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SUNSNAGLA.

28994. Ja sunim apsola maizes

kumosu, bet pats apēd, tad ģīmī

izaug sunsnaglas jeb kuņas pupi.
Lai tos nodzītu, tad ar maizes ga-

baliņu jāapspaida slimās vietas un

maize jādod sunim apēst.

F. Brīvzemnieks, 1881.,V1, 196.

28995. Ja melo vai kārdina su-

ni, aug mēlē sunsnagla.

A. Šķērē, Skaistkalne.

28996. Ja bērni suņus mana,

tad aug suņu naglas.
I. Kažoka, Lubāna.

28997. Ja uzmetas suņa nagla,
tad tā jāapspaida ar maizi un

maize jāatdod sunim, lai apēd, tad

suņa nagla noiet.

A. Balodis, Sesava.

28998. Ja sunim ar kāju sper,

tad acīs metas sunsnaglas.
V. Johansone, Liepa.

28999. Juo apād taida rudza

gryudu, kurs izaudzis caur vācu

veizi, tod sazamat bogi. Lai pa-

lyktu vasals, juopaņam nu tuos

pašys maizis drupona un juoizlīk
uz nobys.

A. Borozinska, Barkava.

29000. Ja kādam ir uz miesas

vātis jeb izsitumi — sunsnaglas,
tad tiek teikts: „Redz, tas ir no

tā, ka tu suni karināji."
K. Bika, Gaujiena.

29001. Sunsnagla sli-

mo vietu trīs reiz apspaida ar

maizi un to atdod suņam apēst,
jeb ja trīs reiz to apspaida ar ada-

tu pret sauli.

P. Š., Rauna un Rīga. K. J., Plāņi.

29002. Ja Kādam daudz suns-

naglu, tad jādzer mieles (alus

raugs) un no ārpuses liek klāt paš-

pagatavotu plāksteri: skābu krē-

jumu un bīdelētus kviešu miltus.

E. Vēvere, Ļaudona.

29003. Suņu naglas var nodzīt

šādi: tās jāapspaida ar maizi, un

maize jāatdod sunim.

J. A. Jansons, Salaca.

29004. Ja sunim sper ar kaju,
tad dabū suņa naglas.

E. Brīnums, Rūjiena.

29005. Suņu naglas ja apspaida
ar rupju maizi un maizi atdod su-

nim, tās var ātri nodzīt.

J. A. Jansons, Piņķi.

29006. Kam sunsnagla, tam ne-

zinot jāiedod nodīrāta pele, vai

sadedzinātas peles pelni.

K. Jansons, Cēsis.

29007. Uz suņa naglu uzliek

siļķes ādu, tad tā drīz vien izzūd.

M. Šimiņš, Kuldīga.

29008. Sunsnaglai virsu liek pats

savus mēslus. [Sal. augons, roze.]
K. Jansons, Plāņi.

29-009. Kam sunsnagla, tam aso

dadžu tēja jādzer.
K. Jansons, Vijciems.

Sk. arī 1758.—9. lpp.

SUNS.

I. Vispārējas īpašības.

29010. Dievs nolicis karstas og-

les čupiņā un licis tās suņam sar-

gāt un neaizkārt. Suns tās tomēr

paostījis, no kura laika suņam

melns deguns.
K. Jansons, Pilda.

1745Sunsnagla — Suns
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29011. Suns mieznot ceļ kāju

augšā tāpēc, ka Ēdenes dārzā vi-

ņam mieznot sēta uzgāzusies virsū.

J. Jansons, Plāņi.

29012. Suns mieznot kāju ce-

ļot augšā tādēļ, ka tam uzkritusi

virsū sēta tanī laikā, kad visi zvē-

ri bijuši sapulcēti Ēdenes dārzā.

J. Jansons, Plāņi.

29013. Suns grib mājas celt, ku-

ņa ātrumā nezin, ko darīt, tā pa-

liek abi pie cilvēkiem dzīvot.

J. Priede, Dole.

29014. Suņam un kaķim pēc de-

viņām dienām nāk acis un tāpēc

viņi labāk redz naktī kā pa dienu.

H. Skujiņš, Smiltene.

29015. Suņam, kam bez divām

acīm vēl divi iedobumi, tas var

labi redzēt.

J. Ķikuts, Nīca.

29016. Kad suns aiziet no mā-

jas, tad būs liels sliktums; bet kad

svešs suns ienāk mājā, tad būs

liels labums. [Sal. kaķis.]

V. Arbidans, Latgale.

29017. Ja suns vai kaķis aiziet

no saimnieka, tad tā saimniecība

izputēs.
J. Skara, Jaunpiebalga.

29018. Kur mājas nikni suņi,
tur nesaticīgi ļaudis.

A. Užane, Skujene.

29019. Kādi esot tās mājas ie-

mītnieki, tādi paši esot tās mājas
suņi: ja pirmie esot ļauni, tad su-

ņi arī esot tādi paši un atkal ot-

radi.

J. Jansons, Plāņi.

29020. Ja uz suņa saka: kau-
nies", tad suns vairs nesargā

māju.
L. Rone, Ikšķile.

29021. Suņi rej sirdīgus un bez-

kaunīgus cilvēkus.

K. Jansons, Plāņi.

29022. Suns rej tikai dievbijī-

gus cilvēkus tāpēc, ka no tā laika

viņš palicis par velna radījumu,
kad Dievs viņam norāvis asti sie-

vietes radīšanai. [Sal. sieviete.]

K. Jansons, Plāņi.

29023. Suņam vajaga būt slap-
ju degunu; ja viņa deguns paliek

sauss, tad viņš vairs nevar pēdas
saost.

P. Š., Rauna.

29024. Kuram sunim deguns

norasājis, tas var saost pēdas. [Sal.
govs.]

M. Ķikuts, Nīca.

29025. Suņa mēle trīs deviņas
veselības. [Sal. kaķis.]

M. Navenickis, Zasa.

29026. Ja gadās ēst vietā, kur

ēdis suns, dabūs septiņas laimes;

kur ēdis kaķis — septiņas nelai-

mes.

J. Rudītis, Rīga.

29027. Ja suns pārskrien pa ce-

ļu, tad deviņas laimes, ja kaķis,
tad deviņas nelaimes.

K. Kristape, Olaine.

29028. Suņam deviņas laimes.

K. Jansons, Plāņi.

29029. Suns pievelkot zibeni.

Viņš redzot, ka mironi staigājot,
un ari navi.

E. Grīslīte. Rīga.
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29030. Ja kaut kur spokojas,
tad jāņem līdzi suns.

A. Ozole, Daibe.

29031. Suņa kodums dzīst āt-

rāk kā kaķa.
M. Navenickis, Zasa.

29032. Ja suns smird, tad tas

ir labs lopu sargs. [Sal. kucēni.]

K. Jansons, Plāņi.

29033. Kuram sunim ausu star-

pā ir ass kauls, tas būs špetns.
Atbalss k. 1895, P. Lodziņš,

Sērpils.

29034. Ja suņam ass pakausis,
tad tas ir labs lopu suns.

A. Šeitiņš, Taurene.

29035. Labus ganu suņus pa-
zīst no pakauša kaula, jo tas asāks,

jo labāks suns.

V. Runika, Skujene.

29036. Ja sunim pakausī ir ass

puniņš, tad tas ir dusmīgs.
A. Salmans, Balvi.

29037. Ja gribam, lai sunītis pa-
liek maza auguma, tad, tam gu-

ļot, jāpārkāpj pāri.
H. Kreicberga, Talsi.

29038. Ja mazam sunim grib

pārliecināties, vai būs labs ganu

suns, tad jāpaceļ aiz ādas uz aug-

šu. Ja suns nekauc, tad būs labs,

ja kauc, tad nebūs labs ganu suns.

A. Berķe, Mētriene.

29039. Ja grib izmeklēties labu

ganu suni, tad vajaga ņemt vairāk

kucēnu un salikt augšpēdus; kurš

pirmais uzlēks augšā, tas tad arī

būs visgudrākais un vislabākais.

K. Miilenbacha man.

29040. Suni ņemot jāskatās,
kurš suns midzenī guļ citiem su-

ņiem virsū, tas labs ganu suns un

mājas sargs.

A. Aizpurve, Lubāna.

29041. Suns, kuram raiba mu-

te un aukslēji, ir sirdīgs.

K. Jansons, Plāņi.

29042. Kuram sunim auksts de-

guna gals, tas ir dusmīgs.
J. Niedre, Džūkste.

29043. Suns suni osta, lai at-

rastu to suni, kurš ļāvis kaķam

nozagt brīvgrāmatu.

K. Jansons, Plāņi.

29044. Suņa balsu apzīmē tā:

Lielie suņi rejot: „Nav, nav, nav!"

Mazie atbild: „Ir, ir, ir!" (ātri pa-

smalkā balsī).
J. Priede, Dole.

29045. Kad puiši sestdienas va-

karos meitās ejot, tad nāburgu lie-

lie suņi rejot: „Smuk' meit' nav,

smuk' meit' nav." Mazie suņi re-

jot: „Ir, ir, ir, ir."

K. Skujiņš, Valmiera.

29046. Suņa putra jāmaisa ar

nodeguli, tad suns būs tukls un

dusmīgs.
V. Arbidans, Latgale.

29047. Kuram sunim ēdienu

maisa ar degošu pagali, tas ir ļoti
nikns.

V. Miķelans, Rubeņi.

29048. Suni vajagot barot, jo
tad mājās valdot saticība.

I. Šāberts, Jaunauce.
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29049. Ja cilvēkam ēdot suns

skatās un viņam notek siekalas,
tad ēdējam notek asins piliens no

sirds, ko Dievs pieraksta kā lielu

grēku.
V. Bērziņa, Priekule.

29050. Ja meita suni baro, tad

kāzu dienā būs jauks laiks.

E. Rudīte, Jaunpiebalga.

29051. Meitām uzcītīgi jākopj

suņi, lai pa precībām un kāzām ir

jauks laiks.
B. Blumbachs, Lībagi.

29052. Ja meita suņam labi ēst

nedod, tad tai kāzās uz vakaru

slikts laiks; ja puisis, tad tam no

rīta slikts laiks. (Vīrietis — rīta

puse; sieviete — vakara puse).

[Sal. meita.]
K. Jansons, Plāņi.

29053. Meitām suņi labi jāba-

ro, tad dabūs drīz precēties.

Alksnis-Zundulis, Naudīte.

29054. Meitām jābaro suņi, lai

kāzu dienā spīdētu saule.

J. A. Jansons, Piņķi.

29055. Kura meita suņus labi

nebaro, tai kāzu dienā slikts laiks.

A. Strode, Rudzēti.

29056. Kas suņus un kaķus mīl,
tam būs laba kāzu diena.

J. A. Jansons, Tukums.

29057. Kas suņus negodā, tam

pa kāzām vai arī pa bērēm būs

slikts laiks.

J. Treimans, Bērze.

29058. Kas suņus un kaķus mī-

lējot un tos ēdinot, tam esot laba

bēru diena.

E. Ābole, Vijciems.

29059. Ja kāds cilvēks dzīvē

suņus vai kaķus neieredz, tad tie

pēc nāves tam izskrāpē acis.

E. Lerche, Šķibe.

29060. Suņiem vajagot vienmēr

padot ēst, jo tad būšot bēru dienā

labs laiks.

K. Corbiks, Kroņa-Vircava.

29061. Kas suņus negodē, tam

pa bērēm nav labs laiks.

J. Treimans, Bērze.

29062. Lieldienā sunim vajaga
dot baltmaizi, jo viņš esot lūdzis

Dievu, lai kviešu vārpas izaugtu
tik resnas kā viņa penis. [Sal.
vārpas.]

K. Jansons, Plāņi.

29063. Ja suns ēd ar raugu cep-
tu maizi, tad viņš vairs lopu ne-

rej.
K. Jansons, Plāņi.

29064. Ja suņam ar raugu cep-

tu maizi dodot, tad viņš daudz

velti rejot.
J. Bitaks, Litene.

29065. Suņam nevar dot zirņus
ēst, jo tad tie devējam viņā saulē

būs jāsalasa un pašam jāapēd.

E. Stīpniece, Vērene.

29066. Suns ar maizes mīklu jā-
ēdina, lai viņš nav negalīgs.

K. Jansons, Ķieģeļi.

29067. Ja mednieku sunim do-

dot maizes mīklu, tad suns vairs

nedzenot zaķu.
K. Streidiņš, Velki.

29068. Ja suns karstu maizi ēd,

tad viņš sveša pēdas nepazīst.

K. Jansons, Latgale.
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29069. Ja sunim iedod siltu mai-

zi, tad viņš vairs nevar pēdas sa-

ost.

V. Holcmane, Vandzene.

29070. Sunim nevajaga dot sil-

tu maizi, tad nevar pēdas saost.

Ja dod, tad vajaga teikt: „Še, su-

nīti, silta maize, vakar cepta, šo-

dien maita." Ja tā teicot, tad varot

dot arī siltu maizi.

K. Lielozols, Nīca.

29071. Suņam nedrīkst dot sil-

tu maizi, jo tad tas nejūt sveš-

nieka tuvošanos.

J. Putns, Trapene.

29072. Ja sunim dod siltu mai-

zi ēst, tad viņš nevar vairs pēdas
saost.

A. Korsaks, Ezere.

29073. Sunim nedrīkst dot ēst

svaigas maizes garozas, jo tad

suns nevarēs izšķirt mājas cilvēku

no sveša cilvēka.

V. Bērziņa, Priekule.

29074. Lai suņs varātu saūst

svešinīka pādas, tuo navajag ba-

ruot ar korstu ēdīni.

J. Vaivods, Vārkava.

29075. Suns, kurš atrīdinats ar

karstu, ir rijigs (liels ēdējs).

A. Cirsis, Kalupe.

29076. Jaunu suni audzējāt,

juoizlej ir uz izkapts pīna un juo-

baroj, lai ir groznys kai izkapts.
A. Vvlcāns, Vārkava.

29077. Ja suns ar kaķi sakau-

jas, tad jāiet uz tiesu.

K. Corbiks, Ezere.

29078. Ja bargā laikā tur mel-

nu suni istabā, tad nosper mājas,

jo melnos suņos esot jodi.

M. Valtere, Jelgava.

29079. Kad cilvēks suņam ne-

jaušis uz kājas uzmin un suns

smilkst, tad saka: „Kam neāvi kā-

ju ciet?!"

K. Jansons, Plāņi.

29080. Lai suns nekostu, tad uz

to jāsaka: „Es vilks, tu jērs!"

A. Vaskis, Tukums.

29081. Ja suns iekož, tad jāno-

griež tam no astes spalvas un jā-

apkūpina ar viņu dūmiem ko-

dums, tad nekas ļauns neceļas.
A. Zvejniece, Piebalga.

29082. Kad suns iekož, tad no

tā paša suņa jānorauj spalva un

jāapkūpina vaina, jo tad ātri sa-

dzīst.
I. Kažoka, Lubāna.

29083. Ja svešs suns iekož kājā,
tad jādabon no tā suņa spalvas,

jāsagruzdina un jāuzber uz vai-

nas.

L. Strute, Šķibe.

29084. Kurš suns kodis, ar tā

spalvu kodums jāapsvēpē.
A. Klēbachs, Galgauska.

29085. Ja suns ir iekodis kājā,
tad, lai neaugtu, vajag ņemt tā pa-

ša suņa spalvu un ar to apsvēpēt
sakosto vietu.

V. Greble, Valka.

29086. Ja bērns sabīstas no su-

ņa, tad bērnu apsvēpē ar tā suņa

spalvu.
P. Š., Rauna.
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29087. Lai neceltos nekāds ne-

labums no suņa košanas un reizē

no nobīšanās, tad esot ar tā suņa

spalvām jānokūpinoties, no kura

nobijies.
A. Aizpurve, Lubāna.

29088. Ja suns iekož, tad tam

sunim jānogriež astes gals un ko-

dums jāapkūpina, tad ātri sadzīst.

A. Aizpurve, Lubāna.

29089. levainojumu jādod su-

nim aplaizīt, tad ātri dzīst, jo su-

nim ir deviņas laimes, kaķim —

deviņas nelaimes.

E. Laime, Tirza.

29090. Suņa kodums laga ne-

dzīst. [Sal. kaķis.]
P. §~ Rauna.

29091. Suņa kosta brūce jāap-

kvēpina ar tā paša suņa spalvām.

V. Pilipjonoks, Asūne.

29092. Ja suns iekodis, tad ko-

dums ir ar kaut ko jāaptraipa un

jādod sunim nolaizīt. Var arī iz-

raut kodēja sunim vilnas kušķīti
un ar to apkvēpināt kodumu.

F. Brīvzemnieks, 1881. VI, 199.

29093. Ja suns iekodis, tad jā-
dod tā vieta sunim nolaizīt. Var

arī nogriezt sunim spalvu kušķīti

un ar to apkvēpināt kodumu.

F. Brīvzemnieks, 1881. VI, 199.

29094. Ka pī golda ād un pa-

laiž uz golda suni, itei pīzīmēj, ka

tam saiminīkam nabyus naudys,
koč jis cīši labi pelneis, bet pats

naredzeis, kur nauda izguoja.
V. Podis, Rēzekne.

29095. Ka suns meiznī vai diers-

nī, nikod navajag viertēs, par tū,

ka itei ir cylvāka vaigam nalabi.

Cvlvākam, kurs vieras tymā stra-

cī uz suņa, vyss vaigs sazataisa

nateirs un uoda īt plūksnām.
V. Podis, Rēzekne.

29096. Kad suns dirs ceļmalā —

jāsaāķē mazie pirkstiņi — sunim

iespiežas sūds dirsā.

J. A. Jansons, Rīga.

29097. Lai sunim blusas neaug-

tu, tad tas jāaiznes uz pirti, jāiz-
mazgā un jāizlaiž pa lodziņu lau-

kā.
A. Skuja, Vestiena.

11. legūšana un audzē-

šana.

29098. Ja suni vai kaķi ņem

no otra audzēšanai, tad par viņiem
nedrīkst dot naudu, bet ir jādod
3 veci īlenu gali jeb trīs adatas.

K. Jansons, Plāņi.

29099. Suni nekad nevajaga

ņemt par velti, arvien vajaga dot

kādu zieda naudu, citādi viņš jau-
nā vietā neēd.

P. Zeltiņa, Rīga.

29100. Kas no cita dabūja jau-
nu suni, tam esot jādod drusku

sāls pretī, lai suns izaugtu tikpat

jautrs un mudīgs, cik sāls iraid

asa.

K. Šilings, 1832. g., Tirza.

29101. Ja ņem no citām mājām
suni audzināt, tad pretī jādod sāls,

lai suns būtu nikns.

K. Kristape, Olaine.

* 29102. Ja grib dabūt suni, tad

nevajag par viņu maksāt naudā,

bet jādod sāls, tad suns būs nikns.

J. JuTēvics, Kruķu pag., Šau-

ļu apr., Lietuva.
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29103. Kad pērk suni, par viņu

jādod sāls, jo tad viņš ir ļoti sir-

dīgs.
V. Krieviņš, Daugmale.

29104. Ja pārdod suni, tad pie-
devām vēl iedod drusku sāls, lai

suns būtu sirdīgs.
V. Miķelans, Rubeņi.

29105. Par kucēnu jāmaksā

pods sāls, lai pieaudzis suns būtu

diezgan nikns.

E. Kampare, Piebalga.

29106. Ja pērk suni vai kaķi,
tad par tiem nevajaga dot naudu,

bet par suni sāli un par kaķi
adatu, tad suns ir nikns un kaķis

medīgs.
K. Corbiks, Jelgava.

t 29107. Jaunu kucēnu iegādājo-
ties, kucēna senākajam īpašnie-
kam jādod kulīte sāls, lai jaunais

mājas sargs augtu jautrs un pikts.

Mājās pārnests, kucēns jānoliek

pirms kūts vai klēts priekšā un

tad tikai pēc laba brīža jānes ista-

bā, lai tas būtu labs gans un sargs,

bet ne istabas ložņa.
A. L.-Puškaitis, Džūkste.

29108. Ja suni ņem, tad jādod
sāls: lai ir kodīgs suns.

J. Treimans, Bērze.

29109. Mazu sunīti ņemot au-

dzēšanai, dod adatu ziedam, tad

uzaugs jautrs.
M. Navenickis, Zasa.

29110. Kad pirmo reiz suni at-

nes no kādas mājas, tad suns jā-
baro un jāper ar adatu, ievērtu

diegā, tad suns ir modrīgs un

nikns.

A. Aizsils, Lubāna.

29111. Ja no kaimiņa jem ma-

zu suni audzēt, vajaga dot adatas,

lai suns būtu tik izveicīgs kā

adata.

A. Mužika, Rīga.

29112. Lai suns būtu nejauks
un labs rējējs, tad pēc jauna suņa

uz otrām mājām ejot, jāaiznes šu-

jamā adatiņa.
L. Kleinberga, Svēte.

29113. Suns prom nebēg, ja
tam degunu ar adatu pabaksta.

K. Jansons, Plāņi.

29114. No citurienes ņemtu lie-

lu suni vajaga ielikt maisā, lai tas

nebēgtu atpakaļ.
A. Salmans, Balvi.

29115. Lai aizvests suns nebēg-
tu atpakaļ uz veco māju, tad jā-

ņem trīs saujas pelnu vecā mājā
un tie jāieber vedamā maisā.

E. Zommere, Rauna.

29116. Atnesot suni, tas ar visu

maisu jāiesviež dīķī, tad viņš ne-

iet projām no mājas.
A. Aizsils, Meirāni.

29117. Lai pirkts suns neietu

projām, tad ganam jāapņem mai-

zes gabals trīs reizes ap kreiso pa-
dusi, tad ar to pašu gabalu padu-
se jāizslauka un maize jāatdod su-

nim.

E. Laime, Tirza.

29118. Ja grib, lai suns stāv

klāt, tad ņem maizi trīs reiz riņķī

ap sevi pret sauli un iedod sunim.

A. Veckalne, Dreiliņi.

29119. Ja saimniece apņemot
sev un suņam ap vidu trīsreiz

maizi apkārt, tas nebēgot prom.

H. Lindberga, Veselauska.
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29120. Kad dabū jaunu suni, tad

suņa priekšā jāņem pa kājstarpu
maize un jādod tam apēst, tad

viņš nebēg. Jeb arī jānogriež su-

nim astes gals un jāiesit stenderi.

V. Spandegs, Pociems.

29121. Lai pieradinātu pie mā-

jas vecāku suni, tad jāpaņem mai-

ze, jāapiet trīs reizes ap māju un

tad maize jāiedod sunim.
A. Tidriķe, Pabažu jūrmala.

29122. Ja nopērk jaunu suni un

grib, lai viņš neaizbēg, tad vajaga,
nevienam neredzot, ielikt maizi

padusē, aiznest pie plīts, ar visu

padusi maizi sasildīt un iedot su-

nim.

K. Atgāzis, Nītaure.

29123. Lai suni pie sevis piera-
dinātu, tad jāieliek azotē maize,

pēc laiciņa tā jāizņem un jāiedod
sunim, tad suns neatstās maizes

devēju.
A. Tidriķe, Pabažu jūrmala.

29124. Suns nebēg projām, ja
tam apņem apkārt maizes gaba-

liņu un pakulu vīšķīti; maize jā-
dod suņam apēst un pakulas jāie-
sit sienā.

K. Jansons, Plāņi.

29125. Kad ar maizes kumosu

trīs reiz apņem gar kārsi un iedod

sunim, tad viņš savu mūžu neiet

no mājām projām.
J. Treimans, Bērze.

29126. Kad atved jaunu suni

mājās un suns nedzīvo pie gana,

tad vajaga nogriezt vienu šķipsnu

suņa vilnas un ielikt maizē. Ga-

nam šo maizi vajaga sunim ap-

ņemt trīs reizes riņķī un dot ap-

ēst, tad suns dzīvo pie gana.
Ē. Auziņa, Liepa.

29127. Lai suns nebēgtu prom

no gana, tad sunim apkārt jāap-

ņem maize un jāiebāž ganam

azotī.

A. Aizsils, Kārķi.

29128. Ja suns nedzīvo pie ga-

na, tad vajaga nogriezt viņam no

astes gala dažas spalvas, ielikt

maizes kumosā, ganam apņemt

sev trīsreiz apkārt un tad dot šo

maizes gabalu sunim apēst, tad

suns dzīvos pie lopiem.

J. Širmanis, Vilzēni.

29129. Lai suns ganam klāt dzī-

votu, tad maizes gabals jādod su-

nim apostīt un trīs reiz jāapņem

apkārt ap kreiso kāju pret sauli

un tad dod sunim noēst.

K. Biša, Vijciems.

29130. Ja gans grib pielabināt

suni, kas nestāv pie lopiem, tad

ganam suns jāpiesien mežā pie kā-

da koka un jātur tur trīs dienas.

Pēc tam ganam trešā dienā jāaiz-
nes sunim maize un jānoglauda.

E. Brīnums, Rūjiena.

29131. Ja pārved jaunu suni,

tad viņam vajag iedot trīs reiz ap

kāsi apņemtu maizes gabaliņu.

M. Valdmane, Zaļāmuiža.

29132. Kad suni atved jaunā
vietā, tad viņam pirmo reiz dod

ēst no katliņa istabā, tad suns ne-

bēg projām.
M. Liniņa, Aumeisteri.

29133. Kad jaunu suni pārved

mājā, tad tas pirmo reiz jāēdina
no podiņa un podiņš pēc tam jā-

apgāž uz mutes, lai suns neaiz-

bēgtu.
P. Š., Rauna.



1753Suns

29134. Kad suni atved no kādas

mājas, tad tam jādod ēst no po-

diņa, un kad suns paēdis, podiņš

jāapgāž uz mutes. Pēc tam jāno-

griež no astes trīs spalvas un jāie-
bāž sienas šķirbā, tad suns nebēg

prom.
A. Leimane, Mārsnēni.

29135. Lai jauns suns nebēgtu

prom, tad tas jāpabaro no katliņa
un katliņš pēc tam jāapgāž uz mu-

tes.

A. Aizsils, Kārķi.

29136. Ja nopērk suni un tas

bēg no jaunā saimnieka prom, tad

pēdējais dod sunim laizīt podiņu.
Pēc tam to apgāž uz mutes. Suns

vairs projām nebēg.
A. Plaudis, Kosa.

29137. Kad atved jaunu suni,

tad viņu vajaga barot no katliņa,
lai suns būtu dusmīgs.

R. Gailīte, Liezere.

29138. Ja atved suni no citas

mājas, tad pirmo reizi viņam ēst

jādod no katliņa, lai nebēg pro-

jām.
E. Stīpniece, Vērene.

29139. Suņam pirmo reiz jādod

podiņā lakt un tad viņam jānocērp

spalvas vīšķītis un ar vadzi jāie-
dzen sienā. [Sal. cūka.]

K. Jansons, Plāņi.

29140. Ja nes suni no svešas

mājas, tad vajagot dot tam ēst no

podiņa, pēc tam podiņu apgāzt
otrādi, lai suns nebēgtu prom.

H. Lindberga, Veselauska.

29141. Kad suni atnes, tad jā-

apgāž suņa ēdamais trauks, lai

suns neiet prom.
M. Pelēce, Cirsti.

29142. Suns ātri pierod jaunā

vietā, ja tam pirmo reizi no kat-

liņa dodēst un katliņu tūliņ apgāž
uz mutes, kad suns paēdis.

E. Zommere, Rauna.

29143. Kad suni jaunā vietā

aizved, tad jādod no katla pirmo
reiz ēst. Pēc tam zem tā katla jā-

paliek kaķis, ka tik nenosmok, un

trīs dienas tā jāatstāj, tad suns

nebēgšot.
J. Bitaks, Litene.

29144. No citām mājām atvests

suns neskrien atpakaļ, ja apved
trīs reizes ap aku un katru reiz

acīs ielej ūdeni.

E. Pļaviņa, Koknese.

29145. Kad atnes svešu suni,

tad vajaga tam apgriezt trīs reiz

bļodiņu riņķī un tad dot no tās

dzert viņam jaunās akas ūdeni,

pēc kam apgāzt bļodiņu uz mutes,

tad suns ir piesiets pie jaunās mā-

jas un nebēgs prom.
Z. Lancmanis, Lejasciems.

29146. Ja mājās ienes svešu su-

ni, kurš tur negrib dzīvot, tad tik

vajaga nogriezt no astes mazu kuš-

ķīti spalvas un iesist mājas pak-

šķi, tad suns vairs neies nekur.

K. Miilenbacha man.

29147. Ja suni grib pieradināt
svešā vietā, tad tam vajaga no-

griezt spalvu kušķīti un iebāzt to

kādā šķirbā, lai suns nebēgtu uz

veco vietu atpakaļ.
E. Zommere, Rauna.

29148. Jaunatvestais suns jāap-
ved ap māju trīs reizes apkārt, jā-

nogriež astes galam spalvas un jā-

iesprauž sienā, tad suns nebēg

projām.
E. Gaile, Trikāta un Rūjiena.
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29149. Uz citu māju pārvestu

suni var jaunā vietā piesiet uz vi-

siem laikiem. Tam jānogriež trīs

vietās spalvas: uz astes gala, uz

muguras un uz kakla, un šīs spal-

vas ar vadzi jāiedzen sienā.

E. Zommere, Rauna.

29150. Lai nopirkts suns ne-

bēgtu prom, tam jānogriež kušķis

spalvu no astes gala, jāieliek sie-

nas šķirbā un jāuzdzen virsū ķīlis.

K. Corbiks, Kroņa-Vircava.

29151. Ja, pārejot uz jaunu dzī-

vokli, suns nenāk līdz, tad sunim

jānogriež no astes gala trīs spal-
vas kušķi un tie jāiesit jaunās

mājas istabas sienu baļķu starpā,
tad suns dzīvos jaunā mājā.

A. Kondrate, Lenči.

29152. Lai no svešām mājām at-

vests suns nebēgtu atpakaļ, jāno-

griež no tā astes kušķītis spalvu
un ar ķīlīti jāiedzen mājas sienas

šķirbā.
J. A. Jansons, Salaca.

29153. Kad atved suni no citu-

rienes, tad tam jānogriež ļipas

gals, jāiebāž sienā un jāliek su-

nim paost, tad suns neiet projām.
A. Sausā, TiTza.

29154. Kad atnes jaunu suni,

tad, lai tas neskrietu atpakaļ, jā-

nQgriež no astes spalvas un jāpa-
bāž zem sliekšņa.

M. Ranne, Lubāna.

29155. Ja grib, lai suns dzīvo

mājā, tad jānogriež tam spalvas
no kakla un jāiesprauž mājas
sienā.

M. Biša, Vijciems.

29156. Ja atved no kaimiņiem
suni un grib, lai viņš te dzīvo, tad

vajag nogriezt sunim astes galu un

iedzīt baļķa šķirbā.
J. A. Jansons, Nītaure.

29157. Lai suns nebēgtu prom,

tad astes gals (spalvas) jānogriež
un jāpiesit pie durvju stenderes.

A. Aizsils, Kārķi.

29158. Ja grib, lai suns vai ka-

ķis dzīvo jaunā vietā, tad tam jā-

izgriež trīs spalvu kušķi un ar

vadzi jāiedzen sienā.
V. Johansone, Liepa.

29159. Ja atved jaunu suni, tad,

lai neietu atpakaļ, jānogriež astes

gals un jāiebāž mājas šķirbā.
V. Vintere, Matīši.

29160. Lai pie mājas pieradi-
nātu vecāku suni, tam jānogriež
astes galiņš un jāieliek durvju

šķirbā, tad suns neies prom.

A. Tidriķe, Pabažu jūrmala.

29161. Suni jaunā mājā atvedot,

jāizņem no viņa astes trīs vai de-

viņas spalvas un tās ar vadzi jā-
iedzen sienā. Tad suns dzīvos jau-
nā mājā.

K. Oļļe, Mazsalaca.

29162. Lai suns neaizbēgtu no

mājas, tad jānogriež no astes vil-

na un jāiesprauž mājas paksī.
A. Broža, Naukšēni.

29163. Ja atved suni, tad no as-

tes jānogriež spalvu kušķis un jā-
aizbāž aiz sijas, tad suns nebēgs

pie vecā saimnieka atpakaļ.
M. Poriete, Lubāna.

29164. Ja atved suni no citas

mājas, tad nogriež astes gala spal-
vas un ieliek durvju eņģī jeb ie-

spiež bluķī, tad suns nebēgs pro-

jām.
E. Stīpniece, Vērene.
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29165. Jānocērt sunim astes ga-

liņš un jāiever durvīs, lai suns ne-

iet prom.
M. Pelēce, Cirsti.

29166. Ja atnesuši no kaimi-

ņiem suni jeb kucēnu, tad nogrie-
zuši no astes gala kušķi spalvas,
iedzinuši sienas plastā un vadzi

piesituši priekšā, tad suns nav vai-

rāk gājis atpakaļ.
E. Krastiņa, Naukšēni.

29167. Kad jaunu suni ieved

mājā, tad sunim jānogriež no astes

spalvas un jāpaliek zem sliekšņa,
tad suns nebēg projām.

I. Lāže, Meirani.

29168. Suns no jaunas mājas

nebēg projām, ja tam no astes gala
trīs spalvas izraun un iebāž sienā.

K. Jansons, Plāņi.

29169. Lai atvests suns neskrietu

atpakaļ pie vecā saimnieka, tad

jānogriež drusku astes galiņš, un

tas jāpaliek zem bluķa.

E. Pļaviņa, Koknese.

29170. Ja grib, lai suns stāv

mājā, tad nogriež spalvas no suņa

astes un apsien ap galda kāju.
A. Veckalne, Dreiliņi.

29171. Ja nopirkuši lielu suni,

tad piesituši suņa galvu trīs reizes

pret mājas stūri, un suns nav gā-
jis atpakaļ uz veco vietu.

E. Krastiņa, Naukšēni.

29172. Suns trīs reiz ap piekstu

(piestu) pret sauli jāapved, lai tas

prom nebēg.
K. Jansons, Plāņi.

29173. Suns trīs reiz ap istabu

maisā jāapnes, lai tas prom nebēg.
K. Jansons, Plāņi.

29174. Audzējamo kucēnu 3 reiz

pār veco suni lecina, lai viņš labs

lopu suns izaug.
K. Jansons, Plāņi.

29175. Ja pārnes mājā jaunu
suni un noliek zem gultas, tad viņš
tur guļ vienmēr.

J. A. Jansons, Vecpiebalga.

29176. Ja nesot suni no svešām

mājām, tad, lai viņš nebēgtu prom,

tas jāiemetot ūdenī.

H. Lindberga, Veselauska.

29177. Ja mājā pārnes jaunu
kucēnu un vēlas, lai no viņa iz-

augtu nikns suns, tad tas jāliek
uz dzirnavu akmens un jāgriež trīs

reizes riņķī.
K. Krastiņš, Jaunpiebalga.

29178. Ja grib, lai suns būtu

nikns un labs mājas sargs, tad,

kad to atnes no mātes, pirmo reiz

barojot, bļodiņa ar ēdienu jāliek

uz izkapts, kur viņš ēd.

N. Zvirgzdiņa, Lubāna.

29179. Lai suns būtu labs mā-

jas sargs un labi špetns, tad pirmo
reizi sētā nesot, tas perams uz ecē-

šas, kas nolikta uz ceļa, kurš iziet

no mājas, pēc tam suns vēl trīs

reizes nesams visapkārt ap māju
un perams ar smalku bērza žaga-

riņu.

Atbalss k. 1895. P. Lodziņš, Sērpils.

29180. Ja jaunu suni pārved

mājā, tad pirmo reiz viņu vajaga
uz ecēšām ēdināt, lai viņš pa nak-

tīm labi rietu.

A. Bīlenšteina rokraksts, Valka.

29181. Lai mājas suns būtu

nikns, tad viņu uz ecēšām baro un

pavelk ar ecēšām.

V. Grīva, Lubāna.
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29182. Lai suns būtu sirdīgs,
tas mazs jāvelk trīs reizes ačgārni

pār ecēšu.
V. Miķelans, Dunava.

29183. Ja paņem jaunu suni,

tad pirmo reiz viņam vajag uz egļa
(ecēšas) ēst dot, jo tad suns būs

sirdīgs un labi apsargās māju.
I. Kažoka, Lubāna.

29184. Ja grib, lai jaunais suns

būtu labi sirdīgs, tad tas jāpabaro
uz egļa [koka ecēšām] no katliņa.

M. Ranne, Lubāna.

29185. Kad svešu suni pārved

mājā, tad tam jāiesit ar rīksti, kas

jānoliek tādā vietā, no kurienes

neviens to nenoņems. Tad suns

nekad nebēgs projām.

F. Brīvzemnieks, 1881, VI, 207.

29186. Ja negrib, lai suns iet

prom no mājām, tad vajaga suni

nopērt ar smalku vicīti un to ap-

ņemt sunim trīs reiz apkārt un

aizbāzt aiz griestiem.

I. Upenieks, Skrunda.

29187. Lai suns būtu nikns, tad

tiklīdz viņu dabū, tas jāuzliek uz

staba gala un mājiniekiem tas

krietni jāizper.
M. Veidenberga, Vecmokas.

29188. Kad suni jaunā vietā aiz-

ved, tad tas ar skaliņu jāmērī un

jāsaka: „Dzīvo nu, sunīt, es tev

šūšu jaunus svārkus." Pēc tam

skaliņš jāaizbāž aiz sijas.
J. Bitaks, Litene.

29189. Ja saimniece nopērkot
suni, tad atnesot mājā, saimniecei

viņš jāapdzen trīs reizes ap piestu,
lai suns nebēgtu projām.

A. Podniece, Ogre.

29190. Ja nopērk pieaugušu su-

ni, tad mājās tas jāaptrenc trīs rei-

zes ap piestu, lai viņš nebēgtu pro-

jām.
A. Aizsils, Lubāna.

29191. Ja sunim dod siltu maizi

ar medu, tad viņš ir ļoti dusmīgs.
A. Aizsils, Meirani.

29192. Ja grib sirdīgu suni izau-

dzināt, tad kucēnam jādod karsts

ēdiens.

H. Skujiņš, Smiltene.

29193. Suns jāved vai jānes tā,

ka šim pakaļa ir uz ziemeļu pusi,
tad suns nekur nebēgot.

H. Skujiņš, Smiltene.

29194. Kad nes no kaut kurie-

nes suni mājā, tad sunim vajaga
apsegt galvu, lai tas neredzot, kur

nes; tad suns nemukšot atpakaļu.
J. Daizis, Nīca.

29195. Ja suns klejo apkārt, tad

viņš jāizrāma un pauti 3 reizes jā-
sviež pāri mājas jumtam, tad suns

vairs neklejo.
E. Brīnums, Rūjiena.

111. Suņa sakari ar vil-

ku.

29196. Ja suns ēd ar raugu ceptu

maizi, tad viņš vilku nepazīst un

tukšu rej.
K. Jansons, Plāņi.

29197. Silta maize nav jādod

suņiem, tad vilks nes projām.

V. Alke, Jaungulbene.

29198. Ja suns guļ istabā ar

galvu uz durvju pusi, tad viņu
vilks aiznesīs.

J. Rupjais, Asūne.
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29199. Ja suns gaudo, tad tu-

vumā ir kāds vilks.

E. Vēvere, Ļaudona.

29200. Ja suns kaucot tur galvu
uz augšu, tad vilki nāks; ja uz

leju, tad kāds mirs.

V. Bērziņa, Priekule.

29201. Suņiem nedrīkst sist ar

slotu, jo tad tos nes vilki.

A. Braka, Mētrām.

29202. Nedrīkstot sist sunim ar

slotu, jo tad šo suni vilks aiznesot.

L. Aizpurve, Lubāna.

29203. Ja suns gaudo pagriezies
uz mežu ar nolaistu galvu, tad tu-

vumā atrodas vilki.

A. Šulcs, Krievijas pierobeža.

IV. Suņa vārds.

29204. Melnu suni sauc Lāci, ar

baltu kaklu Kranci, tumšu Dūksi,
mazu Taksi un Piksi, kuņu Ražu,
Beli.

P. Š., Rauna.

29205. Vakara nedrīkst suņus
vārdā saukt, tad zagļi dzird.

L. Čapa, Rīga.

29206. Vēla vakara suni nesauc

vārda.

A. Bilenšteina rokraksts, Zemīte.

29207. Vakarā nedrīkst saukt

suņus vārdā, jo to var izdzirdēt

zagļi un viegli saucējus apzagt.

V. Daugmale.

29208. Suni vakara nevajaga
saukt vārdā, jo tad nāks zagļi.

K. Grantiņš, Krustpils.

29209. Vakarā suni laukā dze-

not, to nedrīkst saukt pie vārda,

jo tad viņš naktī ielaižot mājās

zagļus.
F. Heidene, Talsi.

29210. Vakara nevar suni saukt

pie vārda, lai to vilks nenokož.

Alksnis-Zundulis, Naudīte.

V. Suns un bērns.

29211. Ja bērns suņam pari

kāpj, tad tam piemetas suņa mērs.

P. Š., Rauna.

29212. Sunim nedrīkst pari kapt,
tad kāpējs vairs lielāks neaug.

M. Vilciņa, Pope.

29213. Sunim nedrīkst pari kāpt,
lai vēders nesāp.

J. Jaunsudrabiņš, Nereta.

29214. Kas pār suni kāpj pāri,
tam kājas pirksti šūstot un stāvot

slapji. [Sal. slota.]
A. Bīlenšteina rokraksts, Kazdanga.

29215. Pār to vietu, kur suns

rozās, nevar tūliņ pāri iet, jo sa-

slimst ar stiprām vēdergraizēm.
V. Miķelans, Slate.

29216. Vietai, kur suns staipī-
jies, nedrīkst iet pāri, tad vēders

sāp.
M. Zariņš, Kārzdaba.

29217. Nedrīkst par suni kapt, i

tad samin savu laimi.

L. Kleinberga, Svēte.

29218. Sunim nedrīkst kapt pa-

ri, citādi metīsies augoņi.

E. Skreitāle, Vecpiebalga.
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VI. Sunsnagla.

29219. Kas suņam maizi rāda,

bet nedod, tam acīs miezis (kuņas

pupas) augot.
K. Šilings, 1832. g., Tirza.

29220. Ja suni par velti rīda jeb
sauc: „Se, maize!" tad metas suns-

nagla.
M. Šimiņš, Kuldīga.

29221. Kas suni karina ar ēdie-

nu, bet nedod, tas dabū sunsnaglu.
P. Š., Rauna. J. Simbruks,

Bauska.

29222. Suņa nevajag manīt, jo
tad mēles galā metas suņa nagla.

L. Pogule, Gatarta.

29223. Ja solot suņam maizi,

tad vajagot arī dot, jo citādi, par

suņa kārdināšanu, augot sāpīga

suņa nagla.
A. Skuja, Mālupe.

29224. Ja sunim sola maizi un

nedod, tad uzmetas suņa naglas.
E. Lacis, Tirza.

29225. Suni nevajaga par velti

saukt, jo tad metas suņa naglas.
A. Pelēcis, Jaunpiebalga.

29226. To maizi, ko dod sunim,

nekad nedrīkst ēst pats, citādi uz-

metas sunsnaglas.

K. Corbiks, Līvbērze.

29227. Kad suni kaitina ar mai-

zes vai gaļas kumosu, tad suņa

naglas iemetas pakaļā.
B. Daņilovs, Kacēni.

29228. Kad suni kairina ar mai-

zes vai gaļas kumosu, tad suns-

nagla iemetas pakaļā.
RKr. 6.

29229. Suns nav jāmana, tad

aug augoņi.
R. Kalniņš, Lubāna.

29230. Suni nedrīkst mānīt

mānītājam augs sunsnagla.
J. Apsalons, Sēļpils.

29231. Ja sunim dod maizi un

rauj atpakaļ, tad uz sejas sitas

pumpas.
A. Veiss, Penkule.

29232. Ja suni karina ar maizi

un to viņam nedod, tad metas su-

ņu naglas.
L. Kleinberga, Svēte.

29233. Kad suni mana, metas

suņa naglas.
M. Pelēce, Cirsti.

29234. Kad suni sauc bez vaja-
dzības, tad iemetas sunsnagla.

A. L.-Puškaitis.

29235. Ja suni kaitina, tad me-

tas augoņi.
E. Melnbārdis, Virbi.

29236. Ja suni kaitina, tad pats
apaug ar augoņiem, sunsnaglām.

N. Rudzīte, Nogale.

29237. Kas ko apsola sunim un

apēd to pats, tam piemetas suns-

nagla, kuņas pups.

J. Jansons, Plāņi.

29238. Suni nevajaga saukt par

velti un pievilt, jo tad dabū suns-

naglas.
A. Bīlenšteina rokraksts, Zemīte.

29239. Kas suņam ar kaju sper,

tam piemetas sunsnagla.

K. Jansons, Plāņi.



29240. Nekad nevajaga sunim

spert ar kāju, jo tad aug suns-

naglas.
M. Zaķis, Stiene.

29241. Sunim nedrīkst spert, tad

pakaļā sametas sunsnaglas.
M. Kalniņa, Vandzene.

29242. Ja sunim sper ar kaju,
tad dabū sunsnaglas.

J. Širmanis, Vilzēni.

29243. Ja sunim sper ar kaju,
tad spērējam aug sunsnaglas.

A. Aizsils, Kalsnava.

29244. Ja kaitina suni, tad uz-

metas sunsnagla.

J. A. Jansons, Rāmuļi.

29245. Sunim nedrīkst spert ar

kāju, tad spērājam uzaug suņu

nagla.
E. Kampare, Skrunda.

29246. Suņam nevajaga ar kaju
spert, citādi aug sunsnaglas.

M. Vilciņa, Pope.

29247. Ja sunim ar kaju sper,
tad kājā augoņi metas.

A. Užāne, Skujene.

29248. Sunim nedrīkst spert ar

kāju, tad spērējam aug sunsnag-
las.

V. Saulīte, Ādaži.

29249. Suni nedrīkst mocīt, tad

metas sunsnaglas.
M. Poriete, Ēvele.

29250. Ja sunim ar kaju sper,
tad var dabūt kādu slimību.

M. Šķipsna, Gulbene.

29251. Jo kas, mozs byudams,
suni vai kaču syt, tad tuo kuozuos

bvus slykts laiks.

J. Sanauža, Vārkava.

29252. Suņi aiz astes nadreikst

raut, rūkas suopēs.

T. Nagle, Varakļāni.

29253. Kas uz suņa juoj, tam

kuojas leikas.

T. Nagle, Varakļāni.

VII. Suņa riešana.

29254. Kur tie nikni suņi rēja,
Tur bagāts saimenieks.

LD 31096.

29255. Kur tie suņi rupi reja,
Tur bagāti saimenieki;

Kur tie kvekšķi kvekšķi-

naja,
Tur maizītes pamazam.

LD 31097.

29256. Ja kreisā padusē ieliek

maizi un dod to suņam, tad nerej
neviens suns.

K. Jansons, Plāņi.

29257. Ar raugu ceptu maizi ne-

drīkst dot ēst lopu sunim, lai tas

lopus labi rej.
J. Jansons, Plāņi.

29258. Ja ar maizes gabaliņu
noslauka sev sviedrus no vaiga un

kājām un atdod to maizi svešam

sunim, tad tas suns nekad neries

šo maizes devēju.
V. Pilipjonoks, Asūne.

29259. Kad kreisā padusē ieliek

trīs akmentiņus, tad var iet mie-

rīgi, jo neviens suns neries.

K. Jansons, Plāņi.

29260. Pa ceļu ejot, vajaga sa-

ņemt saujā trīs akmentiņus, tad

suņi neplēšot.
M. Zaķis, Stiene.
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29261. Ja gadās kāds nikns

suns pretī, tad jāpaņem labajā ro-

kā akmens.
A. Braka, Meirani.

29262. Bezgodīgus un bezkaunī-

gus cilvēkus suņi rejot vienmēr un

plēšot.
J. Jansons, Plāņi.

29263. Ja ejot gar suņiem, tad,

lai tie neķertos klāt, jāpaņemot
rokā trīs zemes akmentiņi.

H. Lindberga, Veselauska.

29264. Neviens suns to nerej,
kas iebāž kreisā padusē maizi, un

to no reizes izvelk un iemet su-

ņam, kad tas rej.
J. Jansons, Plāņi.

29265. Svešu cilvēku suns ne-

rej, ja tas sētas posmā akmini

ieliek.
K. Jansons, Plāņi.

29266. Neviens suns to nerej,
kas, suņam garām ejot, ieliek krei-

sā saujā trīs akmentiņus un mie-

rīgi turpina savu gaitu.
J. Jansons, Plāņi.

29267. Svešā mājā ieejot, uz

vārtu staba akmins jāuzliek, lai

suņi nerej, neplēš.
K. Jansons, Plāņi.

29268. Svešu cilvēku suns nerej,

ja tas kreisā rokā akmini nes līdz.

K. Jansons, Plāņi.

29269. Ja gadās iet tādā vietā,

kur nikni suņi mājā, tad, lai viņi

neiekostu, vajaga abus īkšķus cieši

saujā ieķert.
T. Dzintarkalns, Talsi.

29270. Kad iet mājām garām,

vajaga saņemt roku dūrē, tad suņi

nerej.
R. Bērziņš, Džūkste.

29271. Ja ejot gar suņiem, tad,
lai tie neķertos klāt, vajagot pa-

lēkties trīsreiz uz augšu.
H. Lindberga, Veselauska.

v
29272. Kad suns rej, tad tam

vajaga teikt: „Ej mājā karotes

mazgāt", — tad tas vairs neries.

K. Corbiks, Līvbērze.

29273. Ja grib, lai sveši suņi ne-

rej un nekož, tad jāsaka: ~Stulbs,

mēms, stulbs, mēms, kā mātei pie-

dzimis, kā mātei piedzimis, kā

vējš skrien, kā miets noduras."

A. Kundziņa, Talsi.

29274. Kad negrib, lai uzbrūk

suņi, ejot tiem garām saujā jāsa-

spiež roku īkšķi.
J. Zanders, Zaļenieki.

29275. Nemierīgs suns naktīs

kādam mājā nāvi sarej.
Atbalss k. 1897. K. Kleķeris,

Skujene.

29276. Suns varot nāvi pare-

dzēt. Ja kāds mājā ir slims un

suns daudz rej, tad domā, ka slim-

nieks mirs.

A. Bīlenšteina rokraksts, Kandava.

29277. Ja suns rej mājas cilvē-

ku, tad tas cilvēks paliks bagāts.
E. Laime, Tirza.

29278. Ja visi kaimiņu suņi rej,
tad būs ugunsgrēks.

A. Pidriks, Sauka.

29279. Ja suns nakti rej uz

augšu skatoties, tad būs uguns-

grēks, ja uz leju — kāds mirs.

A. Mūrniece, Cēsis.
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29280. Kad suns sēd un rej bez

iemesla, tad būs kāda nelaime.

J. Lazdans, Kalupe.

29281. Ja suns, guļot ar galvu
uz durvju pusi, miegā ierejas, tad

tur vai nu kāds mirs, vai aizies

uz citurieni dzīvot.

J. Cinovskis, Snēpele.

VIII. Gaudošana.

29282. Kad suns pārlieku kauc

jeb dobi izkasa, tas esot uz ne-

laimi.

G. F. Stenders, Kurzeme. Ši-

lings, 1832. g., Tirza.

29283. Ja suns pa naktīm gaudo,
tad sagaidāma nelaime.

A. Podniece, Lubāna.

29284. Ja nakti suņi kauc, tad

būs kāda nelaime.

K. Corbiks, Kroņa-Vircava.

29285. Suņa gaudošana nozīme

nelaimi.

M. Navenickis, Zasa.

29286. Ja suns skatās gaisa un

kauc, tad gaidāma kāda nelaime.

J. Niedre, Džūkste

29287. Ja suns gaudojot ceļ pur-

nu uz augšu, tad tuvumā kāds

dzims.
E. Bērziņa, Mālpils

29288. Kad suns viļājas un ja

viņam galva ir uz vakariem, tad

kāds mirst, ja galva ir uz rītiem,

tad kāds dzimst.

J. Skara, Jaunpiebalga

29289. Ja naktīs suns gaudo, no

tiks kāda nelaime.

J. A. Jansons, Sigulda.

29290. Kad mājas suns gaudo,
tad tais mājās būs liela nelaime.

E. Bukava, Rīga.

29291. Ja suns kauc, galvu gai-
sā izcēlis un to groza visapkārt,
tad gaidāms karš.

A. Done, Liepāja.

29292. Kod uorā pi ustobys suns

suoks gauduot, pacēls golvu uz

tuos ustobys, itei pīzīmēj, ka tam

zemnīkam byus kaida nebejs lela

nalaimja.
V. Podis, Rēzekne.

29293. Ja vakaros suns gaudo,
tad saka, ka būs sagaidāma liela

nelaime saimniecībā.

A. Podniece, Ogre.

29294. Uz kuru pusi sunim kau-

cot galva pagriezta, tanī pusē drī-

zā laikā notiek nelaime.

M. Sikle, Nīca.

29295. Ja suņi gaudo — mājās
nelaime. Nobeidzas kustoņi, vai

arī cilvēks mirst.

Z. Lace, Veclaicene.

29296. Ja suns gaudodams gal-
vu ceļ uz augšu, tad gaida kādu

cilvēku pārnākam; ja viņš galvu
tura uz zemi, tad pats gaudo uz

savu nelaimi.
A. Salmāns, Balvi.

29297. Kad suns nakti gaudo,
tad būs nelaime sunim pašam jeb
cilvēkiem.

J. Apsalons, Seļpils.

29298. Suns gaudo uz savu jeb

mājas nelaimi.
E. Lācis, Tirza.

29299. Ja suns gaudo pret vēju,
tad mājā būs nelaime, ja no mā-

jas nost, tad nelaime būs kur citur.

P. Š., Rauna.
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29300. Kad suns kaukdams ska-

tās uz lauku, tad tas kauc savu

nelaimi; ja uz māju, tad mājas ne-

laimi.
R. Bērziņš, Džūkste.

29301. Ja suns gaudo un skatās

uz lauku pusi, tad viņam pašam
būs nelaime. Ja uz mājas pusi, tad

mājās notiks nelaime.

A. Skuja, Vestiena.

29302. Ja suņi naktīs kauc, tad

gaidāmi bada un mēra laiki.

J. Jakans, Bebrene.

29303. Ja suns gaudo ar galvu
uz zemi, tad viņš sprāgs pats; ja
ar galvu uz augšu, tad cits kas sa-

cīs šai pasaulei ar Dievu.

Atbalss k. 1897. P. Dreiima-

nis, Ogre.

29304. Ja suni izdzen no ista-

bas un tas gaudo, tad notiks kāda

nelaime.

E. Zirnītis, Lubāna.

29305. Ja suns maja gaudo, tad

būs kāda nelaime.
Z. Akmentiņa, Lubāna.

29306. Ja suns gaudo — slik-

tums sagaidāms.
T. Rigerte, Brunava.

29307. Ja diena suņi kauc, tad

sievas lamāsies.
J. Fleišers, Skrunda.

29308. Ja suņi gaudo, bus ne-

laime.

V. Baltais, Lubāna.

29309. Ja suņi gaudo, tad ne-

laime tuvojas.
A. Korne, Meirāni.

29310. Ja suns gaudo, tad viņa
saimniekam notiks kāda nelaime.

A. Aizsils, Zilupe.

29311. Ja suns gaudo, tad maja

sagaidāma nelaime.

E. Medene, Meirani.

29312. Ja mājas suns gaudo, tad

būs tai mājā kāda nelaime.

J. Kladnieks, Lubāna.

29313. Ja suns gaudo un gal-

va ir projām no mājas, tad viņam

pašam kāda nelaime; bet ja galva
ir uz māju, tad mājai.

M. Priedīte, Lubāna.

29314. Ja suns mēnesī skatās un

kauc, tad mājās notiks nelaime.

E. Zalutka, Panemune.

29315. Ja suns kaucot liec gal-
vu uz leju, tad tas pats drīz beig-
sies, bet ja tas ceļ galvu uz augšu,
tad mirs kāds no mājas iemītnie-

kiem.
J. Cinovskis, Alsunga.

29316. Ja suns gaudojot skatās

uz mājas pusi, tad kādam mājas
iemītniekam jāmirst, ja uz meža

pusi — mirst suns pats.

P. Kartupelis, Smiltene.

29317. Suņu gaudošana nozīmē

pašu suņu vai cilvēku miršanu un

iznīkšanu.

J. Vilnītis, Jumurda.

29318. Ja suns gaudojot skatās

uz mežu, tad viņam jāmirst, bet

ja skatās uz mājām, tad kādam no

mājniekiem jāmirst.

Blate, Lielstraupe.

29319. Ja suns gaudo ar purnu

uz augšu — mirs kāds no mājnie-
kiem; ja purns uz leju — mirs

pats gaudotājs.
J. Rudītis, Rīga.
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29320. Ja suns gaudojot galvu
tur uz leju, tad būs ugunsgrēks

tajās mājās, uz kurām suns pa-

griezis galvu; ja galva uz augšu,
tad kāds mirs.

H. Laimiņš, Druviena.

29321. Kad suns naktīs kauc,

tad būs kāda nelaime: vai nodegs
kāda ēka, vai kāds cilvēks nomirs.

Alksnis-Zundulis, Naudīte.

29322. Ja suns naktīs gaudo, tad

kāda nelaime būs: kāds vai nu

mirs, vai ugunsgrēks būs.

L. Pilsētniece, Bebri.

29323. Suns gaudo, galvu pacē-

lis, pret ugunsgrēku; galvu nolai-

dis — pret mironi.

A. Cirsis, Kalupe.

29324. Kad suņs gauduoj golvu

pacēlis uz augšu, tad tamuos muo-

juos byus guņsgrāks, bet jo golvu

īdyuris zemēs, tad — nabašnīks.

T. Beča, Preiļi.

29325. Ja suns gaudojot nodur

galvu uz leju, tad kāds mirs.

V. Saulīte, Mālpils.

29326. Ja suns gaudojot tur pur-

nu uz augšu, tad gaidāms uguns-

grēks.
V. Saulīte, Mālpils.

29327. Ja suns gaudo un skatās

uz zemi, tad kāds mirs.

A. Ratniece, Pabaži.

29328. Ja suns gaudo un skatās

uz augšu, tad kāda ēka degs.
A. Ratniece, Pabaži.

29329. Ja suns maja gaudo, tad

tur kāds mirs.

Atbalss k. 1894. J. Kriķis, Starti.

29330. Ja suns gaudo ar galvu

pret lielceļu, mājās kāds drīzumā

mirs.

J. A. Jansons, Rāmuļi.

29331. Kad suns gaudo, galvu

pie zemes nolicis, tad vienam no

tās mājas jāmirst.
K. Silings, 1832. g., Tirza.

29332. Suns kauc, kads mirs.

J. A. Jansons, Jelgava.

29333. Ja suns gaudo, tad kads

mirs tajā pusē, kur sunim galva.

J. A. Jansons.

29334. Ja suns pie mājas gau-

do, tad tur kāds mirs.

J. A. Jansons, Tirza.

29335. Kad suns kauc, tad kads

mirst.

K. Corbiks, Līvbērze.

29336. Ja suns kauc, tad kads

drīz mirs.

K. Corbiks, Kroņa-Vircava.

29337. Ja suns gaudo, tad kads

tanī mājā mirs.

P. Zeltiņa, Ikšķile.

29338. Kura maja suns gaudo,
tanī kāds mirs.

K. Corbiks, Valgunde.

29339. Pie kuram durvīm suns

gaudo, tur kāds mirs.

L. Stirkše, Rīga.

29340. Kad suns nakti gaudo,
tad kāds no mājniekiem mirs.

K. Corbiks, Jelgava.

29341. Ja pusnaktī suns gaudo,

mājās būs kādam jāmirst.
A. Šķērē, Skaistkalne.

29342. Ja vakaros suns kauc,

tad mājās kāds mirs.
A. Korsaks, Ezere.
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29343. Ja vakaros suņi gaudo,
tad kāds mirs.

I. Jansons, Īle.

29344. Kur suņi gaudo, tur kads

cilvēks mirs.
G. Pols, Bauska.

29345. Ja suns gaudo un tura

purnu uz zemi, tad būs mājās mi-

rons.

M. Navenickis, Zasa.

29346. Kad suns gaudo galvu pie

zemes nolicis, tad kāds mirs.

K. Jansons, Plāņi.

29347. Ja suns pa naktīm gau-

do pret kādu logu, tad tai istabā,
kurai tas logs, kāds mirs.

H. Lindberga, Jaunrauna.

29348. Ja suns kauc galvu no-

liecis uz zemi, tad šinī mājā būs

bēres.

K. Šuberts, Bramberģe.

29349. Ja suņi kauc vairāk va-

karus no vietas, tad kāds mirs ta-

nīs mājās.
L. Kleinberga, Svēte.

29350. Ja suns kauc loga priek-
šā, tad kāds no tās mājas mirs.

73 g. v. A. Rozentale, Jaunauce.

29351. Ja kādā mājā gaudo

suns, tad kāds no tās mājas ļau-
dīm mirs jeb apprecēsies.

K. Vieglais, Krape.

29352. Ja suns kauc un karpa
bedri, tad kādam jāmirst.

A. Zandere, Dole.

29353. Ja suns nakti gaudo, tad

tajās mājās, pret kurām suņa

purns pagriezts — kāds nomiris

drīzi.

V. Greble, Kalnamuiža, Valkas apr.

29354. Ja suns vakara slienas

pie sētas un kauc, tad kāds mirs.

K. Rasa, Kalnamuiža.

29355. Ja suns gaudojis ar gal-

vu uz augšu, tad teikuši, ka miršot

mājas saimnieks, bet ja gaudojis
ar galvu uz zemi, tad kāds no mā-

jas iemītniekiem.

Skolnieku pulciņš, Jēkabpils.

29356. Kad redz suni ar galvu
uz durvju pusi guļam, tad tā ir zī-

me, ka mājā slimniekam jāmirst.

Austrums, 1889. J. Ceplenieks,

Māņticība.

29357. Kad suns kauc, galvu pa-

cēlis, tad māja ar uguni nodēkšot.

K. Šilings, 1832. g., Tirza.

29358. Ja suns kauc pie mājas,

galvu pacēlis uz augšu, tad šinī

mājā sagaidāms ugunsgrēks.
K. Šuberts, Bramberģe.

29359. Kad suns uz augšu gau-

do, tad būs ugunsgrēks.
A. Miglava, Rīga.

29360. Ja suns gaudo un tura

purnu uz augšu, tad būs mājās

ugunsgrēks.
M. Navenickis, Zasa.

29361. Suns gaudo uz uguns-

grēku.
A. Vestmanis, Jēkabnieki.

29362. Kad suns sēd, skatās uz

augšu un gaudo, tad būs uguns-

grēks.
J. Lazdāns, Kalupe.

29363. Jo suņs gauduoj golvu
nūkuoris uz zemi, tad jis pats

beigsīs, jo pacēlis golvu uz augšu,
tad byus guņsgrāks.

T. Beča, Preiļi.



29364. Kad suņs naktī rej, izslē-

jis golvu uz augšu, tad tūlaik byus

guņsgrāks.
P. Vaivods, Vārkava.

29365. Ja suns, uz mežu skatī-

damies, gaudo, tad tas pazudīs.
K. Strautiņš, Mēdzūla.

29366. Kad suns gaudo, tad viņš

paredz savu nāvi.

J. Rečs, Silajāņi.

29367. Ja suns gaudo, tad viņš
drīz sprāgs.

M. Eglīte, Vijciems.

29368. Ja suns gaudo, ta bus ja-
raud.

V. Spandegs, Pociems.

29369. Kad suns gaudo, tad va-

jaga klusām pieiet, uzmīt viņam
uz astes gala un skatīties uz debe-

sīm, tad redz drauga vai rada ne-

laimi svešumā.

K. Corbiks, Jelgava.

29370. Suņi gaudo — kari būs.

J. A. Jansons.

29371. Ja suņi gaudo galvas pa-

cēluši — būs kari.

M. Rullē, Lubāna.

29372. Ja suns gaudo, purnu ze-

mē nodūris, tas norāda uz mirēju;
ja gaudo, purnu uz augšu pacēlis,
tad būs ugunsgrēks.

V. Pilipjonoks, Asūne.

29373. Ja suns gaudo ziemeļu
pusē, tad kāds drīzumā mirs.

J. Bikša, Daugmale.

29374: Ja suņam viļājoties gal-
va esot uz ziemeļiem, tad kāds cil-

vēks esot tuvu pie miršanas.

J. Skara, Jaunpiebalga.

29375. Ja suns gaudo vakara,
tad gaidāmi zagļi.

A. Ozole, Daibe.

29376. Ja suņi gaudo, tad kads

mirs.

I. Dzilna, Lubāna.

29377. Ja suņi mājas pa naktīm

kauc, tad mājās kāds drīz mirs.

H. Šiliņa, Penkule.

29378. Suņi ar četrām acīm

(virs acīm savādas krāsas planku-

miņi) redzot dažādus garus, seviš-

ķi nāvi ātri ieraugot un tad ļoti
kaucot un rejot.

H. Šiliņa, Penkule.

29379. Kad suns kauc, tad gai-
dāms mirons.

M. Brante, Ainaži.

29380. Kad suns kauc, tas sa-

kauc citiem vai pats sev nāvi.

I. Mennika, Ainaži.

29381. Kad suns kauc, tad kads

mirs.

Z. Kozenkraniuse, Ainaži.

29382. Ja suns pie mājas bedri

rok, tad tanīs mājās kāds mirs.

A. Pidriks, Sauka.

29383. Ja suns kauc, uz mežu

skatīdamies, tad viņš pats mirs;

bet ja uz māju skatīdamies, tad

mirs kāds cilvēks šinī mājā.

J. Cinovskis, Snēpele.

29384. Ja suns gaudodams ska-

tās gaisā, tad kāds dzims, ja uz

zemi — mirs.

E. Laime, Tirza.

29385. Ja suns gaudo skatīda-

mies uz zemi, kāds mirs, bet ja

gaudo galvu pacēlis uz augšu —

būs ugunsgrēks.
A. Aizsils, Zilupe.
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29386. Ja suns skatās uz debe-

sīm un kauc, tad kāds cilvēks ta-

nī mājā mirs.

72 g. v. J. Baumanis, Piltene.

29387. Ja suns skatās uz kādu

ēku un kauc, tad tanī ēkā būs

ugunsgrēks.
J. Baumanis, Piltene.

29388. Ja suns skatās uz mežu

un kauc, tad viņu vilks apēdīs.
J. Baumanis, Piltene.

29389. Uz kurām mājām suns

skatās un gaudo, tur drīzumā kāds

mirs.

M. Vennere, Strenči.

29390. Ja suns naktīs kauc un

rok bedres, tad kāds tanī mājā
mirs.

A. Lau, Mežotne.

29391. Ja suns gaudo pusdienas
laikā, tad tai mājā kāds mirs.

V. Bernava, Cēsis.

29392. Ja nakti suņi kauc, tad

nomirs kāds cilvēks.

J. Fleišers, Skrunda.

29393. Kad suns skatās uz aug-

šu un kauc, tad tur kāds mirst.

J. Kasparovics, Skrunda.

29394. Kad suņs gauduoj, tad

tuo saiminīka ustubā dreiži byus
kuozas.

P. Rubvns, Vārkava.

29395. Kad suns kauc un galva

pacelta uz augšu, tad izved no mā-

jas līgavu.
L Stirna, Skrunda.

29396. Kad naktīs suņi kauc,
tad tanīs mājās drīz nomirst kāds

cilvēks.

I. Upenieks, Skrunda.

29397. Ja suns gaudo ar purnu

pret māju, tad tur kāds drīzi mirst,

bet ja purns pagriezts pret mežu,

tad pats suns drīzi nosprāgs.

A. Liepiņa, Lubāna.

29398. Kad suns gaudo un kaš-

ņā zemi, mājās vai kaimiņos kāds

mirs.
K. Lielozols, Nīca.

29399. Ja kaucošam sunim ne-

manot pieiet un uzmin uz astes,

suņa priekšā ierauga uguni vai

zārku.

K. Lielozols, Nīca.

29400. Ja suns kauc ar degunu
uz augšu, būs ugunsgrēks, bet ja

deguns uz leju, tuvojas bēres.

P. Jaunzemis, Nīca.

29401. Kad suns mēneša naktī

kauc, tad būs tai mājā bēres.

K. Lielozols, Nīca.

29402. Ja suns gaudo, galvu uz

augšu pacēlis, tad kur tuvumā ir

ugunsgrēks.
L. Saliņa, Lubāna.

29403. Ja suns gaudojot, tad

viņš redzot kādu ļaunu garu. Ja

cilvēks grib to redzēt, tad jāuzmin
uz suņa astes spalvām, tā ka suns

to nemana, un jāskatās pār suņa

kreiso ausi. [Sal. zirgs.]

A. Bīlenšteina rokraksts, Gramzda.

29404. Kad mājas suns gaudo,
tad tur kāds mirs jeb arī būs

ugunsgrēks.
A. Bīlenšteina rokraksts, Baus-

ka un Gramzda.

29405. Kad mājas suns arvien

kaš zemi un kauc, tad kāds radi-

nieks mirs.

A. Bīlenšteina rokraksts, Piltene.
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29406. Ja suns pa naktīm kauc,

tad tai mājā kāds mirs.

A. Bīlenšteina rokraksts, Kazdanga.

29407. Kad mājā mironis un

suns nakti gaudo, tad drīzumā

mirs otrs.

L. Berkholce, Vaive.

29408. Ja suns pie mājas gau-

do, tad vai nu pats suns mirs, jeb
arī kāds mājas cilvēks.

R. Vucene, Lubāna.

IX. Sunslaimeszīlnieks.

29409. Ja suns priekš durvīm

rok bedri, tad tas nozīmē, ka viņš
kādam mājiniekam rok kapu, kā-

dēļ kādam būs jāmirst.
P. Āboliņa, Jelgava.

29410. Ja suns pie mājām izka-

sa bedri un ievelk iekšā kāda mā-

jas cilvēka drēbes, tad tam cilvē-

kam jāmirst.
J. Cinovskis, Snēpele

29411. Ja suns pie loga vai dur-

vīm bedri izkārpa, tad mājās kā-

dam jāmirst.
K. Corbiks, Ezere.

29412. Kad suns pie šķūņa izkaš

bedrīti un tajā ievelk salmus, tad

šķūnis nodeg.
J. Cinovskis, Snēpele.

29413. Kad suns rok bedri dur-

vju priekšā, tad kāds mirs.

H. Jankovska, Rīga.

29414. Kad suns kasa mājas pa-

matu, tad saimnieks mirs.

L. Valkīre, Tašpadure.

29415. Ja suns karpa zemi, tad

drīzumā kāds mirs.

K. Corbiks, Vecsvirlauka.

29416. Ja suns rudenī guļ augš-

pēdus (uz muguras), tad nāks ātri

mēra laiki.

A. Šķere, Brukna.

29417. Ja suns guļ ar kajam uz

augšu, tad mājās gaidāmas bēres.

O. Pelece, Jaunpiebalga.

29418. Ja suns guļ istabas vi-

dū, tad gaidāms mājā mironis.

A. Klausa, Jaunpiebalga.

29419. Ja suns nogulstas dur-

vju priekšā ar galvu pret tām, tad

mirs kāds.
E. Zirnītis, Lubāna.

29420. Ja suns, tupēdams mājas
tuvumā, bada zemi ar purnu, tad

kāds mirs.

A. Aizsils, Zilupe.

29421. Kad suns lien pagaldē

gulēt, tad mājā kāds sliktums gai-
dāms.

P. Zeltiņa, Ikšķile.

29422. Ja suns lien pagalde gu-

lēt, tad būs nelaime mājā.
P. Zeltiņa, Ikšķile.

29423. Ja suns uz celiņiem ķē-

zījas, tad tas ir uz kādu aizgaitu;

vai nu būs kādam no mājas jāaiz-

iet, jeb būs kāds cits sliktums.

J. Rubenis, Ērgļi.

29424. Ja suns ceļu aizķēzī, tad

būs laime priekšā.
P. S., Rīga.

29425. Ja suns dirs, tad ne-

drīkst smieties, jo tad pārplīstot

J. Jirgensons, Šķibe.

29426. Ja ceļmala redz suni dir-

sam — naudu dabūs.

J. A. Jansons, Rīga.
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29427. Ja suns pietaisa nam-

durvju priekšu, tad gaidāma vēs-

tule.

E. Zariņa, Cena.

29428. Ja suns nevietā istabā vai

ķēķī piegāna, un tur uzber karstas

pirkstis virsū, tad tas vairs nekad

tā nedarīs.

H. Skujiņš, Smiltene.

29429. Kad suns ko zobos ienes

istabā, tad būs ciemiņi.
K. Jansons, Plāņi.

29430. Ja suns uz pakaļas šļūc

pār istabu, atnāks viesis.

V. Miķelans, Dunava.

29431. Kad suns brauc uz pa-

kaļas, tad nāk nekaunīgs ciemiņš.

Z. Putele, Sabile.

29432. Ja suns ar dibenu brauc

pa grīdu, tad gaidāmi ciemiņi no

tās puses, no kuras tas brauc.

A. Bērziņa, Aloja.

29433. Ja suns uz pakaļas šļūc,
nāk nekaunīgi ciemiņi.

V. Bērziņa, Priekule.

29434. Kad suns pa pakaļas vir-

su šļūc, tad ciemiņi nāk.

K. Jansons, Plāņi.

29435. Sunim nedrīkstot ar ka-

ju spert, tad Dievs debesīs nelai-

žot.
A. Dragone, Palsmane.

29436. Kas sunim sper ar kaju,
tas to kāju nedabūs zārkā iekšā.

V. Līce, Līgatne.

29437. Ja sunim sperot ar kaju,
tad kāja atpūstot.

A. Mednis, Skrunda.

29438. Kas sunim ar kaju sper,
tam kāja nopūst.

J. A. Jansons, Olaine.

29439. Kas sunim ar kaju sper,
tas zaglim taisa durvis vaļā.

J. Treimans, Bērze.

29440. Ja meita sunim sper ar

kāju, tad tā paliks veca meita.

Kura meita suņus nemīļo, tā vīra

nedabū.
H. Skujiņš, Smiltene.

29441. Kas sunim ar slotu sit,

tam suņi miezn virsū.

H. Šiliņa, Penkule.

29442. Ja sunim jeb kaķim ie-

sit ar skalu, tad tas istabā jeb arī

viņas apkārtnē pieķēza.
K. Bika, Gaujiena.

29443. Tēvam vai braļam suns

jānokar, lai meitas drīz izprecē.
K. Jansons, Plāņi.

29444. Meitai, kas grib, lai vi-

ņas kāzu dienā nebūtu lietus vai

sniegputeņi, labi suņi jābaro.
V. Miķelans, Rubeņi.

29445. Meitām labi jābaro suņi,
tad dabūs drīz precēties.

M. Sikle, Nīca.

29446. Ja suns izlien meitai caur

kājām, tad tas ir jābāž atpakaļ. Ja

tas neizdodas, meita netiks ap-

precēta. [Sal. kaķis.]
M. Macpane, Alsunga.

29447. Melns suns var navi aiz-

dzīt.
K. Lielozols, Nīca.

29448. Ja sunim nemanot pie-
iet no muguras un skatās pār viņa

galvu caur ausu starpu, tad var

redzēt, ko suns domā.

K. Lielozols, Nīca.



29449. Ja suns ciemiņam no-

laiza rokas, tad namamāte uz to

dusmīga.
E. Priediņa, Graudupe.

29450. Ja priekš braukšanas suns

izlien zirgam caur vēderapakšu,
tad zirgs braucot pārrausies.

S. Ozoliņa, Jaunkalsnava.

29451. Ja suns medības vāļājas,
tad dabūs šaut.

A. Aizsils, Meirani.

X. Suns laika zīlnieks.

29452. Kad suņi pa zemi vāļā-

jas, kaš zemi, gaudo, ēd zāli un

kad tiem vēders kurc, tad būs lie-

lus. Bet ja suņus dzird rejam no

ziemeļa puses, tad būs labs laiks.

S. Gūberts, 1688,

29453. Ja suns kadu dienu ne-

ēd, tad slikts laiks gaidāms.
P. Zeltiņa, Ikšķile.

29454. Kad suņam vēders

kurkšķ, tad slikts laiks būs.

A. Pētersons, Talsi.

29455. Ja suņam vēders čurkst,

tad gaidāmi nelaiki.

A. Salmans, Balvi.

29456. Ja suns vasaras laikā

lien krāsnī gulēt, tad paredzams
slikts laiks. [Sal. kaķis.]

O. Jaunozols, Jaungulbene.

29457. Ja suns neēd un lec uz

trim kājām, tad gaidāms slikts

laiks.

L Jansons, Ile.

29458. Ja suns mēnesi rej, tad

būs slikts laiks.
E. Pūriņš, Skujene.

29459. Kad suņi gaudo, tad bus

slikts laiks.
E. Baltiņš, Rai skums.

29460. Ja suns pa zemi vārtās,
tad būs mīksts laiks, ja viņš guļ
saritinājies, tad būs salna.

P. Š., Rīga.

29461. Suns sniega viļājas uz

mīkstu laiku.
A. Bergmanis, Vecogre.

29462. Suns viļājas uz slapju
laiku.

J. Lazdans, Kalupe.

29463. Suns sniega viļājas uz

mīkstu laiku.
J. Vilnītis, Jumurda.

29464. Kad suns valstās pa snie-

gu, tad būšot mīksts sniegs.
M. Alksnis, Skultes jūrmala.

29465. Kod suns zīmys laikā

lelā soltumā suoks vuoļeitīs pa

snīgu, itys pīzīmēj, ka laiks puor-
samaina, byus sylts laiks.

V. Podiss Rēzekne.

29466. Ja suns neka neēd, gai-
dāms lietus.

J. A. Jansons, Bīriņi.

29467. Ja suns uz muguras vār-

tās, tad uz rītu lietus gaidāms.
P. Zeltiņa, Ikšķile.

29468. Kad suns guļ garam uz

celiņa, tad gaidāms garš lietus.

Z. Prauliņš, Aumeisteri.

29469. Ja suns gaudo sētā, gal-
vu uz augšu pacēlis, tad būs lie-

tus.

J. Andersons, Sātiņi.

29470. Ja suns vartas, bus lie-

tus.

A. Korsaks, Ezere.
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29471. Ja sunim vakara vēders

sāp, tad uz rītu gaidāms lietus.

M. Iniņberģe, Rīga.

29472. Jo suņs reši ad, tad byus
leits.

M. Apeļs, Stoļerova.

29473. Kad tālu no ziemeļiem
dzird suņus rejam, tad būs labs

laiks.

K. Jansons, Plāņi.

29474. Ja suns vakara rej skaļi,
tad rītā skaists laiks.

R. Kroģers, Vane.

29475. Kad suņi viens otru ķer,
tas ir uz vējainu laiku.

M. Alksnis, Skultes jūrmala.

29476. Ja suns uz muguras vi-

ļājas, tad būs lieli vēji.
E. Stīpniece, Vērene.

29477. Ja suns gaudo purnu pret
mēnesi pacēlis, tad sagaidāms
auksts laiks.

V. Greble, Kalnamuiža, Valkas apr.

29478. Suns sniegu cd, bus pu-

tenis.

E. Vēvere, Ļaudona.

29479. Ja vasaru suns elš un ne-

ēd, tad sagaidāms pērkons.
K. Kristape, Olaine.

29480. Ja suns ož, gaidāms slikts

laiks.

K. Lielozols, Nīca.

29481. Kad suns gaudo uz aug-

šu skatīdamies, tad būs grozīgs
laiks.

A. Vilciņš, Līgatne.

29482. Ja suns negrib laga ēst

maizes, tad sagaidāms slikts laiks.

J. Brunis, Dzērbene.

29483. Ja suns neēd maizi, tad

sagaidāms slikts laiks.

A. Kuikulītis, Augstroze.

29484. Kad suns smird, tad gai-
dāms lietus.

J. Skara, Jaunpiebalga.

29485. Ja suņam iekšas gaudo,
tad gaidāms slikts laiks.

A. Šeitiņš, Taurene.

29486. Ja suns vartas pa zemi,

tad gaidāms labs laiks.

J. Līcītis, Vilzēni.

29487. Kad suns smird, tad bus

draņķa laiks.
M. Klause, Jaunpiebalga.

29488. Ja sunim vēders čurkst,

būs savāds laiks.

E. Laime, Tirza.

29489. Kad suns skrien ar no-

kārtu asti, būs lietus.
K. Arājs, Virbi.

29490. Kad suns skrien ar iz-

kārtu mēli, būs skaists laiks.
K. Arājs, Virbi.

29491. Ja suns neēd, bus slikts

laiks.
M. Zichmane, Virbi.

29492. Kad suns neēd un iet no-

čūrējies, tad gaidāms lietus un ne-

jauks laiks.

I. Šulcs, Nogale.

29493. Kad suns lien plītī gulēt
un vārtās, tad gaidāms lietus.

A. Didriksone, Nogale.

29494. Ja suns maz cd un daudz

guļ, gaidāms lietus.
A. Aizsils, Zilupe.

29495. Ja suns vārtās sniega,
tad būs siltāks laiks.

E. Reinbacha, Vecpiebalga.
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29496. Ja suns neēd, tad nebūs

labs laiks.
M. Spilva, Druviena.

29497. Suns sniega vartas

gaidāms atkusnis.

E. Vasermane, Rīga.

29498. Ja suni labi baro, tadbus

laba bēru diena.

M. Veidenberga, Vecmokas.

29499. Ja sunim nedod est, tad

miršanas dienā līst lietus.

A. Edelmanis, Raņķi.

29500. Ja sunim vēders kurc,
tad būs slikts laiks.

J. Banazis, Nīca.

29501. Kad suns braucot uz

astes, tad būšot slikts laiks ar

lietu.

J. Daizis, Nīca.

29502. Kad suns guļ pagultē,
tad sagaidāms auksts laiks.

K. Lielozols, Nīca.

29503. Kad suns smird, tad sa-

gaidāms slikts laiks.

K. Lielozols, Nīca.

29504. Meitām, kuras nav vēl

precējušās, vajag labi suņus kopt,
jo tad viņu kāzu dienā būs jauks
laiks.

J. Cinovskis, Snēpele.

29505. Kas sunim atrauj kumo-

su, tam pa kāzām slikts laiks.

K. Lielozols, Nīca.

29506. Kas suni nebaro, tam pa
bērēm slikts laiks.

K. Lielozols, Nīca.

29507. Kad suns smird, tad gai-
dāms slikts laiks.

K. Lielozols, Nīca.

29508. Ja suns neēd, gaidāms
lietus un ziemu sniegs.

J. Ķikuts, Nīca.

29509. Kad suns vai kaķis beg
no krāsns, gaidāms silts laiks.

J. Ķikuts, Nīca.

29510. Ja suns sniega vartas,
tad sagaidāms aukstums.

M. Teteris, Spare.

29511. Ja sunim ruc vēders, tad

gaidāms lietus.

K. Bruņinieks, Sēme.

XI. Suns cd zaļi.

29512. Ja suns pie akas zaļi ēd,

tad saimnieks sev kāju pārlauzīs.
K. Jansons, Plāņi.

29513. Ja suns jeb kaķis zaļi ēd,
tad lietus līst

v
P. Š., Rauna.

29514. Ja suns zaļi ēd, tad gai-
dāms negaiss.

A. Zvejniece, Lubāna.

29515. Suns ēd zāli vai staigā

apkārt kraukādamies uz nelabu

laiku.

A. Aizsils, Kalsnava.

29516. Suns cd zaļi, gaidāms
lietus.

J. A. Jansons, Jelgava.

29517. Ja suns cd zaļi jeb lok

no peļķēm ūdeni, tad līst lietus.

R. Šmits, Valmiera.

29518. Ja suns ēd zaļi, tad sa-

gaidāms bads.
J. Briņķis, Sidgunda.

29519. Uz bada laikiem suns

ēdot zāli.

D. Dāma, Smiltene.
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29520. Suņi un kaķi ēd zaļi uz

lietiem.
A. Skrūze, Saikava.

29521. Ja suns zaļi cd, tad būs

slikts laiks.

Atbalss k. 1897. E. Irbe, Skujene.

29522. Ja suns cd zaļi, pare-

dzams nelabs laiks.

J. A. Jansons, Sigulda.

29523. Suns ēd zaļi — bus slikts

laiks.

J. A. Jansons, Rāmuļi.

29524. Kad suns zaļi ēd, tad gai-
dāms slikts laiks.

K. Corbiks, Jelgava.

29525. Ja suns zaļi kožļā, tad

būšot slikts laiks.
$

K. Corbiks, Kroņa-Vircava.

29526. Suns uz li«tu zaļi ēd.

K. Jansons, Plāņi.

29527. Ja suns ēd zaļi, gaidāms
lietus.

J. A. Jansons, Bīriņi.

29528. Ja suns ēd zāli, tad rīt

būs lietus.

O. Darbiņš, Birži.

29529. Ja suns cd zaļi, bus lie-

K. Corbiks, Valgunde.

29530. Ja suns cd zaļi, tad būs

lietus.

M. Navenickis, Zasa.

29531. Ja suns zaļi cd, tad slikts

laiks gaidāms.
P. Zeltiņa, Ikšķile.

29532. Ja suņi un vistas ēd zā-

li, tad līs lietus.

K. Corbiks, Jelgava.

XII. Suņa slimības.

29533. Ka jauns suns pārēdas

jēlas gaļas, tad viņam piemetas

šņīpis (slimība); no šņīpja suņam

uz muguras noiet vilna un viņš

pēdīgi nosprāgst.

H. Skujiņš, Smiltene.

29534. Ja suns slims, tad dod

engveru (ingvers) iekšā.

E. Barbaka, Rīga.

29535. Kad suns cd zaļi, viņam

sāp vēders.

J. A. Jansons, Valka.

29536. Ja suņam iekodusi čūs-

ka, tad viņš sameklē tādu pret-

jipts zāli un to apēd un trešā die-

nā jau ir vesels. Suns tādu pret-

jipts zāli zinot.

H. Skujiņš, Aumeisteri.

29537. Ja sunim sit ar slotu, tad

zarnas iziet.

V. Miķelans, Asare.

29538. Ja sunim ar dūri iesit

zem acīm, viņš beigts.
K. Lielozols, Nīca.

XIII. Suns sapni.

29539. Ja pa sapinim redz su-

ni, tad satiek kādu niknu cilvēku.

P. §~ Rauna. K. Jansons, Plāņi.

29540. Ja sapnī redz suni, tas

nozīmējot ļaunu cilvēku.

R. Straudovskis, Lielplatone.

29541. Ja suns sapnī plēš, tad

ļauns cilvēks apvainos.
I. Johansone, Rīga.

29542. Kad sapnī redz suni re-

jam, būs ar ienaidnieku darīšanas.

Ja suni pārvar, tad ienaidnieku uz-

varēs. J. Kalniņš, Druviena.
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29543. Ja sapnī redz suni uz-

brūkot, tad uzbruks ļauni cilvēki.

M. Navenickis, Zasa.

29544. Ja sapni redz suni, bu»/

jāsatiekas ar ienaidnieku.

J. Jurjāns, Jaungulbene.

29545. Kad pa sapņiem suns

iekož, tad uzbruks ļauns cilvēks.

J. Jurjāns, Jaunjelgava.

29546. Kad sapni suns sarej,
tad dabū pērienu.

Aronu Matīss, Bērzaune.

29547. Kad sapnī suns skrien

virsū riedams, kozdams, tad dabūs

klepu.
J. Apsalons, Sēļpils.

29548. Ja sapnī redz baltu suni,

tad satiek ienaidnieku.

M. Zaube, Rīga.

29549. Ja sapnī redz raibus su-

ņus, tad ar ienaidniekiem ķildo-

jas.
M. Zaube, Rīga.

29550. Ja sapnī redz bruņu su-

ni, tad labu kavalieri satiks.

M. Zaube, Rīga.

29551. Ja sapni redz sarkanu

suni, tad satiks sliktu cilvēku.

J. Jurjāns, Jaungulbene.

29552. Ja sapnī suņus apsauc,

tad izies par labu.

M. Navenickis, Zasa.

29553. Ja sapnī redz suni virsu

klūpam, tad precinieki nāk mājā.
E. Barbaka, Rīga.

29554. Ja sapnī ir darīšana ar

niknu suni, tad būs darīšana ar

ļauniem cilvēkiem.

A. Aizsils, Prauliena.

29555. Ja sapnī melns suns ie-

kož, tad sapņa redzētājs saslims.

L. Pogule, Gatarta.

29556. Ja sapnī suns iekož, tad

būs kāda slimība.
L. Saliņa, Lubāna.

29557. Kad pa sapņiem suņi
krītot klāt, tad dabonot kauties.

K. Boivics, 1862. g. A. Bīlen-

šteina rokraksts.

29558. Kad pa sapņiem suns ie-

kož, tad būs ar ienaidniekiem jā-

kaujas.
A. Bīlenšteina rokraksts, Dunalka.

29559. Kad sapnī suns iekož,

tad gadīsies skāde jeb būs dzīres.

I. Bergmanis, 1862., Bārta.

SUNS, TRAKS.

29560. Veci ļaudis teic, ka tra-

kums ceļoties no liela karstuma

un aukstuma.

K. Bika, Gaujiena.

29561. Ja suns skrien pret sauli,

viņš paliek traks.
K. Lielozols, Nīca.

29562. Ja sunim nedod est, viņš

paliek traks.
K. Lielozols, Nīca.

29563. Suns paliek traks, ja tas

uziet zemē mākoņus.
K. Jansons, Plāņi.

29564. Suns paliek traks, ja tas

izkašā un aposta nogalinātu mei-

tas bērnu.
K. Jansons, Plāņi.

29565. Suns paliek traks, ja tas

aposta to vietu, kur čigāni bērnus

dzemdējuši.
K. Jansons, Plāņi.
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29566. Kad jauniem suņiem

tārps apakš mēles kļūst izgriezts,
tad tie netop traki.

Manceļa Lettus.

29567. Kad jauniem suņiem

tārps apakš mēles top izgriezts,
tad tie netop traki.

Mancelis un Langius.

29568. Zem mēles vajaga izgriezt
dziedzeri, kas ir mieža lielumā, tad

suns nepaliks traks.

K. Bika, Gaujiena.

29569. Ka suns taisoties traks

palikt, ta neēdot.

H. Skujiņš, Aumeisteri.

29570. Ja suns neēd maizi, tad

viņu ir sakodis traks suns.

J. Fleišers, Skrunda.

29571. Ja suns putna kaulus ie-

ēdis, tad traks nepaliks.

J. A. Jansons, Vecpiebalga.

29572. Kad traks suns sarej iz-

rūnītu suni, tad tas tam neskādē.

Mancelis un Langius.

29573. Runīti suņi nepaliekot
traki.

H. Skujiņš, Smiltene.

29574. Kad traks suns sarej iz-

rūnītu suni, tad tas tam nekait.

Veca vārdnīca no 17. g. s.

29575. Suns ar piešiem traks

nepaliek
K. Lielozols, Nīca.

29576. Suni ar četrām acīm tra-

ki suņi nevar apriet.

K. Lielozols, Nīca.

29577. Suni ar spiču kaulu virs

galvas traki suņi nevar apriet.
K. Lielozols, Nīca.

29578. Kur traks suns guļ vie-

nu nakti, tur tas guļ arī citas.

M. Sikle, Nīca.

29579. Kur traks suns guļ vienu

nakti, tur arī otru.

K. Lielozols, Nīca.

29580. Ja dabū traka suņa kau-

lu, tad tas jāpakar kūts ziemeļa
stūrī, tad traki suņi lopus neko-

dīs.

P. Zeltiņa, Ikšķile.

29581. Traks suns skrej galvu
nodūris.

K. Lielozols, Nīca.

29582. Trakam suņam esot sar-

kana mēle un sarkanas acis. Kad

skrienot, ta asti ieraunot kājstarpē.
H. Skujiņš, Aumeisteri.

29583. Trakam sunim sarkanas

acis.

K. Lielozols, Nīca.

29584. Traks suns asti nolaiž.
K. Lielozols, Nīca.

29585. Traks suns pa žogiem
nelec.

K. Lielozols, Nīca.

29586. Traks suns ūdenī ne-

brien.

K. Lielozols, Nīca.

29587. Traks suns, ja viņam sit,

nekauc.

K. Lielozols, Nīca.

29588. Traks suns uz sāniem

nevar redzēt.

K. Lielozols, Nīca.

29589. Traks suns ar kreiso aci

nevar redzēt.
K. Lielozols, Nīca.
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29590. Traks suns tikai uz vie-

nu pusi (kreiso) redz.

K. Jansons, Plāņi.

29591. Traku suni, pa galvu si-

tot, nevar nosist.
K. Lielozols, Nīca.

29592. Ja traku suni saķer aiz

kājas, viņš tanī brīdī ir vesels.

K. Lielozols, Nīca.

29593. Ja traku suni deviņas
dienas tur pie ķēdes, viņš paliek
vesels.

K. Lielozols, Nīca.

29594. Ja traks suns sakož ve-

selu, bet pēdējais savukārt sakož

citu suni, tad kodējs traks nepa-

liek.

K. Lielozols, Nīca.

29595. Ja uzmin uz traka suņa

pēdām vai siekalām, paliek traks.

K. Lielozols, Nīca.

29596. Uz traku suni vajaga pa-

skatīties ar vienu aci, tad tas aiz-

bēgs.
K. Bika, Gaujiena.

29597. Kas sastop traku suni

jeb plēsīgu zvēru, tam jāņem kā-

da kūja, jāsit tam sunim jeb zvē-

ram un jāsaka: „Kā sapuvis!" Tad

tas nogāzīsies zemē un nosprāgs.

F. Brīvzemnieks, 1881. VI, 198.

29598. Ja uz ceļa sastop traku

suni, tad jānotupstas ceļos un ce-

pure jāiekož zobos, jo tad suns

paskrien garām.

J. Gulbis, Aizkraukle.

29599. Kad sastop traku suni,
tad jājem kaut kāda kūja rokā,

jāsit ar to suns un jānosaka: „Kā
sapuvis!" Tad suns tūliņ nosprāgs.

F. Brīvzemnieks, 1881. VI, 198.

29600. Ja nevar izbēgt no traka

suņa, jānomet drēbes gabals, ku-

ru viņš apglezē un pakaļ nedze-

nas.

K. Lielozols, Nīca.

29601. Traka suņa sakostais pec

deviņām dienām paliek traks.

K. Lielozols, Nīca.

29602. Ja divpadsmit dienās

traks nav palicis, tad vairs nepa-
likšot.

K. Lielozols, Nīca.

29603. Traks suns treša diena

pats no sevis nosprāgstot.
H. Skujiņš, Aumeisteri.

29604. Ja traks suns ir iekodis,
tad uz koduma liek tā suņa spal-
vas. Citi iedod sakostajam arī tra-

kā suņa aknas. Jem arī alkšņa
augšējās lapas un liek tās div trim

kārtām uz vāti. Zosu tauki ar me-

du ir arī labi. Ja lopi tiek sakosti,

tad zemnieki dzen tos tūliņ teko-

šā ūdenī, lai ūdens izvilktu to

gifti. Tāpat sakostiem cilvēkiem,

kā arī lopiem, dod vēl sālītu ūdeni

dzert.

S. Gūberts, 1688.

29605. Lai izdziedētu no traka

suņa koduma, tad uz maizes gaba-
la jānoskaita trīs reiz ačgārniski
tēva reize un jādod tā maize sa-

kostajam apēst. Tad tas kodums

nekaitēs.

F. Brīvzemnieks, 1881. VI, 198.

29606. Ja iekodis traks suns,

tad vāti vajaga notraipīt ar ko

ēdamu un dot to kādam sunim

nolaizīt. Var arī izraut trakajam
sunim spalvu kušķi un ar to ap-

kvēpināt vāti.

F. Brīvzemnieks, 1881. VI, 199.
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29607. Ja kam ir iekodis traks

suns, tad jāņem maizes gabaliņš

un uz tā jānoskait ačgārni tēva

reize. Ja šo maizi sakostais apēd,
tad tas paliks vesels.

