus

mirons.

J. Kalniņš, Druviena.

26753. Ja sapnī bekas lasa, tad

kāds mirstot jeb laiks mainoties.

M. Stupele, Rīga.

26754. Ja sapnī redz sēnes, tad

būs darīšana ar miroņiem.
L. Saliņa, Lubāna.
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SĒŅOTĀJS.

26755. Sēņotājām un ogotājām
nedrīkst sacīt „ačka!", citādi tās

sastop mežā daudz čūsku.

M. Vilciņa, Pope.

SĒRAS.

26756. Sēras ir dzeltēni putek-

līši, kas nosēstas ap peļķes malām

pēc strauja pavasara lietus. Ļaudis
saka: „Šogad būs sviesta gads, bie-

zas sēras nolijušas."

Gavieze.

SĒRGA.

26757. Mēneša aptumšojuma lai-

kā ir jāvērpj dzija uz otru pusi ne-

kā parasti vērpj, un dzija ir jāpa-

glabā. Ja kaimiņos parādīsies kāda

sērga, tad tā dzija jāapvelk ap mā-

ju, un māja nu būs pasargāta no

tās sērgas.

F. Brīvzemnieks, 1881. IV, 198.

SĒRMŪKSLIS (Sorbus aucupa-

ria).

I. Pestītajā krusts no

sērmūkšļa.

26758. Pestītāja krusts esot tai-

sīts no sērmūkšļa, kādēļ arī sēr-

mūksli dažreiz sauc par Pīlātus

koku (sal. pīlādži). [Sal. apse,

alksnis.]

P. Š., Rauna.

26759. Ķērmūkšu sauc par vel-

na koku.

M. Navenickis, Zasa.

11. Sērmūkslis kā sargs

no ļaunuma. Sērmūk-

slis, cermūkslis, pī-

lādzis, pīleņ ģ i s, pu-

c c ne.

26760. Senie latvieši piešķīra šim

kokam sevišķu spēku, kas aizdzen

raganas un citus ļaunus garus.

Pīliņģa nūja pie tam bijusi jātur
ar tievgali rokā. Ja šis koks au-

dzis mājas tuvumā, tad arī jau bi-

jis pa daļai aizsargs pret dažiem

ļaunumiem.

E. Birzmanis, Latv. ārstn.

stādi, 1887.

26761. Pīliņģis (pīleģis) ir svē-

tīgs koks. Jāņu vakarā vēl šo baltu

dienu pīliņģu zarus iesprauž mie-

žos un rudzos, lai raganas neno-

skaustu; tāpat staļļos un kūtīs aiz

griestiem un pažobelēs priekš staļ-

ļa durvīm. Istabā piesien pie gu-

ļas kājas (gultas stakles) galvgalī

pīliņģa zaru, kurš stāv līdz citiem

Jāņiem, lai nelabais nesistos klāt;

viņi izrauga zarotu, ka atslēgas un

dvieli var pakārt. Koks jāuzmeklē

tāds, kam nenokodīta galotne, bet

daudz tādu neatronoties, jo laumas

galus nokodējot [sal. Jāņa diena].
Labībai, kad saber apcirknī, uzliek

virsū pīliņģa krustiņu. Veci ļaudis

labprāt turējuši pīliņģa nūjas. Kad

zobi sāp, izgriež aiz augoša pīliņģa
mizas kādu skaidiņu, ko sāpošo
zobu pabakstīt, un atliek bakstāmo

tai pašā vietā atpakaļ, tad sāpes

nostāsies un piemetīsies tam, kas

pirmais šā pīliņģa ogas raus un

ēdīs.
K. Pētersons, Raņķi.

26762. Ļaunu garu aizdzīšanai

visvairāk lieto pīlādžu zarus. Lai

pīlādzis vēl jo vairāk izpildītu sa-

vu uzdevumu, tad tas no meža jā-
velk mājā pie galotnes, tā vilktam
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pīlādzim neienāk līdzi ne raganas,

ne arī zagļi. Pīlādža zari ir derīgi
pret visādu ļaunumu. Kad tie, aiz

sijas stāvēdami, ir jau nokaltuši,

tad nobrauka viņu lapas uz rez-

gaļa pusi, turot zaru pie galotnes.
Tad zaru salauž deviņos gabalos,
izkaisa pa istabu un pēc laika sa-

bāž gultas maisos. Kas guļ uz šā-

da maisa, ir pasargāts no visām

ļaunām likstām.

Atpūta, 1932, 17. VI, 22.

B. Riekstiņš.

26763. Man uzauga pucenīte

Zirgu staļļa galiņa;
Ik rītiņus skauģa mate

Garām gāja šņaukādama.
LD 29835.

26764. Ja pīrāga [pīlādža, sēr-

mūkšļa] nūju pakar pie gultas, tad

naktīs nenāk velni mājā.
K. Deķis, Blīdiene.

26765. Ar būceņa vici padzen
velnu un lietuvēnu, arī burvjiem

nav nekāda spēka par būceni.

J. K. Dambergs, Ēdole.

26766. Ar sērmūkšļa koku vai-

rākkārt sit gaisu, vai kādu citu

priekšmetu, ļaunus garus izdzenot.

P. Š., Alūksne un Stāmere.

26767. Ja sērmūkslis aug pie

mājas, tad mājā neiesper zibens.

E. Rotmane, Jaunauce.

26768. Labības tīrumus izpušķo

sevišķi ar sērmūkšļu zariem, lai

augtu laba labība.

A. Bīlenšteina rokraksts, Tu-

kums, Kuldīga un Kazdanga.

26769. Skudru pūznī augošu
sērmūksli labprāt visu nocērt un

ieliek klētī un gaida no tā visādu

labklājību.
A. Bīlenšteina rokraksts.

26770. Pīlādzis jāgriež kaimiņa

daļā un jānes mājās ar galotni uz

priekšu. Tad nodrāž iesmu, izcep

gaļu, bet iesmu paglabā. Kad pa-

vasarī iet sēt, iesmu ņem līdz —

tad bagāta raža.

E. Aizpurve, Lubāna.

26771. Ja pīlādzis pilns ar ogam,

tad drīz karos.

T. Rigerte, Brunava.

111. Sakars ar miežiem.

26772. Kad sermukļi zied, tad

mieži jāsēj.
K. Jansons, Plāņi. J. Rube-

nis, Ērgļi,

26773. Kad pīlādži agri plaukst,
tad agri mieži jāsēj.

E. Vīksne, Vecpiebalga.

26774. Kad pīlādži zied, tad īstais

miežu sējas laiks.

Latvis, 1929, VII, 26.

26775. Mieži jāsēj, kad sak zie-

dēt ķērmūkšas.
M. Navenickis, Zasa.

26776. Kad pīlādži zied, tad va-

jaga miežus sēt.

E. Baltiņš, Baiskums.

26777. Ja pīleņģi kupli zied, tad

labs miežu gads.
M. Biša, Vijciems.

26778. Sērmaukšu ziedamā lai-

kā jāsēj mieži un jāstāda kāposti,

jo tad labi izdodas.

M. Rumpe, Tirza.

26779. Kad sērmūkšļi zied, tad

īstais miežu sējas laiks.

P. Atspulgs, Rauna.
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26780. Kad Sērmūkšu vasarau-

dzītes tiek potētas (uz reizi nokrīt

kā nogrieztas), tad labākais miežu

sējas laiks.

O. Freimane, Jaunrumbas muiža.

26781. Kad pīlādži pavasaros

skaisti ziedot, tad labs miežu gads.

E. Abole, Vijciems.

26782. Ja pīlādži stipri zied, tad

laba miežu raža.

A. Zvejniece, Piebalga.

26783. Kad sērmūkšļi kupli zied,

tad būs labs miežu gads.
K. Jansons, Plāņi. V. Span-

degs, Pociems. K. Pavasare,
Araiši un Mujāni.

26784. Ja pīleņģi labi nozied,

tad tajā gadā laba miežu raža.

M. Velvele, Straupe.

26785. Ja pīlādžiem ir daudz

ziedu, tad ir labs miežu gads.
J. Ezeriņš, Vecpiebalga.

26786. Ja pīlādži pilni ziedu —

būs labi mieži.

J. A. Jansons, Liellugaži.

26787. Kad sērmūkšļiem esot

daudz ziedu un tie ziedot kupliem

ziediem, tad to gadu būšot laba

miežu raža.

K. Skujiņš, Smiltene.

26788. Ja pavasarī sermoškam

kupli ziedi, tad labi paaugs mieži.

L. Zvirbule, Jaunlaicene.

26789. Ja Sērmūkšiem pavasarī
ziedi apsalst, tad gaidāma slikta

miežu raža.

A. Užāne, Skujene.

26790. Lai mieži būtu svarīgi,
tad viņi jāsēj tanī dienā, kad sēr-

mūkšļa koks grimst ūdenī.

J. Līnis, Taurene.

26791. Ja sērmaukša koks grimst
ūdenī, jau sējas laiks.

A. Stemps, Jaunpiebalga.

26792. Ja ūdenī iemests sēr-

mūškas kociņš stāv virs ūdens,

tad ir izdevīgs sējas laiks; ja grimst
— neizdevīgs.

L. Kluce, Jaungulbene.

26793. Kad sērmūkšļa kociņš
ūdenī stāvus stāvot, tad esot mie-

žu sējamais laiks.

H. Skujiņš, Smiltene.

26794. Kad sērmūkslim ir daudz

ogu, tad ir laba miežu raža.

J. Smalkais, Rūjiena.

26795. Ja cērmūškām daudz

ogu, tad nākošā gadā būs bagāts

gads.
J. Melbardis, Lubāna.

26796. Kad sermokšam ir pulka
ziedu un ogu, tad miežu gads būs.

K. Bika, Gaujiena.

26797. Ja ir daudz pīlādžu ogu,
tad laba miežu raža.

A. Miglava, Rūjiena.

26798. Ja sērmūkšļiem nopuvu-

šas ogas, tad vāji mieži gaidāmi.
A. Bērziņa, Aloja.

IV. Sērmūkslis laika zī-

lēšanā.

26799. Sērmūkslis ir trīs reiz

gadā skaists: pavasarī ar ziediem,

vasaru ar ogām, ziemu ar putniem.

P. S., Rauna.

26800. Kad sērmukšam daudz

ogu, tad gaidāma slapja vasara.

Atbalss k. 1894. P. Lodziņš, Sērpils.
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26801. Kad pīlādži pilni ogu, tad

ir lietaina vasara.

L. Bičole, Zemgales Mežmuiža.

26802. Ja pavasarī pīlādzim
daudz ziedu — būs lietains ru-

dens.

J. A. Jansons, Olaine.

26803. Ja pīlādzis zied un tam

klāt ir daudz pagājušā gada ogas,

tad būs slapjš rudens.

L Ozoliņa, Rīga.

26804. Kad sērmaukšļiem ir

daudz ogu, tad ir slapja vasara.

K. Jansons, Plāņi.

26805. Kad pīlādze pilna ar

ogām, tad tanī gadā līs daudz lie-

tus.

K. Corbiks, Lielsesava.

26806. Kad daudz pīlāgi zied,
tad būs jauks laiks jeb auglīgs
gads.

N. Freidenfelds, Talsi.

26807. Ja kādu gadu pīlādži
daudz zied, tad to gadu būs lielas

vētras.

K. Corbiks, Jelgava

26808. Kad sērmaukšļiem ir

maz ogu, tad rudenī ir maz vēja.

K. Jansons, Plāņi.

26809. Ja pīlādžiem maz ogu,

būs sauss rudens; bet ja ir daudz

ogu, būs slapjš rudens.

E. Zariņa, Anniņmuiža.

26810. Ja sērmūkšļi ir pilni ar

ogām, tad būs labs, ilgs rudens;

ja ogu ir maz, tad slikts un īss.

Latv. Lauksaimnieks, 1921, 10,

Kurzeme.

26811. Ja sērmokslim daudz ogu

rudenī, tad nākamā gadā būs slapjš

pavasaris.
J. Banazis, Nīca.

26812. Ja sērmokšļiem pavasa-

ros daudz ziedu, tad to gadu labi

kartupeļi padodoties.
K. Lielozols, Nīca.

26813. Ja pīlādzes (cērmaukšas)

pavasarī stipri zied, būs sausa va-

sara.

A. Šķere, Kurmene.

26814. Ja rudenī ir daudz pīlā-
džu ogu, tad būs auksta ziema.

M. Ziemele, Inčukalns.

26815. Ja rudenī sērmūksim

daudz ogu, tad būs lietains ru-

dens.

J. Skara, Jaunpiebalgai

26816. Ja pīlādžiem daudz zie-

du, tad būs slapja vasara.

I. Melngalve, Melluži.

26817. Ja vasarā daudz sērmūk-

ļu ogu, tad gaidāms slapjš rudens.

A. Aizsils, Zilupe.

26818. Ja cērmaukšai daudz

ogu, tad slapjš rudens.
A. Lāce, Lubāna.

26819. Ja sermaukšas lieliski

zied, tad būs slapja vasara.

E. Laime, Tirza.

26820. Kad sērmūkšļi daudz

zied, tad gaidāma slapja vasara.

L. Daugaviete, Smiltene.

26821. Ja sērmūkšļiem daudz

ogu, tad slapjš rudens.

L. Berkholce, Vaive.

26822. Ja sērmaukšas pavasarī

grimst ūdenī, tad būs labs siena

laiks.
E. Everts, Oļi.
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26823. Ja pīlādži pilni ogām,
būs garš un lietains rudens.

V. Oinaskova, Ungurpils.

V. Sērmūkslis precību
zīlēšanā.

26824. Ja pīlādžiem daudz ogu,

tad daudz vecas meitas precas.

M. Salmiņa, Anniņmuiža.

26825. Ja pīlādžiem daudz ogu,

daudz vecas meitas precas.

E. Zariņa, Anniņmuiža.

26826. Ja pīleņģiem sarkanas

lapas, tad kāds no mājas precēsies.

V. Spandegs, Pociems.

VI. Sakars ar zemko-

pību.

26827. Kad pīlādzis marka

grimst, tad jāsēj lini.

G. Troica, Dzelzava.

26828. Kad Sērmūkši zied, tad

jāsēj lini, jo tad linu pogaļas ir

bagātas ar sēklām.
J. Andriņš, Taurkalns.

26829. Ja pīlādžiem daudz ogu,

tad nākošo rudeni laba kviešu

raža.

A. Bumanis, Pampāļi.

26830. Kad pīlādzim daudz zie-

du, tad paaug daudz kartupeļu.
I. Upenieks, Skrunda.

26831. Ja pavasarī sērmokšam

ir daudz ziedu, tad tai vasarā būs

daudz gurķu.
A. Salmāns, Balvi.

VII. Sakars ar lopko-

pību.

26832. Kad pīlādži zied, tad var

biezpienu ēst ar karoti, jo tad go-

vis dod daudz piena.
79 g. v. M. Zvirgzdiņa, Vecgulbene.

26833. Ja pīlādži daudz zied, tad

būs daudz piena.
P. Š., Dzērbene.

26834. Govīm nedrīkst ar nomi-

zotu pīlādža stibu sist, jo tad iet

asinis cauri.

H. Šiliņa, Dobele.

VIII. Sakars ar zivīm.

26835. Kad sērmūkšļi zied, tad

plauži ezeros iet nāstrū.

P. Atspulgs, Rauna.

IX. Sērmūkslis dziedē-

šanā.

26836. Sērmūkša ziedu pumpu-

ri, tējā savārīti, der pret iekšas sli-

mībām.

R. Bērziņš, Annenieki.

SĒRŠANA.

26837. Ja grib sagaidīt patīkamu
viesi, tad istaba jāmazgā no dur-

vīm uz dibenu, pie kam pa mazgā-

jamo laiku jādomā par gaidāmo
viesi.

K. Corbiks, Jelgava.

26838. Svešā vietā ieejot, ārpu-

sē pie sliekšņa īkšķi jāsaliek tā,

kā bērni rāda utubungu, lai viss

labi izdodas.

K. Jansons, Plāņi.

26839. Kad ciema noiet, jāap-
sēžas, lai bērni guļ. [Sal. viesis.]

Alksnis-Zundulis, Naudīte.

26840. Ciemā aizejot tūliņ jāat-

ģērbjas, tad vistas labi dēj. [Sal.

viesis.]
Z. Prauliņš, Aumeisteri.

26841. Otra mājā ieejot tūliņ jā-

apņem lakats, citādi tiem vistas

nedēj olu.
M. Pelēce, Cirsti.
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26842. Ejot otra mājā nav de-

guns jāšņauc, citādi nekas neiz-

dodas.

M. Pelēce, Cirsti.

26843. Ja nes ūz kādu ciemu

kukuļus, tad nekas nav jāliek pa

pāram.
A. Braka, Meirani.

26844. Ja iemīļots cilvēks grib
no mājas aiziet, tad to var aiztu-

rēt apgriežot trīs reiz kāsi ap

galvu.
K. Corbiks, Jelgava.

26845. Ja no kādas mājas pro-

jām ejot, tanī ko aizmirst, tad

tur atkal būs jānāk atpakaļ.
K. Corbiks, Zaļenieki.

26846. Ja ciemā aizmirst kādu

lietu, tad tā ir zīme uz atgrieša-
nos.

L. Tomsone, Ikšķile.

SĒŠANA.

26847. Pusdienā kādas divas

stundas nav jāsēj, kad saule stāv

visaugstāku un virs zemes notiek

lielākas pārmaiņas. Lopi tad mek-

lē pakrēsli, kas viņiem arī nav jā-
liedz. Putni arī mazāk meklē ba-

rību.

S. Gūberts, 1688.

26848. Dienvida laika nevarot

labību sēt, jo tad viņa nepaau-

got.
H. Skujiņš, Smiltene.

26849. Labību nevajaga sēt, kad

mēnesim ir maz gaismas, tas ir,

kad viņš ir par vecu jeb par

jaunu.
S. Gūberts, 1688.

26850. Labība jāsēj tikai tad,

kad Auglības tēvs to atļauj.
G. Pols, Bauska.

26851. Reiz kāds esot sējis la-

bību Daugavas malā. Tanī laikā

braucis pa Daugavu uz leju vecs

vīriņš un saucis uz sējēju, lai ne-

sēj, kamēr viņš teiks. Kad vecītis

bijis labi tālu, tad tas izņēmis pla-
tu baltu mutautiņu un devis mā-

jienu, ka nu var sēt. Kad labība

rudenī bijusi izaugusi, tad izrādī-

jies, ko sējējs sējis priekš Dauga-
vas braucēja, tā raža bijusi maz-

vērtīga; bet no tās vietas, ko sē-

jis uz Daugavas braucēja pavēles,

izaugusi varena raža.

G. Pols, Bauska.

26852. Pavasarī labību sēt va-

jaga spēcīgam un veselīgam vī-

ram, tad būs laba raža.

V. Bērziņa, Priekule.

26853. Auzas, kvieši, mieži jā-

sēj jaunā mēnesī, tad viņi ir bal-

ti, bez melniem graudiem.

M. Bridaka, Jaunroze.

26854. Ja labību sēs jauna mē-

nesī, tad būs pilnas vārpas.
V. Bērziņa, Priekule.

26855. Labība jasej jauna mē-

nesī, tad ir svarīgi graudi.

J. Ezeriņš, Vecpiebalga.

26856. Labība jaunā mēnesī jā-

sēj no rīta, bet vecā mēnesī pie
vakara.

J. Vilnītis, Jumurda.

26857. Sēt vai stādīt drīkst ti-

kai augošā mēnesī, jo dilstošā

dilst (neaug).
V. Vintere, Matīši.

26858. Labība jāsēj pilna mēne-

sī, tad ir pilnas vārpas.
V. Gafa, Rīga
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26859. Mieži jāsēj ar pilnu, au-

zas ar jaunu, zirņi ar vecu mēnesi.

I. Jansons, Ile.

26860. Labību vajaga sēt pilnā
mēnesī, tad labība labi padodo-
ties; esot vārpas ļoti pilnas.

K. Lielozols, Nīca,

26861. Labība vecā mēnesī jā-

sēj pēc pusdienas, bet jaunā mē-

nesī no rīta, tad nezāles neaug.

A. Spulle, Mārupe.

26862. Labība jasej pilna mē-

nesī, jo tad vārpas aug svarīgas.
Ē. Puķe, Ainaži.

26863. Labība jasej pilna mē-

nesī, tad labībai ir labs briedums.

J. Bikša, Daugmale.

26864. Ja sēj labību tukša mē-

nesī, tad ir tukšas vārpas.
Šķila, Nīca.

26865. Vecā mēnesī sēti rudzi

un vasarājs noklāpo, t. i. paliek
mazs augumā un viss pie zemes

nolīcis, tā ka dažu reizi pat nav

ko pļaut.
Atbalss k. 1895. P. Lodziņš,

Sērpils.

26866. Ja labību sēj vecā mē-

nesī, tad viņa aug īsāka un no-

krēpē, tas ir nogulstas vairāk uz

zemes.

A. Āboliņš, Alūksne.

26867. Mitri un zemi lauki jā-

apsēj dilstošā mēnesī, bet sausi —

augošā mēnesī.

A. Zvejniece, Piebalga.

26868. Desmitā (zāļu) nedēļā
nedrīkst labību sēt, jo tad to pār-

ņemot nezāles.

K. Lindbergs, Jelgava.

26869. Otrā pirmdienā pēc pir-
mā pērkona nedrīkst sēt, jo tad

aug slikta raža.

R. Eglentale, Reņģe.

26870. Kad mākoņi ir kupli un

gabalaini, tad vajaga iet uz lauku

sēt, jo tad sējums būs ražīgs, bet

ja sēj tad, kad mākoņi ir klaji un

plāni, tad no sējuma nekas neiz-

augs.
V. Krieviņš, Daugmale.

26871. Labību nekad nedrīkst

sēt tad, kad mēness un saule sa-

spīd kopā, jo tad tā ir melnplau-
kaina. Sevišķi tas jāievēro pie
miežiem un pūriem.

K. Tīģeris, Sātiņi.

26872. Ja mēness un saule pie
debesīm, tad nav jāsēj vasaras la-

bība, sevišķi kvieši, jo tad daudz

melnplauķu.
N. Dārziņa, Ranka.

26873. Nekādu labību nedrīkst

sēt, ja ir abi spīdekļi pie debe-

sīm (mēness un saule).
M. Smeilis, Galgauska.

26874. Labību nedrīkst sēt di-

vās saulēs, jo tad aug melnplau-
kas.

Z. Akmentiņa, Lubāna.

26875. Labību nevajaga sēt tai

dienā, p. p., pirmdienā, kad redz

ziemā uz sniega kukainīšus, tad

kukaiņi metoties labībā.

G. Pols, Bauska.

26876. Labība jāsēj no rīta, tad

viņa aug bieza un kupla.
J. Ezeriņš, Vecpiebalga.

26877. No rīta sēta labība aug

zāles, bet uz vakaru sētā neaug.

L. Bēķe, Madona.
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26878. Ja pēc saules rieta vēl

sēj, tad putni ēd laukā.

K. Lielozols, Nīca.

26879. Kad pēc saules noieša-

nas vēl sēj labību, tad to labību

izēd putni.
M. Ķaupelis, Nīca.

26880. Labību sējot, vajag lau-

ku apsēt priekš saules lēkšanas,

kamēr putni guļ. Ja nevar visu

apsēt, tad vismaz trīs saujas jāie-

sēj, tad putni sējumu neaiztiekot.

K. Corbiks, Jelgava.

26881. Labību vajaga iet sēt

priekš saules lēkšanas vai pēc sau-

les noiešanas, kad visi putni guļ,
tad vasarā putni neēdīs laukā grau-

dus.

J. Atteka, Nīca.

26882. Lai putni vasarā labību

nenoēstu, tad, pirmo reizi sēt ejot,

vajaga aiziet uz robežu un mest

3 pirmās graudu saujas pār kreiso

plecu un sacīt: „Tas putniem". Tad

putni ēdīs tikai kaimiņu labību.

A. Vikmane, Liepupe.

26883. Stāds jāsēj, kad vistas un

zvirbuļi aizgājuši gulēt, tad stādā

neiet ne vistas, ne zvirbuļi.
C. Ķelle, Janišķi, Lietuva.

26884. Tanī nedēļas dienā jāie-
sāk sēt, kurā rudenī nāca pirmie
atkali.

K. Jansons, Plāņi.

26885. Pavasarī ātrāk nevar

sākt sēt, kamēr neatnāk kāds pa-

tīkams viesis. Kurā dienā sieviete

atnāk, tanī pavisam nevar iesākt

sēt. [Sal. jūra.]
No Kolkas jūrmalas. „Ziņas

un stāsti par Dieva valstības

lietām." 1852, IV. Aizliegts izd.

26886. Ja labību sējot laiks ap-

mācies, būs laba raža.

A. Šķērē, Jaunsaule.

26887. Kad lietus līstot, tad ne-

drīkstot sēt, jo tad visa sēkla nesa-

dīgstot.
D. Dama, Smiltene.

26888. Pyrmu reizi sēt juosuok

sastdīņ, tad labi aug.
T. Beča, Preiļi.

26889. Labību sējot, vienmēr

ņem vērā vēju un mākoņus.

M. Miezīte, Liepkalns.

26890. Kad saimnieks grib zi-

nāt, ap kuru laiku sēt, rītā, pus-

dienā vai ap vakaru, tad lai

viņš ņem sērmokšļa vasaraudzīti,

dala to trīs līdzīgās daļās un met

visas uz reizi ūdenī. Kura no tām

pirmā grimst, tā aizrāda uz īsto

sējas laiku. Rezgalis ir rīts, viducis

pusdiena un tievgalis vakars.

D. L. f. 1888, 28. P. J. Rau-

davietis, Bērzaune.

26891. Kada vasarāju seja, tada

arī ziemāju.
A. Zvejniece, Piebalga.

26892. Kad iesākts sēt, bet visi

lauki vēl nav apsēti, tad sējējs ne-

drīkst bārdu skūt un matus griezt,

tajā laikā nedrīkst arī aitas cirpt,

jo tad apgrieztu labībai asnus.

H. Šiliņa, Penkule.

26893. lekām visi lauki nav

apsēti, sējējs nedrīkst bārdu dzīt,

lai mūdži nemetas sējā.
RKr. 6.

26894. Priekš rudens sējas sē-

šanas saimniekam ir jānodzen

bārda, bet visu sējamo laiku bārda

ir jāaudzina, jo tad sēja reizē un

labi iezeļot.
K. Corbiks, Jelgava.
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26895. Kad laukā pirmo vagu

dzen, tad nevajaga no malas sākt,

bet no lauka vidus; kad pirmo sēk-

las sauju met, tad nevajaga iesākt

no sējbirzes gala, bet no lauka vi-

dus sējamo birzi sēt, jo skauģis
nevar nekā darīt, ja tas neatrod,

kur pirmā vaga dzīta, vai pirmā

sauja sēta. Ja grib, lai labībai bū-

tu labas vārpas, tad vajaga sēt tā-

dā metā, kad mēnesis līks: vai nu

jauns vai vecs. Pie tam sējot de-

viņas reizes jāpieteic: „Miesa grie-
žas pret miesu, kauls pret kaulu,

kur dzelžu ecēšas druvā."

F. Brīvzemnieks, 1881. IV, 174.

H. Zīvers, Valtaiķi.

26896. Priekš saules lēkšanas

jāpārnes pīlāģis no meža un kad

sēt iet, tad smalki jāsagriež un

pie sēklas jāpieber ar šiem vār-

diem: ~Dieviņ, mīļais tētiņ, appin
manu lauku ar dzelža un tērauda

sētu! Kas man Jaunu dara, tam lai

aug dadži un gušņas."
F. Brīvzemnieks, 1881. IV, 174.

A. Baumanis, Rūjiena.

26897. Kad pavasarī iet pirmo
reizi sēt, tad papriekšu jāsēj smil-

tis un tad tikai labība, citādi var

sējumu noburt.

O. Biteniece, Ogresgals.

26898. Pavasarī priekš sēšanas

sējējam jāapiet trīs reizes sējamam
laukam apkārt, tad tur augs laba

labība.

A. Mūrniece, Cēsis.

26899. Kad pavasarī pirmo rei-

zi iziet sēt, tad tīrumā jānoņem

cepure. Ar kāju jāsarauš no vi-

sām pusēm zemes. Uz šīs čupiņas

jānometas ceļos un jāsēj 3 saujas
uz ziemeļiem, dienvidiem, rītiem

un vakariem, tad labība izdodas

labāk.
A. Aizsils, Meirani.

26900. Kad sēj labību, tad jāno-
metas pie labības maisa zemē, jā-
noskaita tēva reiza; tad jāgrābj
sēkla no dienvidus puses, lai būtu

auglīga raža.

M. Klause, Jaunpiebalga.

26901. lekām sāk apsēt lauku,

saimnieks met trīs saujas smilšu

un saka: ~lenaidniekam smiltis,

man graudi!"

F. Brīvzemnieks, 1881. IV, 174.

26902. Ja sējot labību, no sau-

jas izskrej uz reizi visa labība, tad

labība sagāzīsies.
N. Stepanovs, Nīca.

26903. Labību sējot pirmā sau-

ja jāmet uz ziemeļu pusi, tad ku-

kaiņi nemaitās labību.

A. Šķērē, Skaistkalne.

26904. Kad sēj labību, tad jāiz-
sviež trīs saujas sējamās labības

pret ziemeļiem, lai putni nenāk la-

bībā.
I. Abole, Dundaga.

26905. Kad iet sēt, tad vajagot

pirmo sauju pārsviest pār galvu,
tad labība labi augot.

K. Streidiņš, Veļķi.

26906. Pie labības sēšanas sēk-

las pūriņu apgriež apkārt un ak-

meni liek apakšā, tad sēšana labi

laimējoties.
K. Silings, 1832. g., Tirza.

26907. Kad saimnieks pirmo
reizi iet lauku sēt, tad vajag uz-

sēsties uz tā sieka, kurā sēkla iek-

šā, tad labība pļaujot nebirst.

R. Eglentāle, Reņģe.

26908. Ja iet sēt, tad nav jāber
labība no maisa maisā, citādi neiz-

aug vairāk kā maisā bija.

E. Zirnītis, Lubāna.
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26909. Sēklas labību nedrīkst

bārstīt no viena maisa otrā, tad

labība tikai ložņā pa zemi, bet uz

augšu nestiepjas.
A. Sausa, Tirza.

26910. lesējamai labībai allaž

piejauc drusku svētītas labības.

V. Pilipjonoks, Asūne.

26911. Sēt ejot, nevajag Jaut pa

priekšu sievietei iet, tad sēja neiz-

dodas.

A. Aizpurve, Lubāna.

26912. Kad kas uz sējēju saka:

„Dievs palīdz!" tad tas esot par

nelaimi. Ceļa gājējs kādu reizi sē-

jējam labu vēlēdams sacījis:

~Dievs palīdz"! šis atbildējis pretī:

„Velns tavā sirdī!"

K. Silings, 1832. g., Tirza.

26912a. Kad domā, ka tīrumi

un dārzi dod sīkus augļus par to,

ka kaimiņš vai nolādējis, vai no-

skaudis, vai atsējis, vai uzsējis, tad

jau vairs neapstrādā glīti un go-

dīgi.
K. Silings, 1832. g., Tirza.

26913. Sējējs neatņemot diev-

palīga, jo tad neveicoties.

A. Aizsils, Kalsnava.

26914. Ja kāds saimnieks bai-

dās, ka viņa kaimiņš no skaudības

nenobur viņa tīrumus, tad priekš

graudu sēšanas jāiesēj smiltis.

Skaudīgais saimnieks iebur smil-

tis savā tīrumā, tos par graudiem
noturēdams. Pēc tam apdomīgais
saimnieks iesēj graudus, jo skau-

dīgais saimnieks nevar divi reizes

burt vienu lauku.

H. Kreicberga, Lestene.

26915. Kad senāk gāja no rīta

sēt un satika pirmo sievieti, tad

gāja atpakaļ maja, jo tad sējums
neizdodoties.

J. Zaķītis, Lautere.

26916. Sējot labību, neesot sie-

vietei jāļauj iet pa priekšu, jo tad

sēja neizdodoties.

A. Aizsils, Lubāna.

26917. Kad sējējs sien maisu

ciet, tad viņam jāstāv pret zieme-

ļiem, jāsien ar trim mezgliem.
Maisu noliekot zemē, jāliek aizsie-

tais gals pret ziemeļiem, tad žur-

kas neies klāt.

M. Kalniņa, Vandzene.

26918. Pirmo sauju sēklas me-

tot tīrumā, lai labi augtu, ir jā-
saka: ~Audzē, Dieviņ, ikkatra da-

ļiņu!"
Br. Puksts, Egluna.

26919. Ja zemkopji grib, lai

putni neēstu tīrumos labību, tad

pavasarī pirmo sētuvi sējot, jāie-

ņem mutē labība un ne ar vienu

nav jārunā.
A. Zvejniece, Piebalga.

26920. Sēšanas sākumā uzsēja

pirmās trīs saujas, nodzina trīs

vagas, noskaitīja pātarus un tad

ēda no līdzi paņemtās kules un

tad strādāja tālāk. Dažs mēdza

kādu stūrīti atstāt, ko tad uzsēt,

kad citi jau bija beiguši.
J. Rubenis, Ērgļi.

26921. Pavasarī, kad pirmo reiz

iet sēt, tad saimniekam pašam jā-
aiznes pusmaisa sēklas uz lauka

un jānoliek pašā lauka vidū, tad

jānometas uz ceļiem un jātur
maiss tā, kā to tur labību iekšā

berot; pirms skaita tēva reizi, tad

var sēt un tik tad gaidāma nākošā

rudenī laba raža.

K. Corbiks, Vecgulbene.
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26922. Lai zvirbuļi neēstu labī-

bu, tad sējot pie pirmām saujām

vajaga sacīt, kam tās ir sētas

(piem., tas man, tas Pēterim).

P. Āboliņa, Jelgava.

26923. Kad iesāk sēt, tad no

sākuma viena jeb arī vairāk sau-

jas jāsviež uz dienvidus pusi.

P. S., Rauna.

26924. Labību sējot jāsviež pir-
mās 3 saujas pret ziemeļiem, tad

putni neēd, neknābj graudus.

K. Krastiņš, Koknese.

26925. Lai putni neēstu labību,

tad jāsēj no dienvidus puses pret

ziemeļa pusi, un no sējamās labī-

bas kuļot jāpatur tukša vārpa, ku-

ra sējējam sējot jāiekož zobos.

J. Rubenis, Ērgļi.

26926. Lai putni neēstu labību,

tad jāsēj katru gadu vienu dienu

uz priekšu: kad šogad sēj pirm-

dienā, tad nākošu gadu jāsēj otr-

dienā v. t. t.

J. Rubenis, Ērgļi.

26927. Lai tārpi neēstu labības

sēklas tīrumā, tad izsētais maiss

jāapgriež uz otru pusi un jāiz-
krata.

J. Rubenis, Ērgļi.

26928. Kad sēja, tad neatņēma
labas dienas. Veci ļaudis dažreiz

prasījuši sveicinātājam: ~Vai tu

dievpalīgu apkārt nēsā?" Kaimiņi
sākuši sēt vienā laikā, bet dažs

gribējis pēdējais palikt, domā-

dams, ka vajagot „pedalām sēt",

tad labāki augšot.
Z. Lancmanis, Lejasciems.

26929. Sējot vajag pirmo sauju

palikt zem velēnas, tad labi augot.

R. Bērziņš, Džūkste.

26930. Priekš sēšanas sējējam
uz apgāztas sētuves ir jāuzliek trīs

velēnas, jānoskaita lūgšana, jāpār-
krustās un sēklas maisiņā jāiemet
svētītie graudiņi.

A. Armans, Ludzas Zaļmuiža.

26931. Sēšanu iesākot, pirmā

šauja jāsviež par plecu, lai nezāles

neaug.
V. Spandegs, Pociems.

26932. Viens saimnieks sēj mie-

žus, otrs viņam prasa: „Ko tu

sēj?" — ~Linus", pirmais atbild.

Labi, otrs kaisa vaļā. Rudenī šim

lini kā kārkli, bet pirmām miežu

ne ko nāsī iegrūst.
K. Jansons, Plāņi.

26933. Kad sējējs sēj kviešus

vai kaņepes, tad viņš pēc katras

birzs nosēšanas iemet vienu sēklu

līdzpaņemtā traukā. Tiklīdz gabals
ir apsēts, tad šos samestos grau-

dus izkaisa visapkārt sētajam tī-

rumam, lai rudenī gatavo labību

neēstu putni.
K. Corbiks, Dzelzava.

26934. Labība jāsēj pēcpusdie-
nā, tad rudenī viņa ātrāk nogata-

vojas.
M. Driņķe, Ranka.

26935. Kad sējot birzes gals aiz

neuzmanības paliek neapsēts, tad

sējējam tanī gadā jāmirst.
K. Corbiks, Sērene.

26936. Ja sējot nosēj tīrumu

bez pietrūkuma vai atlikuma, tad

šo darbu vairs nedarīs. Tas pats

attiecināms arī uz citiem darbiem.

P. Āboliņa, Jelgava.

26937. Pavasarī nevajagot ne-

kad visu sēklu izsēt, bet kādu sau-

ju paturēt, citādi rudenī nebūšot

laba raža.

K. Corbiks, Kroņa-Vircava.
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26938. Kad beidz sēt, eglis (ko-
ka ecēša) jāapgāž ar zariem uz

augšu, tad labība augs kā egles.
A. Liepiņš, Bērzaune.

26939. Labību sējot, tīrumā ne-

drīkst ēst, lai peles nepostītu
druvu.

K. Corbiks, Vilce.

26940. Pēc katras labības iesē-

šanas jāvāra biezputra, tad labība

labi paaugs.
K. Corbiks, Lielzalva.

26941. Pec katra sējuma javara
biezputra, lai labība biezi augtu.

A. Mencis, Puikule.

26942. Kad sēj labību, tad jā-
vāra biezputra, jo tad būs bieza

sēja.
J. Krastiņš, Irlava.

26943. Kad pirmo reiz sēj, tad

jāvāra pantāgs (zupa no miltiem

un olām), lai labība aug bieza.

A. Berķe, Mētriene.

26944. Sējot jāēd kluči (klimpas
no rudzu miltiem).

A. Bundža, Ķieģeļi.

26945. Sējējam jāēd cūku aste,

lai vārpas būtu garas kā cūku

astes.

K. Oļļe, Mazsalaca.

26946. Kad apsēj, tad vajaga
ēst cūkas asti, lai aug tikpat ga-

ras vārpas kā tā aste.

J. Atteka, Nīca.

26947. Uz apsējībām jāvāra zī-

denis ar cūkas asti, lai aug mie-

žu vārpas cūkas astes garumā.

E. Laime, Tirza.

26948. Apsējībās jāvāra cūkas

aste, kura jāēd sējējam, tad vār-

pas būs astes garumā.

A. Liepiņš, Bērzaune.

26949. Kad pavasarī visa labība

ir apsēta, tad uz apsējībām jāvāra
cūkas aste, lai vārpas augtu tikpat
garas kā cūkas aste.

A. Skuja, Vestiena.

26950. Kad labību beidz sēt, tad

sējējam jādod cūkas aste zīdenī

ēst, jo tad aug kupla labība ar

garām vārpām.
A. Užāne, Skujene.

26951. Labību sējot jāpīpē, lai

tā labi izdodas.

K. Jansone, Olaine.

26952. Kad sēj labību, tai laikā

nedrīkst cirpt aitas, tad izcērp ro-

bainu sēju.
J. Krastiņš, Irlava.

26953. Pa sējumu nedrīkst kai-

lām kājām staigāt, jo tur, kur kai-

la kāja bijusi, tur sēkla neuzdīgst.

K. Jansons, Plāņi.

26954. Sējumu var noskaust šā:

trīs reiz jāapiet ap tīrumu ar trim

svecēm rokā, kuras dedzinātas mi-

roņu izvadot, tad tās jāaprok zemē

ar apdegušiem galiem uz leju un

tad trīs reiz jānoskaita tēva reiza.

Tad tai tīrumā vairs neaug ne

smilga.
K. Jansons, Plāņi.

26955. Sējējam, kam aizmirstas

kādu birzi apsēt, jāmirst tanī ga-

dā, kad pļaus sēto labību.

Alksnis-Zundulis, Naudīte.

26956. Ja birzs aizmirstas tīru-

mā nesēta, tad gaidāms mājās mi-

ronis.
A. Klause, Jaunpiebalga.
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26957. Ja sējējam paliek nesēta

kāda birzs no vasarāja, tad nīks

kāds no viņa lopiem.

E. Zalutka, Panemune.

26958. Ja sējējam no ziemas sē-

jas paliek kāda birzs nesēta, tad

gaidāma nāve viņam pašam vai

kādam viņa dzimtas cilvēkam.

E. Zalutka, Panemune.

26959. Ja no pārskatīšanās kāds

gabaliņš tīrumā paliek neapsēts,
tad tai mājā kādam ir jāmirst.

Ulmaņa vārdnīca (apsējs).

26960. Ja sējējam paliek viena

birzs neapsēta, tad saka, ka tas nā-

kamo gadu vairs nesēšot.

L. Aizpurve, Lubāna.

26961. Ja sējējam viena birze

paliek nesēta, tad sējējam būs jā-
mirst.

L. Bulīts, Krape.

26962. Ja sējot kāds birzes gals
aizmirstoties neapsēts, tad tanī

gadā tai mājā kāds mirstot.

J. Jansons, Plāņi.

26963. Labībā vajaga spraust
lielu un kuplu meiju, ka tikko

labība ir nosēta, tad tā arī augs

tāda pati liela un kupla.
K. Bika, Gaujiena.

26964. Kad apsēj, tad tur var

iet tikai veci cilvēki, kam ir ko

sēt jeb kam ir lopi. Ja iet jauni,

tādi, kam nekā nav, tad ir tukši

lauki.
J. Atteka, Nīca.

26965. Sēt beidzot sētuve jāap-

griež uz mutes, lai putni izsētos

graudus neuzlasa.
K. Zilbers, Meņģele.

26966. Lai labība labi augtu,

tad pēc sēšanas ecēšas jāapgāž ar

zariem uz augšu.
K. Strautiņš, Mēdzūla.

SĒTA.

26967. Žoga pīšanai žagari jā-
cērt vecā vai dilstošā mēnesī, tad

žagari vairs otrreiz nezaļo.

M. Macpane, Alsunga.

26968. Sētas jātaisa veca mēnesī.

J. E-, 1889. Valmieras apkārtne.

26969. Sētas jātaisa nedēļas pir-

majās dienās, tad kustoņi nelec

pāri.
Zemes Spēks, 1932, 28, 477.

26970. Sētas jātaisa vecā mē-

nesī, lai pavasaros neceltos mieti

no zemes ārā.

A. Mencis, Puikule.

26971. Ja vasara žogs vizuļo,

gaidāms pērkons.
K. Lielozols, Nīca.

26972. Jaunu sētu taisot, mieti

neesot jāsit priekšpusdienā, jo tad

tie kāpjot uz augšu tāpat kā sau-

le no rīta, bet uz vakaru — tad

stāv stingri, jo saule uz vakaru slīd

zemāk.

M. Priedīte, Meirāni.

26973. Sētas mieti esot jādzen
zemē vecā mēnesī, tad neceļoties
no zemes ārā.

G. Pols, Baldone.

26974. Ja jauna mēnesi sētu

taisa, tad mieti tiek izcelti laukā.

K. Jansons, Plāņi.

26975. Sētas mieti jādzenot ze-

mē vecā mēnesī, tad neceļoties
laukā.

H. Lindberga, Veselauska.
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SĒTMALIEŠI.

26976. Par sētmaliešiem sauc

bites, lai tās nebūtu jāsauc īstā

vārdā.

A. Bīlenšteina rokraksts.

SĒTUVE.

26977. Tukšu sētuvi tīrumā

drīkst atstāt tikai apgāztu, uzlie-

kot virsū zemes piciņu, lai putni
neknābātu iesētos graudus. Ja no

sētuves nejauši nobirst zemē grau-

di, tos nedrīkst sagrābt un no ro-

kas izsēt, bet drīkst vienīgi tur-

pat izrušināt, jāsēj tā, lai otru rei-

zi nebūtu virsū jākaisa, jo no uz-

kaisītiem graudiem ražu sajem
velns.

L. Latkovskis, Varakļāni.

SIEKALAS.

26978. Kas guļot slienā, to kads

putns aizkūkojis.
K. Jansons, Trikāta.

26979. Kas siekalas aizrijas, tas

dabū ko dzert.
K. Jansons, Plāņi.

26980. Ja kādam mazākam bēr-

nam stipri siekalas pa muti skrien,

tad vajagot tikai gar tā muti no-

vilkt ar kaķa asti, un siekalas

vairs netecēšot.

A. Bruvele un A. Suse, Ape.

26981. Kad siekalas nākot par

muti, vajagot paņemt kadeģa ogas,

sažāvēt, iebērt tējā jeb ūdenī un

iedzert; tad siekalas vairs nenāk-

šot.

M. Sapals, Nīca.

SIEKS.

26982. Ja sēž uz sieka, tad taps

parādnieks.
M. Švarcbacha, Svirlauka.

26983. Pie rijas kulšanas ja ap-

sēžas uz sieka jeb pūra, tad tanī

gadā paliek citam parādnieks.
L. Strute, Šķibe.

26984. Kad uz sieku sēd, tad

daudz parādu.
K. Lielozols, Nīca.

26985. Kad uz sieka sēd, tad

daudz parādu.
K. Lielozols, Nīca.

26986. Nevajaga sēdēt uz sieka,

jo tad krītot parādos.
K. Lielozols, Nīca.

SIENA.

26987. Ja mājas siena brīkš —

vienam tanī mājā jāmirst.

M. Brīdaka, Jaunroze.

26988. Kad dzīvojamās ēkas sie-

nas brakšķ, tad kāds tai mājā
mirs.

H. Skujiņš, Smiltene.

26989. Kad mājai sienas brakš,

tad mājā kas nomirs.
R. Vucene, Lubāna.

SIENĀZIS.

26990. Kādā krāsā sienāži, tā-

dā krāsā būs pļautais siens. Ja

sienāzis zaļš, arī siens būs zaļā
krāsā; ja sienāzis pelēks vai ie-

dzeltēns, arī siens būs pelēks vai

iedzeltēns.
A. Aizsils, Lautere.

26991. Ja sienāzim ir zaļa aste,

tad būs sienlaiks, ja melna, tad

lietus.
K. Jansons, Plāņi.

26992. Ja siena laikā sienāži

zaļi — būs labs siena laiks, ja pe-

lēki — gaidāms lietus.

J. Rinkuss, Prauliena.
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26993. Ja sienāzis ir zaļā krā-

sā, tad labs siena laiks; bet ja pe-

lēkā, tad neizdevīgs.
O. Darbiņš, Birži.

26994. Ja sienāzis noķerts spļauj
zaļu, tad sagaidāms labs siena

laiks, bet ja pelēku, tad sagaidāms
lietus.

A. Pliens, Meirani.

26995. Ja vasaras pusdienā sien-

āži stipri dzied, pieturēsies labs

siena laiks.

V. Priedīte, Mālpils.

26996. Ja vasaras pusdienas lai-

kā sienāži dzied, tad paliks labs

siena laiks.

M. Hermakile, Valka.

26997. Ja sienāži kāpj kokos

dziedāt, tad būs lietains laiks (sie-
na laiks).

L. Zvirbule, Jaunlaicene.

26998. Ja sienāži dziedot koka,

tad būšot lietus.

E. Gaile, Aumeisteri.

26999. Ja sienāži stipri dzied,

būs drīz pērkons.

P. Jaunzemis, Nīca,

27000. Ja siseņi laižas pa lau-

ku, tad gaidāms pērkons.
A. Dragone, Palsmane.

27001. Ja sienāzis no rīta kāpj

augstu kokā dziedāt, tad būs labs

laiks.

E. Elksnītis, Ikšķile.

27002. Ja sienāži dzied kokos,

tad sagaidāms labs siena laiks.

A. Pliens, Meirani.

27003. Ja siseņi dzied, gaidāms
labs laiks.

J. Ķikuts, Nīca.

27004. Kad sienāži kokos dzied,

tad gaidāms sauss laiks.

G. Stankevica, Taurupe.

27005. Ja sienāzis dzied kokā,

tad gaidāms slikts laiks.

P. Cakars, Ranka.

27006. Ja sienāži koka čirkst,

tad būs lietus.

E. Ķikule, Gulbene.

27007. Ja siseņi dzied kokos,

tad nākamās dienās līst lietus.

A. Dragone, Palsmane.

27008. Ja sienāži dzied kokos

— būs lietus, ja zālē — būs siena

laiks.
L. Bulīts, Krape.

27009. Kad sienāži čirkst kokā,

tad būs lietus; kad zemē, tad būs

sauss laiks.

K. Jansons, Plāņi.

27010. Ja sienāzis raušas kokā

dziedāt, tad tas ir uz slapju laiku;

bet ja viņš zālē dzied, tad būs labs

siena laiks.
H. Skujiņš, Smiltene.

27011. Ja sienāzis dzied zeme,

tad gaidāms labs laiks.

P. Cakars, Ranka.

27012. Ja sienāži vasara redza-

mi zālē, tad būs labs siena laiks.

J. Skara, Jaunpiebalga.

27013. Ja sienāži vakaros sakā-

puši kokos, otrā dienā būs skaists

laiks.

K. Corbiks, Arlava.

27014. Ja siena laikā ēdot put-

ras bļodā lec sienāži iekšā, tad pa-

stāvēs labs siena laiks.

J. Brunis, Dzērbene.
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27015. Jānoķer sienāzis un jā-
uzliek uz kārpas, lai „noēd."

E. Skreitale, Vecpiebalga.

27016. Jāņa naktī jānoķer sien-

āzis, jāizkaltē un jāsaberž. Pulve-

ris jāieber tā cilvēka ēdienā, kura

mīlestību grib iegūt, un jādod tam

apēst. leberot to pulveri, jāskaita:
~Viegls kā sisenis, uzticams kā

suns, padevīgs kā tārpiņš uz mū-

žu (uz trim gadiem, dienām, acu-

mirkļiem)!"

Atpūta, 1932, 17. VI. 22. B.

Riekstiņš

SIENLAIKS.

27017. Ja uz šķūņa sliekšņa
sienlaikā kājas aun, tad nav sien-

laika.

K. Jansons, Plāņi.

27018. Sienlaikā priekš pļauša-
nas nedrīkst ēst, lai čūskas nerā-

dās.

K. Jansons, Plāņi.

27019. Kad sienlaikā sienu grāb-

jot grābekļi saķeras, tad pastāv

sienlaiks.
Z. Prauliņš, Aumeisteri.

27020. Ja vasaru purvā baltas

puķes (cērpas) aug, tad sienlaikā

nav.

K. Jansons, Plāņi.

27021. Kad ir tāds sienlaiks, ka

var visas pļavas labi nopļaut, tad

līdz pavasarim viss siens tiks sa-

barots, būs gara ziema.

Atbalss k. 1894. P. Lodziņš, Sērpils.

27022. Siena laikā pusdienā vi-

si trauki jāizēd tukši, lai būtu labs

laiks.
M. Erdmane, Rīga.

27023. Kad ēdēji izstrebj visu

putru, tad nākošā dienā sauss

laiks. Siena laikā arvienu jācen-
šas tas darīt, tad būs labs siena

laiks.

A. Aizsils., Kalsnava.

27024. To gadu, kad slapjš sie-

na laiks, būs auglīgs rudens.

H. Skujiņš, Smiltene.

SIENS.

Ļ Sienapļaujamslaiks.

27025. Jaunā gaismā pļauts
siens nepūst tik drīz kā vecā gais-
mā pļautais.

S. Gūberts, 1688.

27026. Siens jāpļauj jaunā mē-

nesī, tad augs liels atāls un nā-

košā gadā liela zāle.

J. Apsalons, Sērpils.

27027. Siens jasak pļaut vaka-

rā, tad pļaušana labi veiksies.

P. Zeltiņa, Ikšķile.

27028. Pirmā siena pļaujas die-

nā jāvāra klučkas.

K. Strautiņš, Mēdzūla.

27029. Kad viss siens ievākts,

tad vajaga vārīt biezputru, lai nā-

košā gadā augtu bieza zāle.

M. Erdmane, Rīga.

27030. Ja sienu pļaujot kājas
lien zālē, tad ir gaidāms lietus.

A. Salmans, Balvi.

27031. Ja sienu pļaujot apsēs-

tas, tad atradīs bites.

M. Šķipsna, Gulbene.

27032. Sienu vajag pļaut cieši

līdz zemei, tad zāle drīz ataugs.

A. Korsaks, Ezere.
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27033. Kurš paliek beidzamais

sienu pļaujot, tas otrā gadā vairs

nepļaus šinī pļavā.
M. Šķipsna, Gulbene.

27034. Kad sienu beidz pļaut,
tad izkaptis jāsviež gaisā, lai nā-

košā gadā būtu vēl vairāk siena

ko pļaut.
E. Aizpurve, Lubāna.

27035. Beidzot sienu pļaut, jā-

izstrīķē izkapts, tad govis pēc sie-

na bļauj.
A. Aizpurve, Lubāna.

11. Siena kašana un ār-

dīšana.

27036. Ja sienu grābjot netīšus

sasitas kopā divi grābekļi, būs

labs siena laiks.

J. A. Jansons, Bīriņi.

27037. Kas sienu kašot paliek

iepakaļis, tam svētdienā iegadīsies

ganu diena.

K. Jansons, Plāņi.

27038. Kad pļavā siena kasītājs

(-ja) atstāj vēl nekasītu sienu, tad

viņam (-ai) būs svētdien ganos jā-
iet.

J. Skara, Jaunpiebalga.

27039. Ja, sienu kasot, paliek

aste, tam jāiet svētdienā ganos.

