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Runa,

runata no Zinibu Kommisijas preekšneeka A. Webera,

no Zinibu Kommisijas svinetos trissimts gadu jubilejas
svetkus atklajot.

Ceļineeks, kadu ceļa gabalu mērojis un peenacis pee ceļa

staba, no kura var noskārst, cik talu gājis, apstājas, skatās pirms

atpakaļ uz nostaigātu ceļu, tad savā atmiņā atgādina ceļa peedzi-

vojumus, gan preecigus, gan bedigus, pārvarētos šķēršļus un ka-

vēkļus, un beidzam luko uz preeksu, uz ceļa mērķi, ceribās spir-
dzināts cenzdamees to sasneegt.

Tādam ceļineekam, pee ceļa staba nokļuvušam, ari mes so-

deen lidzinajamees.

Leels, muzam leels ceļa gabals guļ aiz mums un cilvēka

acim nepārskatāms cels steepjas preeks mums, pazuzdams pee

debess apvarsnes mākoņos.

Trissimts reizes musu pasaule savu gaitu lidinajusees ap

spožo saules mati, kamēr caur pirmā Kurzemes leelkunga Gedus

Kettlera gādāšanu pirmā Latveesu valodā drukātā grāmata Kara-

laucos eeraudzijusi deenas gaismu. Mums, isa mūza cilvekeem,

gan tas izleekas par varenu laika spridi. Dzimumu dzimumi tani

laikā peedzimusi, dzivojusi, dzivibas wisas grūtības un

bēdas un beidzam guldināti zem zaļajām velēnām, kā tevu tevi

tur beigusi savu dzives gaitu.
Bet kas ir trissimts gadi tautas dzive ?

Lai ņemam so pirmo Latveesu grāmatu rokā, no Dobeles

macitaja J. Rivius'a tulkoto Lutera mazo katķismi, lai to tiram

no valodas un rakstibas kļūdām, kuras tur eeversusās aiz Lat-

veesu valodas trucigas mācēšanas un valodu zinibu tolaiku neat-

tistibas: vaj tad tani nepazistam to pasu Latveesu valodu, ko mes

vel tagad runājam; vaj neatsitas pee musu ausim tās pašas miļajas

skaņas, kuras vel matēs klēpi musu sirdis eesildinaja un kurās

tērpām savas domas un savas jutis no pašas mazatnes deenām;

vaj tur nelasām tās pašas Deeva lūgšanas, ar kurām mes vel tagad
1Bakstu krājums IV.
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tuvojamees Debesu Tēvam? Cik maz si valoda trijos gadu sim-

teņos parvertusees un grozijusees, lai gan pa to laiku dzimumu

dzimumi guldināti dzestra zemes klēpi, lai gan vētras dažnedažādas

plosijusās par musu zemi! Un vel tas pašas tautas gaviles un

tautas sēras kustina dzeesmas musu prātus un sirdis, kas preeks
trissimts gadeem tika skandinātas Latvijas kalnos un lejās, mežos

un laukos, darbos un vaļas brizos ! Vaj tur Latveesu tauta nava

peelidzinama Baltajai juras māmiņai, kura dažreiz leni ligodama,
dažreiz vētrai trakojotees balti putodama, gadu simteņus dzeed

und dzeedās pee Latvju zemes krutim to pasu vareno dabas mel-

diju ? Lai klausās so muzam sirmu un atkal muzam jaunu mel-

diju tee, kas savā isā prātā rauga izrēķināt, cik ilgi tauta dzivos un

tai bus jadzivo. Kā tee pagajusee trissimts gadi bija tautas gaitā

tikai iss ceļa gabals, tā ari nakosee trissimts gadi bus tautas muzā

iss laika spridis, un nesaredzamā tālumā guļ tautas gaitas gala

mērķis. Varbūt pec gadu tukstoseem tas tiks sasneegts un pee-

pildisees Latveesu tautai liktens, ko muzigais Deevs tai lēmis;
bet varbūt ari ne. Kas to zin ? To tikai zin Debesu Tevs,

cilvēku un tautu likteņa lemejs.

Istenee tautas dzives un vēstures pazinēji ari atzinusi, ka

nava eespejams aprēķināt tautu muzu un paredzēt tautas galu.

Tā par peemeru Francūžu slavenais zinibu virs E. Renans teic,

ja to eevero, ka Vācijā tikai preeks veena gadu-simteņa tautas

gars izplauka (kad tai radās leelee dzeesmineeki un pratneeki

Goetbe, Schillers, Lessings, Klopstoks, ~Wielands, Kants, Fichte,

Schellings, brāļi Humbolti
v. t. j. pr.), ja eevero, ka veselas tautas,

kuras domāja par mirušām, musu deenās"peepezi izcēlās vairāk

dzivibas pilnas, ne kā kādreiz bijušas, tad gan leti japarleecina-

jas, ka ta ir pardrosiba, tautu atmosanai un krišanai likumus

preeksa rakstit, un ka jaunlaiku civilizācija derēs preeks so

visparigas uzplaukšanas.
So vardu pateesibu apleecina jaunāko laiku vēsture. Kada

Vācu literariska avize 1819. gadā (Mūnch. allg. Lit. Zeitung),

eeverodama jaunajās dzivibas kustēšanos pee dažādām mazām

tautām, brinodamās izsaucās, ka Bābeles valodu juku laiki leeko-

tees atkal atnākusi, jo ne veen katra tauta, bet ari katra tautiņa,

kā Ģeķi, Poļi, Slovaki un Valaki v. t. j. pr. censotees savas va-

lodas padarit par izglitibas lidzekļeem un tanis pa ceķiski, po-

liski, slovaķiski un valaķiski prātojot, tea-fri izradot v. t. j. pr.

Kā gan minētais Vācu avizneeks acis atplestu, tagadēju pa-

sauli eeraudzidams ! Cik daudz aizmirstu, ne-eeverotu
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un par mirušam atzitu tautu sini isā laika spridi no 1819. lidz

1886. gadam nava atmodušās uz jaunu dzivi. Lai tikai domājam

uz Ceķeem, Ungareem, Sloveneem, Kroateem, Serbeem, Bulgareem,

Greeķeem, ītumaņeem, Someem, Igauņeem un Latveeseem! Vi-

sas tās 181,9. gadā gulēja dziļā meegā, likās pusmirusas. Bet kā

tagad visur kustas un cenšas un varas pee sām uz jaunu dzivibu

atmodušām tautām! Kā tur teek strādāts un gadats, lai tautu

pastarites kļūtu lidzās uz preeksu gājušām leelajām tautām ! Un

kadi brangi augļi jau panākti isajā laikā. Jau daža no minētām

tautām lepojas ar kreetnu literatūru, kurā tautas gars izplauka par

staltu zeedu. Neapturami sis tautas cenšas uz preeksu, uz cilvē-

ces attistibas lauka. Pat leelajas Vācu tautas augstā kultūra un

civilizācija nespēja tām likt nopeetnus skersļus un kavēkļus. Vi-

sur, kur Vācu kultūra sadurās ar minēto tautu censibu, tai bij

jāatkāpjas. Si kultūra pat kļuva par varenu lidzekli mazaju tautu

rokās pee so tautibas pacelšanas. Plaši un bagāti zemes vidi,

kas likās uz muzigeem laikeem eekaroti no Vācu tautibas un kul-

tūras, musu deenās tām gāja pazušanā. Cik spēja un siksta ir

pat siku tautiņu dziviba, to jo gaišāki varam eeverot pee Luzicas

Vendeem. Tur pasā Vācijā, starp Saksiju, Sleziju un Branden-

burgu mit kada no senajeem zemes senceem atlikusees tautu cilts,
Luzicas Vendi, Slavu tautas sugas zars. Kā veentuļa klints pa-

saules jurā, kuras akmeņa seenas juras bangas grauzdamas grauz

un izdevigā bridi draude eeraut juras klēpi, tā tur stāv Vendu

tautiņa pasu Vācu zeme, visapkārt no Vaceeseem apsēsta un ap-

lenkta. Un ko tur eeverojam? To pasu, ko pee daudz citām

leelakajām tautām. Lidz sa gadu simteņa trisdesmiteem gadeem viņa

bija pa visam aizmirsta un likās atreem soļeem savam galam tu-

vojotees. Ik katrs centās jo drizi eemacitees Vācu valodu un

kļūt par Vaceeti. 1839. gadā pee lauzu skaitisanas saskaitija

137,000 Vendus, bet 1860. gadā jau 162,000. Tā tad vacinasana

divdesmit gadu laikā nebija spērusi nekādus soļus uz preeksu, bet

varbūt vel gājusi atpakaļ. Un tagad Luzicas Vendeem ir 7 laik-

raksti, divi literariskas beedribas un daudz citu beedribu. Te

nava jāaizmirst, ka vis tas notika pasā Vaczeme, kur visur pee

teesām, valdīšanas eestadem un skolās valda Vācu valoda, kur

Vācu tautai ir ta eespeja, saimneecibas laukā izturēt konkurenci

ar katru citu tautu. Un ja ari varbūt Vendu tautiņai, sava mazā

skaita deļ, nebūtu eespejams, uz muzigeem laikeem uzturēt savu

tautibu, tad tomēr vel gadu simteņi aiztecēs, kamēr si Slavu cilts

saliņa bus noslīkusi Vāca tautibas jurā.
1*
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TJn ko vel nesen peedzivojām! Vaj pats Bismarks atklāti

nesacija, ka, neskatotees uz Vācu teesām, valdisanas eestadem un

skolām, neskatotees uz Vācu kara deenastu, Poznaņas un Vakar-

Prusijas provinces vacinasana no 1848. gada ne veen apstajusees,
bet gājusi atpakaļ ?

Visas sis leecibas rada, ka tautām ir kads varens eeksķigs

spēks, kas musu cilvecigakos laikos nava vairs salauzāms. Tadeļ

ari no tautibas iznicinacanas nevar vairs runas but. Gan vel

eespejams tautas speķu augšanu apturēt, bet vairs nevar to salaust.

Ja nu vaicā, kadeļ it ipasi musu laikos, kur strada ar mil-

zuma spekeem, kur leekas, ka mazajās tautas nespēs izturēt sa-

censību ar leelo tautu kultūru un civilizāciju, sis mazajās tautas

atdzivojusās un atspirgušās itin apbrinojamā merā, tad uz to dod

Kurzemes agrākais gubernators, Paul fon Lilienfelds savā grāmatā

„Gedanken ūber die Sociahvissenschfat der Zukunft", kā leekas,

deezgan pareizu atbildi. Viņš I. grāmatas 242. lapas puse tur

raksta, ka tas peeradot tautibas jautājuma augsti garigu svaribu,

ka sis jautājums varējis celtees deviņpadsmitā gadu simteni pee

jaunas kultūras pilniga spožuma. Valoda, kā augstākais lauzu

garigajas tuvosnaās un atsvešināšanās lidzeklis, kā augstākā tautibu

izšķiršanas garigakā zime, varējusi sasneegt tikai tad savu leelako

eespeju, kad cilvēce bijusi sasneegusi augstāku garigu attistibu.

Un ipasi tagad rosigaka uz preeksu censtosa gariga dzive neesot

atronama veenigi pee augstākām lauzu kārtām, kā senāki, bet ap-

kampjot veselus lauzu pulkus, kuri caur vardeem, raksteem un

druku teekot modināti uz savu garigu speķu paradisanu. Te esot

meklējams celons musu laiku tautas jautājumam. Vārds esot ga-

rigs eerocis, ko cilvēks aizveen sevim lidz nesot, bez kura viņš

nevarot iztikt, lauzu sabeedribā dzivodams. Valoda esot cilvēka

atmosfēra, kurā viņš no supoļa lidz kapam pastavigi kustotees.

Valoda izšķirot jautājumu par cilvēka garigu dzivibu vaj garigu
navi. Katra tauta saveenojot ar valodu domas par savu garigu

attistibu, savām garigām mantām, savu garigu eksistenci.

Kam acis ir redzēt un prāts pārdomāt to, kas pasaule no-

teek, tas gan vairs nesaubisees, ka ari mazajām tautām ir teesiba,

dzivot, pastāvēt un attistitees. Un jo vairāk sis teesibas tiks

eeverotas un apsargātas, jo vairāk cilvēku prati un darbi tiks

vaditi no isteneem cilvecibas un civilizācijas principeem. See

principi prasa no katra cilvēka, lai tas to dzivibas speķu eeks

sevis uzturētu, ko pats Deevs eeks viņa destijis, un tās gara un

dvēseles dāvanas, ar kurām Raditajs viņu savā neizprotamā pa-
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doma apbalvojis, attistitu un vairotu. Ka katram cilvēkam,
ta veselam tautām dziviba ir dota. Kā katru cilvēku, tā ari ve-

selas tautas Deevs apdāvinājis ar ipasām gara, dvēseles un meesas

dāvanām, kuras kopā saņemtas apzime tautas tautibu. Tadeļ ari

istenās cilvecibas un civilizācijas principi prasa, ka katra tauta kā

savu leelako un svētāko uzdevumu attistitu un vairotu Deeva

dotās dāvanas, lai paliktu par derigu visas cilvēces locekli un

nebūtu velti virs zemes dzivojusi, kā kads deenas zaglis.

Latveesu tauta dzivojusi sešus gadu simteņus tadā busanā,

kurā viņa nav spējusi attistit savu tautibu un tā sasneegt savu

no pasa Deeva sprausto mērķi.

Bet tagad citādi laiki, tagad tas jāpadara, kas tika aizkavēts.

Jo ne velti Latveesu tauta pastāvējusi daudz gadu simteņus, ne

velti dažas vētras un daži negaisi plosijusees par Latveesu zemi,

Latveesu tautas pamatus atstādami savā spēkā nelaustus kā spe-

cigā ozola saknes.

Pee Latveeseem peepildas tee pasi spreedumi, kurus Pēter-

burgas profesors Lamanskijs savā grāmatā: ~06% HCTopniecKOMī,

H3yiemH rpeKO-CiaiumcKaro Mipa" dod par Greeķeem, Albaneeseem,
Leiseem un Slaveem. Viņš teic: Greeķi, Albaneesi, Leiši un

simts miljonu Slavu cilts tadi pasi Areesi un kristitee (proti kadi

Ģermāni un Romāni). Nevar klusu ceesot garam eet viņu dzīvei

un darbeem. Ja viņu uzdevums butu bijis izzust, savus speķus

neatklājot, tad viņi daudz agrāki jau butu pazudusi. Eemesļu un

eespejas uz tam bija deezgan. Bet viņi izceeta breesmigas vētras,

negaisus un bēdas, turējās pretim un peeņemās spēkā. Viņeem ir

kads eeksķigs spēks, ir kads pasaules uzdevums, ir nākamība.*)

Cik taļi Latvju tauta panākusi savu mērķi? Kads cels tai

bus jāstaigā ?

Lai man tagad butu atvēlēts uz so jautājumu isi atbildēt,
cik tali tas zimejas uz Latveesu rakstneecibu.

Ja atpakaļ skatamees uz pagajuseem laikeem, tad ari pee

Latveeseem eeverojam tos pašus rakstneecibas cēloņus un pirm-

laikus, kādus atrodam pee citām tautām. Rakstneeciba izceļas

caur garidzneecibas gādāšanu un atronas pa visam baznicas deenastā.

*) Oriģināla see spreedumi skan sadi: TpeKH, AaSamna, Jīhtobd;h h cto-

MHJUiioHHoe wiema GiaßaHT. —
TaiciesKe ApiHU,H h xpHCīiaHe. H3t 3KH3HH, hxt>

He.rn.3tf npoxoļHTß MOJinameMt. Ecjih 6h nxt Ha3HaieHie 6njio nora6HyTL, He pa.

CKpußniH cbohxi> CHJT&, to ohh norHCnH 6u ropa3,a,o npeacAe; hoboaob'b h bo3mo3Chocth

6hjio He Maao. Ohh beihbcjih CTpauiHtia 6ypn, HeßaroAH h vcroajiH, OKpisMH —

■ißsmm'h, ecTB ace y hhx,b KaKaa to BHyTpeHHaa cajia, ecTt cßoe Mipoßoe npH3HaHie,
CBoe 6y,nyiū;ee.
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Visas grāmatas ir gariga satura un kalpo baznicas merķeem.
Sini kalpošana rakstneeciba savos pirmlaikos izpilda savu uzdevumu.

Bet pamazam sak rastees grāmatas laiciga satura, pirms retam un

it ka slēpdamas, bet drizi beezaki un drošāki, kamēr rakstneeci-

bas pirmee centeeni pazūd aiz grāmatu pulka, kuras kalpo laici-

gam zinībām un laika kavekļeem. Tad eesakas rakstneecibas ot-

rais laikmets, kura, lai gan viņas pirmee mērķi pa visam neizzūd,

tomēr viņas vairumam ronas pa visam citi uzdevumi, proti lauzu

prātus gaismot caur derigu zinibu macisanu un ļaudim patikamā
vize laiku kavēt. Ari so laikmetu eesak katra tauta nedroša, it

ka mēģinādama, ceesi turēdamas pee preekszimēm, kuras devu-

šas citas vairāk uz preeksu gājušas un apgaismotas tautas, sim

preekszimēm verdziski kalpodama un citam tautām pakaļ ķēmo-

damas. Visa rakstneeciba teek pildita gandriz veenigi no tulko-

šanas darbeem. Un ja ari kads rakstneeks rauga tulkošanas ceļu

atstāt un pastavigi ko sacerēt, tad viņš tomēr nevar atsvabinatees

no eespaideem, kurus citu tautu vairāk uzplaukusi literatūra pee

viņa darijusi. Tadeļ viņa sacerējumi rada maz patstavibas, origi-

nalitetes un tautiska gara. Un tas ari iten dabiski. Pirms no

citeem jāmācas un tad tikai varēsi patstavigi ko darit, radit un

tēlot.

Musu Latveesu rakstneeciba vel atronas pilnigi macisanas

un tulkošanas laikmeta. Jo patstavigi raditee darbi neatronas

nekādā sameribā ar tulkošanas produkteem. Ari pee pirmejeem
vel pa daudz manam no svešuma ņemto preekszimju eespaidus,
un tikai no reteem Latveetis var sacit, tas ir meesa no manas

meesas un kauls no mana kaula.

Sini macisanās un tulkošanas laikmetā Latveesu rakstneeciba

lidz sim ņema savas preekszimes no Vācu literatūras un kultūras,

tadeļ ka Latveesu tauta ar sim vispirms satikās. Bet tagad viņai

atveras citi avoti, iz kureem smelt preekszimes un pamacibas,

proti Kreevu tautas dzive un Kreevu rakstneeciba. Ne veen

praktiskās dzives vajadzibās, bet ari idealiskās cenšanās pec pa-

teesibas un daiļuma aizveen vairāk speedis Latveesus, pee seem

avoteem eet. Latveesi un Leiši stāv kā savā valodā tā ari antro-

poloģiskā attistibā vidus ceļā starp Germaņeem un Slaveem. Cik

tuva radineece Latveesu-Leišu valoda Slavu valodām un it ipasi

Kreevu valodai, no tam katrs var leti parleecinatees. Bet deez-

gan tuvu ta stāv ari senajai Gotu valodai, tā ka abas valodas der

lai veenu, vaj otru izdibinātu un izskaidrotu. Te nu tas eeraugams

par laimigu likteņa lēmumu, ka Latveesu tauta mit starp leela-



7

kajam G-ermaņu un Slavu kultūras tautām, starp Vaceeseem un

Kreeveem, un ka tai tik leti pee-eetami so vareno tautu kultūras

avoti. Tadeļ Latveesu tautas garigā attistiba tiks izsargāta no

veenpusibas. Eepazinusees ar Vācu un Kreevu kultūrām un no

abām peeņemusi to, kas Latveesu garam derigs un vajadzigs, kas

to eekustina un papildina, Latveesu tauta atradusi tos derigakos

lidzekļus preeks savu gara un dvēseles dāvanu izkopšanas un iz-

daiļošanas, tā ka esmu dziļi parleecinats, ka Latveesu tautā vel

tagad snaudosee gara un dvēseles digļi reizi uzplauks par kras-

ņeem zeedeem, un ka Latveesu tauta reizi izpildis savu veetu cil-

vēces civilizācijā, tai radidama cilvēku gara un dvēseles dāvanu

jaunas ipasibas un puses. — — —

Par attistibas laikmeteem jeb periodēm runājot, nevar nekad

droši un ceeti apzimet robežas, kur veens laikmets beidzas un

otrais eesakas. Pareesana noteek pamazitiņam, gandrizi nemanot.

Kamēr vel visas zimes un leecibas, kas karakterize kadu laikmetu,
radās pilnā spēkā un spožumā, tamer attistas jaunās dzivibas

digļi, kuru izplaukšanu par specigu stādu eeraugam par jauna
laikmeta eesakumu. To pasu eeverojam pee musu rakstneecibas.

Lai gan tani valda vel pilnigi macisanās un tulkošanas laikmets,

tomēr tani jau pamazam gatavojas trešais laikmets, patstavibas

laikmets, kur rakstneeki ņem no pašas tautas preeksmetus un

veelas preeks saveem darbeem, kur tee vairs nava svesneeku al-

gādzi, bet patstavigi stradneeki.

Kad kadu eku grib celt, tad vispirms izmeklējas preeks tam

materiāla, to peeved un apstrādā. To pasu eeverojam pee musu

patstavigas literatūras ēkas celejeem. Teem bija pirmais darbs

pazit, izmeklēt, peevest, tirit un apstrādāt preeks nodomātās lite-

ratūras ēkas derigu materiālu. Bet katras literatūras pamats ir

Valoda. Tamlidz si ir ari katras tautas augstākā manta, tautas

gara un tautas likteņa gaišākā leecineece. Tadeļ preeks patsta-

vigeem literatūras darbeem sakās Latveesu valodas izdibināšana,

tirisana, glitosana, ka ta kļūtu deriga rakstneecibai. Lai nu gan

daži augsti maciti citu tautu valodneeki greeza savu veribu uz

Latveesu valodu, pārsteigti no valodas sirmo formu bagatibas un

kupluma, tomēr visleelakais nopelns pee Latveesu valodas likumu

un gara izdibināšanas peekrit Latveesu literariskai beed-

ribai jeb tā sauktai „Latveesu draugu beedribai." Pirms paseem

Latveeseem bija eespejams, savas valodas bagatibu un košumu

gaismā celt un tās likumus kartigā zistemā sastadit, to visu iz-

darija un pastrādāja Latveesu literariskā beedriba. Un blakām
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valodneecibas darbeem viņa krāja Latveesu tautas dzeesmas,

teikas, pasakas, sakāmus vārdus un dažas citas Latveesu tautas

garigas mantas. Par seem darbeem mums vajaga but muzigi

pateicigeem Latveesu literariskai beedribai, ja ari ar dazeem

citeem darbeem, kas stāvēja ārpus viņas merķeem un pee-

nakumeem, nevaram but meera.

īstu pateicibu rada ne vārdos bet darbos. Mums nava jā-

gaida uz dāvanām, bet paseem jāķeras pee darba, lai izpilditum
savu uzdevumu. See uzdevumi mums preeksa zimeti no musu

preeksgajejeem un no pašas tautas vajadzībām. Mums tas darbs

jāturpina, ko Latveesu literariska beedriba sākusi. Mums te jā-

izdibina, jatira un jaglito sava jaukajā, sirmajā Latveesu valoda

un jāved visas citas Latveesu tautas garigas mantas pee gaismas,

jakraj un jālasa tautas dzeesmas, teikas, pasakas, sakamee vardi,

Latveesu tautas vēstures, senajās Deeva ticibas un lauzu eerasu

leecibas. Un blakām sim pirmajam darbam man japeemin otrais,

proti gādāšana par Latveesu tautiskas literatūras uzplaukšanu.

Sos musu uzdevumus apcerot, es preeka pilns tagad, sini

sapulcē, varu apsveicināt dažu kreetnu stradneeku un censineeku

Latveesu tautas druva. Un starp teem es eeraugu pirmā veetā

ceenijamo tauteeti Brivzemneeka kungu, kuru varam blakus

nostadit musu valodas glitotajeem Allunanu Jurim, Beezbarzu

Kasparam un Kronvalda Atim, un uz kuru varam lepni uz-

radit, ja citi tautas bērni mums vaicā, ko Jus, Latveesi, esat

darijusi un strādājusi pee tam, lai Jusu tautas bagātajās gara un

dvēseles dāvanas nepaliktu ne-eeverotas un aizmirstas ?

Nopeetnigi, centigi un apzinigi seem saveem merķeem

pakaļ dzidamees, mes izpelnisimees savas tautas pateicibu un

citu tautas delu atzisanu. Jo katrs kreetns darbs prasa

un ceenisanas pat no pretineeku puses. Tadeļ esmu dziļi par-

leecinats, ka citu tautu deli drizi lūkos ar to pasu labu pratu uz

musu centeeneem un darbeem, kadu radijis kads Vācu rakstneeks

B. Bceckh's, savā grāmatā „Der Deutschen Volkszalil und Sprach-

gebiet m den europāischen Staaten "
—

Beidzam savu tautibu kopjot, tautas mantas gaismā ceļot

un tautas gara un dvēseles dāvanas attistOt un kuplinot, mes

strādāsim neveen savai tautai, bet ari savai dizanai tēvijai,

Kreevu valstei par labu un par godu. Jo ta ir dziļa pateesiba,
ko kads valsts zinibu macitajs teicis, ka demoralizēta tauta,,

proti tada tauta, kura zaudējusi savu tautibu un savus tikumus
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nevar but ne veenai valstei un ne veenai valdibai par atspaidu.

Koks, kam sakne apskadeta un serde sapuvusi, krit pirmajai
leelai vētrai par upuru. Tadeļ savu tautibu kopjot un augsta

cena ceļot, mes tamlidz radisim pret savu augsto valdibu un

leelaju tēviju, Kreevijas valsti, to padevibu un uzticibu, kura

atskan iz senajās Latveesu tautas dzeesmas:

Uz ežiņas galvu liku,

Sargāt savu tevu zemi,

Labāk manu galvu ņema,
Ne ka manu tevu zemi.

-

Par Latveesu rakstneecibas nakamibu.

M. Klusiņš.

Lec saulite no ritiņa,

Spid pa logu istaba.

Baremte kājas ava

Tumšajā kaktiņa.

Tec saulite, atskatees,

Kas tuvajā, eniņa;
Satek simts serdeenisu

Basajam kājiņām.

(Taut. dzeesma.)

Debesu tevs! — apgaismo, stiprini, pamāci un pārmāci mus

tagad un jo projām uz bērnu berneem, uz radu radeem un uz

cilšu ciltim.

Baltee bāleliņi! jus dažu labu gadiņu sanaceet kopa, pār-
runāt un parspreest par to derigo mantu, caur kuru tik brinisķi
specigais debesu un zemes Raditajs atskiris cilvēku no citeem

pasaules radijumeem, — t. i. par valodu. Latvju deli! mes sa-

nākusi pārrunāt un parspreest it sevišķi par to miļo un dārgo

mantojumu, kuru musu tevu tevi, musu masu matēs mums atstā-

jusi kā stipru saiti, lai ta saistitu un veenotu vecu un jaunu,
macitu un nemacitu, bagātu un nabaga, — visus kā veenas cilts

radus un kā veena sentēva bērnus un pecnakamus. Katram

kreetnam dēlam svēti jaceena savu nelaiķu vecāku atstats man-

tojums, tas jāsarga un jāglabā un jamil kā dārgākā rota; — to

ne var, ne drikst leegt neveens pilna prata un goda cilvēks
un
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neveena tauta. „Kas teva un matēs neceena" t. i. kas neceena

viņu gribu un to, kas viņeem miļs un svēts, „tas sliktu godu no-

pelna" — macija mus bibeles stundas. Musu tevu tevi mums

gandriz nav varējusi atstāt nekādas citas mantas, ka tik musu

valodu, kuru tee apaks jo gruteem apstakļeem caur gadu simte-

ņeem pratusi uzkopt un izlabot tik jauku, tik glitu un tik skaidru.

Mes butu nerātņi bērni,' neoeenigi godigo tevu un šūpotāju mā-

muliņu, ja neprastu so dārgumu uzglabāt apaks labakeem apstak-
ļeem, kur specigas rokas un kartigi likumi apsarga musu meesu

un mantu.

So gad' ir pagājusi 300 gadu, kur pirmo reizi Latveesu valo-

das skaņas uzzimetas jeb eespeestas uz papira mums pazistamas
zimēs jeb burtos, — t. i. tagad pagājusi 300 gadu, kur sakusees

Latveesu rakstneeciba. Katra cilvēka muzā ir brizi, kuros tas, ja

iraid prata cilvēks, apdoma savu aiztecējušu muziņu, salīdzina to

ar tekošo laiku jeb tagatni un tad apcere un apsver ceļus un

soļus, kadi tam ja-eet un jāsper nakamibā. Ja nu veens cilvēks

to dara jeb medz darit, tad it ipasi tas jādara cilvēku pulciņam

jeb cilvēku kopibai, ja tee ceļa jeb kaut kādas darisanās grib
tikt uz preeksu; jo cilvēku kopiba, ja tai nav veenpratibas no-

lūkos un lidzekļos preeks nolūku sasneegsanas, tik kave, jauc un

moca cits citu sava starpa un beidzot it neka nepanāk. — Katra

tauta un tautiņa ir tada cilvēku kopiba leelakā jeb mazākā skaitli,

un katrai ir brizi un katrai vajaga but brizeem, kad tai ja-apdoma,

vaj eet riktigo ceļu, vaj izpilda tos peenakumus, kurus tai sevišķi
un kopā lidz ar citām tautām uzlicis Tas, Kas radijis visu pa-

sauli un visas tautas. — Katrs macits un ticigs cilvēks zin, ka

pasaules eesakumā cilvēki, kad tee jav labā skaitā bij vairojusees,
naca uz domām, celt augstu torni lidz debesim, lai ne-izkltstu

bet dzivotu arveenu kopā tani torni (Genez. XI, I—9).1—9). Kā mes

taļaku par so torni macijusees, tad Deevam nepatika sis cilvēku

nodoms un tas izjauca viņu nolūku, sajaukdams valodu. Pee

Bābeles torņa celšanas cilvēkus gumdija — lepniba: lepniba jeb

augstpratiba tajā ziņā, ka gribēja celt torni lidz debesim. Tee

nodomāja torni celt lidz debesim; t. i. gribēja ar mirstamās mee-

sas spekeem sasneegt nemirstamā Deeva mājokļus. Tee negribēja
izklist pa zemes virsu, bet visas ciltis Sema, Kama un Japeta

gribēja palikt kopā, aklibā nenojēgdami, ka cilvēka meesas,

pr- a un dvēseles attistibā un izglitibā var panākt leelaku

sekmi, kad cilvēki sadaļas mazākos pulkos jeb tādās kopibās, kur

katrs kopibas loceklis nav par daudz talu no sava centra (vidus)
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un kur centris ar saveem stareem var veeglaki sasneegt katru

kopibas locekli. Uz labāko un smalkāko eetaisita skola ar laba-

kajeem skolotajeem un audzinatajeem nevar izaudzināt tik labi

cilvēku pee meesas, prata un dvēseles, neka kada viduvēja stā-

vokļa ģimene ar pusi no teem prata un naudas lidzekļeem, kādus

iztere labāka skola preeks veena cilvēka izaudzinasanas. Ķersim

vel taļaku atpakaļu cilvēka dzivē, aplūkosim viņu no ta laika,

kur tas dzimis, lidz*tam, kur tas sasneedz skolas gadus. Ņemsim
zināmu skaitu nabagu bērnu : simtu tadu ' nožēlojamu vārguļu,
kuri veenalga caur kadu likteņa lēmumu pašos autiņu gados no-

teek audzu jeb bariņu namos, — un tāpat simtu tadu nabadziņu,
kas izaug no pašam autiņu deenam pee nabaga matēs kalponites.
Visas Europas leelajās pilsētās ir lepni jo lepni audzu jeb vārguļu

nami: nams pats celts pec smalkakeem būves un veselibas liku-

meem, tiriba mirdz visos kaktos un "visās gultiņās, dakteri jo la-

bakee nak vairāk reižu deenā, ziditajas visu veseligakās izmeklē-

tas, pa-auguseem berniņeem taisa edeenus maciti pavari. Un to-

mēr pec statistikas ziņām daudz mazāk izaug no simts tā kopteein

vārguļu namu berneem, nekā no simts berniņeem, kurus nabaga

novārgusi un nostradajusees kalponite dzemdējusi pirtiņā, tinusi

lupatu autiņos, guldinājusi supuli uz salmeem jeb linajeem, nēsā-

jusi pee visādām deenas gaitām uz salikušas muguras jeb uz no

darba notirpušām rociņām, pee kam māmuliņa ar savu lolojumu

grauzusi no veenas sakaltušas garoziņas. — Brāļi! dažs labs no

mums tā audzis, jeb taisnibu sakot, visa Latvju tauta zināmos lai-

kos tā augusi, — un tomēr ta nav izputējusi, bet peeņemusees

vairumā, —un kas vel par ozoleem izaugusi! „Vel Baltijā aug

ozoli!" —

.Katram cilvēkam svēts Deeva bauslis aizleedz: „Tev nebūs

nokaut cilvēku!" Sis bauslis aizleedz nokaut tik pat citu cilvēku

kā ari sevi pasu. Ja ir aizleegta veena cilvēka nokaušana, t. i,

aizleegta veena cilvēka dzives iznicināšana, tad zināms aridzar aiz-

leegts, nicināt vairāk cilvēku dzivi. Ja pirmo sauc par slepkavu
un nosoda kā tadu, tad ar otro jādara tāpat. Cilvēku slepkaviba,
kā katra ticiba maca, eedalama divās kārtās: rupjā un smalkā

slepkavībā; Par rupjeem slepkavām nosaucam tos, kas ar ka-

deem nāves rikeem uzkrit un laupa dzivibu kādam cilvēkam jeb
kādam cilvēku pūlim. Par smalkeem slepkavām nosaucam

tos, kas gan acumirkli ar redzameem nāves rikeem neuzklup
un nelaupa dzivibas, bet citādi kā traucē meesu un sirdi, vaj
nu atņemdami baribu jeb mocidami un tirdidami lidz nāvei.

2*
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Kristus svetee apustuļi nesusi tautām ticibu, nesusi izgiitibu, bet

nav tas postījusi un deldējusi, atņemdami tam laicigu mantu un

garigu mantu, valodu. Istee apustuļi domāja un spreeda un da-

rija, kā katris milestibas cilvēks doma, spreez un dara. Starp
viņu macibām un darbeem bija pilniga loģiska saite: tee macija
milestibu un darija milestibu. Tee, nezdami citām tautām ticibas

un izglitibas gaismu, sevi ne tik veen turēja par vairāk izglito-
teem un apgaismoteem, bet ari darbos to paradija, izmacidamees

pamatigi tās tautas valodu, kurai nesa ticibas un istas kultūras

labumus, — bet nelaupija tai valodas. Kam gan ir veeglaki

eemacitees svešu valodu, vairāk izglītotam, jeb mazāk izglitotam;

veenam izglitotam jeb pūlim mazāk izglitotu?

Sinis laikos katrs cik ne cik sapratigs un ticigs cilvēks zin

un nojēdz, ka katrai, pat tumšākajai mežoņu tautai iraid valoda

ar pilnigu dzivibas speķu jeb dzivibas diglu, tāpat kā viseem

cilvekeem, vaj tee butu balti jeb melni, vaj sarkani jeb dzel-

tani, dāvātas no visas cilvēces Raditaja veenadas gara un dvē-

seles funkcijas (darbibas speķi). Caur dazadeem apstakļeem, caur

pašas tautas vainu un apgrecibu jeb ari caur citu tautu kādas

tautas gara un dvēseles darbiba teek apslapēta uz laiku, dažu

reizi pat ari pa visam izdzēsta. Lidz ar sadu noslapesanu un

izdzēšanu nikst jeb pavisam izzūd tautas valoda un pate tauta.

Valoda nav nekas cits, kā tautas spogulis, kurā atspoguļojas
(atlaistas) tautas labās un ļaunās domas, viņas labee un ļaunee

darbi, labās un ļaunās deenas, preeki un bēdas, vardu sakot,
visa tautas dzive. Ko tauta nav dzivojusi un jutusi, to ta

aridzan neprot izteikt savā valodā, un otrādi ņemot, ja tu

nepratisi tautas dzivi, ja vel ne-esi uzķēris tautas prata, domu

un jutu pavedeena, — ja tu neproti un nejuti viņas valodu, tad

visi tavi pūliņi pee ticibas un augstākas izglitibas izplatisanas ir

leekuliba, velta laika tērēšana. Tamdēļ vel reizi atkārtoju: tas,
kas teicas nesam tautai augstākas gara mantas un dvēseles baribu,
bet to grib izdarit bez

pašas tautas valodas, tas ir bezsirdigs
tautas nicinātājs.

Sini, 1886. gadā pagājusi 300 gadi, ka pee Latveesu tautas

eesakās so tiko izteikto domu vesturigas pēdas. 1586. gadā pee

musu tautiņas un par musu tautiņu saka svist ta rita blazmiņa,

kura tagad, pee daudz daudz tautām jau spid kā spoža saulitē,

apgaismodama un eesildidama pratu, garu un dvēseli, sini

dzive par preeku un laimi. Preeks 300 gadeem naca cik necik

pee prata, pee pilnas atzisanas, saka meklēt un macitees tautas
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dvēseli, • - tautas valodu un par so veenigi isto ceļu dot tautai

dvēseles baribu. Jo vairāk tautas izglitotaji un apgaismotāji eedzi-

vojās tautas valoda, jo gaišāki un gausāki saka spidet ticibas un

izglitibas blāzma; bet jo vairāk tautas apgaismotāji attālinājās no

tautas dvēseles, tautas valodas, jo vairāk tee saka nicināt un nel-

got tautas dvēseli, tautas valodu, — jo atraki saka zust blāzma,

saka nikt tautas gara manta, saka nikt valoda un rakstneeciba. Kas

neticeet, atsķireet kaut kuras tautas rakstneecibu uu laseet!

Musu tagadējais istais apcerējuma preeksmets ir nākamais

laiks, bet ne pagājušais; mes tagad gribam apcerēt to, kā bus ar

Latveesu rakstneecibu, bet ne, kā bijis. — Pirms runājam par

rakstneecibas nakamibu, nodibināsim nojēgumu, kas tad ir isti

rakstneeciba, jeb kads viņas uzdevums. Rakstneecibas ražojumos

redzam divējādus nolūkus, vaj nu katru par sevi šķirtu jeb abus

veenotus: redzam tēlotu dzivi — tā, kā viņa teesam bijusi jeb

vel ir kaut kadā tautā, jeb ari tā tēlota, kādai vajadzētu but

tautai par labu pec tautas gara, — jeb ari redzam blakām tēlotu

veenā un tajā pasā ražojumā tautas nepareizigo dzivi lidz ar

preekszimēm, kādai tai vajadzētu but, ja pareizi eetu uz

preeksu. Rakstneecibas ražojums vaj nu aizkar cilvēka jutas vaj
cilvēka pratu, vaj gltto un šķista jutas vaj attista un stiprina

pratu. Tā tad ražojumi var but aistetiski (jutu) un didaktiski

(pamacibas) ražojumi: seem abeem ir veens gala mērķis: vest

tautu pee istas laicigas un muzigas laimes. — Redzot jautājums,

vaj Latveesu rakstneecibai nakamiba, vaj ta pastāvēs jeb niks,

pārvēršas jautājumā: vaj Latveesu dzivei, kā tādai, ir nakamiba,

vaj ta pastāvēs jeb niks? — Tā nu viseem teem, kam rup

Latveesu rakstneecibas nakamiba, teem aridzan rupet rup Latveesu

tautas dzive. Ja teesam paredzams, ka Latveesu tautas dzive pa-

stāvēs, tad vairs nav jāšaubās, ka pastāvēs un bus Latveesu

rakstneeciba; ja turpretim manāms, ka Latveesu tautas dzive eet

uz leju un niksanu, un ja tautā vel neplosās neizdzeedējama iz-

putēšanas liga, ja tautā vel ir dzivibas kodoliņš, — tad Latveesu

rakstneeku peenakums, vaj nu dzejā jeb prozā, nopeetni jeb

ar humoru un zatiri nekavedamees uzradit niksanas kaiti jeb
vainu un radit pareizo ceļu. — Tagad noteikt Latveesu tautas

navi jeb niksanu, kā to daudz dara, ir ļoti pārgudrs un pārdrošs
cilvēku spreedums, jo dziviba un nave nestāv cilvēku rokās; bet

tomēr cilvēkam dots brivs prāts, un caur to viņš tikai ir cilvēks

un ne masina: cilvēkam ari dota lidzdaliba, strādāt un gadat

preeks savas dzives un dzivibas uzturēšanas. — Ja pee 100 jeb
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300 gadeem vairs nebūs Latveesu rakstneecibas, ta<ļ nebus ari

Latveesu tautas, tas ir, mes, ja izceltumees no kapeem, vairs nedzir-

detum to miļo skaņu, kuras tā eepreecina musu ausis un eeligsmo

musu dvēseli, kuras skaņas runājusi un ligojusi musu tevi un matēs.

Kamdēļ tad Latveesu tauta niks, kamdēļ tai janikst? Tautas

nāve var but trejāda: meesas nave, prata nave un tiklibas nave,

jeb runājot ar sveseem vardeem, tauta var mirt — fiziskā nave,

intellektuelā un morāliskā — teesam tāpat, kā katris individuums

jeb katrs sevisķis cilvēks. Cilvēks jeb tauta var krist par upuri
veenai iz sim trim nāvēm, var ari krist par upuri divām un pat
visām trim nāvēm, jeb ari trešam kārtam, veena nave var but

par eemesli jeb indevi otrai un tresai nāvei. Tā, par peemeru,

cilvēks var panikt meesās, bet palikt vesels un stiprs prata un

tiklibā; cilvēks vārgst tiklibas ziņā un vārgst gandriz arveenu

meesās un prātā. Pedigaja, tiklibas nave ir breesmigakā un

niknākā, jo gandriz arveenu si nave nokauj cilvēka meesu un

sevišķi cilvēka pratu.

Tā nu tautas meitām un tautas deleem, ja tee isti patrioti

un isti ticibas cilvēki, jagada un jārūpējas rakstos, vārdos un

dzivē caur preekszimēm, kā veicināt un stiprināt Latveesu tautas

meesu, pratu un tiklibu. Ja daudz ar parleecinasanu un ticigu

sirdi tā ķersees pee darba, tad varam droši teikt: Latveesu

tauta neniks, Latveesu rakstneecibai ir nakamiba.

Aplūkojot visas tris nāves, mums ja-atzist, ka viņas var

nakt caur pašas tautas vainu jeb palaidnību, vaj var ari uzbrukt

tautai no areenes, nelūkojot uz pašas tautas labo svabadu gribu.

Tautas nave jeb nokaušana, ne caur pasu tautu bet no areenes,

var itin veegli notikt pee meesas, retāki pee prata, bet pee tikli-

bas reti jo reti. — Tā, par peemeru, kada speciga tauta var uz-

brukt mazai nespecigai tautiņai, var to apkaut un iznicināt. Pee

tādas nāves mazā tautiņa nava vainiga un Deevs tautiņas niksanu

ne-eerakstis nokautās tautiņas bet nokavējas tautas grēku grāmatā.

Tāpat leela, speciga tauta var vārdzināt un pavisam izpostit

vājākas tautiņas prata jeb intellektuelu attistibu, to speez-

dama ar gruteem darbeem no agra rita lidz veļam vakaram,

ne-atļaudama tautiņai laiciņu preeks prata jeb intellektuelu

speķu attistisanas, — vaj aridzan gan dodama mazajai tautiņai

pilnigu meesas un mantas svabadibu, bet atņemdama un leeg-
dama visus prata apkopšanas un izglītošanas lidzekļus. — Visu-

mazaki specigai tautai ir vara, iznicināt mazo tautiņu tiklibas

ziņā. Tiklibas ziņā veens tikpat stiprs pret miljonu, cik miljons
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pret veenu, ja tas veens teesam stiprs tiklibā. Veens maziņš

tiklibas sinepa graudiņš var izaugt par leelu kuplu koku —.

Kas varētu notikt ar tautas meesas un prata vārdzināšanu

un iznicināšanu no areenes, par to velti ko runāt un spreest, jo

tas stāv likteņa rokas un ziņa un ne pašas tautas svabada griba.

Tamdēļ greezisim jo vairāk veribu uz teem apstakļeem un lidze-

ķļeem, kurus pate tauta eekspus sevis var grozit un izleetat pec

svabadas gribas.

Tauta var meerigi vārgt un gala nobeigtees — un pate

tauta pee tam var but vainiga; tauta turpretim var pec svabadas

gribas uzkopt un uzturēt savu meesu un meesas speķus. —

Meesas niksanai var but sadi eemesli: mantota nikuliba no

preeksgajejeem, — nikuliba caur tagadējas jeb nākamas paaudzes
vainu. Par mantotu meesas nikulibu mes ne varam un ne drik-

stam zelotees, bet varam tikai lepotees uz savu mantojumu meesas

ziņa. Mes no saveem teveem un savam mātēm mantojusi brangus

meesas speķus, var teikt, apbrīnojami brangus meesas speķus, lai

gan teem un tam ilgu laiku bijusi tik grūta dzive. Par mantotu

meesas veselibu mums jāpateicas ar sirdi un dvēseli, par to mums

zemi jo zemi jāklanās musu šūpotajām, musu auklētajām, musu

lolotajām, — ar vardu, musu tautas māmuliņām: tām, kas vel

sini saulē un aridzan tām, kas duss zem zaļām velēnām. Lai

Deevs nosūta dzivajām māmuliņām labus vakariņus! — lai Deevs

meelo nelaiķu māmuliņu dveselites. Jāpateicas tāpat musu te-

veem, musu maizes devejeem, ka tee caur ticigu, tiklu un gausu

dzivi tautā uzturējusi tik meesas un asinis. Ja mes ne

tik vārdos gribam but Latveesi bet ari darbos, tad mums jagada

un jārūpējas, ka meesās un asinis no teveem mantotu veselibu

varētu turpināt tautā un to atkal kā mantojumu atstāt pec-

nakameem.

Pee meesas labas uzturēšanas un uzkopšanas vajadzīgs:
darbiba, bariba, satiba, ariga un eeksķiga tiriba jeb sķistiba. Ar

citeem vardeem runājot, mums pee meesas kartigas uzkopšanas
ja-eevero materieli un morāliski jeb tiklibas apstākļi. Meesai, kā

katram organiskam jeb dzivam radijumam, vajadziga zināma ma-

teriela uztura: kustēšanās, baribas un, bez tam, meesa ja-attura
no visādām meesai skadigām veelām, kas sasneedzams caur tiribu

un sķistibu. Musu tautas dzeesma, musu tautas likteņa un gudri-
bas spoguls, peltin peļ kutribu, nesatibu un netiribu. Nesķistibu,
kā leekas, musu tautas dzeesma nemaz nepazist. — Cilvēku, kas

no rita neceļas argi, tautas dzeesma nosauc par „ilga-guļu, meega-
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cuku" kam „saule leca kājgali".*) Pee goda galda sēdēdami

musu tevi un matēs godināja satibiņu un gausibiņu lūgdami :

Satibiiia, gausibiņa,
Nac par logu istaba.

Dzērājs virs, dzērājs puisis nicināti un izsmeeti no tautas

meitām. Netiribu visparigi neeeredz ne acu gala, bet it sevišķi

tautas meitas. Tautas meita, kas nebij spodra, ne bij glita un

tiriba mirdzēt nemirdzēja, nemaz nedriksteja raditees ļaudis, se-

višķi tauteesos.

Pee meesas (un tāpat pee prata) kartigas uzturēšanas un

uzkopšanas nepeeceesami vajadzigs zināms mantas jeb materiels

stāvoklis. Musu tevu tevu mantas stāvoklis ilgeem gadeem nav

bijis ļoti slavējams. Musu tautas tagadēja pa-audze mantas jeb
materiela stāvokļa ziņā bauda tādas pat teesibas, kā citu tautu sa

laika pa-audze. — Kādas tautas, ģimenes jeb kada cilvēka mantas

jeb materiels stāvoklis paceļams par divejadeem ceļeem: caur

mantas jeb materiela labuma pelnisanas prasu un caur sa iztere-

sanas prasu. — Ja mantas eeņemumi pilnigi lidzinajas mantas iz-

terejumeem, — tad manta paleek uz ta pasa stāvokļa, manta ne-

krājas, manta ne-dilst. Ja eeņemumi paraki par izterejumeem,
tad manta krājas un ai g. Ja eeņemumi mazāki par izterejumeem,

tad manta zud un beidzot nak pilnigs trūkums, pat nabadziba.

Kā izturas tagad Latveesi mantas pelnisanā un mantas itzere-

sanā? — Skatotees uz tagadējo laiku, neveens ists tautas miļotajs
un tautas labveletajs sini ziņā nevar but pilnā meerā. Mes atro-

namees mantas pelnisanas ziņā, caur caurim ņemot, uz vel ļoti

zema stāvokļa. Ja so laiku salīdzinām ar pagajuseem laikeem,

tad mums ar noskumjibu jākrata galva; mums mantas pelnisanā
un mantas izteresanā daudz daudz jālabojas. Musu preeksgajeji,
lai gan teem grūti klajās, tomēr dažā labā cilti un ģimenē prata

atstāt mazu krajumiņu; mazākais var teikt, ka tee mums neatstāja

nekādu paradu. Daudzi no sa laika pa-audzes no sevis tā nevar

teikt. Mums ir, to neveens nevar leegt, dauz darba miļotaju un

pratēju; ir mums daudz satigu, gausigu un taupigu cilvēku; bet

ir mums tautā ari ļoti daudz tadu, kas nemīļo strādāt, — daudz

tadu, kas neprot strādāt un vel vairāk tadu, kas nopelnito veegl-

pratigi izsķerz. — Pee daudz jaunākas pa-audzes locekļeem beezi

manam un redzam ļoti greizus un bedigus nojēgumus par darbu.

Daudzi bistas pat kaunas no darba un sevišķi no fiziska jeb

*) Osu Jānis sagada „Rotas" "NsJVs K>, 17,18,20, 21 un 22 pasneedzis plašu un

jauku rakstu „Latveesu tautas dzeesmas par darbu." Daudzums Osu Jāņa pee-

saukto dzeesmu gaisi peerada, ar kadu preeku musu senci ceenajusi darbu.
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Rakstu krājums IV. 3

meesas puliņa. Ar pilnign svabadibu, ar drusciņ augstāka ma-

cibas stāvokļa sasneegsanu daudzeem jaunekļeem izleekas par

kaunu, ķertees pee kaut kada meesas darba. Teem galva grozās

loģiski greizs spreedums: musu teveem bija jāstrādā; mes svabadi,

cilvēki, — mums kauns strādāt. Kas ta doma, runa un pec tam

dara, tas gaisi peerada, ka tam dzislās verga asinis; jo ne tas

ir vergs, kas strada, bet tas ir vergs, kas tik tad strada, kad tam

stāv ar pātagu aiz muguras. Pilnigi svabads cilvēks, cilvēks, kam

iz sirds plūst svabada vira asinis, tas strada no svabadas gribas,
dzits no darba milibas un parleecinals, ka darbs ir cilvēku pee-

nakums, ka darbs ir svetiba un — dzive. Pee darba kutribas un

darba kaunibas ir pa daļai vainigi lidzsinigee sadzives un maci-

bas apstākļi, kuri ved kārdināšana un boja dažus jaunekļus un

dažas jaunekles, pat veselas ģimenes. Musu sadzives apstākļi

ilgu laiku bija sadi: katris, kas prata tikai latviski, bija prasts

cilvēks, prasta darba cilvēks, — tam fiziski jāstrādā; katris, kas

prata Vācu valodu, tas bija kungs, tam bez darba jeb pee veegla

darba bija laba dzive. See sadzives un skolas apstākļi Latveesu

tautai ir daudz skadejusi pee mantas jeb materielas labklasanās,
un nevar teikt, ka vel tagad neskadetu, kur jav modees tautas

gars, kur tauta, jav mazinajusees bijāšana pret Latveesu valodu.

Bet tas, kas gadu simteņeem ee-audzinats, nav izdzenams iz asi-

nim para gadu desmitos. Mums tagad pee areenes un virspuses

gan ir daudz tautisku viru, tautisku seevu, jaunekļu un jaunavu,
— bet pec sirds un asinim tee nav musu senas tautas gara bērni;

mums tagad ir daudz, kas, ka medz teikt, atzistas par Latveeseem,

pat lepojas, ka Latveesi, runa Latveesu valodu, — bet mums vel

ir daudz jo daudz tadu iz ta pasa pulka, kas par peeci, septiņi
jeb desmit rubļeem mēnesi pee savas maizes, sava apģērba un

mājokļa, tura par godu, but par neecigu masiniti, kopistu, papiru

pārrakstītāju jeb tintes traipekļu izkasitaju, — eekam tee, izmaci-

jusees kadu rokas darbu jeb veikalu, varētu gada pelnit tuksto-

seem rubļu, but pilnigi savs kungs un pec tagadēja jauna laika

pagasta un pilsētas likumeem un sadzives nojegumeem eeņemt
daudz ceenijamaku stāvokli lidzpilsoņu starpā. Dažs labs kleksu

meistars, gribēdams mukt no darbineekukārtas, pilnigi parvortees
darbineekā un vel tadā darbineekā, kas pats nevar sev nopelni-
tees maizites : cik daudz reižu redzējusi un vel redzam, ka dels,

lepni needru vicinādams, eet skrivet un tevs, sveedrus slaucidams,

velk tam pakaļ darbineeka maizes kuli ar vesturigo siļķes asti un

sveesta cibiņu. —
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Tautas ekonomijas jeb saimneecibae ziņa mums pec taisnas

parleecinasanās jāsaka, ka mes, jaunos dzives pastakļos, arveenu

vel turamees pee vecām dzives teorijām un veceem pelņas avo-

teem. Vel vergu gadu tirpuļi guļ mums kaulos. Zemkopībā,

lopkopibā, tirdzneecibā, rokdarbibā v. t. j. pr. mes vel esam talu

jo talu no viduvēja stāvokļa; mes ne-esam pat nākusi pee skaidras

atziņas un saziņas, kas musu mantas vairošanai isti derigs, pat ne-

esam uz riktigā ceļa : uz kura ceļa mus uzgrūda vidu laiku aiz-

spreedumi, to ceļu tagad staigājam, degunus nolaidusi. — Laiks

ir mostees! tagad kur Latveesu tauta pelņas jeb mantas vairo-

šanas ziņā bauda gandriz veenadas teesibas ar leelajām un leela-

kajām kultur-tautām, — tagad jav atbildiba par so teesibu ne-

izleetosanu krit uz pašas tautas, — tagad tauta pelna citu tautu

apsmeesanu un nicināšanu, ja ta vel paleek kutribā un rūgst

vecajā raugā. — Bedigi ap sirdi istam tautas dēlam, lukojotees un

redzot, ka tautas kreetnee un veselee meesas speķi smok, vārgst
un salkst apaks aizspreedumu lāstu nastas, ka tos kalpina par

verdiņeem un graseem, kur varētu ar teem, eedami citu preeks

meesas un gara veseligaku pelņas ceļu, bagatigi pelnit uzturu

preeks sevim, saveem tuvakeem un pecnakameem. — Vel bedi-

gaki metas ap sirdi, redzot, ka daudz pat ne maz ne-izleeto ne

meesas nedz ari gara un prata speķus un snauž un pust pilnīgā

slinkumā, turēdami kaut kadu darbu par kaunu, par vergu uzde-

vumu. Tadi Latveesi gan pec meesas Latveesi, bet pec gara un

parleecinasanās tee nava Latveesi; viņus varētu labi apzimet ar

vardu Spaļu- jeb Kārklu -Latveesi. See Spaļu- jeb Karkļu-
Latveesi nikst un mirst gara-laika navē; viņu meesa caur slin-

kumu zaudē no mantotā speķa, teek vaja un variga; slinkums

ved bezdarbibā un bezdarbiba ved pee mantas izputināšanas un

izskersanas.

Ja sis manas tikko izteiktās domas par Latveesu tautas

meesas speķu neecigo un nepareizo izleetosanu jeb par meesas

speķu pilnigu bojā eesanu, — ja sis domas butu greizas, ja sinis

domās butu maldijees, — tad sis gads preeks katra ista tauteesa,

dzimuša, auguša un dzivojusa tautas garā, — butu ists un pateess

gaviles gads, tas preeka gads, kas atgādina pagātni, veenalga, kada

ta bijusi, bet sludina un rada preeka un ceribas pilnu nakamibu.

Tādas pat un ne mazākas preeka un gaviles jutas sagrābtu

musu sirdis, ja tautā redzētu eeverotu un pilnigi neizpostāmi
eeveesusos un eesakņojusos otro pamata likumu par tautas mee-

sigas jeb materielas mantas vairošanos, — likumu: ne-izdot un
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ne-izteret vairāk, nekā var sapelnit, jeb vel jaukāki,
iztērēt mazāk, nekā nopelnit. Ja tautā redzama pedigaja

cenšanās, ja manāma sini ziņā sekmē, — tad gan varam preeca-

tees un gavilēt, jo tad tauta eet uz preeķsu. — Bet, taisnibu mi-

lejot, nevaram teikt, ka mantas izdošanā jeb tērēšanā pee Lat-

veeseem nebūtu redzama itin nožēlojama vajiba, — vajiba,

velti, par neekeem izdot naudu, parmainit savus
stradneeku svee-

drus, savus un savu tevu sveedrus pret leetām, bez kurām varētu

itin brangi dzivot un iztikt. Sini izdošanas jeb izteresanas ziņā

dažs labs eet pavisam greizi un uz leiju, savu dzivi tā eegrozi-

dams, ka tam preeks dzives vajadzibām vairs nepeeteek ne no

mantotas tevu pelņas nei ari no pasa pelņas. Tadi cilvēki teesam

skadigi tautas ekonomijai jeb saimneecibai. Daudzi jo daudzi

no mums grēkojusi un vel tagad grēko pret taupibu un

saudzibu.

Cilvēka dzives un meesas uzturam vajadzigi: edeeni, dze

reeni, apģērbi, mājokļi.
Edeenu un dzereenu tērēšanā, tik lab pec daudzuma kā

ari pec labuma, mes jav tikusi ļoti talu, sasneegusi leelakās un

bagātākās kultur-tautas, taisnibu sakot, tuvojusees dažu reizi ap-

lamības un mulķibas robežām. Mes atteikusees un attaļinajusees
no tautas garšas un tautas pavarnicas, sākusi vēderu spilet un

mocit pee svešu tautu recepteem, gribēdami caur to peeradit, ka

vairs nemaz ne-esam tik muļķa un tik ne-attistita tauta, ka ari

mes protam kā slepkavas nokaut vēderu ar piparotām vircēm,

ingeverotām mērcēm un citām mērcēm. Par tautas pavaribu ru-

nājot, nevajag domāt, ka mums, ja teesam labāks mantas stāvoklis,

nekā tevu teveem, uz mata tāpat jaed. No tagadējas turigakas

paaudzes to neveens neprasa un nevar prasit. To nu gan varam

prasit, lai negreestu pilnigi muguras teem veseligeem edeeneem,

kādus baudījusi musu tevi labākās deenās. So edeenu jautajeenu

jeb pavaribu vajadzētu pamatigi apdomāt, izstrādāt un izdot se-

višķā grāmatā viseem par vadoni un pamacibu. — Brinums gan!
mums ir punktir-gramatas, burvju un sapņu grāmatas un augstas

gudribas grāmatas par degunu noslaucisanu jeb tā saukto smalko

sķaudisanu un uzvešanos, mums aridzan iraid tautiskās un visu-

tautiskās kalenderes, — bet vel nav neveenas grāmatas par tautas

pavaribu, t. i. par leetu, kura katru deenu jo nepeeceesami vaja-

dziga pat mazākajā ģimenē. — Gan zināms, ka Latveeseem ir

kada pavaribas grāmata, bet ta ir svešu zemju putnis, ta rakstita

ar ļoti treknu spalvu, kur sveests, krējums un tauki pil un tek

3*
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no malu maļam un stūru stureem. Mums vairs, leekas, nepeeteek,
ka ārzemju modes un eerasas jav no areenes mus apkampušas ar ne-

zeligeem dzelzsnageem, tas pat leen jav musu eeksās un vēdera

un zarnas. Mums vajadzētu atkal pec tautas maka un garšas

macitees est, — macitees, ko est, kad est un cik est. Pee jautā-

juma, ko est, vajag but par vadoni principam, kuru tik gudri

eeverojusi preeksgajeji: est to, ko zināma gads kārta, zināma vi-

duci stādu un lopu valsts dod esanad, un ne-eekarotees zeema jeb

agrā pavasari zemeņu, gurķu, salātu jeb kaut kadu ārzemju augļu,

zivtiņu un lopiņu, — kur musu augļi, zivtiņas un lopiņi tikpat

gardi un pat vel gardāki, tamdēļ ka tee caur talu ceļu un ilgu

gulēšanu nav samaitājusies. Mes savas zemes izdevumus jeb

produktus ne ceenam tamdēļ, ka tos redzam katru deenu un varam

katris dabūt vaj nu par velti, vaj par letu naudu. Tikai kā

veenu peemeru peesauksim arzemneeces „zardines" un musu

„butes"; pirmās uzskata kā kadu retu kumosu, pērkamu par

dārgu, — pēdējās pērkamas verdiņeem un maz eeverotas uz tā

saucamo kungu galdeem tanis vidučos, kur viņas ķer. Kads

Rigas kungs nācis uz gudrām domām, eetaisit butes un zavetas

renges un nosutit tās uz teem viduceem, kur sis zivis ne-aug. —

Ko nu redzam un eeverojam ? Grardmeļi ārzemju zardinām ne-

skatās vairs virsū, bet teic un slavē musu Kurzemes un "Wid-

zemes butes un renges, kā itin ko retu un jaunu. Zināms, ka

pratigais Rigas kungs nav peemirsis saveem eetaisijumeem uzlikt

labu leelu maksu, lai gardāki eetu pee sirds.

Pee dažām citām tautām kadeem edeneem ir vesturigas

deenas, kur var teikt, ka veenā un tai pasā deenā visa tauta cd

to pasu edeenu. Ja Latveesi meklētu, tee aridzan atrastu tādas

deenas: parVastalaju dzeed, ka tam „cūkas kaja kulitē." Meklējot
atrastu varbūt, kad est cūkas galvu, kad desas, kad grūdeni, auzu

kiseli, rudzu beezo putru, puteli, skābo putru v. t. t.

Ja reizi Latveesu tautā eeveestos zināma edeenu kartiba,

tad Latveesu māmuliņām un nama mātēm nebūtu tik leela galvas

lauzisana, pulejotees un domājot, ar ko sagaidit tādus jeb tādus

svētkus, tadu un tadu godu, tadu jeb tadu veesi. Tagad, kur

musu pavaribā nav ne-kadas kartibas un ne-kadas pamata idejas,
nama mate steidzas pārspēt nama mati, un beigu beigās izceļas
leelisanās un izsķersana edeenos un dzereenos —un mantā. Ne

tik veen tas nelabums, bet saceļas skaudiba, eenaids, nicināšana,

ka veena un otra nama mate protot un varot tā un tā uzjemt

veesus, -r trešā uu cetortā nevarot un neprotot: pirmās ceeni
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jeb skauž, pēdējas nicina jeb apsmej, — pirmo un pedejo starpa

ceļas eenaids, kas Latveeseem jau darijis daudz daudz skādes un

nelaimes. Caur edeenu eekartosanu, ta ceru, varbūt panāktu, ka

Latveesi, slavenee savstarpigee kildeneeki un naidineeki, mazākais

vēdera jautājumos butu veenpratigi. —

Runājusi par edeneem, nedrikstam ari peemirst dzereenus.

Para tūkstošu gadu atpakaļ gan dzeesmineeks Pindars teiza, ka

labākais dzereens ūdens, bet ne-veena tauta neizteek ar Pindara

teicamo dzereenu. Katrai tautai bijis un ir savs milulits dzereens

kurai vins, kurai alus, kurai brandevins, kurai ķēves peens v. t.

j. pr. Latveesu senci ar nav bijusi dzereenu smādētāji, — bet

viņu pecnakamee, tagadējo laiku Latveesi dzereenu kulta jeb
ceenisana gājusi talu jo talu, tā ka sirdei jānoskumst, redzot tik

aplamu tautas mantas izsķersanu un tik aklu meesas un gara speķu
nokaušanu. Pee gandriz visu tautu senceem bija teicams un pra-

tigs eeradums, dzert tikai savu tautisko dzereenu, — dzereenu,

par kuru tautai ne-bija ja-izgaz nauda svešai tautai deļ dzereenu

eegusanas, bet kuru pate tauta prata sagatavot iz savas zemes

augļeem. Tada dzereena labumu tauta prata nosvērt, tā ka tai

ne-bija jābauda kaut kadi krapneeku maisījumi; ar tadeem dze-

reeneem tautas meesas bija apradušas, tā ka netika veseliba tik

nezeligi sadragāta, kā tagad pee visu visādu svestautu dzereenu

maisisanas. — Latveesu vesturigais un tautiskais dzereens bija

meestiņs, darits jeb varits no meezu sulas, kurai caur medu un

apiņeem deva ipasu garšu un speķu. So dzereenu tautas dzees-

mas un veci ļaudis nevarēja deezgan uzteikt un uzslavēt: viņa
sastāvs bija tads, kas gan dzesēja slapēs, eepreecinaja garu, bet

nepostija veselibas. So tautisko dzereenu Latveesi pavisam aiz-

mirsusi, pat vairs nezina kā to darit jeb varit. Sa veseligaja un

garu mēreni eeligsmojosa dzereena veetā, kuru ar maz pūlēm un

tēriņu katris varija savā namā, Latveesu tauta dzer dārgo vinu,
sivo brandevinu, rūkto vēdera indevi beiriti. See tris sveese

dzereeni leelā merā eeveesusees Latveesu tautā, tukšo Latveesu

makus, dedzina un maita viņu eeksas, satreec un nave kaulu un

galvas smadzenes.. Ka dzeršana plaši jo plaši eeņemusi un eeka-

rosi Latveesu tautu, to peerada leelais krogu jeb plitnicu skaitlis

Baltijā. Braucot par Kurzemes leelceļeem (~Widzeme man mazāk

pazistama), redzam uz katrām trim verstim un vel beezaki itin

lepnas plitnicas jeb zupnicas, tā ka nespēj veena kroga speci-
vigā smarsa izeet iz deguna, jav nakosā kroga smarsa pus degunā.
Cik naudas! cik nezeligi daudz naudas noput.
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Tadu pat nepratibu un aplamibu ka edeenos un dzereenos

redzam drānas jeb apģērbos, mājokļos un citās dzives vajadzibās.

Tautai, kurai vel stipri peemajo patstavigs tautas gars un tautas

raksturs, ir savs tautisks uzvalks jeb kostims un tada tauta

ļoti ceena un miļo savu tautisko uzvalku un lepojas ar to. Ja

tadā tautā kādam tautas loceklim eekristu prātā, uzvilkt citu

tautu uzvalku, tad tadu peesmeetu un peezobotu, pat ar to ne-

satiktos. Sim eeradumam ir jo teicama laba puse: tas eeradums

izsargā no pastavigas grozīšanās jeb grabstisanās pec modes, iz-

sargā no velteem naudas teriņeem, jo nevajag drebēs gabalu, kas

citādi vel labs un vesels tamdēļ veen sveest nost, ka tas jav iz-

gājis no modes. Si modes liksta un mantas velta kaisisana modei

par patikšanu jav augstākajās kārtās atradusi pretineekus. —

Latveesi apģērbos jeb uzvalkos ir kā needriņa jurā, kuru vejs un

viļņi loka, uz kuru pusi gribēdami. Daudz naudas un daudz laika

tere, nebistas pat paradu, nelūkojas uz nakamibu, kad tik state,

state un state. Grēks un kauns to darot un redzot. Reiz tauta

uzvalkos noklidusi no istenā, no tautiskā ceļa, ta vairs nezin

robežu un mera: kaut kada svešu tautu modes lapiņa, kaut kads

uzklidis sveseneeks, kaut kads apkārt klejodams paunu zidelis,
kaut kada mamzelite jeb jumpraviņa sagroza veseleem ceemeem

un sadzeem galvas, vilina iz kules naudu, pilda galvas ar lepnibu

evergelibu un uzpusanos. Laiki grūti, gadi grūti, trūkums spee-

zas virsū no visām pusēm, — laiks greestees pee veenas modes,

pee tautas nzvalka! Jo atraki, jo labāki. Rakstu krājumā, izdotā

no Rigas Latveesu Beedribas zinibu Kommisijas, atronam

jauku dārgu rakstiņu „Par džipam madarasanu un seeveesu ap-

ģērbu agrākos laikos" no Zilā. Paldeevs, simtu reižu paldeevs
tauteesam Zilā kungam par so rakstiņu! Tadi raksti, kā vaiņags

pusko katru laika-rakstu, katru gudribas un laika kavēkļa grā-

matu. No sirds dibina lūdzam visus, kam tik eespejams, pec

ceen. Zilā kunga teicamās preekszimes glābt musu tautas dārgākas

mantas no pazušanas, mums paseem un musu pecnakameem par

preeku, labklasanu un naudas taupisanu. Kad būsim no malu

malām, no vidus videem sakrājusi ziņas par tautas apgerbeem, tad

varēsim sveest projām tās svešās spalvas, kuras tik dārgas un tik

beezi jāmaina un jāgroza, kā nemaz ne-atleek laika dzivot. —

Tadu pat aplamibu, kā apģērbos, daudzreiz redzam zirgos,
braucamos rikos, pat kuceeros, mājokļos un mājokļu izgreznošanā.

Ka cilvēks cenšas uz preeksu tiribā un glitibā, tas ir jo teicama

leeta, bet te tik runājam par teem un smādējam tos, kam naudas
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lidzekļi ne-atļauj, kureem eenakumi nesedzas ar izdevumeem,
kuri uz seem arigeem kankareem leek leelaku svaru, neka uz sirds

un prata kreetnibu, kuri citus cilvēkus uzlūko ar neceenibu un

no augšas uzlūkodami, tos it ka par mulķeem, par rupjeem un

neizglitoteem, ka stāvošus zema attistibas un goda stāvokli, ja

teem nav gar seenam spoguļu un bilžu, ap logeem izrakstito aiz-

karamo jeb gardiņu, uz gridām raibu deķu v. t. j. pr. Itin kā

vajadzētu leelas gudribas, smalku jutu un ļoti aistetigas attistibas,

ee-eet bodi un nopirkt visu to leelo gudribu un reto smalkumu.

Par viseem seem nelabumeem kuri eeveesusees un vel sak

eeveestees Latveesu tautā, sirds mazāki sapetu un noskumtu, ja

tautiņa nebūtu tik nabadzite, tik barenite, ja viņai nebūtu tik

leela trūkuma pee prata apkopšanas. Manas ne-apgazamas domas

ir sadas, ka katram Latveetim, veenalga kadā macibas un mantas

stāvokli tas atrodas, vajag ļoti pratigi, saudzigi un taupigi apeetees

ar mantu:
pec speķa un ar 'godigeem lidzekļeem pelnit mantu,

neizputināt un neizgaisināt veeglpratigi meesas un gara speķus,

un, lai kratos tak tautai manta, arveenu mazāk iztērēt nekā eepelnit.
Kas sa pamata likuma nabadzigas tautas saimneecibā ne-eeveros,

tas ir tautas postitajs un pee tam leekulis, ja tas sevi daudzina

par patriotu un tautas miļotaju. — Ja, otrādi jemot, visi jeb tautas

leelakā daļa so likumu eeverosim un dzivē izpildisim, tad droši

varam teikt, ka Latveesu tauta neniks meesigā un materielā

navē.

Otrajā nave, kurā tauta varētu nikt, ir prata jeb gara

nave. Prata un gara audzināšana, uzkopšana un stiprināšana
strada pretim nāvei. Prata un gara spēcināšana var notikt caur

audzināšanu un apgaismošanu familijās (ģimenēs), skolās, baznicās,

sapulcēs jeb sabeedribās, caur grāmatām un laikraksteem. —

Par Latveesu familiju jeb ģimeņu dzivi maz ko var runāt

un rakstit: ta vel nemaz nav nodibinajusees. Nav, tā sakot, fami-

lijās nav ģimenes ideāla; saprotams, ka tad ari no tautiskas

audzināšanas nevar but domas un jēgas, jo katra audzināšana

prasa skaidru un stipru un nesaubigu pamata nojēgumu, pec

kureem audzējama nākamā pa-audze. Kur tevi un matēs nezin,

preeks kam dzivo, kads teem mērķis sini saulē, tur bērni izaug kā

mežoņi jeb meza-putni, lai gan ariga izglitiba teem butu nezin

zik jauka. Teem trūkst sirds, dzives un sadzives eerasu pa-

mata un stutes. Tā izskatās, aplūkojot katru familiju jeb

ģimeni sevišķi. Nelabāki izskatās, kad aplūko visas ģimenes

kopā: ne-redzam nekur kopidejas ģimeņu audzināšanas noje-
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gurnos, neredzam kopidejas dzives nojēgumos, neredzam kopidejas
sadzives nojēgumos, neredzam kopidejas Latveesu ģimeņu satiksme.

Preecatos, ja malditos, bet leekas veens gars vada pee

katras familijas un pee visam familijam ņemot kopa: but kungeem,
atkal kungeem! but augstākām citām par citu! lepotees un leelitees,

ar kadeem lidzekļeem tik veen eespejams, ■— ar bagatibu jeb ar

kaut kadu gudribu, ar dzeršanu jeb esanu, ar speķu jeb smukumu

ar meli jeb rikli. Un kam nav neveena no seem leelibas rikeem,
— tas mazākais noleek cepuri uz veenu ausi, sit knipi, brēkdams,

vaj es par tadeem lupateem Latveeseem ko bedaju. — Deevs

peedod grēkus, ja mana mele greizi eet teikdama, bet acis un

sirds redz un jut: zudusi Latveesos milestiba, tamdēļ ka zudusi

kopideja, zudis tautas gars; nei mērķi nei lidzekļi nesaskan citam

ar citu; kā ezi berzās tautas deli cits gar citu, kā pūces skatās

tautas meitas cita uz citu; Latveetis tik uzmeklē Latveeti, lai

butu pret ko palepotees! — Ak, kad tee butu visi meli, kas te

sarakstits, cik preeciga butu patriota sirds! —

Par skolām un baznicām mums nevajag neka runāt, tik varam

pacelt acis un sirdis uz debesim un pateikt Deevam un no sirds

lugt Deevu, lai Tas svetitu ar cilvēku milestibu, ar Deeva, t. i.

Viņa baušļu bijibu tos, kureem rokās Latveesu skolu un baznicu

vadiba, ka tee gādādami un rupedarnees par tautas prata un gara

apkopšanu, jo tuvu turētos pee Deeva bausļeem un sveteem li-

kumeem, ka tee apdomātu un apcerētu jo dziļi savās sirdis Viņa

bezgalīgu un nesasneedzamu gudribu, Viņa miļo Teva pratu pret
leeleem un pret mazeem, Viņa vareno speķu un specigo un svēto

riksti, ar kuru tas graizijis leelus un mazus, stiprus un vājus pec

ilgas lenpratibas un paceetibas. Ar Deeva ziņu laistas pasaulē mazās

un vajās tautiņas, jo bez Deeva ziņas viņas tacu nava pasaulē.

Nopeetna atbildiba krit uz pasu tautu par to lidzekļu leeto-

sanu jeb novārtā mešanu, kuri pec Deeva lēmuma un pec val-

dibas atzisanas stāv pašas tautas rokā, lai tauta ar teem izglitotu

pratu un garu: caur sabeedribām, caur grāmatām un laikraksteem.

— Leelu veribu Latveesu tautā pelna sabeedribas, jo Latveeseem,

izņemot pagasta sanākšanas nav kā tautai nekādu citu officielu

sanākšanu jeb sapulču. Augsta valdiba to eevero un valsts gu-

dribā un cilvēku milestibā atzist, ka katram cilvēkam, kam kā

dzivam Deeva radijumam pec Deeva gimja no pasa Deeva krutim

eepusta debešķīga dzirkstele, — ka katram cilvēkam, ja si debes-

ķiga dzirkstele vel nav izdzisusi krūtis un ja tas pilnigi nav
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zaudējis cilvecigas un deevisķiģas dabas, — ka tam bez darba,

bez edeena un dzereena vel vajadziga preeks prata un gara at-

pūšanas un atspirdzināšanas brizos. Tamdēļ ari atļautas dažādas

sadzives jeb satiksmes sabeedribas ar nopeetneem jeb tikai ar

laika pavadisanas nolukeem. Jācer un javelās, lai Latveesu tauta

sinis sabeedribas pavaditu, ne vis mantu tērēdama, meesu vārdzi-

nādama un evergeligi leelinadamees, bet tikai atspirdzinādama

garu, pajautrinādama sirdi, izglitodama pratu un stiprinadamees

savstarpigā milestiba, visai valstei par svetibu un sev par labkla-

sanu. Sapulces, kuras no-eet kopt leelibu, izradit arigu greznumu

uzvalkos, paradit un uzbast citeem sapulces un tautas braļeem
savu parestibu ariga jeb eekskigā brammanibā, — tādas sapulces
netik ne-atnes nekāda labuma, bet turpretim saceļ naidu, ķildas,

atstumj un baida kreetnus cilvēkus un sej tauta lipigas un ne-

jaukas eerasas.

Vel leelaku veribu un nopeetnu apdomibu pelna grāmatas

preeks Latveesu tautas. Latveesu rakstneekeem un grāmatu izde-

vejeem vajaga jo nopeetni eepazitees ar tautu, ar viņas vēsturi, lik-

teni, garu un vajadzībām, eekam tee laiz tautā vaj nu pasu sa-

cerējumu jeb ari tulkojumu, tamdēļ ka si mazā tautiņa pee tik

vajeem materieleem spekeem nevar izmest naudu par neekeem,

t. i. par razojumeem, kas nedod nekādas baribas ne prātam ne

sirdei. Latveesu rakstneeki un grāmatu izdevēji ļoti un varen

grēko. Tee nepazidami ne Latveesu tautas rakstura ne vesturigā

likteņa, tāpat nepazidami tās tautas attistibas un rakstneecibas

vēsturi, iz kuras ņem ražojumu preeks tulkojuma Latvju melē, —

ātri ķeras pee spalvas un pārceļ (nevar pee viņeem leetat vārda

tulkot) kaut kadu sveras tautas razojumiņu, kuru parceleji meesas

un gara kutribā, no gara laika apkārt grabstidamees, netisi uzķē-
rusi svešu tautu sēnalas. Tee pargudribā, muļķibā un uzputibā

doma, ka katra svešu tauta ķesa preeks Latveesa jav bus laba

goda drēbe. Tā tad mums, kur visparigi caur merā iznāk maz

gara ražojumu, — veenalga vaj tulkotu jeb passaceretu, atgadās
Latveesu rakstneecibā deezgan beezas un dārgas grāmatas, kuras

tikai par skādi, kuras sarakstitas preeks leelām un bagātām tautām

un preeks tadeem so tautu locekļeem, kuru izlutināto un nogu-

rušo fantāziju smalki literatūras pavari glābj no gara laika caur

izspileteem un pa leelakai daļai izdomateem sadzives apraksteem.

Tamdēļ ceenigee parceleji un tulkotāji, ja jums nu varen kut

pirkstiņi uz rakstisanu, tad eekam ņemeet rokā spalvu un svešu

tautu grāmatu preeks tulkošanas, apdomajeet jo nopeetni, vaj

4.Rakstu krājums IV,
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tulkošana grāmata atsver laiku, kuru terejeet tulkodami, kuru

tautas brāļi un tautas masas tere lasidami, — jo svēti apcereet,

vaj ta vērts to kapeiku, kuras par viņu bus jāsamaksā, — apce-

reet, vaj celsees mazai tautiņai kads labums materiela, prata,
sirds un tiklibas ziņa no jusu tulkota stāsta? Apdomajeet, ap-

domajeet, vaj jus lidz ar savu izdevēju nezodzeet sev un tautai

laiku, vaj tai nelaupeet sūrus grūtus sveedra grasisus? — Kas te

teikts par parcelajeem un tulkotajeem, tas pats pilnigi zimejas uz

daudzeem ta saukteem oriģinālu stāstu sarakstitajeem. Daži rak-

stitaji un rakstneeki doma, ka tee, ja taisni netura preeks acim

svešu tautu rakstus un netulko, tad tee teesam raksta original-

stastu, derigu Latveesu tautai; bet pasi savā pargudribā un uz-

pūtībā vaj nu nejedzibā nemaz nemana, ka teem galviņa bastin

peebasta ar svešu tautu teleem, domām un pat izteikumeem

(frāzēm), ka teem vis nojēgumu krājums nav smelts ir Latveesu

tautas tirā burbuļosa avotiņa, bet ņemts iz citas tautas skunstigā

ķēķa. Tā tad nu oriģinālu rakstneekeem pec si pasa ķēķa recepta

iznāk, kā pee tulkotajā, tada pat smilkstoša, sukalaina jeb ari pi-

parota milestiba, apkaisita ar sķipstiņu menesa gaismiņas, no ku-

ras milestibas uzturas svešu tautu novargusee romāņu kareivi

vaidēdami un acis pargreezdami. — Tu, rakstneek, jeb labāki

spalvas diditajs, kas tev devis teesibu, eevest Latveesu nojēgumu
valsti sos nobālējušos, leesos mīlināšanās eleiņus, kad teem (Lat-

veeseem) paseem tik kupli, veseligi un diženi milestibas ideāli un

nojēgumi? — Katram tulkotajam un oriģinālu rakstitajam var dot

tik to labu padomu: — ja tas pats nava lidz dzivojis, lidz ceetis

un jutis Latvju tautas sūrās un grūtās deenas, ja tas nava lidz

preecajees un lidz dējis viņas godos un svētkos tevu tevu garā, —

tad tas, svētām šaušalām un nopūtām, lai ņem un lai lasa Lat-

veesu tautas dzeesmas, un ja sis dzeesmas tam lasot brizam ne-

saceļ raudas un neizspeez gaužas asaras, brizam atkal ne-eeligsmo

un nesmaidina sirdi, ja ne-eekarse preeks visa daiļa un laba, —

tad tas lai salauz savu spalvu uu lai sveez to krasnē, bet pats

lai eet sēnes lasit, ja neprot cita veikala; jo tas nevar Latveesu

tautai neka laba ne tulkot ne ari pats sacerēt, kas neprot
raudat un preecatees ar tautu. Latveesu tautas dzeesma ir Lat-

veesu tautas asaras un preeki; Latveesu tautas dzeesmai vajag
but mera auklai, ar kuru jamero tiklab tulkota kā passacereta

ražojuma derigums.
Visuleelakā veriba tagad un turplikām greezama uz Lat-

veesu laikraksteem. — Laikraksti Latveesu tautā no jo leela
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svara! Kamdsļ tā? — Ar savrupām grāmatām jeb brosirēm

Latveesu tautiņa var sasneegt tikai daļiņu prata un sirds izgliti-

bas centeenos, tamdēļ ka mums reti atradisees rakstneeks jeb iz-

devējs, kam naudas ziņā veenalga vaj viņa grāmatu pērk 10 jeb
1000 eksemplāros, ja tik savas domas izlaidis tautā. Pee leelām

tautām atrodams daudz tadu garā apdāvinātu un pee tam turigu

viru, kuri var 10 un 20 gadus paceetigi gaidit uz izdotās grā-

matas sekmes. Leelās tautās ir vel daudz eestazu, kurām uzticēta

nauda, lai tās gadatu par tadu un tadu prata apgaismošanas

lidzekļu izplatisanu tautā. Leelās tautās bez tam vel ir daudz

bagātu un macitu viru, kuri var pirkt dārgas grāmatas un caur

to veicināt rakstneeku darbību un rakstneecibu. Visa ta Latvee-

seem trūkst. Latveesu tautā uz laikrakstu un redaktoru pleceem

guļ varen leela atbildiba. Laikraksti Latveesu tautā ir tee

prata un sirds izglitosanas un apkopšanas lidzekļi, kuri tukstoseem

izplatās tautā veenā pasā gada laikā, — eekam sevišķa grāmata

gadeem neteek izpirkta tukstoseem. — Musu laikrakstu redakto-

reem ir jo svēti peenakumi pret lasitajeem un pret rakstneekeem.

Pret lasitajeem, veela jeb satura un valodas ziņā, — pret rakst-

neekeem rakstneeku speķu izleetosanas ziņā. Leelās tautās, bez

leelās skādes preeks tautas, laikraksta redaktori jo beezi dzenas

pec lasitaju daudzuma, nelūkodami, kadeem lidzekļeem sasneedza

mērķi. Ja leelu tautu daži laikraksti mazāk eevero valodas labu-

mu jeb kreetnumu? vardnicas un gramatikas ziņā, tad tas leelās

tautas valodai daudz nevar darit posta, jo leelās tautas locekļi
dabun visās savās skolās kreetnu valodas izglitibu, — eekam Lat-

veesu skolās, kuras eeņem tikai zināmu stāvokli, preeks matēs

valodas macibas atlec maz laika. Labi vel, kas gājis cauri paga-

sta skolu, — preeks daudzeem un ipasi daudzeem vairāk ma-

citeem, kuri nav gājusi pagasta skolās, Latveesu grāmatas un

laikraksti ir un paleek veeniga valodas skola. Leelu tautu laik-

raksti var ir pavisam ne-eeverot zinibas arodus, — jo daudz

eestadēm un maciteem vireem uzdots gadat par zinibu izplatisanu
vārdos un rakstos. — Latveesu laikraksteem nu jāizpilda see lee-

lee robi. Tamdēļ Latveesu laikraksteem vajag but jo stipra pa-

mata visos dzives jautājumos un prata attistisanas lidzekļos; teem

nevajag padotees, ja manāma tautā kada skadiga vajiba eerasās

un nojēgumos. Saprotama leeta, — vireem, kas vada Latveesu

laikrakstus, vajag but dziļeem Latveesu tautas gara pazinejcem

unjutejeem: teem vireem vajaga but Latveesu tautas miletajeem,

tāpat tautas valodas pratejeem, miļotajeem: pee visām sim ne-

4*
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peeceesamām Latveesu redaktora ipasibām, teem vajag but visādi

maciteem, jo maciteem vireem, kas netik veen pazist Latvju tautu

un valodu, bet kas ari petijusi citu tautu tikumus, eerasas un

gara ražojumus, lai tee varētu apsvērt, cik un kas derigs Latveesu

tautai iz svešas tautas ņemtam mantām. Ja see musu viri, —

musu redaktori nestāvēs parleecinasanā un macibā uz stipras
klints, — tad musu visuvarigakee apgaismošanas un macibas

līdzekļi veltigi, pat skadigi, — tad musu nākamības ceribas varen

sasļuk. — Pilniga peenakumu izpildīšana pret lasitajeem apņem

sevi pilnigu peenakumu izpildisanu pret raktsneekeem: nepeeņemt

kaut kadu rakstiņu, lai tik pilditu avizi, bet censtees peevilkt un

darbināt labākos jav pazistamos speķus, jeb pamudināt un dot

eespeju attistitees jaunajeem ceribas pilneem spekeem. Te nu

gan redaktoram vajag izmanibas, izveicibas! Latveesu tautai, lai

tai gan nav tik maz, kā daži doma, tomēr ari nav daudz derigu

speķu preeks rakstneecibas. ' Viņu nav daudz ne tani ziņā, it kā

viņu nebūtu, bet tani ziņā, ka dazeem derigeem spekeem nav

eespejams strādāt Latveesu rakstneecibai par labu. Gandriz visi

derigee .speķi stāv katris savā deenisķā darisanā, un jo censigaki

kads derigs spēks izpilda savas deenisķas darīšanas, savus deenis-

ķus peenakumus, jo mazāk tam atlec laika, strādāt Latveesu rakst-

neecibas tirumā. Citās tautās, .ja kads gara un prata stradneeks

ar leelako sirdsapziņu izpilda deenisķus peenakumus, tas ar to

tulit aridzan strada un gada preeks savas tautas prata un gara

apgaismošanas caur rakstneecibu. Pee Latveeseem tas pavisam
citādi. Ja vel eeverojam, ka Latveesu derigee rakstneecibas

speķi, salidzinot ar citu tautu spekeem, gandriz visi ir viri, ku-

reem katra stundiņa ja-eevero preeks uztura pelyas, — tad varam

gan nojēgt, kamdēļ pee rakstneecibas kuplināšanas tikai daļiņa

derigo un vairāk macito speķu lidz strada un var lidz strādāt

Tagad, pec manām domām, nākusi pee skaidras parleecinasanās,
ka daudz daudz prata darba, kuru pee citām tautām izdara

eestades, bagāti jeb bagāti un maciti ■ viri, — ka daudz prata

darba, ko pee leelām un bagātām tautām izdara savrupas, grā-

matas un brosires, — no visa ta darba jo leela daļa ja-uzņem
musu laikraksteem uz saveem kameeseem. Mes taļaku parleecinati,
ka pee kreetnas un sekmigas laikrakstu darbibas vajadzigi kreetni

darba speķi, — un ka tamdēļ ari jaluko peedabut tādus speķus

pee laikraksteem; — bet tā kā daudz no derigeem spekeem ma-

teriela ziņā nespejneeki un peespeesti katru stundiņu strādāt

preeks maizes pelnisanas, — tad jagada un jārūpējas, lai teem
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varētu atlidzināt to laika gabaliņu, kuru tee. ja strada preeks
Latveesu rakstneecibas, atrauj savam deenisķam darisanām un

deenisķeem peenakumeem. Gran katram zināms, ka pasi Latveesu

laikraksti nevar nauda un pelņa merotees ar leelu tautu laik-

raksteem un tamdēļ no teem nevar cerēt un prasit tik bagatigas

atlīdzināšanas par gara razojumeem, ka pee leelajam tautām. -

Pee kada gala spreeduma nu lai nākam sini tik svariga jautā-

juma rakstneecibai par labu un par uzplaukšanu? — Visi, kam

tik cik necik svetiba laiciga manta, — visi, kam cik necik rup

musu rakstneecibas nakamiba, — visi, kas nav mutes un meles

patrioti, bet patrioti sirdi un parleecinasana, lai nak laikrakstu

vadoņeem paliga pee si nepeeceesamā un svetiga darba; otram kār-

tam, atkal visi laikrakstu vadoņi jeb redaktori, kureem vel deg

krūtis ceribas dzirkstele, kureem vel krūtis kvēlo ista tautas mi-

lestiba un cenšanās, raženi kopt tautas pratu un garu, — tee lai

nekalpo maku politikai jeb patigeem materieleem nolukeem, bet

lai apdoma jo dziļi un nopeetni savas sirdis, ka rakstneecibas na-

kamiba jo leela mera uzticēta viņu rokam un ka pec simtu ga-

deem spreedis un teesas par viņu jēgu un gribu, par

viņu patmilibu jeb isto tautas milibu. Ja pec simtu gadeem

musu tautiņas rakstneeciba bus kupla, tad musu laikrakstu re-

daktoru rinda uzskaitīs diženus jo diženus virus. ar ne-izdzesa-

meem burteem viņu vardi bus eerakstiti tautas rakstneeciba;

tauta atkal un atkal sķirstis viņu vaditos laikrakstos un smelsees

sev gara baribu, tauta atkal un atkal izņems iz viņu laikraksteem

un liks no jauna eespeest nemirstamos gara ražojumus sevišķās
grāmatās, kuras eesees zeltitos vākos, aprakstīs zeltiteem burteem

un glabās La'Lveesu ģimenēs kā svētāko un dārgāko rotu. —

To lai eeverojam sini deeniņā, kur ceribu pilni spe-

ram kājas rakstneecibas jaunajā gadu simteni!