F. Brīvzemnieks, 1881. VI, 198.

29608. Ja sastop traku suni vai

vilku, tad vajaga ņemt pirmo kū-

ju, kas gadās pie rokas, un ar to

viņu sist, uzsaucot: „Kā sapuvis!"
Tad trakais suns tūliņ nosprāgs.

F. Brīvzemnieks, 1881. VI, 198.

29609. Krusta ozoliņa, ko arī

par baltērkšķi sauc (Grataegus
oxyacantha), tēja līdzot, kad traks

suns iekodis, tāpat arī vīgriežu
(Spiraea ulmaria) tēja.

R. Straudovskis, Lielplatone.

29610. Vajaga izrakt vīgriežu
saknes. Šās tad ir jāsakaltē, smal-

ki jāsadauza un jādod iekšā ar

maizi trakam sunim jeb citam

dzīvniekam, tāpat arī cilvēkam.

K. Bika, Gaujiena.

Suns, traks sapnī.

29611. Kad sapnī redz traku

suni un to uzvar, tad uzvarēs ie-

naidnieku.

Aronu Matīss, Bērzaune.

29612. Ja redz sapnī trakus su-

ņus, tad uzmāksies ļauni cilvēki.

V. Poriete, Palsmane.

29613. Ja sapnī redz trakus su-

ņus, tad ir darīšana ar ļauniem
cilvēkiem.

I. Zariņš, Palsmane.

SUŅAKĀRSIS.

29614. Suņakārsis ir pārmērīga

ēstgriba. Ja no tā grib vaļā tikt,

tad lecina par to cilvēku suni pāri.
K. Miilenbacha rokraksts, Lie-

zere un Mēdzūla.

SUŅA MĒRS.

29615. Bērnam piemetas suņa

mērs, ja māte grūtniecības laikā

uzmin tādā vietā, kur suns vāļā-

jies. Tad bērnu vajaga nolikt pie
istabas sliekšņa un likt sunim trīs

reizes par to pārlēkt, bet katrreiz

bērnu vajaga pacelt, kad suns ie-

iet atpakaļ istabā.

F. Brīvzemnieks, 1881. VI, 193.

29616. Kas pār suņa muguru ko

ēdamu ņem, tam suņa mērs pie-
metas.

K. Jansons, Plāņi.

29617. Kad bērnam ir suņa

mērs, tad noguldina to pie sliek-

šņa un liek sunim trīs reizes par
to pārlēkt.

A. W. Hupel, Top. Nach-

richten, 1774. I, 562.

29618. Kad bērnam ir suņa mērs

(Hundesucht, atrophia infantum),
tad viņu sver trīs piektus vakarus

no vietas un viena veca sieva pra-

sa pie loga, cik mārciņu bērns

smags.
A. W. Hupel, Top. Nach-

richten, 1774. I, 561.

SUŅA VAINA.

29619. Kad mazs bērns mēlīti

šauda, tad viņam suņa vaina. [Sal.
čūskas vaina.]

K. Jansons, Plāņi.

SUSEKLIS.

29620. Suseklis jātaisa veca mē-

nesī, lai galva neniez.

J. Rubenis, Ērgļi.

29621. Ja sveša cilvēka matus

ar pirkstiem izņem no susekļa, tad

pie pirkstu galiem metas atska-

bargas.
P. Š., Rauna. K. Jansons, Plāņi.
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29622. Kad suseklis nokrītot

zemē galvu sukājot, tad kaunu da-

būnot.

E. Abole, Vijciems.

29623. Ar nomirušā sukām ne-

drīkst sukāt matus, bet tās jāie-
liek nomirušajam līdz zārkā, citā-

di tam, kas ar šīm sukām sukātos,

izkristu mati.

T. Ķengā, Jelgava.

SUTENE (Plantago lanceolata).

29624. Suteņu lapu liek starp

kāju pirkstiem, ja tie izsutuši.

E. Birzmanis, Latv. ārstn.

stādi, 1897

SUTUMS.

29625. Sutumā kāju pirkststar-
pās jāieber sūnu karpelīšu (meža

pūpēžu) pelni.
K. Jansons, Plāņi.

29626. Kad pirksti izsutuši, tad

noder vakaros ielocīt pirkstu star-

pās gultas cisas.

K. Saržants, Blīdiene.

29627. Ka vasarā pirkstu star-

pas izsūt, vajaga piesmērēt ar eg-

ļu sveķiem, ta drīz vien (vie) iz-

sutums paliks vesels.

H. Skujiņš, Aumeisteri.

29628. Kad ir izsutuši kājas
pirksti, tad gulēt ejot vajaga ie-

likt pirkstu starpā salmus.

K. Jaunzeme, Nīca.

29629. Kad kājām pirksti izsu-

tuši, tad vajaga pirkstu starpas iz-

mazgāt ar suliņām, lai pirksti at-

kal paliktu veseli.

H. Skujiņš, Smiltene.

29630. Lai bērniem locekļu star-

pas nesasustu, tad uz tām uzber

sausus kokgraužņu miltus.

Bevtrāge zu den Rigischen

Anzeigen, 1764. V, 40.

29631. Salasa kokgraužu miltus

no baļķiem un uzkaisa bērniem

tādās vietās, kas izsūt.

Gelehrte Bevtrāge, Riga, 1764.

29632. Bērniem uz sutuma ber

kokgraužņu miltus.

K. Jansons, Plāņi.

29633. Izsutušos pirkstos jāie-
tin lupatiņas, tad pirkstu starpas

izplešas platākas un drīzāki izve-

seļojas. Uz pirkstu izsutušām vie-

tām uzliek sakožļātu rudzu maizi

vai apkaisa ar rudzu miltiem.

Etn. 1894. IV, Auļukalns.

29634. Kad kājas izplukušas,
tad kāju pirkstu starpā liek mīkstu

maizi.
Aronu Matīss, Bērzaune.

29635. Kad kāju pirksti izsutu-

ši, tad tos varot sadziedēt ar ru-

dzu miltiem, kuri jāiekaisa izplu-
kumā.

R. Bērziņš, Annenieki.

29636. Kad kājas izplukušas,
tad pirkstu starpā jāiekaisa vara

skaidas jeb smelknes.

Etn. 1891. I, 160.

29637. Kad bērnam padusīte
vai kāda vieta izsutusi,* uzkasa

virsū krītu. Uzber arī ķiermus.

K. Pētersons, Raņķi.

29638. [Uz izsutuma] bārsta vir-

sū ķirmeļus, krītu, stērķeles.

Rašmane, Saldus.
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29639. Uz izsutuma liek pluk-

sniņas, sakasītas no bērna tinama-

jiem, apbārsta ar ķiermuļiem, uz-

kasa rāceņu stērķeles vai krītu.

K. Birkvalde, Lielsatiķi.

29640. Sakasa plūksnas un liek

virsū uz izsutuma, uzkaisa arī

ķirpjus no veciem baļķiem.
Ūdre, Tetele.

29641. Izsijā ķirmeļus, kožu

ēdumus un apkaisa izsutušo vie-

tu. Sakasa no linu drānas pluk-
snīšus un liek bērnam aiz austi-

ņas vai padusītēs.
Austere, Saldus.

29642. Bērnam uz izsutuma liek

no linu drēbes nokasītus plaukus.
P. Š., Rauna.

29643. Kad bērnam aiz austi-

ņas jēls, jēlumu iesmērē it drus-

ciņ ar pīpja zupi. Laba zāle!

Rašmane, Saldus.

29644. Pret kāju izsutumu (va-
sarās purvainās pļavās un ganī-

bās) lieto vilka mēļu lapas, arī

egļu bārdas.

E. Vēvere, Ļaudona.

SUVEKSIS.

29645. Suveksis ir vimbu zveja,
kas sākas svētdien pēc Miķēļiem
un velkas trīs nedēļas. Izsludināja
arī baznīcās, kad zvejai jāsākas.
Šāds ieradums bija agrāk, sākot

no Mazās Jumpravmuižas līdz pa-

šai jūrai. Tagad ir palikušas tikai

vairs atliekas no senā ieraduma.

Ļaudis salasījušies lieliem bariem

pie Daugavas kā uz kādiem svēt-

kiem. Sakāpuši laivās, izšāvuši un

situši pie laivas malām. Ar šādu

ceremoniju tad devās visi Dauga-
vā. Vakarā atkal visi sapulcējās,

dancoja ar ādas skotelēm un dzē-

ra. Šā zvejojuši un dzēruši trīs

nedēļas. Daļu izzvejoto zivju va-

jadzējis atdot kungam, bet vēlā-

kos laikos maksājuši kungam arī

naudā.

K. Miilenbacha rokraksts.

SŪMS.

29646. Sūms jeb sūmis ir ārlau-

lībā dzimis un nosūmēts bērns.

Ja kāds pēkšņi, klusu pielīdis, ot-

ru sabaida, tad mēdz sacīt: „Amo-

jas kā sūms. Klīst kā sūms."

Alksnis-Zundulis.

SŪNAS.

29647. Sūnas ēku celšanai jā-
ievāc vecā mēnesī.

S. Gūberts, 1688.

29648. Ja pie kokiem augošā
sūna top mitra, drīzumā būs lie-

tus.

E. Brīnums, Rūjiena.

SŪRENES (Polygonum).

29649. Sūrenes, kuras aug mī-

dītās vietās, ir izdaudzinātas par

labu līdzekli pret blusām.

J. Ilsters. P. Š., Rauna.

SVARU DIENA.

29650. Svaru dienā jāsēj lini un

mieži, tad tie labi augs un viņiem
būs labs svars.

E. Zommere, Rauna.

SVĀRKI.

29651. Svārki nav jāšuj dilsto-

šā mēnesī, tad šuves irst vaļā.
Brīvā Zeme, 1932. Nr. 213.

29652. Ja svārki izejot uzlocī-

jušies, būs laime.

O. Mucniece, Ventspils.
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29653. Kad svārki, pašam ne-

zinot, uzlocījušies, tad būs laime.

T. Dzintarkalns, Talsi.

29654. Ja ģērbjoties svārkus

apvelk uz otru pusi, tad tanī pašā
dienā būšot laime.

T. Dzintarkalns, Talsi.

29655. Ja kleitai mala uzlocās,

būs liela piekrišana.

A. Biedriņa, Olaine.

29656. Kad, ciema ejot, svārks

uzliecies, tad būs pāde.
K. Lielozols, Nīca.

29657. Ja vīriešu svārki vai sie-

viešu brunči atliekušies, par tevi

slikti runā.

V. Miķelāns, Dunava.

29658. Ja svārkus uzvelk netī-

šām uz kreiso pusi, tad dabūs pē-
rienu.

E. Reinbacha, Vecpiebalga.

29659. Ja svārkiem vai arī citai

drēbei, kas mugurā, mala atliecas,

tad maziem pēriens, bet lieliem

bāršanās un nepatikšanas.

E. Līdeka, Lubāna.

29660. No rīta ģērbjoties, ja uz-

locās svārki, tad teic, ka tas cil-

vēks dabūs pērienu.

T. Dzintarkalns, Talsi.

29661. Kas sev aplam svārkus

aizpogā, tas apdzersies.

K. Jansons, Plāņi.

29662. Ja kleitas mala atliecas,

tad dabon pieredzēt kaunu.

Skolnieku pulciņš, Jēkabpils.

29663. Svārkus velkot nost, tos

nedrīkst pielaist pie zemes, citādi

ļaudis aprunās.
K. Corbiks, Līvbērze.

Svārki sapnī.

29664. Ja sapnī redz sev raibus

jeb puķainus svārkus, tad dabū

pērienu.
K. Jansons, Plāņi.

SVECES.

29665. Sveces lejot, vajaga
smiet, lai tās gaiši degtu. Ja sve-

ču lējējas rājas, tad sveces tumši

deg un spraukšķ.
A. Bīlenšteina rokraksts. Špīss,

Zemīte.

29666. Kad sveces lej, tad jā-

smejas, lai gaiši deg; bet nedrīkst

bārties, citādi viņas sprēgā.
M. Igaune, Galgauska.

29667. Sveces lejot, vajaga

smiet, tad tās labi deg.

Atbalss k. 1894. J. Kriķis, Starti.

29668. Kad sveces lej, tad jā-

smejas, lai tās gaiši deg.
Alksnis-Zundulis, Naudīte.

29669. Kad sveces lej un pirmo
sveci aizdedzina, tad, lai gaiši deg-

tu, jāsmejas vai grib, vai nē.

B. Blumbachs, Lībagi.

29670. Ja sveci dedzina abos

galos, tad nedzird zagļus nākam.

A. L.-Puškaitis.

29671. No sveces nav jaaizpīpo,

jo tad sieva mīzīs gultā.

J. Apsalons, Sērpils.

29672. Pie sveces nedrīkst pa-

pirosu degt, tad vienmēr vecumā

asaros acis.

B. Puksts, Egluna.

29673. Ja vīrietis aizpīpē pīpi
no sveces uguns, tad viņam sieva

jeb līgava miez gultā.
K. Jansons, Plāņi.



29674. Kod puiss grib peipēt un

jam nav spičku, tod jis aizdegs

peipi vai papirosu pi svecis, itei

pīzīmēj, ka pi to puiša byus sīva,

kur uz gultys pīmeizs.

V. Podis, Rēzekne.

29675. Kas sveces dūmus ieosta,
tas gultā miezn.

K. Jansons, Plāņi.

29676. Ja linu diegu, adatā ve-

rot, apdedzina pie sveces, tad li-

nos iemetas brants.

K. Jansons, Plāņi.

29677. Ja svece pusnaktī no-

dziest, tad kāds mājā mirs.

E. Hiršsone, Talsi.

29678. Ja vakarā svece vai lam-

pa pēkšņi nodziest, tad mirs kāds

tuvinieks. [Sal. lampa.]
M. Poriete, Lubāna.

29679. Ja aizdegtā svece vai

lampa nodziest pēkšņi, tad tanī

mājā kāds mirs.

M. Brīdaka, Jaunroze.

29680. Ja sveces vai lampas
uguns piepeši nodziest, tad kāds

tuvinieks mirs.

V. Saulīte, Mālpils.

29681. Kad viņi vakaros aizde-

dzina sveci, tad viņi met krustu.

A. W. Hupel, Top. Nach-

richten, 1777. 11, 142.

29682. Ar sveci, kas baznīca de-

gusi, varot redzēt ļaunus garus.

R. Straudovskis, Lielplatone.

29683. Sveces jālej saulaina die-

nā, tad viņas gaiši deg.
R. Kalniņš, Lubāna.

29684. Sveces vajag liet skaidra

dienas laikā, tad tās deg gaiši.

J. Melbardis, Lubāna.

29685. Ja sveces deg vienādi,
bez sprakšķēšanas, tad gaidāms
jauks laiks.

A. Zvejniece, Piebalga.

Sveces sapnī.

29686. Ja sapnī redz sveces, tad

kādam jāmirst.
K. Lielozols, Nīca.

SVEČU DIENA (Svecu diena,

Svecaine).

h Vispārīgi maņi.

29687. Sveču diena, latīniski

festum candelarum, ir attīstījusies
no seniem pagānu šķīstīšanās svēt-

kiem, kādus jau laikam 5. gad-
simtenī izskaidroja arī par Mari-

jas šķīstīšanās svētkiem. No iesā-

kuma abu ticību svētki pastāvēja
blakus, kamēr beidzot kristīgā ti-

cība ņēma virsroku. Arī sveces ti-

ka lietotas abos svētkos. Sveču lie-

tošanu dievkalpošanā daži zināt-

nieki jau meklē pie senajiem jū-
diem, bet citi domā, ka tikai vēl

pie kristīgajiem tā esot cēlusies,

sevišķi tumšajos katakombos. Pie

katoļiem Sveču dienā notiek sveču

svētīšanas ceremonija, bet luterie-

ši ir to svinību atmetuši. Tomēr

daudz senas ierašas un māņi ir

uzglabājušies arī luteriešu zemēs.

Pie seniem latviešiem ap Sveču

dienas laiku nav mums zināmas

nekādas svinības, kādēļ savu ti-

pisku Sveču dienas māņu viņiem

gan nebūs bijis.
P. Š.

29688. Senos laikos baznīcēni

esot Sveču dienā ar aizdedzinātām

svecēm gājuši baznīcā, kādēļ šī

diena nosaukta par Sveču dienu.

A. Ģēģeris, Vecpiebalga.

1780 Sveces
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29689. Sveču diena ir ziemas

vidus.
J. Juškevičs, B. Z. 11. piel.

1933, 274.

29690. Sveču dienu sauc par
ziemas Mārijas dienu.

R. Straudovskis, Lielplatone.

29691. Katoļu baznīca tur to

dienu par jumpravas Mārijas šķīs-
tīšanās dienu un Latgalē to sauc

par Svacaini un Gromnicu. Tai

dienā baznīcā tiek sveces iesvētī-

tas, bet pašas sveces tai dienā Lat-

galē nelej. Svētītās sveces sargā-

jot māju no pērkona iesperšanas.
Šīs sveces liek arī mirējiem rokās,

lai tās tiem rādītu gaišu ceļu.

B. Eriņa, Latgale.

29692. Svecainē Pestītajā mate

gājusi baznīcā.

J. Rubenis, Ērgļi.

29693. Ja no Sveču dienas nav

sniega uz koku stumbriem, tad

tur Dievs esot sēdējis.
J. Andriņš, Taurkalns.

29694. Sveču dienu svētīja lie-

lās gavilēs, tad esot bijis vajadzīgs
daudz tērēt un baudīt. Kas tai die-

nā vairāk patērē un priecājas, tam

nākamais gads esot bagāts un lai-

mīgs.
G. Pols, Vecgulbenc.

29695. Visu gadu naudu krāju,
Sveču dienu gaidīdams;
Kad atnāca Sveču diena,

Bij naudiņa jātērē.

G. Pols, Vecgulbene.

29696. Visu gadu naudu krāju,
Svecainīti gaidīdama,
Nu atnāca Svecainīte,

Nu naudiņa jātērē.

Skolnieku pulciņš, Jēkabpils.

29697. Sveču dienā nama mā-

tes vārīja pupas un cepa karašas.

Ja kādai mātei nebija ko cept, tad

tai vajadzēja drusku gaļu jeb mil-

tus ielikt krāsnī, lai smaka pārie-
tu pāri istabai. Sveču dienā arī

vārīja cūkas galvu un miežu

piestu.
G. Pols, Vecgulbene.

29698. Sveču dienā nav brīvu

galvu sukāt, kāpostus vārīt nedz

adatas cilāt, tad mati stāvot kā

sveces, kāposti neaugot un naba-

dzība kā adatas durot.

G. Pols, Vecgulbene.

29699. Sveču dienu svinam sve-

cēm un skaliem.

No Kolkas jūrmalas. ~Ziņas
un stāsti par Dieva valstības

lietām." 1852., IV. Aizliegts izd.

29700. Kad Sveču dienā no baz-

nīcas atnes sveci, ar to jāapdedzi-

na mati četrās vietās krustiski uz

galvas. Tad nebūs bailes no pēr-

kona.
A. Šķērē, Skaistkalne.

29701. Ar Svacainē nūsvētītu

sveci, aizdagtu, vajaga iztaisīt

kristu nu kyustušuo vaska sveces

golā uz golda styura, lūga sten-

dera, durovu stendera un cepļa

molas, tad pārkyuņs nikod na-

spers tamā ustubā.
T. Beča, Preiļi.

29702. Ar sveci, kura svētīta

Svacainē [2. februārī] vajaga nū-

svylynuot druskas motu kristy-

nyski: prīškā, pakaļā, vīnā suonā

un ūtrā. Tad nikod nasabeis pār-

kyuņa.
T. Beča, Preiļi.

29703. Šai diena lēja sveces, lai

tās jo gaiši un taupīgi degtu.
D. Ozoliņš, Jaunroze.
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29704. Sveču diena lēja sveces,

lai gaiši deg.
G. Pols, Vecgulbene.

29705. Sveču diena jālej sveces,

tad tiek taisnas un gaiši deg.
E. Lacis, Tirza.

29706. Sveču diena jālej sve-

ces.

P. Š., Rauna.

29707. Pēc teic tie tās sveces, ka

tās vētru, pērkonu, krusu un zi-

biņus stājošas, no bērnu mātēm,

katras pirtīžas tur, visus ķēmus un

burvjus nost dzenošas, no mirsta-

miem, kad tiem tādas sveces rokā

dotas kļūst, pastarā stundā gais-
mu dodošas, ka tas cilvēks mūžīgā
dzīvošanā ieiet varots.

G. Mancelis, Lett. Postill,
1654. I, 223.

v
29708. Sveču dienā jāvāra bieza

putra, tad pienam būs biezs krē-

jums.
P. Zeltiņa, Ikšķile.

29709. Sveču diena nemēdz strā-

dāt un gulēt, sevišķi sievietes.

M. Auziņa, Rīga.

29710. Sveču dienā vajag snie-

gam snigt un saulei spīdēt, jo ja
saule vien spīd, tad būs daudz

ugunsgrēku.
E. Lacis, Tirza.

29711. Sveču dienā nedrīkst

istabā dedzināt uguni, lai gadā ne-

notiek ugunsgrēki.

J. A. Jansons, Olaine.

29712. Sveču dienā jāsvēta va-

sarā salasītās zāles. Ja saceļas
kādreiz pērkons vai vētra, tad

Sveču dienā svētītās zāles jāmet
ugunī, lai negaiss pārietu.

A. Zālīte, Bērzpils.

29713. Sveču dienas rītā bez

saules jāizslauka istaba un mēsli

jāaiznes uz robežu; tad visi kukai-

ņi aiziet prom.

M. Bukava, Valmiera.

29714. Ja Sveču dienā brauc me-

žā, tad čūskas ved mājā. [Sal.

kustoņu diena.]
E. Lācis, Tirza.

29715. Sveču diena senāk ļau-'
dis velējās.

A. Bilenšteina rokraksts, Auce.

11. Sveču dienā kopj
skaistumu.

w
29716. Sveču dienā dzēra labi

daudz alus, lai cilvēks visu gadu
būtu sarkans un vesels.

D. Ozoliņš, Jaunroze.

,
29717. Sveču diena jādzer alus,

tad būs skaists.

E. Lacis, Tirza.

29718. Sveču dienā meitām jā-
dzer alus, tad būšot visu gadu
skaistas.

A. Ozoliņš, Barkava.

29719. Sveču diena jādzer alus,

tad būs skaists cilvēks.

M. Rumpe, Tirza.

29720. Sveču diena meitām jā-

dzer alus, lai būtu skaistas.

A. Zālīte, Bērzpils.

29721. Svecainē brauc uz krogu
dzert, lai paliek skaisti.

V. Joass, Lubāna.

29722. Kas grib iegūt skaistumu,

tam Sveču dienā priekš saules lēk-

ta jādzer šņabis. Bērniem lēja

šņabi mutē, lai tie būtu skaisti un

stipri.
H. Riekstiņš, B. Z. 11. pie-

likums, 1935, 5.
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29723. Sveču dienā priekš sau-

les vajag šņabi dzert, jo tad ļoti
skaists paliekot.

M. Smeilis, Galgauska.

29724. Lai būtu skaists, tad

Sveču dienā jādzer alus vai jāēd
sarkanas ogas.

E. Laime, Tirza.

29725. Svacainē jauniem cilvē-

kiem jāēd dzērveņu ogas, tad pa-

liek skaisti.

V. Jo ass, Lubāna.

29726. Sveču dienā meitām jā-
ēd dzērveņu ogas, tad meitas būs

skaistas kā ogas.

A. Zvejniece, Lubāna.

29727. Sveču diena meitām jāēd

dzērveņu ogas, jo tad būs skaistas.

V. Alke, Jaungulbene.

29728. Ja Sveču diena dzer alu

un šņabi, tad vasaru nenodeg.

M. Kalniņa, Tirza.

29729. Sveču dienā sievām jāiet

uz krogu alus dzert un gājējiem

jādod brandavīnu dzert, tad govis
dod daudz piena.

H. Riekstiņš, B. Z. 11. pie-

likums, 1935, 5.

29730. Sveču dienu jāiet uz kro-

gu sārtumu dzert, tad paliek sārti

vaigi.
R. Gobzemis, Irlava.

29731. Sveču dienā puiši brauc

uz krogu sadzerties, lai būtu sārti

vaigi.
M. Zeltiņa, Vējava.

29732. Sveču diena jāiet uz kro-

gu dzert, tad būs sarkani vaigi.
P. Zeltiņa, Ikšķile.

29733. Sveču dienā jāsmejas, lai

visu gadu būtu jautrs un gads būtu

labs.

A. L.-Puškaitis, Bērzaune un

Vestiena.

29734. Sveču diena jāsmejas, lai

visu gadu būtu jautrs.
E. Aizpurve, Lubāna.

29735. Sveču diena jāsmejas, lai

visu gadu būtu jautrs.

Bērziņš, Ropaži.

29736. Sveču diena jāsmejas, lai

būtu jautrs un labs gads.
J. A. Jansons, Rīga.

29737. Senos laikos Sveču dienā

jauni ļaudis gājuši no kroga uz

krogu dziedādami un dzerdami.

Skolnieku pulciņš, Jēkabpils.

111. Sveču dienas sakars

ar lopiem. [Sal. Lūcija,

Ziemassvētki.]

29738. Sveču diena bij govju
diena.

Kr. Dampels, Tambova.

29739. Sveču diena turēta par

teļu dienu.
J. Ansbergs, Ēvele.

29740. Sveču dienā jātaisa mazs

siera gabals, jācep mazs maizes

kukulis, jāņem labi daudz naudas,

jāsaliek viss kopā un jāapceļ ap

visiem lopiem. Tad jābrauc uz ka-

toļu baznīcu un jāuzliek uz altāra

par dāvanu. Ja aitas labi nepado-
das, tad pie šīm dāvanām vēl jā-

pieliek vilna.

A. Bīlenšteina rokraksts, Zvārde.

29741. Sveču dienā jāvāra govs

tesmens un mēle ar miežiem, lai

govīm būtu gari un mīksti pupi.
E. Bērziņa, Mārsnēni.
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29742. Pa Sveču dienu vajagot
iet sievām uz krogu un aiznest li-

nus un vilnu, un alu vien dzert,

tad govīm esot pulka piena.
R. Bērziņš, Džūkste.

29743. Sveču dienā sievām va-

jaga iet uz krogu un aiznest linus,

vilnu un dzert alu vien, tad govīm

pulka piena.
E. Aizpurve, Lubāna.

29744. Sievām Sveču dienā jā-
piedzeras, tad govis dod daudz

piena.
P. Iklavs, Grienvalde.

29745. Sveču diena nevar dzir-

dināt govis, lai tās ganos nebizo.

A. L.-Puškaitis.

29746. Sveču diena nevar govis
dzirdīt, jo tās tad vasaru bizo.

E. Aizpurve, Lubāna.

29747. Lai govis nebizotu, tās

Sveču dienā nav jādzirda, bet lai

dunduri tās neēstu, tad berž go-

vīm muguru ar sniegu.
H. Riekstiņš, B. Z. 11. pie-

likums, 1935, 5.

29748. Sveču diena nevar dzir-

dināt govis, lai tās ganos nebizo.

B. Daņilovs, Kacēni.

29749. Ja Sveču diena dzirda

govis, tad tās ganos bizo.

Bērziņš, Ropaži.

29750. Sveču diena nedrīkst

dzirdīt govis, citādi tās ganos bizo.

J. A. Jansons, Rīga.

29751. Ja grib, lai govis nebizo,

tad nedrīkst viņām Sveču dienā

dot dzert.

M. Valtere, Jelgavas Kalnamuiža.

29752. Ja grib, lai govis nebizo,

tad nevajag Sveču dienā dot dzert.

P. Iklavs, Grienvalde.

29753. Sveču dienā nevar govis
dzirdīt, kamēr vēl saule augšā, bet

gan pēc saules norietēšanas: tad

govis nebizo.

R. Bērziņš, Džūkste.

29754. Lai govis vasarā nebi-

zotu, vajaga Sveču dienā atnest no

pārrobežas ledu un ar to berzēt

govīm muguras.

E. Aizpurve, Lubāna.

29755. Lai vasarā govis neēstu

dunduri, tad Sveču dienā vajaga

govis mazgāt ar sniegu.

G. Pols, Bauska.

29756. Sveču dienā pīlādzis jā-
nes mājā ar spici pa priekšu un

jāaizsprauž kūtī aiz vērbaļķa, lai

lietuvēns lopus nejāj.
K. Corbiks, Bērze.

29757. Sveču diena vara cūkas

gaļu, lai sivēni būtu brangi.
H. Riekstiņš, B. Z. 11. pie-

likums, 1935, 5.

29758. Sveču diena vara klučus,

lai cūkas labi izdodas.

A. Bērziņa, Aloja.

29759. Ja Sveču diena vērpj, tad

cūkas griežas riņķī.
J. A. Jansons.

29760. Sveču diena nevar vērpt,
tad sivēni nepadodas.

A. Bulēne, Rīga.

29761. Sveču diena nedrīkst

vērpt, lai aitas negrieztos riņķī.
H. Riekstiņš, B. Z. 11. pie-

likums, 1935, 5
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29762. Sveču dienā nedrīkst

adīt, citādi lopi krūmos izdurs sev

acis.
K. Bruņinieks, Seme.

29763. Sveču dienā jeb Grabnicā

vistas jātur visu dienu tumšā vie-

tā, lai vasarā nekastu dārzus. Daž-

reiz vistas iesprosto jau Sveču die-

nas priekšvakarā.
V. Kancans, Asare.

29764. Grabenīcā (Sveču dienā)
vistas jābaro lokā, lai olas dētu

vienā vietā.

J. Jakans, Gārsene

29765. Sveču dienā vistas jā-

slēpj tumšā vietā, tad tās būs mie-

rīgas un dējīgas.
H. Riekstiņš, B. Z. 11. pie-

likums, 1935, 5.

29766. Sveču dienā istaba nav

jāslauka, lai vasarā vistas būtu go-

dīgas.
P. Krievs, Lubāna.

29767. Sveču mēnesī kaķis peļu
neredz, tādēļ viņš jābaro, lai ne-

nomirst badā.

E. Laime, Tirza.

29768. Lai mušas iznīktu, Sve-

ču dienā visas caurās lietas jāno-
liek tumšā vietā un ap māju priekš
saules lēkta jāapvelk dzirnu ak-

mens.

H. Riekstiņš, B. Z. 11. pie-
likums, 1935, 5.

IV. Bites

29769. Ja Sveču diena ir apmā-

kusies un nāk sniegs, tad bites

daudz spieto un tām ir arī daudz

medus.

H. Riekstiņš, B. Z. 11. pie-

likums, 1935, 5.

29770. Ja Sveču dienā snieg

sniegs, tad nākamā vasarā bites

labi spieto.
A. Pliens, Meirani.

29771. Ja Sveču dienā saule

spīd, tad būs siena laiks; turpretī

ja snieg sniegs, tad būs daudz

spietu.
I. Indans, Gārsene.

29772. Ja Sveču dienā sniegs
nāk lielām pikām, tad vasaru bi-

tes daudz spieto.
M. Driņķe, Ranka.

29773. Ja Sveču diena sniegi

nāk, tad bites daudz bērnu laiž.

K. Jansons, Plāņi.

29774. Ja Sveču dienā krietni

sniegs snieg, tad vasarā bites daudz

bērnu laižot.

D. Ozoliņš, Jaunroze.

29775. Biteniekiem Sveču dienā

saules gaiss nepatika, bet apmā-

cies un sniegu pārslas, jo tad bites

izdodoties. Tā kāds bitenieks dzied:

Labāk vilku ieraudzīju
Nekā sauli atspīdam.

G. Pols, Vecgulbene.

29776. Sveču dienā dravnieki

dedzina āboliņu un ar tiem dū-

miem kūpina bišu stropus, lai va-

sarā būtu daudz medus.

K. Priknis, Asūne.

V. Sveču diena zīle

laiku.

29777. Ja Sveču dienā saule gai-
ši spīd, tad nāks vēl vairāk snie-

ga, nekā priekš tam ir snidzis.

S. Gūberts, 1688.

29778. Ja Sveču diena ir skaidra

un saulaina, tad būs vēl daudz

sniega.
J. Juškevičs, B. Z. 11. piel.

1933, 274.
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29779. Ja Sveču dienā saule ne-

spīd — nespīdēs arī vasaru siena

laikā. Kad Sveču dienu tik ilgi
vien saule spīd, ka var zirgu ap-

seglot, tad pietiks siena laikam.

Atbalss k. P. Lodziņš, Sērpils.

29780. Ja Sveču dienā saule pa-

spīd, vismaz tik ilgi, kamēr var

zirgu apsedlot, tad būs vasarā labs

siena laiks.

Z. Akmentiņa, Lubāna.

29781. Ja Sveču dien tik vie

saulīte atspīd, ka var zirgu apseg-

lot, ta būs labs rudzu ziedu laiks.

H. Skujiņš, Aumeisteri.

29782. Ja Sveču dienā spīd saule

tik ilgi, kamēr apseglo zirgu, tad

gaidāma jauka vasara.

E. Tokele, Sesava.

29783. Ja Sveču dienā atspīd
saule kaut arī tik ilgi, kamēr zirgu

apseglo, tad būs labs un sauss

sienlaiks.

P. Zeltiņa, Ikšķile.

29784. Ja Sveču dienā saule at-

spīdējusi, kad ne vairāk jeb uz

acumirkli, ka varēja zirgam mu-

gurā uzlēkt, tad vasarā bijis gai-
dāms labs siena laiks.

D. Ozoliņš, Jaunroze.

29785. Ja Sveču dienā tik daudz

saule spīd, ka vīrs var uzkāpt zir-

gam mugurā, būs labs siena laiks.

J. A. Jansons, Bīriņi.

29786. Ja Sveču dienā atspīd tik

ilgi saule, kamēr zirgu aizjūdz, tad

nākošā vasarā labs siena laiks.

P. Biša, Vijciems.

29787. Ja Sveču diena saule ir

redzama kaut tikai tik ilgi, kamēr

zirgu var aizjūgt, tad tai vasarā

būs labs sienlaiks. [Sal. Triju kun-

gu dienu.]
M. Brīdaka, Jaunroze.

29788. Ja Sveču dienā saule

spīd, kaut arī tikai tik ilgi, kamēr

zirgam, ar ko uz baznīcu brauks,

apliek loku, tad nākošā vasarā būs

labs siena laiks.
A. Zālīte, Bērzpils.

29789. Ja Sveču dienā tik ilgi

spīd saule, kamēr zirgu jūdzot var

loku uzlikt, tad tai gadā līdz Jā-

ņiem būs labs laiks. [Sal. Pētera d.]
P. Š., Rīga. J. Rubenis, Ērgļi.

29790. Ja Sveču dienā tik daudz

saule spīd, ka vīrs var pārmest

zirgam loku pār galvu, būs labs

siena laiks.

J. A. Jansons, Bīriņi.

29791. Ja Sveču dienā tik daudz

saulīte paspīd, kamēr vīrs var uz-

lēkt zirgam mugurā, tad ar būs

labs gads.
H. Skujiņš, Aumeisteri.

29792. Ja Sveču dienā tik ilgi
saule spīd, ka var zirgu nojūgt,
tad nākošā vasarā gaidāms labs

siena laiks.

T. Rigerte, Brunava.

29793. Ja Sveču dienā saule

kaut tik ilgi spīd, ka var zirgam
mugurā uzlēkt, tad būs labs siena

laiks.
M. Antons, Lubāna.

29794. Ja saule Sveču dienā

spīd visu laiku, tad tomēr nebūs

labs siena laiks.

M. Antons, Lubāna.

29795. Ja Sveču dienā saule spīd,
tad vasaru gaidāms labs siena

laiks.

E. Medene, Meirāni.
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29796. Kad Sveču diena skaidrs

laiks, gaidāms labs linu gads.
V. Oinaskova, Ungurpils.

29797. Sveču dienā ja pil ūdens,

ka vista var nodzerties, tad labs

gads.
K. Kristape, Olaine.

29798. Ja Sveču dienā snieg vai

putina, tad gaidāma silta un lie-

taina vasara; ja skaidrs, sausa.

J. A. Jansons, Olaine.

29799. Ja Sveču dienā tik daudz

no jumta nāk, ka bullis var no-

dzerties, tad Mārijas pasludināša-

nas dienā nebūs i tikdaudz, ka gai-
lis varētu nodzerties.

J. A. Jansons, Bīriņi.

29800. Ja Sveču dienu saulains

laiks, tad sagaidāma sausa vasara.

V. Saulīte, Mālpils.

29801. Ja Sveču dienā pil pažo-

beles, tad sagaidāms jauks pava-

saris, bet ja Sveču dienā salst, tad

no silta pavasara nav ko domāt.

A. Zavicka, Sātiņi.

29802. Kad Sveču dienā no pa-

spārnēm tek lāstekas, tad gaidāms
silts pavasaris.

Zemes Spēks, 1932, 25, 426.

29803. Ja Sveču diena silts laiks,

tad būšot agrs pavasaris.
K. Lielozols, Nīca.

29804. Salta Sveču diena vēsta

siltu maiju un labu ražu.

A. Bērziņa, Aloja.

29805. Sveču dienā ja neparā-
dās saule, tad siena laika nemaz

nebūs.
A. Cirsis, Kalupe.

29806. Ja Sveču diena saule ne-

spīd, tad tai gadā siena laika nav.

K. Vieglais, Krape.

29807. Ja Sveču dienā saule

spīd, tad vasaru būs labs siena

laiks.

E. Stipniece, Vērene.

29808. Ja Sveču dienā tik ilgi
saule spīd, kamēr zirgu apsedlo,
tad labs siena laiks.

A. Zvejniece, Piebalga.

29809. Ja Sveču diena saule, bus

labs siena laiks.

J. A. Jansons, Bīriņi.

29810. Ja Sveču diena saule

spīd, — būs labs siena laiks.

J. A. Jansons, Piņķi.

29811. Ja Sveču dienā ir apmā-

cies laiks, ta nākošu vasaru vien-

mēr lietus līs, nebūs sienlaika.

P. Zeltiņa, Ikšķile.

29812. Kad Sveču diena miglai-

na, būs lietaina vasara.

V. Oinaskova, Ungurpils.

29813. Ja Sveču diena saules

nav, tad slikts sienlaiks.

E. Zubeckaja, Rīga.

29814. Ja Sveču dienā nespīd

saule, tad vasarā nav sienlaika.

K. Jansons, Plāņi.

29815. Ja Sveču diena ir apmā-

cies laiks, tad būs slikta vasara.

H. Bika, Gaujiena.

29816. Ja Sveču diena ir jauka

un saulaina, tad gaidāms vēl daudz

sniega.
M. Macpane, Alsunga.

29817. Ja Sveču diena salst, tad

būs slikta raža.

M. Veidenberga, Vecmokas.



1788 Sveču diena

29818. Ja Sveču dienā uznāk

tikdaudz sniega, ka melnam vēr-

šam paliek no sniega raiba mu-

gura, tad būs labs gads.
H. Skujiņš, Aumeisteri.

29819. Kad Sveču dienā snieg

sniegs vai putenē, tad gaidāma lie-

taina vasara; kad skaidrs, tad būs

sausa.

A. L.-Puškaitis, Bērzaune.

29820. Kad Sveču dienā sniegs
vai putenē, būs lietaina vasara;

kad skaidrs, būs sausa vasara.

E. Aizpurve, Lubāna.

29821. Ja Sveču dienā putina,
tad gaidāma slapja vasara; bet ja
skaidrs — tad sausa.

M. Driņķe, Ranka.

29822. Ja Sveču dienā ir pute-
nis un vējš nēsā sniegu pa lau-

kiem, tad saimniekiem pietrūks

pavasarī lopbarības.
K. Priknis, Asūne.

29823. Ja Sveču dienā aizputi-
nāti ceļi, tad pavasari upes pilnas
(lieli plūdi).

A. Zālīte, Bērzpils.

29824. Cik ilgi cīrulis dziedājis

priekš Sveču dienas, tik ilgi viņam

pēc tās dziesma nevedas.

D. Ozoliņš, Jaunroze.

29825. Ja Sveču dienā snieg

sniegs, gaidāms vēls pavasaris.

K. Corbiks, Tukums.

29826. Ja Sveču diena sniegs

snieg, tad gaidāma slapja vasara.

Bērziņš, Ropaži.

VI. Ražas zīlēšana.

29827. Ja Sveču diena bija skaid-

ra un spoža, tad ticēja, ka tas no-

vilcinot pavasara atnākšanu un ari

zīmējoties uz neauglīgu vasaru; ja
lā turpretim bija sniegaina un vēl

turklāt februāra beigās bija lieli

vēji, puteņi, tad tas viss ataicināja

auglīgu vasaru.

D. Ozoliņš, Jaunroze.

29828. Apmākusies Sveču diena

sludina labu gadu, spoža sliktu.

Atbalss k. 1897. K. Kleķeris,

Skujene.

29829. Ja Sveču dienā sniegs
tik daudz kūst, ka vērsis var pa-
dzerties, būs labs gads.

E. Skarnele, Kalncempji.

29830. Ja Sveču dienā saule at-

spīd tikai tik ilgi, kamēr zirgu jū-
dzot uzliek loku, tad būs vasarā

diezgan siena laika un sagaidāms

bagāts kāpostu gads. Jauka Sveču

diena norāda uz īsu, bet siltu pa-

vasari. Ja Sveču dienā no pažobe-
lēm pil ūdens, tad arī būs silts pa-

vasaris. Ja sniegs atkūst tik daudz,

ka gailim ko nodzerties, būs gai-
dāma laba vasara; bet ja Sveču

dienā salst, tad no vasaras nav

daudz ko gaidīt. Garš pavasaris
būs tad, ja Sveču dienā sniegs pie-
velk (aizputina) ceļus, tāpat sa-

gaidāms lopbarības trūkums.

H. Riekstiņš, B. Z. 11. pie-
likums, 1935, 5.

29831. Sveču dienā vajag spīdēt
saulītei, pat tik vien, ka var zirgu

apseglot, tad būs labs gads.
O. Līde, Rauna.

29832. Ja Sveču dienā miglains
laiks un tikai drusku spīd saule,

tad nākošā vasara auglīga.
K. Lerche, Cesvaine.
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29833. Ja Sveču dienā ir apmā-
cies laiks, tad zemniekam to gadu

bagāts gads, bet ja saule spīd, tad

nabadzīgs gads.
K. Corbiks, Līvbērze.

29834. Ja Sveču dienā ir piesar-

mojuši koki, tad to gadu būs ba-

gāta vasara.

P. Zeltiņa, Ikšķile.

29835. Kad Sveču diena atkus-

nis, būs vāja miežu raža.

V. Oinaskova, Ungurpils.

29836. Puteņi priekš Sveču die-

nas graudus kaisot, esot labs ražas

gads gaidāms. Puteņi pēc Sveču

dienas pelavas kaisot, neražas gads

gaidāms.
H. Skujiņš, Smiltene.

29837. Ja Sveču dienā no jumta

palāsēm var vērsis padzerties, tad

būs laba raža.

J. Jansons, Plāņi.

29838. Ja Sveču dienā no jum-
tiem palāses pil un zvirbulis no tā

ūdens padzeras, tad sagaidāms labs

ražas gads.
H. Skujiņš, Smiltene.

29839. Ja pa Sveču dienu balo-

dis dabū nodzerties pie pažobeles,
tad būs laba raža.

A. Upmanis, Dobele.

29840. Ja Sveču dienā gailis var

pažobelē nodzerties, tad būs ba-

gāts gads.
M. Iniņberģe, Rīga.

29841. Ja Sveču dienu vista da-

bū uz teka dzert, un saules ir tik-

daudz, kamēr vīri zirgus seglo, tad

saules siena un rudzu laikā pie-
tiek.

I. Melngalve, Melluži.

29842. Sveču dienā jāvāra cūkas

auss ar grūdeni, tad mieži labi

augs.
K. Kalniņa, Katvari.

29843. Sveču diena vārīja cūkas

ausi ar grūstiem miežiem.

H. Skujiņš, Aumeisteri.

29844. Sveču diena ēda miežus,

lai tie vasarā labi augtu.

D. Ozoliņš, Jaunroze.

29845. Sveču diena jāiet ciemos,

lai lini aug gari.
Bērziņš, Ropaži.

29846. Sveču diena jāiet ciema,

lai aug gafi lini.

A. L.-Puškaitis. J. A. Jan-

sons, Gaujiena. E. Aizpurve,
Lubāna.

29847. Lai lini augtu gari, tad

Sveču dienā jābrauc viesos: jo ga-

rāks ceļš, jo garāki būs arī lini.

H. Riekstiņš, B. Z. 11. pie-

likums, 1935, 5.

29848. Pa Sveču dienu jāiet tālu

ciemā, lai aug gari lini.

K. Corbiks, Jelgava.

29849. Sveču diena 2. februārī

jāiet ciemos, lai augtu gari lini.

T. Dzintarkalns, Talsi.

29850. Lai augtu gari lini, tad

Sveču dienā ir jālaižas ar ragavām

no kalna lejā un jāteic: „Nābur-

gam gari lini, mūsu tēvam vēl ga-

rāki, zelta poga galiņā!" [Sal. Me-

tenis.]
G. Pols, Vecgulbene.

29851. Sveču dienā jāiet laisties

no kalniņa, tad lini gap aug. [Sal.
Metenis.]

E. Skarnele, Kalncempji.
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29852. Sveču dienā ēda kāpos-
tus ar gaļu, lai lini labi augtu. Vē-

roja arī pilkas (ledtekas) paspār-
nēs. Kādas pilkas, tādi arī būs lini:

gari vai īsi.

Mājas Viesis, 1891, 33. M. Ro-

žukalns, Dikļi.

29853. Sveču diena nevērpa li-

nu, lai lini labi izdotos.

D. Ozoliņš, Jaunroze.

29854. Sveču dienā vajaga ga-

vēt, lai galva nesāpētu, bet ne-

drīkst ne galvu sukāt, ne linus

vērpt.
R. Prikne, Asūne.

29855. Sveču dienā nedrīkstot

vērpt, jo tad lini nepadodoties.
T. Ziemele, Smiltene.

29856. Ja Sveču diena linus

vērpj, tad lini aug īsi kā sveces.

E. Laime, Tirza.

29857. Sveču diena sievietes li-

nus sukā, lai gari lini aug.

K. Jansons, Plāņi.

29858. Ja Sveču dienā vāra bie-

zu putru, kuras vidū bļodā ie-

sprauž sveci, tad lini nekrīt veldrē.

H. Riekstiņš, B. Z. 11. pie-
likums, 1935, 5.

29859. Sveču dienas vakarā ne-

drīkst uguni dedzināt, jo ja to ru-

dzi ierauga, tad tie vairs lāga ne-

augs.
K. Corbiks, Kroņa-Vircava.

29860. Sveču dienā saimniecēm

jālaižas ar ragutiņām no kalna, lai

vasarā tārpi neēstu kāpostus; saim-

niekiem jāvizinās, lai lini gari aug-

tu; bērniem, lai labi kāļi augtu.

P. Krievs, Lubāna.

29861. Sveču dīnā navaiga kuo-

pūstu vuorīt, tod tuorpi ād kuo-

pūstus.
Bez paraksta.

29862. Sveču dienā jāēd kāposti
un svece jāliek vidū, tad labi kā-

posti izdosies.

E. Ķikule.

29863. Sveču dienā nedrīkst kā-

postus vārīt, lai kāpostu galviņas

neizaug cauras un garas kā sveces.

A. Vikmane, Liepupe.

29864. Sveču dienā nedrīkst kā-

postus vārīt — kāposti būs kā sve-

ces, bez galvām.
B. Daņilovs, Kacēni.

29865. Sveču dienā vāra biez-

putru, lai augtu balti un cieti kā-

posti, bet kāpostus ēst šai dienā

nevar, jo tad tiem aug garas un

tievas galviņas kā sveces.

Latv. konv. vārdnīca, 15507.

29866. Sveču dienā nedrīkst ne

vārīt, ne ēst kāpostus, jo tad tie

augs gari kā sveces un bez galvi-

ņām.
H. Riekstiņš, B. Z. 11. pie-

likums, 1935, 5.

29867. Kad Sveču dienā sniegs

snieg, tad nākošā gadā būs pulka

apiņu.
J. Rubenis, Ērgļi.

29868. Ja Sveču dienā ir daudz

sniega, tad būs bagāta ogu un sēņu
raža. Ja tiek saputinātas kupenas,
tad būs auglīgs gads. Sveču dienā

nevajaga daudz strādāt, tad gads
būs auglīgs.

H. Riekstiņš, B. Z. 11. pie-

likums, 1935, 5.

29869. Ja Sveču dienā snieg
daudz sniega, tad būs tanī gadā
daudz ogu un sēņu.

O. Līde, Rauna.
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VII. Galvas sukāšana.

29870. Kad Sveču dienā sukā

galvu, tad mati paliek kā ar sve-

ķiem.
K. Corbiks, Rembate.

29871. Kad Sveču dienā matus

sukā, tad mati stāv taisni gaisā kā

sveces.

Z. Lancmanis, Lejasciems.

29872. Ja Sveču dienā matus

sukā vairāk kā citas reizes, tad tie

visu gadu celsies augšā, būs taisni

kā sveces.

A. Zālīte, Bērzpils.

29873. Sveču dienā matus ne-

drīkst sukāt, jo tad būs sveķaini
mati.

Z. Akmentiņa, Lubāna.

29874. Sveču dienā nedrīkst ma-

tus sukāt, tad tie ir vienmēr kā ar

sveķiem.
P. Zeltiņa, Ikšķile.

29875. Sveču diena nedrīkst ma-

tus sukāt, tad tie stāv kā sveces.

E. Laime, Tirza.

29876. Meitas Sveču dienā matus

nesukā, jo kas matus Sveču dienā

sukā, tam viņi visu gadu kā sveces

stāv.

M. Zeltiņa, Vejava.

29877. Sveču dienā neesot jā-
sukā mati, citādi visu gadu ceļoties
stāvus.

M. Priedite, Meirāni.

29878. Sveču diena nevar sukāt

galvu, lai neaugtu utis.

Alksnis-Zundulis, Naudīte.

29879. Ja Sveču dienā galvu su-

kā, tad vasarā kustoņiem utis pie-
metas.

K. Jansons, Plāņi.

29880. Sveču diena nedrīkst gal-
vu sukāt, lai neaug utaini kāposti.

A. Vikmane, Liepupe.

29881. Ja Sveču dienā saimniece

galvu sukā, tad vasarā vistas kā-

postus kaš.
K. Jansons, Pilda.

29882. Grabenīcā (Sveču dienā)
nedrīkst galvu sukāt, lai vistas ne-

kaš dārzus.

J. Jakans, Gārsene.

29883. Sveču dienā nevajag gal-
vu sukāt, jo tad vistas vasaru iz-

kašņā dārzus.

V. Miķelans, Asare.

29884. Sveču diena nevajaga

galvas ieskāt, lai utis neaug.

K. Jansons, Plāņi.

VIII. Kurmju vajāšana.

29885. Sveču dienā pīlādžu run-

ga jānes no meža par plecu mājās,

rungas resgalis jātur uz priekšu,

tievgalis uz muguras. Ja ar šo

rungu iebada kurmju rakumos,

tad tie vairs neceļ zemes.

P. Zeltiņa, Ikšķile.

29886. Sveču dienā jāaizsprauž
aiz griestiem pīlādža runga, ar ku-

ru tad pavasarī jābaksta kurmju

rakumi, tad viņi vairs necels ze-

mes.

P. Zeltiņa, Ikšķile.

29887. Sveču dienā tecina cū-

kas taukus, ko pavasarī apsmērēt

lemešus, lai kurmji neraktu un

zirgus nekostu dunduri.

H. Riekstiņš, B. Z. 11. pie-

likums, 1935, 5.
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IX. Sveču diena vaja
vilkus.

29888. Sveču dienā dara vīzes,

lai vilkam acis aizdarītu, ka lai ga-

nos neredzētu aitu ķert.
A. Ģēģeris, Vecpiebalga.

SVECĪŠU LIKŠANA.

29889. Svecīšu likšanu izdarīja

braucītāja [skat. laitīšana], ja kaite

bija ilgāku laiku stāvējusi un tā

tad ievecējusi. Izgrieza labu cietu

maizes garozu ar apaļu caurumu

vidū, uz kuras tad visapkārt uzli-

pināja 4—6 vaska svecītes. Visas

svecītes aizdedzināja un uzlika

slimniekam uz nabas; svecītēm

virsū uzspieda alus glāzi. Tā ļāva

viņām stāvēt kādu stundas laiku.

Pēc izdarītas likšanas slimnieks

juties spirgts un vesels, jo svecī-

tes visus nelabumus izvilkušas.

K. Saržants, Blidiene.

SVEČU MĒNESIS

29890. Sveču mēnesis ar Meteņa
mēnesi lielījušies, kurš labāk mā-

kot saldēt. Sveču mēnesis sacījis,
ka viņš sasaldēšot govs vēderā te-

lēnu, bet Meteņa mēnesis atbildē-

jis, ka viņš saldēšot tā, ka katls

vienā pusē vārīšoties, otrā salšot.

J. Rubenis, Ērgļi.

SVEICINĀŠANA

29891. Ļaudis mēdz runāt:

„Dievs, svētī! Ja nesvētīs, tad pašu

(uzrunātāju) ciet!"

K. Jansons, Vijciems.

29892. Ja sasveicinoties vai at-

sveicinoties rokas krustiski dod,

tad žīdi mirstot.

K. Corbiks, Kroņa-Vircava.

29893. Ja krusta sveicinās, tad

žīdiem jāmirst.
M. Leimane, Lubāna.

29894. Ja pie sasveicināšanas

rokas dod krustim, tad žīdi mirst.

F. Heidene, Talsi.

29895. Ja četri cilvēki sasveici-

noties dodot rokas krustiski, tad

viens žīds mirst.

P. Zeltiņa, Rīga.

29896. Kuru pirmo no rīta lie-

lākā sabiedrībā sveicina, tam lai-

mi atdod.
Z. Biša, Rencēni.

29897. Ja sasveicinoties dod ot-

ram kreiso roku, tad atdod arī

savu laimi.

A. Kondrate, Lenči.

29898. Ar kreiso roku nevaja-
got sasveicināties, jo tad tās die-

nas laimi atdodot otram.

M. Klause, Jaunpiebalga.

v 29899. Ja dod labdienu vai sa-

ka ardievu un ja nenovelk cimdu,

tad paliek veca meita (vai puisis).
M. Klause, Jaunpiebalga.

29900. Ardievas nevar dot ar

kreiso roku, tad atdod laimi.

E. Lacis, Tirza.

29901. Ja slapju neslaucītu ro-

ku sniedz sasveicinoties, tad savu

laimi atdod otram.

K. Skujiņš, Smiltene.

29902. Ja sveicinoties sniedz ro-

ku ar cimdu, tad tiek atdota sava

laime.
A. Braka, Meirani.

- 29903. Ja labudienu dodot, ot-

ram nejauši pasniedz kreiso roku,

tad ar to atdod otram savu laimi,

bet pats paliek nelaimīgs.
K. Priknis, Asūne.
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29904. Nedrīkst sveicinoties ne-

vīžīgi sniegt kreiso roku, jo tad

atdodot otram savu laimi.

J. Andriņš, Taurkalns.

29905. Ja sasveicinoties dod ro-

ku ar visu cimdu, tad atdod savu

laimi.

E. Jēpe, Palsmane.

29906. Sveicynuojutīs nikod na-

vajaga par sētiņu stīpt rūku vai

skūpstītīs. Tad ar tū cylvāku kot-

rā ziņā sasaneiss.

T. Beča, Preiļi.

29907. Kod meita ar puišu va-

salojas un meita padūd puišam
keiru rūku, tod itei pīzīmēj, ka jei

jū miluoj nu vysys sirdis, a par

tu, ka keiruo rūķa skaituos tyvuok

pi sirdis.
V. Podis, Rēzekne.

29908. Ja četri cilvēki sasveici-

noties sadod rokas krustiski, tad

tam, kas taisni krustiski sniedz

roku, būs kāzas.

P. Zeltiņa, Rīga.

29909. Ja krustām sadod rokas,

tad jauniem tas nozīmē kāzas, bet

veciem bēres.

E. Līdeka, Lubāna.

29910. Ja vairākiem satiekoties

un labudienu dodot, no abām pu-
sēm rokas sniedzot, gadās četriem

rokas krustiski salikt, tad kāds no

tiem, ja viņi ir jauni ļaudis, to ga-

du precēsies.
K. Bika, Gaujiena.

29911. Kad vasalojas reizē divi

puori un rūkas iznuok kristiniski,

tad soka — byus kuozas.

T. Beča, Preiļi.

29912. Sieviete nedrīkst sasvei-

cinoties roku sniegt cimdā, — pa-
liks atraitne.

B. Daņilovs, Kacēni.

29913. Sveicināties vajagot ar

cimdu, lai aitām bieza vilna.

I. Upenieks, Skrunda.

29914. Ja četri cilvēki atvado-

ties netīšām rokas sniedz kruste-

niski, tad viņi sanaidosies.
M. Ezertēva, Cirsti.

29915. Ja vairākiem sasveicino-

ties iznāk rokas krustā, tad kādam

no viņiem būs jāmirst.
A. Bauers, Ranka.

29916. Ka krustus rokas sado-

das, ta vellam galva sāpot.
H. Skujiņš, Aumeisteri.

29917. Vienas mājas iedzīvotāji
nedrīkst viens otram labvakaru

dot. Ja to dara, tad viens vai otrs

drīz mirs.

Alksnis-Zundulis, Naudīte.

29918. Ja uz ielas stūra sasvei-

cinās, tad sastrīdēsies. [Sal. krust-

ceļš, slieksnis.]
E. Reinbacha, Vecpiebalga.

Sveicināšana sapnī.

29919. Ja pa sapņiem kādam

dod ardievu, tad tas ir miršanā.

H. Skujiņš, Smiltene.

SVEISEŅĢELIS.

29920. Trīs cilvēki kopā saķē-
rušies dejojuši sveiseņģeli. Varē-

juši dejot div vīrieši un viena sie-

viete, jeb arī div sievietes un viens

vīrietis.
Saikava.

SVEKI.

29921. No koku šķeltnēm teko-

šus sveķus lieto pret roku un kāju

skrambām, plīsumiem.
Etn. 1891. g., li 67. lp. Vid-

zeme un Kurzeme.
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29922. Egļu sveķi ir derīgi pret

iegriezumiem vai iecirtumiem; ie-

vainojums ar šiem jāapsmērē.
J. Avots, Sece.

SVĒRŠANA.

29923. Ja kaut ko sver un izdo-

das iebērt pareizu svaru, tad bē-

rējs tai dienā nav melojis.

P. Zeltiņa, Rīga.

SVĒTAS MEITAS.

I. Meitu dvēseles.

29924. Svētas meitas esot to

meitu dvēseles, kuras kungi no-

mocījuši.
F. Brīvzemnieks, 1881. VI, 137.

29925. Svētas meitas esot arī tā-

du meitu dvēseles, kas pa svētdie-

nām strādājušas.
F. Brīvzemnieks, 1881. VI, 137.

29926. Vecas meitas, kad padara
sev galu, tās ir svētas meitas.

Kuplais, Kuldīga.

29927. Svētas meitas, sevišķi ja
tiek apvainotas, uzsūta cilvēkiem

un lopiem slimības. Par svētām

sauc kādu ļaunai ēdei līdzīgu sli-

mību. Ja teļš jeb sivēns nevar uz

kājām stāvēt, tad svētas meitas ir

to sapinušas.
F. Brīvzemnieks, 1881. VI, 137.

29928. Svētas meitas dzīvojušas

pilskalnos un iznākušas no turie-

nes pa kādu caurumu, kas esot

nogrimušās pils skurstenis.

F. Brīvzemnieks, 1881. VI, 137.

11. Sakars ar bērniem.

29929. Kada mate iemīto nīkuļa
bērnu jēmusi trīs piektvakarus

krietni velējusi. Te atskrējusi svē-

ta meita un atdevusi pajemto bēr-

niņu atpakaļ, teikdama: „Es tavu

bērniņu tik mīļi turu, bet tu manu

tā velē!"

K. Pētersons, Raņķi.

29930. Katfbērni vēl nav kris-

tīti un svece naktī izdziest, tad

svētas meitas paņemot to cilvēku

bērnu un ieliekot savu tai vietā.

Kad bērnam ir tāda slimība, ko

ārsti sauc par ūdensgalvu, tad tāds

bērns esot pārmitots.
Latviešu ļaužu draugs, 1834, 199.

29931. Svētās meitas zog bērni-

ņus, kamēr tie nekrustīti; krustī-

tus vairs ne.

Pole, Rlidiene.

29932. lemītais bērns jāperot
trīs piektvakarus uz istabas sliek-

šņa, tad svētā meita atnesot pa-

jemto atpakaļ.
K. Pētersons, Raņķi.

29933. Teicējai bijis četras ne-

dēļas vecs bērns, vēl nekrustīts.

Vienu vakaru viņa kā pa miegam
manot, ka viens viņai kacoties pāri
un prasot, lai dod bērniņu audzi-

nāt. Svētā meita bērnu jau bijusi

saķērusi pie galvas un vilkusi ārā.

Te māte atmodusies.

Kuplais, Kuldīga.

29934. Sieva atstājusi savu bēr-

niņu istabā, kurā puisis gulējis
slims. Puisis redzot: iznākot no pa-

beņķes veca sieviņa, pajemot at-

stāto bērniņu, ieliekot bērza klu-

cīti gultā un pazūdot pabeņķē.
lenākusi māte un atradusi bērnu

bļaujam. Puisis izstāstījis mātei

notikumu un devis padomu, no-

likto bērnu sviest krāsnī. lemests

tas palicis par klucīti.

K. Pētersons, Tetele.



Svētas meitas 1795

29935. Vecajai Madai L. mājās

bijis tāds iemīts bērns: galva kā

piena spainis, resnām lūpām, pla-

tām acīm. Tāds bērns esot arī K.

saimnieces meita, kura izskatoties

gluži vecīga (tāda dzīkslaina, kro-

kaina), lai gan tai neesot daudz

vairāk par divdesmit gadiem.
K. Pētersons, Raņķi.

29936. Svētās meitas piemetas,
kad bērna ūdeni izlej tādā vietā,

kur viņas piemājo.
Kuplais, Kuldīga.

29937. Mīļa Mara, laba sieva,

Gaiņā nost svētas meitas!

Tavs dēliņš Jēzus Kristus

Svētu meitu virsenieks.

Kuplais, Kuldīga.

111. Svēto meitu govis.

29938. Svētās meitas nākot šai

zemē savas skaistās zilās govis ga-

nīt. Kad klusām pielienot un uz-

sviežot ko virsū, drānu vai ko, tad

svētai meitai jāpaliekot šinī pa-
saulē. Kuiku mājenieki (pie pa-

šām Dundagas robežām, Lonesta

muižas galā, Popes pagastā) šad

tad notālēm redzējuši svēto meitu

līča mauriņā savas zilās govis ga-
nām. Reiz viņas izdevies noķert.
Nabadzīte lūgusies, lai palaižot, at-

stāšot par to vienu govi. Tā tad

palaiduši. Govs bijusi kā mūsu

govis, tikai turīgāka, pienīgāka.
Visas mūsu zilās govis, mūļi, nera-

gainās, esot cēlušās no svēto mei-

tu govīm. Svētās meitas visvairāk

redzamas uz Jāņiem. Notāliem va-

rot noraudzīties, bet viņas sargā-

joties, ka mūsu ļaudis nemana.

K. Pētersons, Ventspils.

SVĒTAS MEITAS (kukaiņi).

29939. Svētas jumpravas dažā

naktī vērpot, aužot, maļot un vi-

sādu darbu darot.

G. F. Stenders, Kurzeme.

29940. Kad klēts sienas iet: krik,

krik, krik! — tad vērpj svētas

meitas.
A. Bīlenšteins, Jaunauce.

29941. Kad svētā meitiņa (ku-

kainis) vērpj sienā, tad no mājas

jāiziet, citādi jāmirst.
H. Andersons, Kaugurciems.

29942. Kad veci ļaudis dzirdēja
sienā tārpiņu čirkstam, tad teica:

„Svētas meitas vērpj." Naktī kā-

dam vīram guļot, pie gultas sienā

kaut kas čirkstējis, kā kad ar ra-

tiņu vērptu. Par tādu troksni sa-

skaities, vīrs kādu dienu ņēmis iz-

ārdīt sienu un nomaitājis čirkstē-

tāju, mazu tārpiņu. Drīz pēc tam

vīrs saslimis un nomiris.

Austrums, 1893.

29943. Sienās (mūros, šķirbās)
daudzreiz dzird knikstam un čīk-

stam kā ratiņu paminas: tās esot

svētās meitas, kas vērpjot. Dažām

sievietēm viņas savērpjot matos

penti, proti, savēlušos jeb sapen-

tējušos pinku, kuru nevarot izsu-

kāt. Pente nogriezta atkal ielaižo-

ties, bet jālaižoties to darīt, jo tad

iekrītot acīs svētās meitas, t. i.,

sākot acis sāpēt.
K. Pētersons, Raņķi.

SVĒTAS MEITAS (slimība-

vātis).

29944. Svētās meitas mītot „aiz-

ugunē", proti, namā starp uguns-

kuru un mūri. Grāpim kūsājot,
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nosmeltās putas nesviež aizugunī,
lai neuzlietu svētajām meitām vir-

sū. Kad viņām ko uzšļāc, acīs tū-

daļ iemetas (iesitas, iekrīt) pum-

pas, kuras sauc par svētajām mei-

tām jeb svēto meitu pumpām. Ja

viņas dabon pirtī iepērt, tad vairs

lēti nav glābjamas.

K. Pētersons, Raņķi.

29945. Kad apšļāc (aplej) uguni,
kur svētās meitas dzīvo, tās uz-

spļauj virsū savu ģifti, tad uzme-

tas pūtes, ko sauc par svētajām
meitām.

K. Pētersons, Ventspils.

29945a. No svētu meitu aiztiku-

miem cēlušās vātis. Viena vecenīte

man reiz stāstīja, ka viņai, jaunai
esot, bijušas svētu meitu vātis, ku-

ras apvārdodama dziedinājusi vi-

ņas vecmāte.

Austrums, 1893.

29946. Svētas meitas ir īpašas
vātis uz miesas, kas sevišķi ceļas,
kad ugunī spļauj . [Sal. uguns.]

J. Vinklers, Vanga.

29947. Zāļojot svētu meitu pum-

piņas, mēdz sacīt šādus vārdus:

„Zili, zili dūmi kūp garām piertes

pamatiem; raibs kaķis dancoja
ābola kalnā; skrej pa kalnu kal-

niem, pa leju lejām, pa jūdžu jū-
dzēm." — ~Svētās meitas, svētās

meitas, uguņu vātes, uguņu vātes,

līķu vātes, līķu vātes iznīkst, iz-

nīkst kā piertes dūmi, kā rijas ār-

di, kā pērnais pūpēdis! Vesela

miesiņa (Indriķam) kā saulīte, kā

mēness." — „Svētā meita, māsiņa,

jem savu puķīti, jem savu puķīti;

(Indriķis) negrib, (Indriķis) ne-

grib." — „Mūc, mūc, svētā meita,

es tevi šautīšu, es tev doršu, es

tevi badīšu ar ērkšķu slotu." Ar

pēdējiem vārdiem pūš iepērtas svē-

tās meitas. — „Mūc, mūc, svētā,

svētā meita, tav pieder istaba, tav

pieder ugune, tav pieder ūdens, tav

pieder krāsne." — „Mēness aug,

svētās meitas iznīkst, iznīkst, iz-

put; mēness aug, svētās meitas iz-

nīkst, iznīkst, izput; mēness aug,

svētās meitas iznīkst, iznīkst, iz-

put." Pūšamos vārdus pūtējs saka

trīs reizes, pieminot cilvēka vārdu

un noskaitot beigās tēvreizi. Galā

pieliek: „lekš tā vārda Dieva tā

Tēva v. t. p." Min arī svētījamos
vārdus. Teicējas pūšamos vārdus

atsaka pa lielākai daļai vienreiz.—

~Svētās meitas, māsiņas, cita kārk-

lienā jaktēties; jemat to lūku bun-

ti, sasienat, lai tas kārklu pūlis no-

kalst tā kā (Līzes) augums."
K. Pētersons, Raņķi.

29948. Citi svētu meitu vārdi ir

šādi: „Svētās meitas, jumpraviņas,

pefas pirts palāvē visādiem zari-

ņiem, puceņu, bērzu v. t. p. Pēršu

(Anniņas) pumpulīšus projām. lekš

tā vārda v. t. p." — „Mīļā svētā

jumpraviņa, nāc ar abām rociņām,

apglaudi, apspļaudi, appūš, nodzēš

visas mana bērna vātītes projām.
Dievs tēvs v. t. p."

Kuplais, Kuldīga.

SVĒTAS MEITAS (piepes).

29949. Pie celmiem un saprau-

lējušiem kokiem aug losas piepes,

kurām pieķeroties dabūnot svētās

meitas jeb sīkas visai niezošas

pumpiņas uz miesas, kuras neglāb-
tas nolaižas visgarām. Viņas ne-

drīkst ieslapināt, tām nav jāļauj

ieilgt. Svētās meitas dziedē ar če-

maragu, skābu kreimu (vai tau-

kiem) un plēkām (vai pīpja pel-

niem). Zāles sapūš un gulēt ejot

uztraipa uz slimās vietas.

K. Pētersons, Raņķi.
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SVĒTAS MEITAS. BIĶEŖA SĒ-

NĪTE (Peziza aurantiaca disco-

mycetes).

29950. Gribu še pieminēt arī

svētās meitas, kādu sarkanu biķe-

ra sēnīti, no kurām tauta saka, ka

tās nedrīkstot jemt rokā, citādi tai

vietā, kur sēne piedūrusies pie

miesas, izceļoties sadegumam lī-

dzīgas tulznas (stuldzes).
E. Birzmanis, Latv. ārstn.

stādi, 1897.

SVĒTDIENA.

29951. Svētdiena arī rietumos ir

bijusi laimes diena, kādēļ tā bijusi

jāsvētī. Svētdien neklājies strādāt

nekādus darbus.

P. š.

29952. Ja kādu svētdienu neesi

aizgājis uz baznīcu, tad vajaga la-

sīt vai nu bībeli, sprediķu vai

dziesmu grāmatu, citādi velns tanī

vietā, kur tu būtu sēdējis, sēdēs

baznīcā.

K. Corbiks, Kroņa-Vircava.

29953. Kas strādāja svētdienā,
tam uzlika sodu pieci kvarti, kas

bija jāmaksā baznīcas lādē.

G. Pols, Vecgulbene.

29954. Svētdienās uz laukiem

paraša grīdas izkaisīt ar sakapā-
tām zaļām egļu skujām.

M. Auziņa, Rīga.

29955. Kad svētdienās, kaisot

istabu ar skujiņām, kāda uzkrīt uz

galda vai krēsla, tad ciemiņi būs.

A. Pētersons, Talsi.

29956. Kas svētdiena strada, tas

Dievam acīs grābjas.
F. Heidene, Talsi.

29957. Svētdien nevajag strādāt,

jo tad darbam nav svētības.

V. Greble, Kalnamuiža, Val-

kas apr.

29958. Ja svētdienās kaut ko

dara, tad tas darbs nav nekam

vērtīgs.
I. Upenieks, Skrunda.

29959. Svētdienā nedrīkst strā-

dāt: ko svētdien padara, to

dien atslinko.
A. Upmane, Jaungulbene.

29960. Svētdienas darbs ilgi ne-

stāvot.

R. Bērziņš, Džūkste.

29961. Svētdienā pa dievvārda

laiku nedrīkstot strādāt, jo tas esot

grēks; bet meitas pūru varot taisīt

vai pašā baznīcā zem kanceles pa

sprediķa laiku, tas neesot grēks.

E. Gaile, Aumeisteri.

29962. Svētdienas darbus tikai

meitām Dievs piedod.
K. Jansons, Bilska.

29963. Kas svētdienā drāž jeb

cērt koku, tam tās skaidas pastara
dienā tiks dedzinātas uz delnas.

K. Pavasare, Drabeši. K. Jan-

sons, Plāņi. P. Rauna.

29964. Svētdienā grieztas skai-

das pastarā dienā uz delnas sade-

dzinās.
Z. Prauliņš, Aumeisteri.

29965. Svētdienas grieztas skai-

das pastarā dienā sadedzinās sau-

K. Corbiks, Ozoli. K. Stein-

bergs, Skrunda.

29966. Svētdienu nevajag neko

drāzt, tad Dievs pastarā diena vi-

sus grēkus saujā sadedzināšot.

J. Cinovskis, Snēpele.
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29967. Kas svētdienā tēš, drāž

v. t. t., tam Dievs pastarā dienā

saujā sadedzinās visas svētdienā

kritušās skaidas.

A. L.-Puškaitis, Džūkste.

29968. Kas svētdienā drāž, tam

viņā saulē svētdienā drāztās skai-

das uz kailas miesas sadedzina.

K. Matisons, Talsi.

29969. Kas svētdienā tēš vai

drāž, tam Dievs pastardienā sade-

dzinās saujā visas svētdienā kritu-

šās skaidas.
A. Auziņa, Jaunrauna.

29970. Ja svētdienā kaut ko drāž,

tad velns šīs skaidas pēc drāzēja
nāves sadedzina tam uz mēles.

A. Ēdelmanis, Raņķi.

29971. Svētdiena neesot jacila
vilnas dzijas, lai aitas nesprāgstot.

V. Joass, Lubāna.

29972. Svētdienā nedrīkst nekā-

da darba darīt, citādi pēc nāves

tiks pārlikts uz mēnesi.

P. Zeltiņa, Rīga.

29973. Kad svētdien strādā, tad

maļ velnam putraimus.
F. Maķevics, Nogale.

29974. Ja svētdienā ap pašu pus-

dienas laiku guļ, tad zem gultas
zeme deg.

J. Zvaigzne, Rēzekne.

29975. Ja svētdienā bērni pļāpā,
tad tiem saka, ka pastardienā tiem

ogles uz mēles liks.

K. Jansons, Plāņi.

29976. Ja svētdienās trin asus

priekšmetus, tad atlaižot velnu no

viņa važām.
I. Upenieks, Skrunda.

29977. Kad svētdiena iet ogas

lasīt, tad rādās nelabi gari.
E. Hiršsone, Talsi.

29978. Ja svētdien no vistas pēr-

kļa olas ņemot, tad vista tai pērklī
vairs nedējot.

J. Bitaks, Litene.

29979. Kas svētdienā lopiem dzē-

rienu vāra, tas debesīs izskatīsies

melns.

A. Bīlenšteina rokraksts, Kalsnava.

29980. Svētdienā nedrīkst ne

kokus lauzt, ne puķes plūkt, jo tad

tiem sāp.
A. Miglava, Talsi.

29981. Kad pa svētdienu griežot
ar nazi koku, tad pazudīšot nazis.

J. Daizis, Nīca.

29982. Svētdiena nevajag galda
slaucīt.

K. Jansons, Viļēni.

29983. Svētdiena nedrīkst nagus

griezt, tad kļūs visiem parādnieks.

P. Zeltiņa, Ikšķile.

29984. Svētdiena nedrīkst nagus

griezt, jo tad nogriež Laimai galvu.
M. Koškina, Eleja.

29985. Ja svētdien svilpo, tad

velns danco.

F. Rozenbacha, Nīgrande.

29986. Svētdienas rītā ģērbjo-
ties nedrīkst par velnu domāt, ci-

tādi par dievvārdu laiku nāks

miegs.
A. Bīlenšteina rokraksts, Valka.

29987. Svētdienā nevar neko

dot, tad atdod otram visu savu la-

bumu.
R. Bērziņš, Džūkste.
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29988. Ja svētdien šķauda, tad

gaidāmi ciemiņi.
A. Gulbe, Nogale.

29989. Ja svētdien uznāk miegs,
tad gaidāmi ciemiņi.

J. Cinovskis, Snēpele.

29990. Svētdienā dzimis bērns

esot gudrāks un veiklāks par citās

dienās dzimušiem bērniem.

P. Einhorns 1627.

29991. Kas svētdiena dzimst, tas

ir lepns
P. Zeltiņa, Ikšķile.

29992. Kas svētdiena dzimis, ir

Joti štātīgs.
O. Darbiņš, Birži.

29993. Svētdienas dzimuši cil-

vēki ir slinki.

A. Mencis, Puikule.

SVĒTDIENA, BALTĀ(Domini-

ca inalbis).

29994. Otra svētdiena — Liel-

dienas atsvēte ir baltā svētdiena.

Lenca Sprediķu grāmata,
1764, 780.

SVĒTDIENA, DZIEDĀŠANAS

(Cantate).

29995. Ceturtā svētdiena pēc
Lieldienas ir dziedāšanas svētdie-

na.

Lenca Sprediķu grāmata,
1764, 822.

SVĒTDIENA, LĪKSMOŠANAS

(Jubilat).

29996. Trešā svētdiena pēc Liel-

dienas ir līksmošanas svētdiena.

Lenca Sprediķu grāmata,
1764, 800.

SVĒTDIENA, LŪGŠANAS (Ro-
gate).

29997. Piektā svētdiena pēc
Lieldienas ir lūgšanas svētdiena.

Lenca Sprediķu grāmata,
1764, 843.

SVĒTDIENA, PAKLAUSĪŠANAS

(Exaudi).

29998. Sestā svētdiena pēc Liel-

dienas ir paklausīšanas svētdiena.

Lenca Sprediķu grāmata,
1764, 886.

SVĒTDIENA, ŽĒLASTĪBAS (Mi-
sericordias Domini).

29999. Otra svētdiena pec Liel-

dienas ir žēlastības svētdiena.

Lenca Sprediķu grāmata,
1764, 780.

SVĒTKU DIENAS.

30000. Tie piektā vakarā ne-

vērpj, svētī saulīti, tie gariem un

velliem svētī bluķu vakaru un

krustu dienas.

G. F. Stenders, Mazā Bībele, 1756. g.

30001. Katrīnas, Mārijas, Uguns-
diena un piekts vakars ir tādas

dienas, kas sievietēm jāsvin, tad

nedrīkst ne vērpt, ne šūt, ne adīt.

Gada grāmata, 1797.

30002. Jurģa, Andreja un Nik-

lāva dienas ir tādas, kurās gaiļi

jākauj. Katrīnas, Mārijas un

Ugunsdienas ir tādas, kad sievie-

tes nedrīkst ne vērpt, ne šūt, ne

adīt.
Latv. gada grāmata, 1797, 2,

42—3.
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30003. Jurģa, Andreja, Niklāva

un vēl citās dienās kāvuši gaiļus
un ar viņu asinīm aptraipījuši lai-

darus, kūtis, sliekšņus, palodās,

pakšus un pamatus.

Gada grāmata, 1797.

30004. Vēl tagad dažās katoļu

pirmdienā, otradienā un trešdienā

pēc lūgšanas svētdienas (25. apr.)

priesteri ar dūmu kvēpināšanu ...

staigā ap laukiem..., un ļaudīm ir

tā ticība, ka caur tādām lietām va-

rot krusu aizkavēt. Tās dienas

sauc par krusas dienām. Daudz

tādu tumšu ļaužu vēl ir mūsu

starpā, kas tic, ka burvji, sāls pūš-

ļotāji un raganas spējot uzsūtīt

jeb arī nogriezt krusu un bargu

gaisu, cilvēku un lopu slimības.

Tāpēc tiem ir savas krusas die-

nas, peļu dienas un, Dievs zin, kā-

di vēl citi ērmu svētki.

Latviešu draugs, piel. 1840, 7.

30005. Dažs blēņuticīgs, die-

vamžēl! To trešu bausli apsmej
vēl, Par pagānu paliek. Daudz dar-

badienas svētākas Viņš tur, nekā

tās svētdienas.

G. Bergmanis, 1809. g. Vid-

zemes dz. grāmatā, 652, 3.

30006. [Labs saimnieks ir tas,]
kas netur savās mājās pasvēdie-
nas un pārsvētkus, kā: jaunos
svētkus [Ziemassvētkus], visas

Mārijas un Jāzepa dienas, Jurus,
Jēkābus, Labrenčus, Bērtiņus, Mi-

ķēļus ar veļiem, Sprančus un Mār-

tiņus.
Latviešu Avīzes, 1823, 44.

30007. Jāņa diena, Pētera diena,
Sīman — Jūda diena, Mārtiņa die-

na esot mājā jāsvētī; bet pie kun-

ga darbā varot iet, jo tad visi grē-
ki paliekot uz viņa.

K. Šilings, 1832. g., Tirza.

30008. Labam saiminiekam va-

jaga būt, kas nekādas pasvētdienas
nesvētī, kā: kustoņu dienu, uguns-

dienu, saules atgriešanās dienu,

gariņu laiku un citas šādas blēņas.
Latv. ļaužu draugs, 1836, 135.

30009. Tas ir labs saimnieks,

kas nesvētī tādas pasvētdienas, kā

kustoņu dienu, ugunsdienu, sau-

les atgriešanās dienu, gariņu laiku

un daudz citas tādas blēņas.
Latv. ļaužu draugs, 1836, 133.

30010. Seno latviešu svinamās

dienas tagad izšķiras no citām

darba dienām tik ar sevišķiem
ēdieniem, kurus šinīs dienās taisa

un ēd. Darbu strādā tāpat kā ci-

tās darba dienās, izņemot tikai Jā-

ņa vakaru, kad laikākis met no

darba mieru. levērojams ir tas, ka

šādās dienās nav tomēr strādāju-
ši zināmus grūtākus darbus: vī-

rieši nav ar liniem strādājuši un

mežā braukuši, sievietes nav vēr-

pušas un dažreiz arī audušas. Zie-

massvētku atsvētē (t. i. Ziemas-

svētku nedēļas darbadienās), Teni-

sa un Ģēdurtas dienā ne vīrieši, ne

sievietes neesot strādājuši piemi-
nētos darbus. Sveču un Lasijas

•Lūcijas) dienu, Mārtiņa nedēļu,

gavēņu sējas ceturtdienas svētīju-
šas tādā kārtā tikai sievietes, Mik-

lāva (6. dcc.) un pa daļai Mārtiņa
dienu tikai vīrieši. Metenis, Pelnu

diena, Labrencis un Mīkālis jau
toreiz svinēti, tik sevišķus ēdienus

ēdot un parastas ceremonijas iz-

darot.

Etn. 1893. 111, 124. J. Ansbergs,
Ēvele.

30011. Par laika dienām sauc

tādas dienas, kuras veci ļaudis

svētīja, par piemēru: Tanīsu, Sve-

ču dienu, Pelnu dienu, Mīkāli, Lā-
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ranci un citas, un tais dienās viņi

nestrādāja, bet tagad jau vairs tās

nesvēta.
H. Skujiņš, Aumeisteri.

SVĒTKI.

30012. Trīs lielo svētku pirmās
dienās nedrīkst iet uz nāburgiem,
lai vasarā ganiem lopi neietu uz

nāburgu labību.

E. Kampare, Piebalga.

30013. Svētkos nedrīkst atstāt

laukā mazgājamas drēbes, jo tad

tās vilkači apmiezn.

A. Vaskis, Tukums.

SVĒTIE VAKARI.

30014. Svētie vakari bijuši no

Ziemassvētkiem līdz Trijukungu
dienai, kas turētas par pussvētdie-
nām. Dienā gan tad strādājuši

vieglākus darbus, bet vakarus svi-

nējuši. Šajos vakaros strādāt bijis
grēks. Ļaudis tad nodarbojušies
ar mīklu minēšanu.

B. Eriņa, Latgale.

SVIEDRI.

30015. Kam sviedri stipri ož,

tas ir ļauns, dusmīgs cilvēks.

K. Jansons, Plāņi.

30016. Kam sviedri stipri ož,
tas ir palaidnīgs, slikts cilvēks.

P. Š., Rīga.

SVIESTENES (Trollius europa-

eus).

30017. Kad govis ēd sviesta pu-

ķes jeb sviestenes, tad sviests tiek

dzeltāns. [Sal. gailenes.]

P. Š., Rauna.

30018. Kad sviesta puķes iesāk

ziedēt, tad jāsēj mieži.

A. Klause, Jaunpiebalga.

SVIESTS.

30019. Sviests jākuļ jauna mē-

nesī, tad tas nesaraujas.
L. Kluce, Jaungulbene.

30020. Sviests jātaisa sestdienas,

tad labi izdodas.

E. Laime, Tirza.

30021. Ja vakara sviestu taisa,

tad govis paliek ālavas.

L. Rone, Ikšķile.

30022. Sviestu taisot, saka šā-

dus vārdus: „Kopā, sviestiņ, kopā,
kā zemes zālīte, kā liepas lapiņa!
Tādas pilis augstiem mūriem to

sieriņu samūrēju, manas Dieva

dāvaniņas." Tā dzied, lai sviests

labi izdotos un lai velnu aizdzītu.

A. Bīlenšteina rokraksts, Blīdiene.

30023. Sviests jātaisa nevienam

nezinot un neredzot.

M. Zeltiņa, Vējava.

30024. Sviests jātaisa tur, kur

citi to neredz, lai tie sviestu neno-

burtu un neapvārdotu.
J. A. Jansons, Bīriņi.

30025. Sviestu griežot jeb ku-

ļot dzied: „Miltiņi, miltiņi, zirnīši,

zirnīši, pupiņas, pupiņas, tupulīši,

tupulīši, pa lielam gabalam, gaba-

lam!"
Arne, Pļaviņas.

30026. Ja grib, lai sviests izdo-

das labi un daudz, tad jāskaita,

viņu kuļot: „Pikā, mālā, manā

ķērnē, nāburga mātei tīras sulas!"

K. Skujiņš, Smiltene.
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30027. Sviestu taisot, saka: „Pi-
kā, mālā manā ķērnē, nāburgmā-
tēm suliņās."

K. Jansons, Plāņi.

30028. Kod svīstu nej, juo grib,
lai daudzi byutu, īguojējam juo-
soka: „Ibrauču ar muolu vazu-

mu." Bet nejējai juodzīd: „Cirku,
cirku gūvi slauc! klougu, klou-

gu svīstu nej."
C. Apšenieks, Bērzpils.

30029. Sviestu mellam kuiļam

apsola, kad tas sitot kopā neiet.

K. Jansons, Plāņi.

30030. Ja karstā laikā sviestu

kuļot, tas ātri nesaiet, tad jāno-

griež katrai govij viena šķēle mai-

zes. Maizē jāiespiež viena dzērv-

ace, kura pārgriezta trijās daļās,
un jāiedod govīm. Sviestu kuļot,
jāsaka šie vārdi:

~Kuļu, kuļu sviestiņu,

Mieloju Dieviņu,
Pakaru velliņu vadzitē."

K. Corbiks, Pampāļi.

30031. Kad nesaiet sviests, tad

ar kreisās kājas vīzi jāatvelk
māls.

O. Darbiņš, Birži.

30032. Sviesta taisītājam jāčūp-
stina lūpas tā, it kā viņš mazus

sivēnus sauktu.
K. Jansons, Plāņi.

30033. Sviestu kuļot jāgriež mu-

gura pret durvīm, lai neredzētu

kāda slikta acs, citādi sviests neies

kopā un tik maz varēs sakult.

P. Zeltiņa, Ikšķile.

30034. Ja grib nolaumētu svies-

tu pazīt, tad sviestam jāpārvelk
ar nazi krusts; nolaumētam svies-

tam radīsies krusta zīmē asinis,

labam ne.

LP 1894, V, 1. J. Lēmanis,

Liediķi.

30035. Sviestu piena laikā tai-

sīja katru sestdienu, vēlāk pār-

sestdienas.

Zemes Spēks, 1928, Bērzaune.

30036. Sviestu taisīja vai nu

piena kambarī, rijā, vai pagrabā,
lai lieka acs neredzētu un neno-

skaustu.

Zemes Spēks, 1928, 158, Bērzaune.

30037. Kad sviests ir tikko pa-

taisīts, tad ar karoti tam uzspiež
krustu. Kad to ieliek sviesta span-

nī, uzspiež krustu. Kad to liek

traukā ēšanai, atkal uzliek krustu.

M. Bīlenšteine, Dobele.

30038. Kad sviestu taisa, tad jā-
dzied: „Pikiem, makiem manā

ķērnē, viņu mātei klajās sulās!"

Tad sviesta būs daudz un sulu

maz.

G. Troica, Dzelzava.

30039. Lai izkultu no krējuma
daudz sviesta, tad nazis ar krustu

virsū jāiesprauž ķērnē.

T. Ķengā, Jelgava.

30040. Ja grib daudz sviesta,

tad govīm jādod katru reizi, kad

sadara sviestu, viena sviesta maize.

M. Macpāne, Alsunga.

30041. Ja taisa sviestu un grib,
lai daudz viņa iznāktu, tad jā-
dzied:

~Kaimiņienei klajas sulas,

Man tie sviesta kunkulīši."

R. Kalniņš, Lubāna.

30042. Sviestu kuļot, jārunā par

māliem, tad sviests labi sakulsies

un tas būs dzeltāns un ciets kā

māli.

A. Zālīte, Bērzpils.
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30043. leejot tur, kur taisa

sviestu, jāsaka: „Pikiem, komiem

manā ķērnē, laužu mātei pani-

ņas!"
A. Ozoliņa, Lubāna.

30044. Sviestu taisot, jāsaka:
Piķiem, māliem mana

ķērnē,

Kaimiņsievam klajam
sulām.

No sviestiņa krāsni situ,

Baltu pienu atstopē.

Arī: Baltu pienu kaudze metu.

E. Laime, Tirza.

30045. Lai sviesta būtu daudz,

tad sviesta kūlējai jāsaka: „Svies-

ta pika manā ķērnē, nāburg' Trī-

nei — suliņās."
B. Daņilovs, Kacēni.

30046. Sviests divreiz gadā ir

traks: ziemā tas sasalst, vasarā

izkūst.

K. Jansons, Plāņi.

30047. Sviestu cibiņā (bundulā)

liekot, jāmet krusts, un kad sviests

ielikts, ar karoti uz sviesta arī jā-

uzspiež krusts, tad velns to nevar

aiztikt un ēdot tas ies spēkā un

svētībā.

Alksnis-Zundulis, Naudīte.

30048. Nedrīkst ar maizes ku-

mosu ņemt sviestu, tad govis ba-

dās.

J. Krastiņš, Irlava.

30049. Ja sviests ir mīksts, tad

būs lietus.

Z. Akmentiņa, Lubāna.

Sviests sapni.

30050. Ja sieviete redz sapnī

sviestu jeb cūkas taukus, tad viņa
dabūs pērienu.

J. Kols, Ostseeprovinzen,
1841. 11, 32.

30051. Kad sieva redz sapnī
sviestu, tad vīrs to pērs.

G. F. Stenders.

30052. Ja sapni kuļ sviestu, tad

sagaidāma laime.

A. Dragone, Palsmane.

SVILPOŠANA.

30053. Ar svilpošanu sauc vel-

nu un vēju. [Sal. vējš.]

P. Š., Rauna.

30054. Kad svelpj, tad sauc vel-

nu.

Alksnis-Zundulis, Naudīte.

O. Freimane, Jaunrumbas

muiža.

30055. Svilpētajam velns uz

galvas danco.
V. Eglīte, Ērģeme.

30056. Ja rija vētī, tad jāsvilpo,
lai labs vējš pūstu.

A. Broža, Naukšēni.

30057. Vakaros bērniem neat-

ļauj svilpot, jo tad velns nākot.

A. Bīlenšteina rokraksts, Za-

ļenieki, Kandava un Aizdzire.

30058. Vakara nedrīkst svilpot,
tad velni nāks.

A. Bulene, Turaida.

30059. Kas par saules pakāpu

svilpo, tas sauc velnu.

A. Bīlenšteina rokraksts, Kazdanga.

30060. Vakaros nevar svilpot.
Ja tā darot, tad velni pa nakti nā-

kot sētā.

A. Korsaks, Ezere.

30061. Istabā nedrīkst svilpot,

tad velni danco.
A. Ruska, Rauna,
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30062. Briesmīgs grēks esot

svilpt istabā jeb citā kādā vietā,
kur dzīvojot cilvēki. Ar svilpšanu
izsaucot pašu elles kungu, kurš

nākot kā auka uz svilpotāju. Tanī

dienā dvēsele piederot velnam.

A. Skuja, Mālupe.

30063. Ja istaba svilpo, tad sa-

ka, ka velnu atsvilpot.
H. Krastiņa, Unguri.

30064. Vakarā nevajaga svilpt,
jo tad, gulēt aizejot, vels neliek

miera.

E. Līdeka, Lubāna.

30065. Kas istaba svilpo, tas

sauc velnus.

I. Indāns, Gārsene.

30066. Laivinieki bieži svilpj,
lai vējš būtu, viņi tic, ka svilpo-
jot atsauc velnu ar vēju.

A. Podniece, Ogre.

30067. Nevajag istaba svilpot,
tad velnu sauc.

L. Kleinberga, Svēte.

30068. Vakara nedrīkst istaba

svilpt, jo tad var atsaukt velnus.

A. Podniece, Lubāna.

30069. Ja istaba svilpo, tad aiz-

dzen mājas svētību.

V. Greble, Kalnamuiža, Valkas apr.

30070. Kas vakaros gulēt ie-

dams svilpo, tam velns rādoties

murgos.
K. Šilings, 1832. g., Tirza.

30071. Vakara nedrīkst svilpot,
tad velnu sauc.

J. Jaunsudrabiņš, Nereta.

30072. Vakarā nedrīkst svilpot,

jo tad velns danco.

K. Matisons, Talsi.

30073. Kad vakarā pēc saules

norietēšanas svilpo, tad velnu

sauc.

J. Treimans, Bērze.

30074. Vakaros nevajaga svil-

pot, tad nauda zūd no maka laukā.

P. Zeltiņa, Ogre.

30075. Ja svētvakaros svilpj,
tad pieskrej velns.

J. Fleišers, Skrunda.

30076. Pēc saules svilpojot, vel-

nu sauc.

F. Rozenbacha, Nīgranda.

30077. Kad mazi bērni istabā

svilpē, ta viņus tā izjoko, lai viņi
mestu mieru: „Kad tavai švilpītei
bērni, tad do man ar."

H. Skujiņš, Aumeisteri.

30078. Kas svilpo, tas sauc vē-

ju vai arī velnu.

L. Latkovskis, Latgale.

30079. Vakarā nedrīkst svilpt,

tad atsvilpjot velnus.
K. Corbiks, Valgunde.

30080. Vakara nedrīkst svilpot,
tad velns neļauj gulēt.

J. Cinovskis, Snēpele.

30081. Vakarā nedrīkst svilpt,

var piesaukt velnu.

O. Šulme, Embūte.

>> 30082. Dzīvoklī nedrīkst svilpt,

jo tad pēc gadiem var zaudēt visu

bagātību.
J. Cinovskis, Snēpele.

30083. Kad vakara svilpj, tad

velnu piemin.
K. Corbiks, Jelgava.

30084. Ja vakara svilpo, tad at-

sauc velnu.
M. Navenickis, Zasa.
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30085. Vakara nedrīkst svilpot,
tad velns nāk mājā.

P. Zeltiņa, Ikšķile.

30086. Kas daudz svilpo, tam

ūsas aug.
G. Stankeviča, Taurupe.

30087. Kad meitas svilpo, tam

aug ūsas.

A. Veiss, Penkule.

30088. Meitām nevajagot svil-

pot, tad ūsas uzaugšot.
B. Vinkmane, Jaunpiebalga.

30089. Vakara nedrīkst svilpot,
tad velns atskries.

J. Apsalons, Sēļpils.

30090. Kad sieviete vakara svil-

pē, tad spoki rādās.

Atbalss k. 1897. K. Kleķe-

ris, Skujene.

30091. Vakara svilpojot, atsauc

velnu.
A. Veiss, Penkule.

30092. Vakara laika nevar svil-

pot, tad atsauc ļaunus garus.