V. Garais, Vecgulbene.

27040. Ja, sienu grābjot, grā-

bējam aiz muguras paliek nesa-

grābta šaura strēmele siena, tad

tam svētdienā būs ganos jāiet.

A. Tidriķe, Pabažu jūrmala.

27041. Kam, sienu kasot, iznāk

kasīt garas strēmeles galu, tam nā-

košā svētdienā būs jāiet ganos.

V. Slaidiņa, Drusti.

27042. Kam gadās kasīt pļava

astīti, tam svētdien jāiet ganos.

I. Ozoliņa, Jaunpiebalga.

27043. Kas, sienu grābjot, dabū

grābt tādas šauras slejas (astes),
tam svētdienā jāiet ganos.

J. Andersons, Sātiņi.

27044. Kam, sienu vācot, iznāk

„astes" kasīt, tam svētdienā ganos

jāiet.
K. Atgāzis, Nītaure.

27045. Kam, sienu grābjot, iznāk

„asti" grābt, tam svētdien jāiet

ganos.
V. Saulīte, Mālpils.

27046. Sienu kasot nedrīkst

trokšņot, tad aitas ziemu sienu

ēdot brēc.

P. Zeltiņa, Ikšķile.

27047. Kuram jaarda grieztā
vāla siens, tas tanī gadā apprecas.

Z. Prauliņš, Aumeisteri.

27048. Kuram iekrīt ārdīt du-

bultvāls, tas drīzi precēsies.
K. Corbiks, Valgunde.

27049. Kas netīri sienu grābj,
dabūs bārdainu vīru.

A. Mednis, Limbaži.

27050. Gubu ceļi jāsakasa, tad

ir labs siena laiks.

A. Užane, Skujene.

27051. Ja uz ceļa nokritušu sie-

nu paceļ jeb aiznes uz pūni, tad

visu ziemu aitas brēks.

V. Arbidāns, Latgale.

27052. Sienam vajaga trīs sau-

les, tad viņš ir izkaltis.

M. Āboliņa, Aumeisteri.
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27053. Ja nopļautā zāle kalstot

rasu nedabon, tad ar tādu sienu

baroti lopi nobeidzas.

A. Užāne, Skujene.

27054. Ja siena ir daudz peļu,
tad būs dārgs siens.

V. Arbidāns, Latgale.

111. Siens, ka šķūnī lie-

kams.

27055. Lai ziemā peles sienu ne-

sakapātu, tad, iekām pirmo ve-

zumu ved šķūnī, jāpaņem akmens,
stāvot ar seju pret ziemeļiem, tad

šis akmens jānoliek šķūnī zieme-

ļu kaktā tāpat, kā viņš stāvējis uz

zemes.

V. Johansone, Liepa.

27056. Sākot sienu vest, pirmais
klēpis jāliek pret ziemeļiem un jā-

apmiez, tad peles neēd.

I. Indans, Gārsene.

27057. Sīnu vajag likt škyunī

tymā dīnā, kurymā ir Marijas ad-

venta dīna. Lai peles naāstu sīna,
tad vīns svīž sīna klēpi škyunī,
ūtrs, stuovādams škyuņa dybynā,

prosa: „Kū svīd?" Pirmais: „Ka-

či." „Kamdēļ kači?" „Kap peles
naāstu." Tai juodora treis reizes.

L. Švandere, Mērdzene.

27058. Lai peles naāstu sīnu,

tad pvrmais vazums juovad muo-

juos, lūpus dzanūt nu muojom

pretim, vai juolīk uz zīmeļim ar

golu.
C. Apšenieks, Bērzpils.

27059. Lai peles sīna nacierstu,

vajaga zam sīna pasvīst vācu iz-

brauktu asi.
T. Beča, Preiļi.

27060. Pirmais siena klēpis jā-
liek šķūnī pret ziemeļiem un jā-
iemet tur akmins, lai siens nekūp.

K. Jansons, Plāņi.

27061. Kad sienu ieved šķūnī,
tad pirmais klēpis jāliek pret zie-

meļiem, tad nepelēs.
A. Viklante, Vecpiebalga.

27062. Sienu bāžot šķūnī, pir-
mais klēpis jānes uz ziemas pusi,
tad siens labi stāv.

E. Vīksne, Vecpiebalga.

27063. Kad sienu noliek pūnī,
tad katrā kaktā jānoliek pa akmi-

nim; tad siens būs sātīgs.

V. Arbidāns, Latgale.

27064. Kad šķūnī sienu liek, tad

pirmo klēpi vajag likt pret zieme-

ļiem; tad sauss siens stāv.

K. Kristape, Olaine.

27065. Sienu bāžot, jāliek pir-
mais klēpis pret ziemeļiem, lai la-

bi stāv siens.

M. Pelēce, Cirsti.

27066. Siens šķūnī nesapelē, ja

pirmo klēpi noliek tur ziemeļa

pusē.
K. Jansons, Plāņi.

27067. Kad sienu liek šķūnī, tad

pirmais klēpis jāliek ziemeļu stū-

rī, tad siens nepel.
P. Zeltiņa, LielvāTde.

27068. Sienu šķūnī bāžot, jāie-
liek starp pantiem 3 dzīvas var-

des, tad siens nepelē.

K. Krastiņš, Smiltene.

27069. Ja beidzamais siena ve-

zums liels, tad otru gadu būšot la-

ba zāle, ja beidzamais vezums

mazs, tad nākošā gadā maz siena.

K. Corbiks, Valgunde.
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27070. Kad viss siens ir savākts,
tad vakarā jāizvāra biezputra, lai

nākamo gadu augtu bieza zāle.

T. Dzintarkalns. Talsi.

27071. Govis neēd tādu sienu,
kur ir skostes klāt. To sienu atkal

zirgs labi ēd.

H. Skujiņš, Smiltene.

27072. No skostaina siena go-
vis noraun pienu.

H. Skujiņš, Smiltene.

IV. Siena sakars ar jē-
riem.

27073. Ja priekš siena bāšanas

tukšā šķūnī ieliek trīs klēpjus sie-

na, tad ziemā aitām dzimst pa di-

vi jēri.
K. Jansons, Plāņi.

27074. Pirmoreiz sienu kasot,

jāpasteidzas pirmām iemest siena

klēpīti šķūnī. Kas to izdara, tam

pirmām aitai būs jēri.
L. Bulīts, Krape.

27075. Ja, sienu no lauka mājā
vedot, pirmo klēpi ratos ieliek

sieviete, tad to gadu aitām vairāk

aitiņu, bet ja vīrietis, tad auniņu.
A. Done, Liepāja.

27076. Kad sienu liek šķūnī vai

kaudzē, tad pirmais klēpis jāliek
sievietei, lai aitām būtu izdevu-

šies jēriņi.
M. Priede, Lestene.

27077. Kad sienu liek šķūnī vai

kaudzē, pirmais klēpis jāsviež sie-

vietei, tad aitām atlec aitiņas.
J. Jansons, Rīga.

27078. Ja grib, lai aitām ir avi-

tiņas (ne auniņi), tad, pirmo siena

vezumu kraujot, pirmais klēpis jā-
ieliek sievietei ratos.

A. Irbeniece, Ezere.

27079. Kas pirmais siena klēpi
šķūnī nes, tas pirmais jērus sa-

gaida.
T. Rigerte, Brunava.

27080. Kurš, sienu kasot, pir-
mo klēpi uzliek uz lapām, tā ai-

tai būs divi jēri.
E. Laime, Tirza.

27081. Sienu kraujot, uz pirmās

gubas pirmie divi klēpji jāliek rei-

zā un jāsaka: „Manai aitai pārī-
tis!" Tad aitām būs 2 jēriņi.

Fr. Vāvere, Balvi.

27082. Kad sienu ved mājās,
tad puisim ar meitu reizā jāliek
ratos pa siena klēpim, lai ziemu

aitām būtu pa diviem jēriem.
A. Rullē, Ciecere.

27083. Kad mājā sienu ved, tad

vispirms divi klēpji jānoliek viens

otram blakus, tad aitām divi jēri
(pāriņa) būs.

T. Rigerte, Brunava.

27084. Kad pirmo siena klēpi
šķūnī ieliek vīrietis, tad aitām ti-

kai auniņi nāk un atkal otrādi.

K. Jansons, Plāņi.

27085. Kad pirmo sienu dzinuši

šķūnī, tad pašu pirmo klēpi stei-

gusies ienest sieviete, lai aitiņas

padotos; bet ja pirmo klēpi ieme-

tis vīrietis, tad bijuši auni.

E. Krastiņa, Naukšēni.

27086. Ja pirmo siena klēpi

šķūnī ieliek vīrietis, tad aitai auns;

ja sieviete — tad aita.

K. Jansons, Plāņi.

27087. Kad mājā ved pirmo sie-

nu, tad sievietei jāienes pirmais

klēpis šķūnītī. Aitām tad pagadās
daudz jēru.

K. Corbiks, Svēte.
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27088. Kas šķūnī iesviež pirmo
siena klēpi, tā aitai rodas aitiņas,
ne auni.

E. Laime, Tirza.

27089. Kad sienu pļauj, tad, sa-

metot šķūnī jeb kaudzē, kurš pir-
mais iemet pirmo klēpi, tam pa-

šam pirmām gadās aitai jērs.

K. Miilenbacha man.

27090. Kad sienu liek kaudzē,

tad jāsteidzas pirmajam ielikt, lai

licēja aitai būtu pirmai jēri.
V. Spandegs, Pociems.

27091. Sienu šķūnī bāžot, steidz

viens par otru siena klēpi pirmais
iesviest. Ja sienu sviežot ieskrien

tik viens klēpis, tad sviedēja aitai

būs tikai jērs, bet ja iesviež uz rei-

zi divus klēpjus, tad abiem svie-

dējiem katrai aitai divi jēri.
K. Krastiņš, Lizums.

27092. Kurš siena kaudzē pirmo

klēpi ieliek, tā aitai melis auns

tiek.
K. Jansons, Plāņi.

V. Siena kaudze.

27093. Sienu kaudzē metot, pir-
mais klēpis jāliek no ziemeļu pu-

ses, tad siens labi stāv, nepūst.

K. Mūlenbacha man.

27094. Siena kaudzi metot, pir-

mais un pēdīgais klēpis jāliek pret

ziemeļiem, tad siens kaudzē nepel.

J. Kladnieks, Lubāna.

27095. Pirmais siena klēpis kau-

dzes vietā jāliek tukšumu (zieme-

ļu) pusē, tad meža dzīvnieki sie-

nu neēd.

L. Rudzīte, Vijciems.

27096. Kad met siena kaudzi un

ja vīrietis pirmais iesāk mest, tad

govīm tajās mājās piedzimst vēr-

sīši. Bet ja sieviete pirmā iesāk

mest kaudzi, tad govīm piedzimst
telītes.

J. Streņģis, Nīca.

27097. Kaudzē sienu metot, ja
sieviete ieliek pirmo klēpi, tad būs

telītes un aitiņas; bet ja vīrietis

— bullīši un auniņi.

M. Driņķe, Ranka.

27098. Ja kaudzi met, tad pir-
mais klēpis jāliek divatā, tad aitas

divus jērus ved.

Z. Akmentiņa, Lubāna.

27099. Ja pirmais sienu nes uz

kaudzes vietu vīrietis, tad tanī ga-

dā auni vien būs; ja sievietes, tad

aitiņas.
K. Biša, Vijciems.

27100. Kad siena kaudzes brāķu

meijas mājā ieved, tad otrā gadā

nav pļavā zāles.

K. Jansons, Plāņi.

27101. Ja siena kaudžu pārka-
rus ved mājā, tad naidu ieved.

[Sal. vanags.]
K. Jansons, Plāņi.

VI. Siens laika zi 1 ē Sa-

li ā.

27102. Ja pie siena pļaušanas,

izkapti strīķējot, roka melna per-

vējas, tad lietus gaidāms.
Atbalss k. 1897. A. Klein-

bergs, Rauna.

27103. Kad uz lauka dakšojot
bieži jāspļaun rokās, tad drīzā lai-

kā sagaidāms lietus.

T. Dzintarkalns, Talsi.
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27104. Ja sienu kašot, siens līž

aiz zābaka vai citā apavā, tad ot-

rā dienā būs lietus.

J. Gulbis, Aizkraukle.

VII. Siens laimes talis-

mans.

27105. Ja vēlu vakarā ap des-

mitiem redz siena vezumu, seviš-

ķi labi, ja ar baltu zirgu, tad jā-

izplūc sauja siena un jānēsā tā ar-

vienu līdzi. Viņu nedrīkst pazau-

dēt, vislabāki iešūt drēbēs, kuras

arvien velk mugurā. Tas ir laimes

siens un cik ilgi viņš nebūs pazu-

dis, tik ilgi cilvēks būs laimīgs.

M. Pauluka, Majori.

27106. Kas vēloties, lai viņam
visur durvis no sevis atdaroties,

tam vajagot šādu līdzekli izlietot:

gadoties, ka pļavā sienu pļaujot,
uzreiz visas auklas, ar ko izkapts

pie kāta piestiprināta, kā ar nazi

tiekot pārgrieztas un izkapts no-

krītot. Tad uzreiz vajagot sagrābt
to zāļu čupu, kas pļauta, jo iz-

kapts auklas tikušas caur kādu

zāli pārgrieztas, kuru tad vajagot
meklēt rokā. Sagrābtās zāles jā-
sviežot tekošā ūdenī; visas citas

iešot uz leju, tikai viena došoties

pret straumi. Šo brīnuma zāli va-

jagot saķert, iegriezt saujā jeb del-

nā labā rokā un viņu tur griezumā
ielikt. Kad nu griezums saaugot

un zāle paliekot zem ādas, tad, to

roku pie durvīm pieliekot, kliņķi

paši visur paceļoties, pat arī at-

slēgas pašas atdaroties.

K. Bika, Gaujiena.

27107. Ja sienu pļaunot gadās

pretī veca kaudžu vieta, tad sa-

gaidāmas drīzi kāzas.

A. Braka, Meirāni.

27108. Kas sienu pļaunot uz-

pļaun kaudžu vietu, tam tai pašā

gadā būs jāapprecējas.

K. Veinberga, Aumeisteri.

27109. Ja sienu pļaunot kādā

siena vālā atrod akmeni, tad sa-

gaidāms krusta bērns.
A. Brāķa, Meirani.

27110. Tas siens, kuru veļi iz-

vaļājuši, ir jāizkaisa uz pļavas, tad

otru gadu būs liela, sulīga zāle.

A. Mūrniece, Cēsis.

VIII. Siens sapnī.

27111. Ja sapnī ar sienu strada,

tad būs lietus.

K. Jansons, Plāņi.

27112. Sapnī sienu vest, ir uz

sniegu.
L. Aizpurve, Lubāna.

27113. Kad ziemu sapnē ar sie-

nu jemies — sniegs.
A. Šlesere, Kuršu kapās.

27114. Ja naktī sapņo par sie-

nu, timotēju vai āboliņu, tad otrā

dienā snieg sniegs.
A. Done, Liepāja.

27115. Ja pa sapņiem sienu redz

vai ved, tad sniegi nāk.

A. Ruciņa, Rīga.

27116. Kad sapnī sienu pļauj,
tad dabūs slimot. Kad siens pa

ūdeni jākaš, tad dabūs raudāt. Kad

sienu met gabanās vai kaudzē, tad

tas vasarā uz lietu, ziemā uz

sniegu.
Aronu Matīss, Bērzaune.

27117. Sienu sapnuot — slekts

gaiss, lietus.

A. Šlesere, Kuršu kāpas.



27118. Ja sapņojot ved sienu,

tad gaidāms sniegs.
Šķila, Nīca.

27119. Ja sapnī strādā ar sie-

nu, tad gaidāms sniegs. [Sal. sal-

mi.]
K. Meiers, Lubāna.

27120. Ja sapnī redz, ka ved

siena vezumu, tad būs sniegs.
R. Vucene, Lubāna.

27121. Ja sapnī redz sienu ve-

dam, tad būs sniegs.
A. Bīlenšteina rokraksts, Nereta.

27122. Ja sapnī redz sienu grāb-

jot jeb vedot, tad vasarā būs lie-

tus un ziemā sniegs.
P. Š., Rīga.

27123. Kad sapnī gar sienu

strādā, tad būs sniega.
I. Bergmanis, 1862. g., Bārta.

27124. Ja sapnī redz sienu vai

salmus vedot, tad sniegs snieg.
A. Aizsils, Prauliena.

SIERS.

27125. Kad kasslaba [kāds] kā-

du lietu pametis gir, tad liek viņš
sieru rakstīt, jeb tecina sietu.

G. Mancelis, 1654, 11, 354.

SIETALS.

27126. Barokli nevar citiem rā-

dīt, to var noburt, un tad tas vairs

neņemas.
A. Tidriķe, Pabažu jūrmala.

SIETS

27127. Jau seniem grieķiem bi-

ja pazīstama koskinomantija. Ei-

ropā sieta griešana bija modē se-

višķi 16. un 17. gadsimtenī.
P. š.

27128. Ja sietu liek uz galvas,
tad galvā metas vātis. [Sal. kur-

vis.]
P. Š., Rauna un Smiltene.

27129. Sietiņu, groziņu jeb ķo-
cīti nedrīkst uz galvas likt, lai vā-

tis nemetas.

E. Linge, Salaspils.

27130. Ja sietu liek uz galvas,
tad vātis aug galvā (visvairāk bēr-

niem).
A. Zeibe.

27131. Mazi bērni nedrīkst likt

galvās groziņus vai sietiņus, jo tad

bērniem galvās metas vātis.

V. Krieviņš, Daugmale.

27132. Sietu nedrīkst likt uz

galvas, jo tad aug galvā augoņi.
A. Šķērē, Skaistkalne.

27133. Sietu nevar uz galvas
likt, tad galvā metas vātis.

V. Arbidāns, Latgale.

27134. Ar sietu nevar dot zir-

gam auzu, jo tad zirgs dabū ienā-

šus.

V. Arbidāns, Latgale.

27135. Kad kasslaba [kāds] kā-

du lietu pametis gir, tad liek viņš
sieru rakstīt, jeb tecina sietu.

G. Mancelis, 1654. 11, 354.

27136. Sietam piesprauduši
dzirkles un tad sietu griežot zīlē-

juši. [Sal. jaunsgads.]
P. š., Rauna.

27137. Sietu uz dzirklēm grie-
žot, latvieši zīlē slēptas lietas.

B. Bergmanis, 1838. g.

27138. Saimniece iedur dzirk-

les sietiņa malā un diviem jātur,
katram ar vienu pirksta galu kat-
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ra puse dzirkļu riņķa. [Sietiņš tad

griežoties uz vainīgā cilvēka pusi.)
Latv. Avīzes, 1859. Bazn. pielikums 11.

27139. Jāņem diviem cilvēkiem

šķēres tā, ka katram viens šķēres

riņķis ir uz labās rokas vidējā

pirksta. Pie smailā gala jāpiekar
siets. Abi turētāji rokas nedrīkst

kustināt. Aizdomās turēto vārdi jā-

sauc pēc kārtas; kuru vārdu sau-

cot siets nodreb, tas ir zaglis.
T. Ķengā, Jelgava.

SIEVA.

I. Sakari ar vīru.

27140. Ja sievai kreisās kājas
otrs pirksts garāks par īksti, tad

sieva valdīs par vīru.

K. Jansons, Plāņi.

27141. Kad sieva grib valdīt par

vīru, tad vajaga pirmos trīs rītos

pēc salaulāšanās piespiest vīru

pirmo kāpt no gultas laukā un

viņam jāpadod sievai viņas ap-

ģērbs, kuru sievai gultā jāapģērbj.
J. Apsalons, Sērpils.

27142. Kad jaunā sieva gāja pir-

mo reizi slaukt govis, tad tai va-

jadzēja uzlikt uz siles gala pāru

cimdus vai zeķes.
G. Pols, Vecgulbene.

27143. Kad jaunā sieva gāja

pirmo reizi malt, tad tai bija jā-
liek maltuvē uz dzirnavām cimdu

pāris, bet pirtī uz lāvu prievīte.
G. Pols, Vecgulbene.

27144. Tai sievietei, sievai vai

meitai, kurai uguns labi deg, tai

būs vai ir žigls vīrs, bet tai, kurai

uguns lāgā nedeg, tai ir vai būs

laisks vīrs.

H. Skujiņš, Smiltene.

27145. Kad vīrs sievu nemīl,

tad sievai jāpaņem pašas brunči

vai bikses un jāsit vīram, domā-

jot: „Mīli mani, kā es mīlu bik-

ses lāpīt."
L. Valkīre, Tašpadure.

27146. Kad māte ir ar puiku

grūtniecības stāvoklī, tad viņa

branga un tēvs slikts.

K. Jansons, Plāņi.

27147. Kad vīram sieva aizbē-

gusi, tad kādā svētā dienā pēc pus-

dienas vīram vajaga pie sievas

aizbraukt un tur jautrā garā un ar

priecīgu ģīmi viņam jādzied:

„Ta ka jauka vasariņa
Divreiz koki noziedēja,
Ai, mīļā, ai, labā,

Atgriezies pie manis vēl.

Ne es slikts, ne tu slikta,

Joda mate ta vainīga!"
A. Bikse, Ērgli.

27148. Lai sieva ņemtu labprāt

pie sevis, nedrīkst no lampas aiz-

smēķēt.
V. Spandegs, Pociems.

27149. Par sievas ieteikšanu

dod garu kreklu.

K. Jansons, Plāņi.

27150. Ja jaunai sievai pirmais
krustbērns ir meitene, tad vairāk

neprecēsies, lai arī vīrs nomirtu.

E. Miglava, Rīga.

11. Grūtas sievas iz-

skats.

27151. Ja sieva, grūta būdama,

smuka un sārta esot, tad būšot

puika, ja bāla, tad meitene.

H. Skujiņš, Smiltene.
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27152. Ja sievai, kad tai mātes

cerības, vaigi sarkani, tad dzim-

stot puika, ja bāli, tad meitene.

J. Jansons, Plāņi.

27153. Kas grib zvnuot, kū ra-

deis grvuta sīvītja, vai meitu, vai

dālu, tod vyspyrmuok vajag pa-
vaicuot nu tuos sīvītis: „Sen jius
kai griuti palykuot." Sīvītja kod

tev dūs atbildi un paliks sorkona

kai nu kauna, itei pīzīmēj, ka sī-

vītja griuta staiguo ar meitini, a

ka sīvītja paliks taida pat, kai i

beja da runys, tod byus dāls.

V. Podis, Rēzekne.

27154. Ka veirs grib zynuot, ar

kū griuta palyka juo sīva, vai jei
radeis meitu vai dālu, tod jam vys-

pyrmuok vajag, kab sīva nazy-

nuotu, pajimt drusku suoļa un

padlikt sīvai zam spylvonys. Uz

reita sīva pazacelsīs un kad jei pi

runys pasauks vuorda puišu, tod

var zynot, ka byus dāls, a ka

vuordu meitys, tod byus meita.

V. Podis, Rēzekne.

27155. Ja sieva uz grūtām kā-

jām paliek skopa, tad bērns būs

puika.
P. Zeltiņa, Rīga.

27156. Kad sievai krūšu gali
melni, tad gaidāms puika; kad

gaiši, tad meitene.

L. Bičole, Zaļenieki.

27157. Sieva uz grūtām kājām

var tā izdarīt, ka viņai būs smuks

bērns. Viņai jāiedomājas smuks

cilvēks un par to domājot, jāpār-
velk sev ar roku par ģīmi.

H. Skujiņš, Smiltene.

27158. Mātei grūtniecības stā-

voklī vajagot trīs reizes apiet smu-

kam cilvēkam riņķī, tad jaunpie-
dzimušais būšot smuks.

K. Skujiņš, Smiltene.

27159. Lai būtu smuki bērni,

tad mātei grūtniecības stāvoklī jā-
skatoties smukas bildes un jāglās-
tot sev vaigi.

K. Skujiņš, Smiltene.

111. Grūtas sievas vārda

saukšana.

27160. Ja pirtī grūtu sievieti

nosauc vārdā, tad tā pārmetas

(dzemdē nelaikā).

K. Jansons, Plāņi.

IV. Grūta sieva pirtī.

27161. Mātei, kas uz grūtām kā-

jām, bieži pirtī jāiet, lai bērnam

laikus zobi nāk.

K. Jansons, Plāņi.

V. Grūtas sievas skatī-

šanās.

27162. Sieviete grūtniecības lai-

kā nedrīkst uz mironi skatīties,

citādi bērns šķielēs.
V. Hazena, Nītaure.

27163. Līķi glabājot, sieva ne-

drīkst uz miroņu pašķielēt, tad

bērns būs šķielētājs; jāskatās tie-

šām, ne sāņus.

Birkvalde, Lielsatiķi. Kuplais,

Kuldīga.

27164. Lai bērns nešķielētu, mā-

tei nebūs ne uz ko, teiksim uz

maitu, šķībi raudzīties.

K. Pētersons, Raņķi.

27165. Acis tāda sieva varot uz-

mest visam kam, bet jāsargoties
ar roku pieskarties miesai.

K. Pētersons, Blīdienc.
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27166. Grūtai sievai, smuku cil-

vēku redzot, sev vaigi jāapglauž,
lai viņai bērns smuks nolēcas.

K. Jansons, Plāņi.

27167. Lai maziņais būtu balts,

ar baltu vaigu, māte allažiņ rau-

gās pienā.
K. Pētersons, Raņķi.

27168. Ja grūta sieva skatās uz

ugunsgrēka, tad viņas bērns bū-

šot sarkans kā uguns.

A. Ģeģeris, Vecpiebalga.

27169. Sieviete, kas nav viena,

nevar pa logu ugunsgrēku skatī-

ties, tad bērns dabonot ugunszīmi

ģīmī.
J. Treimans, Bērze.

27170. Ja kāda sieva, ieraudzī-

dama ugunsgrēku, pieliekot roku

pie vaiga, tad no viņas dzimuša-

jam bērnam tiekot sarkans bleķis
tanī pašā vietā.

A. Skuja, Mālupe.

27171. Grūtniecības laikā, uguns-

grēku redzot, nedrīkst sev roku

pielikt, tad jaunpiedzimušam tai

vietā, kur roka pielikta, būs uguns-

grēka plankums.
A. Tidriķe, Pabažu jūrmala.

27172. Grūtniecības laikā, uguns-

grēku redzot, nedrīkst sev roku

pielikt, tad jaunpiedzimušam būs

ugunsgrēka plankums tai vietā,

kur roka pielikta.
Z. Lace, Veclaicene.

27173. Mātes cerībās sieviete

nedrīkst pielikt roku pie miesas,

ugunsgrēku redzot, tad tanī vietā

bērnam būs ugunszīme.

M. Brīdaka, Jaunroze.

27174. Kad māte uz grūtām kā-

jām redz murdu krāmējot, tad

bērnam būs zivs vaina.
K. Jansons, Plāņi.

27175. Ja grūta sieva skatās uz

kāda zvēra, tad viņas bērnam tur

pieaugot tā zvēra spalva, kur viņa
sev pieliekot roku. [Sal. pele, lap-

sa.]
A. Ģēģeris, Vecpiebalga.

27176. Kod grvuta sīvītja, īda-

ma kur nebejs par mežu, īrau-

dzeis zaķi vai vylku, jei pazavār-

dama nūsabreinuojās, tod itei pī-

zīmēj, ka tei sīvītja radeis bārnu,

pusi cvlvāka, a pusi tuo zvāra, ku-

ru jei redzēja un nūsabreinuojās.
V. Podis, Rēzekne.

27177. Ja grūta sieva redz lap-

su, tad viņas bērnam būs sarkani

mati.

K. Jansons, Plāņi.

27178. Kur māte, tāds cilvēks

būdama, nobīstas no vilka un sev

tanī brīdī nejaušis roku pieliek, tai

vietā bērnam ir vilka vaina: mel-

lums vai mella spalvaina kārpa.
K. Jansons, Plāņi.

27179. Ja grūta sieva laci redz,

tad bērnam ir lāča melnumi.

K. Jansons, Plāņi.

27180. Teicēja redzējusi bērnu,

kam vaigs bijis spalvains; māte,

rau, saskatījusies lācī, vadātājam
dancinot.

Pole, Blīdiene.

27181. Teicēja redzējusi Jelga-
vā bērniņu, kam seja bijusi pēc

mērkaķa un miesiņas tumšas spal-
vainas; liels viņš neizaudzis, bet

nomiris. Māte brīnījusies zvēru

būdā par mērkaķi.
K. Pētersons, Mežmuiža.



Sieva 1639

27182. Ja mātei grūtniecības
laikā gadoties redzēt čūsku, tad

bērns piedzimstot mantojot slimī-

bu, kuru nosauc par čūskas vaini.

Skolotājs, Burtnieki.

27183. Kad grūta sieva sit čūs-

ku, tad bērns staipoties un loko-

ties kā čūska.
M. Dandēns un J. Upīte, Gatarta.

27184. Kad grūta sieva iet pie
cūku kaušanas, tad bērns uzau-

dzis nakti gulēdams krāc.

M. Dandēns un J. Upīte, Gatarta.

27185. Kad sievas uz grūtām

kājām būdamas ieraugot smir-

došu maitu, lai neturot degunu ar

roku cieti, jo caur to jaunais aug-

lis dabūjot šo smaku un bērnam

visā dzīvē smirdot mute.

K. Barons, Jelgava.

27186. Ja māte grūtniecības lai-

kā redz kādu cilvēku ar kādu kai-

ti, un par šo kaiti stipri domā un

aizkar arī sevi attiecīgās vietās,

tad jaunpiedzimušam būs tādas

pašas kaites.

M. Hermakile, Ranka.

27187. Teicējas meitai augot

zēns ar pušēju degunu un pušē-

jām lūpiņām; māte Jelgavā uzska-

tījusies nabagam ar tādu degunu
un tādām lūpām.

Skuja, Tetelminde.

27188. Kādas saimnieces meitai

atradusies pie vienas acs uzacīm

pelēka spalviņām apaugusi zīme.

Saimniece, tāda būdama, uzskatī-

jusies vienai madāmai, kurai bi-

jusi smakrā tāda spalvaiņa vieta.

Meita spalviņas reiz nodzinusi, bet

no tam viņai mati gluži nogājuši.

Spalvām zīmē ataugot, atauguši ar

mati. [Sal. neaiztiekamas lietas.]
K. Pētersons, Tetelminde.

27189. Lubezerē kādai mātei

piedzimis dēliņš greizām acīm, pa-
zīstama kurpnieka sejā. Māte pro-
ti saskatījusies kurpniekā, kamēr

viņai ņemts mērs, kam bijušas tā-

das acis.

K. Pētersons, Vecauce.

27190. D. saimniece ieraudzīju-
si, ka P. saimniecei vienmēr acis

migojas; viņai piedzimusi meitiņa,
kas tāpat migojusi ar acīm.

K. Pētersons, Raņķi.

27191. Eda no Dundagas Dugi-

ņu mājām saskatījusies tirgū uz

kroplaina nabaga; viņai piedzimis
bērns, kam augot vienmēr lūdušas

(lūzušas) kājiņas. Pakrizdams vai

tikai kur atsizdamies, nabadziņš
allažiņ pārlaudis (pārlauzis) kājas.

Bergmane, Dundaga.

27192. Kāda māmiņa stāstījusi

teicējai par savu meitu, ka tai esot

divi dēli, no kuriem viens ļoti

stiprs; lai gan vēl mazs, tomēr vi-

siem par brīnumu ceļot kā liels

vīrs. Tas nākoties no tam, ka bēr-

na māte gājusi skatīties un apbrī-

nojusi stiprenieku, kas rādījies par

naudu.

Fridrichsone, Blīdiene.

27193. Redzot ko sliktu, ko ļau-

nu, nebūs brīnēties (stebēties). Tei-

cēja brīnējusies par K. strupo

plato degunu, kas tai nebūt nepa-

ticies. Viņai piedzimis dēls, taga-

dējais B. saimnieks, ar tādu pašu

degunu. Teicēja rādīja mutē pa-

platu zobu starpu, kas cēlusies no

tam, ka viņas māte, būdama tādu

ļaužu, brīnējusies par kādu cilvē-

ku ar tādu starpu zobos.

K. Pētersons, Raņķi.

27194. Teicēja pazīstot Blīdiene

meitu ar gaudenu roku. Māte, kas
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bijusi tādu ļaužu, sarāvusies, ie-

raudzīdama mājās ienākam na-

bagu ar pliku, gaudenu roku.

K. Pētersons, Blīdiene.

27195. Teicējas vecāku mājā
piedzimis puisēns bez roku un kā-

ju. Māte, piena iznēsātāja, reiz sa-

vā nodabā Jelgavā uz tirgu ar pie-
na traukiem kravādamās, piepe-
ši izdzirdusi sev aiz muguras cil-

vēku iesaucamies. Atskatījusies un

ieraudzījusi savā priekšā vīru bez

rokas; viņai tirpumi vien pa kau-

liem izskrējuši. Juzdama, ka vairs

labi nebūs, jo bijusi grūta, sieva

griezusies pie kādas glābējas. Tā

devusi padomu skatīties uz pirk-
stiem, tad uz debesīm un skaitīt

tēva reizi. Sieva to gan arī darīju-
si, tomēr nevarējusi no prāta iz-

laist redzēto bezrokas vīrieti. Vi-

ņa dzemdējusi bērniņu ar stum-

pīšiem roku un kāju vietā.

Vītole, Tetelminde.

27196. Ja sieva grūtniecības lai-

kā redz kādu cilvēku ar defek-

tiem un pie tā piedomā vai aiz-

skar arī sevi attiecīgā vietā, tad

jaunpiedzimušam būs tādi pat
miesas defekti.

V. Priedīte, Mālpils.

27197. Tādu ļaužu sievai, kas

sabaidījusies no bezrokas cilvēka,

jānoraugās uz saviem pirkstiem.
K. Pētersons, Blīdiene.

27198. Teicēja redzējusi Jelga-
vā meitiņu bez austiņas. Māte, kad

bijusi tādu ļaužu, reiz sabārusies

ar savu dzērāja vīru, kurš beigās
teicis: „Ko tu te tik daudz runā,

nokodīšu tev vai ausi!" Sabaidīda-

mās par šiem vārdiem un iedomā-

damās, ka vīrs patiesi to varētu

padarīt, sieva bailēs aizskārusi

savu ausi. Viņai piedzimusi meiti-

ņa bez auss.

Vītole, Tetele.

27199. Sieviete mātes stāvoklī

nedrīkst skatīties uz netīrumiem,

tad bērns būs vienmēr netīrs, no-

tašķīts.
L. Valkīre, Tašpadure.

27200. Ja godīgā dzimtā atga-
dās kāds ļauns cilvēks, tad viņa
māte, tādā stāvoklī būdama, ir pa-

skatījusies uz tādu ļaunu cilvēku.

P. Zeltiņa, Rīga.

27201. Kad sievai ir mēnešu

ziedi, tad svešs vīrietis nedrīkst

uz viņas skatīties, jo viņš paliks
tad akls.

V. Krieviņš, Daugmale.

VI. Grūtas sievas bīša-

nās vispārīgi.

27202. Ja grūta sieva sabīstas,

tad viņai puika piedzem.
K. Jansons, Plāņi.

27203. Kad māte sabaidās cerī-

bas stāvoklī, tad nevajaga rokas

likt pie sejas, bet vajaga skatīties

uz pirkstiem, tad bērni augot ve-

selīgi un skaisti.

G. Pols, Beļava.

27204. Sieviete, kas mātes stā-

voklī, nedrīkst sabaidoties ar ro-

kām ķert pie savas miesas: tur

bērnam tad būs uguns pleķi.

L. Valkīre, Tāšpadure.

27205. Kad grūta sieva no kaut

kā izbīstas un šinī nobīļu brīdī

sev piegrūž roku pie kailas mie-

sas, tad bērnam tai pašā vietā uz

miesas esot zīme no tās lietas vai

no tā kukaiņa, no kā māte izbiju-
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sies. Šīs „mātes zīmes" jāapspaida
ar „otru pusi", tad tās bērnam no-

zudīšot.
M. Dandēns un J. Upīte, Gatarta.

27206. Kod sīvītja gryuta nūsa-

beistas un ar sovu rūku tver sev

pi mutis, tod itei pīzīmēj, kod pi

juos dzyms bārns, un bārnam byus
uz mutis zīmja koleidz jis dzeivos

uz šuo pasauļa.
V. Podis, Rēzekne.

27207. No kaut kura zvēra iz-

bīstoties un ar roku pie miesas

kur pieķeroties, mātei piedzim-
stot bērniņš ar tā zvēra spalvas

kušķi tanī vietā.

K. Pētersons, Raņķi.

27208. Ja sieviete, grūta būda-

ma, sabīstoties no kāda zvēra, tad

bērnam esot zvēra vaina. Viņam
uz miesas esot tumši plankumi

(dzimuma zīmes).
H. Skujiņš, Smiltene.

27209. Ja sieva uz grūtām kā-

jām sabīstas no ugunsgrēka, tad

bērnam piemetas uguns vaina

(sarkanums uz miesas). Kur viņa
tai laikā pieliek sev roku, tur bēr-

nam paliek melna āda. Ja viņa tā-

dā stāvoklī sabīstas no čūskas, tad

bērnam piemetas čūskas vaina.

P. S., Rauna.

27210. Kad sieva sabīstas no

peles, tad bērnam kaut kur uz

miesas uzmetas peles āda ar

spalvu.
P. Š., Rauna.

27211. Sieva sarāvusies no peles
mucā un pieķērusies ar pirksta

galu pie vaiga: viņas bērniņam bi-

jis vaigā tumši dzeltens plankums
ar villiņu virsū.

Skuja, Tetele.

27212. Ja māte, kamēr bērns

vēl nav dzimis, nobīstas no čūs-

kas, tad viņai čūska katrā ziņā
jānosit un miets jānoliek ar ziņu.
Ja jaunpiedzimušam kāda vaina,
tad tik ar šo mietu viņš ir ārstē-

jams.
E. Gaile, Trikāta un Rūjiena.

27213. Ja sieviete, grūta būda-

ma, sabīstas no čūskas, tad jaun-
piedzimušam bērnam esot čūskas

vaina. Slimam bērnam raustoties

locekļi, viņš neejot kājām un vel-

koties pa vēdera virsu. Vaina pie-
metoties tai vietā, kur māte pie-
ķērusi ar roku. Vaina esot arī uz

visas miesas, bērnam āda esot

braunaina, čūskas ādai līdzīga.
Lai šo vainu izdziedētu, tad ūdenī,
kurā bērnu mazgājot, jāieliekot
nazis un čūskas āda, tad vaina

pārejot.
H. Skujiņš, Smiltene.

27214. Teicēja kādreiz uzminu-

si basām kājām čūskai virsū, no

kam neganti sabaidījusies. Vīrs

nositis čūsku un sitamo noglabā-
jis zināmā vietā. Vēlāk viņai pie-
dzimis bērns, kas brīžiem locījies
kā čūska. Tādi bērni dažkārt ti-

noties un locoties, ka visi kauliņi
kriukšķot; daži tā grozīdamies
galviņu ieliekot atmuguris kāju

starpiņā un šaudot mēlīti ārā. Tā-

dos joņos nevarot ne domas bēr-

niņu satīt. Vecmāte prasījusi tei-

cējai, vai staigādama ar bērniņu
neesot skatījusies zutī vai čūskā.

Dabūjusi zināt notikumu ar čūs-

ku, vecmāte teikusi: ja dabūtu to

koku, ar kuru čūska nosista, tad

bērns būtu glābjams. Vīrs pārne-
sis zināmo koku un tagad darīts

tā: maisījuši ar koku bērna maz-

gājamo ūdeni un nospaidījuši
krustiem šķērsām muguriņu. Si-
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tamo ar visām nelaimēm vecmāte

pavēlējusi atlikt tanī pašā vecajā
vietā.

Oše, Sigulda.

27215. Čvukai nadreikst grūt-

neica sist ar kuoju, lai sori neaug-
tu acī.

L. Švandere, Mērdziene.

27216. Kod grūtneica ir īspāru-

se čvukai, tod bārnu vajag nū-

mozguot ar laičeņom. Sevišķi va-

jag acteņas, pleceņus un pīreiti

patreit ar tuom. Jo acis labi naiz-

mozgoj, tod acs osoroj un bārns

navar labi redzēt.

L. Svandere, Mērdzene.

27217. Grūtneica navar sist

čvusku, lai bārns naļūdzeitūs kai

čvuska. Jo grūtneica kod nabyut
ir īsvtusi čyuskai, tod vajaga sa-

meklēt tū vāzu, ar kuru syta jei
vai kas cyts, un vīgli padauzēt

bārnu, tod bārns naļūdzeisīs un

byus vasals. Jo grūtneica škeibi

pazavērsīs uz čyusku, bārns škī-

lēs.
L. Švandere, Mērdzene.

27218. Teicēja pazīstot Kuldīgā
sievu, kuras meitai atronoties vai-

gā blaiskums čūskas galvas izska-

tā, kas ar gadiem metoties lielāks

un skaidrāks. Proti, māte sabaidī-

jusies no čūskas, kas vīra sista

mētājusi galvu atpakaļ.

Kuplais, Kuldīga.

27219. Ja sieva, kas esot uz grū-
tām kājām, sabīstoties no čūskas,

tad piedzimušais bērns esot rau-

dulīgs un stiepjoties. Lai bērnu iz-

dziedētu, tad jāapspaidot ar čūs-

kas nomauku (ādu).

K. Skujiņš, Smiltene.

27220. Ja grūta māte sabīstas no

odzes, tad bērnam rodas tumsš

odzes attēls tur, kur tā neapzinī-

gi uztraukumā piegrūž roku.

E. Jepe, Palsmane.

27221. Kādā mājā kauts tītars,

pie kam puisis meitai, kas bijusi
šāda, uzsviedis virsū nokautā put-

na galvu. Nabadzīte visai pārbai-

dījusies un dzemdējusi pēcāk mei-

tiņu ar tītara degunu. Enavas K.

mājās augot meita ar tītara šņipi
uz deguna; šņipis metoties lielāks.

Viņas mātei uzsviesta virsū tītara

galva, kad bijusi tādu ļaužu; sa-

baidījusies un pieķērusi pie de-

guna.
K. Pētersons, Raņķi.

27222. Kad māte dabūšot no

zaķa sarauties, bērnam būšot pu-

šējas lūpiņas. Bet sarāvējās lai ti-

kai skatoties uz pašas nagiem.
Kuplais, Kuldīga.

27223. Grūtnieces nedrīkst uz

zaķa skatīties un smieties, jo tad

viņas bērnam būs kā zaķim saplī-
sušas lūpas.

V. Krieviņš, Daugmale.

27224. Teicēja pazinusi puisi,
kam vaigā augusi lāča spalva. Sa-

baidīdamās no lāča, māte savās

bailēs piešāvusi roku pie vaiga.

K. Pētersons, Blīdiene.

27225. Ja sieviete, cerībās bū-

dama, nobīstoties no rupuča
(krupja), tad jaunpiedzimušam
bērnam esot rupuča vaina, bēr-

nam āda esot rupuča ādai līdzīga.
Lai šo vainu izdziedinātu, tad jā-

noķerot rupucis un ar to jāno-

spaidot slimās vietas.

H. Skujiņš, Smiltene.
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27226. Ja grūta sieva uztrau-

kumā pie kailas miesas pieliek ro-

ku, tad bērnam taisni tajā pat vie-

tā paliek zīme; lai šo zīmi nodzī-

tu, tad tā vieta jāmazgā ar miro-

ņa ziepēm un jāslauka miroņa
dvielī.

E. Laime, Tirza.

VII. Sievas bīšanās no

ugunsgrēka.

27227. Kad ugunsgrēku ierau-

got, sieva žēlumos jeb bailēs ar

roku sev kur pieķeršoties, viņai

piedzimšot bērniņš ar sarkanumu

tanī vietā. leraugot piepēži uguns-

grēku, N. saņēmusi abas rokas,
izsaukdamās: „Vai Dieviņ!" Viņai
radies bērniņš, kuram abas roci-

ņas bijušas sarkanas. Laidu pagas-
ta B. mājās M. tādā reizē pieķē-
rusi vaigu, izsaukdamās: ~Rau,

kur nu mana mantiņa sadeg!" Vi-

ņai dzimusi meitiņa ar sarkanumu

vaigā, ko teicēja pati redzējusi.

K. Pētersons, Raņķi.

27228. Nevienam neredzot un

neaizprasot jāpārnes piektvakarā

ogle no redzētā ugunsgrēka un

jāberzē ar to sarkanums trīs rei-

zes, tad vaina iznīks. Ogle tikpat

slepeni atnesama atpakaļ. Otrs

dziedināms līdzeklis: vainīgā vie-

ta jāapsmērē ar „otru pusi", tad

sarkanums izzudīs.

K. Pētersons, Raņķi.

27229. Kad māte sabijusies no

ugunsgrēka un bērnam piedzimstot

uz miesas esot uguns zīmes, tad to

varot izārstēt, ja dabūjot no tā

ugunsgrēka vietas ogli un vainu ar

to apspaidot.
T. Ziemele, Smiltene.

27230. Ogle jeb pagalīte, ar ko

mātes zīme jeb uguns vaina ber-

zēta, atnesama tai pašā vietā atpa-
kaļ, kur paņemta, un noliekama

tāpat, kā bijusi iepriekš.

Kuplais, Kuldīga.

27231. Ja sieviete, uz grūtām kā-

jām būdama, nobīstoties no uguns-

grēka, tad jaunpiedzimušam bēr-

nam uz miesas esot tumši sarkani

plankumi, kurus saucot par uguns-

vainu. Lai šo vainu izdziedētu, tad

jādabūjot ogle no tā paša uguns-

grēka vietas, no kura māte nobiju-
sies, un ar to jānospaidot vaina.

Kad tas izdarīts, tad ogle atroce-

niski jāsviežot bērnam pār galvu.
Tas jādarot līdz tam, kamēr bērns

neesot vēl kristīts.

H. Skujiņš, Smiltene.

27232. Kad sieva tādu ļaužu sa-

bīstas no ugunsgrēka un pieķer sev

kaut kur pie miesas, tad bērnam

tai vietā būs sarkans pleķis.

Latv. Avīzes, 1856, 203.

27233. Ja ir ugunsgrēks un sie-

viete pieķer sev kaut kur pie mie-

sas, tad viņas kādam bērnam tai

pašā vietā būs arī tāds sarkans

pleķis.
J. Atteka, Nīca.

27234. Teicēja pati saņēmusi

bērniņu, kuram labā actiņa bijusi
kā noklāta ar sarkanumu tādēļ, ka

māte, sabaidīdamās no ugunsgrē-

ka, aizklājusi aci ar roku. Šādus

bērniņus veseļojot šitā: mazgājot
tādā ūdenī, kurā ielikts ķieģeļa

(daktina) gabals no redzētā uguns-

grēka vietas; ar šo pašu gabalu arī

nospaidot vainīgo vietu.

Oše, Sigulda.

27235. Ercognieku pagasta kādai

meitiņai bijis tāds sarkanums ap
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vienu actiņu. Vecmāte mācījusi tā

dziedēt: lai sakasot vecu zeltu (no

laulājamā gredzena), saslapinot ar

sievietes ziediem un liekot virsū.

Vītole, Tetele.

27236. Maģ-Jeru Šiliņu māju
saimniece izbijusies no ugunsgrē-
ka. Teicēja redzējusi viņas meiti-

ņu, kurai visa viena pusīte no gal-
vas līdz kājām bijusi sarkana kā

uguns.

Bergmane, Dundaga.

27237. Teicēja, ieraudzījusi sa-

vu pašu māju pirti degam, izsau-

kusies: „Rau, kur pirts deg!" pie-
sizdama ar roku pie cenkļa. Viņas
dēliņam tanī vietā bijusi ugunszī-
me — visi pieci pirksti. Glābt rau-

ga tādu sarkanumu ar otru pusi,
ar galodu jeb stieģeli piektvakaros
berzējot, vai vakaros veca mēness

gaišumā ar oglīti berzējot un mē-

nesī raugoties: „Lai iznīkst līdz ar

vecu mēnesi", smērējot ar pār-
grieztu sīpola vai rāceņa (kartu-
peļa) pusi, kas pēc tam noliekama

tādā vietā, kur ātri sapūst. Sarka-

nums no tā metoties, ja ne vairāk,
tad bālāks.

K. Pētersons, Ventspils.

27238. Sarkanumus vēl tā dzie-

dē: apsmērē kaiti ar bērna mātes

mēnešziediem (kas uz drānām);
berzē vietu ar kādu maitas kaulu;

berzē vainīgo vietu ar zeltu (laulā-

jamo gredzenu, dukātu).

Sermule, Līvbērze.

27239. Vainu berzē ar oglīti no

ugunsgrēka vietas, smērē pa zīmi

ar otru pusi, apvazā trīs reizes ar

dimantu (pie glāžu griežamā).

A. Rozenšteine, Saldus.

27240. Puslaika staigājot, teicēja
reiz steigusies uz ugunsgrēka vietu,

ceļā siedama sev rinduku cieti un

domādama: redzēs gan, vai būs

tiesa, ko par sarkanajiem planku-
miem stāsta. Viņas bērniņam atra-

dušies vairāk sarkanumiņu uz mu-

guras tanī vietā, kur rinduku sie-

dama pieķērusi.
Kuplais, Kuldīga.

27241. Tetelmindes brūverene B.

gājusi skatīties ugunsgrēku. Ceļā

iedomājusies, vai tas varētu būt

tiesa, ka bērns dzimstot ar sarka-

numu tai vietā, kur māte sev pie-

ķer. Tīšām pieķērusi pie kājas
stilba. Dēlam tanī pašā kājas vietā

bijis brūnums.

Vītole, Tetele.

27242. Sarkanums tikai piesito-
ties, kad māte pieķeroties it nezi-

not; kad atminoties, tad vairs ne,

lai arī būtu pielikusi kur roku.

Ķilevice, Saldus.

27243. Teicēja stāstīja par māti,

kas trešdienā redzējusi ugunsgrēku
un nākamajā pirmdienā dzemdē-

jusi bērniņu ar sarkanumu.

A. Rozenšteine, Saldus.

VIII. Grūtas sievas smie-

šana.

27244. Grūta sieva nedrīkst smie-

ties, ja ierauga kupru, leinu, jeb
kam cita kāda dabiska vaina. Tādu

satiekot jānogriežas nost, lai neda-

bū viņu redzēt; citādi bērns izau-

got tāds, par kādu tā smējusies.
K. Barons, Jelgava.

27245. Ja grūta sieviete zaķam

smej, tad bērnam būs zaķa lūpa.

K. Jansons, Plāņi.

27246. Laidu M. mājas saimniece

izsmējusi tādu, kam lūpa bijusi

pušu; viņai Dievs piešķīris bērniņu



Sieva 1645

ar pušēju lūpiņu. Maziņam bijis

jānomirst, jo nevarējis pazīst. Tei-

cējas māte dzīvojusi kādās mājās

kopā ar gaudenu sievieti, par kuru

allaž smējusies, būdama tādu ļau-
žu; viņai piedzimusi meitiņa (tei-

cējas māsa E.) tāda pat gaudena.
Kāda sieva, liela ņirga, vienumēr

smējusies par gaudenā Krišus kā-

jām; viņa dzemdējusi bērniņu ar

tādām pašām gaudenām kājām.

K. Pētersons, Raņķi.

27247. Teicējas māte redzējusi

Siguldas apgabalā bērniņu ar trim

galvām. Tēvs piedāvājis žīdiņam
seska ādu, par ko šis devis pretim
dažādas bantes. Ar bantēm ne-

mierā, māte uzlikusies rāceņu ķo-
cīti uz galvas, jokodamās: „Tad

jau labāk valkāju šito uz savas gal-
vas nekā tavas bantes!" Māte pēc

tam dzemdējusi pieminēto bērniņu,
kas pēc dažām nedēļām nomiris.

Oše, Sigulda.

27248. Māte, atrazdamās grūtā

stāvoklī, nedrīkst brīnēties par tā-

du, kam kādas sliktas īpašības, lai

bērnam tās nepieliptu.

J. Jansons, Plāņi.

IX. Grūtas sievas slepe-

na klausīšanās.

27249. Ja grūta sieviete ar no-

liektu galvu ko slepeni klausās,

tad bērnam būs greizs kakls.

K. Jansons, Plāņi.

27250. Ja grūta sieviete pie dur-

vīm klausās, tad viņai bērns pie-

dzem kurls.

K. Jansons, Vijciems.

X. Grūtas sievas ošana.

27251. Ejot smakai garām, ne-

būs aizkampt degunu, lai bērnam

nesmirdētu mutīte.

K. Pētersons, Raņķi. K. Daks,

Lielsatiķi.

27252. Sievai nebūs degunu aiz-

spiest, tad bērnam mute smird un

viņš nevar saost.

Skuja, Tetele.

27253. Kad sieva aizspiež muti,

bērnam būs nelaba smaka.

A. Rozenšteine, Saldus.

27254. Maitu redzot, nebūs no-

spļauties, lai bērns nedabūtu sma-

ku mutītē; vajaga tādā reizā tik

taisni skatīties, tad nekas.

K. Pētersons, Blīdiene.

27255. Ja māte nēsāšanas laikā

bieži izrunā vārdus: ~smird" un

„nelaba smaka", vai visur ostās un

viebjas, tad bērns piedzimst ar ga-

raini (nelabu smaku mutē).
K. Oļļe, Mazsalaca.

27256. Maitu vai citu kādu slik-

tumu redzot, nav jāsaka nekas par
sliktu: „Ai, cik tas slikts", citādi

bērnam piemetoties kāda vaina.

K. Pētersons, Raņķi.

27257. Tāda sieva nerauj un ne-

ož puķes, lai bērnam roze nemes-

tos.