Beidzot greezisimees pee trešās nāves, kurā var mirt 'tauta:

pee tiklibas jeb morāliskas nāves. Si nave ir visu navigakā

nave. Mes redzējusi vēsturē jo bagātas un jo gudras tautas,
kuras tomēr nika un izputēja tamdēļ, ka tām nebija stipra morāles

jeb tiklibas pamata. Cilvēka, tāpat kādas cilvēku kopības
tikliba parādās pret Deevu, pret valdibu, saveem tuvakeem un

pret sevi pasu.

Tikliba pret Deevu var paraditees vārdos un darbos.

Vārdos paradām tiklību pret Deevu, kad eeverojam zināmas

deenas un stundas, kurās ar Deevu, kā ar Tevu sarunajamees
lūgšanās, vaj nu tam pateikdamees par padaritu mums žēlastību,
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pamacibu un parmacibu, — vaj no Ta izlugdamees speķa

preeks meesas un dvēseles. Sarunāšanos ar Deevu cilvēks var

izdarit veens pats jeb kopa ar saveem braļeem, citeem cilvekeem.

Jo vairāk Deevam, ka visu cilvēku Tēvam patik, kad kada

cilvēku kopiba sarunājas lūgšanas ar To, jo tada koplugsana jeb

kopsarunasanas ar Deevu jav peerada zināmas kopibas savstarpigo
milibu un satiksmi, jeb veenpratibu jutas un griba pret Deevu.

Tamdēļ ari stāv rakstīts: kur divi jeb tris sapulcējas manā vārdā,

tur esmu viņu vidu. — Musu preeksgajeji jo uzcitigi eeveroja
tadu sarunāšanos ar Deevu un sis stundiņas viņeem un viņu pec-

nakameem nesušas svetibu. Dvēseles apkopšanas stundiņas sauc

atmiņā pagājušus soļus un pārkāpšanas, ved pee atzisanas

un labošanās nakamibā. Jaunākos laikos, Deevam zel, redzam

zūdam dažās ģimenēs un saimēs so nepeeceesamu garigu sarunā-

šanos ar savu muzigo Tevu. Vaj tee ir labi bērni, kureem sirds

nenesas sarunatees ar tevu'? — Katris kreetnis cilvēks teiks, ka

tadi bērni nekreetni bērni. —

Tiklibu darbos cilvēki var izradit pret valdibu un valsti, pret

saveem tuvakeem un pret sevi. Latveesu tikliba pret valdibu un

valsti ir jav no peenacigām eestadēm mantojusi atzisanu. Mes ar

leelu sirds meeru un preeku te peeminam, ka pee dažādām

viltus macibām un jukām pret valdibu nava nekur peedalijees
neveens Latvju jauneklis, kur visādu tautu jaunā pa-audze bija

apstulbusi un apdulusi un leelu grēku un kaunu padarijusi Kreevu

valstei; ar tadu pat sirds meeru un preeku mes atminamees, ka

Latvju saimne3ki, veci un jauni, bez nekādas uzaicināšanas un

bez it nekādas atlidzinasanas pasi ar savu uzturu un ar saveem

eeroceem, kadi tee nu bija deenām un naktim sargāja robežu,

kad kaimiņu gubernijās nemeerneeki jeb buntavneeki musu val-

dibai un valstei darija daudz raizes un rūpes.

Latveesi par seem saveem darbeem nav nekur un neka ru-

nājusi un izpaudusi, — un tas jau ir jo dabigi un saprotami

tamdēļ, ka Latveetis un valsts jutas sevi veenu un to pasu ķer-

meni. Kad es tagad te par so leetu sācis runāt, tad to nedaru

vis kaut kādas leelibas deļ, bet par atgadasanu un pamācīšanu

pecnakameem, lai tee vajadzigā bridi butu ceenigi savu tevu

valsts un likumu milestibā. — Tiklibu pret saveem tuvakeem,

t. i. pret citām tautām Latveesi, cik man zināms, pec speķa

eeverojusi: viņi nav izradījusi nedz ari izrada ķildas jeb naida

garu pret citām tautām. Loti velējams un cerams, ka ari uz

preeksu tā paliks. — Apsverot Latveesu tiklibu pret sevi paseem,
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mums daudz reizes Deevam zel itin skumji jānodur acis. Par

mantas pelnisanu un izteresanu jau peen,inets; tāpat peemiaets

par meesas uzkopšanu un uzturēšanu skaidrība un skistibā. Apaks
tiklibas vārda nevajaga šaura nojēguma saprast zināmus nozee-

gumus pret meesu, bet plaša nojēgumā, eeverojot visu Latveesu

sadzivi, satikšanu un saticibu. Ja es runāju par Latveesu vaju
tiklibas stāvokli savā starpā, tad ipasi domāju Latveesu sav-

starpigo saticibu, kas skaidri redzot ar tiklibu ir veenas saknes

bērni. Par tiklibu pret sevi paseem Latveesi vel lidz sim nav

nākusi pee pilnas atzisanas. Un ja mes, sodeen parleecinati, varētu

teikt, ka Latveesi ir turplikam par savstarpigu tiklibu nenāks pee

pilnas atzisauas, jeb nākusi pee atzisanas ne-naks pee izdarisanas

dzive, — tad, miļee tautas brāļi, mums nav vairs vērts velti

spreest un laiku teret, jo tad droši un ar parleecinasanu varam

teikt, ka putēs un niks Latveesu tauta, putēs un niks Latveesu

valoda un tad, protams, putēs un niks ari Latveesu rakstnee-

ciba, jo nava domājama tautas rakstneeciba bez valodas un tautas,

nava domājama tauta bez saticibas sadzivē. Tauta kā tada iz-

šķiras no citām tautām un reprezentejas citu tautu starpā caur

savu kopsadzivi; jo saticigaka un jo tikligaka si kopsadzive, jo

ceetaks, stiprāks un veseligaks ir tautas kodols un gars, kas tautā

peemit. — Ar nožēlošanu ja-atzist, ka Latveesu tautā atrodama

ļoti vaja savstarpiga saticiba. Nemeet pilsetneekus jeb lauce-

neekus, bagātus jeb nabagus, macitus un nemacitus, — visur ta

pate savstarpiga nesaticiba, kura sneedzas lidz bedigi savstarpigai
nicināšanai un zaimošanai, lidz ne-izdzesamam eenaidam un pos-

tam. Visur redzam neuzticibu un nesaticibu: cits par citu grib
but gudrāks, cits par citu grib but paraks lepnibā un balamutibā,
cits citam dara un strada pretim ar jo leelu sirdibu un kaislibu,
cits citam sauj koku ceļā, cits citam jauc ar nodomu ņirgadamees
darisanās, cits citam dara skādi, lai gan ari pats pee tam cees

skādi, — cits citu aprunā aiz muguras, cits par citu melneso,
cits citu zaimo un apsmej dzirdot un redzot. Daudz daudz reizes

gadijees peedzivot, ka leelās tautas, kuru vidū un starpā dzivojam,

par kadu viru jeb vira pulciņu dod daudz labāku spreedumu un

doma daudz labāki nekā Latveesi. Esam atradusi, ka daži Latvju
viri stāv ceenā un godā pee Kreeveem un Vaceeseem, — bet tik

lidz saduras ar saveem tauteeseem, tee teek pazemināti: Latveesi

ar sevišķu veiklibu un patikumu meklē un rokņajas pec lidztau-

teesu vainām un kaitēm un cik tik spēdami smade un peļ virus,
kuri visādā ziņā jo godājami.
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Tāpat ari dažās Kreevu leelajās pilsētas dzirdējusi, ka

Kreevi leeli un uzteic Latveesu kārtu, kā deenastneekus un

kreetnus darba cilvēkus, veenalga kadu darbu tee izpilda;

bedigi atkal otrādi dzirdam no Latveeseem ka tee veens ar otru

nemeerā, kad tee sanāk sakarā un atkarā ka darba devējs un

darba daritajs, jeb runājot ar visparigu valodu, kā kungs un

deenastneeks. Varetum te itin pamatigi un plaši peeradit, kam-

dēļ pee Latveesu tautas psichologijas tas tā ir, — bet tas no-

vestu mus par talu no ista preeksmeta. — Tagad tik janak pee

atzisanas un spreeduma, ka si savstarpiga nesaticība iraid tautas

nelabais, ļaunais gars, kurs meklē eeraut tautu postā un bojā. Ja

nav saderigi un veenpratigi tautas locekļi, tas peerada, ka tautā

eeveesees netiklibas tārps, kas apkremj saknes tautas dzivibas

kokam; tada nesaticiba gaisi peerada, ka tautai zudis tautas gars.

zudusi tautas apziņa, zudis kopigs centeenu centris. Ja butu kopigs
centeenu centris, tad nenidetos un neklistu uz viseem vejeem, ne-

dalītos, ne šķeltos un ne pretotos cits citam uz katra soļa. Ja

gaisi un skaidri redzetum savu centeenu centri, ta mes ne skatitos

cits uz preeksu un cits atpakaļu, cits uz labo un cits uz kreiso

pusi, —- bet visi tuvotos savam centram, mērķim, cits varbūt

lenaki un cits atkal žiglāki, — bet tomēr arveenu cits, veenpra-

tigi cits pakaļ citam un ne cits pret citu. — Deevam, laizot Latvju

tautiņu citu tautu starpā, bijis savs gudrs nodoms un nolēmums;

ja nu mes caur nesaticibu, t. i. caur savstarpigo netiklību iz-

šķēržam un skelam savus speķus, putinām sevi pašus, nicinām

un nāvējam, — tad strādājam un grēkojam pret Deeva gudribu

un nolēmumu. — Pee sās pasaules laimigas dzives gan vajadziga

materiela manta un intellektuela jeb prata manta, — bet jo
vairāk un nepeeceesami vajadziga tikliba, tiklaba pret Deevu.

pret valdibu un valsti, pret tuvakeem un valstsbraļeem un aridzan

pret sevi paseem, — mums jo vajadziga, jo nepeeceesami vaja-

dziga tikliba citam pret citu, vajadziga savstarpiga saticiba, kura

tikai ceļas, zeļ un kuplo caur savstarpigu milestibu, — mi-

lestibu un atkal milestibu. — Tamdēļ visi, kas sa-

nākusi ne tik patērzēt un laiku pavadit, bet nopeetni apcerēt to,

kas bijis, kas tagad irraid un kas varētu but, — ja ne tikai ar

muti miļojam Latveesu tautu, bet ar sirdi un dvēseli, — tamdēļ visi

sēsim ne tik ar vardeem, bet ar darbeem un preekszimi savstar-

pigu saderibu un milestibu tautā, jo bez milestibas nav domājama

savstarpiga sadzive, bez savstarpigas sadzives nava domājama

tautas dzive, — nav domājama pate tauta. Kas ses un kops
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savstarpigu milestibu, tas ses un kops savstarpigu sadzivi; kas

ses un kops savstarpigu sadzivi, tas kops un kuplinās tautas dzi-

vi, tas strādās preeks tautas dizanas nakamibas un aridzan preeks
tautas rakstneecibas, jaukas un dizanas, — jo rakstneecibas nā-

kamība nav nekas cits ka pašas tautas nakamiba. Tamdēļ, ja

gribam tautas rakstneecibai nakamibu, tad būsim visos cen-

teenos un dzives apstākļos sava starpa — brāļi, —

brāļi, — brāļi!

Eevedums

Latveešu mitoloģijā jeb veco Latveešu ticibā

no lektora J. Lautenbacha.

Latveesu literatūras 300 gadu svētkus svinot, ir pilnigi

veetā, atgadinatees Latveesa gara vispirmakās kustēšanās, kuras

visizcilākais un visceenigakais auglis ir Latveesu mitoloģija,
deevu ticiba. Si jav ir pasu muzigo deevu izcelšanās vēsture ;

si jav rada cilvēku viņa deevu radneecibā; ta jav ir tautas vis-

vecākā maciba, zināšana un ticēšana, tā tad tautas literatūras

vispirmakā daļa, tās muzigais pamats, tās visvecākā dzeja.
Meto da. Mitoloģiju zinātniski apstrādājot ir četras me-

todas leetajamas: vēsturiska, komparativa, kritiska un spekulativa.,
Vēsturiskā metoda (ko leetajusi Jānis Lazicius, vec. Stenders v. c.)
mums ceļ preeksā mitoloģijas veelu, dažādas ziņas par deeveem

un visu, kas uz seem atteecas, krādama un aprakstīdama. Kompa-

rativā, salidzinataja metoda (kuru eevērojusi slavenee salidzinataji

mitologi, kā: Adelberts Kuhn's un "W. Maimhardt's), dazadu

tautu mitus jeb deevu teikas salīdzinādama, atrod viņu savadibu

un radneecibu. Kritiskā, izsķireja metoda, nu peenakdama klat,

izšķir, kas kadā mitoloģijā ists, no tās pašas dabiski izaudzis un

kas tani peejaukts svešs klat. Spekulitivā jeb izdibinātajā metoda

beidzot runa tad vardu, kad pirmajās vairs mums neka nevar pa-

teikt. Si izleeta visus pirmako metodu panākumus un tad ta

sneedzas leetai lidz dibinām, to pateesi izdibinādama. Tai ir pee

5Rakstu krājums IV.
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tam vel leelais pulks eerocu, vel citu metodu pee rokas, ka:

indukcija, dedukcija, analitika, sintētika etc. Ta ķeras leetai pee

pašas saknes, eet atpakaļ lidz paseem vispirmakeem principeem.
Kamēr viņas tris metodas grozās visvairāk jutekļu valsti, ap redzamo,

tamer si spekulativā nogrimst vistirakās domāšanas dziļumā, iz-

dibinādama katras leetas un būšanas vispirmako celonu. Kamēr

viņas tris aplūko gabalos (%a{r' £xaaxov), daļās (sv jJLepec), tamer si

spekulativā metoda apķer leetu pec vispariguma (xafr6Aov), visno-

talibā. Ta atrod savus principus cilvēka dvēseles spējā, izmēro-

dama cilvēka pratu. Sis darbs, si izmerosana nav vis veenas

deenas darbs, bet gadu simteņu un gadu tūkstošu panākums.
Kas vispirmak raudzijusi pec sis metodas izmērot cilvēka pratu,

tee ir Aristoteles un Kants. Si filosofiskā metoda, uz visparigumu

eedama, leetas nojēgumu panākdama, ir veenigā, kas mums se

musu eevedumā leeti der.

I. Vispirmaka ticiba, jeb daudzdeeviba.

1. Ticibas nojēgums. Mitoloģija ir no miteem

jeb Deevu teikām, varoņu teikām un pat no pasakām, ja no

visām gara mantām sakrātā kādas tautas vecā deevu maciba. See

stāsti, sis teikas un pasakas ir no senlaiku ticigo un. apcerigo
cilvēku sirds izviruši, ir so cilvēku domāti, apcerēti un ticēti.

Un ja nu meklējam mitoloģijas sirdi un serdi, tad atrodam, ka

ta ir ticiba. Zem ticibas jeb reliģijas mes saprotam visnotaļ cil-

vēka atteeksanos uz deevu pec Hegela: (®te be§ sDčeu=

fdjen £U $ott), jeb cilvēka sirdspratu, ko tas tura pret Deevu

(pec Teichmūllera: 2)ie ©eftitnung beš āJcenjdjeu ©ott); tā tad

saprotam zem veco Latveesu, musu sentēvu ticibas viņu atteeksa-

nos uz saveem deeveem, viņu sirdspratu, ko tee turēja pret sa-

veem deeveem, viņu apceri, ar ko tee apcerēja savus deevus, par

teem domādami. Latveeseem bijis daudz deevu, kam tee ticējusi,

ko tee apcerējusi un domājusi. Ja nu jautajam: kā tas nākas,

ka Latveeseem bijusi daudzdeeviba? — tad atrodam vispirms uz

tam atbildi, visu citu pasaules tautu mitologijās eeskatidamees,
ka tas tā visur bijis, ka visu citu tautu vispirmakā ticiba ir ari

daudzdeeviba. Un ta ir dabiga vajadziba. Ta dibinās uz pasa

cilvēka gara eespejām un so attistibu un izkopibu.
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2. Jutekļi un prāts. Peeci jutekļi jeb tā sauktee

jušanas prati cilvēkam gan jav no matēs meesām doti lidz; bet

viņa gara prāts parādās tik lēnam un veļu un ta gara eespejas:

apcerēšana, domāšana, apķeršana savā izveicibā (sE,iq) nak gaismā
tik caur gara darbināšanu, caur skolosanos, lidz viņš tad tik at-

topas idejās; jo gars ir domu darbiba un so paradisanās. Tas

jautājums, vaj cilvēkam idejas eedzimusas — kā doma Vācu fllosofs

Leibnic's — jeb vaj cilvēka dvēsele ir tabula rasa, peelidzinama
baltai ne-aprakstitai papira lapai, t. i. ka idejas nav eedzimusas,

ne teoriskās ne morāliskās, bet ka tās tik ir cēlušās caur jutām
un apceri (@enfation, 9ļeflerion) — kā to maca Angļu sensualists

Locke — tas mums se nav eeverojams. Mums se tik no svara,

attaptees, ka cilvēka gars un idejas tik lēnam un veļu izkopjas
un pager leelu skolosanos, un sini ziņā gandriz it visi pratneeki
veenis pratis. Kā tas redzams pee veena cilvēka izglitibas un

attistibas gajeena, tā tas nomanāms ari pee veselas tautas. Tauta,

savā bernibā dzivodama, ir tāpat kā bērns savā jaunibā, pee ka

vispirmak tik ta jutekļi parādās. See tautai, dabas matēs klēpi

sēdot, no sis māmuliņas peesķirti vispirmakai leetasanai. Un see

jutekļi, sis dabas matēs dāvanas, atdara cilvēkam, atdara tautai

leelu sevišķu raibum raibu pasauli, valsti, ko varam saukt par

jutekļu valsti. Un si jutekļu valsts nošķiras no kādas otras, pa-

visam citādas valsts, ko sauksim par domu jeb gara pasauli, valsti.

3. Idejas. Abas sis pasaules, valstis izšķiras veena

no ofcras ta, ka meesa un gars, sķeetamajs (to ooxouv) no esoša

(to ov), ka paraditees no but. Pirmā leek mums noskārst caur

musu jutekļeem daudz leetas (to? 7zoXkd), kas visas mainigas un

iznioigas, otra — domu valsts — ved galu gala visu, visas muzi-

gas idejas atpakaļ uz veenu (to sv) visaugstaku ideju (t6 elbos, ibeoc).
Si ir Hegela konkrēta ideja. Schopenhauers nosauc so ideju par

unitas ante rcm. Si unitas ante vem, (ko solastiki saukā par univer-

salia ante res), ko mes lidz ar Platonu sauksim visnotaļ par ideju,
si ir ari ta pate Spinozas subskantia, t. i. ta, kas pate sevi ir un

caur sevi top apcerēta (id, guod mse est et per se concipitur). Si

visaugstākā ideja, sis muzigais veens parādās mums jutekļu valsti

tik ka raibs daudzums, visādi mainidamees. Ta ir redzama

pasaule. Ar jutekļu spēju veen ne muzam nevar noskārst so pa-

sauli, ka pastāvošu zem idejām; caur viņeem veen nevaram

noģist, ka sis eet atpakaļ uz veenu ideju. Lidz idejām un tad

lidz veenai idejai mes notopam tik caur dziļu domāšanu, caur

spekulativo metodu, tad, kad caur abstrakciju — veenu blakus

5*
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ipasibu pec otras atvilkdami nost — nākam lidz muzigajām

idejām un tad lidz pašai visaugstakai idejai. Platons domāja kā

visaugstāko ideju, kas stāv par visām citām, labā ideju. Ta dod

atzitam pateesibu un atzinējam preeks tam speķu. Ta ir atzi-

sanas un pateesibas celons un ta pat visu citu ideju celons. Ka-

mēr citām idejām, lai tās butu, sis vajaga, tamer sij citu nevajaga;
ta pate sev peeteekosa. Sis sev pašam peeteekosais labajs ir tas

visnotaļ, absolut labajs. No si labā, no sis visaugstākās idejas,
no sis Spinozas substancijas varam domāt ne-izskaitamas, bez-

galīgas bet starp tām jaudājam tik divi zināt, tās ir:

domāšana un izplatijums. Tadā vizē esam tad so ideju definējusi.
Mes definējam, aprobežojam kadu preeksmetu tikai tad, kad to

no visa pasaule nošķiram; kamēr distinkcija to atšķir tik no

kādām leetām. Ja nu kadu leetu esam definējusi, tās differentia

specifica atradusi, tad mes esam viņu apķērusi, dabūjusi viņas

nojēgumu, unitas post rem, Hegela abstrakto ideju.
4. Deevu izcelšanās. Ja nu ņemam nemacitu

meza cilvēku, kam no dabas un tās likumeem nav nekādas zinā-

šanas, — kādas dvēseles eespejas pee ta tad visvairāk parādās?
Mes jav zinām, ka viņam ir visi jutekļi, un ka ta saprašana un

prāts vel it maz izkopti, bet ka viņa apcere, zinatnigai domāšanai

vel pilnigi trūkstot, ir totees jo dzivaka. Ar ko viņš nu, tās da-

žādās pasaules leetas un visādus notikumus ap sevi eeraudzidams,

bet neizprasdams, nezinādams, ar ko viņš gan tās un tos nu

uzķer? Zināms ar saveem jutekļeem. Ko gan jutekļi maca? —

Tikšanu un netikšanu (
c

y]Sovrj xcd XuTcrj). Un dabas cilvēka dzivā

apcere pārvērs katru tam neizprotamu dabas notikumu dzivā

teļā. Ņemsim kadu peemeru. Ir saule un pec negaiss. Preeks

sa dabas cilvēka acim teek sasperts specigs ozols sķerpeļu sķer-

pelēs. Tas it tā notika, it kā kad jājējam nevaidams zirgs jav

reizam kadu koka gabalu saspardijis. Un sis dabas bērniņš, pee

sava ganāmā pulka kavedamees, aridzan ar izbailēm redzēja
skaidrās debesis uz reiz apmacamees tumsas; tas ar it kā tadu

vectēvu ar savām murgainām acim paredzēja tur augšā. Tas vairs

nav pee savejeem, tas ir iznicis, — ka tas nomiris, to sis dabas

bērns vel neprot apzimet — tas viņa gimi tur padebešos pama-

nījis; tas it tads pats izskatijās, kā citreiz, kad tas, vel starp

citeem būdams, kādreiz dusmojās; redzēja jav ari gandriz kā

viņu sirmo kumeļu, ko tas labprāt jāja. Ja, ja, tas viņš ir!

„
Vectēvs rajas!" Jaludz, lai viņš savās dusmās rimstas. Viņš

laikam ko grib, jārauga izzināt, ko, Te, luk, nu sakas pērkona
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peelugsana un zeedosana, ar ko it kā ar kadu kukuli cenšas to

peebalvot; te sakas pareģošana. Tā dabas cilvēka apcerē ir celees

specigais deevs Pērkons un mes atrodam se viņa supļa veetu.

Otru peemeru. Ir apmacijees, dzestrs, nepatikams laiks. Tam

pašam dabas bērniņam pee savas ganiklas sodeen it grūti klajas.

Nepeeteekosais apģērbs, kazlēna jeb jera saplisusā ada to maz

spej sildit. Tas salst. Te atspid caur tumsajeem makoņeem

siltā saulitē. Noskumušais vaigs top nu ligsms; nu tik dzeedat

un nu rodas dzeesmas par Saules-mati, Saules-meitām v. t. t.

5. Daudzdeeviba = politeismu s. Tadu dabas

notikumu, kas vispirms savā istenā ipasibā nemacitam meza cil-

vēkam pavisam neizprotami, tadu dabas notikumu ir -daudz:

tumsa un gaisma, deena un nakts, saules lekšana un no-eesana,

menesa starpas, migla un mākoņi, vētra un negaiss ar savu postu

un svetibu, gadskārtas, vasaras un zeemas saule, gaiss, ūdens un

zeme ar saveem dzivneekeem; beidzot cilvēks pats savā sakarā

ar visu pasauli un caur savu nezināšanu bailēs un atkarā no

visa v. t. t. Viss tas, kopām ar preecibu un ligsmibu veenkart,
kas ceļusās caur gaismu un siltumu un kopām ar skumjibu un

trucibu otrkārt, pārņēma un pārplūda tā cilvēka jutas, peepildija
tā viņa sirdi un apceri, ka tam vajadzēja atveeglinatees, atpe-

stitees, un tas notika tad, zinātniskai dabas pazisanai trūkstot,
dabas speķus dzejiski personificējot, eeterpjot dabas notikumus

cilvēku atgadījumu veidā un vizē. Un se tad esam atradusi

daudzdeevibas ceļonus. Tada daudzdeeviba, kā jav sacijām, ir

bijusi eesakumā visām pasaules tautām.

6. Labs un ļauns, taisniba un netaisniba,

grēks un sirdsapziņa. No laba un ļauna, no taisnības un netais-

nības atzisanas uz sa stāvokļa vispirmak nav vel ne jausmas.
Se sini ziņā vel pilniga veenaldziba (Snbtfferentiēmuš). Se vis-

pirmak ir labs tas, kas tik, un ļauns tas, kas netik. Un taisnibas

un netaisnibas nojēgums rodas daudz velak un grēka atzisana

visvēlāk. Ja, daudzdeevibā pa daļai nemaz. Si atzisana gadās

pilnigi tik tad, kad jav cilvēka apcerē dzivo veens taisns deevs.

Grēka nojēgums ir tas, kad veens cilvēks padara otram kadu

sliktumu, ļaunumu, pee tam eeverojot, ko deevs par to teiks.

Labu peemeru preeks tam dod mums Jāzeps, sacidams: Kā

lai tik leelu ļaunumu daru un pret savu deevu grēkoju? Ļaunumu
tas padaritu savam kungam, ar ta seevu eelaizdamees, un skatotees

uz deevu, tas butu grēks. Bet te jav esam gabaliņu no meza

jeb dabas cilvēka nost un musu preeksā stāv jav zināmas kultūras
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cilvēks, kas vairs nesajauc labu ar to, kas tik; kas jav zin, ka

ļauns var ari tas but, kas tik un labs turpret ari tas, kas netik.

Tas nav vis vairs dabas cilvēciņš, kas vel neka nezin no grēka;

te jav atrodam cilvēku, kas no jutekļu verdzibas atsvabinajees,
kam jav zināma sirds. Se jav peedalas pee deeva apcerēšanas

prāts zināmā attistibā, izkopibā; te jav deevs nav vairs caur

jutekļeem celees, nav vairs redzams, bet tas nu ir caur pratu

apcerēts, ir tā tad neredzams. Se jav aiz jutekļeem eesakas gara

valsts. Se jav atrodam ticibu, reliģiju, nav jav daudz taļak attis-

tijusees, ka jav uzrapusees kapeenu augstāk. Se jav tik veens

deevs, pate personificētā taisniba, (ocxacoauvyj).
7. Ticibas attistibā. Lai gan, kā jav minēts,

cilvēkam, tautai taļak attistotees, garigi izkopjotees, vispirmakā
ticiba ta pate nepaleek, tad tomēr ta nenoturas ar tautas attis-

tibu veenos soļos. Un tā mes redzam, ka tauta, kas sasneegusi

apbrinojami augstu izglitibas stāvokli, vel paturējusi ticibu, kas",

lai gan iztinusees dažā ziņā no vispirmakeem bērnu autiņeem,

tomēr stāv vel uz pirmā zemā kapeena. Greeķi pr. p. ticēja tā

pat daudzdeevibai kā Latveesi un leelais pulks citu tautu un

palika ari pee daudzdeevibas, kad tee jav bija sasneegusi ap-

brīnojamu kultūras stāvokli. Celons pee tam ir pa daļai ari tas,

ka tautas locekļi visi veenadi neattistas. Kamēr tautas augstakee,
labakee gari, viņas gudree (oE aocpoo), caur savām leelām dāvanām,
leelām zināšanām, pr. p. Sokrates, Platons, Aristoteles v. t. t. jav
daudz gadu simteņu preeksā, tamer tautas vargulisi, mazpratiņi,

plānprātiņi, ar savu leelo nezināšanu, vel nespēj atrautees pat no*

viszemākās ticibas, pat to vel neizprasdami. Un reliģijai tak

vajaga but preeks viseem, sevišķi preeks gara varguliseem, kas

ari iztaisa visleelako pulku, puli (Platona ol %oXXoi). Tadeļ reli-

ģijai jāir ūdenim, kurā zilons lai peldētu un jers lai bristu.

8. Musu petijuma peenakums. Vispirmakā ze-

mākā ticiba ir celusees caur jutām, visvairāk caur bijāšanās jutām,

vel neizprotamus dabas speķus un notikumus ar vel nemacitu

pratu un saprašanu apcerejot. Macitam prātam, kas veen ved

visu uz veenibu, uz valditaju un kartibas turētāju atpakaļ, vel tik

daudz kā nemaz nepeedalotees, izplūst jutas leela daudzumā un

rosigā apcere izstalto viņu preeksmetus dzivos teļos, pulks
deevos un deevēs. Un daile, kas ari dzivo jutekļu valsti, se nu

dzemde tiklab jauko kā ari nejauko. Tā tad see dccvi un sis

deeves dzivo un dzivos muzigi dailē un sevišķi visu daiļu aug-

stākajā poēzijā.
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n. Velaka ticiba jeb veendeeviba, bezdeeviba, visdeeviba.

Pee vispirmakās ticibas, kas celusees tautu bernibā, pa lee-

lakai daļai nevesturigā laika, mums nu jāmet acis uz velako

ticibu, kas eerodas tik vesturigos laikmetos. Kamēr vispirmakā
ticiba ir tāpat kā tautas dzeja, visas tautas sacerēts lolojums,
tamer velaka ticiba, mākslas dzejai peelidzinadama, ir tik dažu

religiju-geniju un pratneeku stadits auglis, sacerēts un izdomāts

riks. Un ta ir atkal psichologiska vajadziba. Kā nemacits dabas

cilvēks savā aptumšotā prātā, no jutekļu vareneem eespaideem

pārņemts un apslodzits, meklēja atsvabināšanas un atpestisanas
dabas speķu un notikumu personifikācijā, tāpat cenšas macits

kultūras cilvēks, savā apgaismotā prātā apcerēdams un prātodams,
atrast visu redzamo un neredzamo leetu pedigo celonu, uzeet

visa muzigo pamatu, pee ka peeķertees. Si ir prata zināma cen-

šanās un caur so rodas, kā pasa deeva macitas, vēlākās ticibas,

veena otru gāzdamas, vaj celdamas. Klausisimees nu kādus

reliģijas filosofus. Pee teem nāksim skaidribā, kurā dvēseles

spējā reliģijas istenā veeta un cik reliģiju formas pavisam

domājamas.
1. Heg c 1 s.*) Hegels ir lidz sim visleelakais reliģiju

filosofs. Viņa domas par so preeksmetu atrodami izsacitas viņa

reliģijas filosofijā, divi beezos sējumos. Viņš aplūko cilvēka tris

dvēseles spējas, jutas, apceri, pratu domas (©efiiljf, SSorftettuug,
SSermtttft, 2)enfen), un tad smalki ismekle, kurā no sim varētu but

regilijas istenā mājas veeta.

a) Jutas. Visleelakais Vācu teologs Schle'ermachers

bija macijis, ka reliģijas veenigais sēdeklis esot jutas. Hegels

tam pretodamees atrod, ka jutas, kas ari lopeem, nevar but

reliģijas ceeniga mājas veeta, tadeļ ka tanis nav laba un ļauna

izšķirība, ka tur stāv negodigais blakus godigajam v. t. t. Ar

vardu, tada reliģija esot preeks lopeem un ne preeks cilvekeem.

b) Apcere. (šßorftettung). Sini dvēseles spējā, kur jav

gars parādās, atrod Hegels isteno reliģijas sēdekli. Apcere jav

pārak par jutām, ar to jav uzķeram jūtamos preeksmetus. Sij

spējai peekrit ari ticēšana, un ticēšana ir bezlidzekļu zināšana

(UttDermtttelteS, unmttteibareš SBiffcn). Kaut gan apcere tiras do-

māšanas skaidrumu nesasneedz, nepeesķir tiru zināšanu, tad to-

mēr ta ir zināma zināšana, ta ir — sakņodama jutās — jutiska

*J Hegels virzees pec Platona, G-iordanoBruno, Dc Oartes un Spinozas
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zināšana (finnltdļeē SBtffen); reflektēdama, t. i. apcerēdama ta jav
sneedzas lidz domāšanai. Si dvēseles spēja, apcere, ir reliģijas

un katras dailes lauks. Ja reliģija no sim robežām grib tikt ara,

tad tai japaleek par filosofiju.

c) Domāšana, prāts (sSer nuitft). Se ir ticēšanas,

bezlidzekļu jeb nemetinātas zināšanas gals; se ir tiras domāšanas,

t. i. lidzekļu jeb metinātas zināšanas lauks, (oermtttelteš SStffen). Se

parādās gars sava pilniga attistibā. Gars ir preeks sevis but

tikušā ideja (bie 31t ifjrem getangte Sbee), kuras objekts

un subjekts ir nojēgums Gara formāla būtne (2Be)eu) ir

briviba. Tani formā, kur tas atteecas pats uz sevi, tas ir subjektivs

gars un kā preeksmets tas tad ir preeks antropoloģijas, faino-

menologijas un psichologijas. Viņa attistibai ir tris kapeeni: ap-

ziņa, patapziņa un prāts jeb jēga (SSernunft). Otrkārt tas ir ob-

jektīvs gars ir absolūtā ideja, pee sevis būdama (cm fid) feteub

Platon xalF dox6). Sis parādās taisnibā (m šftedļt), moralibā un

tikliba, (tlt ©tttltcflfett). Treškārt tas ir absolūts gars, tas ir sub-

jekti vā un objektivā gara veenibā. Lai gan kā tads tas jav pa-

rādās ari daile un reliģijā, tad tomēr visjaukaki filosofijā. Dailē

un reliģijā manifestedamees, tas tur ir vel apcerē eeslodzits, ir

jutiska, nemetināta zināšana (ftiīnltdjeS, unmtttelßareē SBtffcn) un

nav tur vel savā skaidribā, pee kuras tas tik filosofijā top, pa-

celdamees un nogrimdams tirā domāšanā un abstraktā zināšanā,

kur absolūtais gars pats sevi doma. Si ir Hegela absolūtā gara

reliģija; viņa gara filosofijā.

Pec sis spekulatīvas daļas, kur ari kultus apstrādāts, Hegels

tad izņem vesturigi cauri visas ticibas, kādas viņam tikušas pa-

zistamas, pee kam tas viņas dazadi karakterize, pr. p. nosauc

veco Greeķu ticibu par jaukā reliģiju (9teftgton be§ ©djotten).

Viņš pec tam virzas pee tam, ka Greeķu dzeesmineeki un mak-

slineeki sos deevus savā apcerē izkopusi, tzstaltojusi un uzglabājusi

savos meistara ražojumos. Tā kā tas nu pateesi pārak jauki iz-

darīts, tad Hegels pec si notikuma uzskata Greeķu deevu ticibu

par jaukā ticibu. Tāpat varētu ari veco Latveesu ticibu saukt

par jauko ticibu, skatotees uz viņu deevu jo jaukeem veideem,

kadi tee apcerēti un izstaltoti musu mitos, musu tautas dzeesmās,

veidi kā: Jupis jeb Deevs, Deeva-deli, Pērkons, Perkon-deli,

Debess-kalējs, Saules-mate, Saules -meitas etc. Visi see deevibu

veidi ir caurum cauri zimigi, daiļi, un no aistetikas stāvokļa

varētu tā tad ari veco Latveesu ticibu nosaukt par jaukā, daiļā

reliģiju.
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2. Teichmūllers. Sis ir visjaunākajam laikam pee-

deross pratneeks, prof. G. Teichmūllers. Lai gan viņa reliģijas

filosofijā vel nav isnakusi no speestavas, tad tomēr man ir bijis

eespejams ta macibu macitees pazit un eegaumet. Hegels ir gan

savas reliģijas filosofijas spekulatīvajā daļa atradis ticibu isteno sē-

dekli. Ta ir apcere, kurai peekrit ari ticēšana. Bet tad viņš

eedala un aplūko dažādas ticibas visvairāk vesturigi. So starpa

gan ir kristigā ticiba visaugstākā; bet no viņa spekulativā stā-

vokļa ir viņa visaugstākā reliģija domāšanā, filosofijā, kur vis-

jaukaki, visbrangaki parādās absolūtais gars. Tada reliģija tik ir

preeks filosofeem. Teichmūllers nu nak un spekulativi eedala un

aplūko visas dažādās ticibas, tiklab tās, kas atradušās un atrodas

tautās, kā ari tās, kas tik pratneeku apcerētas, izdomātas un vel

nekur nav eevestas. Un viņš atrod par visaugstāko ticibu —

ticibu no absolūtās personas. Ta ir kristigā ticiba. — Greezisimees

nu pee prof. Teichmūllera reliģiju eedalisanas. Viņam iznāk

četras virsdaļas ar trim apakšdaļām, kas kopām iztaisa septiņas

reliģijas formas, proti:

1) projectivas reliģijas:
a) bijāšanas reliģijas daudzdeeviba),
b) taisnibas jeb grēka reliģijas fveendeeviba),

a) samaisita taisnibas reliģija (pee Zideem),

13) tira taisnibas reliģija (pee Judu praveeseem);
2) ateisms (bezdeevibaj —

pareesanas stāvoklis cilvēka at-

tistiba, domu maldisanas, mazizglitiba;

3) panteisms (viscleeviba), -pee Jndeeseem, filosofeem v.1.1.;

a) prometeisms (kustiba, darbiba, xcvrjacs, — darbu

svētums, pr. p. pee Budisteem),
cc) valstsentusiasms (Groethes Fausts savas beigas),

(3) baznicas entusiasms (AI. v. Ottingens),

yj dailes entusiasms (Fr. v. Schillers),

b) misticisms, (ekstāze, kvietisms),

c) Hegela domāšanas reliģija, (pee Bramiņeem).

4) kristiga ticiba.

Profesors Teichmūllers, kā redzam, savilcis visas reliģijas
formas kopā, kādas tās tik veen domājamas. Viņš ir apķēris
visas reliģijas, tiklab tās, kas pastāvējušas un no kurām vel daudz

pastāv pee dažām tautām, kā ari tās, kas paradījušās tik pee

dazeem augstāku dāvanu vireem, pratneekeem. Pee savas loģikas
un metafizikas (®ie ttnrfltdje uub bie fcfjetn&are SBelt. Sfceue (Srunb*

legung ber āJcetap|t)[tf. SBrcžlau, 1882.) eedams, kur viņš uzķēris

6Rakstu krājums IV.
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vel veenu, no filosofijas lidz sim maz, no Hegela gandriz nemaz

ne-eeverotu dvēseles darbibu, proti kustēšanos, xfr7]otg, (ißetoegung),

viņš nu spej, ka patlaban redzējām, noteikt, kādas reliģijas formas

ir bijušas un, kādas visnotaļ domājamas, kādas pavisam var but.

111. Veco Latveesu ticiba (bijāšanas ticiba).

1. Bijāšanas ticiba, — jaukuma reliģija. Visas

reliģijas un reliģijas formas aplukojuseem, mums nu ja-attopas,
kada reliģijas formā tagad veco Latveesu ticibu, kā viņu laimi lai

lejam. Nu, kā jav pee Hegela redzējām, tad veco Latveesu ticiba

atrod lidz ar visām citām ticībām savu veetu apcerē. Ja ari juta

(sevišķi bijāšanās juta) kā viņas mate to dzemdējusi, tad jel ap-

cere uzskatama par tās audzinātāju un apģērbēju, kas tai šūdinā-

jusi raibum raibos svarciņus, un tevs tai ir veco Lalveesu gars

savā bernibā un jaunibā. Atskatotees uz prof. Teiciimūllera

eedalisanu, mums japeereķina veco Latv. ticiba projektivai reli-

ģijai un proti ta peeder lidz ar Greeķu, Romneeku, Skandināvu

un citām ticibām pee tām, kas cēlušās no bijāšanās reliģiju

šķiras, bet tad lidz grēka reliģijai attistijusās. Zem projektivas

reliģijas prof. Teichmūllers saprot to, ko jav eeverojām, veco

Latveesu reliģijas izcelšanos radidami. Dabas cilvēks caur arigeem

dabas notikumeem, pr. p. caur pērkona rūkšanu un speršanu,

savās jutās kustināts, aiztikts, apcer, veenteeso dabas notikumu

nepazidams, to pec savas (cilvēka) vizēs, viņu sajaukdams un sa-

lidzinadams ar saveem jav pazistameem notikumeem, un met tā

(projicit) so savu apceres augli uz aru. Pērkons nu jaj kā viņa

vectēvs un rajas tāpat kā sis; ..Saule brauca pa šiliņu dzelteneemi

kumeļeem;" „Deeviņs kapa no kalniņa ar sudraba meteliti" v. t. t.

Tā tad nu esam atradusi savu veco Latveesu ticibas stāvokli

citu reliģiju starpā. Mes nu zinām, ka musu vectēvu ticiba nav

nedz augstāka nedz ari zemāka kā pr. p. veco Greeķu, t. i. vis-

augstākās vecās kultūras tautas ticiba, ko Hegels nosauc savā

ziņā ar pilnu pateesibu par jaukuma reliģiju. Un dažā labā ziņā

mes varam peelidzinat veco Latveesu ticibu un mitoloģiju veenigi
sis slaVenās tautās mitoloģijai un reliģijai. Ta pate cilveciba un

dzivā alaz meru zinātajā un turētajā apcere un ta pate tkapovņs

(jautriba) uzejama veenas tautas mitoloģijā, kā otras. Un velti
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meklējam pec bezmeribas, kada ta Indeesu reliģijā, un pec par-

leecibas (Ungefjcueididjiett) un tumsas nelaipnas būšanas, kada ta

meklējama un sastopama Skandināvu mitoloģijā. Veco Latveesu
ticiba ir tāpat, kā viņu dzeja, miliga jaukuma dzeesma.

Sirsniga un laipna ir Latveesa istenā daba un sis zime viņa

ticibai eedzimusi.

2. Ticibas daļas. Latveesu mitoloģiju se savā ko-

dolā kā ticibu uzķērusi, mes nu teekam skubināti, apskatitees pec

pašas ticibas daļām. Un tās mes visdrošāk noteecam, ja atgadi-

namees atkal cilvēka dvēseles spējas. Sis ir savā veenkartibā

tikai tris: domāšana, gribēšana, kustēšanās. Pec sim tad iznāk

(pec prof. Teicbmullera) veenigi tris pašas reliģijas daļas, proti:

a) dogmatika (ticibas maciba),

b) etiķa (tiklibas maciba) un

c) kultus (deevkalpibas maciba).

Sis daļas katru sevišķi apstrādāt se ne-eekrit. Tas snee-

dzas par eeveduma robežām pari.

3. Deevibu sastadijums. Mums nu vel jāpaka-

vējas pee daudzo veco Latveesu deevibu kartigas, savrupigas sa-

stadisanas. Viņu aprakstisana un zimesana peenakas ipasai daļai.

Kadu sevišķu eedalisanas principu se grūti atrast. Mes tās da-

žādās deevibas eedalam jeb sastādām pec teem elementeem un

tām veetām, kur tās visvairāk apceramas, domājamas. Tas ir

praktisks, leetderigs mērķis un tik labāka pārskata deļ.

1) aiters, kur majo pr. p. Deevs (jeb Jupis), Deeva-deli, Li-

gajs, Saules-mate, Saules-meitas v. t. t.;

2) gaiss, kur majo pr. p. Pērkons, Perkon-deli, Veja-mateu.t. t.;

3) zeme,

a) virszeme,

cc) cilvēku valsts, pr. p. likteņa deevibas, Dēkla,

Laima, Kaita un citi, pr. p. Gauss, Jods v. t. t.

[i) lopu valsts, pr. p. dccvi, kas kustoņus veicina,

ka: Usiņs, Avkuts v. t. t.,

y) stādu valsts, pr. p. dārzu, lauku un mezu

deevibas,

b) apakšzeme, kur majo pr. p. Jupis un

ar savu cilti v. t. t.

4) ūdens, pr. p. upju, ezaru, juras deevibas un

5) uguns, kur majo pr. p. Vasla.

6*
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4. Beigas. Mes nu redzējusi, ka tiklab dabas ka kul-

tūras cilvēka peemit dzisanās, cenšanās pec attistibas, pec pateesa

laba un daiļa, pec atpestisanas; mes redzējusi, ka veenigi cilvē-

kam ir ticiba un, ka cilvēkā kā mikrokosmā atspogulejas lidz ar

reliģiju viss mikrokosms. Apspreedusi se ticibu, to, kam jamajo
katra cilvēka sirdi, — jo tas nav pilnigs cilvēks, kam ticibas

trūkst — ceram, ka nebūsim neveenā ticibas jutas kaut kā aizti-

kusi, jaukusi; bet veletumees drizak tās but skaidrojusi un kārto-

jusi. Musu preekslasijumam bija tirs zinātnisks nolūks, t. i. ap-

radit, izskaidrot ari se veco Latveesu ticibu citu ticibu starpā.

Lai gan sis preeksmets mus tuvina augsteem un vareneem dee-

veem, kā rada pr. p. pantiņš:

Jupis brauca olu tiltu

Ābolainu kumeliņu,

Sper Perkonis olu tiltu,
Dreb deeviņa kumeliņis —

tad tomēr tee ir ari lenpratigi un peemiligi dccvi, ka:

Rami, rami deeviņs brauca

No kalniņa lejiņa,
Ne traucēja rudzu zeedu,
Ne arāja kumeliņ.

Mitoloģijas un ticibas nojēgums. Deevibu

izcelšanās un ticibas attistibas gajeens, veco Latveesu ticibas un

Latveesu mitoloģijas stāvoklis citu tautu ticibu un mitoloģiju

starpā un ticibas daļas lidz ar daudzo Latveesu deevibu kartigu

sastādījumu varēja veenigi but musu eevedumu preeksmets, ja

negribējām jav aizkustināt leetas, kas peekrit sevišķām daļām,

pašai mitoloģijai. —

Karlis Hugenberger's.
Latveešu tautas draugs un dzeesmineeks.*)

Peeminot pagājušos 300 gadus, kamēr Latveesu rakstnee-

cibas eka uzcelta, mums katris stradneeks deezgan eeverojams,

kas pirmos kokus cirtis un vedis sai gaismas ēkai. Bet jo vera

leekami paliks darba meistari, kas ēkai pamatu likusi, tai durvis

un logus izcirtusi, jumtu cēlusi. Un kad jaunākos laikos pašas

*) Preeksa lasits „Zinibu komisijas" gada sapulcē 1886. gadi no

K. X v n d z i ņ a.
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tautas deli ņemas so eku visādi paplašināt un apkopt, ertaku,

gaišāku, glitaku darit, to ar tautas dzejas virknēm apspraust un

ar vectēvu gara mantas kroņeem izpušķot, to apstadit ar vispārī-

gas izglitibas kuplumeem, tad darbs viņeem atveeglinats un cels

pašķirts caur teem, kas preeks viņeem tai leeta pulejusees.
Tads eeverojams darba meistars Latvju valodas lauka un

rakstneecibas kopšana bijis Arlavas macitajs Kārlis Hugen-

bergers. kura pūliņi paliks atzistami un peeminami, kamēr Lat-

veesu tauta un valoda pastāvēs. Ka vecais Stenders licis

eecirst sava kapa akmini vardu „L at v i s", ar to apzimedams visu

savu dzives dzisanos, ta Hugenbergers parakstijis apaks savas

bildes — kas pee viņa radeem redzama — „Latveesu tautas

draugs," ar to radidams, kur vipa sirds .un prāts nesas, un ka

Stenders palicis par Latveesu rakstneecibas atjaunotāju
caur saveem bagateem un dziļeem raksteem, tā Hugenbergers iz-

pelnijees Latveesu dzeesmineeka vardu caur savām jaukām
dzeesmu skaņām. Vecā leelā Stendera pēdās eedams, Hugenber-

gers palicis par pirmo dzeesmineeku, kas Latveeseem celees no

Vācu kārtas pec Stendera. „Jums par labu un preeku, draugi,

Latveesi" — tā viņš pats saka —■ „esmu domājis un dzeedajis
tadā valodā, ko no jums paseem esmu macijees. Tā kā vecais

Stenders, Deevs meelo viņa dvēseli, ko jus miļojeet un saproteet,
uz jums runāja, tā ir es džinos jums miļs un saprotams kļūt.
Tees' ir, jusu valoda top daudzreiz aplam lauzita un grozita, bet

kas to labi prot, tas teiks to miligu, jauku, stipru un visur

derigu; ari sirdi dusmosees, kad nesaprasi to smade. Lai Deevs

jus svēti, kas to runajeet. Palikšu alaz jusu un jusu valodas

draugs." Pagājusi 25 gadi, kamēr sis musu tautas un valodas

draugs zemes klēpi gul; vecakee ļaudis viņu vel atminas peedzi-
vojusi, daži viņu redzējusi un it labi pazinusi, to starpā it ipasi
peeminam musu sirmo dzeesmineeku Dūnsberga tevu, kas no

Hugenbergera ar savām dzejas dāvanām tā sakot uzeets un pazits,
ticis parstadits no kuceera buka rakstneecibas dārzā.

Caur savu grāmatu: „Derigs laika kavēklis" Hugenbergers ipasi
dzivo musu tautas atmiņā. Si grāmatiņa iznāca rakstos preeks
60 gadeem, toreiz, kad dzimtbūšana tikko bij atcelta, bet kur

klausiba vel pilnos zeedos stāvēja un kur Latveesu cilvēkam ne-

maz vaļas nebij, laiku leeki kavēt ar grāmatām un citām tādām

leetām. Savu „laika kavēkli" Latveeseem dāvādams, Hugenber-

gers sajūt, ka grūti naksees to ļaudis eevest un tadeļ pats prasa,

vaj tee nesacisot: „Nav vaļas laiku kavēt. Mums darbu tik
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daudz, ka nezinām, kuru eesakt, kuru pabeigt, jeb Deevam pa-

teicam, kad dabūjam atpustees!" Uz to pats atbildēdams saka:

„Ticu tam, draugi; bet dodu un dodu jums so laika kavēkli roka,

jo zinu derēs jums atpusotees. Sim laika kavēklim bus jus

eepreecinat, atspirdzināt, modināt, un viri jo gudri,

ne es, teic, to spēs. Pats ari ticu, veceem un jauneem pratu

cilās, vecus un jaunus uz labu ceļu uzgreezis, ja to, kas tur

eeksa stāv, ar apdomu lasa, saprot un sirdi eespeez."

Hugenbergers nebija sava ticiba vilces. Viņa velēšanas „1 a i

Latveesi paliktu bagāti gudriba un atzisana," arveenu

vairāk peepildijusees. Tadeļ tas ir izpelnijees, ka sodeen, kur

Latveesu rakstneecibas 300 gadus svētkus peeminam, ir viņa
dzivi un darbus musu raksteem par labu tuvāki eeverojam.

I.

Kurzemē, Deeva un maizes zemitē, Kuldigas pilsēta Kārlis

Hugenbergers peedzima 24. marta 1784. g., pediga Kurzemes leel-

kunga Pētera laika. Tevs bija skolu preeksneeks, mate jau ma-

zam nomira; pamāte to audzināja un macija. Tevs driz atstāja

pilsētu un aizgāja par macitaju uz Landzes draudzi. Se uz pašas

Ventas upes krasteem, lauku dzives klusuma un jaukuma, mazais

Kārlis uzauga un eeņemās sava daba un sapratibā. Leeliski

jauki brizi bērna prātam ipasi bija, kad pavasari ledus saka

laustees un kad Ventas ūdeņi lidzigi vecas Ēģiptes Nila upei pļa-

vas un laukus pārpludināja un augligus darija. No Landzes tevs

delu aizdeva skola uz Rindes macitaja muižu, pasa Kurzemes

zeemeļ-vakara stūri. No klaja lauka dzives to pārcēla beeza

meza, isti izmeklēta • veeta uz macisanos, sveķaina preezu meza

pavēni, juras smilkts lidzenuma, laimiga veentuliba no visas

pasaules. Se bija par macitaju Piltenes zuperdents Hillners.

Piltenes vārds, kas musu laikos palicis par joku, toreiz vel

stāvēja leela goda. Tagad Piltenes pilsētai grūti nākas atrast

viru, kas uzņemas but par pilsētas galvu, ta ka daži veļas, lai tai at-

ņemtu pilsētas teesibas. Bet toreiz Piltenei bija vel savi likumi,

sava baznicas teesa, savs zuperdents, sava muizneeku beedriba,

kur apriņķa balles noturēja un kur precibas, deribas nodzēra.

Vel tagad veci ļaudis, agrākas godibas atminedamees, sauc Piltenes

apriņķa prāvestu par zuperdentu. Sava baznicas teesa ar zuper-

dentuPiltenei pastāvēja lidz 1832. gadam, kur evangelijuma lutera
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baznicas likumi Kreevu valsti iznāca, caur kureem Piltenes ap-

riņķi peesķira pee Kurzemes baznicas teesas Jelgava.
Piltenes zuperdents Hillners uzņēma jauno Hugenbergera

savam veenigajam dēlam par lidzbeedri skolas macibas. Ta laika

maju skolas audzēkņus gandriz tik talu sagatavoja, ka tee varēja
tulit eestatees augsskola. Ir Hugenbergers panāca to Rindes

macitaja muiža. Bet augskola, uz kureeni tas taisijas eet, nebija
vis Terpata, ko ķeizars Aleksanders I. tik 1802. gada atvēra, bet

Jenas pilsēta Vaczeme, kur daudz Kurzemes un Vidzemes Vācu

deli toreiz gāja un kurp ari Hugenbergers ceļa devas 1801. gadā.
Par savu tureenes ceļu un dzivi tas uzrakstijis deenas grāmatiņu,
kurā tas apņemees „cik spēdams, izpildit savus peenakumus."
Savā jaunekļa sirds prātā pilns ar kreetneem apņemumeem, viņš

sev atgādina Horacija macibas, „kā cilvēks nekad nevarot deezgan
laikā par to rupetees, no ka katram jāsargās" un noleek par

ceļa raditaju sev Vācu leelā pratneeka Kanta padomu. „Neturees
nekad pec tādām macibām, kas nevar palikt par likumeem, pec

ka visi turas, jeb turees tikai pec tādām macibām, no kurām tu

vari gribēt, lai viņas paliktu par visparigeem likumeem."

Reizā ar kadeem 5 citeem jauneem Kurzemneekeem Hugen-

bergers 7 sept. aizbrauca ar kuģi no Leepajas, nonāca pec ne-

dēļas gara brauceena Libekā, apskatījās tureenas baznicas,

ņema no tureenas furmani par 16 daldereem uz Hamburgu;
sabija te 2 nedēļas, apmeklēja Vācu un Franču teātri un Altonas

dārza jaukumus uz Elbas upes krasteem, laida tad ar dzelteno

pastes kariti caur tukšo Lineburgas silu lidz Braunsweigai,
no tureenes caur Vaczemes jaukeem un augligeem viduceem —

kur dažā veetā aizgrābts izsaucās: „se es labprāt dzivotu," un

nonāca 11. oktobri Jenas pilsētā un izgulējis pirmo nakti

„Saules" veesnicā. Jenas augstskola toreiz bija pilna no Kur-

zemneekeem, se bija ari macitaju deli Hillners un Elverfelds,

Hugenbergera radineeki un pazistamee. Tur tas atrada tos otrā

ritā vel guļot gultā ar paģirām no vakardeenas atvadisanās no

Firckseem. Hugenbergers eestajās Kurzemneeku Sabeedribā,

likās papreeksu sevi eerakstit uz daktera macibām, pecak pārgāja
uz teoloģiju un palika pee tās. Hugenbergeram pagāja pirmās

deenas studentu vaļigajā kārtā, tā ka nedabūja ne atminetees, ko

šurp nākdams bij apņemees. „Sev pašam par skādi" tā viņš
raksta — „ilgāku laiku atstāju nerakstitu savu deenas grāmatu.
Bet tagad esmu ceesi apņemees katras nedēļas galā uzziniet visu,

kas man leekas eeverojams, un atminetees savu vainu, ko esmu
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padarījis." Par tādam vainām ipasi divi leetas uzdod, kas to sa-

vedot muzigā kara ar saveem labajeem apņemumeem: leeka

naudas tērēšana un veegla aizkaitiuasanās uz ātram dusmām.

Jenas tuvuma ir Saksijas leelkunga galvas pilsēta Wei-

mara. "VVeimara tolaik bija ta sakot visas Vaczemes gara dzives

serde. Weimaras valdineeks Kārlis Augusts tur sapulcināja kopa
visus Vācu tautas leelakos gara varoņus, no kureem pasi pirmee

bija Schillers un Groetlie. Hugenbergers dabūja sos abus virus

redzēt un dzirdēt. Schillers bij ari profesors Jena un Grcethe dažreiz

atbrauca uz Jenas studentu dzirām (komerseem). Schillers, pasa

savā dzejas augstumā stāvēdams, jaunekļu sirdis kā vilktin pee-

vilka. Tee to apbrinoja un dzinās tam lidzigi tapt. Hugen-

bergers brauca lidz ar citeem studenteem uz "\Veimaru, redzēt

Schillera skatu lugas. Viņš raksta savā deenas grāmatā: Schillera

jaunā luga: „®te )&iaut uon 2Jčefftna" (Mesinas brūte) mani kā

vilktin aizvilka uz Veimaru. Es redzēju un dzirdēju, ko muzam

nebiju dzirdējis. Vai Schiller, kas tu par leelu viru. Nebei-

dzamas augstas laimes atskanēja no visu skatitaju mutēm. Vaj

ar to algu tev peetika, tu augsti varenais?! Driz pec tam

redzēju: „SorjCtnnct Uon OrleanS" un pukstošu sirdi pateicos

Schilleram, visu leelakajam Vācu dzejneekam." — No Schillera

aizgrābts Hugenbergers velaki tam vel vairāk paradija savu pa-

teicibu, pats pirmais Latveesu valodā tulkodams Schillera „pulk-

steņa dzeesmu'' un citas, ipasi stāstu dzeesmas.

Tuvāki pee Schillera turedamees, Hugenbergers palika par

Latveesu dzeesmineeku; no savas augstskolas macitaja

un profesora Paulus tas visvairāk peeņemis padomus savam

macitaja amatam; sa vira dziļās tikuma macibas tam ne-

aizmirstami eespeedusās sirdi: „Lai Deevs tevi svēti!" — tā viņš

raksta. „Tu manim jaunu gaismu atnesi caur savām teva macibām.

Kaut tās mani jaunu cilvēku daritu vairāk uzmanigu un apdomigu

un izsargātu no visādām breesmām. Ja kādreiz, veentulis budams
?

no likteņa dzenāts, es apkārt inalditos, tavi vardi man bus kā

eepreecinataja zvaigzne tumsibā un no viņeem domādams, pec

teem daridams, es bušu laimigs un taisnis, bez taisnibas visu ne-

laimīgais cilvēks. Bet tas nevar but. Es vel uz Deevu ticu un

tas mani izsargās!" Ar saveem Kurzemes beedreem., jautru" Puzinu,

„kreetno, pratigo Paufleri" un ar dazeem citeem Hugenbergers

apceemoja un apceļoja brizeem kājām, brizam jāsus Jenas pilsētas

apkārtni un citus vidučus, izkopdams tā savu dabas jaukumu
ceenisanu un lauzu dzives pazisanu. Sevišķi tam patik „miligā"
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Rudolstadte, no kuras tas raksta: „Vidu starp visadeem dabas

jaukumeem, pee pilskalna leja, Rudolstadte atrodas. "Viņas valdi-

neeks, ists tevs saveem pavalstneekeem, no savas pils kalna var

redzēt bērniņu pa pilsētu skrejot, var eeraudzit katru mati, kas

par maziņajeem rūpējas, katru stradigu jaunekli, katru citigu

meitiņu, katru pļāvēju, kas viņa laukos sametees strada. Ap pili
Zāles upe tek likumu likumeem, gar klintim lauzdamas. Upes
mala redz drebēs velējam, ganāmos pulkus dzirdinām, ganus at-

dusamees. Lidzeni leelceļi eet krusteem šķērsam caur augligeem
tirumeem un jaukam pļavām."

Blakām tadeem jaukeem dabas apraksteem Hugenbergera
deenas grāmatā gabali atrodami, kur tas sevi alaz norāj un sev

pārmet neapdomibu, kā tas pret pasa gribu esot eeradis dažas

leetas veegli atri izrunāt un kad citi par to jokojot, tas tulin ņe-
mot ļaunā uu paleekot pee ta, ko sacijis un tā tas reiz, — nevis

ar ļaunu nolūku — bet no veeglpratibas un prata lepnibas ņe-

mees aizstāvēt nepateesibu, par ko citi viņu izsmējusi.

Tāpat tas vel deezgan nemākot apeetees ar naudas leetām.

Pa to starpu Hugenbergera tevs bija miris. Mate rakstija

dēlam, lai nākot uz mājām un pabeidzot savas macibas Terpatā,
kur jaunā augstskola bij atvērta. Dels atbildēja, ka tas svešumā

(Jenā) gan ne-esot atradis tēviju un sirds arveenu nesotees uz

dzimteni, bet prāts tam neļaujot vel atstāt veetu, kur tas uz

„isakā ceļa topot vests pee gaismas" un greestees
atpakaļ aizspreedumu tumšajā pagrabā (£abt)rintr)). See vardi

caur to saprotami, ka Terpatas augstskolu, preeks kuras ķeizars
Aleksanders I. pirmos profesorus no Vaczemes bij atsaucis —

Vaczemē par neko vel ne-eeraudzija. Tā ari Hugenbergers runa

no Terpatas „gara speestavas," kur privatskolotaji
eecelti

par augstskolas macitajeem un daži „nabaga radneeki"

dabūjusi veetas; tas esot pašas Terpatas vejs, kas Kurzemē tadu

leelu troksni saceļot par tureenas gudribām un macibām. Viņš
vel kadu gadu gribot palikt Jenā, lai Terpatas vējam stiprāki
varētu atturetees pretim.

Tomēr tā neiznāca, kā domāja. Asa saduršanās ar kadeem

virsneekeem "VVeimara uz balles, kuri par to leelkungam sūdzēja,

padarija, ka Hugenbergeram bija Jenas augstskola drizā laikā jā-

atstāj. Viņš aizgāja uz Wirzburgu un Heidelbergu un pārnāca

1804. gadā majā, izmacijees par macitaja amata kandidātu. —

7Rakstu krājums IV.
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11.

Pats savu macitaja veetu Hugenbergers tik driz vel neda-

būja; viņš bija ari tikko 20 gadu vecs un tam nācās papreeksu
savu maizi pelnit par maju skolotāju. Apaļus 10 gadus,
lidz 1814. g. tas sini amatā bija dažādās muizneeku familijās.
Francūžu laikos, 1812. g., tam iznāca pavadit savus audzēkņus,

kada barona Korffa bērnus, caur Kreeviju uz Kremencugas pil-
sētu. Ceļā uz tureeni tam bija jābrauc caur daudz veetām, kur

eenaidneeki mita un vajadzēja deezgan izmanigam un apdomigam
but. Pee tās reizas viņš ari dabūja eepazitees dziļāki ar Kreevu

valodu, tā ka pecak eespeja Krilowa pasaciņas tulkot Latveesu

valodā un Derzawina odi „Deevs" vāciski atskandinat.

Trisdesmit gadus vecs būdams, 1814. g. Hugenbergers naca

savā veetā par macitaju Arlavas un Rojas draudzē. No sirds

un ar visu speķu tas stājās pee darba. Draudze bij ap 7000

dvēseļu leela, deezgan tumsa un maņu ticibas pilna. Bet tas bij

ap to pasu laiku, kur Latveeseem no visām pusēm saka jauna

gaisma aust. Kā jaunas deenas eesakums uzlūkojama dzimt-

būšanas atcelšana un brivibas pasludināšana 1818. g. caur

ķeizaru Aleksanderu I. Sis cilvēku milestibas un prata attistibas

garā uzaudzinātais valdineeks, kam sirds degtin dega, savu leelo

valsti darit pilnigi lidzigu citām Europas kultur-valstim, kas

7 augstskolas gan pavisam no jauna eecela, gan uz labāku stā-

vokli pacēla, ko starpā Terpatas univerzitati no jauna dibināja

un ar tureenes pirmo rektoru kā draugs ar draugu sarakstijās un

roku rokā — ķeizars un professors — par doma kalnu izstaigājās

— sis valdineeks, kam izdevās Europas slaveno varmāku Napo-
leonu I. gustit un Europai meeru davat — sis pats virs apžēlojās
ari par dzimtbūšanā saistitajeem Latveeseem un Igauņeem un

paklausija to cilvēku drauga velēšanos, kas kā Garliebs Merķels,

zuperdents Sonntags un daži citi kreetni Vidzemneeki un Kur-

zemneeki brivibas deenas atspidesanu gaidit gaidija. Gran pasi
Latveesi tulin vel nemācēja so dāvanu pilnigi saņemt un valkāt.

Bailigs cits citam prasija: „Ko nu saksim, kur eesim, kad kungam

vairs nepeederesim? Kas par mums nu zinās?" Citā veetā atkal

nesaprašana izcēlās, jauno klausibas atcelšanas likumu izsludinot;

tā tas bij Hugenbergera draudzē Arlavā, kur ļaudis saka pret sa-

veem kungeem saceltees un viņu mantu aiztikt, tā ka bij ar zal-

dateem savaldāmi. Hugenbergeram pašam izdevās caur lenu, ap-

domigu izturēšanos lauzu prātus apklusināt. Lai dāvātās brivibas

pareiza saprašana atmostos un ķeizara likumu nodoms izpilditos,



51

vajadzēja but garigai varai; pret gadu simteņeem uzturēto

verdzibu, jaunajai brivibai bija gadeem jaciņas. Dzimtenes laba-

kee un kreetnakee deli bija viņas karotāji un so eerocis gara zo-

biņš: Latveesu tautas modināšana un viņas valodas izkopšana.
Ar tadu nolūku vel ķeizara Aleksandera I. valdibas laika kadi 61

beedris no Vidzemes un Kurzemes augstākajam kārtām sastājās

kopā un ceļa 1824. gadā musu tagadējo Latveesu draugu
beedribu. Aiz visas ilgas gaidisanas uz likumu apstiprināšanu,
aiz visām bailēm, ka beedriba varbūt ilgi nepastāvēšot un pasi
Latveesi ar savu valodu un tautibu ari necik ilgi nebūšot, aiz

dažādām domām un padomeem, vaj labāki nebūtu, Latveesus pa-

visam parvacinat, Ikseles macitajs, prāvests Brockhusen's,

veens no beedribas vecakajeem, saņēma pirmajā sapulcē (1827.g.)

Rigā beedrus ar tadeem vardeem: „Si deena ir pateesam pree-

cas deena viseem teem, kas Latveesus miļo un kam

no visas sirds gribas, ka musu Latveesi, ko augsti valdineeki

par brivļaudim ir eecelusi, jo deenas jo gudrāki paliktu un ne-

veen macitos Deevam pa godam dzivot, bet ari savu citu busanu

gudrāki apkopt, savu zemi labāki apstrādāt, savu nabadzibu la-

bāki peeglabat, savus bērnus glitaki macit" un, peeminedams
tadā Latveesu valodas gada deenā vecā Stendera un citu

viru nopelnus, tas teica, cik see vectēvi butu ligsmi, redzēdami

so deenu, kur Kurzeme un Vidzeme sabeedroj us ees

viņu miļajeem Latveeseem par labu strādāt, kur tās

valodas deļ, kuras pec viņi tik daudz darbojusees, pats augstais
zemes tevs savadu brivibu apstiprinājis, un lūdza so goda viru

bērnus, palidzet Latveesus vadit „eek§ visas gaismas un pa-

teesibas". Uz tadu pasu darbu rikojās Latveesu draugu bee-

dribas pirmais direktors no Kurzemes puses, Lestenes macitajs

Watsons, dibinādams lapu „ Latveesu Avizes", virs, kas Leišu

dzeesmineeka Donaleisa „gadu" Latveeseem pārtulkoja un kam

preeks un spēks strādājot nenāca tikai no milestibas uz aptum-

sotajeem Latveeseem, bet ari no atzisanas, ka see Latveesu

dzimtļaudis un klausibas zemneeki senāk bijusi, kopā ar Leiseem

un Vecpruseem, pati sava svabada tauta, kas Europas

tautu staigāšanas laikos.

Hugenbergers, kas no Schillera bija macijees dzeedat:

„Ka cilvēks ir radits par brivneeku,
Ir brivs, kāmju dzelzis tas dzimis.

Tik no verga, kad dzelzim tas izlauzās,
Ne no briva vira mums jabistas,"
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so macibu zināms nevarēja aismirst, Latveesu brivibas ritam

austot. Bet pati briviba veen nespēj laimigu darit, ja cilvēks to

nemāk sev par labu saņemt un valkāt; un to viņš pats nevar no

sevis, bet tas ir uz to audzināms, izkopjams. Uz to tad ari

Hugenbergers dzinās sava draudze, eesakdams pee mātēm, ka

tās pašas savus bērnus spētu vadit grāmatā; tris reizas nedēlā

tas zeemā braukāja apkārt pa mājām parklausņadams; cauru

vasaru tas svetdeenas ritos — preeks Deeva vardeem — sa-

taisīja draudzes jaunekļus un jaunekļos uz rudens eesve-

tisanas macibu; baznicas ķesterim tas pats savā muižā eeradija

jaunos grūtākus meldiņus preeks dzeedasanasbaznicā un vecajeem

ergelneekeem, kam pirksti bija stivi, tas dažreiz savu delu deva

par paligu pee ergeļu spēlēšanas. Kad 1837. gadā Lub- Ezerē pirmo
skolu eecela un no Ciravas pee Waltera macitaja izmacits sko-

lotājs atnāca, tad preeks par jauno panākumu un dzisanās uz

jauno darba lauku Hugenbergeram bija jo leels. Bet ir ārpus

savas draudzes tas gribēja Latveeseem kalpot ar tām dāvanām,
ko tas bija dabūjis, un tas bija sevišķi viņa dzejas gars. Tas

apņēmās rakstit savu grāmatu, augšā minēto „derigo laika ka-

vēkli." Pirmā puseiz naca rakstos 1826. gadā ar apustuļa vardeem:

„Parbaudait visas leetas, to, kas labs ir, paturait," otra puse gadu
velaki, ar teikumu: „ar raudadameem raudi, ar ligsmeem preeku
baudi." Eeksā tur ir dzeesmas un visuvairak ņemtas no Vācu

valodas, it ipasi pee Schillera (pulksteņa dzeesma, dukurs, gājums
uz dzelzs cepli), Gcethes (zvejneeks), Biirgera, Hebeļa (Auseklis,
audzu putels). „Kas top dzeedats" — tā viņš, pats saka — „tas

jauki skan ausis, tas runa uz mums ar miligeem, patikameem
vardeem, tas ir jo veegli no galvas paturams; ar vardu sakot,

tas uzsmeijas mums, kā ligaviņa, un sirdi loka. Tapec sini grā-

matiņā saskaņām un dzeesmu valodā ir teikts un izrotāts, kas

gaisam prātam lai novel jaunu spožumu un nevainigu sirdi, lai

eeligsmo. Dzeesmas varetum to (tās) saukt; bet daždažādas

ir dzeesmiņas. Cita izteic stāstus, cita pasakas, cita raudas, cita

preekus, kad gribētu jums no katras sacit, kas ta isti esus (esot),
tad citādi to nespētu, kā dzeedot, tā ka cirulitis nespēj citādi

izteikt, ko tas dzeed, kā dzeedadams. To veenu saku, laba dzees-

miņa ir kā skaists bērniņš, viseem patik, kaucu nezinātu, kā to

saukt." — „Abas reizes vairāk svešu seklu esmu sējis musu zemē,

cerēdams, ka ta derēs un augļosees. — Slavēti sejeji to pirmreiz
Vaczeme ir izsējusi." "VVatsona „Latveesu Avizes" apsveicināja

Hugenbergera grāmatu ar leelu preeku un miļu pratu. Caur to
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draudzibas saite bija saistita, ta ka tas palika uzticīgs lidz-

stradneeks pee Avizēm lidz savam muza galam. Tur tas izlaida

raktos dažādas, gan pasa sacerētas, gan pārtulkotas dzeesmas.

Ari „Latveesu draugu beedribas" rakstu kra-

jumeem (āftagafin ber lettifd>=rtterartfdjen ®efeHfd)aft) Hugenbergers

pasneedza rakstus, bet teem bija vairāk zinisks saturs, p. p:

„@rfafjrungett fur bie letttfcfļe SSer§funft (domas un eeverojumi Lat-

veesu dzeesmu sacerēšanai), lleber bie regeuiīčtptge stu§ypracr)e ber

letttfcrjen SSofate (par kartigu patskaņu izrunāšanu Latveesu valodā),

lleber bie Slbuerbten (par adverbeem), (par prepo-

zicijām) unb ©onjuncttonen (par konjukcijām), 93emerfungen 5u ber

Derfucfjten ©rfldrung letttfcrjer @rjnomrjma (peezimejumi pee megi-

najumeem izskaidrot Latveesu zinonimus-lidzigus vārdus, kas ap-

zime to pasu leetu)." Visi see raksti iznāca 1829. gadā Latveesu

draugu beedribas magazinā „dazadu rakstu krājums" (1853. g.)

atrodas no Hugenbergera dzeesmas, to starpā ir tulkojums no

Latiņu: ~Gaudeamus igiturf 1855. un 1860. gadā iznāca ar virs-

rakstu „Dazadi raksti," pedigās no Hugenbergera tulkotās stāstu

un pasaku dzeesmas. Tāpat vēlākos gados tas ņēmās izdot

„jaunas garigas dzeesmas Latveeseem" un apgādāt
tā saucamās „kap c iķ v gr a m a t i ņ a s" no Hamburgas (©cfļiHingš*

23ūcf)er beš rcmrjen §oufe§).
Daudz un dažādas dzeesmas tas sacerējis Vācu valodā, uz

savu bērnu dzimšanas un kazu deenām, uz baznicas un amata

svētku gadeem. Svarigakais tulkojums valodāir Derzavina „augstā
dzeesma Deevam par godu."

No Hugenbergera dzives varam vel peeminet, ka tas 1833. g.

tapa eecelts par Piltenes prāvesta veetneeku un tani veetā būdams

viņš dabūja eesvetit Rindas jauno baznicu un Sakaslejas draudzē

eevest jaunu macitaju. Par brauceenu uz Sakasleju, ko tas no-

sauc par „sasoditu Kurzemes Zibiriju," pasā bargajā zeemas laikā,

pee 25° aukstuma, mums visai jocigs apraksts uzglabajees, kurs

kā kads eeverojams gabals ņemams no ta laika Kurzemes baz-

nicas būšanām. Draudze top aprakstita kā pavisam palaista, ma-

citaja muiža pus sakritusi un izmirusi, baznicas preeksneeks ne-

leekas no visa ne zinis. Hugenbergers tos nosauc par „me-

zoņeem, kam ne ticibas, ne ista sirds prata ne-esot" un kam va-

jagot sutit „misionarus," lai tos atgreezot. Slekas „dabas pe-

titajs" Biittnera macitajs tam brauca lidz uz tureenas „akmiņu
un ledus laukeem." — No tureenes Hugenbergers brauca atpakaļ
uz Rindi, uz sava vecā audzu teva, Hillnera bērēm. Turpus un
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atpakaļ viņš teicas izbraukājis pa visam kādas 90 jūdzes un

preecajās, ka pec tik gara ceļa tam palicis vesels deguns un ausis

nav nosalušas.

Caur tadeem brauceeneem nokausēts, bez tam apkrauts da-

zadeem amata darbeem un maju rupesteem, Hugenbergers daudz-

reiz pa visam nogura tādos brizos. Vēstulēs, ko tas laidis saveem

berneem — ipasi savai meitai Jelgavā, kura bij izprecēta pazī-

stamajam grāmatu drukātajam Steffenbagēnam —, dabūjām eeska-

titees pasa viņa eekskigajā dzivē: „Leela Deeva svetiba, kam

labi bērni doti. Jo man vairāk grūtuma, jo vairāk no Jums do-

māju, mani preeka engeli! Ciniņā cilvēks jo deenas pa-

leek jo stiprāks un ir jo derigi, jo vairāk to valka, lidz kamēr

to pavisam novalka. Lūgšanas un pateicibas raksts augstajam
zemes tēvam jau gatavs un ja Deevs dos, bus labs, dzeesmu

grāmatas apgādāšana jau eesakta un kartigi eegrozita, dels labā

uzraudzibā un apgadibā, seeva un bērni spirgti un veseli, seens

sauss, meezi vel nav pavisam izdegusi, kā man nebūs pateikt,

pateikt Deevam un labeem cilvekeem un no sirds ligsmam but.

Ja man spārni butu, vel sodeen jus mani redzētu savā vidū!" —

„Mans sprediķis, uz ko sodeen, jaungada deenā, savu draudzi

pamudināju un ko sev un viseem savejeem no Deeva isludzos,

tads bij: gadu nobeigdami, mes no visas sirds pateiktos

miļajam debesu tēvam, kas mus zeligi pasargājis un nu daždažādi

par mums gādājis, lai jaunu gadu eesakdami sirdi un pratu uz

viņu paceltu un kā bērni padotos viņa teva prātam sirds ticibā

un pazemibā, par visām leetām verā likdami, uz ko Deevs mums

dzivibu devis, kā to turam un vaidam katris pec sava nama tu-

rētajā amata, uz ko esam aicināti, atminedamees, kā dzive un

notikumi grozit grozās, lai turam tadu pratu, kads kristigeem

peederas, kas mus var izsargāt no veeglpratibas un pārdrošības
un mums maca pareizi verā ņemt to žēlastības laiku, kas mums

vel no jauna davats; zinādami, ka musu dzivibas gadi atri aiz-

skreen, lai dzenamees to darit, kas mums kā kristigeem peenakas
darit pee tada prata, kads Jēzum Kristum bija, kā musu staigā-

šana ari butu debesis, lai nak, kas nākdams jaunajā gadā, mes to

panesisim un mācēsim lugt un sacit: Ne mans, bet tavs prāts,

Tevs, lai noteek!" —

57
370 pātaru bērni sodeen svida lasisanas

uguni, Nogalē. Vajag strādāt, kamēr vel deena; nakts nak, kur

neveens vairs nevar strādāt. Tava strādāšana visulabakā pa-

teicība, ko man dot savam debesu tēvam
. „Taisnibu sakot,

nekad man nav bijusi vajadziga debesķiga eepreecinasana, ko tas
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kungs mums devis, radidams uz puķēm lauka, ka sini reize, kur

elpas trūkums krūtis dara mani pavisam mazticigu un apni-
kušu ..." „Tadas reizes prāts atkal apmeerinajas, pakavedamees
Deeva radibas jaukuma, dzeja un muziķa." —

„Jaunee labprāt kurnēt kurn par mums, tadeem veceem

untumneekeem un teic, mes ar saveem untumeem esot vainigi,
ka laiki tik slikti. Vaj ta gan musu vaina? Nezinu — Deevs to

zin. Bet panesisim, kamēr spēsim Bēdas nost pee malas!

Maize bus Dārzos vis atspirdzis un atzaļojis, augļi gata-

vodamees mums it ka miļas labdeenas dod, kad pa darzeem

staigājam. Rudzu laukos zeedi jav nokūpējusi un vārpas stāv

galvas nokārušas, itin ka mes vecee darām. Sur un tur jav kada

kveesu vārpa radzama un meezu tumšais zaļums sirdi eepreecina,

zirņi un lēcas stāv pilnos raibos zeedos, kartufeļu vagas paleek

deenu no deenas kuplākas, auzām pirmās skariņas jav ara

leen." — Tadu dabas jaukumu Hugenbergers nesajuta tikai

savas dzeesmas, bet lūkoja to izkopt ari dzive, eetaisidams pee

savas macitaja muižas it smuku dārzu. Dažas no savam dzeesmam,

ko bija vāciski sarakstījis, viņš latviski pārtulkoja un likās sev

no savas meitas preeksa dzeedat un preecajas par Latveesu va-

lodas jauko skaņu. Citas no tautas dzeesmam tas atkal ņemas

tulkot vāciski. Vēlākos dzives gados viņš sarakstīja Latveeseem

„garigas dzeesmas" un rupet rupejas, ka see viņa gara bērni

rakstos iznāktu. Ta laika Dundagas macitaja kuceeram, peclaika

skolotajam, musu E. Dunsbergim, Hugenbergers paradijas ka

draugs un lūkoja viņa dzejas dāvanas visādi izkopt un veicināt.

Ar Kurzemes laukskolu tevu, Woltera macitaju Cirava un kan-

didātu Sadovski, kas pec Jrlava bija par direktoru, Hugenbergers

sarakstījās par daždažādam skolas leetam un bija nodomājis iz-

laist druka savas domas sini leeta.

Atrs un karsts būdams sava daba, tas dažreiz ar citeem sa-

skrējās kopa. Būttnera macitajs viņu apsūdzēja pee Talsu pils-

kunga, tapec ka tas sacijis, viņš turot Biittnera domas par „aug-

stam." Uz to pilskungs viņam laidis rakstu, kas „kada muzeja"
derot uzglabāšanai. Arlavas baznicas patrons un preeksneeks ne-

gribēja kļausit viņa žēlošanas kada robežu stridu; uz to Hugen-

bergers ņemas pats sev lidzetees un peesutija savam baronam

sadu zimiti: „®te 9?otf) luctr groļ3, fie lefjrt mtcf) kteu, Uub barum

blo§> t)ūh' idj mtcf) felbft oertreten (t. i. vajadzība bija leela, viņa

macija mani lugt Deevu, tik tamdēļ eestajos tik pats preeks

sevis)." — 1847. g. bija leels maizes trūkums, viņš raksta saveem
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berneem: „Ludzeet Deevu preeks sava teva, kurs pavisam no-

guris, rupedamees par maizi un pārtiku preeks sava pagasta

ļaudim." Svētku laiks 1849. g. Hugenbergeram bija visgrūtākais.
Divi deenas, divi naktis tas bija sabraucis, no Rigas baznicas uz

mājam braukdams, vecums, vājums un apnikums arveen vairāk

speedas virsu: pasu mocija kaulu sāpes un zimes no tūska pee

kajam jav tika redzamas; pagastā, katrās mājās gulēja slimneeki,

pec vel koleeras sērga izcēlās, kurā 13 cilvēki nomira. So pee-

derigee naca pee macitaja zelotees. Viss tas padarija, ka 1851. g.

Hugenbergers no macitaja amata atkāpās un aizgāja dzivot uz

Jelgavu. Latveesu draugu beedriba to eecela par preeksneeka.
Vecums un vajiba gan pee tam vainigi, ka beedriba, kur pirmā

uguns bija izkurejusees, ari Hugenbergeram vadot neko nedabūja

uzplaukt. Tas palika 3 gadus sai amatā, pec atkāpās un tika

uzņemts par goda beedri un dzivoja vel 6 gadus. Hugenbergers
nomira 3. martā 1860. g. Jelgavā, 76 gadus vecs; viņa kaps at-

ronas Jelgavas Jāņa baznicas kapos, ko toreiz vel sauca par

„literātu" kapeem.

111.

Juris Allunans celis Hugenbergeram sadu peemiņas rakstu:

Salds lai Tev snaužams nu meegs, kas no pasaules rūpēm vairs traukts nav,

Kamēr no trudeem pats Deevs pastara deena Tev' cels.

Viseem Tu biji se miļs, jo Tu dzeedaji skanigi, jautri
Latveesu mele papreeks specigs, ka cits jav neveens.

Karstas mums asaras birst, Tavu kap' daudz slacinādamas:

Agri Tu esi pardaudz gājis no sejeenes nost.

Caur Hugenbergera dzeesmam Hugenbergers daudzkārt tika

pamudināts, izkopt savas jaukas gara dāvanas Latveesu dzejas
lauka. Andrejs Spagis lika savas Vācu grāmatas preeksa par

sejenes zemneeku busanam Hugenbergera vārdus:

Nav alazin stridiņs uz lauņu,

Viņš dazureiz labu ir dar,

F. Brivzemneeks godāja Spaga atmiņu Baltijas Vēstneša

pagājušos gada gājumos ar Hugenbergera vardeem, ko tas Vat-

sonam bija dzeedajis:
Eij mana gaudu dzeesmiņa

Un nesi tu to ziņu,
Ka tevu zemes asara

Ir birusi par viņu.

Austruma pagājuša gada gājuma atrodas garāks eeverojams

raksts par Hugenbergera dzeju. Ta nu jaunee un visujaunakee
Latveesi pazist un atzist so par savu dzeesmineeku un savas tau-
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tas draugu. Gan jāsaka, ka viņa padomi Latveesu gramatikas
leeta nav vairs nekādi jaunee, bet musu laiku valodas zinatniba

tos jav sen izleetajusi un pārspējusi; gan viņa „garigas" dzees-

mas nav spējušas atrast paleekamu veetu musu draudzes; gan

viņa Vācu sacerējumi bez nekādas ipasas vertibas, palikusi tik

tuvējo peederigo vidu, preeks kureem tee bij uzrakstiti. Gan

Hugenbergera Latveesu dzeesmam dazada vertiba, visas nav

veenadi izdevušas; valoda ir visulabakajam deezgan vainu pilna,

gan daži teikumi deezgan grūti saprotami, vardi aplam leetati.

Schillera „pulksteņa dzeesma" dažos gabalos smalkāki atskandinata

no Beezbarza un Brivzemneeka; Goethes „©rleitfontg", ko Hugen-

bergers par „
vilkaci" tulko un kas gan nav iznācis druka, ne-

pavisam nav izdevees; Jura Allunana „meza tevs" ir daudz pilnī-

gāks. Lai nu gan valodas ziņa, vardu, teikumu kartiba, ta ka pee

veca Stendera, ari pee Hugenbergera daudz veetas pārlabo-

jamas, ja tos no jauna izlaiž rakstos, jo tee viri tik labi veen

viņu laikos Latveesu valodu maceja. Bet otrādi ņemot, satura

speķa un istas dzejas domu jaukuma un spirgtuma Hugenbergera
labakee raksti tik dziļi, ka ir mes no teem vel varam smelt.

Tad vel ne-aizmirsisim, ka Hugenbergers p. p., pirmais Schillera

pulksteņa dzeesmu Latveeseem pasneegdams, bija peespeests musu

valodu daža ziņa it jauna forma leet. Caur to ariga ziņa viņa

dzeesmas jo eeverojamas. gan pec rituma, gan pec vardu bagātī-
bas, vecus vārdus leetojot, vaj dažus jaunus peeņemot.

Pec musu domam Hugenbergeram visulabaki izdevusees

tadi gabali, kas, vaj nu musu tautas dzeesmu skaņa un gara sace-

rēti, vaj atkal tadi, kas ņemas atstastit leetas, kas jo tuvu sakara

stāv ar musu dzivi un darbošanos. Dažas Latveesu tautas dzees-

mas Hugenbergers pats krājis un tulkojis pa vāciski. Mums vel

tada lapiņa uzglabajusees, uz kuras viņš pats ar savu roku uzrak-

stījis divi Latveesu tautas dzeesmiņas un savu Vācu tulkojumu:

I.

„Upite, sak upite,

Kam tu tec ta mudigi?"

„„Tapec teku mudigi,
Gribu lūkot juras mati,

Dusēt viņas klepiti.""

„Bargi viļņi tev tur grūdis,
Apaks juras dibeni."

„„Lai mai aprok dibeni,

Salda bus ta dusēšana

Juras matēs klepiti.""

Rakstu krājums IV.

I.

„sacf)lein, tjolbeē SSdcfjteiti iprtcfj :

SBarum eilff \o xa\ā) bu fort?"

„„SDarum ette rafd) icf) forr,

28tE bie SKeerešmutter fcrjau'rt,

SBitt m iljrem ©djofje rurjrt.""

„9?aitlje SBetten Merbert fturjenb

3u bcn $bgrunb bicrj begraben."