J. Cinovskis, Snēpele.

30093. Ja svilpodams piecelsies,
raudādams iesi gulēt.

A. Aizsils, Veckalsnava.

30094. Istaba nedrīkst svilpot,
tad ļauno (nelabo, velnu) aicina.

A. Aizsils, Veckalsnava.

30095. Ap pusnakti nav jāsvil-

po, citādi miroņus var atsaukt.

T. Dzintarkalns, Talsi.

30096. Dienvida nedrīkst svil-

pot, tad aicina nelabo.

A. Aizsils, Veckalsnava.

30097. Ja svētdienas svilpojot,
tad vellus saucot.

A. Korsaks, Ezere.

30098. Ja vakara svilpo, tad

piesauc velnu vai nelaimi.

T. Ķengā, Jelgava.

30099. Ja meža svilpo, tad sauc

velnu.

A. Miglava, Rīga.

30100. Vakara nevajagot istaba

svilpt, tad māja nodegot.
J. Skara, Jaunpiebalga.

30101. Meža nedrīkst svilpot,

jo tad vadātājs var piesisties.
A. Užane, Skujene.

30102. Nedrīkst pēc saules no-

iešanas svilpot — tā tad esot vel-

na saukšana.

J. Andriņš, Taurkalns.

30103. Meža nedrīkst svilpot,
tad notiek kas ļauns.

A. Miglava, Rīga.

30104. Ja svilpo, tad bads nak

maja.

P. Zeltiņa, Ikšķile.

30105. Istabā nedrīkst svilpot,

jo tad nāk velni klausīties.

E. Jēpe, Palsmane.

30106. Vakaros nedrīkst svilpot:

sapņos velnu redzēs.

J. A. Jansons, Sigulda.

SVĪRE (Micropus apus apus, L.).

30107. Kad balta svīre skrien

pa lauku, tad snieg.
Veca vārdnīca no 17. g. s.

30108. Svires nekad zemē neno-

laižoties un ūdeni nedzerot, tām

pietiekot ar gaisā noķerto kukai-

ņu šķidrumu.
P. S. jun., Rīga.
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SVĪŠANA.

30109. Kas ēdot nosvīst, tam

būs grūts mūžs.

K. Jansons, Plāņi.

30110. Kas ēzdams svīst, vai arī

kam rokas svīst, tam grūts mūžs.

E. Laime, Tirza.

30111. Svīšanai lietojot barenī-

tes jeb atraitnītes.

M. X., Sauka.

ŠARLAKS.

30112. Kad kāds slims ar šar-

laku vai dipteriti (difterīts), tad

istabā jātur vidū pārgriezti sīpoli,
kas slimību iesūcot.

H. Skujiņš, Smiltene.

ŠAUŠANA

30113. Ja ar skroti, kura iz-

ņemta no medījuma, šaujot, tad

tā vienmēr trāpot mērķi.

H. Skujiņš, Smiltene.

30114. Vārtu staba galā uzliek

pirmo dievmaizi un atrociņis tanī

šaun, lai katru zvēru un putnu var

nošaut.
K. Jansons, Plāņi.

30115. Ja sapnī dzird šāvienu,

tad dabūsi jaunas ziņas dzirdēt.

M. Zaube, Rīga.

ŠĶAUNADZE.

30116. Šķaunadzes ķeras pie

makšķeres tikai zirņu ziedamā

laikā.
K. Jansons, Plāņi.

ŠĶAVI.

30117. Ja kads šķauda, tad sa-

ka: „Dievs palīdz!"
A. Bīlenšteina rokraksts, Ze-

mīte. M. Bīlenšteine, Dobele.

30118. Kad cilvēks šķaudot, tad

nelabs gars pa degunu izskrejot;
lai tas neatnāktu atkal atpakaļ,
tad jādod Dievpalīgs.

G. Pols, Baldone.

30119. Ja kāds nošķaudās, tad

jāsaka: „Dievs palīdz!" Ja tā ne-

saka, tad velns var pārsteigties un

paņemt šķaudienu līdz ar šķaudī-
tāja dvēseli.

A. Zavicka, Sātiņi.

30120. Šķaudot jāsaka Dievpa-

līgs, lai velns nepieraksta šķaudī-
tāju savā grāmatā.

K. Corbiks, Valgunde.

30121. Ja kāds šķauda, tad ot-

ram jāsaka: ~Dievs palīdz!" citādi

šķaudītājam var velns kaitēt.
P. Š., Rauna.

30122. Ja bērns šķaudot, tad va-

jagot sacīt: „Dievs palīdz!"
H. Skujiņš, Smiltene.

30123. Ja tūlīt pēc šķaudīšanas
kādam pasaka: „

Velns parauj!"
tad šķaudītājam ar to var nodarīt

kādu nelaimi. Var novēlēt arī ve-

selību, sakot: ~Dievs palīdz!" Pēc

laulāšanas kādam vienmēr jāturas

līgavas tuvumā, lai, tai šķaudot,

pateiktu: „Dievs palīdz!" Pretējā

gadījumā, t. i. ja kāds dabū pa-

teikt: „Velns parauj!", visa nāka-

mā laulības dzīve samaitāta. Šis

paradums bijis vēl pilnā spēkā 20.

g. s. sākumā. To piekopjot dažās

vietās arī vēl tagad.
J. A. Jansons, Upesgrīvas

pag. Uguņciems.
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30124. Ja svētdien šķauda

nāks viesi, pirmdien — dabūs dā-

vanas, otardien — kāds raudinās,

trešdien — kāds mīlē, ceturtdien

— kāds slavē, piektdien — kāds

iepriecinās, sestdien — kāds ap-

skauž.
A. Podniece, Ogre.

30125. Ja svētdiena šķauda,
viesi gaidāmi.

E. Kraulīte, Embūte.

30126. Ja svētdienas rīta šķau-
da, tad sagaidāms ciemiņš.

M. Driņķe, Ranka.

30127. Kad svētdienas rītu no-

šķaudās priekš ēšanas, tad tanī

svētdienā gaidāmi patīkami viesi.

V. Krieviņš, Daugmale.

30128. Ja pirmdienā šķauda —

dabū dāvanu, ja otardienā šķau-
da — būs jāraud, ja trešdienā

šķauda — kāds mīlē, ja ceturtdie-

nā šķauda — kāds slavē, ja piekt-
dienā šķauda — kāds iepriecina,

ja sestdienā šķauda — kāds ap-

skauž, ja svētdienā šķauda — viesi

nāk.

60 g. v. O. Pidriķa, Sauka.

30129. Kad pirmodien šķauda,
tad dabūn dāvanas; kad otrdien,

tad tiek rūdināts; kad trešdien, tad

mīlēts; kad ceturtdien, tad slavēts;

kad piektdien, tad iepriecināts;
kad sestdien, tad apskausts; kad

svētdien, tad ir viesi gaidāmi.

R. Bērziņš, Džūkste.

30130. Kad pirmdienas rītā jā-
šķauda, tad dabūs dāvanas; otr-

dienas rītā — būs nepatikšanas;
trešdienas rītā — tiek mīlēts; ce-

turtdienas rītā — būs bēdas; piekt-
dienas rītā — laime; sestdienas

Rita — darbi neveiksies; svētdie-

nas rītā — būs ciemiņi.

L. Kundziņa, Talsi.

30131. Ja pirmdiena šķauda, tad

tai nedēļā dabū vēstuli.

T. Dzintarkalns, Talsi.

30132. Ja otardien no rīta no-

šķaudās, tad dabūs raudāt.

M. Macpane, Alsunga.

30133. Kas sestdienas rītu no-

šķaudās priekš ēšanas, tam notiek

kāds zaudējums.
V. Krieviņš, Daugmale.

30134. Ja šķaudās pirmdienā,
dabū dāvanas, otrdienā — tiek ap-

runāts, trešdienā — tiek mīlēts,

ceturtdienā — slavēts, piektdienā
— iepriecināts, sestdienā — ap-
skausts, bet svētdienā — viesi gai-
dāmi.

E. Metuzals, Rīga.

30135. Ja gulta guļot nošķau-

dās, būs viesis.

M. Ozole, Ropaži.

30136. Kad no rīta šķauda, tad

sagaidāma laime.

M. Driņķe, Ranka.

30137. Ja rītā pirms brokastīm

nāk šķaudas, tad dabūs tai dienā

redzēt kādu cilvēku, kas nav ilgi
redzēts.

L. Daugaviete, Smiltene.

30138. Šķaudīšana nozīmē tais-

nību.
O. Darbiņš, Birži.

30139. Ja ko doma un iešķau-

dās, tās domas ir pareizas.
V. Saperovs, Vecpiebalga.

30140. Ja izsaka kādu vārdu un

pēc tam nošķaudās, tad tā ir bijusi

patiesība.
A. Pelēcis, Jaunpiebalga.
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30141. Ja kautko stāsta un uz-

nāk šķaudas, tad tas ir taisnība.

I. Kažoka, Lubāna.

30142. Ja kāds nošķaudās, tad

piepildīsies tas, ko otrs tai brīdī

domā.

A. Sķēre, Skaistkalne.

30143. Ja par ko domājot uz-

nāk šķavi, tad tas piepildīsies, par
ko ticis domāts.

J. Lazdans, Kalupe.

30144. Kad pēc runuotuo nū-

šķaudēj, tad byus taisnība ru-

nuota.

C. Apšenieks, Bērzpils.

30145. Ja ko domājot un ja tanī

pašā acumirklī nākot šķavas, tad

domātais visādā ziņā piepildīšo-
ties.

A. Skuja, Mālupe.

30146. Kad šķavi nak domājot,
tad tas, ko domā, piepildās.

P. Š., Rauna un Riga. K.

Jansons, Plāņi.

30147. Ja šķauda, tad tas ir tais-

nība, ko tajā brīdī domā.

K. Corbiks, Jelgava.

30148. Ja runājot viens šķauda,
tad saka, ka viņš niekus runā.

K. Jansons, Plāņi.

30149. Ja kāds ko stāsta un pēc
tam viņš pats vai kāds cits no-

šķaudās, tad sacītais ir tikai nieki.

J. Cinovskis, Alsunga.

30150. Kad šķauda, tad viss, kas

tai brīdī tiek runāts vai domāts,
ir nieki.

K. Corbiks, Valgunde.

30151. Kad šķavas nak un ot-

ram valodā šķaud, tad šis melojis.
B. Blumbachs, Lībagi.

30152. Ja runājot kādam uznāk

šķavas, tad runāto aizšķaudot, t.

i. tas nenotiekot, ko stāstot, vai ar

stāstītais nav patiesība.
M. Stala, Kaltene.

30153. Ja viens runā un otram

tanī brīdī jāšķauda, tad tas rāda,

ka runātājs melo.

K. Matisons, Talsi.

30154. Šķavi kad nāk, tad jāsa-
ka: „Di.. (caca) spaļos, kamēr

verd!" [Sal. gavēnis.]
P. Š., Rauna, K. Jansons, Plāņi.

30155. Kad aizšķauda, tad zveja
neizdodas.

Jura gāju, šķavas naca,

Pretim gāju, nebēdāju;
Piecu pāru ošu irkles,

Vēl bij tēva padomiņš.
LD 30761.

30156. Ja trīs reizes no vietas

šķauda, tad dabū dāvanas vai arī

kādu jaunu ziņu.
T. Ķengā, Jelgava.

ŠĶETRA.

30157. Jaunas meitas, dzīvoda-

mas

Šķetrai zaru nelauziet:

Mīļa Māra goves slauca,

Šķetrā kāra slaucenīti.

LD 29168.

ŠĶĒRES.
30158. Ja šķēres kādam dāvina,

tad ar to cilvēku saķildojas.
E. Druvnese, Irlava.

30159. Ja šķēres vai dzirkles at-

vērtas pamet, tad velns mājā nāk.

V. Hazena, Nītaure.
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30160. Ja šķēres nokrīt uz viena

gala, tad tas nozīmē nelaimi.

F. Gruzīte, Lubāna.

30161. Ja šķēres nokrīt un ie-

duras grīdā ar asiem galiem, tad

ir sagaidāmi ciemiņi.
V. Dzilna, Rembate.

30162. Ja šķēres nokrīt, tad sa-

gaidāms darbs.
L. Zvaigzne, Gaujiena.

30163. Kad šķēres krizdamas

ieduras ar galiem zemē, tad gai-
dāms steidzošs darbs.

G. Stankeviča, Dzelzava.

30164. Šķēres nedrīkst atstāt

vaļā, jo tad nāk velns.

L. Zvaigzne, Gaujiena.

ŠĶIRGĒĻI.

30165. Šķirgāji gan mīlē cilvē-

kus, bet lopiem viņi ir kaitīgi, kā-

dēļ tie ir no kūtīm jāizdzen.
S. Gūberts, 1688.

30166. Pastāv uzskati, ka ķir-
zakai nedrīkst sviest ar akmeni, jo
tad jēri nepadodoties.

Skolotāji, Rīga.

30167. Šķirgālis var viegli iz-

ārstēt nosistu čūsku. Naktī viņš
pienes derīgas zāles, iekož čūskai,
lai zāles tai tiktu iekšā. Tā nosistā

čūska atkal atdzīvojas.
F. Brīvzemnieks, 1881, VI, 201.

30168. Šķirgālis esot čūsku dak-

teris. [Skat. čūska.] Kad šķirgālis
atrod nosistu čūsku, tad viņš vai-

manā: „Māsiņ', māsiņ'!" Ja arī

čūska ir sasista gabalos, tad šķir-
gālis sanes visus gabaliņus kopā
un izlien tiem cauri, pēc kam čūs-

ka paliek atkal dzīva.

K. Jansons, Skulte.

30169. Ja redzot čūsku un ne-

nositot, tad saule trīs dienas no-

raudot. Bet ja ķirzaku atstājot dzī-

vu, tā deviņas dienas sērojot. Tau-

ta tic, ka saules dēls arī esot no

tās kodiena miris. Ja saule kādas

dienas nespīd, tad saka: „Nu jau
kāds nav jaudājis ķirzaku nosist."

V. Piģene, Pociems.

30170. Kam ķirzata uz kājas uz-

miezn, tam kāja pūst.

K. Jansons, Viļēni.

30171. No ķirzakas ceļoties spi-
tālība. Kur tā kožot, tā vieta sā-

kot pūt un trūdēt, līdz miesa no-

krītot no kauliem.

V. Piģene, Pociems.

30172. Ķirzakas nedrīkst sist,

tad aitas sprāgst.

M. Valtere, Tērvete.

30173. Ķirzakas neesot brtv sist,

tad sprāgstot aitas.

J. Niedre, Džūkste.

ŠĶIRŠANA NO KRŪTS.

30174. Puika no pupa jāšķir

pillā mēnesī.

K. Jansons, Plāņi.

30175. Pilnā mēnesī nevajaga

mazus bērnus atšķirt no krūts, tad

nebūs tam bērnam lielas krūtis.

M. Ķaupelis, Nīca.

30176. Puisēns jāatšķir trīs die-

nas veca mēnesī, tad tas esot go-

dīgs un neesot kaislīgs uz meitām,

G. Pols, Vecgulbene.

30177. Puika no pupa jāšķir

trīs dieni vecā mēnesī, kad ar sēk-

lu uz tīrumu neiet, lai tas nav sēk-

līgs.
K. Jansons, Plāņi.
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30178. Vīriešu kārtas bērnus

vajaga trīs dienas jaunā mēnesī

šķirt no krūts, tad tie nav traki

uz meitām.
E. Zariņa, Cena.

30179. Meitene no pupa jāšķir
trīs dienas pēc pillā mēneša.

K. Jansons, Plāņi.

30180. Meitene no pupa jāšķir
trīs dieni jaunā mēnesī.

K. Jansons, Plāņi.

30181. Meitenes vajaga atšķirt
no ciča trīs dienas jaunā mēnesī,

tad būs viegli mēneša ziedi un ilgs
tikai trīs dienas.

J. Apsalons, Sērpils.

30182. Meitenes atšķīra no krūts,

kad bija trīs dienas jaunā mēnesī,

jo tad esot skaistas un augot jau-
nas.

G. Pols, Vecgulbene.

30183. Meitene no pupa jāšķir
trīs dieni jaunā mēnesī, kad vēl

ar izkaptīm uz lauku neiet, lai

meitenēm nav graižu.
K. Jansons, Plāņi.

30184. Sieviešu kārtas bērni jā-

šķir no krūts trīs dienas jaunā mē-

nesī, tad tie izaug skaisti.

E. Zariņa, Cena.

30185. Bērnus nedrīkst šķirt no

krūts sulu mēnesī, tad krūtis tek.

K. Biša, Vijciems.

30186. Bērnu labprāt šķir priekš
gavēņa.

Birkvalde, Lielsatiķi.

30187. Ja bērnu atšķir no krūts

putnu sanākšanas laikā, tad tas

būs pļāpīgs, ja siena laikā, tad —

negants, ja rudenī, klusā laikā,

tad — kluss, neveikls valodā.

Fr. Vāvere, Koknese.

30188. Senāk labprāt šķīra pa

miesmesi, t. i. to svētdienu, ar ko

septiņas nedēļas uz Lieldienām ga-

vēni uzjēma (tagad to sauc Vast-

lāvju svētdienu).
K. Pētersons, Raņķi.

30189. Bērnu no pupa nešķir

pavasarī, kad ūdeņi vaļā (plūdu

laikā).
K. Jansons, Plāņi.

30190. Bērnu no pupa nešķir
sulu un lapu mēnešos. Ja meiteni

nošķir no pupa sulu mēnesī, tad

meitenei ilgi mēnešu ziedi.

K. Jansons, Plāņi.

30191. Bērnu nešķir, kad koki

zied, lai tas neaugtu greznīgs; ne-

šķir, kad putni pārojas, lai ne-

augtu palaidnis.
Kuplais, Kuldīga.

30192. Bērnu no pupa nešķir
koku ziedamā laikā, lai bērnam

nav ziedaina mute.

K. Jansons, Plāņi.

30193. Meitenes no krūts vaja-
got atšķirt ziedu laikā, lai viņas
būtu vienmēr smukas un ziedo-

šas; ja atšķirot rudenī, lapām bir-

stot, tad viņas esot kā nodzeltēju-
šas lapas.

A. Bundža, Rubene.

30194. Pavasari, kad putni pā-

rojas, nevar bērnu šķirt no krūts.

Reķis, Renda.

30195. Kad putni taisa ligzdas,
kad aitas sāk tecēties (pāroties),
bērnu nešķir.

K. Pētersons, Raņķi.

30196. Mātes bērnus atšķīra no

krūts tādā laikā, kad vēl neviens

nebija darbojies ar izkaptīm, jo
tad šinī laikā tie sevi nesakrop-

ļojot.
G. Pols, Vecgulbene.
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30197. Bernu no pupa nešķir

sējamā laikā.
K. Jansons, Plāņi.

30198. Bērnu nedrīkst atšķirt

no krūts pļaujamā laikā, jo tad

būs viņam aizgriezta valoda (ne-

skaidra).
J. Apsalons, Sērpils.

30199. [Bērnu] nešķir [no krūts]
rudeni buku (tekuļu) laikā, t. i.

kad aitas sāk tecēties, un pava-

sari, kad puķes zied.

Birkvalde, Lielsatiķi.

30200. Bērnus nedrīkst no krūts

šķirt lapu birstamā laikā, tad bēr-

ni bailīgi.
K. Biša, Vijciems.

30201. Ja bērnu no pupa šķir,
kad kokiem nav lapu, vai uz ze-

mes nav sniega, tad bērns daudz

drēbju plēsīs.
K. Jansons, Pilda.

30202. Bērns no krūts jāatšķir
uz reizi, ja atšķirs pa ilgāku laiku,
tad būs nelabas acis (ļaunums no

skatīšanās).
J. Apsalons, Sērpils.

30203. Māte bērnam ilgi pupu

dod, lai tai žigli jaunumi neķeras:
lai vīrs viņu neapgrūtina.

K. Jansons, Plāņi.

30204. Bērnus turēja pie krūts

līdz divi gadi vecus.

G. Pols, Vecgulbene.

30205. Jo jaunāku bērnu atšķi-
rot no krūts, jo labāk; vislabāki

esot šķirt pusotra gada vecumā,

tad lēta galva: ieņemas ātri darbā

un grāmatā. Ilgi zīdīt neesot ne-

kāds labums, lai gan dažas mātes

to darot.

Birkvalde, Lielsatiķi.

30206. Pēdīgo reiz bērnam pupu
dodot mātei kājas uz ķiegaļa jā-
tura, lai bērnam zobi nesāp.

K. Jansons, Plāņi.

30207. Pēdējo reizi bērnus zī-

dot, tie jāliek uz akmeņu mūriņa,
tad bērniem būs stipri zobi.

A. Šeitiņš, Taurene.

30208. Kad mazus bērnus no

krūts šķir, tad vajagot sēdēt uz

akmens, jo tad bērnam augot stipri
zobi.

K. Biša, Vijciems.

30209. Pēdējo reizi bērnus zī-

dot, tos vajaga likt uz akmeņa

mūriņa, tad tiem būs stipri zobi.

E. Zariņa, Cena.

30210. Kad bērnu no pupa šķir,
tad bērnam saka, ka garais na-

bags pupu aiznesis.

K. Jansons, Plāņi.

30211. Kad bērnu no krūts šķir,
tad vajaga paņemt saliecamu nazi

un vaļēju palikt zem krūts, tad,

kad bērns beidzamo reizi beidzis

ēst, saliekt nazi un nolikt uz

plaukta. Tad bērns ir mierīgs un

vairs neliekas par to ne zinis.

V. Priedīte, Rencēni.

30212. Pupa šķirības bērnam

jātaisa lielākas kā krustības, lai

viņam būtu bagāts mūžs.

K. Jansons, Plāņi.

30213. Agrākos laikos, kad māte

šķīra bērnu no krūts, šķirību die-

nai izvārīja tikai biezu putru, ar ko

mājeniekus pacienāja. Tagad taisa

lielāku godu ar vairāk viesiem. Kad

viesi maltīti paturējuši, viens no

tiem slepeni apģērbās kaut kā ēr-

mīgi par būzēli, piegāja pie mātes

un, bērnam redzot, likās atņemot
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mātei cici un aiznesot projām jeb
arī atdodot to sunim, kurš tad jau
iepriekš pagādāto gaļu arī kāri no-

rija. Bērnam nemanot viņš iebāza

mātei azotē susekli, kas mazajam
sabadīja rociņu un mutīti, ja tas

taču pēc krūts tiecās. Pēc tam uz-

lika uz galda maizi, naudu un grā-
matu, pieveda klāt bērnu un lū-

koja, kuru no šīm trim lietām

bērns ņems papriekšu. Ja bērns

ķēra papriekšu pēc grāmatas, tad

sprieda, ka tas būšot liels grāmat-
nieks un dievvārdnieks; ja pēc
maizes, tad tam pieaugušam būšot

papilnam maizes; ja pēc naudas,
tad tas būšot savā dzīvē bagāts ar

naudu.

M. Dandēns un J. Upīte, Ga-
tarta. P. Š., Rauna.

30214. Māte zīdījusi bērnu, ja
tas puisēns, divi gadi, ja meitene,

pustreša gada. Šķirībām taisīja se-

višķu gaļu biezā putrā. Pēc maltī-

tes piegāja pie mātes kāda vece-

nīte un, bērnam redzot, likās no-

griežot cici un pametot suņam.
Tad māte iebāza slepeni azotē gal-
vas susekli un, kad bērns sniedzās

pēc krūts, tad sabadīja rociņas un

mutīti, sacīdama, ka tagad būzēlis

esot pie ciča. Bērniņu priecinā-
dami viesi metuši mazajam ķešā
katrs pa petakam.

A. Ģēģeris, Vecpiebalga.

30215. Kad atšķir bērnu no pu-

pa, tad tai viņas dūlīšam jāap-
mauc krekls uz ļauno pusi ar mu-

guru priekšā, jāaizmet bērnam trīs

deviņi krusti, jānoskaita trīs reiz

tēva reiza un jāsaka: „Bērniņ, ej
nu savā maizītē!"

K. Jansons, Plāņi.

30216. Atšķirības nereti ielūdza

īsteniekus un sievas, kuras bija lī-

dzējušas bērniņu vākt. Uzģērba
bērnu, apklāja galdu un pagodēja
visus. Pazīda bērnu pēdīgo reizi

stāvus, iesauc suni, izvelk no azo-

tes gabaliņu gaļas vai maizes, ie-

dod tam un saka, ka tits tagad at-

dots sunim. Dažas mātes aizbāž

susekli, lai bērns pēc tita raudzī-

dams sadurstītu rociņas; vēl da-

žas uzberot titam pipurus virsū.

Teicējas meita Anna nosmērējusi
titu ar zilo pervi, rādījusi un tei-

kusi bērnam, ka suns saēdis.

K. Pētersons, Raņķi.

30217. [Kad bērnu šķir no krūts,

tad] iebāž azotē kažoka ādu vai ko

asu [un saka bērnam]: „Nebāz

rociņas azotē, tur ir bubis."

Sermule, Līvbērze.

30218. [Šķirot no krūts] apsēja
bērnam sevišķu izšūtu kabatu, ku-

rā ielika nazīti, naudu, baltmaizi.

— Cits bērns arī pats atšķiras. Mā-

tei, kas zīdīdama atkal tapusi tā-

da, piens vairs nav labs un bērns

tad pats atstājas no zīšanas.

K. Pētersons, Raņķi.

30219. Kad bērnu no pupa šķir,
tad izcep maizes kukuli, kurā ie-

liek trīs lietas: olu, naudu un svēt-

bildi. Tad ļauj to kukuli bērnam

aizkārt. Ja bērns pirmo aizkar
olu, tad viņš būs strādīgs, ja nau-

du, tad dzērājs, ja svētbildi —

dievbijīgs.
K. Jansons, Pilda.

ŠĶOBRE (zutiņš).

30220. Ja ieliek škobri (zivs no-

saukums) jaunā katlā, kurā vēl ne-

kas nav vārīts un pēc tam ierok

zemē, tad viņš pārvēršas par nā-

vīgu čūsku, kura, ja iekož cilvē-

kam, tad tas pēc pāris dienām no-

mirst.
A. Aizsils, Lubāna.
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ŠĻUPSTĒŠANA.

30221. Kas nobīstas, tas šļup-
stis runā.

K. Jansons, Viļeni.

30221a. Kad mazs bērns runā

šļupsti (neskaidri), tad lieliem ne-

vajag atkārtot, jo tad bērni ilgi

šlupstījot.

M. Klause, Jaunpiebalga.

ŠŅIBIS (yviHT — MepHbiin).

30222. Kad šnibji bļauj, tad būs

lietus.

K. Lielozols, Nīca.

30223. Kad šņibji svilpo, tad

būs lietus.

J. Tupesis, Nīca.

ŠĶĪSTĪŠANĀS.

30224. Katoļu sievietes pēc dzem-

dībām iet baznīcā šķīstīties. Pirms

tā nedrīkst apmeklēt baznīcu. Šā-

du baznīcas apmeklēšanu sauc par

pirmajām reizēm. Ar pirmajām
reizēm uz baznīcu brauc zirgā
māte ar bērnu un viņa tēvu. Pa-

rasti ved līdz alus muciņu un ēdie-

nus un pacienā radus un pazīsta-
mus. Ja bērns ir zēns, tad māte

pēc 6 nedēļām iet baznīcā, ja mei-

tene, tad pēc 8 nedēļām.
B. Eriņa, Latgale.

ŠĶŪNIS.

30225. Šķūnī priekš labības bā-

šanas vajaga ielikt kaktā akmeni,

jo tad peles kožas akmenī un neēd

labības.

I. Kažoka, Lubāna.

ŠŪPĀKLES.

30226. Ja kāds, kas agrāk taisī-

jis šūpoles, tās vairs neceļ, labie

gari atriebjas pie viņa lopiem.

Bērziņš, Ropaži.

ŠŪPOŠANĀS.

30227. Šūpolēm jāļauj nostāties,

tad noziedēs lini.

K. Corbiks, Ozoli.

30228. Ja sapnī šūpojas uz aug-
stām šūpulēm, tad sagaidāms vē-

jains laiks.

M. Zaube, Riga.

ŠŪPULIS.

30229. Bērniņu tikmēr neliek

šūpulī, kamēr tas nav nokristīts.

K. Silings, 1832. g., Tirza.

30230. Berna šūpuli taisīja no

egles, bērza un liepas kokiem.

G. Pols, Vecgulbene.

30231. Šūpuļa auklas vijot, ne-

vajaga tās braucīt, citādi bērni,

lieli izauguši, gulēdami krāc.

Atbalss k. 1897. K. Kleķeris,

Skujene.

30232. Ja par bērnu šūpuli pār-
laižas vista, lai arī šūpulī nebūtu

bērns, tad bērns vairs negulēs mie-

rīgi.
J. Jansons, Riga.

30233. Pirmā bērna krustībās

kūmām jāgādā šūpolis. Ja bērna

tēvs šūpoli jau pagādājis, tad kū-

mām par to jāaizmaksā šūpoļa

taisītājam. Ja šūpoļa vēl nav, kū-

mas paši tūdaļ iet pie darba: citi

no krijas taisa šūpoli, citi atkal

vij valgus, ar ko šūpoli pakārt.

Kr. Kalniņš, Jaunjelgava.
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30234. Pēc tam kūmi kāra šū-

puli, pie kam šā rīkojās: papriekšu
lika bērna šūpulī kaķi un to izšū-

poja it kā jokodamies, laikam lai

būtu bērnam gaišas acis kā ka-

ķam. Pirmie salmi tikuši ņemti
bērna šūpuļa maisiņam no sivēnu

migas, tie labākie un sausākie, lai

bērns gulētu mierīgi kā sivēns mi-

gā. Šis izdarījums ir senatnes at-

miņa, vēlākā laikā tikai reti pirt-
nieciņi vēl tā darījuši.

K. Bika, Gaujiena.

30235. Kad šūpolis ir pakārts,
tad atnes no kūts cūku migas sal-

mus un ieliek tos šūpolī, lai ma-

zais maigi gulētu. Tad ieliek bēr-

nu šūpolī un visi kūmas saķeras
rokās un sāk bērnu šūpot, dažādas

piederīgas dziesmas dziedādami.

Pirmajā šūpolī šūpo arī visus nā-

košus bērnus.

Kr. Kalniņš, Jaunjelgava.

30236. Šūpulī ielikuši vispirms
akmeni, lai tanī saietu visas Jau-
nas valodas.

P. Dambītis, Ērgļi.

30237. Šūpuļa cisās 3 šķipsni
cūku migas iebāž, lai bērns guļ

mierīgi kā sivēns.

K. Jansons, Plāņi.

30238. Šūpuļa cisām pielika
klāt kādu mazumiņu salmu no cū-

ku migas, lai bērns mierīgi guļot.
M. Dandens un J. Upīte, Gatarta.

30239. Pirmo reižu bērnu šū-

pulī liekot, jāieliek papriekšu pa-

galvī cūkas miga, tad bērns gulēs
kā sivēns.

J. Bajārs, Meņģele.

30240. Ja bērns neguļ, tad jā-

ņem kāds salmiņš no cūku migas,
tad bērns guļ kā sivēns.

K. Str. no 80 g. v. Cerbuku

matēs, Kraukļi.

30241. Bērna guļamā maisiņā

jāieliek kādi salmi no cūkas mi-

dzeņa, lai viņš labi guļ.

P. S., Rauna.

30242. Pēc kristībām kūmi nes

šūpulī sivēnu, lai bērns mierīgi

gulētu.
V. Spandegs, Pociems.

> 30243. Kaķītis jāieliek šūpulī,
lai bērns guļ kā kaķītis, šūpulī

ņurdēdams.

K. Str. no 80 g. v. Cerbuku

matēs, Kraukļi.

30244. Kad krusttēvi bija pie-
sējuši kārti un pakāruši šūpoli,
kurš arī kūmām pašiem bija jāpa-

gādā, tad krustmātes atnesa cisas

un pataisīja vietu. Nu pienāca
vecmāte ar bērnu un, šūpoli pašū-

pojusi, ielika dziedādama maziņo

šūpolī.
P. Bļaus, Ērgļi.

30245. Krustmāte uztaisa jau-
nam pasaules pilsonim pirmo gul-
tu, apklāj ar jaunu paladziņu un

segu un ieliek bērnu iekšā, tad

dziedādami iešūpo bērnu.

S. Novickis, Ilūkste. RKr. 11.

30246. Kad šūpulis bija gatavs,
tad vecas sievas dziedādamas ai-

cināja, lai met bērnam šūpuļa jeb

zobiņu naudu. Krusttēvi meta šū-

pulī naudu, krustmātes paladzi-

ņus, zeķītes, krekliņus, cepurītes

ar raibām bantēm apšūtas, bērna

tinamo jostu no villāna dzijas adī-

tu un citas lietišķas dāvanas.

Sams, Lejasciems.

30247. Krustmāte pataisa šū-

polī mīkstu guļu un izklāj ar la-

katiem, krusttēvs un citi kūmi

iemet tajā šūpoļa naudu. Pēc tam

krustmāte liek bērniņu šūpolī un

dzied kādas piederīgas dziesmas.

Simenovs, Dole.
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30248. Kad šūpuli uzsēja, tad

pielika to pilnu ar dāvanām.

Krustmātes apsien šūpulim savas

deviņu dzīparu austās jostas un

paklāj baltu linu paladziņu, un

krusttēvi vēl uzliek spilveniņu.
Kad viss gatavs, vīra māte pienes
arī bērnu, vīstola lakatiņiem sa-

tītu.

K. Barons, Jelgava.

30249. Mājā krusttēvi vēl novi-

ja auklas, ienesa līksti istabā, pie-

sēja to vidū pie dziedēs un pakāra
līksts galā šūpuli. Vispapriekšu
lika šūpulī kaķi vai suni, tad citu

kādubērnu un beidzot pašu krust-

bērnu. Nu vecmāte ar citām mā-

miņām nosēdās šūpulim blakus

un aicināja pa kārti visus krus-

tībniekus pie dāvanu mešanas.

Krusttēvi meta naudu, krustmā-

tes dažādus drēbju gabaliņus. Dā-

vanu mezdams ikviens bērnu pa-

šūpoja.
A. Ģeģeris, Vecpiebalga.

30250. Kad šūpuli piesējuši, tad

pirmo ielikuši tādu bērnu, kurš

jau runā, izšūpojuši un iedevuši

tam naudas gabaliņu. Tad tur ie-

likuši nokristīto bērnu, kuram at-

kal krusttēvi dāvinājuši naudu.

J. Rubenis, Ērgļi.

30251. Kad šūpolis bija uz-

kārts, tad tanī ielika kādu labi

paaugušu bērnu, lai iešūpo šūpoli.
Pēc šūpošanas tam iedeva naudu.

Tad lika īsto bērnu iekšā, kuram

kūmas meta naudu.

J. Rubenis, Bērzaune.

30252. Bērniņu ielika šūpulī un

piesēja pie šūpuļa kulīti, kurā

kūmas meta naudu, kas tad pali-
ka bērna mātei.

Mangulis, Lazdona.

30253. Bērnu pirmo reiz šū-

pulī liekot, ir jārunā jeb jādzied,
citādi bērnam būs aizsmakusi

balss.

P. Š., Rauna.

30254. Aizsmakusi es dziedāju,
Aizsmakusi gavilēju:
Māte mani ielikusi

Bez vārdiņa šūpulī.
LD 435.

30255. Kad bērnu lika pirmo
reizi šūpulī, tad zem galvas lika

dziesmu grāmatu un šūpuļa kat-j

ros sānos maizi ar sāli, lai bērns

būtu gudrs un bagāts.
G. Pols, Mežotne.

30256. Kad bērnu pirmo reiz

šūpulī liek, zem pagalvja jāliek
dziesmu grāmata, lai kāds ļau-
nums nepiesistos. Jāliek nauda

un maizes gabaliņš, lai būtu, bēr-

nam pieaugot, bagātīga dzīvošana.

H. Skujiņš, Smiltene.

30257. Kad bērnu liek pirmo
reizi šūpolī, tad jāliek klāt maize

un nauda, lai ir gudrs un bagāts.
Neliec mani, māmulīte,

Bez ziediņa šūpulī,
Liec maizīti, liec naudiņu,
Liec gudro padomiņu.

G. Pols, Beļava.

30258. Neliec mani, mamuļīna,

Bez ziediņa šūpulī!
Liec naudīnu, liec mai-

Liec gudro padomīnu.
J. Banazis, Nīca.

30259. Bērnu kad liek pirmo
reizi šūpulī, tad tam jāpaliek svē-

ta grāmata zem galvas, lai ļauni

gari netraucē bērnu.

G. Pols, Vecgulbene.
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30260. Maza bērna šūpuļa galv-

gali noliek uz tukšumiem (zieme-

ļiem).
H. Skujiņš, Smiltene.

30261. Kad bērnu pirmo reizi

liek šūpulī, tad liek līdzi baltu

naudu, tad bērnam aug balti zobi.

A. Aizsils, Vietalva.

30262. Jaunpiedzimušam bēr-

nam šūpulī jāieliek nauda, maize

un grāmata kā zieds, lai bērns

būtu nākotnē bagāts ar naudu,

maizi un gudrību.
M. Poriete, Lubāna.

30263. Pirmo reiz bērnu šūpulī
liekot, jāliek pagalvī: zēnam brun-

či, meitenei bikses, tad būs pie-
krišana.

E. Laime, Tirza.

30264. Kad tukšu bērna šūpuli

šūpo, tad bērns paliekot nemie-

rīgs.
K. Šilings, 1832. g., Tirza.

30265. Ja šūpo tukšu šūpuli,
tad neguļ bērni.

K. Lielozols, Nīca.

30266. Kad šūpo tukšus bērnu

ratiņus, tad bērns raudās.

G. Stankeviča, Taurupe.

30267. Tukšu šūpuli nevajaga

šūpot, jo tur iekšā sēd velns, un

tad vēlāk bērns raud.

A. Salmans, Balvi.

30268. Tukšu bērna šūpuli, kad

bērns neguļ iekšā, nedrīkst šūpot,
lai bērnam nebūtu tukšs prāts.

A. Šķefe, Skaistkalne.

30269. Kad tukšu šūpuli šūpo,
tad velnu šūpojot.

H. Skujiņš, Smiltene.

30270. Tukšu šūpuli nešūpo, lai

bērns neraud, jo tad šūpulī esot

velns.

K. Jansons, Plāņi.

30271. Tukšu šūpuli nedrīkstot

šūpot. Ja šūpojot — bērnam gal-

va sāpot.
H. Skujiņš, Smiltene.

30272. Nedrīkst šūpot tukšu

šūpuli, tad bērnam sāpot galva.
G. Pols, Mežotne.

30273. Nedrīkst šūpot tukšu šū-

puli, tad bērniem sāp galva.
J. Cinovskis, Snēpele.

30274. Ja tukšu šūpuli šūpo,
kamēr bērna nav iekšā, tad bērns

raud, ja ieliek šūpulī.
M. Zaube, Rīga.

30275. Tukšu bērna šūpoli ne-

drīkst šūpot, tad bērns esot rau-

dulīgs un tam sāpot galva.

G. Pols, Vecgulbene.

30276. Tukšu šūpuli nedrīkst

šūpot, tad bērns naktī raudot.

K. Bika, Gaujiena.

30277. Ja šūpuli tukšu šūpo un

bērnu ieliek vēlāk, tad tas ir rau-

dulīgs.
I. Johansone, Alūksne.

30278. Maza bērna šūpuli ne-

drīkst šūpot tukšu, tad bērnam

sāp galva, un vēlāk tas var palikt

par lielu dzērāju.
K. Strukle, Skrunda.

30279. Tukša šūpuļa, kad bēr-

na nav tur iekšā, nebūs šūpot, jo
citādi bērns daudz raudot.

M. Dandēns un J. Upīte, Gatarta.

30280. Tukšu šūpuli nedrīkstot

šūpot, tad bērnam nabadzīga dzī-

ve esot.

A. Mednis, Skrunda.



30281. Pār šūpuli, kurā guļ

bērns, nedrīkst nekā pārcelt pāri,
lai bērns nedabūtu krampjus.

T. Ķengā, Jelgava.

30282. Nevajaga šūpot tukšu

šūpuli, tad bērns mirst.

H. Šiliņa, Penkule. H. Ander-

sons, Kaugurciems.

30283. Ja bērns nav šūpulī, tad

šūpuli nedrīkst kustināt, jo citādi

bērns nomirst.
T. Ķengā, Jelgava.

ŠŪPUĻA KĀRTS (šūpuļa līksts).

30284. Šūpuļa kārti vajadzēja
cirst kalniņā, augstā vietā, kam

laba nozīme.

P. Dambītis, Ērgļi.

30285. Krusttēviem bija jāgādā

par bērna šūpuli. Līksti cērtot

krustmātes vērīgi lūkojās, kā kri-

tīs pirmā skaida. Ja skaida krita

uz muti, tad sprieda, ka krust-

bērns neaugšot liels, bet drīz mir-

šot; ja turpretim augšupēdu, tad

visi priecājās, ka skaida labi kri-

tusi. Pirmo neīsto līksti bākša sa-

lauza, tikai pēdējo pieņēma par

labu.

M. Dandēns un J. Upīte, Gatarta.

30286. Otrā rītā pēc brokasta

kūmas brauc uz mežu šūpuļa līksti

cirst. Puisēnam cērt ozola, meite-

nei bērza kārti. īstais jeb īstā kū-

ma cērt pirmo skaidu un tad sviež

cirvi projām, cik tālu vien var

aizsviest. Citi kūmas cirvi uzmek-

lējuši cērt katrs pa skaidai, tāpat
cirvi projām sviezdami. Kas no

kārts vēl atlicis necirsts, to beidz

cirst īstais kūma.

Kr. Kalniņš, Jaunjelgava.

30287. Tādā kārtībā nocērt di-

vas kārtis. Labākās kārts celmā

īstais kūma iedzen ar cirvja pieti
trīs grašu gabalu, tad ieliek abas

kārtis ratos un brauc uz mājām.

Mājās kūmas bāž kārti pa logu
istabā iekšā. Logi senāk bija bez

stikliem, tikai aizšaunami. Citi

krustabnieki, kas istabā, atkal ne-

ļauj kārti iebāzt, un tā abas puses

cīnās, kamēr taču kūmām izdo-

das ar viltu vai varu iedabūt is-

tabā.

Kr. Kalniņš, Jaunjelgava.

30288. No baznīcas pārbrauku-
ši kūmi gāja uz mežu šūpulim
līksti cirst. Pārnesuši vairāk līk-

stis, tūlīt kāra šūpuli. Šūpuli iz-

mēģinot, puiši tai papriekšu lika

iekšā meitas un tikmēr šūpoja,
kamēr līksts lūza. Tikai tad uzlika

īsto līksti ar šūpuli, kurā tad me-

ta ziepju naudu, ko bērnu maz-

gāt, arī baltu maizi un sukuru, ko

bērnam knupī likt.

Dāka, Trikāta.

30289. īsi priekš projāmiešanas
kūmi gāja uz mežu līksti cirst.

Bez īstās līksts nocirta vēl kādu

alkšņa kārti, kuru krustmātes sa-

lauza. Tad tik ienesa īsto līksti,

dēlam ozola, meitai liepas koka,

un uzkāra šūpuli.
Radagaiss, Vidriži.

30290. Kristībās krusttēvi brau-

kuši mežā pēc šūpoļa kārts, no-

cirtuši vienu labu un otru nede-

rīgu koku, kuru pirmo bīdījuši

pa durvīm istabā, bet vecmāte to

uz sliekšņa pārcirtusi.
J. Rubenis, Ērgļi.

30291. Pirmodien pēc brokasta

brauc kūmi mežā kārti cirst.

Kāds no viesiem pārģērbjas par

mežasargu un dodas mežā pa-

priekšu, cirtējus ķīlāt, noķīlātie
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izpērkas ar brandvīnu un uzko-

žamo; pēc tam visi mierīgi cērt

dziedādami kārti, katrs pa trīs

reizes. Nocirtuši kārti, pāršķeļ
celmu un šķēlumā iesit petuku
(vērdiņu), notīra tad kārti no za-

riem un mizas un visādi rotuļo-
damies dodas tad mājās. Māji-
nieki, ieraudzījuši kūmas piebrau-
cam ar kārti, aizbultē visas dur-

vis un logus un nelaiž iekšā, ka-

mēr kāds nodevējs neparāda vai

nepataisa kādu šķirbu, pa kuru

pēdīgi izdodas iestumt kārti ista-

bā. Tad kārti piesien ar jaunu

striķi pie griestiem un piestiprina

pie tās šūpoli.

S. Novickis, Ilūkste. RKr. 11.

30292. Pirmdien krusttēvi brau-

ca mežā pēc šūpoļa līksts. Cirta

allaž trīs kokus, divus kaut kādus

un trešo labu, kura celmā iedzina

ziedam kapeiku. Sliktās kārtis

vecmāte sacirta, bet labo atstāja
veselu.

J. Rubenis, Bērzaune.

30293. Šūpļa līksts jācērt krust-

tēvam, un līksts celmā jāiedzen
naudas gabaliņš, lai bērns būtu

stiprs un turīgs. Līksti nedrīkst

cirst purvā, bet kalniņā, lai bērna

mūžs nav sajucis kā dūņas.
A. 2eibe.

30294. Šūpuļa līksts jācērt krust-

tēvam un līksts celmā jāiedzen
naudas gabaliņš, lai bērns būtu

stiprs un turīgs.

T. Dzintarkalns, Talsi.

30295. Pirmdien krusttēvs brauc

uz mežu pēc šūpuļa kārts. Pui-

kam jāmeklē ozols, meitenei liepa.

Simenovs, Dole.

30296. Puiku šūpuļiem vajagot
cirst bērza līksti, lai tie augtu

stipri; meitenēm egles, lai izaugtu
smukiem augumiem.

H. Skujiņš, Smiltene.

30297. Šūpuļa līksts jācērt ceļa
malā, tad bērns izaug gudrs.

J. Širmanis, Vilzēni.

30298. Kad kāra bērnam šū-

puli, tad cirta puikam egles, bet

meitenei bērza līksti.

G. Pols, Vecgulbene.

30299. Pirmdien kūmas brauca

uz mežu bērnam šūpuļa līksti

cirst. Mežā īstais krusttēvs iz-

meklēja derīgu koku: puisēnam
bērzu, meitenei egli. Līdzgājēji
nu dziedāja par kokiem, Meža

māti, mīļu Māru v. t. t. Līksti no-

cirtis, krusttēvs iesita ar cirvja

pieti kapara naudas gabalu celmā,

laikam par dāvanu Meža mātei;

tad nolika uz celma brandvīnā

glāzi un pielējis izdzēra pirmais.
Tad sniedza dzert pēc kārtas arī

citiem. Bez īstās līksts nocirta vēl

divas citas, kuras drusku aizcirta,

lai laužot drīz lūztu pušu.

Sams, Lejasciems.

30300. Mājā vecmāte pirmā pie-
nāca pie kūmu vezuma, nolauza

no līksts galotnes skuju vai ve-

selu žagaru sauju. Krusttēvi, viens

vienu, otrs otru galu uz pleciem

paņēmuši, nesa vienu aizcirstu

līksti rijā. Vecmāte mēģināja, vai

līksts arī esot diezgan stipra, lēca

tai virsū un, zināms, to pārlauza,

par ko viņa pēra nesējus ar sa-

viem žagariem pa kaklu, pa gal-
vu. Tas pats notika ar otru līksti.

Beidzot ienesa trešo līksti, pie

kuras tad arī pakāra šūpuli.

Sams, Lejasciems.
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30301. Pēc maltītes kūmas tai-

sījās braukt uz mežu pēc līksts

un sajūdza trīs, četrus zirgus. Me-

žā kūmas izmeklēja div, trīs ko-

ciņus: puisēnam bērziņus, meite-

nei eglītes. Uz nocirstā koka cel-

ma uzlika ziedam kādu naudas

gabalu, vai arī iedzina to ar cirvja

pieti celmā iekšā.

A. Ģēģeris, Vecpiebalga.

30302. Krusttēvu pienākums bi-

ja krustību dienā braukt uz mežu

un pārvest šūpuļa līksti. Līkstij
mēdza cirst bērzu un nesa to ar

visu balto plivuraino mizu mājā.
K. Barons, Jelgava.

30303. Puikam jacert šupuļam
bērza un meitenei egles līksts.

K. Jansons, Plāņi.

30304. No līka bērza nevar

griezt līksti šūpulim, tad bērnam

būs līka mugura.
A. Mūrniece, Cēsis.

30305. Ja šūpuļa līksts zagta,
tad bērns zaglīgs.

K. Jansons, Plāņi.

30306. Krusttēvam pašam līksts

un šūpolis jāpakar. To padarījis
viņš vēl iesit kādu naudas gabalu
līksts galā, lai nečīkstot.

Simenovs, Dole.

30307. Līksts cirtēji ienes pa-
priekšu kādu laušanai cirstu līk-

stu. Pāris vīru tai gulstas virsū

un salauž. Tad tik vēl ienes īste-

no, kuru atrod labu.

Simenovs, Dole.

30308. Kad jaunpiedzimušam
bērnam cērt šūpuļa kārti, tad cel-

mā jāiesit nauda un jāaplej ar

brandavīnu, lai bērns liels uzau-

dzis savu mantu cieši glabā.
A. Bīlenšteina man., 1867. g.

30309. Pirmdienā pēc brokasta

kūmas sataisījās iet uz mežu cirst

šūpoļa kārti. Kārti nocirtuši tur-

pat iedzēra pa glāzei brandavīna

un uzkoda līdzņemto ēdienu, un

uzlēja drusku brandavīna arī uz

celma.

P. Bļaus, Ērgļi.

30310. Ja šūpuļa kārts galā ie-

sitot naudas gabalu, tad bērnam

bagāta dzīve būšot.

A. Mednis, Skrunda.

30311. Puikas šūpuļa līksti, kad

to sadedzina, ar cirvi necērt, bet

tā vesela no viena gala jāsāk de-

dzināt, lai puika ar cirvi kājā ne-

iecērt.

K. Jansons, Plāņi.

30312. Pēc nokrustīšanas, pa
krustabu laiku, tāpat vīrieši, kā

sievietes braukuši mežā bērnam

pēc šūpuļa līksts, pie kam dziedā-

juši: „Krusta tēvi, krusta mātes,

purā līksti necērtiet, cērtiet sila

maliņā, lai aug zaļas atvasītes!"

K. Bika, Gaujiena.

ŠŪŠANA.

30313. Apģērbtu drēbi nekad

nedrīkst ne lāpīt, ne arī pogu ie-

šūt, jo tad piešuj padomu.
V. Bērziņa, Priekule.

30314. Nevajag lāpīt tās drēbes,

kas patlaban ir mugurā, jo tad

aizšuj prātu. Ja nu citādi nevar,

tad var izpalīdzēties tādā kārtā,

ka ieņem kaut ko mutē un tā

tur pa visu lāpīšanas laiku.

L. Zvaigzne, Gaujiena.

30315. Drēbes mugurā nedrīkst

šūt, jo tad piešuj augumu: cilvēks

vairs neaug lielāks.

M. Macpane, Alsunga.
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30316. Ja ko liek šūt pie ap-

ģērbtām drēbēm, tad vajaga kaut

ko ieņemt mutē, lai nepaliek aiz-

māršīgs.
P. Š., Rauna.

30317. Kamēr drēbes gabals

mugurā, nedrīkst nekā šūt, jo ci-

tādi paliek aizmāršīgs.

J. Šmits, Ķēčk

30318. Kas drebēs nenovelkot

pogu šuj, tas paliek aizmāršīgs.
T. Rigerte, Brunava.

30319. Ja pogu ļauj piešūt drē-

bēm mugurā esot, tad jāiekož

diegs mutē, lai prātu neaizšuj.

K. Krastiņš, Koknese.

30320. Ja mugura lapa, tad pie-

šuj prātu.
E. Reinbacha, Vecpiebalga.

30321. Ja kaut ko šujot, kas

esot mugurā, tad vajagot kādu

lietu iekost zobos, lai prātu neaiz-

šūtu cieti.

K. Gailis, Ventspils.

30322. Uzvilkts apģērbs nav

vairs jāšūn, tad prātu aizšūn.

M. Priedite, Meirani.

30323. Mugurā uzvilktu drēbi

šūnot, jāņem Raut kas mutē, citā-

di paliek aizmāršīgs.

P. Zeltiņa, Ikšķile.

30324. Kad šyun apvylktu drē-

bi, tad tam, kam drēbi šyun, vajag
īkūst kaut kū zūbūs, cvtaidi vyss

kū zyna, aizamierss.

T. Beča, Preiļi.

30325. Kad pogu šuj, tad jā-

ņem adata vai kāds cits priekš-
mets mutē, lai nepaliktu aizmār-

šīgs.
E. Baltiņš, Raiskums.

30326. Ja drēbes aizlāpa neno-

ģērbtas, tad zūd atmiņa.

Šķila, Nīca.

30327. Mugura nevar drēbi šut,

tad cilvēks paliek aizmirstīgs.

R. Bērziņš, Džūkste. J. Trei-

mans, Bērze.

30328. Ja kādam drēbes gaba-
lam mugurā esot iešuj pogu, tad

jāpaņem kaut kas mutē, lai nepa-
liek aizmirstīgs.

A. Skreija, Talsi.

30329. Ja šuj vai lapa kaut ko,
kas ir mugurā, tad iešuj prātu.

J. A. Jansons, Tukums.

30330. Ja kājas zeķes lapa, tad

ātri visu aizmirst.

Lagzdiņa, Sabile.

30331. Drēbēm mugura esot, ne-

drīkst tās lāpīt — paliek aizmār-

šīgs.
K. Corbiks, Tukums.

30332. Mugurā uzģērbtas drē-

bes nedrīkst lāpīt, jo tad visu ko

aizmirst; kad arī lāpa, tad vajag
ielikt koka gabalu mutē.

T. Dzintarkalns, Talsi.

30333. Ja kādam iešūn pogu,

novelkot drēbes gabalu, tad tam,

kuram pogu iešūn, jātur mutē sal-

miņš (Jaunjelgavas apkaimē —

salmiņš, diegs jeb kas cits), lai ne-

paliktu aizmāršīgs.
A. L.-Puškaitis, Džūkste.

30334. Ka pie apģērbtas drēbes

ko šuj, tad jāieņem diega galiņš

mutē, jo citādi prātu piešūs.
P. Zeltiņa, Rīga.

30335. Kad ko šujot, ja tas šū-

nainais apģērbs ir mugurā, jāņem
karote mutē, lai prātu neaizšūtu.

M. Vētra, Krape.
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30336. Ja drēbes gabals ir mu-

gurā, tad tur nedrīkst laist piešūt
ne pogu, ne ko citu. Šūt var tikai

tad, ja ko ieņem zobos. Ja pie

apģērbtas drēbes ko šuv, tad pie-
šuv prātu.

K. Bika, Gaujiena.

30337. Kad mugurā laikojot
kādu drēbes gabalu šūn, tad aiz-

šūnot prātu. Lai izbēgtu no tā,

tad vajaga diega galiņu mutē tu-

rēt, jeb atkal kaut ko ēst.

K. Corbiks, Ozoli.

30338. Kod cylvāks pats uz se-

vis kū nebejs šyun, itei pīzīmēj,
ka jis vysu pruotu var aizšvut,

tod vajag, kod gryb uz sevis šyut,
ku nebejs pajimt mutī un tureit

da tuo laika, koleidz pabeigsi sa-

vu dorbu.

V. Podis, Rēzekne.

30339. Mazam bērnam dod mu-

tē naža spalu, lai viņš nav aiz-

māršīgs, kad tam pogu šūn, drē-

bēm mugurā esot.

K. Jansons, Vilce.

30340. Ja ko šuj sev pie ap-

ģērbtām drēbēm, tad kājas jāsa-
liek krustām, jo citādi šuvējs top
aizmāršīgs.

P. Zeltiņa, Ikšķile.

30341. Nēsājamās drēbes ne-

drīkst šūt uz sevis, tad būs aiz-

mirsīgs prāts, bet vajaga ieņemt
kaut zobos kādu skaliņu, lupatu
vai ko citu.

I. Indans, Gārsene.

30342. Ja bērnam pie drēbēm

mugurā kaut ko piešuv, tad tam

aizmāršas piešuv, tāpēc tad tam

mutē salms jāiekož.

K. Jansons, Plāņi.

30343. Ja kads ēd, tad šut ne-

drīkst, jo sašūs vēderu.

M. Zaube, Rīga.

30344. Kad šujot mezgli metas,

tad būšot piekrišana.
M. Štale, Kaltene.

30345. Ja šujot jaunai meitai

sienas mezgli, tad šujamais gabals
būs brūtes gabals.

A. Zālīte, Bērzpils.

30346. Ja vecam cilvēkam šujot
sienas mezgli, tad šujamo gabalu

viņš vēl nonēsās, pēc tam mirs.

A. Zālīte, Bērzpils.

30347. Ja diegi šujot cilpojas,
tad valkātājs iemīlēsies.

E. Jēpe, Palsmane.

30348. Neko nevajag šūt bez

mazgla aizmešanas, lai nepaliktu

aizmāršīgs.
L. Rone, Ikšķile.

30349. Ja šuj jaunas drānas un

ja šujot diegam metas mezgli, tad

būs piekrišana.
L. Neimane, Ikšķile.

30350. Ja šujot diegs mezglo-

jas, tad šujamam būs liela piekri-
šana.

73 g. v. A. Rozentale, Jaunauce.

30351. Ja šujot diegs ļoti mez-

glojas, tad šūtam darbam būs pie
citiem piekrišana.

V. Greble, Kalnamuiža, Val-

kas apr.

30352. Ja šujot diegs metas

mezglos, tad būs piekrišana tai

drēbei, kuru šuj.
T. Dzintarkalns, Talsi.

30353. Ja šujot diegs mezglo-

jas, tad, drēbi valkājot, taps

brūte.
E. Melnbārdis, Virbi.
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30354. Ja šūnot diegs mezglo-

jas, tad — valkājot šo uzvalku —

būs līgava.
M. Zālīte, Jumurda.

30355. Ja šujot diega metas

mezgli, tad drīz kļūs par līgavu.

E. Kampare, Skrunda.

30356. Kad šujot diegs mezglo-

jas, tad šujamais būs brūtei vai

brūtgānam.
J. Steglavs, Jelgava.

30357. Ja apģērbu šujot sienas

mezgli, tad cilvēks laimīgs viņu

valkājot.
V. Grīva, Lubāna.

30358. Kad jaunava sev kaut

ko šuj un sacirtājas diegs, tad tas

gabals būs pūrā.
A. Skuja, Vestiena.

30359. Ja šujot diegs mezglojas,
tad drīz šuvējai būs kāzas.

V. Rimpele, Rīga.

30360. Ja šujot diegs samezglo-

jas, tad drīz būs šuvējai kāzas.

V. Greble, Kalnamuiža, Val-

kas apr.

30361. Ja šujot diegs mezglojas,
tad tas, kam šuj, grib precēties.

A. Veiss, Penkule.

30362. Ja šujot mezglojas diegs,
tad to drēbi valkājot apprecēsies.

E. Druvnese, Irlava.

30363. Kod meita šyun sev klei-

tu un dīgi sīnas, tod itei pīzīmēj,
ka juos kleitā vysi īmīļosīs.

V. Podis, Rēzekne.

30364. Ja aiznes pie šuvējas šūt

drēbes un ja šujot diegs mezglo-

jas, tad drīz būs kāzas tai, kam

šuj drēbes.

K. Corbiks, Līvbērze.

30365. Ja lopūt (loput) vai šou-

nūt (šounut) kodu drēbi sīnas

mozgi, tad pie nāsotoja (nasotoja)
meitīši sīnas, jeb ja nāsotojs (na-

sotojs) ir meitīts, tad puisīši.

Skolnieku pulciņš, Jēkabpils,

30366. Ja šujot diegi sienas

mezglos, tad drīzi tautās izies.

E. Lacis, Tirza.

30367. Ja šujot diegā mezgls

metas, tad šujamais gabals būs

kāzu apģērbs.
Atbalss k. 1897. K. Kleķeris,

Skujene.

30368. Kad jaunai meitai šujot
metas mezgli, tad tā nedabūšot

precēties.
K. Lielozols, Nīca.

30369. Ja drēbes šūnot diegs
sienas, tad tās sanēsā; bet ja

diegs nesienas, tad nesanēsā (val-

kātājs nomirst).
A. Salmāns, Balvi.

30370. Ja uzvalku šujot metas

mezgli, tad šā uzvalka īpašnieks
viņu nenonēsās, mirs.

J. Jakans, Bebrene.

30371. Ja šujot metoties diegi

cilpās, tad tas, kam šujot, tik drīz

nemiršot.

H. Lindberga, Veselauska.

30372. Ja šujot diegs mezglus
met, tad kāds piemin.

K. Corbiks, Jelgava.

30373. Ja šujot sašujas kreisa

puse, tad drīzi izprecēs.
E. Lacis, Tirza.

30374. Šujot ar dziju, nedrīkst

siet mezglu, lai aitas negriežas.
M. Ranne, Lubāna.
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TABAKA.

30375. Tabaku neesot kauns

prasīt no kā uzsmēķēt tādēļ, ka

pirmais tabakas stāds esot izau-

dzis kādas maukas trūdos no vi-

ņas kaunuma vietas.

K. Jansons, Plāņi.

30376. Ja ņem prīzi, tad jāno-

šķaudās, ja nenošķaudās, tad slik-

tu vēlē.
F. Ruperts, Nīgranda.

30376a. Kad vasaras dienvidū

tabākai lapas novīst, tad gaidāms
lietus.

J. Skara, Jaunpiebalga.

30377. Ja iesnas nak virsu, va-

jaga vilkt prīzi, tad pāriet.
A. Zariņa, Ikšķile.

30377a. Ja tabaka kļūst valga,
tad sagaidāms lietains laiks.

V. Zvaigznīte, Zeltiņi.

TALKA.

30378. Ja skopa saimniece vē-

las, lai talcēni daudz neēd, tad tai

jāaizbāž zem galda tutens.

K. Līdeka, Meirani.

TANĪSA DIENA (17. JANVA-

RIS).

I. Dažādi ticējumi.

30379. Tanīša dienu sauc arī

par Teņa, Tuņņa, Tenīsa, cūkaušu

un kuņģa dienu.

30380. Tanīss jeb Tenis ir ka-

toļu iecienītais svētais Antonijs,
kas turēts par cūku un citu sīko

mājas lopu sargu. Senāk šim An-

tonijam turēts kāds akmens, kur

tam šai dienā ziedota cūkas gal-
va. Smiltenē Tanīsa akmens atra-

dies pie Kubliņa kroga, kas 1727.

gada 2. okt. ticis iznīcināts.

Latgalē šī diena vairs netiek

ievērota, bet sv. Antonijam svin

13. jūniju. Tas sargājot lopus un

glābjot laukus no pērkona un

krusas.

Cilvēkiem tai dienā likuši upu-

rus uz altāra, bet lopiem uz ak-

mens priekš baznīcas.

B. Eriņa, Latgale.

30381. Priekš Tanīsa dienas tai

vakarā puišam vai meitai priekš

gulēt iešanas jāsaka: ~lekš Tanīsa

dārza sēju savu sēklu un Tanīsa

vārdā tevi sagaidu." Pēc tam

vairs nedrīkst ar citiem sarunā-

ties.

K. Jansons, Plāņi.

30382. Vakarā priekš Tenīsa

gatavojas uz cūku svētkiem, pie
kam ratiņus iznes ārā. Tenīsa rī-

tā, kamēr vēl cūkas nav barotas,

visi nomazgājas un saģērbjas, pēc

kam iet uz cūkkūti. Cūku gans

uzkāpj ar zvanu uz kūts un zva-

na, pārējie dzied: ~Ak tu cūku

Tenīsiņ v. t. t." Pusdienām vāra

zīdeni ar cūkas galvas pusi. Ga-

nam jāaiznes un jāaprok cūkas

purna virspuse tajā druvā, kur nā-

kamo gadu tiks cūkas ganītas, jo
tad pēdējās tur rokot un mierīgi
ēdot visu nākošo vasaru.

E. Lacis, Tirza.

30383. Tuņņu vakarā visiem

jāvāra cūku kājas un ja ir, tad arī

galvas puse. Ja saimniece grib, lai

tai laba cūku laime, tad ieteicams

noskaitīt šo pantiņu:

Paldievs saku Tunnītim,

Man cūciņas diesin gan:

Piecas cūkas, seši vepri,

Simtiņš baltu sivēntiņ.
A. Ansone, Skrunda.
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11. Tanīsa dienas

ēdieni.

30384. Tenisa javarot cūkas

auss, lai labi mieži augot.
J. Jansons, Plāņi.

30385. Ja Tanīsā saimei nevāra

cūkas ausi, tad sivēni nāk bez

ausīm.

K. Jansons, Plaņr.

30386. Kas Tanīsa dienā apēd
cūkas ausi, tam cūkas labi pado-
das.

M. Bukava, Valmieras pag.

30387. Tanīsa diena javara cū-

kas auss, lai labi sivēni padodas.

M. Biša, Vijciems.

30388. Tanīsa dienā jāvāra cū-

kas auss ar miežiem, lai sivēni la-

bi padodas.
E. Bērziņa, Mārsnēni.

30389. Tanīsa diena jāēd cūkas

auss, lai padotos labi sivēni.

J. A. Jansons, Jaunrauna.

30390. Teneša diena vārīja cū-

kas auss pusi ar miežiem.

K. Bika, Gaujiena.

30391. Tenīsa vara cūkas ausi,

lai cūkai būtu raibi sivēni.

L. Kļaviņa no E. Auziņas,
Liepas pag.

30392. Tanīsa diena vārīja cū-

kas ausi ar grūstiem miežiem.

H. Skujiņš, Aumeisteri.

30393. Saimniecei pusdienā jā-
vāra cūkas auss, lai tai gadā aug

slaiki sivēni.

P. Dreimanis, 1889, Krustpils.

30394. Tenīšu diena vara cūkas

ausi, lai cūkas augtu lielas. Klāt

vāra zīdeni: pupas un grūstus

miežus, ne dzirnavās taisītas grū-

bas.

A. Bērziņa, Aloja.

30395. Tenīšu dienā cūku auss

ar klučiem (klimpas, vārītas no

miežu miltiem) jāvāra, pie tam

jādod arī cūkām, lai sivēni augtu

apaļi kā kluči.
A. Luste, Ozoli.

30396. Teneša dienā saimnieces

vāra cūkas galvu un īpaši auss

daļu, lai tanī gadā ar cūkām ietu

brangi uz roku.

K. Bika, Gaujiena.

30397. Tenīsa dienā jāvāra zī-

denis ar cūkas galvas pusi, lai

būtu labi sivēni.

E. Laime, Tirza.

30398. Teņu diena javara cūkas

pusgalva, tad sivēni izdodas.

M. Ķimene, Mazsalaca.

30399. Tanīsa diena svētīta cū-

kām par godu, un tad vārīta cū-

kas pusgalva.
A. Vaskis, Tukums.

30400. Tuņu jeb cūku dienā

jāvāra cūkas pusgalva ar ķiļķe-
niem, lai cūkas būtu glumas kā

ķiļķeni. Putraimus tai dienā ne-

drīkst vārīt, lai cūkgaļa netaptu

putraimaina.
J. Ceplenieks, Austrums, 1889, 1194.

30401. Tenisā cūku ausi ar mie-

žiem, zirņiem vai pupām vārītu

jāēd, tad labi cūkas izdodas.

K. Bukums, Valmiera.

30402. Tanīsa dienā vārīja cū-

kas pusgalvu, lai cūkas labi iz-

dotos.

H. Skujiņš, Smiltene.
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30403. Tanīsa diena javara cū-

kas pusgalva, lai aug labi lini.

K. Jansons, Plāņi.

30404. Tenīšu diena vara zīde-

ni ar cūkas galvu.

J. E., 1889, Valmieras apkārtne.

30405. Teņu dienā jāvārot cū-

kas galva un gani labi jāsabaro-

jot, tad cūkas tanī gadā labi pa-
dodoties.

E. Aizpurve, Lubāna.

30406. Tanīsa dienā vārīja cūku

kājas un kauliņus meta pār sētu,

lai nākošu gadu būtu smuidri un

brangi sivēni.

Mājas Viesis, 1891, 33. M. Ro-

žukalns, Dikļi.

30407. Lai cūkas labi barotos,

tad Tenīsa dienā jāēd cūkas gaļa.
O. Grenševica, Vietalva.

30408. Teņa diena jāvāra gaļa,
tad būs brangi sivēni.

P. Zeltiņa, Ikšķile.

30409. Teņa dienā vārījuši zī-

deni un skaitījuši kādus pātarus

par cūkām.

Z. Lancmanis, Lejasciems.

30410. Cūkas gaļu ēdot tai die-

nā neēd klāt maizi, jo tad cūkas

rokot rudzus.

B. Z. Ilustr. pielikums, 1935, 18.

30411. Tanīsa diena jāēd arī

klimpas.

B. Z. Ilustr. pielikums, 1935, 18.

30412. Zirņus šai dienā ne-

drīkst ēst, jo citādi cūkām esot

putraimaina gaļa.

B. Z. Ilustr. pielikums, 1935, 18.

111. Tanīsa dienas pa-

ražas.

30413. Tanīsa diena taisījuši arī

jokus kā ar Meteņa dāvanām.

P. s.

30414. Tanīsa sivēni miga aiz

astes jāapgriež riņķī un jādzied:
Ak tu, cuku Tanīsits,

Tavus daiļus sivēniņus:
Piecas cūkas ālavīcas,

Kuiļam raibi sivēniņi.
K. Jansons, Plāņi.

30415. Tenisā vāra galvas pusi
un iet uz cūku baznīcu (cūkkūts)
dziedāt:

Ak tu cūku Tenīsiņ,
Tavu skaistu sivēniņu!
Pati cūka zābakos,

Sivēniņi kurpītēs.

Tenīsiņš slaistījās
Cūkkūtiņas pakaļā,
Nāc, Tenīs, cūkkūtī,

Dod mums skaistus sivē-

niņus.
Ak tu cūku Tenīsiņ,
Cik tev bija lielu cuku?

Piecas, sešas lielas cūkas,

Simtiņš mazu sivēniņu.
E. Lacis, Tirza.

30416. Tenīsa svētki bija cūku

svētki, tos svētkus svētīja, lai aug

labas cūkas un sivēni.

Ak tu cuku Tenīsiņš,
Tavu smuidru sivēntiņu!
Pati cūka zābakos,

Sivēntiņi kurpītēs.
G. Pols, Vecgulbene.

30417. Tenīsa diena jāiet ar

zvaniem uz cūkkūti dziedāt:

Ak tu, cūku Tenīsiņ,
Tavu skaistu sivēniņ'
Pati cūka zābakos,

Sivēniņi kurpītēs.

E. Laime, Tirza.
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30418. Tanīsā uz lubiņas izvil-

ka cūku no kūts un no rokas

vairs nedeva.

H. Skujiņš, Aumeisteri.

30419. Tanīsā cūkas uz ežas jā-

dzen, lai labi sivēni izdodas.

K. Jansons, Plāņi.

30420. Tenīšos jādod cukam

graudi, tad izdodas labi sivēni.

V. Spandegs, Pociems.

30421. Tanīsa dienā jāvizina ar

ragaviņām cūkas no kalna, lai nā-

kamā gadā labi sivēni izdodas.

K. Jansons, Plāņi.

30422. Teņa diena ir sieviešu

svētdiena. Viņu svinot, puiši un

meitas brauca uz krogiem dancot,

tad augot labi sivēni.

A. Irbe, Rūjiena.

30423. Tenīsīša diena jāvizinās
no kalna, lai gari lini paaugtu.

H. Skujiņš, Smiltene.

30424. Trīs nedēļas pēc trešās

ziemas svētku dienas (septiņpa-
dsmitā janvārī, kur tagad Lavīze

stāv) mēs svinam Tuņņa dienu

priekš cūkām. Tanī rītā cūkas

galvu vārām, un ja kāds tanī die-

nā ko strādā, no tā top sacīts, ka

to cūkas saplēsīs, un ja to dienu

galvu sukā, tad cūkām utis metas.

No Kolkas jūrmalas. ~Ziņas
un stāsti par Dieva valstības

lietām." IV, 1852. Aizliegts

30425. Teņa diena ir cūku die-

na. Šai dienā nedrīkst vairāk ne-

kā darīt, kā tikai plūkt spalvas.
Ja šai dienā šuj, tad cūkas rok.

Ja vērpj, tad cūkas saslimst ar

griešanās kaiti. Vispār strādāt

nav brīv. Jāēd cūkas gaļa, un

cūkgani jāved uz krogu izdanci-

nāt, lai izdotos labi sivēni.

A. Dombrovska, Rīga. J. A. Jansons.

30426. Tuņņu dienā sasauc vi-

sus bērnus kopā un rāda viņiem,
kā Tunni dzen. Viens paņem cū-

kas galvu, spaini ar ūdeni un uz-

iet istabas augšā. Istabas apakšā
viens tur maisu, kur Tunni dzīt

iekšā. Kas atrodas istabas augšā,
met cūkas galvu maisā un līdz ar

to lej bērniem ūdeni virsū un sa-

ka, ka Tenis mīž. Cūkas galvu ta-

nī vakarā vāra.

M. Kalniņa, Vandzene.

30427. Tenīsā jautā: „Vēlies
naudu, iebēršu maisā!" Devējs

paņem spaini ūdens, uzkāpj uz

cūkkūts un lej tad apakšā stāvo-

šam maisā.

E. Lācis, Tirza.

30428. Kad Tenīsa dienā pirmā
saules lēktā cūkas no kūts laukā

laižot, tad tās tiekot vasarā ne-

gantas.
F. Kraujš, Jaunroze.

J 30429. Kauliņus šai dienā met

pār sētu cūku aizgaldā, tad tanī

gadā sivēni labi izdodas.

B. Z. Ilustr. pielikums, 1935, 18.

30430. Cūku Tenīsīša dienā jā-
skrien ap cūku aizgaldu un jā-
skaita: „Cik pēdiņu ap kūtiņu, tik

cūciņai sivēniņu."

H. Skujiņš, Smiltene.

30431. Tanīsa dienā saimniece

saliek uz cirvja kāta maizes un

gaļas gabaliņus un pieaicina suni.

Ja suns pirmo ņem gaļas gabalu,
tad būs labs gaļas gads: cūkas

labi padosies.

B. Z. Dustr. pielikums, 1935, 18.
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30432. Tanīsa dienā vajaga
saimniekam un saimniecei krietni

sadzerties, lai kustoņi būtu tik

brangi, ka līgojas.

B. Z. Ilustr. pielikums, 1935, 18.

30433. Tanīsa dienā saimnieks

ar saimnieci nedrīkst bārties, tad

cūkas sprāgst.

B. Z. Ilustr. pielikums, 1935, 18.

IV. Darbs Tanīsa diena.

30434. Šai dienā nevarēja ne

vērpt, ne šūt, ne adīt; ja to darīja,
tad vasarā cūkas daudz rakušas

un caur sētām ložņājušas.
D. Ozoliņš, Jaunroze.

30435. Tanīsa diena sievietes

nevelējās un nevērpa.

H. Skujiņš, Aumeisteri.

30436. Tanīsa dienā nevajaga

vērpt, lai nāktu daudz jēru un si-

vēnu.
K. Jansons, Plāņi.

30437. Teņa jeb Tenīšu dienā

nav brīvu strādāt. Šai dienā jāēd
cūkas galva un cūkgani jāved uz

krogu izdancināt, lai izdodas labi

sivēni.

Mucukalns, Rūjiena.

30438. Ja Tenisu dienā strādā

pieciešamus darbus, tad neizdo-

das sivēni.

Blate, Lielstraupe.

30439. Tanīsa dienā saimnieces

nedrīkst skalus lauzt, citādi nāko-

šā gadā būs kaulainas cūkas.

B. Z. Ilustr. pielikums, 1935, 18.

30440. Tanīsa dienā nedrīkst

cimdus, zeķes un pastalas lāpīt,
citādi cūkas rokoties.

B. Z. Ilustr. pielikums, 1935, 18.

30441. Tukuma apriņķa jūrma-
las Apšciema zvejnieki Tuņas die-

nā nedarījuši dažus darbus.

J. Auzenbachs.

30442. Teņu dienā sievas var

plūkt tikai spalvas, adatām, rati-

ņiem, audekliem vajaga stāvēt

mierā, tad barojas cūkas.

E. Aizpurve, Lubāna.

30443. Teņa diena 17. janvārī ir

cūku diena. Tanī dienā tikai drīkst

spalvas plūkt.

T. Dzintarkalns, Talsi.

30444. Teņa diena (17. janv.) ir

cūku diena. Tanī dienā nedrīkst

vairāk nekā darīt, kā tikai plūkt
spalvas. Ja šinī dienā šūn, tad cū-

kas rok, ja vērpj, tad cūkas sa-

slimst ar griezoni (griešanās kai-

ti) v. t. t.

Mucukalns, Stende.

30445. Šai dienā nedrīkst ne

vērpt, ne šūt, ne lāpīt, ne adīt; ja
to dara, tad cūkas vasarā daudz

rok un lien caur sētu.

J. E., 1889, Valmieras ap-

kārtne.

V. Tanīsa diena laika

pareģošanā.

30446. Ja Tenīšdienā migla, tad

pavasarī gaidāmi plūdi.
A. Bērziņa, Aloja.

30447. Ja Tanīsa dienā no jum-
tiem nopil tikdaudz palāses, ka

gailis var padzerties, tad tai gadā
būs laba raža. [Sal. sveču diena.ļ

K. Jansons, Plāņi.

30448. Kad Tenīsa dienā saule

spīdot, tad tanī gadā tiekot brie-

duši rudzi.
F. Kraujš, Jaunroze
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30449. Ja Tuņņu dienā gailis
dabon no zemes nodzerties un

sveču dienā vērsis, tad pareģo

auglīgu gadu.
M. Kalniņa, Vandzene.

30450. Ja Tanīsa diena ir sau-

sa, tad siena laiks ar' būs sauss.

Bet ja Tanīsa diena ir slapja, tad

siena laiks ar būs slapjš.

H. Skujiņš, Aumeisteri.

30451. Ja Tenīša dienā saule

spīdot tikai kamēr pusdienu pa-

dot, tad nākošā vasarā labs siena

laiks.
E. Muzikante, Kauguri.

VI. Tanīsa diena un

Sveču diena.

30452. Tanīss un Sveču diena

reiz strīdējušies. Tanīss sacījis,
cik viņš esot stiprs. Sveču diena

viņam atbildējusi: „Ja es būtu

tavā vietā, es govij teļu vēdērā

sasaldētu un putras podam ar ne-

ļautu uzvirt."

K. Jansons, Plāņi.

30453. Cūkai pusziema Tanīsa,

govij sveču dienā.

K. Jansons, Plāņi.

TAUKU ZĀLE.

30454. Augoņus un jēlumus
dziedē ar tauku zāles saknēm:

sakasa saknes un uzliek uz jē-
lumu.

A. Drazniece, Nīca.

TAURE.

30455. No rudzu sējamā laika

līdz gavēnim latvieši allažiņ pū-
tuši lielu koka tauri. Jauneklim,

kas labprāt taurējis, vecas sievi-

ņas sludinājušas, ka tas drīz pre-

cēšoties [sal. brūtgāns]. Tauri pū-
tuši tikai prieku dienās, bēdu lai-

kā likuši to pie malas. Dzīrās

taurē liets alus, ko tad visi viesi

dzēruši kā no biķera.

Baltijas Vēstnesis, 1870, 132.

30456. Koka taure ir pie sena-

jiem tāmniekiem prieka mūzi-

kas rīks, kas bēdās jāliek pie ma-

las. Jauns puisis, kas gribēja pre-

cēties, sāka pūst tauri.

Ļ G. Būtner, Zlēkas. Innland,

1836, 140.

TAURIŅŠ.

I. Dažādi ticējumi.

30457. Kas pavasarī pirmais
ierauga tauriņu, tam vasarā klā-

sies ļoti raibi.
J. A. Jansons, Rīga.

30458. Jā pavasarī pirmo reizi

ieraudzīsi vienu tauriņu, to gadu
nodzīvosi brīvs, jā divus — iemī-

lēsies.

V. Miķelans, Dunava.

30459. Ja vakarā, kad aizde-

dzina lampu, ap to sāk līdot mazs

spožs taurenīts (kode), tad dabūs

vēstuli.

M. Auziņa, Rīga.

30460. Ja tauriņi skraida vai-

rākos pulkos, tad starp vairāk

tautām būs kari.

V. Arbidans, Latgale.

11. Tauriņš nākotnes zī-

lēšanā.

30461. Ja pirmo reiz redz baltu

tauriņu, tad ies labi.

A. Veiss, Penkule.
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30462. Kas redz pavasarī pirmo

tauriņu baltu, tam jāiet krustī-

bās.

R. Bērziņš, Džūkste.

30463. Ja pavasarī pirmo reiz

redz gaišu taureni, tad tai vasarā

būs gaiša, priecīga dzīve.

I. Kažoka, Lubāna.

30464. Ja pavasarī pirmo tau-

riņu redz baltu, tad jāiet kāzās;

ja redz raibu, tad jāiet bērēs.

J. Cinovskis, Snēpele.

30465. Ja pavasarī ieraugot
baltu tauriņu, bet citādas krāsas

priekš tam nav vēl redzēts, tad

tajā vasarā miršot.

2. Bergmanis, Aizupe.

30466. Pavasarī ja pirmo reizi

tauriņu redz baltu, tad būs laba

dzīve, raibu dažāda, dzeltēnu vil-

šanās.
E. Lācis, Tirza.

30467. Kad pavasarī ierauga

pirmo baltu tauriņu, tad tā vasara

būs laimīga, ja sarkanraibu — ne-

laimīga.
J. Apsalons, Sērpils.

30468. Ja pavasarī pirmo reizi

ierauga baltu tauriņu, tad priecī-

ga vasara, ja melnu — nelaimīga,
raibu — raiba dzīve.

V. Greble, Kalnamuiža, Val-

kas apr.

30469. Ja pavasarī pirmo tau-

riņu redz gaišu, tad tanī vasarā

būs skaista dzīve, ja raibu — rai-

ba, ja tumšu — bēdīga.

V. Johansone, Jaunpiebalga.

30470. Ja pirmo reizi redz bal-

tu tauriņu — nozīmē laimi, dzel-

tēnu — kristības un melnu bēres.

R. Vitiņa, Apšu c, Tukuma

apriņķis.

30471. Ja pirmo reizi redz bal-

tu tauriņu, tad kāzas; ja dzeltenu

— kristības, ja melnu — bēres.

M. Klēbacha, Sātiņi.

30472. Pavasarī, kad redzot

pirmo reizi tauriņu baltu, tad ta-

nī gadā vairāk kāzu un kristabu

godības; bet kad melnu, vai kaut

kādu tumšu, tad bēru godības.

E. Aizpurve, Lubāna.

30473. Kādu pavasarī redz pir-
mo tauriņu, tāda tai vasarā jeb

gadā ir dzīve. Ja gaišu tauriņu
redz, tad dzīve gaiša, priecīga. Ja

melnu, tad būs tumša, bēdīga dzī-

ve un pat nāve sagaidāma.
M. Auziņa, Rīga.

30474. Pavasarī, kad pirmo
reizi redz tauriņu laižamies, jā-
vēro viņa krāsa. Ja tauriņš ir

balts, tad vasara paies vienmuļīgi,

ja raibs vai kādā citā krāsā, tad

vasara būs pilna piedzīvojumiem.

T. Dzintarkalns, Talsi.

30475. Ka pirmo tauriņu redz

baltu, tad vasara paiet labi, ja
redz raibu, tad vasarā ies raibi,

bet ja redz tumšu, tad klājas
slikti.

P. Zeltiņa, Rīga.

30476. Ja pirmo tauriņu pava-
sarī redz baltu, tad tai vasarā būs

laimīgs, ja raibu, tad nelaimīgs.
A. Skuja, Vestiena.

30477. Ja pavasarī pirmo reizi

redz baltu tauriņu, tad laime, ja
dzeltānu, daudz vilšanās.

T. Dzintarkalns, Talsi.

30478. Kad pavasarā pirmo reiz

redz baltu tauriņu, tad būšot jā-
iet krustībās, kad raibu, tad kā-

zās, kad melnu, tad bērēs.

R. Bērziņš, Lieliecava.
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30479. Kas pavasarī redz baltu

tauriņu pirmo, tam jāiet kristī-

bās, kas raibu, tam kāzās, kas

melnu, tam bērēs.

R. Bērziņš, Džūkste.

30480. Ja pavasarī pirmo tau-

riņu redz baltu, tad to gadu būs

kādam kāzas, bet ja redz melnu,

tad būs bēres.

K. Corbiks, Līvbērze.

30481. Ja pavasari pirmo reiz

redz baltu tauriņu, tad tajā vasa-

rā jādzer kāzas, bet ja melnu, tad

bēres.

J. A. Jansons, Lielstraupe.

30482. Kad pavasarī redz baltu

tauriņu pirmo, tad vasaru būs

klusa dzīve; ja redz raibu, tad

būs raiba dzīve.

P. Šmits, Rīga.

30483. Ja pavasari pirmo tau-

riņu redz dzeltenu, tad tas nozīmē

nelaimi.

K. Kēze, Priekuļi.

30484. Ja satiekas pirmo reizi

dzeltēnu tauriņu, tad ielūgs kā-

zās.

J. Atteka, Nīca.

30485. Ja pirmo reiz redz dzel-

tānu tauriņu, tad slikti ies.

A. Veiss, Penkule.

30486. Ja pavasarī pirmais tau-

riņš, ko ierauga, ir dzeltāns, tad

nav labi, tad saslimst.

A. Šmitēns, Talsi.

30487. Japirmo reizi redz dzel-

tēnu tauriņu, tad kristības būs, ja
baltu, tad kāzas.

A. Bulēne, Rīgas apr.

30488. Ja baltu jeb dzeltānu

tauriņu redz pirmo reizi pavasarī,

tad dabūs kāzas jeb kristības.

J. Banazis, Nīca.

30489. Kad pavasarī pirmo tau-

riņu redz dzeltēnu vai baltu, tad

tā cilvēka nākotne būs gaiša.

I. Mennika, Ainaži.

30490. Ja pavasarī pirmo tau-

riņu redz raibu, tad tanī gadā
būs raiba dzīve.

A. Zariņa, Rīga.

30491. Ja pirmo reiz gada redz

raibu tauriņu, tad būs raibs gads.
K. Corbiks, Kroņa-Vircava.

30492. Kas pavasarī pirmais

ierauga raibu tauriņu, tam nāko-

šā vasarā klāsies ļoti raibi.

A. L.-Puškaitis.

30493. Ja pavasarī pirmo reiz

redz tauriņu un tas ir raibs, tad

vasarā dažādi piedzīvojumi.
J. A. Jansons, Omuļi.

30494. Kas pavasarī pirmais
redz raibu tauriņu, tam nākošā

vasarā klāsies ļoti raibi.

M. Sikle, Nīca.

30495. Jā pavasarī redz pirmo
raibu tauriņu, tad to vasaru raiba

dzīve.

M. Leimane, Lubāna.

30496. Kad pavasarī pirmo tau-

riņu redz raibu, tad būs arī tā

cilvēka nākotne raiba.

I. Mennika, Ainaži.

30497. Kad pavasarī pirmo reizi

redz raibu tauriņu, tad būs jāiet
kristības.

A. Drazniece, Nīca.
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30498. Ja pavasarī pirmo tau-

riņu ierauga raibu, tad tai gadā
būs raiba dzīve, ja gaišu, tad la-

ba, ja tumšu — grūta; bet ja di-

vus gaišus kopā, tad tanī gadā
būs kāzas, un ja abus melnus —

bēres.
A. Liepiņa, Lubāna.

30499. Kas pavasarī pirmo tau-

riņu ierauga raibu, tam raiba va-

sara; kas baltu, tam jāmirst.

A. Zibens, Rugāji.

30500. Ja pavasarī pirmo reiz

redz raibu tauriņu, tad būs raiba

vasara; ja baltu tauriņu, — tad

kādam būs kāzas; ja melnu, —

tad bēres.

E. Kampare, Skrunda.

30501. Ja pavasarī pirmo tau-

riņu redzam raibu, tad visa nāko-

šā vasara būs raiba un priecīga.
Ja tauriņu redz vienkrāsainu, tad

dzīve būs vienmuļīga.
J. Širmanis Vilzēni un J. A.

Jansons, Vecate.

30502. Ja pavasarī pirmo tau-

riņu redz melnu, tad tanī gadā jā-
iet uz bērēm.

M. Driņķe, Ranka.

30503. Kas redz pavasari pirmo
melnu tauriņu, tam jāiet bērēs.

R. Bērziņš, Džūkste.

30504. Ja pirmo reizi pavasarī
redz tumšu tauriņu, tad dabūs

bēres.

J. Banazis, Nīca.

30505. Ja pirmo reiz pavasarī
redz tumšu tauriņu, tad tai gadā

pirmais gods būs bēres, ja dzel-

tenu, tad kristības, ja baltu, tad

kāzas.

J. Pļaviņš, Ozoli.

111. Tauriņš sakara ar

lopiem.

30506. Tauriņus, kas ziemas

vakaros istabā skraida, nevajaga

nomaitāt, jo tad teliņi un jēri iet

postā.
Alksnis-Zundulis, Naudīte.

30507. Ja ziemā ap uguni lido

taurenītis, tad aitām drīzi būs

jēri.
K. Corbiks, Svēte.

IV. Tauriņš laika zīlē-

šanā.

30508. Kad lašu tauri sāk lielā

mērā lidot, tad pēc trim mēne-

šiem būs sniegs.

Jaunākās Ziņas, 1922, 174,

Sigulda.

30509. Kad plestiķi danco, tad

būs lietus.

K. Lielozols, Nīca.

30510. Kad pavasarī pirmo tau-

reni ierauga dzeltenu, tad būs

karsta vasara, ja ierauga baltu,

tad būs mīlīga vasara, bet ja ie-

rauga tumšu (raibu) taureni, tad

būs lietaina vasara.

G. Stankeviča, Aderkaši.

V. Tauriņš sapnī.

30511. Ja tauriņu redz sapnī,
tad gaidāms kāds prieks.

P. Š. jun., Vidzeme.

TĀRPI.

I. Dažādi ticējumi.

30512. Tārpiņu nevajaga mo-

cīt, tad Dievs liks pastara dienā

mocīties kā tārpam.

P. Zeltiņa, Ikšķile.
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30513. Pavasara vysi tuorpi
leidz pārkyuņa grauzšonai līn nu

oluom uorā. Kuri naizlīn un pār-

kyuņs jūs aizgrauž oluss, tī tur

pat ari sapyust.
T. Beča, Preiļi.

30514. Tārpi nav kukņā jāde-
dzina, jo tad viņu biedri nāk ista-

bās un ložņā pa sienām un lo-

giem.
A. L.-Puškaitis, Džūkste.

30515. Ja tārpi uzmetas uz ogu
krūmiem, tad jāatnes bez atpa-

kaļskatīšanās no pirts slota, tār-

painie krūmi labi jāizper un slota

atkal jāaiznes atpakaļ uz pirti, arī

bez atpakaļskatīšanās. Otrā, tre-

šā dienā tārpi, acīm redzot, no-

zudīs.

A. L.-Puškaitis.

11. Tārpi dziedēšana.

30516. Pļavās dzīvo čupiņas
mazi pelēki tārpiņi. Ja tos ar

pirkstu aizkar, tad viņi tūliņ pa-
zūd, un ar to pirkstu var izdzie-

dēt deviņas vainas.

K. Jansons, Plāņi.

30517. Ar pirkstu, ar kuru iz-

jauc sirpīšus, var atņemt sāpi.

(Sirpīši — gaiši pelēki tārpiņi,

saķērušies daudzi kopā veido it

kā sirpi.)
E. Laime, Tirza.

30518. Kas atrūd sierpi [možus

tārpiņus, kas rindiņā kustas uz

priekšu] un izmaisa tū ar savu

rūku, tys var rūzi aprībt.
J. Lazdiņš, Kalupe.

111. Tārpi sakara ar

sēju.

30519. Ziema dažreiz atrod uz

sniega mazus tārpiņus, kuri pēc

latviešu domām krītot no gaisa.
Kurā nedēļas dienā latvietis ie-

rauga šādus tārpiņus, tai dienā

viņš pavasarī nesēj labības, lai

kukaiņi druvas nemaitātu.

W6chentliche Unterhaltungen,

1805, 277.

30520. Kurā nedēļas dienā zie-

mā ir redzēti mazi kukainīši pa

sniegu staigājam, tai dienā nevar

nekā sēt.

J. Auziņš, Sērene.

30521. Dažreiz ziemu uz sniega
uzkrīt melni kukainīši. Pavasarī

tādās dienās nevar stādīt ne kā-

ļu, ne kāpostu, tad tos kukaiņi
noēd. Piem., ja kukaiņi uz sniega
redzēti trešdien, tad trešdienās

nedrīkst stādīt minēto sakņu.
E. Laime, Tirza.

TĀRPU DIENA.

30522. Tārpu diena ir tad, kad

kalendārā stāv skarpis, jo skarpi
mēdz saukt par tārpu.

K. Lielozols, Nīca.

30523. Katru pavasari ir viens

liels sniega putenis priekš sniega
noiešanas. Šinī putenī vējš no

kokiem, sevišķi eglēm, notrauc

pulka mazu putekļu, kurus sauc

par „sniega kukaiņiem" un to

dienu par „tārpu dienu". Kurā

nedēļas dienā iekrīt tārpu diena,

tajā nu nav kāposti jādēsta, jo
tad tos tārpi noēd.

J. Rubenis, Ērgļi.

TELEFONS.

30524. Ja dzirdama telefonu

kanniņas rūkšana, tad gaidāma
laika pārmaiņa.

A. Podniece, Lubāna.



TELEGRAFS.

30525. Kad telegrāfa drātes

svilpj, gaidāms lietus un ziemu

sniegs.
J. Ķikuts, Nīca.

TELĒĶIS.

30526. Kad šķīvi paliek ēdiens,

tad dabūs pie nabaga gulēt.

K. Lielozols, Nīca.

TEĻI.

I. Dažādi ticējumi.

30527. Ja govs nevāc teļu, tad

vajaga teļu apkaisīt ar sāli.

K. Lielozols, Nīca.

30528. Teļu vedot audzināša-

nai, vajag braukt rikšus, lai ātri

aug.
K. Lielozols, Nīca.

30529. Nokautam teļam kāju
nost griežot, jāpiesitot trīs reizes

pie pakaļas šķiņķa. Tas jādarot

tādēļ, lai uz priekšu teļi labi pa-

dotos.
K. Skujiņš, Bilska.

30530. Pirmo reiz teļa gaļu
ēdot, priekš ēšanas saimniece ar

karauti pārvilkusi katram pār

pieri un sacījusi: „Lai tev nāko-

šu gadu tāds teļš rodas!"

K. Gailis, Ventspils.

11. Pirmie teļi.

30531. Jaunas govs pirmais teļš
nav ne jāpārdod, ne arī pašam jā-

glabā.
P. Š., Rauna.

30532. Pirmo govs teļu neva-

jagot šķirt audzēšanai, tas nekad

labi nepaaugot, topot vai nu

kropls, vai nemaz neaugot.

A. Briedis, Nīca.

30533. Pirmo teļu no jaunas
govs neaudzina.

M. Miezīte, Ozoli.

30534. Pirmie jaunlopu teļi un

sivēni jānogalina un jāizmet mai-

tās, citādi tiem nekad nebūs labu

pēcnācēju.
P. Zeltiņa, Ikšķile.

30535. Pirmo teļu no pašau-
dzētas govs netura, jo tad nīkst

teļš jeb govs.
E. Jēpe, Palsmane.

111. Audzējamie teļi.

30536. Ja mazam teļam ausis

ir stipri sārnainas, tad tā būs laba

piena govs.
J. Putns, Trapene.

30537. Teļus audzināšanai ņe-

mot, jāskatās, kam priekšā astoņi
zobi, tā būs pienīga govs.

P. Zeltiņa, Ikšķile.

30538. Kad teļu atstāj audzi-

nāšanai, tad jāskatās, kurai telei

ir priekšas pupi garāki: tā tad

būs garu pienu.
P. Zeltiņa, Ikšķile.