Birkvalde, Lielsatiķi.

XI. Grūtas sievas ģērb-
šanās un drēbju mē-

rīšana.

27258. Ja grūta sieva sien sev

lakatiņa mazglu uz pakauša, tad

viņai bērns piedzem satinies.

K. Jansons, Plāņi.
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27259. Sieva nedrīkst pat paiet

pā(r) istabu ar pliku galvu, jo tas

ķeroties pie sievas goda.

H. Skujiņš, Smiltene.

27260. Ja grūta sieviete uzliek

sev galvā kaņepju sijājamo sietu,

tad viņas bērnam būs vātaina

galva.
K. Jansons, Plāņi.

27261. Sievas nedrīkst ar neap-

segtu galvu ne ēst, ne bērnu zīdīt,

ne pa celiņu iet, jo citādi zeme

raudot tai vietā.

A. Bīlenšteina rokraksts, Val-

miera un Rūjiena.

27262. Grūtniece nedrīkst iet ar

kailu galvu ārā, tas ir grēks, jo tad

zeme saplīst deviņos gabalos.

V. Krieviņš, Daugmale.

27263. Grūtniece nedrīkst neko

tīt ap kaklu, jo tad viņas bērnam

būs ap kaklu no miesas pavada.
V. Krieviņš, Daugmale.

27264. Sievas, kas cerībās, ne-

drīkst dvieli vai diegu pār kaklu

likt, tad nevarot tik viegli dzemdēt,

jo bērnam tad pavada esot.

E. Gaile, Aumeisteri.

27265. Ja grūtu sievieti mērī,

tad viņas bērnam būs mērs: bērns

ēd, ēd, bet nekas tam neiet labumā.

[Sal. mērs, suns.]

K. Jansons, Plāņi.

XII. Grūtas sievas ēšana.

27266. Tādai sievai visu vajaga

ēst, sēnes, rāceņus, maizi, putru,
tad būs veselīgs bērns, bet nebūs

baudīt kafiju, alu, brandvīnu. Ne-

būs kārot, ko otru redz ēdam: tad

bērns visu ko kāros. Pret kārumu

mate lai tik iekožot rinduka stoti

zobos, kārums būšot pagalam.

Kuplais, Kuldīga.

27267. Ed gaiļa vai tetera seksti;

to dara, kad staigā otrā laikā. (Pir-
mais laiks iet 18—20 nedēļas, otrs

laiks 20—22 nedēļas.)

A. Rozenšteine, Saldus.

27268. Sievām vajagot ēst mai-

zes vai siera knipšīšus, tad būšot

dēliņš.
J. Daizis, Nīca.

27269. Mātes, kuras cerības stā-

voklī, nedrīkst ēst: vistas spārnus,
cūkas kājas, nadziņus un snuķi

(smeceri), pa pāram odziņas jeb
riekstus. Ja to neievērojot, tad

bērni slimojot ar dažādām slimī-

bām, kā: krusta pinekli, spārnu

slimību un citām, kā arī piedzim-
stot dvīnīši.

G. Pols, Vecgulbene.

27270. Gribēdama bērnam pro-

vīgus vaigus, sieva ēd ceptu vai

vārītu gaiļa seksti.

K. Pētersons, Raņķi.

27271. Kamēr citi ļaudis ēzdami

kņadī, nagojas, sieva aši, aši paēd
un iet pagulēties, lai dzimtu klu-

sīgs bērns; lai bērns būtu miegots

(lai tam labi miegs nāktu).

Birkvalde, Lielsatiķi.

27272. Tādai sievai nav brīv ēst

pie skapja, pie katla v. t. p., bērns

tad izgribis vien būs.

K. Pētersons, Ventspils.

27273. Ja grūta sieviete stāvot

un ejot šo to ēd, tad viņas bērns

būs negalīgs.
P. S., Rīga.
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27274. Ja māte sajutusi riebumu

no kāda nejauka gaļas gabaliņa,
bērnam būs piemeties kaut kur

kāds bumbulis.

K. Pētersons, Mežmuiža, Zemgale.

27275. Sēžot uz siles, no kuras

vepris ēdis, bet ne grūta cūka, jā-

apēd gabaliņš maizes, tad tādai

sievai nekas neriebsies ēst un bēr-

niņš būs labs ēdējs.

Kuplais, Kuldīga.

27276. Grūtai sievai pec skāba

kārējas.
K. Jansons, Plāņi.

27277. Ja grūta sieva pie kukuļa

atstāj aizgrieztu maizes šķēli, tad

dzimst mēms bērns.

K. Jansons, Plāņi.

27278. Kad bērns vēl neesot dzi-

mis, tad mātei jānoēd trīs baloži,

tad bērns būšot maigas, labas da-

bas.
A. Bundža, Rubene.

27279. Neēd sirdi, lai bērnam

nebūtu cieta sirds.

Kuplais, Kuldīga.

27280. Neēd plaukšņas: bērns

tad plaukšņājas kā plaukšņa.
K. Pētersons, Tetele.

27281. Neēd plaušas, lai bērns

nebūtu plaušīgs, lai neplaušotu.
A. Rozenšteine, Saldus.

27282. Tāda sieva neēd pļaušu,
lai bērns nebūtu izļuris kā pļausis,
lai būtu stengrs.

Kuplais, Kuldīga.

27283. Ja grūta sieva ēd aitas

kājas, tad viņas bērniem staigājot
knaukš kājas. [Sal. bērns, cūka.]

K. Jansons, Plāņi.

27284. Neēd cūkas kājas, lai

bērnam staigājot nekrikšķētu kāji-

ņas (dažam ejot kājas krikšķī:
kriks, kriks).

K. Pētersons, Blīdiene.

27285. Ja māte, tāda būdama,

cūkgaļu ēd, bērnam būs kašķaina

seja.
J. Jansons, Plāņi.

27286. Tādas sievas vistu kājas
neēd, lai bērnam nav tibas (vistas)
kājas.

K. Jansons, Plāņi.

27287. Māte, kas uz grūtām kā-

jām, nedrīkst ēst putnu spārnus,

tad bērnam būs spārni.
K. Str. no 80 g. v. Cerbuku

mātes, Kraukļi.

27288. Grūta sieva nedrīkst ēst

nierus. [Sal. nieri.]

K. Jansons, Plāņi.

27289. Neēd ne aitas, ne govs

desmini, lai meitenei, kas varbūt

piedzimtu, neaug lielas krūtis (pu-

pi), jo tādas meitas neesot smukas.

Birkvalde, Lielsatiķi.

27290. Tāda sieva neēd pautus,

lai nerastos bērni resnām lūpām.
Kaut kāda lopa galvu (ausis) ne-

drīkstot baudīt, lai bērns nepie-
dzimtu ar lielu galvu (lielām au-

sīm); gpūta sieva tādēļ sargāsies
ēst cūkas galvas pusi.

K. Pētersons, Raņķi.

27291. Cūkas ausis nebūs ēst, lai

nerastos bērns ar lielām ausīm; tei-

cēja dažkārt pieredzējusi, ka mā-

tes, to neskonēdamas, dzemdēju-
šas bērnus, kuriem bijušas lielas,

noliekušās ausis.

K. Pētersons, Mežmuiža, Zemgale.
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27292. Ja tāda sieva cūkas dūru-

mu (pakaklē cūku kaujot) ēd, tad

bērni guļot krāc.

K. Jansons, Plāņi.

27293. Neēd zaķa gaļu, lai bērns

nebūtu baidītājies.
A. Rozenšteine, Saldus.

27294. Juo sīvīte grvutā stuovuk-

lī ād vylka sakūsta jāra gaļu, tad

jaunpīdzvmušais bārns izaugs par

zagli.
A. Borozinska, Barkava.

27295. Sieva uz grūtām kājām
nedrīkst ēst ābolus, jo tad bērniem

metoties augoni.
R. Bērziņš, Annenieki.

27296. Grūtas sievas nedrīkst

daudz augļu ēst, tad bērniem me-

tas augoņi.
E. Laime, Tirza.

27297. Māte, kas uz grūtām kā-

jām, nedrīkst ēst ābolus, tad bēr-

nam būs augoni.
K. Str. no 80 g. v. Cerbuku

mātes, Kraukļi.

27298. Nav jāēd ne jauni āboli,

ne jaunas ogas, lai bērnam nemes-

tos tādi kunkšļi (trumi).

Kuplais, Kuldīga.

27299. Tāda sieva neēd rieksta

jumiķi (un nedod to arī vienam

pašam bērnam ēst), tad būšot dvī-

nīši. Pašai ēdot vai vienam vien

bērnam dodot, jumiķa otru pusi
sviež zemē.

A. Rozenšteine, Saldus.

27300. Neēd nenieka, kas jumī

audzis, neēd divi dzeltānumi vienā

pautā v. t. p., citādi būs dvīņi.
Kuplais, Kuldīga.

27301. Tāda sieva neēd jumi,
tad dzimst dvīņi.

K. Pētersons, Tetele.

27302. Kad māte cerības stā-

voklī, tad nedrīkst ar adatu zobus

bakstīt, jo tad bērni slimojot ar

zobu kaitēm.

G. Pols, Vecgulbene.

XIII. Grūtas sievas sa-

kari ar podu.

27303. Ja grūta sieva ēdienu pār
poda stīpu lej, tad viņai bērni

šmurguļaini.
K. Jansons, Plāņi.

27304. Ja māte uz grūtām kā-

jām pār poda stīpu lej, tad bēr-

nam uz deguna būs zila strīpa.

[Sal. bērns.]
K. Jansons, Plāņi.

27305. Ja grūta sieva ēd no kat-

la, kamēr vēl putra vārās, tad vi-

ņas bērns būs pļāpa. [Sal. putra.]
P. S., Rīga.

27306. Ja grūta sieviete no poda

izlej ēdienu, kamēr tas vēl nav at-

šāvies (t. i. vēl burbina), tad viņas
bērns šļupstis runās.

K. Jansons, Plāņi.

27307. Grūta sieva nedrīkst no

poda ēst, tad bērniem aug melnas

bārdas.

E. Laime, Tirza.

XIV. Grūtas sievas sēdē-

šana.

27308. Kad māte cerības stāvok-

lī, tad nedrīkst sēdēt uz sliekšņa,
lai Laimu netraucētu.

G. Pols, Beļava.

27309. Ja grūta sieviete uz dur-

vju sliekšņa sēd, tad viņas bērns

būs vēkšķīgs.
K. Jansons, Plāņi.
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27310. Ja sieva, kas ir cerībās,
sēd uz sliekšņa, tad viņas bērns

būs slinks.

P. Zeltiņa, Ikšķile.

27311. Grūta sieva nedrīkst uz

sliekšņa sēdēt, tad bērns vienmēr

būs ļaužu valodās.

E. Laime, Tirza.

27312. Ja sieviete, kas ir uz grū-
tām kājām, sēd uz sliekšņa, tad gai-
dāmais bērns būs ar līku muguru.

A. Aizsils, Lubāna.

27313. Kad māte sēž uz sliekšņa,
bērnam, lielam augot, vienmēr pa-

kaļa jākasa.
A. Rozenšteine, Saldus.

27314. Kad sieva ir uz grūtām

kājām, tad viņai nav brīv uz sliek-

šņa sēdēt, citādi tam bērnam visi

kāps pāri.
A. Aizsils, Kalsnava.

27315. Uz sliekšņa nesēž, tad

bērns būs neieredzēts, zems.

Rašmane, Saldus.

27316. Uz sliekšņa sēžot jāsar-

gās maizi bīdīt mutē: bērns tad

būs novārtā likts.

K. Pētersons, Ventspils.

27317. Māte nesēž uz apkapāta

(apcirsta) sliekšņa, lai bērns necir-

stos kājās, rokās.

Birkvalde, Lielsatiķi.

27318. Uz apkapāta klucīša ne-

sēžas, lai bērns neiecirstos kājās,

neiegrieztos rokās, lai bērns ne-

kristu sodā, nedabūtu pēriena. Tā-

pēc, ka šo škonēšanu dažkārt ne-

ievērojot, dažām mātēm dzimstot

bērni, kam viena vai abas lūpiņas

pušu.
K. Pētersons, Raņķi.

27319. Ja grūta sieva uz spaiņa
sēd, tad viņai bērni ačgārni dzem.

K. Jansons, Plāņi.

27320. Māte cerības stāvoklī ne-

drīkst sēdēt uz spaiņa, tad bērni

esot lieliem vēderiem.

G. Pols, Beļava.

27321. Ja grūta sieviete uz spai-

ņa sēd, tad viņai bērns noslīks.

[Sal. spainis.]
K. Jansons, Plāņi.

27322. Ja tāda sieva uz akmeņa
sēdēšot, bērns būšot smags savās

darīšanās.
K. Pētersons, Tetele.

27323. Nesēž uz caura beņķīša,
lai, savu nākamo jājēju nesot, zir-

gam nemestos caura mugura.

K. Pētersons, Raņķi.

27324. Uz cūku siles nesēžas, lai

maziņajam nebūtu sari un utis, ku-

ru cūkām suitums. [Sal. māte.]
A. Rozenšteine, Saldus. Birk-

valde, Lielsatiķi.

27325. Nesēž uz apdegušas pa-

gales, tad bērniem krustiem pāri

cisciņām sarkana strīpa.

A. Rozenšteine, Saldus.

27326. Ka griuta sīvītja, sēdūt

vai stuovūt, dzierd, ka īškā bārns

suoks klīgt, tod itei pīzīmēj smerti

tuos sīvītis, kod jei radeis bārnu.

V. Podis, Rēzekne.

XV. Grūtas sievas stā-

vēšana.

27327. Mātei nav jāstāv apakš
ziedoša koka: meitenes bērns au-

got mēneša ziedus vien tad nevar

noglābt.
K. Pētersons, Ventspils.
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27328. Kad grūta sieviete staigā,
kur koki zied, un uz viņas uzkrīt

ziedi, tad viņas bērnam būs raiba

mute.

P. Š., Preiļi.

27329. Lai bērns vīrā nemestos

ātri sirms, māte nestāv un nesēž

apakš ziedoša koka, sargās pat no-

lauzt ziedošu zariņu.
A. Rozenšteine, Saldus.

XVI. Grūtas sievas kāp-
šana un staigaša-

27330. Ne nestāvām, ne slotai,
ne malkas pagalei, ne citai kādai

lietai nekāpaļā pāri, lai bērns stai-

gādams nekristu.

K. Pētersons, Raņķi.

27331. Kad kāda sieva uz grū-
tām kājām, tad tai daudz lenkša-

nas un skonēšanas pie visām nie-

ku lietām, ko ne izteikt nevaru.

Visvairāk par striķi un citām tā-

dām lietām tai jāsargās pāri kāpt.
No Kolkas jūrmalas. ~Ziņas

un stāsti par Dieva valstības

lietām." 1852, IV. Aizliegts izd.

27332. Grūtniecības laikā sievie-

te nedrīkst pāri kāpt zirga pinek-
lim, tad piedzimst bērns sapīts.

[Sal. pinekļu ciršana.]
Z. Lāce, Veclaicene.

27333. Nadreikst grūtneice kuopt

par suni; jo puorkuops, tod bārns

staipeisīs kai suns.

L. Švandere, Mērdzene.

27334. Sievai jāsargās augšpēdu

pakrist, citādi bērns staigādams tā

kritīs.

Kalnvagāre, Ventspils.

27335. Kas tādu ļaužu, nemēdz

staigāt pa kapiem, pa celiņiem var,

bet ne krustis pāri dobēm, jo neva-

rot zināt, kādās slimībās mirušiem

cilvēkiem jākāpjot pāri. Ka Raņķu
D. saimniecei bērni tādi gaudeni,
nākoties laikam no tam, ka viņa

sastaigājoties pa kapiem, kas ro-

nami māju tuvumā.

K. Pētersons, Raņķi.

27336. Kad sieva iet kapos pāri
tādam, kam dzīvē krītamais bijis,

viņas auglim arī būs šī liga.
K. Pētersons, Tetele.

27337. Grūtai sievai nevajaga

kāpt par kapu, tad viņas bērns da-

būs krītamo vainu.

P. S., Preiļi.

27338. Grūtas sievas nedrīkst

kāpt pār ratu ilksi, lai nebūtu grū-
ti dzemdēt.

L. Rone, Ikšķile.

27339. Mātei, ilksīm pāri kāp-

jot, bērns izaug tāds kulstīklis, kas

kuļas ar sievišķiem, vīrišķiem. Nes-

tāvām nekāpj pāri, lai bērnam ne-

mestos kājpirkstu starpās vardes

acis. Apcirstai malkai sieva nekāpj
pāri, lai bērns kājās, rokās necir-

stos.

Birkvalde, Lielsatiķi.

27340. Tada sieva nekāpj par
žīda vāģa ilksi.

K. Jansons, Plāņi.

27341. Ja grūta sieviete par ne-

sieniem kāpj, tad viņas bērnam

būs līka mugura.
K. Jansons, Plāņi.

27342. Ja grūta sieva pār kā-

šiem (nēšiem) kāpj, tad tā pār-
metas.

E. Laime, Tirza.

27343. Ja grūta sieviete noliek

par muguru zemē nesamos nesie-

nus, tad bērniem būs lieli pleci.
K. Jansons, Plāņi.
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27344. Grūtneica nadreikst kuopt

puori spainim, lai nabvutu bārnam

lela golva.
L. Švandere, Mērdzene.

27345. Grūtām sievām nebūs

kāpt pāri par slotu, jo caur to tie-

kot bērnam gauži plats kājstarpis.
K. Barons, Jelgava.

27346. Grūta sieva nedrīkst pār
slotu kāpt, tad bērns būs sirdīgs
kā žagars.

E. Laime, Tirza.

27347. Ja grūta sieviete uzkāpj

uz krāsns slaukāmās slotas, tad vi-

ņas bērnam būs ugunsvātis.
K. Jansons, Plāņi.

27348. Sievas vai mātes, kas ir

cerībās, nedrīkstot par maizes lizi

kāpt, tad bērnam kāda kaite pie-
metoties.

E. Gaile, Aumeisteri.

27349. Kad grābeklim kāpjot pā-

ri, bērns pelcējot, esot caurs kā

grābekļa zari.

A. Rozenšteine, Saldus.

27350. Kamēr tādu ļaužu, sieva

nekāpaļā pāri zirga lietām, lai

bērns neaugtu zirgu zaglis.
K. Pētersons, Raņķi.

27351. Ilksīm nekāpj pāri, lai

bērniņš nepiedzimtu ar spalvai-
nām, sarainām miesiņām.

K. Pētersons, Raņķi.

27352. Ja grūta sieviete par ilksi

kāpj, tad bērnam būs varžiņa ap

kaklu.

K. Jansons, Plāņi.

27353. Grūta sieva nedrīkst kāpt

par streņģēm, citādi bērnam būs

ap kaklu trīs reiz aptinusies virve.

A. Armans, Ludzas Zajmuiža.

27354. Ja māte, pa kapiem stai-

gādama, pārkāptu pāri mironim,

kam dzīvojot bijis krītamais, tad

gaidāmajam bērnam arī būs krī-

tamais; pārkāpjot pa galvu, krīta-

mais piemetīsies jaunībā, pa vidu

— pusmūžā, pa kājām — mūža

galā. Tā esot Dieva taisnība, un

mātes tāpēc stipri kodinot savām

izprecētajām meitām staigāt kapos

pa starpiņām vien.

Birkvalde, Lielsatiķi.

27355. Valgam nekāpj pāri, lai

dzimstot bērniņam nebūtu pava-

da ap kakliņu.
K. Pētersons, Tetele.

27356. Teicēja, kad bijusi tādu

ļaužu, kāpusi virvēm pāri; viņas

meitiņai bijusi vairākkārt aptinu-
sies ap kaklu nabas saitīte, bet

bērns ilgi nedzīvojis.
K. Pētersons, Mežmuiža, Zemgale.

27357. Juo muote pyrms dzem-

diešonys kuop par striči voi līn

cauri, tod bārns gryuti dzemdē-

jams.
A. Borozinska, Barkava.

27358. Tada sieva par valgu ne-

kāpj, lai bērni nekaras.

K. Jansons, Plāņi.

27359. Ja grūta sieva kāp pār

virvi, tad tai būs grūti dzemdēt, var

pat mirt.
A. Armans, Ludzas Zajmuiža.

27360. Sievai, tādam cilvēkam,

gavēnī valgu zemē redzot, valgs ar

kāju jāaizsper un jāsaka: „Lai stāv

zirgam ko kāju pīt!"
K. Jansons, Plāņi.

27361. Jo švaka sīvīte puor-

kuops par puorkuri, kur cyukas

svylynoj, tod jai pīdzims dveiņi, un
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taipat jo puorkuops par maizes

luopstu, pīdzims dveiņi, divi bārni

reizē.

A. Garijone, Domopole.

27362. Kad grūta sieviete nezi-

not uzkāpj uz vīrieša nodzītas bār-

das un ja viņai piedzimst meitene,
tad tai aug bārda.

K. Jansons, Plāņi.

27363. Kad vīrs, bārdu dzīdams,

ziepju putas izmētā pa grīdu un

sieva, kas uz grūtām kājām, tanīs

iemin, tad viņas bērnam ir spuri.

J. Treimans, Bērze.

27364. Nestaigā pāri vietai, kur

bārdu dzen, lai maziņajam nebūtu

sari.

K. Pētersons, Raņķi.
A. Rozenšteine, Saldus.

27365. Aiz ta paša iemesla sieva

nelej ārā vīra bārdas ūdeni.

A. Rozenšteine, Saldus.

27366. Kad grūta sieva kāpj pari

sunim, tad bērns vārtoties kā suns.

M. Dandēns un J. Upīte, Gatarta.

27367. Sieva, kas uz grūtām kā-

jām, nedrīkst kāpt pāri žagariem,

jo tad bērns piedzims ar līkām kā-

jām; pār virvēm — tad nabas saiti-

ņa aptīsies bērnam ap kaklu; pār

zirga lietām — tad bērns būs zir-

gu zaglis, pāri nestāvām, slotai,

malkai un līdzīgām lietām — lai

bērns nekrīt, grābeklim — tad

bērns pelcēs, būs caurs kā grābek-

ļa zari; pāri nestāvām — būs ar

varžacīm, apcirstai malkai — cir-

tīs kājās; pāri ilksīm — piedzims
ar sarainām miesiņām, izaugs tāds

kā kulstīklis, pīsies ar sievietēm;

pāri tai vietai, kur bārdu dzen —

bērnam būs sari. Nedrīkst kāpt arī

pari kapiem, jo bērnam bus tas

slimības, no kā mirējs miris.

Latv. konv. vārdnīca, 15530.

27368. Sieva nekāpj pāri žaga-
riem, lai bērns nepiedzimtu līkām

kājām.
Kalnvagāre, Ventspils.

27369. Grūtas sievas nedrīkst

mīt sāli pa kājām, lai nebūtu grūti
dzemdēt.

L. Rone, Ikšķile.

27370. Kad māte klēpī nēsā na-

žus, vai pār asām lietām kāpj, tad

bērnam asas sāpes.
J. Jansons, Smiltene.

27371. Kad sieva, uz grūtām kā-

jām staigādama, lej pār slieksni

ūdeni (samazgas), tad viņas bērns

vems.

J. Apsalons, Sērpils.

27372.. Kad sieva pariet krustu

ceļu, tad būs nelaime.

K. Lielozols, Nīca.

27373. Grūtas sievas nedrīkst ko-

kos kāpt, tad bērni ir draiskīgi.
E. Laime, Tirza.

27374. Grūtnieces nedrīkst līst

caur sētu, jo tad viņai nevar pie-
dzimt bērns.

V. Krieviņš, Daugmale.

27375. Jāiet dzīrēs (godos) pa-

diet, tad bērns augs dējējs; teicēja

to pati pie sevis pienākusies.
A. Rozenšteine, Saldus.

XVII. Grūtas sievas mī-

šana.

27376. Kad sieva satupusies mīzt,

viņai nebūs mukt, kādam nākot;

ja muks, tad bērns izmīzies tūlīt

grābšot ar rociņām pelcītē.
A. Rozenšteine, Saldus.
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27377. Lai bērns nebūtu gultā

tecinātājs, sieva sargās pelei laist

tekošā ūdenī un pažobelēs.

K. Pētersons, Raņķi.

27378. Ka sievas miezn paspār-

nē, bērniem izsūt deguni.

H. Šiliņa, Penkule.

27379. Sieviete mātes stāvoklī

nedrīkst mīzt pažobelēs, tad arī

bērns mīzīs gultā.
L. Valkīre, Tašpadure.

27380. Pažobelēs nepelcē, lai

bērnam ciets mieznamais, lai bērns

saturētu pelei.
A. Rozenšteine, Saldus. Kup-

lais, Kuldīga.

27381. Ja sieva ir uz grūtām kā-

jām, tad viņa nedrīkst lāstekās

mīzt, citādi viņas bērns puņķosies.

P. Zeltiņa, Ikšķile.

27382. Grūtniecības laikā sievie-

te nedrīkst palāsēs (jumtlāsēs)

mīzt, tad bērni mīž gultā.
Z. Lāce, Veclaicene.

27383. Ja tada mate palāses
miezn, tad bērniem galvā plāvas.

K. Jansons, Plāņi.

27384. Grūtniecības laikā sievie-

te velētavas galā nedrīkst mīzt, tad

bērni mīž gultā.
Z. Lace, Veclaicene.

27385. Grūtniecības stāvoklī mā-

te nedrīkst upē mīzt, tad arī bērns

mīzīs gultā.
Z. Lāce, Veclaicene.

27386. Teicēja redzējusi savā

mūžā četrus bērniņus, kas piedzi-
muši jau ar pumpām (līķa p.), ku-

ras nav paglābjamas. Pumpas tik

ilgi čūlājušas, kamēr maziņie no-

miruši. Viņas bijušas cēlušās no

tam, ka matēs būšot bijušas mizu-

šas uz pelniem vai pažobelēs.

A. Rozenšteine, Saldus.

27387. Mātei jāsargās paspārnē

mīzt, lai bērns nebūtu gultā mī-

zējs. Bērns būs tāds, kad māte uz-

mīzīs izsviestam salmu kušķim, kas

lietāts alu tecinot. Ja māte mīzīs

ar ūdens nēšiem kaklā, bērns vi-

ņai būs gultā čurinātājs.

Birkvalde, Lielsatiķi.

XVIII. Grūtas sievas do-

māšana.

27388. Kad grib teicamus bērnus,

mātei jāiedomājas labi cilvēki. Sā-

venieku muižas saimniece V. tei-

cās nēsājusi uz plikām krūtīm ga-

baliņu papīra ar kādiem svētiem

vārdiem; viņas nelaiķa dēls arī bi-

jis taisns, godīgs cilvēks. Mātes ce-

rībās esot, nebūs domāt ne uz vie-

na cilvēka neko ļaunu.
K. Pētersons, Raņķi.

XIX. Grūtas sievas runā-

šana.

27389. Ka sieva manās tāda, va-

karos, gultā iekāpusi, lai sargās ar

vīru pārrunāt dienas notikumus,

lai bērns būtu klusīgs. Priekš pus-

laika vēl var cik necik parunāties,
bet pēc puslaika ne vārda, citādi

bērns bļausies līdz pusnaktij. Līdz

puslaikam nav jāteic citam, ka tā-

da; kad neteiks, bērns nebūs pļā-

pa, bet paturēs visu pie sevis.

Kuplais, Kuldīga.

27390. Pirmajā mēnesī neteikt,

otrā pateikt, tad bērns drīz runā.

A. Rozenšteine, Saldus.

27391. Lai maziņais drīz sāktu

runāt, sievai drīz vien kādam ot-

ram jāpateic, ka grūta.
K. Pētersons, Raņķi
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27392. Tādām sievām nav jā-

bļaustās, bet jāizturas tanī laikā

klusām, lai dzimtu klusīgi bērni.

K. Pētersons, Raņķi. Birkval-

dc, Lielsatiķi.

27393. Teicēja pazīstot māti, kas

vienumēr gānījusies: „Es tev izdur-

šu acis, ak tu stulbais tāds." Bēr-

niņam, kas viņai piedzimis, bijusi
viena actiņa smuka, otra balta.

A. Rozenšteine, Saldus.

27394. Tādai sievai jāsargās mē-

dīties, tad bērns ilgi nerunā.

Kalnvagāre, Ventspils.

27395. Tāda sieva nedrīkst mē-

dīt tādu, kas aizraudamies runā:

bērns tad svepšķēšot.

Vītole, Tetele.

27396. Ja sieviete atrodas mātes

stāvoklī, tad viņai un arī vīram ne-

vajag melot — jo mazam bērnam

arī tad būšot šīs īpašības.

T. Cimdiņa, Ķoņi.

27397. Ja sievietei, mātes stāvok-

lī atrodoties, vīrs viņai melo, tad

bērns mātei nekad taisnību neteiks.

T. Cimdiņa, Ķoņi.

27398. Tādai sievai jāsargās me-

lot, nav jābūt niķīgai, nav jātur

dusmas, jo kāda pa to laiku māte,

tāds būs bērns. Kā māte tanī laikā

izturas, tāds būs bērns, tādēļ viņai
nebūs vaidēt, pukstēt, gaudot, sū-

dzēties, žēloties, bet galvu vienu-

mēr augšā turēt.

Kuplais, Kuldīga.

27399. Ja grūta mate daudz

skaistas, tad arī bērns ir dusmīgs.

E. Jēpe, Palsmane.

27400. Blīdienes pilī dzīvojusi

mazgātāja, kuras meita reiz noņē-

musi no princeses biksām kaut kā-

das spicītes. Par vainīgo māte uz-

rādījusi kādu svešu meitu, kas tad

nu tikusi tik stipri kulta, ka drīz

nomirusi. Par to, ka nevainīgu cil-

vēku apmelojusi un kuldinājusi,
mātei piedzimis bērns ne meitiņa,
ne puisītis: viņam bijušas abas

mantiņas.

K. Pētersons, Blīdiene.

27401. Tādai sievai jāsargoties
muti palaist. Reiz tāda sieva uzbļā-
vusi otrai: „Es tev tā likšu, ka da-

būsi četras lūpas kā zaķim!" Bet

pašai piedzimis bērniņš tādām pu-

šējām lūpiņām.
K. Pētersons, Mežmuiža, Zemgale.

XX. Grūtassievasprasī-

š.ana no otra.

27402. Sievai, kamēr tāda, nav

brīv otram ko prasīt, ne dziju, ne

kamola, ne drānu, jo kad nedod,

aizliedzējam kapājoties drānas.

Blume, Raņķi. Sermule, Līvbērze.

27403. Sieviete mātes stāvoklī

nedrīkst neko prasīt otram, jo, ja
tad prasīto nedos, tad tam otram

visu saēdīs kodes, iznīks.

L. Valkīre, Tāšpadure.

27404. Grūtai sievai nekā ne-

liedz ņemt, lai žurkas (?) mantu

nekapā. Nedevējam sieva no mugu-
ras puses akminu met.

K. Jansons, Plāņi.

27405. Ja tāda sieva ko prasa,

un otram tas ir, bet nedod, tad

kodis nedevējam ēd jeb kapā drā-

nas.

K. Daks, Lielsatiķi.
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27406. Ja tāda sieva ko prasa no

otra, un tas nedod, tad tam peles
ēd visu kopā.

Birkvalde, Lielsatiķi.

27407. Tā manta, ko tāda sieva

prasa, liedzējam izput, saēd kodis,

vai citādi iznīkst.

Austere, Saldus.

27408. Ja tāda sieva ko prasa,

tad zinātājas, kauču prasītās lietas

nemaz nebūtu, prasītājai mēdz ie-

dot vai ko no dzīvēm (dzijām).
Gudra sieva otram neko neprasot,
lai bērns turpmākā dzīvē iztiktu

pats ar savu.

K. Pētersons, Raņķi.

27409. Viena modere prasījusi
reiz teicējai miltus, bet šī nepagu-

vusi iedot; nākamo nakti peles šai

smalki sagrauzušas maisu. Nede-

vējas izsargājoties no skādes, uz-

mezdamas prasītājai ko virsū, mā-

lus vai citu ko; metējai nekāda

skāde neceļoties, bet prasītājas
bērns grauzīšot (ēdīšot) uzmesto

lietu.

Birkvalde, Lielsatiķi.

27410. Ja tāda sieva ko prasa

no otras, un šī nekā nedod, tad ne-

devēja laiž prasītājai akmeni pa-

kaļ, lai nekas neceltos.

K. Daks, Lielsatiķi.

27411. Ja grūtniece kādās mājās
kaut ko lūdz, tad viņai tas ir jā-
dod; kad grūtniece iet projām, tad

viņai pakaļ jāmet ar pelēko akme-

ni. Ja grūtniecei lūgto nedod, tad

nedevējam notiek kaut kas ļauns

pie lopiem, bet ja grūtniecei met

ar akmeni pakaļ, tad pie lopiem
nekas ļauns nenotiek.

V. Krieviņš, Daugmale.

27412. Nedevēja sviež arī prasī-

tājai sāli pakaļ, bet tad prasītājas
bērnam piemetoties kašķis jeb citi

izsitumi. Kašķis viegli paglābjams:

bērniņu pa visām sešām mazgājot,

pieber ūdenim sāli klāt.

A. Rozenšteine, Saldus.

27413. Otra sieva skauzdama ne-

drīkst prasītājai sāli bērt pakaļ:
bērnam tad būšot izsitumi, kurus

neesot iespējams nodzīt, jo tādus

atriebumus nevarot nodziedēt.

K. Pētersons, Mežmuiža, Zemgale.

27414. Prasītājai projām ejot,

nedevēja tai nemanot iedur ar ada-

tu drēbē, tad viņai pašai kodis sa-

ēd drēbes, nevis liedzīgai.
K. Pētersons, Ventspils.

27415. Juozasorgoj švaku sīvī-

šu, jo švaka sīvīte atīt un kū na-

vin prosa vvlnos, voi gaļis, un jo

naīdūsi, tod nūtiks kaida nalaime

tam lūpeņam, nu kura ņamams

praseitais. Lai nanūtvktu nikaida

nalaime, tod vajag, sīvītei aizei-

mūt, pasvīst ar kū navin pēc juos.
Kod pasvīssi ar kūku, tod pīdzy-
mušais bārns grauzs kūkus, jo ar

zemi, tod ēss zemes un t. t., par
tū daži bārni pat ūgles ād.

A. Garijone, Domopole.

XXI. Grūtas sievas gulē-
š a n a.

27416. Grūtai sievai katru die-

nu kādu brīdi jāguļ, lai bērns mie-

rīgi gulētu.
K. Jansons, Plāņi.

XXII. Grūta sieva ko dod.

27417. Sieva, uz grūtām kājām
būdama, nedrīkst otram sviestu

dot. Bet ja tāds atraidīts prasītājs
ieķer sev pie pakaļas un saka:
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„Lai tu tā nočūlātu kā mana pa-

kaļa!" tad tas lēcoties viņas bēr-

nam, kurš allaž staigājot nopurdu-

lējies.
A. Ģēģeris, Vecpiebalga.

XXIII. Grūta sieva ko

ņem jeb aizkar.

27418. Lai bērs neaugtu zag-

lis, mātei jāsargās otram ko aiz-

tikt.

Kalnvagare, Ventspils.

27419. Ja grūta sieva zog, tad

bērns būs zaglis.
E. Laime, Tirza.

27420. Grūta mate nedrīkst zagt,

jo tad arī bērns zog.

E. Jepe, Palsmane.

27421. Jāsargās nagus palaist

(nagus kur pieķert), lai bērns ne-

būtu zaglis.
A. Rozenšteine, Saldus.

27422. Grūta sieva nedrīkst aiz-

tikt putnu olas perēklī, tad viņas
bērnam būs mūsains ģīmis. [Sal.
ģīmis.ļ

A. Ģēģeris, Vecpiebalga.

27423. Ja grūta sieva aizkar

bezdelīgas lizdu, tad viņas bērnam

būs raiba mute.

P. S., Preiļi.

27424. Nav jāaiztiek cūkas un

suņiem nav jāsper, lai bērnam ne-

būtu sari.

Bergmane, Dundaga.

27425. Grūta sieva nedrīkst cū-

ku ar kājām spārdīt, citādi bēr-

nam būs sari, kurus nevarēs iz-

dzīt.

A. Ārmans, Ludzas Zaļmuiža.

27426. Tada sieva nenes sivēnu,
lai bērnam nav saru.

A. Rozenšteine, Saldus.

27427. Mātei jāapskon, ka cūka

neizskrien pa kājstarpi, lai bēr-

nam nebūtu sari.
K. Pētersons, Tetele.

27428. Juo muotei grvutā stuo-

vūklī izskrīn syvāns caur kuoj-

stārpi, tod bārns pīdzvmst ar sa-

rim.

A. Borozinska, Barkava.

27429. Juo muotei gryutā stuo-

vūklī izskrīn vysta caur kuojstār-

pi, voi gails uzlāc mugorā, voi arī

muote ād putna spuornu, tod

bārns dzymst ar spuornu.
A. Borozinska, Barkava.

XXIV. Grūta sieva nes

ko priekšauta jeb

klēpī.

27430. Grūta sieviete nedrīkst

priekšautā nest putnu olas, tad

bērnam būs galva bez matiem.

K. Jansons, Plāņi.

27431. Grūta sieviete nedrīkst

nekā priekšautā nest, lai bērns ne-

būtu zaglīgs.
K. Jansons, Plāņi.

27432. Ja māte uz grūtām kā-

jām ko priekšautā nēsā, tad bēr-

nam (meitenei) liels vēders.

K. Jansons, Plāņi.

27433. Ja grūta sieviete nēsā

priekšautā sāli vai putraimus, tad

bērns būs vātains.

K. Jansons, Plāņi.

27434. Grūta sieva nedrīkst ne

ābolus, ne kartupeļus priekšautā

nest, tad bērnam augoņi metas.

E. Laime, Tirza.
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27435. Tāda sieva priekšautā
mēslus un putraimus nenēsā, lai

bērniem utis neaug.
K. Jansons, Plāņi.

27436. Ja grūta sieva nes priekš-
autā zirņus, tad bērnam būs kasus.

K. Jansons, Plāņi.

27437. Grūtai sievai priekšautā
ciba jānēsā, lai meitenei ir apaļas

gūžas.
K. Jansons, Plāņi.

27438. Kad sieva, kas uz grū-
tām kājām, nes cūkām ēst, tad tās

bērniņam augs sari acīs.

J. Steglavs, Jelgava.

27439. Ja tāda sieva klēpī mil-

tus nēsā, tad bērnam kājstarpiņas
sūt.

K. Jansons, Plāņi.

27440. Lužņas klēpī grābjot,
bērnam sitas augoni.

K. Pētersons, Tetele.

27441. Sieva neber kabata zir-

ņus, lai bērnam nebūtu kāšus.

A. Rozenšteine, Saldus.

27442. Ja sieva tādu ļaužu, tad

tā nedrīkst bērnu pie kristībām uz

rokām turēt, jo ja tur zemāki kā

savu bērnu, tad kristāmais bērns

mirs, ja augstāki kā savu, tad pa-

šas bērns mirs. [Sal. kristīšana.]

M. Kalniņa, Vandzene.

XXV. Grūta sieva nes pa-

dusē jeb azotē.

27443. Grūta sieva padusē mai-

zes donu nenēsā, lai bērniem pa-

duses nesūt.

K. Jansons, Plāņi.

27444. Sieva nebāž azotē ne

cimdus, ne pliku roku, lai pašai
nemestos roze krūtīs. Lai bērnam

nebūtu neskaidra galviņa, nemes-

tos kraupis, nav jāgrābj gruži

klēpī.
A. Rozenšteine, Saldus.

27445. Kad sieva, kas uz grū-
tām kājām, bāž ābolus azotē, tad

tās bērniņam metīsies augoņi.
J. Steglavs, Jelgava.

27446. Plikā azotē nav bāžami

ne āboli, ne rāceņi, ne pauti, lai

bērnam augoņi nesistos.

K. Pētersons, Raņķi.

XXVI. Grūtas sievas maz-

gāšanās un velēša-

nās.

27447. Māte, kas tāda, nemaz-

gājas neskaidrā ūdenī; tiklab ūde-

nim, kā traukam jābūt tīram.

Birkvalde, Lielsatiķi.

27448. Kad grūta sieva, drēbes

mazgādama un drēbes gabalu no

ūdens nogriezdama, to iekož zo-

bos, tad bērns sliekājot.
M. Dandēns un J. Upīte, Gatarta.

27449. Kad grūta sieva, drēbes

mazgādama krekla piešuvu griež
uz baļļas pusi, tad bērns esot dzē-

rējs.
M. Dandēns un J. Upīte, Gatarta.

27450. Ja grūta sieviete pie baļ-

ļas velējoties miezn, tad viņas
bērns miezn gultā.

K. Jansons, Plāņi.

27451. Juo muote grvutā stuo-

vūklī izveliejuse veira biksis izkar

uz sietinvs tai, ka storp storām

mīts, tod dzemdej divi bārnus.

A. Borozinska, Barkava.
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XXVII. Grūtas sievas da-

žādi darbi.

27452. Malku krāsnī bāžot, jā-
bīda rezgalis pirmais; atsprāklis
bīdot, maziņais dzemot ar kāji-

ņām pa priekšu. Teicēja to stingri
likusi vieķī pie saviem bērniem.

K. Pētersons, Raņķi.

27453. Ja grūtniece bāž žagarus

plītī ar tievgali pa priekšu, tad vi-

ņai dzimst ačgārni bērns.

V. Krieviņš, Daugmale.

27454. Žagarus nebāž ugunī ač-

gārnis (adžigārnis), rezgalim jāiet

pa priekšu, lai bērni un arī lopi

kārtīgi dzimtu.

Birkvalde, Lielsatiķi.

27455. Grūta sieva nedrīkst, alu

darot, mucai tapu griezt, lai bērns

nebūtu gultā tecinātājs.

K. Pētersons, Raņķi.

27456. Sienu grābjot, sievas ne-

cilā rokas pāri galvai, bet jem sie-

nu klēpiskis: rokas uz augšu svie-

žot, dzēnītis apmetas bērniņam

ap kaklu.

A. Rozenšteine, Saldus.

27457. Kas tādu ļaužu, nebāž

atslēgas aiz rinduka bantes, lai

bērnam austiņas nesāpētu, lai ne-

būtu tumšas ausis, lai būtu labi

dzirdīgs.
K. Pētersons, Raņķi.

27458. Tāda sieva necērp aitu,

lai bērns nedabūtu dzirkles, t. i.

lai sāpju mocīts neraustītos.

Vītole, Tetele.

27459. Ja sieva, kas tādu ļaužu,

pametot zaru aizlauztu, bērnam

veselu gadu jābrēcot; zars vējoda-
mies čīkstot, no kam auglim ne-

esot miera. Mātei, kas to nav ievē-

rojusi un kam bērniņš vienmēr

brēc, piektvakaru jāuzmeklējot un

jānolaužot aizlauztais zars.

K. Pētersons, Raņķi.

27460. Teicēja redzējusi maziņo

ar dzēnīli; māte, slotas zaros ieda-

ma, liekusi bērziņus.
A. Rozenšteine, Saldus.

27461. Sievai jāsargās augstu
kacēties, lai dzemdējot bērniņam
nemestos ap kakliņu vadols (nabas
saitīte, pavadiņa).

K. Pētersons, Raņķi.

27462. Ja sieviete ir zināmā stā-

voklī, tad tā nedrīkst līķi mazgāt,

citādi nākošais bērns būs melnā

sejā.
A. Aizsils, Lubāna.

XXVIII. Sieva nekož die-

gu.

27463. Gaidāmam bērniņam drē-

bītes šūdama, māte diegu nenokož

zobiem, lai bērns sapiktojies ne-

kristu otram klāt ar zobiem.

K. Pētersons, Raņķi.

27464. Kad sieva, kas uz grū-
tām kājām, kož diegu, tad tās bēr-

niņam būs reti zobi.

J. Steglavs, Jelgava.

XXIX. Grūta sieva sit jeb

kauj kustoņus.

27465. Teicēja pazinusi Snēpelē
meitu, kas, vecu ļaužu būdama, sa-

situsi grūtu cūku tik stipri, ka lo-

piņš izmeties. Meitai rādījies bēr-

niņš pēc it nekā, kā gaļas gabals.
Tādai sievai stipri jāsargās lopam,
visvairāk grūtam pārestību darīt:

tas pie pašas atdarās.

Kuplais, Kuldīga.
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27466. Lopu kaujot, tāda sieva

neskatās lopam acīs, tad bērnam

tādas briesmīgas acis, balti vien

skatās.

A. Rozenšteine, Saldus.

27467. Sieva atturas no lopu
kaušanas, pat tuvumā neiet, lai ne-

dzirdētu krākšanu. Ja to dzird,

bērns gulēdams, sēdēdams vai ru-

nādams krācot. Kāda sieva nokā-

vusi zostēvaini; viņai pārnācis zēns

ar plikumu pakausī. [Sal. zoss.]
K. Pētersons, Raņķi.

27468. Māte, kas uz grūtām kā-

jām, nevar cāļus kaut, tad bērnam

būs trīcēšana.
K. Str. no 80 g. v. Cerbuku

matēs, Kraukļi.

27469. Kāda sieva, kas pirmo rei-

žu bijusi tāda, vēžojot dzīvām var-

dēm plēsusi ādu zemē. Viņas bērns

13 nedēļu mutīti vien plātījis; ne

dzēris, ne ēdis, izticis no tam, ka

dzēriens liešus mutītē ieliets, jo

prasīt nevarējis.
A. Rozenšteine, Saldus.

27470. Mežā zalktis nav jāaiz-

tiek, jo tad bērnam ačiņas tā vien

šaudīsies un miesiņas būs dzeltā-

nas.

K. Pētersons, Ventspils.

27471. Tāda sieva nekādā ziņā
nedrīkst zalkti nosist, ja negrib
dzemdēt bērnu vai pavisam bez

pantu, vai kam panti nav saturīgi,
kas ir gaudens. K. vecsaimniecei

esot tāda gaudena meita, tāpēc

ļaudis ir sakot, ka māte būšot

zalkti nositusi.
K. Pētersons, Raņķi.

27472. Teicēja redzējusi puisē-

nu, kas līdz kādam desmitajam

dzīves gadam vienā gabalā klie-

dzis, locījies, un kam miesa bijusi

zvīnaina. Tēvs proti aizdedzinājis

pļavā žagaru čupu ap augošu ko-

ku. Žagariem degot, izlīdis zalktis,

glābdamies kokā. Tēvs raudzījis
zalkti atsist ugunī, pie kam kusto-

nītis visai spiedzis. Māte, kas biju-
si tāda, gan lūgusies, lai zalkti at-

stātu dzīvu, bet tēvs negribējis.

Bergmane, Dundaga.

27473. Nekož blusu, citādi bēr-

nam aizsmacis balss un būs dzel-

teni zobi.

A. Rozenšteine, Saldus.

XXX. Grūtas sievas tai-

sīšanas uz dzēra-

dēšanu.

27474. Sievai, kas ir uz grūtām

kājām, jāviļājas tādā vietā, kur

ķēve viļājas, tad ir vieglāki dzem-

dēt.
A. Ozoliņš, Barkava.

27475. Beidzamo mēnesi jānēsā

uz plikām krūtīm grāmatas lapa,
bībeles vai dziesmu grāmatas.

A. Rozenšteine, Saldus.

27476. Ja sieviete ir mātes stā-

voklī, tad viņai jālasa kāda grā-

mata, lai bērns varētu labi lasīt ie-

mācīties un būtu gudrs.
L. Neimane, Ikšķile.

27477. Grūtām sievām jālasa

grāmatas, tad arī bērni mīlēs grā-

matas.

E. Laime, Tirza.

27478. Grūtām sievām daudz jā-

dzied, tad bērni būs dziedātāji.

E. Laime, Tirza.

XXXI. Dzemdēšana.

27479. Dzemdēšanas sāpju ziņā
visas sievietes arī esot trejādas:

kuņas, Mārija un? I viegli izmetot
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bērnu, II grūši (grūti)-(Marija)

(„Man jau tas ir kā suņam par sē-

tu pārlēkt.")
K. Jansons, Plāņi.

27480. Bērnu skaišķa ziņā visas

sievietes esot trejādas: ķēves, cū-

kas, (ērzeļi).
K. Jansons, Plāņi.

27481. Sievu atmuguriski neved,

lai ačgārni bērni nedzem. [Sal. ie-

šana un bērns.]
K. Jansons, Plāņi.

XXXII. Sieva nedēļās.

27482. Kad sieva sešās nedēļas
ar miegu guļ, tad bērns ir kluss.

K. Jansons, Plāņi.

XXXIII. Vispārīgi maņi

par sievām.

27483. Kur jauna sieva pirmo
reiz miezn, tur tai zemē jānomet
veltis, lielsaites.

K. Jansons, Plāņi.

27484. Daudzi reižu sīvītes sasa-

lomoj sevišķi, kad ir divi ītales, un

dusmēs skrīn nu ustobas uorā, jo
ūtra trepēs īsvīst pēc juos duro-

vuos ar buteles dybynu, tod tai

ūtrai ītalei pīdzims kusls bārns.
A. Garijone, Domopole.

27485. Meitene guļ mātes mie-

sās kreisajā pusē, puika labajā

pusē.
L. Bičole, Zaļenieki.

SIEVIETE.

27486. Kad Dievs izņēmis Āda-

mam ribu, lai no tās radītu sievie-

ti, tad suns izrāvis to ribu un Dievs

ķerdams norāvis suņam asti, no

kuras tad radījis sievieti. Tādēļ arī

sievietei ir daudz blusu, tāpat kā

suņam. [Sal. suns.]

P. Š., Rauna. K. Jansons, Plāņi.

27487. Ja vīrietis ierauga no rī-

ta sievieti ar nepītiem matiem, tad

tā ir slinka saimniece.

M. Erdmane, Rīga.

27488. Sievietes galvu sēja polī-
tī (uz pakauša), pusmeita uz pus-

galvas, bet meitas gāja kailu gal-

vu. (Pusmeita tāda, kurai meitā

bērns).
K. Jansons, Plāņi.

27489. Kad sieviete guļ ar ap-

sietu galvu, tad Laime raud.

J. Steglavs, Jelgava.

27490. Sievietēm, kam resni kā-

ju stilbi, būs daudz dēlu.

V. Hazena, Nītaure.

27491. Ja sievietei ir resnas gū-

žas, tad viņa dzemdē puikas, ja
tievas, tad meitenes.

P. S.. Ropaži.

27492. Sievietes, kuram plati

priekšējie zobi, būs saimnieces.

M. Driņķe, Ranka.

27493. Ja rītos, izejot no mājas,

pirmo satiek sievieti, tad to dienu

nekas labi neizdosies, ja vīrieti, tad

ies labi. [Sal. ceļošana.]

K. Corbiks, Jelgava.

27494. Ja no rīta pirmo satiek

sievieti, tad jānāk atpakaļ un jā-

apsēžas pie krāsns, tad nekas ļauns
nebūs.

K. Corbiks, Jelgava.

27495. Ja sieviete nāk pretī ar

tukšām rokām, tad uzņēmums ne-

izdodas, ja ar pilnām, tad izdo-

das.

V. Spandegs, Pociems.

27496. Ja mednieks iet uz me-

dībām un satiek ceļā sievieti, tad

nebūs laimes.

P. Š., Rauna. K. Pavasare, Drabeši.
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27497. Ja sieviete nejauši olu

čaulas samin, tad tai baltie ziedi

vienmēr nākot.
K. Jansons, Plāņi.

27498. Ja sieviete kāpelē pār
vīru darbarīkiem, tad rīki ātri no-

dilst, saplīst.
A. Kundziņa, Talsi.

27499. Veca mēnesī sievieti ne-

var apaugļot.
J. Simbruks, Bauska.

27500. Ar zemē atrastu kokasu

vāģu tapu var padarīt katru sie-

vieti pieejamu, ja tur, kur tā ūde-

ni nolaidusi, viņai nezinot, iesit

minēto tapu zemē.

K. Jansons, Plāņi.

27501. Ja sievieti laulā, kad vi-

ņai ir ziedi, tad tai daudz bērnu

dzem.

K. Jansons, Plāņi.

27502. Ja sievietei neveicas ātri

iekurināt uguni un tā arī nedeg,
tad vīrs valdīs par viņu.

L. Berkholce, Vaive.

27503. Ja sieviete bāž ačgārni
malku krāsnī, tad tai ačgārni bēr-

ni dzem.

K. Jansons, Plāņi.

27504. Sievietei, kurai ejot kā-

ju pirkstgali vairāk izliecas uz ār-

pusi, cinata atrodoties vairāk

priekšpusē vēderam un tā esot arī

vispārīgi derīgāka; sieviete, kurai

kāju pirkstgali ieliecas uz iekšu,

esot augšējai pretējas dabas.

J. Jansons, Plāņi.

27505. Dzimuma loceklis sievie-

tēm reiz bijis padusē, kāpēc tur vēl

tagad spalvas aug.
K. Jansons, Plāņi.

27506. Katru sievieti, ja tiekot

tik tai jau guļus gultā klāt, varot

sajodināt, ja tā ļaujoties aptaustīt
kreiso pupu.

J. Jansons, Plāņi.

27507. Ja ēdot sieviete nejaušis
strebj ar divām karotēm, tad viņa
jaucas ar diviem vīriem.

K. Jansons, Plāņi.

27508. Ja mēnešziedu laikā sie-

viete gar zirņu lauku iet, tad zir-

ņos metas rūsa.

K. Jansons, Plāņi.

27509. Mēneša gaismā sievietes

pie akas nedrīkst atlocītiem brun-

čiem ūdeni smelt.

K. Jansons, Plāņi.

27510. Ja sieviete priekšautā zir-

ņus nes, tad viņas aitām nāk raibi

jēri.
K. Jansons, Plāņi

27511. Ja sieviete nēsā cimda

zirņus, tad aitām nāk raibi jēri.
K. Jansons, Plāņi.