„„āJfag ber 2lbgrunb mtcfj begraben,

Siebttct) roirb ber <2d)lummer fetn,

Su bem ©crjof; ber 9Jčeere§mntter.""

8
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11.

„Jauka tava dzeesmiņa,
Mazo zaļo siseniti!

Vaj tu meklē pļaviņa,
Savu daiļu ligaviņu?"

„„Visu cauru vasariņu

Ligaviņu meklēju;
G-an pa tirumeem un pļavām,
Vaidēdams un raudādams.""

„Vaica laimes māmuliņa
Tur pee upes, maliņa,
Ta gan zin, kur viņa staigā,
Ta tev labu ziņu dos."

„„Vaicāju gan raudādams

Tur pee upes maliņa.
Nav nebutin! Nedabūju
Savu skaisto ligaviņu.""

11.

„SiebltdE), lieblid) tont betn Stebdjen

Pletne grūnlicfje Ktcabe.

(Sucbjt rjtetfeicfjt bu auf ber SStefe

Setne fcpne |jod)geliebte?"

„„SC3o£)līudbticE) ben ganjen©ornnter,

SDJeine fdjone |)odE)geltebte,

Sudjt auf fte unb SBtefeit,

Unter ŠČlagen, unter Sfļrdnen.""

„grag be§ @(ude§ SRutter bort

2ln be§ 9Bdcr/lein§ Uferranbe,
£>te tDtrb nuffen, tuo fte nmnbeft,

SStrb btr gute $unbe geben."

„„2Betnenb, ad)l befragt id) fte

?(n beē 58ad)Ietn§ Uferranbe.

Sod) umfonft! — idt) fanb fie nid)t,

SKeine fdjone £)od)gettebte.""

No tautas dzeesmam Hugenbergers noklausijees, ka Latveesi

sajūt, doma un runa un ņema vera to padomu, ko vecais Stenders

dod Latveesu dzeesmu taisitajeem, lai tee papreeksu macotees

latviski domāt un saprast viņa tautas dzeju. Caur to tad viņš

eespeja mums sacerēt jauko dzeesmiņu no „tevu zemes asaras"

Watsonam par peemiņu, kas veena pati jav norada isto dzeesmi-

neeku, tāpat ka Juris Allunans no sava TJhlanda tulkojuma „kap-
seta tur kalna gala" veen jav pazistams, ka tam dots dzeesmu

gars. Lidzibu pilna, ka dažas tautas dzeesmas, ir Hugenbergera

jauka ticibas dzeesma:

1

Man sirdss ka ciruls,
Bet gaiss man tu,

Ar savam dzeesmam

Tev meklēju.

3.

Man sirds ka gleemezs,
Bet pērle tu,
Ar tev ir viss man,

Veens nederu.

5.

Man sirds ka reekstiņs
Bet kodols tu,
Veens esmu 9aumals

Un sadrupu.

2.

Man sirds ka pumpurs,

Bet saule tu.

Kad mani skūpsti,
Tad uzzeedu.

4.

Man sirds ka puķe
Bet smarsa tu,

Bez tevis miļa
Driz vitisu.

6.

Man sirds ka deena

Bet gaisums tu,

Bez tevis

Te nozudu.
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7. 8.

Stāv gaisiņ skaidrais

Pee ciruļa,

Stāv pērle dārga
Pee gleemeza,
Stāv smarsa kosa

Pee zeediņa.

Stāv saulit silta

Pee pumpura,

9.

Stāv kodols saldais

Pee reekstiņa,

Spid gaisums spožais
Sai deeniņā!

No Hugenbergera stāstu dzeesmām par visulabakajām tās

turam, kuras tas sarakstījis pec pazistamā Vācu dzeesmineeka

Hebela. Dažas var reižu reizām lasit neapnikstot. „Auseklis" un

„
Vakara zvaigzne," „Svetrits," „Perkoņa vētra," „Rudens,"

??Auzu putelis" un citas teesam eeteizamas katram, kas mile

dabu un dabas radijumus, lauceneeku dzivi un darbus. No

Latiņu valodas Hugenbergers latviski pa visam partaisijis savu

jauno stāstu „Bindneeka meita" :

„Vērpjat, meitiņas vērpjat, Juriti titavas sneedzi,
Laiks paeet, jav vakars nak, pavasara tuvu.

Driz bus atkal jālokās ara pee laukeem un darzeem.

Topat man tiklas ir jus un daiļas, kā Rindneeka meitas."

Kā pee stāstu dzeesmām, tāpat ari pee pasakām Hugen-

bergers paradijis savu izmanibu, tās vaj nu no Vācu, vaj Kreevu

valodas Latveeseem pasneegdams. Tad vel tam prāts ipasi
nesees uz „smeekļu" dzeesmām, bet see smeekli nav tukši joki,
bet tadi joki, kur eeksā dziļa pateesiba, tads gara jautrums (£>umor),
kur acis asaru pilnas par kadu neleetibu, bet kur mute ņemas

smetees, gribēdama pasu neleeti labot un glābt. Kam tadi

smeekli patikas, lai palasās „Vacu svārki" un „Supuli". Abi

gabali ņemti iz laulibas dzives:

„Kas -untumu pee seevam man,

Lai supo tas! Teem laimi velc

Seit goda vira sirds un mele."

Ista zobgaļa gudriba atrodas kadā pasaciņā, kas no Angļu
valodas (Swifta) ņemta par „lopu grēku sudzibu." -

Peemera deļ galā peeleekam 7. pantiņu no Derzawina

„augstās dzeesmas Deevam par godu," ko Hugenbergers vāciski

tulkojis:
nid)tē! unb bocf) ftrafjlt im ©emūttje

SHU beine§ SBefenš 28ieberjdjein

§erruct)fett mir betne ©ūte,

©teict)tt)ie bie ©ortn' im Stjautropflein.

8*
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Scfi, nidjtē! bod) fiUjl' id), bctfj id) lebe,

©tetē unbefrtebigt niebericr}roe6e

HlB (£t\va§ ait§ ber §61) gur SRuļj'
3)cin S)aļetn atjnet meine ©eele,

93egreift urtb benft, or)ne %et)\c:

3d) bin
— geroißtid) bift aud) bu.

Pari pa divdesmit peeci gadi pagājusi, kamēr Hugenbergers

miris. Sinis 25 gados atkal pavisam jauns laika gabals eestajees
Latveesu gara dzive. Pee dzimtbūšanas atcelšanas sekla, ko

Stenders, Watsons, Hugenbergers un citi Latveesu tautas draugi

bij izsējusi, atnesa simtkartigus augļus. No pasu Latveesu vidus

deli izceļas, kas savu garigo tevu pēdas staigādami ņemas strādāt

tautas druva, tani valoda, ko viņi bij atradusi „miligu, jauku,

stipru, skanigu un visur derigu," uz to dzidamees, „lai Latveesi

paliktu bagāti gudrība un afzisana. Bet tulin pasa eesakuma ari

starpība paradijas, ka „pasu tautas deli" nodomājusi celt taļakas
robežas „savai jaukajai un stiprajai valodai" un spraust augstākus

mērķus preeks Latveesu bagatibas gudrība un atzisana, ne ka

„
tautas draugeem" sava laika bij atgadijees to izsacit. Si star-

pība ta bija, ka ar 1860. g. sakot Latveesu tautu vairs nemeklēja
tikai pee Vidzemes un Kurzemes arajeem — zemneekeem, bet

viņas locekļus saka uzradit ari pa pilsētām, ne tikai stradneekos,

bet ari namneeku, amatneeku, tirgotāju kārta, ne tikai pee ne-

maciteem, vaj maz maciteem ļautiņeem bet ari pee augsti maci-

teem vireem un ka visus kopa sauca uz „jaunu, jauku tautas dzivi"

un tos kaunināt kaunināja, kas vel ar dzimtbūšanas atlikam sirdi

nedriksteja raditees, vaj meklēja apsleptees. „Peterburgas avizes,"

izdotas no maciteem tautas deleem, bija tas, kas pirmās so jauno
tautibas karogu ņemas vicināt, izklidusos tautas dēlus ap to pul-

cināt, dārgas tautas mantas ar to aizstāvēt. Tee bija svarigi

pareesanas ciniņu laiki. Pareesana nekad ne-noteek bez šķiršanas;

kur šķiršana tur arveenu ari jukšana ceļas. Latveeseem pārejot

no zemneeku arāja kārtas apziniga tautiska kopiba uzrautas

un valodas milestibas pamata ar zināmu nolūku, kopt tautai ga-

rīgas mantas, stiprināt tautibas apziņu — domas un padomi dažda-

žādi šķiras, gan pasu vidu, gan pee Vācu un Kreevu lidzeedzivo-

tajeem, prati un spreedumi dazadi jaucas, no veenas un no otras

puses, pret veenu un pret otru pusi ciniņi. Bet see ciniņu laiki

nav palikusi bez svetibas. Si pati sapulce tada redzama svetiba

ir. Bigas Latveesu Beedribas Zinibu Kommisija, kas Latveesu

tautibas atdzimšanas laikos celusees, sapulcinājusi uz so deenu

tautas dēlus no tuvuma un tāluma, peeminet 300 gadus, kas pa-
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gājusi, kamēr pirmā Latveesu grāmata oelusees un apspreest, ka

tautas garigas mantas uz preeksu varētu vairot un uzturēt. Uz

to ir no savas puses esam gribējusi peepalidzet, apradidami sa

musu tautas drauga un dzeesmineeka dzivi un darbus. Tada

laika, kur dažam labam izlikās tiri veltigs darbs un leeks laika

teriņs, Latveesu valodu kopt un pašus Latveesus celt uz aug-

stāku stāvokli, Hugenbergers ar dazeem citeem cilvēku draugeem

nelāvas caur to sevi no sa darba atturetees. Tas gars, kas caur

Deeva praveeti runājis: „celees un topi apgaismota,"
tas pats viņam uzsaucis: „c i j un dari tāpat saveem

tuvakajeem, Latveeseem," tas pats mums atgādina:

„turi ceesi, kas tev ir, ka neveens tev nevar

atņemt tavas dzivibas kroni."

Atskats

uz Latuviskas literaturas 300 gadeem.*)

Augsti ceenita sapulce! Vispirms man ja-aizbildinās, ka

mans isais ziņojums jeb pārskats par notecejuseem 300 gadeem
bus visai veenpusigs, proti eeverodams tikai veenu Latuviskas

tautas dialektu t. i. musu „Latveesu." Derētu ziņot ir par tam

citam izloksnēm, proti Prusu ir it ipasi Leišu, kuri dialekti tāpat

peeder pee musu Latuviskas valodas, ka p. p. Augšvācu ir Plat-

Vacu izloksnes pee Vaceesu valodas. Vaina pa dižākai daļai

pastāv tani apstākli, ka pasi esam buvusi veenpusigi, tikai savu

dialektu eeverodami. Ta tad mans pārskats ka ir vel sarakstāma

literaturvesture, kura tik atri deemzel nevarēja tapt gatava, caur

paseem apstakļeem atvainojami.
Ka jav zināms, ir noprotams, pirms reformācijas eeveduma

Latuvisku rakstu velti meklēsi. Ka Latuvju tautai senos laikos

buvusi savi raksti ir savādas rakstu zimes, to varam gan domāt, bet

skaidru uzticamu ziņu mums par to ne-ir. Tāpat par pasu pirmo
Latuvisku grāmatu Mirbacks savas vēstules (Mirbachs Briefe)

raksta, ka pavesta sūtnis Viļums no Modenas, izmacijees pa latu-

*j Pec rakstneeka velēšanās raksts tā nodrukāts, ka bijis sarakstits.
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viski, ir sarakstījis sas valodas gramatiku, lai ir citi deevvardu

macitaji pa latuviski eemacitos, caur ko drizak kristigo ticibu

izplatit. Bet ir no sas grāmatas mums ne-ir nekādas vests,

nei grāmata pati kur uzeeta. Evaņģēliska ticiba, kur veen

eevesta, saka tautas valodu eeverot, jo ta leek visdižāko svaru uz

deevvardu pasacisanu ir macibu. Ta tad ir Latuva ta notika.

Jav ap 1530. gadu mums druskas uzglabājušas no pirmā Eigas

Latuvju baznickunga Nikolaus Eamm, ir sevišķi nozimigi, ko

sis virs visupirms latuviskeem vardeem uzrakstijis — Desmit

Deeva baušļus, itin ka 10 pamatakminus likdams musu rakst-

neecibai, uz kura pamata ta droši varētu pastāvēt. So tiklibas

pamatu bus stipri turēt musu literatūras sargeem ir namdareem,

tad tai bus slavena nakamiba. Nikolaus Ramma laika ir daži

citi baznickungi mēģinājusi pa latuviski rakstit kādus gabalus iz

bibeles ir kādas dzeesmas prasti proza tulkodami; so viru vardi

ira Jānis Eck, Andrejs Sckuring, Jānis no Dahlen. Bez seem ir

citi baznickungi pa latuviski rakstījusi, ir norakstījusi cits citam,

uz deevvardu macibu palidzedami, bet no teem mums ne-ir ne-

kādu ziņu. Sur tur atrodas ir pilnigas norakstitas grāmatas,
ta

p. p. Tetschs sava Kurzemes bacnic vēsture stāsta sadu no-

tikumu. 1560. gada Grobiņas apriņķi, kurs bija eeķilats
Pruseem, izrikoja baznicu parlukojumu jeb vizitaciju; pee tam

atrada Svetupes baznica divas rakstitas latuviskas grāmatas uz

pergamenta, pirmajā bijušas evangelijas ir lekcijas uz visu gadu

pee tam Kristus ceesanas stāsti, otrajā grāmata katķismus ir div-

kārtīgi izskaidrojumi, bez tam vel citi gabali ipasi baznicas

ceerimonijas jeb deevvardu kartiba. See rokraksti sava ziņa
visai svarigi, jo tos

pašus gabalus atrodam savas pirmajās 1586.

ir 1587. g. izdotas grāmatas. Ja tos rokrakstus vel atrastu, tad

varētu redzēt cik daudz E-ivius ir viņa paligi no teem smēlusi,

varētu jav pat but, ka viņi daudzak neka nedarījusi, ka tik mi-

nētos rokrakstus likusi eespaust. Uz sam domam var ir nakt,
kad eevero musu pirmo grāmatu valodas formas, kuras vel musu

deenas atrodam Lejas Kurzemes jeb Tamneeku apgabalos.
Esmu tad nu ir klaušinājis minēto rokrakstu, bet vismazākais

Svetupe tee ne-ir, ir tureenes baznickungs man ziņoja, ka sa

gadsimteņa eesakuma baznicseta dizs uguns grēks izcelees, kura

laikam ir minetee rokraksti busot sadegusi. — Eekams nu pašas

pirmeespaustas grāmatas minam, lai eeverojam viru, kuram

dizs svars, tiklab visparigi Latveesu vēsture ka ir sevišķi musu

literatūra — sis virs ira Gotthard Ketlers, Kurzemes
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dizkungs. Pats būdams sirdigs peekritejs Lutera ticibai, Melanch-

tona parleecinats, sirdigi ir darbojās reformāciju netik veen

arigi eevest sava zeme •— Kurzeme. Viņš lika pārlūkot baz-

nicas, kuras pa visu Kurzemi bija tik 9, to starpa tik 3 daudz

maz derigas. Viņš lika pārbūvēt ir celt jaunas baznicas ir

skolas, pee tam
pa dižai daļai pats naudu dodams pa daļai ir

bruņneekus peespeesdams. Ketlers nodibināja baznicu stāvokli

ir ipasumu ta, ka tas pastāvējis gandriz lidz musu laikeem.

Ketlers ir nodomāja celt Latuvju ģimnāziju, bet to nepaspēja

izpildit. Ketlers ir pavēlēja izdot pirmās latuviskas

ta likdams pamatu musu literatūrai. Tas notika 1586. gada.
Jānis Rivius, Dobeles baznickungs, uz dizkunga pavēli lika

eespaust Karalaucos pirmo Latuvisku grāmatu „Enchiridion" jeb
Lutera mazo katķismu. Pee tamRivius dibināja pirmo mazu Latu-

visku literarisku sabeedribu, peeņemdams sev par darba beedreem

četrus baznīckungus: Kristiānu Mike, Baltazaru Lembreku,

Gotthardu Reimers, Jani Wegman. Se varam macitees, ka tad

veen musu literatnra zels, kad ir mes veenpratigi beedrosimees.

Rivius pats 1586. gada nomira, literatūru sākdams beidza savu

dzivibu, tapdams pirmzimigs daudzeem Latveesu rakstneekeem

vēlākos laikos, kuri visai isu laiku varējusi darbotees. Rivius

beedri sekosā gada izdeva tris citas- grāmatas: Uubeutļtfje

unb a,eiftltd)e £teber, pirmo Latveesu dzeesmu grāmatu; 2) (Shaan*

gelin unb ©ptftelu uz visu gadu; 3) $ļsafjto, Kristus ceesanas stāstus,
kuri otrai grāmatai par peelikumu, Reimersa sacerēti. Sās

pirmās četras grāmatas ka pirmee pamatakmiņi eeverojami musu

literatūras namam. Visas četras valodas ziņa veenadas, prastas,
bez gramatikas, bez ortogrāfijas sajēgas. Vardu galotnes pa

dižākai daļai beidzas uz c, diftongs cc (jeb ie) netop saprasts,
nei rakstiba apzimets, tāpat ir daudz lidzskaņu p. p. dz (= g)

top daždažādi apzimeti: cz, scz, tcz, dtcz, p. p. szundtczet. Bet

tomēr sava ziņa mums see pirmee raksti visai svarigi. Pirmkārt

no teem redzam, ka musu valoda 300 gadu laika gandriz it ne-

maz ne-ir pargrozijusees, otrkaru tanis mums dažas senās formas

atrodamas, kuras musu valodas petitajeem svarigas. Dažas no

sām formām gan vel atrodas Lejkurzemes izlokne, bet citas tacu

izmirušas. Pee beidzamām japeeskaita: daudzskaitļa akuzativ-

galotne uz uns p.p. darbuns, kura slavena; tad pretibe = pretim
(iz preti-bi, bi = mi); pee pirmajām: buvis = bijis; daudzskaitļa

dativ-galotne uz ms p. p. teems, bt)ernem§, roftm§ etc;

veenskaitla akuzativ-galotne uz an, kura top leetata ir lokativa
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nozime, ipasi kad prasa: kurp p. p. enaidan tur; aran r= rjttuutš,

barauš; fruftnn fjrjftfj, e§ tam parraban pattetcft, ejfan = eeksan jeb

eeks —; katrs viscaur leetats — kurs; jemt netop rakstits ar ,n
{ ka

tas nepareizi tagad eeveesees, bet ar ,j', jeb ir ,y', p. p. Semmetfj

to ētneete garre, fatrtmš rjītuš toš greefe» pammeššet, temš gtr tl)e

pammeēte, jeb — fatter§ gtr 2C. ,X' dažreiz nepareet par ,c
c

,

ka tagad sakām: laicigs; Enchiridionā lasām: lavkigems letims =

laikigam leetām. — 1615. gada pirmās četras grāmatas izdeva no

jauna visas kopā kā veenu garigu rokasgrāmatu. Si grāmata pa-

leek veeniga li dz Manceļam, saucama: „ba§ Unbeittjdje jeb 2ettt§-cr)e

53uctj." Ta paeet pirmais pussimts gadu musu literatūrā visai

nabadzigs, bet sa pirmā gadsimta otrā puse jav daudz bagātāka.
Pasā preeksā stājas sirmais rakstutevs Mancelis, kurs septiņas
dažādas grāmatas sarakstījis. Visupirms Mancelis izdeva pārlabotu

pavairotu seno „Latuvisku grāmatu", nosaukdams to par „vademe-
kum" (t. i. ej ar manim) jeb rokasgrāmatu; 2) Lutera mazais

katķismus; 3) Salmaņa sakāmvārdi; 4) Lettus, vardnica; 5) Siraka

gudribas gr.; 6) Lettus otra daļa jeb ph aseologia īettica; 1) Sprediķu-

gramata. Mancelis tulit jav caur to eeverojams, ka viņš pirmais,
kurs raksta teesas gramatikas formas, ir ortogrāfija jebšu vel ne-

veikla tomēr konzekventa. Mancelis ir pirmais, kurs izsķiris

mikstinatus jeb jauktus konsonantus no ceeteem, tos striķedams,

kā to vel sodeen darām pa viņa pirmzimi. Pati valoda Mance-

lim grūta, neveikla, bet pušķota daudzeem isti tautigeem izteiku-

meem. To reik*j sacit ipasi no Manceļa fraseologijas, kura ir

caur to eeverojama, ka ta pirmais laicigs raksts musu valodā,

tani atrodam sarunas (dialogus), kuras Mancels it kā tautā butu

noklausijees. Manceļa rakstos atrodam ar daudz senus vārdus ir

valodas formas
p. p. daga — SDottij, cirpis — ©tcrjel, dzeesmis = $efang,

stridax = 3tcfen etc. Semmeeta un bjerreefa, inu'ita tam Sattgaroa

(rrpilsatāj, fatra jitl)ffo precffdjd gtr un tubafi attraffeetfl; %v facfoiš

(rrsakees: ai=:ee) naboagš effotjtē, 9co Stiljroa sJJčut)fcrjt6a
bjtmotē, SDeeftm 23ijataj3, Itrjbš paftarflin ®eenam, ar SDeeroa maf)rbu§.

Saptat =: taptut; mtffeitarjbš, §cefarjb§, frtta ftarpan teem fmeefcfjeem;
atra§ttut = tadi kuri jāatrod etc. Manceļa mācekļi: Fūrekers,

Adolfls, Dressels, Grlūkis. Fūrekers vel musu deenās pazistams
kā pirmais istais Latveesu dzeesmineeks; viņš tulkojis ir sagata-

vojis pari par 100 garigu dzeesmu, kuras ir tagadējā garigu
dzeesmu grāmatā ira visu labākās, kā p. p. Deevs kungs ir musu

stipra pils. Bez tam Fūrekers ira musu pirmais gramatiķis,

*) vajag.
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jauns nomirdams atstājis rokrakstu savam draugam Adolfim

Dobele. Savu eespaidu uz Fūrekera rakstu darbeem bus darijusi

viņa seeva, no Latveesu tautas būdama. Fūrekera rakstus man-

toja Adolfis, Dobeles baznickungs, kurs tos izleetojis, rasi pār-

taisījis izdeva 1685. gada, t. i. veenu gadu pirms savas nāves.

Adolfis sini gada izdeva pārlabotu Manceļa Vademekum, dzeesmu

ir lūgšanu grāmatu, katķismi, gramatiku. Visai eeverojama ira

Adolfija ortogrāfija, kuru tas tiktai pārlaboja, ka pastāv vel tagad
bibelē ka dzeesmu grāmatas, izņemot tikai dižos eesakumburtus

daiktu vardeem. Adolfija gramatika visai interesanta, jo tani at-

rodam bagātu formu daudzumu, tani starpa daudz senu formu,

ko te visu nevar uzskaitit; lai tikai veenu otru peeminam:

p. p. sevis lokativa daudzskaitli; -ens galotne patronimika

p. p. Klavens = Kļava dels, Macens:=Maca dels, brālēns — brāļa

dels etc; muss = unjer, manads, musads, tavads, jusads, kurads,

katrads; partic. praes. esams, imp. būdams, perf. bijams, ir bijis;

tāpat no tapt, praes. topams, impf. tapams; sargatins rz tads,

kurs jāsarga, meezi pļautini, t. i. jāpļauj. Dzirdēju viņu

runa damv.

Tani pasa gada, kad Adolfis, ir Dre ssc 1 s izdeva savu mazo

gramatiku 68 p. 1. Ir Dresseļa gramatika visai interesanta, tani vel

senākas formas atrodam neka pee Adolfija. Ta p. p. daudzskaitļa

genitivs pastavigi izskan vz —o; tanij pl. tanyms; avs gen. avis.

Es runāju, tu runi, viņš runa, jus runāt jeb runājat; āsseta tāpat
ka pee Manceļa; es sarrgahtu, tu sarrgahti, viņš sarrgahta, mes

sarrgalitam jeb sarrgatubam, jus sargahtaht jeb sarrgahtubat.

Dressels bez savas gramatikas izdevis vardnicu 4 valodas: Vacu-

Latiņu — Poļu-Latuvju 1688. g. Uz pirmā ir otra gadsimta robežām

paceļas milzu kalns G lūki s, bibeles tulkotājs. Jauna deriba iz-

nāca 1685., g. veca 1689. g. Glūķam dizi nopelni musu literatūra,

caur so milzigo darbu, kuru viņš veens pats paradījis. Neizskai-

drojama ta leeta, ka Glūķam tada pati valoda ir ortogrāfija, ka

Adolfim, laikam viņš bus no sa macijees. Glūkis, bibeli no pa-

matvalodas tulkodams, savu darbu visai labi izdarījis; caur tam

musu valodu pacēla uz jo augstu pakapeenu: Latuviska literatūra

tapa nodibināta Glūķam caur bibeles tulkojumu palika dizs svars

ir uz nākamību: viņu uzlūkoja par pirmzimi, proti divēja ziņa
tiklab labumos ka ir viņa vainas, trūkumos viņam pakaļ daridami.

Seta sakne meklējama germanismeem musu valoda, kurus peesa-

vinaja baznickungi savos sprediķos ir dzeesmu, ir citas garīgas

grāmatas, — jo visi pec bibeles valodas lūkojas. So eespaidu

9Bakstu krājums IV.
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redzam ir pee Stendera ir pee jaunlaiku rakstneekeem ir pat vel

musu deenās.

Kad nu skaitam visus rakstneekus ir rakstus pirmajā gad-

simta, tad diza starpiba manāma starp pirmo ir otru pussimtu.
Pirmā darbojusees kadi 10 rakstneeki, bet panākums 4 jeb veena

Latveesu grāmata. Turpret otra pussimta kadi 12 darbojusees
— viņu raksti daudzak neka 30. Visu nepeeceesamakas grā-

matas bij apgādātas garigas ir laicigas — valodas macibas

grāmatas (gramatikas, vardnicasj.
Kads nu otrais gadsimtis? Ir se varam pirmo pus-

simtu it labi nošķirt no otra, ir se pirmais pussimtis nabagāks —

otrs bagātāks, ir se otrā pussimta galā paceļas milzu kalns —

Stenderis. Pirmais pussimts mums maz interesantu ko

var pastastit. Redzam se labi daudz darbineeku gandriz veenigi

garigus rakstus apgādājam, ipasi garigu dzeesmineeku se laba

daļa minama: superdents Remliņs, baznickungi Binemanns,

Vilis Steineks, Vismans, Dicis. Abi beidzamee ipasi

eeverojami. Vismanis pirmajs, kurs eeveroja Latveesu metriku

par to izdodams sevišķu macibas grāmatu: unbeiltļdje Opt|':;
Dicis pec Fūrekera Kurzemneeka slavenākais garigs dzeesmineeks

no Vidzemes. Steineks, Tukumas baznickungs no 1718—1735. g.,

caur to eeverojams, ka tas pirmais rakstneeks no Latveesu dzi-

muma. Ir Bankaus no sa laika tapis slavens caur savu pazī-

stamo sprediķgramatu, kura vel sodeen daudzkārt leetajama.

Dauz interesantāka ir otrā gadsimta otrā puse, jo to izpilda
senais Stenders saveem darbeem. Astoņpadsmitā gadsimteņa
vidū tas uzņēma savu darbibu, to kopdams gandriz lidz gadsim-

ieņa beigām. Stenders pedzimis 1714. g., f 1796. g. Se

neviļus topam atminstinati pee musu kaimiņeem Leiseem. Jo

ir viņeem tani pasā 1714. gadā dzimis visslavenākais rakstneeks

baznickungs Donelaitis. Lidz Donelaisa laikam maz kas Leišu

dialektā bija rakstits. Pirmais eespaustais raksts gan jav agrāk

izdots nekā musu Enchiridions, proti 1517. gadā, Mazvidza kat-

ķismus, tad Forma krikstima, t. i. kristības kartiba, ir dažus gadus

velak citi ne-eeverojami raksti. Bet pa tam viss apklusa. Gan

bibeli pārtulkoja daudz atraki nekā musu, bet ta velak tapa

eespausta astoņpadsmitā gadsimtā. Tā tad Donelaitis augsti pa-

ceļas pari pa viseem savsem pirmeiwjeem. Viņš rakstījis slaveno

idili 4 dzeedajumos „Laikmeti": 1) Pavasarjo linksmibe, 2) Vasa-

ras darbai; 3) Rudens geribe; 4) Ziemas rupescei. Dzejols sarak-

stīts klasiskā valodā smalkos heksametros. Bez so laikmetu Do-
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nelaitis Vel dažas pasakas heksametros sarakstījis. Musu Stenders

nu gan nevar lidzinatees Donelaitim poēzija, bet tas atkal citādi

to pārspēj savu rakstu daudzumu ir derigumu. Viņš izdevis 17

dažādus rakstus gan garigus gan laicigus. Ipasi eeverojami raksti

ir viņa gramatika, vardnica, pasakas, ziņģes, augstas gudribas

grāmata no pasaules ir dabas, kura Stenders pirmo reiz raksta

par ziniskam leetam, par dabas zinībām Latuviska valoda. Caur

to viņš peeradija sas valodas eespeju, bagatibu; to pasu ir pee-

radija savas dzeesmas p. p. perkoņa dzeesmā. Stenders bija di-

žens valodas pratējs, viņa gramatika ir vardnica lidz Bilensteinam

palika visulabakā. No Stendera ziņgem daudz pagājušas tautā ir

blakus tautas dzeesmam tapušas dzeedamas; tam nolūkam Sten-

ders ir viņas izdevis, lai prastas bļeņu dzeesmas iznicinātu. Sten-

deram pee tam nebija nelabs nolūks, jo viņš citādi labs patriots,
dažas viņa dzeesmas p. p. „maizes tevi" skan tā it kā Stenders

butu tā saucams „jaunlatveetis" bijis. Uz kapa akmiņa, kā zi-

nāms, eerākstiti sadivardi:

Se aprakts Gothard Fr. Stenders;

dzim. 1714., g. mir. 1796., ar savu gaspazu.

Latvis

Stendera laikā citi rakstneeki maz tapa eevēroti, tee, ka

ir pēcnācēji, bija viņa mācekļi, pat Lange superdents, kurs

visai darbigs rakstneeks ir izdevis eeverojamu vardnicu

1772. g., maz atrada ceenitajus. No citeem rakstneekeem maz

kadu se varam minēt. Visparigi so otro gadsimtu aplūkojot

jāsaka, ka tas daudz bagātāks par pirmo. Tani sastopam pari par

70 rakstneekus ir dažus, kuri bez vārda rakstījusi, tā ka visu viņu

skaits labi pari par 80 sneedzas; Tā tad gandriz ik pa gadam savs

rakstneeks. Kad saskaitām rakstus, tad ir sini ziņā daudz bagātāki
esam kļuvusi, jo so skaits sneedzas ap 110. Bet te vel japeemin
laiku grāmatas jeb abus kalenderus, Kurzemes no 1763. g., Vid-

zemes no 1783. g. sakot. Bez tam vel daudz grāmatu no jauna ta-

pušas izdotas. Ja tā visu saskaitām, tad grāmatu skaits sa-aug

uz 320. Jaunee izdevumi ir krit svarā, jo tee peerada, ka vairāk

lasa. Sini ziņā otrais simtenis pirmo stipri pārspēj. Pirmajā

uz 35 grāmatām jauni izdevumi X
,

otrajā uz 140—130 ar ka-

lendereem 140—-180. Eeverojot ir rakstu eetalpu jeb saturu,

atrodam stipru starpibu. Pirmajā simteni sastopam tik divē-

jādus rakstus: 1) garigus (29) a) valodas grāmatas (6); otrajā 85

9*
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garigus, 55 laicigus rakstus, bet tee pasi pa sevim atkal dazadi.

Pirmajā simteni raksti pagatavoti, kuri vispirmak nepeeceesami,

otrajā jau atrodam visādas garigas pamacibas, daudz dzeesmu

skolām, macibas grāmatas, ābeces, Laicigos rakstos gan redzam

dažas neeka pavēles, gadijumu dzeesmas, ziņojumus; bet ir dažu

teicamu rakstu netrūkst: ir laicigi stastisi, pasakas, dzejoli. Ir

ikdeeniska dzive ne-ir peemirsta, rodas pamacibas par zem-

kopību, moderibu, darzkopibu, par veselibu, par bērnu audzibu,
likumeem. Pat ziniskus rakstus par ģeogrāfiju, vēsturi, fiziku

etc. eeverojam. Trešo gadsimtu jeb no Stendera nāves

skaitot 90 gadus varam eedalit trijos periodos: 1) no 1796—1826

jauna Stendera periods 2) 1826—1856 Hugenbergera periods,
1856—1886. tautiskais periods. Pirmajā periodā sastopam
labi daudz darbigu rakstneeku. Pee teem japeeskaita it ipasi

pats Stendera dels Aleksanders, „jaunais Stenders," Matias

Stobe ir viņa lidzdarbneeki, Mulichs, Elverfelds, Nere-

dzigaisjeb Elkleju Indriķis, tautas dzeesmu ir senu Lat.

rakstu krājējs Bergmanis, garigu rakstu sacerētāji Gir-

gensons, Macevskis, Launitzs, Ageluts etc. Stobe

visai eeverojams deļ sava pirmā Latveesu laikraksta „Latviska

gada grāmata," kura tikai 2 gadus pastāvēja 1797.—1798. g.

Tani atrodam labus pamācošus rakstus, gan laicigus gan garigus,

stāstus ir dzeesmas. Interesanti lasit subskribintu vārdus, kuros

atrodam ir dažus Latveesus. Vardi ir uzvārdi top statiti gan

preeksā gan pakaļā: ir veenu Latveesu studentu „Laiwing„ sub-

skribentu starpā eeverojam. Jaunais Stenders pa
teva

pirmzimei sarakstīja ziņģes, bez tam pirmo teaterlugu Zupu

Bērtuli; eeverojams ira viņa labi tulkotais stāsts: Auzan Ernests.

Savu „stastu — dzeesmu" preeks-runā j. Stenders izsaka eevero-

jamus vārdus: se jums, m. L., atkal veena grāmatiņa, kamēr jus
Vācu valodu eemacisitees. Lai miļais Deevs mums driz to laiku

liktu peedzivot, kur pa visu Kurzemi un Vidzemi veena pati
Vācu valoda etc. Tā tadjaunais Stenders pirmais parvacinatajs, bet

viņa padomam maz peekrita. Labs laiks pagāja, eekam to atzina,

bet tad bija par veļu. Elverfelds labs dzejneeks, viņa idile

Bertuls un Maija heksametros „Ligsmibas grāmatā" pelna

atziņu ir slavu. Neredzigais Indriķis kā kads brinums se sa-

stopams, viņa dzeesmas visai miligas jebšu veenkarsas, pec

Stendera preekszinus. Tās derētu no jauna sakrātas izdot. Sa

perioda beigās dibināta L. draugu beedriba (literariskaj ir

izdots otrais Lat. laikraksts Latveesu Avizes no baznickunga
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Vatsona. „Latveesu" Avizes pirmajos gados atrodam dažu patri-
otisku dzeesmiti, kuru velak ir pat jaunākos laikos neuzņemtu.

Otrajaperiodano 1826—1856. gadam eeverojamakee rakstneeki

ira: Schultz, K. Lundbergs, Freys, Hugenbergers,

Lieventals, Vitiņs, Leitans, Ulmans ir daudz citi.

Visvairāk slavu izpelnījusi H. Freys, laikrakstu „Latveesu

lauzu draugu" izdodams no 1832.—1843., viņš darija stipru
konkurenci L. Avizem, viņam ir lidz darbojās labakee speķi. Lai

gan no tautiskeem centeeneem tolaik vel neka nezināja, tomēr

jau atrodavam 1841. gadā „Lat. Draugā" Rugena dzeesmiņu:

„Kad atnāks Latveeseem tee laiki" etc. L. Draugu 1843. g. aiz-

leedza. — Hugenbergers slavens ipasi kā dzejneeks, pār-

spēdams ir pasu seno Stenderu. Lai eeverojam tikai p. p. viņa

Schillera „zvana" tulkojumu, kurs vel sodeen vislabākais, bet ir

original-dzeesmas visai skaistas. Ne daudz zemākā veetā stāv

Lieventals, kura darbiba sneedzas pari ir tautiskā periodā,

tāpat eeverojams ira Leitans saveem stasteem ir no 1856. g. sakot

caur „Majas Veesi", kā tautiska perioda eesacejs. — Tautis-

kajam periodam tris gadu — desmiti: pirmais Jurģa Allu-

nana, otrais Kronvalda, trešais Kalniņa. Pirmais uzsimo-

dosai tautai dzeedaja skaistas dzeesmas, otrais to audzināja, tre-

šais vadija. Sikaki aprakstit so laikmetu negribu, jo tas mums pa-

zistams, ir butu japeemin daudz viru vārdus, kuri se klatbudami

pagodina so svētku sapulci. Bet lai skaitleem runājam, kā jau pār-

skatā jeb ziņojumā peederas. Pirmajā periodā iznākušas pari par

300 grāmatas, otrajā pari par 700 trešā jeb tautiskajā pari par 2000.

Tā tad musu literatūrā eeverojam stipru augšanu — desmit-kartigu:

pirmā simteni 35 otrajā 320 trešajā pari par 3000 grāmatas,
beidzamā gaddesmitā veenā gadā vairāk grāmatas iznāk nekā

visā otrā gadsimteni. Tāpat ir satura ziņā senee laiki jaunajeem
nevar nakt ne tuvumā, lai tikai minam laikrakstus, kuri bijusi

pavisam 26 (tagad pastāv 10), skolas grāmatas, gramatikas, daiļ-
literatūru. Garigi raksti, kuri agrāk pārspēja visu literatūru, vis

caur sini mazāk nekā laicigu, jaunākos laikos pat ne treša daļa.

Tikai jānožēlo, ka ir jaunākos laikos vel visādi daudz tulkojumu,

maz original rakstu izdodami. Tani ziņā musu literatūrai reik

labotees. Lidz 1856. gadam visa literatūra atradās gandriz Vācu

rokās, lidz tam laikam zināms pavisam maz kadu original-rakstu

varam uzeet. No 1856. gada musu literatūra pareet it atri pasu

Latveesu rokās, tā ka ta sim brizam gandriz veenigi no paseem

top kopjama. Sini isā laika jav pamazam daži it daiļi zeedisi
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uzplaukusi ir uzplaukst. — Lifti nu s©B sveiki mums Initu par

uzmodināmu uz turpmāku darbibu. Lai lukujanmos uz

atpakalu ir uz proeksu! Lai nepoemirsLam ta pamata, uz kura

dibināta uiusii litoratura, proti 10 Drova baušļus, lai sargājam

mušu burtnciM'ilni n»i no/almu, kuras denm/el ir ļaunāka laika

tad tai atecs zt'tnlu laiki. - .1. SunuVrs.

Visparigee pamatlikumi svešvardu raksti-

šanaiLa tveešuvalodā.

pa daļaipec R.L.B.Z. Kommisijas 1885. gada 27. junija

Sastādina K. lir i v kalns

1. Svešvārdi tikai tur ņemami, kur Dav Latveesu valoda tik

<l<-riy;u un kiMloliiru ap/.inmjumu; jeli i'/leetajaini ir tikai

2. Dubultueeki svešvārdos atmetami, kur tee izruna uav

dzirdami jeb kur caur dubultneeku atmešanu ne-izceltos

nekāda pārprašana.

A. No Greeķīt, Latiņu un citam vecam mii ūsām) valodām

ņemtee svešvārdi ir Latveesu valoda tft rakstāmi, ka tee tani

valoda, no kuras tre umnti, toek izsaukti, — pe<' Vftiftdsdbas at-

metot ori•zinai valodas svosvflrdn galotnes tautiskas) un peepaturot
tikai svešvārdu s aidro celmu j<'l> ņemot svešvārdu muninativu un

kam galotnēm.
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Peemeri: Klinta, <mi. -tos latv. klimats: l'/ot/ramimt, </'/'• -tos

latv. programma j Pronomen, gen. -mis = pronomens;

(irunniia, ;/t-n. -tos latv. gramms; ('alrmlarium —
latv.

kalendārs; Juhilcum — latv. jubeleja; Tnmhs —
latv.

(ew;) = latv. katarza; Phmnikes = latv. Foinikeesj.

Peezime: kevērojot jankskaņas prasījumus, ir peelaizami ari

reti izņēmumi, kuri butu — sevišķi no Greeķu va-

lodas ņemtee svešvārdi — ta rakstāmi, ka Latiņu un

Franču valodas un pec tam Vācu un pa daļai Kreevu

valodas to peeņemusas. Ta p. p. vārda isuina un

jaukšanas deļ svešvārdu celmos japarvers — Greeķu

diftongi: n (tt) par i jeb ē, oi par ē un eu (euj

ļ)ar ci tāpat ari (ir.-eķu y par i. p. p. ridiUinu -

Febs, Phoebe
—

latv. Febe, Europa (E'opČTnj) s latv.

Eiropa, spiitaris = latv. zintaksa. — Latiņu diftongi:

at. un or pārvēršami par ē, tadeļ ka Latveesu valoda

B. No Franču, Italeesu, Angļu, Dāņu, Vacn, Kreevu un

citam daivām <jaunam) valodām ņemtee svešvārdi ir cik tikai

veen eespejams ta rakstaini, ka tos tanis valodas izsauc, no ku-

ram pasi svešvārdi ņemti, — teem pec vajadzības vaj nu svešvārdu

kopizsaukuraa beigas jeb pee svešvārda skaidra celma klatpeeleekot
Latveesu deklinācijas ia. «•. s. zinies \Sū}\\* tinbmtiļcii ■ vaj konju-

gācijas zimes ((Soitiiiiiatioiič"(Šitbuitacu) jeb peepaturetas svešvārdu

Peemeri: //tbesfrr
—

latv. Lestere, Dcol
—

latv. Dile, VersniUcs
—

latv. Verzaļja jeb Verzalija, r/ms' r/r Sa/tlrs
_

latv.

pr«g cfc = latv. grodefcurs Cfnras zids), kreev.

Peezime I. Kur tado«Mii pārlatviskotiem svosvanleem (nom,

prop,) neparprasanas jeb viņu istibas dc] vajadzigs,

tur teem — zināms tikai ļ katras pirmreizigas
leetasanas jeb tikai veenreiz katra sevišķa raksta
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(Seitartifel) eesakuma — vel katram eekavas bla-

kus peeleekams pats svešvārds sava originalrak-

stiba jeb tani Latiņu burteem rakstits.

Peemeri: Heigens (Huyghens), Nutns jeb Nutons (Neivton),

ķreev. Hbiotoh'l
,

Ņukasle (Nevokastle), Džūkste

(Siuxt).

Peezime 2. Visus no citam valodām ņemtus svešvārdus var

ziniskos rakstos ari Latveesu valoda tāpat

rakstit, ka tee jau tanis valodas ir rakstiti, no

kuram svešvārdi ņemti, — teem tikai tad ir pec

vajadzibas klatjapeeleek Latveesu deklinācijas zi-

nies (a, c, s), kuras no pasa svešvārda vel caur

apostrofu (') atšķiramas.

Peemeri : Leicestcr'e, DeaVe, Tousains, Taoso's, Mars's, Xapwv's,

Kpovog's, B,£jī6oii,l
I

s, g'tdjtcnberg's.

Peezime 3: Svešvārdi, kuri beidzas uz ,s', var Latveesu valoda

nominativa peeņemt tadu pasu zimiti (apostrofu),
kadu Vācu valoda ipasvardi uz: s, x, z genitiva

peeņem proti: Mars Kp6vos'.

Peezime 4: Tādus svešvārdus (nom. prop.), kuri jav beidzas

ar deklinācijas zirni ,c' vaj ,a' un kureem tadeļ

Latveesu noniinativzime (fleksijas galotnej vairs

nav peeleekama, var ziniskos rakstos Lat-

veesu valoda tad tikai atstāt neparlatviskotus, kad

tee tani teek ar tas pašas rakstibas burteem

leetati, no kuras valodas tee ņemti. - Bet ja

tadi neparlatviskoti svešvārdi teek Latiņu burteem

leetati, tad tee ir tiklab raksta, ka druka caur

citadeem Latiņu burteem*; atšķirami no pasa tek-

sta, lai ta rakstitee svešvārdi butu tulit ka Lat-

veesu valodas svesneeki novērtējami.

Peem c r i : ©ott)Q — pārlatviskots: Gota, Stteba
— pārlatvis-

kots: Stida, ®otf)e = pārlatviskots: Gete, gic£)te =

neparlatviskots: Fichte, bet pārlatviskots jauna
rakstība: Fihte.

*) Stunbfdjrift vaj Suriitofdjrift, sk. R. L. B. Z. K. 1885. g. izdota 3. Rak-

stu krājuma botānisku Latiņu nosaukumu druku, p. 68 —
73.
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I.

Vaj Vācu un Latiņu ,ch', retam ari Francūžu ,ch(r:k)', tāpat

Greeķu ,X(chi)' un Kreevu ,X' no svešam valodām atvasinātos

vārdos veenadi pārvēršami par ,k£ jeb ,ķ', p. p. AchiUes
—

latv. Aķills,

orchester, franc. orchestre (orfoftr), Kreev. opKecTp'i. = latv. orķestris,

chorus, Veic. (£fjor, franc. choeur (Jofjr), angl. chorus (forjroft), kreev.

xopī> = latv. koris, eparchia, vac (Sparcfjte, kreev. enapxia = latv.

eparķija, Ufncf)
—

latv. Ulriķis, Dļtdjarb —
latv. Eikards, jeb vaj ir

peelaizami daži izņēmumi, kuri svešvārda jaukskaņas jeb nepar-

prasanas deļ butu jauna Latveesu rakstība ar ,h' vaj s
ch' rakstāmi?

ka p. p. XapLKOBī», vac. (iljarforo = latv. Harkova, Psi/che, kreev.

Ilcoxefr, latv. neparlatviskots Psiche, bet pārlatviskojot ka rakstit?

Sa vaicājuma tuvākas izskaidrošanas deļ aplūkosim pasu

,ch
£ vairāk pamatigi, eesakdami ar Greeķu ,X £ ( = chi). — Sis

aspirētais konsonants ir ,k' burta saveenojums ar ~spiritus asper" un

pedejo caur veenkarso ,h' ceetajam ,k£ konsonantam blakus uz-

zīmējot, dabūjam divi burtus, proti: kh = X (chi). Kreevu ,X£

burts ir ņemts no Greeķu valodas un tas tadeļ ari aizstāv Kreevu

valoda pa leelakai daļai to pasu veetu, kuru Greeķu valoda

X (chi) burts. Uz Kreevu ,X£ burta (Greeķu X) pirmtibu jeb

sastavibu dibinajotees, ari Francūzi sava valoda pārtulko Kreevu

,X' ar ,kh £ burteem, p. p. XapLKoßī> = franc. Kharlmv. Latiņu

un Vācu ,ch £, kurs Greeķu ,X (chi) £ veetu aizstāv, analizējot,

dabūjam pilnigi tos pašus burtus, proti ,c£ (=k) un ,/^ £

. Greeķu

,X£ (chi), Latiņu ,oh £
un Kreevu ,X.£ konsonanteem ir katram sava

valoda tikai veens pats izsaukums, proti tikai stiprināta aspiracija,
caur karu minetee burti jeb ,kh £

saveenojums skan izsaukuma

tikpat stipri it ka: h2 jeb hh kopa. Vācu valoda turpretim ir ,ch<

skaņai vairāk izsaukumu, par kureem P. Hoffmanns sava Vācu

valodas vardnica spreez sadi:

1) £)n§ ,d)£ tft bn§ $ufammcngefe&te $etcf)en e^ueš etnfadjen

£aute£, roeldjer [tiirfer foaudjt (o[pirtrt ttutb), aIS ba§ (etn*

fadjej ,t) £

ļ 55. tu āftabd)en (Sadjaradj, <pord)f)etm\ 9todĢu§6erg).

2) Sn eintgen fautet e§ tnie ,!', j. 93. m Sfjor, ©fjrift.

3) -3h nuebentm anbcrcu palien beljdlt e§ fetueu etgentfļumltdjen

£)autf)(attt, j. 53. tu £fjtua, ©Ijemiej

4) SSor eiitem ,§
£ laittet e§ lote ,f £ obev mit ,§ £ ttne ,fš£

ober ,£(ifš;' j. 33. m ®ad)§, gucfjš, ®eid)K Sitdjfe;

5) gufammenfeliuigeu betjalt eš jettten eigeiittjumltdjen $audj=

Saut, 93. m nad)]ef)en;

10Rakstu krājums IV.
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6) 93et langft etngefiurgevteit (au§ bem

rotrb anfiott ,dj£ aud) ,fc£)' (nact) ber Sluēfpradje)

gefdjrtefieii, 93. ©djalmet (fru#. chalumeau), ©djahtppe (fntv

chaloupe), ©djcdotte (frn& echalotte), ©djnffot ober ©djafot

(neufrttj. echaf'aud, scafaut).

Iz seem peemereem mes noskārstam, ka Vācu ,cli £ skaņai ir

kadi divi vaj tris izsaukumi, no kureem veens skan pilnigi tāpat,
ka musu ceetais guturals ,k', kurs izsaukums tadeļ ari musu jauna

Latveesu rakstiba veenmer caur veenigu ,k £ bārtu izpildāms. Jo

ari tagadēja Vācu rakstiba ir sini ,ch' izsaukuma jeb ,ch£ savee-

nojuma ,h£ burts eeskatams tikai par ortogrāfisku zirni un par

ceetas „k" skaņas stiprinātāju, proti tad, kad ,ch£ stāv Vācu va-

loda preeks ,s
£ konsonanta un svešvārdu eesakuma it ipasi a, o, v

vokāļu preeksa, (sk. virsskolotaja K. Hoheisela Vācu valodas gra-

matika preeks Baltijas guberņu augstākam skolām, § 20, 8. pus-

lapa: S)a§ ,d) £ tuirb nor etncm ©onfouauteu uub im Slnlaute bur

n, o, v tjdrter al§ bor ,c' unb ,t' geļprodjeit, ķ 33. gud)§, $)ad)§,

©tjor, £§ar.afier).
Otrais Vācu ,cli £ izsaukums ir tapati jav augša minēta, stipri-

nāta aspiracija, caur kuru ,ch£ saveenojums skan izsaukuma mazākais

2 reizes tik stipri (cii —h2
— hh), ka veenigais ,li£ konsonants.

Sini Vācu ,ch£ izsaukuma jeb saveenojuma ir atkal ,c
£ burts

eeskatams tikai par ortogrāfisku zirni un par aspiracijas stiprinā-

tāju (sk. K. Hoheisela gram. § 20, 7. pusi.), p. p. <pod)uialb, $ģod)=

berg, šftodjuēberg, Sacparad).
Sai aspirētai ,oh£ skaņai ir Vācu valoda bez tam vel veens

izsaukums, proti tad, kad ,ch£ stāv pec ,e
£

un ,i£ vokaļeem jeb

starp ,i (t), it/ un ,c (a, o)£ vokaļeem — (ari ja ,i£ jeb ,e
£ stāv

pirmā žilba preeks ,ch £

j.

Sis otrais aspirētais ,ch £ skan gandriz gluži tāpat, ka hj

jeb jotetais h [=hj(e) vaj hj(ij:=ch]. So mikstinato un aspirēto

Vācu ,ch£ varetum tadeļ musu Latveesu jauna rakstiba it ziniski

un ari praktiski uzzimet caur jaunpeeņemta ,h£ konsonanta jote-

sanu, dibinajotees uz jav Latveesu valoda (jauna rakstiba) eso-

seem vairakeem mikstinateem g, ķ, ļ, ņ, r, s, z, c konsonanteem.

Peemeri: Fihte, —
latv. Fihels, gedjuev = latv.

Fehners, ŠHrdjner = latv. Kirhners, = latv.

Kirhofs, 93tūcr)er = latv. Blihers, gedjten = latv. Fehtens,

$edjel = latv. Hehels, SBtdjmamt = latv. Vihmans,

53otttd)ei
—

latv. Bettihers, 936ttcfjer = latv. Betthers

un t. j. pr.
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Tada vize mums butu gan eespejams jauna Latveesu rak-

stiba pilnigi uzziniet minēto mikstinato un aspirēto Vācu ,ch' iz-

saukumu un pec uzzimejuma pareizi izsaukt. — Bet ko daritum

ar ceeto un asspireto ,ch£,
proti tad, kad Vācu ,ch£

stāv Vācu

ipasvardos pec ceetajeem a, o, v vokaļeem (sk. K. Hoheisela mi-

nēta gramatika, § 20, 7. pusi., kur lasāms sadi: £)a3 ,d)' ttirb

nad) a, o, v fjarter ds uad) i uub c gefforoc|en, cdfo anberš m brecr)en,

ptcrjen, al§ tu 93adj, Ēop\, 93ud))? So Vācu ,ch' mes jauna Lat-

veesu rakstiba nedrīkstam it visur pārvērst par ,k £

, tadeļ ka caur

tadu pārvēršanu izceltos pārprašana jeb ipasvarda sarezgesana, ka:

53adj = Baks, $od) = Koks, Slīd) — Buks, lai gan pec Latveesu

meles sos ipasvardus pārtaisot, gan visāda vize vajadzigs butu,
tanis so Vācu ,ch £

pec a, o, v Latveesu valoda par ,k' pārvērst.
Kreevu valoda teek katrai Vācu aspirēta ,ch£ veeta veenmer

leetats burts, kurs turpretim skan izsaukuma mazākais 2 reizes

tik stipri (Kreevu x — h2
== hh), ka musu jaunpeeņemtais ,h£ kon-

sonants veens pats. Si Vācu veenkarsa ,h' veeta Kreevi sava

valoda leeta svešvārdos ,r' burtu, p. p. 93ud)f)013 = kreev. Byx-

vojn>]Xh, — TorenreiMT.. — Ari mums Latveesu valoda

leekas jaunpeeņemtais ,h£ konsonats beidzot minēta ceeta un as-

pirēta Vācu ,ch' veeta veens pats veen but nepeeteekoss; jo Lat-

veesu melei ir grūti eespejams pec a, o, v, ka ari pec c un i,

vokaļeem izsaukt veenkarso ,h£ lidzigi Kreevu ,X£ jeb Greeķu

,X (chi/ vaj Latiņu un Vācu ,ch' konsonanteem. Ceeta Vācu as-

pirēta ,ch' veeta izleetat jotetu ,h', butu neziniski, jo katrs sveš-

vārds ir pec eespejas ta rakstāms, ka tas teek svešvaloda izsaukts;

un ipasvardi, ka: 35 ad), $od), 93ud), neteek Vācu valoda ar mik-

stinato aspirēto ,ch (= h) 4 izsaukti, bet ar ceeto aspirēto ,ch £

,

kura izsaukums lidzinajas visvairāk ,kh £ kopizsaukumam. Tadeļ
tad drizak derētu sa Vācu ceeta un aspirēta ,ch£

veeta izleetat

abus ,kh' burtus, zināms gan tikai tādas veetas, kur caur ,ch,

veeta statito ,k' neizceltos Vācu ipasvarda sarezgesana. — Ari

caur tadu rakstisanu nepanaktum nekādu atveeglinasanu; jo sa

,ch£
veeta paliktos tad tomēr arveen vel divi burti. Veenkarsaki

tadeļ butu, ari sa ceeta un aspirēta ,ch' veeta paturēt tikai veenu

no mineteem ,kh£ burteem, izleetajot pec vajadzības vaj ,k£ jeb ,h £

.

Beidzot minētam veenkarsajam ,h£ burtam butu tad tikai japee-
savina caur kadu ipasu zimiti [vai but caur minētam ,h£ konso-

nantam apakša statito punktiņu, kurs h tad visvairāk lidzinatos

sanskritvalodas transkripcijas vizargai (2(u§f)uud)), sk. (Stementnr=

©rammattf ber San3frtt)pra<f)e bon Dr. phil. C. Kellner, § 2, p. 6.

10*
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§ 14, p. 10. § 4, p. 188, kur ir lasāms sadi: S)te — tu ber %xa\is*

ffrtptton burd) h augebeutete — Visarga ift bie ftumme gutura(e

©ptranē uub al§ joldje eitteu £aud), tu ben etu SSofal ge=

močļnlta) am £nbe, felten tu ber āttitte etueš 2Sorte§ aušlauft. £)tefer

§aud) f)at bie conueitttoueffe Slušfpradje be§ beutjdjen ,d)' Sauteē ]
vel otrs izsaukums, kura Latveesu valoda jaunpeeņemtais ,h'

konsonants skanētu lidzigi Vācu ceetajai un aspirētai ,ck £ skaņai

pec a, o, v vokaļeem, tāpat ari lidzigi Kreevu ,X£ konsonantam.

Bez jav augša pirmak minētas jotesanas zimites peeņemt vel

kadu citu zimiti preeks ,h £

(pec a, o, v) butu maz eevelams; jo

tada zimites peeņemsana padaritu tikai vairāk raibumus Latveesu

jauna rakstiba un ari pašai tautai butu tas varbūt vairāk par ap-

grūtināšanu. Tadeļ tad galu gala cita neka neatleekas, ka veen-

karso ,h' konsonantu bez zimites visāda vize ari Vācu ,01i' veetā

pec a, o, v vokaļeem izleetat, dibinajotees uz to, ka Vācu valoda

vardu beigas un vardu vidu konsonantu preeksa (im slu§laut uub

tm Snulout bor ®oufonanteu) veehkarsais ,li' pec a, o, v vokaļeem
nevis ka aspirats (£)aud)(aut), bet tikai kā garuma zime teek lee-

tats. — Ari Latveesu jaunā rakstibā tad sis ,h' nevarētu kļūt
eeskatits par veenkarso un aspirēto, bet tikai par ,ch' veetu aiz-

stāvošu ,h' (p. p. ipasvardos, kā: 93ad), $od), 23ud), 93ad)mann,

Sodjmann, 23ud)f)eim); — par veenkarso un aspirēto ,h' tadeļ ne,

ka ari Vācu valodā tadu nav nedz veenkarso vardu (v. prim.)

beigās pec a, o, v vokaļeem nedz ari kompozitos konsonantu

preeksa. Un ja ari sa veenkarsā ,h' burta leetasana ,ch' veetā iz-

radītos visādā vize par nepeeteekosu, tad mums ari vajadzigs bez

kādas jo leelas pretošanās jaunā Latveesu rakstibā vel paturēt
Vācu aspirēto ,ch', zināms tiklab ceeto aspirēto kā ari mikstinato

aspirēto, un tos abus ari tad tikai tanis ipasvardos, kuri ņemti

no Vācu valodas. Sis paturētais divburtigais ,ch' butu jaunā
Latveesu rakstibā tad tikai veens ipats c(=k) un k skaņu savee-

nojums, kurs taptu leetats tikai Vācu ipasvardos pareizrakstības

deļ, lai gan tas ari tanis vairs nebūtu isti derigs un eevelams;

un tas, isi sakot, tadeļ ne, ka mums jaunā Latveesu rakstibā

sada divburtigā ,ch' saveenojuma pavisam nemaz vairs nav. —

Visos tanis svešvārdos turpretim, kuri ņemti no Greeķu valodas

un kuri jav tani teek ar ,X (cki)' jeb Latiņu rakstibā ar ,ch' rak-

stiti, ir see burti [tiklab Greeķu X (chi) kā Latiņu ch] jaunā Lat-

veesu rakstibā veenmer pārvēršami par ,k' jeb ,ķ£
, p. p. pijrrhi-

chius, kreev. nHppHxift = latv. pirriķijs; amphibrachys, kreev. aM(f)H-

6paxift — amfibraķijs; choreus, kreev. xopeft = latv. korejs;
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trocheus, kreev. Tpoxeft = latv. troķejs; bacchius, kreev. 6aKxift =

latv. bakkijs; Psyche, kreev. llcHxeii = laW. Psike (Amora miļaka

jeb dvēseles draudzene), psike — 1) tauriņš, ka dzivibas un dvē-

seles nemirstibas zimbols; 2) leels stāvošs tualettes speegelis, kura

visa cilvēka statura it ka pate dvēsele atspoguļojas; 3) dvēsele,

gars. Tam lidzigi tas ir ari dažas citas jaunas (dzivās) valodās,

kā Italeesu, Francūžu un Angļu valodās; jo tanis teek Greeķu

,X(chi) £ veetā veenmer pilnigā ,k £ skaņa leetata, proti vaj nu

,c( =k) £ burts veens pats jeb divi ,cc
£ burti jeb ari ,c/^

£

,
kurs

turpretim tad Angļu un Italeesu valodās veenmer, Francūžu

valodā pa leelakai daļai teek izsaukts kā ,k £

,
— un sini

,chl saveenojumā jeb izsaukumā ir tad ,^ £ burts eeskatams tikai

par ortogrāfisku zirni jeb par ,k £ skaņas stiprinātāju.

Peemeri: Greeķu vārds: echo (t|Xoj) , gen. echus (fjXoQ s)

italisk. eco (eko), franc. echo (eko), angl. echo (ekko)
= latv. eko (atbalss) un Eko (Echo = Nvmpfe);
mechanicus franc. mecaniden (mefantjģtaii),

angl. meehanician (meffduifcf)en), italisk. meccanieo —

latv. mekaniks (āßedfjcuufer); character (xapaxxfjp),

angl. character (fdrdftor), franc. caractere (farnftdr),

italisk. carattere — latv. karakteris (raksturs); Charon

(Xapwv), franc. Caron
—

latv. Karons; PsycJw(W\j-/ri)
:

italiski Psijche (sļ3ftfe), angl. Psyche franc.

Psyche OPfjifdjelj) —
latv. Psike. AriFrancūžu valodā

peeņem psike (psyche) kā sugas vārds (nom. appēli.)

kompozitos pa leelakai daļai atkal ,k £ skaņu, p. p.

psychologue Opjšifolog), psijchologie psy-

chonomie (*ļsļsifpnomte), psychometer (spfjifontatr).

11.

Vaj no svešām valodām atvasinatee laikvardi, kureem celms

beidzas izsaukumā ar ,k£ skaņu, ari Latveesu valodā infinitivā

(un tā derivātos) leetajami ar ,k£ skaņu jeb vaj ar ,c£ skaņu, vaj

p. p. teikt: „muzikot", vaj „muziķet", vaj „muzicet"? tāpat vaj

„praktikot", „kritikot" jeb vaj „prakticet" jeb „praktizet", jeb

vaj
„
kritizēt"?

Laikvardi, kuri ņemti no svešām valodām un kureem celms

jav tani valodā beidzas izsaukumā ar ,k£ skaņu, ir ari Latveesu

valodā infinitivā un sa derivātos leetajami ar ,k£ skaņu, proti uz
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,kot (ķot) { jeb ,ket(ķet)', bet nevis ar ,c
{ vaj ,z' skaņu. ,K'skaņa

ir vecāka, un Latiņi pasi, pat vel 5. gadsimteni pec Kristus peedz.
izsauca katru ,cc — ari c, i, y, ae un oe preeksa — tikai ka ,k'

(sk. Lateinisciie Grammatik von A. W. Zumpt p. 4, § 6:

SSerberbuugeu f)aben ficĢ unter mx§> — fretlid) aud) bet aften ueuer :
Sftāttoneii, unb ņim Stfjett nod) drger — feftgefefct. 2Btr ļpr d)eu nnut*

Itd) c uor c, i, y, ae uub oe rotē uufer felbft tu grted)tid)en SSortern;

oor anberen Sšßotalen un dor CSonfonauten uub aut (Sitbe ber 2B6rter

tote ,tl. 2)re 9tomev aber fļabeu e§ fct§ tu ba§ 5. Sat)rf)itubert n. £f)r

liberāli rute ,f' gefprodjen, aud) bie ©rtedjen ntd)t anberS getjort);

un ari pat tagadin vel vairakee jaunlatiņu verbi, ka p. p. musi-

cāre, pradicāre, criticare teek ari Latiņu valoda infinitivā izsaukti

ar ,k' skaņu, proti: muzikāre (tāpat ari italiski musicare— muzikāre),

praktikāre (tāpat ari franciski pratiguer — pratikē, italiski praticare —

pratikāre un kreeviski npaKTHKonaTi,) un kritikāre (tāpat ari italiski

criticare, franciski critvjuer =kritiķē un kreeviski KpnTHKOBaT&). Bez

tam vel so verbu pamatvārdi, ka: muziķa, praktiķa, kritika, ir

Greeķu vardi un teem jav ari tani valoda vardu celms beidzas

ar ,k'; tadeļ tad visāda vizē ir vajadzigs ari Latveesu valoda pa-

turēt ,k' skaņu un pareizi sacit: „muzikot vaj muziķet", „praktikot
:',

„kritikot", bet nevis peeņemt ģermānismu vaj gallicismu un ne-

pareizi sacit: „muzicet", „prakticet" jeb „praktizet" un „kritizet".

Tāpat ir joprojām arveen pareizi jāsaka: publikot, zuplikot, fabri-

kot, maskēt, konfisket, marķēt un t. j. pr., par peemeru ņemot,

jav Latveesu valoda eesakņojusos svešvalodas laikvardus, ka:

sprediķot, kukkot, stiķotees, stiķet, striķet, vaķet.

111.

Vaj svešvārdu infinitivgalotne ,eeret( atmetama ari visos

tanis svešvārdos, kuri ar galotni ,et' veen varētu tapt parmainiti
ar citeem tāpat skanoseem laikvardeni (un so derivateem sub-

stantiveem) jeb vaj ,eeret{ veeta ,ct
£

veen paturēt? Vaj p. p.

rakstit appelet un appellesana jeb appelleeret un appelleeresana,

izšķirot no appelet (befdjtmmeht) un appelesana; vaj kavēt (cattireii)
un kavēšana, jeb kaveeret un kaveeresana, izšķirot no kavēt (auf'

f)alteu) un kavēšana; vaj -poleeret (lat. polrle, franc. poūīr) jeb pu-

leeret (ital. pulīre) jeb vaj polet (gtdtten) jeb pulēt (sk. taļaki

K. Brivkalna grani. „kads vārds par jauneevedamo rakstibu"

24. puslapā)?
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Uz konsekvenci dibinajotees, drikstam, zināms, tikai sacit ar

,et' veen; un eeverojot ari vel to, ka mums so svešvārdu veetā ir

paseem jo derigi Latveesu laikvardi, p. p. preeks: cnluren = apgal-
vot, preeks: citrtren = arstet, preeks: iugiven = izgreest locekli,

preeks: appefltren pārsūdzēt un t. j. p., mes varetum atbildēt,

ka mums minetee svešvalodas laikvardi Latveesu valoda pavisam
nemaz nav vajadzīgi, un ta butu pa leelakai daļai ari pareizi at-

bildēts. Bet mes izgat/.votum sevim ari tikai nabadzibas testi-

moniju, ja gribetum isi un strupi sacit, apgalvodami, ka mes ne-

varam jeb nedrikstam nemaz sadus svešvalodas laikvardus Lat-

veesu valoda teetat, pat ari zatirika ne. Un ko tad eesaktum

ar svešvārdu vardnicu, kura taksu visāda vizē ari mineteem sveš-

valodas laikvardeem bus ja-atrodas?! Tadeļ tee tad nav iz Lat-

veesu valodas pavisam izstumjami, bet ir leetajami, ja ne ar ,et',

tad ar ,eeret', jo eeradumam ir un paleek jo leels spēks.

IV.

Vaj Latiņu substaidnvgalotne ,-tas
c

, gen. /tatis', Latveesu va_

lodā pārvēršama par ,tatel jeb vaj paturama veca un eerasta ga-

galotne ,tete' p. p. vaj rakstit „univerzitate", „majestate", „Venus-

tate" jeb ~univerzil ete", „majestete", „venustete" ?

Ari ar so galotni tas ir pa leelakai daļai tāpat. Ja dibina-

jamees uz konzekvenci un ziniskeem prasijumeem, tad drikstam

svešvārdus atvaset tikai no svešvārda pasa celma un tam tikai

tad ir atļauts, peelikt Latveesu valodas fieksijas zirni, proti sini

veetā seeveesu kārtas deklinācijas zirni ,c', p. p. no svešvārda

„universitas" jen. „univcrsitatis :<

,

ir pilnais substantiv-celms „univer-

zitat", un, tam minēto Latveesu nominativzimi (©aļuš-Kubung)

klatpeeleekot, dabūjam vajadzīgo un preeks Latveesu valodas

derigo svešvārdu „universitāte" un t. j. pr.

Citas tagadējas (dzivas) valodas si Latiņu substantivgalotne

,-tas£

, gen. -tatis, teek pārvērsta, p. p. Italeesu valoda par ,ta£

(universitā, maesta), Angļu valoda par ,-ty' — universitg (juufoerjjtti)

mnjesty{ mdbjdļefti) —, Francūžu valodapar ,-tē' — universite, majeste

(mafctjeftet)) —, Kreevu valodā par ,-tbtt,' (jHHaepc.HTeTTb), Vācu va-

lodā par ,-tdt' (Uniuerfitdt, āftajeftdt). Kreevi, kā se redzam, ir

preeks sevim peeņemusi Vācu ,-tdt' (Teri); tāpat tas ir noticees

ari pee Latveesu ,-tete' peeņemejeem. Pee Vācu ,-tdt' vel taksu

ir originalgalotnes ,a' vokāls uzglabajees, bet tagadējā nepareizā
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Latveesu ,tetē£
no ta nav neka. Bez tam ir veriba ari vel uz to

jagreez, ka ,c' nav tik vecs ka ,a£ un ka ,a' vokāls ari Latveesu

valodā ir jauk- un pilnskanigaks un ka tas bez tam vel augšmi-

nētā ,tate' galotnē ir oriģināls.

Bet tādam eeradumam, kas jav ir palicis — tā sakot — par

otru dabu, nākas ļoti grūti preti karot, ko vel to pārspēt jeb

patvaļigi no ta atsvabinatees! Visādā vizē derigaki gan zināms

arveen ir, peeķerdamees turetees pee pasa celma jeb droša pa-

mata, tas ir pee oriģināla, nekā no ta attaļotees jeb atsvesinatees,

— un to tad daritum varbūt uz nezināmeem ilgeem laikeem. —

Parskats par latviskām skolu- un zinibu-

gramatām 1885/86. gadā.

Lasijis Rigas Latveešu Beedribas Zinibu Kommisijas

arkartigā sapulcē, 27. junijā 1886. g.

Kaudzites Matiss.

Augsti ceenijami kungi! Mans uzdevums no pērnajās sa-

pulces ir tas, dot šogad pārskatu par jaunām skolu- un zinibu-

gramatām, kas pagājušā gadā iznākušas. To tad se pec eespejas

gribu darit, peeminedams eepreeks, ka lai ceenijamā sapulce ne-

gaidītu vis plašu parspreedumu, kas se aizņemtu daudz laika un

butu turklāt varbūt garlaicigi, bet tik, kā jav teicu, pārskatu veen.

Kad citās tautās nak runa par skolas-gramatām, tad tur vi-

ņas jaeedala vairāk šķirās, it kā: tautas-skolu gran:atās, vidēju
skolu grāmatās, augstāku skolu grāmatās v t. t. Bet mums, Lat-

veeseem, kad runājam par skolu-gramatām, vismazāk tagad vel

jāsaprot sai vārdā tik tautas-skolu grāmatas. Tā tad ari

lās, par kurām man se jādod pārskats, ir tādas, kas leetojamas

tik tautas-skolās un viņām sarakstitas vaj tulkotas.

Ļ Kreevu valodas maciba. Sarakstījis skolotājs

A. Tomsonš. — 162 1. p., veegli eeseeta maksa 40 kap. —

Starp visām latviskām skolas grāmatām simbrizam bagātākā

izvelē Kreevu valodas macibas grāmatās, jo to tagad jav ne

mazāk, kā 20 un nak arveenu vel jaunas klat, kas gan ik katra
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grib labāki un pilnigaki savam uzdevumam kalpot, neka citas.

Tomēr jāsaka, ka lidz sim no visām tām plašāka peekrisana ir

gandriz tikai Dadzisa Kreevu valodas macibas grāmatai; bet nav

mazums ari to skolotāju, kas viņai nepeekrit. Varbūt ka si pat-
laban peeminetā A. Tormona sarakstitā grāmata ari atradis labu

skaitu peekriteju, jo viņa gan staigā to pasu Dadzisa grāmatas

eemidito teku, bet dodas vel taisnāki uz savu nolūku, nekā si,

t. i. viņā atrodam vel mazāk valodas likumu, nekā sini, kaut gan

tur ari nav daudz. Par visām leetām verbs leekas se mazāk

eeverots. Turklāt ir ari ta starpiba, ka Dadzits eeverojamakos

valodas likumus grib eedot bērnam caur skolotāju it kā nemanot,

bet Tomsons tādus dažus pasneedzis ipasos peezimejumos. Tā

tad abas sis grāmatas, un jo vairāk si Tomsona sarakstitā, grib

macit Kreevu valodu praktiski, kas savā ziņā nav ari nepareizi.

Ipasi tautas skolās, un pavisam pec teem skolneekeem, kam iss

skolas laiks un kas tulin grib dotees dzivē, neder nokavetees tik

daudz pee valodas likumeem, kā pee viņas praktiskās puses.

Turpretim, kas grib talaki macitees, teem gan vajadzēs alaz vai-

rāk gramatiskās puses, nekā se atrodam. Bet preeks, tadeem,

kā var noprast, si grāmata nav rakstita.

Ipasi teicami sastadita radās sās grāmatas lasāmā nodaļa,
kura aizņem kādas 60 1. p. Viņā atrodam isus, gan pajautrinošus

gan pamācošus, pa visam 146 lasāmus gabaliņus gan dzeezmiņās,

gan prozā juku jukām. Pee eesaceju berneem ipasi svarā tas,

ka gari gabali teem nav dodami nedz macitees, nedz lasit. Butu

derigi, ja pee ik katra lasāma gabala atrastos izrakstiti tee vardi,
kas skolas berneem lidz tam vel sveši, lai tee varētu sadus gaba-

liņus ari patstavigi saprast un pārtulkot. Gan atrodas veetvee-

tām tadi vardi uzrakstiti, bet tee tad ir no vairāk gabaleem kopā,
un tomēr ari ne no viseem.

Kaut gan Latveesu valodai sadā skolasgramatā ne visai

eeverojama nozime, tomēr nav saprotams, kapec isti jāsauc

apkaklis par „kragi", atzveltnis par „leni", uzkrekls

par „cĪsiņu", skaists par „smuku" v. t. t. To galotni — klis

rakstitajs leetojis nepareizi, peesķirdams caur to a-deklinacijas
vārdus neistai i-deklinacijai, it kā: kreklis, arklis, audeklis,

kur jāraksta krekls, arkls, audekls, v. t' t., jo citādi butu jā-
saka genitivā krekla, arkla, audekla, tāpat kā kraukļa,

redzokļa, putekļa v. t. t. — Dažs rets vārds neleekas latviski

pareizi izteikts, kā iimhihlih — stalts, kur, manu pratu, butu

jāsaka grezns.

11Bakstu krājums IV.
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Peeminami ari eespeesanas misēkļi, kura labs skaits un to

starpa ari tadi, kas vārdus stipri sagroza, ta ka veetām nevar iz-

prast, vaj tas likts tā ar nodomu, vaj netisu. Par peem. veenā

pasā (261.) gabalā stāv tris reizes īiecTpßift-veetā „nepcTpui".
See kļūdu sikumi, bez kadeem reti kad kādas grāmatas pirmais
izdevums ir, nakosā izdevumā veegli bus novēršami, kas, kā do-

mājams, tiks darits, un tad si grāmatiņa gan varēs statees pee

labākām tādām Kreevu valodas macibas grāmatām, kas rakstitas

praktiskai metodei un isam skolas laikam.
-1

Ģeogrāfija tautas-skolām. Sarakstījis P. Kop-
manis (skolotājs). Ar daudz nobildejumeem. Otra pārlabota un

pavairota druka. Bigā, 1885. g. Pucisu Ģederta un beedra ap-

gādībā. 112. 1. p., veegli eeseeta 40 kap.
Si grāmata jav pazistama, bet tagad viņa tik otrā izdevumā

pārlabota un pakuplināta zimejumeem, isti iz etnogrāfijas un ari

matemātiskās ģeogrāfijas nodaļām par izskaidrojumeem. Si tad ir

tagad Latveeseem pirmā illustretā ģeogrāfijas grāmata, un var

teikt, ka illustracijas savam nolūkam ir derigas. Sarakstitajs no-

domājis so grāmatu, kā leekas, ipasi draudzu-skolām, jo pagast-
skolām ta pārak leela un plaša. Viņa sarakstīta tadā metodē,
kadu ipasi tagad tura par kreetnako, t. i. ar majotues ģeogrāfiju
eesakot un tad arveenu plašāki un plašāki. Kreevu valsts ap-

raksts lidz ar vēstures pārskatu eeņem vairāk, nekā trešu daļu
no visas grāmatas, t. i. 41 1. p.; citām leelakām valstim, kā Vā-

cijai, Anglijai, Francijai v. t. t. novēlēts ik katrai tik pa puslapai;
mazākām daudz mazāk. Grāmatas beigās atrodam matemātisko

un fizisko ģeogrāfiju ar kreetneem un leetderigeem zimejumeem.
Par valodu vispari jāsaka, ka ta deezgan glita, bet, kā jav lidz

sim arveenu vel Latveesu rakstos, ari ne bez misekļeem, it kā:

„Musu pagasts istaisa tik mazu sturiti no tās zemes,

Baltijas, pee kuras tas peeder" v. t. t., kur latviski runājot, bij

jāsaka: musu pagasts ir tikai mazs gabaliņš no Baltijas v. t. t.

Tāpat „Itālija eeņem garu un šauru Apeninu pussalu",
kur bij jāsaka garo un šauro, jo Apeninu pussala tada ir veena

pati. Garu un šauru varētu sacit tik tad, kad Apeninu pussalas
butu visādas

— ari isas un platas. — Augi? kur vispari teek

sacits augi; tāpat kanale, kur jāsaka kanāls. Nav teicams, ka

tādās grāmatās, kas dodamas berneem rokā, sarakstitaji sneedz

skolotajeem pamacibas, it kā tas se darits, kur lasāms tā:

„Preeks sis stundas butu jāvēlas, ka ceen. skolotāju k. k. daritu

skolneekus uzmanigus" v. t. t. Vismazāk sadas leetas nebūtu
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leekamas macibas gabalu skaita, bet ka sevišķi peezimejumi. —

Areis veids grāmatai glits un patikams. Cena (40 kap.) nav aug-

sta, ipasi kad eeverojam illustraciju skaitu.

% Greo grafij a tautas-skolam. Sarakstījis 8.. Xaudzit s. Otrs

pārlabots izdevums, 1885. g. Apgādājis P. Leepiņs Cēsis. Kar-

toneta 25 kap. — Si grāmatiņa, ka tas jav uzraksta teikts, otra

izdevuma pec sa laika prasijumeem pārlabota it ipasi tai ziņa,
ka vajadzigas macibas no matemātiskas ģeogrāfijas nav vairs sa-

kuma, ka tas bij pirmā izdevuma, bet starp tēvijas un visparigo

ģeogrāfiju; sakuma turpretim atrodam majotnes ģeogrāfiju. Pārla-

bojumi ir izdariti ari visas citas macibas veelas sakārtojuma un tēvijas

ģeogrāfija kreetni paplašināta. Mazāk eeverojamee apraksti eespee-

sti sikakeem burteem, bet tee, kas vispirms jamaca — rupjakeem.
Drusku tuvāki so grāmatiņu aplūkot nevaru uzņemtees.

i Ģeogrāfija tautas-skolam. Sastadijis skolotājs A. Gee-

suls. Jelgava. Apgādājis H. Allunans. 1885. Maza formāta 112

1. p. brošēta maksa 15 kap. Sastādījuma ziņā sai grāmatiņai gan

nav nekādu sevišķu metodes ipasibu, jo viņa turas pee lidzsinigā

ceļa, eesakdamās ar matemātisko ģeogrāfiju, tad pareedama uz

Baltiju v. t. t. Bet jaleecina, ka sarakstitajs zinājis un pratis ar

veelu izveicigi rikotees, sneegdams arveen tik to vajadzigako

pārskatāmā sastātā kā ari skaidrā valodā. Papirs labs, burti, tikpat
rupjee, kā sikee gaisi un acim peeņemigi. Cena ari nav augsta,
tik veen jāvēlas, ka grāmatiņa butu vismazāk kartoneta, jo bro-

šētas grāmatas skolās nav eeteicamas.

Sis visas tris nupat pārrunātās ģeogrāfijas grāmatas iznāku-

šas veenā pasā gadā, un protams, visas grib kalpot ari sa laika

skolu vajadzibām, cita par citu labāk; bet veelas eekartosanas

ziņā pee veena jautājuma tām savs prāts kurai, t. i. kurā veetā

leekama matemātiskā ģeogrāfijas nodaļa? Senākā metode, pee

kuras turejees Ceesv1s, stāda so nodaļu pasā sakumā. Jaunākā

metode leek eesakt ar majotnes ģeogrāfiju, tapec viņai jāizrauga
cita deriga veeta, kur likt matemātisko ģeogrāfijas nodaļu; bet

leekas, ka viņai pašai nav sis jautājums vel isti nodibinajees. Tā

tad Kop manis ir licis so nodaļu pašās beigās, kur agrāk viņa

stāvēja arveen sakumā. R. Kaudzits turpretim devis tai veetu

starp tēvijas un visparigo ģeogrāfiju. Ja ģeogrāfijas macisana jā-
sāk ar dzimtenes ģeogrāfiju, kurai metodei daudz peekriteju, tad

matemātiskai ģeogrāfijai gandriz sis divi veetas veen atleek; vaj

grāmatas beigās, vaj starp tēvijas un visparigo ģeogrāfiju. Tad

nu jāvaicā, kura no sām divi veetām sim nolūkam derigaka? Ja-

11*
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veļas, ka pratēji par so jautājumu izsacitu savas domas un pee-

radijumus. Man sķeet, ka tas nav isti labi, ja bērnam jāizmācās

pazit visu zemes virspusi, kamēr vel nekas nav macits par viņas
formu un kas pee tas peeder.

< Stāsti iz vēstures, ka lasāma grāmata. Jelgavā, ap-

gādājis H. Allunans 1885. — Grāmatas titula lapā gan nav lasāms,
ka sis darbs nodomāts ipasi ari skolām, bet to lasām izdevēja

preeksvardos. Sarakstitaja vārds nav nekur atrodams.

Tuvāki so grāmatu apskatot, driz parleecinamees, ka ta ir

Andrā „@rjdl)htngeit air.B ber SEBeltgefdjtdjte" paisinats

partulkojums. Ja skatamees uz so grāmatu tik kā uz tulkojumu,
tad jāsaka, ka darbs darits deezgan rupigi un apdcmigi. Valoda

skaidra un paisinajumos raudzits izlaist arveen tas, kam mazāk

ziniska svara. Bet ja raugamees uz viņu —kā uz latvisku skolas-

gramatu, tad atrodam ipasi to trūkumu, ka Kreevija eeverota pā-

rak maz un Baltija nemaz, kā tas atrodams gandriz visās Vācijas

skolām rakstitās vēstures un ģeogrāfijas grāmatās. Tā iz Kree-

vijas vēstures atrodam se tik pa Pēteri Leelo un drusku par

Krimas, kā ari par pedejo Kreevu-Turku karu — kopā gandriz

pustresas lapas, kamēr iz Vācu vēstures par Fridriķi Leelo veenu

pasu ir kreetni vairāk stastits, kur ganKreevijas vēsturei bij do-

damas se leelakas teesibas lidz ar Baltijas vēsturi, tāpat kā citas

tautas to dara savās skolugramatās. So trūkumu atskaitot, so

grāmatu var uzteikt un eeteikt, jo peeminetās Andrā vēstures

stastugramatas sastadijums vispari atzits par teicamu.

v Kreevijas vēsture skolām un mājām, pa daļai no

Kreevu valodas tulkota. Rigā 1885. Pucisu Ģederta un beedra

apgadibā. —

Ari sās grāmatiņas tulkotajā vārds nav zināms, bet apgādā-

tājs tai veetā uzrakstijis, ka viņa no manis parraudzita un pār-

labota. Teesa ir, ka manuskriptā es to lasiju cauri un atradu,

ka darbs deezgan labs. Lidz ar to sarakstiju ari pārskatu par

Baltijas vēsturi un eeliku to, laikmetu gabaliņos eekartotu, kur

vajadzigs. Tā tad, būdams dalibneeks pee sās grāmatiņas sasta-

disanas, nevaru dot par viņu nekāda parspreeduma. Tikai to varu

teikt, ka viņa lidziga dažā ziņā Roschdjestwenska Kreevijas

vēstures grāmatiņai, kuru tulkojis 0. Platschs, tik veen ka tani no

Baltijas visai iss pārskats.
v Vēsture tautas skolām. Sarakstitā

pec Gohr'a un

Andrā no Th. Bekmaņa, Jelgavas Jasmaņa bariņu nama direktora,

Jelgavā. Apdadajis J. Scbablowskis 1885.
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Veena ziņā si grāmatiņa ir pats ērmotākais no lidzsinigeem
musu rakstneecibas razojumeem. Bekmaņa kungs gan teic, ka

viņš sarakstijis to „pec Gohr'a un Andra", bet pateesibā ta leeta

pa visam citāda: viņš ņēmis tik kadu citu agrāk izdotu vēstures

grāmatiņu, sagrozijis drusku tās rakstibu jeb stilu, eerakstijis vi-

dus laiku un jaunlaiku vēsturē dažus gabalus iz peeminetām divām

grāmatiņām un nosaucis par savu sarakstitu. Bekmaņa kunga at-

saukums uz Gohru un Andrā viņu neaizbildina neneeka, jo viņa

grāmatiņā daudz tadu gabalu, kuru Gohr'a un Andrā grāmatiņās
nemaz nav, isti iz Kreevu un Baltijas vēstures, bet tee tadi atro-

das veenigi tik kadā citā grāmatiņā. Ka Bekmaņa kungam bijis

tas ipasi svarā, tās grāmatiņas veelu un sastāvu peesavinatees, to

leecina skaidri ari tas, ka viņš izrakstījis tās saturu pat ar korek-

tūras kļūdām. Tā tur pirmā izdevumā stāvēja Koriolans, kur

vajadzēja but Korolians. Bet Bekmaņa kungs rakstījis no vee-

tas, nemaz nevaicādams, vaj tas pareizi, vaj nepareizi un vaj

Gohrs ar Andrā ari tāpat rakstījusi, vaj ne. Veetām rakstibu

drusku pārgrozot (kas darits tapec, lai nevarētu pārmest, ka viss

norakstits vārds pa vārdam), pargrozijusees ari fakti. Tā Tiliras

pilsstu Bekmaņa kungs nosauc par Timas pilsētu, Serwiju Tulliju

par Tarkvina Superba meitas-viru v. t. t., kamēr leeta pavisam
otrāda.

1 Bibeles-stasti tautas-skolām. Sastadijis K. Stakle,
Matisu draudzes skolotājs. 1885. Vec-Peebalgā pee J. Ozola. 167 1. p.

Eeseeta maksa 30 kap.

Par so grāmatu „Latveesu Avizes" nesa gan it bargu un

noteesajosu kritiku, bet mes nevaram vis kritikai peekrist, tur-

pretim skaitam gan viņu pee labākām Latveesu bibeles-stastu

grāmatām, kaut gan ari visās leetās viņai nevaram peekrist. Tā

tur atrodas dažas leetas, kas nebūtu visai vajadzigas, bet dažu it

vajadzigu trūkst. Tā tur atrodam nosauktas (ne vis „uzskaititas",
kā tagad aplam saka) visas Ēdenes upes, kamēr Ismaels pavisam

izlaists, kas nebūtu vis izlaizāms. Ir atrasti daži misēkļi ipasos
vārdos: bet nevar izšķirt, cik to starpā korektūras kļūdu, cik ci-

tādu misēkļu. Valoda vispari glita un gludena, stāstījumi veegli

saprotami, atskaitot dažas neskaidrākas veetas. Daži skolotāji,

kas salidzinajusi tuvāk latviskās bibeles-stastu grāmatas citu ar

citu, leecina, ka sai esot tuva radneeciba ar R. Kaudzisa bibeles-

stastu grāmatiņu.
x Garigs vadonis skolas-berneem, jeb lūgšanas, Mārtiņa

Lutera mazais katķismis, bibeles- un dzeesmu-persas un dažādas
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citas vajadzīgas skolas macibas. Sarakstījis J. Wihstutz, Lē-

durgas pagasta skolotājs. Jelgava. Apgādājis H. Allunans. 1885.

Grāmatiņas uzraksts jav izsaka viņas saturu, un ta ir lidziga ag-

rāki izdotai E-. Kaudzisa grāmatiņai „Grarigs skolas draugs L"

— Beigu gala peelikts plašs peelikums par mereem, svareem,

naudu zortam v. t. t., kas derētu labāk kada reķenu grāmata, ne-

ka se, kur varētu atstāt veenigi veenreiz-veenu, ko skaita arveenu

pee pirmās bērnu macibas.

Augsti ceeniti kungi! Se butu mans paviršais pārskats par

pagājuša gada iznākušām skolas grāmatām beigts. Viņas visas iz-

nākušas 1885. g. pedejā pusē, bet sa gada sakumā nomanāms sai

leetā gandriz klusums. Kā zināms, visi tagad raugās uz gaidāmām

skolu reformām un grib nolūkot, kas turpmāk tiks prasits un kas

atstats preeksejā ceļā. Var gaditees, ka dažas no lidzsinigām

skolasgramatām paleek neleetotas un to veetā nak pavisam jaunas

un to eeverojot, tikpat grāmatu sarakstitaji, kā apgādātāji leekas

gaidot, kas taļak bus.