30539. Jauna mēnesi dzimis

teļš ir vēlams turēt.

Z. Kozenkraniuse, Ainaži.

30540. Jauna mēneša teliņi jā-

tur, jo tie labi aug.

E. Medne, Meirani.

30541. Teļi, kas piedzimst jau-
nā mēnesī, ir labi audzēšanai.

M. Eglīte, Pāle.
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30542. Kad govi grib audzināt,

tad vajaga lūkot tādu teliņu, kas

dzimis jaunā mēnesī un launaga

vējā, lai govs būtu pienīga.

A. Vikmane, Liepupe.

30543. Ja govij piedzimst telī-

te, kad pūš dienas vējš, tad būs

laba piena govs.

L. Prūse, Vecpiebalga.

30544. Ja govij atrodas maza

gotiņa, kad pūš rietumu vējš, tad

to vajaga audzināt, jo viņa dos

daudz piena.

V. Krieviņš, Daugmale.

30545. Kad govs nāk slaucama

pusdienā, siltā laikā un dienvidus

vējā, tad viņas teļš ir jāaudzē, jo
tā būs laba govs.

P. Zeltiņa, Lielvārde.

30546. Ja telīte rodas vecā mē-

nesī, tad viņa dos vairāk piena un

vērsītis labāk barosies. Tāpēc šā-

di teļi jāaudzina.
A. Aizsils, Kalsnava.

30547. Teļi, kas rādījušies no

Mārtiņdienas līdz ziemas svēt-

kiem, uzaug gan lieli, bet netop

par labiem piena lopiem. Tur-

pretī tie teļi, kas rādījušies no

ziemassvētkiem līdz metenim, iz-

aug par labām piena govīm.
S. Gūberts, 1688.

30548. Ja teliņš piedzimstot ir

it kā ar baltu plēvi pārklāts, t. i.

piedzimst „krekliņā", tad saim-

niecei no tā būs labi ienākumi.

A. Viklante, Vecpiebalga.

30549. Teļu var audzināt tikai

tādu, kas dzimis lauvas dienā.

L Indāns, Gārsene.

30550. Ja piedzimušam teliņam
mīksta mute, tad nevajaga turēt,

jo viņš nonīkst.

E. Jepe, Palsmane.

30551. Ja mazam telēnam sārts

purns, tad tas neaugs liels.

M. Klause, Jaunpiebalga.

30552. Teļi, kam ir sarkani zo-

bi, tikai reti uzaug lieli.

S. Gūberts, 1688.

30553. Glabājamu teļu vedot

drēbē nesien un tam kājas atstāj

vaļā.
K. Jansons, Trikāta.

30554. Tikko piedzimušu jaunu

lopu nedrīkst tīt drēbēs, tad tas

vēlāk ēd drēbes.

I. Indans, Gārsene.

30555. Kad tūliņ kā radušos

teļu apsedz ar kādu drēbi, tad

tas ēd drēbes, valgus, kaulus un

citas līdzīgas lietas.

J. Rubenis, Ērgļi.

30556. Kad jaunus teļus nes

pār laidaru, tad tos vajaga labi

apsegt, lai vējš neappūstu un mē-

ness neapspīdētu.
S. Gūberts, 1688.

IV. Teļu šķiršana no

govs

30557. Teļus atradina no zīša-

nas trešā dienā priekš pilna mē-

neša. Bet vilka mēnesī viņus ne-

vajaga atradināt.

S. Gūberts, 1688.

30558. Kad zīdāmu teļu pār-

dod, tad tam priekš projām veša-

nas jānogriež kāds kušķītis spal-

vu, jāliek tas iekš maizes gabali-

ņa un jāiedod teļa mātei: tad

govs pēc teļa vairs nemaujot.
J. Niedre, Džūkste.
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30559. Kad teļu kauj jeb pār-

dod, tad tam izplūc trijās vietās

spalvu un iebāž to viņa mātei nā-

sīs jeb spalvā, lai tā pēc viņa ne-

mauj. To sauc par ziedu izplūk-
šanu.

R. Straudovskis, Lielplatone.

30560. Kad mazu teļu pārdod,
tad vajaga viņam noraut kušķi

spalvas un tās ar maizi iedot go-

vij, vai arī spalvas nomest pie

govs zemē, tad govs ātri apmie-
rinās.

T. Rigerte, 1928, Brunava.

30561. Kad telēnu šķir no govs,

tad viņš atmuguriski jāiznes jeb

jāizbīda no kūts, lai govs paliek
drīz mierīga un nebļauj.

J. Rubenis, Ērgļi.

30562. Teļu no mātes šķirot,

vajag govij iesist ar teļa asti pa

purnu, tad govs pēc teļa daudz

nebļauj.
M. Valdmane, Zaļāmuiža.

30563. Ja teļu nes no govs

prom sarunājoties, tad teļš allaž

bļaun.
J. A. Jansons, Vecpiebalga.

30564. Tirgus dienā vajaga at-

šķirt teļus, tad tie būs labi dzē-

rāji.
Morgenšterne, Penkule.

30565. Ja mazus teļus grib

šķirt audzēšanai, tad vajaga pirm-
dien atņemt no govs; tad teļš jau

pirmo ziemu ņems buļļus.
M. Ķaupelis, Nīca.

30566. Teļi jāšķir aprilī (sulu
mēnesī), jo tad viņi ātri aug.

J. Tupesis, Nīca.

30567. Teļus šķir pilnā mēnesī

un pēc pilnā par trīs dienām, jo
tad viņi labi aug un ir pienīgi.

J. Tupesis, Nīca.

30568. Teļi jāatšķir tādam vī-

rietim, kas liels dzērājs, tad arī

teļi dūšīgi dzer un aug.
N. Rudzīte, Nogale.

30569. Teļu vajaga šķirt no

govs paisuma vējam pūšot, jo tad

tas pieaudzis dos daudz piena.

J. A. Jansons, Piņķi.

30570. Augoša mēnesī atšķirti

teļi labi barojas.
A. Zvejniece, Piebalga.

30571. Ja pārdod teļu, tad tam

jānogriež astes galiņš un jāiebāž

viņa mātei nāsī, lai govs pēc teļa
aizvešanas nemautu un būtu mie-

rīga.
J. Jirgensons, Carnikava.

30572. Ja telēnu nes ar priek-

šējo daļu no kūts ārā, tad govs

bļauj trīs dienas, ja otrādi, tad ne.

V. Saperovs, Vecpiebalga.

30573. Kad teļu ved projām no

govs, tad no teļa vajaga nogriezt
trīs kušķīšus spalvas un pielikt
tās klāt govij, jo tad govs pēc teļa

nebļauj.
V. Krieviņš, Daugmale.

V. Teļa aizgalds.

30574. Kad taisa jaunpiedzi-
mušam teļam aizgaldu, tad ne-

var runāt, jo tad teļš vienmēr

mauj.
E. Vīksne, Vecpiebalga.

30575. Sienot mazu teļu pirmo
reiz pie valga nedrīkst runāt, lai

tas nebļauj.
M. Ranne, Lubāna.

30576. Ja teļu buda liekot ne-

runā, tad teļš nebļauj un ir mie-

rīgs.
V. Johansone, Liepa.
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VI. Teļu dzirdīšana un

ēdināšana.

30577. Kad pirmo reiz dzirdina

jaunu teļu, tad jāpakampjas sau-

ju mēsli un jāieliek tam mutē ar

šādiem vārdiem: „Ēd visu, kas

ēdams, dzer visu, kas dzerams!"
Tad teļš labi dzers un ēdīs.

P. Zeltiņa, Ikšķile.

30578. Glabājamam teļam vis-

mazākais div nedēļas jādod piens,

pēc tam izvāra linsēklu zupu un

zupu atšķaida ar saldu pienu.

H. Skujiņš, Smiltene.

30579. Ja glabājamais teļš sāk

nīkuļot un neiet lāga uz priekšu,
tad viņam pie dzēriena pieber
karstas pirkstis.

H. Skujiņš, Smiltene.

30580. Turamām telītēm priekš

piena došanas jāizsmērē mute ar

taukiem, tad dzer visādas dziras.

E. Jēpe, Palsmane.

30581. Mazam teļam jādod pel-
ni pie ēdiena, tad tas izaugs par

veselīgu govi. [Sal. sivēns.]

H. Skujiņš, Smiltene.

30582. Kad teļš nedzer, tas tad

jāapsola kādam dzērājam, piem.:

~Kādēļ nu, Ulma dēls, nedzer?"

K. Jansons, Plāņi.

30583. Dzirdinot mazus teļus,
tiem nedrīkst ar roku pār mugu-

ru glaudīt, tad tie paliek stīvi (ne-

veikli).
Z. Lace, Veclaicene.

30584. Atradušamies teļam nav

jādod tūliņ dzert, lai izguļot ceļa

miegu.
E. Lācis, Tirza.

30585. Teļu sākot dzirdīt jāno-
vēl viņam tā dzert, kā kāds liels

dzērājs cilvēks to ir darījis, minot

tā vārda.

M. Navenickis, Zasa.

30586. Kad gribot, lai teļš labi

dzerot un visu ko ēdot, tad vaja-

got samaisīt cūku draņķi un iedot

teļam; tad viņš visu ēdīšot un

dzeršot.

J. Daizis, Nīca.

30587. Kad gribot, lai teļš labi

dzerot, tad vajagot teļu kristīt

dzērāja vīra vārdā.

J. Daizis, Nīca.

30588. Kad jauns teļš uznāk,

tad pirms to dzirda, trīs reiz bāž

viņam_salmu vīstolu mutē un sa-

ka: „Ed, ēd, ko tēvs, māte ēd!"

J. Rubenis, Ērgļi.

30589. Ja maziem teļiem iedod

vilka gaļu, tad tie jau par gabalu
vilku saož.

E. Laime, Tirza.

VII. Teļi un ganām-

pulks.

30590. Kad mazu teļu pirmo
reizi ganos laiž, tad ganam vaja-

ga ar maizes kumosu apskriet trīs

reizes govīm apkārt un pēc tam

maizi iedot teļam. Tad teļš dzīvo

pie govīm.

K. Biša, Rencēni.

30591. Ja grib, lai telēni turas

pie gana, tad pret sauli trīs reiz

ganam jāapņem maize ap galvu
un jādod teļam apēst.

V. Johansone, Liepa.
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30592. Pirmo reiz kad izlaiž

ganos mazus teļus, tad vajag pa-

ņemt maizi un apņemt trīs reizes

apkārt ap kaklu. Tā maize jāie-
dod kādai govij, lai saēd, tad teļš

neklejā no tās govs nekur nost.

M. Ķaupelis, Nīca.

30593. No govs pakaļējās pē-
das vajagot ar maizi iedot teļam
trīs smilšu piciņas, tad teļš nebē-

got no govīm uz māju.

K. Skujiņš, Smiltene.

30594. Ja pavasarī ganos mazi

teļi nenāk līdz, tad vajag maizi

apņemt sev trīs reizes apkārt un

tad iedot teļam.
A. Kondrate, Lenči.

30595. Ja teļi maldās nost no

ganāmpulka, tad vajaga tiem ap-

ņemt apkārt maizi un maizi iedot

kādai govij, tad teļi nekad neaiz-

klīdīs.

J. Līcītis, Vilzēni.

30596. Mazu teļu pirmo reiz

laižot ganos vajag nopērt ar kā-

das govs asti, jo tad tas vienmēr

turēsies pie lopiem.
L. Rone, Ikšķile.

30597. Teļiem pirmo reiz laukā

dzenot jāiebāž mutē trīs aitu spi-

ras, lai tie turas ar lopiem kopā
kā aitas.

K. Jansons, Plāņi.

30598. Lai teļš ganos valdītos

pie lielām govīm, tad tam, pirmo
reizi ganos dzenot, jāiesit trīs reiz

ar kādas lielās govs asti.

K. Oļļe, Mazsalaca.

30599. Pirmo reizi laižot teļu
laukā, jāapņem ar maizi tam trīs

reizes ap kaklu un jādod kādai

govij noēst, tad teļš turēsies pie

govīm.
M. Greize, Dole.

30600. Teļu pirmoreiz ganos

laižot, jāapņem aitai trīs reizes

riņķī maizes kumoss, lai teļš dzī-

vo pie aitām.

E. Bērziņa, Mārsnēni.

VIII. Teļu slimības.

30601. Ja teļam ir utis, tad tas

ir nelabums. Tad teļam jāuzkaisa
uz muguras pelni, lai utis noietu.

H. Skujiņš, Smiltene.

30602. Kad teļam strēlas, tad

diegā jāiemet trīs deviņi mazgli
un diegs jāizver teļam caur mēli.

K. Jansons, Plāņi.

30603. Kad teļi bieži asti laiza,

tad tiem astes galā ir iemeties

tārps, kas caur asti un mugur-
kaulu lien galvā. Kad tārps ir

galvā ielīdis, tad lops sāk griez-
ties apkārt. Tādā gadījumā teļam
jānogriež divi locekļi no astes. Ja

jau govs sāk apkārt griezties, tad

pierē vajaga pārcirst galvu un iz-

jemt tārpu; tad govi vēl var iz-

ārstēt. Ja aitas un kazas sāk

griezties, tām vairs nevar palī-
dzēt.

S. Gūberts, 1688.

30604. Ja teļam vīvuļas, tad vai

nu mutē vai astē vajaga iegriezt
krustu un sarīvēt ar sāli.

V. Vintere, Matīši.

30605. No āboliņa atāla teļiem
metas skuteles.

H. Skujiņš, Smiltene.

IX. Teļu apskaušana.

30606. Teļus un sivēnus ne-

drīkst rādīt svešiem cilvēkiem, jo
tad viņi sāk nīkuļot.

M. Bridaka, Jaunroze.
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30607. Teļus nevajag rādīt sve-

šām sievietēm: ja tās viņus ap-

skauž, tad teļiem piemetas skute-

les. [Sal. sivēni.]
A. Ozoliņa, Taurene.

30608. Bērni nevar teļus ap-

skaust, tikai lieli cilvēki.

P. Š. jun., Kosa.

X. Teļš sapnī.

30609. Ja meita redz sapņos

teļu, tad viņai būs bērns.

A. Bīlenšteina rokraksts.

30610. Ja sapnī redz teļu uzro-

damies, tad drīzumā sajem vēs-

tuli.

E. Jēpe, Palsmane.

TETERIS.

I. Rubināšana

30611. Teteris rūc: „Vakar ēdu,

dzēru. Kur palika mana sudraba

karote?"

L. Žagata, Krūte.

30612. Rubenis rūc: „Kur gu-

lēšu nakt, kur gulēšu nakt? Viņā
krūmā, viņā krūmā!"

I. Johansone, Rīga.

11. Cilvēku aizrubinā-

šana.

30613. Kad rubenis aizrubina

rītā neēdušu, tad vasarā sirgsi un

vārgsi.
Brīvā Tēvija, 1927, 183.

30614. Ja pavasarī pirmo reiz

rubeni dzird, iekams nav vēl no

rīta nekā ieēdis (tukšā dūšā), tad

uznāks cilvēkam (dzirdētājam) sli-

mība vai nāve tanī pašā pavasarī.

V. Grūnbergs, Jaunpiebalga.

30615. Ko rubenis aizrūc no

rīta tukšā dūšā, tam mutē ir slikta

smaka un ēdienam nav labas gar-

šas. [Sal. puputis.]
P. Zeltiņa, Ikšķile.

111. Teteris laika zīlē-

šanā.

30616. Kad teteri sākot dziedāt

jaunā mēnesī, tad tie iedziedot

garu un aukstu pavasari. Bet ja
teteri sākot dziedāt vecā mēnesī,

tad būšot agrs un silts pavasaris.
K. Skujiņš, Smiltene.

30617. Ja pavasarī vienā jaunā
mēnesī sāk rubeņi dziedāt, tad

otrā jaunā kūst sniegs; tāpat ja

viņi sāk dziedāt vecā mēnesī, tad

arī sniegs kūst nākošā vecā mē-

nesī.

J. Rubenis, Ērgļi.

30618. Ja sala laikā teteri nāk

mājas tuvumā, tad sals drīz pie-
laidīsies.

Atbalss k. 1894. J. Kriķis, Starti.

30619. Ja teteris rubina, tad

trīs dienas pēc tam — salna.

J. A. Jansons, Bīriņi.

30620. Teteri ruc uz salnām.

K. Jansons, Plāņi.

30621. Ja rubeņi rubina, tad

rītā sagaidāma salna.

V. Greble, Kalnamuiža, Val-

kas apr.

30622. Kad redz rubeņus stai-

gājam pa zemi, gaidāms sals

(ziemā).
A. Liepiņš, Bērzaune.

30623. Ja rudenī rūc rubeņi,
tad otrā mēnesī sagaidāmas sal-

nas.

A. Brāķa, Meirani.
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30624. Kad suņu dienu beigās
teteri sāk rūkt, tad ap Bērtuļa
dienu būs salna.

S. Gūberts, 1688.

30625. Kad rubeņi rudeņos iet

malā, tad drīz būs salnas.

R. Kalniņš, Lubāna.

30626. Ja rubeņi iet mala zie-

mu, tad mīksti laiki.

R. Kalniņš, Lubāna.

30627. Jā ziemā rubeņi nākot

ārā no meža, tad gaidāms mīksts

laiks.
A. Lace, Lubāna.

30628. Kad rubeņi nāk no me-

ža laukā un nometas kaut kur

kokos, tad būs atkusnis jeb
mīksts laiks.

J. Zaikovs, Lautere.

30629. Ja ziemā rubeņi pa die-

nu sēd kokos, tad būs mīksts

laiks.
A. Salmans, Balvi.

30630. Ja ziemā teteri bariem

pārlaižas no meža uz pļavu, tad

nākošā dienā būs atkušņi.

I. Bikša, Daugmale.

30631. Ja rubeņi ziemu uztu-

ras bērzos, gaidāms atkusnis.

K. Palteris, Nītaure.

30632. Ja aukstā laikā, ziemā,

redzami rubeņi, tad gaidāms at-

kusnis.

K. Zilbers, Meņģele.

30633. Kad ziemu rubeņi metas

bērzu galos, tad būs silts laiks,

atkusnis.

P. Zeltiņa, Ikšķile.

30634. Kad rubenis rubina, tad

rudenī pēc mēneša ir ziema un

pavasarī pēc mēneša vasara.

Z. Pūtele, Sabile.

30635. Kad rubeņi nak uz lau-

ka, tad būs mīksts sniegs.

V. Šiliņa, Sērene.

30636. Ja rubenis rūc meža

malā, tad būs silts laiks, bet ja
meža vidū, tad auksts.

R. Vucene, Lubāna.

30637. Ja rudenī teteri tikpat

dūšīgi rūc kā pavasarī, tad būs

vēls rudens.

H. Skujiņš, Smiltene.

30638. Ja rubeņi rūc, tad drīzā

laikā būs sniegs.
A. Aizsils, Lubāna.

30639. Ja rubeņi rūc dziļi pur-

vā, tad būs karsta un sausa vasa-

ra, ja purva malā, tad vasara būs

vēsa un lietaina.

A. Aizsils, Jaungulbene.

30640. Ja teteris rūc ziemu, tad

tas ir vai nu uz puteni vai uz at-

kusni.

H. Skujiņš, Smiltene.

30641. Ja teteri baros ziemā

pārvietojas no meža uz pļavu, tad

nākošā dienā atkušņi.
J. Putns, Trapene.

30642. Ja teteri un rubeņi va-

saras vidū brēc, tad ap Bērtuli

sākas nakts salnas.

J. Juškevičs. B. Z. Ilustr.

piel. 1933, 275.

30643. Ja rubeņi nak no meža

ziemā ārā, tad būs mīksts laiks.

E. Everts, Oļi
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30644. Kad teterus dzird rubi-

nājām vēlā vakarā, tad nākošā

dienā būs salna.

E. Brīnums, Rūjiena.

30645. No rubeņa sūdiem varot

zināt sējamo un lietus laikus. Va-

jadzējis izzināt, kurš gals pirmais
nācis ārā: baltais vai dzeltānais.

K. Jansons, Plāņi.

TETEŖA RAIBUMI.

I. Dažādi ticējumi.

30646. Ja mazi bērni putinot

putniņu perēkļus un šiem kādi

smalkumi uzkrītot uz mutes, tad

no tiem nākot cilvēkam uz mutes

putna raibumi.

H. Skujiņš, Smiltene un

A. Zariņa, Ikšķile,

30647. Lai vasarā uz sejas ne-

uzmestos raibumi, tad jāspļauj
skudru pūlī.

J. Gulbis, Aizkraukle.

11. Tetera raibumu no-

dzīšana.

30648. Lai nodzītu no ģīmja

raibumus, tad jāmazgā ar to snie-

gu, kuru jau dzegūze aizkūko-

jusi.
V. Joass, Lubāna.

30649. Lai nodzītu no sejas va-

saras raibumus, tad vajag seju
saberzēt ar priežu sveķiem.

A. Kondrāte, Cēsis.

30650. Kam raiba mutja, tam

vajag turēt rūkūs vardivi.

V. Podis, Rēzekne.

30651. Pēc biezpiena sasildīša-

nas tanīs sulās jāmazgājas, lai

vasaras raibumi noiet.

A. Skruze, Saikava.

30652. Tetera raibumus var no-

dzīt, ja iet katru rītu un katru

vakaru pie lielas spārnoto skudru

čupas, uz to čupu uzliek kādu

lupatiņu un ar to sarīvē to vietu,

kur ir raibumi.

J. Atteka, Nīca.

30653. Ja grib tetera raibumus

nodzīt, tad jāpārliecas pār skudru

pūli un jāspļauj.
M. Liniņa, Aumeisteri.

30654. Ja pavasarī dzeguze aiz-

kūko sniegu, tad ar to vajaga rītā

jeb vakarā bez saules berzēt ģīmi;
tad noiet tetera raibumi.

A. Salmans, Balvi.

30655. Berza sulas mute jā-

mazgā, lai tetera raibumi iznīkst.

K. Jansons, Plāņi.

30656. Ja teterraibumi uz ģīm-

ja, tad katru reizi ieraugot vālo-

dzi trīs reizes* jānospļaujas.

E. Miglava, Rīga.

30657. Kam uz ģīmja ir tetera

raibumi, tam jāmazgājas ar kazu

pienu.
F. Brīvzemnieks, 1881. VI, 195.

30658. Ar vardes kurkuļiem

jeb ķēves pienu jānomazgā ģīmis,
lai nozustu raibumi.

O. Darbiņš, Birži.

30659. Vasaras raibumus var

nodzīt, ja pirmo reizi redzot bez-

delīgu nomazgā seju ar varžu

kurkuļiem.
Z. Pūtele, Sabile.

30660. Kam uz ģīmja ir tetera

raibumi, tam jāmazgājas ar tā-

diem vardes kurkuļiem, kuriem
virsū jeb apakšā atrodas varde;

tad tetera raibumi izzūdz.

F. Brīvzemnieks, 1881. VI, 195.



30661. Cīruļa raibumi, arī ķī-
vītes raibumi saukti, noiet, kad

ģīmi mazgā ar varžu kurkuļiem.

Alksnis-Zundulis, Naudīte.

30662. Ja ir tetera raibumi uz

sejas, tad dienas vidū jāmazgā
seja ar vardes gurcekliem, un tie

noies.

M. Šķipsna, Gulbene.

30663. Tetera raibumi noejot,

ja svētdienas rītā mazgājoties
varžu kurkuļos.

K. Skujiņš, Smiltene.

30664. Ja grib nodzīt tetera rai-

bumus, tad pirmā lieldienas rītā

jāmazgā mute ar varžu kurku-

ļiem.
P. Š., Rauna un K. Jansons,

Plāņi.

30665. Ja grib nodzīt tetera

raibumus, tad, ja pavasarī pirmo
reiz ierauga bezdelīgu, jānomaz-

gā mute ar ūdeni, tikai nedrīkst

no pēdām izkustēties.

J. Pļaviņš, Koknese un Aiz-

kraukle.

30666. Jo gribi izdzeit raibu-

mus nu vaigim, kod pyrmū reizi

bezdeleigu īraudzeisi, tykleu juo-

samozgoj yudinī.
Jaunais Vords, 1932, V.

30667. Kad ierauga pavasarī

pirmo reiz bezdelīgu, tad neva-

jaga kustēt no pēdām un nomaz-

gāt muti, tad noiet tetera rai-

bumi.

J. Pļaviņš, Skrīveri.

30668. Ja tetera raibumi (ču-

rās) uz sejas, tad pavasari, kad

pirmo reizi redz bezdelīgas, vaja-

ga saukt, lai kāds pienes ūdeni,

nomazgāt seju un liet ūdeni uz to

pusi, kurp bezdelīga aizskrējusi,

saucot: „Čuras pakaļ čurām," tad

visi plankumi no sejas nozūdot.

K. Preiss, Vecgulbene.

TĒJA.

30669. Zāļu tējas vaiga bez

saules kaltēt, tad esot labas. Bet

ja saulē vai krāsnī kaltē, tad vairs

nav tā spēka.
H. Skujiņš, Aumeisteri.

30670. Tēju dzerot nevajagot

uz puskrūzeles uzliet citu tēju,
tad dabūšot slinku sievu.

J. Daizis, Nīca.

30671. Ja tējas glāzei burbuļi

griežas, tad būs nauda.

K. Kristape, Olaine.

30672. Ja tējas glāzē ir bur-

bulīši virsū, tad tās tējas dzērē-

jam būs daudz naudas.

P. Zeltiņa, Rīga.

30673. Kod cylvāks dzer tēju
un glozī patiks kūceņš nu tējas,
itei pīzīmēj, ka dreizi dabos gruo-

motu vai veistuli.

V. Podis, Rēzekne.

TĒJKANNA.

30674. Ja tējkanna varot stipri

gaudo, gaidāmas bēres.

A. Auziņa, Jaunrauna.

TĒVS.

30675. Tevs nedrīkst uz ķipja

sēdēt, jo tad bērni slīkst.

H. Skujiņš, Smiltene.

30676. Jā tēvs vai māte pret

galdu sēdot muguru griež, tad

tiem neklausīgi bērni paliek.

K. Jansons, Plāņi.

1841Tetera raibumi
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TIESA.

30677. Lai tiesa nepiespriestu
sodu, tad bija jādara tā: tiesas

istabā iekšā ejot, vajagot celt pir-
mo kreiso kāju pāri slieksnim,

skatīties griestos un beidzot tikai

uz tiesas kungiem.

G. Pols, Bauska.

30678. Uz tiesu ejot, aptin die-

gu ap labās rokas trim pirmiem

pirkstiem, noskaita trīs reizes tē-

va reizi un saka: „Tik viegli lai

man pie tiesas iziet kā tas diegu
kamols iztek!" Tad notin diegu
no pirkstiem un paliek apakš la-

bās rokas padusē.

J. Pločkalns, Skrunda un

F. Brīvzemnieks, 1881, IV, 177.

30679. Uz tiesu ejot, aizbāž

spelti un saka: ~Lai manam ie-

naidniekam aizbāž muti priekš
manim !" Ejot noskaita tēva

reizi.

J. Pločkalns, Skrunda.

30679a. Ejot pie tiesas, kabatā

jāieliek ledus gabaliņš un jāsaka

pie sevis: ~Lai tiesas kungiem ļau-
nais prāts izkūst kā šis ledus ga-

baliņš.
F. Ruperts, Nīgranda.

30680. Pie tiesām ejot, apaun

labās kājas zeķi ar ļauno pusi
virsū, lai pretinieka vārdus kā

kājām samītu; turklāt aizbāž ar

akmeņiem krāsns spelti, lai vi-

siem tiesas priekšā mutes kā aiz-

bāztas. To darīdams, teic: ~Čūksti
kā ūdens, ko karstā speltē lej! Es

aizbāžu —am muti, lai paliek
mēms maniem vārdiem pretī!"

M. Treimane, Cīrava un

F. Brīvzemnieks, 1881, IV, 177.

30681. Pie tiesas ejot, kreklu

vajaga apvilkt uz kreiso pusi, tad

nenotiesās.

A. Salmans, Balvi.

30682. Kad iet pie tiesas, tad

kāpjot pāri lievenei jāsaka šādi

vārdi: „Es esmu kungs, tu esi

suns, tev priekš manis jāklanās",
tad tiesa spriedīs taisnu tiesu.

I. Mennika, Ainaži.

30683. Kad uz tiesu iet, tad pēc
mutes mazgāšanas jānoslaukās
mīkstā vilnas drānā, lai tiesneši

būtu laipni.
A. Bīlenšteina rokraksts no

Kazdangas.

30684. Kad pie tiesas ejot, tad

vajagot cepurē iedurt adatu ar

ievērtu pavedienu, tad vienmēr

labi izejot.
H. Skujiņš, Smiltene.

30685. Kas dabūj to valdziņu,
ar ko kāds ir pakāries, un nēsā

to sev klāt, tas tiesā arvien vin-

nēs savus pretiniekus.
F. Brīvzemnieks, 1881, VI, 200.

30686. Ja atrod čūsku, kas no-

kodusi vardi, tad čūska jānosit,
bet tā varde jāpatur pie sevis.

Kas to dara, tas tiesā arvien

vinnē.

F. Brīvzemnieks, 1881, VI, 200.

30687. Ja uzglabā to koku, ar

kuru varde ir izglābta no zalša,

tad ar to tiesā arvien patur virs-

roku.

Latv. Avīzes, 1856, 116.

30688. Uz tiesu ejot, vajagot

mazu akmentiņu kabatā turēt,

tad nevarot notiesāt.

P. Š. jun., Vidzeme.



TILTS.

I. Vēlēšanu piepildī-

šanās.

30689. Kad pār jaunu tiltu iet

pirmo reiz pāri, tad vajag vēlēties

kaut ko, un tas piepildoties.

L. Biedriņa, Jelgava.

30690. Pa jaunu tiltu ejot, va-

jaga kaut ko iedomāties, tad tas

piepildīsies, bet ejot nedrīkst ru-

nāt.

V. Rimpele, Rīga.

30691. Pirmo reizi pār jauncel-
tu tiltu ejot, vajaga kaut ko iedo-

māties, jo tad šī iedoma piepil-
dās.

M. Ozola, Stopiņi un A. Za-

riņa, Ikšķile.

30692. Ja pirmo reizi iet vai

brauc pār kādu tiltu, tad vajaga
kaut ko vēlēties, jo tad tas piepil-
dās.

K. Corbiks, Jelgava.

30693. Ja ejot vai braucot pār
jaunu tiltu ko nodomā, tad tas

piepildās.
K. Līdeka, Meirani.

30694. Kad pirmo reizi brauc

pār jaunu tiltu, tad kas jāvēlas,
jo tā vēlēšanās piepildās.

P. Zeltiņa, Ikšķile.

30695. Pirmo reiz pār kādu

tiltu braucot vajaga kaut ko vēlē-

ties, tas piepildīsies.

V. Runika, Skujene.

30696. Ejot pāri jaunam tiltam

var ko vēlēties, bet nedrīkst atpa-

kaļ skatīties un runāt, tad vēlēša-

nās piepildās.
A. Rozentale, Jaunauce.

30697. Ja pirmo reiz iet pār

jaunu tiltu, tad vajaga kaut ko

iedomāties un pāriet pāri ne vār-

da nerunādams, tad domātais pie-

pildīsies.
M. Hermakile, Valka.

30698. Ja pirmo reiz brauc pār
kādu jaunu tiltu, tad viss tas pie-

pildās, ko tai brīdī domā.

K. Jansons, Plāņi un P. Š.,
Rauna.

30699. Kad pirmo reiz pār jaun-
būvētu tiltu iet vai brauc, tad va-

jag kaut ko vēlēties, tad tas, ko

vēlas, piepildās.
V. Eglīte, Sēja.

30700. Pirmo reiz pār kādu

jaunceltu tiltu ejot var kaut ko

vēlēties, bet pie tam nedrīkst

smieties, tad vēlēšanās piepildās.

M. Vētra, Jaunpiebalga.

30701. Ja iet pirmo reiz pa

jaunu tiltu, tad var vēlēties trīs

vēlēšanās, un tās piepildīsies.
E. Barbaka, Rīga.

30702. Pār jaunu tiltu pirmo
reiz ejot vajaga iedomāties trīs

lietas, — tad tās piepildīsies.

K. Corbiks, Līvbērze.

11. Tilts sakara ar zir-

giem.

30703. Ja pār tiltu pārbraucot
kāda lieta izkrīt no ratiem, tad

nedrīkst zirgu apturēt turpat uz

tilta, lai lietu paceltu, jo tad pār

nākošo tiltu braucot zirgs klup-
dams kājas pārlauzīs.

S. Ozoliņa, no Liepājas zvej-
niekiem.

1843Tilts
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30704. Stipri nevajaga pa tiltu

braukt, tad zirgs kājas samaitā.

L. Blimbergs, Baldone.

111. Zieds Ūdens mātei.

30705. Bērēs un kāzās pār tiltu

braucot met ziedu Ūdens mātei:

dzīparus, naudu. To darījuši uz

kapsētu vai baznīcu turpu brau-

cot.

K. Jansons, Vijciems un K.

Draviņa, Smiltene.

IV. Tilts sapnī.

30706. Ja pa sapinim tilts jā-
taisa, ta tas ir uz jaunu dzīvi.

H. Skujiņš, Smiltene.

TIPŠA DIENA (14. aprilī Tibur-

tins).

30707. Tipša diena ir iearama
diena, kad pirmo arklu liek zemē.

A. Bīlenšteina rokraksts.

TIRGUS.

I. Dodoties uz tirgu.

30708. Ja uz tirgu ejot satiek

žīdu, tad labi savas preces pār-
dos. [Sal. ceļošana.]

Alksnis-Zundulis, Naudīte

un M. Šķipsna, Gulbene.

30709. Kad ved ko pārdot uz

pilsētu vai tirgu, tad pirmajam,
ko satiek ceļā, jādod dievpalīgs;

ja tas to saņem, tad ar pārdošanu
ies labi, bet ja nesaņem, tad ne-

varēs vedamo pārdot.

Alksnis-Zundulis, Naudīte

un M. Sikle, Nīca,

30710. Ja uz tirgu braucot

zirgs nomet pakavu, tad tirgū ne-

ies labi, tāpat iet ja atjūdzas.
L. Pogule, Gatarta.

30711. Kad lopu ved uz tirgu
un viņš negrib līdzi iet, tad no

mājas vezumā vajaga ielikt kādu

akmentiņu, jeb viņam no nagu

starpām jāizkasa dubļi un jāie-
bāž nāsīs.

K. Jansons, Plāņi.

11. Pārdošana tirgu.

30712. Kas tirgū grib pārdot
ēdamas lietas, tas ieber vecā zeķē

skudres, izber tās tai vietā, kur

grib uguni kurt un saka: „Lai

pie manis tek pircēji kā skudrī-

tes pūlītī!"
F. Brīvzemnieks, 1881, VI, 204.

30713. Citā • vietā tirgus dienā

daudzi tumši ļaudis pie baznīcas

ceļos metas, izgriež velēnu no

zemes, nokasa padrusku no vara

naudas ar nazi, tad ņem kādu

mazumu no visas preces, ko tirgū

grib pārdot, saliek visu kopā un

uzliek velēnu virsū, lai tie dievi,

kuriem viņi upurējuši, piešķirtu

laimīgu tirgu un labu peļņu.

K. Silings, 1832. g., Tirza.

111. Tirgus sakarā ar

darbu.

30714. Tirgus dienās nevajag
mest audeklu, jo tad pie aušanas

varzājas dzijas.
V. Miķelans, Asare.

30715. Tirgus dienās nedrīkst

vērpt, citādi aitas dabū grie-

zonu.

J. E., 1889, Valmieras apkārtne.

30716. Tirgus diena nebūs kult,

ne linus mērkt, ne plūkt.
K. Silings, 1832. g., Tirza.



IV. Tirgus sakara ar

ganīšanu.

30717. Tirgus dienā lopus ne-

drīkst laist pirmo reiz ganos, tad

vasarā tie ļoti nemierīgi.
I. Indans, Gārsene.

V. Tirgus sapnī.

30718. Kad sapnī brauc uz tir-

gu, tad rados kaut kur būs bēres.

M. Arons, Bērzaune.

TIRZA.

30719. Tirzas lielskungs ir ap-

solījis grēku avotu uz priekšu vi-

siem tumšiem ļaudīm aizliegt, kas

tur palīgu meklētu. Viņš ir pa-

vēlējis uz priekšu Jāņa vakarā to

avotu apvaktēt un visus elku kal-

pus ar kokiem nodzīt.

Latviešu draugs. Piel., 1840, 187.

TĪKLS.

I. Tiklu mešana.

30720. Uzmetamā tīkla pirmais
gals jāpiesien pie durvju kliņķa,
tad zivis tīklā ir mierīgas.

B. Skuja, Salacgrīva. Zvej-
nieku Vēstn., 1930, 18.

30721. Jaunus tīklus taisot, li-

kuši tīklu olas (lupatās iešūtus

mazus akmentiņus), atrastas pa-
kavu daļas un pakavu naglas.

B. Skuja. Zvejnieku Vēstn.

1930, 19.

30722. Teiklu zyvu gyušonai
juosuoc megžt Kyuču dīnā, tad

laimējas gyut zivis.

T. Beča, Preiļi.

30723. Tīklu mežģīt jāsāk svēt-

dienā, kad ļaudis iet baznīcā, tad

zivis pašas nāk tīklā.

J. Jaunsudrabiņš, Nereta.

30724. Tīklu uzmetot, jāiesāk
aust svētdienā pa baznīcas laiku,

lai tā zivis iet tīklā kā ļaudis
baznīcā.

Mucukalns, Stende.

30725. Tīklu vajaga iesākt aust

svētdienā, pa baznīcas laiku, lai

zivis tā iet tīklā, kā ļaudis baz-

nīcā.

J. A. Jansons, Asari.

30726. Tīklus vajag sākt aust

svētdienā pa baznīcas laiku, lai

zivis iet tīklā kā ļaudis baznīcā.

A. Raņķis, Garoza.

30727. Jaunu tīklu jāsāk mest

(pīt) tad, kad ļaudis nāk no baz-

nīcas, tad tīklam vienmēr būs ba-

gāta loma.
E. Skarnele, Veclaicene.

30728. Lai labi zivis ķertos,
tīkli jāiesāk mest tad, kad cilvēki

iet baznīcā.

M. Leimane, Lubāna.

30729. Tīklu vajagot sākt mest

svētdienās dievvārdu laikā, tad

zivis labi ķeroties. [Sal. murds.]

K. Skujiņš, Aumeisteri.

30730. Tīklus vajaga aust svēt-

dienās, tad ķeras daudz zivis.

A. Broža, Naukšēni.

30731. Tīkls jāsāk aust svēt-

dienā, kad ļaudis iet uz baznīcu,

tad tāpat iešot zivis tīklā.

M. Alksnis, Skultes jūrmala.

30732. Tīkli jāmet veca mēne-

sī, lai mazgi neraisās vaļā.
J. Putniņš, Bērzpils.
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30733. Jauns tīkls jāsāk adīt vai

nu tirgus dienā, vai arī svētkos

un svētdienā ap to laiku, kad ļau-
dis pulcējas baznīcā. Tad savā

laikā zivis tā pulcēsies tīklā kā

ļaudis tirgū vai baznīcā.

V. Miķelans, Baltmuiža.

30734. Tīklus vajaga uzmest,
tas ir: iesākt aust jaunu tīklu,

saules aptumšošanās laikā un lū-

kot noaust trīs kārtis. Tīklus met

arī svētdienās tieši pa to laiku,

kad mācītājs kancelē saka spre-

diķi, sevišķi vēl tai svētdienā, kad

baznīcā ir sprediķis par Pētera

lielo lomu.

B. Skuja, Salacgrīva. Zvej-
nieku Vēstn., 1930, 18.

30735. Tīklus zvejniekam va-

jagot siet, ja tuvumā esot kāda

balle, tad daudz zivis lienot tīklā.

I. Anševica, Piebalga.

30736. Tīklus taisa pilnā mē-

nes, kad [mēnes] nuojem, tad ne-

tais.
A. Medne, Kuršu kapās.

11. Tīklu lāpīšana.

30737. Tīklu vajag lāpīt svēt-

dienā, kad ļaudis iet baznīcā, lai

lien zivis tīklā kā ļaudis baznīcā.

K. Lielozols, Nīca.

30738. Tīkls jālāpa svētdienās,

kad ļaudis iet baznīcā, jo tad būs

tik daudz zivju, cik cilvēku baz-

nīcā.

J. Tupesis, Nīca.

111. Tīkli zvejā.

30739. Priekš jaunu tīklu lai-

šanas ūdenī, tas jāizkvēpina ar

līdakas zobiem, tad ķersies viņā
zivis.

J. Zvaigzne, Rēzekne.

30740. Tīklus nes uz laivu mai-

sos vai deķī iesietus, nevien tādēļ,
ka tad viņi nejaucas, bet jo vai-

rāk tādēļ, lai tos pasargātu no

skaudīgām acīm.

B. Skuja, Salacgrīva. Zvej-
nieku Vēstn., 1930, 18.

30741. Pyrmū reizi teiklu yli-

dini laižūt, tū pyrms laižsonas

juoīkyupynoj ar leidakas zūbim.

Jaunais Vords, 1932, V.

30742. Ja zivis neķeras, tad

tīklu vajaga kvēpināt ar šaujamo

pulveri, jeb no citiem laimīgā-
kiem tīkliem izgriezt kādus gaba-
lus un pielikt tos jaunajiem jeb
arī apliet tos ar „čūsku ūdeni"

(indes nosaukums).

A. Becenbergers, Kuršu kapās.

30743. Kad pirmo reiz izmet

jaunus tīklus, tad pie tiem piesien
mazus aizsainīšus, kur ieliek nux

vomica, arseniku un citas lietas.

A. Becenbergers, Kuršu kapās.

30744. Kad kādu tīklu grib pir-
mo reiz lietāt, tad uzliek cirvi uz

sliekšņa un nes tīklu par to pāri.

A. Becenbergers, Kuršu kapās.

30745. Lai glābtu tīklus no Jau-

numa, tad sanes tos pirtī vai rijā,
uzkurina uguni un cītīgi dūmo.

Pie čiekuriem pieliek vēl klāt kā-

du kreisās kājas pastalu vai zā-

baku galvu, trīs acis no skauģa

tīkla, vai trīs skaidiņas no viņa
tīkla plukstiem. Apgraizot citu

zvejnieku tīklu plukstus, zivju

mērus, vai izgriežot acis no tīkla,

jāskaita: „Lielās zivis, mazās zi-

vis, visas šeit."

B. Skuja, Salacgrīva. Zvej-
nieku Vēstn., 1930, 20.
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30746. Kad zivis neķeras tīklā,

tad iet pie zīlniekiem, lai izzinātu,

kas tīklu apskaudis. Uz tīklu lej
arī brandavīnu un ber sāli, ko

sauc par ziedu mešanu.

B. Skuja, Salacgrīva. Zvej-
nieku Vēstn., 1930, 20.

30747. Priekš kādiem piecdes-
mit gadiem jaunus neiestellētus

tīklus nesuši pareizticīgie baznīcā

pie priestera iesvētīt, apkvēpinot
ar vīrāku un apslakot ar svēto

ūdeni.
B. Skuja, Salacgrīva. Zvej-

nieku Vēstn., 1930, 19.

30748. Uz tīklu nevar spļaut,
nedz arī mīt virsū, tad tur zivis

neķersies.
V. Pilipjonoks, Asūne.

TĪRUMS.

30749. Senāk visus tīrumus ie-

dalīja tikai trijos laukos, vēlāk

sešos.

G. Pols, Vecgulbene.

30750. Kas pavasarī pa rudzu

tīrumu iet, tam Dievs ar akminu

met; kas rudenī iet, tam ar mai-

zes kanci.

K. Jansons, Palsmane.

30751. Par apsētu tīrumu ne-

drīkst sieviete pāri iet, jo tad ne-

zāles nomāks labību.

A. Salmans, Balvi.

30752. Pa tīrumu nedrīkst brū-

ti vest.

K. Jansons, Plāņi.

30753. Kad tīrumā nobeidz kā-

du darbu, tad tūliņ jāatsēstas, lai

nav tīrums mugurā jānes.
E. Laime, Tirza.

30754. Tīrumā atstāja vienu

labības kūli', lai laime nezustu.

[Sal. rija.]
A. Bilenšteina rokraksts,

Jaunauce.

TĪTAVAS.

30755. Kas tītavas taisa, žigli
mirīs, kas kažauku lāpa, ilgi dzī-

vās.

K. Jansons, Rauna.

30756. Ja sapinis redz tītavas,

tad būs ugunsgrēks.
K. Jansons, Plāņi.

TĪTENIS.

30757. Tītenis (putns) dzied uz

siltu un circenis uz aukstu laiku.

K. Jansons, Plāņi.

TĪTARS.

30758. Tītarus nedrīkst maja
turēt, tad aitas sprāgst.

E. Laime, Tirza.

30759. Mājā, kurā sāk tītarus

turēt, tur saimniekam būs jāiz-

put.
P. Zeltiņa, Ogresgals".

TORNIS.

30760. Kad sapnī atronas uz-

reiz kādā augstā tornī vai kalnā,

kur ir ļoti nedroši stāvēt, kur viss

kūļojas un šķiebjas kā uz kriša-

nu, tad tāds tiek ievēlēts kādā

valsts amatā, bet pie tam trūkst

kādas balsis.

M. Arons, Bērzaune.
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TRAKUMS.

30761. Pret trakumu jāuzrak-
sta šādi burti:

L.XA.XT.XO.XR.X
A.XR.XE.XP.XO.X

T.XE.XR.XE.XT.X

O.XP.XE.XR.XA.X

R.XO.XT.XA.XL.X

Tā aprakstītais papīriņš jāsa-
loka trim kārtām, trīsstūrains, un

jāieliek maizes doniņā un jādod
trakam. Saslimušam cilvēkam dod

to apēst, un tas jāturpina ikkatru

dienu, kamēr paliek vesels.

J. Jansons, Ērgļi.

TRAUKS.

I. Dažādi ticējumi.

30762. Ja pirmo reizi ierauga
melnu trauciņu, tad tiks bērēs, ja
baltu — kāzās, ja dzeltenu —

kristībās.

K. Corbiks, Valgunde.

30763. Atpakaļ ar roku ne-

drīkst liet no trauka, tad sāpot

vēders.
G. Pols, Vecgulbene.

30764. Vecos podus jākar uz

sētas, jo tad vanags vistas ne-

nesīs.

J. Zvaigzne, Rēzekne.

11. Trauku taisīšana.

30765. Lai būtu biezs krējums,
tad piena trauki jātaisa no paegļa
koka.

I. Rīga.

30766. Bet ja taisa no kaut ku-

ra koka piena traukus, tad esot

jātaisa pilnā mēnesī, jo tad esot

pienam biezs krējums.
G. Pols, Bauska.

111. Trauku mazgāšana.

30767. Koka traukus berž ar

vīkši. Vīkši taisa no pura ašķiem,
un traukus berž ar baltām smil-

tīm.

H. Skujiņš, Smiltene.

30768. Traukus nedrīkst maz-

gāt bez lupatas, jo tad dzīve būs

vientuļa.
M. Auziņa, Rīga.

30769. Traukus mazgājot kauss

jāmazgā pirmais, tad tiek par
saimnieci.

Z. Prauliņš, Aumeisteri.

30770. Katram traukam vienu-

mēr vajaga nomazgāt arī dibenu,

tad viņā saulē balts galds būs

klāts.
Z. Prauliņš, Aumeisteri.

30771. Traukiem (spaiņiem, ķip-

jiem)vienmēr jātur tīrs dibens,

tad viņā saulē būs tīrs galds.
Fr. Vāvere, Mālpils.

30772. Ja latvietis kam traukā

atnes dāvanu, tad viņš negrib, ka

to trauku nomazgātu dod atpa-

kaļ. Tikai krējuma trauku var

drusku paskalot.

A. Bīlenšteina rokraksts,

Jaunauce.

IV. Trauku lupata.

30773. Ja nomazgā traukus,

vajaga nogriezt sausu trauku lu-

patu, — tad vīrs nebūs dzērājs.

K. Corbdks, Līvbērze.

30774. Trauku lupats labi jā-

nogriež, ja labi nenogriež, tad

puņķaini bērni.

T. Dzintarkalns, Talsi.
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30775. Ja trauku lupatu, kad

tā paliek ūdenī un nav nosusi-

nāta, nogriež, tad dabūs dzērāju
vīru.

J. Bikša, Daugmale.

30776. Ar trauku mazgājamo

lupatu nedrīkst muti slaucīt, tad

ļaudis vazās valodās.

E. Bērziņa, Mārsnēni.

V. Trauku plīšana.

30777. Trauki plīst uz laimi.

A. Aizsils, Zilupe.

30778. Ja saplīst kads trauks,
tad būs laime.

E. Druvnese, Irlava.

30779. Trauku plīšana nozīme

laimi.

K. Corbiks, Valgunde.

30780. Ja goda saplīst kads

trauks, tad tas ir uz laimi.

P. Š., Rīga.

30781. Ja trauku saplēš no rīta

nelaime, ja vakarā — laime.

H. Andersons, Antiņciems.

30782. Kad trauks izkrīt no ro-

kām un nesaplīst, tad nelaime. Ja

trauks krītot saplīst, tad laime.

L. Aizupe no Paulas Pavu-

liņas, Asūne.

30783. Ja kada maja plīst trau-

ki, tad būs kāda nelaime.

A. Aizsals, Zilupe.

30784. Kad trauki plīst, tad būs

laime, bet ja tie plīst jaunā dzī-

voklī, tad tas nozīmē, ka tur ilgi
nedabūs dzīvot.

K. Corbiks, Jelgava.

30785. Ja saplīst kads trauks,
— būs laba peļņa.

J. A. Jansons.

TREPES.

30786. Ja sapņos kāpj pa tre-

pēm, tad tuvojas mērķim.
I. Johansone, Rīga.

TREŠDIENA.

I. Nelaimīga diena.

30787. Trešdiena arī rietumos

tiek turēta par nelaimīgu dienu.

Pēc vācu tradīcijas Jūdāss esot

Kristu trešdienā nodevis.

P. S.

11. Trešdiena sakara

ar darbu.

30788. Trešdienā nevajaga ie-

sākt audekla šķērēt, jo trešdiena

ir režģu diena.

K. Bika, Gaujiena.

30789. Trešdienās un piektdie-
nās nevajag neviena darba ne

sākt, ne beigt, tās ir nelaimīgas
dienas.

E. Laime, Tirza.

30790. Ja kādu darbu iesāk

strādāt trešdien vai piektdien, tad

tas darbs neveicas strādāt.

A. Braka, Meirani.

111. Trešdiena sakara

ar lopiem.

30791. Pavasari pirmo reiz lo-

pi jādzen ganos trešdienās, tad lo-

piem labi klājas.

J. Smalkais, Rūjiena.
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30792. Kad trešdiena cērpot

aitas, tad labība neaugot.

T. Dzintarkalns, Talsi.

IV. Trešdiena sakara

ar mīlestību.

30793. Ja trešdiena jāšķauda,
tad tiksi mīlēts.

A. Auziņa, Jaunrauna.

30794. Ja trešdiena šķauda, tad

kāds mīl.

L. Strute, Šķibe.

30795. Ja trešdien jāšķauda, ta

ir zīme, ka kāds slepeni mīl.

A. Gulbis, Nogale.

30796. Trešdienas vakarā priekš

gulēt iešanas jāizskaita deviņas

zvaigznes un tad jāapgulstas ne

arvienu nerunājot, tad sapnī var

redzēt savu līgavaini.

A. Braka, Meirani.

TRIEKA

30797. Ja triekas ķerts cilvēks

atbalstās ar abām kājām uz ap-

ses koka pagales, tad viņš top ve-

sels.
V. Pilipjonoks.

30798. Kam locekļi noņemti

(trieka), tas deviņreiz ozolu mi-

zās jāsautē.
J. Jansons, Plāņi.

30799. Ja cilvēku noņem trieka,

tad vajaga likt klāt ātrumā sāli

un zemi un pa laikam atkārtot,

līdz kamēr paliek vesels.

J. Atteka, Nīca.

TRIJU KUNGU DIENA.

L Dažādi ticējumi.

30800. Zvaigznes dienu sauc vel

arī par „pagānu svētdienu".

K. Jansons, Plāņi.

30801. Ar Zvaigznes dienā svē-

tīto ūdeni jāmazgā visādas vainas

— kā cilvēku, tā lopu, — lai ātri

dzīst.
A. Zālīte, Bērzpils.

30802. Triju kungu dienā (6.

janv.) puksten 12-tos naktī jāiet
dzert pie akas ūdens, jo tad viņš
ir pārvērties par vīnu. Gaidot jā-
skatās, ja izlec melna pelīte, tad

drīz notiks pārvēršanās, ja izlec

jau melns zaķis, tad jau pārvēr-
šanās ir notikusi, tad jādzer.

M. Macpane, Alsunga.

30803. Zvaigžņu dienas vakarā

līdz pusnakti kājās stāvam, jo tad

vīns akās ronoties. [Sal. Ziemas

svētki, jaunsgads.]

No Kolkas jūrmalas: ~Ziņas
un stāsti par Dieva valstības

lietām", IV, 1«52. Aizliegts
izd.

30804. No ziemassvētkiem līdz

trijukungu dienai bijuši „svētie

vakari", kas tagad vairs netiek

ievēroti. Vakarā priekš trijukun-
gu dienas uz ēku durvīm rakstī-

juši ar krītu burtus:

K. M. 8.,

kas nozīmē svēto ķēniņu vārdus:

Kasparu, Melchioru un Balceru.

Ja šādi uzraksti bijuši uz durvīm,

tad minētie ķēniņi ienākot iekšā

un esot labvēlīgi.
Ja uz durvīm krustiņu neesot,

tad tie nevarot ienākt.

Pec trijukungu dienas vērojuši
arī nākamā gada laiku. Ja no
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pulksten 9 vakarā iestājas laba

un gaiša nakts, jeb tāda jau ir

līdz 9, tad tā ir laba zīme. Ja vēl

pie debesīm redzamas trīs spožas

zvaigznes, kuras sauc par triju

ķēniņu zvaigznēm, tad tā ir liecī-

ba, ka nākošā vasara būs auglīga.
Bet ja debesis bijušas apmākušās
un minētās zvaigznes nebijušas

redzamas, tad baidījušies par

sliktu ražu un ar labību sākuši

rīkoties taupīgi. Čigānos gājuši

trijukungu dienā ar sešstūrainu

zvaigzni pierē. Ar šo dienu izbei-

gusies lielāka zīlēšana par nāka-

mību. B. Eriņa, Latgale.

30805. Pulki pa simtiem skrien

šinī dienā uz svešām baznīcām,

cits ar zāļu jeb puķu nastu, cits

ar vaskiem un medu, cits ar

sviestu, pienu jeb sieru, cits ar

labības saujiņu, cits vilnas kuš-

ķīti, cits ar sivēniņu — un liek

tos svešas valodas vārdiem iesvē-

tīt, cerēdami, ka to svētība, mājā
pārnesta, visu gadu tikšot uzgla-
bāta.

Latviešu draugs, 1839, 49.

30806. Treju kungu dīnas vo-

korā (īprīkš šuos dīnas) juoīt pi
sātmaļa un juopuorcārt trejīm
mītu puorīm klūgas tamdēļ, lai

izkaisītu vysus naivārotūs nūtei-

kumus, kaidi beja juoīvāruoj nu

Zīmas svātkīm leidz trejīm kun-

gīm. B. Spūlis, Vārkava.

30807. Auksta triju kungu die-

na sakrīt ar aukstiem Miķeļiem.
A. Bērziņa, Aloja.

11. Sakars ar kūkai-

ņ i cm.

30808. Zvaigznes dienā jāslauka
istaba un mēsli jāber uz krustce-

ļiem, tad neaug blusas.

M. Navenickis, Zasa.

30809. Kas Zvaigznes dienā su-

kā galvu, tam aug utis kā zvaig-
znes.

J. Cinovskis, Snēpele.

30810. Ja zvaigznes dienā sukā

galvu, tad aug utis tik lielas kā

zvaigznes.
J. A. Jansons.

30811. Ja zvaigznes dienā sukā

galvu, tad utis aug tik lielas kā

zvaigznes.
A. L.-Puškaitis.

30812. Kad zvaigznes dienā su-

kājot galvu, tam utis augot tik

lielas kā zvaigznes.
A. Auziņa, Jaunrauna.

111. Sakars ar precī-

bām.

30813. Zvaigznes dienas vaka-

rā jāiet ābeles purināt; no kuras

puses suņi rej, no tās puses nāks

precinieki.

K. Corbiks, Lielsesava.

30814. Triju kungu dienas

priekšvakarā jāizcep, nevienam

nezinot, trīsstūru plācenis un,

gulēt ejot, jāpaliek zem pagalvja.
Kas nāks sapnī ēst, tas būs īste-

nais.

A. Elksnitis, Prauliņi.

30815. Trijkungu vakarā trīs

kāršu kungus paliek pagalvī, nak-

tī redz brūtgānu.
M. Kalniņa, Vandzene.

30816. Uz kuru pusi, zvaigžņu
dienas nakti riķi laužot, dzird

suni rejam, uz to pusi aizprecēs.

[Sal. jaunsgads, ziemassvētki, An-

dreja diena.]
J. Cinovskis, Snēpele.
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30817. Zvaigznes dienas nakti

paber auzas pagultē. Ko sapnī

redz auzas pļaut nākam, tas ir

nākošais vīrs. [Sal. jaunsgads,
ziemassvētki, Andreja d.]

J. Cinovskis, Snēpele.

30818. Trijkungu naktī, lai re-

dzētu sapnī savu nākamo, priekš

gulētiešanas jāsaka tā: „Trīs ķē-

niņi, jūs šonakt runāsiet, pasakiet

man, kas būs mans brūtgāns

(brūte). Kam zirgs, tas lai brauc,

kam nav, lai nāk kājām!"
A. Zandere, Kandava.

30819. Trijkungu vakarā vajag
noskaitīt trīs tēvreizes pie gultas
uz ceļiem, tad trīs reizes sacīt:

~Trīs svētie ķēniņi no austrumu

zemes, rādiet šo nakti man manu

mīļāko, no paša Dieva izredzēto!"

[Sal. Andreja diena, Mārtiņa die-

na.]
M. Kalniņa, Vandzene.

30820. Triju kungu dienas va-

karā, kad ir gaišs mēness, iet ārā

ēnu skatīties. Kura ēnai nav gal-

vas, tam tai gadā būs jāmirst.

[Sal. jaunsgads, ziemassvētki.]
A. Bilenšteina rokraksts,

Zvarde.

30821. Zvaigznes dienas vaka-

rā jāņem dziesmu grāmata un jā-
liek uz galvas. Kad grāmata uz-

šķiras, tad jāskatās, kādas dzies-

mas. Ja uzšķīrušās miršanas

dziesmas, tad jāmirst.
K. Corbiks, Lielsesava.

IV. Sakars ar darbu.

30822. Pēc triju kungu dienas

visu nedēļu nedrīkst ne plēst, ne

vīt; ja to dara, tad to gadu slikti

iet.

R. Grauduma, Lizums.

30823. Triju kungu dienā ne-

drīkst ne skalus, ne citu kādu ko-

ku lauzt, jo citādi ir jāklibo.
A. Bilenšteina rokraksts,

Zvarde.

30824. Triju kungu dienā ne-

drīkst nekādu skalu lauzt, tad

aitām kājas lūst.

P. S., Rīga.

V. Sakars ar ražu.

30825. Ja trijkunga dienā gailis
nodzeras pie pažobeles, tad būs

laba raža.
A. Upmanis, Dobele.

30826. Ja zvaigznes dienas nak-

tī debesis nosētas zvaigznēm, tad

būs daudz ogu un būs labs siena

laiks.

Šķila, Nīca.

30827. Ja triju kungu dienā

saule atspīd kaut tikai zirgu aiz-

jūdzot, tad nākošā vasarā būs

labs sienlaiks. [Sal. Sveču diena.]
M. Brīdaka, Jaunroze.

30828. Ja treju kungu dienā

saule spīd tik ilgi, kamēr zirgu
var apsedlot, tad taī gadā labs sē-

jas laiks.

J. Rudītis, Rīga.

30829. Ja zvaigžņu dienā kaut

tik ilgi spīd saule, ka zirgu var

apseglot, tad būs labs siena laiks.

A. Broža, Naukšēni.

30830. Ja Zvaigznes dienas va-

karā spīd zvaigznes, tad togad
būs labs āboļu gads.

K. Corbiks, Kroņa-Vircava.

30831. Ja Zvaigžņu dienas

(Trijkungu dienas) naktī ir pie
debess daudz zvaigžņu, tad nāka-

mā vasarā būs daudz āboļu.
J. Cinovskis, Alsunga.
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30832. Zvaigžņu dienas naktī,

ja esot zvaigžņaina debess, jāpu-
rinot ābeles un jāsakot: ~Cik

zvaigžņu pie debess, tik āboļu
ābelei."

L. Vīgante, Jaunpils.

30833. Ja Zvaigznes dienas nak-

ti redzams daudz zvaigžņu, tad

nākamo vasaru būs daudz ogu.

J. Cinovskis, Snēpele.

30834. Ja zvaigžņu dienas nak-

tī pie debesīm daudz zvaigžņu,
tad tanī gadā daudz ogu.

J. Fleišers, Skrunda.

VI. Sakars ar karu.

30835. Ja treju kungu dienā

saule spīd visu dienu, tad tai ga-
dā kara nebūs.

J. Rudītis, Rīga.

30836. Ja zvaigžņu dienā saule

spīdot tikai tik ilgi, kamēr jāt-
nieks zirgu apseglojot, tad tanī

gadā kara nebūšot.

J. Līnis, Taurene.

30837. Trejkungu dienā vaja-
got tik ilgi saulei spīdēt, kamēr

ķeizars zirgu apsedlojot, tad esot

miera laiki.

H. Lindberga, Veselauska.

30838. Ja triju kungu dienā

saule spīd tik ilgi, kamēr ķeiza-
ram zirgu apseglo, būs miera lai-

ki, ja nespīd — kari gaidāmi.
E. Bērziņa, Mārsnēni.

30839. Apmākusies zvaigznes
diena sludina karu; bet ja tik

ilgi vien saule spīdot, iekams

ķeizaram varot zirgu apseglot,
tad tanī gadā kara nebūs.

Atbalss k. 1897. K. Kleķeris,
Skujene.

VII. Sakars ar lopiem
un gariem.

30840. Ja Zvaigžņu dienas

priekšvakarā debesis nozvaigžņo-
jušās, tad nākošā gadā padosies
lopiņi, kā piem. aitas.

A. Lau, Mežotne.

30841. Ja saimniece Zvaigžņu-
dienā ir dusmīga, tad cūkām būs

maz sivēnu.

A. Broža, Naukšēni.

30842. Triju kungu dienas va-

karā uz visām durvīm jāsavelk
lietuvēna krusti, tad lietuvēns ne-

apstāj lopus.
K. Corbiks, Jaunsvirlauka.

30843. Pa zvaigznes (triju kun-

gu) dienu velk uz durvim lietu-

vēna krustu lai lietuvēns ne-

jāj ļaudis jeb lopus.

R. Straudovskis, Lielplatone.

30844. Treju kungu dienā

priekš saules lēkšanas uz kļāva

durvīm jāuzvelk ar baltu svētītu

krītu ~lītūņa krists" (lietuvēna

krusts) un raksti, kā arī uz citām

ēku durvīm. Citādi piemīt kūtīs

lopu braukātāji lietuvēni.

A. Armans, Zaļmuiža.

30845. Zvaigznes dienā jākrus-
ta ar krītu durvis, tad nepiemīt
velns.

M. Navenickis, Zasa.

30846. Triju kungu dienas va-

karā skrēja senāk cits caur citu,

bērni līdz, un ar krītu vilka uz

durvīm, logu slēģiem, pat cits ci-

tam uz muguras krustus. Katoļi
vēl tagad krusteniski apšļacina ar

svētīto ūdeni savas istabas un uz

visām durvīm velk trīs krustus,

zem kuriem raksta burtus K. M.
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Truši

B. (Kaspars, Melķiors un Balta-

zars), lai visu gadu nekādi ļauni

gari nespētu ieviesties mājā.

S. Novickis, Ilūkste. RKr. 11.

30847. Zvaigznes dienā jeb
kristainē saimnieks vilka ar krītu

krustus uz durvīm visām ēkām.

M. Navenickis, Zasa.

30848. Zvaigznes dienas priekš-
vakarā vajaga uz visām ēkām un

lietām uzvilkt lietuvēna krustus,

tad tanī gadā nenāk mājās nelabi

gari.
V. Krieviņš, Mārupe.

TRĪSPADSMIT.

30849. Skaitlis trīspadsmit ir

velna ducis.

H. Skujiņš, Smiltene.

30850. Skaitlis trīspadsmit ir

velna ducis, tas ir nelaimīgs skait-

lis.

K. Corbiks, Vecsvirlauka.

30851. Skaitlis 13 ir nelaimīgs.

V. Saulīte, Mālpils.

30852. Trīspadsmitajā mēneš-

dienā nevajag iesākt nekādu jau-
nu darbu, jo tas vella ducis.

K. Corbiks, Kroņa-Vircava.

30853. Ja pie skaitīšanas pēdē-

jais skaitlis ir 13, tad nebūs labi.

A. Korsaks, Ezere.

30854. Ja kādā sabiedrībā sēž

trīspadsmit cilvēki pie viena gal-
da, tad no tiem drīzumā viens no-

mirs.

M. Valdmane, Zaļāmuiža.

30855. Ja kādās svinībās ir 13

viesi, tad trīspadsmitajam (13. ir

tas, kurš beidzamais atnāk) šai

gadā būs jāmirst.
T. Ķengā, Jelgava.

TROKSNIS.

30856. Kad dzird tālu troksni,

tad būs labs laiks.

K. Lielozols, Nīca.

30857. Ja dzird klauvējam, bet

patiesībā neviens neklauvē, tad

kāds tuvs cilvēks mirst.

V. Duka, Vidzemes Maliena.

30858. Ja klusā laikā dzird

kādu neparastu troksni, tad kāds

mirst.

N. Vartukapteine, no 76 g. v.

Annas Ozoles, Daibe.

TRUMULS.

30859. Kad trumuls čīkst, tad

būs auksts laiks.

M. Erdmane, Rīga.

30860. Trumuļa sīkšana nozī-

mē, ka būs atkusnis.

K. Skujiņš, Smiltene.

30861. Ja tējas trumulis vārī-

damies dzied, tad stāv zem kājām

ceļš.
L. Lauva, Lubāna.

30862. Ja tējas trumulis vāro-

ties dzied, tad ir ceļš zem kājām.

L. Saliņa, Lubāna.

TRUŠI.

30863. Mazus trusīšus, kamēr

tiem vēl nav acu, nedrīkst saukt

par žurkulēniem jeb pelēm, tad

māte viņus apēdot.
A. Bundža, Rubene.
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TRŪKUMA MĒTRA.

30864. Trūkuma mētra ir labs

līdzeklis pret vēdera graizēm.

Augs ir nogriežams, sažāvējams

un desmit zariņi jāsalauza sīkā-

kos gabaliņos. Tad tie jāieber pu-

delē un jāuzlej mētrām virsū

spirts. Pēc uzliešanas trīs dienas

jāaizkorķē un tā jāglabā. Pēc tam

var lietot vienu ēdamkaroti uz

reizi. Minētais augs sastopams Nī-

cas Jūrmalciemā, Mietragu mežā.

J. Celmainis, Nīca.

TRŪKUMS.

30865. Trūkuma vaina dzer ap-

dziru zāles.

K. Jansons, Viļāni.

30866. Puišelis aplam brēcot

var lēti pārbrēkties un dabūt trū-

mu (bruku). Savāra meža mirtes

un dzer kā tēju, jeb samērcē

brandvīnā un iedod kādas pilītes.
A. Rozenšteine un Rašmane, Saldus.

30867. ledod lāsīti balto (Op-

maņa) drapju ūdenī. Sakaltē, sa-

rīvē un iedod mātes saknītes, pla-
tās lapas saplucina un tad samaz-

gā vainu. Bērnam trumu norauga
ar mātes jeb truma vārdiem:

„Vecmāte kāpa kalnā, kamoļus
nesa; krita vecā māte, ritēja ka-

moļi, palika (Jānis) tīri vesels.'*

Sarauga ūdeni, samazgā kur sāp
un uzsien virsū tabaka lapu.
Trums ir tikai zēniem, kuri to da-

bon arī no jāšanas.
A. Rozenšteine, Saldus.

TUMSA.

30868. Ja pa sapņiem tumsa

staigā, tad būs lielas bēdas.

J. Jurjans, Jaungulbene.

TURKS.

30869. Turkiem esot tikai viena

acs, skriemeļa lielumā.

K. Jansons, Plāņi.

TUTIŅŠ.

30870. Ja tutiņš kādu darbinie-

ku tukšā sirdī aizdziedājis, tad

jau tai dienā muižā bez pēriena
nepalicis.

M. Arons, Bērzaune.

TŪKŠĶA LAPAS (Tussilago far-

fara).

30871. Tūkšķa lapa, baltvēdere,

lēpene. Latvieši lieto zaļās tūskas

lapas par apsienamo līdzekli pie
kaulu sāpēm un lūzumiem, arī

pret tūsku iekšķīgi un ārīgi.
E. Birzmanis, Latv. ārstn.

stādi, 1897.

30872. Tūkšķa lapas tiek lieto-

tas pie tūkšķa.
A. W. Hupel, Top. Nach-

richten, 1798. IV, 293.

30873. Baltvēderes jeb tūkšķa

lapas liek pie smēķējamās taba-

kas, tad esot vieglas krūtis.

J. Ilsters.

30874. Saltlapes sakaltē un sa-

vāra tējā pret saraustīšanos un

sievietēm pret mātes kaiti.

P. S., Preiļi.

30875. Kur lēpes aug, tur vaja-

got Lielo piektdienas rītu plikam
krustiem un šķērsām art.

J. P., Bramberģe.

TŪKŠĶIS.

30876. Tūkšis jāmazgā vaka-

ros, kad saule noriet, un slimajam

seja jātur pret vakariem.

K. Jansons, Plāņi.
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30877. Kad cilvēkam pampums

ceļas, tad vajaga dzert cēbru tēju

(saturea hortensis).
M. Ķaupelis, Nīca.

30878. Ja pampums, tad vajaga
sažāvēt lipstu ziedus un dzert

lipstu tēju.
J. Banazis, Nīca.

30879. Ja ir pampums, tad va-

jaga sažāvēt kadega ogas un dzert

kadegu ogu tēju un tās sažāvētas

rīt.

J. Banazis, Nīca.

30880. Kad cilvēkam pampums

ceļas, tad vajaga savārīt lipstukus

un dzert.
M. Ķaupelis, Nīca.

30881. Ja pampums ir, tad va-

jaga sažāvēt stiebru jumta sūnas

un dzert to tēju.
J. Banazis, Nīca.

30882. Pampumus var izārstēt,

apsienot precējuša cilvēka kāju

apsienamo ap slimo vietu.

V. Amoliņa, Vecpiebalga.

30883. Tūkšķa ārstēšanai ņem

maisu, izbārsta to ar rudzu mil-

tiem, ved slimo ceturtdienas va-

karā labi izkurinātā pirtī, uzbāž

maisu uz galvas tā, ka apklāj visu

miesu un tad uz lāvas krietni no-

per ar lupstāju ūdeni. Pēc tam jā-

sargās no saaukstēšanās. Tā dara,

kamēr paliek vesels.

Etn. 1891. g., I, 159, Dobele.

30884. Zaļās vardes dzīvas ie-

liek vārošā ūdenī un izvāra, šo

zupu dzer pret tūsku.

Etn. 1891. g., 160, Rīga.

30885. Uz tūkšķa liek biezu

pienu un arī siļķes pieņus.
P. Š., Rauna. R. Bērziņš, Annenieki.

30886. Uz uzpampumu jāliek

ceļmallapa.
A. Miglava, Rīga.

30887. Ja ir kāds uzpampums,

tad uzliek ceļmallapu, uzpam-

pums noies.

E. Barbaka, Rīga.

30888. Gavēnī priekš dzeguzes

jānoķer čūska, jāsakapā gabalos

un jāiemērc spirtā jeb brandvīnā.

Ja ar šo spirtu apsmērē sapam-

pušu jeb apaugušu vietu, tad tā

tūliņ topot vesela.

K. Miļnus, Zeime.

30889. Uz uztūkumiem jeb uz-

pampumiem jāsien atmiekšķēti
māli.

Etn. 1894. IV, Grostona.

30890. Uz pampuma klāj virsū

gaļas sālījumā samērcētu nātnu

lupatu.
K. Miļnus, Zeime.

TŪPĻA NOSIŠANA.

30891. Krītot bērns var nosist

tūplīti. Sasilda grāpīti, apgāž uz

muti, uzklāj lupatu un uztupina
bērnu ar pliku pakaļiņu virsū, lai

dirsiņā (ūkā) velkas iekšā. [Sal.

caureja.]
Ķilevica, Saldus.

30892. Kad pakaļiņa nāk ārā,

noplēš gabaliņu no vadmalas vai-

ņu malas (rupjās kantes), sadedzi-

na un dod pienā jeb ūdenī pelnus
iekšā.

Rašmane, Saldus.

30893. Sasit pipurus, uzber uz

oglēm un uzbāž siltu grāpīti vir-

sū, uzliek villāna lupatu un sēdina

bērnu uz grāpīti, lai dabon siltu-

mu. lekšā dod pīslīti vara.

Kupla, Kuldīga.
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30894. Kad tūplītis nāk ārā,

uzkaisa varu virsū, spiež iekšā un

liek sēdēt uz kā mīksta.

Udre, Tetele.

30895. Apsilda katlu un apgāž

mīcaci, satin kamoliņu villainas

dzijas, uzliek uz katlu un sēdina

bērnu tā virsū, ka kamolītis spiež
ūku atpakaļ.

K. Pētersons, Raņķi.

TVĀRAGS.

L Dažādi ticējumi.

30896. Biezpiens jāsilda, kad

gaisā mazi mākonīši kā ziediņi,
tad biezpiens labi izdodas.

E. Laime, Tirza.

30897. Ja biezpienu silda un sil-

dot pa podu maisa, ta viņa vairāk

tiek.

H. Skujiņš, Smiltene.

30898. Biezpiens jāsilda jauna
mēnesī, tad viņš nepelot.

H. Skujiņš, Smiltene.

30899. Biezpienu nekad nedod

no mājas projām, ja neuzmet sāli

virsū.

M. Miezite, Ozoli.

11. Sakars
ar gariem.

30900. Biezpienu nedrīkst mī-

cīt bez saules sestdienas vakaros,

jo tad nāk mieloties bez vārda

mirušie bērni.

E. Jēpe, Palsmane.

111. Sakars ar lopiem.

30901. Nevajaga biezpienu uz

plīts cepināt, tad govij pupi sprē-
gājot.

V. Priedīte, Mālpils.

30902. Ja biezpienu kūpinot su-

liņas neatdalās, vajag naglu katlā

iemest. Tā duras skauģim sirdī,

un govīm nekāda vaina nenotiek.

V. Hazena, Nītaure.

IV. Sakars ar kukai-

ņiem.

30903. Kad aiznes uz tīrumu

strādniekiem biezpiena bļodiņu,
tad, lai nelēktu tur iekšā mušas,

sienāži un citi kukaiņi, iesprauž

biezpiena vidū maizes garozu par

sargu.
Z. Lancmanis, Aduliena.

V. Tvārags dziednie-

cībā.

30904. Biezpiens izvelk tukši,
ka viņu piesien pie tūkša.

H. Skujiņš, Smiltene.

30905. Biezpiens der pret dažā-

dām kaitēm un augoņiem.

P. Š. jun., Vidzeme.

VI. Sakars ar seju.

30906. Ja biezpienu sildot tas

grimst dibenā, tad laba miežu

sēja.
V. Zvaigznīte, Zeltiņi

30907. Kad biezpiens sildot

grimst dibenā, tad ir sējas laiks.

E. Laime, Tirza.

UGUNS.

I. Uguns ka dievība.

30908. Lai uguns labi deg, tad

jāskaita: „Dedz', dedz', uguntiņa,
ko cepšu, ko vārīšu, visu tev

došu!"

K. Jansons, Plāņi.
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30909. Dedzi, dedzi, uguntiņa,
Tu nezini, ko es došu:

Es tev došu baltu vistu,

Ar visiem cālīšiem.

M. Stārķis, Lielvārde. K. Dins-

bergs, Ventspils. LD 33243, 34128.

30910. Uguni kurot, ja grib, lai

tā deg ar gaišu liesmu, tad jāsaka:

Dedzies, mana uguntiņa,
Es tev došu baltu vistu,

Ar visiem cālīšiem.

K. Corbiks, Pampāļi.

30911. Lai uz lauka gulošam
drēbes neaizdegtos, tad priekš gu-

lēt iešanas vajaga kādu nātnu drē-

bes gabaliņu sadedzināt un sacīt:

„Ti, ti, ti, lakstīgala, ti, ti, ti, manu

labo putniņ! Se tava daļa, ne-

ņem pati ar savu rociņu!" [Sal.

pieguļa.]
M. Balodis, Ērgļi.

30912. Ja ienāk kāda pušelnie-
ku māte pēc uguns, tad nedod tai

ar savu roku, bet liek pašai ņemt

no pavarda, jo citādi varot no-

burt.

M. Miezīte, Ozoli.

30913. Kad beidz kurināt uguni,
tad to vajaga apraust ar pelniem,
lai pūķis nenāk un neiznes to.

M. Auziņa, Rīga.

30914. Kad par uguni saka pal-

dies, tad gadās ugunsgrēks.

J. Treimans, Bērze.

30915. Vakarā jāizlasa no

ugunskura akmentiņu un stieģeļu

gabali, lai Laimiņai viegla dusē-

šana.
A. L.-Puškaitis.

11. Uguns zināmos lai-

kos.

30916. Lielos svētkos vajagot

šķilt jaunu uguni un veco nodzēst,

tad laime no jauna nākot.

K. Silings, 1832. g., Tirza.

30917. Rudeņos un pavasaros,

kamēr lauki vēl nav apsēti, nav

brīvu likt skalu ar uguni lākturī.

Ja nu gadās, ka uguns vakarā va-

jaga, tad skalu ieliek sienā vai

kur citur.

A. Bilenšteina man., 1862, Puze.

30918. Gavēņa laikā otram

uguns nedeva, tad labi glabāja, ie-

taisīja pelnos, ka lai rītā ir ko

papūst.
Z. Lancmanis, Lejasciems.

30919. Gaiļa laikā nedrīkst no

mājas izdot uguni, jo tad čūskas

krīt un aitas nīkst.

E. Aizpurve, Lubāna.

111. Uguns bikstīšana

ar kāju.

30920. Uguni nevar ar kājām
mīt, nedz arī tai virsū spļaudīt.
Kas tā dara, tam viņā saulē būs

jālaiza karsti ķieģeļi.

A. Bīlenšteina rokraksts, Zemīte.

30921. Ar kāju nedrīkst krāsnī

uguni sabakstīt, tad Laimiņai acis

izbada.

P. Zeltiņa, Ikšķile.

30922. Kas uguns galam ar kā-

ju sper, tam krusti sāp.

K. Jansons, Plāņi.

30923. Kas, uguni kurinot, mal-

ku ar kāju biksta (tī), to suņi rej.

K. Jansons, Plāņi.



Uguns 1859

30924. Uguni nevajaga kajam

spārdīt, lai uguns neatriebtos.

A. Mencis, Puikule.

30925. Ja, ejot pa ielu jeb ceļu,

ierauga zemē uguntiņu, piem. no

papirosa, tad tai jāuzkāpj virsū ar

kāju, lai iznāktu iepazīšanās.
M. Auziņa, Rīga.

IV. Ugunī spļaušana.

[Sal. spļaudīšana.]

30926. Kas ugunī spļauda, tam

metas čulkas mutē. [Sal. Svētas

meitas spļaudīšana.]
P. §~ Rauna.

30927. Ja ugunī spļauda, tad

uzmetas uz mēles vai arī uz lūpām
čulkas, jeb arī sāk krūtis sāpēt.
Čulkas ir jāapspaida ar ogli un

ogle jānoliek atkal vecā vietā at-

pakaļ. Ja krūtis sāp, tad degošas

ogles jāmet tējā, tēja jādzer, bet

ogles jānoliek pavardā atpakaļ.

H. Skujiņš, Smiltene.

30928. Bērni nedrīkst spļaut
ugunī, ja neklausa, tad uz mēles

metas tulznas.
K. Corbiks, Svēte.

30929. Ugunī nedrīkst spļaut,
tad uz mēles čulgas metas.

E. Gadle, Trikāta un Rūjiena.

30930. Ja uguni spļauj, tad uz

mēles pumpas metas.

A. Vecvanags, Krimulda.

30931. Ja spļauj ugunī, tad mē-

lē iemetas tulznas.

V. Greble, Kalnamuiža.

30932. Kad ugunī spļaun, tad

uzmetas uz mēles vai mutē tulg-
znas.

Alksnis-Zundulis, Naudīte.

30933. Nevajagot spļaut ugunī,

jo tad mēlē augot vāts.

A. Skuja, Mālupe.

30934. Kas uz plītēs spļauda,
tam mēles galā čulgas metas.

K. Jansons, Plāņi.

30935. Ja ugunī spļauj, tad top
sarkana seja.

A. Jēkabsone, Cēsis.

30936. Kad ugunim spļauj vir-

sū, tad kārpas metas uz mēles.

E. Lacis, Tirza.

30937. Kas ugunī spļauj, tam

noplūk mēle.

J. Treimans, Bērze. M. Val-

tere, Kalnamuiža..

30938. Kas ugunī spļauj, tam

tulznas ceļas mēlē.

R. Kalniņš, Lubāna.

30939. Ja ugunī vai uz plīts

spļauj, tad mēle čūlo.

A. Tidriķe, Pabažu jūrmala.

30940. Ja spļauj uz plītēs riņ-
ķiem, tad nopluks mēle.

A. Korsaks, Ezere.

30941. Uz plītēs riņķiem ne-

drīkst spļaut, tad lūpas čūlo.

J. Krastiņš, Irlava.

30942. Kas ugunī spļauj, tam

velns liks pie mēles karstus akme-

ņus.
F. Maķevics, Nogale.

30943. Kad spļau ugunī, tad uz

lūpām vātis aug.

K. Lielozols, Nīca.

30944. Ugunī nedrīkst spļaut,
mēle nopūs.

M. Kalniņa, Vandzene.
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30945. Ja ugunī, vai uz nokai-

sētas dzelzs spļauj, apkrūp lūpas.

V. Bērziņa, Priekule.

30946. Ugunī nedrīkst spļaut,

jo tad apkrūp lūpas.
A. Ernstsons, Vaiņode.

30947. Ugunī nedrīkstot spļaut,

jo tad uz mēles un lūpām ceļoties

čulgas.
E. Aizpurve, Lubāna.

30948. Kad ugunī spļaun, tad

metas ugunsvātis.

J. Steglavs, Jelgava.

30949. Ugunī nedrīkst spļaut,

jo tad uz lūpām vātis metas.

I. Kažoka, Lubāna.

30950. Kas spļauj ugunī, tam

sasprēgā lūpas.
K. Matiisons, Talsi.

30951. Uz uguns nevar spļaut,
tad lūpas plīst.

R. Grauduma, Lizums.

30952. Ugunī nevajag spļaut,

jo tad uz sejas uzmetas mazi au-

gonīši.
L. Ērģelniece, Zasulauks.

30953. Nedrīkst ugunī spļaut,
tad dabū ugunsvātis uz lūpām.

L. Kleinberga, Svēte.

30954. Ja ugunī spļauda, tad

lūpas plēznojot.
H. Krastiņa, Ropaži.

30955. Uz uguni nedrīkst spļaut.

O. Šulme, Embūte.

30956. Ugunī nevajaga spļaut,
tad pastardienā uz mēles likšot

karstus ķieģeļus.
M. Eglīte, Lugaži.

30957. Ja ugunī iešņauc deguna

purduļus, tad degunā iemetas čul-

kas. Šīs čulkas var nodzīt, ja ņem

no pavarda ogli, apspaida ar to

čulkas un noliek ogli atkal vecā

vietā atpakaļ.

H. Skujiņš, Smiltene.

30958. Ugunī nedrīkst spļaut,
tad spļāvējs sakalst.

A. Aizsils, Kalsnava.

V. Citas ugunsčulkas.

30959. Kad otru pie uguns ap-

runā, tad mēlē metas čulga.

Z. Prauliņš, Aumeisteri.

30960. Ja kāda cilvēka izkārnī-

jumus iemet ugunī, tad viņam pa-

kaļa čūlā.

K. Jansons, Plāņi.

30961. Ja to papīru, ar ko pa-

kaļu slauka, iemet ugunī, tad pa-

kaļā iemetas čūlkas. Tas pats no-

tiek, ja kāds ienaidnieks otra mēs-

lus sadedzina ugunī. Šīs čulkas jā-

apspaida ar ogli un ogle jānoliek

pavardā atpakaļ.
H. Skujiņš, Smiltene.

VI. Uguns dzēšana ar

ūdeni.

30962. Ugunij vajag izdegt līdz

pēdējam. Ja viņu aplej ar ūdeni,

tad viņa sadusmojas un saka: „Es

drīz celšos gaisā."

K. Lielozols, Nīca.

30963. Uguni nevajaga dzēst ar

ūdeni, bet tik aprušināt ar pel-

niem; kurās mājās aplej ar ūdeni,

tās nodeg.
Z. Lancmanis, Lejasciems.
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30964. Kad degošu uguni aplej

ar ūdeni, tad lējējam galva sāp.

A. Drazniece, Nīca.

30965. Ja bērni spēlējas ar ugu-

ni, tad viņi nakti miezn gultā.
V. Krieviņš, Daugmale.

VII. Uguns pūšana.

30966. Ja bērni vakaros ar

uguni spēlējas, tad tie naktī gultu

piemiezot.
K. Šilings, 1832. g., Tirza.

30967. Ja bērns puš uguni, tad

viņš miez gultā.
P. Š., Rauna.

30968. Kad bērni puķojas ar

uguni, tad viņi miez gultā.

K. Jansons, Plāņi.

30969. Vakarā nevajaga ar ugu-

ni spēlēties, tad gultu pieslapina.

V. Eglīte, Sēja.

30970. Kad bērns ugunsskalu
vakaros vicina, tad miezn gultā.

J. Treimans, Bērze.

30971. Bērniem nevajagot ļaut
degošu skalu vicināt, tad tie mie-

zot gultā.
R. Straudovskis, Lielplatone.

30972. Bērni nedrīkst ar uguni

spēlēties, naktī piemiezot gultu.
J. A. Jansons, Salaca.

30973. Ugunī nevajaga spļaut,
jo tad gultā miez.

M. Eglīte, Pale.

30974. Ja ugunī miez, tad uz

mieznamā uzmetas čulkas. Čulkas
ir jāapspaida ar ogli un ogle jā-
noliek vecā vietā.

H. Skujiņš, Smiltene.

30975. Kam uguns pūšot drīz

aizdegas, tas paklausīgs.

K. Jansons, Viļāni.

VIII. Uguns zīlēšana.

30976. Divi lai uguni nekurina,

citādi tie bārsies pie ēšanas.

K. Šilings, 1832. g., Tirza.

30977. Ja uguns čīkst, tad bus

viesi.

L. Strute, Šķibe.

30978. Kad uguni kur un tā deg

pīkstēdama, tad viesi jau ir ceļā
un drīz vien atnāks.

E. Zommere, Rauna.

30979. Kad uguns kuroties sīc,

tad nākot viesi: ja ilgi sīc, tad no

tālienes, ja maz, tad no tuvienes.

K. Auželis, Panemune.

30980. Ja uguns čīkst, tad vie-

si nāk. Jo ilgāki čīkst, jo tālāks

viesis nāk no tālienes.

H. Šiliņa, Dobele.

30981. Kad guns ceplī dagdama

peikst, tad muojuos byus nabaš-

nīks [mirons].
T. Beča, Preiļi.

30982. Kad uguns pirksts

(dzirkstele) no krāsns izskrien, tad

ciemiņi nāk.

K. Jansons, Pilda.

30983. Ja uguns sprakšķēdama
tālu aizsviež ogli, būs viesis.

V. Miķelāns, Dunava.

30984. Ka nu gunes izskrīn

pierksts, tad atīs gosti.
J. Vvlcāns, Vārkava.

30985. Ja ugunsdzirkstele iekrīt

klēpī, tad dabon krustabērnu.

A. Bilenšteina rokraksts, Zemīte.
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30986. Ja uguns iesproķš klēpī,
tad drīzi savā klēpī turēsi krustā-

mo bērnu (būsi kūmās ielūgts).

V. Miķelāns, Slate.

30987. Ja uguns deg čīkstēda-

ma, tad sagaidāms ciemiņš.

A. Ulmane, Jaunsvirlauka.

30988. Kad uguns dzirkstele ie-

lec klēpī, tad dabūs krustbērnu.

J. Bajārs, Meņģele.

30989. Ja uz uguns gala sed,

tad paliek slinks.

Z. Prauliņš, Aumeisteri.

30990. Ja vienā istabā nejauši

sagadās trīs ugunis, tad šinī namā

ir apslēpta brūte.
K. Corbiks, Valgunde.

30991. Ja uguns degdama stip-
ri sprakšķ, tad kāds mirs.

K. Jansons, Plāņi.

30992. Ja uguns svilpj, bus vēt-

ra, vai slapjdraņķis.

V. Bērziņa, Priekule.

30993. Kurš uguni no kuldas

drīz var skalā iepūst, tam būs žig-
la sieva, kas to lēti nevar, tam būs

slinka.

Atbalss k. 1894. J. Kriķis, Starti.

30994. Kad meita kurina uguni
un uguns lāgā nedeg, tad viņai
būs slinks vīrs.

P. Zeltiņa, Ogresgals.

30995. Ja viens otram uzmet

uguni uz kājas, tad saka: ~Tu ma-

nās kāzās dancosi."

H. Skujiņš, Smiltene.

30996. Kam, uguni kurinot,

uguns pirkstis virsū lec, tas ir

ļauns, skaudīgs.

K. Jansons, Plāņi.

30997. Kas ātri uguni iekurina,

ir sirdīgs.
J. A. Jansons, Nītaure.

30998. Kad, pie uguns sēdot,

dzirkstele lec virsū, tad ļauns cil-

vēks ir uz to dusmīgs.
K. Bika, Gaujiena.

30999. Uguns deg bāli uz lietu.

S. Gūberts, 75.

31000. Ja lampā vai krāsnī

šņāc uguns, tad pa to laiku mirst

kāds vācietis.

M. Macpāne, Alsunga.

31001. Ja uguns spiedz, tad dzir-

dēs kādu nāves ziņu.
A. Vaskis, Tukums.

31002. Nevajaga sacīt, ka uguns

deg, jo tad izceļoties mājā uguns-

grēks.
J. K. Dambergs, Ēdole.

31003. Kad uguns deg, lēni

pīkstēdama, tad dabūs bēru alu

dzert.

E. Zommere, Rauna.

31004. Kam, pie ugunskura stā-

vot, uguns spraukšēdama virsū

lec, tam uzbruks ļauns cilvēks.

E. Zommere, Rauna.

31005. Uguns kad spurdz, tad

bus vējš
M. Ķaupelis, Nīca.

31006. Ja, uguni kurot, saliek

plītī divas pagales krustiski, tad

velnam ellē galva sāp.

A. Šķērē, Skaistkalne.

31007. Ja uguns spiedz, tad iz-

dzirdīs kur mirušu.

E. Zirnītis, Lubāna.

31008. Ja uguns pavarda spiedz,
tad kādā vietā deg māja.

M. Priedīte, Meirani.
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31009. Ja uguns krāsnī spiedz,
tad būs auksts laiks.

A. Zālīte, Bērzpils.

31010. Ja uguns sīc, tad rados

raud.
L. Reiteris, Lubāna.

31011. Ja uguns sīc, tad rados

raud.

R. Kalniņš, Lubāna.

31012. Ja uguns dzied, tad kads

paliks bārenītis.
F. Maķevics, Nogale.

31013. Ja uguns sprakšķot uz-

krīt cilvēkam, tad viņam būs da-

rīšana ar ļauniem cilvēkiem.

J. Jakans, Bebrene

31014. Ja uguns dzied, tad ir

gaidāma jauna ziņa.
J. Jakans, Bebrene.

31015. Kad uguni nevar iekurt,
tad brūtgāns guļ.

M. Stāle, Kaltene.

31016. Ja no rīta nevar iekurt

uguni, tad mīļākais vai mīļākā
guļ.

V. Miķelans, Dunava.

31017. Ja uguns deg zilgani, tad

būs auksts laiks.

L. Beķe, Madona.

31018. Ja uguns krāsnī ruc, tad

būs lietus un vējš.
C. Ķelle, Janišķi, Lietuva.

IX. Ugu n s sap n ī.

31019. Uguns radās sapnī uz

aukstu laiku.

P. Š., Rīga.

31020. Ja sapni redz uguni, tad

bus sala.

A. Salmans, Balvi.

31021. Kad pa sapņiem krāsnī

uguni kurina vai pati māja deg,
tad būs ienaids. Kad uz lauka, lī-

dumā vai citur kur deg, tad tas ir

uz saltu laiku.

Aronu Matīss no vecas ma-

miņas, Bērzaune.

31022. Kad pa sapņiem kurina

uguni, tad dabūs jaunas ziņas.
J. Apsalons, Sērpils.

31023. Ja pa sapņiem nodzēš

vai izdziest uguns, tad kāds mirs.

L. Ozole, Rīga.

31024. Ja sapni uguns dziest,

tad kāds mirs.

K. Jansons, Plāņi.

31025. Ja pa sapinim redz ugu-

ni nodziestam, tad kādam būs

jāmirst.
H. Skujiņš, Smiltene.

31026. Kad sapnī redz uguni,
tad būs auksts laiks.

A. Bīlenšteina rokraksts, Ne-

reta un Kandava

31027. Uguni sapnī redzēt ir

uz sausu laiku.

L. Aizpurve, Lubāna.

31028. Ja sapnī uguni redz

būs auksts laiks.

E. Laime, Tirza.

31029. Ja sapnī redz uguni gai-
šām liesmām — būs laime.

J. Austrums, Krape.

UGUNS DIENA.

31030. Agrākus laikus guns die-

nā velējās un uz rijas krāsns lika

trauku ar ūdeni.

A. Aizsils, Kalsnava.
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31031. Pēc gunsdienas ūdens

upēs paliek auksts tāpēc, ka velns

naktī iemet katrā upē aukstu ak-

meni.

A. Aizsils, Lubāna.

31032. Līdz gunsdienai kūlēji
nenesa uguns rijā, lai sliktums ne-

celtos.

E. Līdeka, Lubāna.

31033. Uguns diena jākaltē drē-

bes, jo tad neēd kodes.

A. Podniece, Lielvārde.

UGUNSGRĒKS.

I. Dažādi ticējumi.

31034. Kad kada ēka brakšķ,
tad tā drīz degs.

K. Jansons, Plāņi.

31035. Ugunsgrēka pāri paliku-
šos baļķus nedrīkst iebūvēt citur

nodegs atkal.
A. Rudīte, Rīga.

31036. Apdegušu malkas pagali
nedrīkst no meža vest mājās, tad

ceļoties ugunsgrēks.
R. Straudovskis, Lielplatone.

31037. Kad no ugunsgrēka grib

glābties, tad meklē palīgu pie svē-

tā Labrenča.

Latv. draugs, 1840, 23.

31038. Kad ugunsgrēku redz,

tad būs sala.

I. Bergmanis, 1862. g., Bārta.

31039. Ja redz ugunsgrēku, tad

nav brīv caur logu skatīties; nav

arī brīv kāpt uz jumta skatīties,

jo tad ugunsgrēks pašu piemeklē-

jot.
R. Bērziņš, Džūkste.