27512. Kad sievietes kāpuļo pā-

ri pār vīru darba rīkiem, tad tie

drīz saplīst un aiziet niekos.

B. Blumbachs, Lībagi.

27513. Ja mājās ienāk kāda sie-

viete ar lakatu apsegusies, tad vi-

ņai vajaga lakatu noņemt, lai vis-

tas olas dēj.
E. Pūriņš, Skujene.

27514. Jo sīvītes sovā storpā

plēšās, tad byus slvkts laiks.

M. Apeļs, Stoļerova.

27515. Jo buobas sova storpa

plēšas, tad byus slvkts laiks.

V. Pilipjonoks, Asūne.
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27516. Sieviete nekad nedrīkst

palāsēs mīzt, citādi viņas bērni

mīzīs gultā.
E. Zommere, Rauna.

Sieviete sapnī.

27517. Ja sapnī ir lielā dāmu sa-

biedrībā, tad būs nepatikšanas, sli-

mība.
M. Zaube, Rīga.

27518. Ja sapinis ar sievieti ko-

pā guļ, tad paliek slims.

K. Jansons, Plāņi.

27519. Ja sieviete nāk nakti sap-

nī pie cilvēka, tad tas nozīmē sli-

mību.

K. Bika, Gaujiena.

27520. Ja sapnī redz sievieti, tad

dabūs kādu slimību.

J. Jurjans, Jaungulbene.

27521. Ja sapnī redz sievieti, tad

ir slikti. [Kontrasts: vīrietis.]
J. Kalniņš, Druviena.

27522. Kad sapnī redz sievietes,

tad sagaidāma slimība.

K. Meiers, Lubāna.

27523. Sveša sieviete sapņos

vēsta slimības.

E. Rudīte, Jaunpiebalga.

27524. Ja sapnī redz sarkanu

sievieti skrienam, tad būs uguns-

grēks.
J. Jurjāns, Jaungulbene.

SIEVU MĒTRAS (Nepēta cata-

ria).

27525. Sievu mētras derot tēja
zīdala pavairošanai.

R. Bērziņš, Annenieki.

SIJA.

27526. Ja sijas brakšķ, tad tanī

mājā kāds nomirs.

R. Kalniņš, Lubāna.

27527. Kad mājā sijas sāk čīk-

stēt, tad drīz kāds no mājiniekiem
mirs.

J. Kladnieks, Lubāna.

27528. Ja mājas sijas čīkst, tad

tai mājā kāds mirs.

A. Oše, Lubāna.

27529. Ja istabai sija brīkšķ, tad

mirs kāds.

E. Zirnītis, Lubāna.

27530. Kas sēž zem verbaļķa,
tam būs laime kāršu spēlē.

A. Priedīts, Rūjiena.

27531. Sapnī ja redz griestu siju
ielūstam, tad mājiniekos kāds

mirs.

A. Liepiņa, Lubāna.

SIKSPĀRNIS.

I. Brīnišķīgas īpašības.

27532. Sikspārņa kodums nekad

nesadzīst.

Z. Prauliņš, Aumeisteri.

27533. Ja sikspārnis iekož ro-

kā, tad roka nopūst.

R. Svekre, Valka.

27534. Sikspārņi zīž cilvēkiem

asinis.

Z. Lancmanis, Lejasciems.

27535. Ja sikspārni sit ar nāt-

rēm, tad viņš spiedz, un kas to

spiegšanu dzird, tas paliek kurls.

Z. Lancmanis, Lejasciems.
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27536. Lēli nedrīkst sist, jo si-

tot viņš spiedz un no tā var palikt
kurls.

O. Darbiņš, Birži.

27537. Kad sikspārnis aizbļauj,
tad paliek kurls.

R. Bērziņš, Džūkste.

27538. Ka svkspuorņs čarc

(bļaun), tad pēc tam asūt nalaime.

A. Pastars, Vārkava.

27539. Ja noķerot sikspārni un

iedodot puišam, tad to dabūnotpar
vīru.

H. Lindberga, Veselauska.

27540. Kod pi zemnīka ustobvs

padeju svādīn beigšonvs maija mē-

nesja atskrīs peļa ar spuornim,
itei pīzīmēj, ka byus lobs gods un

labi izaugs maize.

V. Podis, Rēzekne.

27541. Piektā vakarā jānoķer

sikspārnis un jātur padusē svied-

ros, kamēr nobeidzas. Kas tā dara,
tam arvien būs daudz naudas.

F. Brīvzemnieks, 1881. VI, 200.

11. Sikspārņa brīnišķī-

gie kauli.

27542. Lielo piektdienu vajag

noķert sikspārni un pusnaktī ielikt

skudru pūznī. Ausis jāaizbāž un

ātri jāskrien projām. Kad dzirdot

viņa čīkstēšanu, tad paliekot kurls.

Piektdienas rītu jāiet uz pūzni, ku-

rā atrodoties no apēstā sikspārņa

pārvērties kāsītis. Kuru ar šo kāsī-

ti pieķerot, tas tūlīt ejot pakaļ; ar

otrā galā esošu kruķīti varot atkal

atsvabināt.
P. Irlavs, Zaļenieki.

27543. Jāsaķer sikspārnis, jāie-
liek mālu traukā ar šauru augšu,
tad jāizrok skudru pūznī bedre, jā-

ieliek tur tas trauks un jāskrien,
cik ātri vien var projām. Tad var

izdziedēties no slimības. Bet ja
dzird sikspārni spiedzam, tad pa-
liek kurls.

F. Brīvzemnieks, VI, 193.

27544. Kas grib, lai visas viņa

lūgšanas piepildās, tam jānoķer
sikspārnis un Jāņu naktī pīkst.
12-os tas jāaiznes uz skudru pūzni.

Atpakaļ skrejot, jāaizbāž ausis, lai

nedzirdētu sikspārņa pīkstēšanu,

jo tad paliek kurls. Kad skudras

sikspārni saēdušas, tad atlikušie

kauliņi jāsalasa, un, tiklīdz no ot-

ra ko lūdz, kauliņi jāpieliek pie

viņa rokas, tad lūgumu tūliņ iz-

pildīs.
J. A. Jansons, Gaujiena.

27545. Ja meita grib, lai viņas
izredzētais puisis to mīl, tad jā-

noķer dzīvs sikspārnis un jāiemet
skudru pūznī. Pēc trim dienām jā-
aiziet pakaļ un jāpaņem krustkau-

liņi. Ar to tad puisim jāieskrambā
— un puisis būs rokā.

J. Zanders, Zaļenieki.

27546. Ļaudis melš, ka sikspār-

ņi lienot skursteņos un ēdot cūkas

speķi.
Balss, 1885, 38.

27547. Sikspārņu asinis esot nā-

vīgas. Ja ar sikspārņa asinīm iz-

smērējot plintes stobru, tad ar to

plinti varot nošaut katru dzīv-

nieku.

Balss, 1885, 38.

27548. Ja sikspārņa asinis pie
miesas tiek, tad miesa pūst tai vie-

tā. [Sal. zaltis.]
A. Biša, Vijciems.

27549. Sikspārnis ķeras matos,

tādēļ ar pliku galvu pa vakariem

ārā nedrīkst iet.

J. Ķikuts, Nīca.
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27550. Jauni puiši nosit sikspār-
ni, uzliek to uz skudru pūļa, kas

tad apēd tā miesu, ka atliek tikai

vairs kauli, kuru starpā ir viens

kāsītim, otrs kruķītim līdzīgs kau-

liņš, ar kuriem varot jaunas mei-

tas pievilkt un atbīdīt. [Sal. brīnu-

ma lietas.]
Balss, 1885, 38.

27551. Ja grib dabūt brīnuma

kāsīti un skruķīti, tad dzīvs sik-

spārnis jāuzliek uz skudru pūļa,
lai skudres to apēd, bet pašam
steigšus jābēg projām. Ja dzird

sikspārni spiedzam, tad paliek
kurls, ja redz viņu mokāmies, tad

paliek akls, un ja bēgot krīt, tad

paliek klibs. Uz skudru pūļa no

sikspārņa paliek tikai divi kauli:

kāsītis un skruķītis. Ko ar šo kā-

sīti aizķer, to visu var dabūt, un ar

skruķīti atkal visu var atbaidīt. Tā

par piemēru, puisis ar kāsīti var

pievilkt kaut kuru sievieti un ar

skruķīti atkal atraidīt. [Sal. kaķis,

vardes.]
J. Rubenis, Ērgļi.

27552. Sikspārnis jāieliek skalu

kastītē un jāuzliek uz skudru pū-

ļa, pašam jābēg ātri prom, lai ne-

dzirdētu sikspārņa bļāvienu. Otrā

rītā kastītē atradīšot līku kauliņu.
Ar šo kauliņu jāaizkabina (jāaiz-

metina) puisim, tad tas gribēšot.

O. Darbiņš, Birži.

27553. Kad saķer sikspārni, ie-

liek to kurvītē, nones uz skudru

pūli un ieliek to, tad skudras ap-
ēdīs sikspārņa gaļu, atliks tikai

kauliņi. Tanīs kauliņos būs viens

krustiņš, kuru nēsājot visu ko zi-

nāsi, kur kas ir.

J. Rupjais, Asūne.

27554. Vajaga noķert sikspārni,
ielikt podā, podu apsegt ar lakatu

un tur krustiski izgriezt četrus

caurumus. Podu ar sikspārni va-

jaga aiznest uz skudru pūli. Tur

jānoliek pods un pašam ātri jā-
skrien uz māju. Ja nedzird sik-

spārni spiedzam, tad viss būs labi;

bet ja dzird, tad pašam uz vietas

jāmirst. Pēc septiņām dienām ir

jāiet pēc sikspārņa kauliem un tie

visi jāpārnes mājā. Tad jānostājas

pret spieģeli un katrs kauliņš jā-

jem mutē. Viens kauliņš nu būs

tāds, kas dara cilvēku neredzamu.

Kad to ieņem mutē, tad skatītājies
sevis spieģelī nevarēs redzēt.

V. Juoņus, Postiņa.

27555. Sikspārnim labās puses

spārnu vidū ir kauliņš. Vīriets lai

to iesien pīckā, un lai per pa bruņ-
čiem to sievieti, ko grib: tad tā ies

tūlīt pakaļ, kaut vai uz elli.

A. Elksnītis, Prauliena.

27556. Ja grib pieburt meitu, va-

jaga pilna mēneša naktī nošaut ar

sudraba skrotīm sikspārni. Veca

mēneša naktī sikspārnis, nevienam

nezinot un neredzot, jāvāra rijas
jeb pirts pavardā. Kad gaļa no

kauliem novārīta, jāizņem spīļu

kauliņš. Ar šo kauliņu jāpiebikstot
meitai trīs reizes, tad tā tūliņ pati

pakaļ skrejot.
Tautas Kalendārs, 1925. g.

27557. Ja meita iemīļotu puisi

grib iegūt par savu, tad jānoķer

sikspārnis un jāizņem tam kaula

āķītis, ar kuru iemīlētam puisim

jāaizķer aiz drēbēm.

K. Krastiņš, Dzērbene.

27558. Meitas dod skudrēm no-

ēst dzīvu sikspārni, lai ar tā kau-

liem pievilktu puišus.
M. Navenickis, Zasa.
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27559. Vajaga noķert sikspārni
un ar tā asinīm rakstīt vēstuli: kas

lasīs, tā tūlīt mīlēs.

A. Elksnītis, Prauliņi.

27560. Vajag nūgvut svkspuorni
un uzsvīst tū uz skudru pvuliņa.
Patim cik spāka bēgt prūjuom, jo
kai jū skudras suoc kūdīt, jis brīs-

mīgi bļaun. Un jo svīdējs izdziers

juo bolsu, tad tvulīt paliks kūris.

Bet jo jam laimēsīs labi, nadzier-

žūt nikuo, izbēgt, tad par laiku va-

jag aizīt uz skudru pvulini. Skud-

ras apādūt vysu sykspuorni un pa-

matūt tikai divi kaulus — skru-

čīti un sokumiņus. Tad dzeivi var

grūzīt pēc patykas. Kas pateik, tū

tikai paviļkt ar skručīti, tai i lips
kluotvn. Kas ir rībīgs, tū ar soku-

miņim pastumt nūst, tys bēgs vy-

sod prūjuom.

T. Beča, Preiļi.

111. Sikspārnis laika zī-

lēšanā.

27561. Kad sikspārņi vakaros

apkārt lidinās, tad būs labs laiks.

S. Gūberts, 1688.

27562. Ja sikspārņi lido zemu —

būs lietus.
M. Rullē, Lubāna.

27563. Ja redz vakaros sikspār-

ņus lidojot, tad būs skaists laiks.

L. Berkholce, Vaive.

27564. Ja apkārtnē naktīs ir

daudz sikspārņu, tad būs karš.

J. Zvaigzne, Rēzekne.

SILS.

27565. Ja sili ziemu smagi šņāc
— gaidāms atkusnis.

A. Jugane, Beļava.

27566. Sils smagi šņāc — bus

lietus.
J. A. Jansons, Rāmuļi.

SILVESTRA DIENA.

27567. Silvestra dienas vakarā

vāra meitas mēmo putru. Tam no-

lūkam jāņem trīs pirkstmices
ūdens, trīs pirkstmices sāls, trīs

pirkstmices miltu. Vārītājām va-

jag būt trim. Vārot nedrīkst ne

smieties, ne runāt. Putra jāēd va-

karā gulēt ejot. Sapnī tad gribas
dzert; kas nāk ūdeni sniegt — tas

būs brūtgāns. [Sal. Jaunsgads, Zie-

massvētki.]
R. Bērziņš, Džūkste.

SIĻĶE.

27568. Ja ēd siļķes galvu, tad

būs gudrs; bet ja ēd asti, tad būs

labs peldētājs.
L. Neimane, Ikšķile.

27569. Ja ēd siļķes galvu, tad

var sazvejot daudz zivju.
A. Edelmanis, Raņķi.

27570. Siļķes ēdot jānorij siļķes
acis nesaēstas, tad nemaldās.

J. Rubenis, Ērgļi.

27571. Kad siļķes aci ēd, tad

nav bailes.

Atbalss k. 1892., J. Kriķis,
Starti.

27572. Kad siļķes aci apēd, tad

nav bailes.
P. Zeltiņa, Ikšķile.

27573. Kas apēd 99 siļķu acis,
tā nevar noburt.

K. Jansons, Plāņi.

27574. Kad noēd trīsdeviņas siļ-

ķu acis, tad nekad ceļā nemaldās.

J. Jansons, Plāņi.
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27575. Ja siļķes acis cd, tad pui-
ši ieskatās.

M. Valdmane, Zaļāmuiža.

27576. Kad siļķes asti ēd, tad

suņi rej.
R. Bērziņš, Džūkste.

27577. Ja siļķes asti cd, tad su-

ņi rej.
M. Valdmane, Zaļāmuiža.

27578. Kad siļķes vai cūkas asti

ēd, tad suņi plēš.

J. Treimans, Berze.

27579. Ja ēd siļķes asti, dabu

kalpu dēlu par vīru.

A. Miglava, Rīga.

27580. Siļķes nedrīkst sākt ēst

no astes, jo tad tās zvejniekam
skrien atpakaļ jūrā.

V. Vintere, Matīši.

27581. Siļķes un reņģes nedrīkst

no astes ēst, tad redzēs daudz

čūsku.
A. Bulēne, Turaida.

27582. Siļķi vajaga sākt ēst no

galvas, tad neviens nevarēs nolā-

dēt.

V. Priedīte, Mālpils.

27583. Siļķi vajaga ēst no astes

gala, tad neslāpstot. [Sal. reņģe.l
(Jūrmalnieku ticējums.)

J. Širmanis, Vilzēni.

27584. Ja siļķi sāk no astes ēst,

tad dzert negribas.
A. Rode, Meņģele.

SIMJŪDA DIENA.

27585. Simjūda dienā notiek ve-

co barošana. Sasauc visus miroņus

un dod tiem ēst un dzert. Barību

liek zem kokiem, sevišķi ozoliem.

Kausiņus liek uz pirts krāsns ko

pērties. Vecajiem dod arī kāsīšus,

lai vij auklas. Beigās liek viņiem
atkal iet projām. Svešiem veco lai-

kā nav devuši nekā ēst, tādēļ arī

paši nekur nebraukuši ciemā.

K. Str., no 80 g. v. Cerbuku

mātes, Kraukļi.

27586. Simjūda dienas vakarā

mēdza dzīt urgučus, t. i. ļaunus

garus. Tad pievārīja papilnam ga-

ļas un piecepa papilnam plāceņu,
bet neviens no mājas ļaudīm ne-

drīkstēja no visa tā ēst, kamēr ne-

bija urguči izdzīti un labi dievēkļi
no tā ēduši. Dažās vietās arī urgu-

čiem uzlika pilnu bļodu gaļas uz

krāsns, bet citu visu aiznesa uz

klēti. Kad urguči bija izdzīti, saim-

nieks gāja uz klēti pēc ēdamā. Pa-

priekšu tam nu vajadzēja visu to,

ačgārni ejot, apnest ap dzīvojamo

māju un tikai tad drīkstēja nest

iekšā un celt priekšā citiem mājas

ļaudīm. No visa tā vajadzēja bau-

dīt saimniekam pašam pirmajam.
V. Strautiņš, Zelgauska.

27587. Simjūdā ēdienu nevāra.

Simjūdā saimnieks pirmais lauž

maizi, lej ēdienu un tura lūgšanu.
K. Jansons, Vijciems.

SIMTKĀJI.

27588. Simtkāju utis bērnam daž-

reiz iemetoties acīs iekš skropiem.
Plakstieni tad metoties resnāki.

Uts maza, balta, mazāka nekā sku-

telīte (pie lopiem). Dziedina ar

drusciņu spranckrīta un medus.

Dažkārt jāgriež plakstiņi zemē un

jākasa ārā.

A. Rozenšteine, Saldus.

SIRDĪGS CILVĒKS.

27589. Sirdīgiem cilvēkiem labi

maize rūgst.
K. Jansons, Plāņi.
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27590. Kad sapnī redz kādu itin

dusmīgu cilvēku, tad tas tam dzī-

vē ir labs un uzticams.

Aronu Matīss, Bērzaune.

SIRDS.

27591. Nokauta lopa sirdij ir

jānogriež gals un „ausis", lai viņš
nedzirdētu un nejustu, ka viņa

gaļu ēd.
P. Š., Rauna. K. Jansons, Plāņi.

27592. Nokautam kustoņam jā-

nogriež sirds galiņš un jānomet

zemē, lai kāvējam rokas nedreb.

K. Jansons, Plāņi.

27593. Vārot kāda dzīvnieka

sirdi, vajag nogriezt tās galiņiem

austiņas, lai nav bail un lai nepie-

līp kādas nelaimes.

M. Macpane, Alsunga.

27594. Ja pēc lopa (cūkas, aitas,

liellopa) nokaušanas sirds galiņu

nepārgriež, tad tas ir grēks. Sirds

galiņu pārgriež vai nu X vai

veidā. Ja to nedara, tad sirds vēl

ilgi dzīvo un tai jāmocās. Šis pa-

radums še ir spēkā, un tam tic vēl

šodien.

I. Erlachs, Uguņciems (Upes-

grīvas pag.).

27595. Kad cūka nokauta, tad

jānogriež sirds galiņš, lai dzīvība

izietu laukā.

H. Skujiņš, Smiltene.

27596. Cūkas sirds gals jāno-

griež, lai ēdājs nebūtu dusmīgs.

Tāpat jānogriež „sirds klapi", lai

sirds ~neklapētu."
A. Aizsils, Vietalva.

27597. Ja ēd dzīvnieka sirds pa-

šu galiņu, tad ēdējs paliks sirdīgs.

V. Slaidiņa, Drusti.

27598. Nedrīkst lopa sirds gali-

ņu pašu ēst, tad sirdīgs izaugs.
L. Pilsētniece, Vecpiebalga.

27599. Kas sirdi cd, tas paliek
sirdīgs.

P. Š., Rauna.

27600. Maziem bērniem nedrīkst

dot sirdi ēst, tad izaug sirdīgi.
A. Ratniece, Pabaži.

27601. Maziem bērniem nedrīkst

dot dzīvnieku sirdis ēst, tad tie

esot cietsirdīgi.
E. Kampare, Skrunda.

27602. Nedrīkst sirdi ēst, tad

nevar dusmas savaldīt.

V. Hazena, Nītaure.

SIRDSKAITE.

27603. Buldurjaņu novārījums
dzerams pret sirdskaiti.

P. Zeltiņa, Ikšķile.

27604. Ja vāja sirds un nervi,

tad izrok balderjāņa sakni. To iz-

žāvē, saberž un izmērcē degvīnā.
Tas stiprina kā sirdi, tā arī ner-

vus.

A. Aizsils, Lubāna.

SIRDSPUĶĪTES.

27605. Sirdspuķīšu novārījums

jādzer pret sirdskaiti.

P. Zeltiņa, Ikšķile.

SIRMĀ STUNDA.

27606. Sirma stunda ir vakara

krēslas stunda.
P. S., Latgale.

SIRSINS.

27607. Kad sirseņi deviņas rei-

zes iekož, tad cilvēks nomirst.

Z. Lancmanis, Vecgulbene.
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SISENIS.

27608. Ja siseņi zemē dzied, tad

vairākas dienas būs jauks laiks; ja
kokos, tad būs lietus.

E. Laime, Tirza.

27609. Ja siseņi laižas vasaru

pa lauku, tad gaidāms pērkons.
V. Poriete, Palsmane.

27610. Ja daudz siseņu gaisā,
tad būs daudz sēņu.

V. Pilipjonoks, Asūne.

27611. Kad siseņi kokos, tad tas

uz lietu, bet ja zemē, tad uz sausu

laiku.

A. Pelēcis, Jaunpiebalga.

27612. Kad vasara sisenis dzied

kokā, tad būs lietus.

ļ, Stirna, Skrunda.

27613. Kad vasara sisenis dzied,

tad būs jauks laiks.

i. Stirna, Skrunda.

SIŠANA.

27614. Kam sitot smaga roka,
tam gadīsies sieva atraikne ar de-

viņi bērni.

K. Jansons, Plāņi.

27615. Par galvu nevar sist, tad

sajūk ticība.

A. Salmans, Balvi.

27616. Ja sper dzīvniekam jeb
cilvēkam, tad nopūst kājas. Rokas

nopūst, ja sit tēvam jeb mātei.

K. Corbiks, Ozoli.

27617. Ja māte sit bērnam ar

roku par muti, tad viņa atsit bēr-

nam pakaļu: bērns vairs nevar iek-

šās gāzes noturēt.

K. Jansons, Plāņi.

27618. Ja bērnam sit pa pirk-
stiem, tad tam viss kas krīt no ro-

kām laukā.
A. Done, Liepāja.

27619. Otram nedrīkst sist ar

cimdu vai zeķi, tad atsitot aitām

vilnu (neaug vilna).

H. Krastiņa, Rīga un Ropaži.

27620. Kad ar trauku lupatu sit,

tad suņi plēš.
J. Treimans, Bērze.

27621. Otram nevar sist ar trau-

ku lupatu, tad tas mīž gultā.
P. Lacis, Skujene.

27622. Kas sit ar lupatu, tam

bērni staigā noplīsuši.
Z. Klūga, Penkule.

27623. Kas sit ar lupatu, tam

bērni būs līkiem deguniem.

K. Jurjāne, Penkule.

27624. Ja meita kam sit ar trau-

ku mazgājamo lupatu, tā dabū

dzērāju vīru.

H. Šiliņa, Penkule.

27625. Kad ar slotu sit, tad da-

bon kašķi.
J. Treimans, Bērze. J. Niedre,

Džūkste.

27626. Ja otram cilvēkam sit ar

slotu, tad aug tārpi vēderā.

H. Šiliņa, Penkule.

27627. Ja kaķim sper ar kaju,

spērējam peles acis izēd.

A. Veiss, Penkule.

27628. Ja lopiem ar kāju sper,

uz sejas metas pumpas.
H. Šiliņa, Penkule.

27629. Ja sievas cūkai ar kāju

sper, bērniem rodas sari [skat. sa-

ru pēršana].
H. Šiliņa, Penkule.
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27630. Kad otram ar akmeni

sviež, tad to roku pēc miršanas ne-

var aprakt: tā lienot no zemes ārā.

H. Šiliņa, Penkule.

27631. Ja cilvēkam sper ar kā-

jām, tad suņi krīt klāt.

H. Šiliņa, Penkule.

Sišana sapni.

27632. Kad nakti sapnē nāk

kāds sist, tad sērga būs.

A. Šlesere, Kuršu kāpas.

27633. Ja sapnī otram sit, tad

tas paliek slims.

J. Jurjāns, Jaungulbene.

27634. Ja sapnī kāds tevi sit,

būsi slims.

L. Ozole, Rīga.

SIVĒNI.

27635. Ja sivēni rodas ziemeļa

vējā, tad tos vajaga apbrūzgāt ar

aukstu ūdeni, citādi viņi nepie-

jemsies.
F. Brīvzemnieks, 1881. VI, 201.

27636. Kamēr sivēni pie mātes

zīž, viņu vēl nevajaga mazgāt; bet

kad tie ir atšķirti, tad ir labi, kad

tos bieži mazgā. Kad sivēniem ir

melni zobi, tad tos ar stangām va-

jaga nokniebt.

S. Gūberts, 1688.

27637. Tadi zobi vēl nesen tika

kniebti.

P. Š., Rauna.

27638. Kad cūkai piedzimst bēr-

ni, nedrīkst teikt: „Vai, kā žur-

kulēni", tad cūka visus apēdīs.
L. Valkīre, Tāšpadure

27639. Sivēnus nedrīkstot par

žurkām saukt, tad cūka tos noē-

dīšot.

E. Gaile, Aumeisteri.

27640. Mazus sivēnus vajaga
saukt pa lācīšiem, tad tie aug lieli.

E. Jēpe, Palsmane.

27641. Kad cūkai atnāk sivēni,

tad viņus nevajaga saukt par sivē-

niem, bet par ruksīšiem, tad tie

labi aug.
P. Zeltiņa, Ikšķile.

27642. Jauna mēnesī radušies

sivēni labāk barojas.
E. Lacis, Tirza.

27643. Sivēniem ar cuku tau-

kiem mutes izsmērē.

K. Jansons, Plāņi.

27644. Sivēnus nevar pirkt ve-

cā mēnesī, jo tad viņi labi neaug.

K. Arājs, Virbi.

27645. Kad sivēnus ņem audzē-

šanai, tad jāskatās, kuriem ir res-

ni pupi pie pakaļas kājām, tiem

uz priekšu būs pašiem labi sivēni.

P. Zeltiņa, Ikšķile.

27646. Tie sivēni, kas ēd no bei-

dzamiem pupiem, tie paliek citiem

pakaļā un pūlītē ir mazākie.

H. Skujiņš, Smiltene.

27647. Sivēnus pirkot, jāņem

sauja migas no vecās mājas līdz.

[Sal. Jurģa diena.]
E. Gaile, Trikāta un Rūjiena.

27648. Pērkot sivēnus, pircē-

jam jāņemot no pārdevēja salmiem

drusku līdzi, tad sivēni labi ēdī-

šot un būšot mierīgi.
A. Zebuliņš, Vidriži.



1670 Sivēni

27649. Maziem sivēniem pakai-
šās jāmet rugāju salmi, tad sivēni

aug lieli un smagi.
V. Ķiņķeris, Madona.

27650. Pirkot sivēnus, jāņem arī

miga līdz, jo tad ies uz roku.

J. Zvaigzne, Rēzekne.

27651. Ja uz tirgus pārdod si-

vēnus un laiž pircējam pašam ar

savām rokām no vezuma ņemt no-

pirkto sivēnu, tad pārdevējs atdo-

dot pircējam savu laimi.

H. Skujiņš, Smiltene.

27652. Sivēnus pārdodot, ne-

drīkst pārdot pa pāram, citādi

turpmāk cūku audzināšana nevei-

cas.

A. Pliens, Meirani.

27653. Sivēnus uz citu būdu

pārvietojot, jaunā būdā jāliek
drusku no vecās migas, tad sivēns

jaunā būdā mierīgi guļ.
A. Mencis, Puikule.

27654. Kad sivēnus pērk, tad

jāpaņem līdz drusku migas, lai si-

vēni būtu mierīgi.
E. Laime, Tirza.

27655. Ja nopērk sivēnus un at-

ved, tad pirmo reizi jābaro no pan-

nas, lai nebēg prom.

A. Ozoliņa, Taurene.

27656. Ja nopērk sivēnus, tad

mājā nesot vajag nesējam ēst; tad

būs labi ēdēji.
Lagzdiņa, Sabile.

27657. Jaunu sivēnu mājās at-

vedot, jāpaņem 3 akmeņi, jāiemet
sivēna būdiņā, tad jāielaiž sivēns,

jāiekāpj pašai saimniecei, jāpaceļ
svārki un jāpiesit sivēna purniņš

3 reizes pie gūžas, tad sivēns pro-

jām nebēgot.
V. Priedīte, Rencēni.

27658. Ja sivēns pasprūk (aiz-

mūk), tad trauks, no kura tas ēdis,

jāapgriež uz otru pusi (apkārt), un

sivēns pārnāks mājās. [Sal. cūka.]
A. Tidriķe, Pabažu jūrmala.

27659. Kad sivēns pasprūk un

aizskrien, tad jāiet pie krāsns un

jākasa pelni ārā, tad nāk mājā.
V. Spandegs, Pociems.

27660. Sivēni jāliek aizgaldā ar

pakaļas galu pa priekšu, tad labi

barojas un šķiņķi lielāki.

E. Lacis, Tirza.

27661. Sivēni būdā jāliek ar pa-

kaļkājām pa priekšu, tad tie ārā

nelēks.
A. Tidriķe, Pabažu jūrmala.

27662. Kad sivēnu nopērk, viņš

jāmet aizgaldā uz galvas, tad ne-

rokas.

E. Laime, Tirza.

27663. Ja sivēnus met aizgaldā
barot, tad tie nav jāmet ar priekš-

kājām un galvu uz zemi, bet it kā

sēdus uz pakaļas kājām, lai tie la-

bi barotos un nerakņātos ar purnu

pa mēsliem.
E. Zommere, Rauna.

27664. Kad sivēnu liek aizgal-
dā, tad jāņem akmens un ar to jā-

noglauda sivēnam trīs reizes mu-

gura un akmens pa priekšu jāie-
sviež aizgaldā, tad sivēns guļ uz

migas.
A. Aizpurve, Lubāna.

27665. Sivēnus nedrīkst uz ple-
ciem nest, tad sivēns lec pāri bū-

das sētai.

A. Mencis, Puikule.
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27666. Ja sivēnus ar zirņiem
baro, tad tiem aug līkas kājas.

A. L.-Puškaitis.

27667. Kad sivēni slimo, tad tos

sviež maizes krāsnī, no kuras ne-

ilgi kā ir maize izvilkta.

P. Š., Skaista.

27668. Ja sivēni noburti un tiem

ir caureja, tad no ļaunā cilvēka

pasliekšņa ar naža galu 3 reiz jā-

uzņem smiltis un tās jāpieliek pie
sivēnu ēdiena, tad sivēni paliks
veseli.

A. Tidriķe, Pabažu jūrmala.

27669. Maziem sivēniem pie ēdie-

na jādod pelni, tad viņiem būs ve-

sels vēders un nemetīsies cērmes.

H. Skujiņš, Smiltene.

27670. Ja kāds nobūris sivēnus

un tiem ir caureja, tad no ļaunā
cilvēka jādabū kāds drēbes gabals,
tas jāsadedzina un ar ēdienu jāie-
dod sivēniem, tad tie paliks veseli.

A. Tidriķe, Pabažu jūrmala.

27671. Kad sivēns vai cālis tai-

sās sprāgt, tad tas jāapsola Mīkā-

ļam vai Jāņa dienai.

K. Jansons, Plāņi.

27672. Sivēnus vajagot rāmīt

jaunā mēnesī, tad tie labi nobaro-

joties. Vecā mēnesī rāmīti sivēni

nebarojoties un tiem pakaļas pa-
liekot tievas.

K. Mežulis, Bilska.

27673. Sivēni jārāmī jaunā mē-

nesī, tad tie labi barojas, citādi pa-

kaļējie šķiņķi ir kā izžuvuši.

P. Zeltiņa, Ikšķile.

27674. Kad sivēni skraida, tad

lietus būs.
K. Lielozols, Nīca.

27675. Kad sivēni danco, tad

puteņi būs.

Z. Prauliņš, Aumeisteri.

27676. Ja sivēns pārskrien pār

ceļu, tad nodoms neizdosies. [Sal.

ceļošana.]
A. Korsaks, Ezere.

27677. Ja maziem sivēniem ir

kraupis, tad viņi jāmazgā ar drēb-

ju velējamo sārmu.

H. Skujiņš, Smiltene.

27678. Pircējam nevajaga ļaut

pašam no pūlīša ņemt sivēnus, jo
tad viņš izņem laimi.

H. Skujiņš, Smiltene.

27679. Ja sivēnam ir sarkana

pluta, tad tas ir labs glabājamais;
bet ja tam ir bāla pluta, tad tas si-

vēns drīz nosprāgs.

H. Skujiņš, Smiltene.

27680. Kad sivēni pierodas, tad

jāvāra lielas klimpas, lai arī sivē-

ni augtu lieli.

A. Mencis, Puikule.

27681. Ja sivēnam ir mazas au-

sītes, tad tas neaugs liels.

K. Steinbergs, Skrunda.

27682. Sivēni saucot: „Cv hau-

ze, cv hauze!"
K. Skujiņš, Smiltene.

27683. Kad atnāk cūkai mazi si-

vēni, tad jāvāra kluči un jādod
saimei ēst, lai aug sivēni kā kluči.

K. Biša, Vijciems.

27684. Ja atnestais sivēns izbēg

no mājas, tad jāņem tas pats mai-

siņš, ar ko sivēns nests, un jākra-
ta uz pavarda, tad sivēns nāks

mājā.
K. Biša, Vijciems.
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27685. Ja maziem sivēniem astes

griežas uz kreiso pusi gredzenā,
tad būs labi ēdāji, bet ja uz labo

pusi — tad nīkuļos.
V. Greble, Kalnamuiža, Valkas apr.

27686. Kad cūkai sivēni, tad jā-
uzliek tiem virsū siets, jālej ūdens

uz tā un jāsaka: ~Lai kaut tik

daudz skauģu acu kā sietam, i tad

maniem sivēniem nekas nenotiks."

A. Zālīte, Bērzpils.

27687. Mazus sivēnus nedrīkst

citiem rādīt, jo var ar Jaunām acīm

noskatīt un viņi vairāk nedzīvos.

A. Auziņa, Jaunrauna.

27688. Sivēnus nevar rādīt sve-

šām sievietēm, tās apskauž un si-

vēni nonīkst. [Sal. teji.]

A. Ozoliņa, Taurene.

27689. Mazus sivēnus vajag saukt

par lācīšiem, jo tad tie aug lieli kā

lāči.
L. Rone, Ikšķile.

27690. Kad sivēnu pērk, tad va-

jag palūkot, kāds ir astes galiņš.
Ja ir plakans, tad vajag pirkt, jo
tad būs labs ēdājs.

L. Pogule, Gatarta.

27691. Pēdējos sivēnus saim-

nieks nedrīkst vest otram ar savu

zirgu no mājām projām, jo tad

saimniekam cūkas neapaugļojas.

V. Krieviņš, Daugmale.

Sivēni sapnī.

27692. Ja cūkai gaidāmi sivēni

un ja saimniece sapnī redz cāļus,
tad cik cāļu, tik sivēnu.

Vidzemes Maliena.

27693. Kad sapnī redz sivēnus,

tad jāpiedzīvo lāsti.

Aronu Matīss. Bērzaune.

SĪKSTS CILVĒKS.

27694. Ka cvlvāks beja skūps un

ir skūps, nikod nagrib īdūt cylvā-
kam bēdeigam un taipat lomuo-

jas un plēšas par tū zemi, tod ka

itys cilvāks miers zemī to dēļ ituo

cylvāka dūbe patiks, kur zemis

mozuok a vīni akmiņi, tai ka ar

akmiņim jū aproksi.

V. Podis, Rēzekne.

SĪKSTUMS.

27695. Ja bērns rociņu tura du-

rītē, tad viņš būs sīkstulis.

K. Jansons, Plāņi.

SĪLIS.

27696. Sīlis rudenī uz zirņu stir-

tas uztupies saka: „Strunkuliņš,

strunkuliņš!" bet pavasarī uz mēs-

lu gubas tupēdams saka: „Kukulī-

tis, kukulītis!"

J. Rubenis, Ērgļi.

27697. Sili, sīli, būs tev tiesa,

Kam šiliņu dedzināji:

Baliņam sadeguši
Trīs rakstīti ozoliņi.

Sal. 30388. LD 30389.

27698. Sīlim devu riekstu sieku,

Lai nokoda rijenieku,
Kam tas mani kuldinaja
Puteksnīšu rijiņa.

LD 31626. Sal. 31522, 1.

27699. Kad ziemā sīlis nāk mā-

jas tuvumā, tad pēc trīs dienām

laiks pielaidīsies.
H. Skujiņš, Palsmane.

27700. Sīli (Garrulus glaudarius)

un melno strazdu (domāts Sturnus

vulgaris) varot iemācīt runāt kā

papagaiļus, tikai strazdam jāie-

šķejot mēles galiņš.
P. Š. jun., Mārsnēni.
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SĪPOLI.

I. Sīpolu stādīšana.

27701. Sīpoli jāstāda Ijaba die-

nā (9.maijā). [Sal. Ijāba diena.]

O. Šulme, Embūte.

27702. Sīpoli jādēsta ījāba die-

nā, tad labi padodas.
65 g. v. E. Rotmane, Jaunauce.

27703. Sīpoli ir jāstāda Ijaba
dienā, lai tie neziedētu.

T. Dzintarkalns, Talsi.

27704. Lai sīpoli butu sīvi, tad

tie jāstāda ījāba dienā.

M. Veidenberga, Vecmokas.

27705. Sīpoli nav jāstāda Ijaba
dienā, tad tie iezied.

P. S., Kurzeme.

27706. Sīpolus stāda Ijāba die-

nā, lai būtu tikpat daudz sīpolu
kā Ijābam augoņu.

V. Holcmane, Vandzene.

27707. Sīpoli jāstāda 15. maija

(vecais stils), tad tie nezied.

V. Runika, Skujene.

27708. Sīpoli jāstāda 15. maijā,
tad nezied; jānovāc 15. augustā,

tad ziemā neizaug.

V. Vintere, Matīši.

27709. Sīpoli jāsēj un jāstāda
dilstošā gaismā viņu lielā mitruma

dēļ.
S. Gūberts, 1688.

27710. Sīpoli jāstāda 15. maija,
tad viņi labi aug, bet nezied.

K. Kēze, Priekuļi.

27711. Sīpoli jāstāda pilna mē-

nesī un piektdienā.
L. Bičole, Zaļenieki.

27712. Lai izaugtu labi lieli sī-

poli, tad jāstāda 31. maijā un jāiz-

rauj Bērtuļa dienā (20. aug.).

K. Priknis, Asūne.

27713. Ja sīpolus stāda jauna
mēnesī, tad loki zied.

E. Rullis, Virbi.

27714. Sīpoli jāstāda vecā mē-

nesī un kad saule nogājusi, jo ar

sauli stādīti sīpoli lienot no zemes

ārā.

E. Zommere, Rauna.

27715. Lai būtu lieli sīpoli, tie

jāstāda pilnā mēnesī pēc saules

norietēšanas ceturtdienas vakarā.

M. Veidenberga, Vecmokas.

27716. Sīpoli un zirņi jāstāda
vecā mēnesī. Ja stāda jaunā, tad

aug un zied līdz pat rudenim, bet

nenogatavojas.
K. Miilenbacha man.

27717. Sīpolus vajag stādīt vecā

mēnesī, tad nezied.

K. Corbiks, Līvbērze.

27718. Ja sīpolus stāda veca mē-

nesī, tad tie nezied.

V. Johansone, Liepa.

27719. Sīpolus vajag stādīt ve-

cā mēnesī, lai neizzied.

V. Hazena, Nītaure.

27720. Sīpoli jāstāda veca mē-

nesī, tad tie nezied.

P. Zeltiņa, Ikšķile. E. Buka-

va, Rīga.

27721. Seipūlus pavasari vaiga
stuodeit vacā mēnesī.

Bez paraksta.

27722. Sīpoli jāiestāda veca mē-

nesī,' citādi tie izzied.

K. Corbiks, Tukums.
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27723. Sīpoli jādēsta vecā mē-

nesī pēc saules, tad viņi labi aug

un nezied. [Sal. rutki.]
V. Amoliņa, Olaine.

27724. Sīpolus vajag stādīt vecā

mēnesī pēc saules norietēšanas, tad

sīpoli neizzied.

L. Zvaigzne, Gaujiena.

27725. Sīpoli jāstāda vecā mē-

nesī pēc saules noiešanas, lai viņi

neizaug tēviņos.
K. Jansons, Plāņi.

27706. Sīpolus stāda Ijāba die-

nēsi, tad tie neaug „tēviņos" (zie-

dos).
J. Jurjans, Jaungulbene.

27727. Sīpoli jāstāda pa to lai-

ku, kamēr vīrieši ir pirtī, tad tie

aug labi lieli.

A. Edelmanis, Raņķi.

27728. Sīpoli jāstāda vecā mē-

nesī un sestdienā, tad viņi nezied.

J. Rubenis, Ērgļi.

27729. Lai sīpoli neizziedētu, tad

tie jāstāda bez saules, vakarā vai

rītā.

M. Zariņš, Kārzdaba.

27730. Ja sīpolus dēsta rītā bez

saules, tad viņi augs vairāk virs

zemes, bet ja vakarā, tad augs

zemē.

N. Zvirgzdiņa, Lubāna.

27731. Sīpoli jāstāda vecā mē-

nesī un kad puiši pirtī, lai augot

lieli kā puišu pauti.
J. Nīders, Alūksne.

27732. Sīpoli esot jāstāda sest-

dienas vakarā, kad vīrieši pirtī,
tad lieli sīpoli augot.

T. Ziemele, Smiltene.

27733. Sīpoli jāstāda sestdienas

vakarā, kad vīrieši pirtī peras, tad

tie labi paaugot un neziedot.

H. Skujiņš, Smiltene.

27734. Ja viens otram pasviežot
zem kājām sīpolu mizas, tad tie

neaugot.
H. Skujiņš, Smiltene.

27735. Sīpolus nevajag dēstīt

jaunā mēnesī, tad tie zied.

V. Greble, Kalnamuiža, Valkas apr.

27736. Sīpolus stāda veca mē-

nesī, jaunā stādītie iziet tēviņos.
H. Skujiņš, Aumeisteri.

27737. Ja sīpolus stāda un no-

ņem jaunā mēnesī, tad nākošā ga-

dā visi izzied.

A. Zvejniece, Lubāna.

27738. Sīpolus jauna mēnesi ne-

drīkst stādīt, jo tad viņi izzied.

E. Skarnele, Kalncempji.

27739. Sīpoli jāstāda veca mē-

neša piektdienas vakarā bez sau-

les, tad tie nezied, bet labi aug.

A. Zvejniece, Piebalga.

27740. Seipulus beidzāt stuo-

deit, vogas golā juoīsprauž slūta,

tad seipuli bvus kupli kai slūta.

Jaunais Vuords, 1932, V.

27741. Stuodūt seipulus, īsprauž

grādas golā slūtu ar kuplu golu uz

augšu, lai seipuli augtu kupli un

naītu kuotūs.

L. Švandere, Mērdzene.

27742. Sīpoli stādāmi trīs die-

nas pilnā mēnesī, tad tie būs apaļi

un lieli.

A. Bērziņa, Aloja.
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27743. Ja jauna mēnesī sīpolus
stāda, tad tie kāpj no dobes laukā.

M. Zaķe, Rauna.

27744. Sīpoli jāstādot pilnā mē-

nesī pulksten divpadsmitos, tad la-

bi padodas un nestrobo.

E. Ķikule, Rīga.

27745. Sīpoli jāstāda trīs dienas

pēc pilna mēneša, tad tie aug lieli.

E. Bukava, Rīga.

27746. Lai sīpoli neizietu zie-

dos, tad jāstāda bez saules vakarā.

T. Java, Palsmane.

27747. Sīpoli jāstāda jaunā mē-

nesī vakarā bez saules, vecā no

rīta bez saules, tad viņi nestiebro.

E. Gaile, Trikāta, arī Rūjiena.

27748. Sīpolus stāda jauna mē-

nesī no rīta un vecā uz vakaru.

M. Miezlte, Liepkalns.

27749. Kādā mēnesī, jaunā vai

vecā, sīpolus stāda, tādā viņi arī

ir jānoņem, tad viņi uz priekšu la-

bi aug un neizzied.

P. Zeltiņa, Ikšķile.

27750. Pavasarī vajag ēst zaļus

sīpolus, tad vasarā nekodīs odi.

V. Rozīte, Umurga.

27751. Sīpoli jādēsta svētdiena,

lai vairāk aug.

E. Medene, Meirāni.

27752. Sīpoli jāstāda veca mē-

nesī tukšā dūšā, tad tie neziedēs.

L. Reiteris, Lubāna.

27753. Sīpoli jāstāda jauna mē-

nesī, saulei lecot.

A. Rode, Umurga.

27754. Veca mēnesī nedrīkst sī-

polus stādīt, tad tie zied.

A. Berķe, Mētriene.

27755. Sīpoli jāstāda sestdienas

vakarā bez saules, tad nezied.

E. Līdeka, Lubāna.

27756. Ja sīpolus stāda veca mē-

nesī, tad viņi izzied.

A. Bulēne, Turaida.

27757. Sīpoli jādēsta veca mē-

nesī, lai nezied.

E. Medene, Meirani.

27758. Sīpoli jāstādot sestdienas

vakarā bez saules, tad augot kupli
ceri.

A. Lace, Lubāna.

27759. Sīpoli jāstāda veca mē-

nesī, tad tie nezied.

A. Ozoliņa, Lubāna.

27760. Sīpoli jāstāda bez saules,

tad tie nezied.

M. Leimane, Lubāna.

27761. Ja sīpolus stāda veca mē-

nesī, tad tie izzied.

R. Svekre, Valka.

27762. Sīpolus vajaga stādīt vē-

ža dienā, tad būs liela sīpolu raža.

M. Hermakile, Ranka.

27763. Sīpoli jāstāda pec saules,

tad tie nezied.

M. Vēbere, Straupe. A. Lei-

mane, Mārsnēni.

27764. Sīpoli jāstāda vakara,

tad tie izaug lieli.

Rrīvā Zeme, 1932, Nr. 213.

27765. Sīpoli jāstāda veca mē-

nesī tukšā dūšā, tad neziedēs.

A. Zālīte, Bērzpils.



1676 Sīpoli

27766. Ja sīpolus stāda jauna
laikā, tie metas ziedos.

H. Šiliņa, Penkule.

27767. Ja sīpolus stāda, tad jā-
stāda vakarā, kad saule norietēju-
si, jo citādi sīpoli ziedot.

M. Zaube, Rīga.

27768. Sīpolus stāda vakara, lai

viņi nezied.

K. Baumane, Baldone.

27769. Sīpoli jāstāda vakarā pēc
saules rieta, tad labi aug un ne-

zied.

J. Jansons, Rīga.

27770. Sīpoli jāstāda bez mē-

neša, tad nezied.
L. Rudzīte, Vijciems.

27771. Saulainās dienās sīpoli
stādāmi pēc saules, citādi loki

dzeltēs.

V. Saulīte, Mālpils.

27772. Kad saule un mēnesis re-

dzami pie debesīm, tad nestāda sī-

polus un nesēj zirņus; sīpoli tad

aug stobros un zirņi nezied.

A. Šķērē, Skaistkalne.

27773. Sīpolus vajaga stādīt vē-

ža dienā, tad tie dod labu ražu.

V. Priedīte, Rūjiena.

27774. Sīpoli jāstāda pilnā mē-

nesī jeb 3 dienas pirms tā, un gal-
vu tad nedrīkst sukāt, lai sīpoli
neizaug stobros.

M. Ābele, Jaunjelgava.

27775. Sīpoli jādēsta vakara bez

saules, lai neizzied.

J. Vilnītis, Jumurda.

27776. Sīpoli jādēsta pēc saules

rietas, tad viņi neizzied.

P. Kartupelis, Smiltene.

27777. Sīpolus vajaga stādīt ve-

cā mēnesī, kad neredz pie debe-

sīm neviena spīdekļa, tad tie ne-

zied.

L. Berkholce, Vaive.

27778. Kad sīpolus stāda dienas

laikā, tad viņi izzied.

P. S., Rauna.

27779. Sīpoli jāstāda pusdienas
saulē, tad tie nezied.

P. Zeltiņa, Ikšķile.

27780. Sīpoli jāstāda 15. maija
vakarā bez saules.

E. Laime, Tirza.

27781. Sīpoli jāstāda saules kāp-
šanas laikā, tad aug labi.

M. Navenickis, Zasa.

27782. Kad sīpolus stāda bez

saules, tad tie nezied.

G. Stankeviča, Dzelzava.

27783. Sīpoli jāstāda pirmdie-
nas rītā agri, kamēr vēl visi kusto-

ņi guļ, tad sīpolus tārpi neēd un

tie labi izdodas.

L. Kleinberga, Svēte.

27784. Sīpolus nedrīkst pirm-
dienā stādīt, tad maz būs apakšā.

M. Brīdaka, Jaunroze.

27785. Sīpoli jāstāda tukšā mē-

nesī, tad nezied, bet izaug lielas

saknes.

G. Stankeviča, Dzelzava.

27786. Sīpolus vajag stādīt jau-
nā mēnesī no rīta bez saules vai

arī vakarā bez saules, tad tie labi

aug.
A. Kondrate, Cēsis.

27787. Sīpolus var stādīt tikai

piektdienas vakarā pēc saules

rieta.

M. Vētra, Tirza.
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27788. Sīpolus piektdien neva-

jag stādīt, tad tie ir ļoti sīvi.

M. Auziņa, Rīga.

27789. Kad sīpolus dēsta sest-

dienā, tad saknes lielām ķeķēm.
M. Navenickis, Zasa.

27790. Lai sīpoli labi izdotos, tie

jāstāda agri no rīta pirms saules

lēkta.

Z. Grīnberga, Sigulda.

27791. Sīpoli katra veca mēneša

pēdējā piektdienā jāatrušina, tad

labāk augot.
V. Grīva, Lubāna.

27792. Stuodūt seipūlus, kad

stuodīšona beigta, vajag īspraust
slūtu grādā, jo tod seipūli augs

kupli kai slūta.
M. Apeļs, Stoļerova.

27793. Vīriešiem nevajag sīpo-
lus stādīt, tad ziedos iziet.

Z. Praiuliņš, Aumeisteri.

27794. Sīpolus vajaga stādīt ne-

vienam neredzot, tad sīpoli neiz-

zied un labi aug.

H. Burmeistare, Lugaži.

27795. Sīpolus priekš stādīšanas

nevajaga ilgi mērcēt ūdenī, tad

stobro un zied.

M. Vennere, Cēsis.

27796. Sīpolus vajaga stādīt pil-
nā vai jaunā mēnesī, tad viņi labi

izdodas.

M. Ķimene, Mazsalaca.

27797. Priekš sīpolu stādīšanas

jāēd olas, tad sīpoliem lielas, stip-
ras saknes.

L. Latkovskis, Varakļāni.

27798. Sīpolus vajagot stādīt

sestdienā, tad neaugot stiebros.

K. Streidiņš, Veļķi.

27799. Sīpoli tupus jāstāda, lai

tie plati aug.
K. Jansons, Trikāta.

27800. Ja ziemā ļoti dīgst sīpoli,
tad nākošā gadā būs laba kartupe-
ļu raža.

M. Macpane, Alsunga.

27801. Sīpolu dobes galā vajag

iespraust slotu ar zariem uz aug-

šu, lai sīpolu laksti augtu kā slotas

zari.
L. Rone, Ikšķile.

27802. Sīpoli jāstāda vakarā, lai

neizzied.

A. Ozoliņa, Taurene.

11. Sīpolu novākšana.

27803. Sīpoli jāmauc vecā mē-

nesī, lai par ziemu neaug un otrā

gadā nezied.

J. Rubenis, Ērgļi.

27804. Sīpoli jānovāc vai nu trīs

dienas priekš, vai trīs dienas pēc

Ugunsdienas, tad tie nepūst.

V. Kancans, Asare.

27805. Sīpoli un saknes janojem
vecā mēnesī.

J. A. Jansons, Bīriņi.

27806. Sīpoli, kas veca mēnesī

rauti, izžūst.
J. A. Jansons, Bīriņi.

27807. Sīpoli jārauj pilna mē-

nesī.

J. A. Jansons, Bīriņi.

111. Sīpolu sakars ar

ļauniem gariem.

27808. No sīpoliem baidās ļauni

gari.
P. Einhorns.
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IV. Sīpolu mizu nome-

šana ir nelaime.

27809. Sīpola mizas nevajaga
sviest prom, jo tad liela nabadzība

gaidāma. Mizas vajaga sadedzināt

ugunī, tad naudas nekad netrūkst.

M. Auziņa, Rīga.

27810. Kad sīpolu mizas nomet

zemē — nesaskaņas mājā.
J. A. Jansons.

27811. Sīpolu mizām nedrīkst

virsū kāpt, lai mājās neiznāktu

bāršanās.

J. A. Jansons.

SKABARGA.