Pec sa pārskata par skolugramatām man nākas dot pārskatu
ari par zinibu grāmatām; bet so pedejo visai mazs skaits, un es

varēju atrast tik divas:

a) Bigas Latveesu Beedribas Zinibu Kommisijas 111. rakstu

krājumu;

b) Iz Latveesu-Leišu vēstures.

Man sķeet, ka pirmai no sim patlaban peeminetām grāmatām

teesiba palikt pasu ceenijamu kommisijas locekļu un veesu par-

spreesanā, jo ta, ja ari vel nav viseem rokā, tad drizumā bus,

kur klat musu eeverojam kee laikraksti jav nesusi parspreedumus

un aizrādījumus uz so kreetno, ne veen arigi, bet jo vairāk eek-

sķigi krasņo rakstu krājumu. Vispari peeminu un leecinu tik to,
ka tikpat, cik see rakstu krājumi peeņemas skaitā, tik tee pee-

ņemas ari plašumā un kuplumā, par ko izsaku lidz ar daudz ci-

teem sa teicamā darba stradneekeem savu preeka pilnu pateicību

un labas ceribas uz nakoseem krajumeem.

Ari otrās peeminetās ziniskās grāmatas (t. i. „Iz Latveesu-

Leisu vēstures") saturs nevar but sās sapulces locekļeem svešs,

bet no „Baltijas Wēstnesa" plaši pazistams, ka neturu par vaja-

dzigu, ari par to se plasak ko ziņot. Neskatotees uz sās teicamās

grāmatas vispusigu kreetnumu un veseligu tendenci, viņai vel

ipasi tas sevišķs nopelns, ka ta atver Latveeseem labi plaši kadu

lidz sim it maz pazitn, bet leelā ceenā ceļamu zinibas pusi, kas

rada eeverojamus skatus iz tuvākās radneecigās tautas slavenās
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pagātnes, ka ari iz savam pašam senpagajusām deenām. Vispirms
J. Allunans saka greest Latveesu acis pamaz uz so ka miglā

tērpto vēstures nodaļu „Mahjas "VVeesa" pirmajos gados, bet si

grāmata vada mus, sperdama leelu un specigu soli, daudz tuvāk

teem leelakajeem slavas un zaļoksnības laikeem. Vispari uz pasu

darbu raugotees, nomanām pee viņa tulin to savādo ipasibu, ka

tas nav vis nekāds kails tulkojums, nedz ari kādas leelakas grā-

matas veenkarss saisinajums, bet passtaviga un censiga vēstures

petitaja ilgāku pūliņu veseligs panākums, kas rada, no kuras pu-

ses un kādām acim mums jālūkojas uz savu pagātni un ko lai

macamees tagad no senatnes kārtu ciņām.

Beidzot eeteicu so grāmatu ari skolotāju eeveribai, lai tee

izdevigakos brizos raudzitu eepazistinat ar viņu censigakos un

vecākos skolas-bernus, vaj nu lasot teem preeksā, vaj ari leekot

paseem lasit. Panākumi no sadeem pavaļas brizu puliņeem butu

teicami.

Beletristiskee ražojumi Latveešu rakstnee-

cibā 1886. gadā.

Referats, nolasits Rigas Latveesu Beedribas Zinibu

Kommisijas arkartigā sapulcē 27. junijā
no E. Skujeneeka

no E. Skujeneeka.

Beletristisku ražojumu ziņā pagājušais gads tā kvantitativi,

kā kvalitativi ļoti nabags. Iznākušas pavisam 134 grāmatas, to

starpā tikai 30 beletristiska satura un 14 kalendāri. Gandriz visi

beletristiskee ražojumi ir tulkojumi un Deevam zel vel deezgan

pavirši, — leelakā daļa tulkotāju strādājusi bez leetas prašanas

un labas gribas. Tulkotee stāsti gandriz visi bez gaumas izmek-

lēti un bez prašanas tulkoti. Ceenijamee tulkotāji alaz apgaju-

sees ar sveseem gara razojumeem ļoti necilvecigi, tos saraustīdami,

saisinadami un dažā citā vizē pulgodami. Tulkojumu leelakā daļa
ir tikai oriģināla gintenis, iss satura pārskats bez dzejas, bez
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jaukuma. Tikai retais tulkotājs censees darit tulkojumu oriģināla

ceenigu, tee citi strādājusi ka algādzi, ne-eedomadameesoriģināla

gara, necenzdamees paradit viņa jaukumus ari tulkojuma. Dažs

gabals, kas mums sveša valoda miļs pazistams, parādās caur

tulkotajā laiskumu vaj neprašanu Latveesu valoda kā putnu
baideklis.

Daži tulkotāji doma attaisnojusi savus paviršos tulkojumus

uz teem uzrakstīdami „atstāstījis". Tas nav pareizi, — ne sizejs ir

stāstā tas svarigakais, bet' si sizeja sikaka apstrādāšana, karakteru

un zituaciju tēlošana un ari pate valoda. Drizak atļaujama lokali-

zēšana, ja to prot veikli izdarit, bet tas nav veegls darbs, tas ir

daudz grūtāks, nekā laba tulkošana. Paviršos tulkojumus lasot,

nevilšus eesaujas prātā kada Slavu teika: Kad Deevs bijis radijis
cilvēku pec sava veidola, tad peenacis velns, sagrābis nupat radito

cilvēku un sadauzijis viņu. Bet bidamees Deeva dusmas, viņš ra-

dijis atkal citu cilvēku, kurs, protams, nebijis tik skaists un pil-

nigs kā Deeva raditais. Tadeļ tad ari cilvēki vel so baltu deenu

esot miļajam Deevam tik maz lidzigi. Tāpat dara dažs labs tul-

kotajā, — viņš sabojā glitu, pilnigu ražojumu un rada ta veetā

nejauku kropli. Asākos pārmetumus pelna sai ziņā vispirms tee,

kas tādus nepilnigus, paviršus tulkojumus apgāda un tadpa daļai
ari tee, kas tos lasa. Tulkotāji pasi mazāk vainigi, viņi nezin,

ko viņi dara.

Tagad greezisimees pee beletristisko ražojumu šikākas ap-

spreesanas.

11.T e v a draugi. Stāsts iz lauceneeku dzives no W. Up-

maleesa. B. Diriķa un beedru apgadibā.

Kā jav augsam minējām, musu sa gada beletristiskee ražo-

jumi ir gandriz visi tulkojumi, tadeļ Upmaleesa kga „Teva draugi"

pelna kā oriģināls sevišķu eeverosanu. Upmaleesa kgs notikumus

ļoti veikli sakārtojis un atstāstījis, tikai mums leekas, ka viņš to da-

rijis stāsta eesakumā ar leelaku uzcitibu un milestibu, nekā bei-

gumā. Lai gan „Teva draugos" nav varoņa, ap kuru veenotos

visi notikumi (tadeļ rakstneeks pareizi darijis savu ražojumu no-

saukdams par „
stāstu", lai gan tam uz nosaukumu „romans" vai-

rāk teesibu, nekā dažam labam ražojumam, kas ar to lepojas),
mes tanis tomēr neatrodam nemotivētus, nevajadzigus gabalus, —

viss, kā jav teikts, sakārtots ļoti veikli. Bet viņam nav tās dāvanas,
kas tik bagātā merā peemit braļeem Kaudzitēm, dāvanas, visu to,

ko redzējis un peedzivojis, aprakstit tā, ka lasitajeem viss leekas
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Bakstu krājums IV. 12

noteekot preeks acim; viņam nav ari tas dāvanas, kas Jūsmiņa

rakstus dara tik patikumus, dāvanas, visu tērpt dzejiska veidā,
bet viņam ir dāvana, visu patikami sastadit un sakārtot, viņam

ir dāvana, peevilkosi rakstit. Mes negribam teikt, ka ~W. Up-
maleesa kgs neprastu tēlot dabiski un dzejiski, mes tik gribējām

aizradit, ka viņš sai ziņā nav tads meistars, kā augšā minetee

dzejneeki. Ari „Teva draugos" atrodas zituacijas, kas izveicigi
un sapratigi tēlotas, veetas, kas pilnas dzejas un jutu. — Ari ka-

rakteru ziņā ar „Teva draugi" var but pilnigi meerā. Lai gan

daži, kā peemeram Zaurbiris, Austra, ja, pat Jānis, deezgan pa-

virši zimeti, tomēr viņi caurcaurim deezgan labi. Vislabaki ceen.

rakstneekam izdevusees Vanags un Vanadzeene. Vanags katrā dzis-

liņā goda virs un kā tads runa un dara. Viņa seeva atkal isti bagāta
lauku saimneece, lepna, bet labsirdiga, asa un ceeta darbos, bet

mikstu sirdi un devigu roku.

2. Par peemiņu Sv. Metodija aizeesanas

deenai uz musigu dusu. Runa 6. aprili 1885. gadā

runāta Pleskavas Latveesu savstarpigas palidzibas beedribā no

M. Klussiņa. E. Plahtes apgadibā.

Mes lasijām so mazo grāmatiņu ar visleelako labpatikšanu
un varam to eeslavet ikkatram. Viņā neveen Metodija un viņa

brāļa Kirila darbi gaisi un ar leetas prašanu aprakstiti, bet arļ

uzraditi un ceeniti viņu nopelni valodas un tautibas ziņā. „See

brāļi, dziti no ista ticibas gara, bija dziļi parleecinati no tās pa-

teesibas, pret kuru vel tagad daudz tumsoņu karo, proti: pee pa-

teesas ticibas atzisanas un istas dvēseles un prata gaismas tauta

vedama caur tās miļo, dārgo tautas valodu", so teikumu ceen.

runātājs gaisi peerada, Sv. Metodija darbošanos izskaidrodams.

Lai gan daži citi, kas runājusi, vaj rakstījusi par Metodiju, ari

aizrādījusi uz so svarigo apstākli, tomēr retam kādam izdevees

to peeradit tik skaidri un pamatigi. Un sinis laikos tads peeradi-
jums no jo leela svara, — viņš var atvērt acis dažam labam, kas

aklā un veenpusigā kaislibā apspeez un vaija tautas dārgāko

mantu, viņas valodu. Klussiņa kga runu vel reiz eeteikdami
?

mes lidz ar viņu no sirds dibina velamees: Lai Deevs dotu, ka

ari pec tūkstoš gadeem Latvji sapulcētos un sajustu tos
pašus

preekus, kā mes, proti; mes vel esam dzivi, — mes dzivojam, kā

Latvji. Un dzivos vel Latvji, ja Kirila un Metodija gars vel

peemajos tautās, gars, kas leedz atņemt tautai meli, jo tad tai

atņem — pratu, — garu, — dvēseli. — — —
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(
3. Kalnu rozes un ezara rozes. Romāns no

Herman Schmida. Latviski pārcēlis P. Bērziņš. Cēsis. P. Lee-

piņa apgādība.
Sis tulkojums ir veens no labakajeem. Valoda tani tekoša

un skaidra un turklāt tas vel pateess tulkojums. Stāsts ir, kā

gandriz visi H. Schmida stāsti, iz zemneeku dzives un ļoti kodo-

līgs. Mums tikai nesaprotams, kamdēļ tulkotājs savu ražojumu

nosauc par „romanu", lai gan sacerētājs pats to deve veenkarsi

par „stastu". Tāpat nesaprotam, aiz kada cēloņa teikts „parcelis"

un nevis „tulkojis".
v

4. Emkalna brūte. Romāns no Emilijas Flvgare-
Carlēn. Atstastijis Dravneeks. Jelgavā, H. Allunana apgadibā.

So Sveedru romānu Dravneeka kgs atstastijis ļoti veikli Lat-

veesu valodā, bet tikai atstastijis, nevis pilnigi tulkojis. Tik sa-

tura, kā ari izstrādāšanas ziņā sis romāns peeder pee Flvgare-
Carlēnas mazāk eeverojameem romaneem.

5. Elizabete jeb seeveesu duels. Augusta Schra-

dera romāns tulkots no W. Jehkaba. 111 daļās. Jelgavā,
H. Allunana apgadibā.

Kads no Vācu daudzrakstitaja A. Schradera labakajeem

romaneem, sapratigi un labā valodā tulkots.

* 6. Bra ļ i Ram v 11 a. So laiku stāsts. Tulkots iz Kreevu

valodas no Aizupu Alides. Rigā, Pucisu Ģederta un beedra ap-

gadibā.
So stāstu, kurā kads jaunāks Kreevu rakstneeks parspileti

un pavirši telo Kreevu augstmaņu dzivi, tulkotajā deezgan ne-

veikli eeterpusi Latveesu svārkos. Valoda pa daļai celmaina un

nepilniga. Teikumi kā „viņs redz visu pee pārak tumsas gaismas",

„viņs domāja sevi debesis esam", „grafs jutās sevi eeks goda aiz-

ķerts" v. t. t. leecina, ka ceenijamai tulkotajai vel deezgan daudz

jāpulējas ar Latveesu gramatiku.

17. Stāsti un pasaciņas. Tulkojumi iz Kreevu valodas

no Aizupu Alides. Pucisu Ģederta un beedra apgadibā.

Stāsti un pasaciņas ņemtas pa leelakai daļai iz Kreevu zem-

neeku dzimtbūšanas laikeem un karakterize nabadziņu zemneeku

toreizējo bedigo stāvokli, tikai jānožēlo, ka karakteristika veetām

pārak asa un veenpusiga. Dažā veetā atspid ari macibas un ten-

dencas, kuras musu zemneekeem svešas un kuru viņeem ari ne-

maz nav vajadzigs. Valoda „Stastos un pasaciņās" vel sliktāka,

neka
„
Brāļos Ramulta".



91

8. Laupitaju vadons Bernards. Romantisks stāsts.

Latviski tulkojis P. Strapneeks. Pucisu Ģederta un beedra ap-

gadibā.
Stāsts tulkots ļoti veikla, glitā valoda, jānožēlo tikai, ka ta

saturs ļoti plāns, — tas ir laupitaju stāsts vārda pilna nozimē un

pee tam vel kads no sliktakajeem.
v9. Leelais Indijaneesu vadons. Iz Vācu va-

lodas no Reiņa. Pucisu Ģederta un beedra apgadibā.

Tulkotājs sliktā valodā tulkojis sliktu stāstu par Indijaneesu

dzivi, kādus citu tautu, sevišķi Vācu literatūrā atrodam pa tuk-

stoseem. Stāsts mudž no aplamām domām par Amerikas un

sevišķi par Indijaneesu dzivi un bagatibu.
v 10. Seevas naids un seevas milestiba. Latviski

tulkojis J. Semits. Pucisu Ģederta un beedra apgadibā.

Tulkotājs stipri saisinajis kadu stāstu, kas noteek kādas ma-

zas Vācu valstiņas pilsgalmā. Saturs deezgan brangs, tikai tulko-

jumā pa daudz maz motivēts. Valodā atrodam daudz ģermānismu,

kā p. p. „pec viņas rokas deemzel vel nebija neveens peeturejis",

„to dzirdēdams viņš uzbrauca augšā".
1 11. Rotaļneeks jeb: Dažādas rotaļu spēles uzjautrinā-

šanai veesibās, familijas svētkos un visādos atgadījumos, kur jauni

ļaudis sapulcējas, lidz ar pamacisanu, kā rotaļu ķilas saņemamas un

velak atdodamas, kādas strapes apķilateem uzleekamas, lidz ar

miklām, aritmetiskeem uzdevumeem, burvibas mākslas gabaleem

un vel sis un tas pajautrinasanai un laika kavēklim. Sakrājis

L. Rujeneets. Pucisu Ģederta un beedra apgadibā.

Si, kā ari nakosā grāmata „Laimes vēlējumi" gan isti ne-

peeder pee beletristiskām, bet tā ka viņas nepeeder ari pee zini-

skām, vaj skolas grāmatām un tadeļ paliktu nepārrunātas, es vi-

ņas uzņemu savā referātā. Rotaļneekā uzcitigi sakrātas daudz un

dažādas rotaļas, gan Latveesu gan citu tautu. Rotaļu izskaidro-

jumi sarakstiti skaidrā, tekošā valodā un bus katram saprotami.

Rotaļneekam laimigu ceļu un labu veiksmu velēdami, nevaram

atstāt nepeeminetu, ka sarakstitajs darijis nepareizi, savā sacerē-

jumā eepidams domas un teikumus, kas ar Rotaļneekā nolūku

nesaeetas. Negribēdami tos sai veetā vel reiz atkārtot, mes tikai

uzradām uz Rotaļu N? 22, un N? 93, punktu 15. Tadi uzbrukumi

un ķengājoši peezimejumi ir Rotaļneekā pilnigi neveetā, sevišķi

ja eeverojam preeks kadeem lasitajeem tas sarakstits.

12. Laimes vēlējumi visādos dzives atgadījumos un

vajadzibās, it ipasi uz jaunu gadu, dzimuma- un vārda deenām,

12*
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brūtes para saderināšanos, kazām, sudraba un zelta kazām, kristī-

bām, bērēm, panti preeks kapu uzraksteem v. t. t. Sacerējis

Lappas Mārtiņš. Pucisu Ģederta un beedra apgadibā.
Laimes vēlējumos atrodam slēgta valoda vēlējumus preeks

dazdazadeem dzives atgadijumeem un apstakļeem. Kas pats ne-

prot izteikt, ko viņa sirds jut, tas sai grāmatiņā atradis derigu

un laipnu padoma devēju.

* 13. Jaunibas sapņu skaņas jeb dažādas dzees-

miņas. J. Blaka saskandinātas. J. Missiņa apgadibā.

Sapņu skaņas ir proza saskaņās, bez domām, bez jutām.
Mes visās 37 dzeesmās velti meklējām kada dejiskā zeediņa. Pasā

eevadijumā Blaka kgs nosauc dzejas dccvi par „veceniti", kas pa-

spārnes meklē. Zem virsraksta „Milestibas apleecinasana" viņš dzeed:

„Es gribu but un bušu ari

Tavs draugs Tev visuzticamais,

Varbūt ka Tu man milet vari,

Tad butu preeks man leelakais

Ak mana miļa sirdspuķite,
Es izsacit gan nespēju
Cik leela mana milestiba,

Kas laimigus mus daritu."

Milestibas mokās atrodas sekosee panti :

„Nedoma, ka tee staltee

Ir preeks Tev labāki, —

Ak ne, tee smalkee, L altee

Ir vairāk niķoti.

Tik luko sirsniņ miļa
Uz patees' mi esan',

Kas pastāv Deeva ziņa
Uz visu dzivosan'.

Bet ja Tev domas i aktu

Tik mani izmanit,

Tad kapenes es saktu

Sev dzivi izraudzit."

Kada citā dzejā „Ceetsirdigajai Emilijai" mes lasām:

„Tu sedi vak'ra krēsla

Uz benķa balkoni,

Un jauko puķu ena

Tu skatees domigi.
Tev acis klusi spulgo

It plaši domājot; —

Domas, ko sirds tev murgo,

Tu pate neizprot.
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Tu meitiņ velti doma

Uz kārtu augstāku;
Tu neleec visu vera,

No kādas esi Tu.

Caur tādam veltam domam

Tev sirds ir kramiga
Un tavam jaunib's deenam

Nav kreetna rakstura."

Es domāju, ka ar peevestajeem peemereem bušu J. Blaka

dzeju deezgan karakterizejis un peeradijis, ka viņai — ar Blaka

kga pasa vardeem runājot — „nav kreetna rakstura."

14. Pasaku virkne iz slavenā Dāņu rakst-

neeka Andersena pasakām. Latviski tulkojis Jaun-

zemju Jānis. I. daļa. Valmeerā, grāmatu tirgotajā A. Sollmaņa

apgādāta.
Andersena pasakas vispār pazistamas, tās pārtulkotas visās

civilizētu tautu valodās, tikai Latveeseem tās vel bija pa
leelai

daļai svešas. Tadeļ japreecajas, ka Jaunzemju Jānis uzņēmās

tās tulkot. Pirmā daļa satur tik 5 pasakas, bet visas peeder

pee Andersena labākajām. Valoda viscauri skaidra un gludena,

tikai jānožēlo leelais daudzums drukas kļūdu.

15. Milestiba un aizspreedumi. Latviski no J. K.

Sckablowska apgadibā.
Itin kodoligs stāsts, kas deezgan labi partulkqts. Taspats

jāsaka no

16. Caur pārbaudīšanām pee laimes. Stāsts

iz teātra dzives. Jelgavā, J. Scliablovvska apgadibā.

17. Moru firsta meita. Pec pateesiga notikuma sa-

rakstījis E. Heinrichs. Latviski pārcēlis J. P—g—t. Rigā,
M. Jakobsona apgadibā,

Stāstiņš tā satura, kā ari valodas ziņā eeņem visai zemu

stāvokli.

18. Sadedzināta paradu zime. Kriminalstasts, tul-

kots no J. P—g— t. Rigā, M. Jakobsona apgadibā.
īsts breesmu stāsts, pilns asiņu, aplamību un valodas kļūdu.

19. Puķukurvitsun Baltā roze, jeb: Pārsteig-
šanās milestibā. Divi pateesigi notikumi no C. Zilinsky. Rigā,
M. Jacobsona apgadibā.

Uzrakstu: „Divi pateesigi notikumi no C. Zilinski" lasot,

jadoma, ka mums ar originaleem darisana, bet tā nebūt nav, —
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abi pateesigee notikumi pateesi tulkoti un slikti, ļoti slikti

„Baltā roze jeb pārsteigšanās milestibā ir L. Dv Bois sacerējums,
kuru C. Zilinsky's pec sava prata un saprašanas pārstrādājis.
Valodā daudz ģermānismu. Tā peemeram mes lasām: „viņs pee-

tureja pee viņas", „viņa uzsita acis" v. t. t. Par M. Jacobsona

apgadibā iznākušām grāmatām visparigi jāsaka, ka tās visslik-

tākās starp sliktajām, kas 1885. gadā iznākušas. M. Jakobsons

sevišķi cenšas musu gramatneecibu apbalvot ar tā sauktajeem

blēņu un breesmu stasteem. Neveens viņam par to nepateiksees.

20. īstas milestibas stāsts. Saveenots ar Bigas
senatnes vēsturi. Atstastijis B. Blumenbach's, Talsos, H. Tow'a

apgadibā.

Ļoti neveikli atstastits stāsts iz Rigas senatnes. Valoda cel-

maina, veetam pat nesaprotama.

21. Dvēseles balss (oriģināla sacerējums) no Blum-

bacha Bertuļa. Rigā, J. Rumberga apgadibā.

Visai tumsā, neskaidrā valodā sacerēti pantiņi gariga satura.

22. P. Wergilija Marona Aineida. Pirmais dzee-

dajums. Mēģinājums Latveesu heksametros M. Šiliņa. Rigā,

Izdevēja apgadibā.

Ceenijamais tulkotājs kreetni eepazinees ar Latveesu valodas

bagatibu un plašumu, ari heksametra ipasibas viņam nav svešas,

tā tad tulkojumu varam par visparigi brangi izdevušos nosaukt.

Tikai japeemin, ka tulkotājs mii ļoti raibas, neskaidras konstruk-

cijas un jaunu vardu atvasināšanu, kur tada pavisam neveetā.

Ņemsim peemeram kadu teikumu iz eevadijuma, kurs pavisam

nesaprotams: „Parleecinats, ka leetas pratēja acij, kas izstrādātajā

tulkojumā ņemtos kadu tuvāku virzeenu, sevišķu peezimejumu

nevajadzēs, negribēju par so neko klaji un plaši apradit, ja ne-

būtu jaeevero, ka leetatais metrums Latveesu valodā vel nav

peenacigi nodibināts. Uz to atteekdamees tadeļ uzdrošinājos par

to principu drusku aizņemtees, pee ka sai ziņā esmu turejees".
teikumam lidzigus atrodam deezgan beezi pasā tulkojumā.

Par paseem heksametreem runājot japeezime, ka tulkotājs dažā

ziņā apgajees visai patvaļigi ar musu valodas nepargrozameem li-

kumeem. Tā p. p. viņš akcentē: Itālija, Miķēni, Simoentas, Pen-

tesileja, amacones v. t. t. Citādi tulkojums, kā jav peeminejām,

deezgan izdevees.
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23. Duse 1 c. Joku luga veena celeenā. Latviski no

Bergu Jāņa. Rigā, Pucisu Ģederta un beedra apgadibā.

Maza ludziņa, kura vel mazāk joka. Valoda deezgan gludena.

s 24. Kaukāzas roze. Vesturiga skatu luga 2. celeenos

no Rūdolfa Gottschalla. Latveesu skatuvei pārstrādājis Weesons,

Cēsis, Matsciierneeka apgadibā.

Gottschalls savu ražojumu nosauc par „bramattjtt)e§ ®ebtd)t"
Veesons tulkodams to pārtaisa par „vesturigu skatu lugu" un sa-

kas to esam pārstrādājis Latveesu skatuvei. Luga teesam pār-

strādāta, bet ka! Gottschalls to sarakstījis ļoti jaukos jambos, Vee-

sons sos jambus pārstrādājis ļoti celmainā prozā. Tas ir viss! Ne

nevaid viss vel viss! Gottschalls peezime, ka viņa luga noteek 1841.

gadā, kamēr Kreevi vel cinijās ar kalnu apdzivotajeem. Veesons

turpretim saka, ka ta noteek 1884. gadā, kur Kaukazs jav sen,

sen bija Kreevu rokās. Kādus augļus tada aplama pārstrādāšana

atnes, to katrs pats sapratis.

25. Plato Kārļa Dzejas. Matscherneeka apgadibā.

Mazs krājums pirmo mēģinājumos dzejā. Nevaram leegt ka

sacerētajam ir dzejneeka dāvanas, bet tās vel neizglītotas, neat-

tistitas, vel bus ilgi jaciņas, eekams varēs sacerēt istās dzejas zeedus.

Tris pagājušā gadā iznākušas grāmatas man nebij pee-ejamas,

tadeļ par tām nevarēju referēt un 8 iznākušas otrā, vaj trešā

drukā, tadeļ tās atstāju ne-eeverotas.

Tagad apskatisim musu Kalendārus.

Kalendāru mes atronam katrās mājās, katrā familijā, pat tai

nabagākajā, tas ir ista, nepeeceesama maju grāmata, kurā beezaki

šķirsta un lasa, nekā citā grāmatā. Tadeļ kalendāram ari vajaga

but labam, vajaga nest veseligus, kodoligus rakstus un pee tam

vel tādus, kas derigi tik vecam, kā jaunam, tik peeaugusam, kā

nepeeaugusam. Ar preeku varam leecinat, ka sis mājas grāmatas,

kalendāri, palikusi gadu no gada labāki, pilnigaki, kodoligaki, lai

gan ari cenas paaugstinājušās. Apskatisim tagad katru kalendāru

sevišķi.

v 1. Baltijas Kalendaris, kura skaidrs eenakums nak

preeks palidzibas sneegsanas mazturigeem studenteem un preeks
kreetnu Latveesu rakstu veicināšanas, bus jav vecs pazistams,
kuru ikkatrs jo miļaki apsveicinās, dzirdēdams, ka sis vecais pa-

zistams palicis ari šogad tads pats, kā agrākos gados, tā arigā
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veida, ka satura. Ziņas par mereem un svareem, tabulas, kā ap-

rēķināt kursu un procentus, ziņas un padomi par telegrāfu un

pastu ir jav no agrakajeem gadeem pazistamas kā ļoti derigas
un vajadzigas. Iz citeem raksteem, ko Baltijas kalendaris šogad

nes, japeemin kada novele pec Paulines Sckanz, kurā dzivās,

peevilcigās krasās aprakstiti notikumi iz kada ārsta familijas

dzives, tad raksts no Dr. A. Butula par veselibas apstakļeem

Kreevijā un citur. „Lauku savstarpigās ugunsapdrosinasanas

beedribas," ir jo eeverojams preeks teem pagasteem, kuros vel

nav sadu beedribu, jo viņā mes atrodam ziņas par so beedribu

statuteem, par viņu skaitu un darbibu un par viņu labajām un

ļaunajām pusēm. Talak mes atrodam Baltijas kalendāri dažus

nosacījumus iz likuma par meera teesām, vairāk dzejoļu, šikākus

rakstus v. t. t.

v
2. E. Sieslacka Latveesu Kalendārs šogad iz-

pušķots vel jo greznāki, nekā citeem gadeem. Viņš nes Kr. Val-

demāra un macitaja Bielensteina bildes lidz ar dzives apraksteem,
kā ari dažas citas bildes, to starpā cinkogrāfiju pec Rosē kga

leelās bildes „Pirmā paganu kristisana Ikšķiles baznicā." Bez

Kr. "VValdemara teicami sarakstitas biogrāfijas beletristiskā daļā
atrodam kādus tris stāstus, to starpā kadu deezgan brangi izde-

vosos oriģinālu „Milestiba nemeklē sava labuma," tad no kada

Nepazistamā tulkojumā 3 gabalus iz Reutera „Lāuscnen un

Rimels," kas visai veikli un sapratigi tulkoti. Bez tam kalendris

vel nes avizu ziņojumus par musu dārgo aizgājēju Kr. Kalniņu,

politisku pārskatu, sikumus v. t. t.

v
3. īstais Tautas Kalendārs no Pucisu Ģe-

derta ir šogad ļoti bagāts un daudzpusigs saturā un mes ne-

kavētos viņu eeteikt, ja tani neatrastos daži raksti, kas preeks
kalendera neder, jo lauceneeki tos nesapratis, un no pilselneekeem
bus ļoti mazs skaits ar teem veenis pratis. Kalendārs nav preeks

politisku parleecinajumos izplatisanas, bet ir, kā augšā teicām,

mājas grāmata preeks katra un viseem, tadeļ tas nedrikst but ne-

veenam par peedauzisanos. Sevišķi eeverojami ir „Istajā Tau-

tas Kalendārā" daži ziniski raksti un padomi majturibā un saim-

neecibā.

v 4. Latveesu Tautas Kalendārs, izdots no Veesuļa,

pa daļai grēko tai pasā ziņā, kā Pucisu Ģederta kalendārs, —

ari Weesuls eerauga savā kalendārā lidzekli savu preteneeku no-

ķengāšanai un nosunisanai. Ka tas nav pareizi, to jav uzradījām.



97

Latveesu Tautas Kalendārs šogad nes dažus mazākus stāstus un

aprakstus, to starpa ari „Kā Katrina tomēr dabūja viru", kas

leekas but ņemts iz Baltijas dzives, lai gan sarakstitajs to nosauc

par tulkojumu. Bez tam Weesuļa Kalendārs nes tris bildes:
J. Matera, Kalna muižas un Staburaga.

15. Latvijas Kalendārs, izdots no J. Skujiņa, ir šo-

gad deezgan daudzpusigs. Mes tani atrodam no Ahronu Matisa

paidagogisku rakstu par pirmo saprašanas un uzmanibas modinā-

šanu pee berneem, no "VVaidelota garāku rakstu par veselibas

kopšanu, garāku rakstu par zemes saimneecibu, kādus tris stāstus,

dažādas dzeesmas no Brivzemneeka, Perzeesa, Mahlberga, Grrawiņu

Kārļa un citeem. Pa starpām izkaisitas zentences un parunas

iz svešu tautu rakstneekeem un iz tautas mutes. Tautas miklu

starpa atrodas dažas, kuras nederēja uzņemt tadeļ, ka tas varbūt

par peedauzisanos, ka par peem. 16, 19, 23. Lai gan musu tautas

parunas un miklās atrodas nopeetnas un dziļas domas, tomēr

dažas no tām ir tādas, kuras nedrikstam vis katrā veetā leetat

un pee tādām peeder peevestās miklas.

'6. Simtaca Kalendārs, apgādājis J. Wistuz.

Kamdēļ izdevējs nosaucis savu Kalendāru par „Simtaca

Kalendārs", to mes nesaprotam, un viņš pats ari nav devis ne-

kāda izskaidrojuma. Belektristiskā daļa sai Kalendāri deezgan

vaja, ta nesatur neka sevišķi eeverojama.
v
7. Maju Kalendāris. J. W. Steffenhagena apgadibā.
Sis kalendaris navaid nekādā ziņā sava nosaukuma ceenigs.

Beletristiskā daļa pavisam vaja, tā satura, kā ari valodas ziņā.
Ņemsim tikai peemeram beigas pantus iz kādas dzeesmas

„Latvu tautas ābece."

1.

„Veens viņu bērns nu burtnica

Bur, bur, burina,

Un otris atkal abevē

Ve, ve, ve, vevina.

2.

Cik burtnicai ir burtutu,

To zina nelabais,

Cik abevei to abevu.

To zinu kūkotājs.

3.

Parkristit vel nav beigta leet

Tai buru zinibai

Par locekļeem tai raizes eet,

Ka vecai raganai.

4.

Tu Latvju tauta, Latveete,

Neatmet ābeci,

Tu ābeces vec skolneece,
Tu proti boksteri.

5.

Lai sausa ada burina

Lai seski vevina,

Tu tikai čakli boksterē

Tai tautas ābece.

13
Rakstu krājuma IV.
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8. Vidzemes veca "un jauna lai ka grāmata

no Ernst Plates nes šogad deezgan patikamu stāstu pec E. Tafela,

kas tulkots ļoti glita, tekošā valodā.

9. Vidzemes kalendaris no Hāckera ir veens no

vecakajeem kalendareem, tas staigā jav 79 gadus savu gaitu.
Savā ziņā tas lidzigs muzigajam Zidam, visā 79 gadus garajā laik-

metā tas gandriz nemaz nav parvertees, — tā eeksķigi, kā arigi

tas tads pats, kads bij preeks gadeem. Stāstu nodaļā atrodam

kadu stāstiņu „Pludu laikā", kas ņemts iz Vācu zemneeku dzives.

Stāsta tendence laba, bet valoda visai celmaina, veetām pat ne-

saprotama.

10. Kurzemes veca un jauna Laika grāmata

no J. W. Steffenhagena.

Ari so laika grāmatu varam peeskaitit pee muzigi jaunajām,
— jav vairāk, nekā simtu gadu iznākdama, ta vel navaid gājusi
ne pa naga melnumu nedz uz labo, nedz uz ļauno pusi.

11. Semkopibas kalendārs, sarakstits un eespeests

firmas Ruston Proctor uzdevumā, tadeļ ari satur pa leelakai daļai

reklāmas preeks sis firmas.

12. Latveesu kalendārs no braļeem Busch,

kā jav alaz, pildits ar greizām domām par reliģiju un sadzivi.

Viņa tendence jav tikdaudz pārrunāta, ka turu par nevajadzigu,

to vel reiz darit.

13. Baltijas Sabeedribas Kalendārs it sevišķi

sagatavots baptistu draudzēm, tadeļ viņā ari atrodam pa leelakai

daļai rakstus pec Sperdzena (Spurgeon) un citus šikākus un ga-

rākus gabalus gariga satura. Stāsts „Nevainīgs nosodits" tulkots

ļoti pavirši un bez kādas saprašanas. Tā p. p. nozeegums jav no-

teek 188 . . gadā un tikai pec 12 gadeem nak istais vainigais

gaismā, — tas ir visu mazākais anakronisms. Ari citā ziņā tul-

kotājs stāstu nav sapratis.

14. Beidzot lai peeminam Kalendāru" no

W. Altberga, kas ļoti gliti kalinkorā eeseets. Kabatas Kalendārā

atrodam pilnigu kalendarijumu, dažādas tabulas un vajadzīgas

ziņas, kā ari baltas lapas peezimejumeem. Sevišķi eeverojamas ir

sai Kalendārā ziņas par visām Latveesu beedribām, kas

Bigā atrodamas. Sai pārskatā peevests ikkatras beedribas dibi-

nāšanas gads, beedru skaits, gada maksa, adrese v. t. t. Jāvēlas,

ka Altberga kgs so interesanto nodaļu turplikam vel paplašinātu

un papildinātu.
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Beletristiskos ražojumus un kalendārus pārrunājusi, apska-

tisim tagad isuma viņu statistiku. Ka jav minējam, 1885. gada

eespeestas 131 grāmatas, to starpa 36 beletristiskas. No mums

pārrunātas 25 grāmatas iznākušas pavisam 19,300 eksemplāros

kopa 2,318,000 drukas lokšņu, t. i. katra grāmata iznākusi caur-

mērā 775 eksemplāros un satur 4,84 drukas loksnes. Katra grā-

mata maksa caurmērā 28 kap., t. i. gandriz 5,8 kap. par drukātu

loksni. Visi 19,300 eksemplāri reprezentē 5404 rubļus leelu summu.

Interesantāka ir kalendāru statistika. 1885. gadā iznākusi

14 eeverojamaki kalendāri, pavisam 1180,000 eksemplāros. 7 ka-

lendāri pavisam 148,C00 eksemplāros maksa 10 kap. gabalā, t. i.

visi kopā 14,800 rubļu un 7 kalendāri 32,000 eksemplāros maksa

no 15—30 kap. eksemplārā, pavisam 6800 rubļu. Tā tad musu

mazā tautiņa izdod gadā par kalendareem veen 21,600 rubļu.
Teesam eeverojami skaitļi, kas gaisi leecina, cik ļoti vajadzigs,
ka uz kalendāru beletristisko daļu greez nopeetnu veribu. Tas

sevišķi butu jaeevero J. W. Steffenkagena un Hāckera kungeem,
kuru kalendāri visvairāk izplatiti.

Kr. Džukstes-Peenavas

(Kurzemes guberņā)

pagastu veetu nosaukumi

no Puškaiša.

Eesakumā Džūkste tikai mērens pagastiņs bijis; bet 1867. g.

peeveenojusees vel sadi pagasti: Apsupes, Peter -Vērpju -Baltais,
Peenavas mežkunga un Mālmuižas pagasts. Visi augsminetee pa-

gasti stāv tagad zem veena vārda: Džūkste.

Mājas: Audzu -Pumpji
Audzu-Vieki

Brātiņi

Darzneeki

Panceri

Peezimejums: Steeptee balsskaņi apzimeti ar (—), grustee ar ('),

laustee ar (") un isee ar ('-').

13*
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§<» J ļLeel -Rutēņi (seuak Rūtaiņu Būvmeistari)

bb £g ) Maz -Rūtēņi (senāk Rūtaiņu -Kalēji)

s I
p i") vilci^

2Ph £ (Medumi.
Bulduri

Vāceesi

Odiņi

Klabji (1850. g. no Mazas-Mezmuizas pee Džūkstes

peesķirti.)

JsĻ (Galiņi
ā S ļ Gobziņi

"E g Vidiņi

<jQ (Tiltiņi
Mezoļu -Vintari

Mezoļu -Seski

ļ Cēēksu -Franki

M S J Vidus - Ceēksas

g g Cēēksu -Lēēkniņi

Cēēksu -Pamīli

Leelee-Lēdzemji (senāk Garee -Lēdzemji.)
Mazee-Lēdzemji (senāk Ķūķūru- Lēdzemji.)

pj [ Savaiņu -Kocas

•g" S ) Savaiņu -Žagatas

g ļ Savaiņu -Lejneeki
m \ Savaiņu -Tomiņi

pj ļ Jaun- Unguri (senāk Ungura-Alviņi.)
c 5 3 J Vec -Unguri (senāk Unguru -Kripuļi.)
jp g)Mikūli

Pee Džūkstes 1867. g. peeveenotee pagasti.

(Mālmuiža.)
Naudites

Kūlaiņi
Pulki

(Peenavas mezkg. pag.)
Kūrtiņi

Kumbri

Veidneeku-Kalniņi
Veidneeku-Jāņi
Veidneeku-Kārļi
Čabas
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Sarmas

Katllāpji

Rūjas
Lindraki

(Peter -Balta -Verpjumuiza.)

Pagasts eedalas:

a) Kalngaleesos.
Gailisi (senāk Maz - Gailisi.)

Gaiļu -Birzneeki (senāk Gaiļu -Pelekee un vel senāk

Gaiļu -Pluski.)

Gaiļu - Mileri (senāk Gaiļu -Hanzeni un vel senāk

Gaiļu -Klūgas.)
Kārsas.

Kreeviņu - Elceri (senāk Kreeviņu-Grēviņi.)

Kreeviņu -Birgeļi

IRimeiku
-Ķēnki (1850. g. no Apsupes pee P.-8.-Vērpju

pagasta peesķirti.)

© \ Rimeiķu - Zūnķi

g
° Rimeiķu -

Podi.

Rimeiķu - Viļņi (1850. g. no Apsupes pee P.-8.-Verpju

pagasta peesķirti.)

Putniņi (senāk lauksargu mājas)
Kronēs

Graizās

Maisiņu -Naudneeki

Maisiņu - Laci

Preedneeku - Spūri

Preedneeku - §ulci
Meiru -Luļi
Meiru Everti

Lēpji

Ripeļu- Bērziņi

Rīpeļu - Calbergi (senāk Ripeļu-Krauzes.)

Lūpisu -Hermaņi (senāk Lūpisu-Vagares.)

Ļūpisu -Valtmaņi (senāk Ļūpisu-Cuskas.)
Plāmsi

bo ļßāmbu-Ērtuki
a § (Rambu-Vidukli

P3 o (Rambu-Alkšņi

Vanagu -Prēisi

Vanagu-Sējas (sen. Vanagu-Sauļi).
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b) Lanceneekos.

Gala - Ķūnduri
ūo Kūnduru - Klāviņi
I Eevaltu - Plāckas

° Eevaltu - Kantes

jjs ( Eevaltu - Sveipji

jg ļ Eevaltu -Emsiņi

o Pēpuļu - Klopji

g Pēpuļu -Knitari

hh" Pēpuļu -Zaļee

Pēpuļu - Galakauķi

pj | ļAnisu -Pūriņi

ļ£ © < Aņisu -Xarnausķi
° (Aņisu -Mucneeki

Stalti

Bozes

CŪ9as
Brazas

Dīcmaņi

Lejas -Dūtes,

Kalnu-Dūtes.

(Apsupe)

Būrgi (senāk Apsupes pļavu sarga mājas)
Leel - Strāgi
Maz - Strāgi

Smilgi

Vec - Kūrkas (senāk Kurku - Pekas)

Jaun -Kūrkas

Leel - Zusi

Maz - Zusi

Knubji

Sprūdas
Leel - Piksas

Maz - Piksas

Lāmju -Mucneeki (senāk Apsupes lauku sarga m.)

t» [Lejas-Ķīsi
*3" © < Kalnu - Ķīsi

° ļ Lēpes-Kisi
Batāri (1850. gadā no Apsupes pee Berzu -Sipeļu

mezkg. pag. peesķirti).
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Peenava.

Dažā ziņa ar si ar Dzirksti saveenojusees, ka skolu un

teesas nama ziņa.

(Alūnu
-Kurpneeki

Alūnu -Silneeki

g g Alunu- Taupļi
\ Alūnu-Susekļi

3 (Duķēnu -Seski

<§ | J Duķēnu - Damsķi

33 © \ Duķēnu - Peli

Q °

(Duķēnu-Krkķi

Jaunzemju - Jēkabsoņi (senāk Jaunzemju -Neulanti)

Jaunzemju - Neumaņi (senāk Jaunzemju -G-eeti, vel

senāk Jaunzemju - Jaņķeļi un it senāk Jaun-

zemju - Neulanti)

Midzeņi (1850. g. no Maz -Mezmuizas pee Peenavas

peesķirti)

Zemgaļi (1850. g. no Džūkstes -macitaja pag. atmai-

niti pret Peenavas Kundziņeem)
Kūki

Krimonu -Namneeki

Krimonu-Mūrneeki

Leelauzu-Lāci

Leelauzu -Kalēji

2 g ļStagaru -Mārkaiņi

&
< Stagaru - Vec -Brigi

m
° (Stagaru-Nukas

Strāgu-Buki

Strāgu -Krauci (Kraucas)

Jaun-Brigi

Bumbiņas
Dirbu -Zekseri

Dirbu -Ripas

Kātiņi

0 2 (Putnu -Potes

,3
© \Putnu -Svāgeri
S ļPutnu-Žīdi
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Sikmaņi

Dūķi (1850. g. no Džūkstes mac. pag. atmainiti pret

Džūkstes Vādzeem.)

Jaun-Cirpji (1850. g. tikai cēlušās no atmērotām

zemēm.)

Vec-Cirpji (senāk tikai Cirpji)

Kalēju -Stūrisi

Kalēju -Smūlkas

Jūdiņu - Krastiņi (senāk Judiņu -Kalēji)

jq Jūdiņu - CiSmas

| \Maz -Ķēpuri
> Leel - Kēpuri

£j Snūrbēnu-Būkmaņi

Snūrbēnu- Vidneeki

Snūrbēnu - Gālneeki.

Džūkstes macitaja pagasts.

Ari' sis skolu un teesas nama ziņā ar Džūksti saveenojees.

Kiputu ~ Ķesteri

pj ā JKiputu - Leineeki

g ļ Ķipūtu - Kalneesi

(Ķipūtu - Stēpeni

I Spāņu -Atmatneeki

Spāņu-Zvāņi

£ § ļ Spāņu -Lūsi

(Spāņu -Pocas

Linkūļi
Vadzi (1850. g. no Džūkstes pag. atmainiti pret Du-

ķeem, kas tagad pee Peenavas.)

Kundziņi (1850. g. no Peenavas atmainiti pret Zem-

gaļeem, kas tagad pee Peenavas).
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Muižas un mazmuizas.
5 5

Džūkste (JKvKCTt, Siuxt). Vecais Stenderis nosauc

(©djurft) SfcTjufjffteš mutfdja,
Miku muiža (Džūkstes mazmuiza)

Peter -Balta - Vērpju muiža

Apsupe
Mālmuiža

Peenavas mežkunga muiža (Džūkstes daļā) senākajā

Peter-Baltā-Vērpju pagasla viduci. Bet tā

kā senāk, kur general-gubernators Brauns

par Peenavu valdijis un teesnesu laikā Pee-

navas teesa par so viduci stāvējusi, tad lai-

kam ari si muiža no tam vardu dabūjusi.

Tāpat ari pee Peter-Baltās - Verpjumizas pee-

derigās sudmalas dabūjušas vardu „Peenavas

sudmalas", lai gan tagad par „Lanceneeku'S

(Lanciņu) sudmalām teek sauktas.

Peenava

Kēnci (Peenavas mazmuiza)

Krogi.

Džūkstes krogs (baznīcas krogs)

Egļu krogs

Pulku krogs
Sudmalu krogs jeb Elite

Silu krogs

Ērzeļu krogs

Lāmju krogs

Gaiļu krogs
Peenavas krogs

14Bakstu krājums IV.
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Sudmalas.

Peenavas (tagad Džūkstes -Lanceneeku) sudmalas

(ūdeņu).

Mikuļu sudmalas (no Mikuļu saimneeka būvētas)

(vēju).

Dzukstes-Lanceneeku skola, augusta 1886. g.

A. Lerc hi s.

Dzukstes-Lanceneeku skolotājs.

Rumbeneeku pagasta
(Dobeles apriņķī)

maju un veetu nosaukumi.

Rumbas muiža.

Maj v vardi: Birzneeki, bij senākpagasta mājas, bet tagad

peedalitas par muižu kalpu mājam.
Jatneeki

Pampari
Pakūli

Rasas

Anuzi

Kalna- Audzi

Lejas - Audzi

Kalna -Pici

Lejas - Pici

Jaunzemji, saukti Jauzumi

Skrodeļi

Lejas - Svilpji
Kalna - Svilpji

Mežsargu mājas: Preezu sargi

Bērzu - sargi

Mezeneeku- mezasargi.

Peezimejums : Garuma zimes, veetu nosaukumos, esmu likusi

ari vardu celmos, lai butu veeglaki saprotami.



107

Krogi: Vecais krogus
Sudraba krogus, saukts ari Fuksnis.

Podneeki; bij senāk Lāmas krogus, tagad
saukts podneeka yardā, kas tur

tagad dzivo.

Sudmalas: Mazee - melderisi.

Kalni: Raganu kalns, senāk tur esot raganas dedzi-

nātas, V2verstis no Rumbas muižas.

Tēviņu kalns, dabūjis savu vardu no Tē-

viņu mājām, kas tur reiz esot biju-

šas ; tagad minētā kalnā ir kapsēta

preeks barona fon Medem gentes.

Spaļais kalns

Sudraba kalns, tur atrodas pagasta kapenes.

Picimtu kalns, dabūjis savu vardu no mā-

jām (Picimti) kas tur reiz bijušas,

tagad tur muižas lauks.

Lapsu kalns, saukts tadeļ, ka tur lapsas

eetaisijusās mitekli, bedres.

Purvi, ezari, pļavas: Leepene, pļava
Leelais -purvs

Odzu - purviņs

Velenica, Velnica, strauts.

Aza - leja, pļava.
Jenku - pļava, reiz peederejusi Jenku saim-

neekam, kura vardu so balt' deen'nes.

Melnais - purvs

Linu -mērķa jeb Savs - ezeriņš, ganiba.
Zidu - lāma

Grarzers, garsezers, garaisezers.

Drujas - lāma

Peti9as, muklaiņa pļava, mazs tirelits.

Degutene, purvelis, lāmiņa.

Vērsa - purvs

Budene, bij senāk meza lāma, visapkārt ko-

keemnoaugusi, tagad lauks, tirums.

Dambji: Grarzera - dambis

Mālu - dambis

Blāķu - dambis.

Deksiņa, mazs meziņs.
Brivneeka Leesma.

14*



Veetu nosaukumi Jaun-Jelgavas apkartnē.

Apzimejumi kur tas veetas.

W.— Valle. — <S'.=Sqee. — T. — Taurkalnas - pagastā. — 1. — 11. — W.-S.=Yea- S6rena.

=Jaun-Sērenā. — Z>.=Daudzvasē.
— //. =Herberge

1. māju. vardi.

1) Pizuļi T.

2) Pukiņi 17.I7.

3) Pātes T.

4) Platkaji T.

5) T.

6) Girupneeki T.

7) Svitiņi T
7

.

8) Grosļi T.

9) Baloži T.

10) Spaļvi 17.I
7

.

11) Vartoņi T.

12) Gūdzeni T.

13) Sarkanee T.

14) Ariņi T.

15) Jaunzemi T.

17) Impas T.

18) Ludeni 17.I
7

.

19) Gruzgaļi T.

20) Akoti Z7
.

21) Tenteni T.

22) Dzisļi T.

23) Jākseni

24) Eiduki W.-S.

25) Pliķi

26) Pid'ras W.-S.

27) Glemzas W.-S.

28) Muižiņas

29) Tencji W.-S.

30) Penderi W.-S.

31) Kalniņi W.-S.

32) Anculēni IF.-,S.

33) Iņķeni W-S.

34) Vabuļi

35) Klibeni I).

36) Daugi \Y.-S.

37) Tru9i TU.-S.

38) Āmuri W.-S.

39) Strauti

39) Siseni W.-S.

39) Stēpeles W.-S.

40) Vitkapi TF.-Č.

41) Bencani W.-S.

42) Sopas

43) Kampani W.-S.

44) Miskas W.-S.

45) Bereneeki TT.-5.

46) Stuņķi W.-S.

47) Sila-Kriski TF.-5.

48) Totani W.-S.

49) Dambi W.-S.

50) Sprēgās TF.-&

51) Bē9ani W.-S.

52) Tiltneeki

53) Greķani W.-S. (?)

54) Smaguri

55) Degas

56) Sili

57) Melani W-S.

58; Ķrolisi W.-8.

59) Dipani

60) Sniķeri 11.

61) Nagaizi

62) Tensi W.-8.

63) Auputi W.-S.

64) Staki

65) Pelsi W.-S.

66) Skambani

67) Platausi D.

68) Zeltiņi

69) Kraukās

70) Trepeni

71) Zeemeļi

72) Šķērsti

73) Vimbas J.-S.

74) Bundi J.-S.

75) Ķeikani J.-S.

76) Buvmaņi J.-S.

77) Sudmalneeki i).

78) Tileni

79) Samani D.

80) Putriņi I).

81) Lejiņi

82) Jorgelēni D.

83) Eecavneeki 7).
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84) Stampas D.

85) Beles I).

86) Karkleneeki

87) Bigi

88) Pormaļi

89) Buli

90) Lu9i

91) Baltiņi

92) Ezeri

93) Rozēni

94) Pempji D.

95) Zileni

96) Kocēni

97) Grendiņi

98) Osiņi

99) Vēdekļi 11.

100) Karstumi

101) Dankari 11.

102) Sileneeki

103) Keermeļi //.

104) Ģērgaļi'i/.
105) Novadneeki

106) Vitrapi II

107) Duzeni

108) Timseni

109) Garvederi H.

110) Krūmiņi II

111) Lejeesi 11.

112) Rijzemi E.

113) Leesevici H.

114) Tomupes

115) Vindesi H.

116) Vēveri

117) Vileni W.-S.

118) Vēver-Zemneeki

119) Cābļi

120) Kankaļi
121) Dzilneesi

122) Poļi

123) Rutki W.

124) Krūzes W.

125) Leepiņi

126) Būdeneeki W.

127) Broderi W.

128) Palkavneeki W.

129) Slauseni W.

130) Skambi TT.

131) Stārki W.

132) Abiķi W.

133) Ērgļi W.

134) Lodi W.

135) Pogas TF.

136) Pinkas W.

137) Ūdri W.

138) Dambeneeki

139) Tupiņi W.

140) Vējiņi TU.

141) Langapelti W.

142) Skujeneeki W.

143) Bē9as W.

144) Klin9i

145) Bukas

146) Striķeri

147) Timermaņi

148) Ļekas

149) Spulveneeki

150) Gāguļi W.

151) Dirveikas W.

152) Sviķi W.

153) Diņķi W.

154) Sipas W.

155) Gudiski

156) Beikapi

157) Kucspintes J.-S.

158) Santreni

159) Pildavi W.

160) Poriņi W.

161) Groziņi

162) Santiņi

163) Stupeles S.

164) Sķibas S.

165) Janeikas

166) Pēzeles

167) Kaikari

168) Tamasas

169) Remenskas W.

170) Krici W.

171) Dic'i W.

172) Svareneeki W.

173) Saleneeki W.

174) Tuktēni W.

175) Peeduri W.

176) Muriņi W.

177) Misaiņi W.

178) Beitaui W.

179) Coci

180) Uzeļi

181) Lipsani W.-Š.

182) Perzas W.-S.

183) Upū'si
174) Vaski W.

185) Smilgas W.

186) Svareni W.

187) Kāpuri

188) Slaideni

189) Malteni

190) Gubeni

191) Tirumneeki

192) Reizeni W.

193) Cudri W.

194) Popi W.

195) Skultes W.

196) Poleni

197) Stureni J.-S.

198) Griguļi

199) Prauli

200) Upjaņi

201) Mentes W.-S.

202) Jūgas I).

203) Roceni, Maz-Salvē

204) Aseneeki T.

205) Kakteesi T.

206) Ozoliņi T.
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207) Znotiņi T.

209) Zāgeri T.

210) Strēlneeki T.

211) Sveķi T.

212) Ļūdeni T.

213) Kipuri W.-S.

214) Spaļvi T.

2. Upes.

215) Ģirupe T., Rūdupe /'.

216) Lagadiņa

217) Taļķe W.

218) Padere T.

219) Gudupe, Tauerkaln. meza.

220) Eeķeve = Eckau

221) Jugupe l).

222j Laucese W.-S.

223) Smārda ļ
233) Vedzereļ

Tauerkalna.

3- Pii rvi.

234) Gudupurvis T.

235) Melnais purvis T.

236) Saules purvis, Zeemeļ-ritos

no Pagrūba kln.

237) Subrupurvis, p. J.-Jelgavas.

238) Prūšu purvis T.

239) LaĢu tirels T.

4. Kalni.

240) Pagrūba kalni T. un W.-S.

241) Skaras kalns T.

242) Taures kalns T.

243) Pilskalns un

244) Sudrabkalns pee W.-S.

245) Sūres kalns. W.-S.

5- Pļavas.

246) Struņķenes T.

247) Keņguragi T.

248) Skatenes. T.

S- Veetas.

224) Vecumiņi I). mezagabals

225) Kala-Vezumi (Pļava T.)

226) Keņguragi (Upes likums pee

Erbergu muižas.

227) Surgenes W.

228) Gugusils (Netal no Sen-

bergas.

229) Randenu sils

230) Prūšu būdas T. mežos, meza

gabals.

231) Štrigas grāvis pee

232) Skaras kalna lejas J.-Jaun-

jelgavas W.-S,

Siguldeešu maju-vardi.
Salasiti no K. Kasparsona.

Aņņens

Beits

Benckans

Dauda

ļEriņs

Grotiņs

Grots

Joda

Jurrda

Kiksis
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Klauka

Kosa

Limmbis

Mulla

Nasska

Pelte

Piza

Pļiuka
Plucis

Pusska

Roķens

Spulle
Zakars

Toza

Vavuļa
Veesulens

Dēķens |
Everts \

ar citam saveenotas.

Ķimelis ļ
Azkalite )
Ķocis [pavisam un sen iz-

Saliņu kalns ( nikusas.

Sveķis

(„Kalites kalniņš")

Biķerneeks \
Zile I

ar saveenotas.

Admenis

Ancits

Appenis

Bal(t;galvis

„Drellis" fnozime te nepaz. —

— drelis?)

Dzelzsmaca

Dūcis

Empēters

Grivneeks

Grūdenis

Jurbrencis

Kaķits
Kārklis

Ķimelis

Ķipars (nozime te nepazistama)
Kletneeks

Kreilis

Krisjāns
Leelmezs

Matiņš

Muceneeks

Peka

Pelite

Sēnmaca

Siļēka, Siljēka

Spriguls

Strupausis

Sviķis
Zanders

TJmurzemneeks (jeb Umerzemui

Vārna

Cūkainis

Lorupeesi:
Gluzemneeks

Kalnmuizneeks

Kat(l)laps

Leepa
Muceneeks

Silzemneeks

Vitiņs. —

Pļavas =

fKarnijums („pļavu karnit"),

Lagata (pļava ar meza gabalu

pee Ķiksaj,
Metkas (pee Ennezkalna)

Pentulis (starp Ennezk. un Ad-

meni),
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Pizulis (pee Kalnmuizneeka)

Sudas pļ., Sutas pļ., Sutas licis.

Rūsa (meza gabals;.

Lici:

Kirķa-1. (pee Veesulena Gaujas

gsavā)

Smēdar-1. dnceemā).

P-u. r-vj i z

Abriņa (Allažos)

Aviķis (ari -eķis pee Umur'-ezera)

Scuda-p. (pee Sig. kap.i

Gravas i

Laktur-g. (p. KlētneekaJ Lākturis.

Pāzu-gr.. Pāzu-upe, P.-attaka, no

c.9og. veca sirmgalvja

izzināju: pazis-, eezis,

citādi vispār nepazī-

stams.

Ivlefi:

Pandar sils (aiz Grota uz Gauj-gr.
krasta.) — Sig. senāk

pee Smiltenes un tur

muižkungs Sanders (?).
Saris (InceemaJ.

Lleza-ga"balii

Runtiņ -leja (pee Sig. postes.)

Matiņa (mājas) ļuznis

Augstezas (Inceemāi

Ezari:

Kikaulis ļ
Patceem. -ezļ I^eemā.

Kalni:

Ennez-k. (no Judazeem — Em-

pēteram.)

Iļakas-k. (Kempeneesos)

Kautrāks, Xoltraks, (gravas gabals)
Kivu-k. (aiz Sig. pils drupām)

Kriņķa-k. (Allažos.)

Liba-k. (esot klepjeem un cepu-

rēm samests, un no

tureenes Siguldas pils

gasta.)

Paunags (eekalne stūri, kur Lak-

tur-grava ar Gaujas-gr.

saveenojas)
Sauta-k. (Gauj. gr. sānos stāv

eezis pee Muceneeka;

„nātru šauts", virums,

vireens, vira)

Kublis (eeleja Sari; augs. min.)

Krustenes (meza gab., nora, kur

Sig. ar Vibroku kru-

steem saeet kopā).

Peurgas(Paurg.)lnceemā 1)ūdens

bedre pļavā, (pee Pe-

urgām); 2)Paurgas tilts

pagarš nelāga cels pa

purvu.)
Piķenes (meza gab. pee Velna-

alas, Gauj. gravā. )

Sibris (agrāk nora, tagad tirumsj.

Sorits (purva pļava, pee Spulles).

Sunaka (maza graviņa, k. leelakā

ee-eet), Sunakas cels.

Svillts (ganiba, starp Admeni un

Spriguli.)
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Varrbis (c. 9 □-vērst, plaši, klaji tirumi Siguldas viduci), Varrbineeki.

Mellais kalts (kallts), 1) Ummuz-ezera deenv.-austr. galā melnais

degzemes-krasts, un 2) Gaujas-gravā peeBiķerneeka

eezis, kur apakšā apmālis melns veen maļas.

Žuburs, tur saeet kopā divas gravas (un d. upites.)

Dziļā tece (=r tērce) ļlnceemā, Lames mežā; cels eet cauri — ta-

Grarā palte j pec ari tos ceļa gabalus tā nosauc.

Vildogs, -urga pee Grudiņa (ari gravuj; no „sBi(b, fiegen? —

(Grudiņs no senlaikeem mežsargs.)

Varsene, purvs Kempeneesos.

Aitu-, Dibens-, Sēres-pļava; — Apsu-, Dibens-, Vēza-licis; —

Dzelves-, Koka-, Ķildas-, Luca-, Mēra-, Skudru-, Žagatas-, Vilku-,

Cusku-, Vannas- purvs; — Egļu-, Jomu-, Kalku-grava; — Apsu-,

Ermaņu-, Gudas-, Kraukļu-, Sikspārņu-, Velna-kalns; — Bezdibeņa-,

Dun-, Lilastes-, Linu-, Meln-, Piļu-, Zveedr(u)-ezars; — Sveķa

diķis; — Svetavots, SaltavOts; — Eezu-, Kreima-, Krusta-, Saules-,

Skudru-, Soliņu-, Vilka-, Celmu-, Oepurites-kalns; — Gaujas gra-

vas sānos: Baldiņa-, Gutmaiia-, Igauņu-, Jelgavas-, Jomu-, Kārļa-,

Kazu-, Leebu-, Oļa-, Ozolu-, Pils-, Rata-, Runduļa-, Stāvais-,

Stumbur-, Zilais-, Vilka-, Cusku-kalns; —- Apsu-, Izgrauzuma-

Maitas-, Plēsuma-, Cusku-, Zāļu-gravis (
— graviņa); — Lācaste

(pļava); Leepiņ-, Tuciņ-leja, -lici (Inceemāj; — Apaļais vēris,

Dubļa mezs, Egļu sils, Kaķa vēris, Lapsu birze, Lemeša sils,

Muza gārša, Salas mezs; Svilums (meza gabals);

Ar-sala (sala = pļava, meza gab. purva), Dibens-, Vilku-, Cees-sola

(„c'eesa w ir divējam puķēm vārda; seit zimejas uz

veenuj; kam ari melngalvisi v.

Egļupe (Podupe); Tarupe (nevis „Taur-), — tā sauc Peterupi

augšgalā (P., kas jurā eetek);

Izlidums (veeta gravā); Vilku taka (celiņš): veetas: Velna ceplis.
Vilku bedres, Vira bedres.

Govju vardi:

Baltgalvis(izmnaßalg-j j Done, Donis ļ Kronaļa

Baltgiize (izrunaBalg-j Dūmaļa Krumaļa

Brūnaļa Dunkaļa Krusta!a

Deenaļa Duca Lauce, LauĢa

15Rakstu krajurns. IV.
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Leepaļa

Mandaļa, Mandza

Melnace

Melngalvis

Mice, Micka

Mvsfaļa, Mutaļa

Naktaļa, Nakca

Peektaļa, Peekca

Pernaļa

Pirmaļa

Pupaļa

Otaļa, Oca

Raibaļa, -uļa

Raiķis

Raudaļa

Ritaļa

Sarķis

Sartaļa

Sermuļa

Sestaļa

Siķaļa

Sirmaļa
Slaune

Snaudaļa

Sneedze

Stripaļa
Svētuļa

Svētiķis

Svitiķis

Zeedaļa

Zemaļa

Zimaļa

Zvaigaļa, -uļa

Tresaļa, Tresķis

(Ceelis rr Ceelava)

Ceemaļa

Cekula.

Breedis

Brinklene

Dzērvene

Irbe

Kronis

Magone

Maska

Mirte

Paipala
Pluma

(Pole = mūlis)

Puķite

Roze

Stirna

Vabule, -ole

Ceelava,

Rigas Latveešu Beedribas monetu krajuma

katalogs.

A. Kreevija.

I. Iz Pētera I. (1689 — 1725) laikeem.

1) Vara. Avers: Valsts ērglis.
Bevers: Uzraksts: ao.nymKA 1721.

2) V. Ka JV; 1; gada-skaitlis 1722.

3) V. Av.: Ka X? l.

Rev.: Uzraksts: bph nojiyinKA 1722.

4) V. Kā jY° 3;

Rev.: gada - skaitlis a?kk.
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5) V. Av.: Vidū valsts-erglis; apraksts: itapl be.ihkhi kh3t>

11ETPT, AJIEKCIEBHHI. |

Rev.: Uzraksts: aehpa ajk; apraksts: boeh pocoih oamo-

AEpJKEIVb.

6) V. Av.: Vidū Sv. Jurģa tels, zem zirga vēdera burti b. k.

Apraksts ka .N? 5.

Rev.: Uzraksts: koherka a-»r; apraksts: i:ceh poochi oa-

MOrn)Ep,HvEII,'B.

7) V. Av.: Vidū Sv. Jura tels; zem zirga vēdera burti h. a.

apr.: h,apb iiETpt ajiekciebhmt>.

Rev.: Uzraksta: koiiehka ajrsi ; apr.: bces pocoih ūobe.!liitejib.

8) V. Ka M7. Av.: zem zirga vēdera burti h. ji. 3.

13J F. Av.: Ka .M 7; zem zirga vēdera burts m.

Rev.: Uzr. ka 3\& 7; gada skaitlis iatßi; apr. uoBE.iHTE.ib

BCEH POCOIH.

10) V. A v.: Ka ft? 7.

Rev.: Kā M 9; gada skaitlis ajkt.

llj V. Av.: Ka JV? 7; zem zirga vēdera burti m. a-

Rev.: Kā Ar? 7; gada skaitlis ajkai.

12) Sudraba. Av.: Vidū valsts ērglis; apr.: ķ+hfK + II+

H + B + P + 0.

Rev.: uzr.: mrķ. ithbhh b*k ; virs un zem uzraksta pa +.

13) S. Av.: Vidū uz labi skatoša ķeizara bista; apr.: itpb iietpt>

AJEKCIEBIIb BOEHPOOOHI GAMOJI.EPJKEIļ'L.

Rev.: Vidū valsts ērglis; apr.: moheta hobah ii,eha

līO.ITIHA AJKK.

14) S. Av.: Vidū uz labi skatoša ķeizara bista, zem

kuras burti o. k ; apr.: uETpi> a hmiiepatopt»

I OAMOAEPJKEU/B BOEPOCHICKHI.

katrā zime-

/• juma galā

Rev.: vidū sads zimejums: 17 25 P a kromm
>

r apr.'.MOHETA

HOBAfI UEHA

PVEJIb.

15*
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11. Iz Katarinas I. (1725 —1727) laikeem.

15) V. Av.: Vidu valsts ērglis, zem kura kājām burti: ?

ap ērgļa ririķis, ap kura peecas punktēs.

It < II

o

;; l| r-i P

Rev.: lIATBKOH'ĒEKļ)

(M

ļļ I> ļ
rH ļļ

16) V. Av.: Kā JV? 15; zem ērgļa kājām burti m. a,

Rev.: Kā JV? 15; gada-skaitlis 1726.

17j V. Av.: Kā JV? 15; zem ērgļa kājām burti k A-

Rev.: Kā JV? 15; vertibas apzimejums: unTh KOU'BEK'h:

gada-skaitlis 1727.

18) V. Kā M? 17.

111. Iz Pētera 11. (1727— 1730) laikeem.

19) V. Av.: Kā JY? 15; zem ērgļa kājām burti m. ķ.

Rev.: Kā JV? 15; gada-skaitlis 1727.

20) V. Kā JV? 19; Av.: zem ērgļa kājām burti h. a-

-21) V. Kā JV? 19; Rev.: gada-skaitlis 1730.

22) V. Kā JV? 21.

IV. Iz Annas (1730 —1740) laikeem.

23) V. Av.: Valsts ērglis ar izplatitu asti.

Rev.: Uzr.: iiojiyniKa 1731. Ap uzrakstu dazadi iz-

greznojumi.

24) V. Av.: Kā JV? 23. Šķērsam caur ērgli krustiskas linijas

(kā reversā JV? 15); pa
labi no ērgļa astes,

starp sim linijām lasāmi burti h k.

Rev.: Ka JV? 23.

Parkalta nauda iz Pētera 11. laikeein.

25) V. Av.: Kā N? 23.

Rev.: Kā JV« 23. Gada-skaitlis 1734. Izgreznojumi ap

uzrakstu drusku savādāki.
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26) V. Av.: Kā JV? 25. Rev. gada-skaitlis 1737.

27) V. Av.: Kā JV? 23.

Rev.. uzr.: .tebta 1730; ap uzrakstu dazadi izgreznojumi.

28; V. Kā JV? 27. Rev. gada-skaitlis 1731.

29) V. Kā .IV? 27. Rev. gada-skaitlis 1740.

30) V. Kā JV? 27. Rev. gada-skaitlis nav redzams.

Avers un revers no divām monētām, no katras pa aug-

šējai pusei.

31) S. A v.: Vidū uz labi skatoša ķeizareenes bista, kroni

galvā. Apr.: b m ahha imiiepatphha i

CAMOAEPJKHIļA BCEPOCHCKAH

Rev.: Vidū valsts ērglis; apr.: moheta pyß;it 1731.

V. Iz Elizabetas (1741 — 1761) laikeem.

32) V. Av.: Ka JV? 23.

Rev.: Uzr.: iiczmiJKA 1744; ap uzrakstu dazadi izgrez-

nojumi.

33) V. A v.: Valsts ērglis ar saliktu asti.

Rev.: Ka JV? 32. Gada-skaitlis 1751.

34i V. Av.: Ka JV? 23.

Rev.: Uzr.: ;i,ehta 1741; ap uzrakstu dazadi izgreznojumi.

35; V. Kā JV? 34. Rev. gada skaitlis 1743.

36) V. Kā JV? 35.

37) V. Kā JV? 35.

38) V. Av. Kā JY? 33.

Rev.: kā JV? 34; gada skaitlis 1744.

39) V. Kā JV? 38. Rev. gada skaitlis 1753.

40) V. Av.: Kā JV? 23.

Rev.: Kā JV? 34; gada skaitlis 1758.

41) V. Av.: Vidū burti g dubulti*) sarezgeti, virs teem

kronis; ap viņeem gar mouetas malām

kreisajā pusē lavru, labajā palmu zars,

kuri abi apakšā saveenoti; pa kreisi no

sarezegeteem burteem 17, pa labi 53.

Rev.: Sv. Jura tels; zem ta gar monētas apakšējās
malas uz izsteeptas lentes kotīehka.

42) V. Kā JV? 41; av. gada-skaitlis 1758.

*) Augija minetee divi burti ir ar teem paseem, bet acigarņi rakstiteem»

diveem burteem sarezgeti.
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43) V. Kā JV? 41; av. gada-skaitlis 1759.

44) V. Kā Ar? 41; av. gada-skaitlis 1760.

45) V. Av.: Veengalvis ērglis iz makoņeem paceldamees; uz

viņa muguras starp sparneēm sarezgeti
burti g *t, virs kureem kronis; zem

ērgļa burti <i. ;i. i;.

Rev.: Tads pats ērglis kā aversā; uz viņa muguras

starp sparneēm: 1 kohehka, virs sa uz-

raksta kronis: zem ērgļa 1755.

4b) V. Av.: Kā Ar? 41; gada-skaitlis 1757.

Rev.: Kā JV? 41 ; uz izsteeptas lentas: abe koiiehkh.

47) V. Kā JV? 46.

48) V. Kā M 46.

Avers kā revers no divām monētām, no katras pa pusei.

49) V. Av.: Kā JV? 46. Pa labi no abu zara saveenojuma gar

monētas malas lasām: 1755.

Rev.: Kā JV? 46. Zem zirga pakaļkājām redzams kronis

zem viņa preekskajām ērgļa spārna gals;

pa labi no zirga galvas gar monētas

malas lasām: o. v. k.

Parkalts veenkapeikas-gabals no 1755. gada.

50) V. A v.: Kā \? 46. Virs skaitleem 57 ērgļa spārna gasl

redzams;

Rev.: Kā JV; 46. Aiz jatneeka muguras ērgļa spārna

gals redzams; preeks vertibas apzime-

juma sakumā lasāmi skaitļi: 17

Parkalts veenkapeikas-gabals.

51) V. Av.: Kā JV? 46.

Rev.: Kā JV? 46. Vertibas apzīmējums atronas virs teļa

gar augšējās monētas malas.

52) V. Av.: Kā JV? 46. Gada-skaitlis 1758.

Rev.: Kā JV? 16. Preeks zirga-preekskajām un aiz viņa

astes redz pa ērgļa spārna galam.

Parkalts veenkapeikas-gabals.

53) V. A v.: Kā JV? 52. Pa labi zem sarezgejuma ērgļa spārna

gals redzams.

Rev.: Kā JV? 51. Aiz zirga pakaļkājām ērgļa spārna gals
redzams.

Parkalts veenkapeikas-gabals.
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54) V. Kā 46. Av. gada-skaitlis 1761.

55) V. Av.: Kā JV; 52.

Rev. kā 46. Gar labās monētas malas lasām: 1736

Parkalta nauda iz Annas laikeem.

56) S. Av.: Veengalvis ērglis, paeeldamees iz makoņeem; uz

viņa muguras starp sparneēm sarezgeti burti

§fT, virs teem kronis. Apaks ērgļa gar mo-

nētas malas peecas zvaigznites (vertibas ap-

zimejums).
Rev.: Tads pats ērglis kā aversā; uz viņa muguras

spārnu starpā: 5 koii. Virs sas vertibas apzī-

mējuma ir kronis un no sa pa kreisi skaitļi

17, pa labi 56. Zem ērgļa burti: o. n. b.

57) S. Kā 56. Rev. gada-skaitlis 1757.

58) S. Kā JV; 57.

59) S. Kā $ 56. Rev. gada-skaitlis 1758.

60) S. A v.: Vidū uz labi skatoša ķeizareenes bista, kronis galvā

par labo kameesi ordeņa-lenta; apr: b. m.,

EJiHcaBET'Jb. i. imii: i. caMOA : bcepoc:

Rev.: uzr.: tphbehhhki. 1747. Ap uzrakstu dazadi iz-

greznojumi, virs teem kronis.

61) S. Kā X». 60. Rev. gada-skaitlis 1751.

62) S. Kā X 61.

63) S. Kā JV; 60. Rev. gada-skaitlis 1753.

64) S. Av.: Vidū uz labi skatoša ķeizareenes bista, kronis galvā;

zem bistas c. n. b. Apr. b. m. ejibcabeti.. i.

imii: i caMOA: hcepoc:

Rev.: Vidū valsts ērglis; apr.: moheta pyßit 1742.

VI. Iz Pētera 111. (1761—1762) laikeem.

65) S. Av.: Vidū uz labi skatoša ķeizara bista, zem tas c. n. b.

Apr.: uetpt,. m. b. m. imii. i camoaep?k. bcepoc.

Rev.: Vidu valsts ērglis, starp kura astes un kājām

kreisajā pusē burts H, labajā K. Apr.: modeta

pyfi.it. 1762.
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VII. Iz Katarinas 11. (1762 — 1796) laikeem.

66) V. Av.: Vidū burti &9 ĪI sarezgeti, virs teem kronis; ap

viņeem gar monētas kreisas malas lavra, gar

labas puses palmas zars, kuri abi apakša savee-

noti; kreisajā pusē no serezgejuma 17, labajā 71.

Rev.: Vidū Sv. Jura tels, starp zirga kājām burti c. m.;

uz zem teļa gar apakšējās monētas malas iz-

izsteeptas lentas nojiyniKa.

67) V. Kā JV? 66. Av. gada-skaitlis: 1777.

68) V. Av.: Kā JV? 66. Gada-skaitlis: 1767.

tlev.: Kā JV? 66. Uz izsteeptās lentas: aejīpa.

69) V. Kā JY? 68. Av. gada-skaitlis: 1795.

70) V. Av.: Kā JV? 66. Gada-skaitlis: 1789.

Rev.: Kā JV? 66. Uz izsteeptās lentas: koi[Erka

71) V. Kā JV? 70. Av. gada-skaitlis: 1795.

72) V. Av.: Kā JV? 66; gada-skaitlis 1763.

Rev.: Kā JV? 66. Uz izsteeptās lentas: ahīj konehkh. Aiz

zirga pakaļkājām burti c. n
,

preeks preeks-

kajām burts m.

73) V. Kā JV? 72. Rev.: starp zirga kājām burti m. m.

74) V. Kā Ar? 73.

75) V. Kā JV? 73. Monētas kreisajā daļā lasāms: ko un pli-

vinājuša karoga gals.

Parkalts cetrikapeikas - gabals iz Pētera 111. laikeem.

76) V. Av.: Kā JV? 66. Gada-skaitlis 1766; zem zaru saveeno-

juma redzama peecsturaina zvaigzne.

Rev.: Kā JV? 72: pa kreisi virs teļa redzams burts c, pa

labi virs zirga galvas burts H; virs zirga

preekskajām karoga gals
Parkalts cetrikapeikas-gabals iz Pētera 111. laikeem.

77) V. Av.: Kā JN*? 66. Gada-skaitlis: 1782. Virs burteem kro-

ņa veetā peeosturaiņa zvaigzne: tādas pašas

zvaigznes vel atronas pee monētas malas pa

kreisi no sarezgeteem burteem kā ari pa

kreisi zaru saveenojumā.
Rev.: Kā JV? 66. Burti starp zirga kājām izdzēsti. Aiz

Sv. Jura muguras lasāms burts q. preeks

zirga preekskajām: ļļ
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Rakstu krājums IV. Ifi

Parkalts cetrikapeikas-gabals iz Pētera 111. laikeem

78) V. Av.: Kā JV? 66. Gada-skaitlis: 1788. Tad šķērsam par

monētu vel izlasāmi:
h ; zem sa raksta

guloša bungā un no sis paceldamās katra

puse pa divām karoga kartim.

Rev.: Kā Ar? 72; zem zirga pakaļkājām uz izsteeptās
lentas redzama peecsturaiņa zvaigzne.

Parkalts cetrikapeikas-gabals iz Pētera 111. laikeem.

79) V. Av.: Kā Ar? 66. Gada skaitlis: 1788. Gar labās malas

redzama arējā puse no otra palmas zara.

ETHPE

Rev.: Kā JV» 72. Skersam par monētuvel lasāms: ehkii

' ' r 62

zem sa raksta redzama daļa no bungas un

no karogeem.

Parkalts cetrikapeikas-gabals iz Pētera 111. laikeem.

80) V. Av.: KāJV?66. Gada-skaitlis: 1788. No istenā kaluma

redzamas tikai labās puses %. Pec ta uz

monētas atlikušās labās I
lz redzama reversa

teļa virsējā daļa (jatneeka un zirga galvas).
Tad gar monētas labās malas vel redzams

reversa vertibas apzimejums: abe koiiehkh.

Rev.: Kā A? 72. Labā puse no istenā kaluma trūkst,

tadeļ burts m un vertibas apzimejuma labā

puse nav redzami. — Gar kreisās malas aug-

šējās daļas redzama arējā puse no lavra zara.

4

Tad kreisajā puse vel lasāms: hpe

it n

Tris reizes parkalts cetrikapeikas-gabals iz Pētera 111. laikeem

81) V. Av.: Kā JV? 66; gada-skaitlis: 1793. Pee labās malas

augšējās daļas starp malas un palmas zara

redzama maza rozete(?j.

Rev.: Kā JV? 72; starp zirga kājām burti: c. m. —

E

Skersam par monētu vel lasāms: KorKl"' i:

r* īToo.

Parkalts cetrikapeikas-gabals iz Pētera 111. laikeem. (Gada-skaitlis 1796 nav

saprotams, l

82) V. Kā JV? 66; gada-skaitlis: 1796.

Kā JV? 72; starp zirgu kājām burti c. m. Gar kreisās

malas ir redzams eespeests palmas zars, ap
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Sv. Jura galvas tāpat eespeests kronis un pa

labai pusei no sis lavra zara augšējā daļa.
Tas caur to varēja celtees, ka uz sis monētas

pec kalšanas, eekam ta vel bijusi pilnigi at-

dzisināta, tika uzlikta otra tada pati nauda

ar aversa pusi.
83j V. A v.: Kā JV? 66. Tikairedzams: augšējā puse no palmas zara,

augšējā daļa no burtu sarezgejuma un gadu-

skaitļa eesakums: 17. Turpretim šķērsam par

4

monētu skaidri lasāms: J^THPE
; zem sa uz-

raksta redzama: vidii — 1762. guloša bun-

gā, no kuras abās puses paceļas pa diveem

plivinajoseem karogeem.

Rev.: Kā JV? 72. Starp zirga kājām burti nav redzami;

tāpat vertibas apzimejums izdzēsts.

Parkalts cetrikapeikas-gabals iz Pētera 111. laikeem.

84) V. Av.: Kā JV? 66. G-ada-skaitlis 1763.

Rev.: Valsts ērglis, uz kura krutim Sv. Jura tels. —

Uz zem ērgļa izsteeptās lentas: iuitl koipēertb.

Zem kreisās ērgļa kājas burti o. ir., zem labās

kājas burts m.

85) V. A v.: Kā JV? 84; Rev.: zem ērgļa kājām kreisajā puse c,

labajā m.

86) V. Av.: Kā JY? 66; gada-skaitlis 1766.

Rev.: Kā JV? 84; zem ērgļa kājām burti m. m.

87) V. Av.: Kā X? 66; gada-skaitlis 1771.

Rev.: Kā JV? 84; zem ērgļa kājām burti c. m.

88) V. Av.: Kā JV? 66; gada-skaitlis 1782.

Rev.: Kā JV? 84; zem ērgļa kājām burti k. m.

89) V. Av.: Kā JV? 66; gada-skaitlis 1793.

Rev.: Kā JV? 88.

90) V. Av.: Kā JV? 66. Gada-skaitlis 1796.

Rev.: Kā JV? 84. Zem ērgļa kājām burti a. m.

91) S. Av.: Uz labi skatoša ķeizareenes bista, kroni galvā,

ordeņa lenta par labo kameesi; zem bistas

burti c. ii. c. Apr.: b. m. ekatephha. ii. hmh.

H CAMOJT,. BCEPOC.

Rev.: Uzr.: rpuBEHHHKt 1769. Virs uzraksta kronis;

ap uzraksta un kroņa dazadi izgreznojumi.
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92) S. Ka J\r? 91. Rev. gada-skaitlis 1770.

93) S. Ka JV? 91. Rev. gada-skaitlis 1779.

94) S. Ka X? 91. Rev. gada-skaitlis 1783.

95) S. Av.: Ka Ar? 91.

Rev.: Valsts ērglis, uz kura krutim skaitlis 15; gar

augšējas, kreisās un labās malas pa peecām

zvaigznītēm ( vertibas apzimejums). Gar apak-

šējās malas uz izsteeptās lentas: 1783.

96; S. Av.: Kā JV? 91. Apr.: b. m. ekatepfiha. ii.-hmii. h. oamoa.

bgepocc.

Rev.: Valsts ērglis, uz kura krutim skaitlis 20; gar

kreisās un labās malas pa peecām zvaigznitēm,

gar augšējās desmit zvaigznites (vertibas ap-

zimejums). Uz gar apakšējās malas izsteeptās
lentas: 1784.

97) S. Kā JV? 96.

98) S. Av.: Kā A? 91. Apr.: b. m. ekatephha. ii. imii. i. camo;ļ

bcepoc.

Rev.: Valsts ērglis, uz kura krutim Sv. Jura tels; zem

ērgļa kājām burti a. c., virs ērgļa 1765.

Apr.: MOHETA PVBJL.

VIII. Iz Pavula I. (1796 — 1801) laikeem.

99) V. Av.: Burts % , zem kura skaitlis I, virs kura kronis.

Rev.: Uzr.: 1. iiojmiiKA. 1797. a. m.

100) V. Ka JV? 99. Rev.: zem gada skaitļa burti c. m.

101) V. Av.: Ka JV? 99.

Rev.: Uzr.: 1. aehbpa. 1797. c. m.

102; V. Ka JV? 101. Rev. gada-skaitlis 1798.

103) V. Ka jY? 102.

101) V. Ka JV? 101. Rev. gada-skaitlis 1799.

105) V. Av.: Ka X? 99.

Rev.: Uzr.: 1. kouehka. 1797. c. m.

106) V. Ka JV? 105. Rev. gada-skaitlis 1798.

107) V. Ka JV? 105. Rev. gada-skaitlis 1801.

108) V. A v.: Ka JV? 99.

Rev.: Uzr.: 2. koiiehkh. 1797. a. m.

109) V. Ka JV? 108. Rev.: zem gada skaitļa burti c. m.

16*
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110) V. Kā JV? 108. Rev.: zem gada-skaitļa burti k. m.

111) V. Kā JV? 108. Rev.: gada-skaitlis 1799, zem taburti k. k.

112) V. Kā JV? 108. Rev.: gada-skaitlis 1801, zem ta burti c. m.

113) S. Av.: Kā JV? 99.

Rev.: Uzr.: 5 KonsEKī. 1798. c. m. ; zem uzraksta divi

apakšā saveenoti lavru zari, zem kureem

burti
m. c.

114) S. Av.: Kā JV? 99.

Rev.: Uzr.: 10 koitbekT). 1798. c. m.; zem uzraksta divi

apakšā saveenoti lavru zari, zem kureem

burti m. c.

IX. Iz Aleksandra I. (1802 — 1825) laikeem.

115) V. Av.: Valsts ērglis, uz kura krutim Sv. Jura tels. Starp

ērgļa astes un kājām kreisajā puse burts m,

labajā k. Zem ērgļa 1811.

Rev.: Uzr.: TpsebrA. h. m. Virs uzraksta zvaigznite un

virs s,ās kronis. Gar kreisās monētas malas

lavra, gar labās ozola zars, kuri abi apakšā
saveenoti.

116) V. Kā JV? 115. Av.: Starp ērgļa astes un kājām burti v. c.

Gada-skaitlis 1812.

117) V. Kā j\? 115. Av.: gada-skaitlis 1813.

118) V. Av.: Kā JV? 115. Starp ērgļa astes un kājām burti pi. m.

Gada-skaitlis 1819.

Rev.: Kā JV? 115. Zem vertibas apzimejuma burti c. m.

119) V. Kā JV? 118.

120) V. Av.: Kā JV? 115.

Rev.: Uzr.: 1 koivbhka. h. m.; virs uzraksta kronis.

Gar kreisās monētas malas lavra; gar labās

ozolu zars, kuri abi apakšā saveenoti.

121) V. Kā JV? 120. Av.: gada skaitlis 1812.'

122) V. Kā JV? 120. Av.: gada-skaitlis 1813.

123) V. Av.: Kā Ar? 120. Gada-skaitlis 1823.

Re v.: Kā JV? 120. Zem vertibas apzimejuma burti c. m*

124) V. Av.: Valsts ērglis, ap kuru peeci koncentriski riņķi;
sinis riņķos divas rozetes, katrā

puse no

ērgļa pa veenai (vertibas apzimejums).
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Rev.: Uzr.: 2 koiieSkh. 1802 c. m. Ap uzraksta peeci
koncentriski riņķi, kuros divas rozetes, katra

puse no uzraksta pa veenai.

125) V. Av.: Ka JV? 115. Starp ērgļa astes un kājām burti

h. m. Gada-skaitlis 1810.

Rev.: Uzr.: 2 koitbhkh. c. m. Virs uzraksta kronis.

Gar kreisās monētas malas lavra, gar labās

ozola zars, kuri abi apakšā saveenoti.

126) V. Av.: Kā JV? 115. Starp ērgļa astes un kājām burti v. c.

Gada-skaitlis 1811.

Rev.: Kā JV? 125. Zem vertibas apzimejuma burti c. v. c.

127) V. Kā m 125. Av.: gada-skaitlis 1811.

128) V. Kā Ar? 125. Av.: gada-skaitlis 1812.

129) V. Av.: Kā flj 126.

Rev.: Kā 128. Zem vertibas apzimejuma burti v. m.

130) V. Av.: Kā JV? 126. Gada-skaitlis 1813.

Rev.: Kā JV? 129.

131) V. Kā JV? 129. Av.: gada-skaitlis 1814.

132) V. Kā JV? 125. Av.: gada-skaitlis 1817.

133) V. Kā JV? 125. Av.: gada-skaitlis 1818.

134) V. Av.: Kā JV? 124. Koncentriskajos riņķos peecas rozetes.

Rev.: Uzr.: 5 koiiījeki.. 1802. c. m. Ap uzraksta peeci
koncentriski riņķi, kuros peecas rozetes.

135) V. Kā 134. Rev.: gada-skaitlis 1803. Uzrakstā punktu
veetās ir visur mazas rozetes.

136) V. Kā Ar? 135. Rev.: gada skaitlis 1804.

137) S. Av.: Valsts ērglis, starp kura astes un kājām burti

m. Zem ērgļa gada-skaitlis 1815.

Rev.: Uzr.: 5 kohīiekī,. c. n. b. Virs uzraksta kronis.

Gar kreisās monētas malas lavra, gar labās

ozola zars, kuri abi apakšā saveenoti.

138) S. Av.: Vidū valsts ērglis, starp kura astes un kājām
burti h. c. Zem ērgļa gada skaitlis 1818.

Apr. : * MOHETA lIOJITHHA *

Rev.: Uzr:
ihctafo cepeepa 2 30.uoth. 101 /tojieh c. n. b.

Virs uzraksta kronis; ap uzr. gar monētas

malām kreisajā puse lavra, labajā ozola zars,

kuri abi apakšā aaveenoti.

Malas raksts : cep: s3'/3 iipobbi. 2 3ojl 4r/o 5 ķojl
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X, Iz Nikolaja I, (1825 — 1855) laikeem.