31040. Uz ugunsgrēku nevar

caur logu skatīties, tad tā māja

nodeg.
R. Bērziņš, Džūkste.

31041. Uz ugunsgrēku nevajaga

caur logu skatīties, lai tas neizcel-

tos arī paša mājā.
K. Jansons, Plāņi.

31042. Nedrīkst uz jumta kāpt

skatīties, kur ir ugunsgrēks, tad

arī mājās gadās ugunsgrēks.
R. Straudovskis, Lielplatone.

31043. Ja kāds redzot, ka pie-

pēži izceļas ugunsgrēks, un parā-

da otram, tad otram jāteic uz pir-
mo: ~Izkasi sprākli", tad uguns-

grēks apstājoties.
J. Jansons, Plāņi.

31044. Uz ugunsgrēku nevajaga
rādīt. Ja kāds rāda, tad uz to jā-
saka: „Izkasi sprākli!" Citādi

uguns iet uz priekšu.
J. Jansons, Plāņi.

31045. Kad ugunsgrēku citur

redz, tad tam, kas pirmais to ie-

raudzījis, trīs reizes ūdens jālej
krāsns speltē, lai ugunsgrēks
dziest un pašu mājās neizceļas tā-

da pati nelaime.

Alksnis-Zundulis, Naudīte.

31046. Kad ugunsgrēku redz,

vajag krāsnī liet ūdeni, tad no-

dziest.

R. Bērziņš, Džūkste.

31047. Kad izceļas ugunsgrēks,
tad jālej ūdens speltē, lai uguns

ātrāki būtu nodzēšama.

L. Berkholce, Vaive.

31048. Ugunsgrēku cita mājās

ieraugot, jālej speltē ūdens, lai pa-

šu mājās arī neizceltos tāda pati
nelaime.

A. L.-Puškaitis.



Ugunsgrēks 1865

31049. Kad ugunsgrēku ierauga,
tad jāmet trīs kausi ūdens krāsns

speltē.
J. Steglavs, Jelgava.

31050. Kad māja iedegusies, tad

uguns ejot tiem cilvēkiem pakaļā,
kas tai mājā dzīvo. Tāpēc viņi ne-

esot jālaiž tai pusē, kur vēl ēkas,

bet uz otru pusi projām jādzen,

jo uguns tiem dodoties pakaļā.
K. Šilings, 1832. g., Tirza.

31051. Ja ēkai kāds uguni pie-
licis, tad uz kuru pusi tas iet, uz

to pusi izplešas uguns.

K. Corbiks, Jelgava.

31052. Ja ugunsgrēka laikā aiz-

iet kāds uz citām mājām, tad

uguns skrien līdz.

E. Zirnītis, Lubāna.

31053. Kad ugunsgrēkā liesmas

nes uguni uz citām mājām, tad

vainīgais jātrenc uz otru pusi, lai

liesmas ietu viņam pakaļ.
P. Zvirgzdiņš, Mārciena.

31054. Veci ļaudis ticējuši, ka,
ēkai līdz ar kādu cilvēku sadegot,
gaisā pār ugunsgrēka vietu parā-
doties krusts, pār ugunsgrēka gai-
šumu, kurā lopi sadeg — stabs.

J. Ansbergs, Ēvele. Etn. IV, 174.

31055. Ja naktī ugunsgrēkā re-

dzams uguns krusts, tad tur kāds

cilvēks sadegot.

J. Skara, Jaunpiebalga.

31056. Ja ugunsgrēka laikā pie
debesīm redzams krusts, tad cil-

vēki sadeg, ja stabs, tad sadeg
lopi.

V. Vecvanags no 60 g. v.

A. Pidriķa, Sauka.

31057. Pie ugunsgrēka dažureiz

liels krusts rādoties ugunī, tad tur

cilvēks esot liesmās; bet kad viņš

izglābts, tad krusta vairs nere-

dzot.

K. Šilings, 1832. g., Tirza.

31058. Kad ugunsgrēka cilvēks

deg, tad gaisā ugunskrusts.
K. Jansons, Plāņi.

31059. Ja pār ugunsgrēka lies-

mām esot redzams krusts, tad tur

degot kāds cilvēks.

P. Š., Rauna.

31060. Ja ugunsgrēks mājā un

ja lopus no kūts nevar izdzīt ārā,

tad vajag paņemt mazliet mēslus

un sviest tos no kūts ārā sakot:

~Lopiņi, bēgat, briesmas mājā!"
tad visi lopiņi tūliņ bēgs ārā.

K. Corbiks, Ezere.

31061. Kad ir ugunsgrēks un

kad lopus nevar izdzīt no kūtīm,

tad vajaga teikt: „Eita, lopi, lau-

kā, kari nāk!"

K. Lielozols, Nīca.

31062. Ja deg lopu kūts, tad

jāieskrej kūtī, jāpagriežas ar mu-

guru pret durvīm, jāpaķer trīs

reizes neskatoties mēsli un jāmet
uz durvju pusi, tad lopi paši iz-

skries laukā.
J. Jakāns, Bebrene.

31063. Lai dabūtu lopus ārā no

degošas kūts, tad jāizmet pārs

dakšas mēsli un jāsaka: „Karš nāk,

karš nāk!"

M. Veidenberga, Vecmokas.

31064. Ja deg lopu kūts un

izvestie lopi skrien atpakaļ degošā

kūtī, tad trīs reizes ar sākumiem

mēsli jāizsviež no kūts, un lopi
vairs neskries atpakaļ.

V. Grīva, Lubāna.
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31065. No degošas kūts vispirms

jāizrauj mēsli, tad arī lopi bēgs
ārā.

V. Saperovs, Vecpiebalga.

31066. Ja deg kūts, un lopi ne-

iet no viņas ārā, vajaga no kūts

izsviest kādas trīs dakšas mēslus

un teikt: „Karš būs, karš būs",

tad visi lopi skries no kūts ārā.

V. Krieviņš, Daugmale.

31067. Ugunsgrēkā no kūts trīs

cecumi sūdu jāizmet, lai lopi lau-

kā iet.
K. Jansons, Plāņi.

31068. Kad lopu kūts deg un

lopi negrib no kūts iet ārā, tad

trīs reiz ar dakšām jāizmet mēsli

laukā.

P. Š., Ropaži.

31069. Lai ugunsgrēkā lopi ietu

ārā no kūts, tad papriekšu jāpa-

ķer mēsli un jāizsviež ārā.
J. Rubenis, Ērgļi.

31070. Ja gadās ugunsgrēkam
izcelties, jāņem sapuvusi ola, jā-
iet ap uguni deviņas reizes apkārt
un ola jānosviež ugunī, tad uguns

nodziest.

A. Bruvele un A. Suse, Ape.

31071. Kad ir guņsgrāks, vajaga

trejs reizes apīt apleik ap tū ar

sv. Agatas suoli un maizi; tad vy-

sa guņs nuejūte uz augšu un cytas

muojas vairs naaizadag.
T. Beča, Preiļi.

31072. Ja ir ugunsgrēks, tad jā-
skrien trīs reizes tam apkārt un

beidzot jāiesviež vidū Agates dienā

svētīta maize, tad uguns nodzisīs.

M. Macpane, Alsunga.

31073. Ēkai degot, jāapskrien
trīs reizes ap ēku riņķī, ar nevienu

nerunājot. Jāpārlej piens krustiem

pāri: tad uz citām ēkām uguns

nepāriet, bet iet taisni gaisā.

L. Krastiņa, Baldone.

31074. Zibens ugunsgrēku tik

sauc par ugunsskādi.
K. Jansons, Vijciems.

31075. Zibens ugunsgrēkā no-

deg tikai tā ēka, kurā zibens ie-

spēris.
K. Jansons, Plāņi.

31076. Zibens ugunsgrēku ne-

vajaga dzēst, lai citas ēkas tanī

mājā neaizdegas.
K. Jansons, Plāņi.

31077. Ja uguns cēlusies no pēr-
kona — dzēst var vienīgi ar pienu.

J. A. Jansons, Ropaži.

31078. Zibens ugunsgrēku tik ar

saldu pienu var nodzēst.

K. Jansons, Vijciems.

31079. Zibeņa ugunsgrēku tikai

ar kazas pienu varot nodzēst.

K. Jansons, Plāņi.

11. Ugunsgrēka vārdo-

šana.

31080. Uguns vardi ir šadi:

~Pirmāk dega, pēc nedega."

K. Šilings, 1832. g., Tirza.

31081. Uguns dzēšamie vardi:

Abrankuban

Abrankuba

Abrankub

Abranku un t. t.

Šie vārdi jāuzraksta uz šķīvja, un

skaitot tos trīs reizes jāapskrien

ap ugunsgrēku un jāiesviež tam

aprakstīto šķīvi, uguns nodzisīs.

J. A. Jansons, Piņķi.
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111. Ugunsgrēks sapnī.

31082. Ja sapnī redz uguns-

grēku, tad būs auksts laiks.

P. Š., Rauna. K. Jansons

Plāņi. J. Apsalons, Sēļpils. J.

Jaunsudrabiņš, Nereta.

31083. Ja sapnī redz uguns-

grēku, tad tas uz aukstumu.

K. Jansons, Plāņi.

31084. Ja ziemu sapnī redz

ugunsgrēku, tad gaidāms stiprs
sals.

K. Bruņinieks, Sēme.

31085. Ja sapnī ugunsgrēku
redz, tad tas norāda, ka iestāsies

auksts laiks.

J, Grīva, Koknese.

31086. Kad redz sapnī uguns-

grēku, tad vasarā būs liels kar-

stums un ziemā būs liela sala.

K. Alksnis-Zundulis, Naudīte.

31087. Sapnī ugunsgrēks zīmē-

jas uz aukstu, bet ja ugunsgrēku
nodzēš, tad būs atkusnis. [Sal. zi-

vis.]
V. Spandegs, Pociems.

31088. Sapnī ugunsgrēku re-

dzēt nozīmējot nelaimi.

R. Straudovskis, Lielplatone.

31089. Ja sapnī redz uguns-

grēku, tad būs jauks laiks.

J. Jurjāns, Jaungulbene.

31090. Ja sapnī redz māju de-

gam, tad ziemu būs auksts, vasa-

ru karsts laiks.

J. Jurjans, Jaungulbene.

31091. Ja sapnī redz uguns-
grēku, tad būs strīdi.

A. Miglava, Rīga.

31092. Ja sapnī redz uguns-

grēku, tad būs nelaime.

M. Zaube, Rīga.

31093. Kad ziemu redz sapņos

ugunsgrēku, tad stipri salstot;
bet kad vasaru redz ugunsgrēku,
tad tas zīmējoties uz karstumu.

K. Boivics, 1862. g., A. Bi-

lenšteina rokraksts.

31094. Kad vasarā redz sapnī
ugunsgrēku, tad būs liels kar-

stums.

K. Lielozols, Nīca.

31095. Ja sapni redz maju de-

gam, tad gaidāms sals.

M. Šķila, Nīca.

31096. Ja vasarā sapnī redz

ugunsgrēku, tad gaidāms karsts

laiks, bet ja ziemā redz, tad gai-
dāms stiprs sals.

A. Lazdane, Kalupe.

31097. Ja sapni redz uguns-

grēku, tad būs laime.

J. Jurēvics, Lietuva.

31098. Kad sapnī redz uguns-

grēku, tad būs skaidrs laiks.

K. Meiers, Lubāna.

31099. Ja sapnī redz uguns-

grēku, tad sagaidāms liels lietus

vai krusa.

A. Aizsils, Lubāna.

31100. Ja vasaru sapnī redz

ugunsgrēku, tad gaidāms liels

karstums.

K. Bruņinieks, Sēme.

UGUNSKURS.

31101. Ja sapnī redz uguns-

kuru, tad būs auksts laiks.

L. Pogule, Gatarta.
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UGUNS KOKS.

31102. Par uguns koku sauc

koku ar diviem žuburiem, tādu

nedrīkst ēkā būvēt, tad ēka ar

uguni iet bojā.
K. Corbiks, Tetele.

UGUNS MĀTE.

31103. Rijas gulētājiem rādo-

ties uguns māte; maza, maza

uguntiņa dencojot pa sera apuk-

šu, kas — ja to cilvēks neuzbil-

stot — pazūdot krāsns bedrē. Ja

to cilvēks uzbilstot, tūliņ aizde-

goties kāda ēka.

K. Jansons, Plāņi.

31104. Krāsni kurējot bieži iz-

nāk par krāsns muti uguns lies-

ma. Viņa apstaigā trīs reizas pa

istabu, un ja neviens nesaka ne

vārda, tā atiet atkal rāmi atpakaļ
krāsnī: bet tiklīdz kāds pateiks
vārdu, tā tūlīt aizdedzina ēku.

R. Kalniņš, Udze. (Mulen-
bacha manuskripts.)

31105. No grāpja putas noņe-

mot, nedrīkst viņas mest ugunī,

jo tad izplucina Uguns mātei

acis.

M. Koškina, Elēja.

UGUNSPUĶE (Ranunculus acer).

31106. Kad dienā plūc uguns

puķes, tad naktī pielaiž gultu.
E. Abuce no T. Cimdiņas,

Ķoņi.

31107. Gundegu ziedus lieto

čulgu plāstera vietā.

J. Ilsters.

31107a. Ar ugunspuķēm mazgā

ģīmi pret tetera raibumiem.

P. Š., Rauna.

31108. Šis augs top lietots tau-

tas ārstniecībā pret kašķi.

E. Birzmanis, Latv. arstn.

stādi, 1897.

31109. Ugunspuķi (gundegu)
nevajaga istabā nest, izcelsies

ugunsgrēks.
A. Mednis, Garoza.

UGUNS VAINA.

31110. Ja bērnam mātes zīmes

cēlušās tādēļ, ka grūta sieva izbi-

jusies no ugunsgrēka, tad jāņem
no tā paša ugunsgrēka ogle, ar to

jāapspaida zīmes vieta un ogle
atkal jānoliek atpakaļ tai vietā,

no kurienes tā ņemta.

M. Dandens un J. Upīte, Gatarta.

31111. Kad grūta sieva izbiju-
sies no ugunsgrēka pieķer ar ro-

ku sev kaut kur pie miesas, seviš-

ķi pie vaiga, tad viņas bērnam tai

vietā uz miesas esot sarkans

plankums. Plankums dziedējams,

piemiekšējot ūdenim, kurā bērnu

mazgā, ogles vai pelnus, kas

ņemti no tā paša ugunsgrēka.

A. Ģēģeris, Vecpiebalga.

31112. Tads blaiskums ir Dieva

likums.
Pole, Blīdiene.

UGUNS VĀTIS.

31113. Ugunsvātis ir baltas

tulznas, kuras sprāgst pušu.

K. Petersons, Raņķi.

31114. Ugunspumpas ir ma-

ziem vairāk, lieliem retāk; viņām
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ir dzelteni gali. Tad sadedzina

apiņu vītes, sataisa plēnītes ar

skābu kreimu, cūku taukiem jeb
saldu sviestu, sarauga un sa-

smērē.

Raugāmie vārdi ir tie paši, kas

svētajām meitām:
„
Jēzus māte

Mārija, sien to vainu kopā!

Ādams, leva, jem tās piecas pēr-

kona lodes, sit to vainu kopā!"

Ugunspumpas ceļas, kad uzmiez

uz pelniem ugunskurā.
A. Rozenšteine, Saldus.

31115. Ugunsvātis metas, kad

uzspļauj ugunij. Viņas var no-

šķilt trīs piektvakarus, vienam

šķiļot, otram prasot: „Ko tu

šķil?" — „Šķiļu ugunsvātis." —

„Sķil, šķil, ka vari nošķilt!" —

„Nošķilšu gan." Tā prasāms un

atbildams trīs reizes. Vātis ap-

slapina ar siekalām un apsmērē

ar baltajām plēnēm, kas paliek,
kad uguns atplēnē.

K. Pētersons, Tetele.

31116. Ugunsvātis ar šķiltavām

jānošķiļ
K. Jansons, Plāņi,

31117. Kad bērnam ugunsvā-
tis, tad izgriež asajiem dadžiem,
kas aug līdz pašai zemei, bauzī-

tes, sadedzina un sataisa pelnus
ar skābu kreimu; raudzē pāri
dienu un tad apsmērē.

Rašmane, Saldus.

31118. Ja uz bērna miesas ir

sarkans laukums, tad tas ir cēlies

no ugunsgrēka: māte grūtniecī-
bas laikā laikam izbijusies no

ugunsgrēka. Lai bērnam izdzie-

dētu tādu sarkanumu, tad no tā

ugunsgrēka vietas jāņem ogles un

pelni, tie jāieliek ūdenī un bērns

tai ūdenī jāmazgā.
Treilands, VI, 1881, 193.

31119. Kad uz lyupys uzamat

nu guns vuots, tod juopaņam nu

cepļa maina ūgleite, treis reizis

ap vuoti juoapceļ, ūgleite juonū-
līk taipat, kai beja, juonuzaspļaun
un juosoka: lai yzput kai vacs

mieness. Darbeiba juoizdora vo-

korā bez saulis. Lobuok vacā

mienesī.

A. Borozinska, Barkava.

UGUNSZARS.

31120. Ugunszars ir kokam

blakusgalotne. Ja šādu koku ie-

būvē ēkā, tad ēka nodeg. Ja tā-

da koka celmam pielaiž uguni,
tad izdeg visas saknes.

A. Bilenšteina rokraksts,
Cirole.

31121. Priedesbaļķi ar uguns-

zaru būvmeistars nebūvē nevienā

ēkā, pat ne tiltā.

A. Bilenšteina rokraksts,

Cirole.

UMMAKS.

31122. Ummaks, biedēklis, ar

ko bērnus baida. Bieži saka: „Ne-

raudi, nāks ummaks." [Sal. baltā

mātīte, mūrguļa.]

A. Arkliņš, Ape.

31123. Tautā bērnus biedē ar

ūdens garu Būzēli, kas mītot dzi-

ļumos, dīķos, akās, un tur ierau-

šot nepaklausīgos bērnus, ja tuvu

iešot.

Skolotāji, Rīga.

31124. Ar buzēli baida mazus

bērnus. [Sal. baltā mātīte, mūr-

guļa.]
P. Š., Rauna.
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UMMUR-KUMMURS.

31125. Uz lielo placi, kas starp

pašu Rīgu un Arrīgu ronas, ikga-
du uz vasaras beigām trīs reiz

tiek turēts ābolu tirgus. Pirmo

reizi to tur tai pirmdienā pēc
sestās augusta mēneša dienas,

otru reizi divas nedēļas pēc tam

un trešo reizi atkal divas nedēļas
vēlāku. . .

Tanīs trīs pirmdienās
tur uz placi galdi ir uztaisīti, ap-

krauti ar āboliem, bumbieriem,

plūmēm un ķezberēm. Ir bodes,

kur beķeri visādas smalkas mai-

zes pārdod, un arī tādas, kur [da-
žādus dzērienus] var nodzerties...

Ja tikai lietus nelīst, tad liels ļau-
žu pulks no pusdienas līdz pašai

dziļai naktij tur satek kopā. . .
Jo

vakars klātāk nāk, jo vairāk arī

saronas ļaužu no visām malu ma-

lām, kas te apkārt staigā un līk-

smojas ...
Liels, resns bomis ir

iestādīts zemē, kam pašā augšgalā
uzlikts smuks, zaļš kronis, izrotāts

ar āboliem, smalkām maizēm,

bantēm, lakatiem un citiem drēb-

ju gabaliem. Pašā spicē piesiets

karogs. Šo kroni sataisa un uzliek

Rīgas beķeri, un tie paši tam,

kam laimējas uzkāpt un to karo-

gu noņemt, izmaksā vēl goda
maksu... Ir arī grūta kāpšana,

jo bomis nosmērēts itin glums.
Kad nu zīme dota, ka var kāpt,
tad cits par citu steigdamies stei-

dzas pie koka klāt, cits citu no-

rauj zemē, kad kādam jau izde-

vies gabalu uzrāpties. . .
Brīžam

kādi trīs vai četri uzrāpjas cits

pakaļ cita, un kad nu pirmajam

spēka pietrūkst augstāk rāpties
un tas laižas atpakaļ, tad tas ir

apakšējos nobrauka līdz zemē,

par ko citiem lielu-lielā smieša-

nās. Tomēr beidzot kādam izdo-

das tikt galā un, lai gan citi no

apakšas tam sviež ar āboliem vai

ar kastaņu riekstiem, tas iekāpj
kronī iekšā, saņem visas tās tur

pakārtās mantas, ko sabāž azotē

vai sasien lakatā, tad atraisa ka-

rogu vaļā un ar visu nolaižas ze-

mē, citiem skaļi gavilējot. Vaktis

šādu uzvarētāju ar karogu tūliņ

pavada uz turieni, kur tam tā pie-
nākuma goda alga tiek izmaksā-

ta.
..

Šo ābolu tirgu Rīgas iedzī-

votāji jau no vecu veciem laikiem

sauc Hunger-Kummer.

Mājas Viesis, 1858, 260 v. 261.

31126. Maiznieki pēc veca pa-

raduma liek pacelt vienu kārti,

kuras galā ir uzstādīti visādi za-

ļumi. Kas uzkāpj šai kārtī, tas

dabū atalgojumu.
Rigasche Stadtblātter, 1846, 257.

31127. Ummur-kummurs ir ve-

ci Rīgas svētki, kas tika svinēti

pirmā augusta pirmdienā un tad

vēl katrreiz pēc 14 dienām tika

divas reizes atkārtoti. Tad tika tā

sauktajā Kubskalnā (Kubsberg)
uzceltas mazas bodītes, kur pār-
deva visvairāk ābolus, bet arī ci-

tus ēdienus un dzērienus. Tā tur

ļaudis līksmojās minētās trīs die-

nas. Nav zināms, kad īsti šie svēt-

ki ir iesākušies. Liekas, ka tas ir

noticis 1601. gadā, kad Rīgas pil-
sēta ēdināja daudz badacietējus,
kas sapulcējās ārpus Jēkaba vār-

tiem.

Rig. Stadtblātter, 1902, 264.

31128. Zontāgs aizrāda, ka pir-
mo reiz „Hummer-Kummer" esot

pieminēts 1637. gadā un ap to

laiku ar šo vārdu apzīmējuši vis-

pārīgus svētkus, kā p. p. Jāņus,

Miķēļus etc.



To ievērojot „Hunger-Kummur"
varbūt būšot tikai kāds sagrozī-

jums.

Rigasche Stadtblātter, 1826, 269.

31129. Mācītājs Vents (Wendt)

piemin kādu 1651. gada rakstu,

kur teikts, ka ienaidnieks cēlis

baterijas „auf dem Hummer-Kum-

mer berg". Tādēļ arī Vents domā,

ka „Hunger-Kummer" varētu būt

sagrozījums.

Rig. Stadtblātter, 1840, 301.

31130. Attiecībā uz minēto Zon-

tāgu un Ventu Dr. V. Gūtaits glu-
ži lepni izteicas, ka šādu domu

neesot nemaz vajadzīgs apgāzt,
lai gan pats nezina teikt nekā

jauna.
Sitzungsberichte der Ges.

fur Geschichte etc, 1875,

58-62.

UPE.

31131. Zaķis upi mērījis un

kurmis vagu dzinis, tādēļ visas

upes esot līkas.

K. Jansons, Plāņi.

31132. Kas upē vai grāvī miezn,
tas naktī gultā miezn.

K. Jansons, Plāņi.

31133. Ja upe iesāk lauzt ledu

jaunā mēnesī, tad ledus ilgi turas

krastos.

K. Jansons, Plāņi.

31134. Ja palu laika upes ledu

krastā izmet, tad vasarā gaidāmi
plūdi.

A. Užane, Skujene.

31135. Kad ūdens upēs ātri krī-

tot, tad būšot lietus.

E. Gaile, Aumeisteri.

31136. Javasaru strautiņi burs-

buļus met, gaidāms lietus.

J. Ķikuts, Nīca.

31137. Kad pirmo reizi iet pel-
dēt un lai upē nenoslīktu, tad

dod upei ziedu un saka: ~Še,
upīte, ņem manu ziedu!"

K. Lielozols, Nīca.

31138. Ja upe zied, jāmet trīs

reizes akmentiņi ūdenī, tad to

gadu nevar noslīkt.

K. Lielozols, Nīca.

31139. Ja pavasarī, plūdu lai-

kā, upēs ūdens ilgi stāv, tad būs

auksta un lietaina vasara.

A. Aizsils, Zilupe.

31140. Ja pavasarī, plūdu lai-

kā, upēs ūdens drīzi nokrīt, tad

būs laba vasara.

A. Aizsils, Zilupe.

31141. Ja upe tek burbuļoda-

ma, tad gaidāms lietus.

A. Aizsils, Lubāna.

31142. Ja upe līdz Ziemas svēt-

kiem trīs reizes aizspriest (pār-
salst, aizsalst), tad gaidāma laba

vasara.

A. Aizsils, Lubāna.

31143. Ja upe tek saputojusies,

gaidāms lietus.

A. Aizsils, Lubāna.

31144. Ja upmalā stiebri ir ie-

kārušies ūdenī, tad tanī vietā labi

zivis ķeras.
Z. Akmentiņa, Lubāna.

31145. Ja vakarā no upēm ce-

ļas migla, tad būs labs siena

laiks.

V. Bernaua, Cēsis.

1871Ummur-Kummurs
— Upe



31146. Ja pavasarī uz upes

krasta paliek ledus, tad būs slikta

vasara.

J. Skara, Jaunpiebalga.

31147. Ja pavasarī upe ledu at-

stāj uz krastiem, tad vasara būs

lietaina.

J. Skara, Jaunpiebalga.

31148. Upē nedrīkst mīzt. Ja

to dara, tad viņā saulē tas jā-
izdzer.

O. Pelēce, Jaunpiebalga.

Upe sapnī.

31149. Ja sapnī redz pārplū-
dušu upi, tad būs auksts laiks.

K. Jansons, Plāņi.

31150. Ja sapnī redz pārbrie-

nam pār skaidru upi, tad stāv

labs ceļš priekšā.
E. Barbaka, Rīga.

31151. Ja sapnī brien par strau-

ju upi, būs iedzeršana.

L. Ozola, Rīga.

31152. Ja sapnī brien pa upi-—
gaidāma iedzeršana.

J. Rudītis, Rīga.

31153. Ja sapnī redz, kad iz-

sus tekoša upe, aiz kuras dzīvo

radi, tad tie iznīkst.

Aronu Matīss, Bērzaune.

UPES PEPERMENTES.

31154. Upes pepermentes ir

labs līdzeklis pret caureju. Augs
ir nogriežams virs ūdens taisni

līdz pašam līmenim, nožāvējams
saulē un dzerams kā tēja priekš
jeb pēc ēšanas. Minētais augs ir

sastopams ne visai lielā daudzu-

ma Nīcas Temblera upītē, kas ie-

tek Bārtas upē.
J. Celmainie, Nīca.

URBĀNA DIENA (25. maijs).

31155. Urbāna diena ir labāka

auzu sējamā diena.

Latvis, 1932, Nr. 3094.

31156. Urbāna dienā mieži jā-

sēj un gurķi jādēsta, tad raža tei-

cama.

P. Krievs, Lubāna.

31157. Urbāna jasej pirmie lini.

K. Jansons, Plāņi.

31158. Urbāna diena jāsēj lini,

tad aug gari.
A. Aizsils, Kārķi.

31159. Urbāna diena jāsēj lini,

tad tie labi izdodas.

E. Zirnītis, Lubāna.

31160. Ja Urbānos sej linus,

tad tie augs gari.
A. Bērziņa, Aloja.

31161. Urbena diena burkāni

jāsēj, tad tie izaug gari un resni.

P. Zeltiņa, Ikšķile.

31162. Urbāna diena gurķi jā-
stāda, tad labi augs.

A. Zālīte, Bērzpils.

31163. Urbāna dienā jāstāda
ģorģīnes (jurģenes, ģeorģīnes), tad

kupli zied.

A. Aizsils, Kārķi.

31164. Auzas jāsējot nedēļu
priekš un nedēļu pēc Urbāna

dienas.

H. Skujiņš, Smiltene.

31165. Urbāna dienā nedrīkst

kartupeļus stādīt, jo tad kartupeļi

neaug lieli.

M. Klause, Jaunpiebalga.
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31166. Ja Urbāna diena stāda

kartupeļus, tad tārpi tos apēdīs.

A. Bērziņa, Aloja.

31167. Urbāna diena nav jasej,
tad tārpi un kukaiņi zemi urbj.

E. Lācis, Tirza.

31168. Urbāna dienā nedrīkst

sēt labības, tad tā urbjas pa zemi

un uz augšu nenāk.

A. Sausa, Tirza

31169. Urbāna diena zivis at-

griežas no nārsta upēs.

17. gads. J. Juškevičs. B. Z,

Ilustr. pielikums, 1933, 274.

31170. Ja Urbāna diena saule

spīd, tad gaidāma laba raža.

J. Juškevičs. B. Z. Ilustr.

pielikums, 1933, 275.

31171. Ja ap Urbānu ir labs

laiks, tad tai gadā būs laba raža.

Z. Lancmanis, Lejasciems.
S. Gūberts, 97.

31172. Urbāna dienu [?] svētī

vēlu rudenī [Simjūds?]. Šai die-

nai cep un vāra no itin visas ru-

dens ražas. Agri no rīta, kad mie-

lasta galds rijā jau apklāts, izbada

ar skruķi visus nelabos garus un

ļauj Laimes mātei netraucēti mie-

loties. Pēc tam dzīvo paši.
M. Zeltiņa, Vējava.

31173. Kas palaižas uz Urbāna,
tam izdodas labi.

Brīvā Tēvija, 1927, 183.

URBĀNI.

31174. Urbāni, mazi tārpiņi,
kas zemi urbj. Kad rīta agrumā
klēts priekša ir urbānu nobadīta,
tad tai dienā mieži jāsēj, lai labi

izdotos. Tādēļ arī Urbāna dienā

sēj miežus, lai tie labi augtu un

briestu.

J. Zaķītis, Lautere.

USNES.

31175. Ja tīrumā aug daudz uš-

ņu, tad tur vajag aprakt dzīvu

kaķi: usnes vairs neaugs.

M. Zariņa, Ogresgals.

UTIS.

I. Dažādi ticējumi.

31176. Kāda sieviete ceļmalā
sēdēdama teikusi: „Vai, cik garš
laiks!" Tai brīdī gājis garām
Dievs un iemetis viņai galvā sau-

ju utu, kuras agrāk dzīvojušas
zemē.

K. Jansons, Plāņi.

31177. Neviens cilvēks nevarot

dzīvot bez utīm: katram esot zem

ādas sava daļa utu.

Aronu Matīss, Bērzaune.

31178. Cilvēkam miesā apakš
katras spalviņas esot uts. Ja nu

visas utis iznāktu no miesas, tad

viņam būtu jāmirst.

K. Jansons, Plāņi.

31179. Ja nopēries cilvēks ieti-

noties baltā palagā un ieejot gul-
tā, tad viņam no miesas iznākot

visas utis un viņam jāmirstot.

K. Jansons, Vijciems.

31180. Ja pliks cilvēks uzguļas

uz pašulaik nomizota egles baļķa,
tad no viņa miesas izejot visas

utis ārā un viņam esot jāmirst.
P. Zeltiņa, Ikšķile.

31181. Dažreiz uz cilvēka mie-

sas gadoties kāda pumpa, kas

esot pilna ar utīm. Ja šīs utis iz-

nīcinot, tad tas esot cilvēkam par
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labu; bet ja tiekot nobeigtas itin

visas utis, kas atrodoties miesā,

tad cilvēkam jāmirstot. [Sal. cēr-

mes.]
P. S., Rauna.

31182. Bijis slims cilvēks, kas

gribēdams ārstēties apēdis izceptu
čūsku un nogūlies uz egles mizas.

Pēc kāda laika no viņa ādas izlī-

dušas daudz utis un slimnieks pēc
tam palicis vesels.

M. Navenickis, Zasa.

31183. Ja bērns sev ber smiltis

galvā, tad viņam daudz utu pie-
augot.

H. Skujiņš, Smiltene.

31184. Mirējam mirstot utis pa
muti nāk ārā.

K. Jansons, Plāņi.

31185. letecējušu uti pie bērni-

ņa pirmo reižu atrodot nekauj,
bet saberž vai iesviež ugunī.

K. Pētersons, Raņķi.

31186. Kad bērnam atrod pirmo
uti, tā jāieliek grāmatā, tad bērns

labi mācās.

M. Pelēce, Cirsti.

31187. Pa dievkalpošanas laiku

nedrīkst utis kaut, tad, baznīcā

ejot, utis staigās pa drēbēm.

H. Krastiņa, Unguri.

31188. Ja baznīcā atrod sev jeb
citam kādu uti, tad to vajaga sa-

ņemt, atvest mājā un iemest cūku

migā. Tad sivēni labi izdosies.

A. Salmans, Balvi.

31189. Nedrīkst utis uz galda
sukāt, tad baznīcā pa drēbēm

rāpo.
J. Jakans, Bebrene.

31190. Utis nedrīkst kaut uz

loga, jo pie tāda loga Dievs trīs

dienas neiet klāt.

P. Š., Kandava.

31191. Kas utis zeme suka, tam

nomirušam utis uz sejas.

K. Jansons, Plāņi.

31192. Kas utis zeme suka, tam

tās mirstot nāk uz pieres.

J. Jansons, Plāņi.

11. Utis un matu aug-

šana.

31193. Kam utis aug, tam mati

aug.
A. Mednis, Limbaži.

31194. Ja utis aug, tad ari mati

aug.
H. Dravniece, Alūksne.

111. Utis nākotnes zīlē-

šanā.

31195. Ja nevarot izbeigt utis,

tad esot jāmirst.
P. Jaunzemis, Nīca.

31196. Kad utis parādās, tad

tas ir uz slimību.

P. Zeltiņa, Rīga.

31197. Kad otra cilvēka uts

iekož, tad paliek slims.

P. Zeltiņa, Baldone.

31198. Veciem cilvēkiem īsi

priekš nāves parādās daudz gal-

vas un drēbju utu.

K. Oļļe, Mazsalaca.

31199. Kod slymam cvlvākam

bvus daudz boltu utu, tod itei pī-

zīmēj, ka jis miers zemī.

V. Podis, Rēzekne.
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31200. Ja galvā aug daudz utu,

tad notiks kādas bēdas vai ne-

laime.
M. Breikše, Līgatne.

31201. Ja sarkanu uti redz gal-
vā, tad drīzumā būs lielas bēdas.

K. Oļļe, Mazsalaca.

31202. Ja uts uz ģīmja, tad bus

nepatikšanas.
A. Cirsis, Kalupe.

31203. Kod cvlvākam atrasīs

nu reizis daudz boltu utu, un jis
nikai navar nu jūs izapestētīs, itei

pīzīmēj tam cvlvākam lelu nalai-

mi, vai nadaudz dzeivot uz šuo

pasauļa.
V. Podis, Rēzekne.

31204. Kam uts iznāk aizause

vai uz pieres, — tam būs bēdas.

K. Jansons, Pilda.

31205. Jautis lien uz ausim, tad

gaidāma nelaime.

O. Pelēce, Jaunpiebalga.

31206. Ja utis uz ausīm lien,

tad gaidāma ātrā laikā nelaime.

J. Zvaigzne, Rēzekne.

31207. Kad utis aug, tad gaidā-
mas bēdas.

A. Rozenberga, Vecpiebalga.

31208. Ja galva rodoties daudz

utis, tad notikšot kāda nelaime.

Z. Grīnberga, Sigulda.

31209. Ja lielam cilvēkam ir

utis galvā, tad tas ir uz nelaimi.

P. S., Rīga.

31210. Ja utis sāk mesties gal-
vā, tad sagaidāma dzīves pār-
maiņa.

A. Podniece, Ogre.

31211. Kas daudz utu tur, tas ir

bagāts, tas ir kungs.
A. Medne, Kuršu kapās.

31212. Ja aug daudz utis galva,
tad cilvēks būs bagāts.

A. Klause, Jaunpiebalga.

31213. Kam daudz utu, tas bus

bagāts.
A. Mednis, Limbaži.

31214. Kas utis zobiem kož, ba-

gāts paliek.
K. Jansons, Plāņi.

IV. Utis drēbes.

31215. Ja utes vazājas pa drē-

bēm, tad tas nav uz labu.

H. Skujiņš, Smiltene.

31216. Ja drēbēs sak augt utis,

tad sagaidāmas bēdas.
V. Krieviņš, Daugmale.

31217. Ja utis pa drēbēm lāpo,
tad būs nelaime.

E. Laime, Kalsnava.

31218. Ja atrod uti uz drebem,

tad sagaidāmas bēdas.

E. Slavinska, Cēsis.

31219. Ja atrod uti galva vai

drēbēs, tad tas uz bēdām.

O. Darbiņš, Birži.

31220. Ja uti atrod drēbēs uz

kakla, tad tas ir uz aizgaitu (ne-

laimi).
J. Rubenis, Ērgļi.

31221. Ja uti atrod uz drebem,

tad gaidāmas bēdas.

E. Lācis, Tirza.

31222. Drēbju utis parādās

priekš lielām nepatikšanām vai

bēdām.
K. Oļļe, Mazsalaca.
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31223. Kam drēbēs utis ieme-

tas, tas drīz mirs.

K. Jansons, Plāņi.

31224. Kas utis zemē suka, tam

tās laukā ejot pa drēbēm vazājas.

K. Jansons, Plāņi.

V. Līdzekļi pret utīm.

31225. Pret utīm, vātīm un vi-

sādiem izsitumiem sažaudē, sa-

berž un sataisa skābā kreimā aģi-
renes jeb zavišku-zāles (zavet-zā-
les Valgalē) ko sasmērēt; vaina

drīz nodzīst, izdzīst un izlaupās.
K. Pētersons, Raņķi.

Piezīme. letecējušu uti, pie

bērniņa pirmo reižu atrodot, ne-

kauj, bet saberž vai iesviež ugunī.
K. Pētersons, Raņķi.

31226. Pret utīm apdziru zaļu

tēju dzer un ar to galvu mazgā.
K. Jansons, Trikāta.

31227. Kam galvā daudz utu,

tas lai pārkāries par sētu sukā

galvu, tad tam vairs nebūs utu.

F. Brīvzemnieks, 1881, IV, 197.

31228. Ja galvā ir daudz utu,

tad no tām var atsvabināties tā:

veca mēneša gaismā ieiet cūku

kūtī un izķemmē galvu cūkas mi-

dzenī.

V. Greble, Kalnamuiža.

31229. Utis nevajag skaitīt, tad

daudz(i) aug.
A. Aizsils, Lubāna.

31230. Izsukātās utis nav jā-

skaita, tad daudz aug.

E. Lacis, Tirza.

31231. Utis ieskājot nedrīkst

skaitīt, lai viņas nevairojas.
K. Jansons, Plāņi.

31232. Utis jasuka jumta palā-
sēs vai krāsns kuldā.

J. Jansons, Plāņi.

31233. Utis jasuka pelnos vai

jumta palāsēs.
K. Jansons, Plāņi.

VI. Utis laika zīlēšana.

31234. Ja atrod uti aiz auss,

tad drīz vien būs lietus.

K. Lielozols, Nīca.

31235. Uts iznāk uz pieres vai

aizausēs uz mīkstu laiku.

K. Jansons, Plāņi.

31236. Ja uts uz auss, tad bus

lietus.

E. Miglava, Rīga.

31237. Ja utis noķer uz deni-

ņiem, tad būs lietus.

V. Bernaua, Cēsis.

VII. Utis sapni.

31238. Sapnī utis zīmējas uz

naudu.

P. §~ Rauna. J. Jaunsudra-

biņš, Nereta.

31239. Kad sapnī redz utis, tad

saņemsi naudu.

J. Apsalons, Sērpils.

31240. Sapnī utis nozīmējot
naudu.

R. Straudovskis, Lielplatone.

31241. Ja sapnī redz utis, tad

dabūs daudz naudas.

P. Kartupelis, Smiltene.

31242. Kad sapnī utis sukā, tad

jāizdod nauda: ja daudz utis krīt,

tad jāizdod arī daudz naudas, ja
mazāk krīt, tad arī mazāku nau-

das izdošanu.
Aronu Matīss, Bērzaune.

1876 Utis



Utis — Uzacis 1877

31243. Ja sapnī redz daudz dzī-

vu utu, tad dabūs naudu.

L. Ozole, Rīga.

31244. Ja sapnī utis nepatur

dzīvas, tad lieka naudas izdo-

šana.
L. Ozole, Rīga.

31245. Kad pa sapņiem kauj
utis, tad drīzumā kļūs bagāts.

E. Hiršsone, Talsi.

31246. Ja redz sapnī utis, tad

drīzumā saņems naudu.

J. Austrums, Krape.

31247. Kad sapni redz utis, būs

darīšana ar naudu.

A. Račevskis, Jaunpiebalga.

31248. Ja sapni utis redz

naudu dabūs.

E. Laime, Tirza.

31249. Ja sapnī redz utis, tad

būs kāda nelaime.

E. Everts, Oļi.

UTU ZĀLES (Pedicularis).

31250. Kad utu zaļi sarīvējot,
tad varot utis iznīdēt.

R. Bērziņš, Annenieki.

UZACIS.

I. Dažādi ticējumi.

31251. Kam uzacis nogriež, tas

neredz.

K. Jansons, Plāņi.

31252. Kam lielas uzacis, tas

ko varot noredzēt.

K. Jansons, Plāņi.

31253. Ja uzacis bieži slapina
ar siekalām, tad tās aug tumšas.

E. Jcpe, Palsmane.

31254. Ja no rīta uzacī atrod

blusu, tad dienā dabūs lielu

kaunu.

A. Kondrate, Lenči.

31255. Bērni, kuriem uzacis ne-

aug, dienās būs noziedznieki.

A. Užāne, Skujene.

31256. Kam uzacis talu viena

no otras, tas nav labs cilvēks.

P. Š. jun., Vidzeme.

31257. Kam starp uzacīm ādas

rievīna ieiet labā acī, tam sieva

mirs pēc viņa.
K. Jansons, Plāņi.

11. Kopa saaugušas uz-

acis.

31258. Ja uzacis saaugušas ko-

pā, tad radi saprecas.

E. Jēpe, Palsmane.

31259. Kam uzacis saaugušas
kopā, tam ilgs mūžs.

E. Jēpe, Palsmane.

31260. Ja abas uzacis savieno-

jas, tad esot muzikants.

L. Seržants, Aloja.

31261. Kuram cilvēkam uzacis

saaugušas, tas ir gudrs.
M. Šķila, Nīca.

31262. Kam uzacis kopā saau-

gušas, tas bagāts.

P. š., Rīga. K. Jansons, Plāņi.

31263. Kam uzacis saaugušas

kopā, tas esot laimīgs.
P. Š. jun., Mārsnēni

31264. Kam uzacis saaugušas

kopā, tas labs cilvēks.

P. Š. jun., Mārsnēni.
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31265. Kam uzacis kopa saau-

gušas, tas dusmīgs.

P. Š. jun., Vidzeme.

31266. Tādam cilvēkam, kam

abas uzacis ir saaugušas kopā,
būšot (esot) grūts mūžs.

H. Skujiņš, Smiltene.

31267. Kam uzacis kopa saau-

gušas, tam esot liela piekrišana.
P. Š. jun., Mārsnēni.

31268. Ja kādam cilvēkam ir

abas uzacis saaugušas kopā, tad

tam cilvēkam būšot grūts mūžs.

H. Skujiņš, Smiltene.

31269. Tas cilvēks, kam abas

uzacis saaugušas kopā, esot nelai-

mīgs.
H. Skujiņš, Smiltene.

31270. Kam uzacis kopā saau-

gušas, tam īss mūžs; tas mirs ne-

dabīgā nāvē noslīkstot.

L. Rone, lecava.

31271. Ja kādam cilvēkam uz-

acis ir saaugušas kopā, tad tas

mirs nelabā nāvē.

M. Zariņa, Ogresgals.

31272. Ja kādam cilvēkam uz-

acis saaugušas kopā, tad tas mirs

traģiskā nāvē.

V. Loze, Drusti.

31273. Ja uzacis kopa saiet, tad

tas cilvēks dabīgā nāvē nemirst.

A. Užāne, Skujene.

31274. Kam uzacis uz degona

saaugušas, tam ūdenī esot jābei-
dzas.

K. Šilings, 1832. g., Tirza.

31275. Kam uzacis kopa saiet,

tas mirs slīkoņa nāvē.

K. Jansons, Plāņi.

31276. Kam uzacis ir kopa sa-

augušas, tam būs jānoslīkst.
P. Zeltiņa, Ikšķile.

31277. Kam uzacis kopā saau-

gušas, tam jāmirstot caur slīk-

šanu.

J. Jansons, Plāņi.

111. Uzaču niezēšana.

31278. Ja uzacis niezot, tad da-

bonot kaut ko jaunu redzēt.

H. Lindberga, Veselauska.

31279. Ja uzacis niez, prieku
dabūs.

V. Spandegs, Pociems.

31280. Kad uzacis niez, tad da-

būn mīļāko redzēt.

K. Corbiks, Rembate.

31281. Acu virsa niez — bus

ciemiņi.
Z. Lāce, Veclaicene.

31282. Kad uzacis niez, tad pa-

zīstami nāk.

V. Saperovs, Vecpiebalga.

31283. Ja uzacis niez, tad gai-
dāmi viesi.

I. Zariņš, Skrīveri.

31284. Ja uzacis niez, tad sa-

staps svešu cilvēku.

Z. Prauliņš, Aumeisteri.

31285. Kad uzacis niez, tad da-

būs nokaunēties.

I. Guraitis, Skrunda.

31286. Kad uzacis niez, tad jā-
kaunas.

O. Muceniece, Ventspils.

31287. Kad uzacis niez, tad vie-

si būs: ja labā, tad vīrietis, ja
kreisā, tad sieviete.

K. Jansons, Plāņi.
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31288. Kad uzacis niez, tad būs

ciemiņi; kad labā, tad būs vīrie-

tis, kad kreisā, tad būs sieviete.

P. Zeltiņa, Rīga.

31289. Ja uzacis niez, būs cie-

miņi. Ja labā uzacs niez, būs vī-

rietis, bet ja kreisā — sieviete.

V. Oinaskova, Ungurpils.

31290. Ja labā uzacs niez, tad

cilvēks tiek nicināts, ja kreisā,

tad slavēts.

J. Zvaigzne, Rēzekne.

31291. Ja labā uzacs niez, tad

satiks pazīstamu vīrieti; ja kreisā

uzacs niez, tad satiks pazīstamu
sievieti.

M. Ķimene, Mazsalaca.

31292. Ja labā uzacs niezot,

tad redzot kādu pazīstamu, ja
kreisā, tad svešu.

A. Krūmiņa, Smiltene.

31293. Ja niez laba uzacs, tad

satiks pazīstamu vīrieti.

L. Rone, Ikšķile.

31294. Ja niez labā uzacs, tad

būs viesis — vīrietis, bet ja kreisā,

tad sieviete.

K. Skujiņš, Valmiera.

31295. Ja niez labā uzacs —

būs darīšana ar pazīstamu vī-

rieti.

L. Zvirbule, Jaunlaicene.

31296. Ja laba uzacs niez, tad

redz kādu svešu sievieti.

M. Eglīte, Vijciems.

31297. Ja niez labā uzacs — sa-

tiks pazīstamu vīrieti, ja kreisā,
satiks pazīstamu sievieti.

A. Leimane, Mārsnēni.

31298. Ja labā uzacs niez, tad

satiek sievieti, ja kreisā — vī-

rieti.

V. Johansone, Liepa.

31299. Ja niez labās acs uzacs,
tad saka, ka satikšot pazīstamu
vīrieti.

L. Aizpurve, Lubāna.

31300. Jo nīz lobuo uzacs, tad

daīs sasatikt ar sīvīti, jo kreisuo,

ar veirīti.

T. Beča, Preiļi.

31301. Ja niez kreisa uzacs, tad

satiks pazīstamu sievieti.

L. Rone, Ikšķile.

31302. Ja niez kreisā uzacs, tad

satiks kādu pazīstamu sievieti, vai

dabūs no tās vēstuli, ja labā —

kungu.
K. Corbiks, Jelgava.

31303. Ja niez kreisā uzacs —

būs darīšana ar pazīstamu sie-

vieti.

L. Zvirbule, Jaunlaicene.

31304. Ja kreisa uzacs niez, tad

redz kādu svešu vīrieti.

M. Eglīte, Vijciems.

31305. Ja niez kreisās acs uz-

acs, tad saka, ka satikšot pazīsta-

mu sievieti.

L. Aizpurve, Lubāna.

31306. Kad kreisā uzacs niez,

tad viesis būs vīrietis, — kad la-

bā, tad sieviete.
P. Zeltiņa, Ikšķile.

UZPĪLIS.

31307. Tai dienā, kad ziemā ir

uz ledus uzpīlis, vasarā nevar sēt

linus.

G. Pols, Bauska
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UZSAUKŠANA.

31308. Brvuguonam un brvutei

navajag klausītīs, kad baznīc-

kungs jūs sauc pyrms kuozuom

baznīcā. Juo jī klausīsīs saucību,

tad bārni viņim byus kūrli.

T. Beča, Preiļi.

ŪDENS.

I. Dažādi ticējumi.

31309. Ūdens atgādina asaras,

kādēļ sakariem ar ūdeni t. dzies-

mās ir bieži ļauna nozīme. [Sal.

akmens.]
P. S.

31310. Ļaudis ūdeni cienī un

tura par grēku tur spļaut jeb mest

kādus netīrumus.

V. Pilipjonoks, Asūne.

31311. Nedrīkst liet ūdeni pār

roku, no sevis nost, tad tas tiek

nelabajam.
A. Salmāns, Balvi.

31312. Ūdeni nevar liet par ro-

ku, jo tad savu laimi aplej.
J. Gulbis, Aizkraukle.

31313. Ūdeni nevajagot nekad

liet uz tekas, tad lejot Laimes

māmuļai acīs.

K. Corbiks, Jelgava.

31314. Kas ūdenī spļauj (miez),
tas Laimes mātei iespļauj (iemiez)
acīs.

A. L.-Puškaitis un J. Steg-
lavs, Jelgava.

31315. Ūdenī nedrīkst mest ne

akmeni, ne arī spļaut, jo tad vi-

ņā pasaulē uz to metīšot ar akme-

ņiem un spļaušot.
E. Aizpurve, Lubāna.

31316. Kad saule nav uzlēkusi,

tad nedrīkst liet ūdeni, citādi pie-

lej Laimes mātei acis.

L. Druķe, Virbi.

31317. Vakarā nedrīkst liet

ūdeni laukā, jo tad aplej mirušos

garus.
J. Cinovskis, Snēpele.

31318. Ūdeni, kurā dienā ir

mazgājies, nedrīkst vakarā liet

ārā, jo tad izlejot savu laimi.

A. Ģēģere, Annenieki.

31319. Istabā ūdens nevajagot

neapsegtu turēt, tad pa nakti tajā
velni mazgājoties.

J. Skara, Jaunpiebalga.

31320. Ūdens traukus istabā

nevajaga atstāt neapsegtus, jo

ļaunais vienmēr stagājot apkārt
un iemetot tur dažādas slimības

un ļaunumu. Ja ne citādi, tad par

ūdens trauku jāpārmet krusts.

Aku sargā Dieva eņģelis.
L. Šmīdeberga, Zemgale.

31321. Ja ūdens katla sīc, tad

tai mājā būs godības.

L. Reiteris, Lubāna.

31322. Kam ir bailes par ūdeni

braukt, tam būs jānoslīkst.
P. Zeltiņa, Ikšķile.

31323. Melderis, gribēdams
plostniekiem to īstu ūdens ceļu
ieteikt, uzkliedz pirmām stūrma-

nim, tam būšot no visa spēka

plostu griezt uz labo pusi; bet šis

māņu kalps neklausās uz viņu la-

bu padomu, atstāj pavisam savu

airi, skrien pie savas kules, izņem
ātri gabaliņu maizes un piena un

iemet to upē [Susejā], ūdens-dieva

dusmas caur to remdināt gribē-
dams.

Latviešu Avīzes, 1822, 38.
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11. Ūdens sakars ar ve-

selību.

31324. Vasarā, kad ūdens pie-

ņem zaļganu krāsu un paliek tāds

kā netīrs, tad saka, ka ūdens zie-

dot. Kad ūdens zied, tad tur ne-

var peldēties, jo citādi var saslimt.

K. Bika, Gaujiena.

31325. Kad ūdens nav vēl no-

ziedējis, tad nedrīkstot peldēt.

M. Valts, Nīca.

31326. Ja ūdens zied, tad var

sākt peldēties.

N. Vartukapleine, no 76 g. v.

A. Ozoles, Daibe.

31327. Lai nepiemestos slimī-

bas un nelabumi, tad, pirms svešu

ūdeni dzerot, vajagot tur trīs rei-

zes iespļaut.
K. Skujiņš, Smiltene.

31328. Svešu ūdeni dzerot, ūde-

ņam trīs reiz jāuzpūš, lai tam, kas

to dzer, lūpas nesprēgā.

K. Jansons, Plāņi.

31329. Svešā mājā ūdeni dze-

rot, jāiepūš trīs reiz traukā, lai

ļaunums nemetas un lūpas ne-

plīst.
Z. Prauliņš, Aumeisteri.

31330. Pavasarī priekš dzegu-
zes atnākšanas, ūdeni no strauta

dzerot, trīs reizes jānospļaujas,
lai nepiekrīt klepus.

M. Sikle, Nīca.

31331. Jā ūdens ir pārtecējis
par deviņiem akmeņiem, tad viņu
var droši dzert, jo viņam vairs nav

nekāda ļaunuma klāt.

K. Jansons, Plāņi.

31332. Nevajaga mazgāties va-

rošā ūdenī, jo tad niez miesa.

A. Miglava, Valmiera.

31333. Ja mazgājamais ūdens

uzvāroties, tad no tā metoties da-

žādi augoņi.
K. Streidiņš, Veļķi.

31334. Traukus ar dzeramo

ūdeni nedrīkst likt tā, ka vistas

tiek klāt. Ja cilvēks dzer no trau-

ka, kur vista dzērusi, tad dabū

iesnas un galvas sāpes.

L. Ezīte, Alūksne.

31335. Kas dzerot tikai skaidru

avota ūdeni, tas ilgi dzīvojot (tam
kaites nemetoties).

P. Š. jun., Rauna.

111. Ūdens laika zīles a-

n ā.

31336. Ja ūdens upē, dīķī, eze-

rā paliek duļķains un met burbu-

ļus, tad būs pērkoņa negaiss.

M. Hermakiile, Ranka.

31337. Ja dažas vietas ūdens

sāk smirdēt, tad būs lietus.

K. Bika, Gaujiena.

31338. Ja kādi ūdens kritumi

stipri krāc, tad nākošā dienā gai-
dāms kārsts laiks.

K. Corbiks, Valgale.

31339. Ja ūdens krīt, tad bus

lietus.
R. Vucene, Lubāna.

31340. Kad ūdeņos ir ceļi,

gaidāms jauks laiks.

A. Leimane, Mārsnēni.

31341. Nedrīkst ļaut maziem

bērniem pusdienas laikā šļaksti-

nāties ar ūdeni, jo tad līst bieži

lietus.
A. Aizsils, Lubāna. A. Pod-

niece, Lubāna.
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31342. Ja ūdeņi pārklājušies ar

zaļām gļotām, tad gaidāms lietus.

[Sal. aka.]
L. Prūse, Vecpiebalga.

IV. Ūdens sapnī.

31343. Ja sapnī redz tīru ūde-

ni, tad būs gods, ja netīru, tad ne-

gods.
V. Spandegs, Pociems.

31344. Ja sapnī redz skaidru

ūdeni, būs laime; ja neskaidru,

būs nelaime.

P. Š., Rauna.

31345. Ja sapnī redz vai dzer
skaidru ūdeni, tad tas uz labu.

P. Š. jun., Mārsnēni.

31346. Ja pa sapņiem peld tīrā

ūdenī, tad būs laime; ja peld ne-

tīrā, tad būs slimība.

J. Kriķis, Starti.

31347. Ja sapni mazgājas skaid-

rā ūdenī, tad būs laba veselība.

M. Zaube, Rīga.

31348. Ja sapnī brien pa dūņai-

nu ūdeni, tad būs grūta dzīve.

J. Jurjāns, Jaungulbene.

31349. Ja sapnī redz lielu ūde-

ni, tad būs bēdas.
P. Š., Rīga.

31350. Kad sapnī brien duņoja
ūdenī, tad tas ir uz bēdām.

Aronu Matīss, Bērzaune.

31351. Brist sapnī pa ūdeni no-

zīmē lielas bēdas.

A. Jaunzeme, Lizums.

31352. Kad sapnī redz straujus

ūdeņus, tad skauģi skaudīs.

P. Zeltiņa, Lielvārde.

31353. Ja pa sapņiem redz sil-

tu ūdeni, tad tas ir slikts vēstne-

sis.

L. Ozole, Rīga.

31354. Kad cilvēks pa sapņiem

mazgājas ūdenī, siltā vai saltā,

tad nomazgā savas nelaimes, ķi-

beles, ķezas v. t. t.

Aronu Matīss, Bērzaune.

31355. Ja sapņos brauc pa ūde-

ni, tad sadzersies.

I. Johansone, Rīga.

31356. Ja sapņos peld ūdenī,

tad būs dzeršana.

J. Kriķis, Starti.

31357. Kad pa sapņiem peld
tekošā ūdenī, tad tas ir uz lielu

dzeršanu.

Aronu Matīss, Bērzaune.

31358. Kad sapni pa ūdeni bra-

dā, tad būs dažādas grūtības.

I. Bergmanis, 1862. g., Bārta.

31359. Kas sapnī redz kādu

pa ūdeni brienam, tad tas esot uz

dzeršanu.

A. Bīlenšteina rokraksts, Nereta.

31360. Ja sapņos redz netīru

ūdeni, tad būs kādas nepatikša-
nas.

Marta Bīlenšteine, Dobele un Irlava.

31361. Kas pa sapņiem iekrīt

ūdenī, tas taps bagāts.
A. Bīlenšteina rokraksts.

31362. Kad sapņos pa ūdeni

brien, tad paliekot slims.

K. Boivics, 1862. g. A. Bīlen-

šteina rokraksts.

31363. Ja sapni brauc pa ūde-

ni, tad būs dzeršana.

A. Aizsils, Lubāna.
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31364. Ja sapni peld pa ūdeni,

tad būs piedzeršanās.

K. Meiers, Lubāna.

31365. Kad sapni iekrīt ne-

skaidrā ūdenī, tad būs jāsaslimst.

K. Lielozols, Nīca.

31366. Ja sapni brauc pa ūde-

ni, tad ir dzeršana.

A. Aizsils, Prauliena.

31367. Ja sapni redz ūdeni, tad

gaidāma iedzeršana.

K. Zilbers, Meņģele.

31368. Ja sapnī redz netīru, sa-

duļķotu ūdeni, tad sagaidāmas ne-

patikšanas.
L. Pogule, Gatarta.

31369. Ja cilvēks sapnī redz

melnus ūdeņus, tad saslims.

T. Java, Palsmane.

ŪDENS BURBUĻI.

31370. Ka īt lels leits un uz yu-

diņa taisuos pyušļi, itei pīzīmēj
nalobu laiku uz treju dīnu. [Sal.
lietus.]

V. Podis, Rēzekne.

ŪDENS GARS.

31371. Ūdens garu sauca par
Bubuli un tas ir domāts kā ļauns
gars. [Sal. Depis, Bāba.]

A. Enika, Ilmājas pag., Gro-

biņas apr.

31372. Ūdens gars (laikam krie-

vu bohhhoh) izskatās kā vecs vīrs.

Viņš dzīvo upēs, ezeros, purvos un

pārtiek no zivīm. Par dienu viņš
nekur nerādās un iziet no ūdens

tikai naktī. Citu garu viņš savā tu-

vumā necieš. Viņš ķer peldētājus
pie kājām un velk tos atvarā, se-

Višķi tos, kas peldot nepārmet
krustu. Visvairāk tas notiek pus-

dienā un pusnaktī. Viņš baida arī

zirgus un lopus, dažreiz tos arī

slīcinādams. Klusās naktīs viņš
mēdz braukt tukšā laivā bez ai-

riem. Burvji iet pie viņa ap pus-
nakti pēc ūdens, ar ko tie dziedē

dažādas slimības. Viņam kalpo
ūdens meitas.

V. Pilipjonoks, Asūne.

ŪDENS MATE.

31373. Kad pēc saulītes norie-

tēšanas iet peldēt, tad Ūdens māte

ierauj dziļumā.
R. Bērziņš, Džūkste.

31374. Ja ir slimojis ilgi un ne-

var izveseļoties, tad tik Lielās

piektdienas rītā jāiet pie tāda

strautiņa, kas tek uz rītiem, un

priekš saulītes jānomazgājas. Vis-

pirms noskaita tēva reizi; jāpie-
lūdz Dievs, tad jānomazgājas un

jāsaka: „Es tev lūdzu, Ūdens mā-

te, atdod manu veselību!" Tad ie-

met kādu ziedu (naudu, vai citu

ko) un iet uz mājām, tikai nedrīkst

atpakaļ skatīties. Arī citam slim-

niekam var ūdeni pārnest. Tad ti-

kai jāsaka: „Es tev lūdzu, Ūdens

māte, atdod tā un tā cilvēka ve-

selību!" Mājās nomazgā slimnieku

un ūdens jānes atpakaļ. Viss tas

jāizdara priekš saules.

L. Šmīdeberga, Zemgale.

ŪDENS MEITAS.

31375. Ūdens meitas ir sieviešu

kārtas ļauni gari, kas dzīvo upēs,

ezeros un purvos un kalpo ūdens

garam. Viņas ir ļoti skaistas ar

kupliem gariem matiem, bet kāju
vietā viņām esot zivs aste ar di-

vām spurām. Viņas ceļoties no tā-
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dām meitenēm, kas peldoties ne-

pārmetot krustu, kādēļ ūdens gars

tās ieraujot dziļumā. Viņas bieži

sēd ūdens malā, sukā savus ma-

tus, vij puķu vaiņagus, dzied,

smejas, trako un šūpojas krastu

kokos. leraugot cilvēku, ūdens

meitas metas tūliņ ūdenī, bet pie-
vilina labprāt jaunus vīriešus pie
sevis un nogalina tos pastāvīgi ku-

tinādamas. Trakodamas viņas daž-

reiz sagriež zvejniekiem tīklus,

jeb uzsūta krastiem plūdus. Ja

ūdens meitai kādreiz nožūstot sau-

si mati, tad viņa nomirstot.

V. Pilipjonoks, Asūne.

ŪDENS PUTNI.

31376. Ja ūdens putni ligzdas
taisa vairāk uz sausuma, sagaidā-
mi lieli plūdi.

H. Vieglais.

31377. Ja ūdens putni nak uz

sausu vietu, tad tur drīz būs lietus.

P. Š. jun., Vidzeme.

31378. Ja paredzams labs laiks,

tad ūdens vistas savas ligzdas tai-

sa līdz ar ūdens līmeni.

A. Aizsils, Lubāna.

ŪDENSVĪRS.

31379. Ūdensvīra dienā dzimis

bērns būs labs cilvēks.

P. Š., Ropaži.

ŪDRĀJAS(Glechoma hedera-

cea).

31380. Ar ūdrājām senāk dar-

binieces sutinājušas cibas un pie-
na spainīšus, tad piens neskābstot.

Odrājas liek arī uz tūkšķi.
J. Ilsters.

31381. Udrenāji, sētaudži jeb

sētložņi sarīvēti der pret zobu sā-

pēm.
R. Bērziņš, Annenieki.

ŪPIS.

31382. Upis esot nelaimes putns.
Vienreiz ūpis visu rudeni bļāvis
aiz lauka: „Vai, vai, vai!" bet ne-

viens neklausījies, ko viņš teicis.

Pa Mārtiņiem mājas meitai biju-
šas kāzas, bet viņas brālis aizgājis

dusmīgs uz mežu malku cirst. Tur

priede krizdama salauzusi kal-

pam lielu čabu čabās. Vēlāku ūpis
sācis zviegt uz avota pusi: „Ihihi-

hi, vai, vai, vai!" Uz pavasara pusi

izdarinājuši jaunu zirgu, un tas

nosprādzis. Malkas cirtējiem ūpis
uzsaucis: „Svārki, svārki, kur bik-

ses?" No rīta bikses bijušas sade-

gušas. Apeņu dārza stūrī ūpis
brēcis: „Būz, būz, ķegegē!" Tad

lapsa vienu nakti nokodusi saim-

niekam visas zosis.

J. K. Dambergs, Ēdole.

31383. Ja ūpis vaid kā cilvēks,

tad būs nelaime cilvēkiem; ja viņš
mauj kā vērsis, tad būs nelaime

lopiem; ja tas kviec kā cūka, tad

būs nelaime cūkām.

A. Bilenšteina rokraksts.

31384. Upis ir ļauns putns.

Viņš var ļoti dažādi kliegt: zviegt
kā zirgs, maut kā govs, kviekt kā

cūka, raudāt un vaidēt kā cilvēks.

Kādā balsī viņš brēc, tādam dzīv-

niekam būs nelaime priekšā.
A. Vaskis, Tukums.

31385. Gan reti cits kāds putns

būs tādā neslavā kā ūpis . . . Tāpēc
ka viņš kliegdams vai jebkur rā-

dīdamies nelaimi pasludinot. . .

Jostānu muižā vairāk ūpju kopā

cauru vasaru ērmojušies... Un



kas noticis? Rudenī liels uguns-

grēks cēlies, kas gandrīz visu mui-

žu aprijis. Citam saimniekam ūp-

ji uz kūts jumta kā zirgi zvieguši,

un lūk še, vasarā divi zirgi no-

sprāguši. Citur atkal ūpji uz ista-

bas jumta kā slimnieki vaidējuši
un tur pēc neilga laika kāds vāj-
nieks uz mūžīgu dusu aizgājis.

J. Alunans, Mājas Viesis, 1857, 372.

31386. Upis medījis nabagu un

tā paturējis nabaga balsi.

P. Zeltiņa, Ikšķile.

31387. Upis kliedz: „Vai! ha,

ha, ha, ha!"

I. Johansone, Rīga.

31388. Ja ūpis (pūce) naktī

vaid uz jumta, tad mājā kāds

mirs.

M. Iniņberģe, Rīga.

31389. Ja ūpis vaid mājas tu-

vumā, īpaši uz pirts vai rijas jum-
tu, tad drīz vien kādam no tās mā-

jas jāmirst.
Austrums 1889. J. Ceplenieks,

Māņticība.

31390. Kad ūpis vaid, tad kā-

dam jāmirst.
R. Bērziņš, Džūkste.

31391. Ja ūpis (Bubo, bubo)
kliedz mājas tuvumā, tad tai mā-

jā kāds mirs.

P. Š. jun., Vidzeme.

31392. Kad upis vaid, tad kads

mirs.

J. Davīds, Biksere.

31393. Kurā mājā ūpis pie lo-

piem vaid, tur vienam tai gadā jā-
mirst.

O. Freimane, Jaunrumba.

31394. Kad upis vaid tuvu pie

mājām, tad būs kāda nelaime.

L. Strute, Šķibe.

31395. Upis vaidot uz kādu ne-

laimi.
G. F. Stenders.

31396. Ja ūpis vaidot kā cil-

vēks, tad notikšot kāda nelaime

ar cilvēkiem, ja zviedzot kā zirgs,
tad nozagšot to māju saimniekam

zirgu, kura zemes gabalā tas pūtis.
A. Silkalns, Jaunlaicene.

31397. Ja upis vaid, tad notiks

nelaime.

A. Lau, Mežotne.

31398. Ja kas dzird upi vaidam,

tad tam cilvēkam jāmirst.
M. Zālīte, Jumurda.

31399. Ja upis brēc tuvu pie

mājām, būs ugunsgrēks.
V. Bērziņa, Priekule.

31400. Kad ūpis bļauj tuvu pie

mājas, tad miršot kāds iedzīvo-

tājs.
G. Pols, Bauska. P. Š. jun., Vidzeme.

31401. Ja ūpis naktī brēc uz ka-

piem, tad tanī pašā naktī vai otrā

dienā mirs kāds cilvēks.

V. Bērziņa, Priekule.

31402. Ja upis vai pūce mājas
tuvumā kliedz, tad kādam jāmirst.

J. Jurjans, Jaungulbene.

31403. Tanī maja, kur upis

kunkst, notiks drīz kāda nelaime.

K. Corbiks, Kroņa-Vircava.

31404. Ja ūpis brēc mājas tu-

vumā, tad tas uzbrēc kādu ne-

laimi.
F. Rozentāle, Talsi.

31405. Ja pavasarī ruc upis,
tad ir slikts gads.

A. Salmāns, Balvi

1885Ūpis
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31406. Kad ūpis laižas vaidē-

dams pār kādām mājām, tad tanīs

mājās kāds mirs.

Z. Lancmanis, Lejasciems.

31407. Kas dzird upi vaidam,

tam būs kāda nelaime priekšā.
J. Simbruks, Bauska.

31408. Kur upis pie mājas ap-

metas, tur būs kāda nelaime.

K. Corbiks, Zaļenieki.

ŪSIŅA DIENA.

31409. Ja Ūsiņa naktī tumsā

ieiet kaimiņa kūtī un apcērp ai-

tām galvas vilnu, tad cirpējam jē-
ri labi padodas un tā vilna ir no-

derīga dažādiem pesteļiem. Lopus
pirmo reiz ganos dzenot, kāds

kušķītis šīs vilnas jāpaliek zem

kaimiņa kūts sliekšņa, tad kaimi-

ņa lopi nīkst un govis aprauj

pienu.
S. Spriņģe, Pociems.

ŪSIŅŠ

31410. Galgauskas pagastā Ūsi-

ņu tur par bišu dievu. Viņam esot

bijis no akmeņa izcirsts tēls, kuru

kungs gribējis aizvest uz muižu,

bet vienā naktī viņš pazudis: zem-

nieki to aprakuši. Vēl tagad tiek

rādīts tīrums, kur Ūsiņš aprakts.

P. Š., Rīga.

31411. Pie Burtnieku ezera ve-

cas mātes daudzina Uziņu. Ja ne-

gaiss ceļas, tad uzsauc bērniem:

~Bērni, bēgat, Uza nāk!"

A. Naburgs, Burtnieki.

31412. Ūsiņš Latgales vidiena

nav pazīstams, laikam tikai uz ro-

bežam ar Vidzemi.

B. Eriņa, Latgale.

31413. Ei, Ūsiņ, labais vīrs,

Jāj ar mani pieguļā;
Es guntiņas kūrējiņš,
Tu kumeļu ganītājs.

LD 30054.

31414. Gailis jākauj zem siles,

jo tad asinis atdod Ūsiņam, lai tas

svētītu, māju kustoņus.
A. Liepiņa, Lubāna.

VABULES.

f. Vabules sējas zīlē-

šanā.

31415. Kad vabolēm bērni (pa-

vasarī) pie visām kājām, tad ir

sējas laiks.

E. Lapiņa, Vestiena.

31416. Ja voboli redz pirmo
reiz ar daudz bērniem, tad būšot

auglīga vasara.

K. Corbiks, Jelgava.

31417. Jo māslu vabalēm pava-

sarā ir daudzi bārnu, tad byus ag-

ra sēja.
M. Apeļs, Stoļerova.

31418. Ja meslu vabolei pava-

saros daudz bērnu, tad būs agra

sēja.
J. Zvaigzne, Rēzekne.

31419. Ja mēslu vabulei bērni

(patiesībā parazīti) ir pie priekš-

kājām, tad ir ieteicama agra sēja,

ja pie pakaļas kājām, tad vidēja
vēla sēja.

P. Š., Rauna un S. Guberts,

121. K. Jansons, Smiltene. J.

Smalkais, Rūjiena.

31420. Jo maslu vabalem pava-

sar daudz kuopuru, bvus ogra

seja.
Jaunais Vords, 1932, V.
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31421. Ja vabolei bērni pie

priekšas kājām, tad agrā sēja būs

laba, ja pie pakaļas kājām, tad

vēlā sēja.
P. Zeltiņa, Jaunpils.

31422. Ja vabolei pavasarī bēr-

ni pie priekšējām kājām, tad pir-
mā sēja būs laba.

A. Aizsils, Zilupe.

31423. Ja vabolei bērni ir vidu,

tad vidējā sēja būs vislabākā.

P. Zeltiņa, Ikšķile.

31424. Ja vabulēm ir daudz

bērnu, tad būs laba labības raža.

I. Lāže, Meirani.

31425. Kad vaboļi izlien no ze-

mes, tūliņ jāskatās, kur bērni at-

rodas. Ja tie atrodas pakaļgalā,
tad pirmā, ja priekšgalā, tad pē-

dējā sēja labāka. Tas jāievēro pie
ziemas labības sēšanas.

O. Freimane, Jaunrumbas muiža.

31426. Kad mēslu vabolei starp
pirmo un otru kāju pāri ir maz

dzeltānu kukainīšu, tad pirma-
jam sējumam nebūs laba raža; bet

ja ir daudz, tad gaidāma laba ra-

ža. Ja otrās kāju starpās ir vai-

rāk, tad otrs sējums būs labāks.

K. Corbiks, Valgale.

31427. Kad ierauga pavasarī
pirmo vabolīti, tad jāapskata kā-

jiņas. Pie kurām kājiņām vairāk

bērniņu, tās sējas nedēļas būs la-

bākas.

A. Zaķe, Tirza.

31428. Jo vabaļei ir bārni pi
pvrmajuom (prīškas) kuojuom,
tad tymā godā ir lobuoka pvrmuo

sēja, jo pi pakaļkuojuom, tad —

pēdējuo, bet jo uz vyds, tad — vi-

dējuo.
T. Beča, Preiļi.

31429. Pavasarī jānovēro sūdu

vabolei bērni. Ja atrodas viņi pie

priekškājām, tad jāsēj vasarājs

agri, pie vidējām — vidēji, pie pa-

kaļējām — vēlu.

J. Apsalons, Sērpils.

31430. Ja sējas vabulītei bērni

vairāk priekškājās, tad agrīnā sē-

ja labāka, bet ja pakaļkājās, tad

vēlīnā sēja labāka.

A. Zvejniece, Piebalga.

31431. Ja pavasaros vabulei

bērni pie priekšas kājām, tad labi

padosies agrīnās sējas.

A. Liepiņa, Bērzaune.

31432. Ja pavasarī mēslu vabu-

lēm bērni priekškājās, — būs na-

bags gads, ja pakaļkājās — laba

raža gaidāma.
A. Šķērē, Skaistkalne.

31433. Ja vabulei pirmās kājās
bērni, tad pirmā sēja laba, ja bei-

dzamās, tad pēdējā.
Z. Biša, Rencēni.

31434. Ja mēslu vabulei zem

vēdera daudz bērnu (liekēžu), tad

mēdz teikt, ka būs auglīgs gads.
J. Bikša, Daugmale.

31435. Kad mēslu vabolei zem

vēdera atrodas daudz mazu ku-

kainīšu, tad būs ražīgs gads, kad

nav -— tad neražīgs.
I. Mennika, Ainaži.

31436. Vakaros, kad vaboles din-

dēdamas skrien pa gaisu, tad lej-
niekiem (lejnieki — Nīcas jūrma-
las iedzīvotāji) būs daudz mencu.

M. Ķaupelis, Nīca.

31437. Ja pavasara rītā vabulī-

tes izurkņājušas celiņus, tad jūrā
izdevusies laba reņģu zveja.

J. Jansons, Plāņi.
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31438. Ja vabulei ērcites pie kā-

jām, tad laba zveja būs.

A. Mūrniece, Cēsis.

11. Vabules dažādos mā-

ņos.

31439. Vabulites ir Dieva govis.
P. Š., Rauna. K. Jansons, Plāņi.

31440. Vabulīte Dieva aitiņa,
tās nedrīkst mocīt, citādi lopiņi ne-

izdodas. [Sal. zīlīte.]

E. Gaile, Trikāta un Rūjiena.

31441. Vaboles nedrīkst sist, jo
tad mirst māte. [Sal. vardes.]

O. Darbiņš, Birži.

31442. Kad vabolīti moca, tad

māte mirst.

R. Bērziņš, Džūkste.

31443. Ja vabulīti nogalina, tad

vecāki mirst.

P. Zeltiņa, Ikšķile.

31444. Kad vaboli moca, tad

mirstot mocās.

M. Valtere, Jelgavas Kalnmuiža.

31445. Ja vabulītes moka, tad

govis nīkst.

E. Zommere, Rauna.

31446. Ja vabulīti redz uz ceļa,
to nedrīkst samīt, jo tad aitas

sprāgst.
L. Pogule, Gatarta.

31447. Kad pirmo reiz noķer
sūdu vamboli, tad cik viņai smi-

ceņu pie vēdera, tik gadu vēl jā-
dzīvo.

J. Treimans, Bērze.

31448. Kad vabuli pirmo reizi

redz laižoties, tad tanī gadā čakls,

kad nelaižas — tad slinks.

A. Bulēne, Rīga.

31449. Ja vaboli laižamies pir-
mo reizi redzot, tad dzīve šķiro-
ties labi; ja redzot ejot, tad darbi

nešķiroties kā vabolei.

A. Krūmiņa, Smiltene.

31450. Ja vaboli redz pirmo reiz

laižoties, tad tajā gadā visi darbi

veicas; bet ja vaboli redz pa zemi

rāpojam, tad nekas neveicas.

M. Velvele, Straupe.

31451. Kas pirmo reiz pavasarī

redz mēslu vaboli laižoties, tas

visu vasaru būs čakls; bet ja redz

rāpjoties, tad visu vasaru būs

kūtrs.

J. A. Jansons, Lēdurga.

31452. Kurā vakarā vaboles rūc,

tajā jāiet vēžot, jo tad ir vēžu va-

kars.

D. L. f. 1888, 28. P. J. Rau-

davietis, Bērzaune.

31453. Ja pavasara vakaros

melnās vabules daudz skraida, tad

būs bagāta vasara, ja vabules mēs-

los lien, tad nabaga.
A. Užane, Skujene.

31454. Ja pavasarī pirmo reiz

redz vaboli lidojot, tad ātri paies
vasara.

H. Dravniece, Alūksne.

31455. Ja vabulei pirmie bērni

ir starp priekškājām, tad būs agrs

pavasaris, bet ja starp pakaļkā-

jām, tad vēlins pavasaris.
L. Pilsētniece, Bebri.

31456. Ļaudis saka, kad vabo-

les vakaros skraida, tad siltas nak-

tis esot.

Mancelis un Langius vārdnīca.

31457. Veci ļaudis saka, kad va-

boles vakaros skraida, tad siltas

naktis esošas.

Manceja Lettus.
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31458. Ja vakaros vaboles lido,

tad sagaidāms jauks laiks.

M. Auziņa, Kurzeme.

31459. Ja vakaros skrien vabu-

les, tad būs lietus.

A. Korsaks, Ezere.

31460. Kad vabulītes vai slie-

kas istabas padurvi izurbj, tad lie-

tus līs.

K. Jansons, Plāņi.

31461. Ja vakara skraida daudz

vabuļu, tad rītā būs lietus.

V. Juoņus, Pustoņa.

31462. Uz kuru pusi vakarā va-

bole skrej, no tās puses rītu pūtīs

vējš.
P. Jaunzemis, Nīca.

31463. Vabole šņāc uz sliktu

laiku.

P. Jaunzemis, Nīca.

31464. Kad vabule skrienot ruc,

tad būs labs laiks.

K. Jaunzeme, Nīca.

31465. Ja vakaros vabules lai-

žas pēc saules un rūc, tad gai-
dāms labs laiks, ja priekš saules,
— slikts.

E. Līdeka, Lubāna.

31466. Ja mēslu vaboles laižas

un vardes dzied, tad sagaidāms
lietus.

Z. Kozenkraniuse, Ainaži.

31467. Vaboles vasaras vakaros

vēlu pa gaisu dūc uz slapju laiku.

K. Zvirgzdiņa, Trikāta.

31468. Ja vakara vaboles daudz

lido, tad rītā būs jauks laiks.

L. Pogule, Gatarta.

31469. Ja vakaros vaboles pēc

saules laižas, tad pēc divām die-

nām lietus gaidāms.

A. Bērziņa, Aloja.

VADĀTĀJS.

31470. Par vadātāju ierauga tā-

du cilvēka garu, kas bezlaikā ne-

laimīgi nomiris. Viņa gars tamēr

netiekot uzņemts debesīs, kamēr

tas laiks pienākot, kad viņam ir

nolikts mirt. tam laikam ne-

laiķa garam esot jāmaldās pa ze-

mes virsu, tāpēc tad viņš parādo-
ties cilvēka miesās un piesoloties
tādam par ceļa biedru, kas naktī

viens pats kaut kur patālu ejot.
Vadāšana notiekot visvairāk nak-

tī, bet dažreiz arī dienā. Citureiz

viņš pats nemaz neesot redzams,

bet viņš gājējam jeb arī braucē-

jam tikai acis apmānot, ka tas

vairs nezina, kur iet. Dažreiz atkal

tikai viņa balss esot dzirdama un

tā esot tāda, kā viņš kliedzis vai

nu slīkdams, vai kārdamies, vai

slepkavas nonāvējams. Bieži vien

viņš parādoties arī kāda kustoņa
izskatā. Vadātāja griba esot arī ci-

tus cilvēkus tāpat sliktā nāvē ie-

grūst, kādā viņš pats miris. Daudz-

reiz vadātājs cilvēku pievedot pie

pašas nelaimes malas; pie ezera,

pie dziļas upes krasta, bet gluži
iekšā iegrūst jeb ievilkt gan ne-

paspējot, jo tad acis atveroties,

kad nāvei jau zobos varot skatī-

ties. Tāda vadāšana varot notikt

pat pie pašu mājas. Ja vadājamais
esot braukšus, tad esot vislabāki,

ka laižot zirgam savu vaļu; tad

tas atrodot īsto ceļu, jo pie zirga

vadātājs neķeroties.
Balss, 1878, 22.

31471. Veci ļaudis stāsta, ka

šur tur uz krustceļiem, mežos un

purvos dzīvojot ļauni gari, kas
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maldinot cilvēkus, kamēr tie bei-

dzot galu dabūjot. Dažiem gan

vēl pusdzīviem izdodoties pārnākt

mājā. Šie vadātāji neesot nekas

cits, kā nomocītas dvēseles, kas

parādoties dažādos veidos, gan kā

cilvēki, gan kā dažādi kustoņi.

Viņi skraidot apkārt, gribēdami at-

riebties, un agrāki nerimstot, ka-

mēr neesot ieguvuši savu skaitu

cilvēku, kas viņu mieram esot va-

jadzīgi. Vadātāji mituši tik tādās

vietās, kur kāds nokauts, noslīcis

jeb pats nogalinājies. Gar šādām

vietām tad arī ļaudis baidījušies

garām staigāt, īpaši pusdienās un

pusnaktīs, bet labāk gājuši ar riņ-

ķi apkārt.
Balss, 1891, 36. Silamalas Vaivariņš.

31472. Vadātāji esot nomocītu

cilvēku dvēseles, kuras tik ilgi pa-

saulē apkārt dauzoties un meklē-

jot atriebties, kamēr iegūstot va-

jadzīgo skaitu upuru. Viņi nākuši

arī uz krustceļiem, upmalām, pur-

viem un tiltu apakšām. Vadātāji
bieži vien ievedot cilvēku kādā

meža biezumā un apmulsinājot

prātus, tā ka vairs neatģiedot lau-

kā tikt un tur bieži dabūjot galu,
vai atkal ievilinājot ūdenī, kur ciL

vēks noslīkst, jo izglābties neesot

iespējams.
V. Šiliņš, Inčukalns.

31473. Par māņiem, vadātājiem

jeb maldinātājiem sauc tos garus,

kuri vientuļus gājējus vai nu nakts

vai dienas laikā vadā un maldina,

ka nespēj atsniegt to vietu, kurp
tie nodomājuši iet. Šie pa lielākai

daļai bijuši tādu cilvēku gari, ku-

ri savu mantu priekš nāves apgla-

bājuši, vai arī tādi, kas nelaikā

dabūjuši vai padarījušies sev galu.
Šie parādoties cilvēkam vai nu re-

dzama veidā, vai ari rīkojoties ne-

redzami.

Etn. 1894. IV, 86. J. Siķēns,
Vecumnieki.

31474. Vadātājs nākot dažreiz

par melnu debesi virsū, griežoties
apkārt un apmaldinot cilvēku.

E. Zommere, Rauna.

31475. Vadātājs esot liels, pe-

lēks vīrs, kas ģērbies mākoņu mē-

telī. Viņš piemājojis Burtnieku

ezera krasta priedēs un nodevies

cilvēku maldināšanai. Apmulsinā-
tais cilvēks varot vadātāju redzēt,

kad saliekot roku īkšķus krustiski

un caur tiem skatoties.

Brīvā Zeme, 1929. I, 7.

31476. Neviens nedrīkstējis lie-

līties ar savu neticību, ka tādu

maldinātāju nav, jo tad tūliņ ti-

cis maldināts.

J. Zaļokalns, Rāmuļi.

31477. Vietas, kurās maldina,

ir pa lielākai daļai uzkalnīši vai

purvi, dažreiz arī tādas, kur se-

nāk stāvējušas ēkas, bet ir šīs vie-

tas neatrodas tālu no purva vai

kalna.

Etn. 1894. IV, 87. J. Siķēns.
Vecumnieki.

31478. Ja mežā apmaldās, tad

vajaga pāraut kājas no labās uz

kreiso kāju, lai vadātājs atstājas.

A. Vikmane, Liepupe.

VADMALA.

31479. Vadmala jāauž veca mē-

nesī, lai būtu viegla un stipra.
J. Vilnītis, Jumurda.

31480. Vadmala jāveļ vecā mē-

nesī, tad tā ir gluda un negrum-

bājas.
I. Kažoka, Lubāna.
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31481. Kad vadmalu veļ, tad jā-

cep pantoki, lai vadmala tik val-

kana kā pantoki.
A. L.-Puškaitis.

31482. Kad audekls noausts,

kāds jāsūta uz kaimiņiem pēc ru-

kuma, lai vadmala veļot labi sa-

rūk un cieti noveļas. Par sūtni jā-

izrauga arvienu tāds, kas vēl ne-

zina, kas rukums. Tādam nu jāie-
dod kulīte un jāuzdod prasīt ru-

kumu. Kaimiņos tam piebāž ku-

līti un piekodina, lai ceļā netaisa

vaļā. Kulītē mēdz iebāzt vai nu

akmeni, vai kucēnu, kaķi v. t.

O. Freimane, Jaunrumbas muiža.

31483. Lai vadmala labāki vel-

tos, tad sūta bērnus uz otru māju
ar kulīti pēc rukuma. Kaimiņi ie-

liek kulītē vai nu kādu akmeni,
vai ko citu, un nosaka bērniem,
lai neskatās, kas tur atrodas. Bēr-

ni atnesuši un ielikuši tanī mucā,

kur bijusi vadmala. Vēlāk gan at-

kal to lietu (akmeni jeb ko citu)
ņēmuši laukā.

A. Lidurta, Lutriņi.

31484. Kad veļ vadmalu un kad

tā neveļas, tad saka, ka jāiet uz

kaimiņiem atnest rukumu jeb ru-

katu, lai labāki darbs veiktos. Ru-

kums laikam domāts kā labs gars.
A. Enika, Ilmājas pag., Gro-

biņas apr.

31485. Kad vadmalu veļ, tad jā-
iet uz otrām mājām pēc rukuma,
lai labāki veļas.

T. Dzintarkalns, Talsi.

31486. Senāk, kad paši vadma-

lu vēluši, tad saimniece raidījusi
meitu rukas nest. Sūtījusi arvien

tādu meitu, kas nezinājusi, kas

tā ruka tāda ir. Kaimiņiene ieli-

kusi maisā runci un iedevusi mei-

tai, lai nes mājā. Mājā meita ie-

sviedusi ruku baļļā, lai vadmala

labāki veļoties.
J. Banazis, Nīca.

31487. Kad veļ vadmalu, tad sū-

ta kādu bērnu ar kulīti uz kaimi-

ņiem pēc tūbas. Kaimiņu māte ie-

liek kulē maizi, sieru, vai ko citu,

un, kuli aizsējusi, piesaka nesē-

jam, lai uz ceļa vaļā netaisa, ka

tūba neizbēg. Dažreiz joku pēc ie-

liek kulē akmeni, vai citu ko sma-

gu, lai nesējam ko stiept. [Sal.

rukums.]
J. Ozols, Sece.

VADZIS.

31488. Jaunā mēnesī sienā ie-

sists vadzis jeb ķīlis nāk laukā,
bet vecā mēnesī sists pastāv stipri.

K. Bika, Gaujiena.

VAGA.

31489. Vagas jādzen no zieme-

ļiem uz dienvidiem, tad neizkalst

un dēsts labāk izdodas.

A. Aizsils, Vietalva.

VAGINA.

31490. Ja vagina vai arī penis
niez, tad dabūs coire.

E. Pūriņš, Skujene.

VAIGI.

I. Vaigi skaistuma kop-
šanā.

31491. Lai sarkani vaigi būtu,

tad pirmā sniegā jānomazgā mute.

V. Eglīte, Rīga.
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31492. Ja māte grib, lai meitai

sārti vaigi, tad pirmo reiz mēneš-

ziediem parādoties, jāiesit meitai

pa vaigu.
M. Hermakile, Rīga.

11. Vaigu niezēšana.

31493. Ja vaigs niez, tad drī-

zumā būs jāraud.
K. Jansons, Plāņi. J. Rubenis,

Ērgļi.

31494. Ja vaigi niez, tad bus jā-
raud.

E. Lacis, Tirza.

31495. Ja vaigs niez, tad dabu

raudat.

M. Eglīte, Vijciems.

31496. Kad vaigi niez, dabūs

raudat.
K. Kēze, Priekuļi.

31497. Ja vaigi niez, tad jāraud.

A. Užane, Skujene.

31498. Ja vaigi niez — dabūsi

raudat.

M. Brīdaka, Jaunroze. E. To-

kele, Sesava. V. Saulīte, Mālpils.
V. Vintere, Matīši.

31499. Ja niez vaigs — bus ja-
raud.

L. Zvirbule, Jaunlaicene.

31500. Kad vaigu gali niez, tad

dabūs raudāt.

P. Š., Rīga.

31501. Ja vaiga gali niezot, tad

būšot jāraud.
E. Gaile, Aumeisteri.

31502. Kad labais vaigs niez,

tad dabū raudāt.

I. Guraitis, Skrunda.

31503. Ja vaigi niez — dabūs

priecāties.
Z. Biša, Rencēni.

31504. Kad vaigi niez, tad gai-
dāma raudāšana.

M. Brante, Ainaži.

31505. Ja vaigi niez — bus jā-

smej.
Z. Prauliņš, Aumeisteri.

31506. Ja niez kreisais vaigs,
tad būs jāsmejas; bet ja niez la-

bais vaigs, tad būs jāraud.
J. Stučka, Stāmeriene.

31507. Ja niez labais vaigs, tad

dabū smieties, ja kreisais, — tad

raudāt. [Sal. acis.]

E. Kampare, Skrunda.

31508. Kad kreisais vaigs niez,

tad būs jāraud.
P. Zēvalds, Blīdiene.

31509. Kad labais vaigs niez,

tad aprunā, bet ja kreisais, tad

runā kaut ko par labu.

R. Kalniņš, Lubāna.

31510. Ja labais vaigs niez, tad

jāraud, ja kreisais — jāsmej.
V. Johansone, Liepa.

31511. Kam vaigi niez, tas tiek

aprunāts.
T. Rigerte, Brunava.

31512. Ja vaigi niez, tad da-

būsi smieties.

A. Mencis, Puikule.

31513. Ja niez vaigs, tad mīļā-
kais aprunā.

Z. Biša, Rīga.



Vaigi 1893

111. Vaigu degšana (tvīk-

šana).

31514. Kad vaigi deg, tad doma.

K. Veinberga, Aumeisteri.

31515. Ja vaigi paliek sarkani

un it kā deg — tad aprunā.

A. Āboliņa, Ļaudona.

31516. Ja vaigi deg, tad kāds

aprunā.
A. Zandere, Dole.

31517. Kad vaigi tvīkst, tad ap-

runā.

A. Aizsils, Zilupe.

31518. Ja vaigi svilst, tad ļau-
dis aprunā.

H. Šiliņa, Dobele.

31519. Kad vaigi kaist, tad kads

aprunā.
K. Corbiks, Jelgava.

31520. Ja vaigi deg, tad saka,

ka to aprunājot.
L. Aizpurve, Lubāna.

31521. Ja vaigi kaist, tad kads

aprunā.
K. Corbiks, Līvbērze.

31522. Kam vaigi kaist, to ap-

runā.

K. Corbiks, Valgunde.

31523. Kad vaigi karst, tad ap-

runā.

P. Zeltiņa, Ikšķile.

31524. Ja labais vaigs kaist, tad

aprunā kāda sieviete, ja kreisais,

— vīrietis.
J. A. Jansons.

31525. Kad vaigi karst, tad ap-

runā; ja labais vaigs karst, tad ru-

nā labu, ja kreisais — sliktu.

Z. Prauliņš, Aumeisteri.

31526. Ja kreisais vaigs vai

auss svilst, tad kāds runā labu; ja
labais vaigs vai auss, — tad

sliktu.

V. Greble, Kalnamuiža, Valkas apr.

31527. Ja vaigi kaist, tad kads

slepeni mīl.

E. Tokele, Sesava.

31528. Ja vaigi karst, kads sla-

vē.

M. Ozole, Rīga.

31529. Ja vaigi deg, tad kāds

labi domā.

H. Krastiņa, Rīga.

31530. Ja vaigu gali karstot, tad

esot iemīlējies.
A. Krūmiņa, Smiltene.

31531. Ja labais vaigs tvīkst,

tad vīrietis aprunā; ja kreisais,

tad sieviete.

A. Zvejniece, Lubāna.

31532. Kad vaigi meitai degot,
tad puiši izsmejot.

K. Lielozols, Nīca.

31533. Ja vaigi svilst, tā ir zī-

me, ka ļaudis aprunā. Ja svilst

kreisais vaigs, tad aprunā meitas,

bet ja labais, tad puiši.
A. Didriksone, Nogale.

31534. Ja vaigi deg — kaunu

dabūs.
H. Augstkalne, Ikšķile.

31535. Ja kādam vaigi un ausis

deg, tad to slikti aprunā.
H. Dravniece, Alūksne.
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31536. Ja labais vaigs sarkst,

tad patlaban kāds nepatiesi ap-

runā.

L. Pogule, Gatarta.

31537. Ja degot vaigi, tad kads

mīlot.

T. Java, Palsmane.

VAIŅAGS.

31538. Pelēj manis vainadziņis,

Rusej manis gredzentiņš.
Vai tie abi paredzēja,
Ka es ilgi nedzīvošu?

LD 27324, 1.

31539. Kad sapne vainik uz

gāl tur, tad galva sāp.

A. Šlesere, Kuršu kapās.

31540. Ja sapnī redz sev puķu
kroni galvā, tad būs sirds bēdas;

ja redz miršu kroni, būs jāiet kā-

zās; ja to redz meita, tad viņa tiks

izprecēta.
J. Kriķis, Starti.

31541. Ja sapnī liek kroni gal-
vā, dabūs galvas sāpes.

J. Jurjans, Jaungulbene.

31542. Ja sapnī uzliek vaiņagu

galvā, tad sāp galva.
E. Jēpe, Palsmane.

VAKARĒŠANA.

31543. Rudens sestdienas vaka-

ros pirtī vakarē: jaunekļi un jau-
navas sanāk kopā un pēdējās pa-

cienā savus viesus ar ēdieniem.

M. Navenickis, Zasa.

VAKARIŅAS.

31544. Ja vakarā nepaēd vaka-

riņas, tad naktī nabagus redzēs

sapņos.
A. Auziņa, Jaunrauna.

VAKARS.