27812. Izvilkta skabarga jāno-
kož un tad jāsaka: „Pie suņa, pie

kaķa, ne pie mana (piem., pirk-

sta)!" kad tad noskatās, kur ska-

barga bijusi, tad vairs nesāp.

Etn. 1894, IV, Koknese.

27813. Kad ieduras pirkstā ska-

barga, tad kad izrauj skabargu no

pirksta, vajaga sakodīt, lai citu

reizi vairs neduras.
J. Daizis, Nīca.

27814. Ja kādreiz skabarga ie-

duras pirkstā, tad viņu izraujot

vajag sakost, lai citās reizēs nekad

nedurtos.
T. Grīnbergs, Dundaga.

27815. Ja ieduras skabarga, tad

pēc izvilkšanas brūci vajaga ap-

kvēpināt ar linu drēbes dūmiem,

jo tad nemilzt.

E. Jēpe, Palsmane.

27816. Ja ieduras skabarga un

ja viņu izvelk, tad to vietu vajaga

sakošļāt, jo tad neaugs.

A. Pelēcis, Jaunpiebalga.

27817. Kur skabarga iedūrusies,

tur čūskas nomauku uzsien, lai

skabarga pati izlien laukā.

K. Jansons, Plāņi.

27818. Ja pirkstā ierauta ska-

barga un tā apmilzusi (appūžņo-

jusi), liek klāt čūsku novalku, tad

skabarga pati izskrienot laukā.

E. Vēvere, Ļaudona.

27819. Ja pirkstā iedūries, tad

uzliek rupju maizi ar sāli jeb svai-

gu speķi, lai izvelk.

E. Barbaka, Rīga.

27820. Kad ieduras (ierauj skna-

bargu), tad pēc tam, kad sknabar-

ga izrauta, piesien klāt ar sāli sa-

grūstus kniplokus. Kad vieta jau

apaugusi, sien klāt skābu kreimu

ar stāda lapu.
Rašmane, Saldus.

SKAIDIENA.

27821. Skaidiena nav brīv mīzt,

jo tad pirkstiem esot atskabargas.
A. Strode, Rudzēti.

27822. Mēslienā nedrīkst mīzt,

tad pirkstiem atskabargas metas.

E. Laime, Tirza.

SKAITĪŠANA.

27823. Mājas saimniece negrib,
ka viņas putnus un lopus skaita.

K. Šilings, 1832. g., Tirza.

SKALS.

27824. Skalu malka jācērt sve-

ču mēnesī, tad skali gaiši deg.

J. Rubenis, Ērgļi.

27825. Skali jāplēš pilnā mēne-

sī, tad tie labi deg un nekūp.

J. Putniņš, Bērzpils.
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27826. Kad skalu lauž un vidus

izlūst ārā, tad tas, kas pār to pār-

kāpj, tanī gadā mirs.

M. Kalniņa, Vandzene.

27827. Kad skoli sakreit, paši

pa sevim, kristvniski, byus bēres.

T. Beča, Preiļi.

27828. Kas skalu rezgalā iede-

dzina, to ar kājām pa priekšu kap-
sētā ienesīšot.

K. Šilings, 1832. g., Tirza.

27829. Aiz ko mana dvēselīte

Drīz pie Dieva nenogāja?
Vakara spoles tinu,

Otru galu skalam dedzu.

LD 27594.

27830. Ja puisis degošam ska-

lam nobirkstī ogli, tad viņam būs

sieva ar līku degunu.
K. Jansons, Plāņi.

27831. Ja skalam degot paliek
gara ogle, tad būs kāds viesis.

J. Jaunsudrabiņš, Nereta.

27832. Ja degot skals pārplīst
divās daļās, tad būs viesis ar ga-

rām ūsām.

J. Zvaigzne, Rēzekne.

27833. Ja skalu puš un uguns

neuzliesmo, atnāks viesis.

V. Miķelans, Slate.

27834. Kad skalam gara ogle

pušu pārveras, tad žīds nāks.

K. Jansons, Plāņi.

27835. Kad skalam ogle staklai-

na deg, tad gaidāms žīds.

Z. Prauliņš, Aumeisteri.

27836. Ja bērns dzīva ar dego-
šu skalu, tad viņš mīzīs gultā.

P. Š., Rauna.

27837. Degošu ogli pie skala ne-

drīkst vēcināt, riņķī griezt, tad gul-
tā var apmīzties.

E. Lacis, Tirza.

27838. Nevar ļaut bērnam vici-

nāt degošu skalu, tad bērns tecina

gultā.
J. Krastiņš, Irlava.

27839. Ja mazi bērni vakarā vi-

cina skalu ar sarkanu ogli, tad vi-

ņi pa nakti piečurās gultu.
A. Korsaks, Ezere.

27840. Kad skalam abus galus

apdedzina un tā pamet, tad tas

top velnam par tuteņu.

J. Rubenis, Ērgļi.

27841. Skalam nekad nedrīkst

dedzināt abus galus, lai nesadedzi-

nātu mājas svētības un miera garu.
L. Rone, Ikšķile.

27842. Ja skalu dedzina no

abiem galiem, tad velnam zārku

taisa.
O. Mucniece, Ventspils.

27843. Skalam nedrīkstot apde-
dzināt abus galus, jo uz tāda skala

velis jājot cilvēkus durt.

G. Pols, Baldone.

27844. Skolām navar dadzvnuot

obēju golu, tvs ir, jo skols ir bejis

īdagts nu vīna gola, tad nu tuo pa-

ša arī juodadz, navar degt nu ūtra

gola. Ar taidu skolu, kam obi goli

apdadzynuoti, valns pa naktim var

dzert nu cvlvāka asni.

T. Beča, Preiļi.

27845. Ja skalu dedzinot, apde-
dzina abus galus, tad tai naktī ir

raganām jājamais.
E. Vevere, Ļaudona.



1680 Skals

27846. Nevajag skalam abos ga-

los uguni dedzināt, tad nomirušam

būs grūta guļa.
Z. Prauliņš, Aumeisteri.

27847. Skalam nedrīkst abos ga-

los uguni dedzināt, tad Pestītājs
raudot.

H. Krastiņa, Unguri.

27848. Kas skalam abus galus
dedzina, tas tiek aizmāršīgs.

P. Zeltiņa, Ikšķile.

27849. Ja pār skaliem, kam abi

gali apdeguši, kāpj pāri, tad tas

tanī gadā mirs.

M. Kalniņa, Vandzene.

27850. Ja pārkāpj pāri skalam,

kam abi gali apdeguši, vai arī, ja
skalu laužot vidus izlūst ārā, un

šādam skalam kāpj pāri, tad kā-

pējs var pat mirt.

Latv. konv. vārdnīca, 15531.

27851. Kad es būtu zinājuse, kā

dzīvot šai saulē, Netīt' spoļu vaka-

rā, nedegt' skalu abi gali. [Sal.

vārpste, vakars.]
LD 27594, 2.

27852. Nenodzēstu skaliņu ne-

drīkst mest zemē, tad metējam
būs grūti nomirt.

P. Zeltiņa, Ikšķile.

27853. Skalam nedrīkst abus

galus dedzināt, jo tāds nodedzināts

skals ir velna ierocis.

A. Gulbis, Nogale.

27854. Ja skalam degot ogle ne-

izplēn, bet apdziest un turas klāt,

tad tas norāda, ka sagaidāms uz

ilgāku laiku aukstums.

J. Grīva, Koknese.

27855. Skals degot atstāj garu

ogli — būs mitrs laiks, ziemā silts.

V. Putra, Kalsnava.

27856. Kad skalam ir pīšļaina

ogle, tad sniegi nāk.

K. Jansons, Plāņi.

27857. Ja skalam degot, paliek

gara ogle, tad būs mīksts laiks

(atkusnis).
J. Apsalons, Sēlpils.

27858. Kad aizdedzinātam ska-

lam ogles griežas riņķī un sprāgst
pušu, tad būs karš.

I. Upenieks, Skrunda.

27859. Kad skalam ogle griežas

kamolā, tad būs mīksts laiks.

K. Jansons, Plāņi.

27860. Ja, skalam degot, ogle
liecas uz leju, tad būs mīksts, ja

uz augšu — auksts laiks.

T. Rigerte, Brunava.

27861. Kad skalam ogle griežas,
tad būs auksts laiks.

Z. Prauliņš, Aumeisteri.

27862. Kad skals degot pīpo,

tad gaidāms liels vējš.
Z. Prauliņš, Aumeisteri.

27863. Ja ziemu dedzinot skalu

ogle liecas un nelūst, gaidāms
mīksts laiks. Ja nolūst pa gabali-

ņam, tad — auksts.

J. Avotiņš, Vestiena.

27864. Ja skalam ogle ātri no-

krīt, tad būs auksts laiks; ja ogle
stāv gara un nekrīt — mīksts laiks.

E. Laime, Tirza.

27865. Ja skals degdams dūmē,

tad skala plēsējs plēsdams mīzis.

K. Jansons, Plāņi.

27866. Kad uguns skalu zobos

tur, tad sāp zobi.

J. Treimans, Bērze.
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27867. Ja vakara vicina aizdegtu
skalu, tad ļauni gari rādās.

K. Corbiks, Blīdiene.

27868. Kad mutē tur degošu ska-

lu, sāp zobi.

A. Veiss, Penkule.

27869. Ja mute tur degošu ska-

lu, tad sāpēs zobi.

L. Reiteris, Lubāna.

27870. Kas degošu skalu vicina,
tas miezn gultā.

H. Šiliņa, Penkule.

27871. Ja bērnam ar skalu sit,
tad bērns uz celiņa d . . . (darās).

K. Jansons, Plāņi.

27872. Ja kas sit bērnus vai

apakšniekus ar skalu, tad sistie

būs slimi un izskatīsies kā skali.

V. Pilipjonoks, Asūne.

27873. Kas ar skolu syt šovus

bārnus, itei pīzīmēj cīši nalabi.

V. Podis, Rēzekne.

27874. Ja suņam ar skalu sit,
tad viņš noķēzī celiņu.

K. Jansons, PlaņL

27875. Ja izliekas, ka skali

sprakšķ, bet tur nekā nav, tad sa-

ka, ka māja degšot.
L. Aizpurve, Lubāna.

27876. Ja vakara lauž skalus,

tad jēriem ausis noļukušas.

L. Grīnberga, Nereta.

27877. Skalus nedrīkst lauzt, jo
tad jēriem kājas lūst.

E. Elksnītis, Ikšķile.

SKARPIJS.

27878. Skarpija diena dzimis

cilvēks ir skaudīgs.
K. Jansons, Plāņi.

27879. Skarpija diena dzimis

bērns būs skarbs.
P. Š., Ropaži.

SKAUŠANA.

27880. Zemnieks baidās no ļau-
nām acīm un ļaunas mutes, no kā

ceļoties ļaunums viņa labībai un

lopiem. Ja kāds tos slavē jeb ap-
brīno, tad viņš nomurmina kādus

sliktus vārdus pretī, kas kaitīgo
uzslavu padarot nespēcīgu.

A. W. Hupel, Top. Nachrich-

ten, 1777, 11, 140.

27881. Skauģa uzlūkoti, bērni

un jauni lopi nīkstot. Teicējas mā-

tes vīra tēvam bijušas tik skaudī-

gas acis, ka tas nedrīkstējis ne uz

vienu lopiņu paskatīties, nedz teikt,
ka tas labs, smuks: lopiņš tūdaļ
buim beigts (nīcis zemē). Viņš tam-

dēļ negājis pat ne pie saviem pa-
ša lopiņiem.

K. Pētersons, Raņķi

27882. Otru cilvēku var no-

skaust, ja nosauc to par zilu jeb
melnu. Ir arī sakāms vārds: „Zila
melna kā pamātes dvēsele." Kāds

saimnieks nosacījis uz nepieklā-
jīgu puisi: ~Ak, tavas zilas nāsis!"

Puisis tūliņ pakritis un pārlauzis

kāju.
K. Jansons, Plāņi. P. Š., Rauna.

27883. Skauģi arī tā dara: pa-

jem slepus piepelcētu bērna drāni-

ņu (jeb tikai kādu gabaliņu) un

iever durīs (pie apakšējās eņģes,
lai citi nemana), tad bērns brēc

uz gala. Kad atron un izjem, bērns

atkal top vesels. Jeb vai atkal

skauģis atkasa pakulas no bērna

šūpļa striķiem un iever durīs.

K. Pētersons, Ventspils.
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27884. Ja bērns saslima un sli-

mību domāja lēkušos no ļauniem
cilvēkiem, tad to ārstēja šā: vec-

māte uzvilka trīs paslieksnēs krus-

tu, no katra krusta izņēma no trim

kaktiņiem kājminas un iebēra šos

deviņus kājminu šķipsnīšus bērna

mazgājamā ūdenī; tad vēl iemeta

vannā vecus aprūsējušas dzelzs

gabalus, mājas atslēgas un drusku

sakaltušas mīklas, ko no abras iz-

kasīja. Tā sazāļotā ūdenī vecmāte

bērnu mazgāja. [Sal. bērns un bēr-

nu slimības.]
M. Dandēns un J. Upīte, Gatarta.

27885. Ja bērns kaut kā sa-

sirgst, tad to mazgā siltā ūdenī,
kam klāt pieliktas īpašas zāles kā:

trīsreiz trīs šķipsnīši birkstes

(karstu pelnu), kādas appūšļotas

oglītes un daždažādas puķītes un

zālītes.

Simenovs, Dole.

27886. Kad bērns ir noskausts,

tad vajaga sasildīt ūdeni un tajā
likt deviņas karstas ogles. Šajā
ūdenī mazgājot, bērns kļūs vesels.

A. Vikmane, Liepupe.

27887. Kad bērns ir noskausts,

tad vajaga no trīs sliekšņu apak-
šām ņemt smiltis trīs reizes. Šīs

smiltis jāliek mazgājamā ūdenī,

tad bērns tiks vesels.

A. Vikmane, Liepupe.

27888. Svešu vai skaudīgu cil-

vēku nevar laist pie lopiem strā-

dāt; tas var noskaust un svētību

aizdzīt prom.
A. Šķērē, Skaistkalne.

27889. Lai noskaustus lopus at-

skaustu, tad jāņem veca vīze vai

pastala, kura pieder lopu skau-

ģiem, pēc tam jāsakur ugunskurs

un pastala jāuzsviež uz uguns, tad

katrs lopiņš pēc kārtas jādzen pie

ugunskura un jāapkvēpina dū-

miem.

J. Miljons, st. Bitze.

27890. Lai nenoskaustu, tad jā-
saka: „Skauģim acis pirts pakaļā
uz vecām ecēšām."

K. Corbiks, Valgunde.

27891. Ja kāds ko skauž, tad jā-
saka: ~Skauģim acis grezelē, mana

laime kabatā!"

L. Strute, Šķibe.

27892. Ja kāds saka: „Cik tev

smuki sivēni, zirgi v. t. t.", tad

tam jāatbild: „Lai suns tev mēli

nolaiza!"
K. Jansons, Plāņi.

27893. Lopu kūtī, it sevišķi kur

sīki lopiņi, nedrīkst ielaist ļaunu

skaudīgu vīrieti, jo tad sīkie lopi-

ņi no viņa uzskatīti nonīkst. It se-

višķi tas skauģis nedrīkst uzskatīt

mazos sivēnus, tad tiem nokalst

astes.

K. Krastiņš, Rīga.

27894. Ja kāds ir noskausts, tad

tam jālec par suni pāri, lai skaudī-

ba aizietu.

P. Zeltiņa, Rīga.

27895. Lai otra kaimiņa labu-

mu iegūtu, tad tam neredzot kaut

kas jānozog, vai nu no lopiem

spalva, vai labības vārpa, tikai ar

nodomātu mantu.

P. Zeltiņa, Ikšķile.

27896. Ja negrib kaimiņam la-

bu vēlēt, tad garām ejot, kad tas

strādā, nevajaga dot ne dievpalīgu

ne labdienu, bet runāt tūlīt ko citu.

P. Zeltiņa, Ikšķile.
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27897. Kas otram ļaunu vēl, tam

būs slikta bēru diena.

J. A. Jansons, Ilūkste.

SKAUŠANA (apkampt).

27898. Ja sapnī meitu apkampj
kāds vīrietis, tad tā drīzumā pa-

liek slima.

E. Jēpe, Palsmane.

SKĀBENES.

27899. Ja ēd daudz skābeņu, tad

aug cērmes.

E. Jēpe, Palsmane.

SKOLA.

27900. Kas pirmo reiz skolā ie-

ejot pār slieksni kreiso kāju ceļ,
tas guļot krāc.

K. Jansons, Kārķi.

27901. Ja pa sapinim jāiet sko-

lā, tad būs dzīvē jāmācās.

H. Skujiņš, Smiltene.

SKOSTES.

27902. Skostes tējā izvārītas no-

der pret asiem mīzaliem.

Gelehrte Bevtrāge, 1765.

SKRIEŠANA.

27903. Ja sapnī kaut ko ātru da-

ra, piem., skrien, tad sagaidāms

vējš.
Z. Grīnberga, Sigulda.

SKRODERIS.

27904. Skroderim jānēsā ak-

mens kabatā, citādi viņu varot vējš

pa gaisu aiznest.

P. Zeltiņa, Ikšķile.

27904a. Ja skroderim šķēres no-

krīt zemē stāvus, tad tam gaidāmi

jauni drēbju pastellējumi.
E. Ārgals, Naukšēni.

SKUDRES.

27905. Skudres puli savilkušas

Zirgu staļļa pakaļa;
Garam gāja Joda mate,

Savus nagus knaibīda-

LD 29835, 1.

27906. Ja skudra pārtek pār ce-

ļu, tad slikta izdošanās. [Sal. ce-

ļošana.]
K. Bika, Gaujiena.

27907. Ja jāj precībās un skud-

re pārskrien par ceļu, tad būs kai-

te vai nu zirgam, vai arī vedamai

līgavai.
B 16133.

27908. Ja skudres parādās ista-

bā, tad visādā ziņā būs lietus.

K. Pavasare, Araiši.

27909. Ja spārnotās skudras

skraida un ķeras ap cilvēku, tad

būs drīzi pērkons.
J. Rubenis, Ērgļi.

27910. Skudras slēpjas pūļos uz

lietu un negaisu.
M. Sikle, Nīca.

27911. Kad spārnainas skudras

lielā vairumā no zemes lien un pa-

rādās pagrabos un citās ēkās, tad

būs lietus.

K. Bika, Gaujiena.

27912. Kad skudras skrien spār-

nos, tad gaidāms lietus.

Skolnieku pulciņš, Jēkabpils.

27913. Kad vasarā skudras sa-

vos pūļos aiztaisa ejas, tad gaidāms
lietus.

J. Skara, Jaunpiebalga.

27914. Ja parādās spārnainās
skudras, tad drīz būs lietus.

K. Matisons, Talsi.
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27915. Ja skudras spārnos, tad

gaidāms lietus.

L. Zvaigzne, Gaujiena.

27916. Ja parādās uz zemes

daudz spārnoto skudru, tad būs

lietus.

V. Greble, Valka.

27917. Ja skudras spārnos krīt

uz cilvēkiem — būs lietus.

Z. Lace, Veclaicene.

27918. Ja spārnotas skudras lai-

žas — gaidāms lietus.

J. Rinkuss, Prauliena.

27919. Ja skudras spārnos, lie-

tus bus.
J. Rūdītis, Jaunpiebalga.

27920. Ja skudras skrien spār-
niem, būs nelabs laiks.

J. Andersons, Sātiņi.

27921. Dažreiz istabā un arī ci-

tur parādās lielā vairumā spārno-
tas skudras, tad būs lietus.

V. Putra, Kalsnava.

27922. Ja spārnainas skudras

nāk ārā no paslēptuvēm, tad būs

pērkona lietus.
V. Zvaigznīte, Zeltiņi.

27923. Ja spārnotās skudras stai-

gā, tad drīzumā būs lietus.

J. Līnis, Taurene.

27924. Kad skudru pūļos ir

daudz caurumi vaļā, tad būs sauss

laiks; bet ja caurumi ir aiztaisīti,

tad būs lietus.

Zemes Spēks, 1932, 25, 426.

27925. Kad, lietum līstot, skud-

res savos pūļos neaiztaisa cauru-

mus, tad lietus drīz pāries.

Zemes Spēks, 1932, 25, 426.

27926. Kad melnās skudres pū-

ļus ceļ līdz zāles galiem, tad gai-
dāms ilgs lietus.

Zemes Spēks, 1932, 25, 426.

27927. Ja, sienu kasot, sāk li-

dot apkārt spārnainās skudras lie-

lā vairumā, tad saka, ka naktī sa-

gaidāms liels lietus.
A. Podniece, Ogre.

27928. Gavēnī jāspļauj uz skud-

ru pūžņa un jānoliecas ar seju pret

to, tad vasaru saulē nenodegs.

E. Skreitale, Vecpiebalga.

27929. Kad pavasarī iespļauj
skudru pūlī, tad vasarā nenodeg.

I. Stirna, Skrunda.

27930. Ja mīzenes laidelējas, tas

ir uz lietu.

H. Skujiņš, Smiltene.

27931. Ja skudras rāpjas kokos,

tad sagaidāms lietus.
A. Pliens, Meirāni.

27932. Kad skudras ceļ zemi,

gaidāms lietus.

J. Ķikuts, Nīca.

27933. Kad pa dienu skraida

skudras, tad gaidāms slikts laiks.

J. A. Ciimemane, Nīca.

27934. Ja spārnainās skudras

izgājušas no savām paslēptuvām,
tad slikts laiks sagaidāms.

Z. Kozenkraniuse, Ainaži.

27935. Ja skudres kāpj augstu

kokos, tad gaidāms lietus.

E. Elksnītis, Ikšķile.

27936. Kad spārnotās skudriņas
vēlu vakarā laižas lielos baros, tad

gaidāms lietus.

K. Zvirgzdiņa, Trikāta.
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27937. Kad istaba daudz skudru,

tad lietus būs.

L. Bulīts, Krape.

27938. Skudres rudenī lien dziļi
savā pūznī iekšā, kad taisās auksta

ziema.

Latv. Avīzes, 1858, 76.

27939. Ja mazās skudrītes savus

pūlīšus taisa augstus, tad gaidāms

slapjš rudens, bet ja zemus, tad

rudens būs sauss.

Z. Akmentiņa, Lubāna.

27940. Ja skudras kāpj kokos,

tad būs lietus.

A. Savītis, Lubāna.

27941. Ja ap skudru pūli redza-

ma kustība, tad gaidāms slikts

laiks.

A. Āboliņš, Alūksne.

27942. Ja skudres ieviešas maja,
tad būs laime.

V. Pilipjonoks, Asūne.

27943. Lai aizdzītu skudras no

mājas, tad uz viņu ceļa jānoliek

beigta zivs.

K. Meiers. Lubāna.

27944. Ja spļauj skudru pūznī,

tad noiet vasaras raibumi.

A. Kondrate, Lenči.

27945. Ja grib, lai vasaru saulē

nenodeg, tad vajag turēt seju pār
skudru pūli tik ilgi, kamēr skud-

ras seju apslapina. Tādai turēša-

nai ir tikai līdz Zaļai ceturtdienai

nozīme, vēlāk vairs ne.

V. Greble, Valka.

27946. Kad pirmo reizi pavasarī
skudras redz, tad vajaga ar plauk-
stām sasist pa skudru pūli un sa-

berzt pieri, lai galva nesāp.

J. Banazis, Nīca.

27947. Priekš Jurģa vecā mēne-

sī jāspļauda skudru pūznis, lai

saule ģīmi neēd.
J. Nīders, Alūksne.

27948. Ja skudru pūznī lakatiņu
ieliek un ar to seju slauka, tad

vasaras raibumi nemetas.

H. Šiliņa, Dobele.

27949. Spārnainās skudras ne-

drīkst nogalināt, jo tad siena lai-

kā skudras kodīs.

V. Zvaigznīte, Zeltiņi.

27950. Lai vasarā būtu daudz

piena, tad, kad redz skudru pūli

pavasarī, vajaga to apspļaut. [Sal.

nodegums.]
A. Vilšķērsts, Daugmale.

27951. Ūdenī savāra skudres un

ar šo ūdeni mazgā kājas, kad stī-

vas, jeb lieto to vispārim pret kau-

lu sāpēm. Skudres ietecina arī pu-

delē, uzlej spirtu virsū un mazgā

ar to tās vietas, kur jūt kaulu sā-

pes. Šo spirtu pa mazām drusci-

ņām arī dzer.

Etn. 1891. g. I, 160. 1. p., Rī-

gas apkārtne.

27952. Pudele ar ūdeni jāieliek
skudru pūznī un tad ar tādu ūde-

ni jānomazgā mute, tad būs skaists

līdz vecumam.

P. Zeltiņa, Ikšķile.

SKUDŖU EĻĻA.

27953. Pavasarī jādabū pudele
un jāaptraipa iekšpusē ar kaut ko

saldu, medu, sukuru, sīrapu jeb
ko citu. Šī pudele nu jānoliek
skudru pūlī. Kad pudele ir piegā-

jusi pilna ar skudrēm, tad tā stipri

jāaizkorķē. Tad pudele jāieliek
maizes kukulī, kurš jāizcep krās-

nī. Tad pudele jāizkrata kulītē un,

skrūvbeņķī spiežot, jānotecina su-
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la, kura tad ir skudru eļļa, kādu

var ilgi glabāt pudelē. Izspiestās
skudres nav lietojamas. Ar šo eļļu
dziedē dažādas kaites.

K. Bika, Gaujiena.

SKUJAS.

27954. Ja skujas apgrauž ku-

kaiņi, tad būs sausa vasara.

M. Šķipsna, Gulbene.

27955. Ja ziemā piebirst daudz

skuju uz sniega, tad būs miežu

vasara.

O. Darbiņš, Birži.

27956. Ja skujas uz sniega sa-

birušas, tad būs atkušņi.

L. Zvirbule, Jaunlaicene.

27957. Ja kaisa skujas un ja kā-

da skuja nokrīt stāvus, tad būs

viesi.

A. Korsaks, Ezere.

27958. Ja sapnī redz istabu ar

skujām piekaisītu, tad kāds no

dzimtas locekļiem mirs.

M. Zaube, Rīga.

SKUJU KOKI.

27959. Skuju kuki (prīdes, eg-

les) juodāsta vacā mēnesī.

B. Spūlis, Vārkava.

27960. Jauna mēnesī jācērt sku-

ju koki, lai viņi būtu izturīgi. [Sal.

koki.]
S. Gūberts, 1688. g. P. Š., Rau-

na. Z. Lancmanis, Lejasciems.
A. Freijs, Talsi. J. Rubenis, Ērgļi.

27961. Skuju koki jācērt jaunā

mēnesī, tad viņi nepūst un malka

daudz stiprāka.
Z. Lancmanis, Aduliena.

27962. Skuju koki jācērt jaunā

mēnesī, tad baļķi neplaisā.
A. Salmans, Balvi.

27963. Ja skuju koku jaunā mē-

nesī cērt, tas ātri žūst un ilgi uz-

glabājas, pūt nesācis.

J. A. Jansons, Bīriņi.

27964. Skuju koki jācērt jaunā
mēnesī: vēcā mēnesī cirsti, tie

smagi.
J. Jurjans, Jaungulbene.

27965. Skuju kūki juocārt jau-

nā mēnesī, lai tī byutu sausi un

vīgli. Vacā mēnesī nūcierstus čir-

pi ād.
B. Spūlis, Vārkava.

27966. Juo grib, lai skuju kūks

byutu styprs, vīgls, uzturīgs, tū va-

jag cierst vacā mēnesī.

M. Apeļs, Stoļerova.

27967. Skuju koki cērtami zie-

mā pilnā mēnesī, tad viņi nerau-

jas un nemetas (nepārliecas).
J. Simbruks, Bauska.

SKURSTENIS

27968. Skurstenis jamurē veca

mēnesī.

K. Jansons, Plāņi.

27969. Kad skurstenis deg, tad

pacepli papodē 3 šmikuti sāls jā-
iemet.

K. Jansons, Plāņi.

27970. Ja rudenī skursteņi labi

nevelk, grūž dūmus atpakaļ, tad

nākošā vasarā gaidāmi bargi pēr-

kona negaisi.
Latvis, VII, 26.

27971. Kad vējš gaudo skurste-

nī, tad būs nelāga laiks.

Brīvā Zeme, 1929, VI.



Skurstenis — Skursteņslaucis 1687

27972. Ja vējš skurstenī gaudo,
tad būs atkusnis.

K. Skujiņš, Smiltene.

27973. Ja vējš skurstenī svilpo,
tad būs atkušņi.

L. Zvirbule. Jaunlaicene.

27974. Skurstenis jāslauka veca

mēnesī, tad nekvēpst tik ātri.

E. Zirnītis, Lubāna.

27975. Ja skurstenis gaudo, tad

būs nelabs laiks.
L. Saliņa, Lubāna.

27976. Ja skursteni slauka jau-
nā mēnesī, tad tas drīz deg.

L. Prūse, Vecpiebalga.

27977. Skurstenis jāiesāk mūrēt

vecā mēnesī, tad netek sodrēji un

skurstenis ātri izkalst.

I. Kažoka, Lubāna.

27978. Skurstenis gaudo uz slik-

tu laiku
E. Laime, Tirza.

27979. Ja skurstenis svilpo, tad

gaidāms negaiss.

Z. Akmentiņa, Lubāna.

27980. Ja rudenī skurstenis ne-

velk dūmus, tad nākošā vasarā sa-

gaidāmi bargi pērkona negaisi.
L. Reiteris, Lubāna.

27981. Kad vējš gaudo skurste-

nī, tad gaidāms slikts laiks jeb arī

atkusnis.

E. Poriete, Lubāna.

27982. Ja iztīrīts skurstenis labi

nevelk dūmus, gaidāms lietus.

K. Palteris, Nītaure.

27983. Ja dūmi nekūp pa skur-

steni ārā, tad skurstenī velns sil-

dās, un lai to izdzītu, tad vajag

krustiem nostrīpotu papīru sade-

dzināt un iesviest to degošu krāsnī.

M. Zariņa, Ogresgals.

Skurstenis sapnī.

27984. Ja sapnī redz mājas skur-

steni nogāžamies, tad mājas saim-

nieks mirst.

A. Oše, Lubāna.

27985. Ja sapnī redz, ka mājai
skurstenis nogāžas, tad tās mājas
saimnieks drīzi mirs.

A. Liepiņa, Lubāna.

27986. Ja sapnī redz skursteni

sabrūkam, tad mājas saimniekam

jāmirst.
J. Jurjans, Jaungulbene.

27987. Ja sapnī redz skursteni

nokrītam, tad tai mājā kāds mirs.

J. Jansons, Plāņi.

SKURSTEŅSLAUCIS.

27988. Ja no rīta pirmo sastop

skursteņslauci, tad sagaidāma lai-

me.

M. Breikša, Līgatne.

27989. Kad sastop ceļa skurste-

ņa slaucītāju, būs laime.

H. Skujiņš, Smiltene.

27990. Ja satiek skursteņslauci,
tad būs laime.

P. S., Rīga.

27991. Ceļā satiekot skursteņ-

slauķi, jāpieskaras viņam tā, ka

tas nemana, un jāvēlas kaut kas,

tad tas katrā ziņā piepildīsies.

A. Liepiņa, Lubāna.

27992. Ja ejot satiek ceļā skur-

steņslauķi, tad būs laime.

L. Zvirbule, Jaunlaicene.
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27993. Ja ceļa sastop skursteņ-

slauķi, tad sagaidāma laime.

V. Greble, Valka.

27994. Skursteņslauķis ir no rī-

ta liela laime.
A. Rozentale, Jaunrauna.

27995. Ja ceļa satiek skursteņ-

slauķi, tad tanī dienā viss izdosies

labi.
V. Rimpele, Rīga.

27996. No skursteņa slaucītāja
slotas vajaga, viņam neredzot, no-

lauzt vienu zariņu, tad esot laime.

D. Dama, Smiltene.

27997. Ja garām iet skursteņ-

slaucītājs, tad jāpieķeras pie kādas

apģērba pogas, jo tad būs laime

un nauda.
A. Preiss, Rīga.

27998. Ja no rīta agri satiek

skursteņa slaucītāju, tad jāsaskai-

ta simts baltu zirgu un, kad sa-

skaitīts, tad, kuram pirmajam dod

roku, tas būšot tas brūtgāns un vī-

rietim brūte.
L. Legzdiņa, Talsi.

SKUTELES.

27999. Burvji un raganas uzlaiž

dažreiz lopiem skuteles: lops daž-

reiz ir gluži vesels, bet tomēr ir

tam daudz skuteļu. Tad pūšļotājs

jeb pūšļotāja dod div gabalus mai-

zes, lai vienu gabalu dotu lopam
tūliņ un otru pēc mājā atbraukša-

nas. Uz māju vajaga tā nobraukt,

lai neviens ne redzētu, ne dzirdētu.

F. Brīvzemnieks, 1881. IV, 197.

28000. Ja lopiem ir skuteles, tad

no katra lopa jāsalasa deviņas sku-

teles un jāaiznes mežā pie kāda

skudru pūžņa. Skudru pūznī jā-
izrok trīs bedrītes un jāapiet ap to

pret sauli trīs reizes, tad skuteles

jāiemet tanīs bedrītēs, jānostājas

pret sauli un bedrītes jāaizrok ar

kāju. Uz māju ejot, nav jāskatās

atpakaļ, kamēr nenonāk istabā.

F. Brīvzemnieks, 1881. IV, 197.

28001. Kad lopiem skuteles, tos

mazgā ar tabaku.

K. Jansons, Plāņi.

28002. Kad lopiem skuteles,

tad žiekā tos ar mīkstiem māliem.

K. Jansons, Plāņi.

SKUTUVIS.

28003. Nomirušā skujamais na-

zis jādod līdz zārkā, lai tas nepa-

ņemtu kādu no piederīgiem līdz

kapā.
T. Ķengā, Jelgava.

SLAUCENE.

28004. Ja piena slauceni apošņā
govs, suns vai kaķis, govīm samai-

tājas — stiepjas piens.
A. Šķērē, Skaistkalne.

28005. Nedrīkst nest neapsegtu
slauceni ar jaunpienu; ja gadās

vējam pārpūst, samaitāsies govij

piens.
A. Šķērē, Skaistkalne.

28006. Ja no rīta, nākot no gov-

ju slaukšanas ar piena slauceni,
kāds uzrunā, tad piens sāk stiep-
ties.

A. Šķērē, Skaistkalne.

28007. Lai raganas neietu klāt

pie piena slaucenēm, tad pienu
kāšot vajag tam pārmest krustu.

E. Priediņš, Renda.

28008. Slauktuvē nedrīkst maz-

gāt muti, citādi tek deguns bez

apstājas.
A. Armans, Ludza.
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28009. Kad slaucenē nes zir-

ņus, tad govīm metas kārpas uz

pupiem.
J. Steglavs, Jelgava.

28010. Ūdeni, ar kuru slaucene

mazgāta, nedrīkst liet zemē; ja to

dabū vardes dzert, govīm samai-

tājas piens.
A. Šķērē, Skaistkalne.

SLAVĒŠANA.

28011. Nevajaga vienādi vien

kādu slavēt, jo tā noslavē.

L. Bičole, Zemgales Mežmuiža.

SLEPKAVA.

28012. Kad slepkavu pievedot

pie sava upura, tad līķim sākot

asinis tecēt.

T. Ziemele, Smiltene.

SLIDAS.

28013. Slidu vajag siet vispirms

pie kreisās kājas, tad nekad ne-

kritīs uz deguna.
M. Kalniņa, Rīga.

SLIECES.

28014. Slieces jāliec veca mēne-

sī, tad viņas neliecas vaļā. [Sal.

loks.]
G. Stankeviča, Dzelzava.

28015. Ragavu slieces jāliec ve-

cā mēnesī, tad vaļā nestiepjas.

E. Laime, Tirza.

SLIEKAS.

28016. Ja pavasara rītā sliekas

ir uzrakušas celiņus, tad tanī die-

nā ir labs sējas laiks.

K. Pavasare, Āraiši.

28017. Ja sliekas uz cieti nomī-

dītiem celiņiem rītos sadzinušas

smilšu čupiņas, tad līs lietus.

M. Spilva, Druviena.

28018. Ja sliekas zemi izraka,
tad būs lietus.

P. Š., Ropaži.

28019. Kad sliekas pavasarī sāk

zemi urbt — līst laukā no zemes,

tad ir pats īstais sējamais laiks.

K. Zvirgzdiņa, Trikāta.

28020. Ja sliekas naktī zemi iz-

urbinājušas, lietus būs.

J. A. Jansons, Rāmuļi.

28021. Kad sliekas pēc pirmās
lietus tūces parādās uz zemes, kā

teic iesūkt velgumu, tad vēl gai-
dāms lietus.

K. Bika, Gaujiena.

28022. Ja sliekas lien no zemes

ārā, tad būs lietus.

M. Sikle, Nīca.

28023. Kad pavasari sliekas lien

no zemes ārā, tad laiks sēt miežus.

V. Poriete, Palsmane.

28024. Ja lietum līstot sliekas

rāpjas virs zemes, tad sagaidāms

ilgs lietus.

M. Zaķe, Drusti.

28025. Ja sliekas staipās pa ze-

mi, tad gaidāms lietus.

A. Zvejniece, Lubāna.

28026. Kad sliekas lien no ze-

mes laukā, tad gaidāms lietains

laiks.

K. Zvirgzdiņa, Trikāta.

28027. Ja sliekas lietus laikā

virs zemes lien, tad gaidāms garais
lietus.

A. Užāne, Skujene.

28028. Kad sliekas lien no ze-

mes laukā, tad līst lietus. Kad ru-

denī, zemi rokot, atrod sliekas tur-

pat apakš velēnām, ne dziļāki ze-
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mē, tad nebūs cieta ziema, bet bus

pulka sniega. [Sal. kurmis.ļ

Latv. Avīzes, 1858, 75.

28029. Kad pavasarī sliekas lied

virszemē, tad laiks miežus sēt.

A. Dragone, Palsmane.

28030. Ja sliekas stumj zemi

ārā no savām aliņām, tad gaidāms
lietus.

K. Palteris, Nītaure.

28031. Ja sliekas urbjas dziļi
zemē, tad dziļa ziema gaidāma.

A. Bērziņa, Aloja.

28032. Ja sliekas salasa pudelē
un ieliek siltā krāsnī, tad viņas iz-

kūst. Ar šo šķidrumu jāmazgā sli-

mas acis.

P. Š., Rauna. N. Ozoliņš,
Grostona.

28033. Sliekas jāsalasa, jāno-

mazgā, jāieliek kādā trauciņā un

jānoliek siltumā, lai izkūst. Šādas

zāles ir derīgas ievainojumam un

slimām acīm.

J. Rubenis, Ērgļi.

SLIEKSNIS.

28034. Ja katru vakaru nomaz-

gā ar ūdeni istabas sliekšņus, tad

būs laime.

A. Šķērē, Skaistkalne.

28035. Paslieksne vienmēr jātu-
rot tīra, jo tur esot Laimes mātes

ceļš.
H. Skujiņš, Smiltene.

28036. Saimniecēm jatura tīrs

slieksnis, tad laime nāk iekšā.

K. Biša, Rencēni.

28037. Jaunām meitām slieksnis

vienmēr jāslauka, jo tas ir sieviešu

gods.
K. Pauls, Lubāna.

28038. Gružus nedrīkst slaucīt

pāri slieksnim, jo Laima esot aiz

sliekšņa un tai varot acīs ieslau-

cīt.

G. Pols, Baldone.

28039. Istabu slaukot, slieksnis

labi jānoslauka, lai laime nāk

iekšā.

H. Jankovska, Rīga.

28040. Kad mēslus slauka pār

slieksni, tad izslauka svētību no

mājas.
A. Kabuce, Bulduri.

28041. Ja mēslus slauka par

slieksni, tad aizslauka Laimai acis.

V. Priedīte, Mālpils.

28042. Mēslus nedrīkst pār

slieksni pāri slaucīt, tad Laimas

māte raudot.

E. Zommere, Rauna.

28043. Istabu slaukot, slieksnis

tīri jānoslauka, jo citādi būs strīdi

ar vīra māti.
V. Bērziņa, Priekule.

28044. Ja slieksni mazgā, tad

labi ļaudis nāk mājā; bet ja ne-

mazgā, tad nāk dusmīgi cilvēki.

P. Š., Ropaži.

28045. Meitām jāmazgā tīri

sliekšņi, tad dabūs bagātu vīru.

A. Broža, Naukšēni.

28046. leejot jaunā dzīvoklī, jā-

kāpj pār slieksni ar kreiso kāju,
tad jaunajā dzīvē ies labi.

A. Ruska, Rauna.

28047. No rīta par slieksni jā-

sper labā kāja pirmā.
K. Jansons, Plāņi.

28048. Par slieksni jakapj ar

kreiso kāju, tad labi ies.

L. Zvaigzne, Gaujiena.
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28049. Ja grib, lai nodomātais

labi izdodas, tad jākāpj ar labo kā-

ju pār slieksni.

K. Kēze, Priekuļi.

28050. Uz sliekšņa nedrīkst mal-

ku skaldīt, tad izsit Laimai acis.

J. Cinovskis, Snēpele.

28051. Uz sliekšņa nevajaga
malku skaldīt, jo tad Laimai gal-
vu nocērtot.

K. Kristape, Olaine.

28052. Ar ciri nedrīkstot cirst

uz sliekšņa, jo tad būšot nocirst

Laimai galvu.
K. Corbiks, Jelgava.

28053. Ja cērt uz sliekšņa, tad

nocērt savai Laimai kaklu.

L. Strute, Šķibe.

28054. Nedrīkst uz sliekšņa cirst,

jo tad nocērt Laimai galvu.
M. Koškina, Elēja.

28055. Kad uz sliekšņa cērt ža-

garus, tad laime atstāsies.

Alksnis-Zundulis, Naudīte.

28056. Kad uz durvju sliekšņa

cērt žagarus, tad pūķis aiznesīs

laimi un pielaidīs uguni.
A. L.-Puškaitis.

28057. Kad uz sliekšņa sēd, tad

tam visi pāri kāpj (neievēro).

K. Lielozols, Nīca.

28058. Ja pār slieksni kāpjot

izmežģī kāju, tad notiks kāda ne-

laime.

A. Šķērē, Skaistkalne.

28059. Ja divi satiekas uz sliek-

šņa, tie drīz saķildosies.

A. Šķērē, Brukna.

28060. Kas uz sliekšņa sēd, tas

ir slinks.

A. Drāzniece, Nīca.

28061. Ja kāds sēž uz sliekšņa,
pagriezis muguru uz ārpusi, tad

par to iet sliktas baumas, bet ja
uz iekšpusi, tad labas.

K. Pauls, Lubāna.

28062. Meitām jāmazgā katru

rītu slieksnis, tad to cienīs puiši
un arī citi ļaudis.

L. Neimane, Ikšķile.

28063. Otram nekāda manta

nav jādod pār slieksni, tad klājas
slikti.

R. Kauliņš, Lubāna.

28064. Ja sēž uz sliekšņa, tad

ļaudis aprunās.

V. Holcmane, Vandzene. J.

Stirna, Skrunda.

28065. Uz sliekšņa sēdot, ne-

drīkst kājas aut, jo tad visu ko

drīz aizmirst.
J. Cinovskis, Snēpele.

28066. Uz sliekšņa cērtot, nocērt

Laimei galvu.
A. Veiss, Penkule.

28067. Ja uz sliekšņa sēd, tad

ļaudis neievēro.

H. Šiliņa, Penkule.

28068. Kad aiz sliekšņa sveici-

nājās, atdod savu laimi otram.

V. Zvanis, Penkule.

28069. Pie sliekšņa nevajaga
bērt gružus, jo tad aizber Laimai

acis.

J. Cinovskis, Snēpele.

28070. Uz sliekšņa nedrīkst sē-

dēt, tad mugura sāpot.

E. Līdeka, Lubāna.
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28071. Pār slieksni roka neesot

jādod, tad otram atdodot savu

laimi.

E. Līdeka, Lubāna.

28072. Uz sliekšņa nedrīkst sē-

dēt, jo tad veciem cilvēkiem mu-

gura sāpot.
E. Aizpurve, Lubāna.

28073. Par slieksni nedrīkst svei-

cināties, jo tad ķildosies.

V. Alke, Jaungulbene.

28074. Ja mazgājot istabu neno-

mazgā durvju slieksni, tad ne-

brauks precinieki.
A. Preisa, Džūkste.

28075. Ja bērni guļ uz sliekšņa,
tad vēlāk sāp vēders.

M. Klēbacha, Galgauska.

28076. Nedrīkst roku sniegt par
slieksni, tad pēc tam ir nesaticība.

M. Klēbacha, Sātiņi.

28077. Uz sliekšņa nedrīkst sē-

dēt, tad visi mīda kājām kā

slieksni.

E. Laime, Tirza.

28078. Uz sliekšņa nedrīkst sē-

dēt, tad mātei mugura sāp.

A. Ozoliņa, Lubāna.

28079. Ja uz sliekšņa sēd, tad

stāvēs citiem par kāju pameslu.
N. Freidenfelds, Talsi.

28080. Uz sliekšņa nedrīkst sē-

dēt, tad ļaudis aprunā.
A. Bulle, Zvārde.

28081. Ja uz sliekšņa sēž, tad

ļaudis aprunā.
E. Bokura, Vecauce.

28082. Nedrīkst stāvēt uz sliek-

šņa, tad krūtis nesāpēs.
L. Ezīte, Alūksne.

28083. Kad sieva pēc dzemdēša-

nas pirmo reiz pār slieksni kāpj,
tad tai jāsaka: „Akmens stabi stip-
ri stabi, Tie ir mani četri rati."

E. Laime, Tirza.

28084. Nav brīv sēdēt uz sliek-

šņa, būsi citiem par kājmini, neie-

vēros.

V. Miķelans, Asare.

28085. Ja uz sliekšņa malku

cērt, tad naids mājās.

I. Kažoka, Lubāna.

28086. Pāri slieksnim otram ro-

kā nekas nav jādod, tad atdod sa-

vu laimi.

A. Aizsils, Lubāna.

28087. Kas par slieksni otram

dod maizi, tas atdod savu svētību.

L. Daugaviete, Smiltene.

28088. Maizi ēdot, nedrīkst iet

pār slieksni, tad mājas svētību

aiznes.

A. Bulle, Rīga.

28089. Par slīksni navar ēst, tad

vādars suopēs.

T. Nagle, Varakļāni.

28090. Pār slieksni nevajaga ne-

kā ēdama dot, lai saņēmējam iet

pie sirds.

K. Jansons, Plāņi.

28091. Pār slieksni nedrīkst ne-

kā sniegt, citādi sāpēs vēders snie-

dzējam; ņēmējam arī var gadīties
tas pats.

A. Armans, Ludza.

28092. Pār slieksni neko nevar

otram dot, jo tad devējs nožņaudz
savu Laimi, kas guļ apakš sliek-

šņa.
J. Steglavs, Jelgava.
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28093. Otram neko nedrīkst

sniegt pār slieksni, jo tad tam ne-

laimēsies nodomātā darbā. Pa-

sniedzot ko, kaut vai viena kāja

jāuzliek uz sliekšņa.

A. Tidriķe, Pabažu jūrmala.

28094. Ja kādam cilvēkam par

slieksni dod labu dienu, tad ar to

drīz saskaistas.

K. Jansons, Plāņi. P. Š., Rīga.

28095. Ja sasveicinās par sliek-

sni, tad tie ķildosies.
A. Aizsils, Zilupe.

28096. Ja sasveicinājās pari pār
slieksni, tad ceļas naids.

K. Corbiks, Jelgava.

28097. Aiz sliekšņa stāvot ne-

drīkst sniegt roku, tad būs jāsa-
skaistas.

P. Zeltiņa, Ikšķile.

28098. Par slieksni nedrīkst ro-

ku dot, tad mājā naids.

A. Ozoliņa, Lubāna.

28099. Par slieksni nevajaga

sveicināties, jo tad sastrīdēšoties.

K. Corbiks, Kroņa-Vircava.

28100. Pār slieksni nedrīkst svei-

cināties, lai nebūtu slikta dzīvo-

šana.
M. Koškina, Elēja.

28101. Par slieksni nedrīkst sa-

sveicināties, citādi sastrīdās.

J. A. Jansons, Ilūkste.

28102. Pār slieksni nedrīkst sa-

sveicināties, lai vēlāk ar atnākušo

viesi nebūtu jāķildojas.
J. A. Jansons, Jelgava.

28103. Pār slieksni nedrīkst ot-

ram roku sniegt, tas ir uz neredzē-

šanos vai miršanu.

E. Krēģere, Vandzene.

28104. Sveicinoties roku pār
slieksni nedrīkstot sniegt, jo tas

esot uz naidu.

K. Skujiņš, Smiltene.

28105. Par slieksni nedrīkst svei-

cināties, lai nesaietu naidā.

65 g. v. E. Rotmane, Jaunauce.

28106. Ja sniedz roku par sliek-

sni, tad saķildojas.
E. Druvnese, Irlava.

28107. Par slieksni nedrīkst ro-

ku dot — izdzen laimi no mājas.

A. Šķērē, Skaistkalne.

28108. Ja labdien pasaka kādam

cilvēkam, kurš stāv otrā pusē

slieksnim, tad ar to cilvēku vairs

nebūs draugi, bet plēsīsies.

M. Šķipsna, Gulbene.

28109. Ciemā atvadoties nedrīkst

sniegt roku pār slieksni, tad mājā

plēsīsies.
E. Skarnele, Kalncempji.

28110. Atsveicinoties un rokas

sniedzot ja viens stāv vienā pusē
duru slieksnim un otrs otrā, tad

to starpā izceļas strīdus.

L. Strute, Šķibe.

28111. Atvadoties nevar dot ro-

ku pār slieksni, jo tad vairs nere-

dzēsies.

E. Pļaviņa, Koknese.

28112. Atvadoties nedrīkst sniegt
roku pār slieksni, tad saplēsīsies.

Tichonova, Liepna.

28113. Ciemā sasveicinoties vai

atsveicinoties nedrīkst roku sniegt

pār slieksni, tad mājās plēšas.
K. Kalniņa, Katvari.



28114. Ja uz sliekšņa sasveici-

nās, tad sastrīdēsies tie, kuri tā

dara. [Sal. krustceļš, sveicināšana.]
E. Reinbacha, Vecpiebalga.

28115. Ja cilvēki atvadoties ro-

ku sniedz pār slieksni, tad tie sa-

nīdīsies.

M. Ezertēva, Cirsti.

28116. Ja sed uz sliekšņa, no-

kļūst lielās valodās.

A. Šķērē, Skaistkalne.

28117. Uz sliekšņa nevajaga sē-

dēt, tad citi aprunā.
V. Saulīte, Ādaži.

28118. Ja kads cilvēks sēž uz

sliekšņa, tad viņu kāds aprunās.

E. Tokele, Sesava.

28119. Kad uz sliekšņa sēž, tad

ļaudis aprunā.
J. Treimans, Bērze.

28120. Kas uz sliekšņa sed, to

ļaudis aprunā.
A. L.-Puškaitis.

28121. Jauna meita nedrīkst uz

sliekšņa sēdēt, lai nenāktu valo-

dās.
J. A. Jansons, Bauska.

28122. Jaunas meitas nedrīkst

sēdēt uz sliekšņa, tad ļaudis ņem

valodās.

I. Indāns, Gārsene.

28123. Jaunas meitas nedrīkst

sēdēt uz sliekšņa, tad puiši meitām

skatoties pāri, kā visi ļaudis sliek-

snim kāpjot pāri.
G. Pols, Valka.

28124. Jaunas meitas nedrīkst

sēdēt uz sliekšņa, tad paliekot vec-

meitas.

Vidzemes Maliena.

28125. Ja kāda meita sēž uz

sliekšņa, tad viņa paliks vecmei-

tās.

P. Āboliņa, Jelgava.

28126. Kas uz sliekšņa sēd

to neprecēs.
E. Bērziņa, Mārsnēni.

28127. Brūtes pūrs jāceļ par
slieksni pāri, uz sliekšņa to nevar

likt.

B. 16669.

28128. Kad uz sliekšņa sēd, tad

pulka parādu.

R. Bērziņš, Džūkste.

28129. Kas uz sliekšņa stāv, to

aprunā.
P. Zeltiņa, Ikšķile.

28130. Ja meitas uz sliekšņa stāv,
tad viņas daudz aprunā.

E. Stīpniece, Vērene.

28131. Kad stāv uz sliekšņa un

strīdas, tad vienam no tās mājas
jāaiziet.

R. Eglentale, Reņģe.

28132. Pari par slieksni nevar

ne labdienu, ne ardievu dot.

V. Pilipjonoks, Asūne.

28133. Kad uz sliekšņa sēdot,

tad būšot daudz parādu.
K. Streidiņš, Veļķi.

28134. Ja kāpjot pār slieksni

piesit kreiso kāju, tad izies labi,

ja labo, tad slikti.

A. Āboliņš, Alūksne.

28135. Ja sveicina uz sliekšņa
stāvot, tad būs nepatikšanas.

J. Jurēvics, Kruķu pag., Šau-

ļu apr., Lietuva.
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28136. Uz sliekšņa neesot jāsēd,
tad veciem cilvēkiem mugura sā-

pot.
A. Aizsils, Lubāna.

28137. Pār slieksni nevar neko

dot, citādi Dievs aizdara savas svē-

tības durvis.
A. Aizsils, Vietalva.

28138. Ja garš salms uz sliek-

šņa, tad tas nozīmē, ka būs viesi.

K. Corbiks, Rembate.

28139. Ja uz sliekšņa atrod vār-

pu, tad drīzi būs precinieks.
M. Zīlīte, Salaca.

28140. Kad uz sliekšņa cērt ar

cirvi, tad Laimes mātei nocērt

galvu.
A. L.-Puškaitis.