139) V. Av.: Burts H, zem ta i, virs ta kronis.

Rev.: Uzr: irojmiļKA 1850 c. m. Virs uzraksta kronis.

140) V. Ka .M 139.

141) V. Av.: Burts ;jff , zem ta i, virs ta kronis.

Rev.: Uzr.: £ koīikheh cepebpomt, 1840 c. ii. m

142) V. Ka J\r? 141. Rev.: gada-skaitlis 1841.

143) V. Ka A? 141. Rev.: gada-skaitlis 1842, zem ta burti c. m.

144) V. Av.: Ka JV» 139.

Rev.: Uzr.: aehehīkA 1851 c. m.

145) V. Ka .V> 144. Rev.: gada-skaitlis 1852.

146) V. Av.: Kā JV? 141.

Rev.: Uzr.: ļ KoiriftKH cepebpomi, 1840 c. it. m.

147) F. Kā A*? 146. Rev.: zem gada-skaitļa burti c. m.

148) V. Kā A? 146- Rev.: gada-skaitlis 1842.

149) V. A v.: Kā A? 115. Starp ērgļa astes un kājām burti n. c.

G-ada-skaitlis 1829.

Rev.: Kā JV? 120. zem vertibas apzimejuma burti c. m.

150) V. Kā ,M 149.

151) V. Av..- Valsts ērglis ar guloši izplatiteem sparneēm,

kreisajos nagos zibeņus, labajos lavru kroni

turēdams; uz ērgļa krutim Sv. Jura tels.

Zem ērgļa astes burti <s>. x. Gar apakšējās
malas 1832.

Rev.: Uzr.: 1 boīpbhka. c. m.

152) V. Kā JV? 151. A v.: zem ērgļa astes burti h. a. Gada-

skaitlis 1837.

153) V. Av.: Kā JV? 141,

Rev.: Uzr.: +1 + koiiījhka cepebpom'b 1840. c. n. m.

154) V. Kā A? 153. Rev. gada-skaitlis 1842.

155) V. Av.: ! ā JV? 151. Zem ērgļa astes burti n. a.; gada-
skaitlis 1837.

Rev.: Uzr.: 2 . koiiīshkh. c. m.

156) V. Kā JV? 155. Av.: gada-skaitlis 1838.

157) V. Av.: Kā JV? 141.

Rev.: Uzr.: +H + cepebpom'b 1842. c m.

158) V. Av.: Kā JV? 151. Gada-skaitlis 1832.

Rev.: Uzr.: 5 koū/betct>. (Apaksejee burti nav izlasāmi),

159) V. Av.: Kā JV? 151. Gada-skaitlis 1836.

Rev.: Kā JV? 158, Apakšā burti c. m,



127

160 S. A v.: Kā JV? 151. Zem ērgļa astes burti n. r. Gar

apakšējās malas: 1827 rojrA.

Rev.: 5 kohīiEkte.. c. ii. c. Virs uzraksta kronis; gar

kreisās monētas malas lavra, gar labās ozola

zars, kuri abi apakšā saveenoti

161) S. Av.: Valsts ērglis. Starp ērgļa astes un kājām burti ir. r.

Rev.: Uzr.: 5 koipeekt. 1838 c. v. c. Citādi kā JV> 160.

162) S. Av.: Kā JV? 161. Starp ērgļa astes un kājām burti ir. a.

Rev.: Kā JV? 161. Gada-skaitlis 1849.

163) V. Av.: Kā .ĪY? 151.

Rev.: Uzr.: 10 KOiraEKis c. m.

164) V. Kā JV? 163. Gada-skaitlis 1838.

165) S. Av.: Valsts ērglis. Starp ērgļa astes un kājām burti n. v.

Rev. Uzr.: 10 1739 o. n. b.

166) S. A v.: Vidū valsts ērglis. Starp ērgļa astes un kājām

burti h. a. Apr.: * ihctato oepeepa 2 :jo.tot-

HHKA 10V2 AOJIEfi.

Rev.: Uzr.: moheta hojithha 1847 c. n. b. Virs uzrak-

sta kronis; ap uzraksta gar monētas malām

kreisajā puse lavra, labajā ozola zars, kuri

abi apakšā saveenoti.

Malas raksts: cep. 83/3 iipobh 2 30.r. 4i'/« 3.oji.

167) S. Av.: Kā JV? 15. Zem ērgļa astes burti h. p. Gar aug-

šējās monētas malas: moheta * pvbjib; gar

apakšējās malas: 1830 roM»

Rev.: Uzr.: hhctafo cepeepa 4 30joth. 21 ķojisi. c. n. b.

Virs uzraksta kronis. Gar kreisās monētas

malas lavra, gar labās ozola zars, kuri abi

apakšā saveenoti.

Malas raksts : cep. 83 1
/* upobh 4 3oji. 82 u/?o ķoāk.

XI. Iz Aleksandera 11. (1855 — 1881) laikeem.

168) V. Av.: Vidū ģ,
virs sa burta kronis, zem burta ii.

Rev.: Uzr.: nojiyiuKA 1857 c. m. Virs uzraksta kronis.

169) V. Ka JV? 168. Rev.: gada-skaitlis 1858.

170) V. Kā N? 168. Rev.: gada-skaitlis 1859.

171) V Av • Vidū* rļ
v*rs *a kronis ar lentām pušķots.
Gar kreisās monētas malas lavra,

gar labās ozola zars, kuri abi apakšā saveenoti.

Rev.: Uzr.: *ļ* koitbhkh 1868 c. m.
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172) V. Kā JV? 171. Rev.: gada-skaitlis 1869.

173; V. Kā JV? 171. Rev.: gada-skaitlis 1871.

174) V. Av. : Kā JV? 168.

Rev.: Uzr.: jieheikka 1855 c. m. Virs uzraksta kronis.

175) V. Kā M 174. Rev.: gada-skaitlis 1864.

176) V. Av.: Kā Ar? 171.

Rev.: Uzr.: *|* iconsfiKH 1868 c. m.

177) V, Kā JV? 176. Rev.: gada-skaitlis 1869.

178) V. Kā JV? 176. Rev.: gada-skaitlis 1880 Zem gada-skaitļa
burti c. n. b.

179) V. Av.: Kā JV? 168.

Rev.: Uzr.: koiiīihka 1860 c. m. Virs uzraksta kronis.

180; V. Kā JV? 179. Rev.: gada-skaitlis 1862.

181) V. Av.: Valsts-erglis.
Rev.: Uzr.: *2* 1859. c. m. Gar monētas

malām slēgta virkne.

182) V. Kā JV? 181. Rev.: gada-skaitlis 1865.

183) V. Av.: Valsts-erglis.
Rev.: Uzr.: *3 * koiismkh 1858 c. m. Ap uzraksta

gar monētas malām slēgta virkne.

184) V. Kā A» 183. Rev.: gada-skaitlis 1859.

185) V. Av.: Valsts-erglis.
Rev.: Uzr.: *5 * kobeeki» 1861 c. m. Ap uzraksta

gar monētas malām slēgta virkne.

186) V. Kā A? 185. Rev.: gada-skaitlis 1865.

187) V. Kā A? 185. Rev.: gada-skaitlis 1866.

188) 8. Av.: Valsts-erglis.
Rev.: Uzr.: *10 * koiiuek-b 1861 c. ii. b. Virs uz-

raksta kronis. Gar kreisās monētas malas

lavra, gar labās ozola zars, kuri abi apakšā
saveenoti.

189) 8. Av.: Valsts-erglis.
Rev.: Uzr.: *15 * rouseki 1861 c. v. b. Virs uz-

raksta kronis. Gar kreisās monētas malas

lavra, gar labās ozola zars, kuri abi apakšā
saveenoti.

190) S. A v.: Valsts ērglis. Starp ērgļa astes un kājām burti a. b.

Rev.: Uzr.: *20 * koiibekī» 1863 c. ir. B. Virs uz-

raksta kronis. Gar kreisās monētas malas

lavra, gar labas ozola zars, kuri abi apakšā
saveenoti.
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191) S. Av.: Vidū valsts-erglis. Starp ērgļa attes un kājām
burti h. i. Apr.: qficTAro cepebpa 1 30.30thhkī>

*

Rev.: Uzr: *25 * 1877 c. n. b. Virs uzrak-

sta kronis. Gar monētas kreisās malas lavra,

gar labās ozola zars, kuri abi apakšā saveenoti.

192) S. A v.: Vidū valsts ērglis. Starp ērgļa astes un kājām

burti h. i. Apr.: cepebpa 2 30.iothhka

10ļ *

Rev.: Uzr.: noiTiiHA 1877 c. it. c. Virs uzraksta kronis.

Gar monētas kreisās malas lavra, gar labās

ozola zars, kuri abi apakšā saveenoti.

Malas raksts: cep. 83*/* iipobh 2 30.1. 4iT /«' ķojl.

193) S. Av.: Vidū valsts ērglis. Starp ērgļa astes un kājām
burti h. 1. Apr.: MHcraro cepebpa 4 3ojiothhka

21 ļODI *

Rev.: Uzr.: pyßi& 1877 c. n. b. Virs uzraksta kronis.

Gar monētas kreisās malas lavra, gar labās

ozola zars, kuri abi apakšā saveenoti.

Malas raksts: cep. 831/» hpobh 4 301,82 i 4/« sojih.

K. S o 111 ij a.

I. Iz Aleksandra 11. (1855—1881) laikeem.

194) V. Av.: Burts Jļ> ; virs burta kronis ar lintām pušķots,

zem burta skaitlis 11.

Rev.: Uzr.: 1 PENĪSTI 1873.

195) V. Av.: Ka j\» 194.

Rev.: Uzr.: 5 PENNIĀ 1865.

196) V. Ka M 195. Rev.: gada-skaitlis 1866.

197) V. Kā Jfc 195. Rev.: gada-skaitlis 1875.

198) V. Av.: Kā JV? 194; ap visu zirni divkartigs riņķis.

Rev.: Uzr.: 10 PENNIĀ 1865. Gar monētas katras

malas pa veenam ozola zaram, kuri abi apakšā
saveenoti.

199) V. Kā £ 198. Rev.: gada-skaitlis 1866.

17
Rakstu krājums IV
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200) S. Av.: Kreevijas valsts ērglis; uz ērgļa krutim kronētā

vairogā Somijas lauva. Zem ērgļa labās kā-

jas burts S.

Rev.: Uzr.: 25 PENNIĀ 1866. Gar abām monētas

malām pa veenam ozola zaram, kuri abi

apakšā saveenoti.

201) V.B. Kā JV; 200; Rev.: gada-skaitlis 1873.

202) 8. A v.: Kā te 200.

Rev.: Uzr.: 50 PENNIĀ 1865. Gar abām monētas

malām pa veenam ozola zaram, kuri abi

apakšā saveenoti.

203) S. Kā JVj 202. Rev.: gada-skaitlis 1871.

204) 8. Av.: Kreevijas valsts ērglis; uz ērgļa krutim kronētā

vairogā Somijas lauva. Zem ērgļa labās kā-

jas burts S; ap ērgļi riņķis. Starp sa riņķa
un monētas malām apraksts: 94,48 KAPPA-

LETTA NAULASTA SELWĀĀ HOPEATA

Rev.: Uzr.: 1 MARKKA 1866. Gar abām monētas

malām pa veenam ozola zaram, kuri abi

apakšā veenoti.

11. Iz Aleksandra 111. (1881—?) laikeem.

205) V. A v.: Vidū ģ,
virs s,a burta ar lintām pušķots kronis,

zem burta skaitlis 111.

Rev.: Uzr.: 1 PENNI 1882.

C Vidzeme.

a) Ordeņa meistars Indriķis fon Galens (1551—1557).

206) 8. Av.: Vidū peecas daļas dalits vairogs; vidēja daļa
dalita atkal četras daļas, kuru augšēja krei-

sajā un apakšējā labajā pa gulošam krustam,

augšējā labajā un apakšējā kreisajā pa stā-

vošam krustam*. Vairoga augs,ejā kreisajā daļā

Brandenburgas gerbs, augs,ejā labajā un apak-
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seja kreisajā pa Vidzemes gerbam, apakšēja

labajā ari gerbs. — Apr.: <ī> WILHELM

D * G * ARC * B * RIGENSIS * M * B

Rev.: Vidū Galenu cilts gerbs; kreisajā pusē no ta

skaitlis 5, labajā 4. — Apr.: + HINRIOVS

* DE * GALE * D * 0 * M * LIVONI.

Si monēta kalta no J. F. Galena kopā ar Rigas arķi-

biskapuViļumu no Brandenburgas (1540—1563).

207) S. Av.: Vidū Galenu cilts gerbs; katrā pusē no ta pa

peeczarainai zvaigznei. — Apr.: -ļ- HEINRIC-

V- GALEN- MEISTER- DES-

Rev.: Vidū ordeņa gerbs; kreisajā pusē no ta skaitlis 5,

labajā 6. Apr.: RITTERLICHEN•D: 0 : 3V-

LIFLANDT #

b) Polijas karalis Indriķis no Anzuas (1573 — 1574).

208) S. A v.: Vidū kreisajā puse Polijas, labajā Leetavas gerbs;
virs abeem: HALB MARCK; zem gerbeem

1573. Apr.: fMON x NOVAx ARGENTEA x

Rev.: Vidū Vidzemes gerbs. Apr.: DVCATVS LI-

VONIAE.

c) Polijas karalis Sigismunds 111. (1588 — 1632).

209) V.S. Av.: Vidū burts S> dazadi izgreznots; virs ta kronis.

Apr.: SIG- lII* J> G- REX POL- D* L-

tlev.: Vidū Vidzemes gerbs. Apr.: SOLIDVS

LIVONLE 24.

d) Zveedrijas karaleene Kristina (1632—1654).

210) V.S. Av.: Vidū burts C> ©eks kuras lilijas zeeds; virs

burta kronis. Apr.: CHRISTINA- D- G* R- S*

Rev.: Vidū Vidzemes gerbs, virs kura zime: -ifcr.

Apr.: SOLIDVS LIVONM. (Gada-skaitlis

izdzēsts.)

17*



132

211) V.S. Kā JV? 210. Rev. pec apr.: gada-skaitļa sakums: 16

212) V.S. Kā JV? 211.

(Rev. no divām monētām, no katras pa pusei.)

213) V.S. Kā JV? 210. Rev. pec apr.: gada-skaitlis 49.

214) V.S. Kā JV? 213.

(Rev. no divām monētām, no katras pa daļai.)

215) V.S. Kā JV? 210. Rev. gada-skaitlis 52.

(Rev. no divām monētām, no katras pa pusei.)

216) V.S. Kā JV? 210. Rev. gada-skaitlis 53.

c) Zveedrijas karalis Kārlis X. Gustavs (1654 — 1660)

217) V.S. Av.: Vidū ©
,

virs sis zimes kronis. Apr.: CARO

LVS GVSTAV- DG- R- S-

Rev.: Kā JV? 210.

218) V.S. Kā 217. Rev. apraksta galā gada-skaitlis 5. 4.

219) V.S. Kā Ar? 217. Rev. gada-skaitlis 5. 5.

220) V.S. Kā JV? 217. Rev. gada-skaitlis 5. 6.

221) V.S. Kā JV? 217. Rev. gada skaitlis 5. 7.

f) Zveedrijas karalis Kārlis XI. (1660—1697).

222) V.S. A v.: Vidū burti Cun R sarezgeti, virs teem kro-

nis. Apr.: CAROLVS DEO G-REX S'

Rev.: Kā JV? 210. Apraksta galā gada-skaitlis 6.0.

223) V.S. Kā JV? 222. Rev. gada-skaitlis 6.1.

224) V.S. Kā JV? 223.

225) V.S. Av.: Kā JV? 222. Apr.: CAROLVS- D' G- REX* S- -

Rev.: Kā JV? 210. Apraksta galā gada-skaitlis 6. 2.

226) V.S. Kā JV? 225.

227) V.S. Kā JV? 225. Rev. gada-skaitlis 6. 3.

228) V.S. Kā JV? 227.

229) V.S. Kā JV? 225. Rev. gada-skaitlis 6. 4.

230) V.S. Kā JV? 229.

231) V.S. Kā .Af? 225. Rev. gada-skaitlis 6. 5.
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I>. Biga.

a) Ordeņa meistars Ermans fon Brigenej's saukts Hazen-

kamp (1535 — 1549).

232) S. Av.: Oordeņa krusts, kura vidū ordeņa meistara cilts-

gerbs. Apr.: HER- D- BRVG- HA- M- LIVO.

Rev.: Vidū Rigas mazais gerbs, divas atslēgas kru-

stiski saliktas, virs kurām mazs krustiņš-

Apr.; MONE- NO- RIGENSIS-1535.

233) S. Av.: Kā te 232. Apr. BRVG veetā ir BREG.

Rev.: Kā JV? 232. Gada-skaitlis: 3. 6.

234) 8. Kā Ap? 233. Rev. gada-skaitlis 3. 9.

235) S. Kā te. 233. Rev. gada-skaitlis 154-

-236) S. Kā JV? 233. Rev. gada-skaitlis 4Z.0.

b) Arki-biskaps Tomass Senins (Schoening 1527 —1539).

237) S. Av.: Vidū Seniņu cilts gerbs. Apr.: MO°ARCH°P°

RIGE°3B°

Rev.: Vidū arķi-biskapa gerbs (krusts un gana-speeķis
krustiski salikti). Apr.: MO 0ECLESIE0RIGEN°

238) 8. Av.: Vidūkā Ar? 237. Apr.: MO + ARCH-P- RIGENSIE- 39 +

Rev.: Vidū kā JV? 237. Apr.: MO- ECLESIE-RIGENSI +

239) S. Av.: Kā JV? 238. Apraksta beigās nav skaitļa.
Rev.: Kā JV? 238. Pa kreisi no gerba skaitlis 4, pa

labi 0.

G-ada-skaitlis 40 nav saprotams.

c) Arķi-biskaps Viļums no Brandenburgas (1540—1563).

240) S. Av.: Vidū Brandenburgas gerbs (ērglis ar izplatiteem

sparneēm). Apr.: GVILELM-0 : AR- P- RIG-

M- 40-

Rev.: Vidū divas daļas dalits vairogs; augšēja daļa

arķi-biskapa gerbs, apakšēja zime Apr.:
TVA- EST- OTENSIA- TV- RE- S-

-241) 8. Av.: Vidū kā JV? 240. Apr.: GVILELM0D °AR°P°

Rl°46°
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Rev.: Vidū kā JV; 240. Apr.: TV°EST°POTENS

°TV°RE°D *

242) S. Kā JV; 241. Gada-skaitlis izdzēsts.

243) S. Av.: Kā JV; 241. Gada-skaitlis izdzēsts.

Rev.: Vidū kā te 240. Apr.: TV- EST- POTENCIA-

TV- RE- D-

-244) S. Av.: Vidū Brandenburgas gerbs. Apr.: + GVILHELM

* D * G A*EP* RIG.

Rev.: Vidū Rigas mazais gerbs, kura kreisajā pusē
skaitlis 6, labajā skaitlis z. Apr.: fMONĒTA

* NOVA * RIGE.

d) Riga brivvalsts (1563 — 1581)

245) V.S. Av.: Vidū Rigas mazais gerbs. Apr.: MONĒTA *

NOVA * ARGE *

Rev.: Vidū Rigas leelais gerbs, kura kreisajā pusē

skaitlis 6, labajā skaitlis 3. Apr.: CIVITA-

TIS * RIGENSIS *

246) V.S. Av.: Ka 245. Apr.: MONĒTA * NOVA * ARGEN *

Rev.: Ka JV; 245. Gada-skaitlis 64.

247) V.S. Av: Kā 245; gerba kreisajā pusē skaitlis 7, labajā
skaitlis 0. Apr.: MONĒTA" NO-ARGEN

Rev.: Kā JV; 245; gada-skaitļa nav.

248) V.S. Kā JV; 247. Av. gada-skaitlis 71. Av. apr. kā Ap; 215.

249) V.S. Kā JV; 248. Av. gada-skaitlis 72.

250) V.S. Av.: Kā JV; 247. Gada-skaitlis 75. Apr.: *}/ MONE*

NO * ARGENTEA.

Rev.: Kā JV; 247.

251) V.S. Kā JV; 247. Av. gada-skaitlis 76.

252) V.S. Kā JV; 247. Av. gada-skaitlis 77.

253) V.S. Av.: Kā JV; 247; gada-skaitlis 78. Apr.: * MONE *

NO ARGENTE-

Rev.: Kā JV, 247.

254) S. Av.: Rigas mazais gerbs. "Apr.: <1> MONĒTA*NOVA*

ARGENTE.

Rev.: Rigas leelais gerbs. Apr.: OIVITATIS RIGEN.

255) S. Av.: Av. Kā JV; 254. Pa kreisi un pa labi no gerba

pa skaitļam 6.

Rev.: Kā JV; 254.'
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256) S. Kā te. 255.

257) S. Av.: Ka te 265; gada-skaitlis 67. Apr.: <ī> MONĒTA*

NOVA ARGEN.

Rev.: Kā JV? 254.

258) S. Av.: Rigas mazais gerbs kā JV; 254; šķērsam par so

pari tada pasa gerba daļa. Gada-skaitlis 67.

Apr.: $ MMONīETA *'NOV ARGEN.

Rev.: Rigas leelais gerbs kā JV; 254; labajā pusē uz

augšu no sa otra tada pasa gerba virsēja

daļa. No apraksta tikai lasāms: TATIS

RIGENN.

Revers, kā revers dubulti kalts.

259) S. Av.: Vidri bagāti izgreznotais Rigas mazais gerbs.

Apr.: $*MONETA*NOVA*ARGENTEA*6S*

Rev.: Vidū Rigas leelais gerbs, turēts no divām lau-

vām. Apr.: CIVITATIS RIGENSIS.

260) S. Kā JV? 259.

c) Polijas karalis Sigismunds 111. (1588 — 1632).

261) V.S. Av.: Vidū burts S bagāti izgreznots, virs ta kronis.

Apr.: SIG. 111. D. G. REX PO. D. L.

Rev.: Vidū Rigas mazais gerbs; ap ta dazadi izgrez-

nojumi; virs viņa uz kreisi skrejošs suns (?).

Apr.: SOLIDVS. OIVI. RIG. 620.

262) V.S. Kā Ar; 261. Rev. gada-skaitlis 20.

263) V.S. Av.: Vidū kā JV; 261. Burta kreisajā pusē skaitlis z,

labajā skaitlis I. Apr.: SIG. 111. D. G. REX

POL. M. D. L.

Rev.: Vidū kā JV; 261; virs gerba tada pate žime

kā JV; 210 reversā.

Apr.: SOLIDVS. OIVI. RIGENSIS,

264) V.S. Kā JV? 263. Av. apr.: SIG. 111. D. G. REX POL. D. L.

265) S. Av.: Vidū kā N; 261. Apr.: SIG + 111. +D. G + REX+

PO + D + LI.

Rev.*. Vidū kā JV; 261; virs gerba lilijas zime. Apr.:
SOLIDVS: CIVI:RIGENS : 97.

266) S. Kā JV; 265. Rev. gada-skaitlis 99.

267) S. Kā JY; 265., Rev. gada-skaitlis 600.

268) S. Kā JV? 265. Rev. gada-skaitlis 603.
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269) S. Kā te, 265. Rev. gada-skaitlis 605.

270) 8. Av.: Vidū četrās daļās dalits vairogs; vairoga vidū,

kur sis daļas saveenojas, lilijas zime. Kreisajā

augšējā un labajā apakšējā daļā Polijas gerbs

(ērglis), labajā augšējā un kreisajā apakšējā

daļā Leetavas gerbs (jatneeks). Virs vairoga

kronis, zem vairoga, (ģ) Apr.: SIG" lII* D-

G: REX- P- MDL:

Rev.: Vidū lode, eeks kuras skaitlis z4; iz lodes pa-

ceļas krusts; virs krusta šķērskoka katrā pusē

pa rozetei, zem šķērskoka kreisajā pusē skait-

lis z, labajā 0. Zem lodes Rigas mazais

gerbs. Apr.: MONE- NOV: CIVT RIGE-

-271) S. Av.: Vidū uz labi skatošā karaļa bista. Apr.: SIG +

111 + D + G + REX +PO + D + LI.

Rev.: Augšējā daļā Rigas leelais gerbs, virs ta + 111 +,

pa kreisi no gerba 15, pa labi 92. Uzr.:

GROS ARGx TRIP CIVIxR]xGE

272) S. Kā te. 271; Rev. gada-skaitlis 1597.

273) S. Kā te 271; Rev. gada-skaitlis 1598.

274) S. Kā JV» 271; Rev. gada-skaitlis 1600.

f) Zveedrijas karalis Gustavs 11. Ādolfs (1611 — 1632).

275) V.S. Av.: Vidū ; virs sis zinies kronis, zem viņas lilijas
zime. Apr.': GVST- ADOI/ D- G- REX" S.

Rev.: Vidū Rigas mazais gerbs, ap kuru dazadi iz-

greznojumi. Apr.: SOLIDVS-CIVI-RIGENSIS-

-276; V.S. Ka te 275. Rev. apraksta gala 27.

277) V.S. Ka .V 275. Rev. apraksta gala 28.

278) V.S. Ka JV« 277.

279) S. Av.: Vidū četras daļas dalits vairogs: vairoga vidū.

kur visas daļas saveenojas, lilijas zime. Krei-

sajā augšēja un labajā apakšēja daļa Zveedri-

jas tris kroņi, labajā augšēja un kreisajā

apakšēja daļa Gotu lauva. Virs vairoga
kronis. Apr.:' GVST- ADOLP- D- G- REX- S.
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Rev.: Vidū kā JV? 270; virs krusta šķērskoka katrā

pusē pa sešstūrainai zvaigznei, zem šķērskoka

kreisajā un labajā pusē pa skaitlim 2. Zem

lodes ®. Apr.: MON- NOV- CIVI' RIG-

-280) S. Av.: Kā te. 279.

Rev.: Kā JV? 279. Zem krusta šķērskoka labajā pusē

skaitlis 3. Apr.: MON-NOVA CIVI-RIGE-

-281) S. Av.: Kā JV? 279. Apr.: GVST:ADOL:D:G:REX:S.

Rev.: Kā 279. Zem krusta šķērskoka labajā pusē 4.

282) S. Kā JV? 281.

g) Zveedrijas karaleene Kristina (1632—1654),

283) V.S. Av.: Vidū burts G, eeks kura lilijas zime; virs burta

kronis. Apr.: CHRISTINA- D- G- R- S-

Rev.: Vidū Rigas mazais gerbs, ap kura dazadi izgrez-

nojumi. Apr.:SOLIDVS- ClVr RIGENSIS- 35-

-284) V.S. Ka JV? 283.

285) V.S. Ka N? 283. Rev. gada-skaitlis 36.

286) V.S. Ka tet 283. Rev. apr.: SOLIDVS- OIVI* RIGENSI 88

287) V.S. Kā JV» 283. Rev. gada-skaitlis 39.

288; V.S. Kā te. 283. Rev. apr.: SOLIDVS* CIVI. RIGE. 41*

289) V.S. Kā JV» 283. Rev. apr.: SOLIDVS- CIVI- RIG* 43-

-290) V.S. Kā JV» 289.

291) V.S. Kā JV» 289. Rev. gada-skaitlis 45.

292) V.S. Kā JV» 289. Rev. gada-skaitlis 48.

293) V.S. Kā JV» 289. Rev. gada-skaitlis 50.

294) V.S. Kā te* 289. Rev. gada-skaitlis 5- 1-

-295) V.S. Kā te. 289. Rev. gada-skaitlis 5- 2-

-296) V.S. Kā JV» 289. Rev. gada-skaitlis 53.

297) V.S. Kā JV» 296.

298) V.S. Kā JV? 289. Rev. gada-skaitlis 54

299) V.S. Kā Ar? 289. Rev. gada-skaitlis 14. (Gada-skaitlis nesa-

protams.)

300) V.S. Kā te>. 289. Rev. gada-skaitlis 16. Avers kā revers no

divām monētām, no katras pa pusei. Gada-

skaitlis nesaprotams.

301) V.S. Kā JY? 289. Rev. gada-skaitlis 60. (G.-skaitlis nesaprotams).

302) S. Av.: Vidū kā te. 279. Apr.: CHRISTINA •D: G:

REG: SVE-

Rev.: Vidū kā JV? 279. Zem krusta šķērskoka katrā

pusē pa skaitļam 4.

18Bakstu krājums IV.
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h) Zveedrijas karalis Kārlis X. Gustavs (1654—1660).

303) V.S. A v.: Vidū ©
,

virs sis zimes kronis. Apr.: CAROLVS*

GVSTAV-D-G-R 8-

Rev.: Vidū Rigas mazais gerbs, ap kura dazadi iz-

greznojumi. Apr.: SOLIDVS*civi-RIG*S-4-

-304) V.S. Kā JV? 303. Rev. gada-skaitlis 5* 6*

305) V.S. Kā te. 303. Rev. gada-skaitlis 5* 7*

306) V.S. Kā JV? 303. Rev. gada-skaitlis 6* 0*

i) Zveedrijas karalis Kārlis XI. (1660—1697.)

307) V.S. A v.: Vidū burti Cun R sarezgeti; virs teem kronis.

Apr.: CAROLVS •D' G •REX •S ■

Rev.: Vidū Rigas mazais gerbs, ap kuru dazadi grez-

nojumi. Apr.: SOLIDVS ■ CIVI ■ RIG ■6• 1 •

308) V.S. Kā JV? 307.

309) V.S. Kā te. 307. Rev. gada-skaitlis 6- 2*

310) V.S. Kā JV? 309.

311) V.S. Kā te. 307. Rev. gada-skaitlis 6' 3*

312) V.S. Kā JV? 311.

313) V.S. Kā JV? 307. Rev.: virs gerba kronis; gada-skaitlis 6* 4*

314) V.S. Kā JV? 313. Rev. gada-skaitlis 65*

315) V.S. Kā JV? 314.

316) V.S. Av.: Vidū kā JV? 307. Apr.: ... OLVS* DGVSTA

Rev.: Kā JV? 307. Gada-skaitlis 6- 0-

Parkalts solidus iz Kārļa X. Gustava laikeem.

Avers kā revers no divām monētām, no katras pa daļai.

317) S. Av.: Vidū kā JV? 279. Zem vairoga Rigas mazais gerbs.

Apr.: CAROLVS D G REX S

Rev.: Vidū kā JV? 279. Zem krusta šķērskoka kreisajā

pusē skaitlis 6, labajā skaitlis 9.

k) Zveedrijas karalis Kārlis XII. (1697—1718).

318) S. Av.: Vidū ka Ar? 279. Zem vairoga Rigas mazais gerbs.

Apr.: CAROLVS D: G-: R : SVEG

Rev.: Vidū kā JV? 279; zem krusta šķērskoka galeem
kreisajā pusē skaitļi 17, labajā skaitļi 01,
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Ē. Salaspils

319) V. Av.: Uzr.: LING •72 • Apr.: MONE^

NOVA -o» ARGENTE4=

E c v.: Vidū Vidzemes gerbs. Apr.: DVCATVS =0= LI-

VONIE * Kaltano Poļu karavadoņa Hodkieviga

JB\ Ces i s.

Ordeņa -meistars Valters fon Pletenbergs (1494 —1535).

320) 8. Vidū Pletenberga cilts gerbs. Apr. : MAĢISTRI

LIVONIA. *)

Rev.: Par visu monētu krusts, kura četros kaktos pa

punktam. Apr.: MONĒTA WENDAN.

O. Terbata.

a) Biskaps Jānis 11. Bertkovs (1473 — 1486).

321) S. Av.: Vidū: uz preeksu skatoša biskapa bista, kroni

galva. Apr.: IOHANNAS^AP^TA^

Rev.: Vidū Terbatas gerbs (atslēga un zobens, kru-

stiski salikti), virs kura zime Apr.: MO-

NĒTA aO» TA cfc

b) Biskaps Jānis VII. Beij's (1527 — 1535).

322) S. Av.: Vidū vairogs ar biskapa cilts-gerbu(?). Apr:

f DOMI OIOHA°EL ° TA.

Rev.: Vidū vairogs ar Terbatas gerbu. Apr.: j- MONO

NOVA°TARPT.

323; 8. Av.: kā A? 322. Apr.: f DOMI%-lOHANEL■%TAR.

Rev.: kā Ai 322. Apr.: f MONĒTA § NOVA § TA.

c) Biskaps Ermans 111. Veilands fon Vesels (1552—1558).

324) S. Av.: Vidūbiskapa cilts gerbs. Apr.: fHāR-DErG-EPTTA

Rev.: Vidū Terbatas gerbs. Apr.: f MON-NOVA:TA57

*) Zem burteem F, G v i I minētas monētas nav vis aprakstitas ar La-

tiņu bet ar Vec-G-otu burteem.

18*
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11. Vidzeme & Igaunija.

Kreevijas keizareene Elizabeta (1741—1761).

325) S. Av.: Vidū Kreevijas valsts ērglis. Apr.: * -MONĒTA- *

Rev.: Vidū kreisajā pusē Rigas leelais gerbs, labajā

pusē Reveles leelais gerbs (tris lauvas); zem

viņeem skaitlis 4. Apr.: * LIVOESTONICA.

1757 *

I. Ķevele.

a) Ordeņa meistars Valters fon Pletenbergs (1494 —1535).

326) S. Vidū vairogs ar ordeņa krustu. Apr.: + MONET-RE-

VALIE• 35

Rev.: Par visu monētu pari krusts, kura četros kaktos

pa punktam. Apr.: MAGIS LIVONI

327) 8. Av.: Vidū: Sv. Marija, bērnu uz labas rokas turēdama;

kroni galva; ap viņas stari. Zem sa teļa

četras daļās dalits vairogs, kura kreisajā aug-

šējā un labajā apakšējā daļā Pletenberga cilts

gerbs, labajā augšējā un kreisajā apakšējā

daļā ordeņa krusts. Apr.: CONSERVA*

NOS• ONA

Rev.: Vidū: Vairogs ar ordeņa krustu; virs vairoga

gada-skaitlis 1515. Apr.: $ MONĒTA.

NOVA * REVALIE

b) Ordeņa meistars Ermans fon Brigenejs saukts Hazen-

kamp (1535—1549).

328) S. Av.: Vidū vairogs ar ordeņa krustu. Apr.: §8 MONĒTA^

REVALIE & 37

Rev.: Par visu monētu pari krusts. Apr.: MAGI

STRI LIVO NIE 8

329) & Av. :Ka N; 328. Gada-skaitlis 38

Re v.: Ka 328. Apr.: MAGISTR LIVO NIE §

330) & Av.: Ka JV» 328. Gada-skaitlis 39

Rev.: Ka JV; 328. Apr.: MAG ISTR ILIV ONIE
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331) S. Av.: Kā te 328. Apr.: & MONE & REVALIE &41

Rev.: Kā te 329.

332) 8. Av.: Kā te 331. Gada-skaitlis 4z.

Rev.: Kā te 328. Apr.: MA GIS LIV ONI.

c) Ordeņa meistars Jānis fon der Reke (1549—1551).

333) S. Av.: Kā te 328. Apr.: SS MO : REVALIE :88 50

Rev.: Kā JV? 330.

334) S. Av.: Kā te 328. Apr.: j«MON * REVALIE H5l

Rev.: Pari pa visu monētu krusts, kura gali beidzas

divos asminos un nesneedzas lidz monētas

malai. Apr.: :MA GIS • LIV ONI

d) Ordeņa meistars Indriķis fon Galens (1551—1557).

335) 8. A v.: Ka te. 334. Gada-skaitlis 5z

Rev.: Ka te 334. Apr.: MA GIS : LIVO NIE

336) S. Av.: Vidū vairogs ar Galenu cilts gerbu (?). Apr.:
v HINR: DE: GALEN: MA: LI

Re v.: Vidū vairogs ar ordeņa krustu. Apr.: nMO:
NO : REVALIE : 1555

337) S. A v.: Ka te. 336. Apr.: HINR: DE : GALENMA : LIV :
Rev.: Ka te 336. Gada-skaitlis 1557

c) Ordeņa meistars Vilums Fūrstenbergs (1557 —1559).

338) 8. Av.: Ka te. 328. Gada-skaitlis 59

Rev.: Ka te 329.

339) S. Av.: Vidū vairogs ar Fūrstenbergas cilts gerbu (?).

Apr.: WILH: FVRST : MAG: LIVON:

Rev.: Ka JV? 336. Gada-skaitlis 1558"

f) Zveedrijas karalis Jānis 111. (1568—1592).

340) V. Av.: Vidū burti I R, virs kureem kronis. Apr.:
lOHAN 111 DGRS

Rev.: Vidū Reveles leelais gerbs (tris lauvas), virs ta

zime /\. Apr.: MO- NOVA- REVA-

-341) V. Ka JV? 340.
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K. Kurzeme.

a) Ģederts Ketlers (1561—1587).

312) V.S. Av. : Vidū Ketleru cilts gerbs; eeks viņa burti Sun A

sarezgeti, virs kureem kronis. Virs gerba
skaitlis 75. Apr.: MONE NOVA ARGENTE

Rev.: Kurzemes gerbs (uz kreisi skatošs lauva). Apr.:
DVCAT * CVR * ET * SEMGAL

343) V. Av.: Ka te. 342; virs gerba skaitlis 76. Apraksta starp

vardeem kā ari galā zimes lg* veetā

Rev.: Kā te. 342. Apr.: DVCIS- CVR- ET- 3EMIGAL.

344) V.S. Kā te 343. Rev. apraksta beidzamais vārds SEMIGAL-

b) Fridrikis Ketlers (1587 —1642) kopa ar Vīlumu

Ketleru (1587 — 1615).

345) S. A v.: Vidū uz labi skatoša hercoga Fridriķa bista. Apr.:

* MON • AR • DVCVM•CV • ET ■ SEM *

li c v.: Uzr.: GROS ■AR ■ TRI ■ DVCVM ■ CVR ■ET

SEM- * 1596 * Virs uzraksta kreisajā pusē

Polijas, labajā Leetavas gerbs; virs abeem III"

Pa kreisi no Polijas, un pa labi no Leetavas

gerba, ka ari starp abeem gerbem pa

rozetei (#). Pee monētas apakšējās malas

puķes (neļķes) zeeds.

346) S. Av.: Vidū uz labi skatošā hercoga Viļuma bista.

Apr.: MONE • ARG • CVR

Rev.: Uzr.: GROS. AR-TR DVCVM-CV-ET-SE- -98-

Virs uzraksta pa kreisi Polijas, pa labi Lee-

tavas gerbs; virs teem 111.

347) S. Kā Ne 346. Rev. uzr. beigās GV- ET- SE- ■98 ■

c) Hercogs Fridrikis Kazimirs (1682 —1698) zem Polijas

karaļa Jana 111. protektorata.

348) S. Av.: Vidū četras nodaļas dalits vairogs, virs kura

kronis; sa vairoga vidū, kur visas četras da-

ļas saveenojas, mazs divas daļas dalits vairogs,
virs kura kronis ar krustu. Leelaja vairoga
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kreisajā augšējā un labajā apakšējā daļā
Kurzemes gerbs, labajā augšējā un kreisajā

apakšējā daļā Polijas gerbs. Mazā vairoga

kreisajā daļā
, labajā burti

S un A sarezgeti. Leelā vairoga kreisajā

pusē, skaitlis 8, labajā skaitlis 5
,

zem vai-

roga zime kā JV? 279 reversā. Apr.: FRID.

CAS- IN L- CVR: ET- S- D

Rev.: Vidū lode, iz kuras paceļas krusts; eeks lodes

skaitlis 24. Apr.: IOH: III: D. G. REX.

POL: M. D. L.

349) S. Kā JV? 348. Av. gada-skaitlis 86.

350) S. Kā JV? 348. Av. gada-skaitlis 87.

351) S. Kā JV? 348. Av. gada-skaitlis 89.

d) Kārlis (1758 — 1763).

352) S. A v.: Uz labi skatošā hercoga bista. Apr.: D: G '

CAROLVS IN L. CVR. & S. DVX

Rev.: Vidū divi vairogi, kuru kreisajā Polijas, labajā
Leetavas gerbs; virs ņiņeem kronis, zem vi-

ņeem c s Apr.: MONET • ARGENT-

DVC•CVRLAND-

c) Ernsts Jānis Birons (1737 —1740; 1763—1772).

353) V. A v.: Uz labi skatošā hercoga bista. Apr.: D* G.-
ERNFST. IOHN: DVX

Rev.: Vidū kā JV? 352; zem vairogeem SOLID- Apr.:
IN LIV. CVRL- ET S. 1761.

354) V Av.: Kā JV? 353.

Rev.: Kā JV? 353. Zem SOLID burti TF- S. Apr.-
IN- LIV- CVRL- & SEM- 1764-

-355) V. Kā JV? 353. Rev. gada-skaitlis 1768.

356) S. A v.: Vidū burti Sun 3 sarezgeti, virs viņeem kronis,
burtu kreisajā pusē 17, labajā 63.

Rev.: Vidū kā JV? 352. Zem vairogeem burti -ICS;

Apr.: MON- ARGENT- DVC: CVRLAND

357) 8. Kā JV? 356.



144

358. S. Av.: Vidū uz labi skatošā hercoga bista. Apr.: D. G.

ERNEST. lOH IN. L. C. & S. DVX

Rev.: Vidū kā te 352. Zem vairogeem skaitlis 3 un

zem ta burti I. F. S. Apr.: MON. ARGENT.

DVC. CVRLAND 1764.

359) S. Kā te 358. Rev.: zem skaitļa 3 burti P G S-

-360) S. Kā te 359.

361) S. Kā te 358. Rev. gada-skaitlis 1765.

362) S. Kā te 361.

363) S. Kā te* 359. Rev. gada-skaitlis 1765.

364) S. Av.: Kā 358.

Rev. Vidū kā tet 352; zem vairogeem skaitlis VI.

Apr. kā te. 358.

f) Peters (1772 — 1795).

365) S. Av.: Vidu uz labi skatošā Hercoga galva. Apr.: D. G

PETRUS IN LIV. CURL. ET SEMGAL. DUX.

Rev.: Vidū divi vairogi, kuru kreisajā Polijas, labajā
Leetavas gerbs; virs viņeem kronis. Apr. •

MON- NOVA ARG- DUC- CURL- ADNORMAN

TAL- ALB- 1780.

Tj. Polija.

a) Sigismunds 111. (1588 —1632.)

366) 8. Av.: Vidū uz labi skatoša karaļa galva ar kroni.

Apr.: SIGI- 3- D-G- REX- PO- M- D- L*

Rev.: Pee monētas augšējās malas •III", zem ta vai-

rogs ar lilijas zirni; pa kreisi no sis Polijas

pa labi Leetavas gerbs. Uzr.: GROS- ARG-

TRIP- REG POLON.E. Zem uzraksta vairogs

ar lauvu; pa
kreisi no sa

j

2
', pa labi

367) 8. Av.: Kā te 366. Apr.: SIG* 111. D. G-REX- PO* M- D- L-

Rev. uzr.: GROS- ARG- TRIP- REG- POLON 96. Zem

uzraksta divi vairogi, kuru kreisajā lauva,
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labajā rf* , preeks kreisa vairoga burts I,

starp abeem vairogeem ES, aiz laba vairoga
burts c; citādi ka JV; 366.

368) 8. Av.: Ka JV; 367.

Rev.: Uzr.: GROS* ARG TRIP PO 97. Zem uzraksta

tris vairogi, kuru kreisajā lauva, vidēja puķes

(neļķes?) zeeds, labajā zime kā JV; 367 rev.;

preeks kreisā vairoga burts I, starp kreiso un

vidējo vairogu , starp vidējo un labo Jļ, aiz

labā burts 0. Citādi kā j"V; 366.

369) S. Av.: Kā Ar; 367.

Rev.: Uzr.: GROS- ARG* TRP R- POL- Zem uzraksta

vairogs ar lauvu, pa kreisi no sa vairoga 16,

pa labi 00. Citādi kā JV; 366.

370) S, Av.: Kā JV; 367. Apr.: SIG* 111. D. G. REX- POL- M- D- L-

Rev. uzr.: GROS- ARGE- TRIP- REGN* POLONI. Zem

uzraksta
.

Virs uzraksta kā JV; 366:

preeks Polijas gerba skaitlis 1, aiz gerba 6,

preeks Leetavas gerba skaitlis 2, aiz gerba 1.

371) S. Kā JV; 370. Rev.: aiz Leetavas gerba skaitlis 2.

372) S. Kā JV; 371.

373) S> Kā 370. Rev. skaitlis aiz Leetavas gerba izdzēsts.

374) S. Av. : Vidu četrās daļās dalits vairogs, virs kura kronis.

Kreisajā augšējā un labajā apakšējā daļā

Polijas gerbs, labajā augšējā un kreisajā apak-

šējā daļā Leetavas gerbs, vidu, kur visas

četras daļas saveenojas, lilijas zime; zem vai-

roga (g.' Apr.: SIGIS-3-D-G-REX-P-M-D-L-

Rev.: Vidu lode, iz kuras izceļas krusts. Uz lodes

skaitlis 24. Virs krusta divas seszarainas

zvaigznes; zem krusta šķērskoka kreisā gada-
skaitlis 2, zem labā gada-skaitlis 1. Zem

lodes lilijas zime. Apr.: MONE-NO-REG-POLO'

375) S. KāJV;374. Rev.: zem krusta šķērskoka labā gada-skaitlis 2.

376) S. KāJV;374. Rev.: zem krusta šķērskoka labā gada-skaitlis 3.

377) S. Kā .IV; 374. Rev.: zem krusta šķērskoka labā gada-skaitlis 4.

378) S. Kā JV; 374. Rev.: zem krusta šķērskoka labā gada-skaitlis 5.

379) S. Kā JV; 374. Rev.: zem krusta šķērskoka labā gada-skaitlis 7.

Virs krusta zvaigzņu veetā divi guloši kru-

stiņi (x); zem lodes lilijas zimes veetā

versa(?) galva.

Rakstu krājums. IV. 19
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b) Jānis II Kazimirs (1648 —1668).

380) V.S. Av.: Vidū uz labi skatoša kronēta karaļa bista. Apr.:
10: OASIM: D : G : REX- PO- SV : M : D : L.

Rev.: Vidū divi vairogi, kuru kreisajā Polijas, labajā
Leetavas gerbs; virs vairogeem skaitlis VI

un virs ta kronis; zem vairogeem lilijas zime.

Apr.: GROS : ARG : SEX : REG:POL: 1653.

381) V.S. Ka JV? 380. Rev. gada-skaitlis 1656.

382) V. Av. : Vidū uz labi skatošā karaļa bista. Apr.: 10AN"

CAS- REX-

Rev.: Polijas ērglis, uz kura krutim lilijas zime; zem

viņa vērsa (?) galva. Apr.: * SOLID' REGN-

POLON-' 1660-

-383) V. A v.: Kā JV? 382.

Rev.: Vidus izdzēsts. Apr.: 10AN' D- POLON- 1660-

Reversam avers uzkalts.

384) V. Av.: Kā JV? 382.

Rev.: Vidū kā JV? 382. Apr.: * SOLID- REGN-

POLONI- 1661

385} V. Kā JV? 382. Rev. apr.: LLL> REG- POLO- 61

LID- R.

Rev. dubulti kalts.

386) V. Av.: Kā JY? 382. Zem bistas burti T. L. B. Apr.:
lOAN- CAA- S- REX-

SOL

Rev.: Kā 322. Apr.: SOLID- REG- POLOO-
v

1663.

Avers un revers dubulti kalti.

387) V. Kā JV? 382. Rev. apr.: SOLID- REG- POLO- 1663-

-388) V. Av.: Kā JV? 382. Zem bistas burti T- L- B-

Rev.: Kā JV? 387. Gada-skaitlis 1664.

389) V. Kā JV? 388. POL o- 166

390) V. Av.: Kā JV? 388. Apr.: lOAN- CA REX

: L I PAN-

Rev.: Kā X? 382. Apr.: SO ID- REG- POLO- 1664-

Aversam revers, reversam avers uzkalts.

391) V. Av.: Vidū puse no karaļa bistas, puse no ērgļa.

Apr.: lOAN- POLO- 1664.

Rev.: Kā JV? 382. Apr.: SOCAS- REX- POLO- 1664-

Aversam revers, revēsam avers uzkalts.

392) V. Av.: Kā JV? 388.
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Rev.: Kā JV; 382. Apr.: SOLID- REG. POLO 1664

Revers dubulti kalts. ©•

0
°

393) V. Av.: Kā te». 388. Apr.: lOAN CAS REX. 664

Rev.: Ka te. 382. Apr.: SOLID
Q-REG. POL

Q.1664,

Avers un revers dubulti kalti.

394) V. KāJV?3BB. Rev. gada-skaitlis 1665,^

395) V. Kā JV; 382. Rev. gada-skaitlis 1666.

396) V. A v.: Kā te. 382.

Rev..- Kā JV; 382. Apr.: SOLID- CAS- REX- 66-

Reversam avers uzkalts.
lOa

397) V. Av.: Kā JV; 388. No apraksta tikai redzams lOAN

Rev.: Vidū divi ērgļi, veens pa pusei uz otrā uzkalts.

soi,

No apraksta tikai redzams SOLID- REG- 0- 0-

Avers un revers dubulti kalti.

c) Jānis 111. Sobieskijs (1674 — 1696).

398) S. Av.: Vidū uz labi skatošā karaļa bista; zem tās burti

T-L-B- Apr.: lOAN- 111- D- G- REX- POL'

M- D- LIT-

Rev.: Vidū tris vairogi, kuru kreisajā Polijas gerbs,

vidējā , labajā Leetavas gerbs.
Virs vairogeem skaitlis VI un virs ta kronis.

Zem vairogeem gada-skaitlis 1680un zem ta

Apr.: GROS-ARG-SEX-REG-POLONIiE-

d) Augusts 111. (1733 — 1763).

399) V. A v.: Vidū uz labi skatoša karaļa bista. Apr,:
AVGVSTVS 111 REX POL

Rev.: Vidū četras daļās dalits vairogs, virs kura

kronis. Kreisajā augšējā un labajā apakšējā

daļā Polijas gerbs, labajā augšējā un kreisajā

apakšējā Leetavas gerbs; vidū, kur visas

četras daļas saveenojas, Saksijas gerbs. Zem

vairoga skaitlis 3. Uzr.: EL- SAX: 1753.

19*
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400) V. Kā JV? 399. E c v.: zem vairoga skaitļa 3 veeta burts H;

gada-skaitlis 1754.

401) V. Kā JV? 400. Rev. gada-skaitlis 1755.

402) V. Kā JV? 401.

403) V.S. A v.: Vidū uz labi skatošā kronētā karaļa bista. Apr.:
D G AVGVSTVS 111 REX POLONIARUM

Rev.: Vidū Polijas valsts ērglis. Starp viņa kājām

un sparneēm kreisajā pusē 17, labajā 56;

starp kājām un asti kreisajā pusē E, labajā C.

Zem ērgļa uzraksts: PULTORAK.

404) S. Av.: Kā JV? 403. Apraksta beidzamais vārds POLO-

NIARVM.

Rev.: Vidū četrās daļās dalits vairogs, virs kura

kronis. Kreisajā augšējā un labajā augšējā

daļā Polijas gerbs, labajā augšējā un kreisajā

apakšējā daļā Leetuvas gerbs, vidū, kur vi-

sas četras daļas saveenojas, Saksijas gerbs;
zem vairoga: ļ Sz., ap viņa abām malām pa

palmas zaram. Apr.: SAC* ROM* IMP*

ARCHIM* ET* ELECT* 1753*

405) S. A v.: Kā JV? 403.

Rev.: Kā JV? 404. Zem vairoga E 18 C; gada-skait-
lis 1754.

c) Staņislavs 11. Augusts Poniatovskijs (1764—1795).

406) V. Av.: Burti $, sarezgeti, virs teem kronis; viņu

kreisajā pusē 17, labajā 67.

Rev.: Vidū citādi kā JV? 404, tikai vairoga vidū, kur

visas četras daļas saveenojas, Saksijas gerba
veetā kada kustoņa notelojums; gar abām

vairoga malām pa lavra zaram. Zem vai-

roga burts G. Apr.: I* GROSSVS REG:

POL: M: D: L:

407) V. Kā JV? 406. Av. gada-skaitlis 1768.

408) V. Av.: Kā JV? 406. Gada-skaitlis 1789.

Rev.: Kā JV? 406. Zem vairoga burta G veetā

burti E. B.

409) V. Av.: Kā JV? 406; gada-skaitlis 1792.

Rev.: Kā JV? 406. Zem vairoga burti M* V*
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410) V. Kā te. 409.

411) V. Av.: Vidū uz labi skatošā karaļa bista. Apr.: STA-

NISLAUS AUG- D- G- REX POL* M- D L-

Rev.: Kā te 406. Apr.: GROSSUS POLON: TRIP-

LEX- 1766-

-412) V. Kā JV? 411. Rev. gada-skaitlis 1788; zem vairoga
burti E- B-

-413) V. Kā JV? 412. Rev. gada-skaitlis 1791.

414) V. Kā JV? 412. Rev. apr.: TROIAK ZMIEZI [KRAIOWEY]

(Gada-skaitlis izdzēsts).

415) S. A v.: Vidū četrās daļās dalits vairogs, virs kura kro-

nis; kreisajā augšējā un labajā apakšējā daļā

Polijas gerbs, labajā augšējā un kreisajā

apakšējā daļā Leetavas gerbs, ap kreisās vai-

roga malas lavra, ap labās palmas zars, kuri

abi apakšā saveenoti. Apr.: STANISLAUS

AUG- D- G- REX POL. M- D- L-

Rev.: Urz.: 2 GR. CLX- EX MARCA PURA-COL-1766F.5.

416) 8. Av.: Kā JV? 411.

Rev.: Ka JV? 406. Zem vairoga burti F* S- un zem

teem 4 GR. Apr.: LXXX- EX- MARCA-

PURA- COL- 1766.

f) Saksijas karalis Fridrikis Augusts I. (1807 —1815).

417) V. Av.: Divās daļās dalits vairogs, virs kura kronis;

kreisajā daļā Saksijas, labajā Polijas gerbs-

Ap vairoga abām malām pa lavra zaram.

Rev.: Uzr.: 3 GROSZE 1811. I. B.

418) 7. Kā JV? 417. Rev. gada-skaitlis 1812.

419) V. Kā JV? 418.

420) 8. Av.: Kā JV? 417.

Rev.: Uzr.: 10 GROSZY 1811 I. B.

421) S. Kā JV? 420. Rev. gada-skaitlis 1812.

422) S. Kā JV» 421.

423) S. Av.: Vidū uz labi skatošā karaļa bista. Apr.: FRID.

AVG- REX SAX- DVX VARSOV-

Rev,: Vidū divās daļās dalits vairogs, virs kura kro-

nis; kreisajā daļā Saksijas, labajā Polijas
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gerbs. Ap abām vairoga ir.alām pa palmas

zaram, kuri abi apakšā saveenoti; pa kreisi

no saveenojuma burts I, pa labi burts B.

Pa kreisi no virs vairoga esošā kroņa 18, pa

labi 12. Gar apakšējās monētas malas:

Vs TALĀRA '

g) Kreevijas ķeizars Aleksanders I. (1815 —1825).

424) V.S. Av.: Vidū Kreevijas valsts ērglis, uz kura krutim

Polijas gerbs. Starp ērgļa kājām un astes

kreisajā pusē burts I, labajā B. Virs ērgļa

gada-skaitlis 1818.

Rev.: Gar abām monētas malām pa lavra zaram.

Uzr.: 5 GROSZY POLS-

-425) V.S. Kā JV? 424. Av. starp ērgļa kājām un astes burti F. H.

(Gada-skaitlis izdzēsts).

426) V.S. Kā te. 425. Av. gada-skaitlis 1822

427) V.S. Kā 424. Av. gada-skaitlis 1825.

428) V.S. Kā JV; 427.

429; V.S. Av.: Kā te. 424. Gada-skaitlis 1816.

Rev.: Gar abām monētas malām pa lavra zaram.

Uzr.: 10 GROSZY POLS.

430) V.S. Kā te*. 429. Av. gadaskaitlis 1825.

431) S. Av.: Uz labi skatošā ķeizara bista. Apr.: *ALEX-

ANDER I CESARZ SA* W' ROS • KROL

POLSKI.

Rev.: Vidū Kreevijas valsts ērglis, uz kura krutim

Polijas gerbs. Starp ērgļa astes un kājām

kreisajā pusē burts I, labajā B. Virs ērgļa

gada-skaitlis 1818. Apr.: 1. ZLOTY POLSKI.

86
X

8

T

6

T
Z GRZ- CZ- KOL-

-432) S. Kā JV? 431. Rev. gada-skaitlis 1822.

433) S. Kā JV? 432.

h) Kreevijas ķeizars Nikolajs I. (1825—1855).

434) V. Av.: Vidū Kreevijas valsts ērglis; starp viņa astes un

kājām kreisajā pusē burts M, labajā W.

Rev.: Gar kreisās monētas malas lavra, gar labās

ozola zars, kuri abi apakšā saveenoti. Uzr,;

1 GROSZ 1839.
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435) V. Av.: Ka 424; tikai bez gada-skaitļa.
Eev.: Uzr.: 3 GROSZE- POLSKIE 1826. Apr.:

Z MIEDZI KRAIOWEY

436) V. Ka JV? 435. Rev. bez apraksta (G-ada-skaitlis izdzēsts).

437) V. Av.: Kā % 435. Starp ērgļa astes un kajam burti F. H.

Rev.: Kā te. 436. Gada-skaitlis 1828.

438) V. Kā te. 437.

439) V. Kā JV» 437. Rev. gada-skaitlis 1829.

440) V. Kā te. 434. Rev. uzr.: 3 GSOSZE 1840.

441) V. Kā JV» 440.

442) V.S. Kā te. 424. Av. gada-skaitlis 1826.

443) V.S. Kā te. 425. Av. gada-skaitlis 1827.

444) V.S. Kā te. 434. Rev. uzr.: 5 GROSZY 1840.

445) V.S. Kā JV» 444.

446) V.S. Kā te. 444.

447) V.S. Kā te*. 424. Av. gada-skaitlis 1830.

448) V.S. Kā JV» 434. Rev. uzr.: 10 GROSZY- 1836.

449) V.S. Kā te. 448. Rev. gada-skaitlis 1839.

450) V.S. Kā te*. 448. Rev. gada-skaitlis 1840.

451) V.S. Kā te 450.

452) V.S. Kā JV» 450.

453) V.S. Kā te. 450.

454) 5. A v.: Vidu uz labi skatošā ķeizara Aleksandra I. bista

ar lavru kroni. Apr.: * ALEXANDERI CES-

ROS. WSKRZESICIEL KROL POLS. 1815.

Rev.: Uzr.: 1 Z£iO- POL- 1830. Ap uzraksta divi

ozola zari, kuri abi apakšā saveenoti; zem

saveenojuma burti F. H. Apr.: * MLKOSxAY I.

CES- WSZ- ROSSYI KROL POLSKI PA-

NUIACY.

455) S. Av. kā JV» 434.

Rev.: Uzr.: 30 KORbEK
r
L 2 ZLOTE Apr.:HHCTArO

CEPEBPA 1 301. 251 ĶQJ[E.

i) No dumpineekeem 1831 g. kaltas.

456) V.S. Av.: Divās daļās dalits vairogs, kuru kreisajā daļā

Polijas, labajā Leetavas gerbs. Virs vairoga

kronis. Vairoga kreisajā pusē 18, labajā 31.

Gar augšējās monētas malas KROLESTWO

POLSKIE.
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Rev.: Uzr.: 10 GROSZY POLS' Ap uzraksta gar

monētas malām katrā pusē pa ozola zaram,

kuri abi apakšā saveenoti. Zem sa saveeno-

juma burti K. G.

457) V.S. Kā JV; 456.

458) V.S. Kā JV; 456.

459) V.S. Kā JV; 456.

M. Jūeetava.

a) Aleksanders (1492 — 1505).

460) S. A v.: Vidū Leetavas gerbs (jatneeks). Apr.: MON 0

ALEXABDRIo

Eev.: Vidū Polijas gerbs. Apr.: MAGBI 0 DVCE 0

LITVABIA o

b) Sigismund I. (1506—1544).

461) S. Av.: Vidū Leetavas gerbs. Apr..: + MONĒTA:SI-

GISMVNDI : 1511 :

Rev.: Vidū Polijas gerbs. Apr.: + MAGNI: DVGIS:

LITVANIA.

c) Sigismunds 11. Augusts 1544— 1572).

462) 8. A v.: Vidu uz labi skatoša kronēta leelkņaza bista.

Apr.: ļ SIG-IS + AVG + REX *+" POL MAG

* DVX LIT

Rev.: Vidū Leetavas gerbs; zem ta gada-skaitlis
1546 un zem sa zime Apr.: + MONĒTA+

MAGNI *DVCAT, + LITVA

463) 8. A v.: Vidū Polijas gerbs. Apr.: SIGIS x AVG x REX x

PO x MAG x DVX x L x

Rev.: Vidū Leetavas gerbs; zem ta gada-skaitlis 1547.

Apr.: MONĒTAx MAGNI + DVOAT x LITVAx

464) S. Kā JV; 463. Aprakstos vardu šķiršanas zime -*?; Rev.

gada-skaitlis 1558
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465) S. Kā te. 463. Rev. gada-skaitlis 1563.

466) S. Av.: Vidū burti Sun A sarezgeti; virs teem kronis.

Burtu kreisajā puse 15, labajā 67

Rev.: Vidū Leetavas gerbs; zem viņa skaitlis 11.

d) Sigismunds 111. (1588 — 1632).

467) S.) A v.: Vidū uz labi skatošā kronētā leelkņaza bista.

Apr.: SIG 111 DG REX POMDL.

Rev.: Augšējā pusē: Vidū vairogs ar lilijas zirni;

virs viņa kronis un virs kroņa skaitlis -lII*

Kreisajā pusē no vairoga Polijas gerbs, labajā
Leetavas gerbs. Apakšējā pusē: Uzr.: GROS

.

ARG* TRIP- M. D. L. Zem uzraksta kreisajā

pusē 15, vidū vērsa (?) galva un ,
labajā

pusē 98.

468) S. Av.: KāM 467. Apr.: SIG°III DG°REX°POoM°D
O

L°

Rev.: Vidū Leetavas gerbs, virs kura kronis. Apr.:

GROSS°MAG°DVCA°LIT 1262

Reversā gada-skaitlis nepareizs.

c) Jānis 11. Kazimirs (1648 — 1668).

469) V. Av.: Vidū greznotee burti I, C, R sarezgeti; virs

viņeem kronis. Apr.: lOACAS:D-GRPOL-L-

Rev.: Vidū Leetavas gerbs. Apr.: SOLIDVS- MD-

LIT. 1652.

470) V. Av.: Vidū uz labi skatošā leelkņaza bista; zem tās

burti T. L. B. Apr.: lOAN- ČAS- REX

Rev.: Vidū Leetavas gerbs; virs viņa kronis, zem

viņa K-P. Apr.: SOLI-MAG-DVC LIT-1661.

471) V. Kā te°. 470.

472) V. Kā te. 470. Rev. gada-skaitlis 1663.

473) V. Kā te. 470. Rev. gada-skaitlis 1664.

47!) V. Av.: Kā te. 470. Apr.: lOAN CAS RIO.

Rev.: Kā te. 470. Apr.: SOLI* LIT- 1664. LIT- 166.

Avers un revers dubulti kalti.

475) V. Kā te«. 470. Rev. gada-skaitlis 1665.

476) V. Kā JV? 475.

477) V. Kā te 475.

:.'!)Rakstu krājums. IV.
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478) V. Kā te 470. Rev. gada-skaitlis 1666.

479) V. Ka te 478.

480) V. Kā te 478.

481) F. Av. kā JV; 470.

Rev.: Vidū divi Leetavas gerbi: apakšējais pa daļai

augšējam uzkalts. Apr.: SOLI* MAG- DVC-

LIT. 166.
Revers dubulti kalts.

482) V. Av.: Kā JV; 470.

Rev.: Vidū Leetavas gerbs; apaks ta pret kreisi no

tada pasa gerba labā puse. Apr.: tjq
SOL-

MAG- DVC-

Revers dubulti kalts.

"N. Oruzija.

Kreevijas ķeizars Nikolajs I. (1825 — 1855).

483) S. Av.: Uzr. (gruziniskeem burteem): Tiflisi. Virs uz-

raksta kronis, zem uzraksta divi krustiski sa-

likti palmas(?) zari.

Rev.: Uzr. (Gruziniskeem skaitļeem un burteem):

40 kartuļi tetri 1832. Zem uzraksta burti B.K.

O. Sibīrija.

Kreevijas keizareene Katarina II (1762 —1796)

484) V. Av.: Vidū burts &un skaitlis II sarezgeti; virs sarez-

gejuma kronis, zem viņa burti K. M. Gar

kreisās monētas malas lavra, gar labās pal-
mas zars, kuri abi apakšā saveenoti.

Rev.: Vidū no divām caunim turēts vairogs, uz kura

uzraksts )I,BE KOHEHKH. 1768. Virs vairoga
kronis un virs sa mazs stāvošs krustiņš.

Apr.: CHBHPCKAfī- MOHETA*

485) V. Kā te 481. Reversa uzraksts uz vairoga ILffTb KO-

lIKEKr
L 1775.
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I*. Zveedrija.

a) Erikis XIV. (1560—1568).

486) S. Uz vairoga, virs kura izgreznots kronis, burti Ej R:

+ +

kreisajā pusē no vairoga -16, labajā OE-

Eev.: Uz vairoga, virs kura izgreznots kronis, 3 kroņi;

kreisajā pusē no vairoga • 15», labajā 63*

487) S. Eā JV? 486. Eev. labajā pusē no vairoga 64-

-488) S. Kā JV? 486. Eev. labajā pusē no vairoga 66"

J\?JV? 486—488 ir cetristurainas (kriptas).

b) Jānis 111. (1568 — 1592).

489) V.S. Av.: Vidū lilijas zime, virs kuras kronis; kreisajā pusē,

no tās apakšējā gala *I, labajā R-
. Apr.:

lOHANNS 3 D- G- SVECI- EEX-

Eev.: Vidū vairogs ar trim kroņeem; virs vairoga
kronis. Kreisajā pusē no vairoga 8, labajā 1

Apr.: MONĒTA- NOVA- EEG- SVECI-

490) V.S. Av.: Vidū lilijas zime, virs kuras kronis; kreisajā

pusē no viņas 9, labajā 1. Apr.: lOHAN-

NES 3- D- G- SVEC- EEX

Rev.: Vidū burti IR, virs kureem kronis; kreisajā

pusē no viņeem z, labajā o. Apr.: -MONĒTA-

NOVA- EEG- SVEC-

391) V.S. Av.: Kā JV? 490. Apr.: 10HANES-3-D:G'SVECIE-EEX-

Eev.: Kā JV? 490; labajā pusē no vidus burteem 0

c) Kārlis IX. (1600—1611).

492) V.S. Av.: Vidū lilijas zime, virs kuras kronis; kreisajā pusē

no tās apakšējā galā C, labajā R. Apr.:
X- D- G- EEX SVECLE * 1610 *

Rev.: Vidus izdzēsts. Apr.: * MONĒTA * NOVA *

d) Gustavs 11. Ādolfs (1611— 1632).

493) V. Av.: Vidū Zveedrijas valsts gerbs, virs kura kronis;

katrā pusē pa rozetei. Apr.: GVST:ADOLP*

D:G:SVEC:GOT:VAN:EEX:M:P:F

20,*
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Rev.: Vidū divas ar asmiņeem uz augšu krustiski sa-

liktas šaujamas bultas, virs kurām kronis.

Kreisajā pusē no viņām ļ, labajā OR. Apr.:
* MONĒTA- NOVA- CVPREA-DA * LARNA-

MDC-XXIX

494) V. Av.: Vidū Zveedrijas valsts gerbs, virs kura kronis.

Apr.: GVSTAVUS ADOLPtP D- G- SVEC-

GrOTH- VAN- REX- M- P- F-

Rev.: Vidū kā te 493, tikai vertibas apzimejums
1 • OR atronas zem bultām. Apr.: -j- MONĒTA'

NOVA- CVPREA W DALARNA- MDC" XXVII

495) V. Kā JY? 494.

496) V. Kā te 494.

497) V. Av.: Kā te 494.

Rev.: Vidā greifs, preeks kura pakaļkājām 1, aiz ta

OR; virs greifa kronis. Apr.: MONĒTA*

NOVA-CVPRE H NICOPENS-M- DC-XXVII

498) V. Av.: Kā te. 494. Apraksta beigās M. D. F.

Rev.: Vidū veengalvigs ērglis, zem kura * 1.. OR- Apr.:
* MONETA-NOVA-CVPREA |g SIS-1628

499) V. Av.: Vidū Kā te 494. Apr.: GVST:ADOLP:D:Gr:SVEC:

GOT:VAN:REX.M.P.F.

Rev.: Vidū kā te 493. Kreisajā pusē no bultām 1, la-

bajā OR. Apr.: *-MONETA-NOVA-CVPRE

|g DALARNA- M- DC- XX- IX

500) V. A v.: Vidū lilijas zime; kreisajā pusē no viņas G, virs

viņas A, labajā pusē R

Rev.: Kā JY? 493; kreisajā pusē no bultām ļ, labajā
OR (sarezgeti); zem bultām 16Z5.

501) V. Kā te 500. Rev. gada-skaitlis izdzēsts.

502) V. Av. : Tris kroņi; kreisajā pusē no viņeem G, virs vi-

ņeem A, labajā pusē R; zem viņeem 16Z5

Rev.: Kā Ar; 500 (bez gada-skaitļa); kreisajā pusē no

bultām 1, labajā OR.

503) V. Kā 502. Av. gada-skaitlis 16Z6.

504) V. Av.: Kā te 503.

505) V. Av.: G. A. R. Virs seem burteem kronis.

S.

Rev.: Vidū lilijas zime; viņas kreisajā pusē Z, labajā
OR; zem viņas 16Z6.

506) Kā te. 505.

tete 500—506 ir oetristurainas (kriptas).
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c) Kristina (1632—1654).

507) V. Av.: Tris kroņi; virs viņeem* C*; kreisajā pusē no

apakšējā kroņa -R, labajā pusē S"; starp

abeem virsejeem kroņeem *, zem apak-

seja fltl

Rev.: Vidū vairogs ar parstriķetu lilijas zirni, virs

vairoga kronis, kura katrā pusē pa *; virs

kroņa gar augšējās monētas malas 1634. Krei-

sajā pusē no vairoga ļ , labajā OR

508) V. Eā JV? 507. Rev. gada-skaitlis 1635.

509) V. Kā te. 507. Rev. gada-skaitlis 1636.

510) V. Kā te 507. Rev. gada-skaitlis 1637.

511) S. Av.: Vidū vairogs ar parstriķetu lilijas zirni; virs vai-

roga kronis. Kreisajā pusē no vairoga 16,

labajā 34. Apr.: ■ CHRISTINA •D:G• DF •

RE-SVE:

Rev.: Vidū vairogs ar trim kroņeem; virs vairoga '1-,

kreisajā pusē 0, labajā R. Apr.: * MONĒTA-

NOVA* REGNI * SVEC:

512) S. Kā te. 511; kreisajā pusē no vairoga labajā

513) S. Av.: Vidū četrās daļās dalits vairogs, virs kura kro-

nis; kreisajā augšējā un labajā apakšējā daļā
tris kroņi, labajā augšējā un kreisajā apakšējā
Gotu lauva, vairoga vidū, kur visas četras

daļas saveenojas, lilijas zime. Zem vairoga @.
Apr.: CHRIST. D. G. REG* SVE*

Rev.: Vidū lode, iz kuras paceļas krusts. Uz lodes

24; zem lodes lilijas zime, virs krusta šķērs-
koka katrā galā x, zem šķērskoka kreisajā

pusē 3, labajā 5. Apr.: MON-NO.REGSVE-

-514) S. Kā te*. 513; Rev. gada-skaitlis izdzēsts.

515) S. A v.: Vidū uz labi skatošās karaleenes bista ar lavru

kroni. Apr.: CHRISTINA•D• G: SVE: GOT:

VAN:Q:RE:

Rev.: Vidū kā Av. JV? 513; virs vairoga kronis, zem

vairoga burti 0. X; kreisajā pusē no vai-

roga I-, labajā M* Apr.: MONE: NOVA"

ARG : REG: SVE: M DC •L-
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f) Kārlis XI. (1660—1697).

516) V. Av.: Tris kroņi. Virs viņeem C, kreisajā pusē R ;

labajā S. Zem kroņeem 1666.

Rev.: Vidū Gotu lauva, virs kura kronis, kreisajā

pusē no lauvas ļ, labajā OR

S m

517) V. Eā Ar? 516. Av. gada-skaitlis 1672

518; V. Eā te* 516. Av. gada-skaitlis 16*77.

519) V. Kā te 516. Av. gada-skaitlis 16*83.

520) S. Eā te 520. Av. vidū (q ,
virs ta kronis. Gar abām

monētas malām pa lavru zaram, kuri abi

apakšā saveenoti.

Rev.: Vidū vairogs ar trim lauvām, virs viņa kronis.

T7 • - • 16
ļ

v. ~ 69
Kreisajā puse no vairoga ,

labajā
.

73
521) S. Eā te. 520. Rev. labajā pusē no vairoga ,

zem vai-

roga desmitgalaina rozete.

522) S. Av.: Eā te 520.

Rev.: Tris kroņi. Kreisajā pnsē no apakšējā kroņa 16,

labajā 65. Zem apakšējā kroņa l. + OR.

523) S. Eā Ap? 522. Rev. gada-skaitlis 1666. ***

524) S. Eā te°. 523. Rev. vertibas apzimejums I. OR.

525) S. Av.: Eā 520. Vidūzime kā te 520 aversā; zimes vidū XXI

Rev.: Eā te>. 533. Zem apakšējā kroņa 1* ,OR

Avers un revers dubulti kalti. * ii*

526) S. Eā te 522. Rev. gada-skaitlis 1668.

527) S. Av.: Eā te* 520.

Rev.: Eā JV? 524. Zem apakšējā kroņa šaujamās bul-

tas un zvaigzņu veetā sarezgetee burti A S.

Gada-skaitlis 1686.

528) S. Eā JV» 527. Rev. gada-skaitlis 1690.

529) S. Eā te 527. Rev. gada-skaitlis 1696.

530) S. Eā te. 529.

531) S. Av.: Vidū C. R. S, virs teem kronis. Gar abām

monētas saņmalām pa lavra zaram, kuri abi

apakšā saveenoti.

Rev.: Tris kroņi. Kreisajā pusē no apakšējā kroņa 16,

labajā 64. Zem apakšējā kroņa ll* OR

532) S. Eā JV? 531. Rev. gada-skaitlis 1665; vertibas apzime-

jums 2. OR
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533) S. Kā te* 532. Rev. burtu TK- veetā *ļ*
534) S. Kā JV? 533. Rev. gada-skaitlis 1666.

535) S. Kā JV? 532 (Rev. gada-skaitlis pa daļai izdzēsts).

536) S. Kā JV? 533 (Rev. gada-skaitlis pa daļai izdzēsts).

537) S. A v.: Vidū C (kura vidū punkts), virs ta kronis.

Apr.: DOMINVS-PROTECTOR- MEVS-

Rev.: Vidū tris kroņi; zem apakšējā Apr.:

f EYRA- ORE- SOLFWER- MYNI-1675

538) S. A v.: Vidū Q£ ; virs ta kronis; zem ta 1690. Apr.:
DOMINVS- PROTECTOR- MEVS-

Rev.: Tris kroņi. Kreisajā pusē īio apakšējā kroņa 5\

labajā 0. Zem apakšējā kroņa S'n^M.
539) S. Kā te 538. Av. gada-skaitlis 169T

540) S. Kā te 538. Az. gada-skaitlis 1692

541) 8. Kā JV? 538. Av. gada-skaitlis 1694

542) S. Av.: Kā JV? 531.
ļg

-

Rev.: Kā JV? 520. Kreisajā pusē no vairoga q ,
labajā '

zem vairoga rozete, eeks kuras f.

543) S. Kā JV? 542. Rev. kreisajā pusē no vairoga labajā

544) S. A v.: Vidū uz labi skatošā karaļa bista. Apr.: CA-

ROLVS-XI D. G. REX- SVE-

Re v. Tris kroņi. Pa kreizi no apakšējā kroņa 16, pa

labi 96. Zem apakšējā kroņa I.^^-M-

g) Kārlis XII. (1697—1718).

545) 8. Av.: Vidu zime ka JV? 520 aversā, zimes vidū XII; virs

visa kronis. Gar abām monētas saņmalām

pa lavra zaram, kuri abi apakša saveenoti.

Rev.: Tris kroņi. Kreisajā pusē no apakšēja kroņa 16,

labajā 98. Zem apakšēja kroņa Ī.AS OR'

546) S. Ka JV? 515. Rev. gada-skaitlis 1701; zimes as. veeta HZ.

547) 8. Kā JV? 546. Rev. gada-skaitlis 1704.

548) S. Kā JV? 545. Rev. gada-skaitlis 1709; zimes as. veetā LC.

549) S. Kā JV? 548. Rev. gada-skaitlis 1712.

550) S. Kā X? 548. Rev. gada-skaitlis 1715.

551) S. Av.: Kā te*. 538. Gada-skaitlis 1700.

Rev.: Kā te 538. Zimes AS. veetā HZ

Peezimejums. AsN», 544, 545,
r)461 548, 551, 552 revei*seem redzaraee

burti AS ir sarezgeti; ka zime JN» 538 reversa.
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552) 8. Av.: Kā te 538. Gada-skaitlis 1709.

Rev.: Kā JV? 538. Zimes as veetā L/j^C
553) 8. Kā te* 552. Av. gada-skaitlis 1710.

554) S. Kā JV» 552. Av. gada-skaitlis 1712.

555) V. Av. : Vidū kādas deeveetes tels, zem ta 1716. Apr.:
PVBLICA- FIDE-

Rev.: Uzr.: I* DALER S-M-

-556) V. Av.: Vidū veclaiku kareivis, kuram blakām lauva;

zem sa tēlojuma 1718. Apr.: FLINK OCH

FARDIG *

Rev.: Uzr. kā JV? 555. Gar monētas malām dazadi

izgreznojumi.

557) V. Av.: Vidū Veco Greeķu deeva Foibus'a tels. Virs

teļa PHOEBVS; zem teļa 1718.

Rev.: Kā te 556.

558) V. A v.: Vidū Veco Romeesu deeva Jupitera tels. Virs

teļa IVPITER;'zem teļa 1718.

Rev.: Uzr.: Kā JV? 555. Gar monētas malām lavru

zari; kuros tris kroņi eepiti.

h) Fridrikis (1720—1751).

559) V. Av.: Tris kroņi, virs kureem burti F. R. S.; zem apak-

šējā kroņa 1721.

Rev.: Vidū vairogs, virs kura kronis. Uz vairoga di-

vas ar asmineem uz augšu krustiski saliktas

šaujamas bultas. Kreisajā puse no vairoga

K> labajā

560) V. Kā JV? 559. Av. gada-skaitlis 1726.

561) V Av ' Vidū >Wf .

v^rsi^s zmies kronis.Tāpatarikatrāpu-

(<2£&* se n°zimes, kā ari zemviņas pakronim.

Rev.: Vidū divas ar asmineem uz augšu krustiski saliktas

bultas, virs kurām kronis. Kreisajā puse no vi-

ņām I. OR., labajā S. M. Zem bultām 1744.

562) V. Kā te. 561. Rev. gada-skaitlis 1749.

563) V. Av.: Vidū vairogs ar Gotu lauvu. Virs vairoga kro

nis; tāpat katrā puse no vairoga, kā ari zem-

viņa pa kronim. Apr.: F'l'S-G'V'R-

Rev.: Kā te 561. Kreisajā puse no bultām 2 OR.

Zem bultām 1747-
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564) V. Kā JV? 563. Rev. gada-skaitlis 1748-

-565) V.S. Av.: Vidū cF, virs ta kronis; gar abām monētas saņ-

malām pa lavra zaram, kuri abi apakšā sa-

veenoti.

Rev.: Tris kroņi. Kreisajā pusē no apakšējā kroņa
T

20
1

labajā Zem apakšējā kroņa L# C*

566) V.S. Kā .IV? 565. Rev. gada-skaitlis 1722.

567) V.S. Kā JV? 566. Rev.: zem apakšējā kroņa G* Z'

568) V.S. Kā JV? 567. Rev. gada-skaitlis 1735-

-569) V.S. Kā JV? 565. Rev. gada-skaitlis 1742; zem apakšējā
kroņa H> M*

570) V.S. Kā JV? 569. Rev. gada-skaitlis 1743-

-571) S. A v.: Apr.: f IN* DEO* SPES- MEA 1729

Rev.: Kā JV? 538. Zimes nav.

572) S. Av.: Kā JV? 571. Preeks apraksta sakuma *; gada-
skaitlis 1739.

Rev.: Kā JV? 538. Zimes J veetā H- M-

-573) S. Av.: Kā JV? 571. Preeks apraksta sakuma *; gada-
skaitlis 1744.

Rev.: Tris kroņi. Pa kreisi no apakšējā kroņa 10;

pa labi OR ; zem apakšējā kroņa S-jj

i) Ādolfs Fridrikis (1751 — 1771).

574) V. Av.: Vidū /p, virs ta kronis. Tāpat katra pusē no

zimes, kā ari zem viņas pa kronim.

Rev.: Kā JV» 561. Gada-skaitlis 1759

575) V. Kā te 574. Rev. gada-skaitlis 1761.

576) V. Av.: Kā JV? 563. Apr.: A-F* S- G- V- R-

Rev.: Kā JV? 563. Zem bultām gada-skaitlis 1751

577) V. Kā JV? 576. Rev. gada-skaitlis 1760

578) V. Kā .IV? 576. Rev. gada-skaitlis 1766

579; V.S. A v.: Vidū JF, virs ta kronis. Gar abām monētas

saņmalām pa lavra zaram, kuri abi apakšā
saveenoti.

Rev.: Tris kroņi. Kreisajā pusē no apakšējā kroņa

17, labajā 56*

Zem apakšējā kroņa I'hm

21Rakstu krājums. IV.
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580) V-8. Kā te 579. Rev. gada-skaitlis 1757.

581) V.S. Av.: Kā te 579.

Rev.: Kā JV? 579. Augšējais labais kronis pa pusei
dubulti kalts. Labajā pusē no apakšējā kroņa:

58 g; zem apakšējā kroņa

Revers dubulti kalts.

582) V.S. Kā JV? 579. Rev. gada-skaitlis 1761'

583) S. Av.: Vidū JF, virs ta kronis. Apr.:* SALUS•PUB-

LICA- SALUS- MEA-1752.

Rev.: Tris kroņi. Kreisajā pusē no apakšējā kroņa 5",

labajā 0"; zem apakšējā kroņa S'Hj^M-

-584) S. Kā te 583. Av. gada-skaitKs 1753.

585) S. Av.: Kā JV? 583. Gada-skaitlis 1763.

Rev.: Kā JV? 583. Zem apakšējā kroņa S-
A.l-M*

k) Gustavs m. (1771 — 1792).

586) S. Av.: Vidū @ļ, virs ta kronis. Gar augšējās monētas

malas: FĀDERNESLANDET.

Rev.: Vidū apaļš vairogs, uz kura tris kroņi. Virs

vairoga kronis. Kreisajā pusē no vairoga

uV DLV
4-

, labajā O- .
Zem vairoga 1777

5- M-
A '"

1) Gustavs IV. Ādolfs (1792 — 1809).

587) V. A v.: Vidū (Jļļļļ!, virs ta kronis. Katrā pusē no zimes,
kā ari zem ta pa mazam kronim.

Rev.: Vidū divas ar asmineem uz augšu krustiski

saliktas šaujamas bultas; virs tām
T
I

J,
kreisajā

pusē SKILL, labajā LING. Gar apakšējās
monētas malas 1805

588) V. Kā te 587. Rev. virs bultām \

589) V. Kā JV? 588. Rev. gada-skaitlis 1806.

590) V. Kā te 588. Rev. gada-skaitlis 1808.

591) V. Av.: Kā JV» 587. Stāvus un šķērsam caur vidus-zimi

pa šaujamai bultai; kreisajā pusē no virsējā

kroņa I* O* ; zem kreisā mazā kroņa 17
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Rev.: Kā te 587. Virs bultām ļ. Zem labās bultas

asmina redzams kronis.

Parkalts 1 OR-gab. iz Fridriķa vaj ĀdolfaFridriķa laikeem.

592) 7. Av.: Vidū apaļš vairogs, uz kura tris kroņi. Apr.:
*RĪKS-STĀND:RIKSG: CONTORSPOLLET

Rev.: Uzr.: ļ SKILLING 1800-

-593) 7. Kā JV? 592. Rev. gada-skaitlis 1801-

-594) V. Av.: Kā JV? 587. Bez tam redzamas divas krustiski

saliktas bultas; kreisajā pusē no viņām OR,

labajā S, zem viņām 1749. .

Rev.: Kā JV? 587. Virs bultām I. — Bez tamredzams

vairogs ar Gotu lauvu; virs vairoga kronis;

tāpat katrā pusē no vairoga, kā ari zem viņa

pa kronim. Kreisajā pusē no apakšējā kroņa R.

Parkalts 2 OR-gabals iz Fridriķa laikeem.

m) Kārlis XIV. Jānis (1818 — 1844).

595) V. Av.: Vidū burts C, eeks kura XIV, virs visa kronis;

tāpat katra pusē no zimes, ka ari zem viņas

pa mazam kronim. Apr.: FOLKETSKĀBLEK

MINBELONING

Rev.: Uzr.: ļ SKILLING BANCO. Zem uzraksta

divas krustiski saliktas bultas; zem tām 1836.

Gar monētas malām ozola zaru virkne.

596) V. Kā te 595. Rev. gada-skaitlis 1837.

597) V. Av.: Kā te 595.

Rev.: Vidū divas krustiski saliktas bultas. Virs tām ļ,

kreisajā pusē SKIL-, labajā -LING. Zem vi-

ņām gar apakšējās monētas malas 1828.

598) V. Av.: Vidū vairogs ar Gotu lauvu; virs vairoga kronis.

Kreisajā pusē no vairoga v
, labajā JOH'

Rev.: *\ * SKILLING SKILLEMYNT 1840. Zem

gada-skaitļa
599) V. Av.: Vidū uz labi skatošā karaļa bista. Apr.:CARLXIV

SVERIGES NORR. G. 0. V. KONUNG

Rev.: Kā te 595. Uzrakstā ļ veetā f. Gada-skaitlis 1836.

600) V. Kā te 599. Rev. gada-skaitlis 1839.

601) V. Kā te 597. Rev.: virs bultām I. Gada-skaitlis 1820

602) 7. Av,: Ka JV; 598.

2X*
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Rev.: Uzr.: *1 * SKLLLING SPECIES. 1820. Zem

gada-skaitļa zime kā JV? 598 reversā.

603} V. Av.: Kā JV? 598.

Rev.: Kā JV? 602. Gada-skaitlis-1824. Bez tam vel

lasāms: *
°

S ILL

C R

Parkalta nauda.

601) V. Av.: Kā te 595.

Rev.: Kā JV? 595. Uzrakstā ļ veetā 1. Gada-skaitlis 1835.

605) V. Kā JV? 604. Rev. gada-skaitlis 1842.

606) V. Av.: Kā JV? 598.

Rev.: Uzr.: *2 * SKILLING SPECIES- 18^24.

607) V. Kā JV? 606. Rev. gada-skaitlis 18X31-

-608) V. Av.: Kā JV? 599.

Rev.: Kā JV? 595. Uzrakstā l veetā 2. Gada-skaitlis 1839.

n) Oskars I. (1844—1859).

609) V. A v.: Vidū izgreznots burts O, virs kura kronis. tāpat

katrā pusē no sa burta, kā ari zem viņa pa

mazam kronim. Gar augšējās monētas malas

RĀTT OCH SANNING

Rev.: Kā JV? 595. Gada-skaitlis 1851

610) V. Av.: Uz labi skatoša karaļa bista. Apr.: OSCAR

SVERIGES NORR.GOTH.O.VEND.KONUNG.

Rev.: Kā N? 595. Uzrakstā £ veetā 2. Gada-skaitlis 1846.

611) V. Av.: Kā JV? 610.

Rev.: Kā J\? 595. Uzrakstā ļ veetā 4. Gada-skaitlis 1849.

612) V. A v.: Vidū uz kreisi skatošā karaļa bista. Apr: kā JV? 610.

Rev.: Uzr.: 5 ORE 1857. Gar kreisās monētas ma-

las lavra, gar labās ozola zars, kuri abi zem

gada-skaitļa saveenoti.

613) V. Kā tet 612. Rev. gada-skaitlis 1858.

614) S. Av.: Vidūuz labiskatosākaraļa bista, zem kuras L.A. Apr.:
OSCARSVERIGESNORR. G. 0. V.KONUNG.

Rev.: Uzr.: 10 ORE 1855. Gar abām monētas saņ-

malām pa lavra zaram, kuri abi zem gada-

skaitļa saveenoti.

615) S. Av.: Kā JV? 614.

Rev.: Kā JV? 614. Zem vertibas apzimejuma kreisajā

pusē S, labajā T. Gada-skaitlis 1859.
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o) Kārlis XV. (1859—1872).

616) 7. Av.: Vidū uz kreisi skatošā karaļa bista, zem kuras L. A.

Apr.: CARL XV SVERIGES NORR. G. 0. V.

KONUNG.

Rev.: Uzr.: 1 ORE 1864. Gar kreisās monētas malas

lavra, gar labās ozola zars, kuri abi zem

gada-skaitļa saveenoti.

617) 7. A v.: Vidū uz kreisi skatošā karaļa bista, zem kuras L. A.

Apr.: CARL XV SVERIGES NORR. GOTH.