31545. Neesot labi pie vakara

istabu slaucīt, galvu sukāt, muti

mazgāt, spieģelī skatīties un svil-

pot.
G. F. Stenders, Kurzeme.

31546. Kad saule nogājusi, tad

vairs nedrīkst istabu slaucīt, gal-
vu sukāt un spieģelī skatīties.

A. Bilenšteina rokraksts, Kandava.

31547. Vakariem, pēc saules no-

iešanas, nevajag muišļus nest ārā,

tad iznes Dieva svētību.

A. Bunks, Nīca.

31548. Vakara laikā neesot la-

bi svešiem cilvēkiem ko aizdot vai

tiem palīdzēt. Gitās pusēs pa Vid-

zemi un Kurzemi zemniekiem ir

atkal citas domas. Tur viņi tic,

neesot labi vakara laikā sveša cil-

vēka lūgšanu nepaklausīt, jo visi

tie ļaudis, kas pa vakaru apkārt

staigā, protot burt un to cilvēku,

kas viņu lūgšanu nepaklausītu, ap-

burtu. Tādēļ arī žīdi, čigāni un

citi vazankas tikvien pa vakariem

nāk pie zemniekiem.

Latviešu ļaužu draugs, 1834, 62.

31549. Neesot labi vakaru laikā

svešiem cilvēkiem ko aizdot, jo
tad visa svētība aizejot vējā.

Latviešu ļaužu draugs, 1834, 63.

31550. Citās pusēs pa Vidzemi

un Kurzemi zemnieki tic, ka ne-

esot labi vakara laikā sveša cilvē-

ka lūgšanu nepaklausīt, jo visi tie

ļaudis, kas pa vakaru apkārt stai-

gā, protot burt un to cilvēku drīz

apburtu, kas viņa lūgšanu nepa-

klausītu. Tādēļ arī žīdi, čigāni un

citi vazankas tikvien pa vakaru
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nāk pie zemniekiem, labi zināda-

mi, ka viņi, kad saule jau norie-

tējusi, tur visu par velti var dabūt.

Latviešu ļaužu draugs, 1834, 62.

31551. Novakares — tas laiks

ziemā, kad saule tikko noriet —

jāsvin, īpaši sievietēm, jo novaka-

rēs Laimiņas apmeklē vērpējas un

tās nedrīkst traucēt ar strādāša-

nu. Piektdienas novakares it īpa-
ši svinamas, jo tanīs reizēs Laimi-

ņām lielāka staigāšana pie cilvē-

kiem, tādēļ tad neviens nedrīkst

strādāt nekādu lielu darbu, nedz

kur iet. Šinīs vakaros visam un vi-

siem jābūt tīram un tīriem un ska-

liem vajaga gaiši degt.

Alksnis-Zundulis, Dobele.

31552. Ja pēc saules noiešanas

slauka istabu, tad Laimiņa atņem
svētību. Istaba jāslauka priekš
saules noiešanas, jo Laimiņai tīk

staigāt spodrībā un tīrībā.

A. L.-Puškaitis.

31553. Kad vakaros ūdeni lej
ārā, tad ielej Laimiņai acīs.

A. L.-Puškaitis.

31554. Vakaros un naktīs ne-

drīkst, nepārkāpjot pār slieksni,

liet pa mājas durvīm ūdeni laukā,

jo tad Laimei aizlej acis.

A. Bīlenšteina rokraksts, Jaunauce.

31555. Vakaros nevajagot svil-

pot, tad saucot velnu.

R. Straudovskis, Lielplatone.

31556. Kas vakara svelp, to nak-

tī velni moca.

A. L.-Puškaitis

31557. Kas vakara svelp, to

velns raun aiz kājām no gultas.
A. L.-Puškaitis.

31558. Vakara nav brīv svilpot,

jo tad naktī lietuvēns jāda.
A. 2eibe.

31559. Vakarā nedrīkstot spieģelī
skatīties, tad skatoties velnam pa-

kaļā.
R. Straudovskis, Lielplatone.

31560. Vakara nedrīkst piemi-
nēt velnu, tad velns pa nakti moca.

J. Cinovskis, Snēpele.

31561. Vakarā pātarus vajaga
skaitīt, lai velns dvēseli nepa-

ņemtu.
J. A. Jansons, Olaine.

31562. Vakaros nedrīkst pasta-
las darīt, jo citādi par nakti krāks.

A. Bilenšteina rokraksts, Val-

miera un Rūjiena.

31563. Vakaros nedrīkst nazi

trīt, pastalas lāpīt un muti maz-

gāt.

A. Bīlenšteina rokraksts, Kazdanga.

31564. Kas vakara taisa pasta-

las, tam tirpst kājas.

Alksnis-Zundulis, Naudīte.

31565. Kas vakarā kājas šūpo,
tas šūpo velnu.

A. L.-Puškaitis.

31566. Ja vakarā kāds taisa

otram pastalas, tad citā gadā pas-

talu taisītājam jāaiziet projām uz

citām mājām.
A. L.-Puškaitis.

31567. Kas vakara slauka lo-

gus, tas naktī mierīgi neguļ.
A. L.-Puškaitis.

31568. Vakara nedrīkst galvu
sukāt, tad bēdas piemeklē.

L. čapa, Rīga.
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31569. Vakara nav valgi jā-
brauka, jo tad miegā krāc.

A. Zeibe.

31570. Kad vakara nazi trin,

tad visi slepkavas taisās vaļā.
A. L.-Puškaitis.

31571. Kas vakara nazi trin,

tas nāvei acīs skatās.

J. Jansons, Plāņi.

31572. Ja vakara neko neēd,

tad nāve skatās acīs.

A. Sķēre, Skaistkalne.

31573. Vakara nevajag daudz

ēst, lai pa nakti nav jāgriež zobi.

M. Macpāne, Alsunga.

31574. Vakaros meitām jāiet
ārā vabiņas skaitīt: ~Māte, meita;

māte, meita, v. t. t." Ja, pēdējo

vabiņu skaitot, iekrīt meita, tad

skaitītāja drīzi precēsies, bet ja
māte, tad ilgi jāgaida. [Sal. Jauns-

gads.]
A. L.-Puškaitis.

31575. Labi būs, labi būs, Ir

viņā saulītē, Netin spoļu vakarā,
Nededz skalu abi gali. [Sal. skals,

vārpste.]
LD 27594, 3.

31576. Ja vakara blāzma sar-

kana, tad gaidāms lietus.

A. Bērziņa, Aloja.

31577. Kad vakara vakara puse

aizsarkusi, būs lietus jeb vējš.

Atbalss k. 1894. P. Lodziņš,
Sērpils.

31578. Kad vakarā ziemeļa un

dienvidus pusē mākoņi, tad otrā

dienā būs lietus.

Atbalss k. 1894. P. Lodziņš,

Sērpils.

31579. Ja salts vakars, tad būs

karsta diena.

K. Strautiņš, Mēdzūla.

31580. Ja ziemu vakara sarkst

vakari, tad auksti laiki gaidāmi.

Z. Lancmanis, Lejasciems.

31581. Vakara vajag labi paēst,
lai übagi sapņos nerādās.

M. Macpane, Alsunga.

VALGS.

I. Valga vīšana.

31582. Veca mēnesī nebūs tai-

sīt no kaņepājiem striķus.

K. Šilings, 1832. g., Tirza.

31583. Virves no liniem vija-

mas vecā mēnesī un no kaņepē-
jiem jaunā mēnesī, tad viņas ir

izturīgākas.
A. Skruze, Saikava.

31584. Viērves juovej: kaņepē-

ju — jaunā, lynu vacā mēnesī, lai

ir seikstuokas.

B. Spulis, Vārkava.

31585. Valgi, virves un auklas

jāvij vecā mēnesī, tad tie būs iz-

turīgi.
M. Greize, Dole.

31586. Kaņepāju valgi jāvij ve-

cā mēnesī, bet linu valgi jaunā mē-

nesī, jo tad tie ir stipri un tikai

diltin dilst.

J. Vilnītis, Jumurda.

31587. Virves un valgi jāvij ve-

cā mēnesī, jo tad tie necērtas un

stāv mīksti.

N. Dārziņa, Ranka.
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31588. Vierves un postolu auk-

las juovej vacā mēnesī, tad veiti

striči izturīguoki.
V. Pilipjonoks, Asūne.

31589. Virves jāvij tad, kad

jauns mēness ir ragos, tad tās būs

stipras.
H. Skujiņš, Smiltene.

31590. Linu valgi jāvij jaunā
mēnesī, bet kaņepāju valgi vecā

mēnesī.

K. Jansons, Plāņi. J. Rube-

nis, Ērgļi.

31591. Ja virvi vij veca laika,

tad tā būs stipra.
M. Navenickis, Zasa.

31592. Ja virvi vij vecā mēnesī,

tad virve šķetinās vaļā un drīz

vien izput.
H. Skujiņš, Smiltene.

31593. Valgi jāvij veca mēneša

galā, tad tie ir ļoti stipri.

J. Rubenis, Ergji.

31594. Valgi jāvij vecā mēnesī,

tad būs stipri, citā laikā vīti ātri

pūst.
Atbalss k. 1897. K. Kleķeris,

Skujene.

31595. Kaņepāju valgi jāvij
vecā mēnesī, jo tad tie esot iztu-

rīgāki.
J. Putniņš, Bērzpils.

31596. Vecā grieztā mēnesī ne-

var valgus vīt, tad tie nestipri, kā

ar nazi pārgriežas.
Z. Lace, Veclaicene.

31597. Jaunā mēnesī vītie valgi
ir daudz stiprāki par citā laikā

vītiem.

J. Ezeriņš, Vecpiebalga.

31598. Valgi jāvij no liniem

jaunā, no kaņepējiem vecā mēne-

sī, tad striķi ir stipri.
E. Laime, Tirza.

31599. Valgi jāvij jauna mēnesī,

tad tie ir izturīgi.
H. Skujiņš, Smiltene.

31600. Linu valgi javijot jauna
mēnesī, jo tad tie nesatrūdot.

J. Putniņš, Bērzpils.

31601. Linu valgi jāvij jaunā
mēnesī, bet kaņepēju vecā mēne-

sī, tad iznāk valgi stiprāki.

E. Jepe, Palsmane.

31602. Linu valgi javijot veca

mēnesī, tad ilgāk stāvot.

A. Lace, Lubāna.

31603. Kaņepēju valgi javijot

jaunā mēnesī, tad nevijoties vaļā.
A. Lace, Lubāna.

31604. Valgi jāvij jauna mēne-

sī, lai sienot neplauko.
A. Dragone, Palsmane.

31605. Ja valgus un grožus vi-

jot, tos pie uguns apdedzina, tad

zirgi arvien ir kā apdeguši.

K. Jansons, Plāņi.

31606. Valgu kopā griežot ne-

vajaga nevienam par apakšu līst,

jo tad tas ātri trūkstot.

Atbalss k. 1897. K. Kleķeris,

Skujene.

31607. Valgus nevajaga vīt ga-

vēņa piektdienās, tad tie berž

kustoņiem vilnu nost. Gavēņu

piektdienās vītas pastalu auklas

žņaudz kāju.
Atbalss k. 1897. K. Kleķeris,

Skujene.
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31608. Virves vijot nav jālien

viņām cauri, tad naktīs krāc.

V. Alke, Jaungulbene.

31609. Vakarā nedrīkst valgus
vai auklas braucīt. Kas to dara,

tas naktīs krāc, un krākšana ir

velna dziesma.

A. L.-Puškaitis.

31610. Senāk, kad vijuši valgu,
neviena nelaiduši cauri, jo ticē-

juši, ka tad vijējam vēders sāpēs.

Skolnieku pulciņš, Jēkabpils.

31611. Kad valgu vij, tad ne-

drīkst līst caur vijamā valga

apakšu, lai valgs netrūktu un ma-

ti nekristu laukā.

A. Sausā, Tirza.

31612. Kas, iesākdams vīt, bez

iepriekšēja nodoma novij divas

auklas jeb valgus vienā garumā,
tas uz priekšu vairs nevīs.

J. Jansons, Plāņi.

31613. Ragavu grieznes, vāģu

streņģes un nesienu valgi jāvij
labās puses ar labo, un kreisās

puses ar kreiso roku, tad tie ilgi
iztura.

J. Rubenis, Ērgļi.

31614. Vecus spaiņu saišķus un

ūdens kāšu valgus nedrīkst zem

kājām mest, bet tie jāsadedzina,

jo citādi pārkāpējam uzkrītot tā-

da caureja, ka ne dienu ne nakti

nebūšot miera. To sevišķi sludi-

nāja bērniem.

D. L. f. 1888, 27. P. J. Rau-

davietis, Bērzaune.

31615. Kad atrodot uz ceļa

valgu, tad vajagot to aiz krāsns

aizmest, jo tad visi circeņi izejot.

J. Skara, Jaunpiebalga.

Valgs sapnī.

31616. Ja sapnī redz valgu, die-

gu jeb garu audeklu, tad būs tāls

ceļš priekšā.
P. Š., Rīga.

VANAGS.

31617. Vanags ar vālodzi nav

ņēmuši dalību upi rokot, kādēļ

viņiem nav brīvu no upes dzert.

Viņi dzer tikai rasu no koku la-

pām. [Sal. vālodze.]

P. Š., Ropaži.

31618. Vanags vistai tikai balto

miesu izēd.

K. Jansons, Plāņi.

31619. Siena kaudzes galu mei-

jas un pārkarus nevajaga mājā

vest, lai vanagi cāļus neaiztiek.

[Sal. siens.]
K. Jansons, Plāņi.

31620. Saimniekam uz izparas
trīs reiz jāapjāj savas mājas ro-

bežas, lai vanags cāļus neaiztiek.

K. Jansons, Plāņi.

31621. Lai vanags neēstu vistas

un cāļus, tad saimniecei vajaga

Jurģa dienas rītā uzkāpt uz ista-

bas, ielikt pa drusciņai no šai die-

nā nodomātiem ēdieniem mazā

kastītē, to aizbāzt aiz spāres un

teikt: „Tev, vanag, nav brīvu drī-

zāk vistas ēst, kamēr izēdīsi šo

kastīti."

J. Apsalons, Sēļpils.

31622. Kad grib vanagu aiztu-

rēt, lai viņš neķer vistas un citus

mājas putnus, tad vajaga ņemt

sērmūkšas rīksti un ar to olnīcā

sagriezt vienu mietu pāru labi ze-

mu, tā ka lai to neviens nevar

aiztikt; pie tam jāsaka sekošie
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vārdi: „LaJ vanaga nagi un knā-

bis ir tāpat sasieti, kā šis mietu

pāris." Tad vanags vienmēr pāri
vien laižas, bet neaiztiek neviena

putna tai mājā, kur viņš sasiets.

Z. Lancmanis, Gaujiena.

31623. Ja vanags stipri nes vis-

tas, tad vajaga jaunā mēnesī iz-

kurināt krāsni maizes cepšanai.
Krāsns jāizslauka ar jaunu slotu

un tā jāiesprauž ar kātu zemē, tā

kā slota rāda uz tukšumu (zieme-

ļu) pusi, tad vanags vistu neaiz-

kārs, lai ēstu arī ar tām kopā.
A. Salmāns, Balvi.

31624. Lai vanagi nekristu vis-

tām un citiem māju putniem vir-

sū, tad vajaga uzspraust garā kār-

tī apslaucītu slotu un uzcelt sētas

tuvumā.

G. Pols, Dole.

31625. Lai vistas un citus mā-

jas putnus pasargātu no vana-

giem, tad vajaga garā kārtī uzbāzt

pudeli un uzcelt mājas sētas tu-

vumā; tad plēsīgi putni neaiz-

karot.

G. Pols, Staburags.

31626. Lai vanags vistu nenes-

tu, mājās uz mieta jāuzmauc

caurs pods.
V. Miķelans, Dunava.

31627. Lai vonogs nanastu vys-

tu, vajaga izmaukt uz mīta cauru

pūdu (bez dybyna).
J. Vvlcāns, Vārkava.

31628. Ja vanags daudz lidinās

ap māju, tad vajag ielikt pastalā
vistas olu un izvazāt tālu pa me-

žu un mežā olu atstāt, tad vanags

vairs vistām neuzglūnēs.
A. Pilskalns, Skrunda.

31629. Lai vanags neķertu vis-

tas, tad kārts galā jāuzdur slota,

un šī kārts jāiedur kaut kur pie

mājas.
K. Meiers, Lubāna.

31630. Ja kādās mājās vanags

ķer vistas, tur vajaga kārts galā

pakārt maitas (zirga) galvu, tad

vanags vairs vistas neķers.
V. Krieviņš, Daugmale.

31631. Ja vanags aiznes vistu,

tad tanīs mājās gaidāmas kāzas.

E. Tokele, Sesava

31632. Ja pavasarī iemet 9

mezglus sarkanā diegā, tad va-

nags neķer vistas un cāļus.
V. Holcmane, Vandzene.

31633. Ar kruķi apjāj trīs rei-

zes ap kūti. Tad vanags neķer
vistas.

J. Cinovskis, Snēpele.

31634. Vanags, kas lido virs

galvas, nes laimi vai uzvaru.

V. Pilipjonoks, Asūne.

31635. Ka vonogs, skrīdams pa

gaisu, nu reizis kai akmiņš nūsa-

laižas uz tovvs ustobvs un sjād,
itei pīzīmēj, ka tam saiminīkam

bvus lela laimja un jis pats nazy-

nos, nu kuo.
V. Podis, Rēzekne.

31636. Kod vonogs dzanuoj
vuornus da Zīmys svātku, tod pī-

zīmuoj, ka zīma bvus gara, a vo-

sora byus slapņa. n

V. Podis, Rēzekne.

31637. Lielais pelēkais vanags
kliedzot uz lietu.

Atbalss k., 1897, P. Dreima-

nis, Ogre.
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31638. Kad pelēkais vanags ne-

jauki kliedz, tad līs lietus.

Brīvā Zeme, 1929, VI, 7.

31639. Ja vanagus dzird klie-

dzam, tad būs lietus.

M. Bērziņa, Rīga.

VANNA.

31640. Vanna jāiet veca mēne-

sī, tad neniezot.

V. Grīva, Lubāna.

31641. Vannā jābūt mierīgam,
jo tas esot tāpat kā baznīcā, tikai

ar to starpību, ka baznīcā šķīstot
garu, bet vannā miesu.

M. Ezertēva, Cirsti.

VARDES.

I. Varde laimes zilnie-

c c.

31642. Vardes ir Dieva aitas.

P. Š., Rauna. K. Jansons,

Plāņi.

31643. Ja varde pārskrien par

ceļu, tad būšot laime.

K. Jansone, Olaine.

31644. Cilvēks, kas vardi pava-

sarī redz pirmo reiz ūdensmalā,

būs to gadu laimīgs, bet kas redz

sausā vietā, — būs nelaimīgs.
J. Cinovskis, Snēpele.

31645. Kad naģe pārlec krus-

tām ceļam, tad nelaimējas.

K. Lielozols, Nīca.

31646. Ja ceļā satiek vardi, vai

arī tā pārlec pār ceļu, tad gaidā-

ma nelaime.

P. Jaunzemis, Nīca.

31647. Gans nedrīkst sist vardi,

jo tā ir viņa laime.

J. A. Jansons, Olaine.

31648. Kad varde pārlec par

ceļu, tad nelaime.

K. Lielozols, Nīca.

31649. Ja, ūdeni smeļot, no

akas nejauši izsmeļas varde, tad

smēlāju sagaida kāds prieks.
H. Vieglais, Vecpiebalga.

11. Vardes kurkšana.

31650. Kad pavasarā vardes

agri kvakšķē jeb kurkšķē, tad ko-

kiem agri lapas izplaukst; bet

kad vardes ilgi kavējas kurkšķēt,
tad arī lapas netaisās plaukt.

Latv. Avīzes, 1868, 135.

111. Varde ražas zīlē-

šanā.

31651. Vardēm mutes esot sē-

jamā laikā cieti, tāpēc ka reiz tās

lielījušās visu iesēto apēst.

G. Pols, Vecgulbene.

31652. Sējama laika vardei esot

mute cieti.

P. S., Rīga.

31653. Ja varžu nārstā ir labs

laiks, tad arī rudzu ziedā būs labs

laiks (arī otrādi).

V. Zvaigznīte, Zeltiņi.

31654. Kad zaļas vardes kurc,

tad miežu sēja.
E. Šneiders, Alūksne.

31655. Kad vardes gurdz, tad

jāsēj kāposti.
J. Skara, Jaunpiebalga.

31656. Miežu pļaujamā laikā

vardei ir mute cieti, tādēļ ka viņa

sacījusi Dievam, ka apēdīšot visu

labību.
K. Jansons, Plāņi.
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31657. Ja pavasarī vardēm aiz-

salst bērni, tad rudenī labība no-

sals.

L. Pruse, Vecpiebalga.

31658. Ja vardei pavasarī kur-

kuļi sasalst jeb nosalst, tad rude-

nī labība nosals.

Z. Lancmanits, Gaujiena.

31659. Ja pavasarī daudz var-

žu, tad būs laba raža zirņiem.

C. Ķelle, Janišķi, Lietuva.

31660. Ja varde pavasarī uz

sausas zemes ļoti augstu lec, tad

rudzi druvā sapūs un sakritīs.

J. Celmainis, Nīca.

31661. Jāvārdi pirmo reizi redz

uz sausas zemes, tad būs bada

gads, bet ja redz ūdenī, tad būs

bagāts gads.
J. Celmainis, Nīca.

31662. Ja pavasarī pirmo reiz

redz daudz varžu, tad tas nozīmē

bagātu rudeni.

K. Corbiks, Kroņa-Vircava.

31663. Kad pavasarī ir daudz

varžu, tad gaidāms auglīgs gada
laiks.

I. Mennika, Ainaži.

31664. Ja pirmo reizi gadā var-

des redz ūdenī, tad būs labs gads,

ja uz sauszemes, tad slikts.
K. Corbiks, Kroņa-Vircava.

IV. Vardes sakars ar

lopiem.

31665. Ja nosit vardi, tad sitē-

jam nonīks kāds kustonis.

L. Zvirbule, Jaunlaicene.

31666. Kas vardes moka, tam

govis nīkst.
K. Jansons, Plāņi.

31667. Kad sievietes vardi pir-
mo reizi ierauga sausā zemē, tad

govis to gadu no piena sausas;

kad ūdenī, tad pienīgas.

K. Šilings, 1832. g., Tirza.

31668. Kad vardi pavasarī pir-
mo reiz redz sausumā, tad būs

maz piena, ja slapjumā, tad

daudz.

J. Smalkais, Rūjiena. V. Span-

degs, Pociems. K. Jansons, Plāņi.

31669. Ja pavasarī pirmo reiz

redz vardi ūdenī, tad to gadu go-

vīm daudz piena, bet ja uz sausu-

ma, tad maz piena.
K. Corbiks, Līvbērze.

31670. Kad pavasarī pirmo var-

di ierauga ūdenī, tad būs piena

vasara, ja to redz uz sausas ze-

mes, tad govis būs tukšas no

piena.
P. Zeltiņa, Ikšķile.

31671. Ja pirmo reiz vardi ie-

rauga ūdenī, tad tai vasarā daudz

piena, ja uz sauszemes, — piena
maz.

T. Rigerte, Brunava.

31672. Kad vardi pavasarī redz

pirmo reiz ūdenī, tad tai gadā

pulka piena; kad uz sausuma,

tad maz.

R. Bērziņš un J. Niedre,
Džūkste.

31673. Ja pavasarī vardi pirmo
reiz redz uz sausas zemes, tad va-

sarā govis nedos piena. Ja vardi

redz ūdenī, tad piena būs pietie-
koši.

J. Širmanis, Vilzēni. J. A. Jansons.

31674. Ja pavasarī saimniece

pirmo reizi ierauga vardi uz saus-

zemes, tad govis dos maz piena;

ja redz ūdenī, — tad daudz.

J. A. Jansons, Piņķi.
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31675. Kad vardi pirmo reizi

ūdenī redzot, tad arī govis labi

dodot pienu, ja uz sauszemes,

tad ne.

A. Krūmiņa, Smiltene.

31676. Ja pavasarī pirmo reizi

vardi redz ūdenī, tad tanī gadā

govs dod daudz piena, ja uz saus-

zemes, — tad maz. [Sal. cielava.]
A. Bulene, Rīga.

31677. Ja pavasari pirmo vardi

redz sausumā, tad vasaru maz

piena.
V. Johansone, Liepa.

31678. Kad vardi pirmo reiz

ierauga uz sausuma, tad sausa

vasara un maz piena.

J. Niedre, Džūkste. J. Trei-

mans, Bērze.

31679. Ja pavasarī pirmo reiz

vardi ierauga uz sauszemes, tad

govis vasarā maz piena dod, ja
ūdenī — vasara pienīga.

K. Biša, Rencēni.

31680. Kas vardes vaja, tam

govis nīkuļo.
J. Jansons, Plāņi.

31681. Kas vardes sit, tam aitas

neizdodas.

K. Jansons, Plāņi.

31682. Ja vardes sitot, tad aitas

beidzoties.

A. Brūvele un A. Suse, Ape.

31683. Nedrīkst vardes sist, jo
tad ziemā aitas beidzas.

A. Upmane, Jaungulbene.

31684. Aitas beidzas, ja moca

vardes.

J. Šmits, Ķēči

31685. Ja vardes sit, tad aitas

nīkst.
A. Salmans, Balvi. V. Johan-

sone, Liepa.

31686. Ja kads vardi nositot,
tad tam aitas beidzoties.

O. Jaunozols, Jaungulbene.

31687. Vardi nedrīkst sist, tad

aitas sprāgst.
A. Ruska, Rauna.

31688. Ja nosit vardi, tad aitas

nepadodas.
E. Vīķele, Plāņi.

31689. Vardes un krupjus ne-

drīkst nogalināt, jo tad aitas

sprāgst.
V. Zvaigznīte, Zeltiņi.

31690. Vardes nevajaga
tad aitas neizdodas.

L. Liepa, Dzērbene.

31691. Kas vardes moka un

sit, tam jēri nepadosies.

V. Slaktiņa, Drusti.

31692. Kas vardes sit, tam

sprāgst jēri.
A. L.-Puškaitis, Džūkste. J.

Steglavs, Jelgava.

31693. Ja vardes sit, tad jēri
beidzas.

E. Lacis, Tirza.

31694. Kas vardes sit, tam

sprāgst jēri.
B. Daņilovs, Kaceni.

31695. Nevajagot pavisam var-

žu aiztikt, nedz sist, jo tad pava-
sarī sprāgstot jēri.

A. Skuja, Mālupe.

31696. Ja vardi pārpļauj, tad

jēri nepadodas.
A. Pelēcis, Jaunpiebalga.
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31697. Kad daudz varžu un

čūsku, tad lopi daudz sprāgst.

K. Jansons, Plāņi.

V. Vardes sakars ar

ēšanu.

31698. Ja vardi pirmo reiz redz

ūdenī, tad vasaru laba ēšana; bet

ja uz sausuma, tad slikta.

K. Lielozols, Nīca.

31699. Ja redz vardi uz sausu-

ma, tad būs jāēd sausa maize.

M. Valts, Nīca.

31700. Kad pavasarī pirmo rei-

zi redz naģi uz sausas zemes, tad

to gadu maize vairāk sausa jāēd;

ja naģi redz ūdenī, tad pavalgu
arī dabū.

K. Lielozols, Nīca.

31701. Ja vardi pirmo reizi ie-

raugot uz sauszemi, tad esot visu

gadu jāēdot sausa maize.

K. Lielozols, Nīca.

VI. Vardes sišana.

31702. Ja bērni sit vardes, tad

nomirs tēvs vai māte.
J. Zvaigzne, Rēzekne.

31703. Ja moca vardi, mate

mirst.
A. Šķērē, Skaistkalne.

31704. Tauta runa: „Ja vardi

sit, tad mirst māte."

V. Joāss, Lubāna.

31705. Nav brīv vardes sist, tad

māte mirst. [Sal. vabules.]
L. Kleinberga, Vecsaule.

31706. Vardes nevajagot sist;

ja nositot tēviņu, tad tēvs mirstot,

ja mātīti, tad māte.

E. Līdeka, Lubāna.

31707. Kad vardi nosit, tad

māte nomirs.

K. Corbiks, Jelgava.

31708. Kad vardes sitot, tad

māte mirstot.

R. Bērziņš, Džūkste.

31709. Vardes nedrīkstot sist, jo
tad vēlot saviem vecākiem ļaunu.

E. Aizpurve, Lubāna.

31710. Ja bērni sit vardes, tad

vecākiem būs sirdssāpes.
L. Reiteris, Lubāna.

31711. Vardes nedrīkst sist, jo

pēc nāves viņā saulē visas nosis-

tās būs jāapēd.
A. Salmans, Balvi.

31712. Kas vardes sit, tam bē-

rēs nav labs laiks.

V. Līce, Līgatne.

31713. Kas vardes sit, tam mā-

te mirs.

V. Līce, Līgatne.

31714. Ja vardes moca, tad ma-

tē ātri mirst.

M. Zariņa, Ogresgals.

31715. Ja sit vardes, tad nomirs

vecāki vai citi radinieki.

L. Rone, Ikšķile.

31716. Vardes neesot jāsit; ja
nositot tēviņu, tad tēvs mirstot,

ja mātīti, tad māte.

A. Aizsils, Lubāna.

31717. Vardes nav jāsit, tad ve-

cāki nomirst.

R. Kalniņš, Lubāna.

31718. Ja moka vardes, tad

kāds no radiniekiem mirs.

J. Gulbis, Aizkraukle.
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31719. Bērniem nav brīv vardi

nosist, jo tad viņi kļūs bāreņi.

V. Dzilna, Rembate.

31720. Ja liels cilvēks moca

vardi, tad nakti lietuvēns nomoca

kādu šī cilvēka kustoni.

H. Vieglais, Vecpiebalga.

VII. Varde laika zīlē-

šanā.

31721. Kad pavasarī pirmo rei-

zi redz vardi uz sausas zemes, tad

vasara ir sausa; ja to redz ūdenī,

tad ir slapja.
A. Salmāns, Balvi.

31722. Ja vardi pirmo reiz pa-

vasarī uz sausuma redz, tad būs

sausa vasara.

H. Šiliņa, Dobele.

31723. Pavasarī ja pirmo reizi

vardi redz uz sausas zemes, tad

būs sausa vasara, ja ūdenī, tad

slapja.
A. Skuja, Vestiena.

31724. Ja pavasarī pirmo vardi

ierauga sausā vietā, tad vasara

būs sausa; ja slapjā — slapja.
J. A. Jansons.

31725. Kad vardes stipri kurc,

būs lietus.

S. Gūberts, 1688. P. S., Rauna.

31726. Ja pavasarī vardes mār-

kos gar malām kurc, tad slapja

vasara, ja vidū, tad sausa.

A. Kalniņa, Jaunpiebalga.

31727. Ja vardes nērš gurcek-

ļus ūdens vidū, tad sausa vasara;

ja malā, tad būs slapja vasara.

J. Jurjāns, Jaungulbene.

31728. Ja vardes kurkuļus dzi-

ļā ūdenī laiž, tad būs sauss pava-
saris, ja seklā, — tad slapjš.

A. Užane, Skujene.

31729. Ja vardes nak uz sau-

sumu, tad sagaidāms lietus.

J. Vīksne, Lubāna.

31730. Ja vardes kurc, tad bus

lietus.

A. Podniece, Lubāna.

31731. Kad vardes kurc — gai-
dāms lietus.

V. Baltais, Lubāna.

31732. Ja vardes nērš dziļumos,
tad būs sausa vasara, ja sēkļos,
tad slapja.

L. Reiteris, Lubāna.

31733. Ja vardes kurkst dziļos

ūdeņos, būs sausa vasara, ja sek-

los — slapja.
V. Hazena, Nītaure.

31734. Ja vardes stipri vakaros

kurkst, tad gaidāms lietus.

E. Līdeka, Lubāna.

31735. Ja pavasarī vardi pirmo
reiz ierauga uz sauszemes, tad

sausa vasara, ja ūdenī — lietaina.

K. Biša, Rencēni.

31736. Ja pavasaros daudz var-

žu, tad būs jauka vasara.

K. Corbiks, Jelgava.

31737. Ja vardes pavasarī daudz

pa ūdeni dzīvo, tad būs lietaina

vasara.

V. Saulīte, Ādaži.

31738. Ja vardes ir melnas, tad

būs lietus; ja baltas, tad nebūs.

A. Freijs, Talsi.
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31739. Ja melnas vardes redz

lecam, gaidāms lietus.

J. Ķikuts, Nīca.

31740. Kad vardes kvarkšt, tad

būs jauks laiks.

I. Stirna, Skrunda.

31741. Ja vardes daudz sāk lēkt

no paslēptuvēm ārā, tad lietus

gaidāms.
P. Zeltiņa, Ikšķile.

31742. Ja vardes saulainā laikā

atstāj āboliņa lauku, tad gaidāms

jauks laiks.

Brīvā Zeme, 1932, 213.

31743. Ja vardes savus kurku-

ļus kurc dziļos ūdeņos, tad būs

sausa vasara, bet ja seklos ūde-

ņos, tad būs slapja vasara.

J. Banazis, Nīca.

31744. Ja vardes siena laika

rāpjas sienā, tad gaidāms lietus.

V. Saulīte, Mālpils.

31745. Ja vasara redz gaišu

vardi, tad diena jauka, ja tumšu

lietus līs.

F. Heidene, Talsi.

31746. Ja pavasarī ierauga var-

di pirmo reiz tumšā krāsā, tad

slapja vasara, bet ja gaišā krāsā,

tad sausa vasara.

R. Vucene, Lubāna.

31747. Ja vardes ir melna kra-

sā, tad būs lietus.

J. Krastiņš, Irlava.

31748. Ja vardes ir gaiša krasa,
tad būs jauks laiks.

J. Krastiņš, Irlava.

31749. Ja naģes paliek melnas,

būs lietus.

A. Korsaks, Ezere.

31750. Kad lietus līst un redz

tumšu vardi, tad būs stiprāks lie-

tus.

K. Lielozols, Nīca.

31751. Ja vardes melnas lec, tad

lietus gaidāms.
H. Šiliņa, Dobele.

31752. Ja redz pirmo reizi pa-
vasarī vardi uz sauszemes, tad

vasara būs sausa.

L. Neimane, Salaspils.

31753. Ja vardes kvarkš stipri,
tad būs jauks laiks.

M. Greize, Dole.

31754. Ja pavasari daudz var-

des kurkst, tad ir jauks siena

laiks.

R. Eglentale, Reņģe.

31755. Ja vardes lēka pa ceļu,
tad būs lietus.

L. Pogule, Gatarta.

31756. Ja vardes paliek melnas,
tad būs lietus.

R. Vucene, Lubāna.

31757. Ja pavasarī vardes kurc

dziļi, tad gaidāma sausa, ja sekli,

tad mitra vasara.

A. Āboliņš, Alūksne.

31758. Uz sausu laiku vardes

gaišas, bet uz slapju ttimšas.

K. Preiss, Vecgulbene.

31759. Ja vardes nak no dīķa
uz krastu, tad gaidāms silts laiks.

A. Šulcs, Rīga.

31760. Ja vardi pirmo reiz ie-

rauga ūdenī, tad slapja vasara, ja
uz sausas zemes, tad — sausa.

T. Rigerte, Brunava.
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31761. Uz lietu vardes lēka pa

ceļu.
A. Aizsils, Zilupe.

31762. Ja vasara stipri vardes

kurc, tad sagaidāms lietus.

V. Alke, Jaungulbene.

31763. Kad vardes sāk kurkt

dīķa vidū, tad vēlu nāk vasara;

bet ja viņas kurc malā, tad vasa-

ra nāks ātri.

E. Zommere, Rauna.

31764. Ja redz melnas vardes,

tad ir gaidāms pastāvīgi lietains

laiks.

J. Cinovskis, Snēpele.

31765. Kad varde uz sausze-

mes, būs sausa vasara.

A. Veiss, Penkule.

31766. Kad vardes uzturas tikai

ūdenī, būs slapja vasara.

A. Veiss, Penkule.

31767. Kad vardes vakarā stip-
ri trokšņo, tad gaidāms jauks
laiks.

M. Sikle, Nīca.

31768. Vardes nekad priekš pēr-

kona nekurc.

E. Laime, Tirza.

31769. Ja pavasaros vardes vai-

rāk kurc uz sauszemes, tad slapja

vasara, ja ūdenī, tad sausa.

M. Priedīte, Meirani.

31770. Kad vardes kurc vasara,

tad gaidāms lietus.

R. Kalniņš, Lubāna.

31771. Ja vardes dodas uz dī-

ķiem, — sagaidāms labs laiks.

M. Rullē, Lubāna.

31772. Ja vardes nak ara no

ūdens, tad sagaidāms lietus.

A. Aizsils, Lubāna.

31773. Kad vardes nērš dziļu-
mā, tad sausa vasara būs; ja sek-

lumā — tad lietaina.

A. Vilciņš, Līgatne.

31774. Ja vardes kurc, bus tre-

šā dienā lietus.

M. Ranne, Lubāna.

31775. Ja vardes vakaros kurkst,
tad būs lietus.

L. Bulīts, Krape.

31776. Ja vakara redz daudz

varžu, tad gaidāms lietus.

J. Avotiņš, Vestiena.

31777. Kad vardes melnā krā-

sā, tad gaidāms lietus, bet kad

brūnā, tad jauks laiks.

E. Šneiders, Alūksne.

31778. Kad vardes kurkst, sa-

gaidāms lietus.
T. Ķengā, Jelgava.

31779. Ja vardes vakara daudz

lēkā apkārt, tad būs lietus.

A. Pidriks, Sauka.

31780. Ja vardi redz sniega, tad

būs karsta vasara.

A. Zālīte, Bērzpils.

31781. Kad vakara vardes ķērc,
tad rītā būs jauks laiks.

K. Corbiks, Jelgava.

31782. Juo varde lac pretim,

byus leits, juo prūjam — saule.

A. Borozinska, Barkava.

31783. Ja vardes kurc, tad līs

lietus.

L. Saliņa, Lubāna.

31784. Ja vardēm vēdera apak-
šas ir gaišas, tad būs ilgstošs lie-

tus, bet ja tumšas, tad ilgāku lai-

ku pastāvēs sauss laiks.

V. Greble, Kalnamuiža, Valkas apr.
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31785. Ja vasara redz vairākas

gaišas vardes, būs labs laiks.

L. Reiteris, Lubāna.

31786. Kad vardes baltas, tad

slapja vasara.

K. Lielozols, Nīca.

31787. Daudz naģu ir uz sausu

vasaru.

K. Lielozols, Nīca.

31788. Naģes raibas uz lietu,

bet baltas uz labu laiku.

K. Lielozols, Nīca.

31789. Uz lietu paliek melnas

vardes.
Z. Prauliņš, Aumeisteri.

31790. Ja vasara redz vairākas

tumšas vardes, tad būs lietus.

L. Reiteris, Lubāna.

VIII. Vardes sakars ar

zivīm.

31791. Kad vardes pavasarī sāk

kurkt, tad jāliek upēs zivīm

murdi.

A. Bauers, Ranka.

31792. No tās dienas, kad redz

pirmo vardi, pēc deviņi dieni būs

reņģes jūrā.
K. Jansons, Plāņi.

31793. Kad vardes sāk stipri
kurkstēt, tad gaidāma bagāta
zveja.

M. Alksnis, Skultes jūrmala.

31794. Ja pavasarī vardes stipri
kurkst, tad jūrā daudz reņģu.

V. Johansone, Liepa.

31795. Ja vardes dzied, tad reņ-

ģes jūra.
A. Rode, Meņģele.

IX. Dažādi maņi.

31796. Kad pavasarī vardi pir-
mo reiz redz uz sausas zemes, tad

to gadu sāpēs acis.

Alksnis-Zundulis, Naudīte.

31797. Ja vardi pirmo reizi pa-

vasarī redz uz ūdens, tad daudz

tanī gadā jāraud, ja uz sauszemes,
— tad maz jāraud.

E. Aizpurve, Lubāna.

31798. Ja pavasarī bērni vardi

pirmo reiz redz ūdenī, tad kājas
skrēdās (sprēgās, āda saplaisās),

ja uz sauszemes, — tad neskrē-

dās.

J. A. Jansons, Jaunpiebalga.

31799. Ja pirmo reiz pavasarī

vardi ierauga ūdenī, tad kājas
skrēdās.

V. Griinbergs, Jaunpiebalga.

31800. Ja pavasarī pirmo reiz

vardi redz ūdenī, tad to gadu kā-

jas sūt.

K. Atgāzis, Nītaure.

31801. Ja pavasarī pirmo vardi

ierauga ūdenī, tad vasarā sūt kā-

jas.
M. Igaune, Galgauska.

31802. Ja pavasarī pirmo reiz

vardi redz sausumā, tad vasaru

kājas nesutīs, bet ja redz ūdenī,

tad sutīs.

O. Biteniece, Ogresgals.

31803. Ja vardi pirmo reizi pa-

vasarī redz ūdenī, tad tanī vasarā

nesutīs kājas.
A. Zālīte, Bērzpils.

31804. Ja pavasarī pirmo reiz

vardi redz uz sauszemes, tad va-

sarā nesūt kājas.
L. Rone, Ikšķile.
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31805. Ja pavasarī pirmo reizi

vardi ierauga uz sniega, tad to

gadu kājas nesprēgā.
K. Palteris, Nītaure.

31806. Noķer vardi un uzsviež

uz skruzdu pūžņa. Skruzdes ātri

nokož vardi un apēd visu gaļu, tā

kā kauli vien paliek. Starp šiem

atrodas divi kauli, kuriem īpaša

spēja: viens ir kā ķeksītis, otrs

kā kruķītis. Ja nu puisis grib kā-

das meitas mīlestību iegūt, tad vi-

ņam darbs tikai pieskarties mei-

tai ar ķeksīti, viņa tam tūlīt sāk

pakaļ iet. Kad viņš ar meitu ap-

nicis, tad viņš pieduras tai ar

kruķīti un meita tūlīt atstājas.

[Sal. kaķis, sikspārnis, ieēdinā-

šana.]
R. Kalniņš, Zaļāmuiža.

31807. Lai sev pievilktu patī-
kamo cilvēku, tad jāaiznes dzīva

varde uz skudru pūzni. Pēc tam

jāpaņem attiecīgs kauliņš, kuru

rokā turot, pie sasveicināšanās

pieskar puiša rokai, tad puisis kā

siet piesienas. [Sal. sikspārnis.]

M. Poriete, Lubāna.

31808. Lielā piektdienā jāuz-
meklē viens varžu pāris un jāaiz-

nes uz skudru pūli, bet nesot ne-

drīkst atpakaļ skatīties, lai gan

būšot liels troksnis, itin kā tur

suņi rietu. Otrā dienā no varžu

kauliem būšot redzams tik viens

kāsītis un viens ķeksītis. Ar to

kāsīti varot patīkamu cilvēku pie-
vilkt un ar ķeksīti nepatīkamu at-

grūst.
P. Zeltiņa, Ikšķile.

31809. Pavasarī, kad vardes

nāstrojot, vajagot noķert divas

kopā saķērušās vardes un iesviest

skudru pūlī. Kad vardes gaļu no

kauliem skudres noēdušas, tad no

tiem izņemot no vienas spīļa un

no otras ķekša kauliņus. Ja ar

šiem kauliņiem meitai piebakstot,
tad tā pati tūliņ pakaļ skrejot.

K. Skujiņš, Valmiera.

31810. Varžu nārsta laikā jāsa-

ķer div saķērušās vardes un par

muguru jāiesviež skudru pūlī.
Pēc trim dienām varžu kaulos at-

radīs div kāsīšus: ar vienu no

tiem var otra cilvēka mīlestību

iegūt, ar otru atkal atbaidīt.

P. Zēvalds, Birzgale.

31811. Ja varžu nārstā izbāž

kniepadatu starp saķērušos varžu

pāri un ar šādu kniepadatu pui-
sis paslepeni iedur meitas drēbē,

tad tā citu vairs nemīlē.
J. Rubenis, Ērgļi.

31812. Pavasarī, kad vardes pā-

rojas, jānoķer pāris, jāizver cauri

diegs, tad šis diegs jāiever kādam

puisim svārku oderē; šis puisis
tad skriešot pakaļ.

O. Darbiņš, Birži.

31813. Ja kādu ciešu pāri grib

izšķirt, tad jāņem varde un adata,

jāliek katlā un jāvāra, tad jāizdur
adata vardei cauri un ar šādu

adatu iedurot puiša drēbēs, tad

tas atstās mīlēto meitu.

P. Zeltiņa, Ikšķile.

31814. Meitām varžu nārsta

laikā divām vardēm adata ar ve-

dienu jāizdur, kurš jāiešūn tā pui-
ša drēbēs, kuru tās grib dabūt par
vīru.

K. Jansons, Plāņi.

31815. Ja varžu nārstā iztaisot

koka adatu, ar šo izvelkot diegu
caur divām vardēm un šo pave-

dienu uzmetot kādai personai, tad

tā mīlot bez gala.
J. Bitaks, Litene.



31816. Ja redz divas vardes

kaujoties, tad tās jāizšķir ar sti-

biņu; stibiņa noderēs kā talis-

mans pie tiesas, jo tad visas prā-

vas varēs vinnēt.

J. A. Jansons, Olaine.

31817. Vardes kurkuļos vaja-

got mazgāties, tad balts esot un

nenodegot. [Sk. kaupiņš.]
E. Abole, Vijciems.

31818. Pavasarī vajaga mazgā-
ties varžu kurkuļos, tad visu va-

saru nenodeg.

L. Ērģelniece, Zasulauks.

31819. Pavasarā leidz dzaguzes
kvukuošonai ar kūrcakļim juonū-

mozgoj mute, tad vosor nū saules

nanūceps.
T. Beča, Preiļi.

31820. Uz čūskas koduma jā-
uzliek varde, tad vardes āda uz-

sūc ģifti.
P. Rauna.

31821. Vēžošanai ķerot vardes,
tās nedrīkst saukt par vardēm,

bet par putniņiem, tad ķeras ļoti
daudz vēžu.

V. Krieviņš, Daugmale.

VARDES, ZAĻĀS.

31822. Zaļā varde bijusi reiz

velnam par zāļu taisītāju. Viņa
esot laba visādām nezināmām sli-

mībām. Ja ar zaļās vardes gļotām
apsmērējuši čūskas kodumu, tad

uz reizi vaina palikusi vesela.

Zaļās vardes kaulus vajagot izkal-
tēt un saberzt smalkus. Tādi kau-

li tad jādodot slimniekam iekšā.

Ja tam esot kāda tāda neatķerama
slimība, tad slimais tūlīt paliekot
vesels.

H. Skujiņš, Rauza.

31823. Ja zaļās vardes pavasarī

rāpo pa sausumu, gaidāma slapja
vasara.

F. Heidene, Talsi.

VARDULĒNI.

31824. Ja mazie vardulēni leka

pa lielceļu, būs drīzumā lietus.

M. Poriete, Ēvele.

VARŽACIS.

31825. Kad varžacīs bija akoti

sagājuši, tad tās dziedēja ar rudzu

rogām. Uz varžaci uzlika rudzu

rogu un tad lēja uz tās karstu

ūdeni virsū. Pēc brītiņa visi akoti

bija saķērušies rogā. Pašu varž-

aci dziedināja ar lapu tabaku,
kuru ievīstīja pirkstu starpās.

K. Saržants, Blidiene.

31826. Kad ir varžacis, tad

pirkstu starpā jāliek kapara nau-

da.

P. Zeltiņa, Ikšķile.

31827. Uz varžacīm jāuzber
pirts kāķu starpās sakaltušas sū-

nas.

K. Jansons, Plāņi.

VARŽU KURKUĻI.

31828. Sējuma attīstīšanos vēro

pēc varžu kurkuļu attīstīšanās. Ja

varžu kurkuļi attīstās labi, tad arī

sējums attīstīsies labi, bet ja tie

nosalst, tad arī sējums nosals. Ja

vardes pa otrreiz laiž kurkuļus,
tad arī jāsēj būs pa otrreiz.

K. Oļļe, Mazsalaca.

31829. Ja vardēm kurkuļi sa-

salst, tad labība nosals.

A. Jēkabsone, Osis.

1909Vardes
— Varžu kurkuļi
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31830. Kad varžu kurkuļi ie-

salst, tad ir rudeni agras salnas

un kaitē miežiem.

V. Ozoliņa, Laubere.

31831. Ja pavasarī varžu kur-

kuļi salst, tad rudenī salst mieži.

A. Bērziņa, Aloja.

31832. Ja grib skaists būt, tad

varžu kurkuļi jāliek brandvīnā,

pēc pirts ar to jāmazgā ģīmis un

rokas, tad esot skaisti balta āda

un saulē tik drīzi nenodegot.
Etn., 1891. g., I, 160. lp., Dobele.

31833. Kad pirmo reizi vardes

kurkuļus redz, tad jānomazgā ar

tiem rokas un mute, lai neaprauj.

K. Lielozols, Nīca.

31834. Kad pavasarī pirmo rei-

zi redz varžu kurkuļus, tad tajos

jānomazgā rokas un mute, lai pa-
vasarī nesprēgā un nenodeg.

M. Raņķis, Nīca.

31835. Ja pavasarī nomazgājas
varžu kurkuļos, tad tajā vasarā

sejā nemetas tetera raibumi.

J. A. Jansons.

31836. Pavasarī jāmazgā seja
ar varžu kurkuļiem, tad saulē ne-

nodegs.
E. Skreitale, Vecpiebalga.

31837. Pavasarī naģu kurku-

ļos vajag mazgāt seju, tad tā va-

saru nenodegs.
A. Korsaks, Ezere.

31838. Jo goduos atrast vardivu

kūrcakļus, pyrms vēļ nav dzaguze

kyukuojuse, tad ar tim juonū-

mozguoj vaigi, rūkas un kuojas,
lai nu saules nanūcap un nasprā-

guoj.
T. Beča, Preiļi.

31839. Ja ar vardes kurkuļiem

mazgājot trīs reizi muti, tad va-

sarā nenodegot.
J. Streņģis, Nīca.

31840. Pavasarī ar vardes kur-

kuļiem vajaga mazgāt seju, tad

vasarā nenodegs saulē.

I. Mennika, Ainaži.

31841. Lai ģīmis būtu bez pin-
nēm, pūtēm, izsitumiem v. t. t.,

tad jaunā mēnesī pirms saules

lēkšanas jānomazgā ģīmis ar var-

žu gurcekļiem.
E. Poriete. Lubāna.

31842. Lai būtu balts visu va-

saru, tad pavasarī mute jānomaz-

gājot varžu kurkuļos.
E. Aizpurve, Lubāna.

31843. Pavasarī govīm jādod
varžu kurkuļi, lai viņām būtu vē-

sas iekšas un lai neslimotu.

P. §~ Ropaži.

31844. Ja varžu kurkuļi ir dziļi

ūdenī, tad būs sausa vasara; ja
sekli, tad slapja.

P. §~ Rauna. S. Gūberts, 75.

31845. Ja varžu kurkuļi seklu-

mā, tad slapja vasara, ja dziļumā,
tad sausa.

M. Raņķis, Nīca.

31846. Ja pavasarī vardes kur-

kuļus var redzēt seklā ūdenī, tad

tā vasara būs slapja.
J. A. Jansons.

VAŖAVĪKSNE.

31847. Sensenos laikos, kad

Dievs tikai vēl nesen bijis zemi

radījis, par sauli valdnieks bijis

Dievs, bet lietus valdnieks atkal

Velns. . .
Bet Velns drīz palicis

pārgalvīgs, sūtījis lielas lietus gā-

zes
.. .

Tas Dievam nepaticis .. .
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Dievs devis tik gaišus saules sta-

rus, ka velnam acis apžilbušas, un

saules stari spiedušies cauri vi-

siem lietus mākoņiem un radījuši

uz mākoņiem atspīdumu — vara-

vīksni. Velns tūliņ atstājis savu

amatu. Tik dažreiz, lielam negai-
sam uznākot, tas ietinoties melnā

mākonī un skrienot pa zemi. Vēl

šobaltdien veci ļaudis sauc vara-

vīksni par strīdus zīmi, un viesu-

lim pa lauku skrienot, teic, ka tas

esot pats nelabais.

Teikas par Dievu, 1929, 14 (18).

31848. Dievam esot trīs vara-

vīkšņu āmuri. Kad viņš paceļot
vienu āmuru, tad rādoties viena

varavīksne; kad paceļot divus

āmurus, tad divi varavīksnes. Pēc

divām varavīksnēm Dievs paceļot
dažreiz vēl trešo mazāko āmuru,

kur tad parādoties trešā vājākā
varavīksne.

Teikas par Dievu, 1929, 13

(17). M. Bērziņš, Umurga.

31849. Varavīksna ir tāda raiba

govs, kas no zemes ūdeni sūc un

pēc tam atkal uzkāpj gaisā. Ja

varavīksna ir redzama, tad tā kaut

kur sūc ūdeni no zemes.

K. Bika, Gaujiena.

31850. Varavīksna ir tāds liels

garš stobrs, kas velk lietum ūdeni

no zemes.

K. Juoņus, Pustiņa.

31851. Ja cilvēks pieejot pie tā-

das vietas, kur varavīksne velk

ūdeni augšā, tad viņa uzvelkot arī

to cilvēku gaisā.
P. S., Rauna.

31852. Varavīksna dzerot ūde-

ņa no jūras, ezeriem un upēm, un

no tā ūdens ceļoties lielus.

P. Š., Rauna.

31853. Kad ejot pie varavīk-

snes, tad tā uzvelkot augšā.
J. Streņģis, Nīca.

31854. Varavīksne izvelkot ūde-

ni no zemes.

J. Streņģis, Nīca.

31855. Varavīksna sūcot ūdeni

no purviem, upēm un ezeriem nā-

kamam lietum.
H. Skujiņš, Smiltene.

31856. Kur varavīksnai gals
zemē, tur viņa dzer ūdeni.

E. Lacis, Tirza.

31857. Ararīksne dzer ūdeni kā

truba. Ja viens gals jūrā, rauj
ūden augšā. Ja zvejs ar valti, ar

uzrauj augšā.
A. Medne, Kuršu kapās.

31858. Cit vis sak, ka ararīkste

raun ūden iekšā.

A. Šlesere, Kuršu kāpas.

31859. Kad debesīs vairs nav

ūdens ko līt, tad Dievs sūta eņģe-
ļus pēc ūdens pa varavīkšņu.

J. Šmits, Ķēči.

31860. Nav tiesa, ko ļaudis dau-

dzina, ka varavīksne lietu velkot

augšā.
Latv. ļaužu draugs, 1834, 139.

31861. Ja pirmā varavīksne at-

spulgo ar zaļu krāsu, tad būs ra-

ža uz kviešiem; bet ja atspulgo
dzeltāna, tad raža uz miežiem.

P. Ortmans, Nogale.

31862. Virsējais, tumšākais va-

ravīksnas loks nozīmē veco derī-

bu, apakšējais — jauno derību.

K. Jansons, Plāņi.
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31863. Ja varavīksne dzer upe,

tad gaidāms lietus.

M. Dindone, Vecpiebalga.

31864. Ja parādās pec lietus

varavīksne, tad lietus vairs nelīs.

A. Mūrniece, Cēsis.

31865. Ja varavīksne parādās,
tad būs liels lietus.

M. Alksnis, Skultes jūrmala.

31866. Ja viena diena redz va-

ravīksni, tad otrā dienā līs lietus.

L. Zvirbule, Jaunlaicene.

31867. Ja varavīksna ūdeni

dzer, — būs lietus.

Z. Lace, Veclaicene.

31868. Ja lietus laika varavīk-

sne, tad lietus vēl līs.

V. Johansone, Liepa.

31869. Ja ilgam lietam līstot

parādās varavīksna, tad to sauc

par ūdens-velnu.

Langius.

31870. Ja varavīksne ceļas no

rītiem uz vakariem — būs sauss,

ja no vakariem uz rītiem — būs

lietus.

E. Laime, Tirza.

31871. Ja varavīksne ir apaļā
lokā, — būs lietus, ja tikai gali —

sauss laiks.

E. Laime, Tirza.

31872. Kad pēc lietus varavīk-

sna parādās pie debesīm augstāk
kā saule un stiepjas no vienas ap-

vārkšņa malas līdz otrai, tad drī-

zumā sagaidāmi sausi laiki.

E. Aizpurve, Lubāna.

31873. Ja redz varavīksni, tad

būs lietus, jo viņa uzsūc ūdeni.

M. Macpane, Alsunga.

31874. Ja pie debesīm pēc lie-

tus redzams varavīksnas pusloks,
tad lietus tik ātri nav gaidāms;

ja redzams viss loks, tad lietus

tanī pašā vai nākošā dienā līst.

86 g. v. M. Luse, Rundāle.

31875. Ja varavīksna dzer ūde-

ni, tad vēl līs, t. i. ja lietus laikā

ir redzama varavīksna.

A. Aizsils, Kalsnava.

31876. Ja vasaru redz baltu va-

ravīkšņu, tad pēc tam pastāvēs

jauks laiks.
K. Palteris, Nītaure.

31877. Varavīksne ar savu pie-
drokni velk ūdeni no zemes, pēc
kam tas līst atkal par lietu zemē.

V. Pilipjonoks, Asūne.

31878. Ja pēc garāka lietus va-

karā redzama varavīksne, tad būs

jauks laiks.

M. Greize, Dole.

31879. Pavasarī, pirmo reizi

ieraugot varavīksni, jāpaceļ ak-

mens un 3 reiz jāapgriež ap gal-
vu. Pēc tad jānoliek agrākā vie-

tā, tad nesāpēs galva.
E. Skreitale, Vecpiebalga.

31880. Dardedze izdedzina gai-
su uz sausiem laikiem.

A. Skruze, Saikava.

31881. Kas uz varavīkšņu rada

ar pirkstu, tam nopūst roka.

P. Š., Rauna. K. Jansons, Tri-

kāta. Z. Lancmanis, Lejas-
ciems.

31882. Ne uz vienu debess spī-

dekli nedrīkst ar pirkstu rādīt,

tad pirksts nopūst.

J. Jaunsudrabiņš, Nereta.
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31883. Uz vapavīksnu nedrīkst

ar pirkstu rādīt, jo tad tas no-

pūst.
A. Podniece, Ogre.

31884. Uz varavīksni nedrīkst

rādīt ar pirkstu, ja to dara, pēr-

kons nosper.
A. Šķere, Skaistkalne.

31885. Uz varaveiksni nadreikst

ar pierkstu ruodeit; jo paruoda,
nūkolst rūķa.

L. Švandere, Mērdzene.

31886. Ja varavīksnei rada ar

pirkstu, — pirksts nopūst.

J. A. Jansons, Valka.

31887. Ja varavīksnei ar pirk-
stu rāda, tad pirksts kļūst nespē-
cīgs.

A. Užāne, Skujene.

31888. Nerādi ar pirkstu uz va-

ravīksni, citādi saplaisās ģīmja un

rokas āda.

A. Bruvele un A. Suse, Ape.

31889. Kas varavīksnai rāda ar

pirkstu, tas tiek uzrauts augšā de-

besīs.
R. Bika, Gaujiena.

31890. Varavīksnai nevar ar

pirkstu rādīt, tad uzrauj augšā.

E. Lacis, Tirza.

31891. Nedrīkst paiet varavīk-
snes galā, jo pēdējā to uzrauj de-

besīs.

J. Šmits, Ķeči.

31892. Ja uz varavīksni rāda

ar pirkstu, tad tam, kas tā dara,
būs slikts rokraksts.

E. Reinbacha, Vecpiebalga

31893. Varavīksnei nedrīkstot

rādīt ar pirkstu, jo tad rokas tirp-
stot.

A. Dragone, Palsmane.

VASARA.

31894. Ja vasara iesākas ar lie-

tiem, tad tā beidzas ar sausumu,

un arī otrādi.

S. Gūberts, 1688.

31895. Ja ir ļoti karsta vasara,

tad saka, ka būšot auksta ziema.

K. Lielozols, Nīca.

31896. Ja pavasarā pirmie iz-

plaukst bērzi, tad būs sausa vasa-

ra, ja pirmie plaukst elkšņi, tad

slapja vasara, bet ja abi plaukst
reizē, tad vidēja vasara.

K. Krastiņš, Jaunpiebalga.

31897. Ja vasara visai karsta, ir

sagaidāma auksta ziema.

A. Stemps, Jaunpiebalga.

31898. Ja vasara lietaina, tad

ziemā gaidāmi lieli puteņi.
A. Stemps, Jaunpiebalga.

31899. Ja vasarā pastalas lūst,

tad nākošā ziema sagaidāma ļoti
auksta.

Ā. Jugane, Beļava.

31900. Ja vasara ir karsta, tad

ziema ir auksta.

A. Biedriņa, Rīga.

31901. Ja vasara karsta, tad

ziemU ir auksta; ja vasara slapja,
tad ziema ir dziļa.

A. Aizsils, Lubāna.

31902. Ja barga (daudz pērko-
na negaisu) vasara, tad bagāts ru-

dens.

A. Užāne, Skujene.
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31903. Vasaru vajaga būt kā

stirnai uz kājām un kā vanagam

uz nagiem.
J. Rubenis, Ērgļi.

31904. Ja vasarā bieži lietus

līst un starpā nepūš austruma un

ziemeļa vēji, tad būs daudz sli-

mību.
S. Gūberts, 1688.

31905. Ja vasara daudz lietus,
tad ziemā daudz sniega.

A. Bērziņa, Aloja.

31906. Ja vasarā vistas ilgi no

rītiem paliek laktā, tad būs silts

un garš rudens.

J. Gulbis, Aizkraukle.

31907. Ja vasara ir karsta un

sausa, tad ziema auksta, bez

sniega.
T. Java, Palsmane.

VASARAS MĀŖA.

31908. Vasaras Mara ir Marijas

piemeklēšanas diena.

Lenca sprediķu grāmata,

1764, 1305.

VASARAS SVĒTKI.

31909. Trīs ceturtdienas priekš
Vasaras svētkiem (?) nevajaga ne-

kādu lauka darbu strādāt, citādi

krusa nosit labību. [Sal. Debes-

braukšanas diena.]
I. Indāns, Gārsene.

31910. Vasaras svētkos ļaudis

ripojas.
M. Navenickis, Zasa.

31911. Vasaras svētku naktī sa-

nāk vienas biedrības jeb viena

ciema saimnieki, kuriem ir kopu

ganība, ar visiem saviem vīrie-

šiem kopā pieguļā, vedot līdz vi-

sus zirgus. Viņi nes kulēs līdz arī

alu, brandavīnu, gaļu, olas, sieru,

pienu un citas ēdamas lietas. Vi-

sus zirgus sadzen kopā un tad

saimnieki ņem uguns pagali rokā

un skrien ap zirgiem, nesdami

kules, kur tās ēdamās lietas. Ap
zirgiem apskrējuši, sāk vārīt pan-

togu. Tad izdur ar mietu uguns-

kurā caurumu, ieliek tur Pieguļas
mātei vienu olu un pēc tam arī

drusku no citām ēdamām lietām.

Kad tas izdarīts, tad sakur tur

lielu uguni virsū. Tad tik sāk ēst

paši pieguļnieki. Nākošā rītā uz-

silda atkal pantoga atliekas, bet

tās ēd tikai bez maizes. Tas sargā

zirgus no slimībām, vilkiem un

citām nelaimēm. Kurš saimnieks

to nedara, tam neklājas ar zir-

giem labi.

A. Bilenšteina rokraksts,
Lubāna.

31912. Vasaras svētku naktī

dzen zirgus pieguļā uz kopu ga-

nību. Tur izmeklē vietu uguns-

kuram, skrien ap to apkārt ar

maizes kulēm un ugunīm un tad

iedur tur ar mietu caurumu, kur

nu ieliek Pieguļas mātei vispirms
vienu olu, tad ielej alu, brandvī-

nu un pienu, liek arī sieru, gaļu,
taukus un pantogu. Tad uzkur

tai vietā uguni un sāk paši ēst un

dzert. Pantogs tiek ēsts tikai bez

maizes. Kas vakarā paliek pāri,
to apēd rītā. Tādā kārtā zirgi tie-

kot sargāti no vilkiem un slimī-

bām. Kas šai pieguļā neņem dalī-

bu, tam klājas ar zirgiem slikti.

[Sal. Jāņa diena.]

A. Bīlenšteina rokraksts,
Lubāna.



31913. Tie senāk katoļiem bi-

juši lieli svētki, kurus svētījuši

trīs dienas. Vasaras svētku naktī

burvji un raganas staigājuši ap-

kārt. Tāpēc Vasaras svētku rītā

govis nedzinuši agri ganos, jo bez

rasas apburtā zāle vairs nebijusi

kaitīga. Vasaras svētkos pušķo-

juši istabas ar bērziem un kal-

mēm. Gani pušķojuši govis, par

ko saimnieces tiem devušas sieru.

B. Eriņa, Latgale.

31914. Vasarsvētkos nedrīkst

ēst gaļu, jo tad lopi sprāgstot.

E. Bokura, Vecauce.

31915. Vasarsvētkos jāiet baz-

nīcā, tad esot svētība.

E. Bokura, Vecauce.

31916. Vasaras svētku rītā agri

jāiet uz upi mazgāties, kas tek

pret rītiem, lai nekad neaizgulē-
tos un nenāktu miegs. [Sal. pava-
sara Māra, Zaļā ceturtdiena.]

E. Krēģere, Vandzene.

31917. Vasaras svētkos priekš
saules lēkšanas vajaga aiziet uz

avotu nomazgāt avota ūdenī muti

un tad iemest sudraba jeb vara

naudu. Uz māju ejot nedrīkst at-

pakaļ skatīties. Tikko nonāk mā-

jā, jāliekas gulēt. Sapnī redzēs,
kas to naudu no avota izņems;
tas arī licēju apprecēs.

A. Smilga, Gaiķi.

31918. Sekminēs (Vasaras svēt-

ki) pārnes bērzus, izpuškuo ista-

bas.

A. Medne, Kuršu kāpais.

31919. Kas Vasaras svētku mei-

jas velk gar zemi, tad dabon

kašķi.
J. Treimans, Bērze.

31920. Ja priekš Vasaras svēt-

kiem, kamēr vēl bērzu sulas nav

nestas baznīcā, peras pirtī ar jau-
nām peramām slotām, tad dabū

kašķi.
A. Bilenšteina rokraksts,

Ķevele.

31921. Vasarsvētku meijas jā-
liek šķūnī zem siena, tad siens

nepelē.
A. Šķere, Skaistkalne.

31922. Vasarsvētkos baznīca iz-

pušķota bērziņiem. Nocērt kādu

zaru no tiem un noliek siena šķū-
nī, tad peles negrauzīs sienu.

M. Auziņa, Zemīte.

31923. Ja pērkons rūc pirms
Vasaras svētkiem, tad būs auglīga
vasara.

A. Kuikulītis, Augstroze.

VASARAS VAINA.

31924. Kad govīm ir vasaras

(sarkanā) vaina, tad tām jāiedod
sūnu karpelīši (meža pūpēži).

K. Jansons, Plāņi.

31925. Kad lopam vasaras vai-

na, tad, lopam mieznot, jāizrauj

apsīte un tā jāiegriež mīzalos.
K. Jansons, Plāņi.

VASKI.

31926. Viņi domā, ka tie vaski,

kas no baznīcas svecēm nopil uz

altāra, derot visādu slimību dzie-

dēšanai. [Sal. Lieldiena.]
P. Einhorns, 1627.

31927. Ļaudis ticēja, ka vasku

gabaliņš no baznīcas sveces varot

pasargāt no pērkona uguns. Šī

liekā ticība vēl nav zudusi dažās

malās, jo dažs vīrs lūdz no ķestera
baznīcas sveču vasku, kas degot

1915Vasaras svētki — Vaski



nopil. Kad viņam prasa, kam tie

ģeldīgi, tad dabū dzirdēt, ka ar

šiem gribot drudzi aizdzīt.

Latviešu draugs, Piel. 1839, 50

VĀCIETIS.

31928. Citi starp jums zemnie-

kiem ir tik akli, ka tie gandrīz

šķiet, visi bagāti vācieši ellē nāks,

bet viņi paši taps svēti savas na-

badzības pēc .. . [Citi smiedamies

saka]: ..Kad tie bagāti vācieši el-

lē gulēs, tad mēs, nabagi zemnie-

ki, malku pievedīsim, lai viņu
uguns neizdziest."

Lenca sprediķu grāmata,
1764, 1205.

31929. Jūs nemīlīgi latvieši
.. .

pret svešiem ceļavīriem dažkārt

tik nežēlīgi un cietsirdīgi esat.
. .

Tāpēc, ka viņš svešinieks jeb vā-

cietis ir, jūs ir šo mazu palīgu
[ceļu rādīt] aizliedzat. Cits melo,

uz to jautāšanu, kur ceļš iet, at-

bildēdams: „Es nezin." Cits ir

tik bezdievīgs, ka viņš tam sve-

šam citu aplamu ceļu rāda.

Lenca sprediķu grāmata,
1764, 1509.

31930. Daži jūsu starpā domā:

mums būs tiem vāciešiem un kun-

giem kalpot un grūti strādāt, tie

mūs vienumēr piņķē un nomoca,

tādēļ mēs debesīs nāksim; tur-

pretī tur tie vācieši jau savu de-

besi šeit virs zemes, tad nu tie vi-

ņā mūžībā ellē būs, kad mēs to

debess prieku redzēsim.

Lenca sprediķu grāmata,
1764, 1770.

31931. Vaciešam, kundziņam

Šai saulē laba dzīve;

Jau viņa saulīte

Dvēselīte mālus mīs.

LD 31895, 31890.

31932. Ja vāciski runā, tad lie-

tus hst.

H. Šiliņa, Dobele.

VĀĢI.

31933. Vāģiem pirmais jāizsmē-
rē priekšas labais rats un pēdē-
jais priekšas kreisais rats, lai vi-

ņi taisni pa ceļu iet.

K. Jansons, Plāņi.

31934. Vāģus smērējot, pirmais

jāizsmērē priekšas labās puses ri-

tenis un pēdējais priekšpuses
kreisais ritenis.

J. Jansons, Plāņi.

31935. Vāģi lielījušies, ka šiem

vasaru labāki; ragavas, ka šām

ziemu labāki; bet zirgs, ka šim

tas pats posts ziemu kā vasaru.

J. Rubenis, Ērgļi.

31936. Kad dēliešam (vīriešam)
braucot saplīst rati vai kamanas,
tad nosprāgst zirgs.

Aronu Matīss, Bērzaune.

Vāģi sapni.

31937. Ja sapnī brauc ar vā-

ģiem, tad laimei pretī steidzas.

J. Jurjāns, Jaungulbene.

VĀLE.

31938. Ja drēbju mazgātājs kā-

da cilvēka drēbes ar vāles kanti

sit, tad viņš ar to saskaitīsies.

K. Jansons, Plāņi.

31939. Velējamas vāles nevar

nest divas reizē, tad būs dvīņi.
L Indans, Gārsene.

31940. Mežā atrastu malkas

skaldāmo vāli nedrīkst nest mā-

jās, tad vanags vistas sit.

V. Miķelans, Asare.

1916 Vaski — Vāle
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VĀLODZE.

L Vālodzes īpašības.

31941. Vālodze dzied šādu

dziesmu: „Mielo Dievu, nokauj

krievu, pakar kaulus ozolā. Pīu-

pāulič čēks!"
P. Rauna.

31942. Vālodze dzied: „Nokāv
f

krievu, paliku zem siekstas, lūko-

ju ēst — vē!"

L. Švandere, Ļaudona.

31943. Vālodze dziedot: „Mielo

Dievu, pakar krievu ozolāā
.
.."

P. Š. jun., Mārsnēni.

31944. Kad vālodze lietu gaidot,
tad viņa tā kliedzot: ~Ak, Dievs,

ak, Dievs! Kur krievs, kur krievs?

Pakar kaulus ozolā."

H. Skujiņš, Aumeisteri

31945. Vālodze saka: „Lai līst,

lai līst!"

L. Zēberga, Rīga.

31946. Kad vālodze svilpo, tad

būs sauss laiks, bet kad saka:

„Lai līst, lai līst!", tad būs lietus.

E. Vīķele, Plāņi.

11. Vālodzes dzeršana.

31947. Tādēļ ka vālodze nav

strādājusi pie upes rakšanas, tad

Dievs viņai aizliedzis dzert no

ūdens zemes virsū. Tādēļ viņa
dzer tikai koku lapu rasu. [Sal.

vanags.]
P. Š., Rauna.

31948. Vālodzei esot brīvu ūde-

ni dzert tikai, kas uz apšu lapām
un akmeņiem bijis, tādēļ ka viņa
nav palīdzējusi Daugavu rakt.

K. Jansons, Plāņi.

31949. Vālodze no zemes ūdeni

nekad nedzerot, bet tikai lietus

laikā no koku lapām, — tādēļ tā

bieži brēcot pēc lietus.

P. Š. jun., Mārsnēni.

111. Vālodze laika zīlē-

šanā.

31950. Kad vālodzei ir tīra un

skaļa balss, tad būs labs laiks.

Brīvā Zeme, 1929, VI, 7.

31951. Ja vālodze kliedz (ķērc)
— būs lietus; ja vālodze svilpo —

būs skaists laiks.

A. Tidriķe, Pabažu jūrmala.

31952. Ja vālodze ķērc, — lie-

tus bus.

L. Pilsētniece, Bebri.

31953. Vālodze svilpo uz labu

laiku.

L. Pilsētniece, Bebri.

31954. Ja vālodze brēc, tad sa-

gaidāms slapjš laiks.

J. Vilnītis, Jumurda.

31955. Ja vālodze stipri kliedz,

tad sagaidāms lietus.

V. Greble, Kalnamuiža, Valkas apr.

31956. Ja vālodze brēc, tad bus

liels lietus.

E. Rotmane, Jaunauce.

31957. Vālodze ķērc — bus lie-

tus.

V. Rūnika, Skujene.

31958. Ja vālodze kliedz, tad

būs lietus.

P. §~ Rauna. I. Indans, Gārsene.

31959. Kad vālodze iekliedzas,

tad būs lietus.

M. Navenickis, Zasa.
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31960. Vasaru vālodzes kliegša-
na norāda uz lietu.

J. Ezeriņš, Vecpiebalga.

31961. Kad vālodze svilpo, tad

gaidāms jauks laiks; bet kad tā

ķērc un ņaud, tad gaidāms ne-

gaiss.
Zemes Spēks, 1932, 25, 426.

31962. Ja vālodze ļekst, tad bus

lietus, ja svilpo — tad saule.

M. Bērziņš, Vaidava.

31963. Kad vālodze brēc, tad

būs lietus.

K. Corbiks, Kroņa-Vircava.

31964. Kad vālodze svilp, tad ir

sagaidāms lietus.

A. Podniece, Ogre.

31965. Ja vālodzes siena laikā

svilpo, tad gaidāms labs laiks, bet

ja kliedz — lietus.

A. Zvejniece, Piebalga.

31966. Vālodze kliedz uz lie-

tiem.

A. Skruze, Saikava.

31967. Ja vālodze pec saules

daudz pinkš, tad būs lietus.

A. Bērziņa, Aloja.

31968. Ja vālodze zemu laižas,

tad lietus līs.

K. Bērziņa, Rīga.

IV. Vispārīga zīlēšana.

31969. Ja pavasarī pirmo reiz

neēdušu aizdzied vālodze, tad visu

gadu nāk miegs.
A. Salmans, Balvi.

31970. Kad vālodze bļauj, tad

kāds mirs.

A. Neimers, Brukna.

VĀRAUS BĒRNI.

31971. Uz slimiem laikiem Vā-

raus bērni izmaunot rokas no

ūdens un saucot: „Vārau, kad būs

jaunā diena (arī: ceturtdiena)?"

K. Jansons, Plāņi.

VĀRDA DIENA

31972. Ja vārda diena kaut ko

saplēš, būs laimīgs gads.

V. Rimpele, Saldus.

VĀRDOŠANA.

31973. Vārdotājam nevajaga tik

stipri vārdot, ka to izdzirstu; ja
citi dzird, tad šai reizā no apvār-
došanas neattiekas. Kad vārdo,

tad vajaga ar visu sirdi un dvēseli

cerēt, tad tā izdosies kā vēlas.

K. Mūlenbachs, Ērgļi.

31974. Raudzīt rauga ikreiz

trim lāgām, t. i. vārdi trīs reizas

sakāmi. Vārdiem beigās pieliek:
Dievs Tēvs, Dievs Dēls, Dievs

sv. Gars." Dzeramo (ūdeni, tēju,

brandvīnu) vislabāki raudzīt tīru,

t. i. nemest nekā klāt (piem. sāli).
Kad saraudzītais dzeramais ie-

dzerts, var uzjemt virsū sukuru,

sāli. Daži raugot ar sāli, — sāls

raudzītāji, sāls pūšļotāji, bet tas

neesot labi. Skatoties kāda vaina,

ar saraudzīto dzērienu apmazgā
arī miesas (vainīgās vietas).

A. Rozenšteine, Saldus.

31975. Vārdojamos vārdus ne-

vajaga citiem atstāstīt; ja tos ci-

tiem atstāsta, tad viņi vairs pašam
neder. Viņus nevajaga arī nelie-

tīgi velti valkāt, bet stipri tos

slēpt un glabāt.
P. *v, Rauna. K. Miilenbacbs,

Ērgļi.
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31976. Jaunai sievai māte vai

vīra māte uztic visus savus pūša-

mus vārdus, kurus tā līdz šim gla-

bājusi kā lielu noslēpumu, ticēda-

ma, ka izpļāpājot viņi zaudē savu

brīnuma spēku. Kurai mātei mei-

tas nav, tā vai nu ņem savus pū-

šamus līdza kapā, vai tikai uz pa-

šas miršanas gultas tos atstāj kā-

dai radiniecei, ko atzīst par cie-

nīgu.
J. Vinklers, Vanga.

31977. Uz vārdotāju ejot vaja-

ga izvairīties, lai nesastopas ar ci-

tiem cilvēkiem, un ja tomēr atga-

dās, tad nevajaga nevienam teikt,

no kurienes nākdams un kurp ie-

dams.

K. Miilenbachs, Ērgļi.

31978. Ja gavēnī nogriež čūskai

galvu, kuru tad izkaltē un iešuj
zilā drēbītē, tad ar to var izdzie-

dēt visas vainas, piesaucot trīs reiz

Dieva vārdu.

K. Jansons, Plāņi.

VĀRDOTĀJS

31979. Ja bērns rodas, kamēr

iepriekšējais ir vēl zīdāms, tad

viņš var būt par labu pūšļotāju.

P. S., Ropaži,

31980. Dažs, kad viņam pašam
jeb viņa lopam kāda kaite piesi-
tas, tek pie pūšļotājiem jeb ap-

vārdotājiem, kas lielās slimības

aprunāt.

W. Maczewski, Sprediķu grā-

mata, 1793, 697.

31981. Kad pie burvjiem iet,
tad šie veras brandvīnā, pūš sālī

un tabakā, lej savā kausā brand-

vīnu, met ar roku savā priekšā
un uz biķera krustu, tad liek

uz tā roku un brandvīnu stipri
sakrata. Nu skatās apdomīgi uz

brandvīna pērlēm un runā lēni,

it kā stāstītu, no kā tā vaina

cēlusies .
. .

Tad saka, valodu

vilkdami un arvienu vērdamies:

„Tā kā no naida, tā kā pra-

sīts, tā kā nedots", un tā vēl vai-

rāk, kamēr no otra visu noprot,
kas vajadzīgs. Visupēc saka, kāda

vaina esot un māca, kas jādara.

K. Šilings, 1832. g., Tirza.

31982. Slimnieka dziedēšanai

vārdotājs jeb vārdotāja ielej kādā

traukā ūdeni, brandavīnu jeb citu

kādu šķidrumu un aiziet kādā

klusā istabas, klēts jeb rijas kak-

tā. Tur viņš pūš, vārdo, glābj jeb
aprunā to šķidrumu ar slimībai

vajadzīgiem vārdiem, kreisā rokā

turēdams trauku, labā kādu īpašu

kauliņu jeb nazi, ar kuru beidzot

taisa trīs krustus un vēl nočukst:

Dievs Tēvs, Dievs Dēls, Dievs Sv.

Gars" un tāpat vēl noskaita tēva

reizi. Kāda vārdotāja teikusi par

vārdojamo kauliņu: „Tas ir ņemts

no suņa, kas godīgi nosprādzis."
F. Brīvzemnieks, 1881, VI, 113.

31983. Vārdotājiem mēdz būt

divējādi vārdi: senlaiku un kris-

tīgu laiku vārdi. Pirmos tur allaž

par stiprākiem.
F. Brīvzemnieks, 1881, VI, 113.

31984. Kad slimība ir ārīga

(augons, roze, izmežģījums v. t.

pr.), tad vārdotājs dažreiz tikai

pārdomā vārdus jeb nočukst tos

par slimo vietu un uzspļauj tai

trīs reizes.

F. Brīvzemnieks, 1881, VI, 114.

31985. Pie lopu slimībām sla-

veni vārdotāji nemaz negājuši lo-

pu apskatīt, paprasījuši tik, kāda
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lopam ir spalva, un tad noskaitī-

juši savus vārdus.

P. Š., Rauna.

31986. Par riebšanu vārdotā-

jam visādā ziņā ir jādod kāds

zieds. Pēc tautas domām tāds

zieds nav alga, bet tik aizsargu
līdzeklis, lai vārdotājs nezaudētu

savu spēku un svētību. Ja vārdo-

tājs nedabū ziedu, tad viņš vēl var

pielikt piepūšamos vārdus, ar ku-

riem nevien dziedējamais spēks
tiek atņemts, bet slimajam tiek

pieburts vēl lielāks ļaunums.
F. Brīvzemnieks, 1881, VI, 114.

31987. Ja kādam vārdotājam,

pūšļotājam jeb citam labdarim,

kas pats naudas neprasa, dod zie-

dam naudu, tad kapara naudā ne-

var dot tādu maksu, ko var sada-

līt trīs līdzīgās daļās.
E. Zommere, Rauna.

31988. Riebējam paldies ne-

saka.

K. Jansons, Plāņi.

31989. Tie vārdi, ar ko zīlnieki

apvārdo vājības un visādas vai-

nas, pavisam nepazūd starp tum-

šiem ļaudīm, jo viņiem ir tāda ti-

cība, ka neviens tos vārdus, ko

viņš no cita dabūjis, nedrīkst ņemt

kapā līdz, bet uz miršanas gultas
tie atstājami kādam citam. Ja nu

kam, uz miršanas gultas guļot,
nebūtu neviena, kam tos vārdus

atstāt, tad viņš ņem skalu, izsaka

tos vārdus pēc kārtas, uzvelk ar

ogli pie ikkatra vārda izteikšanas

vienu strīpi uz skala. Kad ir no-

beidzis, tad iemet skalu ugunī, lai

sadeg, un nu viņš ir svabads un

var mirt.

K. Šilings, 1832. g., Tirza,

31990. Kas par apriebēju grib

palikt, tam gavēnī jānosit čūska,

kurai jānogriež galva, kas jāiz-
kaltē un jāiešuj zili sarkanā ma-

zā, mazā spilveniņā. Ar to tad

varot aizdedzināt visas vainas, ja
slimās vietas apspaidot ar šo spil-
veniņu un piesaucot Jēzus Kristus

vārdu beigās.
J. Jansons, Plāņi.

31991. Kad viens māk pūst, un

ka pateicot otram tos pūšamos

vārdus, un tas teicot, ka nelīdzot,
tad vajagot pirmai sestdienas va-

karā noiet pirtī, uzmest garu un

saukt: „Mans gars stiprāks kā

tavs", tad arī pūšamie vārdi atkal

līdzot.

J. Daizis, Nīca.

31992. Burvības vārdus nevarot

stāstīt jaunākam, jo tad tie pār-

ejot uz jaunāko un stāstītāja vār-

diem neesot spēka.
H. Skujiņš, Smiltene.

31993. Mirstot vārdotājs jeb
vārdotāja nodod slepeni savus

vārdus kādam no saviem tuvinie-

kiem, kuram tad arī pāriet pirmā
vārdotāja spēks. Ja vārdus iz-

stāsta citam, tad arī viss spēks
pāriet pie tā, un pats stāstītājs
vairs nevar ar saviem vārdiem

dziedēt.

F. Brīvzemnieks, 1881, VI, 113.

31994. Vecāki atstāj vārdus ve-

cākajam jeb jaunākajam bērnam,

vidējiem bērniem atstātie vārdi

neesot vairs tik spēcīgi.
A. Bīlenšteina rokraksts.

31995. Kad pūšļotājs izstāsta

otram savus vārdus, tad viņš pats
vairs nevar pūšļot. Bet priekš nā-

ves vārdi ir citam jānodod, citādi



pūšļotājam ir grūta miršana. Vī-

rietis savus vārdus mēdz atstāt

sievietei, sieviete atkal vīrietim.

A. Bilenšteina rokraksts.

31996. Burvības ir visādā ziņā

jāatstāj slepeni citam, jo citādi

burvību zinātājs nevar mierīgi no-

mirt. Tauta zina daudz pasaku,
kur burvis jeb ragana, juzdami
savu galu, lūkojuši uzspiest savu

noslēpumu citiem, bet, nevarēda-

mi to izdarīt, miruši briesmīgās
mokās.

F. Brīvzemnieks, 1881, VI, 113.

31997. Kad pūšļotājs izstāsta

savus vārdus citam, tad viņš pats

vairs nevar slimību dziedināt.

P. Š., Rauna. K. Pavasare,

Drabeši.

31998. Kādam bijusi ļoti laba

māksla zobu sāpju remdināšanā.

Kurš tikai aizgājis pie viņa pēc

palīdzības, viņš izrakstījis tam

kādu zīmīti, licis to uz slimā zoba

saēst un tūliņ zobs vesels. Kāds

viņam reiz visus noslēpumus no-

zadzis, kuri pie ārstēšanas vaja-

dzīgi, un no tā brīža viņš vairs

nespējis nevienu zobu sāpi glābt,
bet arī zaglis ne.

T. Dzintarkalns, Talsi.

31999. Kad riebējs pāriet uz

citu māju dzīvot, tad viņš pajem
kādu sauju skudru un uzsviež tās

uz jaunās mājas sliekšņa; tad pie

viņa nākšot slimnieki kā skudras

no visām pusēm un nesīšot labu

ziedu.

F. Brīvzemnieks, 1881, VI, 207.

VĀRDS.

32000. Kad bērns pec kristīša-

nas stipri raud un nav apmieri-

nāms, tad viņi domā, ka tas ar

savu kristībā dabūto vārdu neesot

mierā, bet vēloties citu. Tad viņi
tam dod vārdu pēc savas pagānu
māņticības un nosauc viņus pa-
rasti pēc kāda putna, kā es pats
esmu pazinis dažas sievas, kurām

bija putnu vārdi. Kādus vārdus

vīrieši dabūjuši, nav izzināts. [Sal.
kristīšana.]

P. Einhorns, 1649.

32001. Bērza sieksta sapuvusi,
tāsis vien palikušas; Nomirt bija,
sapūt bija, vārdiņam še palikt.

LD 27675, 27753.

32002. Kad kāda vārdu nezinīt,

negribīt izrunā, tad tas tanī brīdī

piemin.
K. Jansons, Plāņi.

32003. [Māņticīgais Balcers] vel-

nu un vilku nesauca pie vārda,

bet tai vietā ļauno un zvēru. Vel-

na vārdu minot dzirdēdams, viņš

allažiņ izspļāva, ka velns cauru-

mu neatrastu, kur ielīst.

A. J. Stenders, Sērpils.

32004. Kad skaidri nezin, kas

sauc, tad nedrīkst atskatīties vai

atsaukties, lai neatsauktu nelaimi.

A. Kabuce, Bulduri.

32005. Ja pusdienas laikā vai

pusnaktī pa ausu galam dzird sa-

vu vārdu saucam, tad nekad ne-

drīkst atsaukties, citādi ir jā-
mirst.

V. Hazena» Nītaure.

32006. Ja nakti guļot dzird savu

vārdu saucam, tad notiks kāda

nelaime. Tad vajaga tūliņ uzcel-

ties un pastaigāties, pēc tam var

atkal iet gulēt.
Balss, 1879, 61.
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32007. Ja dzird savu vārdu sau-

cam, un ja nevienu cilvēku ne-

redz, tad nevajaga atsaukties, jo

nāve sauc; ja atsaucas, tad tam ir

jāmirst.
J. Miķelsone, Rencēni.

32008. Balss, kas tevi nezināmi

no kurienes sauc vārdā, nozīmē

nāvi.
P. Jaunzemiis, Nīca.

32009. Ja kāda balss no nezi-

nāmas vietas sauc vārdu, tad tas

zīmējas uz nāvi.

V. Pilipjonoks, Asūne.

32010. Ja runājot netīšām iz-

saka kāda cilvēka vārdu, kas nav

klāt, tad tas, kura vārds piemi-

nēts, domā par to, kas pieminējis.
E. Beinbacha, Vecpiebalga.

32011. Ja aiz pārskatīšanās kā-

du cilvēku nosauc otra vārdā, tad

tie abi kļūs bagāti.
L. Rone, lecava.

VĀRĪŠANA.

32012. Vecos laikos viena sieva

vārījusi ēdienu, tur pienācis viens

vecs vecītis, kas bijis Dievs, un lū-

dzis atļaut viņam sasildīties. Kamēr

sieva izgājusi, tikmēr Dievs licis

pacelties ēdienam līdz pašām kat-

liņa malām. Kad sieva atnākusi,

tad dusmās teikusi: „Ko tas na-

bags te pielējis?" Dievs nu saskai-

ties un licis atkal ēdienam nokrist

līdz vecai vietai. Tādēļ ēdiens vēl

tagad vārot no sākuma ceļas, bet

vēlāku atkal nokrīt.

P. Zeltiņa, Ikšķile.

32013. Kad jauna meita, ēdienu

vārot, pa drusku grib baudīt, tad

lai nesmeļot no tās vietas, kur vā-

rās, citādi ar vīru nesaticīgi dzī-

vošot.

K. Šilings, 1832. g., Tirza.

32014. Kad viens ēdienu ap-

jauc un cits sāli pieber, tad būšot

naids. Kad viens sāli iebēris ēdie-

na vārīšanai un otrs maisa, tad

šim saka: „Vai tu gribi manus

radus izjaukt?"

K. Šilings, 1832. g., Tirza.

32015. Kad vārī ēdienu un mu-

tulis šauj pa vidu, tad saka: „Pa

vidiņu vien, pa vidiņu vien, būs

viesis pie ēšanas."

O. Darbiņš, Birži.

Vārīšana sapni.

32016. Kad sapnī vara ūdeni,

tēju, kafiju, tad būs lietus.

K. Pavasare, Valmiera.

VĀRNA.

I. Vārnas brīnišķīgas

īpašības.

32017. Vārna saka: „Kazaki

nāk!"

L. Zēberga, Rīga,

32018. Vārna ķērc: „Kars, kars!"

A. Miglava, Rīga.

32019. Vārna ķērc: „Labaks ka

ūdens, labāks kā ūdens!"

A. Miglava, Rīga.

32020. Vārna brēc: „Kārb,_karb,
kārb!'\ vai arī: „Švāgar, švāgar!"

I. Johansone, Rīga.
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32021. Vasarā vārna, zirgu sudu

redzēdama, sakot: „Gavno, gav-

no!" Ziemā vārna, zirgu sudu

knābdama, sakot: „Kalacis, ka-

lācis!"

K. Skujiņš, Lielvircava.

32022. Vārna, kad tā ģēģeri re-

dzot, tad sakot: „Nāk, nāk! Plint,

plint!"
K. Skujiņš, Smiltene.

32023. Rudenī vārnas sapulcē-

jas lielā barā, metas ķērkdamas
kokos un atkal ceļas spārnos, lai-

delējas augstu pa gaisu un ķērc
vienā ķērkšanā. Ka nu veci cil-

vēki pamanīja, ka vārnas tā da-

rās, ta tūliņ sacīja: „Re, kā nu

vārnas kāzas dzer!"

H. Skujiņš, Smiltene.

32024. Vārnas tura galvu allaž

pret vēju, no kā var redzēt, no

kurienes vējš pūš.
S. Gūberts, 1688.

32025. Sējama laika varnam ir

kājas sapītas.
K. Jansons, Plāņi.

32026. Katrai vārnai reiz par

gadu jāaizlaižas uz jūru pērties,
citādi viņa paliek par kovārni.

P. Š., Rauna.

32027. Vārnām katru gadu jā-
skrien uz jūru pērties; kura neiz-

peras, tā pārvēršas par kovārni.

J. Apsalons, Sēļpils.

32028. Vārnas kristī savus bēr-

nus Debesbraukšanas dienā un nes

tam nolūkam ar knābi no jūras
ūdeni.

G. Pols, Bauska

32029. Ja vārna uzlaižas uz sē-

tas pie istabas, tad dzirdēs labas

ziņas.
A. Diedare, Panemune.

32030. Ja pie mājas bļauj vār-

na, tad dabūs jaunas ziņas.
R. Šuberts, Bramberģe.

32031. Ja vārna mājas brēc, tad

sagaidāmas jaunas ziņas.
A. Lau, Mežotne.

32032. Kad vārnas mājas tuvu-

mā vairākas reizes kāre, tad drī-

zumā dabū jaunas ziņas dzirdēt.

T. Rigerte, Brunava.

32033. Ja vārnas brēc, tad bus

jaunas ziņas.
I. Ozoliņa, Rīga.

32034. Jo pi kuras muojas zī-

mu tupstās vuornas, tad tamā pa-

vasari byus kuozas.

T. Beča, Preiļi.

32035. Ja vārnas turas partijas,

jāsēj rudzi.
M. Brīdaka, Jaunroze.

32036. Vecgulbenes pagastā se-

nos laikos cilvēki ir cepuši vārnas

uz iesma un ēduši.

G. Pols, Vecgulbene.

11. Vārnas sakars ar

lopiem.

32037. Ja vārnas ap kustoņiem

brēc, tad tie slimos.

A. Vilciņš, Līgatne.

32038. Ja vārnas skrien majā,

tad lopi nīkst.
E. Lācis, Tirza.
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32039. Ja vārnas nometas uz

kūts jumta, tad tur govis ies

postā.
A. Bīlenšteina rokraksts,

Auce.

32040. Kad vārna uzlaižas uz

kūts jumta, tad kādam lopam jā-

sprāgst.
E. Aleiņikovs, Pociems.

32041. Kad uz kuts jumta vār-

nas ķērc, tad kāds lops sprāgs tai

kūtī.

A. Drāzniece, Nīca.

32042. Kad vārnas uz kuts jum-
ta bļauj, tad lopi sprāgst.

K. Lielozols, Nīca.

32043. Ja uz laidara jumta vār-

nas metas, tad tur kāds kustonis

mirs.

L. Prūse, Vecpiebalga.

32044. Ja vārnas un žagatas
kūts priekšā nāk, tad kūtī būs

maita.
E. Laime, Tirza.

32045. Ja ziemā uz kūts jumta
vārnas tup, tad vasarā tur aitas

sprāgst.
K. Jansons, Plāņi.

32046. Ja vārnas ķērkdamas ap-

lido kūtis, tad drīzā laikā gaidā-
ma kāda nelaime pie lopiem.

K. Oļļe, Mazsalaca.

32047. Ja vārna ķērkdama ze-

mu pār kūts jumtu pārlaižas, tad

kāds no lopiem paliek slims.

A. Auziņa, Jaunrauna.

32048. Kad ziemā vārna uzlai-

žas uz kūts jumta, tad drīzumā

nobeigsies kāds lops.
J. Fleišers, Skrunda

32049. Ja vārna bieži ķērc uz

kūts jumta vai tuvu pie kūts, at-

stās kāds lops.

V. Bērziņa, Priekule.

32050. Kad vārnas bieži sēd uz

kļāva jumta, tad gaisīs kāds lops.

V. Cepļaks, Egluna.

32051. Ja vārnas pa nopļautu

pļavu stipri kasās, tad nākošu

ziemu aitas sprāgst.