28141. Ja kaķis mazgājas uz

sliekšņa, tad būs tāļš ciemiņš. [Sal.
kaķis.]

M. Šķipsna, Gulbene.

28142. Uz istabas sliekšņa jāuz-
sit pakavs, lai no tās mājas nevar

nekā izzagt.
K. Jansons, Plāņi.

28143. Ja iekšpusē pie durvju

sliekšņa izminas dobe, tad tai mā-

jā kādam jāmirst, bet ja apminas
ar kalniņu, tad kāds pierodas klāt.

Skolnieku pulciņš, Jēkabpils.

SLIMĪBA.

28144. Ļaudis domā, ka slimī-

bas ceļoties no ļauniem gariem un

burvjiem.
A. W. Hupel, Top. Nachrich-

ten, 1777, 11, 140.

28145. 1773. gadā viens zem-

nieks lūdz Grobiņas mācītāju Die-

vu nolūgt par viņa diloņa kaiti, ko

viņam kaimiņš esot uzbūris.

Kurzemes draudžu chronikas, 11, 63.

28146. Kad cilvēkam kāda vā-

jība metas, tad viņam nelabi gari
esot piesitušies.

K. Silings, 1832. g., Tirza.

28147. Slimības ir gaidāmas, kad

putni atstāj savas lizdas un bēr-

nus, kad ūdeņos ir ļoti daudz var-

žu, kad sienās ir daudz kukaiņu,
kad daudz čūskas apkārt vazājas.

S. Gūberts, 1688.

28148. Ja kas aiziet no tādas mā-

jas, kur sliminiekiem kāda lipīga

vājība un guļa, tad esot jāpamet
kādi ziedi: dzīpari jeb banšu gali;
tad tam, kas aiziet, vājība neme-

toties.

K. Šilings, 1832. g., Tirza.

28149. Kad uznāk kāds vājums:
drudzis vai dilonis, kad sliminieks

var gluži labi staigāt, tad viņš pa-

visam neiet pie Dievgalda, sacī-

dams, kad iesvētījot, tad no vāju-
ma nevarot tikt vaļā.

K. Šilings, 1832. g., Tirza.

28150. Ja kādam cilvēkam jeb

lopam ir kaut kur kāda vaina un

ja otrs to rāda citam pats pie se-

vis, tad arī tam radīsies kāda ne-

laba nelaime jeb vai tāda pati kai-

te kā tam.

J. Atteka, Nīca.

28151. Daktep nevarot izdziedēt

tādas kaites, kas ceļoties no ze-

mes, akmeņu, uguns un ķīrminu
(čūsku) atriebšanās, skauģu acu

apskatīšanas un žāvēšanas.

Latv. Avīzes, 1861, 156.
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28152. Ja kāds ir slims tai lai-

kā, ka diena ar nakti ir vienā ga-

rumā, tad slimība drīz nepāries.

S. Gūberts, 1688.

28153. Kam naktī est grib, tas

paliks slims.

K. Jansons, Plāņi.

28154. Slimības nepieķeras, ja
sev sasvīdušā padusē iebāž roku

un tad to sev novelk gar degunu.

K. Jansons, Plāņi.

28155. Lai neapliptu ar lipīgām

slimībām, katru vakaru jāpaož
kreisās kājas mazā pirkstiņa
sviedri.

A. Done, Liepāja.

28156. Kad iet pie slimniekiem,

kas slimo ar lipīgām slimībām, va-

jaga paņemt uz pirksta gala no pa-

duses sviedrus un labi saosties, tad

slimība nepielips.
V. Krieviņš, Daugmale.

28157. Kad apmeklē slimniekus,

kas slimo ar lipīgām slimībām, va-

jaga dūšīgi saēsties kadiķu ogas,

jo tad slimība nepielips.

V. Krieviņš, Daugmale.

28158. Ja redz kādam kādu slik-

tu slimību (riebīgus augoņus v. c),
tad jāpaskatās uz abiem īkšķiem
un jāsaka: ~Labāk paskatos uz sa-

viem īkšķiem, nekā uz tavu nelai-

mi." Tad slimība nepielīp.

M. Macpāne, Alsunga.

28159. Kad redz kādu lipīgu sli-

mību, tad jāpaskatās uz saviem

pirkstu nagiem, lai slimība nepie-

līp.
P. Š., Rīga.

28160. Ja redz kādu slimu cil-

vēku, tad jāpaskatās uz savas krei-

sās rokas nagiem, kas slimību at-

velkot.
P. S., Rīga.

28161. Kad pa miegam liekas,

ka kāds sauc, tad vajaga celties

augšā, citādi paliek slims. [Sal.

saukšana.]

Z. Lancmanis, Lejasciems.

28162. Kad dienasvidū dzird sa-

vu vārdu saucam, nedrīkst atsauk-

ties: tur sauc slimība.

J. Jaunsudrabiņš, Nereta.

28163. Kad kāds gulēja guļā, tad

aicināja burvi, kurš ar sērmūkšas

vāzi, kur bija uzgriezti 9 krusti,

staigāja no rijas durvīm apkārt
bakstīdams un runādams: „Ci, ci,

ci!" Atpakaļ atnācis meta ar nazi

krustu uz durvīm, lai laime atkal

atgrieztos. Tad nogrieza slimajam
drusku matus, paņēma gabaliņu
no viņa drēbēm un drusku mai-

zes, sataisīja no visa tā vikšu, ku-

ru tad nometa kaut kur uz ceļa

un griezās pa citu ceļu atpakaļ.
Kas šo vikšu paceļot, tam tā guļa

pielīpot. Kad kāds ienāca tādā mā-

jā, kur kāds gulēja slims guļā, tad

ienācējs trīs reizes pūta dvašu.

Arā ejot, viņš apgrieza cepuri uz

otru pusi un trīs reizes pieklabi-

nāja ar kreisās kājas papēdi pie

sliekšņa, teikdams: „Lai paliek

guļa, kur bijusi."

Z. Lancmanis, Lejasciems.

28164. Jāiet uz kapsētu un jā-

ņem zemes no trim kapiem, no

katra pa saujai. Uz to vietu, no ku-

ras zemi ņem, kaut kas jānomet

—ja ne cits, tad dzijas gabaliņš.
Zeme jāpārnes mājās, jāieber siltā

ūdenī un jādod, lai slimais šinī
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ūdenī mazgājas. Samazgas jāizlej

pie sētas — divu mietu starpā un

tad jāsaka: „Lai tā slimība iet pie
mietiem."

J. Jansons, Rīga.

28165. Kad cilvēks ilgi sirgst,
tad kādam jāiet uz kapsētu un jā-

ņem zemes no trim kapiem, no

katra pa saujai. Tai vietā, no ku-

ras zemi ņem, kaut kas jānomet,

ja ne cits, tad dzijas gabaliņš. Ze-

me jāpārnes mājās, jāieber siltā

ūdenī un jādod, lai slimais šinī

ūdenī mazgājas. Samazgas jāizlej

pie sētas — divu mietu starpā un

tad jāsaka: ~Lai tā slimība iet pie
mietiem."

K. Krevickis, Jelgava.

28166. Jāņem no trīs kapiņiem
smilktis, jāaplej un jāsajauc ar

ūdeni, ar to ūdeni jāmazgā slim-

nieks, tad vai nu drīz paliks vesels,

jeb ja būs nolikts, drīzi nomirs.

J. Apsalons, Sērpils.

28167. Jāņem no rijas vai pie-
darba šķirbām deviņi miežu grau-

di un jābaksta ar katra grauda ako-

ta galu slimā vieta, tad jāsviež grau-

di ugunī un jābēg no mājas ārā,

saucot: „Ai, ai, mieži deg! Ai, ai,

mieži deg!"
J. Jansons, Rīga.

28168. Slimību aizdzen, ja smeļ
ūdeni seklā upes vietā, kur ūdens

iet akmeņiem pāri, lai tad arī sli-

mība aiziet tā, kā ūdens noskalo

akmeņus.
L. Blimbergs, Baldone.

28169. Ja kāda sāpe ir uz mie-

sas, tad vajaga paņemt mazu ak-

mentiņu, zemē iegrimušu, un ar to

saberzēt sāpi. Pēc tam akmentiņš

jānoliek, kā viņš jau bijis, un jā-
iet projām, neskatoties atpakaļ.

J. Banazis, Nīca.

28170. Slimniekiem jāiet saulei

rietot ārā, lai līdz ar sauli arī sli-

mība pazustu.

K. Bruņinieks, Sēme.

28171. Ja slimnieks šķauda, tad

tas ātri kļūs vesels.

K. Grantiņš, Krustpils.

28172. Skaiti dienas no 28. jū-

lija līdz tai dienai, kurā kāds pa-

lika slims. Šo skaitli dali ar trīs.

Kad nepaliek pāri, tad ātri paliks
vesels, bet ja paliks pāri, tad vēl

ilgi gulēs. Ja paliks tikai viens pā-

ri, tad drīz mirs.

J. Jansons, Rīga

28173. Ja tevim kāda slimība,

kaite vai cita indeve piemetusies,
tad uz krustceļiem nomet kaut ko,

kas tevim pieder, ja ne vairāk, no-

plēs no savām drēbēm kādu lupa-

tiņu, piesien pie bērza vai cita la-

pu koka. Kas atstāto ziedu pa-

ņems, iemantos tavu kaiti.

A. Bruvele un A. Suse, Ape.

28174. Ja kādam ir augons jeb
kāda cita tamlīdzīga vaina, tad

jāsaka: „Pie suņa, pie kaķa, pie
vadmalas baķa, ne pie mana . .

."

tad jāsaka slimnieka vārds un trīs

reizes jānospļaujas.

Z. Lancmanis, Lejasciems.

28175. Dažreiz slimību dziedi-

nājuši arī šā. lejūguši zirgu, iesē-

dinājuši slimnieku ratos, braukuši

pa ceļu pār tiltiem, svieduši upē

pa straumei adatu jeb kniepi un

tad griezušies atpakaļ.

F. Brīvzemnieks, VI, 193.

28176. Slimniekam vajagot lēkt

pār suni, jo tad slimība pāriešot.

A. Brūvele un A. Suse, Ape.
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28177. Jo kaida vīta, kaids mi-

sas lūceklis, suop, tad piertī pyrms

mērcēšonuos, ar slūtu vajag īsist

par tū vītu trejdeviņas reizes. Tod

leidz nuokūšai reizei (koleidz ot-

koņ vajadzēs pērtīs) sadzeist.

T. Beča, Preiļi.

28178. Ja guļot uz slimības gul-
tas liekas, it kā kāds gar logu rū-

tīm ar žagaru sistu, tad tas mirs.

K. Corbiks, Valgunde.

28179. Kada slimība sev caur

kājstarpi jāskatās uz ziemeļiem.

K. Jansons, Rauna.

28180. Kad saslimst cilvēks jeb

suns, tad slimajam jādod ūdens

dzert un jāsaka: „Melns suns, čet-

ras kājas, piektā aste, pui!" Tad

slimība pāriet.
P. Š., Preiļi.

28181. Pret dažādām vainām

noder sviests, kas taisīts no pirmā

piena pēc govs atnešanās.

Etn. 1894, IV.

28182. Dažādu slimību dziedē-

šanai tikuši lietoti puplakši (menv-
anthes trifoliata), kreimenes (con-
vallaria majalis), krūzmētras (men-
tha crispa), mārsili (thymus ser-

pyllum), miešķi (asperula odorata),

kumeliņi (matricaria chamomilla),
ālantas (inula helenium), paegļi

(juniperus communis), retēļi (po-
tentilla tormentilla), zirdzenāji

(angelica silvestris) v. c.

A. W. Hupel, Top. Nachrich-

ten, 1798, IV, 293.

SLIMNIEKS.

28183. Kad slimnieks, zāles dzer-

dams, paliek vesels, bet zāles vēl

paliek pāri, tad viņš drīzumā at-

kal saslims.

K. Corbiks, Zaļenieki.

28184. Ja slimniekam pie degu-
na ir bedre, vai arī uzpūstas krū-

tis jeb vēders, tad tas drīz mirs.

H. Skujiņš, Smiltene.

28185. Ja slimniekam guļot kā-

jas uz durvīm grieztas, tad tam

esot jāmirst.
K. Šilings, 1832. g., Tirza.

28186. Ja slimnieks grib zināt,
vai tas dzīvos vai mirs, tad viņam
vajaga ņemt kaķi klāt sev gulēt; ja

kaķis gulēs, tad slimnieks paliks
vesels, ja negulēs, tad nomirs.

K. Corbiks, Jelgava.

28187. Kad slimnieks nomodā

un dzird it kā kaut kur klauvējam,
tad pēc tik gadiem tam būs jā-
mirst, cik reiz viņš dzirdējis klau-

vējam.
J. Apkalns, Koknese.

28188. Ja slimnieks, kas guļot
uz miršanu un prasot, cik pulk-
stens, tad tas drīz miršot.

J. Jansons, Plāņi.

28189. Kad saslimst, tad vajaga
sadedzināt tās drēbes, ko slim-

nieks, vesels būdams, valkājis.

P. Zeltiņa, Zemgale.

28190. Ja slimo apciemojot
redz, ka tas kustina rokas, tad nā-

ve ir galvgalī; bet ja kustina kā-

jas, tad nāve ir kājgalī, un slimais

var izveseļoties.
K. Lielozols, Nīca.

28191. Ja slimniekam velk ar

saslapētu pirkstu pa rīkli un krū-

tīm, un ja zem pirksta sajūt kādus

burbulīšus, tad viņš drīz mirs.

H. Šiliņa, Penkule.

28192. Ja virs slimnieka gultas

griesti čīkst, tad tam drīzumā jā-
mirst.

E. Medene, Meirani.
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28193. Kad stipri slims cilvēks

liekoties gultā sestdienā, tad vairs

neceļoties.
E. Metuzals, Rīga.

28194. Ja mājās guļ kāds uz nā-

vi slims, tad, ja kāds neredzams

naktī klauvē pie loga un sauc, nav

brīv atsaukties, jo citādi slimnieks

nomirs, bet ja neatsauksies, tad

nenomirs.
V. Krieviņš, Daugmale.

28195. Ja slimniekam ejot pie
ārsta pēc zālēm un gājējam pār

ceļu pārskrienot kāds dzīvnieks,

tad slimnieks miršot.

J. Skara, Jaunpiebalga.

28196. Ja slimnieks guļot redz

zirnekli ejot uz augšu, tad slim-

nieks paliek vesels, ja zirneklis iet

uz leju, tad jāmirst.
A. Šneidere, Lejasciems.

28197. Ja slimnieks skatās gries-

tos, tad tas drīz mirs.

E. Bērziņa, Mālpils.

28198. Kod slymu cvlvāku vad

kur ceļī un jis suoks bezpruoteigi
runuot pats sevī, itei pīzīmēj, ka

jis dreizi miers zemī.

V. Podis, Rēzekne.

28199. Ko slyms cvlvāks, gulā-
dams uz vītys, ap četrim stundim

pēc pusdīnu pazagrīzīs uz suona

pi sīnvs, itei pīzīmēj, ka tys cvl-

vāks tu nakti miers zemī.

V. Podis, Rēzekne.

28200. Ja slimnieks guļ bieži ar

seju pret sienu pagriezies, tad

viņš mirs.
J. Zvaigzne, Rēzekne.

28201. Kad baznīckungs aizbrauc

no slimnieka, tad jānodzēš svece

un jānovēro dūmi. Ja dūmi iet uz

durvju pusi, tad slimnieks mirs;

bet ja dūmi izklīst pa istabu, tad

nemirs.

J. Lazdans, Kalupe.

28202. Kod pi navasala cvlvāka

atbrauc bazneickungs pīņimt jū pi

spovedis, un kod bazneickungs
dūd navasalam sakramentu, tūlaik

ir aizdagta svecja, un kod jau baz-

neickungs brauc prūjam un sveci

nūdzeist, un kod nu nudzeistvs

svecis dyumi izīt pa durovim uorā,

tod itei pīzīmēj, ka navasals cvl-
vāks dreiži nūmiers zemī. A ka nu

svecis dyumi īt augšī ustobā, tod

pīzīmēj, ka navasals celsīs augšī,

byus vasals.

V. Podis, Rēzekne.

28203. Ka cylvāks cīši aizslv-

muoja, guļ uz vītys, navar ni ēst,

ni dzert, jau paliks pavysam

sluobs, un kod tys slyms cvlvāks,

kas vysu laiku nikuo najēdja un

nadzēra, suoks prasēt ēst, to itys

pīzīmēj, ka cvlvāks vairuok na-

dzeivuos uz šuo pasauļa. Jis par

kaidu stundis laiku nūmiers.

V. Podis, Rēzekne.

28204. Slimam nevajag spieģelī

vērties, lai slimāks nepaliek.

K. Jansons, Viļāni.

28205. Ja mājā ir kāds slim-

nieks, un ja sit ar žagaru pie lo-

ga, tad slimais drīz mirs.

K. Corbiks, Jelgava.

28206. Ja kura sieva saslims,

tad otrai sievai jānomazgā visām

durvīm kliņķi un galda stūri un

ūdeni dot slimai dzert, tad slimā

paliks vesela.

J. Rupjais, Asūne.
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28207. Ja blaktis laižas slimnie-

kam virsū, tad tam jāmirst.

A. Dragone, Palsmane.

28208. Slimniekam pie gultas
nekad nevar atstāt nazi ar asu ga-

lu, jo tad nāve var nodurt slimo.

J. Gulbis, Aizkraukle.

28209. Slimam esot grēks navi

lūgt.
K. Jansons, Plāņi.

SLIMNĪCA.

28210. Kad ieiet slimnīcā, tad

vajaga pret katru logu un katrām

durvīm krustu nomest, lai nepa-

ņemtu slimības līdza.

P. Zeltiņa, Rīga.

SLĪCĒJS.

28211. Kas slīcējam pirmais
sniedz roku, tam arī kādreiz jāno-
slīkst.

M. Alksnis, Skultes jūrmala.

SLĪKONIS.

28212. Slīkoņu uz zemes nevar

atdzīvināt.

K. Jansons, Plāņi.

28213. Kad mājā ir kāds slīko-

nis, tad maizes kukulī cep olu, lai

slīkoņa dvēsele tiktu debesīs.

P. S., Preiļi.

SLĪKŠANA.

28214. Veci ļaudis teic, kad

bērns akā jeb citur ūdenī iekritis,

tad tā aka jeb upe kādu dvēseli

griboti, un ka tad gailis jeb cits

kāds lopiņš tanī pašā vietā jākauj
un tās asinis tur jālej iekšā, tad

tur vairs cilvēks nekritīs nedz

slīks.

Gada grāmata 1797.

28215. Kur reiz kāds ir noslī-

cis, tur arvien cilvēki tiek rauti

iekšā.

P. S., Ropaži.

28216. Kad slīkoni meklējot
ūdenī ielaiž maizes kukuli, tad var

drīzāk atrast līķi, jo tai vietā mai-

zes kukulis apstājas un nepeld

prom.
A. Didriksone, Nogale.

28217. Kad sapnī redz ko slīk-

stam, tad būs bēdās jāslīkst.

I. Bergmanis, 1862. g., Bārta.

SLOKA.

28218. Sloka jāja pieguļa,
Četras olas vācelē.

Dievs dod ta zirdziņiem

Apaļiem baroties.

Sal. 30065—7. LD 30068.

SLOTAS.

28219. Jaunai slotai vajaga ap-

cirst žagaru galus, tad var labi iz-

slaucīt istabu, ka nemetas blusas.

E. Brīnums, Rūjiena.

28220. Slotas jāsien vecā mēnesī.

J. Jurjāns, Jaungulbene.

28221. Istabas slaukāmās slotas

jāsien vecā mēnesī, lai istabā blu-

sas neaug.

K. Jansons, Plāņi. J. Rubenis,
Ērgļi.

28222. Lai blusas neaugtu, slau-

kāmās slotas jāsien vecā mēnesī

un melnā alkšņa lapas jākaisa

zem gultas.
E. Kampare, Piebalga.

28223. Istabas slaukāmās slotas

nedrīkst griezt jaunā mēnesī, tad

blusas aug istabā.

A. Brāķa, Meirāni.
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28224. Slaukāmas slotas jāsien
vecā mēnesī, tad neaug blusas.

E. Šneiders, Alūksne.

28225. Jauna slota jāmauc tikai

piektdienā, jo tad viņa labi slau-

kot.

J. Skara, Jaunpiebalga.

28226. Gavēņu piektdienās un

otrdienās slotas jāsien, tad ar tām

slaucītās istabās blusas neaugot.

E. Kampare, Piebalga.

28227. Slotas jāgriež vecā mēne-

sī, tad blusas neaug.
E. Laime, Tirza.

28228. Jauna mēnesī taisītas

slotas mājā ienes blusas.

Z. Kozenkraniuse, Ainaži.

28229. Istabas slotam zari jā-

griež vecā mēnesī, tad blusas ne-

aug.
R. Kalniņš, Lubāna.

28230. Slotas jāsienot vecā pil-
nā mēnesī, tad ar tām varot iz-

slaucīt visus netīrumus un tās arī

ātri nesadilstot.

E. Aizpurve, Lubāna.

28231. Slotas jāsien veca mēne-

sī, tad istabā nedzīvo blusas.

V. Poriete, Palsmane.

28232. Pirts slotas jāsien vecā

mēnesī, tad āda neniez un blusas

neaug.
V. Alke, Jaungulbene.

28233. Bērza žagari slotām jā-

griež vecā mēnesī, lai blusas ne-

augtu.
H. Zeltkalns, Lubāna.

28234. Ja grib iznīdēt blusas,

tad istabas jāslauka ar vecā mēne-

sī grieztām slotām.

K. Olļe, Mazsalaca.

28235. Slotas istabas slaucīšanai

jātaisa vecā mēnesī, tad blusas

neaug.

P. Augstkalniņš, Vecpiebalga.

28236. Istabas slotas nedrīkst

siet jaunā mēnesī, tad aug blusas.

I. Zariņš, Palsmane.

28237. Istabas slaukāmas slotas

vajagot siet vecā mēnesī, tad ne-

augot blusas.

H. Lindberga, Veselauska.

28238. Vecā mēnesī jāsien slo-

tas istabas slaucīšanai, lai blusas

neaugtu.
K. Corbiks, Tukums.

28239. Ja istabu slauka ar jau-
nā mēnesī sietu slotu, tad blusas

aug.

J. A. Jansons, Vecpiebalga.

28240. Jauna mēnesī nevar slo-

tas griezt, jo tad blusas aug.

E. Vīksne, Vecpiebalga.

28241. Slotas vajaga siet jauna
mēnesī, jo tad istabā nav blusu.

K. Vieglais, Krape.

28242. Slotas jāsien jauna mē-

nesī, lai neaugtu blusas.

A. Skuja, Vestiena.

28243. Slotas kātā jādzenot ve-

cā mēnesī, tad neaugot blusas.

H. Lindberga, Veselauska.

28244. Sasēju slotiņa
Pieci pāri žagariņu,

Pārslaucīju kungam dus-

mas

Par deviņu duraviņu.

LD 31398.
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28245. Kad no istabas slaukā-

mās slotas lauž žagarus bērnu pēr-
šanai, tad ir gražīgi bērni.

J. Rubenis, Ērgļi.

28246. Ar slotu slaukot nevaja-

ga sist, jo tad to ēdīs vilki.

J. Apsalons, Sērpils.

28247. Kuram cilvēkam iesit ar

slotu, to vilks apēd.

J. Šteinbergs, Bauska.

28248. Nedrīkst nekam sist ar

slotu, tad ciema suņi tā neiere-

dzēs.

K. Bika, Gaujiena.

28249. Kam ar slotu sit, tas uz

celiņa ķēzījas. [Sal. skals, suns.]

K. Jansons, Plāņi.

28250. Kad ar istabas slotu ot-

ram sit, tad cērmes aug.
BKr. 6.

28251. Kam ar slotu sit, tam

daudz bērnu dzem.

K. Jansons, Plāņi.

28252. Puiši pārbauda meitu

čaklumu, novelk slotu gar slieksni.

Ja meita cels augšā, būs čakla.

A. Ruciņa, Rīga

28253. Slota vakarā jāpieslien

pusguļus. Kura meita vakarā at-

stāj slotu stāvu, tā paliks veca mei-

ta. Slota tad sakot: „Tupi nu tu, kā

es tupēju!" [Sal. spainis.]
H. Skujiņš, Smiltene

28254. Jaunas meitas nedrīkst

kāpt slotai pāri, tad nāk ļaužu va-

lodās.
E. Kampare, Skrunda

28255. Kura meita kāpj nokri-

tušai slotai pāri, tai daudz bērnu.

E. Laime, Tirza

28256. Kas pār slotu kāpj pāri,
tam kājas pirksti šūstot un stāvot

slapji. [Sal. suns.]
A. Bīlenšteina rokraksts, Kazdanga.

28257. Nedrīkst kapt pāri slotas

kātam, citādi sāpēs vēders.

K. Lielozols, Nīca.

28258. Ja kāpj par slotu, tad ir

slinks.

L. Ozole, Lielsesava.

28259. Kas par slotas katu pari

kāpj, to raganas mocīs.

J. A. Jansons, Jelgava.

28260. Slotas žagari jāgriež jau-

nā mēnesī un slota ar tāpat jāsien,
tad žagari nelūst un neizkalst.

H. Skujiņš, Aumeisteri.

28261. Ja aizliek slotu aiz dur-

vīm, tad mājās nelaime nenotiek,

jo raganas nevar tikt iekšā.

K. Lielozols, Nīca.

28262. Slotas jātaisa vecā mēne-

sī, tad neaug blusas, kur ar tādu

slotu slauka.

J. Ezeriņš, Vecpiebalga.

28263. Slotai nedrīkst pāri kapt,

tad ļaudis ienīst.

H. Šiliņa, Penkule.

28264. Kas kāpj pari slotai, tas

paliek slims.

Latv. konv. vārdnīca, 15530.

28265. Kad kāpj par slotu, tiek

daudz aprunāts.

L. Kārkliņš, Elēja.

28266. Kas kāpj pari par slotu

— dabū krītamo slimību.

L. Daugaviete, Smiltene.
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28267. Ja pie durvīm noliek

cepļa slotu, tad čigaiņi nenāk

iekšā.

V. Holcmane, Vandzene.

28268. Ja par slotas katu kāpj

pāri, tad paliek veca meita.

E. Bokura, Vecauce.

28269. Meitas nedrīkst slotas sa-

dedzināt, tad brūtgāni viņas at-

stāj.
J. Cinovskis, Snēpele.

28270. Ja ar slotu kājas slauka,
tad būs daudz bērnu.

A. Šeitiņš, Taurene.

28271. Ja slotu sadedzina, tad

vējš ceļas.
T. Rigerte, Brunava.

28272. Lai ar vienu slotu varētu

ilgi slaucīt, tad pirmo reiz vajag
slaucīt svētdienas rītā bez saulītes.

L. Pogule, Gatarta.

28273. Ja bērniem sit ar slotu,

tiem rodas cērmes.

K. Poga, Penkule.

28274. Vecās slotas jāsadedzina,
lai vecu meitu nav.

K. Jansons, Plāņi.

28275. Slotu nedrīkst bāzt ač-

gārniski plītē, tad bērns dzimstot

nāk otrādi.

E. Kampare, Skrunda.

28276. Ēdienu vārot, krāsnī ne-

vajaga dedzināt vecas slotas, jo tad

vārīto ēdienu saime smādē.

A. Salmans, Balvi.

28277. Krāsns slaukāmā slota

nevienam nezinot jāiebāž otras

mājas robežā, lai vanags cāļus ne-

aiztiek.

K. Jansons, Plāņi.

28278. Kas slotu nomet pakājē,
to aprunā.

K. Jansons, Plāņi.

SLOTA, PEŖAMĀ.

28279. Peramo slotu žagarus

grieza no Jāņa dienas līdz Pētera

dienai.

J. Lautenbachs, Sabile.

28280. Pirts slotas jāgriež veca

mēnesī.

J. A. Jansons, Bīriņi.

28281. Ja peramas slotas sien

jaunā mēnesī, tad aug blusas.

A. Āboliņš, Alūksne.

28282. Veca mēnesī pirts slotas

jātaisa, tad blusas neiemetīsies.

M. Ezertēva, Cirsti.

28283. Pirts slotas žagari jāgriež

jaunā mēnesī, tad slota ir laba,

stipra un viņai nebirst lapas nost.

H. Skujiņš, Smiltene.

28284. Ja pirts slotu žagarus

griež mēneša brucībās, dilstošā

mēnesī, tad slota ātri izput un vi-

ņai nobirst lapas.
H. Skujiņš, Smiltene.

28285. Pirts slotas jāsien jauna
mēnesī, jo tad lapas nenobirst.

J. Putniņš, Bērzpils.

28286. Pirts slotas jāsien no Jā-

ņa dienas pušķiem vecā mēnesī,

tad āda neniez pēc pēršanās.
E. Laime, Tirza.

28287. Pirts slotas nevajaga siet

jaunā mēnesī, jo tad pērējiemies
niez miesa.

E. Jēpe, Palsmane.

28288. Peramas slotas jāgriež
vecā mēnesī, tad niestis nemetas.

K. Biša, Vijciems.
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28289. Peramās un mēžamās

slotas vajagot griezt vecā mēnesī,

tad ar viņām varot izslaucīt visas

blusas.

A. Gu!be, Burtnieki.

28290. Peramās slotas vajaga
siet jaunā mēnesī, tad nebirst la-

pas un ir mīkstas.

A. Salmans, Balvi.

28291. Peramās slotas jāgriež

jaunā mēnesī, tad lapas nebirst

nost.

Z. Biša, Rencēni.

28292. Peramās (pirts) slotas

vajagot siet vecā mēnesī, tad ļau-
dis nemiezot, kur neklājas.

H. Lindberga, Veselauska.

28293. Kas ar jaunā mēnesī tai-

sītām slotām peras, tam kasus

metas.

K. Jansons, Plāņi.

28294. Ja cilvēkam ir kašķis,
tad peramās slotas jāsien vecā mē-

nesī.

A. Bērziņa, Aloja.

28295. Uz pirts krāsns nedrīkst

sutināt slotu, izņemot no auksta

ūdens, jo tad atlecot āda.

K. Lielozols, Nīca.

28296. Kad peramo slotu kar

istabā, tad dabūn kašķi.
M. Valtere, Kalnamuiža.

28297. Kad izkurina pirti, tad

vajadzīgs ar to slotu, kur peras,

atskriet kailam uz māju un izpērt
visus kaktiņus, tad plakšu nav.

J. Rupjais, Asūne.

SLŪŽAS.

28298. Kad slūžas krāc, tad ir

lietus.

J. Stirna.

SMADZENES.

28299. Kas smadzenes cd, tas

paliek gudrs.
P. Š., Rīga.

28300. Kad smadzenes cd, tad

aug gudrs. [Sal. vista.]

M. Brīdaka, Jaunroze.

28301. Ja smadzenes ēd, tad

gudrāks top.
H. Šiliņa, Dobele.

28302. Ja ēd teļa un jēra sma-

dzenes, tad paliekot ļoti gudrs.

T. Dzintarkalns, Talsi.

28303. Kad smadzenes cd, tad

aug kupli mati.

V. Saulīte, Mālpils.

SMAKA MUTĒ.

28304. Ja mutē ir nelaba sma-

ka, tad vajaga to izskalot ar

karstā ūdenī novārītiem kadiķiem

jeb vāverājiem.
Langius.

SMĒĶĒŠANA.

28305. Ja pīpējot pīpes kāts

čurkst, tad būs slikts laiks; ja
švirkst, tad būs labs laiks.

A. Salmans, Balvi.

28306. Ja pīpējot dumi apaļa

riņķī griežas — dzeršanu dabūs.

Atbalss k. 1897. K. Kleķeris, Skujene.

28307. Ja smēķējot dumi sagrie-
žas riņķī, tad būs dzeršana.

A. Podniece, Ogre.

28308. Kad dūmi, no pīpes iz-

pūšot, sagriežas gredzenā, tad būs

drīzumā krietna iedzeršana.

H. Skujiņš, Smiltene.
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28309. Ja pīpējot dūmi sagrie-
žas riņķī, tad būs dzeršana.

L. Reiteris, Lubāna.

28310. Ja smēķējot no papirosa
dūmi, paceldamies gaisā, izveido

riņķi, tiksi ielūgts uz dzeršanu.

V. Miķelāns, Dunava.

28311. Kam pīpējot dumi uz

riņķa griežas, tas piedzers.
K. Jansons, Plāņi.

28312. Ja smēķējot dumi griežas

gredzenos, tad dabūs piedzerties.

E. Laime, Tirza.

28313. Ja smēķējot dumi grie-
žas riņķiem, paredzama balle.

J. Rudītis, Rīga.

28314. Pīpējot pirmie dūmi jā-
saķer ar roku un jāiebāž ķešā, lai

pīpētājam naudas nepietrūktu.
K. Jansons, Plāņi.

28315. Jauns puisis nevar smē-

ķēt no pagales, tad viņa sieva gul-
tā mīzīs.

P. Zeltiņa, Ikšķile.

28316. Ja vīrs no lampas aizpī-

pējot pīpi, tad sieva gultā miezot.

H. Skujiņš, Smiltene.

SMĒĶĒTĀJS.

28317. Pīpētajiem čūska nekož,

jo viņa baidās no tabakas smakas.

E. Puķe, Ainaži.

SMIEŠANA.

28318. Ja smej otra nelaimei,

tad tā pašam uzkrīt.

V. Spandegs, Pociems.

28319. Ja otram nelaime notiek,

tad nevajaga smieties, citādi pa-

šam slikti iet.

A. Užāne, Skujene.

28320. Par otra nelaimi neva-

jaga smiet, jo tad pārplīsīs lūpa tā-

pat kā zaķim.
V. Slaidiņa, Drusti.

28321. No rīta nevajaga smie-

ties un dziedāt, jo tad vakarā būs

jāraud.
E. Krēģere, Vandzene.

28322. Ja cilvēks dikti priecīgs,
tad vēlāk būs bēdīgs, dabūs rau-

dāt.

J. Atteka, Nīca.

28323. Kad no rīta agri priecā-

jas, tad vakarā jāraud.

R. Bērziņš, Džūkste.

28324. Vakarā nedrīkst daudz

smieties, tad otrā dienā būs tikpat
daudz jāraud.

A. Kondrāte, Cēsis.

28325. Kad daudz smejas pa

dienu, tad vakarā jāraud.
M. Valtere, Kalnamuiža.

28326. Ja cilvēks ir ļoti priecīgs
un daudz smejas, tad drīz dabūs

raudāt.

K. Corbiks, Jelgava.

28327. Kas daudz smej, tam bus

jāraud.
P. Š., Rauna.

28328. Pec lieliem smiekliem

vienmēr jāraud būs.

V. Slaidiņa, Drusti.

28329. Ja, jaunu gadu sagaidot,
smejas, tad nākošo jauno gadu
sagaidīs ar asarām.

A. Kondrāte, Cēsis.

Smiešanas sapnī.

28330. Ja sapnī smejas, tad da-

bū raudāt, jeb ir kādas bēdas.
I. Johansone, Rīga.
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SMILTIS.

28331. Tēva mājas smiltis dod

zaldātiem līdz krekla vīlēs, lai tiem

utis neaug.
K. Jansons, Plāņi.

28332. Kad sapne pa smilkčim

staigā, nieka negūs [nekādu zivju].

A. Šlesere, Kuršu kapās.

SMUTS.

28333. Smuts ir tāds gars, kas

dažādi pārvēršas un vadā cilvēkus

pa dažādām vietām. Ja meita

dzemdē bērnu un nožņaudz jeb
noslīcina to, tad tas bērns top par

smutu, kuram tik daudz gadu jā-
iet pa pasauli un jāvadā cilvēki,

cik gadu viņam būtu jādzīvo, ja

viņa māte to nebūtu nogalinājusi.
Ja priekš tā laika nomirst māte,

tad viņa stājas bērna vietā, bet tas

top par cilvēku un dzīvo mātes

vietā. [Sal. lietuvēns.]

St. Ulanovska, Lotvsze In-

flant Polskich, Krak6w, 1891.

SMŪDŽI.

28334. Ja smidži vasaras vakara

acīs lien, tad lietus gaidāms.
A. Užāne, Skujene.

SNAUŠANA.

28335. Kas snauž (glīnē), tas

lietu zīlē.
K. Jansons, Gatarta.

28336. Kas snauž, tas aku zīlē,

igaunis tam uz acīm melnos svār-

kus metot.

K. Jansons, Plāņi.

28337. Ja snaudiens nak, tad

ciemiņi būs.

P. Š., Ropaži.

28338. Kad uznāk snaudiens, tad

gaidāms viesis.
A. Zibens, Rugāji.

28339. Kas snauž, tas kurmi

vakte.

K. Jansons, Plāņi.

SNIEDZE.

28340. Ja ziemas laikā pieskrien
sniedzīte vai zīlīte pie loga, tad

būs jauna ziņa.
V. Cep|aks, Egluna.

28341. Ja ziemu nak sniedzes

mājā, tad gaidāms sniegs.

M. Rumpe, Tirza.

28342. Ja sniedzes nak mājas,
tad drīzumā sagaidāms putenis.

E. Vēvere, Ļaudona.

28343. Kad sniedze svilpo, pute-
nis gaidāms.

G. Troica, Dzelzava.

28344. Sniedzītes svelpj uz snie-

ga puteņiem.
A. Skrūze, Saikava.

28345. Ja sniedzes ziemā kopā

ar zvirbuļiem nāk mājās, tad gai-
dāms putenis.

M. Rumpe, Tirza.

28346. Ja sniedzes nāk mājās,
tad tuvākā laikā sagaidāms pute-
nis.

V. Putra, Kalsnava.

28347. Ja sniedziti redz, tad bus

auksts laiks un putenis.
M. Šķipsna, Gulbene.

28348. Ja sniedzītes rudenī nāk

mājā dziedādamas, tad drīzi ziema

sagaidāma.
V. Alke, Jaungulbene.

SNIEGS.

I. Sniega izcelšanas.

28349. Sniegu ēvele mironi no

ledus. [Sal. debesis.]
P. Š., Rauna.
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28350. Kad sniegi nak, tad saka,

ka mironi debesīs sniegus ēvelē.

K. Jansons, Plāņi.

28351. Kad mazi sniedziņi nāk,

tad vecie mironi ar skrubjiem
skrubī.

K. Jansons, Plāņi.

28352. Ja sniegs stipri snieg, tad

kāda ragana mirusi. [Sal. putenis.]
A. L.-Puškaitis.

28353. Ziema spīdošas ledus

pārsliņas sniegā ir raganas kauli.

J. Jakans, Bebrene.

28354. Kad pavasarī ziemas

sniegs jau ir nokusis, tad pirmo

sniegu pēc tam sauc par cīruļu

sniegu, otru, ap dzegužu kūkoja-

mo laiku, par dzegužu sniegu, tre-

šo, kas dažreiz uznāk, kad kokiem

jau sāk lapas plūkt, par lapu

sniegu.
P. Š., Rauna.

28355. Ja četradesmit dienas

pēc jauna gada sniegs ir uz jumta,
tad sniegs būs arī vēl Lieldienā.

M. Brīdaka, Jaunroze.

28356. Ja grib, lai rudenī ātrāk

sniegs snieg, jāved balts auns ap

bērzu.

A. Šķērē, Skaistkalne.

28357. Vakar vēžu baltu kazu

Ap zaļo priedulāju;
Šodien sniga balti sniegi
Ka baltas gaigaliņas.

P. Bļaus, Ērgļi. LD 34160.

28358. Lai ātrāk būtu sniegs,
tad vajaga ar baltu aunu trīs rei-

zes apjāt riņķī baltam bērzam.

A. Lazdāna, Kalupe.

28359. Rudenī, kad iesāk salt

un grib, lai sniegs būtu, ganam
trīs reizes balts auns jāapved ap
bērzu, tad pēc trim dienām būs

sniegs.

V. Miķelans, Dunava.

28360. Rudenī ganiem, nevarot

sagaidīt, kad sniegs snigs, vajag
apvest baltu aunu ap baltu bērzu,
tad otrā dienā sniegs snigs.

L. Dragune, Meirani.

28361. Rudinī juo grib agri sni-

gu, tad vajaga boltu avini apvest
treis reizes ap bārzu, tad snīgs par
treis dīnas byus kluot.

T. Nagle, Varakļāni.

28362. Kad es vēl ganos gāju
un nevarēju vien sagaidīt, ka

sniegs nāks un ka vairs nebūs ga-

nos jāiet, tad veci ļaudis tā mācī-

ja: „Apved kazu ap akminu, tad

redzēs, kā rīt sniegs nāks."

H. Skujiņš, Aumeisteri.

28363. Kad gans iet ganos un

grib, lai ātrāk būtu ziema, vajaga

apvest ap akmeni baltu aitu.

Z. Sniķere, Veģi.

28364. Ja gans rudenī baltu

aitu apdzen 3 reizes ap kādu ak-

meni, tad otrā dienā ir sniegs.

V. Greble, Kalnamuiža, Valkas apr.

11. Sniegs nākama laika

zīlēšanā.

28365. Kad ziemu sniegs sāk

snigt pirmdienā, tad liela ziema,

kad citās dienās, tad nav liela

ziema.
A. Drāzniece, Nīca.
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28366. Ja sniegs sāk snigt nedē-

ļas sākumā, tad ziema būs laba; ja

sniga nedēļas beigās — tad rudens

būs garš un ziema slikta.

A. Aizsils, Meirani.

28367. Ja sniegi rudenī nāk no

vasaras puses, tad tie vairs neno-

kūst.

J. Ķirsis, Rozēni.

28368. Kad smalks sniegs birst,

būs auksts laiks.

A. Āboliņa, Ļaudona.

28369. Ja rudenī sniegs kokiem

uzsnieg uz lapām, tad gara ziema.

A. Kalniņa, Jaunpiebalga.

28370. Jo rudinī snīgs pīkreit,
kad lopas nu kūkim vēļ nav nū-

bvrušas, tad pavasars byus vāls.

M. Apeļs, Stoļerova.

28371. Ja pirmais sniegs uzkrīt

uz lapām, tad tik dienu, cik sniegs
nostāv uz lapām, tik nedēļu vēl

būs melna zeme.

E. Laime, Tirza;

28372. Ja rudenī sniegs uznāk,

pirms kokiem lapas nobirušas, tad

gaidāma vētraina ziema.

A. Užāne, Skujene.

28373. Ja rudenī sniegs uznāk

uz lapām, tad nākošā gadā nebūs

laba raža.

K. Oļļe, Mazsalaca.

28374. Ja pirmais sniegs uznāk,

kad kokiem vēl ir lapas, tad ziema

būs dziļa.
M. Breikša, Līgatne.

28375. Ja rudenī sniegs uznāk

kokiem vēl ar lapām esot, tad nā-

košā vasara būs tāda pati kā šī.

L. Zvirbule, Jaunlaicene.

28376. Ja pirmais sniegs ilgi
stāv kokos, tad slapja vasara.

E. Jēpe, Palsmane.

28377. Ja, pirmajam sniegam

uzsniegot, ķiršu kokiem un ozo-

liem vēl sastopamas kokā lapas,
tad ziemas vēl nebūs.

J. Jakans, Bebrene.

28378. Ja pirmais sniegs uznāk

lapās, tad ir dziļa ziema.

Z. Grīnberga, Sigulda.

28379. Ja ziemā mežos ap ko-

kiem sniegs ir pieputināts klāt,
tad sagaidāma slapja vasara, bet

ja apkārt par gabaliņu, tad sausa

vasara.

A. Savītis, Lubāna.

28380. Ja ziemu mežos sniegs

ap kokiem pieputināts cieši klāt,

tad sagaidāma slapja vasara, bet

ja par gabaliņu, tad sausa.

A. Pliens, Meirani.

28381. Ja ziemu sniegs pie ko-

kiem nepieguļ cieši klāt, bet stāv

par gabaliņu, tad būs sausa va-

sara.

E. Laime, Tirza.

28382. Ja ziemu sniegs vizuļo,

gaidāms sals.

J. Ķikuts, Nīca.

28383. Cik ilgi rudenī stāv pir-
mais sniegs, tik aukstu dienu būs

nākošā ziemā.

P. Zeltiņa, Ikšķile.

28384. Ja pirmajā sniegā redz

zaķa pēdas, tad tas sniegs pastā-
vēs.

E. Zommere, Rauna.
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28385. Cik dienu stāv pirmais
sniegs, tik atkušņu būs ziemā. Ja

sniegs stāv ļoti ilgi, tad ir pastā-

vīga ziema.

I. Paegle, Vidriži.

28386. Cik dienu pastāv pirmais

sniegs, tik daudz ziemā atkušņu.

K. Meiers, Lubāna.

28387. Cik dienu pirmie sniegi
rudenī pastāv, tik atkušņu, tik

ziemu.

K. Jansons, Plāņi.

28388. Cik dienu pastāv pirmais

sniegs, tik ziemā ir atkušņu.

K. Krastiņš, Lizums. E. Lai-

mc, Tirza.

28389. Cik reizes rudenī uznāk

sniegs un nokūst, tik būs ziemā

atkušņu.
A. Krūmiņa, Vijciems.

28390. Cik dienas pastāv pir-
mais sniegs, tik reizes ziemā

sniegs nokusīs un uzsnigs.
E. Kampare, Valmiera.

28391. Cik dienas pastāv pir-
mais sniegs, tik ziemu būs tajā

gadā.
Blate, Lielstraupe.

28392. Cik dienas stāvot pir-
mais ziemas sniegs, tik reizes ga-

dā tas nokūstot.

I. Ozoliņa, Rīga.

28393. Cik dienas rudenī pa-

stāv pirmais sniegs, tik reizes zie-

mā tas nokusīs.

Zemes Spēks, 1932, 25, 426.

28394. Ja pirmais sniegs paliek
vienu dienu, tad būs vienlaidi bal-

ta ziema, ja tas nepaliek vienu

dienu, tad būs vairākas ziemas.

A. Bērziņa, Aloja.

28395. Kad rudenī pirmais

sniegs uzkrīt, tad jāvēro, cik dienu

tas pastāvēs, jo tik ziemu (aukstu-

mu) tad arī būs nākamās ziemas

laikā.
A. Vaskis, Tukums.

28396. Cik dienu pastāv rude-

nī pirmais sniegs, tik atkušņu būs

tai ziemā.
P. Biša, Vijciems.

28397. Kurā nedēļas dienā uz-

krīt pirmais sniegs, tik reižu zie-

mā atkusnis: ja pirmdien — 1 rei-

zi, otrdien — 2, v. t. t.

E. Laime, Kalsnava.

28398. Kurā nedēļas dienā uz-

krīt pirmais sniegs, tik reizes viņš
vēl nokusīs, p. p., ja trešdienā, tad

nokusīs trīs reizes, kamēr uzsnigs

pastāvīgais.
J. Apsalons, Sērpils.

28399. Ja pirmais sniegs drīz

nokūst, tad ziema nepastāvīga.

K. Lielozols, Nīca.

28400. Ja sniegs zem kajam

gurkst, tad tas drīzi noiet, nokūst.

V. Priedīte, Mālpils.

28401. Ja sniegs zem kajam

gurkst, tad tas drīz kusīs.

M. Hermakile, Rīga.

28402. Ja, pirmajam sniegam
uzkrītot, vārnas ķeršķina, tad būs

barga ziema.

K. Corbiks, Kroņa-Vircava.

28403. Cik dienu pirmais sniegs
nostāvot, tik mēnešu gara ziema.

A. Lace, Lubāna.

28404. Kad pirmais sniegs nāk,

tad baznīcā deviņi plikgalvji jā-
saskaita, lai ziemā nav puteņu.

K. Jansons, Latgale.
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28405. Ja zem pirmā sniega

kurmji ceļ, tad tas nepastāvēs.

P. Zeltiņa, Ikšķile.

28406. Ja sniegam uzsniegot
cūkas rok zemi, tad tāds sniegs

nepastāvēs.
M. Navenickis, Zasa.

28407. Ja zem pirmā sniega
nokrīt krusa, tad tas nepastāvēs.

P. Zeltiņa, Ikšķile.

28408. Ja apakš sniega krusa,

sniegs nepastāv.
K. Lielozols, Nīca.

28409. Ja priekš sniega snigša-
nas nobirst krusa, tad tas sniegs
drīzumā nokūst.

K. Steinbergs, Skrunda.

28410. Ja sniegs uzkrīt nesasa-

lušai zemei, tad gaidāma silta

ziema.
A. Klause, Jaunpiebalga.

28411. Ja sniegs snieg tik

smalks, ka lien iekšā pa visām

šķirbiņām, tad drīzumā kusīs.

Atbalss k. 1894, J. Kriķis, Starti.

28412. Ja putinājot sniegs lien

pa visām ēkas šķirbām, tad at-

kusnis gaidāms.
P. Zeltiņa, Ikšķile.

28413. Ja sniegs sniegot lien

iekš šķirbām, tad tas ātri nokūst.

T. Dzintarkalns, Talsi.

28414. Kad sniegs lien visas

plaisās, tad būs mīksts laiks.

L. Karkliņš, Elēja.

28415. Ja sniegs pieputina vi-

sas šķirbas, tad būs mīksts laiks.

Z. Lace, Veclaicene.

28416. Ja sniegs pa šķirbām
lied ēkās, gaidāms atkusnis.

V. Hazenai, Nītaure.

28417. Ja sniegs snieg kā put-

rāmi, tad tas drīz kusīs jeb lie-

tus būs.

Atbalss k. 1895, P. Lodziņš, Sērpils.

28418. Kad vējš sajauc kalnos

sniegu ar zemēm, kādēļ tie izska-

tās sarkani, tad tanī gadā ir va-

sarā lieli plūdi.
J. Dreimanis, Mēdzūla.

28419. Ja pavasari sniegs gru-

žains, tad pērkonaina vasara.

E. Lacis, Tirza.

28420. Kad pavasarim tuvojo-
ties ziemas taciņš drīzāk izkūst

nekā apkārtējais sniegs, tad būs

slikts pavasaris, ja otrādi — jauks.
T. Dzintarkalns, Talsi.

28421. Ja ziema ir daudz snie-

ga, tad būs lietaina vasara.

A. Šneidere, Valmiera.

28422. Ja ziema dziļas sniega

kupenas, tad lietaina vasara.

V. Greble, Kalnamuiža, Valkas apr.

28423. Ja pavasarī ilgi pastāvot
sniegs, tad rudens ilgs.

E. Lideka, Lubāna.

28424. Kad sniegs čīkst zem ra-

gavu sliecēm, tad gaidāms auksts

laiks.

V. Šiliņa, Sērene.

28425. Ja pavasarī vēlu uzkrīt

sniegs, tad šo sniegu sauc par

putnu ziemu. Kamēr putnu ziema

neesot bijusi, tikmēr neesot silta

laika ko gaidīt.
H. Skujiņš, Smiltene.
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28426. Kad ziemā mīksts sniegs
sāk no vēja velties, tad būšot kaut

kur karš.
J. Skara, Jaunpiebalga.

111. Sniegs sakara ar

ļaužu miršanu.

28427. Ja pirmais sniegs uzsnieg

uz lapām, kamēr kokiem vēl lapas
nav nobirušas, tad būs sērgains

gads — daudz mirs.

E. KampaTe, Skrunda.

28428. Ja pirmais sniegs snieg

no rīta puses vai kamēr kokiem

vēl lapas zaļas, tad tanī gadā mirst

jauni ļaudis.
65 g. v. E. Rotmane, Jaunauce.

28429. Ja pirmais sniegs uzkrīt,

kad kokiem lapas nobirušas, tad

to gadu mirst veci ļaudis.
65 g. v. E. Rotmane, Jaunauce.

28430. Ja pirmais sniegs rudenī

uzkrīt lapotiem kokiem, tad tanī

gadā mirst jauni cilvēki, bet ja

plikos, tad veci.

K. Rasa, Kalnamuiža.

28431. Kad sniegs krīt uz za-

ļām lapām un no rīta, tad to zie-

mu mirst jauni cilvēki, ja pēcpus-

dienā, tad pusmūža. Kad sniegs

krīt uz kailiem zariem, tad mirst

veci.

E. Lieknēja, Jelgava.

28432. Ja pirmais sniegs krīt,

kad kokiem vēl lapas, tad tanī ga-

dā jauni cilvēki mirs.

T. Rigerte, Brunava.

28433. Kad sniegs uznāk tad,

kad kokiem vēl ir lapas klāt, tad

tanī gadā daudz mirst.

V. Eglīte, Rīga.

28434. Ja pirmais sniegs uzkrīt

uz zaļām lapām, tad tanī gadā
mirs daudz jaunu cilvēku.

M. Kalniņa, Vandzene.

28435. Ja sniegs snieg rudenī,

kad lapas vēl pie kokiem, tad to

gadu cilvēki mirs, bet ja lapas no-

kritušas un tad uzsnieg sniegs —

mirs daudz dzīvnieku.

A. Miglava, Rīga.

28436. Kad rudenī kokiem la-

pas nav nobirušas un uzsnieg

sniegs, tad nebūs slimības.

K. Lielozols, Nīca.

28437. Ja pirmais sniegs uz-

snieg jaunā mēnesī, tad mirst jau-
ni ļaudis, bet ja vecā mēnesī, tad

mirst veci.

M. Breikša, Līgatne.

28438. Ja pirmais sniegs nāk no

rīta, tad tai gadā mirs bērni; ja

viņš nāk pusdienā, tad mirs cilvē-

ki spēka gados; ja vakarā, tad ve-

ci ļaudis.
P. S., Rauna.

28439. Kad pirmais sniegs no-

snieg no rīta, tad mirs bērni, kad

pusdienā, tad pieauguši, un kad

vakarā — tad mirs veci cilvēki.