0. VEND. KONUNG.

Rev.: Uzr.: 2 ORE 1863. Citādi kā JV? 616.

618) 7. Kā JV? 617.

619) 7. Kā X? 617.

Rev.: Uzr.: 5 ORE 1864. Citādi kā JV? 616.

620) S. A v.: Vidū uz labi skatošā karaļa bista, zem kuras L. A.

Apr.: Kā JV? 616.

Rev.: Kā JY? 616. Gada-skaitlis 1865.

621) S. Kā N? 620. Gada-skaitlis 1869.

622) S. Av.: Vidū vairogs ar Gotu lauvu; virs vairoga kronis.

Kreisajā pusē no vairoga Ch, labajā XV

Rev.: Uzr.: *2* SKLLLING 1871; zem gada-skaitļa><

p) Oskars 11. (1872 —).

623) 7. A v.: Vidū izgreznots burts O, eeks kura skaitlis II;
virs burta kronis, zem burta mazs kronētas

seeveetes tels. Gar augšējās monētas malas

BRODRAEOLKENS VĀL.

Rev.: Uzr.: 1 ORE 1874. Katra puse no skaitļa 1,
ka ari zem gada-skaitļa pa mazam kronim.

624) 7. Kā Ar? 623. Rev. gada-skaitlis 1876.

625) 7. Av. : Vidū vairogs ar Gotu lauvu; virs vairoga kronis.

Kreisajā pusē no vairoga labajā 11.

Rev.: Vidū 1, virs ta gar augšējās monētas malas

ORE. Gar abām monētas saņmalām pa ozola

zaram, kuri abi zem skaitļa 1 saveenoti. Zem

saveenojuma 18^76
626) 7. Kā JV? 625. Rev. gada-skaitlis 18X78.

627) 7. Kā JV? 623. Rev. vertibas apzīmējumā skaitļa 1 veetā 2,
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628) V. Kā J\? 627. Rev. gada-skaitlis 1877

629) V. Ka te*. 623. Rev. vertibas apzimejuma skaitļa 1 veeta 5;

gada-skaitlis 1875.

630) V. Ka JY? 625. Rev. vidū skaitļa 1 veeta 5; gada-skaitlis 18^76

631) V. Ka JV? 630.

632) V. Kā te. 629. Rev. gada-skaitlis 1876.

633) V. Kā JV? 629. Rev. gada-skaitlis 1881.

634) S. A v.: Vidū uz labi skatošā karaļa bista', zem kuras

burti L. A. Apr.: OSCAR II SVERIGES

NORR. G. 0. V. KONUNG.

Rev.: Uzr.: 10 ORE 1873. Ap uzrakstu katrā pusē

pa lavra zaram, kuri abi apakšā saveenoti.

635) S. Av.: Vidū kā JV? 623; tāpat uzraksts gar augšējās mo-

nētas malas. Mazais seeveetes tels atronas

ne vis zem apakšējā kroņa, bet pee apakšējās
monētas malas pa kreisi no vidus burta; pa

labi no vidus burta, ari pee apakšējās malas

burti S. T. Katrā pusē no vidus burta, kā

ari zem viņa pa mazam kronim.

Rev.: Uzr.: 10 ORE 1874. Citādi kā te 634.

636) S. Av.: Vidū izgreznots burts O, eeks kura skaitlis II;
virs burta kronis, zem burta *X- Gar augšē-

jās monētasmalas BRODEftEOLKENESVEL

Rev.: Vidū vairogs ar Gotu lauvu; virs vairoga kronis.

Kreisajā pusē no vairoga 18, labajā 77. Gar

augšējās monētas malas 10 ORE.

637) S. Kā te. 636.

638) S. Kā JV? 635. Pa labi no vidus burta pee apakšējās mo-

nētas malas burti E. B.

Rev. l
. Uzr.: 25 ORE 1877. Gar abām monētas saņ-

malām pa kuplam lavra zaram, kuri abi zem

gada-skaitļa saveenoti.

639) S. Av.: Kā JV? 635.

Rev.: Uzr.: 50 ORE 1875. Citādi kā J\!? 634.

640) S. Av.: Vidū vairogs ar Gotu lauvu; virs vairoga kronis.

Pa kreisi no vairoga 0~, pa labi 11.

Rev.: Uzr.: *3* SKLLLING1873. Zemgada-skaitļa
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R. Stokholme.

a) Erikis XIV. (1560 — 1568).

641) 8. Av.: Vidū
. Apr.: pa daļai izdzēsts; izlasāma

tikai VS- ERICVS- REX- S.

Re v.: Vidū vairogs ar trim kroņeem, virs viņa kronis;

pa kreisi no vairoga 9, pa lab' 0. No vai-

roga uz abām pusēm, kā ari uz leju izeet pa

krusta galam. Apr.: MON NOVA STOK HOL

b) Jānis HL (1568 — 1592).

642; V. Av.: Vidū burti *I"jß.', virs kureem kronis. Apr.:

t lOHANN-3-D-G-REXSVECI-70

Rev.: Vidū kronis. Apr.: f MON-NO-REG-VRB.

STOKHO

643) V. Av.: Kā JV? 642; aprakstā gada-skaitlis 74

Rev.: Kā JV? 642; apraksts beidzas ar STOKHOL

c) Kārlis XI. (1660 — 1697).

644) V. Ķ v.: Vidū vairogs ar trim kroņeem; virs vairoga
kronis. Abās pusēs no vairoga pa skaitlim 7.

Apr.: DEVS-PROTECTOR-NOSTR

Rev.: Vidū izgreznots vairogs ar lilijas zirni; virs

vairoga kronis. Pa kreisi no vairoga z, pa

labiß. Apr.: MONĒTA-NOVA-STOKHOLM

645) S. Av.: Vidū uz labi skatošā karaļa bista ar kroni; zem

bistas 1607. Apr.: CHRISTIANVSIIIID:G-

-DANI

Rev.: Uzr.: -VIII-SKILLINKDA NS. Zem uzraksta

Dānijas gerbs. Apr.: NORVĒĢI- VANDALO-

GOTOREXO

S. Dānija.

a) Kristjans IV. (1588 — 1648)

646) S. Av.: Uz labi skatoša karaļa bista, kronis galva, skeps
rokā. Apr.: CHRISTIANU- lIIP D- G- DĀNI

Rev.: Uzr.:-VIH-SKILLINGDANSK. Apr.:><NORVE
VAND- GOTO- REX 1630
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b) Fridrikis IH. (1648 — 1670).

647) V.S. Av.: Vidū vairogs ar trim lauvam; virs vairoga kronis.

Kreisajā pusē no vairoga 16, labajā 49. Apr.:

FRLDERIC, 111 D. G. DAN

Rev.: Uzr.: .11. SKILI NGDA NSX. Apr.: r NOR-

VAN- GOTO- Q- REX

648) V.S. Av.: Kā JV? 646. Tikai abās vairoga pusēs nav skaitļa.
Rev.: Uzr.: 1P SKILL DANS. Apr.: NOR- VAN-

GOT- REX- 1668-

-c) Kristjans V. (1670 — 1699).

649) V.S. Av.: Kā JV? 647. Apr.: CHRISTIANVS D- G- DAN.

Rev.: Kā JV? 647. Gada-skaitlis 1677.

d) Fridrikis IV. (1699 — 1730).

o TTII ,

ŠCf/Z virs ta kronis. Apr.: DOMLNUS-

-650) S. Av.: Vidu
MIHI-ADIUTOR

Rev.: Uzr.: * Iljl * SKLLLINGDANSKE -1728- cyw

651) S. Av.: Vidū uz labi skatošā karaļa bista. Apr.: FRID.

lIU- DEI- GRAT-

Rev.: Vidū kronis; kreisajā pusē no ta 8, labajā S;

zem kroņa D M- Un zem seem burteem

* 17 * 02* Apr.: DANNOR'VANGOT-REX

c) Fridrikis V. (1746 — 1766).

c ,„> o a XT. I(
llPfi? virs ta kronis. Apr.: D'G-D-N-

-652) S. Av.: Vxdu JJ, REX-

Rev.: Vidū Gotu lauva; virs viņa kronis, zem viņa

•iy.'XL- Apr.: ĪI SKILLING-DANSKE-1762-

-653) S. Av.: Vidū
virS ta kronis

- Apr'
: *RV ~

' DENTIA ET CONSTANTIA

Rev.: Uzr.: Kā 649. Zem ta 1764 un zem ta .HSR-
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f) Kristjans VII. (1766—1808).

654) V.S. Av.: VidūCJ, virs ta kronis. Apr.: DG-DAN*NOR*

VAN • OOT•REX *

Rev.: Vidū vairogs ar trim lauvām. Virs vairoga
kronis, zem vairoga burti C' H* Ir ; kreisajā

pusē no vairoga 17, labajā 78. Apr.: 2 SKLL-

LING DANSKE.

655) V.S. Kā te 653. Rev. gada-skaitlis 1780; zem vairoga

HIXA'B-
-656) V.S. Kā te 654. Rev. gada-skaitlis 1782.

g) Fridrikis VI. (1808—1839).

657) V. Av.: Vidū uz labi skatošā karaļa bista. Apr.: FREDE-

RICVS VI DEI GRATIA REX.

Rev.: Uzr.: I RIGSBANK SKILLING- 1813'

658) V. Av.: Vidū trijās daļās dalits vairogs, virs kura kronis;

augšējā kreisajā daļā tris lauvas, augšējā labajā
Gotu lauva, apakšējā daļā tris kroņi. Gar

augšējās monētas malas: RIGSBANK-

DALER

Rev.: Kā te 656. Gada-skaitlis 1818.

659) V. Kā te 657.

660) V. Av.: ļKā te [657. Gar apakšējās malas; -fa RIGS-

BANKDALER

Rev.: Kā te 656. Uzrakstā skaitļa 1 veetā 2; gada-
skaitlis 1818.

661) V. Ka te 659.

662) V. A v.: Vidū trijās daļās dalits vairogs, virs kura kronis;

augšējā kreisajā daļā tris lauvas, augšējā

labajā Gotu lauva, apakšējā daļā Gar

monētas malām punkti.
Rev.: Gar augšējās malas RIGSBANKTEGN. Uzr.:

FOR 6 SKILLING. 1813.

663) V. Kā JV? 661. Rev. aprasktā 12 SKILLING.

22Bakstu krājums IV.



170

h) Kristjans VHI. (1839—1848).

864) V. A!v.: Uz labi skatošā karaļa bista; zem tās burti E.K*

Apr.: CHRISTIANVS VIII D' G- DANI.E

V:G:REX

Rev.: Vidū soeptrs un zobens krustiski salikti; virs

viņeem kronis; zem viņeem:

665) V. Kā JV? 663. Rev. uzraksts pec burta S: $ F.T.

666) V. Kā te> 664.

667) V. Av.: Kā te 663; zem karaļa bistas nav burta.

Rev.: Vidū Kā JV? 663. Gar augšējās monētas malas

3 RIGSBANKSKILLING; zem soeptra un

zobena F. F.

668) V.S. Av.: Kā JV? 663; zem bistas burti F. X un zem teem

V. 18CT42. S.

Rev.: Vidū kā JV? 668. Gar augšējās malas 4 RIGS-

BANKSKILLING. Zem zceptra un zobena:

VU SCH:G:

i) Fridrikis VII. (1848 — 1863).

669) V. Av.: Vidū Pyn
,

virs ta kronis. Gar abām monētas

saņmalām pa ozola zaram, kuri abi apakšā
saveenoti. Zem saveenojuma 1856

Rev.: Vidū 1. Gar augšējās monētas malas «SKIL-

LING *, gar augšējās malas RIGSMGNT

670) V. Kā te 668.

671) S. Av..: Vidū uz labi skatošā karaļa bista; zem tās F.K.

un zem seem burteem Hlf 1856 V. S. Apr.:
FREDERICVS VII D:G:DANLE V:G:REX

Rev.: Uzr.: 16 SKILLING R: M: Gar abām monētas

saņmalām pa ozola zaram, kuri abi apakšā
saveenoti.

672) S. Kā te 670.

673) S. Av.: Kā JV? 670. Gada-skaitlis 1855

Rev.: Uzr.: Va RIGSDALER. Ap uzraksta ozola

lapu virkne.
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k) Kristjans IX (1863 — )

674) V. Av.: Vidū C, eeks.ta IX, virs visa kronis. Gar abām

monētas malām pa ozola zaram, kuri abi apakšā
saveenoti. Virs sa saveenojuma mazs kronis,

zem saveenojuma 1867.

Rev.: Kā te. 648.

675) V. Kā JV? 673. Av. gada-skaitlis 1872.

676) V.S. Av.: Vidū uz labi skatošā karaļa bista, zem kuras

<g? 1867 A-H- Apr.: CHRISTIANVSIXD:

G:DANLE V:G: REX

Rev.: Uzr.: 4 SKILLING R: M: Gar abām monētas

saņmalām pa ozola zaram, kuri abi apakšā
saveenoti.

677) V.S. Kā JV? 675. Av. gada-skaitlis 1873, pa labi no taburti C.S.

678 V. Av.: Vidū C, eeks, kura IX, virs visa kronis; zem ta

gar monētas apakšējās malas kreisajā puse

1874, labajā V. CS

Rev.: Uzr.: 1 GRE; gar kreisās monētas malas del-

fīns, gar labās vārpa.

679) V. Kā JV? 677.

680) V. Kā te. 677. Av. gada-skaitlis 1879.

681) V. Kā JVt 677. Rev. aprakstā 1 veetā 2

682) V. Kā te 680. Av. gada-skaitlis 1875.

683) V. Kā te 680. Av. gada-skaitlis 1880

684) V. Kā JV? 677. Rev. uzrakstā skaitļa 1 veetā 5

685) S. Av.: Vidū uz labi skatošā karaļa galva zem tās C.5.1875v

Apr.:CHRISTIANIXKONGEAEDANMARK
*

Rev.: Uzr.: *0 Gar kreisās monētas malas delfins,

gar labās vārpa.

686) S. Av.: Kā te 684. Gada-skaitlis 1874.

Rev.: Kā JV? 684. Uzrakstā skaitļa 10 veetā 25

687) S. Av.: Kā tet 684.

Rev.: Vidū Dānijas gerbs; pa kreisi no ta delfins
r

pa labi vārpa. Zem gerba 1 KRONĒ.



Botaniski peezimejumi.

Caur atru steigšanos ar druku pee
botaniskeem nosaukumeem

ZinibuKommissijas 111. Rakstu krājumā eegadijusās dažas kļūdas,
kuru pārlabošanu te lūgtu eeverot. Svarigakas ir sis:

Anchusa —tā pec stāda v. t. t. — nevis: pee stāda v. t. t.

Cicuta virosa
„

Cicuda vir.

Lonicera aeylosteum
„

Lonicera seylost.

Oaealis acet. „
Oseaīis acet.

Salix acutif. „
Salise acutif.

Scābioso arv. „
Scobiosa arv.

Tagetes pot. =. cekuliņi „
Ceculini

Trapa natans
„

Tropa natans

Vaccinium ulig. „
Vaccimum ulig.

Cesu apgab. jeb Cesneekos, paisi-
najums = Cesn.

„ Cesu.

So gadijumu izleetaju, musu stādu draugeem uzbilst, lai tee

ari turpmāk savu zimuliti turētu pee rokas un kad kads eevero-

jams nosaukums sur vaj tur butu saklausāms, lai tad to nelaistu

garam neuzzimetu, ka varetum atkal nakamibā ari pat visšikākās

peezimes salikt kopā par jaunu krājumu, caur ko netik veen kal-

posim stādu zinibai, bet ari savu vārdnici, savu valodu kuplināsim.

J. Ilsters.



Rakstu krajums
izdots no

Rigas Latveesu Beedribas Zinibu

Kommisijas.

.>. krājums.

Latveesu tautai dzee^ma^.

J*elgava.
— Sieslack'a drukatavas apgadeena. -i-



rlo3noJieHO u,eH3ypoio.
— Pāra, 21-aro Anp-ksa 1889. r.

Drukāts Sieslack'a drukatava, Jelgava.



Kadi vardi izskaidrošanas deļ.

Sini „Rakstu krājuma" Rigas Latveesu Beedribas Zinibu

Kommisija sākusi nodrukāt viņai peesutitus bagātus Latveesu

tautas dzeesmu krājumus. Ja ir teikts „sākusi", tad tas nozime,

ka te klaja nākusi tik maza daļa visu to tautas dzeesmu krā-

jumu, kuri peesutiti Zinibu Kommisijai no visam Latveesu zemes

malām leelā daudzumā un bagatibā.

See te nodrukateekrājumi ir no stud. theol. Celmiņu Mārtiņa

Lubanes draudze sakrātās tautas dzeesmas, f.V?171) no Steinbergu

Jana Krizburdzeesos, Ungureesos un Stukmaneesos sakrātās tau-

tas dzeesmas (JV? 174), no Graudiņu Jāņa Jaunjelgavas apkai-

me un Taurkalnā sakrātās tautas dzeesmas (JV? 188 un 189) un no

J. Svilpes Mežotnes apgabalā sakrātās tautas dzeesmas (M 194).

Stud. pol. Graudiņu Kārlis izdarijis pa pagājušās vasaras briv-

deenām deezgan grūto un laiku kavējošo darbu, minētos tautas

dzeesmu krājumus sakārtot pec tās kartības, kuru peeņemis Jānis

Sprogissavā 1868. gadā izdotā tautas dzeesmu krājumā: ~
Homrthmkh

/īaTbiiucKaro HapoAHaro TeopnecTßa", atmezdams tās tautas dzeesmas,

kuras jav atronas Sproga krājumā, bet peepaturedams eevero-

jamas variantos. Tā sis tautas dzeesmu krājums der par papildi-

nājumu Sproga Latveesu tautas dzeesmu grāmatai.
Bez sini „Rakstu krājumā" nodrukātām tautas dzeesmam

Zinibu Kommisijā atronas vel sadi krājumi, kā to uzrada kataloga

numuri:

JV? 1. no Aronu Matisa—Berzones apgabalā sakr. taut.dzm. (ap 2200)

JV? 3.
„

J. Reizneeka — Suntaizos sakrātas tautas dzm. (ap 300)

N? 4.
„

J. Sivarta — Vec-Peebalgā
„ „ „

(ap 220)

J\? 10.
„

K. Blauberga—Serpili
„ „ „

(ap 50)

JV? 20. „J. K—na — Valtaiķu apgabalā sakr. tautas dzm. (ap 300j

JV? 21.
„

TarizeeruKarla—Druveenānoklausitākaradzeesma — —
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JV; 26. no Kārļa Smuca — Ramkas pagasta sakr. taut. dzm. fap 250}

Ar; 29.
„

Zvaigzņu Anca — Ērgļos
„ „ „

(ap 8)

JV; 33. „P. Šiliņa—Veetalvas Odzeneesos
„ „ „ (18)

JV; 35.
„

Lives-Berzes grāmatu krātuves ipasneekeem

Lives-Berzē sakrātas tautas dz. (42)

JV; 36.
„

? ? Malumuiza, Tirzas draudzē sakrātas li-

gotnes fJaņa dzeesmas) (9)

.TV; 37.
„

Bērziņu Jāņa —Ogrē sakrātas tautas dzeesmas (2)

JV; 39.
„

P. Blauberga-Serpili
„

ozolu
„

(112)

JV; 42.
„

Petersonu Kārļa — Alojā un Leel-Salacēs. t. dz. (200)

te 43.
„ BrenčaKrumberga—Veetalv. Odzeneesos

„„ „
(ap 360)

JV; 44.
„

Jura Rubeņa — Ērgļos sakrātas tautas dzm. (ap 300)

JV; 46.
„

J. Fr. Leepiņa — Spreestiņos sakr. taut. dzm. (25)

Ar? 47.
„

P. Šiliņa—Veetalvas Odzeneesos
„ „ „

(16)

Ar; 48.
„

M. Kortana — Tinuzos sakr. tautas dzeesmas (105)

JV« 49.
„

K. G. Freudenfelda sakrātas tautas dzeesmas (ap 425)

Ar; 50.
„ Stipneeku Pavula-Ramkas apgabalā s. t. dzm. (ap 225)

JV; 51.
„ Lapiņa — Spreestiņos sakr. tautas dzeesmas (ap 80)

te. 52. „J. Hollandera — Suntaizu Ozoleesos sakr. t. d. fap 90)

Ar; 53.
~

Geldnera Jāņa ap Aizputi sakr. tautas dzeesm. (ap 280)

JV; 54.
„

P. Šiliņa — Veetalvas Odzeneesos skr. t.. dzm. (26)

te 55.
„

? ? ?
„ „ ,

(10)

Ar; 56.
„

J. Dāvida sakrātas tautas dzeesmas (4)

JV; 57.
„

Jāņa Breiksa — Vec-Peebalgā sakr. tautas dzm. (140)

Ar; 58.
„

Lutca — Kļavkalnā sakrātas tautas dzeesmas (ap 400)

JV; 59.
„

Perzeesa — Kroņa Irsu muižā sakr. tautas dzm. (ap 80)

Ar; 60.
„

Kantora Jāņa - Gulbērē sakrātas tautas dzm. (ap 130)

JV; 61.
„

? ? Maz-Berķeneesos sakr. t. dzm. (46)

A*; 62.
„

? ? Maz-Berķeneesos un Leelaucē

sakrātas tautas dzeesmas (34)

Ar; 63.
„

? ? Kandavā sakrātas tautas dzm. (25)

JV; 76.
„

Alkšņa Zunduļa — Nauditē sakr. t. dzm. (26)

JV; 81.
„

A. Lercha — Dzukstes-Peenavas agabalās.t. dz. (87)

Ar;lo2.
„

stud. pol. Jāņa Berga — Kabiles un Zaļas-

muizas apgabalā sakr. taut. dzm. (248)



V

JV; 122. no Punka Jāņa — Berzones apgabala sakr. t. dz. (1854)

JV; 123.
„

Kaminsku Inga — Prauleenas pagasta s. t. d. (ap (800)

JV; 132.
„

E. Ziglevica— Ezeros, Kuldigas, Piltenes un

Sodas apgabalos sakr. tautas dzm. (760)

A; 137.
„

Klintneeku Ernasta —Dobeles apgabala s.t. a. (ap 170)

Ar° 139.
„

Stipneeku Pavula — Ramka sakrātas t. dzm. (ap 45)

Ar; 141.
„

Puškaiša — Dzukstes-Peenavas apgabala s. t. d. (ap 30)

JV; 150.
„

Alkšņa Zunduļa Nauditē sakr. supoļa dzm. (10)

JV; 151.
„

J. Svilpes Mežotnē sakrātas tautas dzeesm. (18)

JV; 152.
„

Zigenota Ērgļu apkaimē sakrātas taut. dzm. (ap 70)

JV; 188.
„

Drejmaņa Pētera —Krustpils (Krizburgas) ap-

gabala Krustpileesu izloksnē s. t. d. (ap 350)

JV; 189.
„ Jaunzemju Bertas — Alūksnesapgabala Aluks-

neesu izloksnē sakrātas taut. dzm. (24)

JV» 160.
„

Veestura — Engures apgabala sakr. taut. dz. (ap 140)

A'; 164. „J. Cakara — Leepkalnes apg. „ „ „
(345)

A; 170.
„

Strautzeļu Pavula — Slampes pagasta s. t. d. (ap 60)

JV? 177.
„

Laiviņu Jāņa — Veeseneesos sakr. taut. dz. (252)

JV; 178.
„

Doku Ata — Dzelzaveesos
„ „ „

(150)

JV; 148,
„

K. Ķuza — Annasmuiza un Blidenē, Kur-

zemē, lidz ar meldijām sakr. t. dz. (12)

A' 185.
„ Karkliņu Ernsta — Rendes apgabala s. t. d,. (60)

JV; 187.
„

V. Elias'a — Ērgļu apkārtnē sakr. taut. dzm. (325)

JV; 197.
„

Zigenota — Ērgļu Katrina sakrātas taut. dz. (ap 800)

JM* 202.
„

P. Šiliņa — Veetalvas Odzeneesos s. t. dz. (112)

JV; 203.
„

Alkšņa Zunduļa — Dobeles, Naudites, Bee-

riņu un Dalbu apgabalos s. t. dz. (ap 130)

JV; 205.
„

Lusu Jēkaba — Ļaudona sakr. tautas dzm. (165)

JV; 207.
„

Karkliņu Ernsta — Rendē, Kabilē un Vannā

sakrātas tautas dzeesmas (ap 50)

Ar; 208.
„

? ? sakrātas tautas dzeesmas (73)

JV; 214.
„ Andreja zjeibes — Aizkujeesos un Paku-

leesos sakrātas tautas dzeesmas (ap 2000)

.V 217.
„

Kantora — G-ulberē sakrātas tautas dzeesm. (ap 140)

JV» 219.
„

stud. Drejmaņa Pētera — Krustpileesos (Kriz-

burdzeesos) ar dažam Krustpileesu
izloksnes ipasibam sakr. taut. dzm. (435)



VI

JV; 220. no stud. Jana Lavas — Kursisos sakr. taut. dz. (ap 100)

JV; 223.
„

stud. Jāņa Neumaņa — Leezeres draudzēs, t. d. (1300)

JV; 227.
„

KlintskalnuErnsta —Netkenes apkārtnēs, t. d. (1081)

JV; 235.
„

P. Caunisa — Kalsnaveesos sakrātas taut. dz. (ap 400)

JV; 236.
„

P. Spodra — Kroņa Birzu pagasta sakr. t. d. (1083)

JV; 238.
„

Kārļa Sermuksla — Ramka sakrātas taut. dz. (103)

JV; 240.
„

Jāņa Sproga — apdzeedasanas dzeesmas (8)

JV; 242.
„

V. Strautiņa — Selgovska sakrātas taut. dz. (566)

JV; 244.
„

Branku Jāņa — Cesvaines Lodē sakr. t. dz. (ap 700)

JV; 245.
„

SimonoviĢU Fedora — Ranku apgabalas. t. d. fap 772)

JV; 247.
„

Plencukalna — Druveena sakrātas tautas d. (3)

JV; 249.
„

P. Ciruļa — Kalsnaveesos sakrātas taut. dz. (83)

JV; 250.
„

J. Austera — Rendē sakrātas tautas dzeesm. (25)

JV; 253.
„

R. Vulfa — Uziņos Zaļasmuizas draudzē sa-

krātas tautas dzeesmas (133)

JV; 254.
„

Puškaiša — Talsu apriņķi sakrātas taut. dz. (ap 50)

ar meldijām (5)

JV; 255.
„

Blidneeka — Blidenē ar meldijām sakr. t. d. (7)

JV; 259.
„ Jūlija Veinberga sakr. taut. dz. ar meldijām (14)

JV; 261.
„

Eltermaņu Pētera — Emburgas novada s. t. d. (ap 200

JV; 262.
„

Alkšņa Zunduļa — Dobelē s. t. d. (ap 100)

JV; 263.
„

Mārtiņa Spriņga — NicasPaipes ceema noklau- .

sitas un veeteja izloksnē uzrak-

stītas tautas dzeesmas (112)

JV; 264.
„

Mārtiņa Spriņga tautas dzeesmas, pa daļai

Nicas Lejneeku, pa daļai Rucav-

neeku izloksnē uzrakstitas (150)

JV; 265.
„

P. Galiņa — Gaujenes Lutereesos sakr. t. dz. (100)

JV; 266.
„

P. Šiliņa 11. — Veetalvas Odzeneesos s. t. dz. (71)

JV; 267.
„

I. Orles - Erbergē (50)

JV; 268.
„

Mežmalu Jāņa un Uzisu Mārtiņa — Lubauē

sakr. t. dz. (ap 230)

JV; 277. un 290.
„

Baumaņu Jāņa — Alteneesos s. t. dz. (kopa 400)

JV; 281.
„

Dzerbu Andreja — Kraukļu pag. s. t. dz. (20)
JV; 282. 291 un 295

„
Jūlija Weinberga — Lēdurgas drau-

dzē Aijasu pag. sakr. t. dz. (429)



VII

JV? 287. no P. Ābola — Mēdzūlas pag. sakr. t. dz. (500)

»\f 288.
„

Mežmalu Jāņa — Lubanē sakr. t. dz. (ap 550)

JY? 294.
„

Kārļa JBosvechtera sakr. t. dz. (40)

JV? 296
„

Jakoba Pilsnibura — Lejasceemā sakr. t. dz. - (21)

JV? 297.
„

Rikteres skolas berneem sakr. t. dz. (ap 400)

Ta bez sini „Rakstu krājumā" nodrukātām dzeesmām atro-

nas tagad Zinibu Kommisijas glabāšanā pārak par 26,000 tautas

dzeesmām, kuru skaits vel pastavigi aug caur jauneam peesuti-

teem krajumeem. Izgājušā gadā veen peenaca kādas 6600 tautas

dzeesmas Si pee tautas dzeesmu krajejeem paraditā centiba un

Zinibu Kommisijai davatā uzticiba tai uzleek peenakumu, sa-

ņemtos bagātus tautas dzeesmu krājumus tautā laist. Ar so

„Rakstu krājumu" ir eesakums darits. Un cerams, ka drizi citi

krājumi tam sekos, kur tagad Zinibu Kommisija eeguvusi vaja-

dzigo naudas eespeju preeks sakrāto tautas gara mantu izdoša-

nas, dabūjusi teesibu, spreest par veenu trešdaļu skaidra naudas

atlikuma, kas palicis pari no treseem Latveesu dzeedameem

svetkeem. —

Kā jav minēts, sini „Rakstu krājumā" tautas dzeesmas sa-

liktas tadā kartībā, kā J. Sprogis bija peeņemis savā „Latveesu

tautas dzeesmu grāmatā." Visas tautas dzeesmas saliktas pec no-

daļām un tekoseem numureem. Blakām katram dzeesmas numu-

ram atronas peezimets numurs, kurs dots eesutitam tautas dzees-

mu krājumam Zinibu Kommisijas arķiva katalogā. Pec seem

blakus numureem varēs noskārst, no kada apgabala un no kada

krājēja tautas dzeesmas eesutitas. Par peemeru 1 (171) apzimē, ka

pirmo dzeesmu uzzimejis stud. theol. Celmiņu Mārtiņš Lubanes

draudzē, 6 (188) — ka sesto dzeesmu uzzimejis Graudiņu Jānis

Jaunjelgavas apkaimē vaj Taurkalnā. Pee dažām dzeesmām at-

ronas vel peezime: V. Sp. p. un kadi skaitļi. Si peezime norada,

ka variante atronas pee J. Sproga tani lapas pusē un tani dzeesmā

no augšas skaitot, kuras zimetas ar skaitļeem.

Riga
4. aprili 1889. A. Webers.

E. L. B. Zinibu Kommisijas preekšneeks.





Bakstu krājums V. 1

1a.

1 Jura.

1 (171).

Sasakuru kaulu guni
Vidū jurā uz akniņa;
Lai tas gāja silditees,

Mana kaula grauzejiņ^.

2 (174).

Trisdesniit sesi putni
Vezi kula jūrmalā,
Kam tas ļipu kustināja,
Kam sajauca udentiņ.

3 (174).

Tris putniņi skaisti dzeed

Juras krasta maliņā;
Zile dzeed, zube vilka,

Lakstigala darināja.

4 (174),

Jura tek dimdēdama,

Daugaviņa skanēdama,

Jūrā osi saaugusi,

Daugavā ozoliņi.

5 (174).

„Jura krāca, jura krāca,

Migloja ritiņā.

Eita, masas, apraugeet,

Vaj ir visi baleniņi."

„Ir gan visi baleniņi,
Pastarisa veen nevaid,

Pastaritis jūriņā,
Baltā putu gabalā,
Baltā putu gabalā
Saulei svārkus šūdināja,

Divas sloksnes zelta lika,
Trešā lika sudrabiņa,
Lai spideja, lai vizēja,
Gaisa vidū ligojot."

6 (188).

Vidū juras pee akmiņa
Greezas putu gabaliņš;
Vidū tautu pee baliņa

Stāv māsiņa raudādama.

7 (174). V. Sp. p. 123.

Jura, jura, vaj Daugava
Tev, māsiņa, celiņā;
Raud tu pate, zveedz kumeļi,

Maliņā stāvēdami.

8 (174).

Jurā slika osu laiva,

Divas dārgas dvēselītes.

Ģaukstedama jura nesa

Divus rozu vainadziņus.

9. (174).

No jūriņas izpeldēja
Divi sirmi kumeliņi;

Veenam bija zvaigzņu deķis
Otram zelta eemauktiņi.

10 (189).

TJdens ceļu aizeedams

Deevam deva dveselit;

Ni pee zara nepeeķeru,
Ni peesaucu mamulit.
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11 (188).

Jura, jura, Daugaviņa

Daudz tu man zel dariji,
Jurā slika div balini

Daugaviņā arajiņs.

12 (194).
Kas tur naca par jūriņu,
Needras veen locijās;

Divas laivas puišu naca

Trešā ceema zeltainisu.

13. (194).

Vakar slika jurā laiva

Ar jauneem puiseneem.
Zvana Rigā, Jelgavā
Par jauneem puiseneem.

2. Ezars.

14 (174). V. Sp. p. 4. 2.

Es redzēju ezeriņu

Tālu, talu viļņojam,
Deevs dod manim aizviļņot
Tai ezara maliņa,
Tai ezara maliņa,
Tai mazajā sētiņā,

15 (188).

Par ezaru deegu steepu,

Par ezaru dzipariņ.
Par ezaru tautas jāja,
Par upiti bāleliņi.

3. Upe.

16 (174). V. Sp. p. 10. 28.

Ligodama upe nesa

Zaļu zeedu vainadziņu,

Dzeedadamas tautas veda

Mus māsiņu malejiņu.

17 (174).

Teci, teci, duņ'upite,
Tevi roku nemazgāju,
Preeksa naca zvirgzdupite,

Tajā rokas nomazgāju.

18 (171).

Strauj'upite tecēdama,
Mani lidzi aicinaj'!
Gana tevim vaļu (?) zeedu,
Ir bez mana augumiņa.

19 (174).

Gudrajam dēliņam.
Sabirst nauda upitē,
Pec naudiņas sneegdamees.
Cik ko pats ne-eekrita.

20 (174).

Met, māsiņa, upitē
Tautu pirktu gredzentiņu,

Lai spid upes dibina

Ne tava rociņa.

21 (174).
Saucin sauca aiz upites!

Vaj sauc tautas, vaj balini?

Pari brist —- dziļš ūdens,

Apkārt — leeli Hkumiņi.
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22 (174).

Tec, upite, skanēdama

No uņaja ezariņā,

Bedz, māsiņa, raudādama

No dzērāja tautu dela.

23 (174). V. Sp. p. 11. 31.

Tec, upite, neviļņo,

Lai viļņoja Daugaviņa;

Ej, māsiņa, neruna,

Lai runāja bāleliņi.

24 (174).

Strauja tek ta upite,
Tai akmiņi dibina.

Droši naca ta māsiņa,

Tai baliņi pakaļ nak.

25 (174).

Saka upe, tecēdama:

„Misimees, Daugaviņa!"

Nesamija Daugaviņa,

Upei leeli līkumiņi.

26 (174>

„Kur es likšu bāleliņ,
Tautu dotu gredzentiņu?

0

Leec, māsiņa, uz akmiņa,
Sper ar kaju ūdeni,

Lai spid upes dibina

Ne tavā rociņā.

27 (174).

Tec, upite, tecēdama,

Kur tu tāļu aiztecēsi!

Tu uz juru aiztecēsi,
Manis vadis neredzēsi.

28 (.174).

Gudra, gudra tautu meita

Aiz upites kājas ava;

Gudri mani bāleliņi

Peldu laida kumeliņu.

29 (189).

Sak' upite tecēdama:

„Man nebija likumiņ."

„Es tavā likumā

Dažu ritu noganiju."

30 (174). V. Sp. p. 9. 24

Ko, upite, tu dariji,

Strautiņš tik dzeedadams;

Ko dariji, matēs meita,
Serdeeniti tautas veda.

31 (174).

Gudra, gudra tautu meita

Aiz upites kājas ava;

Nevarēja klāti tikt

Nakaustitu kumeliņu.

4. Daugava.

32. (174). V. Sp. p. 12. 4.

Licu liceem upe tek,

Zaru zareem Daugaviņa

Aiz to li9u aiz to zaru

Nenāk mani bāleliņi.

33 (174).

Daugaviņai simtu durvu,

Divi simti stenderisu,

Ik pee katras stenderites

Pa buntei atslēdziņu.

1*
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34 (174).

Ej, plostiņ, ligodams,
Nava celma Daugavā;

Ej, māsiņa, dzeedadama,
Nava tautu celiņā.

35 (174).

Viņā pusē Daugavai
Sudraboti gaiļi dzeed,
Sai pusē padzeedaja
Pazeltita lakstigala.

36 (174). V. Sp. p. 13. 6.

Teci, teci, Daugaviņa,
Sarkanām putiņām.
Man eekrita so vasar

Sarkans rozu vainadziņš.

37 (174). V. Sp. p. 12. 3.

Upe, upe — Daugaviņa

Māsiņai celiņā ;
Zveedz kumeļi, rauda pate
Maliņā stāvēdama.

38 (174).

Ai Daugava, Daugaviņa,
Saņem savu straujumiņu,
Daža mamiņe raudāja
Aiz ta tava straujumiņa.

39 (174). V. Sp. p. 13. 11.

Teci, teci, Daugaviņa,

Sijādama neekadama,
Teci zeltu sijādama,

Sudrabiņu neekadama.

40 (174).

Ne upite veen tek strauja,
Strauja tek Daugaviņa,
Ne es veena barga biju,
Bargi mani bāleliņi.

41 (174;.

Es pārkāpu Daugaviņu
Ar ozola sķembelitii

Aj ozola sķembeliti,

Vaj tu vira nesajiņa.

42 (174).

Es pārkāpu Daugaviņu
Ar dzeltanu kļavas lapu,
Paleek mute nemazgāta,

Juras ogas nelasitas.

43 (189).

Ķegums mani pavadija
Rezna mani sagaidīja,

Ai, Parumba, velamate,
Ta gaid' manu dveselit.

44 (189;.

Put vējiņi, dzen laiviņu,
Necel viļņus ezara,

Barenisu laiva nak

Par ezaru ligodama.

45 (189).

Sudrabota zile dzeed

Viņa pus Daugavai,
Sai pusē preti dzeed

Apzeltīta lakstigala.

46 (194).

Berits manis kumeliņš,

Augstajam kājiņām,
Visas upes pari brida,

Daugava peldinaj'.

Daugavā peldināju,
Zida deķi noslauciju,

Pee needriņas laivu seju,
Pee auziņas kumeliņ,

Trūkst laiviņa no needriņas,
Koz auziņu kumeliņš.
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47 (188). V. Sp. p. 13. 6.i

Teci, teci, Daugaviņa,
Sarkanam putinām;
Man eekrita pērnruden
Sarkans rozu vainadziņš.

48 (189). V. Sp. p. 12. 4.

Licu, Uģu upe tek,

Zaru, zaru Daugaviņ;
Aiz ta lica, aiz ta zara.

Tur aug mana ligaviņa,

6. Sneegs.

49 (147).

Sneegi naca greezdamees,
Putni projām aizsteidzas;

Pavasari sneegs nokusa,

Putni naca dzeedadami.

7. Migla un rasa.

50. (174)

Migliņa neredzēju,
Kas norāva vainadziņu;

Saulite eeraudziju

Neveiklisa rociņa.

8. Vejš.
51. (171). 52. (174).

Talu vejiņs nopūta

Deeguloku vilaini,
Kam dziparu locijusi,
Tad eepustu kaimiņos

Vejiņs, puta, needra kauca

Ezariņa maliņa,

Tautas jūdza kumeliņu

Sķeet māsiņu gavilēt.

9. Kalns.

53. (171).

Kalna devu sav' māsiņu,

Leja ņemu ligaviņ.

Braucu kalnā, brauc lejā

Ber auziņas kumeļam.
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54 (174).

Apkārt kalnu, apkārt kalnu

Nekaustitu kumeliņ,

Es teesam par kalniņu

Apkaustitu kumeliņu.
55 (174).

Kalnā kapu, riņķi greezu,

Uz akmiņa gavilēju;
Lai teic visa tautu zeme,

Lai dzird mani bāleliņ.

56 (174).

Kalnu, kalnu, tautu zeme

Akmiņeem saauguse.

Jajeet, mani bāleliņi,

Kaustiteem kumeļeem.

57 (188).

Augsti kapu kalniņā,

Daiļu rāvu daboliņ,

But augstāki uzkāpusi,
But daiļāku noravus'.

58 (174).

Kupla smilga kalniņa,

Zelta rasa galiņā,

Kur bijāt ļauni ļaudis?

Ejat rokas mazgajeet.

59 (174).

Meitas matēs istabiņa

Ledaiņā kalni ņā;

Nevarēja klātu tikt

Nekaustitu kumeliņu.

60 (174).

Tricej kalni, eelejiņas,

Kad es augu baliņos;

Kad nogāju tautiņās,

Lai tricina lakstigala.

10. Rudens.

61 (171).

Ruden pupas, ruden zirņi,
Ruden balti kapostiņi;

Pavasar dveselite

Deedziņai karenei (karājas)

2 a.

1. Mežs.

62 (174).

Mezā eju, mezā teku,
Mezā visa mana preeka;

Mezā auga rudzi meezi,
Sirmi beri kumeliņi.
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2. Ozols,

63 (171).

Es atradu ganidama
Birzē zaļu ozoliņu;

Dateceju raudādama,

Domaj' savu arajiņu.

64 (174).

Pee mājam ozoliņi

Ka burkāni dārziņā;

Tā es augu pee māmiņas
Kā pirkstiņš, veentulitis.

65 (174).

Zems ozols, platas lapas,

Ilgi stāv rita rasa;!.

Jauni puisi, šauras acis,
Tee asaru dzerajiņi.

66 (174).

Ozolam zaru lauzu

Vaj vajaga, nevajag.
Kam vajag leepas laust,
Pate leepa es būdama.

67 (174).

Sen zeedeja' ozoliņš,,
Sen zeediņi pabirusi.
Nu leepiņa uzzeedeja,
Nu zeed visas pazarites.

68 (174). V. Sp. p. 33. 21.

Ozols Deevu nominēja,
Saulei sakņu neradit!

Vejs, izgāza ozoliņu,
Saule saknes balināja.

69 (174). V. Sp. p. 33. 20.

Es parsveezu zelta zirni

Par sudraba ozoliņ';
Tas noskrēja skanēdams,

No zariņa zariņā.

70 (174).

Tris māsiņas jostu nesa

Ap resno ozoliņu,
Vel ar tad nepanāca

Veena maza bāleliņa.

71 (174).

Izpraulejs ozoliņš.

Gaida bisu eeleenot.

īzvecejs tautu dels

Gaida mani uzaugot.

72 (174).

Sen zeedejis
Sen zeediņi pabirusi.
Nu leepiņa uzzeedeja,
Nu zeed visas pazarites.

73 (174).

Leni, leni ozols auga,

Lēni lapas darināja.

Grūti auga pee māmiņas,

Leni lasu padomiņu.

74 (174).

Ko darija ozoliņš
Pasā druvas vidiņā?
Ko mātei meitas dara,

Puišus veen kairināja.

75 (189).

Uz kalniņa, lejiņai
Rindām auga ozoliņi;

Pretim auga leepu rinda,

Kas ozolus kaitināja.

76 (189).

Resnajam ozolam

Trim kārtām zelta josta,

Ģuska cirta, bite dzēla,

Ni lapiņa nedrebej.
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3. Leepa.

77 (189).

Ligojees, ara leepa,
Pretim ara ozoliņu!

Darinees, tautu meita,

Pretim manu baleniņu!

78 (174).

Steidzees, leepa, abelite,

Vasariņa zeedu gaida;

Steidzees, mate, ar meitām

Tautas gaida malejiņas!

79 (174).

Leepa auga ar ozolu

Veenas šņores galiņa;
Es uzaugu ar tauteeti

Sos veenos kaimiņos.

4. Abele.

80 (174).

Kas man dos to āboli,

Kas ābeles virsotnē!

Kas man dos to meitiņu,

Kur aug veena māmiņai.
81 (189).

Novij maneem, mamulite,

Visu zeedu vainadziņ',
Abelites veen nevij ;

Abelite gauži raud.

82 (189).

Tev, ābele, balti zeedi,
Tev sarkani āboltiņi.

Tev, māmiņa, daiļas meitas,

Tev dizani veesi nak.

83 (194).

Maza, maza ta muižiņa,

Visapkarti eevas zeed,

Visapkarti eevas zeed,

Vidū zelta abeltiņ.
Eeks tas zelta abeltiņas
Peeci zelta āboliņ.

Divus devu baliņam,

Tris es pati paturēju.
Par to veenu zirgu pirku,
Par to veenu zirgu pirku,
Par to otru arajiņ,

Par to trešo es nopirku
Labu zemes gabaliņ.
Kad nav laba arajiņa,
Lai stāv zeme atmatā;

Kad nav laba ņemajiņa,

Lai stāv manis vainadziņš.
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5. Eeva.

84 (174).

Zeed eeviņa, zeed lazdiņa,
Nu es vaira nezeedeju;
Man zeediņi pabirusi
Tautu galda galiņa.

85 (174).

Kur eevam tee zeediņi,
Kas zeedeja pavasar!
Kur seevām ta lustite,

Kas jaunam meitiņām.

86 (174).

Zeed, eeviņa, pret eeviņu

Augstajā kalniņa.

Dzeed, māsiņa, pret māsiņu,
Svētu ritu gaididama.

87 (17-i).
Zeed eeviņ', zeed lazdiņ'

Avotiņa maliņa.

Eeviņai zelta zeedi,
Lazdai vara, sudrabiņa.

88 (188).

Eeva zeedu sareetusi

Gaida pilnu menesneeoi;

Meita puru peedarija,
Gaida tautu vedama.

89 (174).

Liku vaļu eeviņai,

Lai eeviņa nozeedeja.
Liku vaļu māsiņai,

Lai māsiņa puru taisa.

90 (174).

Zeed eeviņa, zeed lazdiņa

Paeglisu kalniņa;
Eevai zeed zelta zeedi,

Lazdai vara pakariņas.

91 (174).

Eeviņai balti zeedi,

Man baltas vilainites.

Kas, eeviņa, tev' apsedza,
Man apsedza māmuliņa.

6. Berzs.

92 (17i).

Eesam abas, mes māsiņas,

Bērziņa virinatees;
Katrei lika virsaunite,
Ta atraisa ligaviņa.

93 (174).

Kas pakāra, tev bērziņ',

Zaļa vara pakaviņ?
Kas eeveda, tev' meitiņ',
Ar variņu tautiņas?

94 (174).

Leni, leni bērziņš auga,

Lēni lapas darināja.
Leni augu pee māmiņas,

Ghidru ņemu padomu.

95 (174).

Ariskam bērziņam
Daudzi siku žagariņu;
Bus manos baliņos

Daudzi jaunu vedekliņu.
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96 (174).

Es atradu jaunu meitu

Ar bērziņu barotees.

lika zaru laust,

Viņa lauza virsotniti.

97 (174).
Tekam abas, mes māsiņas,

Bērziņa supotees;
Kurai lūza virsotnite,

Ta atraitņa ligaviņa.

98 (174).

Aiz upites balti berzi

Sudrabiņa lapiņām,
Tur p izveda mus māsiņu

Sudrabiņa kalējam.

99 (189). V. Sp. p. 43. 2.

Audz, bērziņi, nelapo

Rigas ceļa maliņā;

Lai tek Rigas zeltenites

Kurzemē žagaros.

7. Lazda.

100 (174). V. Sp. p. 47. 2.

No saknēm lazda zeed

Dzeltaneem zeediņeēm;
No sirsniņas man mileja
Tautu meita dzeltenite.

101 (174).

Cauri lizu, apkārt gāju
Smalkam lazdu krūmiņam,

Vel ir tad nedabūju
Pa prātam līgaviņas.

8. Kļava.

102 (174).

Kalna kapu raudzitees,

Vaj sarkana kļava lapa.
Ja sarkana kļava lapa,
Laiks meitiņu bildināt.

103 (174)

Kļava lapa tur nekrita,

Kur augusc kļaviņa.
Tautu meita tur netika,

Kur augdama domajuse.

9. Osis.

104 (174)

ISe
teicas tautu meita

Leeldeen nākt supotees.

Certeet, brāļi, osa kārtis,

Vitejeet saulite.
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12. Apse.

105 (174).

Trici, trici, apses lapa,
Vecainites maliņā;

Tā tric puiša dveselite

Uz jaunām meitiņām.

106 (188).

Man baliņis lugtin lūdza,

Nevit apsu vainadziņu,

Lai

Ar tautām runājot.

107 (174).

Paskatees, bāleliņ,

Vaj sarkanas apsu lapas;
Ja sarkanas apsu lapas,

Seglo savu kumeliņ.

14. Preede un egle.

108 (174). V. Sp. p. 52. 7.

Preede, egle meitu koki

Zaļi zeemu, zaļ' vasaru ;

Puišu koki purva kārkli,
Ir vasaru nelapoja.

109 (174). V. Sp. p. 52. 9.

Supo, egle, to cauniti,
Tur bus mana cepurite.

Aukle, mate, to meitiņu,
Tur bus mana ligaviņa.

110 (174).

Pasaskatu preeditē,
Preedei kupla virsotnite;
Pasaskatu lēnajā,
Lēnam skaista ligaviņa.

111 (174).

Preede, preede, egle, egle,
Tavu leelu lepnumiņu:

Vaj bij zeema, vaj vasara —

Zaļi svārki mugura.

112 (188).
Snauda preede, snaudaegle,
Snauda brāļa ligaviņ';

Preedi, egli vejiņs loka,

Kas snauduļa ligaviņ';

113 (187). V. sp. p. 52. 7.

Preed ar egli meitu koki,
Tee zaļ' zeemu, tee vasaru.

114 (189).

Apskubiju*) sila preedi,
Lai ta augi apsķubita.

Saderēju tautu meitu,

Lai ta auga saderēta

Lidz citam rudeņam.

115 (189).

Preede, preede, egle, egle,
Sen tu mani kaitina;

Vaj bij zeema, vaj vasara —

Zaļi svārki mugurā.

116 (189).

Preedes veen, egles veen

Lidz maneem baliņeem,
Veena pate berzu birzē

Sudrabiņa lapiņām.

*) £= apdarināt.
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15. Paegle.
117 (174;

B
Kas tur spid, kas tur viz

Paeglisu kalniņā?

Braļam spid stikla logi,
Masai pērļu vainadziņš.

2b.

4. Dabols

118 (174).

Āboliņš kalniņa —

Deviņām lapiņām.
Vaj Laimiņa mani laida

Ar to veenu bāleliņu.

119 (174).
Sarkanais āboliņ',

Tārpiņš tavu sakni grauz,

Slavenais teva dels,

Gauži raud ligaviņa.

120 (174).

Talu sveezu, tuvu krita

Sarkanajais āboliņš.

Talu gāju seevas ņemti —

Tepat auga kaimiņos.

121 (174;.

Ceļa malas āboliņi,
Kam zeediņu nedarin?

Ko bij man darināt,

Visi mina kājiņām.

5. Purens.

122 (174)

Miglājā ritmā

Nozeed zelta

Neredz gani ganidami,
Ne saulite tecēdama.

7. Madaras.

123 (174)

Aj, šikas madariņas,

Bedzeet kārklu krūmiņā,

Leela pulka meitu naca,

Visām kapļi mugurā.
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8. Puķes.

124 (174).

Puķit auga dārziņā,

Tur pušķoju cepuriti.

Meitiņ auga kaimiņos,

Tur es ņemu ligaviņu.

125 (174).

Balta puķe kalniņā.

Vaj zeed eeva, vaj ābele ?

Ne zeed eeva, ne ābele,

Balta naca brāļa masa.

126 (174).

Puķit auga, krūmu reeta,

Sķeet man ilgi dzivojot.

„Audz, puķite, nereet krūma —

Si pedeja vasariņa!"

127 (174).

Puķit auga, krūmu reeta,

Sķeet man ilgi dzivojot.

Audz, puķite, nereet krūmu,
Si pedeja vasariņa,

Si pedeja vasariņa,

Pedejs rozu vainadziņš,.

128 (174). V. Sp. p. 61. 3.

Vaj, Deeviņi, ko darisu,

Pate puķe mērķi rada.

Eet par viju zeededama

Viņas sētas dārziņā.

129 (189).

Sautenite, rutenite,

Abas zeed dārziņā;

Sautenite — matēs meita,

Rutenite barenite.

9. 10. Roze, rozite, rožu darzs.

130 (174).

Zirgi zveedza, suņi reja

Ap māmiņas rozu dārzu:

Sveši ļaudis sajājusi'
Gaida masas rozu sķit.

Negaideet, sveši ļaudis,
Neees masa rozu sķit!

Vakar masa rozes šķina,
Sodeen pina vainadziņu.

131 (174). V. Sp. p. 77. 9.

Es tev lūdzu, taleliņ,

Nesēj rozes ceļmala:

Cik eedama tautu meita

Savij rozes vainagā.

132 (174). V. Sp. p. 63. 10.

Sedz māmiņa rozu dārzu

Ar balto vilainiti!

Atnāks tautas, redzēs rozes,

Prasis rozu vijejiņu.

133 (174).

Mamuliņ, mamuliņ,
Tavu kuplu rozu dārzu,

Man nebij rozu dārza,

Man bij divas magonites.

134 (188). V. Sp. p. 61. 3.

Raugās mani bāleliņi,

Kādu mērķi rozes rada.



14

Eet par setu zeededamas

Bandeneeku klētiņa.

135 (174).
Ko tee brāļa suņi rēja

Ap māsiņas rozu dārzu?

Visapkārt tautas gāja,
Gaida rozu sķinejiņu.

Gaideet, tautas, negaidāt,
Vakar masa rozes šķina,
Veena puķite peetruka,
To nosūta baliņam.

136 (174). V. Sp. p. 63. 14.

Kam māmiņa rozes seji
Tik leelu gabaliņ.
Tris rozites veen bij set,
Tris meitiņas sķinejiņas.

137 (174).

Zeed rozites, zeed meitiņas

Mazajā ceemiņa;

Nej puskot cepurites,

Nej meitiņas lukotees.

138 (174).

Ir rozites, magonites,
Abas mani apraudāja.

„Kam tu gāji pee atraitņa
Ar to rozu vainadziņu."

139 (174).

Seju leelu rozu dārzu,

Ka varētu puskotees;

Nemu labu matēs meitu,

Ka varētu leelitees.

11. Magone.

140 (174)

Puķe, puķe, roze, roze,

Kur palika magonite?

Magonite eeteceja

Klingerisu dārziņā

141 (171).

ogu ravu, —

Saaugušu meitu ņemu.

Salda oga nobreedusi,
Gudra meita saaugusi.

142 (189).

Ogu, ogu, šiliņā!

Nava ogu lasitajas.

Jem, baliņ, ligaviņu,

Tad bus ogu lasitaja.

12. Ogas.

15. Rudzi.

143 (174). V. Sp. p. 68. 12

B-udzisam, roguļam
Ledus galvu nogulēja;

Kas kais meezu akotam

Siltajā saulite.
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144 (174).

Rudzi, rudzi, meezi, meezi,
Jau pasa pļaušanā;
Tautu meita, zeltenite,
Jau pasa ivesanā.

145 (188). V. Sp. p. 68. 12.

Rudzisam, roguļam,

Sneedziņs galvu nogulej.
Kas kais, meeza akotam

Saulite nedzivot.

146 (174). V. Sp. p. 68. 12.

Rudzisam, roguļam,
Lediņs galvu nogulēja;
Kas tam meeza akotam

Saule klaja paladziņu.

147 (188).

Ai, rudziti, roguliti,
Sen tev bija nozeedet;
Gik dazami man pasami,
Nerūc vairs dzirnaviņas.

16. Meeži.

148 (174)

„Kas tee divi skupstijās
Musu nama pakaļā?"

n
Meezu jumis skupstijās

Ar apiņa cekoliņu. "

17. Auzas.

149 (174).
Auzu seju leelu lauku,

Jemi atraitni ligaviņu;

Vaj auziņa ne labiba,

Vaj atraitne ne ligava!

150 (174).

Es nosēju daudzi auzu,

Balta mana ligaviņa,
Lai ta melna neapput,

Lijadama, neekodama.

18. Griķi (Driķi)
151 (174).

Driķu druva, brāļu masa

Divējādu ratu nesa:

Pirmak nesa zelta segu,

Pec pelaku vilainiti.

152 (174). V. Sp. pi 71. 3.

Ko tu, driķi, driķojees
Ap manam māsiņām?

Vairāk man šikas naudas,

Ka tev driķu senaliņu.

153 (174). V. Sp. p. 71. 2.

Driķu, driķu so vasar,

Sajāj treju preceneeku.
But augusi rudzi, meezi,

But deeviņi sajājusi.
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154 (174). V. Sp. p. 74. 5.

Kaņepite, garaudzite,
Gara auga vasara.

Es tik gara neizaugu
Par deviņas vasariņas.

Apinits viru kula

Leela ceļa maliņa.

157 (171). V. Sp. p. 76. 3.

Zeedi, mana linu druva,

Zilajeem zeediņeem!

Tur man bus brūni svārki,
Tur naudiņa nodzertees.

158 (174).

Linu, linu druviņa,

Meitu, meitu māmiņai,
Meitu, meitu māmiņai
Kas liniņus darināja.

159 (174).

„Deevs, palidz tev, tauteet,
Linu zemi eoejoti!

„Paldees, tautu dzeltanit,
Pati būsi plucejiņa."

160 (174).

Mazajam linisam,
Tam ir siksta pakuliņa;

21. Kaņepes.

22. Apins.

156 (174). V. Sp. p.
75. 4

23. Lini.

155 (188). V. Sp. p. 74. 5.

Kaņepite, garaudzite,
Gara auga vasara.

Man māsiņa neizauga

Par deviņas vasariņas.

Meezits kleedza, meezits brēca

Nenosit arajiņa.

Mazajam baliņam,

Tam ir gudrs padomiņs.

161 (174). V. Sp. p. 77. 7.

Lineem seju to druviņu,

Magonēm nozeedeja;
Nakti meegu negulēju,
Par druviņu domādama.

162 (188). V. Sp. p. 77. 4.

Lina druva preecajas,
Noliks mana muguriņ'.

Likst, tu pate, linu druva,

Taisna mana muguriņa.

163 (174). V. Sp. p. 78. 14.

Mazajam liniņam

Zelta poga galiņa;
Bus manam pūriņam
Parzeltiti gabaliņi.
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165 (174).
Pavasarā linus seju,

Aprakstiju kumeliņu;

Naks rudenis, savedisu

Ar kurpitēm plucejiņu.

166 (174).
Pavasar linus seju

Ar kaustetu kumeliņu;
Naks rudenis, atvedisu

Ar kurpēm verpejiņu.

167 (174).

Nedod, Deeviņ, tadu deenu,

Kādas deenas liniņam:
Plūc matiņus, cert galviņu,
Met kauliņus ūdeni.

168 (174). V. Sp. p. 78. 14.

Es redzēju liniņam

Zelta rasu galiņā;
Bus manā pūriņā

Apzeltiti gabaliņi.

25. Kartupeļi.

169 (174).

Tupenisi racenisi,

N.ovelasi Daugavā;

Mazi bērni noraudāja,

Vēderiņus kasidami.

26. Kaposti.

170 (174).

„Sķinu, šķinu, kapostiņi
Saime raud istabā."

„Ed tu pate kapostiņus,
Kubulā gulēdama."

171 (174).

Kapostiņ, kapostiņ,

Tārpiņš tavas lapas grauz,

Tārpiņš tavas lapas grauz,

Uz tevim gulēdams.

3 a.

3. Udris.

172 (174).

Ai, kaimiņi, ai, kaimiņi, Udrits upes dibinā,

Zelta kurpes kājiņā.Kad upiti izsmelsim!

Bakstu krājums V. 2
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3 b.

1 Bite.

173 (174).
Laudim leels brinumiņs,

Bite eet übagos,
Zelta needre rociņa,

Vaska kurpes kājiņa.

174 (174).
Skreen bitite, sit sparniņus

Pee resna ozoliņa,
Traucē doru dejejiņu,
Lai neguļ deenas vidu.

175 (174).
Bite medu aizlaiduse

Par deviņi ezeriņi.
Ik rudens medu laida

Deviņām laiviņām.

176 (189).

Es aizgāju uz kalēju,
Nokalos ķirvelit;
Nocirt zaļu ozoliņ

Ar visām bititēm.

Man bij medus, man bij vaska,
Man bij medus, man bij vaska

Man bij vaska ritentiņš.
Pardev' vaska ritentiņ,

Nopirk' cauņu cepurit.

177 (174).
Sadzira' div bagāti,

Zeemu ceest nesasalt:

Bitit' koka namiņa,

Rudzit' zemes gabala.

178 (174). V. Sp. p. 85. 13.

Sun, bitit, ver, bitit,

Man veetiņu maliņa;
Ta tu suni, ta tu ver,

Ka neraudu dzivojot.

179 (174).

Palaid, bite, palaid, bite,

Kameniti zeediņos!

Palaideet, sveši ļaudis,
Vel māmiņas apraudzit!

2. Skudra.

180. (174)

Skudra ceļu pārtecēja
Man eimot veetraudzās.

Dod, Deeviņ, atsavest

Kā skudriņu ligaviņ!

3 c.

1. Putnis.

181. (174),

Siki putni, leeli putni,
Visi brauca žagaros;

Mazajam putniņam

Apsagaza vezumiņs.
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2. Lakstigala

182 (171).

Dzeedi skaņi, lakstigala,
Mana rozu dārziņa !

Ja tu skaņi uedzeedasi,

Izlaidisu vanagam.

183 (174). V. Sp. p. 81. 1.

Lakstigala tricināja

Rigas torņa galiņa.

Nac ar mani saj zemē,
Dzeedas' lazdu krūmiņa.

184 (189).

N. N., sej tu meezus,

Nu dzeed tava lakstigala.
Pelēks putnis, gara aste,
Ta bij tava lakstigala.

3. Irbe

185 (174).

Irbe, irbe — tautu meita;

Vanadziņi — bāleliņi.
Eet irbite tautiņas —

Sak vanagi lidināt.

186 (174). V. Sp. p. 92. 8.

Es eegaju irbu saut

Smalka preezu šiliņa,

Kuru saut, kur' atstāt,

Visām skaisti cekuliņi.

187 (174).

Zile zubi gan peevila
Ar ozola kodoliņ'.

Mani tautas nepeevila
Ne ar zelta gabaliņ.

188 (174).

Nav visām irbitēm

Pazeltiti spārnu gali.
Nav visām meitiņām

Matēs austas vilnanites.

189 (189).

Irbit savu cekuliņ'

No skujiņas darina,
Man māmiņa darināja
No skaista dzipariņa.

190 (194). V. Sp. p. 92. 8

Ar laiviņu eelaidosi

Irbju šauti jūriņa;

Nesamanu, kuru šauti,

Visām daiļi cekuliņi.

To irbiti es nosavu,

Kas gar malu lidinās.

191 (174).

Tu irbite zeltsparnite,
Tu gul juras dibinā,

Tu gul juras dibinā,

Es ozolu laiviņā.

Es laidisu zelta aķi

Lidz taveemi sparniņeemi,
Lidz taveemi sparniņeemi,
Lidz sparniņu galiņeem.
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4. Zile.

192 (174). 193 (174).

Zile zubi aicināja Sudrabota zile dzeed

Staļa spāres galiņa.Par Daugavu reekstu sķit;

Atzkreen zube raudādama:

„Jau reekstiņi nobirusi."

Zelta pušķi locijas

Zem kumeļa kājiņām.

5. Vanags.

194 (174). V. Sp. p. 97. 10

Vanadziņi lidināja,

Baltu vistu meklēdami;

Gudras bija baltas vistas,

Satecēja kaņepēs.

195 (174).

Pelēkais vanadziņ',

Kam tu augstu lidināji?

Lidin augsti, lidin zemu,

Vel neeesu šoruden.

196 (174).

Vanadziņs lidina

Uz to manu vainadziņ;
Sveedu šautru vanagam,

Valka pate vainadziņ.

197 (174).

Vanadziņs brinijās,
Pūcei auga skaisti bērni.

„Kas tev bēdas, vistu zagli,
Kada mate, tadi bērni."

198 (174;.

Stalti brauca vanadziņs

Sneedzes meitas kamanas,

Apsagaza kamaniņas

Sila dela tirumā.

199 (174).

Darin daiļi, mamulite.

Savas divi zeltainites!

Aiz kalniņa nometās

Div' pelēki vanadziņ'.

8. Balodis.

200 (174).

Skreen par muižu, balodit,

Sajauc kungu valodiņu;
Sodeen kungi teesu spreeda

Jaunajam baliņam.

201 (188).

Ruci, ruci, baloditi,

Tava seeva nevesala;

Kapec gāja tava seeva

Manā griķu druviņā.
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202 (174). V. Sp. p. 99. 2.

Puti, puti, baloditi,

Manā driķu druviņā;

Kad es eesu driķu pļaut,
Nocirtisu cekuliņ.

203 (188). V. Sp. p. 99 2.

Duci, duci, baloditi,
Manā griķu druviņā;

Kad es eesu griķu pļaut,
Nocirtisu deguniņ'.

9. Gulbis.

204 (174). 205 (189).

„Kas bij balts nevelēts?"

„Gulbits balts nevelēts"

„Kas miļ', mātei neauklēts?"

„Znotiņs miļ' neauklēts."

Gulbits puta, dzērve kleedza

Dziļ- ezara maliņā.

Gulbits puta dziļ-ezara
Dzērve siltu vasariņ.

10. Rubens.

206 (174)

Rubenitis rubināja

Zaļa berza virsotnē;

Citus brāļus aicināja:

„Te saldani pupurisi.'

120 Dzerve.

207 (174)

Leela pulka dzervu skrēja
Par naburga tirumiņu.

Naburgs prasa raudādams:

»?Kur jus, dzērves, aizskreeneet?"

14. Dzenis.

208 (174)

Dzenits saka knipu, knapu,
Raibi svārki mugura;

209. (174).

„Kuko, zelta dzeguzite,

Cik man ilgi jadzivo?"

„Tris gadiņi pee māmiņas,
Visu muzu tautiņās."

Es strādāju deen un nakti,
Man nav krekla mugurā.

210 (189). V. Sp. p. 103. 5.

Kuko, mana dzeguzite,
Tu kūkoji, es raudāju:
Tev peetruka treju koku,
Man deviņi bāleliņi.

15. Dzeguze.
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16. Sneedze.

211 (171).

Bij man sneedze audzējama

Viņupus Daugaviņas;

Es paberu beramo,

ļ Dzeltano lmsekliņu.

Tur vajag sirma zirga,

Daiļa puiša vedejiņ.

19. Zvirbuls.

212 (171)

Augstu brauca zvirbulitis

Sneedzas meitas kamanas;

Apgāzās kamaniņas

Ķikutiņa druviņa.

20. Ceelava

213 (170).

Lustigs tevs, lustiga mate;

Es saguvu ceelaviņu,

Es saguvu ceelaviņu
Seena vaļa galiņa.

214 (188). V. Sp. p. 90. 11.

Dzeltanaji ceelaviņa,

Nac telites paganit.
Tu zināji daboliņu

Deviņami lapiņami.

215 (189).

Ceelaviņa, gludgalvite,

Tilta kaju nolauzuse;

But' ar galvu nolauzuse

Aiz ta leela veligum.

216 (171).

Dzeltana ceelaviņa,

Metees stūres galiņa!
Es tev bušu noturēt

Rigas piles maliņa.

21. Ciruls.

217 (171). V. Sp. p. 106. 2.

Augsi*) dzeed cirulitis

Aiz viseem putniņeem.
Deevam gudris padomiņis
Aiz so visu pasaulit.

218 (174).

Cirulits, mazs putniņš,

Augstu skrēja dzeedadams,

*) Augsi — augsti.

Augstu skrēja dzeedadams

Zemē sveikdams vasariņu.

219 (174).

„Ciruli, viruli,

Kad ņemsi seevu?"

„Pavasar, pavasar,

Ceelavas meitu."
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23. Gailis un vista.

220 (174).

Tapa, tapa, vist' ar gaili,
Kur jus abi tapaseet?
īsas kājas, dziļš sneedziņs,
Talu salmu gubenite.

221 (174).

„Kur, gailiti, tu tecēsi

Medainām kājiņām?"

„Teku ceema meitas celt,
No ritiņa rasiņā.

222 (174).

Sudrabiņa gaiļi dzeed

Zelt-upites maliņā,
Lai ceļas Saules meita

Zida deegus šķeterēt.

223 (174).

Ai gailiti, kikerigu,
Kam tik agri padzeedaji!

Nule mana ligaviņa
Preeksu greeza, mutes deva

224 (174).

Raiba vista pirinaja
Mana staļļa dibi nā;
Sev pirina pilnu perkli,
Man telisu pilnu stalli.

225 (188).

(Jabu, čabu vist' ar gaili,
Kur mes abi cabosim,
īsas kājas, dziļa zeema

Talu salmu gubenit.

226 (189).

Ar gailiti Rigā braucu,

Tris zirnisi vezumā.

Pats eegaju krodziņā,

Zirgs apēda vezumiņ.

24. Varna

227 (189).

Šķitu vārnas nolipušas
Savu leelu tirumiņu;
Mana seeva, mani bērni-

Mani vārpu lasitaji.

228 (174)

Nebūs labi, nebūs labi,

Vārna brēca ozolā:

Bus kungeem karā eet,

Negulēt spilvenos.

26. Silis.

229. (174).

Sili, sili, bus tev teesa,

Kam šiliņu dedzināji!

gaspazai
Samta kurpes sadegušas.
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2. Vilks.

229 (174).

Vilciņš kauca šiliņa,

Kalpa ķevi gaididams.

Kauc, vilciņ, vaj nekauc,

Kalpa ķeve maciņa.

230 (174).

Peeci vilki vilku vilka

Par slidinu ezariņu.

„
Saņemam veenpratigi,

Veenam asti noraunam!"

231 (174.)

Ura, Juri, nenes karu!

Man neganta saimineece!

Tu nonesis apēdis,
Man muguru oderes.

232 (174)
Peeci vilki danci veda

Ap manēju seena kaudzi

Kad but' kungi zinājusi,
Tur but' laba maju veet'.

233 (174).
Vilks ar kazu pa krumeem,

Es ar ceema meitiņām.

Laid, vilciņ, tu kaziņu,

Es jau meitu sen palaidu.

234 (174). V. Sp. p. 124. 53.

Vilciņš saka tecēdams :

„Gaļas gribas, gaļas gribas!"

„Vaj, tu aklis, neredzēji,
Kur stārasta kumeliņš."

235 (188). V. Sp. p. 110. 3

Es redzēju sapena,

Klibu vilku atlecot.

Pats pirmais preceneeks

Atjāj klibu kumeliņ.

3. Breedis.

236 (189).

Es aizjūdzu raibu breedi

Zaļas vara kamanas;

Aizgrožoju zida grozus,

Lai nevar saraustit.

Saraustija zida grozus,

Eeskreen pats eglaja.
Ta sacija eeskreedams:

„Neveens mani nepanāks!"

„Panaks tevi svina lode,

Div' tērauda pederites."

4. Vavere.

237 (188) 238 (189)

Vakars naca, vaverite

Steidzas egles galiņa;
Rudens naca, bāleliņi
Baro labi kumeliņ.

Citi jūdza sirmus, bērus ;

Es aizjūdzu vaveriti,

Es aizjūdzu vaveriti

Rakstitas kamanas.
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5. Caune

239 (174)

Cauņu, cauņu, ne vāveru,

Baliņ, tava cepurite.

Linu, linu, ne pakulu

See deviņi gabaliņi.

6. Sermuls.

240 (174). V. Sp. p. 115.

Peeci gadi sagulēju

Sarmuliņa aliņa,

No māmiņas slepdamees,
Kam dod jaunu tautiņas.

7. Kumeliņš (zirgs)

241 (171).
Aiz ko manis kumeliņis

Tek pa ceļu dancodams?

Ar meitām malti gāju,
Miltus beru ķesinā.

242 (174).

„ Kumeliņ, kumeliņ,
Kur tu liki jajejiņ?"
„Aiz kalniņa dukstiņā,
Kam auzām nebaroja."

243 (174).
Loki, tauteeti, neloki

Nebarotu kumeliņu;
Leec stalli, baro labu,
Loki citu vasariņu.

244 (174).

Sirmo, bero apskaustiju,
Dukanisa neskaustiju;
Lai tecēja dukanitis

Pa sirmisa pēdiņām.

245 (174).

Ūdens lase nestāvēja
Uz ta mana kumeliņa.

Vaj ta bija mana laime,

Vaj ta manas ligaviņas.

246 (174).
Citi puisi piekās vija,

Es baroju kumeliņu.

Man tecēja kumeliņš,
Ir ar berza žagariņu.

247 (174).

Bērajam kumeļam
Lidz zemei zida puski.

Nu, lustiga tautu meita,

Grib ar mani lidzi nakt?

248 (174).
Tris vasaras sabaroju

Stalli labu (jeb bero) kumeliņu

Ceturta vasarā

Pee māsiņas dancināju.

249 (174).
Ne tā bus, kumeliņi,

Kā citām vasarām;

Kaisu peesus kājiņās,
Likšu seglus mugurā.

250 (174).
Citi puisi piekās vijas,

Es baroju kumeliņu.

Citi piekās plikšķināja,
Man tecēja dancodams.
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251 (174).

Es savam kumeļam

Sķersu jura seenu pļavu

Sit, vilnit, maliņa,

Man nevaid kasejiņas.

252 (174).

Edeet, mani sirmi zirgi,

Dumbra purva maliņā.

Aiz ta leela dumbra purva

Tur aug mana ligaviņ'.

253 (189).

Sirma, melna, balta aste

Bandeneeku kumeļam,
I man tada peederetu,
Saimeneeku dēliņam.

254 (174).

Bij man labs kumeliņš,
Deeva dots, ne kundziņa.

Bij man skaista ligaviņa,
Laimes dota, ne māmiņas.

255 (174).
Tumsa nakts, zaļa zale,

Laukā laizu kumeliņu.
Deevs dod manam kumeliņam

Apaļam barotees.

256 (174).
Sasatruka kumeliņš

No pelēka akmentiņa,

Saraustija zelta pušķus,
Sasit vara kamaniņas.

257 (174).

„
Zirdziņ, tavu daiļu kuplum,

Kur tu tads barojees?"
„Aiz kalniņa tirumā,
Tur bij mana auzu guba."

258 (174). V. Sp. p. 121. 36.

Kājām speru staļļa durvis,
Nemu teva kumeliņu;
Par baliņu nebēdāju,
Zinos teva klausijuse.

259 (194).

Vaj tas manis kumeliņš

Spēles naudu veena maksa?

Maksa manis kumeliņš

Pari simtu gabaliņ,

Maksa mana braucejiņa

Pari zelta gabaliņ'!

260 (174).

Zirdziņa, meitiņa

Leeli preeki māmiņai:
No zirdziņa isi ceļi,
No meitiņas veegla deena.

261 (174).

Es savam kumeļam

No ņeedrisu stalli daru;

Pus vejiņs, skan ņeedrites,

Danco mans kumeliņš.

262 (174).

Es nejāju garu ceļu,
Neskaustitu kumeliņu.

Es neņemu no taleenes

Nezināmas ligaviņas.

263 (174)
Mele, mele — tautu meita

Saka, bēris netekot.

Es nolauzu berza riksti,

Berits rikšus darināja.

264 (174). V. Sp. p. 122. 44,

Kumeliņa galvu glaudu

Tirumiņa galiņā,

Lai tas mani veegli nesa

Grar to meitu māmuliņu.

265 (174). V. Sp. p. 120. 28

Teci, teci, kumeliņ,

Ne-eeteci tai ceemā;

Tai ceemā laiskas meitas

Pa lodziņu meslus bera.

266 (174), V. Sp. p. 227. 1.

Tevs dēlam naudu deva;

„Pirc, dēliņ, ligaviņu."
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Dels nopirka kumeliņu,

Suka teva tirumiņu.

267 (194).

Tumsa, tumsa, kas par tumsu,

Fs par tumsu nebedaj.

Man pašam sirms zirdziņš,

Zvaigzņu deķis mugura,

Kajam šķila uguntiņ,
Kamēr leca mēnestiņš.

268 (194).

Kalejiņi, baleniņi

Apkal manu kumeliņ,

Apkal manu kumeliņ

Ar veceem daldereem,
Ar veceem daldereem,
Ar sudraba nagliņām.

Es izjāju Rigas pili,
Neveens mani neredzej'.
Naudas mate, ta redzēja,

Ta ar mani nerunaj',
Ta ar mani nerunaj',

To saminu kājiņām.

Meitu mate sagšas auda

Ledus kalna galiņa.

Kam bij kaltis kumeliņš,

Tas varēja klātu tikt.

Man bij kaltis kumeliņš,

Es par kalnu nebedaj',

Sakapāju ledus kalnu

Deviņosi gabalos.

269 (194).

Vakar pirku kumeliņu,

Sodeen kunga vezmu velk.

Kurs leelaku vezmu vilka,

Tam netrūka pakaviņi.

Kumeļami sveedri bira,

Man birst gaužas asaras.

Ņemu savu zida deķi,
Slauķu sveedrus kumeļam.

8. Govs

270 (171).

Reeti, reeti, reetaļina !
Dod man pilnu slauktuviti;
Mazi mani bāleliņi,

Baltas putras edajiņi.
271 (174).

Dod, Deeviņi, man telites,
Ja ganiņa man nebij;

Gan es pate paganisu,
Rita rasu vitedama.

272 (189).

Gotiņ, mana zeedaliņa

Zeedainam kājiņām,
Pate kapa kalniņa,
Zeedi bira lejiņā.

9. Avs.

273 (171).

Vuceniņ, bareniņ*),
Kas tava i ļipiņa?
Vuceniņa ļipiņa

Simtiņs baltu vilnanis'.

274 (174).
Ceema meitas man vaicāja:

„Vaj bus jeri, kazleniņi?"

„
Vilki, vārnas viņu zina,

Es ar kazām nepinos."

275 (171).

Citas meitas man prasija:

„Cik ir jeru, kazleniņ'?"

„
Vilki, vārnas viņus zina,

Es ar lopeem netinos."

*) „Bareniņa atvasināts no «dapaHt."
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10. Kaza.

276 (171).

Ķiz, kaziņa, kārklu graust,

Negrauz brāļa ozoliņu;

Lai stāv brāļa ozoliņi:

Bititēm jaligo.

277 (188).

Ej, kaziņa, kārklu graust,

Negrauz zaļo ozoliņ;

279 (171).

Cuka ceļu pārtecēja,
Man ejot rijas kult;

Andreev-deenas negaidija,
Ka kupeja bļodiņā.

280 (174). V. Sp. p. 131. 2.

Ej, cuciņ, rakuliņ,

Ne-ej draugu druviņā:

Tev kājiņas nositis;

Man noraus vilnaniti.

Lai stāv zaļis ozoliņis,

Manām teva bititēm.

278 (188).

Tis, kaziņa, karkliņos,

Es tev kārklu neaizleedz;

Tik tu pate peesargees

No ta meza kuceniņ'.

12. Cuka.

281 (189).

Cuciņ, mana rakulite,

Neroc kalpa druviņā;
Tev kājiņu nositis,

Man noņems vainadziņ.

282 (171)
Cuka preeka nevarēja:

tek siveniņi.
Kā tee sķersu netecēs,

Zirņu druva ceļmalā.

13. Sunis.

283 (174).
Sunisam maizes devu,

Ne ļaunam cilvēkam:

Sunits maniin maju sarga,

Ļauni ļaudis izposta.

284 (189).
Aj, suniti, venteriti,

Atdod maizes gabaliņ,

Kam palaidi vaveriti

Sausas egles galiņā.

285 (174).

Divi melni suņi reja
Aiz dukstiņas šiliņā;

Nedriksteju drizi eet,

Ne eemavu žvadzināt.



29

14. Kaķis.

286 (171).

Kaķits brauca baznicā,
Platu galvu, basu kaju.
Kas kaķam kājas ava,

Kas galviņu izsukāja?

287 (171).

Incits*) kaķiti norēja,
Saldas gaļas gribēdams.
Cik ( = tik), inciti, saldas gaļas
Kā astites galiņā.

288 (171).

Ej, kaķit, raunacit,
Kam apēdi placenit!

Es sķitosi ritu braukt

Ar tauteeti laulatees.

289 (174). V. Sp. p. 133. 5,

Ar kaķiti malti gāju,
Ne ar brāļa ligaviņu:

Kaķisam gara aste,

Veegli vilka dzirnaviņas.

290 (188).

Ar kaķiti malti gāju,
Ne ar slinku malejiņ:

Kaķisam gara aste,

Veegli dzirnas ritināja.

15. Zaķis.

291 (188).

Janits gāja zaķu saut

Pa to zaļu rudzu lauk'.

Atnāk Janits raudādams —

Zaķits purnu izbadij'.
292 (189).

Zaķisam bērns nomira

Zeemas svētku vakarā;

Visi lauki miglu meta,
No zaķis,a asarām,

293 (188).

Cilpu, cilpu zaķits leca

Par aparu apara.

Ta cilpoja dela mate,

Dēlam seevu meklēdama.

291 (189).

Zaķits kleedza, zaķits brēca;

Zaķisam muiža deg.

Zaķisam sadegusi
Lecamee kamzolisi.

4
a.

Bernins, krastabas, krusttevs, krustmate,
kumi un kumas.

295 (171).
Bērni mani, kosaliņi,**;

Viseem pliki vēderiņi.
Paldees ceema ļautiņeem,
Ka tee mani nesasmeja!

*) incits apzime ari kaķi.

**) kosaliņi =kovarnisi.

296 (174). V. Sp. p. 140. 40.

Supo mani, māmuliņa,

Vizulisu supoliti!
Naks tautiņas, dos naudiņu,

Ņems ar visu supoliti.
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297 (174).

Masiņ' mani kurnam ņema,

Vārda mana negribēja.

Kam, māsiņa, kurnam ņemi,
Kad vārdiņa negribēja ?

298 (174).
Kam tee tadi rudzu lauki

Kā ezari ligojas?
Kad but' leela man māsiņa,

To es dotu pļavejiņ.

299 (174).
Audz tu leels, krustdeliņ,

Aiztec mani, kur eedams,

Es sodeen tevis deļ
Pee krustiņa zvērējos.

300 (174). V. Sp. p. 143. 57.

Kumeliņš ceļu tek,

Ceļam gala nezināja;
Māmuliņa delu auklē,

Padomiņa nezināja.

301 (171). V. Sp. p. 134. 2.

Es redzēju, veca mate

Launagā pirti kura.

Dod, Deeviņ, veselibu,
Tur bus man kristaberns.

302 (174).

Supo, mate, auklē, mate,
Nemet mani ūdeni!

Ja pašai nevajaga,
Dod otram ganiņos.

303 (174).
Man baliņi pakārusi

Uz udeņa supoliti.
Trūkst virvite dārdēdama,

Krit māsiņa ūdeni.

304 (174).

Kam tee tadi meezu lauki,

Kā ezari ligojās?
Kad but' leela man māsiņa,

Tad es dotu pļavejiņu.

305 (174). V. Sp. p. 140. 40

Maza, maza es gulēju

Supolisa dibinā.

Naks tautiņas, dos naudiņu,

Nems ar visu supoliti.

306 (174).

Man baliņi pakārusi
Needru kaulu supoliti —

Saberzisu saujiņā,

Palaidisu vējiņā.

4 b.

1. Ligaviņa, laudaviņa, zeltainite, brute,

meita.

307 (171).

Nosaviju pinekliņu
No tam luku nodarām,
Atsavedu ligaviņu
No tam lauzu izpeļam.

308 (171).

Aj Deeviņ, aj Laimiņ,
Kad es bušu saimneece?

Kad es savu liku pirkstu

Ap ķerniti ritināšu?

309 (171).

Gruli, mana ligaviņa,
Man mccdzinis i nenāk.

Manu zirdziņ i nojāja

Viņu pus Daugaviņu.

310 (171).

Pulciņā noraudziju,
Kura brāļa ligaviņ',

Kura daudzi nerunāja,

Nebarstija valodiņas.
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311 (171).

Meitas sed vakarā

Seetiņa raudzidamas;

Jau seetiņs pasu ritā (pusritā)
Vel meitiņas negulēj.

312 (171).
Pirmā gāja tautu meita,

Pec negāja raudādama,

Atraduse ganidama
Leelu koku lidumiņ'.

313 (171).

Necel krēsla, nesēdēju,

Nejūdz mana kumeliņa.

Es ar tavu māmuliņu

Stāvēdama parunaj'.
314 (171).

Sargaitees, jaunas meitas,

Mice lida istabā.

No tās mices lidumiņa

Trūks veenai vainadziņa.

315 (171).
Vakar mani mate kula

Pa natrām valkādama;

Sodeen jāja precineeki

Zaļa zida mēteļos.

316 (171).

Masas veen tai ceemā,

Kur bus ņemt ligaviņu;

Cep māmiņa kveesu maizi,

Stellēsim par Daugavu.

317 (171).

Nesasaki, tautu meita,
Manu dotu gredzeniņ!

Sakees pati atradusi,

Istabiņu slaucidam!

318 (171).
Ne es auzu malejiņa,

Ne atraisu ligaviņa;
Tiru rudzu malejiņa,
Jaunu puišu ligaviņa.

319 (171).

Vaj Deeviņ, nu es bušu

Pusvaceesa ligaviņ!
Man vizites sasasita

Ar Vaceesa kurpitēm.

320 (171).
Staigā taisni, tautu meita,

Nemet kupra mugura!

Negrib manis balelinis

Ar kupriti mugura.

321 (171)

Kam, tauteet, mani ņemi,

Ka tev cita cerojama?
Jau ta tava cerejama
Dz manim gauži raud.

322 (171). V. Sp. p. 153-46

Gauži raud kroga meita,

Garam jāja precineeki.
To tai dara melnas kannas,

Nesiaucita istabiņ!

323 (171). V. Sp. p. 158-79

Parad' man, bāleliņ,

Kura tava ligaviņa!"

„Eet papreeksu dzeedadama,

Abeļ-zeedi rociņa!"

324 (171). V. Sp. p. 33.-23.

Es ar puiseem nerunātu,
Zem ozola stavedam'.

Ozolam ir platas lapas,
Puiseem blēņu valodiņa.

325 (171).

Pirksti, pirksti, nagi, nagi,
Tee man skaistu darinaj',
Tee man skaistu darināja,

Tee slavenu sludinaj' —

jeb: Tee reez manu augumiņu

Oit ariņu maliņa.

326 (171).

Veens pats zelta gredzeniņs

Mazajā pirkstiņa,
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Es nedošu ta novilkt

Lubaneesu smurguļam;
Ja novilka, lai novilka

Peebaldzenu teva dels.

327 (171).
Luban's puisj bēdājas,

Kur bus zirgeem redelites;

Luban's meitām reti zobi,

Tur bus zirgeem redelites.

328 (171).

Meitiņ, tavu razumiņu

Vaj bij cūkas apēdušas;
Pret sauliti verpust' greeza,

Galvu dura kodaļā.

329 (171). V. Sp. p. 155-62.

Vuskin,*) tavu baltu vilnu!

Mamiņ, tavu darijum'!

Kā eeviņa nozeedej'
Tautu galda galiņā.

330 (171).
Melnacam cuka zuda,

Man izgaisa ligaviņa.
Melnacs cuku meklēdams

Atrod manu ligaviņu.

331 (174).

Eesu, eesu, kā ne-eesu

Daugaveesa precejama;
Zeemu braucu kamanās,
Vasar zeedu laiciņā.

332 (174).

Nepazinu ligaviņas

Auziņās ravējot.
Balta bija auzu skara,
Balta mana ligaviņa.

333 (174).
Taisi veetu, laudaviņa,

Taisi sev, taisi man,

Sevim, man taisidama,
Tais' manai māmiņai.

| 334 (174).
Maku art, maku set;

Vizu pit nemācēju.
Atved man, mamuliņ,

Vizpiniti ligaviņu.

335 (174).

Ļaudis sauca laudaviņu.
Kas ta tada laudaviņa?
Es peesaucu ligaviņu, —

Ka ligot eeligoja.

336 (171).

Valka gudri, tautu meita,

Manu dotu gredzeniņ'
Ja vaicā tevs, māmiņa,
Sak' pirkusi bāleliņ;

Ja vaicāja baleliņis,
Sak' z9mē pacēlušu.

337 (171).

„Kur tu eesi, jumpraviņ,

Preeksautiņu saņemus'?"

„Tek uz kalnu raudzitees,

Pazeltiti kungi brauc."

338 (171).

Staigā govis maurodamas,

Zaļas zāles meklēdamas,

Staigā meitas raudādamas;

Jaunu puišu meklēdamas.

339 (174). V. Sp.p. 157—79.

„Parad' man, bāleliņ,

Kura tava ligaviņa ? "

„Eet papreeksu dzeedadama,

Abol-zeedi rociņā."

340 (174;.

Iztecēja pa varteem

Negrožots kumeliņš.

Tā iztek meitu gods,
Kad ar godu nedzivoja.

*) Vuska, leetots Lubane aitas, aitiņas veeta.
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341 (174).

Meitiņ, jauna tu būdama,
Necel naidu balinos;

No taleenes veesi naca

Kaimiņos pelajiņ'.
342 (174).

Nedod, Deevs, tadu meitu,
Kādas meitas saimineekam:

Uz ceplisa kājas ava,

Bedrē miza raudādamas.

343 (174).
Ar godiņu jaunas meitas,

Ne ar zeltu sudrabiņu.

Zeltu, sudrabu dabūju
Godu vis nedabūju.

344 (174).

Sķiramees, ligaviņ,
Nava laimes dzivojot!
Cērtam pusu, lauzām pušu,

Laulātos gredzentiņus.

345 (174).
Es izaugu branga meita

Triju kungu robežas;
Visi treju robezneeki

Ap manim teesajas.