Atbalss k. 1892. J. Kriķis,
Starti.

111. Vārnas zīle nelaimi.

32052. Vārnas bļaušana nozīmē

visādu nelaimi.

J. Niedre, Džūkste.

32053. Kad vārna ķērc, tad no-

tiks nelaime.

J. Krastiņš, Irlava.

32054. Ja vārna, sēdēdama ko-

kā pie istabas loga, brēc, sagaidā-

ma nelaime.

A. Aizsils, Lubāna.

32055. Ja vārna ķērc uz jumta,
tad sagaidāma nelaime.

M. Iniņberģe, Rīga.

32056. Ja vārnas nometas uz

mājas jumta, tad tai mājā gadīsies

kāda nelaime, sevišķi pie lopiem.
A. Bīlenšteina rokraksts,

Gramzda.

32057. Ja vārna ķērc bērza ga-

lā, tad jāskatās, uz kuru _pusi tā

galvu pagriezusi, jo tur būs kāda

nelaime.

H. Kreicberga, Lestene.

32058. Vārna ķērc uz nelaimi.

J. A. Jansons, Jelgava.
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32059. Ja vārna brec uz maju

skatīdamās, tad tur būs nelaime.

P. Š., Rauna.

32060. Ja vārna ķērkšķ un gal-

va uz māju pusi, tad būs kāda ne-

laime.

L. Strute, Šķibe.

32061. Ja vārna kliegdama grie-
žas ap galvu, tad notiks nelaime.

J. Pamplis, Garoza.

32062. Ja vārna laižas ķērkda-
ma pār galvu, tad gājējam būs

nelaime.

M. Iniņberģe, Rīga.

32063. Kad vārna sēta plērc,
tad nelabs cilvēks būs.

I. Stirna, Skrunda.

32064. Kad vārna brēc virs gal-
vas, tad dienā gadīsies nepatikša-
nas.

A. Kurzemniece, Taurkalns.

32065. Ja vārna aizraudamās

bļauj, tad tā kam nelaimi pie-

bļauj.
A. Bīlenšteina rokraksts,

Jaunplatone.

32066. Ja vārna ķērkdama kla-

nās pret kādu cilvēku, tad viņa
tam pavēsta ļaunumu.

L. Ērģelniece, Praviņi.

32067. Kad vārnas, kokā ķērk-
damas, griež kāda cilvēka uzma-

nību uz sevi, tad tam cilvēkam

būs nelaime.

A. Krūmiņa, Valka.

32068. Ja vārna skatās uz cil-

vēku un bļauj, tad pēdējam no-

tiks kāda nelaime.

K. Corbiks, Annenieki.

32069. Ja virs galvas vārna

ķērc, tas nozīmē nelaimi.

A. Šķere, Skaistkalne.

32070. Kad vārna tuvumā trīs

reizes ieķērcās, tad notiks kāda

nelaime.

T. Dzintarkalns, Talsi.

32071. Ja vārna pie loga koka

brēc, tad sagaidāma nelaime.

A. Aizsils, Meirani.

32072. Ja vārna brec ozola, bus

nelaime.

V. Vintere, Matīši.

32073. Kad vārna uz jumta

ķērc, tad mājās būs strīdus, nesa-

ticība.
K. Corbiks, Dobele.

32074. Kad vārna ieķērcās pie

mājām, tad sievas sarājas.
M. Auziņa, Rīga

32075. Kad vārnas ķērc ap ma-

ju, tad sievas rājas.
K. Corbiks, Valgunde.

32076. Ja vārnas nometas pie
kādas mājas, tad tā māja izputēs.

K. Corbiks, Zaļenieki.

32077. Ja vārnas aplam brēc,

tad tas nenozīmē labu. Bet nelai-

me neuznāk, ja nospļaujas un sa-

ka: „Bļauj pats uz savu nelaimi!"

J. Niedre un R. Bērziņš,
Džūkste.

32078. Kad vārnas ķērc, tad va-

jaga sacīt trīs reiz: „Labdien, lab-

dien, labdien!", un to dienu arī,

kurā dzird brēcam; piem.: „Lab-

dien, labdien, labdien, šodien jau
ir piektdiena!" Kad nesakot tā, tad

notiekot kāda nelaime.

K. Corbiks, Jelgava.
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32079. Kad vārna brēc nelabā

balsī, tad ir nelaime. Lai izbēgtu
no tās, tad vajaga vārnu baidīt

prom, tad arī nelaime aizejot.
K. Corbiks, Ozoli.

32080. Kad vārnas ap maju

brēc, tad ugunsgrēks būs.

K. Kristape, Olaine.

32081. Kad vārna kliedz uz mā-

jas jumta, tad būs ugunsgrēks.
J. A. Jansons, Rīga.

32082. Jo vuornas pleš jumtus
— byus bods.

J. Vjrlcans, Vārkava.

32083. Kad vārnas un kovārņi
labību ēd no stiebriem, tad bada

gads gaidāms.
A. Užāne, Skujene.

32084. Ja vārna brēc priekšā,

ceļa kreisā pusē, tad gaidāms la-

bums, ja labā — tad būs slikti.

Ja vārna brēc aiz muguras krei-

sā pusē, tad labs ir pagājis, ja la-

bā pusē, tad slikts pagājis.

V. Priedīte, Asari.

32085. Kad vārnas ķērc, tad

teic: „Ķērc pati uz savu nelaimi!",

tad nekāda nelaime nenotiek.

A. Drazniece, Nīca.

IV. Vārnas zīlē karu

un nāvi.

32086. Vārnas gaida, ka kads

cilvēks mirs.

Vuorna kreca, kretijas,
Mon' vacā gribādama.

Nekrec, vuorna, nekretīs,

Mons vacais vēl doncu valk.

K. Baumane, Ērgļi.

32087. Ja vārna sēž uz skur-

steņa, tad mirst kāds.

K. Kristape, Olaine.

32088. Ka vuorna sāstas uz tru-

bis kaidvs nebejs ustobvs un suoks

klīgt, golvu krateidama, itys pīzī-

mēj, ka tymā ustobā, uz kūris jei
sēd un klīdz, byus nabašniks.

V. Podis, Rēzekne.

32089. Kad daudz vārnu ir pie
vienas mājas kokos, tad tanīs mā-

jās drīz kāds mirst.

K. Jaunzerae, Nīca.

32090. Kad vārna uzlaižas uz

mājas jumta un ķērc, tad kāds

mirs.
K. Corbiks, Jelgava.

32091. Ja vārna vai žagata ķērc
pie loga, tad tai mājā, pie kuras

loga žagata ķērkusi, kāds mirst

jeb notiek kāda nelaime.

J. A. Jansons, Ilūkste.

32092. Ja vārna tup mieta ga-

lā, tad tam, kas viņu ierauga —

būs jāmirst.
V. Greble, Kalnamuiža, Valkas apr.

32093. Ja vārna bieži ķērc jum-
la galā, tad mājās kāds mirs.

A. Korsaks, Ezere.

32094. Ja vārna vakarā ķērk-
dama pret vēju laižas, tad tai ap-

gabalā mirs kāds tēvs jeb vīrs; ja
tāpat kāds kovārnis ķērkdams lai-

žas, tad mirs kāda sieva.

A. Bīlenšteina rokraksts.

32095. Kad vārnas bļauj vecā

kokā, tad mirs kāds vecs cilvēks,

ja jaunā, tad jauns cilvēks.

I. Upenieks, Skrunda.
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32096. Ka vuorni sēd uz pyr-

muo gola ustobys da pusdīņa un

klīdz, to itei pīzīmēj lelu laimi

saiminīkam. A ka pēc pusdiņu

zam vokora vuorni sēd uz trubis

un pi trubis, itei jau pīzīmēj lelu

nalaimi vai smerti saiminīkam

tuos ustobys.
V. Podis, Rēzekne.

32097. Ka vuorna skrīn un nas

kūnebejs kņābī, kai reizja pī to-

vys ustobys suoks klīgt un tū, kū

jei nesja kņābī, izsvīss taisni uz

tovys ustobys, itei jau pīzīmēj cī-

ši nalobu, kač-nebeijs ceļa veirs

ījīs tovā ustobā uz noktis un nū-

miers, nu kuo tu dabuosi lelu na-

patikšonu.
V. Podis, Rēzekne.

32098. Ja vārnas un žagatas lie-

los pulkos skrien un plūcas, tad

sagaidāmi kari vai nemieri.

V. Greble, Litene.

32099. Ja vārnas lielos baros

bieži apmeklē kādas mājas, tad

tajās mājās kāds mirs.

K. Zvirgzdiņa, Trikāta.

32100. Ja mājai pāri laižas liels

vārnu bars, tad pār šo māju ies

pāri karš.

K. Corbiks, Valgunde.

32101. Ja vārnas griežas, kur

zaldāti nometušies, tad būs asi-

ņains karš priekšā.

V. Pilipjonoks, Asūne.

32102. Ja vārnas ļoti izplatās
(ja vārnu ir ļoti daudz), tad gai-
dāms karš.

A. Aizsils, Zilupe.

32103. Nebūs labi, nebūs labi,
Vārna brēca ozola:

Bus kungiem kara iet,

Negulēt spilvenos.
LD 32123.

V. Vārnas laika zīlē-

šanā.

32104. Kad vārnas mazgājas un

vakaros brēc, tad būs lietus.

S. Gūberts, 1688. P. S., Rauna.

32105. Kad vārnas ķērc uz jum-
ta, tad lietus būs.

V. Slaidiņa, Rīga.

32106. Jo vuornas stypri čarc,

tad byus leits.

M. Apeļs, Stoļerova.

32107. Kad vārnas mazgājas un

stipri brēc, tad drīzumā lietus gai-
dāms.

K. Jansons, Plāņi.

32108. Ja vārnas peras pa snie-

gu, tad laiks kļūs siltāks.

M. Driņķe, Ranka.

32109. Ja vārna vartas sniegā,
tad tas ir uz laika maiņu.

A. Aizsils, Zilupe.

32110. Ja vārnas pa sniegu pe-

ras, tad būs silts laiks.

L. Reiteris, Lubāna.

32111. Kad vārnas plucinajas,
tad būs lietus.

M. Navenickis, Zasa.

32112. Ja vārnas tup koka ga-

lotnē, tad līs. Ja žagatas skrien

namā, tad dikti sals, tāpat arī kad

zīlīte grabinās gar logu.
A. L.-Puškaitis.

32113. Ja vārnas uzmetas aug-

stu kokā, tad būs auksts laiks, ja

zemu, tad silts laiks.

J. Smalkais, Rūjiena.
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32114. Ja vārnas sēstas uz koku

galotnēm, tad būs silts laiks; ja

viņas sēstas uz zariem un brēc,

tad būs lietus.

V. Juoņus, Pustiņa.

32115. Ka vārnas iz priedžu ga-

nuokļu, tad snieg, putina.
A. Medne, Kuršu kapās.

32116. Ja vārnas tup barā ar

knābjiem uz vienu pusi, tad gai-
dāms nejauks laiks.

M. Igaune, Galgauska.

32117. Ja vārna sēd augstu ko-

kā ar asti pret ziemeļiem, būs

auksts laiks.
A. Aizsils, Lubāna.

32118. Ja vārna tup priedes ga-

lā, tad gaidāms lietus.

J. Sprice, Smiltene.

32119. Ja vārnas tup koka ga-

lotnē, tad būs stiprs sals, ja koka

vidū, tad sagaidāms mīksts laiks.

E. Kampare, Skrunda.

32120. Ja vārnas sēž koku ga-

los, tad sagaidāms sals; ja staigā

pa zemi, būs atkusnis.

A. Pidriks, Sauka.

32121. Ja vārnas sēž koku ga-

lotnēs, tad būs auksts laiks; ja

pazarēs, — tad silts.

I. Ozoliņa, Rīga.

32122. Ja ziemā vārnas sēž ko-

ku galotnēs, tad sagaidāms sals,

bet ja pie zemes, tad atkusnis.

R. Krogers, Vāne

32123. Ja vārna sēž koka galot-
nē, tad būs skaidrs laiks; ja pa-

zarē, tad būs slikts laiks.

M. Hermakile, Ranka.

32124. Ja vārna tup koka galā
un aste rāda uz ziemeļiem, tad

gaidāms sals; ja aste rāda uz

dienvidiem, tad būs silts.

M. Hermakile, Ranka.

32125. Ko vuornis augsi kūkūs

sēd, to bius zima solta; ko pa ze-

mi staiguoj, to bius silta vosora.

Bez paraksta.

32126. Ja vārnas metas koku

galotnēs, tad sagaidāms auksts

laiks.

L. Reiteris, Lubāna.

32127. Ja vārnas laižas koku

galotnēs, tad sagaidāms jauks
laiks, bet ja koku pazarēs, tad lie-

tains.

E. Aizpurve, Lubāna.

32128. Ja vārna sēd koka ga-

lotnē, tad drīzumā sals.

T. Rigerte, Brunava.

32129. Ja ziema vārnas metas

augstu kokos, tad būs sals.

A. Aizsils, Zilupe.

32130. Ja vārnas tup koku ga-

lotnēs, tad būs auksts laiks.

V. Alke, Jaungulbene.

32131. Ziemā, kad vārna sēd

koka galotnē, tad būs jauks laiks

un sals, ja, turpretī, tā sēd pazarē,

tad laiks slikts un silts.

K. Corbiks, Zaļenieki.

32132. Ja vārnas kokos sēž ar

galvām pret ziemeļiem, tad sagai-
dāms auksts laiks.

V. Zvaigznīte, Zeltiņi.

32133. Ja vārnas tup koku ga-

lotnēs, tad sals.

J. A. Jansons, Rīga.
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32134. Ja vārnas sež koka gala,
tad būs sals.

E. Bukava, Smārde.

32135. Ja vārnas ziemu kokos

sēžot ir pagriezušās pret zieme-

ļiem — auksts laiks.

V. Putra, Kalsnava.

32136. Ja vārnas sēž koku ga-

lotnēs ar galvu uz rītiem, tad gai-
dāms auksts laiks.

J. Dābols, Lielvārde.

32137. Ja ziema vārnas sed ko-

ku galotnēs, tad gaidāms sals.

O. Kradziņš, Irlava.

32138. Ja ziemas vakarā vārnas

laižas koku galotnēs gulēt, rītu

būs sals.

V. Bērziņai, Priekule.

32139. Ja ziemā vārnas pa ko-

ku galiem laidelējas, tad būs

auksts laiks.

V. Johansone, Jaunpiebalga.

32140. Ja vārna sed paša koka

galotnē, tad gaidāms auksts laiks.

R. Svekre, Valka.

32141. Ja vārnas sēd koku ga-
los, tad būs sals.

M. Šķipsna, Rīga.

32142. Ja vārnas tup koku ga-
los, tad būs sals.

K. Rasa, Kalnamuiža.

32143. Kad vārna sēd jeb stāv

koka virsotnē, tad drīz būs salts

laiks.

J. Lazdāns, Kalupe.

32144. Ja vārnas sēd koku ga-

los, tad esot stiprs sals.

G. Pols, Bauska.

32145. Ja vārna tup koku ga-

lotnē, tad būs liels sals.

K. Kristape, Olaine.

32146. Ja vārnas nometas koku

galotnēs, tad gaidāms auksts laiks.

L Johansone, Alūksne.

32147. Kad vārnas kokos aug-

stu sēd, tad būs auksts laiks.

M. Navenickis, Zasa.

32148. Ja ziemā vārnas uzturas

vairāk koku galotnēs jeb uz mā-

ju jumtiem, tad gaidāms auksts

laiks.
L. Strute, Šķibe.

32149. Ja ziemā vārna uztupu-

sies bērza galā, tad otrā dienā

liels sals gaidāms.
K. Corbiks, Sala.

32150. Ja vārna stāv koka gala,
tad gaidāms sals.

K. Corbiks, Līvbērze.

32151. Kod zīmvs laikā vuorni

vokorā klīgdami šādas uz kūku

augšuok, tad pīzīmēj, ka laiks

byus vēl soltuoks un vējputnis.

V. Podis, Rēzekne.

32152. Ja vārnas sēd koku ga-

lotnēs, sagaidāma vētra.

A. Liepiņš, Bērzaune.

32153. Ja vārnas tup koku ga-

los, būs salna.

J. A. Jansons, Rīga.

32154. Ja ziemu vārnas lido

zemu vien, tad iestāsies stiprs
aukstums.

A. Korsaks, Ezere.

32155. Ja ziema vārnas augstu
lidinās, tad drīzi būs sals.

A. Vestmanis, Jēkabnieki.
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32156. Vārnas uz nejauku auk-

stu laiku paceļas augstu gaisā un

skrien brēkdamas pret vakariem;

uz dienvidiem skriedamas, tās no-

rāda uz labu laiku.

Latv. Avīzes, 1858, 76.

32157. Kad vārnas laižas uz rī-

tiem — būs sals, uz vakariem —

mīksts laiks.
E. Bukava, Smārde.

32158. Ja vakaros vārnas lai-

žas no rītiem uz vakariem, tad

otrā dienā lietains laiks; bet ja
no vakariem uz rītiem, tad jauks.

E. Aizpurve, Lubāna.

32159. Ja vakarā vārnas laižas

uz vakariem, tad sagaidāms labs

laiks. Ja uz rītiem, tad slikts.

Z. Grīnberga, Sigulda.

32160. Ja vakarā vārnas laižas

uz vakariem, tad rītu būs labs

laiks; bet ja laižas uz rītiem, tad

slikts laiks.

M. Breikša, Līgatne.

32161. Bariem lidojošas vār-

nas, vai kraukļi liek sagaidīt slik-

tu laiku, negaisu.
P. Jaunzemis, Nīca.

32162. Ja vārnas griežas aug-

stu gaisā, tad būs sniegs jeb lie-

tus.

V. Pilipjonoks, Asūne.

32163. Ja vārna laižas zemu,

tad gaidāms silts laiks.

A. Ozole, Daibe.

32164. Ja vārnas vakara skrien

pret sauli, tad gaidāms lietus.

A. Šķērē, Kurmene.

32165. Ja vārnas salā laižas gar

durvīm, tad būs atkusnis un lie-

tus.

J. Banazis, Nīca.

32166. Ja ziema vārnas nak

mājās, gaidāms mīksts laiks.

K. Lielozols, Nīca.

32167. Ja vārnas skraida pa sē-

tas vidu, tad gaidāms silts laiks.

Z. Akmentiņa, Lubāna.

32168. Ja ziemu vārnas laižas

pagalmā, tad būs atkusnis.

A. Podniece, Ogre.

32169. Ja vārna pa zemi iet,

gaidāms atkusnis.

T. Rigerte, Brunava.

32170. Ja vārnas daudz ap mā-

jām skraida, būs puteņi.
A. Zālīte, Bērzpils.

32171. Ja ziema vārnas nak

mājā, tad gaidāms atkusnis.

J. Skara, Jaunpiebalga.

32172. Ja yārnas baros nolai-

žas zemē, tad nākošajā dienā

katrā ziņā līs.

A. Bauers, Ranka

32173. Ja daudz vārnu ziemā

redz uz ceļa, tad sagaidāms at-

kusnis.

A. Aizsils, Lubāna.

32174. Ja ziemā pa ceļu staigā
vārnas un nāk māju tuvumā, tad

gaidāms atkusnis.

J. Andriņš, Taurkalns.

32175. Ja vārnas skrien uz va-

kariem, tad rītā slikts laiks.

H. Laimiņš, Druviena.

32176. Ja vārnas, baloži vai

bezdelīgas vakarā vēlu skraida,

rītā būs slikts laiks.

V. Bērziņa, Priekule.
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32177. Ja vārnas satup uz mie-

tu galiem, tad būs nejauks laiks.

V. Spandegs, Pociems.

32178. Ja vārnas uz stabiem

tup, tad gaidāms mīksts laiks.

H. Šiliņa, Dobele.

32179. Ja vārnas lietus laikā

tup uz stabu galiem, tad lietus

ilgi līs.
A. Aizsils, Lubāna.

32180. Ja lietus laikā vārnas

tup uz stabu galiem, tad ilgi līšot

lietus.

A. Podniece, Ogre.

32181. Ja vārnas uz sētas mie-

tiem sēd, tad gaidāms lietus.

J. Vīksne, Merrani.

32182. Ja vārnas metas uz

mietu galiem, tad sagaidāms drī-

zumā lietus.
A. Savītis, Lubāna.

32183. Ja vārnas sed uz mietu

galiem, tad rītu gaidāms lietus.

L. Berkholce, Vaive.

32184. Ja vārnas sēž uz mietu

galiem un ja astes ir uz ziemeļu
pusi, tad drīzi sagaidāms lietus.

A. Braka, Meirani.

32185. Kad vārnas sēž uz mietu

galiem, tad sagaidāms vasarā lie-

tus, ziemā sniegs.
A. Braka, Meirani.

32186. Ja vārnas tupot mietu

galos, tad nākot lietus.

H. Lindberga, Veselauska.

32187. Ja vārnas metas uz mie-

tu galiem, tad sagaidāms lietus.

A. Pliens, Meirani.

32188. Ja vārnas tuvojas mā-

jām un metas uz mietiem, tad gai-
dāms ilgs lietus.

J. Kladnieks, Lubāna.

32189. Ja vārnas uzmetušās uz

žoga un ķērc, karstais laiks tur-

pināsies.
K. Lielozols, Nīca.

32190. Kad vārnas snauž, bus

slikts laiks.

A. Račevskis, Jaunpiebalga.

32191. Ja vārnas dikti ķērc,
būs atkusnis.

A. Aizsils, Zilupe.

32192. Ja vasaru vārna ķērc
koka galotnē, tad būs karsts

laiks.

V. Krieviņš, Daugmale.

32193. Ja vārnas ķērkdamas
skrien uz ziemeļiem, tad gaidāms
auksts laiks. Ja uz dienvidiem —

tad silts — mīksts.
J. Avotiņš, Vestiena.

32194. Ja vārnas ķērkdamas

mājā nāk, tad lietus gaidāms.
E. Laime, Tirza.

32195. Ja stiprā salā vārnas

brēc, tad visā drīzumā gaidāms
mīksts laiks.

J. Cinovskis, Snēpele.

32196. Ja ziemu vārnas kliedz,

tad gaidāms mīksts laiks.

E. Lacis, Tirza.

32197. Ja vārnas baros laižas

un brēc, tad būs savāds laiks.

M. Šķipsna, Gulbene.

32198. Ja vārnas priekš saules

lēkta ķērc, tad dienā gaidāms lie-

tus.

L. Reiteris, Lubāna.
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32199. Ja vārnas sēž koku ga-

los, tad mīksts laiks gaidāms.

E. Lacis, Tirza.

32200. Ja vārna sēd bērza galā

ar galvu pret rītiem, tad būs

auksts laiks.

M. Veidenberga, Vecmokas.

32201. Ja vārnas pa zemi stai-

gā, tad būs labs laiks.

V. Joass, Lubāna.

32202. Ja vārnas pa sniegu

skraida, tad būs atkusnis.

H. Skujiņš, Smiltene.

32203. Kad ziemā vārnas kliedz

uz tīrumiem, tad būs atkušņi un

silti laiki.
K. Bika, Gaujiena.

32204. Kad vārnas knosās uz

ēku jumtiem, tad būs slikti laiki.

K. Bika, Gaujiena.

32205. Kod zīmys laikā, lelūs

soltumūs suoks klīgt vuorni un

mauduotīs yudinī, itys pīzīmēj

puormaini laikā, taisuos syltuoks

šļapdranks.
V. Podis, Rēzekne.

32206. Ja vārnas staigā pa ze-

mi, — būs mīksts laiks.

J. A. Jansons, Rīga.

32207. Ja vārnas tup sienā

kaudzes galā, laiks mainīsies.

J. A. Jansons, Rīga.

32208. Ka vokorā vuorni vysi
losuos uz pļavys pi upis un vysi
tai klīdz, ka navar dzierdēt, itei

pīzīmēj soltumu uz reita, un lobu

skaistu dīnu.

V. Podis, Rēzekne.

32209. Kad vārnas skrien pret

vēju, tad laiks paliek siltāks.

A. Leimane, Mārsnēni.

32210. No kuras puses vakarā

laižas vārnas, no tās puses rītdien

gaidāms vējš.
A. Didriksone, Nogale.

32211. Uz kādu pusi vakarā

pēc saules vārnas lido, no tās pu-

ses gaidāms vējš.
L Mennika, Ainaži.

32212. Ja vārna sēd ar knābi

pret vēju, tad būs stiprs sals.

J. Fleišers, Skrunda.

32213. Uz kuru pusi vārnas va-

karā laižas, no tās puses rītā gai-
dāms vējš.

I. Guraitis, Skrunda.

32214. Ja vārnas skrien pret

vēju, tad gaidāms lietus.

J. Sprice, Smiltene.

32215. Ziema vārnas laižas pret
vēju uz siltu laiku.

K. Zvirgzdiņa, Trikāta.

32216. Ja vārna tup sniegā un

krūtis griež pret vēju, tad laiks

pielaidīsies.
A. Zeltkalns, Lubāna.

32217. Uz kuru pusi vārnas va-

karā aizlaižas, no tās puses rītā

būs vējš.
K. Corbiks, Jelgava.

32218. No kuras puses vārnas

skrien, no tās puses būs vējš.
E. Strausa, Anniņmuiža.

32219. Uz kuru pusi vakarā lai-

žas vārnas, no tās puses otrā die-

nā būs vējš.
K. Deķis, Blīdiene.
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32220. Uz kuru pusi pēc saules

noiešanas redz aizlaižamies vār-

nu, no tās puses būs nākošā dienā

vējš.
K. Corbiks, Lielauce.

32221. Kad sniegam nākot vār-

nas tup kokos, tad laiks paliek

auksts; kad viņas tup zemē un

skatās uz dienvidiem, tad laiks

laižas.
K. Jansons, Plāņi.

32222. Ja vārna stāv koka ga-

lotnē, tad sagaidāms liels sals,

bet ja laižas pagalmā, tad sil-

tums.

K. Freimane, Talsi.

32223. Kad vārnas puszaros

tup, tad gaidāms būs atkusnis.

L. Valkīre, Tašpadure.

32224. Ja vārna apmetas pus-

kokā, tad gaidāms silts laiks.

Lagzdiņa, Sabile.

32225. Ja vārna tup puskoka,
tad būs silts laiks.

Rīga.

32226. Ja vārnas koku pazarēs

sēd, — laiks pielaidīsies.
K. Biša, Rencēni.

32227. Ja vārnas staigā pa ze-

mi, tad būs atkausa.

K. Rasa, Kalnamuiža.

32228. Kad vārnas pa zemi

staigā, tad ziemu gaidāms at-

kusnis.

L. Valkīre, Tāšpadure.

32229. Ja ziemā vārnas staigā

pa teku, tad būs atkusnis.

O. Kradziņš, Irlava.

32230. Kad vārnas staigā pa

sniega virsu, tad būs mīksts

laiks.

J. A. Jansons, Rīga.

32231. Ja vārna staigā pa zemi,
tad gaidāms atkusnis.

L. Stirkše, Rīga.

32232. Jo vuornas bīži puri-
nuojās snīgā, tad gaidāms putiņs.

M. Apeļs, Stoļerova.

32233. Ja vārnas un kovārņi
ziemas augstā dienā ķērc, tad sa-

gaidāms atkusnis.

V. Grīnbergs, Jaunpiebalga.

32234. Ja vārnas ķērc, tad laiks

būs mīksts.

K. Draviņa, Smiltene.

32235. Ja vārnas ķērc, tad sa-

gaidāms atkusnis.

M. Ābele, Valka.

32236. Kad vārnas kliedz, būs

mīksts laiks.

P. Lacis, Skujene.

32237. Kad vārnas nak maja,
tad mīksts laiks.

M. Pelēce, Cirsti.

32238. Ja vārnas pulcējas ko-

pā baros, tad gaidāms atkusnis.

A. Aiz-sils, Lubāna.

32239. Ja vārnas taisa ligzdas
kokos zemu, tad sagaidāma slap-

ja vasara un plūdi.
A. Pliens, Meirani.

VĀRNAS KĀJAS (Comarum pa-

lustre).

32240. Vārnas kājas ir labas zā-

les pret kaulu sāpēm.
J. Ilsters.
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VĀRPAS.

32241. Senāk labībai augušas

vārpas no pašas saknes līdz sal-

ma galam, kādēļ cilvēkiem bijis
daudz maizes. Reiz kāda sieviņa

tīrījusi savu bērnu ar maizi, par

ko Dievs saskaities un atņēmis

vārpas pavisam. Tad lūdzies suns,

lai atstājot viņa tiesu, jo viņš jau
neesot vainīgs. Dievs tad arī at-

stājis suņa tiesu un no tā laika aug

vārpas suņa mutes garumā. [Sal.
suns.]

P. §~ Rauna.

32242. Agrāk labības vārpas bi-

jušas tikai puspirksta garas. Suns

lūdzis Dievu, lai audzējot arī vi-

ņa tiesu, no kura laika vārpas
esot līdzšinējā garumā.

K. Jansons, Plāņi.

32243. Kad vārpas ir ļoti ma-

zas, tad būs gara ziema.
S. Gūberts, 1688.

32244. Ja melna ir labības vār-

pas augšējā daļa, tad sniegs uz-

snigs ziemas beigu pusē.
A. Bērziņa, Aloja.

VĀRPSTE.

32245. Nebūs labi, nebūs labi

tur viņā saulītē. Kas tin vārpstu

vakarā, abi gali skalam deg. [Sal.

skals, vakars.]
LD 27594, 4.

VĀTIS

32246. Vats sadzīst, ja suns to

nolaiza.

P. Š., Rauna un Rīga.

32247. Kad otram cilvēkam

redz kādu vāti, tad vajaga no-

spļauties, lai vāts pašam nepie-
liptu, slimajam tā pārietu.

F. Brīvzemnieks, 1881, VI, 195.

32248. Ka cvlvākam sazataisē-

jas nateira mutja ar vvsaidim vuo-

cim, tod kū jam vajag darēt? Na-

vajag nikaidu ļekarstu, vyspyr-

muok lai jis nūjīt uz mežu, dabuoj
ti skaistu egleiti, nūgrīž nu tuos

egleitis zareņi un ar tū zareņi lai

apvoduoj treis reizis tū nateiru-

mu, kur jam ir uz mutis, lai treis

reizis nūspļaun un tū zareņi lai at-

pakaļ pīsīn uz tuos vītys, kur tys
zarenč auga. Tai niu, kam puorī-

tu, lai narunuoj. Par div treis dī-

nys jam mutja byus teira un jis

byus vasals.

V. Podis, Rēzekne.

32249. Vātis no galvas varot iz-

dzīt, kad tās apsmērējot ar saldu

sviestu un kreimu.

R. Bērziņš, Annenieki.

32250. Pret vātīm der nesālīts

sviests.
Etn. 1894, IV.

32251. Slapjas vātis jāsmērē ar

svaigu sviestu.
A. Aizsils, Lubāna.

32252. Vātīm galva sajauc cūku

taukus ar šaujamo pulveri.
L. Ozole, Sērpils.

32253. Galvas vātis nodzen, kad

tās smērē ar sagrūstām zaļām ka-

ņepēm.
Etn. 1894, IV, Ērgli.

32254. Kad bērnam kraupaina

(vātaina) galva, nocērp visus ma-

tus un apliek galvu ar maizes mīk-

lu. Kad izrūguši, jem nost un liek

mīkstu piķi virsū, kuru nost ņe-
mot raunas līdz matu saknes un

vātis. Kas vēl paliekas pāri, jemas
raut un kasīt ar nazi. Beigās ap-
smērē ar saldu sviestu, lai ātrāki

sadzīst.

K. Daks, Lielsatiķi.
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32255. [Kad vātis galvā], savā-

ra tabaku ar cūkas taukiem jeb
saldu sviestu un smērē. Kad ir ne-

labās vātis, liek virsū piķi; kad

piķis nojemts un atlikušie sari ar

nazi izlasīti, liek virsū maizes

raugu (mīklu). Smērē arī ar saldu

sviestu un izmazgā ar ziepēm ve-

cā sārmā.

Ķilevica, Saldus.

32256. Nelabās vātis kasa ārā

ar nazi un liek mīklu virsū; to da-

ra vairāk reižu, kamēr izzūd.

Ūdre, Tetele.

VĀVERĀJI (Ledum palustre).

32257. Kad vāverenāji un sēr-

mūkšļi sāk ziedēt, tad ir miežu

sējas reize.

H. Skujiņš, Smiltene.

32258. Kad vaivari zied, tad

mieži jāsēj.
E. Laime, Tirza.

32259. Atnes vaveriņus un maz-

gā ar tiem mucu, tad izies smaka.

Mancelis, Lettus.

32260. Vasarā vajaga saraut me-

žā vāverines un ielikt iekš drā-

nām, tad neielaižas drānās kodes.

M. Ķaupelis, Nīca.

32261. Vaverajus latvieši lieto

dažādām zālēm.

J. Petri, Neuestes Gemāhlde,
1809, 481.

32262. Vaivariņus savāra un

dzer iekšā pret tūsku.

M. Šimiņš, Brukna.

32263. Vaivernaju jeb vavernā-

ju tēja derot pret kāsu.

R. Bērziņš, Annenieki.

32264. Vāverājus savāra un ar

šo vārījumu nomazgā lopus, tad

aizdzen lopiem skuteles.
J. Ilsters.

VĀVERE.

32265. Kad vāvere ieskrien mā-

jās, tad aizdegas māja.
M. Auziņa, Rīga.

32266. Kad vāvere pa jumtu
skrien, tad māja ar uguni noslīk-

stot.

K. Šilings, 1832. g., Tirza.

32267. Ja vāvere ienāk mājās
un lēkā pa jumtu, tad tanīs mājās
būs ugunsgrēks.

72 g. v. J. Baumanis, Piltene.

32268. Vāveres dažreiz ir ļoti
drošas un nāk pie pašas mājas;
tad ļaudis domā, ka viņas meklē-

jot degošas ogles un nesot tās uz

jumta. [Sal. ezis, stārks.]
P. Š., Rauna.

32269. Vāveri nedrīkst laist klāt

ugunskuram, jo tā no turienes pa-

ņemot ogli un iespļaudama node-

dzinot kādu māju.
G. Pols, Bauska.

32270. Kad vāveri ieraugot mā-

jas tuvumā, tad tanī mājā izceļo-
ties ugunsgrēks.

E. Aizpurve, Lubāna.

32271. Kad sarkana vāvere mā-

jā nāk, tad tur būs ugunsgrēks.

Z. Lancmanis, Gaujiena.

32272. Ja vayere pie mājas re-

dzama, tad ugunsgrēks sagaidāms.
A. Bulēne, Rīga.

32273. Ja vāvere pārskrien par

mājas jumtu, tad tā māja degs.
E. Lacis, Tirza.
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32274. Ja vāvere nāk mājā un

staigā pa jumtiem, tad degs kāda

ēka.

Atbalss k. 1897. P. Dreimanis, Ogre.

32275. Ja vāvere uzskrien uz

jumta, būs ugunsgrēks.
V. Baltais, Lubāna.

32276. Ja vāvere ienāk dārza,

gaidāms ugunsgrēks.
J. Ezeriņš, Vecpiebalga.

32277. Ja vāvere ieskrien mā-

jās, tad gaidāms ugunsgrēks.

J. Fleišers, Skrunda.

32278. Vāveres nak mājas, bus

ugunsgrēks.
Z. Lace, Veclaicene.

32279. Ja māju āboldārzā vai

pie mājas kokos dzīvo vāvere, tad

šī māja drīzumā nodegs.
V. Miķelans, Rubeņi.

32280. Ja vāvere redzama mā-

jas tuvumā, tad tanī mājā būs

ugunsgrēks.
V. Slaidiņa, Drusti.

32281. Ja vāvere atnāk pie mā-

jām, tad gaidāms ugunsgrēks.
M. Brante, Ainaži.

32282. Ja vāvere skrien mājas,
tad sagaidāms ugunsgrēks.

A. Zvejniece, Piebalga.

32283. Vāvere, maja nākot, vē-

sta ugunsgrēku.
Z. Prauliņš, Aumeisteru

32284. Ja vāvere ieskrien mājā,
tad būs ugunsgrēks.

V. Spandegs, Pociems. K.

Jansons, Plāņi.

32285. Kad vāvere nak mājas,
tad būs ugunsgrēks.

R. Bērziņš, Džūkste.

32286. Kad vāvere nak maja,
drīzumā būs ugunsgrēks.

Atbalss k. 1897. K. Kleķeris,

Skujene.

32287. Ja vāvere nak mājas, tad

drīzumā izcelsies ugunsgrēks.

J. A. Jansons, Rāmuļi.

32288. Ja vāveri redz pie mā-

jām, tad tur drīzumā ugunsgrēks

sagaidāms.
J. A. Jansons, Salaca.

32289. Ja vāvere ieskrien pa-

galmā, bet to nenosit, tad mājās

var izcelties ugunsgrēks.

J. A. Jansons, Nītaure.

32290. Kad vuovere atskrīn uz

sātu, tad tei ir juosagvurt un juo-

parauga kuojas. Jo tuos svītas,
tad bvus guņsgrāks, jo soltas, tad

nabašniks.

T. Beča, Preiļi.

32291. Kad vuoverite skraida pa

sātu, tad runuoj, ka tei guns no-

suojūt un tamdēļ tū syt zemē.

J. Spūlis, Vārkava.

32292. Ja vāvere ienāk sēta, tad

tas nozīmē nelaimi.

O. Mucniece, Ventspils.

32293. Ja vāvere pārskrien pār

ceļu, tad gājējam nelaime notiks.

[Sal. ceļošana.]
S. Ozoliņa, Valmiera.

32294. Ja ejot ceļam pāri pār-
skrien vāvere, tad viss izdosies

laimīgi.
E. Stīpniece, Vērene.
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32295. Ja vāveres lēkā pa ista-

bas jumtu, tad tam saimniekam

jāatstāj māja.
V. Joass, Lubāna.

32296. Ja par ceļu parskrej vā-

vere, tad būs nepatikšanas.

E. Lideka, Lubāna.

32297. Ja vāvere pārskrien par

ceļu, tad būs nelaime. Nelaime ir

lielāka, kad viņa pārskrien uz

kreiso pusi, bet mazāka, kad uz

labo pusi.
V. Arbidāns, Latgale.

32298. Ja vāvere jeb kaķis pār-
skrien pār ceļu, tad notiekot ne-

laime. [Sal. ceļošana.]
M. Alksnis, Skultes jūrmala.

32299. Ja vāvere par ceļu pār-
skrien, kaut kas pazudīs.

V. Runika, Skujene.

32300. Kad kāda vāvere nāk

mājā, tad to tura par zīmi, ka tur

miroņi gaidāmi.
Balss, 1885, 37.

32301. Kura satā vuovere skrai-

da pa kūkim, tymā sātā vīns

miers.

A. Gari-Jone, Domopole.

32302. Kad vāveres ziemu grauž
skujas, tad mirst tanī ziemā jauni,
bet kad grauž čiekurus, tad —

veci.
A. Klause, Jaunpiebalga.

32303. Kad vāvere nak mājas
tuvumā, tad tanī mājā kāds mirs.

M. Klause, Jaunpiebalga.

32304. Kod pavasar pyrmū rei-

zi mežā redzeisi vuovereiti, kai jei
skraida nu zora uz zora, itei pīzī-

mēj, ka jaunam napreceitam tū

gods preceitīs, a vācam miers

zemī.

V. Podis, Rēzekne.

32305. Kad vāvere ieiet mājas,
tad mirs tanī mājā kāds.

E. Zirnītis, Lubāna.

32306. Ja vāveres nākot mājās,
tad būšot karš.

A. Podniece, Ogre

32307. Ja vāveres skraida pa

sētu, tad gaidāms karš.

A. Aizsils, Ziiupe.

32308. Ja vāveres nākot no me-

ža mājā, tad esot karš.

E. Muzikante, Burtnieki.

32309. Ja vāveres nak no meža

mājā, tad karš būšot.

A. Zebuliņš, Vidriži.

32310. Vāvere no rītiem ejot

sēņot un sanesot sēnes savā liz-

dā. Tādēļ vajaga no rītiem agri
iet sēņot, kamēr vāveres vēl guļ.

J. Celmainis, Nīca.

32311. Ja vāveres pa zemi stai-

gā, tad gaidāms labs laiks.

A. Zvejniece, Lubāna.

32312. Ja vāveres ligzdā daudz

riekstu un čiekuru, tad būs dziļa
ziema.

O. Ozoliņš, Adažt.

32313. Ja vāveres, lapsas un ci-

ti zvēri nāk agri akotā, būs agra

un auksta ziema. [Sal. lapsa.]

M. Rullē, Lubāna.

32314. Ja vāvere nak majā, tad

būs sausa vasara.

P. Zeltiņa, Ikšķile.
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Vāvere sapnī.

32315. Ja sapnī redz vāveri, tad

būs ugunsgrēks.
J. Jurjans, Jaungulbene.

VECĀKI.

32316. Ja plešas ar vecākiem,

tad rokas kapā nesapūst.

L. Karkliņš, Elēja.

VECIS.

32317. Ja veci tēvi siena laikā

staigā baltās biksēs, tad sagaidāms
lietus.

J. Vīksne, Meirāni.

VECMĀTE.

32318. Plānēniešos dzīvoja vec-

māte Makoriete. Viņai bija maza

kulīte, kurā tā glabāja zivju brau-

nas, asakas, čūsku nomaukus un

melnus apaļus akmentiņus. Ar šo

kulīti viņa apspaidīja visus bēr-

nus, kurus tā ķēra pasaulē nākot.

K. Jansons, Plāņi.

VECMEITA.

32319. Ja jaunai meitai iesvētī-

šanas dienā vecmeita pirmā lai-

mi vēlē, tad viņa arī paliks par

vecu meitu.
K. Jansons, Trikāta.

32320. Vecmeitas tikmēr debesīs

netiekot, kamēr viņas ienesot de-

besīs vecā caurā maisā 99 vīrieša

dzimumorgānus. lenešana esot ļo-
ti grūta, jo no caurā maisa tie

birst laukā. [Sal. vecpuisis.]
J. Širmanis, Vilzēni.

32321. Vecām meitām, kuras

grib precēties, jājāj ar kazbuku

pa kūti un jāprasa: „Jankel, pui-

šel, dabūs, nedabūs?" Ja nu kaz-

buks iebrēcas, tad droši vien šinī

gadā dabūs vīru.

T. Dzintarkalns, Talsi.

VECPUISIS.

32322. Vecpuiši citādi debesīs

netiekot, ka tikai tad, ja viņi ie-

nesot debesīs uz ragavu ilkss sa-

vērtus 99 sieviešu dzimumorgā-

nus. Bet ienešana esot ļoti grūta,

jo tie slīdot no ilkss gala nost.

[Sal. vecmeita.]
J. Širmanis, Vilzeni.

VECS CILVĒKS

32323. Veciem cilvēkiem kauli

sāp uz mitru laiku.

A. Vestmanis, Jēkabnieki.

VECUMI.

32324. Ja bērnam savelkas āda,

tad viņam ir vecumi, to kaiti

dziedē ar vecuma zālēm.

K. Str. no 80 g. v. Cerbuku

mātes, Kraukļi.

VECUMS.

32325. Kas ziņkārīgs, ātri vecs

top.
J. A. Jansons, Sigulda.

VEDEKLA.

32326. Kāds laiks ir tad, kad

vedeklu ved, tāda arī būs jaunā
vedekla: labs laiks — laba vedek-

la, slikts laiks — slikta vedekla.

Atbalss k. 1895. P. Lodziņš, Sērpils.

VEDĒJS.

32327. Par vedējtēvu jābūt kā-

dam no brūtgāna radiem, lai vīrs

par sievu valda.

K. Jansons, Plāņi.
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32328. Vedējos braukuši kāzu

priekšvakarā. Vedējiem aizlikuši

vārtos kārti priekšā un tad nelai-

duši iekšā, prasīdami „pases". Tad

bijis jādod šņabis ar kukuli. Mā-

jas ļaudis lūkojuši arī kukuļu
nastu nozagt, ja vedēji to atstā-

juši ratos jeb kamanās. Ja tas iz-

devies, tad braucējus izsmējuši un

lēti nelaiduši iekšā. Pa vārtiem

iekšā tikušos nelaiduši atkal pa

durvīm istabā. Kad beidzot tikuši

istabā, tad vedēji meklējuši brūtes

tēvu, lai tam nodotu „pasi." Tad

veduši klāt dažādus citus večus un

tikai beigās pašu īsteno. Tāpat da-

rījuši, kad vedēji prasījuši brūtes

mātes, pašas brūtes, brūtes brāļu
v. t. t. Vedējiem aizbraucot, zirgus

appušķojuši ar prievītiem un jos-
tām. Vedējus veltījusi brūte ar

cimdiem, un brūtgānam brūte de-

vusi nastiņā saliktus kreklus, cim-

dus, mutslaučus, zeķes v. t. pr.

Vedējiem braukuši līdz no brūtes

gala daži puiši un meitas, kas tur-

pat arī palikuši.
P. Augstkalniņš, Vecpiebalga.

VEIKALNIEKS.

32329. Veikalniekam, kurš vē-

las, lai viņa veikals pastāvīgi būtu

pircēju pārpildīts, jāiet Lielā

piektdienā priekš saules lēkšanas

uz mežu, jāpārnes skudres mājā
un jāpalaiž veikalā, tad visu gadu
nāks pircēji kā skudres.

T. Dzmtarkalns, Talsi.

VELDE.

32330. Veldē rudzi, veldē

mieži

Jauna puiša sējumā,
Kam gulēja pie meitām

Pašā sējas laiciņā.
LD 28165.

VELĒKNE.

32331. Velēkni slaukot, meitām

saka: „Noslauki vīra mātei mu-

guru!"
K. Jansons, Plāņi.

32332. Velēkne, pēc katra gaba-
la noņemšanas, jānoslauka, lai tī-

rīga vīra māte.

K. Jansons, Plāņi.

32333. Velēknes kājas vienādi

mātei tīras jātura, lai bērns žigli

kājām iet.

K. Jansons, Ziemeris.

32334. Velēkne meitām tīra jā-

tur, lai vīra mātei būtu tīra pade-

gune.
K. Jansons, Plāņi.

32335. Meitas velējoties, pēc

drēbes gabala noņemšanas, ne-

drīkst atstāt velēkni nenoslaucītu,

lai vīra mātei nebūtu netīrs de-

guns.
K. Oļļe, Mazsalaca.

32336. Kad beidz velēties, tad

velējamais beņķis jānomazgā, tad

būs smuki bērni.

P. Zeltiņa, Ikšķile.

32337. Ja mātes grib, lai viņu
meitas ātri izprecē, tad, kad ir bei-

gušas velēties, velāteve jāpārceļ uz

citu vietu.

A. Aizsils, Lubāna.

32338. Kad meitas beidz velē-

ties, tad tām velētava jāpārceļ ci-

tā vietā, lai drīz izprecē.

E. Laime, Tirza.

32339. Velēkni no velējamas
vietas noceļ, lai meitas tālu aiz-

precē.
K. Jansons, Plāņi.
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32340. Uz kailas velētavas ne-

drīkst velēt, jo tad nejājot preci-
nieki.

L. Aizpurve, Lubāna.

32341. Kas pa pliku velēkni ar

vāli sit, tas tukšu runā un tam pa-

kaļa plakš.
K. Jansons, Plāņi.

32342. Uz velētavas un uz veļas
baļļas malas nedrīkst sēdēt; tad

pakaļa vienmēr plikš.

E. Laime, Kalsnava.

VELĒNA.

32343. Velēnas sauc sastaigātos

bumbuļus klonā durvju pasliek-
šnos. Ļaudīm viņas lielā zāle: visi

tur gājuši, minuši. Velēnu nodur,
izsilda sprukstīs, nopurina no pel-
niem un liek lupatā ietītu klāt,

kur plēsējs (ēdējs) iešāvies.

K. Pētersons, Raņķi.

VELĒŠANĀS.

32344. Velēties vajaga veca mē-

nesī, tad labi iziet melnumi.

V. Priedīte, Mālpils. Z. Bi-

ša, Rīga.

32345. Veca mēnesī jāvelējas,
tad drēbes tiek tīras.

J. Ķirsis, Rozēni.

32346. Kad drēbes velējot vecā

mēnesī, tad tās varot izmazgāt

viegli tīras.
H. Skujiņš, Valmiera.

32347. Velēties vajaga veca mē-

nesī, jo tad drēbes tiek baltas.

M. Velvele, Straupe.

32348. Velēties vajaga veca mē-

nesī, lai melnumi iet labi ārā.

A. Vilciņš, Līgatne.

32349. Velēties vajaga vecā mē-

nesī, lai drēbes tīri izmazgājas.
M. Biša, Vijciems.

32350. Drēbes jāmazgā jaunā
mēnesī, tad būs vienmēr kā jau-
nas.

L. Reiteris, Lubāna.

32351. Ja drēbes mazgā, tad pir-
mais spainis ūdens jālej uz dien-

vidpusi, jo tad izmazgājas tīras

drēbes.

E. Vīksne, Vecpiebalga.

32352. Mīkāļa nedēļā un klusa-

jā nedēļā nedrīkst velēties, jo tad

skrien traki suņi mājā.

E. Jepe, Palsmane.

32353. Velēties vajaga dilstošā

mēnesī, jo tad drēbes varot vieg-
lāki izmazgāt.

J. JLrgensons, Šķibe.

32354. Jāvelējas dilstošā mēne-

sī, tad drēbes ir ļoti baltas.

E. Rotmane, Jaunauce.

\ 32355. Ja drēbes velē vecā mē-

nesī, tad netīrumi labi iziet un

mazgātājam nesāp rokas un mu-

gura.

V. Johansone, Jaunpiebalga.

32356. Ja vecā mēnesī velējas

jeb mazgā drēbes, tad melnumi

labi iziet un rokas nesāp.

P. Š., Rauna.

32357. Drēbes jāmazgā veca mē-

nesī, jo tad tās laiž mellumus ārā.

K. Jansons, Plāņi.

32358. Vecā mēnesī jāvelējas,

tad labāk puto un drēbes tiek tī-

rākas.

E. Gaile, Trikāta un Rūjiena.
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32359. Drēbes mazgā veca mē-

nesī — tad labi iziet netīrumi.

K. Corbiks, Valgunde.

32360. Kad veca laika mazgā

kreklus, tad pa nakti suņi rej.
J. Treiimans, Bērze.

32361. levu un rudzu ziedu lai-

kā pa pusdienas laiku nevelējas,
lai netraucē ziedu.

J. Rubenis, Ērgļi.

32362. Velējoties saputo ziepes

sekojot saules ceļam.
M. Vētra, Tirza.

32363. Dienvidu nedrīkst drē-

bes velēt, tad netiek baltas.

E. Laime, Tirza.

32364. Vakarā, kad saule no-

gājusi, nevajag velēt, jo tad mā-

te ātri nomirst.
J. Tupesis, Nīca.

32365. Ja drēbes kādam cilvē-

kam mazgājot paliek drīz baltas,
tad saka, ka tam drīz jāmirst.

L. Aizpurve, Lubāna.

32366. Senāk drēbes velējot bi-

jusi šāda kārtība. Vispirmais ticis

velēts saimnieka jeb vecākā un

priekšnieka krekls, tad saimnie-

ces, saimes krekli, pēc sava vēr-

tīguma v. t. t. Vispēdīgi bērnu

krekliņi, kas viss noticis ar savu

nozīmi. Saimnieks ir pirmais pa-

vēlētājs savā mājā, pēc tam nāk

saimniece un tad zem viņiem
abiem stāv saime. Bērni ir visze-

mākie, tiem jāpaklausa arī vecā-

kiem ļaudīm no saimes.

K. Bika, Gaujiena.

32367. Kad meitas velējas un

ir jauks laiks, tad puiši mīl tās

meitas.

E. Cimbule, Ogre.

32368. Meitām, kad iet velēties,

jāmazgā vispirms bikses, tad pui-
ši dejot ņems.

J. Rupjais, Asūne.

32369. Ja drēbju mazgātājai

strādājot saka: „Dievs palīdz", tad

drēbes ātri plīst.
A. Smilga, Rfga.

32370. Velētājam nedrīkst dot

dievpalīgu, tad drēbes plīst.
E. Laime, Kalsnava,

32371. Drēbes velējot, nav jā-
saka dievpalīgs, tad nevelējas bal-

tas drēbes.

A. Aizpurve, Lubāna.

32372. Veļu mazgājot neesot jā-
saka dievpalīgs, jo citādi nevarot

izmazgāt baltu veļu.
A. Aizsils, Lubāna.

32373. Uz ļauno pusi apgriez-
tas drēbes mazgājot, mazgātājs uz

roku pirkstu galiem spļauda, lai

atskabargas nemetas.

K. Jansons, Plāņi.

32374. Tās meitas tālu aizpre-
cē, kas ilgu lāgu vienu drēbju ga-

balu velē.

K. Jansons, Plāņi.

32375. Uz veļas trauka nedrīkst

ar vāli sist, tad sāp vēders.

A. Salmans, Balvi.

32376. Cūkas nevar laist zem

velētavas, citādi kreklā aug utis.

M. Pelece, Cirsti.

32377. Kam no veļas netīrumus

grūt izmazgāt, tam grūts mūžs.

E. Laime, Tirza.

32378. Kuram cilvēkam grūti
melnumus no drēbēm izvelēt, tas

ir nikns.

P. Zeltiņa, Ikšķile.
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32379. Kad meitai velējoties

paliek slapjš priekšauts, tad tai

vīrs būs dzērājs. [Sal. priekšauts.]
P. Zeltiņa, Ikšķile.

32380. Ja velējoties svārku

priekša tiek slapja, tad vīrs būs

dzērājs.
H. Dravniece, Alūksne.

32381. Kad velējas un nolejas,
tad būs dzērāja vīrs.

T. Dzintarkalns, Talsi.

32382. Ja velējoties, jeb citu

tamlīdzīgu darbu darot, nolej

priekšu, tad dabūs dzērāju vīru.

A. Skuja, Vestiena.

32383. Kad jauna meita žauj

veļu un saule nespīd, tad puiši vi-

ņas nemīl.
M. Šiliņa, Rīga.

32384. Kad drēbes ir izvelētas,

tad jānomazgā mute, lai drēbes

būtu baltas.

P. Zeltiņa, Ikšķile.

32385. Pēc velēšanas jānomaz-

gā arī mute, tad esot tīras drēbes.

V. Grīva, Lubāna

32386. Kad beidz velēties, jā-

nomazgā mute, tad būs baltas drē-

bes.

E. Laime, Tirza.

32387. Pēc veļas mazgāšanas jā-

nomazgā mute, lai vīra mātei bal-

ta mugura.

E. Bērziņa, Mārsnēni.

32388. Pēc velēšanās velēkne

jānoslauka, lai valkātājs slauka

degunu.
E. Bērziņa, Mārsnēni.

32389. Meitu, kura pamet pus-

izmazgātu kreklu, brūtgāns pamet.

J. A. Jansons.

32390. Ja meita pamet pusizve-
lētas drēbes, tad to atstāj viņas

brūtgāns.
V. Saperovs, Vecpiebalga.

32391. Veļu griežot, nedrīkst

kost gabalu zobos — būs sirdīga
vīra māte.

E. Bērziņa, Mārsnēni.

32392. Ja māte, drēbes griežot,
tās sev zobos iekož, tad bērnam

mute smird.

K. Jansons, Plāņi.

32393. Godīga sieva bērna drā-

niņas un drānas ar saviem zie-

diem nekad nemazgā traukā, kur

vīrišķim jāmazgājas: šim tad vairs

nav nekādas izdarīšanas, nekas vi-

ņam vairs neizvedas.

Kuplais, Kuldīga.

Velēšanas sapnī.

32394. Kad nakti sapnī velējas,
tad dienu baras.

Aronu Matīss, Bērzaune.

32395. Kad sapnī velējas, tad

saņems vēstuli.

V. Saperovs, Vecpiebalga.

VELNA BULTA.

32396. Par velna bultu senos

laikos saukuši kādu slimību.

G. Pols, Vecgulbene.

VELNA GRĀBEKĻI (Actaea spi-

cata).

32397. Sasutinātos velna grā-

bekļos mazgājušies tie, kurus lie-

tuvēns mocījis.
R. Bērziņš, Annenieki.



Velna māte —
Velns 1943

VELNA MĀTE.

32398. Vella māte zogot kristī-

gu ļaužu bērnus nost un dodot sa-

vus vietā. [Sal. bērns, svētas mei-

tas, Laime jeb Zemes sieva, velns.]

Latviešu ļaužu draugs, 1833, 122.

32399. Velna māte pārmainot
bērnus. Pārmainītam bērnam esot

liela galva un ģīmis tāds jocīgs;

viņam nevedoties augt, viņš palie-
kot maziņš tā kā tāds krupis. Tei-

cēja pazinusi māti, kurai bijis
tāds bērns. Māte nemaz lāgā ne-

devusi ēst, bet turējusi badā, līdz

nomiris. Pārmainītais bērns jātu-
rot slotas kaktā, jāperot uz sliek-

šņa un jāmieznot tam virsū. Tad

velna mātei iežēlējoties sava bēr-

na un viņa nākot tam pakaļ. Tei-

cēja savu nekrustīto bērniņu ne-

kad neatstājusi vienu; ja bijusi

ganu diena, jēmusi maziņo līdz.

Birkvalde, Lielsatiķi.

32400. L. mājās sievai bijis pus-

otra gada vecs bērniņš. Bērns kād-

reiz viens pats dzīvojies kambarī.

Te māte sētsvidū izdzird savu bēr-

nu nejauki iekliedzamies. Kam-

barī ieskrējusi atron, ka bērniņam

atgriezta galva atpakaļ (ģīmītis uz

muguras pusi). Kambarī ieskrie-

not, mātei nācis tā kā tāds auksts

vējš pretim. Bērns augot nevarē-

jis labi paiet: panti bijuši kā sa-

lauzti. Bērnam galvu bijusi atgrie-
zusi vella māte.

A. Rozenšteine, Saldus.

VELNA SŪDS.

32401. Velns dirs jaunā mēnesī.

K. Jansons, Plāņi.

VELNS.

32402. Šai zemē daudzi domā.

ka velni ir miesīgi radījumi, ku-

riem dabiskas miesas kā cilvē-

kiem, kādēļ viņi tāpat dzīvo kā

cilvēki un arī viņu miesas un dzī-

vības uzturai ir tādas pašas vaja-
dzības kā cilvēkiem. Velniem esot

arī savas mājas: citi dzīvojot me-

žā, citi ūdenī, citi uz lauka. Ļau-
žu lādēšanā dzird jūras, meža, vē-

ja un citus velnus.

P. Einhorns, 1627.

32403. Velns varot pieņemt vi-

sādu dzīvnieku izskatu, izņemot
tikai trīs. Par līdeku viņš nevarot

pārvērsties, tādēļ ka viņa galvā
esot Kristus mocību rīki: krusti,

šķēpi, ērkšķi v. c. Par jēru viņš
nevarot pārvērsties, tādēļ ka Kris-

tus esot Dieva jērs. Par balodi

viņš nevarot rādīties, tādēļ ka Svē-

tais Gars esot nācis no debesīm

par balodi.

P. Einhorns, 1627.

32404. Šai zemē daži domā, ka

velnu un viņa ļaunos garus varot

saistīt ar vārdiem un dažādām zī-

mēm.

P. Einhorns, 1627.

32405. Šai zemē domā, ka velnu

un viņa ļaunos garus varot aizdzīt

ar vīrāku, kad to aizdedzinot un

kvēpinot. Tam pašam nolūkam

daži nēsā līdz sīpolus un ķiplokus.
P. Einhorns, 1627.

32406. Gaiļi ar dziedāšanu va-

rot padzīt velnu un viņa garus.

Tiklīdz gaiļi pret rītu sākot dzie-

dāt, viņam jāejot projām. Tādēļ
arī ļaudis tic, ka agrāki nevarot

izceļot, kamēr vēl gaiļi neesot dzie-

dājuši, jo tad varot būt droši no

velniem un ļauniem gariem.
P. Einhorns, 1627.
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32407. Velns esot melns kā

katls, tam esot ragi kā āžam, acis

kā uguns, liels līks deguns kā va-

nagam, ar plašām nāsīm, rīkle kā

prauls, liela gara aste, viena lāča

un otra gaiļa kāja.
G. Stenders.

32408. Velns esot melns, par vi-

su miesu spurains, ar platu galvu,
stāviem ragiem, sarkanām dego-
šām acīm; tam esot kuprains de-

guns, līki nagi, govs aste. Viņa
svārki esot sarkani, taisīti pēc vā-

cu modes. Tas staigājot visur ap-

kārt un pinoties ar burvjiem un

raganām, tiem naudu, labību un

citas mantas nesdams. Tas varot

acumirklī pārvērsties, kurā miesā

un sejā gribēdams: tas rāpot kā

ķēms pa kapsētām un tumsā bai-

dot cilvēkus kā spoks.

A. J. Stenders, Sērpils.

32409. Velns esot liels, sarkans

vīrs ar resnu dzelzs nūju rokā. Vi-

ņam esot vareni spārni, ka varot

īsā laikā visu pasauli apskriet.
Velns esot spalvains un ļoti nejau-
ku vaigu, viena kāja kā gailim,
otra kā lācim. Viņš esot ar kumpu
muguru, gariem ragiem, līku de-

gunu un vienu aci pierē kā bun-

duļu.

Mājas Viesis, 1862, 18.

32410. Lielais velns ir ellē ar

dzelzs ķēdēm saslēgts, un mazie

velnēni strādā apkārt šīs ķēdes

griezdami. Bet kad Lieldienā baz-

nīcā dzied: „Alelujā", tad velna

ķēdes atkal savelkas stiprāki ko-

pā. Kad reiz ķēdes velnu nožņaugs,
tad būs pasaules gals.

A. Gari-Jone, Domopole.

32411. Velns jeb smuts ir melns

vīrs ar govs kājām un ar gariem

nagiem pie rokām. Pērkona laikā

viņš pārvēršas par melnu kaķi un

slēpjas pie cilvēka. Akās viņš daž-

reiz pārvēršas par zivi. Kad sie-

viete to izvelk un grib ņemt rokā,
tad viņš pazūd.

V. Juoņus, Pustiņa.

32412. Velnam ir kazas kājas,
cilvēka ģīmis, bet ar ragiem gal-
vā. Kad noslēdz ar velnu līgumu
un paraksta to ar savām asinīm,

tad velns tam visu izdara, ko tik

vien tas vēlas, bet pēc notecējušā
laika velns sajem līdzēja dvēseli.

V. Pilipjonoks, Asūne.

32413. Velnam esot ugunīgas

acis, divi ragi pierē, viena zirga un

otra gaiļa kāja un liela aste aiz

muguras.
Lapas Mārtiņš, Rūjiena.

32414. Vecais velns ir ar trim

acīm, garu degunu, asiem gariem
zobiem, ādas cepurīti, pazeltītu
mēteli, sarkanām biksēm un mīk-

stiem zamša cimdiem un zāba-

kiem.

J. Danovskis, Dagda.

32415. Velnam esot aste un mcl-

ni zobi.

F. Brīvzemnieks, ,C6opHHKT>". 47. lpp.

32416. Velni jem raganas par
sievām un viņiem piedzimst krop-
li bērni. Kad viņi precējās, tad ir

slikts laiks; gāžas lietus, griežas
viesulis, putina sniegu v. t. t.

V. Juoņus, Pustiņa.

32417. Vīrs uzlūdzis trīs velnus

uz vakariņām. Bet velni gribējuši

apēst pašu vīru. Tad nācis Dievs

palīgā un pārvērtis to velnu, kas

daudz gaļas prasījis par kaķi. Ot-

ru velnu, kas prasījis daudz mil-

tu, Dievs pārvērtis par žurku.
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Trešo velnu, kas vēlējies toveri ar

asinīm, Dievs pārvērtis par blakti.

Trešais velns arī tūliņ pārvērties

par blakti un ielīdis sienas šķirbā.

Tāpēc arī blaktis tik nejauki smir-

dot, ka esot radušās no velna.

Teikas par Dievu, 1929, 32

(41). J. Plaudis, Dzērbene.

32418. Cik reiz cilvēks savā mū-

žā piemin vellu, tikreiz tas viņam

parādās.
K. Corbiks, Kroņa-Vircava.

32419. Ja vakara velnu piemin,
tad viņš barojas.

L. Karkliņš, Elēja.

32420. Vārdu „velns" nevar pie-
minēt, jo citādi viņš var runātā-

jam pārādīties savā īstā izskatā.

V. Juoņus, Pustiņa.

32421. Tam, kas vienmēr sakot:

~Lai tev velns", pats velns arī stā-

vot pie labās rokas, bet kas Dievu

pieminot, no tā velns stāvot tālu.

M. Miezone, Kusa.

32422. Ja bieži velnu piesauc,
tad deldējas ķēde, ar ko tas pie-
siets.

M. Poriete, Ēvele.

32423. Tad velnu varot redzēt

īstajā izskatā, kad uz to skatoties

caur zirga sakām.

Lapas Mārtiņš, Rūjiena.

32424. No dēļa jāizgriež zara

caurums un svētdien baznīcā caur

to jāskatās uz kanceli, tad pie mā-

cītāja varēs redzēt velnu kā sulai-

ni mācītājam.
L. Lupiķis, Dzelzava.

32425. Svēti cilvēki varot re-

dzēt vellu. Reiz vellam baznīcā,

grēciniekus rakstot, esot pietrū-
cis uz teļādas rūmes, velis esot

ādu stiepis ar zobiem, svētais, to

redzēdams pasmējies. Velis to tū-

līt pierakstījis. [Sal. baznīca.]

G. Pols, Baldone.

32426. Ja grib vellu satikt, tad

vajag pusnaktī nostāties uz krust-

ceļiem.
A. Korsaks, Ezere.

32427. Velni nāca pie cilvēkiem

dažādos veidos, maldināja pa nak-

tīm ceļotājus, ķircināja muižas rij-

niekus, saderēja pie kungiem un

saimniekiem par kalpiem un sane-

sa tiem bagātību, kad iepriekš bija

salīguši, ka pēc tik un tik gadiem
tiem jāatdod sava dvēsele viņiem,
un kad šāds līgums bija parakstīts
ar cilvēku asinīm, tad no šā līgu-
ma dvēseles pārdevējiem vairs ne-

bija iespējams atkāpties.

Lapas Mārtiņš, Rūjiena.

32428. Velnam esot trīs ienaid-

nieki: pērkons, vilks un pīlādža
koks. Pērkons nosperot velnu,

vilks saplosot velnu un ar pīlādža
koku varot nosist velnu, jo vienīgi
no sitieniem ar pīlādža koku velns

sajūtot sāpes.

Lapas Mārtiņš, Rūjiena.

32429. Velnu ar svina lodi ne-

varot nošaut, bet tikai ar zelta vai

sudraba lodi.

Lapas Mārtiņš, Rūjiena.

32430. Ja velnam šaun ar svi-

na lodi, tad tā lec atpakaļ un ķer

pašu šāvēju. Velnu var nošaut ti-

kai ar sidraba lodi. [Sal. ēni.]

P. Š., Rauna.

32431. Velnu varot tikai ar sud-

raba lodi nošaut.

K. Lielozols, Nīca.
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32432. Ja grib nošaut pašu ļau-
no garu, tad flinte jālādē ar dzīv-

sudrabu.

A. Zālīte, Bērzpils.

32433. Lācis ir stiprāks par

velnu un cīņā to allaž pārspēj.
P. Š., Rauna.

32434. Pērkons meklējot velnu

un velns arvien no pērkona bēgot.
G. F. Stenders, Kurzeme.

32435. Kamēr elle vēl nebijusi

gatava, Velns dzīvojis apakš ozola

saknēm alās. Vēl tagad viņš pa

tām alām nāk laukā spokoties.
P. Zeltiņa, Ikšķile.

32436. No tādas vietas, kur

kāds sevīm galu darījis jeb ātrā

nāvē nomiris, pēc septiņiem jeb

deviņiem gadiem nakts laikā stip-
ri esot jābīstas, jo tā esot nevieta

un ļaunais tur ceļa gājējus ilgi va-

dājot apkārt.
K. Šilings, 1832. g., Tirza.

32437. Velns dzīvojot lielos bez-

dibinos, kur cilvēki slīkstot.

A. Bīlenšteina rokraksts, Zaļenieki.

32438. Velli mājojot tumšās

vietās un ūdeņos, jo tie esot tum-

sības valdnieki.

G. Pols, Baldone.

32439. Velni senāk esot dzīvo-

juši rijās un gulējuši krāsns

priekšā.
G. Pols, Staburags.

32440. Velni dzīvo ellē un vāra

sveķus, kur mocīt grēciniekus.
Velni parādās zemes virsū pus-
naktī un pusdienā. Svētdienās vi-

ņi parādās tiem, kas pa mišas lai-

ku zvejo zivis, lasa sēnes jeb dara

citus līdzīgus darbus. Tiem tad arī

velni palīdzot.
V. Pilipjonoks, Asūne.

32441. Blēži... saka aizbildi-

nādamies: ~Laikam mums ļaunais

piesities, ka mums to bija darīt."

K. Silings, 1832. g., Tirza.

32442. Lāstu vārds: „Ka tev

deviņi velli!"

Ēdoles Kārlis, 1894.

32443. Izrunāt vārdu velns ir

liels grēks, tā vietā bieži saka:

ļaunais gars.
V. Pilipjonoks, Asūne.

32444. Ja kāda lieta acu priek-
šā uzreiz pazūd, ka viņas nevar

uzskatīt, tad Velns viņai ir savu

asti virsū uzlicis.
P. Zeltiņa, Ikšķile.

32445. Ja kautkas piepeši pa-

zudis, tad saka, ka velns uzsēdies

virsū.

A. Ēdelmanis, Raņķi.

32446. Ja mājā kas izgaist, tad

jādur velnam acīs: sieta acīs jādur

ar zirklēm un jāprasa: ~Atdosi, ko

paņēmi?"Tā tas jādara trīs reizes,

tad pazudušo lietu tūlīt atradīs.

A. Zālīte, Bērzpils.

32447. Ja ganos ejot kas izgaist,
tad jāgriež velnam mati: jāsaņem
rokā garākā zāle uz cintiņas, jāsa-

griež, jāuzliek akmens virsū un

jāprasa (velnam): „Vai atdosi, ko

paņēmi?" Tā tas jādara trīs rei-

zes. Tad tūlīt atradīs zudušo

mantu.

A. Zālīte, Bērzpils.

32448. Velni jeb smuti klejo ap-

kārt pa pasauli un pastāvīgi grib
ievest cilvēkus kādā nelaimē.

V; Juoņus, Pustiņa.
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32449. Velns esot atradis bran-

davīnu un arī izmācījis cilvēkus

smēķēt tabaku.

V. Pilipjonoks, Asūne.

32450. Velns gan visu zina, bet

tomēr nezina, kur sieviete katr-

reiz nazi trin.
K. Jansons, Plāņi.

32451. Velns visu zina, tikai ta

nezina, kur saimniece nazi trin.

Z. Prauliņš, Aumeisteri.

32452. Ja par velna labumu

brīnoties, tad ik uz katru vārdu

zināma tiesa viņam no bagātības

atejot nost.

LP 11, 12. P. Stauers, lecava.

32453. Velna nevajaga pie vār-

da saukt, bet par nelabo jeb kā

citādi. [Sal. vilks, čūska, bites,

vārds.]
P. Š., Rauna.

32454. Es par velnu nebēdāju,
Es velnam vārdu zinu:

Velna tēvis Indriķītis,
Velna māte Mārgrietiņa.

[Sal. mēris.]

V. Vankins, Zelgauska. LD 34119.

32455. Bērniem piekodina, ka

neesot labi velnu pie vārda saukt,
bet tas jāsaucot par ļauno jeb mel-

no kungu.
Mājas Viesis, 1862, 18.

32456. Vella vietā lietoja vār-

dus: Jupis, spoks, sātāns, nelabais

v. c.

G. Pols, Baldone.

32457. Vakarā nevajaga piemi-
nēt velnu, jo citādi velnam dilstot

ķēdes; viņš esot piekalts elles di-

benā ar ķēdēm.

O. Darbiņš, Birži.

32458. Lielais velns vienmēr

stāvot ķēdē piesiets. Tiklīdz noliek

nazi ar asmeni uz augšu, — ķēdē

robiņš. Un ja lielā ķēde pārdils,
velns spruks vaļā un pasaulē būs

pastardiena.
A. Šķere, Kurmene.

32459. Kas grib, lai viņa mājā
dzīvo labi gari, tam septiņi gadi

nevajaga piesaukt vellu.
G. Pols, Baldone.

32460. Ja tādā vietā izgadās gu-

lēt, kur velni un spoki māc, tad

jāapvelk ar nazi trīs reiz ap guļas
vietu apkārt un nazis jāuzdur galv-

galī zemē. Tad velni saka, ka gu-

lētājam ir dzelžu sēta apkārt.
J. Rubenis, Ērgļi.

32461. Ja velns piesitoties cil-

vēkam un sākot kopā staigāt, tad

jākraujot tam ar sērmūkšļa run-

gu, kur tikai pietiekot. Ja tā viņu
arī tiešām nenositot, tad tomēr

tiekot vaļā. Jeb arī esot jāsavieno-

jot trīs mieti kopā un jāsitot ar

tiem, tūliņ tai vietā palikšot tikai

asinis un ūdens.

LP V, 128. Stārķis, Lielvārde.

32462. Velnam var sist tikai ar

sēmokšļa koku un sitienus vaja-

got skaitīt tikai pa nepārniekiem:
1, 3, 5 v. t. t., bet ja skaitot arī

pārniekus: 2, 4, 6 v. t. t., tad sā-

pot pašam sitējam.
J. Kļava, Nīca.

32463. Ja velnam sit, tad iesit

pats sev. [Sal. ēni.]
P. Š., Rauna.

32464. Velnu var nosist ar cēr-

mokša rīksti, sakot: ~Še reize, še

reize!" Velns teiks: „Sit otrreiz!"

Bet tā nedrīkst darīt, jo tad velns

tiks vaļā un nositīs pašu sitēju.
A. Zālīte, Bērzpils.
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32465. Lai aizdzītu velnu, tad

durvīs vajag iedzīt sērmūkšļa

tapu.
H. Lindberga, Jaunrauna.

32466. Velns zogot nekristītus

bērniņus.
Špane, Ventspils.

32467. Bērnus pārmainot ne-

labs gars.

Kalnvagare, Ventspils.

32468. Vīns veirīts palīk par

nakti uz kluona. īlein kopnā un

guļ. Nakts vydā nazkas izruopuoj
uz kopnas un tai pīmīdz gulātuoju
sīnā kopnā, ka tys tikkū elpot

spēj. Bailēs suok klīgt un kristī-

tīs un tomā acumirklī nalobais

nušlyuk nu sīna kopnas. [Sal. lie-

tuvēns, smuts.]
Gari-Jone, Dricāni.

32469. Tepat pie kāda saimnie-

ka šuvis skrodelis. Redzot naktī

ienākam istabā melnu vīru, kurš

pajemot slotu, satinot un noliekot

uz galda. Tad pajemot sievas kus-

lo bērnu no šūpuļa —- māte biju-
si aizmigusies — un noliekot tā-

pat uz galda. Kamēr vīrs satīto

slotu licis šūpulī, tikmēr skrode-

lis pakampis slēpu īsto bērnu un

turējis pie sevis, skaitīdams tēva

reizi un dažādus bībeles vārdus.

Nelabais gars, neatrazdams vairs

bērnu, iesaucies tik „v" un pazu-

dis. Tad skrodelis devis mātei pa-
domu, lai tik cērt kaklu nost tā-

dam bļāvām. Māte negribējusi, bet

kad skrodelis visu notikumu iz-

stāstījis, bijusi ar mieru. Kā skro-

delis uzlicis uz slieksni un cirtis,

tā bērns atkal palicis par vecu

slotu.

Kalnvagare, Ventspils.

32470. Mājas, kur saimniece bi-

jusi satinusies, atnācis nabags un

nolicies vakarā uz mūrīša gulēt.
Te nakti viens ienākot, paskato-
ties un sakot, ka vēl nevarot bērnu

dabūt. Pēc kāda laika ienākot otr-

reiz un sakot, ka nu varot. Izgājis
ārā un cirtis namā kaut ko! Pa to

starpu nabags pajēmis saimnieces

bērnu, savīstījis kaut kā no drā-

nām citu un ielicis vietā. lenākot

tas no nama, pajemot nabaga ie-

likto bērniņu un atstājot savu tur.

Bet šis briesmīgi bļāvis. Nabags
licis krāsni izkurināt un teicis, lai

viņam tik iedodot šo bļāvu. Kā

pajēmis, tā iesviedis krāsnī, kur

tas pārvērties bērza pagalē. Na-

bags tad atdevis mātei īsto bērnu,

sacīdams: „Še tas, rau, jūsu bēr-

niņš!" Saimniece aiz pateicības
vairs nelaidusi nabagu projām, bet

paturējusi savā sētā, kamēr miris.

K. Pētersons, Raņķi.

32471. Budēļu vakarā visi mā-

jenieki aizgājuši budēļos; paliku-
sies mājās tikai saimniece ar savu

nesen piedzimušo meitiņu. Te

saimniece redz ienākam ciemiņa

puisi kā budēli. lenācējs dziedājis:

Tu nezini, saimeniece,

Ko vajaga budēlime:

Cāļa gaļu, pēļu gultu,

Jaunu meitu klat gulēt!

Saimniece pajēmusi bērniņu un

pa jokam teikusi: „Še jauna mei-

ta klāt gulēt!" Budēlis izrāvis bēr-

niņu mātei no rokām un uzskrē-

jis uz istabas augšu. Māte tikai

vēl dzirdējusi savu maziņo iebrē-

camies. Otrā rītā atraduši bērniņu

pažobelē nost (pagalam). Atnācējs

nebijis vis ciemiņu puisis, bet

kāds jopķis (ļauns gars).

K. Raņķi.
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32472. Kad zirgam ir veļa kauls,

tad tur jāpiesien rupucis klāt.

[Sal. miroņa kauls.]

P. Zeltiņa, Ikšķile.

32473. Ja zirgam kājā iemeties

miroņkauls, tad tas pēc saules jā-

apspaida ar sakarsētu arkla vēr-

stavu.

A. Bērziņa, Aloja.

32474. Lai zirgam izdzītu veļa
kaulus, tad jāmazgā ar tām zie-

pēm, ar kurām mazgāts mirons.

L. Reiteris, Lubāna.

32475. Veļa kaulu var nodzīt,

kad to apriebj ar maitas kaulu,

kuru tad atkal noliek vecā vietā

kā bijis.
J. Jaunsudrabiņš, Nereta.

32476. Tā saukto miroņa kau-

lu, ko dabū no miroņiem, dziedē

ar to zemi no tā miroņa kapa, kas

vainu būtu uzlaidis.. Zemes liek

ūdenī un mazgājas, vai dzer ar

brandvīnu, apmazgājot rokas,

krūtis, muti un miroņa kaulu. Je-

mot zemes no kapa, tur jāatstāj
zieds. Ja pēc tādām zemēm iet

kāds nezinātājs, tam var uznākt vi-

sādas nelaimes, var saraut visus

locekļus.
Latv. konv. vārdnīca, 15451.

32477. Veļa kauls jāapraiba ar

miroņa kauliņu, ar naudu vai citu

kādu lietu, kas kapos atrasta, un

jānoliek atkal vecā vietā.

K. Miļnus, Zeime.

32478. Kad zirgam iemetas ve-

ļa kauls, tad jādabū kāds vecs

kauls un jāapgriež veļa kaulam

trīs reiz apkārt. Tad kauls, nevie-

nam neredzot, jāaiznes atkal vecā

vietā atpakaļ un jānoliek gluži tā-

pat ka bijis, tad veļa kauls pama-
zām izzudīs.

A. Salmans, Balvi.

32479. Kad bērnam veļa kauls

vai veļa augons (pirmais ciets, otrs

mīksts) — visvairāk pie locekļiem
— mazgā ar ziepēm, ar kurām mi-

ronis mazgāts, un aptin ar līķa lu-

patu.
Špāne, Ventspils.

32480. Veļa kauls jāapspaida ar

saspiesto zemi, kas sakrājas zir-

gam pakavu starpā un pēc izkrīt.

Tāpat jādara ar ecējot izkritušu

un uz lauka atrastu ecēšu tapu,

kura, kā arī zirga pēda, jānoliek
atkal vecā vietā.

K. Miļnus, Zeime.

32481. Vecā laikā, piektdienas
vakarā, jāpagriež veļa kauls pret
mēnesi un jāvelk ar pirkstu ap-
kārt. Ja veļa kauls neizzūd, tad

tas pats jāatkārto nākošo reiz tā-

dā pašā vakarā. Ja vēl neizzūd, tad

tas jāatkārto vēl trešo reiz.

J. Zemīte, Ventspils.

32482. Lai veļa kauls izklīstu,
tad jāsit tam stipri ar dzelzi virsū.

K. Miļnus, Zeime.

VEĻI.

32483. Vecie cilvēki zina daudz

stāstīt par vecajiem. Par vecajiem
tie dēvē mirušu cilvēku dvēseles

jeb garus, kuri gadā divi jeb trīs

reizes apmeklējuši dzīvajos, atnes-

dami saviem bijušiem draugiem
svētību, bet naidniekiem ļaunumu.

Vecaji bijuši cilvēku izskatā, iz-

mērcētas linu saujas lielumā; viņu

staigāšana bijusi visvairāk pa grāv-

jiem, gar ceļa malu, kā arī gar

sētmalām. Vārds „vecaji" cēlies no

tā, ka visiem bijis vecs, gandrīz
vienāds izskats. Vecaji jeb paurīši
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bijuši neredzami gari, bet redzēt

tos katrs dabūjis, kad tik mājas

čukura galā jāšus uzsēzdamies, uz-

bāzies aramās sakas kaklā, aizsē-

jies sietiņu priekš acīm un tad at-

muguriski skatījies pret kapsētu,

no kuras puses tie arvien ceturt-

dienas un piektdienas vakaros at-

nākuši un kurp sestdienas vakaros

atkal aizgājuši. Vecaju atnākšana

notikusi Mārtiņos, Ziemassvētkos

un Vastlāvjos.

Etn. 1891. I, 62. Fr. Kalniņš,

Liepupe.

32484. Veļi paši esot miroņu

dvēseles, kuras melnā kamolā sa-

tinušās veļoties tumšās naktīs gā-

jējiem uz kājām. Reiz kāds vīrs

gājis tumšā naktī uz riju. Ejot tam

sācis velties uz kājām melns ka-

mols (velis), un vēlies tā projām,
kamēr ievēlies rijā. Vīrs no tam

tā pārbijies, ka palicis tūdaļ slims

un pēc maz dienām nomiris.

M. Šimiņš, Brukna.

32485. Veļi katru gadu veļu lai-

kā sapulcējoties zemes apakšā un

apspriežot, kas pagājušā gadā da-

rīts un kas nākamā gadā darāms.

Viņi arvien pārrunājot par saviem

piederīgiem, kas vēl dzīvi. Bet lai

izzinātu, vai piederīgie labi dzīvo,

tad veļi veļu laikā dažreiz izklīs-

tot pa druvām, ēkām un visiem

kaktiem, pat gultas cisas izokšķe-
rējot un naudas krātuves pārrau-

got. Tā ložņādami veļi smalki no-

klausoties, ko ļaudis runā. Mīļiem
piederīgiem viņi arī iečukstot la-

bus padomus ausīs. Vecās drēbēs

veļi negribot apkārt staigāt, kādēļ

viņiem vajagot dot labu apģērbu.

S. Hāze, Talsi.

32486. Ja rudens vakaros kaķi

ņaud, tad veļi staigā apkārt pa

mājām.
M. Macpane, Alsunga.

32487. Veļus Smiltene sauc par

ēniem, māžekļiem un mānikļiem.

P. Š., Smiltene.

32488. Pie pirts lodziņa jāpie-
liek kārts, lai veļi labāk tiek

iekšā.

A. Vilciņš, Līgatne.

32489. Pa rudens vakariem ne-

vajaga pārāk stipri runāt, jo tad

varot iztraucēt veļus.
K. Corbiks, Kroņa-Vircava.

32490. Ēdiens, ar ko baroti ve-

ļi, jādod slimam kustonim, tad

tas paliks vesels.

T. Cimdiņa, Ķoņi.

32491. Tos traukus, no kuriem

ir veļi ēduši, nedrīkst mazgāt ar

akas ūdeni, jo tad šis ūdens būs

rūgts un nelietojams.
A. Mūrniece, Cēsis.

32492. Veļiem jāliek rija ēdiens,

lai tie atnestu svētību.

M. Ezertēva, Cirsti.

32493. Velēniešiem esot arī ci-

tādi ēdieni, piem., sutnes no smil-

tīm.

P ... ters, Odziena.

32494. Lietiņš bija saulītē: ve-

lēnieši kāzas dzēra. Mans bāliņš

jauns nomira, veļās ņēma līga-

viņu.
LD 27798—800.

32495. Ja sienu, pa kuru vēlu-

šies veļi, aiznes uz pļavu, tad nā-

košā gadā būs laba zāle.

T. Ķengā, Jelgava.
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VEĻU LAIKS.

I. Garu dienas

32496. To laiku no Miķēļa līdz

Mārtiņam, kad garus mielo, sauc

Kazdangā par iļģu laiku, Valtai-

ķos par garu laiku, Puzē par ķau-
ķu laiku, Zemītē par pauru laiku,

Limbažos par paurīšu laiku. Šis

garu laiks iet četras nedēļas un

to tura par svētu laiku.

A. Bīlenšteina rokraksts,
1862. g.

32497. Ap Bērzauni veļu laiks

iesākās deviņas dienas priekš Mi-

ķēļiem un beidzās deviņas dienas

priekš Mārtiņiem.
Aronu Matīss, Bērzaune.

32498. No Miķeļiem līdz Mārti-

ņiem tos pirmdienu vakarus cieti

svin par garu vakariem; un to

visu svēto un visu dvēseļu dienu

tik labi cieti svin un tad tos ga-
rus izvada.

No Kolkas jūrmalas. „Ziņas
un stāsti par Dieva valstības

lietām." 1852, IV. Aizliegts iz-

devums.

32499. Gariņu jeb vecīšu laiks

iesācies deviņas dienas priekš Mi-

ķēļiem un beidzies deviņas dienas

priekš Mārtiņiem.

Etn. 1891, I, 59. R. V. Bēr-

ziņš, Nītaure.

32500. Veļu laiku, novembra

mēneša miglas, sauc pie mums

par garu laiku, gariņiem, arī ga-
riem.

R. Straudovskis, Lielplatone.

32501. Ap Bruknu veļu laiku

skaitīja no Mārtiņiem līdz jau-
niem Ziemas svētkiem. (12. dcc.)

M. Šimiņš, Brukna.

32502. Vecumnieki skaitīja ve-

ļu laiku no Mārtiņiem līdz 12.

decembra dienai.

M. Ziķēns, Vecumnieki.

32503. Garu dienas ir deviņas:
no 1. līdz 9. novembrim.

H. Skujiņš, Aumeisteri.

32504. Mūsu tēvu tēviem bija

gan arīdzan svētas dienas, kā tās

Dieva dienas, kur tie tiem gariem

to nomirušu upurēja.
W. Maczewski. Spr. grāmata,

1793, 90.

32505. Kad rudenī ir pabeigti
visi lauku darbi, tad svētī rude-

nājus. Katram dzimtas loceklim

tad jākauj gailis jeb vista, bet

sveši cilvēki tur nevar būt klāt.

P. Š., Preiļi.

32506. Kad rudeni vilki gaudo,
— sācies veļu laiks.

M. Rullē, Lubāna.

32507. No Mīkāļa līdz Mārti-

ņam mānekļi (māņi Aumeisteros)
staigājuši pa ceļiem.

H. Skujiņš, Smiltene.

32508. Pēc Miķēļiem pa nedēļu

jāsvētī četri otardienas vakari,

pirmdienai izejot, veļiem par go-

du. Kas šinīs vakaros strādā, tam

uzmetas veļu utis visur, kur tik

aug spalva, sevišķi uzacis tās no-

ēd. Tās ir mazas kā smiltis un

arī lielas baltas.

Mucukalns, Stende.

11. Veļu mielošana.

32509. Veļu-laiks, zemlika, jeb
Dieva - dienas tika svinētas četras

nedēļas, no 29. sept. līdz 28. ok-

tobrim. Šai laikā nedarīja nekā-

da darba, sevišķi nekūla labības,
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domādami, ka veļu laika kulta

labība nedīgst.

Viņi sataisīja visādus ēdienus

un nolika tos zemē atsevišķā rū-

pīgi izslaucītā istabā. Vakarā tur

iegāja mājas-tēvs ar degošu skalu

rokā un sauca skaļā balsī savus

mirušos vecākus, radus un drau-

gus, lai tie nāktu ēst un dzert. Ja

skala turētājs dabūjis kādu garu

redzēt, tad domājuši, ka tam drī-

zumā jāmirst. Kad nu vērojuši,
ka uzlūgtās dvēseles jau bijušas

paēdušas, tad saimnieks pārcirtis
skalu ar cirvi uz sliekšņa un licis,

lai gari iet atkal atpakaļ, bet lai

neiet pār tīrumiem.

C. Tetsch, Curlāndischer Kir-

chen-Geschichte, 1767, I, 32—33.

32510. Latvieši svin svētkus

mirušajām dvēselēm par piemiņu
no trim līdz piecām nedēļām, ie-

sākot Miķēļa dienu. Šai laikā ne-

viens vakaros nestrādā. Kā paliek
tumšs, tūliņ iet visi gulēt, lai ne-

traucētu senču garus, kas tad

staigājot pa viņu mājām. Pat ja
dzird troksni klētīs un staļļos, vi-

ņi nerīda suņus, ko, zināms, prot
izlietot zagļi sev par labu. Pēdē-

jā svētku vakarā tiek daudz

dzerts, bet arī gariem nolikts

bagātīgi klāts galds priekšistabā,
kur aizdedz arī skalu vai sveci,

no kā dažreiz izceļas ugunsgrēks.
Prātīgākie latvieši gan par to ie-

rašu smejas, bet taisa svinības

tomēr līdz.

J. Petri, Neuestes Gemāhlde

von Lief- und Ehstland, 1809,

32511. Zemlika jeb veļu laiks

iesākās ap mūsu Miķēļa dienu un

pastāvēja veselas četras nedēļas.
Šinīs dienās tie baroja un pamie-

loja savu mirušu draugu dvēse-

les, tam visādus ēdienus un dzē-

rienus uz kapiem nesdami.

Latv. Avīzes, 1845, 37.

32512. Mirušo dvēselēm tiek

sevišķi svētki svinēti, kur ikkatru

sauc vārdā un uzaicina ēst un

dzert. Pēc dažām stundām viņas
atlaiž un lūdz mājai un laukiem

nekaitēt, bet tos sargāt un par

tiem gādāt.
K. Rusvurms, Baltische Mo-

natsschrift, 1861, 141.

32513. Augstākie svētki tiem

bija zemlika un veļu laiks, kas

sākās ap mūsu Miķeļa dienu un

četras nedēļas kļuva cienīts. Tad

baroja un apmieloja savu miroņu
dvēseles, tām visādu ēdamo un

dāvanas nesdami uz kapiem.

K. Šulcs. Kurzemes stāstu

grām., 1832.

32514. Veļu laiku Latgalē sauc

par tēvu dienām un paminkām.
Tās rīkojuši visi pēc kārtas. Ja

oktobra mēnesī visi vēl nepaspē-
juši sarīkot, tad to darījuši vēl

līdz Ziemassvētkiem.

Uz tēvu dienām saaicinājuši ra-

dus un kaimiņus, dziedājuši psal-
mus un dzēruši alu. Viesi gulēju-
ši arī pa nakti turpat, vismaz kā-

da daļa. Rītā atkal dzēruši alu

un pieminējuši arī mirušos, pir-
mā kārtā tēvu un māti. Senāk

tēvu dienās nesuši ēdienus uz ri-

ju vai pirti un rītā gājuši skatī-

ties, vai mirušo dvēseles ir ēdu-

šas. Ja ēdieni bijuši noēsti — ko

varbūt izdarījuši kādi nebēdnieki,

suņi vai žurkas — tā bijusi laba

zīme, jo tad mirušie bijuši mierā.

Ja ēdieni nebijuši aizkārti, tad

licēji bijuši bēdīgi, domādami, ka

mirušie neesot ar ko apmierināti.

B. Eriņa, Latgale.



Veļu laiks 1953

32515. Bijušas tādas dienas,

kad māžekļus aicinājuši un baro-

juši.
H. Skujiņš, Smiltene.

32516. Mācītājiem un priekš-
niecībai vairs nebūs ciest šīs ze-

mes zemnieku pagānu laiku māņ-

ticību, pēc kuras no Miķēļa līdz

visu dvēseļu dienai notika bezdie-

vīgā dvēseļu mielošana (Dwessel-

Meley), kad viņi savās mājās de-

va mirušiem sentēviem, draugiem
un radiem ēdienu un dzērienu,

un visu Svēto dienā dvēseles tīrī-

šana un mazgāšana.

Kurlāndische Kirchenordnung,
1570.

32517. „Inducti similiter a no-

stris variis m locis, ut a supersti-
lione quadam desisterent epulum

praebendi animis mortuorum pa-

scendis; quo pro suis quisque opi-
bus apparato cibo effundit primo

aquam sub mensa, tum cochlearia

erigit m patinis, tum deinde et ce-

reas inter prandendum etiam me-

dia luce accendit, ad extremum ad

tumulum escis mortui nomen per

sortilegium inclamat escasque re-

linquit m vasculis, ut noctu mor-

tuorum animi prodeuntes habe-

ant quo sese alant, cum interim

praesto sint canes et quae parāta
sint devorent, illi vero confecta

putent ab animis."

„Tāpat mūsējie viņus dažās

vietās pamācīja, lai viņi atmestu

kādu māņticību: mirušo dvēse-

lēm dot ēdienu, kur katrs kā spē-

dams sataisa ēdienus un vispirms

izlej pagaldē ūdeni, tad ieliek

stāvu bļodās karotes, tad ēdot aiz-

dedzina gaišā dienā vīrāku un

vasku sveces, pēdīgi aiznes ēdie-

nus uz kapu, pēc zīlēšanas pie-

sauc mirušā vārdu un atstāj tur

traukos ēdienu, lai naktī mirušo

dvēseles pārnākdamas varētu ēst.

Par to laiku tur jau gadās suņi,
kas ēdienus norij; bet viņi domā,
ka dvēseles tos apēdušas."

Rīgas jezuīti no Latgales,
1598. g.

32518. ~Die vero animarum m

domos suas animas suorum ad-

vocantes nominatim quamlibet

paratoque prandio eis exprobrant,

quod ab eis non fuerint defensi

a bestiis, tonitruis et aliis damnis;

quo facto proponunt eis panēm

cum cerevisia, invisibiles tractan-

tes; quae tandem m ignem abji-
cientes scopis domum undique ver-

runt, animas accersitas inde ex-

pellentes; arreptaque securi hinc

inde parietēs domus secant, ne

quae alicubi haereant. Quibus hoc

modo puisis, ipsi sine mensura

ethnico more epulantur."

„Dvēseļu dienā viņi aicina sa-

vās mājās savēju dvēseles, sauk-

dami katru vārdā, un sataisījuši
maltīti pārmet tām, ka neesot

sargājušas no meža zvēriem, no

pērkona un citām nelaimēm: pēc
kam viņi tām piedāvā maizi un

alu, cienādami neredzamās dvē-

seles. Pēdīgi viņi met visu ugunī

un izslauka māju no visām pu-

sēm ar slotām, dzīdami pieaici-
nātās dvēseles atkal projām. Tad

ar cirvi viņi šur tur aizcērt mā-

jas sienas, lai dvēseles kur nepa-

liktu karājamies. Kad nu viņas
ir tā aizdzītas, tad viņi paši dzīro

bez mēra pēc pagānu ierašas."

Rīgas jezuītu ziņojums no

Latgales, 1606. g.