I. Mennika, Ainaži.

28440. Kad pirmais sniegs uz-

krīt no rīta, tad tanī gadā mirst

jauni cilvēki; kad pirmais sniegs
uzkrīt pēcpusdienā, tad mirst veci

cilvēki.
A. Kabuce, Bulduri.

28441. Ja pirmo reiz sniegs krīt

dienā, tad tanī ziemā daudz cil-

vēku mirst.
M. Raanane, Brunava.
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28442. Ja sniegs pirmo reizi uz-

snieg dienā, tad to gadu ir vese-

līgi cilvēki, ja naktī, tad slimīgi
un daudz mirst.

M. Macpane, Alsunga.

28443. Ja pirmais sniegs krītot

dienā, tad tanī gadā slimība krī-

tot uz cilvēkiem.

A. Lāce, Lubāna.

28444. Kad rudenī pirmais

sniegs krīt vakarā, tad tai gadā
mirs veci, ja rītā, tad jauni cil-

vēki.

E. Skarnele, Kalncempji.

28445. Ja sniegs krīt lielām pi-
kām, tad mirs daudz vecu cilvēku.

A. Bērziņa, Aloja.

28446. Ja pirmais sniegs uzkrīt

vakarā, tad tajā gadā mirst veci

ļaudis.
65 g. v. E. Rotmane, Jaunauce.

28447. Ja pirmais sniegs dienu

snieg — gadā daudz jaunu ļaužu
mirs.

J. A. Jansons, Rāmuļi.

28448. Kad pirmais sniegs nak-

ti snieg — gadā daudz vecu vīru

mirs.

J. A. Jansons, Rāmuļi.

28449. Ja pirmais sniegs uzsnieg
naktī, tad mirs veci cilvēki, bet ja

uzsnieg dienā, tad — jauni.
Fr. Vāvere, Koknese.

28450. Ja rudenī pirmais sniegs
uznāk nakti, tad tanī gadā vairāk

mirs veci cilvēki, ja agri no rīta

bērni, ja diena — jauni cilvēki.

Z. Prauliņš, Aumeisteri.

28451. Ja pirmais sniegs uznāk

dienā, tad tai gadā mirst vairāk

jauni cilvēki; ja uznāk naktī, tad

mirst vairāk veci cilvēki.

K. Jansons, Plāņi.

28452. Kad rudenī pirmais

sniegs snieg dienā, tad tai ziemā

mirs vairāk jauni cilvēki; ja nak-

tī, tad veci.

P. Zeltiņa, Ikšķile.

28453. Ja pirmais sniegs uzkrīt

naktī, tad tanī gadā miršot daudz

vecu, ja dienā — tad jaunu.
K. Corbiks, Kroņa-Vircava.

28454. Kad pirmais sniegs uz-

nāk priekš pusnakts, tad tai gadā
veci mirst, kad pēc pusnakts, tad

jauni mirst.

Atbalss k. 1892, J. Kriķis, Starti.

28455. Ja novembra sākumā

priekš pusnakts uznāk pirmais

sniegs, tad veci tai gadā mirstot,

ja pēc pusnakts, tad jauni.
O. Līde, Rauna.

28456. Ja pirmie sniegi nāk nak-

tī, tad tanī gadā jauni mirs, bet

kad dienā, tad vecie vairāk mirs.

K. Pavasare, Mujāni.

28457. Ja pirmais sniegs uz-

snieg naktī, tad tai gadā mirs

daudz jaunu cilvēku.

K. Corbiks, Sala.

28458. Kad pirmais sniegs die-

nu snieg, tad ļaudis mirst.

R. Bērziņš, Džūkste.

28459. Ja pirmais sniegs snieg
dienā, tad lopi mirst, bet ja va-

karā, tad veci cilvēki, un ja no

rīta, tad mirst jauni.
M. Ābele, Jaunjelgava.
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28460. Ja pirmais sniegs nāk

dienā, tad daudz cilvēku mirs, ja
naktī, tad kustoņi nīks.

Z. Lace, Veclaicene.

28461. Ja pirmais sniegs krīt

dienu, tad cilvēkiem slimības, bet

ja nakti, tad lopiem.
E. Medene, Meirani.

28462. Ja naktī snieg pirmais

sniegs, tad mirs lopi; ja dienā —

cilvēki.

A. Aizsils, Meirani.

28463. Ja pirmais sniegs snieg
dienu, tad lopi mirst, ja nakti, tad

cilvēki mirst.

K. Kristape, Olaine.

28464. Ja pirmais sniegs naktī

nāk — lopi sprāgs, ja dienu —

cilvēki mirs.

K. Jansons, Viļāni.

28465. Ja pirmais sniegs uz-

snieg naktī, tad lopi sprāgs, bet

ja dienā, tad mirs cilvēki.

Fr. Vāvere, Koknese.

28466. Ja pirmais sniegs snieg
dienā, tad mirs daudz cilvēku, bet

ja snieg naktī, tad mirs lopi.
Z. Akmentiņa, Lubāna.

28467. Ja pirmais sniegs uz-

snieg dienu, tad nākošā gadā cil-

vēkiem gfūti, ja nakti — lopiem

grūti.
E. Laime, Lizums.

28468. Ja rudenī pirmais sniegs
uzkrīt dienu, tad tajā gadā cilvē-

ki vairāk mirst, bet ja nakti, tad

vairāk lopi.
Skolnieku pulciņš, Jēkabpils.

28469. Ja pirmais sniegs snie-

got naktī, tad tanī gadā slimība

krītot uz lopiem.
A. Lace, Lubāna.

28470. Ja sniegs iesnieg nakti,

tad lopi sprāgst, ja dienu, tad cil-

vēki mirst.

O. Darbiņš, Birži.

28471. Ja pirmais sniegs snieg
nakti, tad to ziemu lopi mirst.

M. Leimane, Lubāna.

28472. Ja pirmais sniegs nāk

dienu, tad cilvēki mirst, ja nakti,

tad lopi beidzas.
P. Zeltiņa, Rīga.

28473. Ja rudeni pirmais sniegs

uzsnieg dienu, tad slimo vairāk

cilvēki, bet ja nakti, tad lopi.
J. Rubenis, Ērgļi.

28474. Ja ziema nak sarkans

sniegs, tad būs karš.

P. Lacis, Skujene.

IV. Sniegs skaistuma

kopšana

28475. Ja pirmā sniega mazgā

muti, tad ir balts kā sniegs.
P. Š., Rīga.

28476. Kad pirmo reiz sniegs
nāk, tad mute jāmazgā sniegā, lai

ziemu vējā nenosaltu.

A. Dragone, Palsmane.

28477. Pirmā sniegā jāmazgā
mute un rokas, tad tās būs baltas

visu gadu.
M. Vilciņa, Pope.

28478. Ja pirmā sniega mazgā

muti, tad būs balts visu gadu.

E. Reinbacha, Vecpiebalga.

28479. Sniegā, kuru dzeguze
aizkūko uz lauka, jānomazgā mu-

te, jo tad neapraunot.

E. Aizpurve, Lubāna.
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28480. Pirmā sniega vajaga

mazgāt muti, tad tā ir visu gadu
balta.

V. Krieviņš, Daugmale.

28481. Ja uzsnieg pirmais

sniegs, tad tajā jāmazgā mute, lai

būtu balts un nekad neizskatītos

nomiegojies.
M. Macpane, Alsunga.

28482. Kas grib būt balts, tam

jāmazgājas pirmā sniegā.
K. Corbiks, Jelgava.

28483. Pirmā sniegā vajag maz-

gāties, tad būs balts, vasarā neno-

degs.
M. Kalniņa, Vandzene.

28484. Ja grib, lai vasara neno-

degtu, tad jāmazgājas pirmā snie-

gā-
E. Kampare, Skrunda.

28485. Ar pirmo sniegu vajag

nomazgāties, tad vasaru nenodegs.
A. Auziņa, Jaunrauna.

28486. Kod sīvītei vai jaunai
meitai byutu vysod vaigi skaisti

un meiksti, tod vajag, kai izkrvt

pyrmīs snīgs, pajimt tuo snīga,
rozlaist un izmozguot sev muti un

vaigus. Vysod nu ituo pyrmuo sni-

gu yudiņa sīvītei vai meitai vaigi

byus jauni, meiksty un skaisti.

V. Podis, Rēzekne.

28487. Jo pēc pārkyuņa grauz-

šonas ir atlicis snīgs, tad ar tū juo-

nūmozguoj vaigs, tad vosorā nu

saules nanūceps.
T. Beča, Preiļi.

V. Sniegs ražas zīlē-

šanā.

28488. Ja pirmais sniegs uznāk,

kad zeme sasalusi, tad otru gadu
daudz ko pļaut.

K. Jansons, Plāņi.

28489. Kad rudenī uznāk sniegs
uz nesasalušas zemes, tad āboliņš
un rudzi iznīkst.

K. Veinberga, Aumeisteri.

28490. Ja sniegs krūmos, sēt-

malēs un ap mājām sametas lie-

lās kupenās, tad gaidāma bagāta
vasara.

Alksnis-Zundulis, Naudīte un

Bērzaune.

28491. Ja ziemā sētmalēs pie-

putinātas augstas kupenes, tad va-

sarā sagaidāma laba raža.

Z. Kozenkraniuse, Ainaži.

28492. Ja ziemā lielas sniegku-

penes, tad vasarā lielas labības

kaudzes.

A. Bērziņa, Aloja.

28493. Ja ziemā ir daudz sniega

kupenes, tad vasarā būs daudz

labības gubu.
V. Alke, Jaungulbene.

28494. Ja sētmalē un pie akas

sadzītas lielas sniega kupenas, tad

nākošā vasarā būs laba miežu

raža.
I. Lāže, Meirani.

28495. Ja ap māju lielas sniega

kupenas sapūstas, tad nākošā va-

sarā tam saimniekam būs laba

raža.
A." Bulēne, Turaida.

28496. Ja priekš Ziemas svēt-

kiem lielas sniega kupenas, tad

bagāta nākošgada vasara.

F. Gruzīte, Lubāna.

28497. Ja ziemā pie mājām un

uz laukiem ir lielas sniega kupe-

nas, tad nākošā rudenī sagaidāma
laba raža.

A. Brāķa, Meirāni.
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28498. Ja ziemā lielas kupenas

sniega, tad nākošā vasarā tikpat
lielas ir labības ķirpas.

L. Dragune, Meirani.

28499. Ja ziemā lielas sniega
kupenas, tad nākošā gadā būs tik-

pat lielas labības ķirpas.
A. Aizsils, Lubāna.

28500. Ja puteņi sniegu piedzen
klēts priekšā, tad bagāta vasara.

R. Kalniņš, Lubāna.

28501. Kad ziemā ir lielas snie-

ga kupenas, tad rudenī būs lielas

labības kaudzes.

A. Āboliņa, Ļaudona.

28502. Ja sniegs krūmos, sēt-

malēs un ap mājām sametas lie-

lās kupenās, tad vasaru būs bagā-
ta raža.

B. Daņilovs, Kacēni.

28503. Ja priekš Ziemassvēt-

kiem lieli puteņi, tad vasaru būs

graudi, bet ja puteņi pēc svēt-

kiem, tad pelavas.
M. Velvele, Straupe.

28504. Ja sniegs ziemā sasnieg

pie sētām lielās kupenās, tad sa-

gaidāma laba miežu raža.
A. Aizsils, Meirani.

28505. Ja priekš Ziemassvēt-

kiem lielas kupenas, tad būs bagā-
ta raža, ja pēc svētkiem — tad pe-

lavas.
Z. Lāce, Veclaicene.

28506. Ja priekš Ziemassvēt-

kiem ir lielas sniega kupenas, tad

nākošā vasarā būs laba raža.

A. Liepiņš, Bērzaune.

28507. Ja ziemu daudz sniega,
tad augļi, āboliņš un labība labi

izdosies.

J. Jansons, Smiltene.

28508. Ja ziema ir maz sniega
un maz salnu, tad būs slikta raža.

Latv. Lauksaimnieks, 1921.

Nr. 10. Visā Latvija.

28509. Kad sniegs ātri nokūst

pavasarī, tad vēli jāiesāk sēt, kad

vēli — tad agri jāsēj.

J. Jansons, Plāņi.

28510. Kuramā dīnā pvrmais

snīgs kreit, tymā dīnā pavasarī

navar sēt rasādu, solna samaitā

sāklu.

L. Švandere, Mērdzene.

28511. Ja saulītē nokūst sniegs,
tad agri sēta labība labi izdodas;

ja sniegs nokūst ar lietu, tad labi

izdodas vēlu sēta labība.

Z. Lace, Veclaicene.

28512. Kādā dienā rudenī uz-

snieg pirmais sniegs, tādā dienā

pavasarī jāsēj lini, lai aug tik bal-

ti kā sniegs.
J. Banazis, Nīca.

28513. Kura diena pirmais sniegs

snidzis, tai dienā jāsēj lini, lai bū-

tu balti.
K. Lielozols, Nīca.

28514. Kurā dienā rudenī uz-

snieg sniegs, tanī pavasarī jāsēj

zirņi un pupas, jo tad labi augot.

A. Pliens, Meirani.

28515. Ja ziemā uz sniega guļ
melni tārpi, tad gaidāmi vasarā

tārpaini zirņi, āboļi, rieksti v. c.

augļi.
J. Andriņš, Taurkalns.

28516. Ja pavasarī vispirms

sniegs nokūst ceļa vietās, tad to

gadu zirņi labi padosies zemās

vietās, ja ceļa vietās paliek un ci-

tur nokūst, tad — augstās.

M. Priedīte, Meirāni.



1716 Sniegs

28517. Kurā dienā rudenī uz-

krīt pirmais sniegs, tajā dienā pa-

vasarī jāsējot pupas un zirņi, jo
tad labi augot.

A. Savītis, Lubāna.

28518. Kad rudinī izkreit pvr-

mū reizi snīgs, tad tamā pat dī-

nā pavasar juodāsta kuopūstus;
tad viņi labi augs.

M. Apeļs, Stoļerova.

28519. Kādā nedēļas dienā uz-

snieg pirmais sniegs, tādā jāstā-
da kāposti, jo tad nemetas spra-

dži un tārpi.
E. Jēpe, Palsmane.

28520. Kādā dienā rudenī pir-
mo reizi sniegs snieg, tanī dienā

pavasarī jāsēj kāposti, jo tad tos

neēd tārpi.
A. Brāķa, Meirāni.

28521. Kurā dienā rudenī pir-
mais sniegs snieg, tajā dienā pa-
vasarī kāposti jāsēj, jo tad augot
lielas galvas.

J. Putniņš, Bērzpils.

28522. Pie pirmā sniega vajagot
ābeles apvīt ar villas dziju, lai

sniegs saķertos dzijā, tad nākošā

gada rudenī daudz ābolu būšot.

R. Kalniņš, Rundāle.

28523. Ja uz sētas stabiem

sniegs lielām pikām stāv, tad būs

sēņu gads.
E. Zariņa, Cena.

28524. Ja ziemā uz sniega daudz

knišļu, tad tā diena labi jāievēro,
un pavasarī tai nedēļas dienā ne-

ko nedrīkst sēt, ne arī stādīt, jo
citādi kukaiņi un tārpi visu noēd.

K. Strukle, Skrunda.

28525. Kad pavasarī uznāk vēl

sniegs, kad jau viss ir melis noku-

sis, tad to sniegu sauc par putnu
ziemu. Tāda putnu ziema ir ru-

dziem tikpat vērts, kā kad būtu

vēl vienu reizi mēsli uzvesti.

K. Veinberga, Aumeisteri.

28526. Veci ļaudis stāstot, ka

ja vēlu pavasaros uznākot sniegs,
tad tas miežiem un āboliņam esot

tikpat kā mēslu kārta.

T. Ziemele, Smiltene.

28527. Ja puteņi sniegu piedzen
kūts priekšā, tad tanī gadā govis
labi pienu dod.

R. Kalniņš, Lubāna.

28528. Kad sniegs kust puto-

dams, tad vasarā būs daudz piena.
P. Zeltiņa, Ikšķile.

28529. Jo pavasarā leits nūdzan

snīgu, tad tamā vosorā gūvis dūd

daudzi pīna, bet jo saule, tad pīna

nav.

T. Beča, Preiļi.

28530. Ja pavasarī sniegs ar

lietu kopā kūst, tad būs piena va-

sara, ja ar vēju — sausa.

K. Jansons, Plāņi.

VI. Sniegs zīlēšana

28531. Ja dienā nāk pirmais

sniegs, tad tanī gadā zagļiem neiz-

dodas. Ja naktī nāk pirmais

sniegs, zagļiem izdošanās.

K. Atgāzis, Nītaure.

28532. Kad pirmais sniegs nak

naktī, tad zagļiem laime.

M. Brandte, Ainaži.

28533. Ar pirmo rudens sniegu

jātrin govīm muguras, lai nākošā

vasarā nebizo.

L. Reiteris, Lubāna.
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28534. Ar pirmo rudens sniegu

jātrin govīm muguras, lai nebizo.

A. Zālīte, Bērzpils.

28535. Kad uznāk pirmais

sniegs, tad tas jāizkaisa istabā, lai

tur blusas neaugtu.

P. Zeltiņa, Ikšķile.

28536. Kad pirmo sniegu ienes

istabā, tad nav blusu.

K. Lielozols, Nīca.

28537. Rudenī, kad pirmais

sniegs uzsnieg, tad jāpaņem sauja

sniega un jāizkaisa pa istabu, lai

blusu nebūtu.

J. Banazis, Nīca.

28538. Pirmo sniegu istaba nes,

lai blusas neaug.
K. Jansons, Viļāni.

28539. Kai tik pasnīg pvrmais

snīgs, tvuliņ juoīnas ustubā un

juopasvīž zam gultas, lai nava

blusu.

K. Upinīks, Vārkava.

28540. Pirmos sniegus vajaga
nest istabā četros kaktos, tad blu-

sas istabā neaug un prūši bēg ārā.

L. Rudzīte, Vijciems.

28541. Ja pirmā sniegā nebrauc

ar kamanām, tad to gadu mušas

kož.

R. Vītiņa, Tukums.

VII. Sniegs sapnī.

28542. Kad sapnī sniegs nak,

tad bites laiž bērnus.

Aronu Matīss, Bērzaune.

SODS.

28543. Vieglākais sods bija div-

desmitpieci līdz trīsdesmit pletņu,

ar ko varēja sodīt muižkungs, bet

lielākas lietas iztiesāja pils tiesa,

kura daudz reiz nosprieda no-

ziedznieku ielikt ar naglām caur-

dzītā mucā un tad velt to no kal-

na vairāk reizes zemē.

G. Pols, Bauska.

SPAINIS.

28544. Spainis vakarā jāapgāž
uz mutes. Kura meita vakarā at-

stāj spaini sēdus, tā paliks veca

meita. [Sal. slota.]

H. Skujiņš, Smiltene.

28545. Ja meitas atstāj tukšus

spaiņus neapgāztus uz mutes, tad

tā ir zīme, ka paliks vecmeitās.

E. Vīķele, Plāņi.

28546. Jaunām meitām vakarā

jāapgāž spaiņi uz mutes, jo pre-

tējā gadījumā tie vaid: „Vai, vai,

cik grūti sēdēt, kaut jūs tā nosē-

dētu neprecētas!"
E. Tokele, Sesava.

28547. Meitām katru vakaru

pēc darba beigšanas spaiņi jāap-

gāž uz muti. Ja viņas to nedarīs,
tad paliks vecmeitās.

K. Oļļe, Mazsalaca.

28548. Vīra māte skata vedek-

lu no spaiņa dibena. Ja spaiņa di-

bens netīrs, tad vedekla būs cūcī-

ga; ja tīrs, tad tā būs tīrīga.

H. Skujiņš, Smiltene.

28549. Spaiņa dibens jāmazgā,

jo uz spaiņa dibena debesīs liks

ēst.

E. Miglava, Rīga.

28550. Kas uz spaiņa sēd, tas

gultā miezn.

K. Jansons, Plāņi.

28551. Ja uz spaiņa sed, tad

vīrs dzērājs.
V. Hazena, Nītaure.
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28552. Uz spaiņa nedrīkst sē-

dēt — dzērāju vīru dabūs.

A. Šķērē, Skaistkalne.

28553. Ja meitas sēž uz spaiņa,
tad viņas dabūs vīrus dzērājus.

E. Tokele, Sesava.

28554. Uz spaiņa nedrīkst sē-

dēt — būs bērniem lielas galvas.

E. Bērziņa, Mārsnēni.

28555. Kas sed uz spaiņa, ta ra-

dos kāds slīkst. [Sal. sieva.]

Z. Prauliņš, Aumeisteri.

28556. Kam ūdens spaini nesot

stipri laistās, tam būs dzērājs vīrs

jeb sieva.

Z. Prauliņš, Aumeisteri.

28557. Spainim jāuzliek stīpas

jaunā mēnesī. Dzelzs stīpas pa-

priekšu jānodedzina ugunī, lai ne-

rūsētu.

A. Bīlenšteina rokraksts, Ci-

rītis, Rīga.

28558. Piena spaiņu taisīšanai

kokus vajaga cirst jaunā pilnā
mēnesī, tad nostājas biezs krē-

jums.
I. Kažoka, Lubāna.

SPALVAS.

28559. Tie cilvēki, kuriem lie-

las spalvas uz rokām, ir lieli bite-

nieki.

E. Vēvere, Ļaudona.

28560. Kam uz miesas daudz

spalvu, tas būs labs bitenieks. [Sal.
rokas, bites, cilvēks.]

P. Š., Rauna.

28561. Spalvains cilvēks ir ba-

gats.
K. Jansons, Plāņi.

28562. Spalvas no miesas ne-

griež nost, jo tad izputina savu

laimi.

H. Skujiņš, Smiltene.

28563. Spalvas, kas sievietei aug

pie vaigiem jeb pie lūpām, latvieši

sauc par laimes spalvām, kādēļ šo

spalvu īpašniece arī iedomājama

par laimīgu.
J. Jansons, Plāņi.

28564. Ja ziemu baltas spalvas

purina, tad sniegs nāks.

A. Opsenbergs, Dobele.

SPĀRI (spārvi).

28565. Kad redz daudz spāru
laižamies, tad būs bagātīga lašu

zveja.
E. Bukava, Rīga.

28566. Ja daudz sparu laižas,
tad būs laba bušu zveja.

A. Tīsone, Talsi.

28567. Ja pie juras daudz spā-
ru, tad gaidāma laba reņģu zveja.

K. Bruņinieks, Sēme.

28568. Ja spāres bariem laižas,

tad kari gaidāmi.
A. Užane, Skujene.

28569. Ja sparvji laižas bariem,

tad sagaidāma asiņaina kauja.
E. Rotmane, Jaunauce.

28570. Ja pavasarī redz daudz

spāru lidojot, tad būs zivīm ba-

gāts gads.
M. Kreicberga, Talsi.

28571. Kad daudz spāru skrai-

da, tad būs daudz mencu.

J. Atteka, Nīca.

28572. Kad spāres partijas
skraida, tad laba miežu sēja.

E. Šneiders, Alūksne.
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28573. Ja spāres spietos laižas,

būs laba plekstu zveja.

M. Štāla, Kaltene.

28574. Ja daudz spāres laižas,
tad būs laba bušu zveja.

A. Bērziņš, Rīga.

28575. Ja spāres lielos pulkos
lidinās — būs kari.

A. Zālīte, Bērzpils.

28576. Ja vasara skraida daudz

spāru, tad gaidāms karš.

A. Aizsils, Lubāna.

28577. Kad daudz sparu laižas,
tad gaidāmi kari.

F. Makevics, Nogale.

28578. Ja spāres skrej uz jūras
pusi, tad būs lietus, ja uz meža

pusi, tad būs vējš.
J. Atteka, Nīca.

28579. Ja vienu spāri priekš

Jāņiem nosit, tad pēc Jāņiem ir

deviņi viņa vietā.

A. Klausa, Jaunpiebalga.

SPĀRNU CIRPŠANA.

28580. Kad bērns pār galvu ro-

ciņas staipa, tad viņam ir spārni,

putna vaina. Tad uz muguras uz

lāpstiņām tam ar dzirklēm spār-

nus nogriež.
J. Jansons, Plāņi.

28581. Kad bērnam ir spārni,
tad viņam pret rīta sauli ar vērp-

jamā ratiņa spārnu muguru mērī.

K. Jansons, Plāņi.

28582. Bērnam putna vainā

spārnus griež: saliek krustis de-

viņas putna spalvas, nogriež tām

ar dzirklēm augšas galus un pēc
tam ar tām spalvām bērnam no-

spaida muguriņu un krustiņus, lai

bērnam lielas lāpstiņas neaug.

K. Jansons, Plāņi.

28583. Dažs cilvēks staigājot ar

apaļu, pakumpu muguru; pleci
esot kā uz priekšu (uz krūšu pu-

si) sarauti. Tas ceļoties no tam, ka

mātei, tādai staigājot, uzskrējusi
virsū vista vai cits kāds spārnai-
nis. Tādam bērnam jācērp spārni.
Vanniņā mazgājot, jāliec muguri-
ņa taisni, jābrauka lāpsta kaulu

malas ar mazo pirkstiņu (lai ietu

vieglāki), jālaiž pa virsu ar šķē-
rēm (dzirklēm), it kā ko cirptu.
Jācērp trīs piektvakarus.

Ose, Sigulda. A. Bozenšteine,
Saldus.

28584. Pusgadu jeb gadu vecam

bērnam cirpa pirtī spārnus. Māte

vai kāda vecene paņēma bērnu

klēpī, uzlika tam uz muguras pirts
slotu un ar dzirklēm klaudzināda-

ma cirpa slotas lapiņas. Otra sie-

va, kas stāvēja ārā pie pirts loga
vai durvīm, prasīja: „Ko tu cērp?"

Cirpēja atbild: „Spārnus cērpu."
Otra: „Cērp, cērp, kamēr no-

cērp!" Tā vaicāja un atbildēja

trejdeviņas reizas, tad spārni no-

cirpti. Ja spārnus necērpot, tad

bērnam lielam uzaugušam esot

šķībi pleci un līka, kupraina mu-

gura. Kropli ieraugot, ļaudis mē-

dza teikt, ka tam mazam neesot

spārni cirpti.

M. Dandēns un J. Upīte, Gatarta.

28585. Bērnam, kas atpakaļ lie-

cas un labi neguļ, esot spārni. Tie

jānocērp ar dzirklēm. Vienam

spārnus cērpot, otrs prasa: „Ko

tur cērp?" Cirpējs: „Spārnus cēr-

pu." Otrs: „Cērp, cērp, kamēr iz-

cērp." Tā prasa un atbild trīsreiz

atkārtodami.
J. Bajārs, Meņģele.
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28586. Saka, ka bērnam šķēres.
Piektvakaru griež pārkrustis pa

bērna muguriņu ar šķērēm. Tie

tie paši spārni. Griež trīs piektvaka-

rus krustiem pa pliku muguriņu

ar šķērēm trīs reizas. Viens pra-

sa: „Ko tu cērp?" Otrs atbild:

„Spārnus cērpu." Pirmais: „Cērp,

cērp, ka vari nocirpt."

S. čunka, Lielsatiķi. A. Ro-

zenšteine, Saldus.

28587. Pie spārnu kaites dzie-

dēšanas vajadzēja divu cilvēku.

Viens uzņēma slimo bērnu uz

klēpja un grieza ar dzirklēm uz

muguras, it kā ko cirptu. Otrs pra-

sīja: „Ko tur cērp?" Pirmais at-

bildēja: „Spārnus cērpu." Tad sa-

cīja atkal pirmais: „Cērp, cērp, ka

vari nocirpt." Tad to darīja trīs-

reiz no vietas.
P. Š., Rauna.

28588. Pie spārnu ciršanas bēr-

niem vecas mātītes noglauž ar ro-

ku muguriņu un saka trīs reizes:

„Ko tur cērti?" „Spārnus cērtu."

Jeb arī tā: „Lai izdilst kā vecs mē-

ness."
K. Šilings, 1832. g., Tirza.

28589. Ja bērns sēdēja sanīcis

un galvu plecos ierāvis kā put-

niņš lietus laikā, tad domāja, ka

tam esot spārnu slimība, kuri esot

nocērtami. Vecā mēnesī sestdienas

vakarā siltā pirtī pēc izpēršanas

vecmāte uzstiepa bērnu uz klēpja,
uzlika tam vāli uz muguras, tad

otrs dziedēšanas dalībnieks izgāja

ārā pie pirts lodziņa un prasīja:

„Ko tu tur cērt?" Vecmāte pirtī

atbildēja: „Spārnus cērtu", un

pārcirta uz vāles uzliktus žagari-

ņus ar cūku kaujamo tuteņu. Otrs

dalībnieks tad sacīja: „Cērt, cērt,

lai izdilst kā vecs mēness." To

atkārtoja trīs reizes.

J. Rubenis, Ērgļi.

28590. Maziem klēpja bērniem

dažreiz rodas vājība, ka tie paliek

nemierīgi un klēpī sēdot atpakaļ
vien uz muguru liecas un staipās.
Šo slimību sauc par spārniem, ku-

ri esot jānocērt. Tur vajaga divu

cilvēku: pirmdzimtā un pastara.
Bērnam uzliek uz kailas muguras

plecu starpā velējamo vāli un uz

vāles trīs žagariņus, izrautus no

slaukāmās slotas. Pastaris cērt,

kapā ar nazi žagariņus, un pirm-
dzimušais, stāvēdams ārā aiz at-

vērta loga, jautā: „Ko tur cērt?"

Cirtējs atbild: „Spārnus cērtu."

Pirmdzimtais: ~Cērt, cērt, tikām

nocērt!" Pastaris: „Es gribu no-

cirst." Tā vaicā un atbild pa kārti

trīs reizas.

P. Dreimanis, Krustpils.

28591. Maziem bērniem jācērt

spārni, lai tie drīzāk ietu kājām.
Viens ieņem bērnu klēpī un ap-

griež uz mutes, otrs pietur uz bēr-

na muguras velējamo vāli. Pir-

mais, nolauzis no slotas, ar kuru

jau slaucīts un vēl slaucīs, trīs ža-

gariņus, uzliek tos uz vāles un

pārcērt trijās daļās, viens pats pie
tam runādams: „Ko cērt? Spārnus
cērtu. Cērt, ko cirzdams, pārcērt

pušu!"
J. Plikausis, Bikseri.

28592. Bērnam ir spārnu slimī-

ba, kad tas raud un riežas atpa-

kaļ. Jācērt krāsns slotas žagari,
trīs gabali. Cirtējs cērt žagarus uz

bērna, pabāžot to apakšā. Kas pē-

dīgais dzimis, tam jācērt, pirm-
dzimušam jāprasa. Saruna cērtot:

„Dievs palīdz!" — ~Paldies!" —

„Ko dari?"— „Spārnus cērtu!" —

„Cērt, cērt, kamēr pārcērt!" Tā jā-

sarunājas ikkatru žagaru cērtot, tā

tad trīs reizes pavisam.
A. Elksnītis, Prauliena.
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28593. Kad bērnam ir spārni,
tad to ārstē viens pirmdzimušais
un otrs pastaris. Bērnu tur uz

sliekšņa un pastaris cērt tam bla-

kus žagarus. Pirmais vaicā: ~Ko

tur dari?" Pastaris atbild: „Spār-
nus cērtu." Pirmais atkal: „Cērt,
kamēr izcērt!" Tas jāatkārto trīs

reizes.

P. S., Skaista.

28594. Juo bārnam spuorni, tod

juoaiznas bārns uz reju un juo-
uzlīk uz lūga. Uz mugorvs juouz-
līk kuļamuo vuole, uz vuolis usto-

bys slaukamuos slūtys žogori, ku-

ri juocārt ar nazi un juoskaita:
„Cārtu, cārtu, spuornus cārtu."

Tad bārns juoapnas ap reju reizi

apleik un otkon juouzlīk uz lūga
un tys pats juoizdara, un vēl tre-

šu reizi taipat. Tod bārns byus
vasals.

A. Borozinska, Barkava.

28595. Kad bārns rūzuos, tad

jam ir spuorni. Tūs cārt tai: jam

žogorus un velejamū vuoli, pīlīk
vuoli bārnam pi placim, uz tuos

žogorus ar nazi cārt. Cārt pyr-

mais un pādējais (pedeļs). Pyr-
mais cārt, pādējais vaicoj: „Kū tu

cērt?" — „Spuornus cārtu!" —

„Cērt, cērt, ka tu jūs i nūcierstim!"

— „Es i gribu nucierst." (Puorcart

žogorus) „Ot jau ir nūciertu!"

T. Beča, Preiļi.

28596. Kad bērnam ir spārni,
tad jānoliek tam uz muguras velē-

jamā vāle un jācērt tur ar dūci

žagari. Pie tam trīs reiz jāatkār-

to šāda saruna: „Ko tu cērt?"

— „Spārnu." — ~Cērt, cērt, kamēr

iziet!"
K. Str. no 80 g. v. Cerbuku

mātes, Kraukļi.

28597. Dažreiz bērnam tāda

kaite, ko sauc par sikspārni. Bērns

zīzdams sabaidoties un tad atpa-

kaļ vien raujoties.

Polene, Bhdiene.

28598. [Kad bērnam ir spārni,

tad] trīs piektvakarus cērp ar

dzirklēm pārkrustis pa muguriņu.
Viena prasa: „Ko tu dari?" Otra

atbild: „Cērpu sikspārni." Pirmā:

„Cērp, cērp, lai Dievs tev palīdz

nocirpt!"
K. Pētersons, Blīdiene.

SPEĶIS.

28599. Kad sieva redz sapnī spe-

ķi, tad vīrs to pērs.
G. Stenders.

SPĒLĒŠANA.

28600. Kad sapnī dzird spēlē-

jam jeb pats spēlē, tad būs pie
tiesas jāiet.

Aronu Matīss, Bērzaune.

SPIČKAS.

28601. Spičkas nedrīkstot dāvi-

nāt, tad ceļoties naids.

E. Gaile, Aumeisteri.

SPIEĢELIS.

28602. Ja zemē atrod kabatas

spieģelīti, tad tas ir uz laimi.

E. Zommere, Rauna.

28603. Ja spieģelis saplīst, tad

gaidāma kāda nelaime.

P. Zeltiņa, Rīga.

28604. Ja spieģelis saplīst, tad

septiņi gadi būs nelaime.

P. Zeltiņa, Rīga.



1722 Spieģelis

28605. Mazam bērnam nevajaga

ļaut skatīties spieģelī, no tam viņš

kļūst pārāk bailīgs un ilgi neru-

nās.

P. Jaunzemis, Nīca.

28606. Ja spieģelis izkrīt no ro-

kām un sasitas, tad drīzumā no-

tiks nelaime.

H. Kreicberga, Lestene.

28607. Ja spieģeli sasit — bus

nelaime

Z. Zobiņa, Burtnieki.

28608. Spieģeli ieliek krāsns di-

benā un tad skatās: ko redz spie-

ģelī, tas notiks.

J. Cinovskis, Snēpele.

28609. Ja vakara skatās spie-

ģelī, tad sagaidāma nelaime.

T Ķengā, Jelgava.

28610. Ja maja saplīst spieģe-

lis, tad tas nozīmē nelaimi.

F. Gruzīte, Lubāna.

28611. Saplīsušus spieģeļa gaba-
lus mājā nevajaga turēt, tad tie

nes nelaimi.

M. Ķimene, Mazsalaca.

28612. Ja saplēš spieģeli, tad

septiņus gadus nelaime.

T. Cimdiņa, Ķoņi.

28613. Ja spieģelis saplīst, tad

draudzība izbeigsies.
A. Aizsils, Lubāna.

28614. Bērnam nedrīkst rādīt

spieģeli, jo tad viņš var palikt
akls un guļot ļoti muld.

M. Macpāne, Alsunga.

28615. Saplīsušu spieģeļi ne-

drīkst turēt mājā, lai nenotiktu

nelaime.

R. Gailīte, Liezere.

28616. Ja skatoties spieģelī tas

saplīst, tad saka, ka mīlestība zū-

dot ar to, ar ko sagājies.
A. Podniece, Ogre.

28617. Spogulī neesot bez vaja-
dzības jāskatās, citādi kļūstot ne-

smuks.

A. Aizsils, Lubāna.

28618. Kad daudz skatās spo-

gulī, tas ātri paliks nesmuks.

K. Corbiks, Jelgava.

28619. Vakara nevajag spogulī
skatīties, tad neglīts kļūst.

V. Hāzena, Nītaure.

28620. Nekad nedrīkst kādam

dāvināt spieģeli, jo tad starp tiem

izceļas nesaskaņas.
K. Corbiks, Jelgava.

28621. Ja spieģelis saplīst, tad

būs liela nelaime mājā.
P. Š., Rīga. K. Corbiks, Jelgava.

28622. Kad meitai saplīst spie-
ģelis, tad tas nozīmē, ka izšķīst
viņas laime.

K. Corbiks, Valgunde.

28623. Kod nu meitvs rūku iz-

kriss spīģels un rozsvtas uz mozu

drupanu, itys pīzīmēj, ka meita ar

sovu mīlū sazadusmojas un nikod

vairuok jī nasaīs.

V. Podis, Bēzekne.

28624. Kad vakarā spoguli ska-

tās, tad naktī velns moca.

A. L.-Puškaitis.

28625. Ja vakarā skatās spie-

ģelī ar atpītiem matiem, naktī

nāks velni.

V. Bērziņa, Priekule.

28626. Diviem nevajag reizē

spieģelī skatīties, tad jāķīvējas.

L. Zvaigzne, Gaujiena.
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28627. Uz spieģeļa nevar galvu
sukāt, tad pēc nāves ies utis par

ģīmi.
J. Lazdans, Kalupe.

28628. Tādam bērnam, kam

nav zobu, nedrīkst rādīt spieģeli,

jo tad tas nakti ir nemierīgs un

raud.

K. Bika, Gaujiena.

Spieģelis sapnī.

28629. Ja sapnī spieģelējas, tad

paliek lepns.
I. Johansone, Rīga.

28630. Kad sapnī redz, ka spie-

ģelis saplīst, tad acis sāp.

Āronu Matīss, Bērzaune.

SPILVENS.

28631. Gultas pēļos un spilvenos

spalvas jāliek veca mēneša pēdējā

piektdienā pēc saules noiešanas,
lai spalvas caur drēbi nelīstu.

H. Skujiņš, Smiltene.

28632. Ja spilvenā spalvas bāž

vakara laikā, tad spalvas nelien

ārā.

J. Melbārdis, Lubāna.

28633. Spilvens ir jābāž tad,

kad putni jau ir aizgājuši pie mie-

ra, lai spalvas nenāk laukā.

P. Š., Rauna.

28634. Spalvas spilvenā jābāž
tad, kad vistas guļ, lai spalvas ne-

lien no spilvena ārā.

A. Ozoliņa, Lubāna.

28635. Spalvas jābāž spilvenā

pēc saules, kad putni jau guļ, tad

nelienot spalvas laukā.

O. Līde, Rauna.

28636. Putnu spalvas galvas

spilvinā bāž pusnaktī, kad putni

guļ, lai tās no drēbes ārā nelien.

K. Jansons, Bilska.

28637. Spalvas spilvenā jābāž
bez saules, tad viņas nelien caur

drēbi.

V. Grīva, Lubāna.

28638. Spalvas spilvena jabaž

tumsā, tad neredz izlīst laukā.

E. Zirnītis, Lubāna.

28639. Spalvas spilvena jabaž
tumsā, lai tās neredz izlīst ārā.

J. Putniņš, Bērzpils.

28640. Ja uz miroņa spilvena

guļot sliktus sapņus redz, tad šo

spilvenu vajag nosvērt, pēc tam

sapņi vairs nerādās.

V. Hāzena, Nītaure.

SPINDULIS.

28641. Kad spindulis spindz
ausīs, tad velns sūdz Dievam šī cil-

vēka grēkus. Tad vajagot sist sev

pašam ar roku trīs reiz pa krū-

tīm un sacīt: ~Dievs, Kungs, esi

man grēciniekam žēlīgs", lai spin-
dulis beigtu dziedāt. [Sal. spindze-
le, ausis.]

K. Bormanis, Taurene.

SPINDZELE.

28642. Ja labajā ausī spindzele
sit, tad būšot nelaime, ja kreisajā
— tad laime. [Sal. spindulis, au-

sis.]
A. Lace, Lubāna.

SPĪGAINIS.

28643. Kad dažkārt mazi ugun-

tiņi purvu virsū rādās, tad saka,

ka velis caur tādām svecēm ļau-
dis gribot pievilt.

W. Maczewski, Spred. gr. 1793, 698.



1724 Spīgainis — Spļaušana

28644. Kad kādā vietā redz

uguni pašu no sevis degam, tad

tur nauda žāvējas. Tur vajaga iet

uguni dzēst, un ja ko atrod tai

vietā, kur uguns dedza, to vajaga
nokaut: tad nauda nāk augšā.

R. Bērziņš, Džūkste.

28645. Ja kāds mantkārīgs cil-

vēks grib kļūt bagāts, tad šim jā-
iet taisni pusnaktī uz kādu pļavu
un jāgaida; ja tur parādās ugun-

tiņa, tad viņam jāapiet ap to trīs

reizes un tur viņš atradīs naudu.

K. Suberts, Bramberģe.

28646. Kad redz maldu ugunti-
ņus, tad tur žāvējas nauda. Nakti

pulksten divpadsmitos jāiet turp.
Pretī nāks āzis. Tas jāņem pie

ragiem un jātur ciet. No rīta ro-

kā būs pods ar naudu.

K. Corbiks, Jelgava.

28647. Spīgainim klāt pieejot,
atrod melnu suni. Kad pār šo su-

ni pārvelk ar pīlādzes bozi krus-

tu, tad suns pazūd un paliek nau-

das čupa.

R. Kalniņš, Mežmuiža.

28648. Kad redzot pa naktīm

kaut kur uguni degam, vai nu pie
kāda krūma, vai upmalās, vai arī

kādā grāvī, tad tur nauda degot.
J. Dīcmanis, Lejaskurzeme.

28649. Kur purvā redz ugunti-

ņu, tur nauda žāvējas.
P. S., Rauna. Z. Prauliņš,

Aumeisteri.

28650. Ja nakti purvainās vie-

tās parādās maldugunis (spīgaiņi),
tad sagaidāms pērkona negaiss.

V. Greble, Litene.

SPĻAUDAKAS.

28651. Ja spļauda uz ūdens un

spļaudakas grimst dibenā, tad

spļaudītājam ir krūtis slimas. Ve-

sela cilvēka spļaudakas paliek uz

ūdens.

P. Š., Rauna. H. Skujiņš,
Smiltene.

SPĻAUŠANA.

28652. Nevajagot spļaut uz la-

bo pusi, bet uz kreiso, jo labā pu-
sē stāvot eņģelis un kreisajā ne-

labais.

A. Strode, Rudzēti.

28653. Kas otram acīs spļaun,
tam viņā pasaulē karsts akmens

būšot jālaiza; un kas uz degošām

oglēm spļaun, tam pūtītes uz mē-

les metoties.

K. Silings, 1832. g., Tirza.

28654. Kas otram ģīmī spļauj,
tam viņā saulē būs karsti ķieģeļi

jālaiza.
A. Bīlenšteina rokraksts. Špīss,

Zemīte.

28655. Nevajag spļaut uz otra,

jo tad vajadzēs viņā pasaulē kar-

stu akmeni laizīt.

A. Cirsis, Kalupe.

28656. Kad spļauj otram cilvē-

kam, tad mēlē aug čulga. [Sal.

uguns.]
A. Klausa, Jaunpiebalga.

28657. Ja ugunī spļauj, tad sap

lupas.
M. Poriete, Grostona.

28658. Ugunī nedrīkst spļaut,

jo tad pastarā dienā būšot jālaiza
karsts akmens.

O. Darbiņš, Birži.
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28659. Nevajaga spļaut uz kar-

stas plīts, zobi sāpēs.

A. Mednis, Garoza.

28660. Ja spļauj uz karstas plīts,
tad viņā saulē būs jālaiza karsti

ķieģeļi. [Sal. uguns.]
L. Ozole, Sērpils.

28661. Ja spļauj uz karstas

dzelzs, tad dabū ellē karstu dzelzi

laizīt.

F. Heidene, Talsi.

28662. Kas baltu spļauda, tas

drīz apprecēsies.
K. Jansons, Skulte.

28663. Ja spļaudams nospļausi
pats sevi, tad vai nu dabūsi jaunas
drēbes, vai tiksi sists, vai arī pie-
dzersies.

V. Pilipjonoks, Asūne.

28664. Ja zemē spļaujot uz-

spļauj sev virsū, tad kāds spļāvēju

aprunā.
A. Salmāns, Balvi.

28665. Ka nagribādams cvlvāks,

kai spļaun un pats uz sevi pī-

spļaun, itei pīzīmēj, ka pi juo bvus

kas nu jaunu drēbu.

V. Podis, Rēzekne.

SPOLE.

28666. Netin spoles vakara,
Nededz skalam abi gali:
Tad tu slima negulēsi,
Nekad drudzis nekratīs.

M. Šimiņš, Brukna. LD 34121.

28667. Vakaros nevar spoles lo-

cīt, jo tad būs ceļš pa kājām.
R. Bērziņš, Džūkste.

28668. Kad vakara spoles tin,

tad govis badās.

Z. Prauliņš, Aumeisteri.

28669. Ja vakara tin spoli, aitas

slimo ar griešanās slimību.

A. Šķere, Skaistkalne.

28670. Spoles vakara nedrīkst

tīt, jo tad grūti nomirt.

L. Grīnberga, Nereta.

28671. Vakarā nedrīkst visu

spoļu nomest, tad lopi raujas no

valgiem.
M. Kalniņa, Tirza.

28672. Ja vakara tin spoles, tad

jēri dzimst nakti.

E. Melnbārdis, Virbi.

Spole sapnī

28673. Ja sapinis tin spoles, tad

būs ugunsgrēks.
K. Jansons, Plāņi.

SPRADŽI.

28674. Spradži neaiztiek kāpos-

tu, ja viņus stāda tai nedēļas die-

nā, kad rudenī nāca pirmie sniegi.

K. Jansons, Plāņi.

28675. Kad kāpostiem spradži
uzmetušies, tad ir kāposti jāizvāra
un lauka malā 3 reiz jāsaka: „Nu

jūs esat diezgan ēduši, tagad mēs

ēdīsim!"
K. Jansons, Plāņi.

28676. Kad stādus grib aizsar-

gāt no spradžiem, tad pavasarī,

pirms stādu stādīšanas, laukā jā-
izliek trauks ar ūdeni. Ja traukā

iekrituši spradži, tad tanī dienā

dārza augus nedrīkst stādīt.

R. Šmits, Ezere.

28677. Ja ziemā vējš izpūš smil-

tis uz sniega, tad vasarā spradži

apēd kāpostus.
M. Igaune, Galgauska.
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SPRADŽU DIENAS.

28678. Ja ziemā uz pavasara

pusi sniegā redz daudz sīku, mazu

kukainīšu — tad tais nedēļas die-

nās pretī sējas laikā nedrīkst sēt,

tās ir sprādžu dienas, kas noēd

jaunos asnus. [Sal. sniegs, sēšana.]
E. Skreitale, Vecpiebalga.

SPURU IZDZĪŠANA.

28679. Spuru izdzīšana ir tas

pats, kas saru pēršana.
A. Bīlenšteina rokraksts.

STABULE.

28680. Kad stabuli mauc, tad

koka mizu atdauzot rakstā jāskai-
ta: „Vilkam gaļiņa, man tā ādiņa!"

P. Š., Rauna. J. Jaunsudra-

biņš, Nereta.

28681. Ja taisa stabulīti, tad jā-
saka: „Lec, lec, ādiņ', man tā

ādiņ', tev tas kauliņš", tad ātrāki

miza atlec.
R. Kroģers, Vāne.

STAIPĒKĻI (Lycopodium clava-

tum).

28682. Staipēkļi tiek lietoti pret

buršanu [sal. apdziru zāles] un arī

lopu slimībām.

A. W. Hupel, Top. Nachrich-

ten, 1798, IV, 193.

28683. Staipēkļu ziedi derot pret

deguma vātīm. Ar tiem vajagot vā-

tis apkaisīt.
R. Bērziņš, Annenieki.

STAIPEKŅI (zirnekļu tīkli).

28684. Ja rudenī laukos var re-

dzēt daudz staipekņu, tad pastāvēs

sauss laiks.

K. Corbiks, Kroņa-Vircava.

STALLIS.

28685. Kad stalli grib celt, jā-
noliek skaida nodomātā vietā. Pēc

kādām dienām jāskatās, kas apak-
šā: ja slieka, tad nevar tai vietā

celt, ja gliemis — tad var, jo tad

zirgi būs brangi kā gliemji.

E. Bērziņa, Mārsnēni.

28686. Zirgu stalli vajaga būvēt

uz grunts zemes, tad zirgi labi pa-

dodas. [Sal. kūts.]
Zemes Spēks, 1932, 28, 477.

28687. Kod taisīt deļ zyrga stal-

li, nikod nataisīt durovys stallis uz

zīmeli, par tū, ka itei pīzīmēj, ka

tys zyrgs, kurijis stuovēs ytymā
stallī, siss ar kuojuom saiminiku

un kūzs ar zūbim, koč bejis kaids

mīreigs zyrgs.
V. Podis, Rēzekne.

28688. Uz staļļa durvīm jāpiesit

vanags, pūce vai žagata, lai lietu-

vēns zirgus nejāj.
K. Jansons, Plāņi.

28689. Lai pasargātu zirgus no

lietuvēna, virs staļļa durvīm vaja-

got piesist ar naglām nošautu pūci.
H. Skujiņš, Smiltene.

28690. Jurģa dienā stallī zirgu
tuvumā vajaga pakārt nošautu ža-

gatu, tad zirgi paliks trekni un

spīdīgi.
K. Prikne, Asūne.

28691. Kad žagatu stallī pie-

naglo, tad zirgus nevar apburt.
K. Šilings, 1832. g., Tirza.

28692. Ja staļļa durvu palodās

ārpusē piesit pūci vai vanagu, tad

zirgi nesvīst.

K. Jansons, Plāņi.

28693. Ja uz staļļa turot noval-

ka biksas, tad zirgi labi barojoties.
J. Bitaks, Litene.
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28694. Uz staļļa durvīm jāuzsit
nošauts vanags, tad zirgus lietu-

vēns nemoca.

P. Biša, Vijciems.

28695. Ja vasaru guļ uz staļļa
sienā un svilpo, tad velni danco

gar pažobelēm.
N. Stepanovs, Nīca.

28696. Ja stallī ēd, tad peles lo-

piem skut spalvu nost.

V. Miķelans, Rubeņi.

28697. Staļļa stenderi vajag ie-

dzīt zirga zobus, tad zirgi nebēg

prom no staļļa.
J. Kasparovics, Skrunda.

28698. Uz Rīgu braucot, saim-

nieks nokrusti staļļa slieksni.

K. Jansons, Plāņi.

STARKS.

I. Viņa īpašības.

28699. Kurās mājās dzīvo nesa-

ticīgi, tajās mājās stārks ligzdu ne-

taisa.
A. Drāzniece, Nīca.

28700. Nekad nevajaga stārka

ligzdu piestiprināt ar drāti vai kā-

du citu dzelzs priekšmetu, jo tad

stārki nenāks.

P. Jaunzemis, Nīca.

28701. Stārki nekad neatstāj
ligzdu abi reizē: kamēr viens pro-

jām, tikmēr otrs sargā ligzdu. Ru-

deni stārki aizkrauj ligzdu cieti,
tā ka ne lietus, ne sniegs netiek

iekšā.

A. Vaskis, Tukums.

28702. Stārka ligzdu nedrīkst

izpostīt, citādi pērkons mājās ie-

spers. [Sal. bezdelīga.]

V. Kalniņš, Mārsnēni.

28703. Ja stārku pirmo reizi

redz lizdā, tad sagaidāma grūta sli-

mība.

E. Bērziņa, Sidgunda.

28704. Stārks ir svēts putns. Ja

viņu kautkā aiztiek, vai iznīcina

viņa ligzdu, tad tam cilvēkam no-

tiek ļoti daudz nelaimes.

H. Andersons, Kaugurciems.

28705. levelkot stārka ligzdu,

jānoliek zem tā 3 vai 5 kapeiku

vara nauda, lai stārks ietu dzīvot.

J. Jakans, Bebrene.

28706. levelkot stārka ligzdu,

jāvelk vīrietim un sievietei, lai

stārks dabūtu starķeni.

J. Jakans, Bebrene.

28707. Stārks katru gadu kaut

ko upurējot. Vienu gadu nometot

kādu olu zemē, otru gadu atkal

savu bērnu.

J. Celmainis, Nīca.

28708. Stārki audzinot bērnus

tikai pa pārām: tēviņu un mātīti.

Ja esot vairāk, tad vai nu olu iz-

metot zemē, vai arī kādu cālēnu.

Esot redzēti starķēni arī zaru žu-

burā pakārti.
A. Vaskis, Tukums.

28709. Stārks savus bē(r)nus pa

pārām vien sapārojot: vienu tēvi-

ņu, otru mātīti. Un kas neesot pā-
rās, tos stārks jau mazus izmetot

no pē(r)kļa laukā.

H. Skujiņš, Aumeisteri.

28710. Ja stārkam bērni nav pa

pārām, tad viņš vienu no tiem aiz-

rīda (liek aizrīties) un izmet no

pērkļa.
K. Jansons, Plāņi.
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28711. Kad stārķis ierauga pir-
mos rudzu status, tad tūliņ sviež

savus bērnus no pērkļa laukā.

J. Upmalis, Ļaudona.

28712. Stārki izvadā savus bēr-

nus, rudzu statiem laukā parādo-
ties.