346 (174).
Tautu meita, lauku irbe,

Sauca mani dūņu vezi.

„Vel tu butu, kad es ņemtu

Dūņu veza ligaviņa."

347 (174).
Raudādama kājas avu

Braļ-istabas dibina.

Deeviņs zina, kur noeesu,

Kur noaušu vakara.

348 (174).

Nac, saglaudi man galviņu,
Veca brāļa ligaviņa!
Jauna brāļa ligaviņa,
Lai slaucija istabiņu.

349 (174).
Mani mate vakar pēra,

Pa ņatram valkādama;
Sodecn jāja preceneeki

Zaļeem zida meteļeem.

350 (174;.

Apgāzās vacelite,

Iztecēja kamolitis;
Ta ir iztek meitu gods,
Kad ar godu nedzivoja.
351 (174). V. Sp. p. 157-29

Darin', meitiņ, savu rotu,
Nedarini vaiņadziņa.
Tautas tavu rotu skata,
Neskat' tava vainadziņa.

352 (174).

Aj, Deeviņ, tadu laimi,
Es satiku celiņa
Jaunu meitu vaiņaga,
Bit' ar vaska riteniti.

353 (174).

Vaj dzeedat, vaj raudat,
Man nomira ligaviņa;
Labāk dzeedu, neka raudu,

Vaj es citas nedabūšu.

354 (174),
Es ar Jani dancot gāju,

Mate sauca launaga.
Janisam bij samta biksas,
Man bij zida kapatiņa.

355 (174).

Re, kur tevs, re, kur mate,
Kas prot meitu audzināt;
Peeci zirgi, sesi zeni,
Nevar veenas kustināt.

356 (174).

Atraitnim roku devu,

Uz akmiņa stāvēdama;
Atraitnim ir smaga roka,

Divreiz miti gredzentiņ.
3Bakstu krājums V.
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357 (174).
Labāk butu visu mūzu

Bāleliņa kalponite,
Nekā veenu vasariņu

Dzerajiņa ligaviņa.

Dzerajiņa ligaviņa
Ik vakarā gauži raud,

Pee vartiņa stāvēdama,

Gaida sava dzerajiņa
No krodziņa pārejot.

358 (174).

Meitiņ, puišu nenicini,

Vaj gājusi, negājusi.
Kad puisitis rokas prasa,

Sak: „mamiņa nevelēja."

359 (174).
Manis deļ tu, tauteet,

Zābakos neaunees;

Aunees kārkla vizites -~

Ja gribēšu, tad es eesu.

360 (174).
Raibu cimdu aditaja,

Nac pee mana bāleliņa.

Es adiju gana raibus,

Baliņam nepatika.

361 (174).
N puisi savas meitas

Par tabaku pārdevusi.
Musu pui§i nepārdeva
Ne par zelta gabaliņu.

362 (174).
Peecel mani, delu mate,
Ar pirmo vasariņu;
Es mātei veena meita

Meedziņā eejukuse.

363 (174).
Spriņgu, danču, tautu meita

Uz vērdiņa apgreezās;

Darbiņeem nemaksāja
Manas vecas māmuliņas.

364 (174).

Sito celiņu uzgāja

Tris dizani tautu dcli.

Div' bij mani bāleliņi,

Ta tresa-i nepazinu.

365 (174).

Teci gaisi, menesnica,
Garam manu glazu logu!
Ne man bija vaska sveču,

Ne skaliņu plesajiņa.

366 (174).

Ņem, baliņ, niknu, bargu,

Nepaņem netikušu.

Niknu, bargu norājam,
Kur liksim netikušu.

367 (174).

Letaudzite gauži raud,
Maizite eevedama.

Neraud gauži, letaudzite,

Pate maize darbu dara.

368 (174).

Gaidi, gaidi, bāleliņ,

Se bus tava gaidāma;
Blakām tek sirmi zirgi,

Deegeem sutas kamaniņas.

369 (174).

Sajukusi man galviņa,

Samisusi valodiņa,

Glaud, māmiņa, manu galvu

Sķet, Deeviņ, valodiņu.

370 (174).

Pagaidāmu veen turēju

Kaimiņos arajiņu;

Kad atnāca no taleenes,

Kaimiņos atsaciju.
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371 (174).

Gan pazinu to meitiņu,

Kura brūte šoruden,

Domādama veen staigāja,

Vaj ir visi gabaliņi.

372 (174)

Ligo, mana ligaviņa,

?Sovasar kājiņām;

Naks rudenis, pirkšu zirgu,
Tad es tevi vizināšu.

373 (174).

Nenaceet, nomalisi,

Neslavites nedareet!

Es matēs veena meita,

Nedos mani nomali.

374 (174).
Stāvu bridi domādama,

Katram lekšu kamanās!

Labs zirdziņš tauteesam

Labs manam baliņam.

375 (174).

Ko leedzees, tautu meita,

Ko tik daudzi ķivejees,

Jau gulēji, vel gulēsi,

Mana roka pagalvi!

376 (174).

Daiļa augu daiļajam,
Nekādam delveram,

Nekādam delveram

Daiļaugumu maldināt.

377 (174).

Pulciņā noraudziju,
Kura brāļa ligaviņa,

Kura drizi nerunāja,

Nebarstija valodiņas.

378 (174).
Dod, māmiņa, kam dodama,

Nedod mani Jurisam,

Visi gani «Turam kleedza:

„Ura, Juri. kur nes kazu?

379 (174)

Sudin kurpes, tautu dels,

Ja negribi vizēs pit.
Es bij kurpju valkātajā

Dēļa virsu staigātajā.

380 (174).

Aiji, man veeglu pratu.

Kam tik grūti nosaput?

Vaj paredzi slimu deenu,

Vaj nelabu rajejiņ.

381 (174).

Kaimiņeem redzējums,

Māmiņai audzējums,

Taļejam tauteesam

Bija miļa malejiņa.

382 (174).

Dod, mamiņ, pulciņa!
Pulka laba dzivosan',

Ar pulciņu druva gāju,
Driz darbiņu padaris.

383 (174).

Puskojees, darinees,

Jauna puiša ligaviņa.

Man vecam atvedis

Ir bez pusku eelociņu.

384 (174).

Sasalusi tautu meiia

Dzervenisu purviņa.
Eita, brāļi, izvelceet,

Bus eesala malejiņa.

385 (174). V. Sp. p. 158. 82.

Klausees, manu bāleliņ,
Kur es teicu laudaviņu,

Ne snaudale, ne meegule,

Ne māmiņas rajejiņa
3*
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386 (174).

Brinums bija, brinums bija
Ar tām ceema meitiņām:

Kad precēju, tad nenāca,

Pec pakaļ ziņu nesa.

387 (174).
Meitas manim padarija

Dziļupiti bridinat,

Breenu pats, breen kumeļš.
Mirka mani zābaciņi.

388 (174).

Es māmiņai veena meita,
Visa laba gribētajā;
Ik ritiņus peen' ar maizi,
Uz palaga kājas avu.

389 (174).

Put, vējiņ, kā mezā

Manā cauņu cepurē.
Sed' pee manis tautu meit',

Kā pee zaļa ozoliņa.

390. (174). V. Sp. p. 142. 19.

Ez nosveru meitu godu
Uz kumeļa sēdēdams:

Pašām galvas nesukātas,

Nama preeksa neslaucita.

391 (174).
Needres garumu izaugu

Magonites daiļumiņu,

Es varēju tautu delu

Ir dzirdot nicināt.

392 (174).

Palidzeju meitiņām,
Ko varēju palidzet.
Devu savu kumeliņu
Rozu dārzu purināt.

393 (174).
Nesa gudri, tautu meita,

Manu zelta gredzentiņu,
Kad vaicāja tev' māmiņa,
Sak': „Pirkusi bāleliņi"!

Ja vaicāja bāleliņi,

Sak': „Zemē pacēlusi".

394 (174).

Kupla leepa uzauguse

Mana govu dārziņa,

Kad eedama govu slaukt,

Tad pakaru vainadiņu.

395 (174).

Kdz, kaimiņu zeltenite,

Ka mes miļi dzivojam!
Veen uz otru tecejam

Eelociņu lidzinat.

396 (174).

Maza, maza ligaviņa
Ta ka juras ceelaviņa,

Cik gribēju mutes dot,
Tik eeskreja azoti.

397 (174;.

Kur, tautiņas, jus bijāt,
Kur jus mani redzējāt?

Ne es gāju krogā dzert,

Ne tirgā — raditees.

398 (174).
Tec kājām, ligaviņa,

Kam raudāji sudrabiņa,
Es pārdevu kumeliņu,

Tev pirkdams sudrabiņu.

399 (174).
Tautu meita, aizmigusi

Baltā puķu kalniņā,

Balta, balta vilainite

Sarkans rozu vainadziņš.

400 (174).
Dancot vezu tautu meitu,

Vaj ta gāja vaj negāja;
Devu zelta gredzentiņu,

Vaj ta ņema, vaj neņēma.

401 (174).

Sveši ļaudis manis deļ,
Stāvu koka namu dara,
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Saka mani smuidru, garu,

Les augošo balinos,

Lesi, lesi, kā ne lesi,

Gan rociņas redzējušas.

402 (174).

Ņem, baliņ, astru seetu,

Sija tautu dzeltainites;

Kura tek seeta vidu

Ta bus tava laudaviņa.

403 (174).

Meitas sed rindiņā;

Man sirsniņa pukstēt pukst,
Lai tās citas, ko tās citas,

Veena visu miļaka.

404 (174).

Auga mana ligaviņa

Staigna purva maliņā;

Auga manim div' berisi

Staigu purva bridejiņi.

405 (174).

Saskanēja pulkstenisi
Pee tautiņu nama durvim,
Satrukuse tautu meita

Pavardā gulejuse.

406 (174).

Manu bed', laudaviņa,

Ja gulēji necelees.

Zināms man teva stallis,
Kur eelikt kumeliņ;

Zināms man tas kaktiņš,
Kur gul mana laudaviņa.

407 (174).

Patik man zila
zeme,

Veenas reizes arumiņu.
Patik man ta meitiņa,
Veenas reizes redzējumu.

408 (174).

Vila mani triju tautu

Ar trijadu valodiņu,

Ir tad vildami nepeevila,
Gudra augu baliņos.

409 (174).

E, kur mana ligaviņa
Sed rozisu dārziņā,

Baltas zeķes, melnas kurpes,
Sarkans rozu vainadziņš.

410 (174). V. Sp. p. 151. 31

Tikušām meitiņām

Dzivot ceļa maliņā,

Baltu galdiņu turēt,
Tiru sētas pagalmiņu.

411 (174).

Es redzēju tautu meitu,

Viņa mani neredzēja,

Viņa rozu dārziņā,

Es ozola galotne.

412 (174).

Neraud gauži, tautu meita,

Tava pašas vaina bija;

Kur es aru, kur ecēju,

Tur tu dzini ganidama.

Kur es zirgus ēdināju,
Tur tu govis guldināji.
Kur es karu cepuriti,
Tur tu kari vainadziņu.

413 (174).

Citas meitas tirgu gāja,
Es baliņa maltuvē,
Gan paņems, kas gribēs
No baliņa maltuvites.

414 (174).

Aj, skaistajis vaiņadziņ',

Aj, skaistaji vijejiņa!
Ne tev bija eeligoti,
Sadā pura maliņā.

415 (174).

Paga, paga, tautu meita,

Pasacisu baliņam;
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Kam tu savas kājas avi

Apaks brāļa ozoliņa.

416 (174).

Skaistu meitu gan redzēju,

Teva, matēs neredzēju;
Kad redzētu tevu, mati,

Tad but' skaista ligaviņa.

417 (174).

Snaudulite ritināja

Bāleliņa dzirnaviņas;

„Ej tu nost, snaudulite,

Lai es pate ritināju!"

418 (174)

Skaidra mana ligaviņa,
Skaidra deenu, skaidra nakti:

Skaidra deenu pee darbiņa,
Skaidra nakti pagulēt.

419 (174).

Dzeed ar mani, tautu meita,
Es tev lidzi nevedisu;
E-uden tevu atsutisu,
Vecāko bāleliņu.

420 (174).

Staigā veegli, bāleliņ,
Par tām leepu lapiņām.
Tautu meita, dzeltainite,

Leepā guļ deenasvidu.

421 (174).

Meitiņ, leela, meitiņ, maza,

Maksa zelta gabaliņu.

Puisits, šķelmis, nemaksāja
Veenas auzas senaliņas.

422 (174).

Visas zina ceema meitas,
Ka man veeglas dzirnaviņas.
Veenai bus, ne visām

Manas veeglas dzirnaviņas.

423 (174).

Tauteetim roku devu,

Kreisi devu, ne labo,

Kreisas rokas devumiņu
Muzam teesas neturēju.

424 (174).

Nemāt mani, bāleliņi,

Man bij leela bagatiba:

Stopiņs cimdu, stopiņs zeķu,

Vara kanna vilnainisu.

425 (174).

Tautu meit', dzeltainit',

Tev dzelteni matu gali.

Tur stāvēja mans pratiņs
Tavu matu galiņā.

426 (174).

Bagāts tevs laisku meitu

Padzirnē audzināja,

Lai sķeet tautas malejiņu,

Noputējis vainadziņš.

427 (174).

Es izaugu branga meita

Treju kungu robežās;
Ka es branga neizaugu,

Upes ļicos ganidama.

428 (174).
Tautu meita leelijās

Ar savām perlitem,

Pārtrūkst deegs, izbirst peries,
Se leeliba pagalam.

429 (174). V. Sp. p. 153. 48.

Leela pulka meitu gāja
Pa leelo tirumiņu;

Veena maza bet dizana,

To vedisu baliņam,

430 (174).
Miletees milejās

Tautu meitai roku dot.

Abām rokām pilni pirksti
Zelta greestu gredzentiņu.
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431 (174).
Godam dzimu, godam augu,

Godam gribu padzivot!
Ar godinu noņemeet,

Tautas, manu vainadziņu.

432 (174).
Sila malu tecēdama,

Roka nesu vainadziņu;

Ka tee mani neredzētu,

Sila malas arajiņi.

433 (437).

Dzen seta, negan ilgi,

Daiļo rakstu rakstitaja;
Tautas tavu māmuliņu
Visu ritu rudinaja.

434 (174).

Krancits reja, Andrits naca,

Man istaba neslaucīta,

Brāļi, cita runatees,
Lai es slauķu istabiņu.

435 (147).

Viju, viju, nesaviju
Rasenisu vainadziņa.

Gāju, gaju, nenogāju
Neveiklim roku dot.

436 (174).
Es mātei veena meita,

Veena roze dārziņa.

Kas, rozit', tev sacija,
Kad es veena māmiņai ?

437 (174).

Ceemā auga zeltenite,
Ne pee veena ta negāja,

„Jaj puisit provedams,

Vaj ta ees, vaj neees".

438 (174).

Ved purvā, ved ellē,
Tik ziļotu, sudrabotu;

Atved manu miļamo

Veenā linu krekliņā.

439 (174).

Lugdamees izlūdzos

No māmiņas malejiņu;
Veena deena izlūdzos,

Visu muzu maldināju.

440 (174).

Sarkan balta matēs meita

Zeed ka roze dārziņa.

Smuidris bija tautu dels,

Ta ka donis jūrmala.

441 (174).

Miksti mani zagi rava,

Talu tautas peemineja,
Māršas peemin, malt eedamas,

Matēs, ganus vadidamas.

442 (174).

Apkārt teku, cauri lidu

Smalkam lazdu krūmiņam;

Ir tad vel nenoķeru

Lakstigalas — ligaviņas.

443 (189).

Baltdabolu cauri bridu,

Sarkano meklēdama;

Gāju, puišus brāķēdama,

Saimeneeka meklēdama.

444 (188).

Nebēda, māmuliņa,
Mani veenu turēdama,

Izkūlusi malti gāju,
Samalusi tiruma.

445 (188).

Puķit, manu ligaviņu,
Otra puiša rociņā.

Ta bij mana pasa vaina,

Kam es ilgi audzinaj'.

446 (188).

Jem, baliņi, ligaviņu,

Jem ļaudeem vaicādams,

Nav puķite noraunama,

Nav zemē nometama.
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447 (188).
Tos cimdiņus braļam devu,

Kureem raksti sajukusi,

Kam tas manim skalus leedza

Vakarā dedzināt.

448 (188).

Dzeed ar mani, tautu meita,
Ja ar mani neruna.

Ar to pasu dzeedajumu

Būsi mana ligaviņ'!

449 (188).

Barga biju, neleedzos,
Aiz visām māsiņām:

Kājām krēslu saspardiju,
Ar deeveri bārdamās.

450 (189).

Jem, baliņi, kroga meitu,

Kroga meita gan bagāta!

Stopiņs cimdu, stopiņs zeķu,

Zarakana*) vilanisu.

451 (174).
Ar godinu jaunas meitas,

Ne ar zeltu, sudrabiņu;

Zeltu, sudrabu dabūja,
Godu vis nedabūja.

452 (174).

Svilpo tevs, daiņo mate,
Man vezdami ligaviņu;
Es pats preeku nevarēju -

Gultiņā gulēdams.

453 (189).
Meza malu staigādama,

Rokā
nesu vainadziņu;

Lai tee mani nepazina,
Meza

zemes arajiņi.

454 (188).

Ko, māmiņa, nu darisu,
Veena pate palikuse;

Laidisos ezera

Raudaviņu pulciņā.

455 (188).
Tavas pašas vaina bija;

Kur es aru, kur ecēju,
Tur tu goves guldinaj',
Tur gulēji deenas vidu,

Garam klaji paladziņu.

456 (188).

Adu cimdus, kankariņus,

Leeku pura dibenā.

Citas meitas aizvedis,

Vaj es veena te paliktu?

457 (188).

Sajāj tautas, saribina,

Es gulēju deenas vidu —

Slēp, marsina, leelu kaunu,

Teic rozites ravējot.

458 (188).

Eet projām, garam setu

Sen cerēta ligaviņa.
Ta bij mana pasa vaina,

Kam tik ilgi audzinaj ?

459 (188).

Teici mani lenu, lenu,

Kad es daudzi nerunaj'.
Es aiz sava bargumiņa

Ir runāti nerunaj'.

460 (189). V. Sp. p. 33. 23.

Zem ozola nestāvēšu,

Zem ozola leela rasa,

Ar tautām nerunāšu,

Tautām gara valodiņa.

461 (189).

Kuplis auga, nezeedeja,

Ceļa malas daboliņs.

Daiļa auga, netikuse,

Leela ceema zeltainite.

*) Zarakana — ir trauks (muciņai lidzigs) preeks šķidrumu uzglabā-
šanas, taisits no caura koka, pa leelakai daļai no elkšņa.



41

462 (189). V. Sp. p. 147, 6.

Zila, mela tautu meita,

Zeemi dzima zeemeli:

Mans baliņis sarkanbaltis, —

Tas vasari saulite.

463 (189).
Rikšu beriti palaidu

Gar garo sila malu,

Kad atrastu tautu meitu

Vakarēju gulumiņu; —

Jau atradu tautu meitu

Samalušu sijājot.

464 (189).
Es ne-eetu uz Vidzemi

Ne ar vindi vindejama;
Vidzemei augsti kalni,
Kā strupuņgi arajiņi.

465 (189).

Riņķu, riņķu, tautu meita,
Ar to manu bāleliņu,

Riņķodama noriņķoja

Zaļu zilu vainadziņu.

466 (189).
Pašas tek kamaniņas

No kalniņa lejiņā.

Pašas nak, tautu meitas,
Redz man skaistus bāleliņus.

467 (189).

Es pazinu to meitiņu,

Ko vedis šoruden:

Ni ta dzeed, ni runā,

Bediņās veen staigā.

468 (189).
Tris reizites veen aizgāju

Ar māmiņu baznicā!

Zeedu deen, Lopu deen,

Mares deenu saderej.

469 (189).

Duņajees, dūņu purvis,
Neb' ik deenas gani dzen!

Puskojees tautu meita,

Neb' ik deenas tautas jaj*.

470 (189 .

Dzerajiņa ligaviņa

Ik vakaru gauži raud:

Ik vakaru nosegloja

Citu beru kumeliņ.

471 (189).

Celeet mani par Daugavu,

Atpakaļi vairs ne-eesu,

Vidzemei melni koki

Dzeltenām lapiņām.

472 (189).

Kur man cimdi, kur cepure?
Suņi reja ligaviņ'.

Vaj ta mana ligaviņa,
Visu suņu rejama.

473 (189).

Kā var seekste seeksti celt,
Abas guļ udenē;

Kā var meita meitu pelt,
Abas zilu vaiņagā.

474 (189).

Ģuru, curu goves slaucu,

Buku, buku velējos;
Jau es pate gan zināju,

Nejems mani ceema puisi.

475 (189).
Kad es biju jauna meita,

Uz celmiņa nesedej'.

Celmiņš grusi novēlēj'
Sedet ilgi balinos.

476 (189).

Uz Vidzemi mans puriņis —

Mans vizuļu vainadziņis;

Uz Kurzemi nepagreezu

Ni vaiņaga cekuliti.
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477 (189).

Tautu meita, lauku irbe,

Sauca mani dūņu vērsi.

Būsi pate, lauku irbe,

Dūņu vērsa ligaviņ.

478 (189).

Es biju irbite;

Es maku lekat,

No veena kalniņa
Uz otra, treša,

Tres' lēkādama,

Eeraugu tautiņas, —

Jaj velns tavu sirdi

Pajāja garam,

Tas nebij stundu laiks,

Jaj atpakaļi

Pe9 manis pašas.

Bipu, ripu, dālderi,

Pa galda virsu

Eeks matēs klēpja.

479 (189).

Til-lil, meitiņa,

Kas tevi jems ?

Vagara dēliņu

Mušiņa norēja.

480 (199).

Leela gara tautu meita

Eesļampaja istabā,
Lauz stenderi ee-ejot,

Lauz stenderi iz-ejot.

481 (189).

Naceet, meitas, pee maneemi

Vakariņu vakarot;
Man skaliņi gaisi deg,

Dēļu greestu istabā.

482 (189)
Citas meitas puru dara,

Es gulēju aizkrāsnē.

Citām jāja preceneeki,
Es papreeksu grozijos.

483 (189).

Leida, leida, vaļa, vaļa,

Daugaveesu meitiņām:

Pas,as guļ-i deenavtdu,

Vilnits kreklus balina.

484 (189).

Es nejemtu to meitiņu,

Balta mute, gluda galva,

Aizeet deena glaudotees,
Baltu muti mazgājot.

485 (189).

Eemac mani, mamulite,

Visādā darbiņā,

Emac mani vilnu vērpt

Ģetru nišu audeklit.

486 (189).

Gulu, gulu, meegs nenāk,

Ar jauno ligaviņ';
Ka man bija meegam nakt —

Melni linu paladziņ,
Lai bij melni, kad bij melni,

Kad nebūtu salapiti,
Kad nebūtu salapiti
Ar kažoku eelapeem.

487 (189).

Tris gadiņi sagulēju
Zem tauteesa kažociņ;

Lai izputu kalpam mele,

Kas pateica māmiņai.

488 (189)

Es nejemtu kroga meitas,

Kad ir seevas nedabūtu;

Kroga meita eeraduse

Slinkumā, laiskumā.

489 (189).

Kadi. koka ta laiviņa,

Pati tek nekustama.

Kadu lauzu ta meitiņa,

Pate naca nedeveta.
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490 (189). V. Sp. p. 152. 41.

Kur es eesu, kur palikšu,
Es tik barga izauguse;

Saku vardu — mezi skan,

Speru kāju — zeme rib.

491 (189).

Zuri, zuri, ap, pa, pa,

Kas grib jemti muižas meit;

Kas grib jemti muižas meit',

Lai eet meza rungu cirst.

492 (189) V. Sp. p. 145. 8.

Steidzees mana mamulite,

Ar valodu istaba;

Jau tautiņas naudu skaita

Pari manu augumiņ.

493 (189).

Vilnu karšu, vilnu vērpu;

Mikstu darbu veen dariju;
Lai stāv manas mikstas rokas,

Ko tauteeti sveicināt.

494 (189).

Palidz. Deevis, man jaunami
Tautu meitu vizināt!

Augsti kalni, dziļas lejas,
Mazi mani kumeliņi.

495 (194).

Meitu deli rozes zeed,
Meitu deļ magonit'.
Puišu deļ nezeedeja
Ne natriņas sētmale.

496 (194).

Sarkan-baltas rozes zeed

Meitu matēs sētiņa,

Pret sauliti zeedus laida,
Pa vējam birdinaj'.

Tauteets vaicā garam jādams:

„Kam tee zeedi nobirusi?"

„Tai tee zeedi nobirusi,

Kas raud gultu taisidam'!"

„Neraud, meitiņ, tu tik gauži,
Man gultiņu taisidam',

Kad taisisi dzērājam,

Tad raudāsi vel gauzaki."

497 (194).

Kam dermeitas, kam derrozes

Kam der bēris kumeliņš?

Mātei meitas, meitām rozes,

Puiseem beri kumeliņi.
Puisi jaunu meitu deli

Jaj barotu kumeliņ.

498 (194).

Es necirstu to kociņu,
Kas aug ceļa maliņa;
Es neņemtu to meitiņu,

Ko māmiņa pate deva.

499 (194).

Dzeltans manis kumeliņš

Ka dzeltana ceelaviņ'.

Jauna, jauna, itiņ jauna

Glauda manu kumeliņ.

Vaj tu glaudi, vaj neglaudi,

Man jau cita saderēta —

Man jau cita saderēta

Lidz citami rudeņami,

Lidz citami rudeņami,
Lidz muziņa galiņam.

500 (194).

Teci, manis kumeliņ',

Tevis gaida, manis gaida ;

Tevis gaida auzu sile,

Manis jauna ligaviņ'!

Tev auziņas mutit' bada,
Mani bara ligaviņ'.

Tev auziņas issijatas,
Man gultiņa pataisita.
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2. Vainadziņš.

501 (171).

Spidi, spidi, vizi, vizi,
Mans vizuļu vainadziņ'!

Ne tu man ilg' spid esi,

Spidēs sadu vasariņ'.

502 (174). V. Sp. p. 192. 56.

Spēlē peeci spelmanisi
Uz ta mana vainadziņa.

Krit spelite pa manim,

Lai nekrita neveenam.

503 (174).

Vijeet man, vijeet man

Vitoliņa vainadziņu;

Vijeet no ta vitoliņa,

Kas zeed upes maliņā.

504 (174).
Sila malu tecēdama,

Rokā nesu vainadziņu;

Lai to manim nenorautu

Sila zemes arajiņi.

505 (174).

Skaists bij rozu vainadziņš,

Vel magoņu darināju;
Jau labs mani bildināja,

Vel labāka taujājos.

506 (174).

Es saviju vainadziņu
Simtu puķu trīsdesmit;

Kas uz reizes atminēs,
Tas bus mans arajiņs.

507 (174). V. Sp. p. 156. 33.

Bērziņš lapas darināja;
Es darinu vainadziņ',
Salna koda berza lapas;
Tautas

ņema vainadziņu.

508 (174).

Mazajām meitiņām
Šauri skaisti vainadziņi;

Leelajām leeli plati,
Kā micites galviņā.

509 (174). V. Sp. p. 165. 35.

Sadi, tadi cuku gani
Rausta manu vainadziņu;

Sadi, tadi raustidami

Padar kaunu dzivojot.

510 (174).

Vainadziņu darināju,

Kadu pate gribēdama;

Augumiņa nevarēju
Par Laimiņas līkumiņu.

511 (174).

Vizuļots, vizuļots

Tautu meitu vainadziņš

Neilgā laiciņā
Nobirst tavi vizulisi.

512 (174)

Noskreen putniņš no zariņa,

Zariņš veen noligoja;

Noņem tautas vainadziņu,

Mati veen noplivoja.

513 (174).

Aud, māmiņa, platu jostu,

Sudin' šauru vainadziņu;

Pate jostu nonēsāju,

Tautas ņema vainadziņu.

514 (174).

No puķēm kronit' viju,

Taupu zilu vainadziņu.

Taupidama sataupiju.

Bargajai masicai.

515 (188).

Puķit' pluču, kroni viju,

Taisu zilu vainadziņ.

Taisidama sataisiju

Bargai tautu māsiņai.
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516 (171).

Deenas vidū, man' māsiņa,

Sarga savu vainadziņu,

Deenas vidū karsta saule,

Novist puķu vainadziņš.

Es to savu vainadziņu

Ceesi leeku galviņā;

Lai vejiņis pari puta,

Visas lauzu valodiņas.

517 (174; V. Sp. p. 164. 27.

„Aj, vaiņaga vijejiņa,

Kur tu savu loku liki?"

„Tur pakaru leepiņa,
Lai vij cita matēs meita."

518 (174).

Sit, tauteeti, seta vadzi,
Savā karšu klētiņā,

Kur pakārti, kad noņēma

Mus' māsiņas vainadziņu

3. Purs.

519 (171).

Svetijeesi, svēta deena,

Ne tu mana svetijama!
Maz manā-i pūriņā

Darba deenas darijum'.

520 (174).
Sasatruku izaugusi.

Ka meedziņu gulējusi.
Tuksis purs, pliks vēders

Pee vārtiņu vedejiņ'.

521 (174).
Ko dariji, tautu meit',

Kad pūriņa nedariji?
Garam solu, garam benķi

Merij' savu augumiņu.
522 (174).

Gulēti, gulēti, vacā kārta,
Lai sed jauni, lai vakarē:

Dzipari nespresti*), nesķetereti,

Deviņi deeveri nepušķoti,
Desmitā masica nedarināta.

523 (171).
Mate veda vedekļiņu.

Kas vedeklas pūriņā?
Zirga sakas, ratu rumbas,

Vecas matēs lindraciņi.

*) nespresti — neserpti.

524 (174).

Es mātei pirmā meita,
Es pastara ligaviņa,
Man peeder matēs purs,

Pastaram teva zeme.

525 (174).

Kad man butu ta valiņa
Kā mazam bērniņam;

Es but' savu velšu puru

Kā bitite peesuvuse.

526 (174).

Aiz bitēm nevarēju
Kletei durvu virināt.

Mate manim eelikuse

Purā vaska riteniti.

527 (174).

Es nevazu pura vaka,
Man māmiņa nevelēja,
Eekam lika tautu dels

Divi zelta gabaliņus.

„Ko, puriņ, tu raudāji,
Uz manim verdamees?"

„Kā, meitiņa, neraudāšu —

Nu tu mani izdalisi."
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528 (174).
Gudra mate, gudra meita,

Gudri puru peedarija,
Virsū zeedi, apakša,
Vidū baltas vilnainites.

529 (174).

Puru sveezu kalniņa,

Pura vaku lejiņa,
Ar māmiņu bardamees,

Kam dod jaunu tautiņas.

230 (174).

Ko bij manim nu darit,
Ko bij visu nedarit?

Kas bij manā pūriņā
Visi tautām peedereja.

531 (188).

Mamulite, mamulite,

Migla rasa pūriņā.
Kam sutiji madaras

Miglainā ritiņā.

532 (189)
Palidzeet, citas masas,

Pastarei puru sut,

Drizi puru padarit,
Pūram vaku norakstit.

533 (189).
Puru veda, puru veda,

Kucēns pura dibenā;
Raiba kuņa pakaļ tek,
Pas-am

pura vedējam.

534 (189).
Suvu puru, nerakstīju,

Ni jaunami mani deva.

Atraisāmi mani deva,
Tas rakstitu nevalkāja.

„Puriņs balto vilnainisu,
Kur bij pate audejiņa?"
„Pagaid' bridi, pagaid' laiku,
Bus ir pate audejiņa."

535 (174).

Samaksa, tautu dels,
Divus zelta gabaliņus;
Kam nolauzi zelta rozi

No ta mana pura vaka.

536 (174).
Es par puru nebēdāju,

Kad man kurpes kājiņā;
Kad tautiņas puru prasa,

Es kurpites klabināju.

537 (174).
Pinu vizēs, viju auklas,

Liku pura dibenā.

Kam peetruka cimdu, zeķu
Se vizites ar auklām.

538 (174).
Pirceenees eesapirka

Mus' māsiņa tautiņas!
Ar pūriņu zemi pirka,
Ar vaiņagu arajiņu.

539 (174).
Dzelzeem puru kaldināju

Sķitos talu ritināt;

Saskanējās, kad pavozu

Braļ ariņu maliņā.

540 (188).
Ripu, ripu, matēs purs,

No kalniņa lejiņā,
Izbirst matēs vizulisi,
Nevar vairs salasit.

541 (189).

Gulda, gulda mate meitu

Ni meitiņa meegu raud.

Raud meitiņa tukšu puru,

Bez eeloku vilanites.

542 (189).

Neļauneeti, bāleliņi,

Diveem veenu puru nest;
Lai nes veenis tautu dels,
Ka es veena peedariju.
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543 (189).

Puriņ', manu-i pūriņu,
Ni skujiņa peebiruse;

Mate, mana mamulite,
Ni meedziņu gulejuse.

4. Meegs.

544 (171).

Celees agri neceļama,

Leelu radu brāļa masa!

Ka tev kauna-i nebij

Deevereem cilājot.

545 (171).

Uz muriņa, gar krāsniņu

Steepu savu muguriņu.

Ja tautiņas puru prasa,

Lai atbild māmuliņa.

546 (174).

Palaižos meedziņā

Kā labā darbiņā;

Meegā pūriņu peevazu,

Ne balto vilainisu.

547 (174).

Aiz ko man maz maizites,

Aiz ko gars pavasars?
Tautu dels cepli guļ,
No peeguļas atjādams.

548 (188).

Meedziņs mani karināja,
Aiz kodeļas tupēdams.

Jem, māmiņa, smalku riksti,
Dzen meedziņu aizkrāsnē.

549 (189).

Ļaun maneemi, mamulite,
Visu meegu izgulēt.
Kad es eesu tautiņas,
Krauli man pilnu vezumiņu.

550 (189).

Pelite brauca, ratiņi cikst,
Ar meedziņa vezumiņ'.

Kam saviņa, tam saviņa,

Mazajam reeksaviņa.

551 (171).

Baliņos dzivodama,
Visus cepļus izgulēju,
Kā gāju tautiņāsi :

„Dodeet man pilnu puru".

552 (174). V. Sp. p. 171-3.

Meedziņs naca, meedziņs naca

Jaunajām meitiņām.

Ņem, māmiņa, smalku riksti,
Dzen meedziņu žagaros.

553 (174).

Aj, manu maigu meegu,

Kur nu bus tevi likt;

Par pagalmu tecēdama,
Metu rita rasiņā.

554 (189).

Gulēt irbe, gulēt sloka,

Gulēt skrēja vaverite.

Ej gulēti, tautu meita,
Ved ir manu bāleliņu.

555 (189).

Gulēti, jauni, gulēti, veci,

Kam sava seeviņa, tas pee tās,
Kam nav seeviņas,

Pee salmu kuļa.
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5. Valodas

556 (171).

Ta sacija skaudejiņ':

„Tev dubļajs pagalmiņs!

,Lai Deevs dod man dubļaju,
Tev ar mauru saaugušu!"
Cik (= tik) ar Deevu sasatikt

Man auguma pelējām,

Cik saulite sasatika,
Ar mēnesi tecedam'.

557 (171).
Grūti nākas labu velēt

Sav' auguma pelējām.
Krita zemē berza lapa,
Grima ūdens dibena;
Tā nogrima mani skauģi,
Kas man laba nevelej'.

558 (171).

Es apavos kurp it es

Rakstitās zeķitēs,

Lai tee mani pelajiņi
Stāvu leca upitē.
Cerē mani, tautu dels,
Es jau tevi necerēju;
Es jau tevi cerēdama

Aiz valodu (= valodām) nevarēju.

559 (174).

Devu, devu pelajam,
Vel vairāk teicējam:

Pelajam kreklu devu,

Teicējam vilnanite.

560 (174).
Es savam pelajam

Muzam laba nevelēju:

Dod, Deeviņ, cuku cirpt,
Aveniņu svilināt.

561 (174).
Bridi stāvu domādams,

Kuru celiņu es eesu.

Pa viseem celiņeem

Staigā mani pelejiņi.

562 (174).
Nokaltusi driķu druva

Leela ceļa maliņā.
Tā nokalta, tā novita

Mans auguma pelajiņs.

563 (174).
Galva neez, utis koda,

Bagāts mani aprunāja.

Dod, Deeviņ, bagātam
Kā utei nostaigāt.

564 (174).

Gāju ceļu dzeedadama,

Kā ceelava dancodama,

Visas lauzu valodiņas
Par galviņu mētādama.

565 (174). Sp. 173. 8.

Es izaugu ar tauteeti,

Vaga veen starpiņā,
But', ļautiņi, zinājusi,
Valodām nevarētu.

566 (174).

Es saviju vainadziņu

No ļautiņu valodām,

Nesavita saulitē,

Ne siltā istabā.

567 (174).

Es saviju vainadziņu

No tām lauzu valodām;

Ne tās vita saulitē,

Ne siltā istabā.

568 (174).

Pari, pari par upiti,
Par to pasu dziļumiņu.

Pari, lauzu valodiņas,

Par to manu augumiņu !
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569 (174).

Nebēdāju valodiņu,

Vainadziņu nēsājot;
Cauri mani vainadziņi,
Cauri bira valodiņas.

570 (174).

Ļaudis manu augumiņu
Nicināt nicināja.

„Apskatāt pasi savu,

Tad vel mani nicināt!"

571 (174).

Meita meitu aprunāja,

Laima stāv aiz durvim.

Saka Laima stāvēdama:

„Paleec pati tai godā".

572 (174).
Saka mani niknu, bargu,

Saka mani netikušu.

„
Niknu, bargu nenoleedzu,

Bet nebiju netiklite."

573 (174).

Vēja lausta abelite

Zeed balteem zeediņeem.

Lauzu pelta zeltenite

Dabuj' labu tautu delu.

574 (174).

Ceļa malas āboliņ',

Ejam abi veenu ceļu!
Tevi ļaudis kājām mina,
Man turēja valodās.

575 (174).

Ko, ļautiņi, dabūjāt,

Ap manim runādami?

Ļaunu vardu dabūjāt,
Ne Deeviņa palidzibu.

576 (174).
Tik ļaudim valodiņu,
Kā ap mani, bareniti;
Peetrukst manis, barenites,
Ir ļaudim valodiņu.

577 (174).

Jau tee vēji auksti puta,
Jau magones platijās,
Jau tee ļaudis daudz runāja,
Jau es daudz nebēdāju.

578 (174).
Ļaudis pela to meitiņu,

Es segloju kumeliņu,

Dod, Deeviņ, visu labi

Pa tām lauzu valodām.

579 (174).
Pela peeci pelajiņi

So mazo augumiņu;
Lai tee pela otri peeci —

Segloj savu kumeliņu.

580 (174).
Labāk blēņu dzeesmu dzeedu

Nekā blēņu valodiņu;

Blēņu dzeesmas nedar kaunu,
Kā dar' blēņu valodiņas.

581 (174).
Ozoliņš zaru zeed,
Kad zeediņi nozeedeja.
Man bij zel augumiņa,
Kad ļautiņi nicināja.

582 (174).

Kad man Deevis to daritu,
Ko man ļauni ļaudis dar';
Es but' sen paguluse
Zem zaļo veleniņ'.

583 (188).
Mate teica savas meitas,

Seeku mala ritiņā.

Kas teic mani, bareniti,
Ik ritiņu puru malu.

584 (189).
Visi ļaudis man sacija,

Ka es vira nedabūšu;
Es dabūju tadu viru,
Kā ļaudim zel palika.

Rakstu krājums V. 4
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585 (189).

Dzeedu, dzeedu, ko es dzeedu,
Cik raudāti noraudāju;
Dzirdu savu augumiņu
Tuvu, talu nicinām.

586 (189).
Teic man leelu,

Teic man augstu,
Ni leelaku, ni augstāku,
Kā pakulu kodaliņ.

587 (194).

Baliņs jūdza, tauteets jūdza,
Abi jūdza kamanās.

Baliņs jūdza sirmu zirgu

Bakstitās kamanās,

Tauteets beru kumeliņu

Dzeltanās kamanās.

Baliņs lika zaļu loku,
Sudrabotas verzelites.

Tauteets lika bruņu loku,

Apzeltitas verzelites.

Baliņs sauca, tauteets lūdza

„Sed, māsiņa, kamanās!"

Stāvu laiku domādama,
Kuram sēsti kamanās,
Labāk sedu pee baliņa,
Lai ļautiņi nerunaj'.

588 (174).

Ļauni ļaudis, ļauni vardi

Stūma mani lejiņā.

Deeviņs ņema pee rociņas,
Veda mani kalniņā.

589 (189).
Jo tee vēji leeli puta,

Jo magones locijās;
Jo tee ļaudis daudz runāja,
Jo es daudzi nebēdāju.

590 (199).

Tautas mauca, talu nesa,

Manu mazu gredzeniņ',

Es vaicāju baliņam:

„Eet pakaļ, vaj neeet?"

„„N'ej, mana masica,

Eejems tevi valodās.""

6. Asaras.

591 (171).

Sarkanais āboliņ,

Tārpiņš tavu serdi grauza.

Dizenees teva dels,
Tas asaru dzerajiņs.

592 (171)

Ej, tauteet, krogā dzertu,
Nedzer manu asariņu!
Saldans ira kroga alus,
Sūras manas asariņas.

593 (171).

Kas, māmiņa, tev sacija,
Mani gauži raudājušu?

Vaj zilite dzeedajusi,

Vaj ļautiņi runājusi?

594 (174).

Satikosi ar māsiņu,

Nevarēju izsasķirt;

Kur mes abi stāvējām,

Kājas mirka asarām.

595 (174).

Vargot man vārgulim,

Vargot Laima nolikuse.

Kad tos vārgus izvargoju,
Kas zin — labu eeraudziju.

596 (174).

Beda, beda, tev mamiņ',

Vaj es miru vaj dzivoju;
Kad es miru, gauži raudi,

Kad dzivoju, daudz vajag.
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597 (189).

Asariņu upe tek

Gar baliņa nama durvēm;

Raud māsiņa izvedot,

Tautu meitu eevedot.

598 (171).

Es nezinu, kas man kais,

Es nevaru ligsma but;

Pilna sirds man bediņu,
Pilnas acis asariņu.

599 (171).
Es pazinu to puisiti,

Bus asaru dzerajiņs!
Stāvu stāv matu gali
Kā tam dārza dadzisam.

600 (174).
Lai bedaja beda bedu;

Es bediņas nebēdāju.

Lai raudāja mate meitas;

Es māsiņas neraudaju.

601 (174).

Bargajam tauteetim

Tris biķeres roziņā:
Veenā alus, otrā medus,
Trešā gaužas asariņas.

„Dzer tauteeti alu, medu,

Nedzer gaudu asariņu.

Saldans bija alus, medus,

Sūras gaužas asariņas."

602 (189). V. Sp. p. 176. 7.

Kam, tauteeti, aku roki,

Kam udeņa vajadzēja;
Ik ritiņus mazgajees
Pa manām asarām.

7. Serdeene, barene, serdeens, barens.

603 (171).

Butu māmuliņas

Da*) pakrēslis istabā,

Vel ir tad man's nesauktu

Sveši ļaudis barenites.

604 (174).

Skaista, skaista zemenite,

Vel jo skaista bruklenite

Skaista, skaista matēs meita,
Vel skaistāka barenite.

605 (174).

Tas pats man bārenei,

Vaj es dzeedu, vaj nedzeedu;

Tas mauriņš man jāmin,
Tas muziņs, jadzivo.

606 (171).

Sķiratees gari mezi,

Tautas veda bareniti;
Pilnu ceļu lopu dzina

Pa-zeltitu puru veda.

607 (174). V. Sp. p. 178. 7.

Visi mina purva zaļi,

Lai ta grima dibinā.

Visi mani rudinaja,
Bareniti dēvēdami.

608 (174).

mate barenitei

Par uguni maizi sneedza;

Tec apkārt, barenite,

Lai rociņa nesadega.

4*

*) Da = jel.



52

609 (174).
Skaisti dzeed lakstigala

Atvasisu krūmiņā;

Gauži raud tee bērniņi,
Kam nav teva māmuliņas.

610 (174).

Neraudaj'se, neraudāšu,
Ne es veena barenite;

Kad saeetu veenu veetu,
Ir zemite nepanestu

611 (174).

Celiņā veen pazinu
Barenites gajumiņu.
īsi soļi, dobas pēdas,
Pilnas gaužu asariņu.

612 (174).
Mate mani maz' atstāja,

Kaju auti nemācēju.
Kad māmiņa nu redzētu,

Nu es tautu ligaviņa.

613 (174).

Ņem. baliņi, bareniti,
Barenite leelu radu:

Ne tai teva, ne māmiņas,
Ne isto baloniņu.

614 (174).
Lokees pate, sausa egle,

Ne vejiņs tevi loka.

Skubinees, barenite,

Nav māmiņas, kas skubina.

615 (174). V. Sp. p. 177. 2.

Sis barens, tas barens,
Es pateesi barenits!

Ne man teva, ne māmiņas,
Ne isto bāleliņ.

616 (174).
Gan pazinu to celiņu,

Kur gājusi barenite;
Basas kājas, slapjš celiņi?,
Kur birušas asariņas.

617 (188).

Ai, bārene, barenite,
Tavu daiļu vainadziņ',
Trisreiz beru salocij',
Maltu vites galiņā.

618 (189).

„Ej tautāsi, barenite,

Tu jau biji saderēta "

„Ko es eesu saderēta,

Kad man nava, ka vajag,
Ni man cimdu, ni man zeķu,

Ni man baltu vilanisu."

„Ej projām, barenite,
Es tev dosu, ka vajag';

Dos' tev cimdus, dos' tev zeķes
Dos' tev baltas vilanites.

Dos' tavami arajami

Divi beri kumeliņ.

Kad tas ara, kad ecēja,
Lai Laimiņu peeminej'.
To man deva jau Laimiņa,

Kad esjemu bareniti.

619 (174).

Mate mani maz' atstāja
Kā ozola zileniti;

Kad es augu, tad es breedu

Kā ozola žagariņš.

620 (174).

Gauži raud purva zale,

Kājiņām saminama.

Gauži raud tee bērniņi,

Kam nav teva, māmuliņas.

621 (174).

Aj, Laimiņa, pacel krēslu,

Novārgusi barenite,

Jau ta bija novārgusi,

Vel ņem ļaudis valodās.

622 (174).

Eeraudzij'se veen pazinu,
Kura meita barenite :
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Veena balta vilainite,

Ar viliti apvileta.

623 (174)
Gauži raud barenite

Pee pūriņa stāvēdama:

~
Veena pate vilainite,

Ir tai trūka eelociņu.

624 (174)

Neraud gauži, barenite,
Ne tu veena barenite,

Saulitei veena meita,

Ir ta pate barenite.

625 (174)

Nevajag, nevajag
Purva berzu darināt.

Nevajag, nevajag

Barenites raudināt.

626 (189).

„Kur, saulitē, tu tecēsi

Ar dzipara gabaliņ'?"

„
Tautas veda bareniti

Nepušķotu vilainiti."

627 (189).

Ai bārene, barenite,

Tavu daiļu augumiņ'.
Ni tev teva, ni māmiņas

Kas tev daiļi audzinaj'.

8. Baliņš, puisis, tautas, virs.

628 (171).

Aiz ko mani kungi suta

Tālajā celiņa?!

Redzej' mani gudru viru,

Redz barotu kumeliņu.

t
629 (171).

Man māmiņa peesacij';

„
Meitiņ puišu nekairin'!"

Puisi sed rindiņā
Man sirsniņa kutēt kut.

Lai tee citi, ko tee citi,

Bet tas veenis vairāk mii.

Tam es devu savu roku,

Savu zelta gredzeniņ',
Tam es pate pasaderu,

Muzam kreklu audejiņa,

Muzam kreklu audejiņa,
Mikstas veetas taisitaja,

Baltpalaga klajejiņa.
630 (171).

Sķiņķo man, tautu dels,

Vara greestu gredzeniņ'!

*) Rakstiņi
—

rakstiņus.

„Valka patis greezdamees!
Pirks man savi bāleliņi."

631 (171).

Es izaugu skaista meita,

Mātei mutes nedevus',

Kā bij man tautiņām

Savu baltu muti dot!

632 (171).

Tris rakstiņi*) izrakstiju,

Pee varteem stavedam'.

Cikam jāja lēnas tautas,

Par baliņa pagalmiņu.

633 (171).

Sajāj stalti ceema puisi,

Kociņ mani mate dos.

„Dod, māmiņa, nesaleedz!

Baltu jāja, nava slikts!"

634 (171).

Sodeen kaisa pagalmiņu,

Labu ļaužu gaididam'.



54

Eeraudziju neveikliti,

Saslauciju sētmalē.

635 (171).

Tautu dels leelijas
Man redzēt, lidzdabut.

Es neesmu lauka irbe,

Vanagam saķerama.

636 (171).

Esti, esti, māmuliņa,
Badu miru tautiņās.

Tautiņās grūsta maize,
J tās pašas peetrucis.

637 (171).

Kleedzeet, puisi, kam ir vaļa!
Vilks pee mana kumeliņ',
Es but' kleedzis, man nav vaļas,
Man meitiņa padusē.

638 (171).
Vakarā tautas raja,

Lai nejuta bāleliņi.
Vel saulitē nelekusi,
Jau baliņi sajutusi.

639 (171).
Kas tautām vesti reete,

Kas celiņu paradij'?
Deevs tautām vesti reete,
Laime ceļu paradij'.

640 (171).
Tautu dēlam roku devu,

Savu zelta gredzeniņu;
Tautu dela kumeliņš

Mani stalti vizināja.

641 (171).
Es cimdiņus noadiju

No aseem dadziseem,
Kā varēju roku dot

Lepnam teva dēliņam.

*) Kabilausku = cepure.

**) durava — durvim.

642 (171).

Man tautiņas cerēdamas

Uzleek savu kabilausku*).

Ne, tauteet, tu man miļi,
Ne ta tava kabilauska.

643 (171).

Tautu dels stalti gāja,

Cepuriti grozidams.
Taisni saku, nemelošu,
Tu jau manis nedabūsi.

644 (171).

Tautiņas nogājusi
Pee duravu*) cisas taisu,

Ja tee mani nepeecela,
Da ar kaju pabidija.

645 (174).

Tauteetim tada mele

Kā tam purva Strazdiņam:

Dzeed purviski, dzeed ariski

Man māsiņu vilināt.

646 (174).

Divi gāja, divi gāja,
Pa celiņu runādami!

Veens bij zirgu meetneeciņs,,

Otris meitu braķerits.

Bij tam zirgu meetneekam

Dukans bēris kumeliņš,

Bet tam meitu brāķerim
Salmu kūlis padusē.

647 (174).

Leetiņs lit nemācēja,
Mirdzinat mirdzinaja.
Tautas nakt nedriksteja,
Bildināt bildināja.

648 (174).
Man sajāja treju tautu

Veenā rita celeenā.

Leec, māmiņa, manu vaļu,
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Es viseem atsacisu:

„Taļu pļavas, talu druvas;"

Ir otrajam atsaciju:

„Taļu ūdens avotiņš;"

Trešajam atsaciju:
„Barga tava māmuliņa."

649 (174).
Kalnā kapu raudzitees,

Kur jaj mani precineeki,
Sirmi zirgi, eemauktos,

Pasi zili zābakos.

650 (174).

Pats brūtgāns kājām tek,

Cepuriti rokā nes.

„Nes tā savas bikses rokā,

Tu jau mani nedabūsi."

651 (174).

Seglo, tevs, tu zirdziņu,

Pusko, mate, cepuriti;
Lai es jāju kā kundziņs,

Ligaviņas lukotees.

652 (174).
Dancot gāju ar meitām,

Naudu beru zābakā,
Sak' meitiņas dancodamas:

„Tev sudraba zābaciņi."

653 (174).

Tauteets leels, es bij maza,

Gaida mani izaugot,
Grauz akmeni, dzer ūdeni,
Tad tu mani sagaidisi.

654 (174).
Es ne-eetu pee ta puiša,

Lai es vira nedabūtu:

Trim asim garumā,
Vēders sķuņa leelumā.

655 (174).
Tris gadiņi savadiju

Puisi luka galiņā,

Jautādama, vaicādama,

Vaj nav kroga dzerajiņs.

656 (174).
Tautas delu klētiņā

Bezdibina avotiņš;

Tur eesveeda vainadziņu,

Muzam vairs neredzej'.
657 (174).

Pipetaji, raugotaji

Mus' māsiņu aizvedusi.

Vaj ar pipi, vaj ar raugu

Mes māsiņu audzējām?!

658 (174).
No kājām noraudziju

Tautu delu padomiņu;
Ja kājiņas gludas ava,

Tad bus gudris padomiņs.

659 (174).

Nac, tauteet, dos,u roku,

Par baliņu nebēdāju;
Kam balitis tā sacija:

„Veļam masa leeti der."

Jaunāko bāleliņ,

Ej, saņem svešus ļaudis!
Kad prasija: „Kur māsiņa?"

„Masiņ maza — supoli."

660 (174).

Bērziņam lapa tric;

Lakstigala tricināja.

Tauteetim roka tric,

Mani jaunu bildinot.

661 (174).

Tauteets mani mazu sauca,

Kumeļā sēdēdams.

„
Daudz purvā baltu berzu,

Daudz man tadu bāleliņu."

662 (174). V. Sp. p. 193. 61

Tūdaļ tautas roku deva,

Tūdaļ lidzi aicināja.
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Es nebiju putna bems,

No zariņa noraunams.

663 (174).

Puisi gāja runādami,

Kā ozoli dunēdami.

Meitas gāja dzeedadamas,

Kā naudiņa skanēdamas.

664 (174).

Ja, viriņ, tā darisi,

Tad mes miļi dzivosim.

Kad eedams rijas kult,

Satin kājas kažokā.

665 (174).

Bus man rat tautu delu!

Kam māmiņa nerajuse!
Cirta pliķi guldamees,
Pluča matus celdamees.

666 (174).

Peeci celmi purvmalā,
Peeci seena pļavejiņi.,
Peecas man baltaitiņas,

Peecas baltas vilainites.

667 (174).

Lida tautas lidumiņu,

Lida mani bāleliņi

Vaj bus eet tautām kraut,

Vaj saveem baliņeem?

Labāk eimu tautām kraut,

Ne saveem baliņeem;

Tautu krauti lidumiņi

Man pašai peedereja.

668 (174).
Es izgāju ceemu ceemus,

Laga puiša neredzēju;
Tadi veen bij sēņu sulas,
Sila peku lauzejiņi.

669 (174).
Tautas dzeed, tautas dzeed,

Es staigāju raudādama.

Es izdzirdu raudādama,
Zveedz baliņa kumeliņš.

670 (174).

Snauda, snauda, greteleja

Tas māsiņas bāleliņš,.

Kur, baliņ, tad liksim,
Ja māsiņa tā darija.

671 (174).

Ko, tauteeti, mani lūdzi?

Ludzees manas māmuliņas.

Ja māmiņa devejiņa,
Es leskaņa gajejiņa.

672 (174).

Sajāj stalti, tauta dels!

Kas zin — mate mani dos ?

Ja tu stalti nesajees,
Nedos mani māmuliņa

673 (174).
Es tautām pasaciju,

tr leelām, ir mazām!

Bus māsiņu agri celt,
Nebūs agri nicināt

674 (174). Sp. p. 186. 14,

Upitē veen pazinu

Bargu tautas jajumiņu!
Tris deeniņas zvirgzdupitē

Duniņas sajukusi.

675 (174).
Ozolam zari dime,

Perkoņam ducinot;
Tauteetim sirds triceja,
Mani jaunu bildināt.

676 (174).

Ūdens vidū, akmins vidū

Ligo putu gabaliņš.
Tautu vidū, brāļu vidū

Sed māsiņa raudādama.

677 (174).
Man apsniga balti sneegā,

Ar meitām punitē;
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Vai, Deeviņ, ka aizeesu,

Nu pēdiņas pakaļ dzis.

678 (174).

Tas puisitis to meitiņu,

„
Tilta gridu,, nolamāja.

Nu pašam gadijās
Pasa tilta mostenica.

679 (174).

Raugees puisi, kur raugees,

Danci meitas neraugees;

Kura veegli danci vedi (veda?)

Ta velk grusi dzirnaviņas.

680 (174).

Dizans puisis, melnu muti,

Aiz krumeem raudzījās;

Kad man butu kneep adata,

Es tev acis izbadītu.

681 (174).

Bediņā man lecesi,

Tautu durvu daejot;

Deevs to zina, kā dzivosu,

Kad apģērbšu arajiņu,

682 (174).

Bedz, tauteet, pabenķi,
Nu nak mani bāleliņi;
Labāk tevi blusas koz

Nekā brāļa zobentiņs.

683 (174).

Kaut es butu zinājusi,
Kuru ceļu tautas jaj !

Es to butu nospraudusi
Visu par adatām.

684 (174).

Vaj no eles tu izlidi,

Tik dižens teva dels!

Man iztrūka brunceem šņore,

Dz tevim raugotees.

685 (174).

Es pazinu to puisiti,
Kas ruden seevu ņems:

Cepur' nesa rociņā,

Pazemigi rau dzijās.

686 (174).

Sķuņam jumtu veen redzēju,
Pasa sķuņa neredzēju.

Tautu delu veen redzēju,

Padomiņa neredzēju

687 (174).

Dzirās tautas šurpu jat,
Dzirās nakti pārgulēt;

Skuju, skuju kumeļam,

Drigenisu jājējam.

688 (174).

Tautu dels, neguļ nakti,
Man auguma raudzidams.

Es bus' tavu noredzej'si,
Par pagalmu tecēdama.

689 (174).

Es neraugu visas jostas,
Kad man labs jostas gals;
Es neraugu visas tautas,

Kad man labs tautas dels.

690 (174).

Adit adu raibus cimdus,
Ne bralit, tevis deļ.
Adu tautu miglacam,

Asariņu dzērājam.

691 (174).

Es izaugu pee māmiņas

Kā sarkana bruklenite;

Tautiņās nobālēju
Kā dzeltana kļava lapa.

692 (174).

Elkšņa rikstiti nolauzu,

Skitos berza nedabūt.
7 1
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Neveiklisam roku devu,

Sķitos lauzu neredzēt.

693 (174).

Citu ruden, citu ruden,

Tad es gribu seevu ņemt;

Lai izauga breeza bērni,

Meza cūkas siveniņi.

694 (174).

Es parcirtu zelta sleegsni

Ar sudraba zobentiņu;

Ņemu savu miļamo
No deviņu bāleliņu.

695 (174).

Nac pee manis, tautu meit',

Es darbiņu skubināju!
Div par' vizu kulitē,

Trešam loksnes darināju.

696 (174).

Tautas mani saredzej'sas

Steidzas kalt dzirnaviņas,

Kaleet tautas peecu, sesu,

Ar veenām ritināšu.

697 (174).

Par šiliņu deegu steepu,
Par ariņu dzipariņ'
Par šiliņu tautas gāja,
Par ariņu bāleliņi.

698 (174).

Sveši ļaudis maju prasa;

Nedodeet, bāleliņi!

Maju prasa - -- kadu maju?
Nak māsiņas lukotees

699 (174).

Brist man purvu, vaj nebrist,
Baltas zeķes kājiņā;
Dot man roku, vaj nedot,
Nedizans tautu dels.

700 (174).

Tautu dels leelijās,
Ortu devis cepure.

Stāv mana galviņa
Pusdaldera vainadziņš

701 (174).

Nac, tauteet, nebistees,

Ka man mazs augumiņš!
Ausu kurpes, liks' vainagu,

Būsim veenu leelumiņu.

702 (174).

Slavenais teva dels,
Es par tevi nebēdāju.

Rigā pirku vizulisus,
Garam gāju skanēdama,

703 (174).

Smuks puisitis, baltu muti

Guļ celiņa maliņā;
Lai nak jauna vasariņa,

Bus mušām baribiņa.

704 (174).

Ne deļ Deeva likumiņa
Puisisam platas acis,

Krūmi, žagari izplēsa,
Pec meitām dzenotees.

705 (174).
Viseem tautu neveikleem

Vasar kalti kumeliņi,

Salauzija needru tiltu

Pee baliņa staļa durvu.

706 (174).

Ak tu, šķelmi, neredzētu,

Tik bagāts teva dels!
Divas šķilas apses malkas,

Seeciņs linu nevetits.

707 (174).

Labvakar, bāleliņ,

Man puķite kamanās;
Man puķite kamanās,

Pupu zeedi pūriņā.
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708 (174). V. Sp. p. 283. 8.

Pate maku seenu pļaut,
Pat iskapti balināju;
Tik veen ņemu tautu delu,

Kas sameta kaudzitē.

709 (174).

Pašam cauņu dzinējam
Nava cauņu cepurites.
Pašam meitu braķeram
Nav dizanas ligaviņas,

710 (174).

Suv, māmiņa, lindraciņus

Teraudiņa vilitēm,

Akmiņaina tautu zeme,

Guni skila staigājot.

711 (174).

Talu sveezu, tuvu krita

Sarkanais āboliņš,

Talu gāju seevas ņemt,

Tepat auga kaimiņš

712 (174).

Ogu, ogu, reekstu, reekstu

Leela ceļa maliņā!

Edu ogas, šķinu reekstus,

Panāk tautas celiņā.

713 (189).

Gaidi, gaidi, tā tauteet,
Kā gaidijis, vel pagaid',
Kā gaidiji uzaugot,
Gaid' vel puru peedarot.

714 (188). V. Sp p. 243. 2.

Asarot asaroja

Mans tērauda zobentiņs

Uz tautām asaroja,
Kam māsiņu rudinaj.

715 (188).
Kadu velnu tauteets lūdza

No tās manas māmulītes,

Noņemees cepuriti,
Lidz zemei klanījās.

716 (188).
Kad es gāju meitu lūgti.

Reekstus beru kulite.

Veenu sauju nama beru,
Otru sauju maltuvē,
Kamēr meitas reekstus lasa,
Es peeludzu mamulit.

717 (189).

Esti, esti, māmuliņa
Esti mani gribējās.

Tautiņām auzu maize,

I to pasu daļām deva.

718 (174).

Šķitu berzu preedulaju,
Maliņa stāvēdama;

Skitu gudru tautu delu,

Auguma raudzidama.

719 (174).

Cirvi, cirvi, redz, kur preede
Leela ceļa maliņa.

Puisi, puisi, redz kur meita,

Mazajā ceemiņā.

720 (174).
Es tev lūdzu bāleliņ,

Sej pee loga kaņepites;
Kad tautiņas istabā,

Es pa logu kaņepēs.

721 (174).

Vedeet tautas, kur vezdami,

Par šiliņu nevedeet.

Smiltis manas kājas grauza,

Skujas bira vaiņagā.

722 (174)

Cep māmiņa kveesu maizi,

Peldin bero par Daugavu,
Radi veen sai pusē,
Nekur ņemt ligaviņu.
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723 (188).
Ar meitām dancodams,

Stiklus beru. kulitē;

Sak meitiņas dansodamas:

„Tev sudraba zābaciņi."

724 (179).

Puķu, puķu aiz kalniņa,
Meitu meitu kalniņā.
Puskai manu cepuriti!
Ta puķite daiļi zeed,
Kas aiz manas cepurites.
Ta meitiņa gauži raud,
Kas ar mani saderej,
Nula bija sajutusi,

Ka es leelis dzerajiņis.

725 (188).
Kas man deva to ābolu,

Kas ābeles galiņā!

Kas man deva to dēliņu,
Kas bij veenis māmiņai.

726 (189).
Man vaicāja meitas meita:

Ko dar jusu puiseniņi?
Lūkus plēsa,
Dzeikas (=striķus) vija,

Ozoliņu dedinaj.

727 (189).
Kaķits grib zivi ķert,

Nedrikst kājas slapināt.
Puisits grib seevu ņemt,

Nedrikst meitu bildināt.

728 (189).
Pasi puisi mani teica,

Pasi mani nicināja;
Pasi teica zemu, resnu

Ar apaļu vēderiņu.

729 (189).

Vaj no eles tas radās,
Tik dizanis teva dels,

Gāja meitas brāķēdams,
Ka ecesas braukādams.

730 (189).

Ai, tauteeti, zel man tevi,
Redzu vārgi dzivojot;

Kauns man lauzu, bais māmiņas
Es padotu padomiņ.

731 (189).
Lai jaj, puisi, kur jādami,

Musu mājās nakti gul;

Musu mājās tiras auzas,

Daiļas auga zeltenites.

732 (189).

Veena zeme, veena saule,

Neveenada valodiņ:
Jau citā maliņā

Greestin greeza valodiņ.

733 (189).

Vēji puta, gaisu greeza;

Puisi naida celajiņ'.
Saulit balta negreez, gaisu;

Meitas naida neturēs.

734 (189).

Mini, mini tautu dels,
Cik zilisu vainagā.
Kā man bija atminēt,

Cik dzitiņu audeklā.

735 (189).

Tautu dels leelijās:

„Trejas vasku dzirnaviņas."
Kad aizgāju, neatradu

Ni pelēka akmentiņa.

736 (189).

Ak, tauteeti, neleetiti,

Vaj man tavas kājas aut;

Es tēvam nenoāvu,

Kas maza-i maza deva.

737»)189).

Eet pa ceļu ceļavirs,

Ceļa rota mugurā:
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Īsi svārki, platas bikses,

Vizu bunte mugura.

738 (189).
Dzeedat man ar meitām,

Nav man savas liga viņas;
But' man sava ligaviņa,

Ar meitami nedzeedatu.

739 (189).
Eeraudziju, veen pazinu

Mezeneeku puiseniņ':
īsi svārki, gari mati,
Lidz zemei bekukule.

740 (189).
Tauteets leelis, es bij maza,

Dzirās mani sagaidit.
Dzer ūdeni, grauz akmeni,
Tad tu mani sagaidisi.

741 (189).
Pavasari jauni zeni

Ar bomeem cilājami;
Ruden' puisi zābakos,
Ruden' caunu cspurites.

742 (189).

Rej, suniti, vaj nerej,
Netecesu vārtu celt;
Jau es pate gan zināju
Nenāks mani bāleliņi.

743 (189).

Sķuņam jumtu veen redzēju,
Pasu sķuni neredzēju;

Tautu delu sen pazinu,
Padomiņa nezinaj'.

744 (189).

Kam, tauteeti, tad nenāci,
Kad ravēju kaņepites;
Es ar tevi parunātu
Kā ar savu bāleliņ.

745 (189).

Lepnis biju ne bagāts;
Viseem ceļu es negreezu:

Divi vizēs kulitē,

Tresai sloksnes darināju.

746 (189).

Turi, turi, valdi, valdi,

Baliņ, savu kumeliņ';
Kad nevari noturēt,

Sauc māsiņu paligā.

747 (189).

Zeni, zeni, krupi, krupi,

Tu uz mani raudzijees,
Tu kā krupis raudzijees;
Es kā roze grozijos.

748 (189).

Ej pa ceļu, ceļavirs,

Neklaus meitu dzeedazan.:

Cita dzeed ganidama,
Cita lapas lasidama.

749 (189).

Nac pee mani, matēs meita

Muzam badu neredzēs:

Mezā malka, ceemā krasne,

Rudzi Rigā špikeri.

750 (189).

Mazajami baliņami,

Tam māsiņas vairāk zel,

Sed aiz galda, skaita naudu,

Birst tam ganzas asariņas.

751 (194).

Dundur Jānis dunduroja

Augsta kalna galiņā.

Eju, riju riju'rallala

Augsta kalna galiņā

752 (189).

Tauteesam tada mele

Kā tam purvu Strazdiņam;

Tas peevila mani jaunu,

Nojem zilu vainadziņu.
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2. Dzeedašana.

753 (171).

Dzeesmu deļ, sveši ļaudis,

Eenaidiņa netureet!

Dzeesma mana ka dzeedata,
Ne ta mana paradita.

754 (171).
Ak tu manu skaņu balsi.

Ka no skaidra avotiņa!
Dzeedu brāļa liduma,
Atskan tautas istabā.

755 (174).

Ik vakaru tautu meita

Kalnā kapa gavilēt,
Lai tric visi mezu virsi,
Lai dzeed mani bāleliņi

756 (174).
Aiz ko ļaudis nedzeedaja,

Paēdusi, padzērusi.
Ka dzeedaja malejiņa,

Ne-eduse, nedzeruse.

757 (174).

• Es bij dzeesmu dzeedataja,
Man eedeva rauduļam.
Ko es veena peedzeedasu
Raudulisu pulciņā.

758 (174).
Man bij dzeesmu kamolits

Smalkā lazdu krūmiņā,
Pa veenai tecināju,
Kad izgāju tautiņās.

759 (174).

Aj-i manu skaļu balsu,
Tec pa berzu lapiņām!

Aiztecēja pee māmiņas,

Nolaidees lejiņā.

760 (174).

Gavilēt, gavilēja,

Ne ta mana gavilēja;

Cita puiša gavilēja,
Sirdi veen ēdināja.

761 (171).

Skani, balsiņ", vaj neskani,

Nedzird mana māmuliņa.

Augsti kalni, gari mezi

Da manai-i māmiņai.

762 (174).

Bij man dzeesmu vacelite

Smalku lagzdu krūmiņā,

Kadu gribu, tadu dzeedu,

Skaistas veen lasidama.

Sedpee galda, nodzeed dzeesmu

Tas Deeviņam peederas.

Aizjūdz skaisti, pabrauc skaisti

Tas ļaudim patikas.

763 (174).
Visi krūmi, žagariņi

Mani gauži noraudāja.
Ir gan meitas ganitajas,
Nava tādas dzeedatajas.

764 (174).

Ik ritiņā skaisti dzeedu,

Uz robeža ganidama;
Robezneeka dēliņam
Sirdi veen ēdināju.

765 (174),

Pulciņš dzeed jaunu meitu,

Gludajām galviņām.
Glaud' galviņu man, māsiņa,

Lai es teku pulciņā.

766 (174)

Es bij leela dzeedataja,
Man eedeva raucLuļam,

Es ar savu dzeedasanu

Rauduliti smidinaju.
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667 (174).

Ne jau leelas lustes deļ
Es dzeesmiņu nodzeedaju,
Savu sirdi remdēdama,

īsu laiku kavēdama.

768 (174).

Skaisti dzeeda, gari vilka

Mazajā ceemiņā;
Vidū eet kaunējos,
Tur bij mana ligaviņa.

769 (174).

Dzeedu dzeesmu, kada bija,
Ne es dzeesmas taisitaja.

Gaj pee puiša, kads man ņema,

Ne es puiša brāķētajā.

770 (174).

Brokastiņu, māmuliņa,

Par sa rita dzeedajumu?
Ja nedosi brokastiņu,

Citu ritu nedzeedasu.

771 (174).

Veenu pusi dzeesmas zinu,

Otru pusi nezināju;
Kad zinātu otru pusi,
Butu leela dzeedataja.

772 (174).

Dzeedat, skaņi, upes meitas,

Upē balsu nelaižat,

Laizāt pari par upiti

Smuidrajos ozolos.

773 (174).

Pavasar, ganidama,
Dzeesmas tinu kamoli;

Ruden eesu marsn vest,

Pa veenai tecināt.

774 (189).

Dzeedeet, meitas, uz upites;

Upē balsu nelaideet!

Laideet pari par upiti
Smalka preezu šiliņā.

775 (189).

Kas ta tada dzeedataja,
Berzu birzes locitajs?

Brāļu masa dzeedataja,
Vejiņs birzes locitajs.

776 (189).

Uz to malu dzeedat gāju,
Kur aug manis arajiņs,
Kad tas manis neredzēja,
Lai balsā klausijas.

777 (189).
Leni dzeedu, bet dizani

Bez saulites vakarā;
Lai nedzird skauģu ļaudis.
Balsu

manu nenoskauž.

778 (174).

Dzeed, māsiņa, skaistas dzees-

Skaisti tavi bāleliņ', [mas
Skaisti tavi bāleliņi,

Skaistu dzeesmu klausītāji.

779 (174).

Visas dzeesmas izdzeedaju,
Teva dzeesmu nedzeedaju;
Kad sodos kumeļā,
Tad dzeedaju teva dzeesmu.

780 (174).

Kapec, meitas, nedzeedeet,

Vaj Jums rozes nezeedeja?
Es dzeedaju, gavilēju,
Man zeed rozes dārziņā.

781 (174).

Man bij dzeesmu kamolits,

Skaideenē glabājams;

Kad eedama maltuvē,

Pa veenai tecināju.
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10. Ganu dzeesmas.

782 (174).

Cukganeem varzu bļoda,
Sakaltušas garoziņas;

Govganeem sveesta ciba,

Baltas maizes kukulits.

783 (171).

Sarga Deevs, glabā Deevs,

Manu mazu ganibiņu,
Rita agri izdzenot,
Vakara sadzenot!

784 (171).

Cuku gani, pelnu ruskas

Pa pelneem viļājas,

Eeraudzija govu ganus,

Sasavela*) paleja.

785 (174).
Kas kait meza meitiņām

Pa sileem neganot.

Vaj bij vejs — aizvēja

Vaj saulitē — pakrēsla.

786 (174).
Ganu meita seta dzina,

Es tecēju vārtu vert

Man eedeva ganu meita

Zaļu, zaļu vainadziņu.

787 (174).
Ceema gani. bāleliņi,

Telit manu redzējāt?

Pate melna ka irbite

Sudrabiņa radziņeem.

788 (174).

Gani
;

gani, ganu meita,
Pa manam ganibam;
Gan tu pati noganisi
Savu zilu vainadziņ.

*) saveļas.

789 (174).

Uz robeža ganidama,

Ņeedru viju vainaga.
Robezneeka dēliņam

Sirdi veen ēdināju.

790 (174).

Es savam telitēm

Āboliņa saiti viju;
Veenu vezu rociņa,
Citas naca maurodamas.

791 (174).
Mate kājas apavuse,

Suta mani ganiņos.

Kur es eesu, mamuliņ',
īsas kājas, plats vēders.

792 (189).

Ai, balta mamulite,
Sila laba gauisana;

Visu ritu noganiju
Ar sausam kājiņām.

793 (189)

Niveenam nav tik grūt'

Ka mazam ganiņam;
Pera mate izdzidama,

Citi gani ganidami.

794 (189).
Es uzgāju ganidama

Varen daiļu ozoliņu:

Tur peeseju puišu dusmas

Ar sarkanu dzipariņu.

795 (188).

Citi gani manu ganu

Celiņa satikusi,
Labu nazi atņēmusi,

Tuteniņu eedevusi.
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796 (189).

Leela gara tautu meita

Bez darbiņa ganos gāja,
Bez darbiņa ganos gāja,
Bez pūriņa tautiņas.

797 (174).

Ganiņš biju es, mamiņ,

Ganu puru darināju:

Leepu lapu kreklu suvu,

Viksņu lapu paladziņu.

798 (174).

Maza biju, ganos gāju,

Nepazinu āboliņa;

Noganiju driķu druvu,

Āboliņa dēvēdama.

799 (174).

Ej ganos, gana meita,

Sedzees ganu vilainiti.

Tāpat tevi tautas ņems,

Ir ar gana vilainiti.

800 (174).

Kur dzināt, ceemu gani,
Se ir laba ganisana!

Govis cd ābolā,

Pašas vija vainadziņu.

801 (174).

Purvā dzinu ganidama,
Neganiju ceļmalā.
Needru viju vainadziņu,
Nekarinu svešu lauzu.

802 (189).

Kam gotiņas neslauceet,
Kam laukā nedzeneet?

Lakstigala suņus sauca,

Kalniņa stāvēdama.

803 (189).

Citi gani ganidami,

Šurpu veen raudzijas;
Man bij pulku raibu govu,

Jaunas meitas ganitajas.

804 (189).

Svešas matēs goves ganu

Vaivariņu tirelē,

Savas pašas miļas matēs

Daboliņa kalniņā.

805 (189).

Citi gani aizdzinusi,

Mani veenu atstājusi.
Citi gani ariņā, —

Es ariņa maliņā,

Es ariņa maliņā

Ar savām telitēm.

806 (189).

Seera peena, mamulite,

Savam govu ganiņam;

Arājam peena sulas,

Sutināta eevas ķuze.

807 (189).

Ti maliņa tricet tric,

Kur māmiņas gani gan',

Kur tee teva peeguļneeki_
Ni zilite necikstej.

808 (189).

Ej, māsiņa, tu ganos,

Tu ganos eeraduse;
I es eetu, i eerastu,

Kauns kuliti man nesat.

5Rakstu krājums V.



66

11. Kāzu dzeesmas.

809 (171).

Steidzees, mana māmuliņa,

Ar valodu istaba!

Jau tautiņas naudu skaita

Pari manu augumiņu.

810 (171).

Tas pats, tas pats
Pērnais brūtgāns;
Tee pasi putraimi

Deguna gala

811 (174).

„Ta triceja tautu meita

Ka apsite šiliņa,
īsus kreklus izšuvusi,

Gari mani bāleliņi."

„Tric, tu pati, dzeedataja,

Vel es vis netriceju.

Vaj es gāju meru ņemt,

Uz taveem baliņeem."

812 (174).

Atšķiros no māmiņas,

No citam māsiņām;

Veena pati atšķiros

Kā ezara raudaviņ'.

813 (174).

Preeksā tek sirmi zirgi,

Deegeem sutas kamaniņas.

Vaj māsiņa nepazini,
Tee bij tavi vedejiņi.

814 (174).

Lustejeet, mani draugi,
Zveedzeet, mani kumeliņi.
Nu manā rociņā
Leelu radu ligaviņa!

815 (174).

Pasaver, snauduliņ,

Kas guntiņu tev danes!

Vira tevs guni nesa,

Raibu cimdu gribēdams.

816 (171).

Ko domāja meitu mate,

Pa pagalmu staigadam' ?

Eij klēti, kambari,

Dar' man pilnu vezumiņ'

817 (171).

Vaj bus laime vaj nelaime,
Man ejot tautiņas?

Tilta trūka man grozisi,
Varen svida kumeliņi.

818 (174). V. Sp. p. 129. 8.

Govi vedu, aitu vedu,

Ar tautām noeedama:

Cuku kurvu, kaz' raganu,

Tos atstāju māmiņai.

819 (174).

Tris vasaras satekaju,

Melnu bulli ganidama,
Nu apēda panaksneeki
Ar viseem radziņeem.

820 (174).

Sakas mani māmuliņa

Veendeļam eedevusi,

Ir saulites neredzēju

Aiz deeveru cepurēm.

821 (174).

Kāzās mani aicināja,
Es kāzās nenogāju:

Ko man bija kāzās eet,

Krusttēvs ņema krustameitu.

822 (174).
Situ plaukstas dzeedadama

Lecu tautu kamanās,

Salustinu svešus ļaudis,

Sagaudinu bāleliņu.
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823 (174).

„Ko tee musu kaķi ņaud,

Pa pagaldi staigādami?"

„Panaksneeku meitiņām

Peļu kurpes kājiņa. L

824 (174).

Sveed zemē, sveed zemē,

Nepeeder, nepeeder!
Leec atkal galviņa
Savu zilu vainadziņu.

825 (174).

Ko darit siliņeem

Purvi deg švirkstēdami.

Ko darit jaunajeem —

Vecee viri uz meitām.

826 (174).

Garus dveeļus audinaju,

Sķitos tali noligot,

Se paliku kaimiņos,

Pusu greezu raudādama.

827 (174).

Protu, protu, redzu, redzu

Es mātei nemileju!

Citus bērnus gulēt suta.

Mani suta tautiņās.

828 (174).

Aunees kājas, man' māsiņa,

Eiji citā maliņā,

Atstāj veetu labajam,

Kam sareebi dzivojot.

829 (174).

Allai, meitiņa,

Kā smuki peeder.
Gan balta micite,

Sarkana bantite.

830 (174).

Kas se bus, kas nebūs,

Izpušķota istabiņa?

Vaj se bus braļam kazas,

Vaj māsiņu izvedis.

831 (174).

Izpelnita, izpelnīta
Delu mātei vilainite:

Dažu nakti gaiļi dzeed

Zem dēliņa supolisa.

832 (174).

Man' māmiņa meetā laida

Ar baliņa ligaviņu.

Mij, māmiņa, govis, versus,

Nemij manu augumiņu.

833 (174).

Nevajaga, nevajaga

Delu mātei vilnainites;

Tēvam cimdi, mātei zeķes

Par dēliņa auklējumu.

834 (174).

Neņem ļaunu, bāleliņi,

Kad es tevim cimdus metu.

Ir es pate jauna biju,
Ir man daudzi vajadzēja.

835 (174).

Es savai māmiņai

Zelabiņas padariju;
Pedeis rita malumiņs

Piķeem krita sijājot.

836 (174).

Kāzas leelas, kāzas mazas,

Kāzas mani izpostija.
Man apēda panaksneeki

Apzeltitu kumeliņu.

837 (188).

Trūkst manai māmiņai

Reizē triju gabaliņ':

Kuti govu, klēti pura,

Maltuvē malejiņas.

5*
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838 (188).

Grūti bija māsiņai

Engēm durvis virināt;

Nu atradu tautiņas

Izceļamas eeceļamas.

839 (188).

Masiņ, zelta drostaliņ,

Tev jaeeti tautiņas.

Bralit, vaska ritenit,

Kam tautām atvelej?

840 (189).

Pasakeet, jus ļautiņi,

Kur brūtei ista masa.

Ta bij brūtes ista masa,

Kriju*) sutu deguniņ'.

841 (189).

Man, māmiņa, to teliti,

Kura vairāk peena dod;

Es redzēju dela mati

Stopeem peenu merijot.

842 (189).

Ar tauteeti pastāvēju
Mazu bridi baznicā,

Jau manāmi vainagami
Pus vizuļu nobirusi.

843 (189).

Tamer situ tautu galdu,
Kamēr leca šķembelēs;

Tautām bija galda zel,
Mums māsiņas vairāk zel.

844 (189).

Sitami, kaļami
Gaidāmi caurumu,

Bus musu masai

Susekļa glabāt!

845 (189).

Vakar sniga baiti sneegi

Masai galva apsniguse.

846 (188).

Tris gadiņi ganos gāju
Vilku pinku lasidama.

Es apsedzu delu mati

Vilku pinku vilnainiti.

847 (188).

Mate, meitu izlaizdama,
Dzeed rociņas sasizdama,

Kad eegaja maltuvē,
Raud galviņu saņemus'.

848 (189)

Dzeedi, raudi, mamulite,
Nebūs' vairs tavs bērniņš;
Jau kājiņas man apautas,
Stāv pee varteem kumeliņ'

849 (189).

Vakar mani mate kula,
Pa pelneem vartidama,

Sodeen laida tautiņās

Dziparotu, madarotu.

850 (194).

Trūka, trūka māmiņai

Reizē triju gabaliņ:

Klēti pura, kuti govu,

Istabā-i audejiņas.

*) Krijs = kamens ir noluptaegles miza.



69

4.
c.

Pusmužs, dzivošana.

851 (171).

Maza, maza saimeneece,

Jauka, jauka valodiņa;

Pee tas jaukas valodiņas

Tris kalpones gadiņa.

852 (171).

Lai smejas, kas vecam,

Es vecam nesasmeju.
Metu laipu par upiti,
Vedu vecu rociņa.

853 (171).

Vecum manu vecumiņu,

Neredzoti dagajusu!
Kam acim redzejuse,
Ar rociņu nostum talu.

854 (171).

Brāļi, leelee grecineeki,

Kur māsiņu eedevāt!

Purva ņeedres sa-augusas

Pasa dārza maliņā.

855 (174).

Ai mazee puisenisi,
Kam jus leeli ne-augat!

Vaj jus tadi driksteseet

Meitu mati bildināt.

856 (174).

Maza, maza gaisumiņa,
Jau saulitē gabalā.
Maza, maza brāļu masa,

Jau slavite maliņā.

857 (174).

Tikmēr maza tautu meita,

Kamēr mazi bāleliņi.

Kad uzauga bāleliņi -

Marsiņ, brāļa ligaviņ'.

858 (174).

Maza, maza meitenite

Peeviļ puisi arajiņu;

Izcepusi raceniti,

Dod par seera gabaliņu.

859 (174).

Es mātei veena meita

Ka saulitē debesis.

Gaida tautas uzaugot

Kā saulitē uzlecot.

860 (171).

Vecs ar veci seenu pļava

Avotiņa maliņā.

Dod, Deeviņ, tadu vēju,

Grūd vecos avotā!

861 (171).

Eij, balta mamuliņ,
Man saimite nedzivoj'!"

„Dod, meitiņ', miļus vārdus

Vari agri azaidiņu!"

862 (171).

Tā sacija bagātais:

„Ko tu edi, nabadziņ'?"

„Es paēdu trūdu sakņu,

Paknauseju vederiņ'."

863 (171).

Baltu sedzu vilainiti,

Māmuliņas mazgajum',

Tautiņās sazileja
Lidz ar manu augumiņu.
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864 (174).

Kad es biju jauns puisitis,
Četri ragi kulitē;

Kuru gribu, to papusu

Uz cetreem meldiņeem.

865 (174).

Laiku, laiku, tautu dels,

Vaj tu laiku nezināji!
Tevi mate arti ceļa —

Es gulēju supoli.

866 (174).

Maza, maza es gulēju

Supolisa dibina;

Jau tautiņu kumeliņi

Mauru mina pagalmā.

867 (174).

Maza, maza meitenite

Peeviļ puisi arajiņu;
Klēts preeksā stāvēdama,

Paradij'a raibus cimdus.

868 (174).

Maza, maza meitenite

Peevilusi leelu puisi:
Nomizoj'si raceniti,
Dod

par seera gabaliņu.

869 (174) V. Sp. 212. 23.

Pilni pirksti, tev, masiņ',
Zelta greestu gredzentiņu;
Gan tee visi noslideja
Ar neveikli dzivojot.

870 (174). •

Asarām neredzēju,
Kur peeseju kumeliņu;
Savu māsiņu atradu

Svētu ritu maltuvē.

871 (174).

Tauteets mani cerēdams

Klēpi veen nonēsāja;
Kad paņēma ne-eeredz

Par pagalmu pārejot.

872 (174) V. Sp. p. 209. 1

Veeta. veeta, maize, maize,
Kur māmiņa man eedeva:

Lidz ar deenu tiruma —

Ar deviņi kumeliņi.

873 (174).

Man māmiņa eemetusi

Kā skujiņu ūdeni:

Ne-eet pate apraudzit,

Nelaiž manu bāleliņu.

874 (174).

Anuziņa, mana seeva.

Mana driķu malejiņa,

Puspuriņu samalusi,
Tris karašas izcepusi,

Ziņgedama cepli sava,

Lai cep daiļi kukuli si.

875 (174).

Sargi, Deevs, mani jaunu
No trijām nelaimēm:

No vilciņa, no lacisa,

No dzērāja teva dela

876 (174).

Ai, kaimiņ, ai, kaimiņ,
Kā mes miļi dzivojam.
Pec guntiņas veen aizgāju,
Tris deeniņas nodzivoju.

877 (174).

Kas peebira man raudot,
Kas bedigi dzivojot?
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Ļaudis smēja man raudot,

Deevs bedigi dzivojot.

878 (174). V. Sp. p. 212. 23.

Pilni pirksti, tev, masiņ,

Zelta greestu gredzentiņu.

Kad nogāja tautiņas,

Pa veenam noslideja.

879 (174).

Dzērājs virs, tev, masiņ,

Jautra meedziņa vajag.
Kas kājiņas tam noāva,

Kas nojūdza kumeliņu.

880 (174).

Pirmo gadu tautu dels

Uz rociņas guldināja,

Jau otro, jau trešo

Nelaiž cisu maliņa.

881 (174).
Veci celmi, dziļas saknes

Kuplas auga atvasites.

Veci viri, sirmas barzdas,

Runa gudras valodiņas.

882 (174).

Eij, gulēt mans viriņ,

Vakariņu ne-ee-edis;

Zile, zube nonesusi

Kambarisa atslēdziņu.

883 (174).

Kaimiņos meitas pelu,
Talu ņemu ligaviņu.
Nu es mitu, kad varētu,
Ar kaimiņu kalponiti.

884 (174).

Ko tu raudi, tautu meita,
Mana galda galiņa?

Vaj es art nemācēju,

Vaj maizites tev nedev' ?

885 (174).

Greezeet ceļu, greezeet ceļu

Lepna vira seeva brauca!

Veena sleece kamanām,

Trim kajam kumeliņš.

886 (174)

Es nekultu saimes deļ

Savu jaunu ligaviņu;
Saimit man sim brizam,

Ligaviņa visu muzu.

887 (174).

Sito pratu padomiņu
Ne-eetumi tautiņas;

Sutu puru, darinātu,
Kļausit' teva, māmuliņas.

888 (174).

Eet man bija to celiņu,

Kur es biju negājusi;

Est man bij to maiziti,

Kur baliņi nearuši.

889 (174) V. Sp. p. 209. 2.

Breedu purvu raudādama,

Žagariņus lauzidama.

Deeviņ, redzi tev' ar mati,

Kas eedeva purmala.

890 (188).

Es paņemu Eevu seevu,

Pulka radu gribēdams.
Pilni grāvi eevu zeedu,

Visi mani seevas radi.

891 (188).

Ak, tu manu muļķu pratu,

Jauns pajemu ligaviņ,
Mate kula, tevs turēja,
Pats rādiju uguntiņ'.
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892 (189).

Tridu,~ridu, vasariņ',

Daudz apsēju racentiņ';
Nav seeviņas ravētajās,

Nav bērniņu edajiņu.

893 (189).
Man bij tada seeviņ mājas,

Kas ar viseem kaujas, baras.

894 (189).
Visi saka, visi saka:

„Eij gulēt, saimes bērni!"

Ta vārdiņa nesacija:

„Vaj ēdusi vakariņas?" —

„Zile, zube nozagusi
Kambarisa atslēdziņu."

895 (194).
Kad es biju jauns puisits,

Dundur Jāņa meitu ņemu;

Nemācēju seena pļauti,

Ne ligavas vizināt.

896 (174). V. Sp. p 212. 25.

Gulēt irbe, gulēt sloka,
Gulēt skrēja vanadziņi.

Eij gulēt, tautu meita,
Ved ir manu bāleliņu.

897 (174).

Maza, maza eesakusi

Kunga durvis virināt;

Deeviņs, Laima lai zināja,
Kad es beidzu virināt.

898 (188).
Ko es teicu, tas notika

Leelam krogu dzērājam:

Zirgs aizskrēja meza ceļu,
Zars norāva cepurit'.

899 (188).

Traku manu trakumiņ',

Jauns pajemu ligaviņ',

Kungi manu pasu raja,

Tevs, māmiņa ligaviņ'.

900 (188).

Ko man lidz jaunuma

Bediņās veen staigāt.

Atnāks drizi ta deeniņa,

Kad bedigi jāstaigā.

901 (189;.

Kada bija si deeniņa.

Margodama*; saule leca;

Kada mana dzivosana

Raudādama mate deva.

902 (189).

Paldees devu Deeviņam,
Man rociņa labi gāja:
Vakara rozes seju,

Rita viju vainadziņ.

903 (189).

Zens ar skuķi ķivejās,

Kalniņā stāvēdami:

Zēnam nava lini seti,

Skuķam tukša stangeneece.

904 (194).

To veetiņu ganzināju, ganzina-

Kur peedzimu, kur uzaugu. [ju
?

To veetiņu nezināju, nezināju,
Kur muziņu nodzivosu, nodzi-

vosu,

Vaj Prusos, vaj Leišos, Leišos,

Vaj celiņa maliņa, maliņa.

*) Kad saulei lecot saules stari stipri laistas, tad saka, ka saule margo.
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4 d.

1. Tevs, tevuzeme.

905 (171).

Ne jau dzeesmas dzeedama,
Es turēju tevazem';
Vecas bikses lapidama
Ar jauneem eelapeem.

906 (171).
Teva pirkti brūni brunči

Zemit' slauka staigājot;
Pirks tauteets, nebūs tadi,
Dos naudiņu žēlodams.

907 (171 .

Iztērēju teva naudu

Pa veenam vērdiņam:
Pirku zirgu, zobentiņu,
Pirku rudzu malejiņu.

908 (174).

Tevs, māmiņa nezināja,
Kad es viju patadziņ',

Kumeliņu drisinaju,

Laudaviņu vizināju.

909 (171).

Tevs dēlam muižu vel,

Ko māmiņa man velej'?
Man māmiņa pavēlēj'
Tukšu puru, garu ceļu.

910 (174).
Laiku manim teva svārki,

Laiku teva zābaciņi.

Eesedosi teva krēsla —

Nava teva padomiņa.

911 (174). V. Sp. p. 229. 9.

Kalnā kapu raudzitees,

Kas ar manu tevazemi,

Vaj ar kungi, vaj stārasti,

Vaj gaigali purināja.

912 (174).

Stūru, stūru teva zeme;

Raksteem matēs vilainites:

Cik sturisu, tik baliņu,
Cik rakstiņu, tik māsiņu.

2. Ista mate.

913 (171).

Gaidi, gaidi māmuliņa,
Se bus tavs ceļa virs!

Nosazveedza kumeliņš

Tirumiņa galiņā.

914 (171).
Man' māmiņa pirti pera,

Palti smēla udentiņ'.

„Vaj mamiņ tev nebij"
Tekošā upitē?

915 (171).
Kam Laimiņa tada seeva,

Kada mana māmuliņa!

Es mudiņu (muzinu) prasituļu,
Kadu pate gribetuļu.

916 (174).

Sakas mani māmuliņa

Talu dot, neraudat;

Vel es se kājas avu,

Jau māmiņa gauži raud.

917 (171).

Es māmiņas neredzēju,

Vaj bij leela, vaj bij maza,

Pūriņā veen atradu

Garas baltas vilainites.
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918 (171).

Zaļa zale, zaļa lapa,
Zaļa visa vasariņa.

Izsun man, mamuliņ,

Zaļa zida vainadziņ.

919 (174).
Ik vakara lakstigala

Poga purva maliņa.
Ikvakara māmuliņa
Mani gauži noraudāja.

920 (174).
So deeniņu, so deeniņu

Gaida mani māmuliņa;
Es aizeesu to deeniņu,

Kuru visi negaidija.

921 (171).

Leeta bušu es, mamiņ,
Ja tu mani leeta liksi:

Apvilkusi baltu kreklu,

Izceļ mani saulitē!

922 (174).

Sit, māmiņa, mani mazu

Ar vitola žagariņu,

Lai es augu tik lokana

Kā vitola žagariņš.

923 (174).
Izaud manim, māmuliņa,

Smalku skuju paladziņu;
Jau vakar saderēju

Ar bargo teva delu.

924 (174).
Teica mate savu meitu;

„Nagi, nagi meitiņai
Redzēsim pūriņā,

Vaj bus nagu daiļumiņs.

925 (174).

Mamuliņ, mamuliņ,
Tavu kuplu rozu dārzu!

Man nebija rozu dārza,
Man bij divas magonites.

926 (174).

Man māmiņa galvu glauda
Sav' bērniņu dēvēdama.

Ko māmiņa vaira glaudi,

Tautas jauca jaucamo!

927 (174).

Gaidi, gaidi, māmuliņa,

Maja bus tavs deliņs;

Nozveedzas kumeliņš

Tirumiņa galiņa.

928 (174).

Vērpju vilnas kodoliņu,

Ar māmiņu runādama.

Miksta vilnas ko dēliņa,

Jau matēs valodiņa.

929 (189).

Sargees, mana mamulite,

Sitis tevi vedekliņa;
Šautra galu pamaniju
Zem balto vilaniti.

930 (174).

Aplamite, mamuliņ',

Negudro padomiņ!

Izsupoj'si, izauklej'si,
Dod otram maldināt.

931 (174).
Izaud manim, māmuliņa,

Baltu puķu vilnainiti!

Kam tu mani apsolīji

Pureniņa dēliņam.

932 (174).

Guli meegu, māmuliņa,

Ko par mani bedajees!
Puisits augu, ne meitiņa,

Man pūriņa nevajaga.
933 (174).

Pari mamiņ' gan izsedza,

Ne ar pari atstadija.

Sedz, māmiņa, otru pari,
Leec deviņas pūriņā.
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934 (174).

Aukle meitu, māmuliņa,
Leec dēliņu supoli;

Drizak meitu malti celi,

Ne dēliņa ligaviņu.

935 (174).

Aij, balta māmuliņa,

Eeleij peenu bļodiņa!
Es eekritu upitē,

Tavas govis ganidama.

936 (174).

Mamiņ' mani grozeem pera,

Sak': „Pee puiseem gulējusi!"

Nodeen, mate, Deevu minu,
Puiša acu neredzej'.

937 (189).

Situ koku pee kociņa,

Lai tek saule vakara.

Tā tek mana mamulite

No jaunuma vecumā.

938 (189).

Man māmiņa eemetuse

Kā skujiņu ūdeni;

Nenāk pate apraudziti,

Nelaiž manu bāleliņu.

939 (189).

Zinādama mamulite

Beezas auda vilanites;

Aiz Daugavas augsti kalni,

Salti vēji vedina.

3. Dela mate, meitu mate, sveša mate, pa-

māte, vira mate

940 (171).

Ej, vecā vecainit,

Auga tev rudzi, meezi?

Ej, vecā mamuliņ',
Klausa tevi vedekliņa.

941 (171).

Atrauj, velns, vira mati

Pirmajā nedēļā,
Tad man bus sava vaļa

Atslēdziņas skandināt.

942 (174).

Lika, lika delu mate

Kā lika kaņepite.
Kuri Dccvi tad izsteepa,
Kad apsedzu vilainiti.

943 (174).

Meitu mate meitiņās

Sed kā rozu dārziņā;

Delu mate vedeklās

Sed kā erksķu krūmiņā.

944 (174).

Kas kais meitu māmiņai,

Znoti, draugi vizināja.

Delu mate nabadzite,

Eet kājām vaidēdama.

945 (174).

Man bij zelta gredzentiņš

Mazajā pirkstiņā;

Tas nokrita pagalmā

Meitu matēs ludzotees.
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946 (174).

Dod māmiņa to teliti,

Kura vairāk peena deva.

Es redzēju dela mati

Stopeem peenu merijot.

947 (174).

Solij' man sveša mate

Siltu maizi launaga;

Jau saulitē vakara

Ne man siltas, ne man saltas

948 (171).

Dela mate aiein' mani:

„Nac surp, mana vedekliņa!"

„Deezin, deezin, dela mate,

Kam es bušu vedekliņ'."

949 (174). V. Sp. p. 235. 42.

Es peevilu meitu mati

Dūmainā istabā.

Viņa man krēslu ceļa,

Es pasteidzu roku dot.

950 (174). V. Sp. p. 237. 7.

Delu mate, vilku mate

Abas veenu ceļu gāja:
Vilku mate jērus zaga,

Delu mate malejiņu.

951 (174).

„Greez tu ceļu, delu mat',

Es tev ceļa negreezisu!"

„Kad tu peecu delu mate,

Es deviņu brāļu masa."

952 (174).

Dela mate, dumu taure,
Sed pirti palāvē.

„Nac arā, dumu taure,

Segšu baltu vilnaniti.

953 (174).

Es nesaku matēs vainu,

Kad man laiska ligaviņa;

Pats supoju, pats auklēju,

Kumeliņu ganīdams.

954 (174).

Delu māmiņu satinu

Ar balto vilainiti.

Mani tina palagos;
Es tautiņu malejiņa.

955 (174).

Mate butu, matēs(mati) sauktu

Kaut meitiņu man devus';

Bus ta mate, kas man dos,

Tev bus zel nedodot.

956 (174).

Aiz upites melni alkšņi,

Lakstigala tricināja;
Ta nebija lakstigala,

Ta bij delu māmuliņa.

957 (174).

Delu mati suņi plēsa,
Da ņatrēm valkādami.

Meitu mate pasasmeja,
Pa lodziņu vērdamās.

958 (174).

Šovasar, šovasar

Sevi veen knipeleju;
Citvasar knipelesu
Delu mātei muguriņu.

959 (188).

Delu matēs istaba

Matu kušķi staipījās.
Meitu matēs istabā —

Dziporiņu galiņeem.

960 (189).

Kam, māmiņa, man' audzēji,
Kad pašai nevaj'dzeja;
But kājiņas apavuse,

Eemetuse ūdeni.
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961 (189).

Sveša mate man solija

Siltu maizi launaga;

Jau saulite vakara —

Ni man siltas, ni man saltas.

962 (194).

Es atradu meitu mati,

Samalušu sijājot.

Sija auzas meitu mate,

Dod manāmi kumeļam.

Sijādama auzas devu,
Lasidama āboliņ',

Peecas auzas silitē,

Ses' āboli redelēs.

963 (194).

Meitu matēs istabiņa

Trim kartami izpušķota:

Zilitēm, krelitēm,

Zaļajam palejām.

Zilēs manas kājas spaida,
Pakārs rava cepurit'.

964 (174).

Delu mate delu teica,

Kas to sliņķi nezināja:
Krūmu loza, lapu guļa,
Ne darbiņa daritajs.

965 (174).

Miļi mani mate sauca,

Vel miļaki delu mate. '

„
Meitiņ, manu vedekliņ,

Mana dela ligaviņa.

966 (174).

Ekur mate, ekur meita,

Te Deeviņ' man uzaugt.
Simtu nesa vainadziņu

Ozoliņa cekula.

967 (188). V. Sp. p. 237. 7.

Vilka mate, dela mate

Abas veenu ceļu tek;

Vilka mate jeru tek,

Dela mate malejiņ'.

968 (189).

Delu mate sveestu taisa,

Ko meeloti vedekliņ.

Dēlam deva sveest' ar maizi

Vedeklei rungas gal'.

969 (194).

Stāvi stili, kumeliņ'

Uz devita gabaliņ',

Ļauj man drusku parunāt

Ar to meitu mamuliņ'

Vaj dos meitas, vaj nedos?

Ja nedos, tad atsaki,

Ko tas manis kumeliņš

Danco tavis nama durvis.

4. Dels.

970 (174)

Peeci, sesi tēvam deli,

Skujas eda kumeliņi.

Es mātei veena meita.

Govis ganu ābolā.
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671 (174).
Ira man četri deli;

Bus man Ģetras vedekliņas:

Ancam Greeta, Lauram Kaca,

Jēkabam Madaliņa,

Peteram pastaram,

Tam atvedu irbes meitu,
Ta maceja maizi cept
No bērziņa pipareem.

6. Baliņš, bralis.

972 (171).

Braļam gāju seevas vesti

Par deviņas Daugaviņas;

Breezu ragi skrituļos.

Tatarisi — vedejiņi.

973 (171).

Es uzaugu pee baliņa

Ka pee maza muizneeciņa:

Sveces veen dedzināju,

Skalu dumu neredzej'.

974 (171).

Jaj, baliņ, jājamo,
Godē savu augumiņ'!
Lai pratasi tautu meita,
Lai darina sedzeniņ'.

975 (171).
Sakur guni, bāleliņ,

Sav' ariņa maliņa!

Man nelaida sveši ļaudis
I rociņas apsildit.

976 (174).

Leetiņs naca, miglodams
Kur palika vilainite?

Tautas naca dzeedadamas,

Kur tee mani bāleliņi.

977 (174).

Dzivojam mes godigi,

Pa§i divi bāleliņi

Lai dzivo ka gribēja
Salasitas tautu meitas,

978 (174).

Mums paseem baliņeem
Lidzā tek kumeliņi.

Salasitas tautu meitas,

Netek lidza dzirnaviņas.

979 (171).

Vecakee bāleliņi

Izdēj zaļos ozoliņus;

A pastaram man atstāj
Savs; kaulisus klaudzināt

980 (171).

Brāļi mani, bagaturi,

Zābakos seenu pļavu;
Es māsiņa nabadzite -

Ar karkliņa vizitēm.

981 (171).

Peecu brāļu masa biju,

Luku pinu mat'pinē.

Veratees, peeci brāļi.

Vel it skaisti peederej'!

982 (174).

Dzirdu tauri taurējam,

Redzu laivu ligojam.

Aj, balta māmuliņa.

Nu nak mani bāleliņi.

983 (174).

Leetiņam nolijoti.
Redzu savu vilainiti;

Tautiņām atjājot,

Saucu savu bāleliņu.
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984 (174).

Brāļi saka: „Masa nak,

Aizvereet nama durvis!"

„
Garam eesu, bāleliņ,

Ne tava namiņa."

985 (174).

„Zeiojeet, bāleliņi,

Nak māsiņa raudādama!"

„Ko māsiņa žēlojama,

Mums paseem tautu meita.

980 (174).

Ko tee mani bāleliņi

Ilgi dara tautiņās!

Bus caunite izbēguse,

Maza draudze dzinejiņu.

987 (174).

man bāleliņu,

Simtiņs leelu simtiņs mazu,
Divi simti maršu vezu,

Pa malām lasidama.

988 (174).

„Dari maizi, bāleliņ,

Es dzivot palidzesu!"
„Jau masiņ', tava muiža

Sen gatava tautiņās.

989 (174).

Mes bijām div' baliņi,

Simtu tadu nedabūja,
Uz jasanu, uz braukšanu,

Uz kumeļu mainisanas.

990 (174).

Aj bagāti bāleliņi,

Kur māsiņu eedevāt!

Purva needras saaugušas

Kapostiņu dārziņā.

991 (174).

„Kur tee mani brāļi jas,

Sirmus zirgus seglodami?"
„Bus veetiņā, kur tee jas,

Daris zeli māmiņai."

992 (189).

Cuka, cuka, ni vedekla,

Baliņ, tava ligaviņa,

Pee durvēm krēslu ceļa,

Vadzē kara vilanite.

993 (189)

Ej, māsiņa, neteic tautas.

Nepel savu bāleliņ';
Gan pee-ees ta deeniņa —

Lugs baliņu raudādama.

994 (174).

Brāļi mani kā pureni,
Es māsiņa kā magona.

Magonite eesaseda

Purenisu vidiņā.

995 (174).

Gaidi, gaidi, bāleliņ',

Se bus tava gaidāma:

Blakām tek sirmi zirgi,

Deegeem sutas kamaniņas.

996 (174).

Kleedzu, kleedzu, saucu, saucu

Savu baltu bāleliņ';

Peeci sirmi kumeliņi

Auzu lauku noēduši.

997 (174).

Es ne-eesu tautiņās,

Bez trejādu bāleliņu:

Teva brāļi, matēs brāļi,

Mani pasi istee brāļi.

998 (174).

Nosalaida mans balits,

Kā no kalna lejiņā;

Nosapirka kūtru zirgu,

Paņem laisku ligaviņu.
999 (174).

Aiz ko manim likās kājas,

Aiz ko kupris mugurā?
Man pārsita vecais brālis,

Lidumā ecēdams.
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1000 (174).

Cert, baliņ, berza malku,

Kurin siltu istabiņu.

Atbrauks tava ligaviņa,

Izmirkuši, izsalusi.

1001 (189).

Leetiņam nolīstot,

Sedzu baltu vilaniti.

Tautiņām sajājot,
Saucu savus bāleliņus.

1002 (189).

„Kur jus, brāļi, jaseet? a

„Jāsim, masa, seevas precēt!

„Jajeet, brāļi, manas mājās,
Varbūt mate mani dos.

Ja jums mate meelos —

Karotes peestā,
Pirmak krancis aplaizija,

Lai tās mate apskalo. v

7. Masa.

1003 (171).

Gan man zel tās bitites,

Kas eelida celmiņā;

Gan man zel tās māsiņas,

Ko eedeva tauteesam.

1004 (171).

Zirgu zveedzoti atstāju

Baltābola kalniņā.

Paleek masa raudādama

Tautu galda galiņā.

1005 (171).

Snaudin, snauda, grecelej'
Tas māsiņas bāleliņ.

Vaj, Deeviņ, kur liksim,
Ja māsiņa tā darij'!

1006 (171).

Kur māsiņas saeesim,
Kur saujiņas sadosim?

Pee baliņa saeesim,

Pee saldana alutiņ.

1007 (171).

Kal, kal. kalvit, varakamaniņas,
Noveda māsiņu akmiņu zemē.

Ko eda māsiņa akmiņu zemē.

Bērziņa pipurus maizitē cepa.

Edz, edzi, māsiņa, es tev saku;

Kam augi veliga baliņosi?

Cikdeenas ( = ikdeenas) balts

kreklis, pelēki lindraki,
Rakstitas zeķites, kurpites kajā.

1008 (174).

Kad, māsiņa, jauna biji,
Visi tevi bildināja.

Valkajees nu, masiņ',

Kada kleņga dabūjusi.

1009 (174).

Grūtu māsiņa sacija

Smalku zilu vainadziņu.

Bus māsiņa vel grutak

Lin'autiņu balināt.

1010 (174).

Aiz upites balti berzi

Sudrabiņa lapiņām;
Tur aizveda mus' māsiņu

Sudrabiņa kalejiņs.

1011 (171).

Zagle biju, zagles saucu;

Tēvam zagu, mātei zagu,

Tēvam zagu linu sauju,
Mātei vilnas kodeliņ'.
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1012 (171).

Zila, melna mus' masina,

Tautu naudu saņemus'.

Atdod savu tautu naudu,

Meklē sava skaistumiņ'.

1013 (171).

Sen sliveja(=slaveja)to māsiņu,

Leelu rakstu rakstitaju.

Pašai virsas vilainei

Cukacisi eerakstiti.

1014 (171).

Es saciju māsiņām,

Tali ganu nevadit;

Zirgi zveedz, vazās skan

Smalkajos bērziņos.

1015 (174).
No tiltiņa masai krita

Sudrabiņa gredzentiņš;
Pasi brāļi neredzēja,

Ko māsiņa redzējusi.

1016 (174).

„Nac, māsiņa, dod rociņu,

Ir veseli bāleliņi?'1

Ir veseli bāleliņi,

Vakar kapa Daugavā."

1017 (174).

Sķirtin, šķira man māsiņa,

Divkārt šķira dzivojot;
Veenreiz šķira mazu esam,

Otram leelu dzivojot.

1018 (174).

Tiltā māsiņa pakrita,

Patiltē gredzentiņš.
Tur palika, bāleliņi,

Visi jusu pirkumiņi.
1019 (174).

Eesim abi, bāleliņ,
Es nedrīkstu veena eet;

Sveši ļaudis seenu pļava
Mana ceļa maliņā.

1020 (174).

Sed, māsiņa, kur tev tika

Bāleliņa istaba,

Sed krēsla, sed sola,
Sed galdiņa galiņā.

1021 (174).
Siku seju man' māsiņa,

Smalku ratu vilainiti.

Es atdevu metumā

Neveiklejam dēliņam.

1022 (174).

Gludu, gludu, galvu glaudu
Sezos bralu rindiņā.

Saka tautas raudzidamees:

„lrbe ses vanagos."

1023 (174).

Protu, protu, redzu, redzu,

Se māsiņa nedzivoja,

Neseij rozu, ne magoņu

Brāļa dārza maliņā.

1024 (174).
Peeder musu baliņam

Sirmi zirgi, brūni svārki;

Nepeeder māsiņai

Muzam zilu vainadziņš.

1025 (174).

Brāļi māsiņu aizslēdza

Petersiļu dārziņā.

Sledzeet, brāļi, nesledzeet,

Man tautām novēlēja.

1026 (174).
Veena pati man māsiņa

Kā zilite zariņā.
Kaut ta pati nonesaj'si
Ar godinu vainadziņu.

1027 (174).

Maza, maza, mus' māsiņa,

Nespēj tautu aptecet.

Tec, māsiņa, cik spēdama,
Nedar kaunu baliņam.

6Rakstu krājums V
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1028 (174).

Brāļu masa sētiņa

Ka saulitē istaba;

Nebij zelta, nej sudraba,

Tik baltas vilainites.

1029 (174).

Brinumeem es izaugu
Veena meita māmiņai.

Brinumeem sajājusi

Treijdeviņi preceneeki.

1030 (174).
Roka rociņu pamija

Pee leelām dzirnavām;

Kas māsiņa tev pamija,
Tautiņās dzivojot.

1031 (174).

Nac, māsiņa, atpakaļ,

Ja tautām nevajaga.

Vaj tadeļ zeme zuda,

Kad neņēma vainadziņu.

1032 (174).

Es deviņu brāļu masa,

Man deviņi bāleliņi:

Tris bij zilu, tris kauliņu,

Tris dzeltanu vizulisu.

1033 (174).

Balta puķe kalniņā.

Vaj zeed eeva, vaj ābele?

Ne zeed eeva, ne ābele,
Balta naca brāļa masa.

1034 (174).
Man māsiņas tā nav zel

Kā māsiņas vainadziņa;

Māsiņai staigājot,

Spida visa setmaliņa.

1035 (174).
Mes bijām div' māsiņas,

Simtu tadu nedabūja. —

Uz aušanu, uz vērpšanu,

Uz vilnainu rakstisanu.

1036 (174).
Man māsiņa ir bijuse,

Man autiņus velejuse.
Te pee varteem peeteceju,
Te nojūdzu kumeliņu.

1037 (174).
Pārdod mani bāleliņ

Par to alus biķeriti;
Es nebiju Rigas pils,
Par naudiņu lidzinama.

1038 (174).
Es savam māsiņām

No needrisu klēti daru,

Lai vejiņs cauri puta,
Lai pūriņi nepelēja.

1039 (174).

Eij, māsiņa, driz eedama

Runa leni, runādama;

No drizuma tautas rauga,

No lēnas valodiņas.

1040 (174).
Celees agri, man māsiņa,

Suka savus garus matus;

Trim riteem rasa stāv

Tavu matu galiņā.

1041 (174).

Lazda lazdiņu eeleeca

Leelajā lazdiņā.
Masa māsiņu eeteica

Leelajos deeveros.

1042 (189).

Brāļi masu paslēpusi

Petersiļu dārziņā.

Slepeet, brāļi neslēp eet,
Pasi tautas redzējām.

1043 (194).

Bandeneeki, bāleliņi,

Sajājusi kalniņā;

Sajājusi kalniņā,
Maina bērus kumeliņus,
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Maina bērus kumeliņus,

Sola masu preedem*) doti.

„Vaj man bija tevs. māmiņa

Preezu dēļi audzinaj'si?

Mamiņ' mani audzināja
Kā baltoi linu sauju;

Tautas mani neecinaja

Kā dubļainu kājas autu.

1044 (174).
Tris vasaras sabaroju

Stali beru kumeliņu,
Ceturtā vasarā

Pec māsiņas dancināju.

1045 (174).
Ceema meitas noraudāja,

Ka māsiņu novedot.

Tur man bija leelais gods,
Tur jauka valodiņa.

1046 (174).
Eet laiviņa pret laiviņu,

Burzgulisus metadam';

Eet māsiņa pret māsiņu,

Asariņas slaucīdama.

1047 (174).

Nutad vel apsaguva (=apķeras)
Mani balti bāleliņi,

Kur māsiņa dzeltainite,

Launadziņa nesajiņa.

1048 (174).

Pusi kozu reekstu čaulu,

Pusi kozu kodoliņu.

Pusi dalām mes māsiņas

Matēs austas vilnainites.

1049 (174).

Dzeed' māsiņa, esi ligsma

Si vasara balinos;

Dzeedās citu vasariņu

Ar tauteesa māsiņām.

1050 (189).

Aitiņai kuti cērtu,

Lai ta zeemu nenosaļ.

Māsiņai veetu raugu,

Lai neraudi dzivojot.

8. Marša.

1051 (171).

Peeminesu bargas marsas

I tautās nogājusi:
No rociņas skalu rava,

Ar ūdeni guni leja.

1052 (174).

Marsa Deeva nominēja,
Ka es vira nedabūšu.

Par laimiņas likumiņu

Atstāj marsas bāleliņš.

1053 (174).

Marsiņ, brāļa ligaviņa,

Nemin mani kājiņām;

Ja tev daudzi sudrabiņa,

Nesa pati dzivodama.

*j Preedem dot — klat peedot. Pee zirgu mainisanas saka: Cik pee
dosi preedem?

6*
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9. Deevers.

1054 (175).

Pa laipiņu eelaipoju
Leelajos deeveros;
Metu laipu pee laipiņas,
Nevar vaira izlaipot.

1055 (188).

Deeveriti, bāleliņ',

Ka ar mani neruna?"

„Nerunasu vedekliņ',

Vakar bargi baramees."

10. Eetaļa.

1056 (171).

Eetaļis*; lab' iztaujāju,
Ne baliņa ligaviņ':
Ar eetaļu cik deeniņas
Veeseem brāļa ligaviņ'.

1057 (174).
Div eetaļas istaba

Divi skalus dedzināja;
Veena sed ilgu ritu,

Otra ilgu vakariņu.

1058 (174).
Sasabara div' eetaļas;

Izšķiras bāleliņi.

Ko, eetaļas, jus darāt,

Brāļi dala teva zemi.

1059 (174).

Sasabara div' eetaļas

Isaskira bāleliņi.

Brāļi dala teva zemi,

Ko, eetaļas, jus dalāt.

1060 (174). V. Sp. p. 253. 7.

Mes bijām tris eetaļas,

Bet mes miļi dzivojam;

Veen' ar ugun' maltuvē,

Otr' — ar seeku maltuvē,

Ta treša uz krodziņu —

Brokastim brandavina.

11. Dažadas radneecibas.

1061 (171).

Ak, tu, manu zota pūsli,
Neredz vaira staigājot!

Vaj bus peles norējušas,

Vaj midzeni eevilkusas.

1062 (174).
Es nebiju pee baliņa

Aizpērno bijumiņu;
Jau ir tad vedekliņa
Peekususi meelodama.

*) eetaļis zz eetaļa.

1063 (174).

Seevas mate goda gaida,
Es tai godu paradiju:
Cirtu pliķi par gurneem,

Aizeet gurnus grozidama.

1064 (174).
Es gan zinu, vedekliņu,

Tavu gudru padomiņu:

Maja mani nicināja,
Ceema teica balinām.
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1065 (174).

Suņi, suņi teva radi,

Matēs radi bāleliņi:

Teva radi man eegruda
No laipiņas ūdeni

Matēs radi izvilkusi

Izkaltēja saulitē.

1066 (174).

Svainisam roku sneedzu

Par deviņi bāleliņi;

Svainits man pats pirmais
Tautu durvis virināja.

1067 (174).

Ai, svainit, migl'acit,
Ko ta mana masa raud?

Vaj tu pats rudinaji,

Vaj ta tava māmuliņa?

1068 (189).

Peektdeen eesu apraudzit,
Ko dar' mana vedekliņa.
Seena galvu eedurusi,

Batiņs tek atpakaļ.

1069 (189).

Vedekliņas ceelaviņas,

Vaj, jus, mani gaidijat,

Vaj, jus, man izcepāt

Magonisu piradziņus?

1070 (174).

Svaini lūdzu dzeedadama,

Bāleliņu raudādama,

Masiņ svaiņa sutitaja,
Marsiņ brāļa nelaidēja.

1071 (174).

Šķitu svaini gudru viru,
Svainits leels viltineeks,
Ar manim bardamees

Tura tautas pakala.

1072 (174).

Es to savu vira mati

Apsu sulu stribinaju;
Man pašai leela luste,

Kad ta sprāga spriņgodama.

1073 (174).

Sunits reja tupēdams,
Bedz vedeklu atvedot;

Vaj bus maizes devejiņa,

Vaj ar kaju sperajiņa.

1074 (189).

Kad man butu laba seena

Jele mana apariņa;
Kad man butu laba lauzu

Jele mana vedekliņa.

4f.

3. Kungs.

1075 (174).

Aj, kundziņ, Vaceetit,
Tavu šauru kamaniņu!

Kur tu savus bērnus liksi,

Kur tu grēkus vizināsi
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1076 (174).

Musu kungi gauži raud,

Vilks noslika Daugavā;
Gudr' arāja tā neraud

Kā ta velna jeru zagļa.

1077 (171).

Pazist kungu braukumiņ',

Dzelžu ratu tecejum';
Pazist meitas gajumiņu,
Vizulisu birumiņ'.

1078 (188).

Dziras kungi viru kult,
No akmeņa rikstes greest.

Pagaidoti gudri kungi,

Lai akmeņi salapo.

1079 (174).

Es gribēju kundziņs but,
Ledus kalu zobentiņ';

Izkust ledus zobentiņs,
Paleek kunga arajiņs.

1080 (174).

Aj, kundziņ, aj, kundziņ

Ritā tevi svilinās;

Sodeen cirta apses malku

Treju kungu darbineeki.

1081 (174).

Ej, kundziņ, pats karā,
Es nedošu bāleliņa;

Man nebij tevis zel

Kā ta mana bāleliņa.

1082 (189).

Ko tur veda, velēdami,

Par baliņa tirumiņ'?

Otra kunga ogļu maisus,

Tos tur veda velēdami.

4. Vagars.

1083 (174).

Vagarits Jezu kleedza,
Elē kājas karājās;

Kam tu Jezu tad nekleedzi

Kad tu kuli darbineeku.

5. Kalps, eebaveets, bandineeks.

1084 (174). V. Sp. p. 260. 4.

Eij, meitiņa, tu pee kalpa,
Ja tev kalps gadijas.

Kalpiņš savu ligaviņu
Ka puķiti darināja.

1085 (174).

Pavasar, neruden

Kalpeem ņemt ligaviņu;
Pavasar — berzu sula

Sausu steebru stabulites.
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1086 (189).

„Kapostiņ', kaceniņi,
Ta bij kalpu baribiņ'.

„Ed, tu, pate, saimeneece,

Kubulā gulēdama."

1087 (174).

Kalpeem gāju, vergeem gāju,
Usametu dzedzeedā;
Ja man Deevs palidzeja,
Es otram maizi devu.

1088 (174).

Tris gadiņi kalpeem gāju,
Tris petaki nopelniju.

Par to veenu zirgu pirku,
Par otraju ligaviņ',
Par to trešu petaciņu
Osa laivu kaldināju.

1089 (189).

Kas man kaiti nedzivot

Pee bagāta saimeneeka:

Zirņu putra, kuiļa gaļa,
Kaseem greesti linu krekli.

6. Darbineeks.

1090 (171).

Darbineeki, darba ļaudis,

Kur, jus, darbu dabūjāt?
Piln' upite sik'akmeņu,

Veleet visus maliņā!

1091 (174).

Darbineeka bērniņš biju,
Darbineeka darbu daru:

Situ koku pee kociņa,

Lai tek saule vakarā.

4g.

1092 (171).
„Mal maldams kalpa virs,

Ko tik ilgi teelojees?"

„Pagaid laiku, saimeneece,
Milnu leecu kucitē!"

1093 (174).
Malti gāju maltuvē,

Ne milniņas klaudzināt.

Dzivot tautiņas,

Ne deeveru lidzinat.

1094 (174).

Mal, masiņ, puspusēm,
Ko tik smalki smilcinaj'.
Smalki maldami nevar

Leelas saimes pabarot.
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1095 (174).

Klaudz milniņs, man maļot,
Skan valite velējot;
Smalki milti, man maļot,
Baltas drebēs velējot

1096 (174),

Ko klausees, bāleliņ,
Maltuvites pakaļā?
Mate dzeed ar meitām,
Nedzeed tava ligaviņa.

1097 (174).

Lai es malu, cik maldama,
Tukšu dzirnu neatstāju,
Lai es sava arajiņa
Bez maizites neatrastu.

1098 (174).
Peecas meitas māmiņai,

Kam raudāja malejiņa?
Dzirnav's ruca tiru rudzu,

Malejiņa malejiņas.

1099 (174). V. Sp. p. 264 13.

Asi ravu brāļu dzirnas,
Lai satrūka gabaleem,
Tautu — leni ritināju,
Lai peetiķa mūžiņam.

1100 (174).

Mazajām māsiņām
Beeksta kaula dzirnaviņas;

Leelajām resnajām

Pelēka akmentiņa.

1101 (174).

Rupus miltus samalu

Putraimiņu rupumā.
Ceļu maiziti izcepu
Bisji sunu cēlumā.

1102 (171).

Sijājām, neekojām,
Jaunu meitu malumiņ!

Zeltis bira sijājot,

Sudrabiņis neekojot.

1103 (175).

Maļ masiņ, cik maldama,

Neatstāj tukšu dzirnu,

Ka tu tavu arajiņu
Bez maizītes neatrastu.

1104 (174).

Mazas, mazas dzirnaviņas,

Nosviduse malejiņa.

Lēnis, lēnis tautu dels,

Gauži raud ligaviņa.

1105 (174).

Udentiņs, akmentiņš

Manas varas vilcejiņs;

Ūdens talu avotā,

Akmins brāļa maltuvē.

1106 (174).
Smalki malu, bideleju

Baliņam ceļa maizi,

Lai tas mani peemineja,
Kur ēzdams launadziņu.

1107 (174).

Slēdz, māmiņa, maltuviti

Ar sudraba atslēdziņu.

Pilna maja svešu lauzu,
Skaisti dzeed malejiņa.

1108 (174).

Malu, malu visu ritu,

Suņam putras nesamalu.

Ed, sunit, pamazam,

Nedar kaunu malējai.

1109 (174). V. Sp. p. 264 13.

Kā dzirnavas grūti ruca,

Kam raudāja malejiņa?

Dzirnav's ruca tiru rudzu,

Malejiņa — māmuliņas.
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1110 (174).

Salocīju kamoliņu

Maltuvites pakaļā;
Siki dzeed malejiņas,
Nevar smalki izlocit.

1111 (188).

Bāleliņi peekususi,

Pureem rudzus merijot;

Es, māsiņa, nepeekusu -
Pa veenai saviņai.

1112 (188).

Leelas meitas malti gāja,
Mani mazu lidzi ņema;

Ne tās mani malti ņema,

Nema dzeesmas darināt.

1113 (188).

Malejiņa ta meitiņa,

Noputej's vainadziņš.
Draveneeku tas puisits,
Bisu spārnu cepurit'.

1114 (188).
Jo es malu malamo,

Jo man bera beramo;

Sķit rociņas nesāpot,
Kad es jauna malejiņa.

1115 (188).

Malejiņi Deevu lūdza,
Lai salustu dzirnaviņas,

Lai rociņa atpūstos,
Kamēr citas kaldināja.

1116 (189).
Es to daudzi nebēdāju,

Kad man agri malti ceļa;
Es norāvu gailam kaklu,

Salauziju dzirnaviņas.

1117 (188).
Malumi mes, māsiņas,

Barga musu mamuliņ,
Ceemā teki astru seetu,

Sija manu mamuliņ,

1118 (188).

Es eegaju maltuvē

Labu ritu nedevus',

Deeviņs stāv, miļa Laima.

Labu ritu gaididami.

1119 (188).

Ar meitām malti gāju,
Miltus beru kulitē;

Tadeļ manis kumeliņis

Ceļu tek dancodams.

1120 (188).

Tumsā malu, neredzēju,

Kas eegaja maltuvē,

Vaj tas bija meitu zaglis,

Vaj kazlēnu nesejiņs.

1121 (174).

Kulees pate, kungu rija,
Ja nevaid kulejiņu!

Teicees pate, brāļu masa,

Ja nevaid teicejiņu.

1122 (174).

Kuļam peeci, kuļam sesi,

Kamēr auga maziņee;
Kad paauga maziņee,

Bus deviņi kulejiņi.

1123 (189).

Kas grib savu kungu kļausit.

Savu godu nopelnit,

Tam jacees ir rijas mokas

Un pee spriguļ' jāķeras,

Klajeens manas kājas lauza,

Spriguls rokas tricināja.

1124 (174).
Tava vaina, rijneeciņ,

Kam agrāki nepacēli!
Man peenaca gaisumiņa

Pee pirmā klajeniņa.
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3. Verpšana.

1125 (174). Ni runcits neguļ
Bez paladziņa.Vērpjam smalki, mes māsiņas,

Mus bralisi veverisi

1127 (189).Tādus auda audekliņus

Kā lediņa gabaliņus. Sun, māmiņa, man krekliņu

Leec tēraudu padusē;1126 (189).
Ik deeniņas dzainits*) tek

Caur manām padusēm.

Steidzeet, verpeet,
Runcisu meitiņas;

4. Vilnane.

1128 (171).

Sedz, māmiņa, peecas baltas,
Sedz sesto pelēko (sc. vilainiti)!
Eelaid mani tautiņās

Kā gulbiti ezerā!

1129 (174).

Visi stūrisi mileju
Pelnitai vilnainei;

Visi vardi sirdi guļ,
Visi darbi rociņā.

1130 (171).

Kuplu loku vilainiti,

Smagu laizu pūriņā,
Tadu lauzu gaididama,
Kadi mani bāleliņi.

1131 (174).

Rakstamees, mes māsiņas,

Veenu rakstu vilnaniti,

Varbūt abas eevedis

Veenā kunga maliņā.

7. Kurpes.

1132 (174).

Sudin kurpes, tautu dels,

Grridas delu istabiņu.

Es bij' kurpju nēsātajā,
Delu gridas staigātajā.

1133 (174).

Šķitu kurpi kājiņā,

Vizei aukla partrukuse.

Šķitu zaļu zobentiņu,
Svarkeem vile noplisuse.

9. Karavirs.

1134 (174)
Par purveem, par mezeem

Ozols krita skanēdams.

Par kungeem, bajareem

Mans baliņs karā jāja.

*) Pavadeens, dzijas tinot.
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1135 (174).

Tevs dēlam vizēs vija
No vitola luciņeem.

Dels ar vizēm karā gāja,
Teva zemu aizstāvēt.

1136 (174).

Eij karā, bāleliņ,

Ņem karā ligaviņu;

Kara meitas smalki mala,
Balti drebēs balināja.

1137 (174).

Certeetees, karaviri,

Necerteet kumeliņa.
Karavira mate raud,

Kas raudāja kumeliņa.

1138 (174). V. Sp. p. 272. 2.

Es pazinu sav' baliņu

Kara vidu ligojot:
Peeci puski cepurē,

Sešas zvaigznes zobenā;
No cepures gaisma ausa,

No zobena saule leca,

No kumeļa eemaukteem

Mēnestiņš noreeteja.

1139 (174).

Es karā aizeedams

Cirvi cirtu ozolā.

Tā bus manai tevu zemei

Kā tas cirvis ozolā.

1140 (174).
Karā eesu es, mamiņ,

Raudās divi dzeltainites;
Masa raud bāleliņa,
Tautu meita arajiņa.

1141 (174).

Karā eesu es, mamiņ,
Atnac's ņemšu ligaviņu,

Ta bus laba matēs meita,
Kas bus mani gaidijuse.

1142 (174).
Meera, meera si zemite,

Nav noveena eenaidneeka

Musu kungi savas bruņas

Lemešos kaldināja.

1143 (189).

Ak, tu, manu muļķu pratu,
Ko es muļķi padarij'?
Jauns paņemu ligaviņu,

Ni pusgada nedzivoj',

Sakas kungi kara dot.

Es kungeem atsaciju:

„Vaj es veens karavirs!"

Kungi man atsacija:

„
Ikkatrai māmiņai,

Ikkatrai māmiņai

Savs deliņ§ kara virs."

1144 (189).

Uz kariņu aizeedamis

Destij' zaļu ozoliņu.

Skatees, mana ligaviņa,

Yaj zaļoja, vaj lapoja.
Ja zaļoja, ja lapoja,

Sagaid' mani pārnākot;
Ja novisti, ja nokalsti,

Tad ta mani nesagaid'.

Sagaid' manu kumeliņu
Par kalniņu partekot —

Par kalniņu partekot,

Zvaigzņu deķis mugura.

Pavaicāju kumeļami,

Kur palika jajejiņis:

„Kur guļ viri ka ozoli,

Asins upe, kauli tilti,

Sarteem krauti zobentiņ',

Sarteem krauti zobentiņi,

Kaudzēm mestas cepurites.

1145 (189). V. Sp. p. 275 12.

Kara vira ligaviņa
Nakti meegu negulēja,
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Karodziņu rakstidama,

Kara zirgus barodama.

1146 (189).

Suns sita bungu,

Karaviri spēle,

Ķipurs danco

Raibam biksēm

1147 (189 J.

Pate mate sav dēliņu

Karaviru audzinaj:
īsus matus audzinaj',

Garus svārkus sudinaj'.

1148 (189).

Sneegi sniga tiruma,

Atjāj' balti karavir.

Vaj, māsiņa, nepazini
Savu baltu bāleliņu?

1149 (189).

Karaviri karo

Uz ta augsta kalna.

Pee zaļajis berzu birzes

Majoru nosav'.

Majoram nav tev';

Majoram nav matēs;

Majoritis barenitis,
Nav kam zelotees.

Iztek viņam veena,

Iztek viņam otra,

Iztek treša ligaviņa,
Gauži raudādama:

„Ceļees manu viriņ,

Ceļees, arajiņ,

Raug, kur tavis kumeļinis
Jau pa lauku danco!"

„Lai viņš tur danco,
Lai lustejas,

Gan jau mana ligaviņa

Viņu pabaros.

Ķer, tu, viņu rokā;

Ved, tu, viņu stallē;

Eeber viņam tiras auzas,

Lai viņš barojas.

Ko, tu, sirsniņ raudi,

Ko tu asaro?

„Ka man bija neraudāti,

Baliņs kara jaj'."

„Karā es eesu,

Kara nepalikšu."

„Karā bija grūta dzive

Teva dēliņam:

Zobeniņu cirst,

Karodziņu nest,

Eenaidneeku pulciņa
Asinis izleet."

1150 (194).

Uz kariņu aizjadamis

Riņķi greezu cepurit.

Atskatoši atpakaļu,
Pee bērziņa divas stav.

Veena bija māmuliņa,

Otra mana ligaviņ'.

Māmuliņa gauži raud,

Ta man mazu lolojus',

Ligaviņa vel gauzaki,
Tai noņemu vainadziņu,

Pasā zeedu laiciņā,

Pasā zeedu laiciņā,
Pasā preeku deeniņā.

1151 (189). V. Sp. p. 274. 8.

Labākmanikarā kava, karā ka-

Ne celiņa maliņā, maliņā. [va,

Māsiņai laba slava, laba slava,

Karā kauti bāleliņi, bāleliņi.

1152 (194).

Uz kariņu aizjadamis
Eestad' zaļu ozoliņ',

E, c, ai, aija, eestad' zaļu ozoliņ.

Kad zaļosi nevitisi,
Tad gaideeta pārjājot.
Ja ne mani sagaideeta,
Gaideet manu kumeliņ',
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Kumeliņis atteceja,
Smilšainam kājiņām.

Es vaicāju kumeļami,

Kur palika jajejiņ§?
Kur asaru leetus list,

Kur asaru leetus list,

Kur aseņu upe tek.

Tur guļ viri ka ozoli

Uz tam Prusu robežām.

Sķepi, bultas gaisa skrēja,

Meri manu augumiņ'.

Strēķi krava zobentiņus,

Kaudzēs meta vairogus.
No kauleem tiltu taisa,

No mateemi zegelites.

1153 (194).

Kungi tura karu

Aiz ta rudzu lauka,

Aiz tas zaļās berzu birzes

Majori nosava.

Majorim nav teva;

Majorim nav matēs;

Majoritis barenitis,

Tam nav žēlotajā.

Attek veena,

Attek otra,

Attek treša ligaviņa,
Gauži raudādama.

„Celees, manu viriņ',

Celees, arajiņ',

Redz, kur tavis kumeliņis
Jau par lauku danco!"

„Lai viņš danco,

Lai lustejas!

Sap mana galviņa,
Nevaru pacelt!

Saseen manu galviņ',
Zelo mani pasu.

Ved ar manu kumeliņ'
Lidz ar man' uz mājām;

Pārveduši majā,
Eelaidusi stalli.

Nosegloj'si, nodekoj'si
Padod tiras auzas.

Cik tu viņu brauksi,

Tik peeminesi;
Cik tu viņam esti dosi,

Gauži noraudasi."

1154 (194).

Aija, manu dumju pratu,

Jauns apņemu ligaviņ',

E, c, ai, aija, jaunsapņemuligaviņ'!
Ne gadiņa nedzivoju,,

Kungi solās kara dot.

Es kungeem atsaciju:

~Vaj es veenis karavirs,

Ikkatrai māmiņai

Aug deliņis karavirs."

1155 (189).

Raud, raud, jaunais puisits,

Raud, raud eeks kara

E, c, raud eeks kara.

Zveedz, zveedz, sirmais zirdziņš,

Zveedz, zveedz, eeks staļļa,

E, c, zveedz eeks staļa.

Pasakeeta tēvam manam,

Pasakeeta no manim,

Lai izdeva savu zemi,

Lai izpirka man' no kara.

Tevs izdeva savu zemi,

Neizpirka man' no kara.

Raud, raud, jnunais puisits, etc.

Zveedz,zveedz,sirmais sirdziņs,etc.

Pasakeeta mātei manai,

Pasakeeta no manim,

Lai izdeva savas govis,

Lai izpirka man' no kara.

Mate govis gan izdeva,

Neizpirka man' no kara.

Raud, raud, jaunais puisits, etc.
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Zveedz,zveedz,sirmais sirdziņs,etc.

Pasakeeta bralam manam,

Pasakeeta no manim,

Lai izdeva savu zirgu,
Lai izpirka man no kara.

Brālis zirgu gan izdeva,

Neizpirka man' no kara.

Raud, raud, jaunais puisits, etc.

Zveedz,zveedz,sirmaiszirdziņs,etc.

Pasakeeta masai manai,

Pasakeeta no manim,
Lai izdeva savu puru,

Lai izpirka man no kara.

Masa puru gan izdeva,

Neizpirka man no kara.

Raud, raud, jaunais puisits, etc.

Zveedz,zveedz,:?irmaiszirdziņs,etc.

Pasakeeta brūtei manai,

Pasakeeta no manim,

Lai izdeva savu kroni,
Lai izpirka man no kara.

Brūte kroni izdevuse,

Man no kara izpirkuse.
Sirsniņ, krusu dveselit',
Nu mes miļi dzivosim,

Veens pats reekstu kodoliņš,
To uz pusi kodisim.

1156 (194).

Ko,kundziņi,tu domāji, tu domāji
TJz ņeedriņas uzmetees,uzmetees?

Ka bij manim nedomāt, nedomāt,
Jauni veen ir karaviri. karaviri,
Cits nespejabungu nesti.bungune-
Cits zobiņa vedināt, vedināt, [sti,
Cits palika celiņa, celiņā

Cits celiņa maliņā, maliņā

1157 (194).

Divi zili balodisi, balodisi,
Strautā dzēra dūdodami, dudoda-

Divi jauni bāleliņi, bāleliņi, [mi

Karā jāja domādami, domādami,

Vaj bus jāti, vaj nejāti, vaj nejāti.

Vaj palikti Kurzemē. Kurzemē.

Kurzemē ir laba dzive, laba dzive,

Seevas, meitas gultu taisa, [sa;
Seevas,meita s gultu taisa,gultutai-

Kas tais' kara zaldātam, zaldātam.

Zaldātsalus dzerajiņis, dzerajiņis,
Uz akmeņa gulētājs, gulētājs,

Uz akmeņa galvu lika, galvu lika,

Kājas mirka Daugavā, Daugavā.

10. Arajs.

1158 (171)
Pirstaineekus veen adiju,

Kunga dela gaididama.

Vaj, Deeviņ, ko darisu,
Nu atnāca arajiņs.

1159 (174).

Deegu zeķes veen adiju,
Kungu delu veen gaidiju;

Nu atjāja arajiņs,

Tupelisu valkātājs.

1160 (174). V. Sp. p. 278. 16.

Gana laba si vasara,

Gana slikti izdevās;

Kumeļš arklu salauzija,
Gana meita arajiņu.

1161 (174).
Es palidu lidumiņu,

No oseem, no kļaveem;
Es gribēju naudu set,

Nedabūju naudas seklu
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1162 (174;.

Arājs ara kalniņa;

Avots tek lejiņa.

Nej trūkst maizes arājam,

Nej udeņa avotam.

1163 (174).

Kam si seta kalniņa,

Segsam jumta istabiņa?
No tas sētas, mamuliņ,

Ņemšu sevim arajiņ'!

1164 (189).

Kad gribēju, tad dabūju
Vidzemneeku arajiņ';

Paradiju raibus cimdus,

Uz kalniņa stāvēdama.

1165 (171).
Es dabūju, ka gribēju,

Aiz Daugavas arajiņa.

Paradiju raibus cimdus,
Krastmalē stāvēdama.

1166 (174).

Uz šiliņu, uz šiliņu,
Tiru rudzu ritināt!

Es ne-eesu uz Daugavu,

Laivas galu klaudzināt.

1167 (174).

Arajiņi, ecētāji

Kalniņa sasēdusi,

Cits no cita jautajasi,

Vaj bus meezu vasariņa.

1168 (174).

Vilki, laci saplēsusi
Manu meezu arajiņu,
Kalna kaulus sanesusi,

Man žēlabas daridami.

1169 (174).

Aarajiņ, bāleliņ,
Visas tavas kājas zeed;

No kajam zeedi bira,

No rokam sudrabiņs.

1170 (174).
Es gan daudz nebēdāju,

Kad man mazs arajiņs.

Pate arklu iznesisu

Leelaja tiruma.

11. Laiva.

1171 (171).

Teci, mana dēļu laiva,
Simtu jūdzu deeniņa!
Pee R-idziņas apgulos,
Jelgava pamodos.

Rigu ņemu saujiņā,

Jeļgaviņu padusē.

1172 (174).

Tricin, trika osa laiva

Ūdeni gulēdama;
Tā tvikst puiša dveselite

Uz jaunām meitiņām.

1173 (174)

Sveši ļaudis laivas kleedza

Aiz upites stāvēdami.

„Ireet laivu, bāleliņi,
Bet jau gudri runajeet."

1174 (174).

Talu, talu es redzēju
Zegeliti ligojam:
Mana austa zegelite,

Mans bralitis airētājs.

1175 (174).

Ko, baliņ, darisim,

Ūdens tek laiviņā!
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Dzisim laivu pee maliņas,
Sauksim citu bāleliņu.

1176 (174). V Sp. p. 280. 5.

„Ko gaidiji, osa laiva
;

Ūdeni gulēdama?"

No zeemeļa vēju gaidu,

No Vaczemes — irejiņu.

1177 (188).

No ritiņa agri, agri

Izteceju kalniņā;
Redzu savu bāleliņu,

Irot laivu maliņā.

1178 (194).

Teci mana osa laiva

Simtu jūdzu naksniņā.

Kā varēju meitu mati

Preeks saulites bildināt.

1179 (174).

Stivi stāvi tu, laiviņa,

Kā ņeedrite ezerā;
Sveši ļaudis irejiņi,
Ne baltee bāleliņi.

1180 (174).

Daugaveets laivu dara,

Es baroju kumeliņu:

Daugaveetis — laiviņā,

Es labā kumeļā.

13. Pļava.

1181 (171).

Izstaigāju purvu purvus

Zaļas zāles mekledam'.

Zem akmeņa zaļa zale,
Uz akmeņa sakņu gali.

1182 (174). V. Sp. p. 282 1.)

Pļauneet seenu, kam vajaga,
Man seeniņa nevajag'!
Es aizgāju tautiņas
Ar visam telitēm.

1183 (174).

Veenu pļavu nopļāvām,
Eelaidam rudeni;

Pļausim citu citu deen,
Laidisim rudeni.

1184 (188;.
Dabolota ta pļaviņa,

Zabakoti pļavejiņi,
Kas man deva to pļaviņu,
Tās pļaviņas pļavejiņ'.

1185 (174).

Gāju, seeniņu pļaudama,

Āboliņu lasidama;

Vairāk manim pļauta seena.

Ne lasita āboliņa.

1186 (174). V. Sp. p. 283

Daiļa pļava, kad nopļauta,
Vel labāka nokasita.

Daiļa meita vainagā,

Vel daiļāka aubitē.

14. Druva.

1187 (174)

Ak tu, manu bāleliņi,
Tavu leelu rudzu lauku!

Tris deeniņas talka pļava,
Vel maliņas neredzej'.
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1188 (174).

Dodeet, brāļi, man maizites

Deviņām nedēļām;

Jau vārpiņu eeraudziju

Sav' arāja tirumā.

17. Istaba, majas (seta)

1189 (174).

Aj, istaba, istabiņa,

Tavu skaistu cekultņu.

Uz tevim meitas naca

Cekulā raudzitees.

1190 (174).

Lai istaba, ko istaba,

Dizans nams tautiņām.

Veena puse skujām jumta,

Otra — Deeva debesim.

1191 (174).

Tricet, tric, skanēt, skan

Jaunu meitu istabiņa:

Auz jostiņas, apaudites,
Auz baltas vilnanites.

1192 (174)
Es pazinu brāļu setu,

Pee varteem pee-eedama
Vitols auga pee varteem

Apaļām lapiņām.

1193 (174).

Zinu, zinu brāļa setu,

Nevajaga raditaja:

Visapkārt vitoliņi
Vidu saule ritināja

1194 (174).

Talu, talu es redzēju

Sagšu jumta istabiņu.
Atved mamiņ, mamuliņ',

No ta ceema laudaviņu.

21. Alus, meestiņš, dzeršana.

1195 (171).
Es peedzeris ka vilciņš,

Nedzers man kumeliņš;

Ka bus man peedzerusam
Nedzērušu noturēt.

1196 (171).

Alutiņ, bāleliņ,
Neb' es tavu stiprumiņ';
Tu varēji viru gast,
Mucai spundi ara spert.

1197 (171).

Dzeram, brāļi, dzeram, brāļi!
Si deeniņa dzerama.

Citu deenu art eesim,
Cit' ozolu darināt.

1198 (174).
Lai sestos, kur sestos,

Sestos galda galiņā;
Ees kaniņa, kur eedama,

Ees galdiņa galiņā.

1199 (174).

Gāju, gāju, mēģināju

Vaj kājiņas galvu nes ?

Ja kājiņas galvu nesa,

Galva gudra padomiņa.

1200 (174 .

Dzērumā, ligaviņ',
Glabā manu cepuriti,
Kā es tavu vainadziņu
Visu muzu paglabāju.

7Rakstu krājums V.
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1201 (171).

Ateet veena al's kanniņa

Par istabu ligodam'.

Kas bijāti arajiņi,

Paceleet cepurites.

1202 (171). V. Sp. p. 288. 5.

Alutiņi, bāleliņ',

Neb' es tavu vecumiņ';

Es peedzimu, tev' atradu,

Es nomiršu, tev' atstās',

jeb : Tu gulēji muciņa

Nosirmusu muguriņ'.

1203 (174).

Gāju, gāju, mēģināju,

Vaj jel kājas galvu nes?

Ja kājiņas galvu nes,

Galva gudri padomiņi.

1204 (174).

Alutiņu daridama,

Paaicinu bāleliņa;

Bikerites mazgājot,

Eeraudziju atejot.

1205 (174).

Pavasar melnas rokas

Lidumiņa krāvējam;

Ruden' baltas bikerites

Ap galdiņu ritināja.

1206 (174).

Dzerajiņs, tautu dels,

Ņem dzērāju ligaviņu,

Lai nevar parsamest

Veens otram dzivojot.

1207 (174).

Dod, Deeviņ, veselibu

Brandavina dzērājam!
Lai tam pakas, lai masalas,
Kas nedzēra brandavina.

1208 (174).
Dzeru pilnu, dzeru pusē,

Tadeļ saka dzerajiņu;

Labāk dzeru itin pilnu,
Lai pateesi dzerajiņs.

1209 (174).

Es but' sen nomiruse,

Kad nebūtu brandvina;

Cik gribēju zemē mirt,
Brandavins dzeedinaja.

1210 (174).

„Eesim, seeva, rijas kult!

„Ai, Deeviņ, galva sap!"

„Eesim seeva krodziņa!"

„Kur ta mana vilnainite?"

1211 (174).

Skaisti dzeed, alu dzēra

Mazajā ceemiņa,

Vidu eet nedrīkstēju,
Tur aug mana ligaviņa.

1212 (174).
Klusu ļaudis alu dzēra

Mazajā ceemiņa;

Malejiņas vaina bija,
Klusu mala eesaliņu;

1213 (174).

Brāļos gāju alu dzert,

Ne kažoka nenovilku.

„Nac, bralit, tu pee manis,
Sveed biksites aizkrāsnē."

1214 (174).

Ķikutiņs alu dara

Kumeliņu pēdiņa;

Krupits nesa alutiņu
Salikušu muguriņu.

1215 (189).

Ak, tu, Deevis, es atradu

Braļam ligsmu istabiņu:

Pilns galdiņš biķerisu,
Pats sed galda galiņa.
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1216 (174).

Ceema puisi, bāleliņi,

Saldu dara alutiņu;

Gudra biju, nepeedzeru,
Lai tee mani nepeevila.

1217 (174).

Linus seju; meezi auga;

Apenitis nozeedeja.

Alu daru; mcd's palika

Kubuliņa dibinā.

1218 (174).

Dzer, baliņ, alu, medu,

Ja tev deva sveši ļaudis.
Es bus' eet, vaj ne-eet,

Tev palika dzerumiņs.

1219 (174).

Kas par zirgu, ne-ed auzu,

Tek pa ceļu dancodams!

Kas par viru, nedzer alu,

Sed pee galda dzeedadams.

1220 (174).

Dz krodziņu zinu ceļu,

Uz baznicu nezināju.
Uz krodziņu taisnis cels,

Uz baznicu likumeem.

1221 (171).

Es, aliņa malt eedama,

Bitit nesu rociņā;

Alutiņu daridama,

Lacit' vedu namiņā.

Leec, lacit', savu speķu,

Bitit', savu saldumiņ.

1222 (174).

But' labāk ceema cūkas

Eesaliņu apēdušas,
Neka manu alutiņu

Bez dzeesmam apdzērusi.

1223 (174).

A]'s kaniņa, biķerite,

Vis' uz mani raudzijās,

Vaj tadeļ raudzijās,

Ka es leela dzerajiņa.

1224 (174).

Dzerajiņa mamulite

Apdzer mani krodziņā.

Kad tu biji dzerajiņa,

Kam nedzēri vilaniti.

1225 (194).

Ak, es dzeru, dzeru

Visu cauru nakti.

Dzerdams labi apdomāju,
Kur gulesu nakti.

Ak es zinu, zinu

Kur ir smukas meitas,

Tur es jasu so naksniņu,

Tur gulesu nakti.

Lidz pee varteem jasu,

Labvakar dosu:

„Labvakari, sirdspuķite,

Vaj gaidiji mani?"

„Ak, ne, ne, ne,

Negaidiju tevi!

Kur es varu sagaidit

Kroga dzerajiņu!"

„Leeli vēji puta,

Bargi kungi suta

Mani jaunu cilvēciņu

Juras licisos.

7*
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22. Ligotnes. (Jaņa dzeesmas)

1226 (174).

Puķe zeed ezermalā

Dzeltaneem zeediņeem;

Garam jāja Jāņa bērni,

Aizsprauž puķi aiz cepures.

1227 (171).

Jāņu matēs pagalmā,
Tris avoti Jāņu nakti.

Pee ta veena govis dzēra,

Pee ta otra kumeliņi,

Pee ta trešā Jāņu mate

Ik ritiņus mazgājās.

1228 (189).

Labvakar, Jāņu mate, ligo, ligo,

Vaj gaidiji Jāņu bērnus? L, 1.,

Ja gaidiji Jāņu bērnus, 1
,

1.,

Sut meitiņu, atver vārtus, 1., 1.,
Ja negaidi Jāņu bērnus, 1., 1.,

Sut kalponi, aizver vārtus! 1., 1.

1229 (189).

Neveenami tada zirga, ligo, ligo,
Kā tam musu Janisam, 1., 1.,
Laca spalva, vilka spalva, 1., 1.,

Vanadziņa mudramiņis, 1, 1.

1230 (174).

Šogad Jani eeligoju

I ar zilu vainadziņu,

Deeviņs zina citu gadu,
Vaj bus zilu vaj nebūs.

1231 (171).

Jāņu tevs, Jāņu tevs,

Dod saldanu alutiņu!
Ja nedosi alutiņa,

Eesu meezus izviļāšu.

1232 (189).

Skatamees, raugamees, ligo, 1.,
Kas tur viz jūrmalā, 1., 1.,

Musu Jāņa ligaviņa 1., 1,

Zelta naudu rēķina, 1., 1.,

Zelta naudu rēķina, 1., 1.,

Stikla durvis virina 1., 1.

1233 (189).

Melna odze eeteceja, ligo, ligo,
Manā govu laidarā, 1., 1.,

Ta nebija melna odze, 1., 1.,

Ta bij govu marsaviņa, 1., 1.

1234 (189).

Janisam balta seeva, ligo, ligo,

Seera peena peeeduse, 1., 1.,

Peterami zila, mela, 1., 1.,

Pusē badu nomiruse, 1., 1.,

Jekapami zema, resna, 1., 1.,

Ta maizites peeeduse, 1, 1.

1235 (189).

Zeedu, zeedu, Janits naca 1., 1.,

Pusku, pusku, Peteritis, 1., 1.;

Janits zeedus izkaisija, 1., 1.,

Peteritis salasija, 1., 1.

1236 (189).

Es uzliku bititēm, ligo, ligo,

Ozoliņu vainadziņ', 1., 1.,

Lai Deevs dod citu gadu, 1., 1.,

Jaunas bites dārziņā, 1., 1.,

1237 (189).

Visi zeedi nozeedeja, ligo, ligo,

Bandu rudzi nezeedeja 1., 1.,

Tee zeedeja Jāņu nakti, 1., 1.,

Sudrabiņa zeediņeem 1., 1.

1238 (189).
Par gads kārtu Janits naca,

ligo, ligo,

Savu bērnu apraudziti, 1., 1.,

Vaj tee eda jaunu maizi, 1., 1.,

Vaj dzer jaunu alutiņ, 1., 1.;
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Vecu rudzu maizi eda, 1., 1.,

Vecu meezu alu dzēra, 1., 1.

1239 (189).

Visas bija Jāņu zāles, ligo, ligo,
Ko plūc Jāņu vakarā, L, 1.,
Plūc papreeksu buldrijanu, 1., 1,

Tad balto daboliņu, 1., 1.,
Gravu gravus izstaigāju, 1., 1.,

Buldrijaņa meklēdama, 1., 1,
Trešā grava galiņā, L, 1.,
Tur atradu buldrijanu, 1., 1.,

1240 (189).

Ligojam, ligojam, ligo, ligo,

Neguļam, neguļam, 1., 1.,

Redzesam, redzesam, 1, 1.,

Kur saulite rotājas, 1., 1.,

1241 (189).

Ligojam uz ezara, ligo, ligo,
Ni ezara peevilsami, 1., 1.,

Izvilami ezarami, 1., 1.,
Div' sudraba biķerites, 1., 1.,
Div' sudraba biķerites, 1., 1.,
I to pasu mazgātāju, 1., 1..

1242 (189).

Ligo saule, ligo bite, ligo, ligo,
Pa to leelo tirumiņ', 1., 1.,
Saule seenu kaltēdama, 1., 1.,
Bite zeedus lasidama, 1., 1.,

1243 (189). V. Sp. p. 292. 18.

Visi zeedi nozeedeja, ligo, ligo,

Papardite nezeedeja, 1., 1.,
Ta zeedeja Jāņa nakt', 1., 1.,

Sudrabiņa zeediņeem, 1., 1.,

1244 (189). V. Sp. p. 292. 17.

Skreij, ragana, skersu gaisu,

ligo, ligo
Manu setu pari skrej, 1., 1..

Mana seta dzelzeem kalta, 1., 1.

Asajāmi adatām, 1., 1..

1245 (189),

Ne veenamitadavara,ligo, ligo,

Kā tam musu Janisam, 1., 1.,

Tas savami kumeļami, 1., 1.,

No ozola stalli cirta, 1., 1.,

Vara grida, zelta siles, 1., 1.,

Sudrabiņa redelites, 1,1,

1246 (189).

Kipits ķērni sadauzija, ligo, ligo,
Pasā Jāņu vakarā, 1., 1..

Klus, ķipiti, nesāk' neeku, 1., 1.,

Būsi ritā leela ķērne, I, 1.,

Krauklits vārnu peeguleja, I, 1.,

Zagatenus izperēja, 1., 1.,

1247 (189). V. Sp. p, 290. 5.

Santenite, rutenite, ligo, ligo,

Jaunu meitu Jāņu zale, 1., 1..

Pupulaksi, suņu bursi, 1., 1.,

Jaunu puišu Jāņu zale, 1., 1..

1248 (189).

Kad man butu Jāņa seera,

ligo, ligo,
Jeli veenis gabaliņis, 1.,

Es peeviltu dizano, 1., 1,
Dizano teva delu, 1., 1..

1249 (189).

Jāņu nakti, bāleliņi, ligo, ligo,

Nejājeet peeguļā, 1., 1.,

Janits tavu kumeliņu 1., 1.,
Dzelžu zaļi ēdina, 1., 1..

1250 (189). V. Sp. p. 289. 2.

Paldees teicu tai mātei, liga,

Kas Janiti vārdā lika, 1., 1.,

Kad atnāca Jāņa deena, 1., 1.,

Visi Jani daudzina, 1.. 1.,

1251 (189).

„Kā bitite noligoji, ligo, ligo,
Sadu

augu vasariņu, 1., 1.,
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„Braļam seevu nolīgoju. L, 1,
Sev' dizanu arajiņu, Ļ, 1..

1252 (189).

Kasgulēja Jāņa nakti, ligo, ligo,

Lauz tam kaju, I, 1,

Lauz tam roku, 1., I,
Lauz tam pusu muguriņ', 1., 1.,

1553 (189).

Aj, ķikoti, ķikotiņ, ligo, ligo
Lec kāpostu dārziņā, 1., 1.,
Izraun zāles, apsit' lapas, 1., 1.,
Lai aug kupli kapostiņi 1, 1.,

23. Rotas.

1254 (174).

Manim bija leelais gods,
Kad man bija gredzentiņš;
Kad izgaisa gredzentiņš,

Tad es biju nekam vērts.

1255 (174).

Es dabūju ganidama
Silā zelta gredzentiņu;

Vaj bij kritis caunitei,

Vaj caunisu dzinējam.

1256 (189).
Visa mana zilu rota

Mezu putnu rociņā:

Dzenisam raibi svārki,

Dzilnai mēļu vilanite.

1257 (174).

Man nopirka bāleliņš

Sudrabiņa gredzentiņu;

Laizu mit ar tautām,

Noņem manu vainadziņu.

1258 (174).

Es atradu šiliņā

Zelta greestu gredzentiņu;

Vaj bij kritis caunitei,

Vaj caunites dzinējam.

24. Kažoks.

1259 (171).

Kažociņš, skrebulits,
Tas man krudu padarija;
Cik pee meitām lavijos,

Kažociņš grābējas.

1260 (174).
Kažoks labs, kažoks labs,

Otri labi zābaciņi.

Kažoks labs alu dzert,

Zābaciņi dubļu brist.

1261 (171).

Kažoks labs, kažoks labs

Otri labi zābaciņi.

Kažoks labs seenu pļaut,

Zābaciņi dubļu brist.
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4k.

1. Leitis, Leišuzeme

1262 (189)

Tilu, tilu, Leišu meita,

Pa šiliņu ganidama;

Kamēr pate tilinaja,

Vilks apēda kuceniņu.

4. Vaceets, Vaczeme.

1263 (174). V. Sp. p. 295. 1.

Se nevaid tadu koku,

Kadi koki Vaczeme:

Bērziņš auga uz bērziņa,

Zelta poga galiņa.

jeb: Apaļami lapiņām.

Tris māsiņas baliņam

Apaļeem vaidziņeem.

1264 (174).

Eita bērni skatatees,
Kadi ermi tiruma:

Vaceets ara raudādams,

Suņi bikses plucināja.

5. Riga.
1265 (174).

Zirgs zirga, loks loka,

Visi Riga aiztecēja,
Atvedis mus meitām

Visu Rigas sudrabiņu.

1266 (174).

Ko tee Rigas suņi reja,

Jūriņa verdamees?

Saules meita noslikuse

Zelta kanas mazgājot.

1267 (174). V. Sp. p. 3. 3

Riga, Riga — ele, ele,

Daugaviņa — māmuliņa;

Daugaviņa izšūpoja,

Kā māmiņa supoli.

1268 (174).

Kas kait Rigas meitiņām

Raibu cimdu ne-adit;

Jura vērpa dzipariņus,

Daugaviņa šķeterēja.

1269 (174).

Rigas kungi sasabara,

Sēņu podu dalidami.

Musu kungi nebaras,

Seekeem naudu meridami.

1270 (189).

Balti, balti Rigas ceļi.

Kas tos baltus balināja?

Bāleliņa tiri rudzi,

Asi kalti kumeliņi.
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5.

1. Laima.

1271 (194).

Kura meita godu gaida,
Tai Laimite kronit' pina
Tira zelta sudrabiņa,

Rozu lapu pildidam',

Kura goda negaidija,
Tai no erksķeem darinaj'.

1272 (194).

Netisam es eesedu

Tautas deia kamanās.

Tauteets mani vizināja
Lidz Laimites nama durv'.

Netisam es eegaju

Miļās Laimas istabā.

Miļā Laima man pacēla
Seevas krēslā apsestees.

„Necel Laima, nesēdēšu,
Nav man seevas padomiņa."
„Sed, meitiņa, gaidi goda,
Bus tev seevas padomiņs."

1273 (171).

Laime, laime tam dēliņam,
Kas peedzima saulitē.

Laime viņam peesus kala,

Sudrabiņā mērcēdama.

1274 (171).

Laimiņ, mūza licejiņa,
Kadu muzu tu man liki;

Vaj tu liki pa ļaudim,

Vaj pa ļaužu valodām.

1275 (174).

Dizans puisis leelijās,
Driz dabūt ligaviņu;
Saka Laima stāvēdama:

„

Dažas durvis virināsi,

Dažas durvis virināsi,

Dažu meitu bildināsi,

Vel ir tad nedabūsi

Par prātam ligaviņu.

1276 (174).

Kam, sirsniņ, grūti put,

Kam Laimiņa bedajees?

Sirsniņ puta, grūts muziņs,

Laimiņ' grūtu nolikusi.

1277 (194).

Vaj man bija Deevs nolēmis

Vaj Laimiņa novelej'se,

Labajam atsacit,

Ar neleeti saderēt.

Vilkam kleedza, vilks aizbedza

Bet neleetis neizbēg?

Metu krustu, velns atstāja,

Bet neleetis neatstāj.

1278 (171).

Es ne-eetu tautiņās,

Kam māmiņa negājusi;
I māmiņa gan ne-eetu,

Kam Laimite nelikusi.

1279 (171).

I ar zirgu neizbēga

Laimes liktā arajiņa:

Apkārt kalnu, ar likumu,

Bet viņš preeksā gadijās.

1280 (174).

„Pilna rindiņa peeseda

Dizano, razano.

Kur, māmiņa, es sedeju,

Ne dizana, ne razana?"

„Sed, meitiņa, rindiņā,

Pasā rindas galiņā!
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Naks Laimiņa, ņems no gala,

Ne no vidus lasidama.

1281 (174).

Nac, Laimrr' paskateesi,
Kada mana dzivosana!

Visi veetas pabalstneeki
Asarām nomirkusi.

1282 (189).
Dizans puisis leelijās,

Jemt dizanu ligaviņu.

Saka Laime stāvēdama:

„Nav dizana izauguse."

1283 (174).

Leec, Laimiņ, nelikuse

Man tik mazu augumiņu;

Visi mani matu gali

Rasiņā mazgājas.

1284 (174),

No Laimites pavaicāju
Kā labāka dzivosan'?

„
Meitiņām māsiņām

Tām labāka dzivosan'."

1285 (174),
Pavilkdama es dzeedaju,

Pavilkdama gavilēju.

Pavelc mani, tu Laimiņa,
Labu lauzu maliņa.

1286 (189).

„Kam ta tada suņa buda

Leela ceļa maliņa?"

Ta, māsiņa, tava muiža,

Par Laimiņas velejum'."

1287 (174).

Uz manim osi lika,
Uz maneem ozoliņi;

Uz maneem Laime greeza

Dizanos teva dēlus.

1288 (174).

Bititēm, meitiņām,

Tām Laimite labi dara;
Abas divas eeligoja

Gatavā namiņā.

1289 (189).

Daboliņa pļavu bridu,

Uz Laimiņas raudādama;

Kam Laimiņa man nedeva

Daboliņa pļavejiņu.

2. Ļauna deena.

1290 (174) V. Sp. p. 308. 1.

Dod, Deeviņ, leetum lit,

Man ejot tautiņās;

Lai nolija ļauna deena

Mana ceļa maliņā.

3. Saule.

1291 (171). 1292 (174).

Tekam abi, mes māsiņas,
Uz avotu udentiņu!

Saul' ar Deevu eenaidā

Pusdeenā, pusnakti;

Deeviņs meta Saulitei

Ar sudraba akmentiņu.

Tur noslika Saules meita,
Zelta kanu mazgādama.
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1293 (174).

Jūriņa, saliņa
Saule guļ deenas vidu;
Balta puķe veetu taisa,

Kosu klaja paladziņu.

1294 (171).

Saule brauca par ezeru,

Spidedama, vizēdama;
Zelta kronis galviņa,

Vaska kurpes kājiņa.

1295 (174).
Saules bērni danci veda

Viņupus Daugaviņu.
Joz, māmiņa, zelta jostu,
Lai es teku pulciņa.

1296 (174) V Sp. p." 313. 28.

Tris svecites jura dega,
Tris sudraba lukterisi,
Saules meita klat sedeja,
Zelta kroni taisidama.

1297 (174).

Saule, saule, zeme, zeme,

Ar mani eenaidā.

Ar sauliti saderēju,
Ar zemiti nevarēju,
Ta paslēpa augumiņ'.

1298 (174).
Saules meitas mazgājas

Sudrabiņa vaniņa.
Auseklite garu leja
Ar sudraba biķeriti

1299 (174) V. Sp. p. 313. 28.

Div' svecites pura dega,
Div' sudraba lukterisi.

Saules meita klat sedeja,
Vaiņadziņu pušķodama.

1300 (174).
Saule savu kumeliņu

Jūriņā peldināja;

Pate sed kalniņa.

Zelta grozi rociņa.

1301 (174).

Noeet saule vakara,
Meza virsus ligodama:

Leepai lika zelta kroni,

Ozolam sudrabiņa.

1302 (188).
Aizeet saule šovakar,

Kokeem galus puskodam'

Leepai lika zelta kroni,

Ozolam sudrabiņ',

Mazajam karkliņam

Uzmauc zelta gredzeniņu

1303 (189).
Saulit; balta aizeedama

Svēti svētu vakariņu.

Bargi kungi, tee neļāva
Svetit svētu vakariņu.

1304 (189). Sp. p. '311. 18.

Tris deeniņas, tris naksniņas

Saul' ar Deevu eenaida;

Saules meita pārlauzusi
Deeva dela zobeniņ'.

1305 (189).

Saule brida rudzu lauku,

Samta svārkus pacēlusi,
Kad nolaida samta svārkus,
Nolikst manis rudzu lauks.

1306 (174) V. Sp. p. 310. 10.

Es ar sauli saderēju

Notecēt Vaczeme;

Jau saulitē Vaczeme,

Es vel juras likumā.

1307 (174).

Jau saulitē aizsalaida,
Aiz duņaja ezariņa,

Saskanēja zelta irkles

Sudrabiņa laiviņā.



107

1308 (174) V. Sp. p. 313. 30.

Saul' eelaida mēnesim

Ar sudraba cakamiņu,

Kam noņēma Ausekļam

Saderētu ligaviņu.

1309 (174), V. Sp. p. 312. 22.

Saules meita puru brida,

Vaiņadziņu veen redzēja.

Ireet laivu, Deeva deli,
Glabeet saules dveselit.

1310 (174).

Saule brida rudzu lauku,

Preeksautiņu pacēlusi,
Kur nolaida preeksautiņu,
Tur nolika rudzu vārpa.

1311 (189).

Zinu, zinu, nesacisu,

Kur saulitē nakti guļ:

Jūriņa, saliņa,

Zelta ņeedras galiņa.

1312 (194).

Saule meitu izdevuse,

Ludz Pērkonu vedējos.

Perkoniņs aizeedams,

Nosper zelta ozoliņ.

Tris gadiņus saule raud,

Zelta zarus lasidama.

Visus zarus salasija,
Galotnites veen nevaid.

Cetorta gadiņā
Atrod pasu galotnit',
Atrod pasu galotnit',
Aiz kalniņa lejiņā.

Menesneeks, Deeva dels,

Kam tu deenu neligoj'

1314 (174).

Tris ritiņi neredzēja
Auseklisa uzlecam;
Saules meita eesleguse

Ozoliņa kambari.

5. Meness

1313 (171)

6. Auseklis

Kam tu savu augumiņu

Nakti veen maldināji.

1315 (194). V. Sp. p. 315. 2.

Mēness savas zvaigznes skaita

Vaj ir visas vakarā.

Ira visas vakarā;

Auseklisa veen nevaid.

Auseklitis aiztecēja

Saules meitas lukotees.

8. Perkons.

1316 (171). V. Sp. p. 316. 2

Perkoņam ir sesi deli,

Visifsesi amatneeki:

Divi ruca, divi spēra,

Div' ar 'guni ribinaja.
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9. Deevs, Deeva deli.

1317 (174).
Sasatika Deews ar velnu

Vidu juras uz akmiņa;
Pasi divi briku, braku,

Zobentiņi smigu, smagu.

1318 (174).
Malti eedama, satiku

Deeva delu celiņā.

„Kur tu eesi, malejiņ',
Tev mutite nemazgāta,
Tev galviņa neglaudita."

1319 (174). V. Sp. p. 302. 20

Melni vērsi, balti ragi,
Needres eda ezerā.

Tee nebija melni vērsi,
Tee bij Deeva kumeliņi.

1320 (174). V. Sp. p. 299. 3.

Leni, leni Deeviņs brauca

No kalniņa lejiņā,

Netraucēja rudzeem zeedu,
Ne rasiņas birdināja.

1321 (174).

Deeva deli, Saules meitas

Par Daugavu rokas deva,
Kad tee zelta gredzentiņi
Nenobirtu Daugavā.

1322 (174). V. Sp. p. 310. 12.

Sargaiteesi, Deeva deli,

Skabardaina saule leca!

Jus vakar nomaukuši

Saules meitai gredzentiņu!

11. Vispariģas mitologiskas dzeesmas.

1323 (174).

Mārtiņam peecu staļu
Sasukātu kumeliņu;

Es tev lūdzu, Mārtiņ bral'

Dod' man veenu ceļa zirgu.

1324 (175).

Pasēju Mārtiņu tumšajā kaktā,

KambitesparlaidaparDaugaviņu,
Kam matenecepamed'splacenisa,
Kam tevs nedarija saldu alutiņu.

1325 (174).

Es savam pelējām
Kalnā karu supoliti,
Lai supoja, lai ligoja

Vēja mate daskreedama.

1326 (174).

Kas dimd, kas rib

Ap istabiņu?

Mārtiņa gailisi danci veda,

Mārtiņa vakaru gaididami.

1327 (174).

Visi saka, visi saka:

Mārtiņ' deena, Mārtiņ' deena!

Kad varētu Mārtiņ' deenu

Aiz ausim noturēt.

1328 (194).

Kam der kalni, kam der lejas,
Kam der zaļis ozoliņš?

Deevam kalni, Laimei lejas,
Bitei zaļis ozoliņš.

1329 (174)

Aiz Daugavas, aiz Daugavas,

Baliņ, tava ligaviņa.
Tur aizskrēja tris dzeguzes,

Ceturtā glodenite.
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1330 (174). 1331 (174).

VakarMārtiņš no Rigas laidās,

Sodeen setā eeribeja:

Metenisa vakarā

Talu brauca piragos.
Eedzeruse ligojos,
Lai telites raibas auga.

Deviņi ratiņi, simts kumeliņu
Tris simts sulaiņu, bruņoti viri.

Šis un tas.

1332 (171).

Saimeneeka meita biju

Gāju guzas grozidam'.

Kurpes gāja klabu klaps,

Jostu gali zvagu, zvags.

1333 (171).

Atmineet, jus, ļautiņi,

Ka nevaid sai zemē?

Cūkai ragu, vistai pupu,

Akmeņam roku, kaju.

1334 (171).

Melna odze deegu steepa
Caur ūdeni, caur akmeni.

Es izvilku puišu pratu
Pa matiņa galiņeem.

1335 (171).

Ko tee dara peeguļneeki
Da pusdeenu*) peeguļā?

Pernajo kumeliņu

Nokāvusi apēdusi.

1336 (171).

Guli, guli, saimeneece,

Tavi darbi padariti:
Sarkans vepris maizi mica,
Raiba cuce sveestu mij,
Raiba cuce sveestu mij,

Kaza kapost's izravē.

1337 (171).

Labāk veena apsasedzu
Ar balto vilainit',

Ne ņēmusi slima drauga,

Savas galvas dauzitaj'.

1338 (171).

Bagāts eda, bagāts dzēra,

Garas lupas staipidams.
Lai drabacka nenokrita,

Lai nabags nepaņēma.

1339 (171).

Bērni raud asarām,
Ko edisim vakarā? -

Tevs, ar kalpu bardamees,
Klucku spaini izgāzusi.

1340 (171).

Ar kaķiti Rigā braucu,

jeb: Ar kraukliti Rigā braucu

Tris zirnisi vezumā,

Rigas kungi brinijās,

Kas par smagu vezumiņu.

1341 (174).

Guntiņ, maza dzirkstelite,

Leela meza rajejiņa.

Adatiņa maza, maza,

Leela darba daritaja

*) Da pusdeenu = lidz pusdeenai
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1342 (174).

Cigans manis tevis bija,

Ciganeete māmuliņa;

Es meitiņa jumpraviņa,

Kunga dela ligaviņa.

1343 (174).

Nesmejeet jus ļautiņi,

Ka es tada delverite!

Es no tadu lauzu biju,

Dzeedataja, runātajā.

1344 (174).

Nedod, Deeviņ, tādas deenas,

Kādas deenas Mārtiņam:

No ceemiņa — uz ceemiņu

Gaiļu nasta mugurā.

1345 (174).

Aj, galviņa, man galviņa,

Treju rotu nesejiņa :
Pirms mici te, pec micite,

Vidu zilu vainadziņš.

1346 (174).

Es vizites sasapinu,

Brāļi auklas nenovija,

Pareet man sos ariņus

Ar basām kājiņām

1347 (174).

Nosaleecu ligotniti
Sav' ariņa maliņā;
Noleecosi div' bērziņi,

Tre§o ara ozoliņu.

1348 (174).

Skaisti cimdi, rokas sala,

Tav' aditi, tautu meit'.

Vaj tu biji adidama,
Uz akmiņa sedejuse,

1349 (174).

Vaj ļautiņi, neredzējāt
Manu tevu, manu mati?

Vaj vejiņs maizi puta,

Vaj ūdens aizligoja.

1350 (274).

Se tauteet, tev cimdiņi,

No māmiņas zagtin zagti,
No māmiņas zagtin zagti,
Mans pirmais adijums.

1351 (174).

Kas bijāt medineeki,

Medijeet jūrmala;
Jūrmala garas preedes,
Tur bij laba medisana.

1352 (174).

Vecejam Sleeķeram(maju vārds)

Paris sirmu kumeliņu,

Ja viņš manim veenu dotu,

Nudeen, viņa meita ņemtu.

1353 (174).
Es ne-eesu tai veetā,

Kur baliņs seevu ņema,

Grūti mani maldināja,
Atdošanas dēvēdami.

1354 (174).

Vaļa mau, sava vaļa,

Ko ar vaļu padariju?

Vaļa dara savu namu

Brāļa nama pakaļā.

1355 (174).

Eita projām, Zeemas svētki

Ar kaņepu placeniti;
Atees man Leeldeeniņa

Ar baltām oliņām.

1356 (174).

Celees agri, Zveedru meita,

Suka savus garus matus!

Aiz Daugavas suņi reja,

Jāja Prusu precineeki.
1357 (174).

Cepur, mana snorainite,

Eekrit cuku silitē.
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Lai ta butu gan šņorēta,

Tādai cūkas jābaro.

1358 (174).

Tik veen bija labu lauzu,

Ka mes sesi cilvēciņi:

Tevs ar delu, mat' ar meitu,
Es ar savu ligaviņu.

1359 (174).

Parad' man, māmuliņa,

Kur masai liksti cirta;
Lai es teku raudzitees,

Vaj aug kuplas atvasites.

1360 (174).
Tuba brauca par kalniņu,

Vadmaliņas meklēdama.

„
Brauc, tūbiņa, sai seta,

Se veļ meitas vadmaliņu."

1361 (174).

Trim kārtam jostu tiņu,
Par pagalmu staigādama.

Dod', Deeviņ, man telites,

Trim, cetram kartiņām.

1362 (174).

Kada koka tas bērziņš,

Lapo zelta lapiņām ?

Kuras matēs tas bērniņš,
Kas eet visur nesūtāms.

1363 (174).

Atpakaļ šķeterēju

Savu zida mat' piniti;

Atpakaļ vedisim

Sav' māsiņu dzeltainiti.

1364 (174).

Apseglojeet man to cuku,
Judzeet kazu kamanas,
Lai es braucu uz Mistreem*)
Un citeem Laiņeem*).

*) Maju vardi.

1365 (189).

Adatiņa, maza. seeva,

Leelu darbu daritaja:

Pasuvuse, norakstija,
Eeleek pura dibina.

1366 (189).

Kad man butu tada dzive

Ka kaimiņu Peteram:

Uz akmeņa malku cirta,

Strauta kura uguntiņ',
Lai sildās tee ļautiņi,
Kas man laba nevelēja.

1367 (189).

Circens veda vedekliņu,

Blusa leca panaksņos.
Atlec blusa raudādama,
Circens kleiti sakapājis.

1368 (189).

Uz Mouneekn meitiņām,

Tam kumeļa nevajaga!

Eesedusas laiviņa,
Vilnits laivu vizināja.

1369 (174).

Verd, māmiņa, beezu putru,
Ber auziņas kumeļam!

Beeza putra bērnus dida,

Auzas dida kumeliņu.

1370 (174).

Circens veda vedekliņu,

Blusa leca panaksņos ;

Circeņam brūni svārki,

Blusai raiba sedzenite.

1371 (174).

Eij, ar Deevu, metenit',

Ar meezisa placiņeem.
Man atnāca Leeldeeniņa

Ar baltam oliņām.
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1372 (174).

Es bij' talu staigajuse,

Es bij' daudzi redzejuse:

Akmins stāv uz udeņa,

Smilga grima dibina.

1373 (174).

Apauneet man kājiņas,
Palaideet celiņa?

Tad sakeet manu vainu,

Kad maizites nedabūja.

1274 (174).

Riga autas man kājiņas,

Riga jūgts kumeliņš.

Nojudzeet jus, meitiņas,
Rigas meitu jugumiņu.

1375 (189).

Ceesi, brāļi, seglojam

Medijamus kumeliņus,

Ka var seekstu seeksti lekt

Pakaļ sila vāverei.

1376 (189j.

Grusi puta kumeliņis,
Uz Ķeveli tecēdams;

Augsti kalni
4 dziļas lejas,

Smags Reveļu vezumiņs.

1377 (194).

„Silta saule, karsta saule,

E, karsta saule,

Man liniņi ravējami,
Ak, ja, tillidiri!

Man izkusa zelta josta,
Divi zelta gredzaniņi.

Brauc, baliņi, Jelgavā,
Pirc man citu zelta jostu,

Pirc man citu zelta jostu,
Divi zelta gredzeniņi."

„Vaj, māsiņa, Tevis deli

Zelta naudu iztērēt?"

Ir*c c se im ej rx m s:

17. lapaspuses sakuma lidz 23. 1. pusei (inci.) apakša ir dzeesmu numuri

uz veenu jāatrēķina; p. p. 17 1. p. NNr. 165, 166 veeta jastav NNr. 164, 165

v. t. t. lidz 229.—24. 1. p. virs virsraksta „2. Vilks" jastav nodaļas peezimei 3d.
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