V. Kancans, Asūne.

28713. Priekš aizlaišanās uz sil-

tām zemēm, stārki sapulcējoties
un novērojot, kas varēšot aizlais-

ties, kas ne. Kas neesot spējīgs
aizlaisties, to viņi noklābjot. Mel-

nais stārks esot citiem stārkiem

par ķēniņu.
A. Vaskis, Tukums.

11. Stārks laimes un ne-

laimes zīlnieks.

28714. Ja stārku pavasarī pir-
mo reiz redz laižamies, tad dabūj

pērienu jeb kādu citu nelaimi; bet

ja viņu redz uz vietas stāvam, tad

būs laime.

P. Zeltiņa, Ikšķile.

28715. Ja stārks kādas mājas
skurstenī taisa lizdu, tad tas no-

zīmē lielu laimi.

V. Pilipjonoks, Asūne.

28716. Ja agri pavasaros redz

svētputnu laižoties, tad tam cilvē-

kam laime uzsmaidīs.

I. Upenieks, Skrunda.

28717. Kad svētelis krakšķina,
tad tas lūdz par savu saimnieku

Dievu. Tas saimnieks, kura mājā
svētelim ligzda, ir arvienu laimīgs

un pārticis.
A. L.-Puškaitis.

28718. Kur dzīvo stārks, tur esot

mājās laime, tas arī sargājot ēkas

no uguns.
G. Pols, Bauska.

28719. Ja stārks uztaisa uz mā-

jas lizdu, tad tā ir laime.

E. Rotmane, Jaunauce.

28720. Kod stārks sataisa sev

perēkli uz jumta zeminīka usto-

bys, itei pīzīmēj zeminīkam cīši

labi boguotu dzeivi.

V. Podis, Rēzekne.

28721. Ja stārks laidelējas ap

māju, tad tā ir laba zīme.

A. Bauers, Ranka.

28722. Ja stārks pie mājas taisa

ligzdu, tad mājā sagaidāma liela

laime.

O. Eglīte, Glūda.

28723. Stārks ir neaiztiekams

svēts putns. Kuras mājas stārks

apdzīvo, tur mierīga dzīve laulāto

starpā. Kas stārkam ligzdu taisa,

tam viņš katru pavasari atnes jau-
nu laimi. Kad stārkam uz jumta
vai kāda koka velk riteni vai ecē-

šu, ka var perēkli taisīt, tad to ti-

kai precējušies var darīt, jo citādi

stārks nedzīvo. Arī tai ecēšai ko-

ciņu un riteņam zižļu vajaga pa

pārim būt.
A. Oškalns, Lindieši.

28724. Ja uz kādas mājas jumta
uzlaižas stārki, tad tanī mājā būs

laime.
V. Dzilna, Rembate.

28725. Ja stārks laižas pār māju
klabinādams, tad tai mājā gaidā-
ma kāda nelaime.

V. Priedīte, Mālpils.

28726. Kad stārks krapšina, viņš
skaita pātarus.

J. Ķikuts, Nīca.

28727. Kad pirmo reizi redzot

svētēli pātarus skaitot, tad būšot

visu gadu jāraud.
J. Daizis, Nīca.
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28728. Ja stārks atstāj māju

priekš laika, tad šai vietai draud

kāda nelaime.

P. Jaunzemis, Nīca.

28729. Ja pirmo stārku pava-
sarī redz stāvam, tad tā slikta

zīme.

A. Bīlenšteina rokraksts, Zvārde.

28730. Stārkam nevajagot olas

ņemt, jo citādi stārks atriebjoties.
A. Aizsils, Lubāna.

28731. Ja stārkam pie mājas ir

ligzda, tad tās nevajag izpostīt,

jo tad mājai svētība zūd.

L. Pogule, Gatarta.

28732. Svēteli nedrīkst aizkārt,

jo tas ir svēts putns. Tiklīdz viņu
aiztiek, tad zūd svētība.

M. Macpane, Alsunga.

28733. Stāvošu stārku nedrīkst

šaut, jo tad sagaidāma nelaime.

L. Grīnberga, Mazsalaca.

28734. Stārkam nevajagot ar ak-

meni sviest, tad viņš paņemot ak-

meni un nositot pašu sviedēju.

J. SkaTa, Jaunpiebalga.

111. Sakars ar pāriešanu

uz citu vietu.

28735. Kas pirmo stārku pava-

sarī redz laižamies, tam tai gadā
būs jāceļo jeb jāpāriet uz citu

vietu.

A. Bdenšteina rokraksts, Kazdanga.

28736. Ja pavasari pirmo reiz

ierauga stārku uz jumta sēdam,

tad redzētājam būs rāms gads; bet

ja to ierauga laižamies, tad tas

gads būs nemierīgs.
A. Vaskis, Tukums.

28737. Ja pirmo reizi pavasarī
redz stārku laižamies, tad tā va-

sara būs nemierīga — daudz būs

jāceļo.
A. Podniece, Ogre.

28738. Ja pavasarī pirmo reizi

stārku redz laižamies, tad Jurģos

jāpāriet uz citu pusi, tur kur

stārks aizlaidās. Ja stārku redz uz

sauszemes, tad paliks turpat.
A. Bērziņa, Aloja.

28739. Ja stārks stāv uz vietas,

kad to pirmo reizi pavasarī redz,

tad paliek vecā vietā; ja redz lai-

žoties, tad dabū jaunu vietu.

Z. Pūtele, Sabile.

28740. Kad pirmo reizi pava-

sarī redz stārku skrejot, tad to va-

saru būs daudz jāskrej. Ja stārku

redz pirmo reizi stāvam, tad būs

jāstāv visu vasaru.

K. Lielozols, Nīca.

28741. Kad svēteli gadā pirmo
reizi redz skrējām, tad aizies uz

citu vietu.
J. Kasparovics, Skrunda.

28742. Pavasarī pirmo reiz re-

dzot stārku stāvot vai lizdā sēdot,

dzīvošana būs uz vietas; bet ja
redz ejot vai lidojot, dzīvošana ne-

esot uz vietas.

F. Gruzīte, Lubāna.

28743. Uz kuru pusi pavasarī
redz stārku pirmo reiz laižamies,

uz turieni pa Jurģiem būs jāaiziet.
L Jansons, Ile.

28744. Ja pavasarī pirmo reizi

stārku redz laižoties, tad jāpāriet
uz jaunu dzīves vietu, ja uz zemes,

tad jāpaliek turpat
E. Lācis, Tirza.
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28745. Kad stārku pavasarī pir-
mo reizi ierauga stāvot, tad paliek

turpat, ja laižoties, tad maina dzī-

ves vietu un aiziet uz to pusi, uz

kuru stārks aizlaidies.

A. Skreija, Nurmuiža.

28746. Kad stārku pavasarī pir-
mo reiz redz laižoties, tad to gadu

jāiziet no tām mājām, kurās dzī-

vo; ja redz stāvot uz vietas, tad

nodzīvo to gadu mierīgi.

K. Corbiks, Līvbērze.

28747. Ja pirmo reizi redz stār-

ku laižamies no mājas prom, tad

esot jāaiziet uz jaunu vietu; ja
redz laižamies uz mājas pusi, tad

palikšot turpat vecā vietā. Un ja
redz ligzdā guļam, tad arī to gadu
tanī pašā vietā palikšot.

L. Legzdiņa, Talsi.

28748. Ja laidelējas stārki ap

māju, tad mājās kaut kas pārmai-
nīšoties.

E. Cimbule, Lauri.

28749. Ja sieviete redz pavasari

pirmo reiz stārku lizdā, tad viņa

to gadu paliks mājā: neizceļos un

netiks izprecēta.

M. Bīlenšteine, Dobele.

IV. Sakars ar precībām.

28750. Ja jauni ļaudis redz pa-

vasari pirmo stārku laižamies, tad

viņiem stāv priekšā precēšanās.
A. Bīlenšteina rokraksts, Zaļenieki.

28751. Kad stārku pavasari pir-

mo reiz uz perēkļa redz, tad mei-

tas paliek sēdēt uz pūra; bet ja

aizlido, tad izprecē, un uz kuru

pusi stārki aizlido, uz to pusi ap-

precē.
K. Preiss, Vecgulbene.

28752. Ja pirmo reiz pavasarī
redz gaisā stārku, tad dabūs mu-

dīgu vīru, ja zemē — tad slinku.

A. Smilga, Gaiķi.

28753. Ja stārku redz pirmo
reizi stāvam, tad nedabū precēties,
ja laižoties, tad dabū.

T. Dzintarkalns, Talsi.

28754. Ja pirmo reizi pavasarī
redz pāri stārku, tad tanī gadā da-

būs kāzās iet.

A. Smilga, Gaiķi.

28755. Ja stārks uz dzīvojamās

mājas jumta bieži klabina, tad gai-
dāmas kādai meitai kāzas.

K. Bruņinieks, Seme.

28756. Ja pavasarī svēteli (stār-

ku) pirmo redz sēdot, tad redzē-

tāja togad neapprecēsies.

M. Navenickis, Zasa.

28757. Ja jauni cilvēki pavasarī

pirmo reizi redz stārku pāri uz

savas ligzdas, tad tas to gadu ap-

precējoties.
V. Grīva, Lubāna.

28758. Ja puisim pavasarī stārki

pārlaižas pār galvu, tad viņš tai

gadā apprecēsies.
K. Jansons, Plāņi.

28759. Ja stārku pavasarī pir-

mo reizi redz uz vienas kājas stā-

vam, atstās brūtgāns vai brūte.

V. Bērziņa, Priekule.

28760. Kad pavasarī jauni cil-

vēki stārku pirmo reizi redz skrie-

not vienu, tad tai gadā neapprecē-
sies, bet ja divus, tad apprecēsies.

E. Šneiders, Alūksne.
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28761. Ja pavasarī pirmo reiz

stārkus redz pārītī, tad apprecē-
sies; ja tos redz laižamies — aizies

uz citurieni, ja stāvot — paliks

turpat.
M. Stāla, Kaltene.

28762. Ja jaunietis pavasarī pir-
mo reizi redz stārku pāri, tad tanī

vasarā apprecēsies, bet ja vienu,

tad ne.

A. Pliens, MeiTani.

28763. Kad pirmo reizi redzot

divus svētēļus, tad dabūšot precē-
ties.

J. Daizis, Nīca.

28764. Ja stārku pavasarī pirmo
reiz ierauga gaisā (laižamies), tad

neapprecēsies, bet ja uz zemes, tad

apprecēsies tanī gadā.
A. Aizsils, Lubāna.

28765. Ja stārku redz pirmo
reizi perēklī stāvam, tad to gadu
meita paliks neizprecēta, bet ja

pirmo reizi redz skrejot, tad tai

gadā būs kāzas.
E. Stīpniece, Vērene.

28766. Ja jauneklis ierauga pir-
mos stārkus divus kopā, tad viņš
tai gadā apprecēsies.

K. Corbiks, Pienava.

28767. Ja meitas pavasarī divus

stārkus redz reizē, tad tajā gadā
cerība iziet tautās, bet ja vienu,

tad ne.

J. A. Jansons.

28768. Ja pavasarī stārkus redz

divus kopā, tad tai gadā apprecē-
sies.

Lagzdiņa, Sabile.

28769. Ja stārkus pirmo reizi

pavasarī redz pa pārām kopā skre-

jot, izies šinī gadā tautās.

V. Bērziņa, Priekule.

28770. Uz kurām mājām stārks

pavasarī uzlaižas, tajās rudenī būs

kāzas.
J. A. Jansons, Piņķi.

28771. Ja divi stārki par jumtu
skrien, tad tanī mājā būs kāzas.

J. Vīksne, Meirani.

28772. Jo precinīks redz vīnu

storku pi muojuom, tad lai nasa-

precēj, jo tymā pat godā sīva nū-

miers; bet jo redzēs divus storkus,
tad sīva dzeivūs ļūti ilgi.

M. Apeļs, Stoļerova.

28773. Ja īsi pēc kāzām uz mā-

jas, kur dzīvojot jaunais pāris, uz-

laižoties stārks, tad jaunai sievai

slikta dzīve un grūta dzemdēšana.

J. Jansons, Plāņi.

V. Sakars ar dzimšanu

un kristībām.

28774. Ja stārku redz uz mā-

jas jumta, tad tās mājās gaidāmas
kristības.

Lagzdiņa, Sabile.

28775. Ja stārks lido par mājas

jumtu, piedzims bērns.

K. Kalniņa, Katvari.

28776. Ja stārku saimniece pir-
mo reizi redz uz kūts jumta, būs

laime pie lopiem, ja uz istabas

jumta, mājās būs kristības.

V. Bērziņa, Priekule.

28777. Ja stārks laižas pār māju

un klabina, tad tajā mājā dzims

bērni.
M. HermakiJe, Rīga.

28778. Ja stārks uz mājas jumta
uzlaižas, tad mājās gaidāms bērns.

R. Svekre, Valka.
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28779. Ja stārks laižas pār māju
klabinādams, tad tai mājā jauni
bērni gaidāmi.

V. Priedīte, Rūjiena.

28780. Kod stārks sataisējs sev

perēkli pi kaida saiminīka, itei

pīzīmēj, ka pi tuo saiminīka byus

tymā godā bārns, kurs augs lai-

mīgs un skaists.

V. Podis, Rēzekne.

28781. Pavasarī stārks nesot

mazus bērnus un pa skursteņiem
ielaižot istabā.

J. Ķirsis, Rozēni.

28782. Ja stārki kladzina uz is-

tabas jumta, — tad kāds piedzims.
M. Rullē, Lubāna.

28783. Ja uz mājas jumta no-

laižas stārks, tad tur piedzims
kāds bērns.

V. Bernava, Cēsis.

28784. Ja stārks pārlaižas par
kādas mājas jumtu, tad šais mā-

jās drīzi būs kristības.

V. Miķelans, Slate.

28785. Ja pavasarī pirmo reizi

redz stārku ap istabu lidojam vai

uz istabas jumta sēdam, tad līdz

stārku aiziešanai rudenī — tai

mājā piedzims bērns.

J. A. Jansons.

28786. Ja stārks pār skursteni

pārlaižas, tad tanī gadā tai mājā
būs lēkumi (bērns).

K. Jansons, Plāņi.

28787. Ja svētelis pār kādu mā-

ju pārlaižas, tad tur drīz dzims

bērns.

Z. Lancmanis, Lejasciems.

VI. Sakars ar miršanu.

28788. Ja stārki uz jumta no-

stājas, tad tie zārku mērī vai zīlē

ugunsgrēku.
A. Cirsis, Kalupe.

28789. Kad svētelis stāv uz mā-

jas jumta, tad tās mājas saimnieks

mirs.

S. Dunkule, Ilzene.

28790. Ja stārks sēd uz skur-

steņa gala, tad tai mājā tai pašā

gadā kāds mirs.

A. Salmans, Balvi.

28791. Kas stārka gaļu ēdis, tam

grūti nomirt. Lai atvieglinātu vi-

ņam ciešanas, vajaga rijas jumtā

caurumu izplēst. [Sal. dzērve.]

P. Zvirgzdiņš, Mārciena.

VII. Sakars ar uguns-

grēku.

28792. Ja stārks uzlaižas uz kā-

das ēkas jumtu un tarkšķina, tad

tai mājā būs ugunsgrēks.
J. Andersons, Sātiņi.

28793. Stārku nedrīkst šaut, pre-

tējā gadījumā stārks nodedzinās

šāvēja dzīvojamo māju.

J. Zvaigzne, Bēzekne.

28794. Lai māju izsargātu no

uguns, tad uz mājas jumta jātaisa
stārka perēklis.

A. Aizsils, Meirani.

28795. Ja uz kādas ēkas jumtu
stārka lizda, tad tajās mājās ne-

kad nav ugunsgrēka.

K. Lielozols, Nīca.

28796. Ja stārkam kādā mājā

izposta ligzdu, tad tas tai mājai

pieliekot uguni.
R. Kalniņš, Lubāna.
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28797. Ja stārks stāv uz kādas

mājas jumta, tad šī māja drīzumā

nodegs.
V. Miķelans, Slate.

28798. Ja nošauj stārku, tad pā-

rējie stārki aizdedzina šāvēja māju.

A. Salmans, Balvi.

28799. Kad nūsiss storku, tad

cyti storki atnas guni uz muojuom
un aizdadzvnuoj tuos.

P. Upinīks, Vārkava.

28800. Stārka perēkli nevajaga

postīt, citādi būs ugunsgrēks mājā.

Uguni atnes pats stārks.

P. Š., Preiļi.

28801. Kur stārks dzīvo, tur ne-

kad neizceļas ugunsgrēks.

K. Corbiks, Kroņa-Vircava.

28802. Stārks maja uguni nesot.

K. Jansons, Plāņi.

28803. Ja stārks uzmetas uz

jumta, tad tur būs ugunsgrēks.
J. Lazdans, Kalupe.

28804. Ja stārks uz mājas jumta
sēd, tad šī māja drīzumā nodegs.

Tichonova, Liepna.

28805. Ja stārks tup uz kādas

ēkas jumta un klabina, tad šai ēkā

var izcelties ugunsgrēks.

V. Priedīte, Mālpils.

28806. Stārks ir Dieva putns,

kādēļ viņu nedrīkst kaitināt, citādi

viņš atnes uguni mājā. [Sal. vā-

vere.]
P. Zeltiņa, Ikšķile.

28807. Ja izjaucot stārkam lig-
zdu, tad viņš aizdedzinot jaucēja
ēkas.

E. Cimbule, Lauri.

28808. Stārkus jeb svēteļus ne-

drīkst šaut, tad šāvēja mājas no-

degs.
M. Zariņa, Ogresgals.

28809. Stārkus nedrīkst nogali-

nāt; kas to dara, tam uzbrūk liela

nelaime, parasti izceļas uguns-

grēks.
J. Jirgensons, Ādaži.

28810. Svētelim nedrīkst neko

ļaunu darīt, jo viņš atriebjas: no-

zog uguns pagali un aizdedzina

māju.
E. Laime, Tirza.

28811. Stārkus nedrīkst kaiti-

nāt, jo tad tie aizdedzina māju ar

uguns pagali.
K. Atgāzis, Nītaure.

28812. Svēteli nedrīkst šaut. No-

šautā svēteļa biedri uzmet degošu
malkas pagali uz šāvēja mājas
jumta un aizdedzina mājas.

J. A. Jansons, NītauTe.

28813. Stārku nedrīkstot šaut.

Kad to šaunot, tad tas ieliekot

uguni jumtā.
K. Skujiņš, Bilska.

28814. Ja stārku nošauj, tad

mājās izceļas ugunsgrēks.
L. Jenne, Allaži.

28815. Ja stārkam izposta lig-
zdu, tad stārks tai mājai nes virsū

uguni un čūskas.

L. Reiteris, Lubāna.

28816. Stārka perēkli nedrīkst

aiztikt, tad tas atnes uguni.
A. Bērziņa, Aloja.

28817. Ja stārkam lizdu izposta,
tad māja nodeg.

L. Kārkliņš, Elēja.
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28818. Ja stārks laižas pār mā-

jas jumtu klabinādams, tad tā mā-

ja degs.
A. Oše, Lubāna.

28819. Ja stārks par jumtu
skrien, tad tā māja degs.

J. Vīksne, Meirani.

28820. Ja stārks nones savu liz-

du no kādas ēkas, tad tur būs

ugunsgrēks.
V. Pilipjonoks, Asūne.

28821. Ja tai mājā, kur stārki

nometušies, izceļoties ugunsgrēks,
tad stārki pārnesot to uguni arī

uz citu māju.
E. Zommere, Rauna.

VIII. Stārks laika zīlē-

šana.

28822. Ja stārks lietus laikā

balts staigā, tad lietus drīz pāries,
bet ja pelēks, tad ilgi vēl līst.

J. Vilnītis, Jumurda.

28823. Ja stārks, kas stāv ar

abām kājām, purina spārnus un

slēpj savu knābi zem spārniem,
tad viņš nes vētru un negaisu.

M. Sikle, Nīca.

28824. Kad stārks nes meslus

no ceļa, tad esot slikts laiks.
G. Pols, Bauska.

28825. Kod storks stuov uz di-

vēju kuoju un ar sovim spuornim

paceļas nu zemis, drusku otkon

apsalaižas, itei pīzīmēj, ka byus

puormaiņa laikā — leits.

V. Podis, Rēzekne.

28826. Stārks klabina uz lietu.

K. Zvirgzdiņa, Trikāta.

28827. Kad stārks staigā pa pļa-

vu, tad gaidāms labs laiks, bet kad

pa kalnu, tad slikts laiks.

E. Šneiders, Alūksne.

28828. Kad stārks staigā pa sē-

jas laukiem, tad būs pēc tam lie-

tus.

J. Stirna, Skrunda.

28829. Ja stārks pavasari atnāk

balts, tad būs laba vasara; bet ja
atnāk apvārtījies, tad būs lietaina

vasara.

E. Stīpniece, Vērene.

28830. Ja stārki pavasarī pa

ūdeni bradā, tad būs sausa vasara,

ja pa sausu vietu — tad slapja.
A. Užane, Skujene.

28831. Ja stārks nak tuvu pie

mājām, tad būs sausa vasara.

M. Šķipsna, Gulbene.

28832. Ja stārks no ligzdas iz-

met olu, labs gads, ja bērnu, slikts.

C. Ķelle, Jānišķi, Lietuva.

28833. Kad stārks no ligzdas
nomet olu, tad esot labs gads, bet

ja bērnu, tad slikts gads.

G. Pols, Bauska.

28834. Ja stārķis met no ligzdas
ārā olas, tad būs labs gads, bet ja
bērnus — tad slikts.

K. Corbiks, Kroņa-Vircava.

28835. Ja stārks, uz zemes stā-

vēdams, vicina spārnus un slēpj
savu knābli, tad būs slikts laiks.

V. Pilipjonoks, Asūne.

28836. Stārks cielavu pārnes uz

astes, tad stārks nosviež cielavu uz

ledus un cielava ledu saspārda.

K. Lielozols, Nīca.

IX. Sakars ar ražu.

28837. Ja stārks pavasarī no-

dubļojies, tad būs slikts gads.
C. Ķelle, Jānišķi, Lietuva.



Stārks 1735

28838. Kad stārks parnak ledos,

tad gaidāms bada gads.
R. Šmits, Ezere.

28839. Ja stārku pirmo reiz

redz lidojam, tad būs bagāts gads.
A. Korsaks, Ezere.

28840. Kad pirmo reiz gadā
stārku ierauga laižamies, tad tas

nozīmē labu gadu, stāvot — sliktu.

K. Corbiks, Kroņa-Vircava.

28841. Ja stārku pirmo reiz redz

pie zemes, tad būs nabadzīgs gads.
A. Korsaks, Ezere.

28842. Ja stārku pirmo reiz redz

jumta galā, tad būs laba vasarāja.
A. Korsaks, Ezere.

28843. Ja stārku pirmo reizi

redz laižoties, tad augs gari lini.

A. Aizsils, Meirani.

28844. Ja pirmo reizi stārku

redz laižamies, tad augs gari lini.

A. Aizsils, Lubāna.

X. Sakars ar lopiem.

28845. Ja pavasarī pirmo reizi

redz stārku uz kūts jumta sēdam

vai ap kūti lidojam, tad to vasaru

labi augs tai pavasarī dzimušie lo-

piņi.
J. A. Jansons.

28846. Ja gans redz pirmo reiz

stārku laižamies, tad tajā vasarā

lopi bizo, bet ja stāvot, tad lopi

tajā vasarā mierīgi ganās.
J. A. Jansons.

28847. Ja pirmo reizi pavasarī
svēteli redz skrējām, tad govis ga-

nos dikti ies (neēdīs); ja stāvam,

tad govis labi ēdīs.

K. Lielozols, Nīca.

28848. Ja gans redz stārku pir-
mo reiz laižamies, tad tajā vasarā

lopi daudz bizo.

H. Šiliņa, Dobele.

28849. Ja stārku redz pirmo reiz

laižamies, ta govis vasaru bizos;

ja stāvam, ta nebizos.

J. Treimans, Bērze.

28850. Kad stārku redz laiža-

mies, tad ganu meitai bizo govis,
un lielo aizved tautās.

J. Treimans, Bērze.

28851. Ja stārku redz pirmo reiz

laižamies, tad govis vasaru bizos,

ja stāvam, tad nebizos.

R. Bērziņš, Džūkste.

XI. Sakars ar trauku

plīšanu.

28852. Ja meitas redz pirmo
reizi stārku un ja viņš krakšķina,
tad visu vasaru sasitīs daudz trau-

kus.
J. Atteka, Nīca.

28853. Kad pirmo reiz stārku

redz stāvam uz vienas kājas, tad

kājas augs (t. i. kājās augs augo-

ņi) un būs jāklibo, un kad to redz

pār jumtu skrējām, tad plīsīs
daudz trauku.

Alksnis-Zundulis, Naudīte.

28854. Kad pirmo reizi stārku

(stikānu) redz uz vienas kājas stā-

vot, tad kājās augs augoņi un būs

jāklibo; bet kad to redz pār jumtu

skrējām, tad plīsīs daudz trauku.

B. Daņilovs, Kacēni.

28855. Kad pirmo reiz stārku

redz ligzdā tupam, tad traukus

plēš.
K. Corbiks, Jelgava.



1736 Stārks

28856. Kad pirmo reizi pavasarī
stārku redz laižamies, tad plīst
trauki.

K. Corbiks, Valgunde.

28857. Ja pirmo reizi stārku redz

laižamies, tad togad meitas saplē-
sīšot daudz trauku.

K. Corbiks, Kroņa-Vircava.

28858. Kad pirmo reiz redz

stārku skrējām, tad trauki plīst,
ja stāvam, tad redzētājs dabū pē-
rienu.

R. Bērziņš, Džūkste.

28859. Kas pavasarī redz pirmo
reizi stārku gaisā, tam tanī gadā

plīst trauki.

J. Stirna, Skrunda.

28860. Ja pavasarī stārku redz

pirmo reiz pa gaisu laižamies, tad

tanī pavasarī trauki plīst.

I. Kažoka, Lubāna.

28861. Kad pavasarī stārku redz

pirmo reizi klabinot, tad visu va-

saru sitīšot traukus.

K. Lielozols, Nīca.

28862. Kad pavasarī stārku pir-
mo reiz ieraudzīsi laižoties, tad tai

gadā kaut ko sadauzīsi.

St. Kokins, Egluna.

28863. Ja stārku redz pirmo
reizi pavasarī laižamies, tad to

gadu plīsīs trauki. Ja stārku redz

stāvam, tad trauki neplīsīs.
J. A. Jansons, Rīga.

28864. Kad kalpone pirmo reizi

gadā redz svēteli skrējām, tad vi-

ņai tai gadā plīsīs daudz trauku.

J. Kasparovics, Skrunda.

28865. Ja saimniece redz pirmo
reiz stārku laižamies, tad tajā ga-

da daudz trauku plīst; ja stāvam,

tad ne.

H. Šiliņa, Dobele.

28866. Kad pavasarā pvrmū
reizi storku redzēs skrīnūt, tad

radzātuojam duzs bļūdas, bet jo
stuovūt, tad naduzs.

P. Upinīks, Vārkava.

28867. Ja saimniece redz pirmo
reiz stārku laižamies, tad tajā ga-

dā daudz trauku plīst, bet ja stā-

vot, tad maz.

J. A. Jansons.

28868. Ja sieviete redzot stārku

pavasari pirmo reiz lizdā, tad vi-

ņai tai gadā trauki neplīstot.
A. Bīlenšteina rokraksts,

Kazdanga.

XII. Dažāda zīlēšana.

28869. Kad stārks pirmo reiz

pavasarī pārskrien uz savu veco

lizdu, tad esot ļaudīm jāsāk dot

launags. [Sal. dzērves.]

E. Kreicberga, Skrunda.

28870. Tiklīdz pirmo reizi kāds

ierauga stārku laižamies, tad no

tās dienas sākot ir tiesības piepra-

sīt palaunagu. [Sal. dzērves.]
J. A. Jansons, Alsunga.

28871. Stārki, pavasarī atlaizda-

mies, atnes launagu, rudenī aiz-

laizdamies, aiznes prom. [Sal. dzēr-

ves.]
V. Bērziņa, Priekule.

28872. Dienvidu gulēt un lau-

nagu ēst nevar tikām, kamēr nav

redzējis svēteli laižamies.

M. Jansone, Nurmuiža.

28873. Kad stārks pārskrējis,
tad guļ dienasvidu.

J. Ķikuts, Nīca.
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28874. Ja bērni redz stārku lai-

žamies, tad tie tajā gadā čakli, bet

ja stāvam, tad slinki.

J. A. Jansons.

28875. Ja bērni redz pirmo reiz

stārku laižamies, tad tie tajā gadā
čakli; ja stāvam — slinki.

H. Šiliņa, Dobele.

28876. Ja stārku redz pirmo
reizi pavasarī laižamies, tad redzē-

tājs to gadu būs čakls. Ja stārku

redz stāvam, tad — slinks.

J. A. Jansons, Rīga.

28877. Kas pavasarī redz pirmo
reiz stārku skrejot, tas būs visu

gadu čakls; kas redz stārku stā-

vot, — būs slinks.

J. Cinovskis, Snēpele.

28878. Ja stārku pirmo reiz

redz laižamies, tad darbi labi vei-

cas; ja sēdot, tad neveicas.

J. Avotiņš, Vestiena.

28879. Ja svēteli pirmo reizi

redz stāvam, tad to gadu redzētājs
ir slinks; bet ja redz laižamies, tad

ir mudīgs.
J. Cinovskis, Snēpele.

28880. Kad pavasarī redz pirmo
reizi stārku laižamies, tad vasarā

nenākot miegs — bet ja sēžam,

tad nākot.

L. Aizpurve, Lubāna.

28881. Ja pavasarī redz pirmo
reiz stārku laižamies, tad par va-

saru dabū daudz pēriena.
A. Bīlenšteina rokraksts, Nereta.

28882. Ja pirmo reiz stārku ie-

rauga laižoties, tad visu vasaru

pērs, ja stāvot — dzīvosi mierīgi.
J. Jakans, Bebrene.

28883. Kad pavasarā pirmo rei-

zi stārku ierauga pa gaisu skrie-

not, tad to gadu dabūs kūlienu.

K. Šilings, 1832. g., Tirza.

28884. Kad bērns pavasarī pir-
mo reizi ierauga stārku, un pie
tam vēl stāvošu, tad šis bērns da-

būs pērienu.
K. Corbiks, Sērene.

28885. Ja bērni pavasarī pirmo
reiz redz stārku sēdot, tad, mājā

pārejot, dabūs pērienu.
L. Rone, Ikšķile.

28886. Ja pirmo reizi pavasarī
stārku redz tupot — neizbēgami

sagaidāms pēriens.
A. Aizsils, Meirani.

28887. Ja pavasarī pirmo reiz

redz stārku tupot, — neizbēgams

pēriens.
M. Rullē, Lubāna.

28888. Ja pirmo reiz stārku ie-

rauga stāvot, tad pēriens neizbē-

gams; ja skrienot, tad no pēriena
izvairīsies.

T. Rigerte, Brunava

28889. Kas pirmo stārku pava-

sarī redz laižamies, tas būs čakls;

bet ka bērns to redz, tad tas da-

būs pērienu.
A. Bīlenšteina rokraksts, Nereta.

28890. Ja pavasarī pirmo stārku

redz laižamies, tad redzētāju me-

žasargs noķīlās.
A. Bīlenšteina rokraksts, Saldus.

28891. Kad stārku redz pirmo
reiz skrējām, tad utis augot.

R. Bērziņš, Džūkste.

28892. Kad pirmo reiz pavasarī

redz stārku laižamies, tad tas no-

zīmē, ka vasaru daudz jānoskrejas
(daudz jāstrādā).

K. Corbiks, Svitene.
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28893. Kad pirmo reiz stārku

redz laižoties, tad tam cilvēkam

visu gadu jāskrej.
K. Corbiks, Jelgava.

28894. Kad pavasarī pirmo reizi

redz stārku lidojam, tad būšot

daudz darba; bet kad redz stāvam,

tad maz darba.

G. Pols, Bauska.

28895. Ja pavasarī redz pirmo
reiz stārku uz labās kājas stāvam,

tad būs vasarā laba dzīvošana, ja
uz kreisās, — tad slikta.

J. A. Jansons.

28896. Kad pavasarī stārku pir-
mo reizi redz laižoties, tad gadā

grūti jāstrādā, bet ja redz sēžam

jeb staigājam, tad nava grūti jā-
strādā.

E. Aizpurve, Lubāna.

28897. Kad redz pirmo reiz pa-

vasarī stārku, jāžvadzina nauda,

tad nauda būs visu gadu.
J. Austrums, Krape.

28898. Pavasarī pirmo reizi stār-

ku redzot, cik naudas esot kabatā,

par tik simtu reiz vairāk būšot tai

gadā; piem., cik kapeiku, tik rubļu
būšot.

G. Pols, Bauska.

28899. Ja pirmo reizi redz stār-

ku, vajaga kaut ko domāt; ja do-

mas piepildīsies, tad stārks pacel-
sies un aizlaidīsies.

K. Kristape, Olaine.

28900. Kad stārku redz pirmo
reiz laižamies, tad tai gadā neno-

ķīlā, kad stāvam, noķīlā.
R. Bērziņš, Džūkste.

28901. Ja gans redz pirmo stār-

ku uz vietas stāvot, tad viņš tiks

noķīlāts, bet ja stārks laižas, tad

no ķīlāšanas nav ne domas.

K. Corbiks, Jelgava.

28902. Ja pavasarī pirmo reiz

redz stārku laižoties, tad nedrīkst

stāvēt, bet jāiet ātri vien projām,

jo citādi var pieaugt pie zemes.

L. Rone, Ikšķile.

28903. Ja pirmo stārku ierau-

ga zemē, tad to vasaru jāklibo.
M. Leimane, Lubāna.

28904. Ja stārku pirmo reiz ie-

rauga uz zemes stāvam, tad tanī

vasarā neies labi — augs uz kā-

jām augoņi un visu vasaru būs

jāklibo.
A. Zālīte, Bērzpils.

STĀDĪŠANA.

28905. Kad stādus stādot jauna

mēnesī, tad tie labi augot.

M. Valts, Nīca.

28906. Ja kaut ko iedēsta, tad

vajaga sacīt: ~Lai tas, ko iedēstu,

aug skauģiem par spīti un labiem

cilvēkiem par redzēšanu!"

K. Lielozols, Nīca.

28907. Ja kādu stādu dēstot

tup, tad arī tas stāds neaug, bet

stāv uz vietas.

A. Šķērē, Skaistkalne.

28908. Kad stādus stāda vecā

mēnesī, tad tie neaug.
I. Stirna, Skrunda.

28909. Ja kāpostu vai citu sak-

ņu stādītājiem dod dievpalīgu, tad

nekas labi neaugs.

A. Zālīte, Bērzpils.
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STĀDS. durvīm laukā, sviezdami to uz kai-

miņu pusi. Ar to visas neveiksmes

aušanā esot aizdzītas pie kaimi-

ņiem. Šī paraša uzglabājusies vai

ikvienā latvju sētā, (sevišķi Vidze-

mē) līdz pat pēdējam laikam.

28910. Ja stādiem lapas novī-

tušas, tad būs lietus.

Z. Akmentiņa, Lubāna.

STĀRASTS. Latvijas Sargs, 1926, 30.

28911. Starastiņas dvēselīte 28917. Tiem, kas tur vērsi, vel-

kus uz stellēm uzvelkot, visādā zi-

ņā vajagot svīst.

Par nedēļu badu mira,

Tik sestdienas vakarā

Tad dabūja launadziņa. Latvijas Sargs, 1926, 30.

LD 31503.

28912. Stārastam, junkuram
Šai saulē laba dzīve;
Jau viņā saulītē

Spieķu nasta uz mugu-

ras.

LD 31491.

28913. Stārasts slaista baltu

spieķi

Kungu rijas piedarbā;
Tā velns viņa dvēselīti

Slaistīs elles dibinā.

STENDERE.

28918. Pie kundziņa daiedams

Atspiežos stenderē:

Lai nostāja kunga dus-

mas,

Kā duravu stenderīte.

LD 31393. Sal. 31394.

STEPĀNA DIENA (26. dec.).

28919. Stepāna dienā vajaga zir-

gu dzirdīt no sudraba trauka, vis-

maz caur sudrabu, tad zirgs būs

stiprs un vesels.

LD 3. 1505.

28914. Stārastiem, junkuriem
Šai saulē laba dzīve; V. Pilipjonoks, Asūne.

Tur viņa saulītē

Velns uz ādas guni kūra.

STĒRSTE.
LD 31495.

28920. Ja ziemu stērstes maja

nāk, būs putenis.STĀVĒŠANA.
E. Laime, Tirza.

28915. Kad stāvot stāvus, tad

augot liels. 28921. Ja stērstes nāk mājas,
tad gaidāms sniegputenis.J. Streņģis, Nīca.

V. Eizans, Beļava. E. Šnei-

ders, Alūksne.

STELLES.
28922. Ja stērsti ziemu nak mā-

jās, tad gaidāms putenis.28916. Kad visa velku pīna uz-

griezta uz steļļu baļķa, tad baļķa

griezēji sit ar griežamo koku (Vidz.

vērsi) trīs reizes pa baļķi teikda-

mi: „Neguli ilgi, neēd daudz!" un

tad skrien, ko māk, ar vērsi pa

M. Spilva, Druviena.

28923. Kad ziemu stērstes lai-

žas, tad gaidāms vējputenis.
A. Šeitiņš, Taurene.
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28924. Ja stērstes skrien mā-

jās, tad sagaidāmi puteņi.
J. Melbārdis, Lubāna.

28925. Kad zīles un stērstes zie-

mu nāk mājā, tad tās pasludina

sniega puteni un salu.

Zemes Spēks, 1932, 25, 426.

28926. Ja ziemā stērstes un citi

putni nāk mājās, tad sagaidāms

sniegputenis.
A. Zvejniece, Piebalga.

28927. Ja stērstes laižas lielos

baros un stipri čivina, tad laiks

mainīsies. [Sal. zvirbuļi.]

V. Zvaigznīte, Zeltiņi.

28928. Ja stērstes maja nak, tad

putenis būs.
K. Strautiņš, Mēdzūla.

28929. Stērstes uz puteni par

ceļu skraida.

K. Jansons, Plāņi.

28930. Ja stērstītes nak māja, tad

gaidāmi puteņi.
E. Lācis, Tirza.

STIEBRI.

28931. Ja stiebri galotnē ziedot,

tad garš rudens, ja vidū — tad īss.

A. Lāce, Lubāna.

STIGLICAS.

28932. Ja ziemu stiglicas [dzel-

tengani putniņi] nāk pie mājām,

sagaidāms putenis.

J. A. Jansons, Nītaure.

STILBĪTIS.

28933. Kas stilbīša pērkli iz-

posta vai olas izņem, tam metas

tetera raibumi sejā. [Sal. bezde-

līga.]
K. Jansons, Plāņi.

STIRNA.

28934. Ziemā, kad ir dziļš

sniegs, stirnām un briežiem daž-

reiz nogāž kādu apsi par barību.

Ja apse krīt ar galotni pret zie-

meļiem, tad ne stirna ne briedis

neiet pie tāda koka. [Sal. labība,

maita.]
H. Skujiņš, Smiltene.

STĪPA.

28935. Ja no poda izlej ēdienu

pār stīpu, tad ēdējam vēders sāp.

K. Jansons, Plāņi.

28936. Bērniem nevajaga līst

caur stīpu, citādi sāp vēders.

V. Ķiņķeris, Madona.

STRAUTS.

28937. Kad pavasarī pirmo rei-

zi strautu redz, tad jāpieiet klāt,

nostājoties ar seju pret austru-

miem, jānoliecas un 3 reiz strautā

ar elpu jāiepūš, jo tad strauts sli-

mības aiznes.

J. A. Jansons.

STRAZDS.

28938. Ja strazdi ierodas jauna

mēnesī, tad ir auksts pavasaris.
V. Saulīte, Mālpils.

28939. Ja strazdi pavasarī iero-

das agri, tad būs silta vasara.

K. Grantiņš, Krustpils.

28940. Kad strazdi jau ir atnā-

kuši, tad pēc astoņām dienām nāk

cīruļi.
Latvis, 1930, 111, 19.

28941. Kad ziemeļu pusē ir

strazdu būrītis, tad strazdi nelie-

not iekša.

K. Lielozols, Nīca.
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28942. Pūra strazds dziedot tā:

„Māte mani pēra, māte mani pēra,
lielā, lielā siltumā. Kā no lāvas

spruku, tā pa durvīm muku. Pa-

ņēmu mazu cirīti, prom uz mežu,

prom uz mežu, satiku briedi, sa-

tiku briedi, kā ta situ, kā ta situ,
visa zeme nolīgojās. Lielam kun-

gam nieri, lielam kungam nieri,

mācītājam kakla gabals, mācītā-

jam kakla gabals, šķesteram mēle,

šķesteram mēle!"

K. Mežulis, Bilska.

28943. Strazds dzied šādu dzies-

mu: „Viņu ļaudis ēd olas, viņu
ļaudis ēd gaļu. Kas man dos, kas

man dos? Ne katla kāris, ne uguns

kūris, pieticis, pieticis, kā citi

vīri."

P. Zeltiņa, Ikšķile.

28944. Strazdiņš jāja pieguļa
Ar pelēku mētelīti;

Lakstīgala suņus sauca

Kalniņa stāvēdama.

Sal. 30070—3. LD 30069.

28945. Melnie strazdi paslēpjo-
ties par ziemu mežos.

M. Navenickis, Zasa.

28946. Kad strazdi svilpj, tad

tuvumā ir vanags.

P. Jaunzemis, Nīca.

28947. Ja vētra tuvojas, tad

strazdi dzied visskaļāk.
A. Aizsils, Lubāna.

28948. Ja pavasaros atnākušie

strazdi skrien pulciņos, tad būs

putenis vai slikts laiks.

Z. Lancmanis, Lejasciems.

28949. Ja strazdi lieliem pul-
kiem skrienot zemu, tad gaidāms
liels lietus.

A. Lāce, Lubāna.

28950. Ja strazdi pavasaros at-

laižas ļoti agri, tad būs gara va-

sara.

A. Kondrate, Veļķi.

28951. Pavasarī, kad strazdi ved

bērnus, tad jāsēj mieži.

A. Zeltkaļus, Lubāna.

28952. Kad strazds ar zvirbuli

pie kādām mājām plūcas, tad tur

kāds mirs.
V. Līce, Drabeši.

28953. Ja pavasarī strazdi lai-

žas augstu galotnēs, tad gaidāms

agrs rudens, bet ja zemu, tad vēls.

K. Zilbers, Meņģele.

STRĀDĀŠANA.

28954. Ja ko dara un materi-

āls iznāk līdz nagiem, tad to dar-

bu vairs nedarīs.

T. Cimdiņa, Ķoņi.

STRĀDNIEKS.

28955. Ja strādnieki ienāk ne-

dēļas sākumā, tad viņi tai mājā

ilgi nodzīvos; bet ja tie ienāk ne-

dēļas beigās, tad ilgi nepaliks.

A. Bīlenšteina rokraksts, Jaun-

auce. M. Bīlenšteine, Dobele.

STRĒLAS.

28956. Kad lopam strēlas, tad

jāizrauj alksnītis ar saknēm, kas

aiz pakaļas mājā jānes un lops ar

to jānoper.
K. Jansons, Plāņi.

28957. Kad lopam strēlas, tad

tam jāiedod trīs dienas kūša spal-
vas.

K. Jansons, Plāņi.
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28958. Strēlas ar ir lopu slimī-

ba. Kad lops ir ar strēlām, tad gā-
žas gar zemi un iekšas piepūšas.
Strēlas esot pakaļas paslēpenēs.
Viņas visvairāk metas teļiem, ka

ko stiprāku dabū saēsties. Strēlas

var izā(r)stēt tā: jāizraun mazs

alksnītis ar visām saknēm, ar to

jāper un jātrenkā slimais lops un

jāsit viņam par pakaļas ciskām un

nelaiž tikmē(r) zemē gulties, ka-

mē(r) lops paliek vesels.

H. Skujiņš, Smiltene.

STRĒLENES (Gampanula tra-

chelium).

28959. Strēlenes lieto pret ātri

uznākošām slimībām, tā sauktām

strēlām.

J. Ilsters.

STRĒLNIEKS.

28960. Kas strēlnieka dienā dzi-

mis, tas ir liels bisnieks.

K. Jansons, Plāņi.

STRĪDUS.

28961. Ja vīrieši ķildojas, sie-

vietēm vajaga ledu turēt mutē.

J. Andriņš, Taurkalns.

28962. Ja pa sapņiem redz mā-

jā strīdu, tad kūtī nobeigsies kāds

lops.
A. Bīlenšteina rokraksts.

STROPS.

28963. Bišu tropus taisīja no

caurām izpraulējušām eglēm, ar

spundiem katrā galā un lubu pār-

klājamo.
G. Pols, Bejava.

28964. Kad no vanaga spārna

izrauj trešo spalvu, ar to izslauka

bišu stropu un tad ar spalvu rāda

uz to pusi, kur ienaidnieks dzīvo,

tad tur aizejot bites un nokožot

visas viņa bites.

K. Šilings, 1832. g., Tirza.

28965. Bišu strops jāizberž ar

vībotnēm, kuru smaka bitēm ļoti

patīk, bet pie stropa nedrīkst būt

nekā no dzelzs.

P. Š., Rauna.

STRUTENES (Ghelidonium ma-

jus).

28966. Ar struteņu dzeltēnsar-

kano sulu ierīvē kārpas un arī

slapjās ēdes. Saberztas, ar cūku

taukiem, tiek dotas govīm, kad

tās asinis miezn.

M. Šimiņš, Brukna.

28967. Strutene tiek lietota pie

lopu slimībām.

A. W. Hupel, Top. Nachrich-

ten, 1798, IV, 292.

STRUTENES (Hypericum).

28968. Brandvīnā iemērktas stru-

tenes derot visām iekšas slimī-

bām.
R. Bērziņš, Annenieki.

SUKA.

28969. Ja matu suka nokrīt, tad

kauns jāpiedzīvo.
L. Zvaigzne, Gaujiena.

SUKURS.

28970. Kad divreiz sukurs pie-
beras, tad gaidāma bagāta dzīve.

P. Š., Rīga.

28971. Ja sukurs pabirst, tad

būs mājā laba saticība. [Sal. sāls.]
A. Ģēģere, Annenieki.
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28972. Kad divreiz sukurs ne-

vilšus pieberas, tad bagāta dzīve

gaidāma.
P. Š., Rīga.

SULAS.

28973. Sulas jāurbj pilnā mēne-

sī. Viņas tīri pūsli, nieres, plau-
šas, aknas un liesu. Ja ar tām su-

lām mazgā ģīmi, tad noiet tetera

raibumi.

S. Gūberts, 1688.

28974. Pavasarī tādā bērzā jā-
urbj sulas, kuram ir tievi un ga-

ri zari. Tādam bērzam vienmēr

esot saldas sulas.

A. Dragone, Palsmane.

28975. Bērza sulas pavasarī pir-
mo reizi dzerot, vajaga nospļau-
ties, lai drudzis nepiemetas.

A. Bīlenšteina rokraksts, Dobele.

28976. Kad pirmo reizi sulas

dzer, tad jānospļaujas, lai velns

nepiemetas.
V. Līce, Drabeši.

28977. Kad pirmo reiz sulas

dzer, tad jānospļaujas, lai nepie-
krīt drudzis.

R. Bērziņš, Džūkste.

28978. Pirmo reiz pavasarī bērz-

sulas dzerot, trīs reiz jānospļau-

jas, lai drudzis nepiemetas.

L. Kleinberga, Svēte.

28979. Kas bērza sulas dzer,

tam plauši izpūst.
K. Jansons, Plāņi.

28980. Pavasarī pirms bērzu su-

las dzer, vajaga ar tām muti no-

mazgāt, tad saule ģīmi nenoēd.

J. Rubenis, Ērgļi.

28981. Lai vasaru nenodegtu,
tad pavasarī jāmazgājas bērza

sulās.

E. Vēvere, Ļaudona.

28982. Lai izaudzētu garus ma-

tus, tad pavasarī mati jāmazgā ar

bērza sulām.

R. Vucene, Lubāna.

28983. Sulu laikā nedrīkst lauzt

zarus no kokiem, tad asinis no de-

guna netecēs.

A. Zvejniece, Lubāna.

28984. Kad sulu laikā lietus

līst, tad rudzi pūst.
K. Jansons, Plāņi.

SUMPURŅI.

28985. Latvieši ticējuši, ka sum-

purņi esot izsūkuši cilvēku asinis.

A. Bīlenšteina rokraksts, Lielvārde.

28986. Sumpurņu zemē dzīvo-

jot cilvēki, kuriem ģīmja vietā

esot suņa purns. Šai pašā zemē

dzīvojot arī tādi cilvēki, kam esot

tik viena acs, viena auss, viena ro-

ka un viena kāja. Kad šie cilvēki

saķeroties divatā, tad viņi varot

skriet tik ātri kā vējš. Gan runājot
kā cilvēki, gan rejot kā suņi. Viņi
esot ļoti nikni, sadusmoti citus cil-

vēkus saplēšot un apēdot. Viņi

dzīvojot mežos, ģērbjoties ar koku

lapām, guļot kā cūkas: kur vie-

nam galva, tur otram kāja. Par

Dievu viņi nekā nezinot.

J. Karps, Kuldīga. Jkr. IV, 53.

28987. Pasaulē ir tādi ērmi:

galva pēc suņa ar vienu aci, rum-

pis pēc cilvēka.

L. P., Kroņa Talsi. L. P. VII, I, 994.
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28988. Sumpurņi bijuši cilvēku

izskatā, bet galvas vietā tiem bi-

jusi kaut kāda kustoņa galva, bez

tam vēl lopu aste. Viņi dzēruši

cilvēku asinis, ēduši cilvēku mie-

sas.

J. Banga, Gulbene. LP VII,

I, 994—5.

28989. Sumpurņi bijuši tādi cil-

vēki ar lieliem deguniem un atpa-

kaļ stāvošu pieri. Tie cita nekā

nedarījuši, kā tikai zaguši cilvē-

kus un izcepuši.
E. Šteins, Gulbene. LP VII, I, 994—5.

28990. Sumpurņam bijis garš

snuķis, viņš gājis cilvēkiem asinis

izsūkdams.

J. Upīte, Gatarta. LP VII, I, 994—5.

28991. Sumpurņi bijuši cilvēki,

kas ēduši citus cilvēkus.

J. Rubenis, Gulbene. LP VII, I, 995.

28992. Sumpurņi ķēruši cilvē-

kus, sasējuši un saistītus turējuši

pie sevis līdz ēdamam brīdim.

P. Liepiņa, Gulbene, LP VII, I, 995.

28993. Sumpurņi esot divējādi,
vieni esot ar suņu galvām, kas iz-

skatoties itin dabiskas. Otri esot

ar putnu galvām, kuras arī esot

līdzīgas īstām putnu galvām. Bet

īstie sumpurņi esot tie ar suņu

galvām; tie ar putnu galvām esot

sumpurņu tuvākie radinieki. Izņe-

mot galvas, visi sumpurņi izska-

toties līdzīgi cilvēkam. Sumpurņi

dzīvojot kādā svešā salā, ko ne-

viens nevarot atrast; tikai retu

reizi vētras dzītiem kuģiem gado-
ties tur atmesties. Otri sumpurņi

ar putnu galvām dzīvojot atkal

netālu uz otras salas. Suņa galvu

sumpurņi esot daudz sirdīgāki par

putna galvu sumpurņiem. Ja abu

salu sumpurņi sanākot naidā, tad

tikmēr karojot, kamēr vieni otrus

uzvārot. Uzvārētiem jāatdodot

savs kara vadons, ja tas neesot

karā kritis, uzvārētāju gūstā. Sum-

purņi esot arī dažreiz skaisti, se-

višķi sieviešu kārtas. Garas astes

esot sumpurņu goda zīme, un tā-

das mēdzot būt viņu valdniekiem.

Ja īstajiem sumpurņiem nomirstot

sieva, tad vīram jāejot līdz kapā
un tāpat arī otrādi. Dzīvajam, kam

jāiet kapā līdz, dodot līdz kulīti

maizes un krūzi ūdens. Sumpurņi
nerokot vis savus līķus zemē, bet

tur esot viens augsts kalns, pie kā

esot pielikti plati, glumji galdi.
Pār šiem slideniem dēļiem nu

sumpurņi noslidinot savus līķus

lejup, kur esot dziļš bezdibenis.

Tāpat darot arī putna galvu sum-

purņi. Suņa galvu sumpurņi lab-

prāt ēdot cilvēka gaļu. Ja gado-
ties kādam šejienes cilvēkam tur

nokļūt, tie to ņemot un uzbarojot
ar riekstiem un saldumiem treknu

un tad nokaujot ēšanai. Tā kā tur

maz šejienes cilvēku uzklīst, tad

zemās kārtas sumpurņi maz dabū-

not cilvēka gaļu ēst. Bet sumpur-

ņu ķēniņš esot pavēlējis, ka viņa
apakšniekiem vajagot viņam gā-
dāt katru dienu svaigu cilvēku ga-

ļu, lai ņemot kur ņemdami.

Apakšniekiem nu cits nekas neat-

liekot, ka jātaisot cilvēku medī-

bas. Viņi izbraucot jūrā, sagūstot
kādu kuģi un velkot to pie savas

salas krasta. Cilvēki viņiem node-

rot barībai un viņu preces citām

vajadzībām. Suņa galvu sumpurņi
ēdot arī otras slakas sumpurņus

ar putnu galvām. Pēdējie sumpur-

ņi gan arī neieredzot cilvēkus, bet

neēdot viņu gaļas.
Etn. 1893, 111, 127—8. Prie

des Jēkabs, Dole
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