32519. ~Quotannis suorum ata-

vorum avorumque singuli singu-
los vocantes nominibus propriis,
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memoriam obire consueverunt,

idque mense Novembri, circa

commemorationem omnium fide-

lium defunctorum. Utuntur au-

tem his ritibus, calefaciunt bal-

nea, scopis mundantes, apponen-

tes animabus eorum cibum et po-

tum, existimantes eas egere illa

refectione cibi potusque, ut m

hac vita. Übi autem ad vesperam

usque cibus permanserit illaesus,

alloquuntur animas his verbis:

Animae carissimae, ecce nos trac-

tavimus vos pro posse nostro,

aequi consulite et finite nos per
hunc annum usque anno sequenti

redeunte, anniversario dievos su-

mus pāri liberalitate tractaturi.

Quibus dictis cibum potumque

appositum animabus, m aedes

suas deferentes, ipsi consumunt

Alii m sepulcris et monumentis

suorum, cibum et potum anima-

bus apponentes, eosdem obeunt

ritus."

(Katru gadu viņi ir ieraduši

pieminēt savus vectēvus un sen-

tēvus, saukdami tos vārdā, kas

notiek novembra mēnesī ap visu

mirušo ticīgo dvēseļu piemiņas
dienu. Tiek ievērotas šādas svi-

nības: kurina pirtis, izslauka tās

ar slotām, ceļ viņu dvēselēm

priekšā ēdienu un dzērienu, do-

mādami, ka tām vajaga atspir-

dzinājuma ar ēdienu un dzē-

rienu, tāpat kā šai dzīvē. Bet

ja līdz vakaram ēdiens paliek ne-

aizkārts, tad uzrunā dvēseles ar

šādiem vārdiem: ~Dārgās dvēse-

les, šeit mēs jūs esam mielojuši,
cik spēdami, palīdziet taisnīgi un

vadiet mūs par šo gadu līdz nā-

košam gadam, kad pieminamā
dienā mēs jūs atkal mielosim ar

tādu pašu labvēlību." To teikuši,

viņi dvēselēm nolikto ēdienu un

dzērienu nes uz savām mājām

un paši nolietā. Citi nes ēdienu

un dzērienu uz savu piederīgo

kapiem un noliek to dvēselēm ar

tādām pašām ceremonijām.)

D. Fabrīcijs, 1610.

32520. Mirušo dvēseļu mielo-

šana notiek četras nedēļas, no

Miķēļa dienas, 29. septembra, līdz

Sīmaņa un Jūdasa dienai, 28. ok-

tobrim. Šo laiku sauc par veļu
laiku, zemliku jeb Dieva dienām.

Tad viņi tikai ēd un dzer un ne-

grib strādāt nekādu darbu, seviš-

ķi nekuļ labības, domādami, ka

tad kulti graudi neder sēklai, jo

viņi nedīgstot. Viņi tic, ka veļu

laiku nesvētījot, viņiem nebūšot

nekāds labs gads, bet gan neraža

un bads.

P. Einhorns, vairāk rakstos,
1627—1696.

32521. Katru gadu oktobra mē-

nesī viņi izrīkojuši mirušo dvē-

seļu mielojamos svētkus, kad sa-

taisījuši visādus ēdienus, nolikuši

tos kādā istabā zemē. Tur ie-

gājis pats saimnieks un, rādīdams

mirušiem uguni, saucis viņus pie
vārda un aicinājis ēst un dzert.

Ja šis uguns rādītājs esot redzējis
kādas dvēseles, tad viņam tai ga-

dā bijis jāmirst; ja viņš nekā ne-

redzējis, tad viņš vēl droši visu

gadu nodzīvojot. Kad nu domā-

jis, ka dvēseles jau diezgan ēdu-

šas, tad viņš uz sliekšņa pārcirtis
ar cirvi uguns rādāmo skalu, un

licis dvēselēm, lai tās ietu savu

ceļu, jo esot diezgan ēdušas un

dzērušas. Bet lai ejot pa ceļu,
nevis pa rudzu lauku, ka nesami-

not saknes un lai nākamā gadā
neizceltos neraža.

P. Einhorns, 1649.
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32522. Nītaurē zemnieki mielo

mirušas dvēseles un nevar tikt

atradināti.
Baznīcas vizit., 1640.

32523. Alūksnē ļaudis bieži

ziedojuši uz kapiem mirušo dvē-

selēm. Tā, piem., Pēteri Cempi ap-

sūdzēja baznīcas revidentu priek-
šā, ka pirmā Lieldienas dienā tas

upurējis mirušiem ēdamo un dze-

ramo. Nopratināts viņš atzinās,

ka to darījis tādēļ, ka viņam zir-

gi sasirguši un sprāguši, un to

tam ieteikuši burvis Valldorps no

Litenes un kāda veca sieva Anna

pie Gulbenes. Bez Pētera Cempes

turpat vēl upurējuši arī daži citi

ļaudis. Viņi likuši uz kapiem

maizi, olas un alu, un sacījuši

pie tam: „Veci ļaudis, palīdziet
zelt labiem miežiem un rudziem,

augt labiem zirgiem un lopiem!"
Visiem apsūdzētiem, kā pārkā-

pušiem svētā Lieldienas dienā

Dieva baušļus un kristīgo pienā-
kumus, piesprieda pa pieci pāri

žagaru un publisku grēku nožē-

lošanu baznīcā.

L. Sloka, Latvijas Vēstnesis,

1924, 145. 1691. g. baznīcas re-

vīzijas prot.

32524. Straupē ikgadus visu

dvēseļu dienā ziedoja mirušiem.

L. Sloka, Latvijas Vēstnesis,

1924, 145. 1744. g. baznīcas re-

vīzijas prot.

32525. Viņu slavenākie svētki

ir bijuši tie, kur viņi mirušo dvē-

seles mielojuši, un kurus saukuši

par Dieva dienām. Tai laikā viņi
nav strādājuši, bet tikai ēduši,

dzēruši un dziedājuši mirušiem

par godu visādas dziesmas. Kad

vācieši viņus uzvarējuši, tad viņi
šinīs svētkos savās dziesmās vēlē-

juši mirušiem laimi viņu miera un

labklājības dēļ, bet nolādējuši sa-

vu stāvokli un smago jūgu, kādā

viņi caur vāciešiem nokļuvuši.
C. Kelch, Lieflāndische Hi-

storia, 1695, 28.

32526. Starp tiem svētkiem, ko

vectēvi svinējuši, ir papriekšu tās

Dieva dienas, kad viņi tās dvēse-

les to nomirušu baroja un tām

par godu visādas dziesmas dzie-

dāja.
J. F. Bankavs, Sprediķu grā-

mata, 1725. g.

32527. Tā top tas
. . . vēl no

dažiem cienīts, ka tie tiem miro-

ņiem un gariņiem ēdienus izliek.

W. Maczewski, Spr. grāma-
ta,! 793, 93.

32528. Lazdona tiek vel visu

svēto dienā dvēseles mielotas.

Baznīcas vizit., 1775.

32529. Lielākā daļa latviešu un

igauņu tur katru gadu otrā no-

vembrī mirušiem par godu klusus

svētkus. Mirušo dvēseļu mielo-

šanai viņi uzliek naktī ēdienus

un priecājas, ja mana, ka kas ir

ēsts. Par visu to nakti stāv dur-

vis un arī logi vaļā.
A. W. Hupel, Top. Nachrich-

ten, 1777, 11, 144.

32530. Šie svētki iesākas ar

Miķēļa dienu un velkas trīs, citos

apgabalos piecas nedēļas. Par šo

laiku netiek nevienā zemnieku

mājā vakaros strādāts. Kā paliek
tumšs, tā visi iet gulēt, bet ceļas

agri augšā, lai pabeigtu nokavē-

tos darbus. Naktī visiem vajaga
būt klusu, lai netiktu traucētas

mirušo dvēseles, sauktas par pau-

riem jeb iļģiem, kas šai laikā stai-

gājot pa savām agrākām mājām.

Viņi nākot vakaros no kapsētām
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un ejot uz rīta pusi atkal atpakaļ.
Ja arī dzird troksni klētīs, staļļos
un kūtīs, nedrīkst pucināt suni, ko

gluži labi prot zagļi izlietot. Pē-

dējā svētku vakarā tiek sevišķas
dzīres sarīkotas, kur ļoti daudz

tiek dzerts.

Priekšnamā, rijā jeb pirtī vēl

klāj savu galdu gariem, kur sa-

liek ēdienu, aizdedz sveces un tad

paši iet gulēt. Tur tad sanāk na-

bagi, kas šos ēdienus apēd. . .
Rītā saimniece dzen savus garus

atkal pie miera. Viņa staigā vis-

apkārt ar vienu aizdegtu skalu un

dzenā garus ar otru skalu. Tā

viņa apstaigā visas ēkas. Arī uz

kapiem tai laikā notiekot dzīva

kustība. Lai gari, pa naktīm stai-

gādami, atrastu tumsā ceļu, tad

uz kapiem noliek skalu saini.

Daži latvieši gan paši smejas par
to ierašu, šos svētkus viņi tomēr

svētī.

W6chentliche Unterhaltungen,
1895, 200—204.

32531. Rudens laikā lielas dzī-

res sataisa un mirušos sauc pie

vārda, lai nāk, lai ēd un dzer; un

kad domā, ka viņi labi piepildī-

jušies, tad ar slotām un kokiem

atkal izdzen no mājas laukā.

K. Silings, 1832. g., Tirza.

32532. Zemlika mēnesī viņiem

[latviešiem] augstāki svētki bija,
kas četras nedēļas pastāvēja. Tad

apmieloja miroņu dvēseles. Arī

nesa ēdienu un dāvanas uz ka-

piem.

[Viens ceļotājs redzējis svešā

sētā, ka] nama un istabas durvis

visas vaļā un galds ar ēdienu ap-

krauts. Saimniekam un visiem

mājas ļaudīm rungas bija rokā,

tie stāvēja ap galdu_ un rungas

cilādami kliedza: „Ediet, ēdiet.

vecie, cita, cita drīz projām!"

Pēdīgi tie ar rungām sizdami un

uz durvīm it kā mušas dzīdami,

dzina laukā, un tad visas durvis

atkal aiztaisīja.

Latviešu Jaužu draugs, 1833, 171.

32533. Gari tiek sagaidīti pirm-
dienas vakarā pēc Miķēļa. Tai va-

karā liek galdā gaļu, brandvīnu,

alu un aizdedzina sveci. Viss tas

paliek uz galda līdz nākošam rī-

tam un tā ir garu uzņemšana. Ga-

ru laiks tiek svētīts četras nedē-

ļas. Šā laika pirmdienās nedrīkst

galvu sukāt ne arī jaunu kreklu

apvilkt. Kas to neievēro, tas dabū

veļu utis. Kad laiks pagājis, tad

ceturtā nedēļā trešdienas vakarā

klāj atkal galdu un aizdedz sveci

uz visu nakti. Citi klāj galdu arī

rijā jeb pirtī. Visos nama kaktos

noliek tīru ūdeni, lai nerastos ak-

las vistiņas. Trešdienas rītā gaiļos

pieceļas visi mājas ļaudis, sēžas

pie galda, paēd un iet priekš gais-

mas gulēt. Tai rītā neviens ne-

drīkst priekš saules nekā darīt.

Tad sanāk visu to ļaužu gari, kas

tai mājā ir miruši, paēd un ar sau-

les lēkšanu aiziet atkal uz savu

miera vietu. Tad pieceļas mājas

ļaudis un izvada garus no mājām.
Tā tas ticis katru gadu pēc kārtas

izdarīts.

A. Bīlenšteina rokraksts, 1862, Puze.

32534. Iļģus uzņem jeb sāk svē-

tīt ceturtā oktobrī un tā svētī līdz

pirmajam jeb trešajam novemb-

rim. Uzņemšanai liek galdā svies-

tu, maizi, alu un aizdedz sveci, kas

tad deg visu cauru nakti. Iļģu lai-

kā pirmdienās pēc saules lēkša-

nas vairs nedrīkst strādāt. Iļģu
aizvadīšanai kauj aitas un cūkas,

kuru gaļu vāra pirmā un trešā

novembrī un ēd priekš gaismas
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aušanas. Dienai sākoties, ēdiens

jāatstāj galdā un pašiem jāiet gu-

lēt, lai iļģi bez aizkavēšanās varē-

tu pagodēties. Šajos divos rītos

varot viņus nevien redzēt, bet arī

dzirdēt viņu runas, ja istabas

griestos izurbjot caurumu, uzliekot

tur augšpēdu zirga silksi un tad

pa to caurumu skatoties. Bet kas

to dabūjot redzēt, tam tūliņ jā-
mirstot.

A. Bilenšteina rokraksts, Kazdanga.

32535. Garus svin piecas nedē-

ļas, astoņas dienas pēc Miķēļa ie-

sākot un astoņas dienas priekš

Mārtiņa beidzot. Sākumā un bei-

gās nestrādā vienu veselu jeb
arī pus dienas. Šai laikā kat-

ru vakaru noliek piena spainīti ar

tīru ūdeni un tīru dvieli ko dvē-

selēm mazgāties, kas tai laikā ap-

kārt staigājot. Garu laika iesāku-

mā un beigās klāj dvēselēm ba-

gātu galdu, un mājas ļaudis aiziet

uz pirti, kamēr dvēseles ēd. Ja

ēdieni nav aizkārti, tad saka, ka

gari neesot bijuši izsalkuši. Stās-

ta, ka reiz piķieris, no medībām

nākdams, iegājis ar saviem suņiem
istabā, kur gariem bijis ēdiens sa-

likts. Suņi visu to noēduši, bet

ļaudis runājuši, ka gari bijuši ļoti
izsalkuši.

A. Bīlenšteina rokraksts, Saka.

32536. Vecos baro ar gaļu un

ar grūsli, ko taisa no zirņiem, ka-

ņepēm un dažādiem miltiem.

Ēdienus noliek istabas vidū zemē,

bet gaļu sviež arī uz krāsns. Vecos

aicina, dauzīdami ar cirvja pieti
pie sienām. Ko Veļu māte atstā-

jusi, to tad apēd mājas ļaudis.
A. Bīlenšteina rokraksts, Lubāna.

32537. Kad vecos baro, tad ie-

nes mālus istabas vidū, sataisa

kaudzīti, nokauj sivēnu un cep

plāceņus. Visu to apliek ap mālu

kaudzīti. Tad ņem skalus, aptin

ap to pakulas, aizdedzina un viens

pret otru turēdami saka: „Veciem

bārda svilst!"

A. Bilenšteina rokraksts, Lubāna.

32538. Garu laikā, no Miķēļa
līdz Mārtiņam, dod mirušo dvēse-

lēm gaļu un alu, noliekot to rijas,
klēts jeb kūts vidū. Šai laikā ne-

met cūkas aizgaldā, jo tad tās ne-

barojoties, bet midzeni vien rokot.

Špīss, Zemīte. A. Bīlenšteina

rokraksts.

32539. Rudenī dod mirušo ga-

riem putru un gaļu, uzliekot to

uz rijas krāsns.

Cimze, Limbaži. A. Bīlen-

šteina rokraksts.

32540. Pirtī pie maza lodziņa

stāvēja mazs galdiņš, apklāts ar

rupju tīru galdautu. Vidū bija uz-

likta liela bļoda ar vārītu putru,

un blakus div mazākas bļodas ar

vārītu un žāvētu gaļu. Pa starpām

stāvēja rudzu un miežu maizes

šķēles un koka kannas ar alu un

medu. Galda malā bija uzstādīti

desmit lēzeni koka trauki un beņ-

ķi visapkārt ar krēslu priekšgalā.
Katrā vietā bija noliktas drēbes

un klons nokaisīts ar salmiem.

Kaktā aiz durvīm stāvēja koka

vanna ar ūdeni un garš dvielis ka-

rājās līdzās; turpat bija arī pera-

mā slota un suseklis. Vecais An-

drejs nosēdās krēslā un apskatīja
saliktos ēdienus. Tad viņš piecē-
lās, noplēsa kādus skalus un pa-

sauca savu dēlu, kas aizdedzināja
vienu skalu. Izgājis ārā, viņš pa-

cēla skalu uz augšu un sacīja dzie-

došā balsī: „Kur jūs esiet, manu

mīļo gari? Nākiet šurp, mans

tēvs, māte, tēvu tēvi un visi radi!
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Še ir gaļa, maize, alus un medus,

ēdiet un dzeriet, cik patīkas, un

gādājiet par mūsu lopiem un par

mūsu druvām! Še ir svētku drē-

bes, apģērbieties un svētījiet mūsu

linus! Tur ir ūdens, dvielis un pa-

klāti salmi, mazgājieties, noslau-

kaities, sukājiet savus matus un

atliekaties zemē uz cisām pēc tā-

lā ceļa! Sargājiet mūs, mūsu bēr-

nus un mūsu lopiņus no slimī-

bām! Esiet sveicināti! Es jau dzir-

du jūs nākam un vietas ieņe-
mam!" To teicis, viņš, sava dēla

pavadīts, atgriezās atkal savā

istabā. Pēc kāda laika viņš aizgāja
atkal uz pirti un, skalu vicinā-

dams, sacīja: „Ņemiet par labu,

jūs labie gari, un ejiet atkal pro-

jām. Nedariet mums nekādu kai-

ti un dodiet mieru mūsu mājai!"

Rig. Almanach, 1864. Des

alten Andreas Tod, 45—7.

-32541. Veļu laikam tuvojoties,
saimnieks izdarījis alu un apgā-

dājis visādus ēdienus, ar ko garī-

gos viesus pa godam pacienāt.
Torīt, kad iesākās trijdeviņu die-

nu garie veļu svētki, mājas tēvs

sācis apkraut viesu galdu ar visā-

diem pīrāgiem un plāceņiem, jo

vajadzējis būt no visām maizi ce-

pamām labībām zināms skaits pī-

rāgu un plāceņu, un zināms, no

tām, kas augušas saimnieka paša
laukos. Tāpat savai daļai gaļas

vajadzējis būt no visiem kauja-
miem mājas kustoņiem. Kad nu

galds tā bijis apgādāts ar visādu

rudens bagātību un pielikts arī

alus spainis ar dzeramo trauciņu,
tad mājas tēvs sācis ar svētu god-

bijību izsaukt visu garīgo viesu

vārdus. Kad nu jau domājis, ka

visi viņa mīļie nelaiķi sasaukti,

tad prasījis: „Nu, vai esat visi sa-

nākuši?" Pats atkal atbildējis:

„Jā, esam visi." Nu lūdzis atkal

visus, pēc vārdiem piesaukdams,
lai sēstot pie galda, lai droši ēdot,

dzerot un nebīstoties. Vai šim šo-

gad, paldies Dievam, neesot biju-
ši labi rudzi, mieži un cita labība,

vai šim lieli un sīki lopiņi neesot

labi izdevušies un vai visi šā darbi

druvā, pļavā un mājā neesot gā-

juši labi uz priekšu? Lai tik nu

par laba darījumu krietni saēdo-

ties un sadzeroties un lai arī turp-

māk šā neaizmirstot tāpat apgā-
dāt kā līdz šim. Beidzot vēl no-

prasījis, vai esot visi labi paēduši
un pats atkal atbildējis: „Jā." Pie

tiem atlikumiem saimnieks sasau-

cis visus mājas ļaudis kopā. Tad

nodevis savu daļu ceplim, ie-

mezdams tur no visiem ēdieniem

pa drusciņai un ieliedams arī pa

trim karotēm alus. Tāpat devis

vēl ugunskuram, klāt pieteikdams,
ka arī uz priekšu dabūšot savu da-

ļu, lai neņemot paši ar savām ro-

kām. Tad nu vēl nodevis savu tie-

su zemei, sunim un kaķim. Pēc

ēdis pats no visiem ēdieniem, ie-

vilkdams tāpat no alus kādus mal-

kus. Kad nu visi pesteļi bijuši pa-

reizi izdarīti, tad tik arī citi mājas
ļaudis drīkstējuši ķerties pie mie-

lasta, ēst un dzert. Bet vai tam,

kas pirms pesteļiem pazagšu ko

aizkāris, ēdis vai dzēris! Tas bijis

uz vietas pie zemes un ticis kā mu-

ca nospundēts, ka putas vien pa

muti nākušas ārā. Laime vēl, ja
nu trāpījuši drīzumā aizskriet ar

sāli uz tādu cilvēku, kam trijde-

viņu pēkšņu vārdi. Vārdotājs at-

raisījis sāls aizsainīti un izņēmis

vērdiņu, kas viņam ziedam ielikts,

sālī skatīdamies tūliņ pateicis, ko

nelaimīgais darījis un no kā tam

sliktums cēlies. Pastāstījis tāpat

to, kā tam var līdzēt, ja vēl atrod

pie dzīvības. Tas nu sāli apvārdo-
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jis un piepūtis un pateicis nesē-

jam, lai skubinoties drīz uz māju,
nevienu reizi atpakaļ neskatīda-

mies. Mājā ticis, lai paņemot trau-

ciņu, aizejot uz aku vai avotu, pie-
smeļot trauciņu ar ūdeni un tad

lai apietot trīs reizes ačgārni pret
sauli akai apkārt, bet tā, ka ne-

viens piliens ūdens neizlejas ze-

mē, tad lai nesot trauciņu uz ista-

bu un iemetot tur trīs reizes no-

vārdotā sāls. Kad sāls izkusīs, tad

lai trīs reizes samazgājot slima-

jam krūtis un pieri un tikpat lai

ielejot mutē. Ja nu tā visu parei-
zi izdarījuši, tad dažs palicis gan

vesels; a ja ne, tad kad i izcēlies,
tomēr palicis vārgulis līdz kapam.
Ja kādam gadījies netīši apgrēko-
ties pie veļu mielasta, tad saim-

niekam bijis pie lopiem sliktums.

Ja maize bijusi aizkārta, tad la-

bākais zirgs bijis pagalam; ja vai-

na mazāka, tad vai nu zirgs kāju
nolauzis, vai tam guļot sile virsū

uzkritusi, jeb tik kāju slitā iegrū-
dis un izgriezis — kāda nu tā vai-

na, bet bez sodības jau nepalicis.
Ja no gaļas kas ņemts, tad slik-

tums bijis pie kustoņiem. Kad ga-

ļa bijusi ēsta, tāds lops bijis uz

vietas nost.
.. Veļu laikam bei-

dzoties, tovakar saimnieks taisījis
atkal tādu pašu mielastu velēnīšu

dvēselēm, kā tai rītā veļiem sā-

koties, tāpat galdu apkraudams un

visus nelaiķus lūgdams, lai nebīs-

toties un ēdot. Ja nu tagad saim-

niekam bijusi auglīga un izdevīga
vasara, tad tas ar saviem garī-

giem viesiem izšķīries mīlīgi līdz

satikšanai citā gadā, tik lūgdams,
lai viņu neaizmirstot un arī uz

priekšu tāpat viņu apgādājot kā

līdz šim ar visādu labumu. Bet

ja bijusi neauglīga un neizdevīga

vasara, tad, nodevis viesiem ceļa
mielastu, attaisījis durvis un grā-

bis pātagu nagos un tad ņēmis
tik liet par tām vietām, kur jau

domājis nelaiķus sēdam, uzklieg-
dams: ~Pa durvīm, pa durvīm! A

kādi man bij šovasar rudzi, kādi

mieži un cita labība! Vai nezināt,
cik vāji man šogad izgāja ar lo-

piņiem?" Tā piestāstījis visus slik-

tumus, ko tam izgājušu gadu esot

darījuši. Kad nu domājis, ka jau
esot visus labi nomizojis, tad pie-
gājis pie durvīm un teicis: „Nu

jūs varat iet, bet nedomājiet darīt

tāpat kā citus gadus!" Tad aiztai-

sījis durvis un sākumā veļiem iz-

rīkoto mielastu atliekas apēduši

paši. Laikam no šiem vecajiem

veļu pesteļiem un ierašām būs

pēcāk, jaunākā laikā, cēlusies tā

sauktā solīšana uz laikiem, kā uz

Jurģiem, Jāņiem un citiem svēt-

ku laikiem, kuros bez mājas tēva

pesteļiem un solīšanām neviens

mājas cilvēks nedrīkstēja neko

ēst, ne dzert, bīdamies no tās jau

pie veļiem izteiktās sodības. Arī

palīgs uz to pašu vīzi meklējams.
Vēl nav dieszin cik sen atpakaļ,
kad daudzināja: „Vī, vēl jau tai

sētā ir solīšana."

Etn. 1891, I, 60—61. Blau-

bergs, Sērpils.

32542. Mārtiņu vakarā tikuši

cepti pīrāgi un vārīta biezputra
ar gaļu. Tad nākusi veļu mielo-

šana. Veļus aicinājuši pie mielasta

un no tiem izlūgušies svētību An-

dreja dienas un pēc tam jauno Zie-

massvētku vakarā. Ja ēdiens visu

nakti bija stāvējis neaiztikts, tad

nekādas svētības nevarēja jaunā

gadā cerēt. Ja ēdieni bija ēsti, tad

visi mājas ļaudis apsēdās ap gal-
diem saukdami: „Ediet, dzeriet,

Veļu mātes svētīti, nīkstiet, putiet

raganas burvji!" Ja ēdieni nebija
ēsti, tad saime klusām atstāja ri-
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ju, tikai saimnieks ar saimnieci

palika, ēdienus nokrāmējot.

Etn. 1891, I, 62. J. Ziķēns,
Vecumnieki.

32543. 28. oktobra dienā, Sim-

jauta vakarā, barojuši urgučus,
nomirušo dvēseles. Izdarījuši alu,

piecepuši maizes un plāceņa, un

pievārījuši gaļas, tad istabā vai

rijā, kur paši dzīvojuši un ēduši,

uztaisījuši garus galdus, kur vi-

siem zināmiem mirušiem uzlikuši

savu daļu un vēl arī kādu daļu
pāri, ja būtu kādi nezināmi tai

mājā nomiruši. Netrūka arī brand-

vīna. Tad saimnieks attaisījis lo-

gus un piesaucis visus zināmos

pie vārda, un ja kāds vēl nepie-
saukts, lai tik nākot un ēdot, dze-

rot un neturot uz saimnieku ļau-
na prāta. Tad zināmu laiku ne-

drīkstējis neviens tur iet, lai ne-

traucētu ciemiņus. Pēc zināma lai-

ka ņēmis saimnieks ar saimnieci

slotas un skruķus un pa visiem

kaktiem gājuši baidīdami un slau-

cīdami un saukuši: „Arā, urguči,
ārā!" Tad taisījuši logus un dur-

vis cieti un apskatījuši, vai ciemi-

ņi esot ar ko ēduši vai ne. Kad

nu bijis ēsts, tad bijis labi; bet

kad ne, tad visi bijuši bēdīgi, ka

nu veļi esot saskaitušies un nāko-

šu gadu neiešot labi. Kad saim-

nieks visu apskatījis, tad saucis

saimi pie tā paša galda un nu

ēduši vakariņas. Pastāsta vēl ta-

gad notikumu par šo vakaru, kā

viens darbinieks palicis par urgu-

či. Zinādams, kad tos baro, aiz-

gājis uz māju un ielīdis rijā, kur

brangi ieturējies un vēl iebāzis ko

līdz paņemtā tarbā, tā kā saim-

niekam bijis lielu lielais. Bet kad

dabūjis dzirdēt, ka puisis vainī-

gais, tad bēdājies. Viens otrs iedzi-

nis pie veļu mielasta aitas un ka-

zas.

Etn. 1891, I, 62—63. Rauda-

viete, Bērzaune.

32544. Veļu laiks sācies trīs

dienas priekš Miķēļa un beidzies

ap Simjūdu. Simjūdam izejot svē-

tīja dievaines. Darījuši alu, cepu-

ši plāceņus, grūduši piķus (vārī-
tus zirņus ar kaņipēm) un vārī-

juši zupu, pie kuras piemetuši pa

pipirkšķam no visiem zemes aug-

ļiem: rudzus, putraimus, kaņipes,

pat linsēklas un citus augļus. Die-

vaiņu ēdienu nedrīkstējis neviens

no iesākuma pie mutes likt. Kas

pats nejauši to pasmeķējis, tas sa-

slimis. Ēdienus aiznesuši uz mie-

lojamo vietu, attaisījuši durvis un

aizšaujamo logu vaļā, lai aizgā-

jušie draugi mielojas. Mājenieki
un ielūgtie aizgājuši uz kādu citu

ēku, riju, namu jeb klēti. Ciema

mātēm ar maziem bērniem vaja-

dzējis maizi no mājas līdza, kad

bērni sāktu jau priekš laika ēša-

nu kārot. Pēc kāda laika gājuši
uz istabu, dzinuši aizgājušos drau-

gus ārā, badījuši ar kūjām pa pa-

gultēm un pasolēm un saukuši:

~Urguči ārā, urguči ārā!" Tad sē-

dušies visi pie galda, bet saim-

nieks ar saimnieci pasmeķējuši
no visiem ēdieniem papriekšu.
Viesi nu mielojušies līdz rītam.

J. Rubenis, Ērgļi.

32545. Priekš veļu vakara to

dienu visi mājas ļaudis taisījās uz

veļu saņemšanu: sievietes vārīja

gardus ēdienus, sevišķi biezu put-

ru, vīrieši sataisīja rijā garus gal-
dus, kaktos saslēja meijas jeb iz-

pušķoja veļu nodomāto mitekli

ar citiem zaļumiem. Puiši taisīja
vairāk durkņus, kur vakarā varētu

skalus kārt un veļiem būtu gai-
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sāka ēšana. Vakaram metoties,

garie galdi tika piekrauti ar visā-

diem ēdieniem un tad logus un

durvis attaisījuši vaļā, lai veļiem
būtu vieglāka ienākšana, sacīja:

„Nāci, nāci Veļu māte, ko par

miegu bēdājies. Atradīsi biezu

putru gara galda galiņā." Prom

ejot, mājas tēvs visiem piekodinā-

ja, lai neviens nepaliekot pirtī jeb

rijā par nakti un mājā lai visi iz-

turoties godīgi. Rītā visa mājas
saime apēda Veļu mātes svētītos

ēdienus un priecājās, ka tagad

aizgājušie gari stāvot ar viņiem
tuvā sakarā. Vēl tagad pie mums

vecas vecenītes tura pirtis par
svētām vietām un nelaiž tur ne-

kādus darbus darīt.

Etn. 1891, I, 46. E. Spricis,
Mazsalaca.

32546. Veļu laikā ziedoja dažā-

diem dieviņiem, kuri dzīvojuši da-

žādās vietās. Zirgu dievs uzturē-

jies uz zirgu staļļa, kūlēju jeb Ri-

jas dievs mājojis rijā uz vai aiz

krāsns, citi dieviņi sagruvušu ēku

lielajās akmeņu kaudzēs vai arī

lielos, vecos kokos, kuriem izpu-
vuši vidi (serdes). No visiem ēdie-

niem, ko veļu laikā vārīja, die-

viem ziedoja vispirms, iekām vēl

neviens nebija baudījis; to izda-

rīja saimnieks pats, nolikdams

ēdienus dieviņam dažādās vietās,

tā ka neviens to neredzēja un ne-

manīja. Ja dieviņi bija baudījuši,
tad saimnieks priecājās, bet kad

ēdiens nebija aiztikts vai trauks

apgāzts, tad bēdājās un teica:

„Dieviņš dusmojas."
J. Bēdulis, Rundāle.

32547. Gariņu laiks sākās trīs

dienas pēc veciem Miķēļiem un

beidzās trīs dienas priekš veciem

Mārtiņiem. Vecos laikos pat vēl

esot nesuši gariņiem aizejot ēst.

Tas ir trīs dienas priekš veciem

Mārtiņiem visi ļaudis priekš gai-
ļiem piecēlušies, aizgājuši riju no-

kult, saimniece izvārījusi putrai-
mu biezputru ar gaļu, šņabis ar

alu jau bijis iepriekš pagādāts ga-

riņu novadīšanai. Ja gariņus pa-

reizi nenovadot, tad rijā arvienu

kādus ķēmus dzirdot dauzāmies

un nākamo gadu lopiņiem neesot

nekāds trekns piens, zirgi arī

krietni pavasarī nespirgstot, bet

ja gariņus pareizi novadot, tad

pie sīkiem un lieliem lopiem viss

kas labi izdodoties. Kad rija biju-
si nokulta, tad visi strādnieki nā-

kuši istabā brokastu ēst. Kad bro-

kasts bijis paēsts, tad saimnieks

ņēmis šņabja pudelīti ar alus krū-

zi, saimniece atkal biezas putras
bļodiņu ar gaļu, to aiznesusi siltā

rijā un nolikusi gariņiem uz

krāsns. Kad tas bijis padarīts, tad

visi gājuši atmiegu pagulēt, lai ga-

riņus netraucētu no ēšanas. To

rītu nevienam nav bijis brīv ag-

rāk augšām celties, iekām nav bi-

jusi saulīte uzlēkusi. Kad saulīte

bijusi uzlēkusi, tad visi cēlušies

augšā un katrs gājis pie sava

darba.

F. Neimanis, Zlēkas.

32548. Pa gariņu laiku — pēc

Miķēļiem un priekš Mārtiņa —

saimnieki sauc paurīšus jeb veļus

rijā, dodami tiem rijas krāsnī ēst.

Trīs dienas viņus uzņem un to lai-

ku pavada ne vērpdami, ne adī-

dami. Adot bada viņiem acis ārā.

Viena saimniece reiz nolikusi pau-

rīšiem rijā ēdienu, bet ceļa gājēji
lietus laikā iegājuši tur, apēduši
visu un nolikušies turpat rijā gu-

lēt. Saimniece rītā priecājusies:
„Ak, mīļie velīši, kā jūs šoreiz

brangi ēduši!"

J. K. Dambergs, Ēdole.
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32549. Vecos laikos Aumeiste-

ros bijis ieradums zināmā dienā

mirušos mielot. Saimnieks licis iz-

cept gaļu un plāceņus, izdarījuši
arī alu. Kad viss bijis gatavs un

uz galda salikts, tad saimnieks gā-

jis pie durvju stenderes, piedau-

zījis un teicis: „Nākat nu, viss jau
ir gatavs!" Tad daļu no ēdieniem

metuši pagaldē un tur lējuši arī

alu. Pēc tam mājas cilvēki paši
sēdušies pie galda un mielojušies.

H. Skujiņš, Aumeisteri.

32550. Garu laikā jāvāra bieza

putra un vakarā jāpaliek pilna
bļoda vai nu uz rijas sliekšņa, vai

arī pie krāsns uz mūrīša. Tad jā-
iededzina skals un jāiesprauž sie-

nā, lai gari var redzēt ēst.

Austrums, 1889. J. Ceple-

nieks, Māņticība.

32551. Veļu laikā senāk mielo-

ja mirušo dvēseles ar maizi, sieru

un alu. Arī tagad, pēc labības ap-
kulšanas, daži saimnieki nones uz

riju maizi, gaļu un krūzīti alus,
lai gariem būtu kas no Dieva svē-

tības.

Austrums, 1889. J. Ceplenieks,
Māņticība.

32552. Simjūda vakarā viens

staigājis ar gaļas bļodu ap istabu,

un kad piegājis pie loga, tad otrs

prasījis: „Kas tur staigā?" Otrs

atbildējis: „Dieviņš staigā ar savu

žēlīgu pilnu roku." Tas atkārtots

trīs reizas.

J. Rubenis, Ērgļi.

32553. Veļu laiks ticis turēts

par visu svētāko laiku, tanī ļau-
dis netaisījuši nekāda trokšņa, vi-

si gājuši dievbijīgi pie darba, la-

bos gariņus pieminēdami. Treš-

dienās (?) un piektdienās vecīšus

pamieloja ar ēdieniem un dzērie-

niem. Jau agri no rīta saimnieks

iejūdzis zirgu un aizbraucis uz

kapsētu. Saimniece pa to laiku

piekrāvusi lielu galdu ar dažādiem

ēdieniem un alu, aizdzinusi visus

mājas ļaudis pie darba, viena pa-
ti istabā palikdama un vecīšus

gaidīdama. Saimnieks, pie kapsē-
tas piebraucis, saucis: „Ai, gariņi
labie, ai mīļie veliņi, nākat, kāpāt
vāģos iekšā! Brauksim mājā pa-
mieloties, kur pīrāgus, raušus iz-

cepusi." Pēc šiem vārdiem no kap-
sētas uz vāģiem vēlušies lieli vie-

suļa kamoli. Kad vairs viesuļi ne-

nākuši, tad saimnieks braucis uz

māju. Piebraukušam pie istabas

durvīm, saimniece nākusi pretī,
durvis līdz kājai vaļā atstādama,

un sacījusi: „Labdien, labdien,

mīļie vecīši, mīļās, labās dvēselī-

tes! Nāciet iekšā, ēdiet, dzeriet, ko

paši svētījuši!" Viesuļa kamoli vē-

lušies tagad istabā mieloties. Pēc

kāda stundas laika saimniece tos

sākusi raidīt uz māju: ~Eita, cita

mājā pie Veļu mātes un nāciet ci-

tā reizā gausināt, kas mums ir!"

Vecīši tad devušies pa durvīm ārā

un sēdušies atkal vāģos iekšā.

Saimnieks nu vedis tos atpakaļ uz

kapsētu. Ja veļi bijuši labi paba-
roti, tad varējuši tos aizvest ar

vienu zirgu; ja slikti bijuši ēdi-

nāti, tad ne ar seši zirgi nevarē-

juši pavest. Pie kapsētas piebrau-
cis, saimnieks saucis: „Velīši ga-

riņi, gulēt mājā, gulēt mājā, ne

aizkrāsnē!" Tad veļi devušies kap-
sētā iekšā.

Etn. 1891, I, 60. R. V. Bēr-

ziņš, Nītaure.

32554. Lai nu ikkatrs sagaidītu

no vecajiem tikai labu un neko

ļaunu, tad vecaji tapuši ļoti cie-

nīgi uzņemti. Saimnieki tiem brau-

kuši pretī līdz pirmajam krogam
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un nama mātes sarīkojušas tiem

mielastu. Mielastam tapis ņemts

piens, sviests, siers, gaļa, medus,

karaši, rauši un alus. Mielasts ta-

pis nolikts paklusā vietā kā sān-

kambarī, klētī un pirtī. Vecāji to

baudījuši ar lielu sātu, tā ka tik

knapi redzams bijis. Jo vairāk ve-

cāji baudījuši, jo labāka zīme tā

bijusi par viņu draudzību un ot-

rādi. Vecīšu mielastu nav drīkstē-

jis neviens cilvēks aiztikt, citādi

tam gājis slikti. Tā viens ganu

puika atradis pirtī uz krāsns po-

diņu ar medu, vecīšiem uzliktu,

iztukšojis to vai nu zinādams, vai

nezinādams. Nu puišeļam bijis

gals klāt un tas tikai caur vecmā-

tes gudrību glābies. Šī izkurinā-

jusi pirts krāsni, kur, puikas vē-

deru sildot, medus atkal izsvīdis.

Etn. 1891, I, 62. Fr. Kal-

niņš, Liepupe.

32555. Vakarā no 1. uz 2. no-

vembri apklāj galdu un uzliek uz

galda visādus ēdienus un dzērie-

nus, lai veļi nāk nakti mieloties.

P. Rozens, Garoza.

32556. Pie latviešiem vēl tagad

veļu laikā tiek sētā izlikti tauk-

šķēti zirņi un pupas.

J. Sirmais, Cilvēces senējie
laiki, 34. lap. p.

32557. Veļu vakarā, vakariņas
ēdot, labākie kumosi jāmet pa-

galdē mirušiem gariem.
I. Silniece, Cēsis.

32558. Iļģu naktī (no 1. uz 2.

novembri) jānes mirušo gariem

pirtī ēdiens, sevišķi biezputra. Ta-

jā pašā naktī miroņi peras, maz-

gājas un iet baznīcā. Logi baznī-

cai gaiši un dzirdama dziedāšana.

F. Rozenbacha, Nīgranda.

32559. Kapu svētkus senos lai-

kos nesvētīja, bet ļaudis gan gai-
dīja svētku naktīs pie aizdegtas
uguns un klāta galda mirušos cie-

mā nākam.

G. Pols, Baldone.

32560. Rūjienas draudzē upu-

rējuši uz kapiem galvenā kārtā

Bērtuļa dienas naktī.

1674. g. baznīcas revīzijas

prot. L. Sloka. Latvijas Vēst-

nesis, 1924, 145.

111. Dažāda zīlēšana un

prātošana.

32561. Iļģu naktīs jāiet uz kap-
sētu un jāskatās caur zara cauru-

mu, tad var redzēt, ka no kapiem
iet uz baznīcu mironi.

K. Corbiks, Ezere.

32562. Oktobra mēneša lietai-

nās naktīs jāejot uz kapsētu un

jāklausoties pie kapiem; tad mi-

rušie gari stāstot, kur un kad sē-

jama pirmā labība.

A. Drogone, Palsmane.

32563. Latgalē novembra mē-

nesī vakaros mēdz dziedāt miru-

šo piemiņai Dāvida psalmus. Ja

dziesmas laikā virs galda laižas

kāda muša, to uzskata par miru-

šā piederīgā dvēseli, un viņu no-

sist ir grēks.
L. Latkovskis, Latgale.

32564. Veļu laikā jālūdz Dievs

par mirušo dvēselēm. Šinī laikā

ienes katoļu baznīcās zārku, pār-

klāj ar melnu zvaigžņotu segu un

iededz sveces. Pie šā zārka pulcējas
mirušo dvēseles Dievu lūgt. Kura

pielūgusi, to uzņem debesīs. Ja

kāds grib redzēt savu mirušo starp
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dvēselēm, tas lai paņem mirušā

mīļāko drēbju gabalu un paslēp-

jas baznīcā.

A. Zālīte, Bērzpils.

32565. Ja veļu laikā nakts vi-

dū kapos skatās caur priežu ko-

ka zara caurumu, tad redz to cil-

vēku garus gar kapiem staigājam,
kas nākamā gadā mirs.

R. Eglentale, Reņģe.

32566. Veļu laika dzimis bērns

ātri mirst.

R. V. Bērziņš, Nītaure.

32567. Rudenī pa veļu laiku

saimnieks nedrīkst iet tālu no sa-

vām mājām, jo tad veļi var būt

nelabvēlīgi viņa mājām.

R. Eglentāle, Reņģe.

32568. Veļu laikā (ap Mārti-

ņiem) nav brīv izbraukt ceļā, jo
tad varot satikt garus, kas cilvē-

ku samaitājot.
I. Jansons, Īle.

32569. Veļu laikā pa nakti ne-

drīkst staigāt, jo veļi maldina. Ja

aiziet tādā vietā, kur veļiem gadās
iet, tad nevar tikt no tās vietas

ārā. Līdz kādu gabalu paiet, atro-

das atkal atpakaļ tai pašā vietā.

M. Macpane, Alsunga.

32570. Veļu laikā jāapkopj kū-

tis, jāapmet pamati v. t. t., tad

tās ziemu ir siltas.

I. Jansons, Īle.

32571. Veļu laikā nevajagot ne

govis, ne zirgus siet pie mieta,

tad nebarojoties.
G. Pols, Vecgulbene.

32572. Veļu laikā nevajagot lo-

pus pie valgiem siet jaunās vie-

tās, citādi lopi kalstot.

P ... ters, Odziena.

32573. Veļu dienas zirgi stallī

jābaro, tad esot stipri un veseli.

G. Pols, Vecgulbene.

32574. Veļu laikā pēc saules

noiešanas nedrīkstēja skalus lauzt,

jo tad vasarā jēri pārlaužot kā-

jas. Lai tas nenotiktu, tad saim-

nieks priekš saules noiešanas pār-
lauza skalus, un kad tie izdega,
tad bija jāiet gulēt.

M. Šimiņš, Brukna.

32575. Veļu laikā nedrīkst de-

dzināt uguni ilgāk kā līdz pusnak-

tij, jo citādi piemeklēs visādas ne-

laimes.

A. Podniece, Ikšķile.

32576. Veļu laikā jāiet gulēt

priekš pusnakts un nedrīkst at-

stāt uguni degot pāri pusnaktij,

jo citādi piemeklēs visādas nelai-

mes.

A. Aizsils, Lubāna.

32577. Veļu laikā nedrīkst vil-

nu cilāt, nedz govis aizlaist. Ja to

dara, tad aitām neaug vairs tāda

vilna un govis nedod vairs tik

daudz piena kā senāk.

J. Punka, Bērzaune.

32578. Pa veļu laiku uzdeva

mīklas, teica pasakas, ceturtdie-

nas vakaru (piektvakaru) nevēr-

pa, lai aug labi lini un aitām laba

vilna. Skalu neļāva no abiem ga-

liem dedzināt, vakarā bez saules

nevēlēja spoles notīt. Puišiem ne-

ļāva ne auklas, ne valgus, ne gro-

žas vīt, jo tad auklas graužot kā-

jas un grožas trūkstot, neesot stip-
ras. [Sal. piektsvakars.]

J. Bēdulis, Rundāle.

32579. Veļu laikā ceturtdienas

vakaros nevajag vērpt, lai miro-

ņiem ļautu mierīgi gulēt.
L. Rone, Ikšķile.



32580. Veļu laikā sestdienas va-

karā nevajag ogles slāpēt, lai mi-

roņiem neklātos grūti.
L. Rone, Ikšķile.

32581. Oktobra mēneša ceturt-

dienas vakaros nedrīkst vērpt un

skalus plēst, jo tad pie dzīvajiem

viesojoties veļi.
A. Dragone, Palsmane.

32582. Kad veļu laikā matus

griežot, tad tie vairs neaugot.
R. V. Bērziņš, Nītaure.

32583. Pa visu veļu laiku ne-

drīkstēja dziedāt nekādu priecīgu

dziesmiņu, kā jau svētkos, ko mi-

rušo piemiņai svētī. īsam laikam

pa visu veļu laiku minēja tik mīk-

las. Kas uzdotu mīklu nevarēja
uzminēt, tas nokropļojot, un kas

citādi mīklas deva, tam mēle iz-

stiepjoties līdz zemei.

Etn. 1891, I, Blaubergs, Sēļpils.

32584. Mīklu minamais laiks

bija pa veļiem. Jaunie tad gāja,

gan ne bluķus veldami, bet nepa-

zīstami apģērbušies, no vienas mā-

jas uz otru, it īpaši ceturtdienas

vakaros. Tur uzdevušies mīklas,

izjokojušies, dažreiz arī pamieloti,

pārnāca atkal godīgi mājā. Tādu

iešanu sauca par čigānos iešanu.

Balss, 1879, 92. K. Ezeriņš,
Aizkraukle.

32585. Veļu laiks bij īstais

mīklu dodamais un minamais

laiks.

Mueukalns, Stende un Bērzaune.

32586. Veļu laiks bijis mīklu

minamais laiks.
J. Rubenis, Ērgļi.

32587. Veļu laika jādod mīklas

minēt. Kad veciem cilvēkiem pra-

sa miklas, tad tie atbild: ~Tagad

jau nav veļu laiks."

P ... ters, Odziena.

32588. Veļu laikā vajagot mīk-

las minēt, lai neesot aizmāršīgs.
Kas varējis daudz mīklu uzminēt,
tas varējis visu atminēt. Kas ne-

vienas mīklas nevarējis uzminēt,

tas visu aizmirsis un neko nevarē-

jis atminēt.

R. V. Bērziņš, Nītaure.

32589. Ja veļas ar siltu ienāk,

tad ar aukstu iziet, un ja ar auk-

stu ienāk, tad ar siltu iziet.

P. Zeltiņa, Ikšķile.

32590. Ja veļu laikā katru nak-

ti salna, tad gaidāms vēls pava-

saris.

L. Rone, Ikšķile.

VEĻU MĀTE.

32591. Pie kapsētas vārtiem sa-

gaidot jauno kapu iemītnieku Ve-

ļu māte, kas pazemē dzīvo un ka-

pu atslēgas glabā.
J. Dāvids, Biksere.

VEĻU UTIS.

32592. Ka kādu mirēja vēlēju-

mu neizpilda, tad tam neizpildīta-

jam piemetoties miroņa utis. Lai

nu šās miroņa utis varētu nodzīt,

tad mute jāmazgā tai ūdenī, kurā

mirons mazgāts.
H. Skujiņš, Smiltene.

VESTE.

32593. Ja no rīta ģērbjoties
vesti pārpogā, tad tai dienā ne-

kas labi neizdosies.

T. Dzintarkalns, Talsi.

1965Veļu laiks
— Veste
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VEZUMS.

32594. Ja par nakti atstāj sasie-

tu vezumu un otrs grib no tā ko

ņemt, tad ņēmējs tur stāvēs visu

nakti kā sasiets.

A. Bīlenšteina rokraksts, Kan-

dava un Aizdzire.

32595. Ja mājās iebrauktais ve-

zums netiek izkrauts, tad vismaz

esot jāatlaiž kaut virves, jo citā-

di zirgam esot tikpat grūti, it kā

vezums būtu jāvelk.
A. Pliens, Meirani.

Vezums sapnī.

32596. Kad sapnī vezumu ve-

dot iebrauc upē, ezerā vai kur ci-

tur, kur tas noslīkst, tad būs liela

nelaime vai skāde.

Aronu Matīss, Bērzaune.

32597. Kad sapnī brauc ar ve-

zumu un ceļā tas aizmetas, apgā-

žas vai jūk laukā, tad nodomātie

darbi lāgā neveicas, neizdodas.

Aronu Matīss, Bērzaune.

VĒDERA SĀPES.

32598. Kad vēders sāpot, tad

vajagot ēst pelējušu maizi.

R. Bērziņš, Annenieki.

32599. Kad vēders sāp, tad jā-

ņem apaļa maizes garoza, tanī jā-
ieliek degoša svecīte un virsū jā-
uzliek glāze. Kad nu visu to uz-

liek uz slimā vēdera, tad sāpes
drīzi pāriet.

R. šmits, Kalnamuiža.

32600. Vēdera sāpes pāriet, ja
nokasa un apēd to maizi, kas pie-

lipusi pie naža, maizi griežot.
A. Salmans, Balvi.

32601. Vasaru vajaga sagriezt
sarkanā āboltiņa ziedus un celtā-

kas [ceļmallapas] vālītes, tad tās

kopā vajaga sažāvēt un ziemu,

kad sāp iekšas, savārīt un dzert.

M. Ķaupelis, Nīca.

32602. Ja vēders sāp, tad va-

jaga atgulties uz muguras un uz-

likt akmeni uz vēdera, tad vēders

vairs nesāp.
J. Banazis, Nīca.

32603. Vēdera pamašas ārstēja,
dzerot sālīgu ūdeni un sažņaudzot
vēderu ar jostu.

M. Navenickis, Zasa.

32604. Kad vēders sāp, tad sa-

grūž piparus, savāra vērmeles un

iedzer, pie kam saka: „Par trīs

dieniņām vesels!"

K. Lielozols, Nīca.

32605. Kad vēders sāp, tad va-

jagot paņemt priedes mizu, sa-

graizīt maziņās drusciņās, iebērt

ūdens glāzē un iedzert; tad vēders

nesāpēšot.
M. Sapats, Nīca.

32606. Kad zāles nekādas nav

klāt un kad sāp vēders, tad vaja-

got savilkt ar jostu vēderu cieti

un tupēt, tad sāpes pāriet.
M. Sapats, Nīca.

32607. Kad sāpot vēders, tad

vajagot dzert vērmeles.

J. Streņģis, Nīca.

32608. Ja sāp vēders un iet

cauri, tad vajaga savārīt un dzert

kalveņu saknes.

J. Atteka, Nīca.

32609. Melnenes ēd pie māgas

kaitēm.

L. Ozole, Sērpils.



32610. Savārītus melnalkšņa

pumpurus dzer pret vēdera grai-
zēm.

Etn. 1891. g., 160. L p. Rī-

gas apkārtne.

32611. Pie slimas māgas lieto

vērmeļu tēju.
L. Ozole, Sērpils.

32612. Ja cilvēkam trūkst ēst-

gribas un māga nestrādā kārtīgi,
tad ilgāku laiku jādzer tukšā dū-

šā vērmeļu tēja.

E. Vāvere, Ļaudona.

32613. Ja ir lielas vēdersāpes,
tad jāsadzeras vērmeļu tēja.

E. Barbaka, Rīga.

32614. Kad vēders sāp, tad jā-
vāra bērza mizas tējā, un tad tā

jādzer ar vērmelēm kopā jaukta.

K. Bika, Gaujiena.

32615. Pret vēdera graizēm sa-

lasa pavasarī rudzuzāli, sakaltē,

saberž un dod iekšā ar alu.

Gelehrte Bevtrāge zu den Ri-

gischen Anzeigen, 1764, V, 40.

J. Harders.

32616. Pavasarī salasa rudzu

zāli, sakaltē, saberž un iedod slim-

niekam ar alu pret vēdera grai-
zēm.

Gelehrte Bevtrāge, 1764, Riga.

32617. Ceļmalu ziedu tēju lieto

vēdera graizēm.
E. Vāvere, Ļaudona.

32618. Pret aizspundēšanu de-

rot pienenes.
M. X., Sauka.

32619. Ja slimajam ir cietas

iekšas, tad jādod tam pētersīļu

novārījums, lai paliktu vesels.

H. Skujiņš, Smiltene.

32620. Kad iekšas cieti, tad va-

jaga savārīt melno ālaviju un ie-

dzert.

M. Ķaupelis, Nīca.

32621. Kad iekšas cieti, tad va-

jaga dzert liepu ziedu tēju.
M. Ķaupelis, Nīca.

32622. Bišu krēsliņi noder vē-

dera graizēm. Bišu krēsliņi jāsa-
žāvē ar visiem nogatavojušiem

augļiem. Kad jau krietni sažuvu-

ši, aplej ar karstu ūdeni un kriet-

ni sadzeras.
A. Šķila, Nīca.

32623. Brandvīnā iemērkti pe-

ļu sūdi esot derīgi pret vēdera sli-

mībām.

R. Bērziņš, Annenieki.

32624. Par slotas kātu un ūde-

ņa nesamiem kāšiem nedrīkst kāpt

pāri un caur valgu, kuru vij, ne-

drīkst līst cauri, lai vēders nesāp.

A. Zeibe.

32625. Kad vēderā ir žņau-

dzējs, tad vajagot trīs reizes līst

caur sakām un vēders tūlīt palie-
kot vesels.

J. Avots, Sece.

32626. Kad vēders sāp, tad jā-
liek karsti ķieģeļi, lupatā ietīti,

uz vēdera, cik karstus vien var

izturēt.
K. Bika, Gaujiena.

32627. Jāberzē slims vēders ar

ledu jeb ar sniegu un atkal vasa-

rā ar aukstu ūdeni.

K. Bika, Gaujiena.

32628. Cilvēkam iekšu sāpēs

doti zemē dabūta zirga pinekļa

mezgla pelni.
K. Jansons, Gatarta.

1967Vēdera sāpes
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32629. Pret vēdera sapiem vaja-

ga ēst ogli un rīt pelnus.
K. Bika, Gaujiena.

32630. Kam maga pieglumēju-
si, tam Gaujas sēris jāēd.

K. Jansons, Vijciems.

32631. Vēdera graizēs bērniem

dod pulverī upes melno gliemežu
čaulu ārpusi.

K. Jansons, Plāņi.

32632. Vēdera sāpes aizdzen,

kad ēd taukšķētus zirņus jeb stip-
ri saceptu liesu gaļu.

J. Rubenis, Ērgļi.

32633. Kad sausā laikā sienu

pļauj, tad uz izkapts sakrājas bie-

za kārta dažādu stādu sula un

ziedi, tos vajaga nokasīt un iebērt

stiprā brandvīnā un tad, kad vē-

ders sāp, iedzert pa mazai glāzī-
tei. Var iedzert arī pīpja zupu un

sviesta sālījumu.

K. Saržants, Blīdiene.

32634. Kad vēders sap, tad jā-
dzer stipri sālīts ūdens.

Etn. 1894, IV.

32635. Pret cietām iekšām der

kumelīšu tēja ar sviestu, skaidra

eļļa, medus un medus ar siltu

ūdeni.

K. Mi'ļnus, Zeime.

32636. Ja vēders uzpūsts, tad

tas jāapsien trīs kārtām ar sarka-

nu dzīparu. Dzīpars pēc tam jā-
aiznes un jāpakar kādā ceļmalas
kokā.

A. Bērziņa, Aloja.

32637. Ja vēders uzpūsts, tad

tas pēc saules noiešanas jāapspai-
da ar trim zirņiem, kas jāaiznes

un jānoliek kādā krustceļā.
A. Bērziņa, Aloja.

32638. Pret vēdera sāpēm no-

der kvēpi ar ūdeni un oglēm.
A. Bērziņa, Aloja.

32639. Kad bērns paliek ar vē-

deru slims, tad to noliek zemē,

apstiepj pakulu jeģi apkārt un aiz-

dedzina. Otrs nu prasa deviņas
reizes: „Ko tu dedzini?" Dedzi-

nātājs atbild: ~Suņkāsi." Otrs at-

kal piebilst: „Dedzini, kā vari sa-

dedzināt!" To atkārto trijos piekt-
vakaros.

A. Bīlenšteina rokraksts, Ķevele.

32640. Ja sāp vēders, tad vajag

pārgulties šķērsām pār ceļu, tad

pāriet.
M. Klause, Jaunpiebalga.

VĒDERS.

32641. Kad vēders kurkš, tad

būs sērgu laiki.

H. Skujiņš, Smiltene.

32642. Ja vēders ruc, tad bus

slikts laiks.

J. Kasparovics, Skrunda.

32643. Ja vēders kurc, tad bus

lietus.

A. Aizsils, Lubāna.

32644. Kad vadars nīz, tad vei-

ra muote nej svīstu.

V. Pilipjonoks, Asūne.

32645. Kad vēders niez, tad

lēts sviests.

P. š., Rīga.

32646. Ja vēders ruc, tad gai-
dāms slikts laiks.

L. Daugaviete, Smiltene.

32647. Ja vēders niez, tad bus

liels vējš.

Kuikulītis, Augstroze. J. Brū-

nis, Dzērbene.
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VĒDERS CIETS.

32648. [Kad bērnam ciets vē-

ders], savāra kumeliņu tēju ar

sukuru un dod iekšā. Laba zāle!

Savāra arī krūkļa mizas ar krei-

mu un iedod vienu karotīti. Ja

iedod ziemišķa tēju, tūlīt radīsies

caurs vidus.

A. Rozenšteine, Saldus.

32649. Kad vidus nocietējis, sa-

vāra sīrupu un saldu pienu, ieliek

ceptu ābolu un dod bērnam ka-

rotīti iekšā.

S. čunka un Fogelmane, Lielsatiķi.

32650. Kad bērnam ciets vidus,

uztaisa no dzeltenajām ziepēm ta-

piņu, saslapina glumu un ielaiž

pakaļiņā.
Ā. Rozenšteine un Rasmane, Saldus.

VĒDZELE.

32651. Vēdzeles galva esot visi

kara rīki. [Sal. līdaka.]

K. Jansons, Plāņi.

VĒJA BULTA.

32652. Kad lopam ir vēja bul-

ta, tad jāskaita trīs reizes šie vār-

di: „Jerūzaleme, tu brīnum skais-

ta pilsēta, kā tu mūsu kungu Jē-

zu krustā esi situsi. Kā no Jēzus

sāniem asins un ūdens iztecējusi,

tā lai iztek vēja bulta." Pie lopa
sauc spalvu un piemin, vai tas guļ
vai stāv. ~lekš tā vārda Dieva Tē-

va +, Dieva Dēla +, Dieva Svēta

Gara + Amen.

K. Skujiņš, Vijciems.

VĒJA DIENA.

32653. Dažs cienī citas liekas

dienas, tās par svētām turēdams;

kā Vēja diena, kurā rījā neiet, lai

vējš jumtu neceļ.
Ēdoles Kārlis, 1834.

32654. Vēja dienā, otrā febru-

ārī, nav brīvu mājās klauvēties, lai

vējš jumtus nenogāž; arī sienu un

salmus nav brīvu nēsāt, lai vējš
vasaru siena un labības tupešus
neizputinātu.

F. Brīvzemnieka kr., Lipaiķi.

32655. Vēja dienas bijušas Pel-

nu, Zaļā ceturtdiena un Lielā

piektdiena.
M. Navenickis, Zasa.

32656. Vēja dienu svētījuši tā-

pēc, lai vējš nenoplēstu jumtus,
neatnestu krusu un nenodarītu

citus ļaunumus, kas var kaitēt

saimniecībā.

G. Pols, Baldone.

VĒJA DRUDZIS.

32657. Par vēja drudzi senos

laikos saukuši kādu slimību.

G. Pols, Vecgulbene.

VĒJA KAŅEPES (Mercurialis).

32658. Vēja kaņepes dod dzi-

rā, kad govis neēdot un asinis

mieznot.
R. Bērziņš, Annenieki.

VĒJA LODE.

32659. Kad govīm ir vēja bul-

le (cauršāvējs), tad viņām jādod

Jāņa dienas kroņi.
K. Jansons, Plāņi.

32660. Vēja lodi sauc arī par

cauršaušanu.

H. Skujiņš, Smiltene.

32661. Vēja lode ir lopu slimī-

ba. Kur vēja lode izskrien, tur

paliek tāds kā caurums un pum-

pa. Ja vēja lode ietot cau (r) sirdi,

tad govs esot uzreiz pagalam. Ja
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vēja lode ietot cau (r) kliņķi, tad

govs pļūtot un pēdīgi paliekot ve-

sela. Vēja lode neesot ne ar ko

ā(r)stējama.
H. Skujiņš, Smiltene.

32662. Ja kāds lops ātri sa-

slimst un nokrīt gar zemi, tad vi-

ņam ir izskrējusi vēja lode cauri.

Kur lode ir skrējusi, tur miesā pa-
liek tukšs caurums.

P. S., Rauna.

32663. Kad govij ir vēja bulta

jeb arī no citas kaites tā neceļas

augšā, tad jāizrauj mazs alksnītis

ar saknēm un govij ar to trīs reiz

jāiesit.
K. Jansons, Plāņi.

VĒJA MĀTE

32664. Lena laika Vēja mate

lapas.
K. Jansons, Plāņi.

32665. Kāds vīrs reiz redzējis
Vēja māti lāpāmies. Šī to lūgusi
nevienam par to neteikt, par to

šim būšot pilna klēts labības. Ka-

mēr vīrs klusu cietis, bijis ar' tā

tiešām. Pēdīgi viņš tak citiem iz-

teicis, kā šim tā bagātība nākusi,

bet nu arī bijusi visa laime paga-

lam. Klēts vairs nav stāvējusi ar

labību pilna.

Raudaviete, Bērzaune.

VĒJA SLOTA.

32666. Vēja slota izaug tur, kur

kādreiz bites uzmetušās.

P. Š., Rauna. K. Jansons, Plāņi.

32667. Lai bērni nemiez gulta,
tie jāper ar vēja slotu.

H. Šiliņa, Penkule.

VĒJA VANAGS.

32668. Mazais vēja vanags ci-

tādi nedabūjot padzerties, kā ti-

kai tad, kad lietus līstot; viņš tad

pagriežoties augšpēdu, atplēšot

savu knābi vaļā un padzeroties no

lietus pilieniem. Tādēļ sausā lai-

kā šis putns arvien skraida ap-

kārt brēkdams: „Pī, pī!" un gaida
lietu. Dievs viņam to par strāpi
esot nolicis; jo visi citi putni esot

gājuši upju raktu, bet tikai vēja

vanags ne.

J. Bankins, Aizkraukle.

32669. Vēja vanags, kad gribot

dzert, tad pagriežoties augšpēdu,

atplēšot savu knābi vaļā un pa-

dzeroties no lietus pilieniem.
Sis un tas, 1879. IV, 59. J.

Bankins, Aizkraukle.

VĒJŠ.

I. Vēja sakars ar ražu.

32670. Vējš ir kā slota, kas ze-

mi slauka. Pēc dabas vēji ir sausi

un silti, kā arī slapji un auksti,

skatoties pēc tās zemes, no ku-

rienes tie nāk. Ka vēji pūš no vie-

nas vietas uz otru, tas nāk no

tiem tvaikiem, no kuriem vēji ce-

ļas. Labību sējot, zemnieki stingri
ievēro labos vējus. Austruma vējš
iesākas visvairāk rītos, bet nakti

apstājas. Vasaru viņš ir silts, zie-

mu auksts. Austruma vējā vajaga
stādīt un sēt dārza augus. Dien-

vidus vējš ir slapjš. Tīrumos tad

var sēt vasarāju un arī dārzos da-

žas saknes, bet ne rutkus, rāce-

ņus, kāpostus, zirņus, pupas, lē-

cas. Ja šai vējā stāda ābelītes, tad

to āboli būs tārpaini. Mājas put-

nus var šai vējā likt perēt. Vakara

vējš nāk pār jūru un ir slapjš. Šai

vējā var sēt vasarāju un dažas dār-

za saknes, izjemot rutkus, rāce-



ņus, pupas, zirņus. Šie augi, vaka-

ra vējā sēti, top ūdeņaini. Rudzus

sēj šai vējā sausā, bet ne slapjā
zemē. Šai vējā ir gan laba zvejo-
šana, bet ne medīšana. Mājas put-

nus vakara vējā neliek perēt, jo
tad viegli olas sapūst. Ziemeļa

vējš ir ziemu un vasaru auksts, bet

viņš ir veselīgs un tīrī gaisu. īpa-
ši vasaras karstumā viņš ir cilvē-

kiem un lopiem derīgs. Šai vējā

var sēt vasarāju un ziemāju. Tur-

pretī zirņi, pupas, rāceņi un rut-

ki, šai mēnesī sēti, top cieti. Zie-

meļa vējā tiek arī līdumi dedzi-

nāti, bet mēslus šai vējā neārda.

S. Gūberts, 1688.

32671. Ka lels vējš no soltuos

pusis zīmelī un taipat sauļa nu

trīspadsmitā oktembra līdz vīn-

padsmit nojambra, tod itei pīzī-
mēj, ka byus slvkts gods, naizaugs

maizja.
V. Podis, Rēzekne.

32672. Ja rudenī un ziemā pūš
pa lielākai daļai rīta un vakara

vēji, tad nākamā gadā paredzami

pilni augļu koki.

A. Bērziņa, Aloja.

32673. Kad rudenī un ziemā

pūš stipri rīta vēji, tad nākošā

gadā augļu koki būs pilni.

A. Āboliņa, Ļaudona.

32674. Agrāk, kad labība biju-
si jāvētī ar vēju, daudz reiz vēja

nebijis, tad pats saimnieks sācis

svilpt un līdz ar viņu visi, kas bi-

juši rijā: puikas, vecenes v. t. t.

Pēc laiciņa vējš bijis klāt. Tādās

reizēs vējš bijis nikns un pūtis ar

tādu sparu, ka drīz vien visa la-

bība bijusi izvētīta.

J. Jurjans, Jaungulbene.

32675. Kad rijniekam pie vētī-

šanas nav vēja, tad tas svilpo, lai

vējš ceļas.
K. Šilings, 1832. g., Tirza.

32676. Kad labību vētījot vējš

apstājas, tad ir jāpasvilpo, tad

atkal uzpūtīs vējš.

P. Š., Rauna. J. Apsalons,

Sērpils. J. Jaunsudrabiņš, Ne-

32677. Labību vētot, jāsauc vējš:

~2epku, žepku, žepku! deviņi

vēji, astoņi vēji pūš, pūš, pūš!"
Saucot jāiet vienā un otrā rijas ga-

lā. Ja vējš tomēr nesāk pūst, tad

saka: nav mājās. Tanī pusē arī su-

ņus mēdz saukt par žepkiem.
L. Kleinberga, Annenieki.

32678. Kad ar kretuli labību vē-

tījot nogurst vējš, tad jāuzsvelp, lai

atkal pūš.
B. Blumbachs, Lībagi.

32679. Labību vētot, ja vējš par

mazu, ir jāsvelp, tad tūliņ ceļas
lielāks vējš.

K. Krastiņš, Mālpils.

32680. Kad vētījot nebijis vēja,
tad svilpējuši un runājuši: ~Vēja
māte atvedīs vēju."

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

mātes, Kraukļi.

11. Vējš laika zīlēšana.

32681. Kāds gada ceturkšņa

pirmā un trešā dienā iepūš vējš,
tāds tad paliks pa visu ceturksni.

P. Zeltiņa, Ikšķile.

32682. Ja gada ceturksnī vējš

iegriežas ziemeļu pusē, tad visu

gada ceturksni pūtīs auksti vēji.
H. Skujiņš, Smiltene.
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32683. Kāds vējš iepūš mēneša

pirmajā ceturksnī, tāds būs septi-

ņas dienas.

J. Simbruks, Bauska.

32684. Ja pēc saules sāk vējš
celties, tad viņš priekš saules at-

kal apstāsies.
H. Skujiņš, Smiltene.

32685. Vējš ir gaidāms, kad

pret sauli redz strīpainus mākonī-

šus, jeb kad mākoņi zemu peld
un ir pelēki kā svins, vai sarkani

kā uguns. Kad dienu bija apmā-

cies, bet pie vakara kādā vietā

noskaidrojas, tad nākošā dienā no

tās puses gaidāms vējš.
A. Grigans, Gārsene.

32686. Ja pie debesīm vakarā

ir sarkanas strīpas, tad otrā die-

nā būs stiprs vējš.
E. Aleiņikovs, Pociems.

32687. Ja ziema puš siltie vēji,
tad vasarā pūš aukstie.

K. Jansons, Plāņi.

32688. Ja liels vējš drīz apstā-

jas, tad būs lietus. Ja lietus nāk

ar aukstuma vēju, tad līs visu

dienu.

S. Gūberts, 1688.

32689. Ja stipri vēji nepūš tais-

ni, bet dauzās gar ēku pakšķiem,
tad drīzā laikā sagaidāmas pār-

maiņas starp siltumu un auk-

stumu.

Latvis, 1929. VII, 26.

32690. Vētras un vēji sagaidā-
mi, kad saule un mēness pārklā-

jas ar sarkanu blāzmu.

A. Zvejniece, Lubāna.

32691. Ja vējš svilpo, tad nāko-

šās dienās gaidāms slikts laiks.

A. Šeitiņš, Taurene.

32692. Kad vējš svilpēdams pūš

ap mājas pakšiem, kā teic, pie
sevis klāt vien rauj, tad būs lie-

tus.

K. Bika, Gaujiena.

32693. Kad vējš kauc, tad nak

negaiss.
I. Stirna, Skrunda.

32694. Kad vējš puš ļoti sma-

gi, tad sagaidāms lietus.

K. Lielozols, Nīca.

32695. Kad vējš gaudo, tad būs

liels lietus.

V. Arliidans, Latgale.

32696. Kad vējš griežas pret

sauli, tad būs slikts laiks.

M. Ķikuts, Nīca.

32697. Kad grozīgs vējš, tad

saka: „Vējš iet saulei pakaļā."

H. Skujiņš, Aumeisteri.

32698. Kad vējš smagi puš, tad

lietus gaidāms.
A. Užāne, Skujene.

32699. Kad rudens vakaros no-

stājas vējš, tad naktī būs salna;

ja vējš pieņemas, tad salnas ne-

būs.

G. Stankeviča, Dzelzava.

32700. Ja vējš griež koku lapas
uz otru pusi, tad būs lietus.

V. Rūnika, Skujene.

32701. Ja vējš puš svilpdams,
tad sagaidāms slikts laiks.

K. Lielozols, Nīca.

32702. Ja vējš smiltis putina,
tad tas ir uz lietu.

H. Skujiņš, Smiltene.
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32703. Ja, vējam pūšot, lapām

griežas otra puse, — sagaidāms
lietus.

H. Vieglais, Vecpiebalga.

32704. Ja ziemā pūš liels zie-

meļa vējš, tad nākošā dienā gai-
dāms lietus.

M. Macpāne, Alsunga.

32705. Ja vējš griežas pret sau-

li, gaidāms slikts laiks.

K. Lielozols, Nīca.

32706. Kad vējš griežas pret

sauli, tad būs slikts laiks.

J. Ķikuts, Nīca.

32707. Ja vējš svilpj, atsizda-

mies pret sienu, tad būs slikts

laiks.
J. Ķikuts, Nīca.

32708. Kad puš mitrs vējš, gai-
dāms lietus un ziemu sniegs.

J. Ķikuts, Nīca.

32709. Kad vējš pūš ziemelī,

tad gaidāms salns.

J. Laņķis, Nīca.

32710. Ja vējš ap logiem svelpj
—■ būs lietus.

J. Jakans, Bebrene.

32711. Kad vējš gaudo, tad gai-
dāms lietus.

M. Brante, Ainaži.

32712. Ja vējš gaudo, bus miksts

laiks.
V. Biša, Rencēni.

32713. Kad vējš gaudo ap mā-

ju, tad gaidāms mīksts laiks.

V. Saulīte, Mālpils.

32714. Kad vējš gaudo stipra

salā, tad būs mīksts laiks.

E. Bukava, Rīga.

32715. Ja vējš gaudo gar pak-
šiem, būs slikts laiks.

V. Bērziņa, Priekule.

32716. Kad vējainā laikā saulei

noejot ir sarkani mākoņi, tad rītu

ar vējš nerimsies.

H. Skujiņš, Aumeisteri.

32717. Ja arā skaļš laiks, tad

otru dienu sagaidāms vējš.
J. Streņģis, Nīca.

32718. Ja vējš pūzdams svilpo,
tad būs negaiss.

A. Salmans, Balvi.

32719. Kad vējš gaudo ap mā-

ju, tad gaidāms mīksts laiks.

M. Brīdaka, Jaunroze.

111. Vējš zīlēšana.

32720. Ja grib zināt, no kuras

puses vējš pūš, tad jāapslapina

pirksts un jāpaceļ gaisā. Kura

puse pirkstam ātrāki nožūs, no

tās puses pūš vējš.

H. Skujiņš, Smiltene.

32721. Dienvida un vakara vējš
esot labs vējš. Bet ziemeļa tuk-

šumu ziemeļrīta un rīta vējš esot

slikts vējš. Lai nu visu gadu tie

sliktie vēji nepūstu, tad darīja
tā: Gavēņa piektdienas rītā agri

priekš saules iesprauda vienu lu-

biņu ziemeļos, otru tukšumos un

trešo rītos. Kad tā izdarīja, tad

labie vēji vien pūta un sliktie ne-

pūta.
H. Skujiņš, Smiltene.

32722. Jurģa rītā vēji aizvie-

nam strīdās. Kāds vējš nu šai

rītā uzvar, tāds tad visvairāk pūš
visu to gadu.

Zemes Spēks, 1932, 25, 426.
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32723. Kad vējš smiltis putina

pret māju, tad kāds mirs.

H. Krastiņa, Ungāri.

32724. Ja ziemā vējš mežā sku-

jas plēš, tad tanī gadā daudz

mirst.

A. Užāne, Skujene.

32725. Ja ziemā vējš smiltis

putina virs sniega, tad vasarā

daudz kukaiņu un kāpuru.

A. Užāne, Lejasciems.

32726. Kad vēja nav, vajaga

svilpt, tad vējš atkal ronas.

K. Lielozols, Nīca.

32727. Ja karstā laika grib, lai

vējiņš pūš, tad vajag pasvilpot.

A. Skrūze, Saikava.

32728. Ja nebija vēja, tad veci

ļaudis to mēģināja sasvilpot sauk-

dami: klip, klip, klip, un svilp-
dami pa trim reizēm īsi un pa

ceturtai reizei gari.
K. Pāvuliņa, Rīga.

32729. Ja grib, lai vējš ceļas,
tad jāsaskaita divpadsmit plik-
galvji-vīrieši.

T. Rigerte, Brunava.

32730. Ja stupurus dedzina, tad

bus vējš
K. Lielozols, Nīca.

32731. Kad dedzina stupuru,
tad ir vējš.

M. Raņķis, Nīca.

VĒJŠ, DIENVIDUS.

32732. Ja telīte uznāk pie vasa-

ras vēja, tad tā būs piena govs.

P. Š., Rauna.

VĒJŠ, VAKARA.

32733. Vakara vējā sēj vasarā-

ju un dārza saknes, izņemot rā-

ceņus, bietes, rutkus, pupas un

zirņus. Pēdējie tādā gadījumā pa-

liek ūdeņaini.
S. Gūberts.

VĒJŠ, ZIEMEĻA.

32734. Kad priekšpusdienas
skaidras, pēcpusdienās no zieme-

ļiem debess apmācas, vai arī lie-

tus līst, bet vakaros atkal skaidrs,

tad gaidāms ziemeļa vējš.

A. Grigans, Gārsene.

32735. Ja, saulei rietot, zieme-

lis (vējš) apstājas, tad naktī būs

salna.

A. Zvejniece, Lubāna.

32736. Ja pirmajā gada ce-

turksnī pūš ziemeļa vējš, tad ir

salts pavasaris.

J. Andriņš, Taurkalns.

32737. Ziemeļa vējā sēj vasa-

rāju un ziemas labību. Zirņi, pu-

pas, rāceņi, rutki, mērrutki un

bietes tādā gadījumā paliek cieti.

S. Guberts.

32738. Ziemeļa vējam pūšot nav

jāliek putni perēt un lopi apvaiš-

ļoties, jo tad tie labi neizdodas.

J. Simbruks, Bauska.

VĒLĒŠANĀS.

32739. Ja pirmo reizi gadā ēd

jaunrudzu maizi, tad var vēlēties

trīs lietas, tikai nav brīv nevie-

nam līdz nākamam gadam to

teikt.

J. A. Jansons.
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32740. Kad ir kāda vēlēšanās,

tad to nevajaga citiem stāstīt, tad

tā nepiepildīsies.
P. Zeltiņa, Rīga.

32741. Ja cilvēks kaut ko nodo-

mā, bet otram nepasaka, tad tas

piepildīsies.
A. Zālīte, Bērzpils.

32742. Ziemassvētku vai vecā

gada naktī, kad pulkstens sit div-

padsmit, lai katrs savu vēlēšanos

uzraksta uz papīra, sadedzina un

pelnus norij, tad vēlēšanās piepil-
dīsies.

A. Zālīte, Bērzpils.

32743. Lai piepildītos kāds no-

doms, tad septiņi vakari jāskaita

septiņas zvaigznes, bet ja nu

zvaigžņu nav septiņus vakarus no

vietas, tad tas norāda, ka nodoms

nepiepildīsies.
A. Aizsils, Lubāna.

32744. Ja grib, lai piepildās no-

domātā vēlēšanās, tad trešdienas

vakarā jānoskaita septiņas zvaig-

znes, tad jāiet tūliņ gulēt un runāt

nedrīkst.

A. Aizsils, Lubāna.

32745. Lai piepildītos kāda vē-

lēšanās, tad no acīm izkritusi

skropsta jāpaliek zem drēbēm pret
to vietu, kur sirds.

A. Aizsils, Lubāna.

32746. Ja pirmo reizi ieiet kā-

dā svešā vietā, tad vajag kaut ko

vēlēties; šī vēlēšanās piepildīsies.

E. Vīksne, Vecpiebalga.

32747. Ja kāds iet starp diviem

brāļiem vai māsām, tad vajaga
kaut ko vēlēties, viss piepildīsies.

K. Corbiks, Kroņa-Vircava.

32748. Ja grib, lai kāda vēlē-

šanās izpildītos, tad iepriekš tā

jāuzraksta uz papīra gabaliņa un

pulksten divpadsmitos papīrītis

jāapēd.
K. Corbiks, Kroņa-Vircava.

32749. Jāsaskaita trīsdesmit trīs

balti zirgi un deviņi skursteņslau-
ķi, tad vēlēšanās piepildās.

73 g. v. A. Rozentāle, Jaunauce.

VĒMIENS.

32750. Kad vēmiens nak, tad

jāsaka: „Kudī pakala?"

K. Jansons, Plāņi.

VĒRMELES (Artemisia absin-

thium).
32751. Vērmeles tiek lietotas cil-

vēku un lopu slimībās.

A. W. Hupel, Top. Nachrich-

ten, 1798, IV, 293.

32752. Vērmielas, pēlējas noder

ārējām slimībām: ievainojumiem,

augoņiem, rozei v. t. pr.

P. S., Preiļi.

32753. Latvieši lieto vērmeli me-

dicīnā par līdzekli vēdera grai-
zēm.

E. Birzmanis, Latv. ārstn.

stādi, 1897.

32754. Tautas ārstniecībā vēr-

meļu tēju lieto pret vēdergraizēm.

K. Ašmanis, Latvijas flora, 157.

32755. Vērmeles vāra tējā, un

viņas der kā medus pret 99 vai-

nām.

H. Skujiņš, Smiltene.

32756. Vērmeļu ziedus ieliek

brandvīnā vai ūdenī, kuru dzer

pret kāsu vai cietām krūtīm.

J. Ilsters.
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32757. Vērmeļu novārījumu lie-

toja pret galvas un vēdera sāpēm.

E. Aleiņikovs, Pociems.

32758. Vērmeles derīgas vēdera

sāpēm.
J. Banazis, Nīca.

32759. Vērmeļu novārījums jā-
dzer, ja ir nelabi.

A. Miglava, Rīga.

32760. Brandvīna iemērktas vēr-

meles der visām iekšu slimībām.

R. Bērziņš, Annenieki.

32761. Baltā vērmele ir ārstnie-

cības augs baciļu iznīdēšanai un

arī vēdera graizēm. Divi stopi
ūdens un viena astotā daļa no

mārciņas puskaltētas vērmeles

stipri savāra, pēc tam to zupu sa-

pilda pudelēs un kad vēlas, tad

priekš ēšanas pus alus glāze jāie-
dzer. Minētais augs plašā mērā sa-

stopams Nīcas jūrmalciemā.
J. Celmainis, Nīoa.

VĒRPŠANA.

32762. Jauna mēnesī jāprēž (jā-

vērpj) diegi, tad tie ir stipri.
E. Lacis, Tirza.

32763. Vakarā par krēslas laiku,
kad govis un aitas ēd, nedrīkst

vērpt, lai viņām vēderu nesagriež.
V. Spandegs, Pociems.

32764. Ja vērpjot pavediens no-

trūkst, tad ciemiņš gaidāms.
Atbalss k. 1807. K. Kleķeris, Skujene.

32765. Kad vērpjot pavediens
ieskrien ar pakulainu galu, būs

ciemiņš ar bārdu; kad ar gludu

galu, bez bārdas.

Atbalss k. 1897. K. Kleķeris, Skujene.

32766. Ja jauna meita atstāj

kodaļu pa svētdienu nesavērptu,
būs vīrs ar bārdu.

J. Jakans, Bebrene.

32767. Ka vakaros beidz vērpt,

tad šņori nevajag uz ratiņa atstāt,

jo citādi Sekšu māte vērpjot un

tad vērpšana vairs nesokas.

M. Eglīte, Vijciems.

32768. Kūdele (Sataisīti lini vai

pakulas vērpšanai) nedrīkst pa

svētdienu palikt nenovērpta, jo
svētdien iemetoties pūķis un nā-

košā nedēļā nevarot novērpt.

V. Miķelans, Rubeņi.

32769. Kad vērpjot vai aužot

ēd, tad dzijas vai audeklu ēd ko-

des.

K. Lielozols, Nīca.

32770. Ja vilnu vērpjot ēd mai-

zi vai ko citu, tad kodes ēd sa-

vērpto dziju.
A. Sķēre, Skaistkalne.

32771. Vilnu vērpjot, nedrīkst

ēst maizi, ja ēd, tad dzijas saēd

kaļi.
A. Kondrate, Cēsis.

32772. Ja vērpdams vai dziedā-

dams ēd, tad kodes drēbi saēd.

M. Zaķe, Drusti.

32773. Vērpjama talka devuši

ēst sausus novārītus zirņus.

H. Skujiņš, Smiltene.

VĒRSIS.

32774. Vecā mēnesī dzimušu

vērsi netur, tas nav derīgs vaislo-

šanai.

J. Rubenis, Ērgļi.

32775. Vēršam tikai ar sienu

varot muti aizbāzt.
K. Jansons, Plāņi.



32776. Ja ganāmā pulkā ir

nikns vērsis, tad tam desmit rei-

zes no vietas vajag sist ar sa-

grieztu dvieli.

L. Pogule, Gatarta.

32777. Kas vērša diena dzimis,
tas iet atspēries kā vērsis.

K. Jansons, Plāņi.

32778. Vērša diena dzimis bērns

būs stiprs un nebēdīgs.
P. §~ Ropaži.

32779. Kas ēd vērša aci, tam

tumsā nav bail.

J. Rinkuss, Prauliena.

Vērsis sapnī.

32780. Ja sapni vērsis bada, bus

slimība.

P. Š., Rauna.

32781. Kad sapnī redz vēršus,

tad tas zīmējas uz bada laikiem.

Aronu Matīss, Bērzaune.

32782. Ja sapnī redz vērsi nā-

kam, tad dabūs jaunas ziņas.
J. Jurjans, Jaunpiebalga.

VĒSTULE.

32783. Vēstuli pastā metot jā-
saka: ~Labu izdošanos", tad drīz

saņemšot atbildi.

A. Aizsilis, Lubāna.

32784. Vēstules nedrīkst griezt

vaļā ar nazi, tas nozīmē naidu.

H. Krastiņa, Rīga.

32785. Kod meita roksta gruo-

motu puišam un ti uz gruomotys

īzīmuoj pučeiti, itys pīzīmēj, ka

pi tuos meitys moz pruota, jai veļ

vajag pi tāva un muotis cyukas
dzonuot.

V. Podis, Rēzekne.

32786. Ka īsi pa ceļu un atras-

si cyta gruomotu, kura ir nugai-
svnuota, tas pīzīmēj, ka to meita

nu sovys draudzenis atsiss meiļū

juos puisi, a puiss tod nugaisy-
nuosi sovu leigaviņi, a ka preceiti
atrass, tod jūs kas nebejs apru-

nuos.

V. Podis, Rēzekne.

Vēstule sapnī.

32787. Ja pa sapņiem saņem

no kāda vēstuli, tad tas cilvēks

pats atbrauks pie tevis.

L. Ozole, Rīga.

VĒTRA.

32788. Piektā diena pēc jauna
mēneša vienmēr ir vētra.

K. Pavasare, Aradši.

32789. Vētra, kas iesākas die-

nā, ir arvien stiprāka par tādu

vētru, kas iesākas naktī.

A. Grigans, Gārsene.

32790. Vētra krustis kokus sa-

lauž uz lieliem kariem.

K. Jansons, Vijciems.

32791. Lielas vētras rudenī, ja
tās kokus lauž, nozīmē cilvēku

sērgu.
K. Jansons, Plāņi.

32792. Kad vētra kokiem galot-
nes lauž, tad gaidāmi kap.

A. Dragone, Palsmane.

VĒZIS (slimība).

32793. Tautā valda tās domas,

ka vēzis ceļoties no tā, ka muša,

kaut kur iesūkusi sprāguša vēža

puvumus, iekozdama cilvēkam ra-

dot vēzi.
M. X., Sauka.

1977Vērsis — Vēzis



32794. Ja muša ēd beigtu vēzi

un pēc tam iekož cilvēkam, tad

tam tai vietā piemetas vēzis.

P. Š., Rauna. J. Jaunsudra-

biņš, Nereta.

32795. Ja cilvēkam iekož mū-

sa, kas bijusi pie nosprāguša vē-

ža, tad cilvēkam vēzis piemetas.
P. Š., Rauna. K. Jansons, Plāņi.

32796. Ja kādam cilvēkam ie-

kož tāda muša, kas ēdusi nosprā-
gušu vēzi, tad arī tam cilvēkam

ceļas vēzis.

A. Aizsils, Lubāna.

32797. Kad uz sausas zemes at-

rod nosprāgušu vēzi, tad viņu va-

jaga novākt. Ja nu tādu nosprā-

gušu vēzi atstāj uz sausas zemes

un kāds cilvēks viņam piedur na-

gus (rokas), tad tam cilvēkam pie-
metas vēža slimība.

H. Skujiņš, Smiltene.

32798. Vēža slimību varot iz-

ārstēt, ja slimam donot sagrauz-

dētas vārnu kājas pie ēdiena.

H. Skujiņš, Smiltene.

32799. Ja grib nodzīt vēzi, tad

vajag deviņus krupjus sasiet drā-

tē un dzīvus sadedzināt. Ogles va-

jag saberzt pulverī, un ar šo pul-
veri apkaisīt slimo vietu.

J. Jirģensons, Ādaži.

32800. Nekad nevajaga teikt uz

sārtu sakarsušu cilvēku: „Sarkans

ka vēzis", tad varot dabūt vēža

slimību.
L. Čapa, Rīga.

VĒŽI.

I. Vēžošana.

32801. Vēži ir ķerami tādos mē-

nešos, kur nav r iekšā, t. i. maijā,

jūnijā, jūlijā un augustā.
S. Gūberts, 1688.

32802. Vēžus ķerot vajag nodī-

rāt vardi, bet lai āda paliek uz

acīm. Ja acis paliek vaļā, tad vē-

zis neiet klāt.

Z. Lancmanis, Lejasciems.

32803. Vēži jāķer pilna mēne-

sī, citādi viņi ir tukši.

E. Gaile, Trikāta un Rūjiena.

32804. Vasarā, kad zirņi zied,

vajag vēžos iet, tad esot vēžiem

visgardākā gaļa. Vēžos ejot, vardes

nevajag saukt par vardēm, bet vā-

verēm, tad vēži labi ķeroties.

K. Corbiks, Ezere.

32805. Vēžojot vardes sauc par

ķauķiem.
K. Jansons, Plāņi.

32806. Kad iet vēžot un ķer vē-

žošanai vardes, tās ir jāsauc par

putniņiem, jo tad ķeras daudz

vēžu.
J. Bikša, Daugmale.

32807. Vēžus visvairāk ķēruši

zirņu laikā. Par nakti vēži ēd zir-

ņu ziedus.

Z. Lancmanis, Lejasciems.

32808. Kad zirņi zied, tad vēži

nāk uz ķeselēm.
J. Ķikuts, Nīca.

32809. Vēži labi nāk uz ķese-

lēm, kad alkšņiem tik lielas lapas
kā vēžu (peļu) ausis.

K. Lielozols, Nīca.

32810. Uz pērkonu vēži nak uz

ķeselēm
J. Ķikuts, Nīca.

32811. Vēžot jāiet zirņu zieda,

tad vēži nāk malā.
E. Laime, Tirza.

1978 Vēzis — Vēži



32812. Vēžojot nedrīkst vēžus

skaitīt, ja tos izskaita, tad viņi
vairs neķeras.

K. Jansons, Plāņi.

32813. Kad vēžus ieliek kulē,

tad jāuzspļauj virsū.

E. Hi'ršsone, Talsi.

11. Vēži laika zīlēšana.

32814. Ja vēži izrāpjas no ūdens

uz zemes, tad gaidāma vētra un

slikts laiks.

M. Sikle, Nīca.

32815. Kod vjēžvs nu vudiņa
lem uorā uz upis molys, taisni uz

sausys zemis, kur nav pavysam

yudiņa, itei pīzīmēj lelu vēju un

nalobu laiku.
V. Podis, Rēzekne.

32816. Ja vēži iet upes vidu,

gaidāms pērkons.
J. Ķikuts, Nīca.

111. Dažādi.

32817. Pilnā mēnesī vēži ir pil-
nāki ar gaļu, tukšā mēnesī atkal

tukšāki.

P. Š., Rauna. J. Rubenis, Ērgļi.

32818. Vēži nevar panest cūkas

mēslu smaku. Pērkona laikā viņi
drīz jāvāra, jo tad tie drīz nobei-

dzas. Cilvēkiem ar ļaunām acīm

nevajaga skatīties uz vēžiem, tad

tie top nesagremojami.

S. Gūberts, 1688.

32819. Vēžu gaļu, samaisītu ar

zaķa taukiem, liek uz skabargām,
tad tās tiek no miesas izvilktas.

S. Gūberts, 1688.

32820. Kad vēži ir vezmā un cū-

ka iziet pa ratu apakšu, tad vēži

visi pagalam (nosprāgst).

J. Treimans, Bērze.

32821. Kad cuka izskrien cauri

vēžu vezumam, tad tie nosprāgst.

J. A. Jansons, Rīga.

32822. Kad vēžus grib tālu aiz-

vest, tad viņiem jādod nātres ēst,

uz vezuma nav jāliek zirga loks

un jāuzmanās, ka cūka nedabū

caur vezuma apakšu izlīst, jo tad

visi vēži nosprāgst.

J. Rubenis, Ērgļi.

32823. Vēžu dzirnaviņas citu pie
cita iešuj bantītē, un šo bantīti sien

maziem bērniem ap kaklu, lai zo-

bi viegli nāktu.

Etn. 1891. g., I, 160. 1. p.,Dobele.

32824. Par miltiem sadauzītas

vēža dzirnaviņas jāiedzer lopiem

ar ūdeni, kad tie appūsti. Veselas

vēža dzirnaviņas, aiz acu plaksti-

ņiem iebāztas, iztīrījot acis, kad

tās piebirušas vai citādi kā ne-

tīras.

Aronu Matīss, Bērzaune.

IV. Vēži sapnī.

32825. Kad sapnī vēžo, tad tas

ir dusmošanā, errastībās.

Āronu Matīss, Bērzaune.

VĒŽA DIENA.

32826. Vēža dienās nav jāiesāk
nekāds lielāks darbs, jo tas neies

sekmīgi uz priekšu.
J. Apsalons, Sērpils.

32827. Kas vēžu dienā dzimis,
tas kā vēzis savā dzīvē atpakaļ vel-

koties.

A. Krūmiņa, Valka.

32828. Vēža diena dzimis bērns

ies atpakaļ kā vēzis.

P. Š., Ropaži.
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32829. Vēža dienā nevar nekā

stādīt, jo tad nekas neaug un iet

atpakaļ arī citā dienā stādītais.

A. Mūrniece, Cēsis.

32830. Vēža dienā jāstāda kar-

tupeļi, tad tiem aug apakšā tik

daudz kartupeļu kā vēžu.

E. Zommere, Rauna.

VIESIS.

I. Vispārīgas ierašas.

32831. Ja ejot mājā, kur esot

ienaidnieki, trīs reiz jāpiedauzot

ar zābaku papēdi pie durvju sliek-

šņa, tad laipni uzņemot.

H. Skujiņš, Smiltene.

32832. Ja mājas saimniecei no-

krīt dakšiņa, tad gaidāma viesos

sieviete, ja nokrīt nazis, tad gai-
dāms viesos vīrietis.

M. Iniņberģe, Rīga.

32833. Kam kumoss no mutes

izkrīt, tam atnāks viesis.

P. §~ Rauna. K. Jansons,

Plāņi. Z. Lancmanis, Lejas-

ciems.

32834. Kad izkrīt kas no rokam,

tad kāds steidzas (viesos).

M. Pelēce, Cirsti.

32835. Kad divi cilvēki izsaka

vienu vārdu uz reiz, tad būs kāds

viesis.

P. Zeltiņa, Ikšķile.

32836. Ja diviem runājot, izsa-

kās reizē vienāds vārds, tad kurš

pirmais pasteidzas pieklapēt pie
nekrāsota koka, tam būs viesis.

P. Zeltiņa, Ikšķile.

32837. Ciemā nevar iet neēdis,

tad nemielo.
J. Rudītis, Jaunpiebalga.

32838. Ja, viesos iedams, pa ce-

ļu ēdīsi, tad mājas saimniecei pe-

les maizi ēdīs.

J. Zvaigzne, Rēzekne.

32839. Ciema maizi deva tikai

mājas māte; kas otram maizi do-

dot, tam būšot simtkārtīgi atdots.

G. Pols, Vecgulbene.

32840. Senāk, kad uzņēma mīļu
viesi, tad cēla galdā kartupeļus un

putru, kas bija tolaik labākais

ēdiens.

G. Pols, Bauska.

32841. Ja grib, lai viesi daudz

neēstu, tad uz galda arvien jāuz-
liek vesels kukulis maizes un tas

labi jāievēro. Šis kukulis jāuzliek
uz galda pirmais un jānoņem pē-

dējais, kad viesiem klāj galdu.
Katram viesām, kas tik uzskatīs to

kukuli, tūliņ pāries ēstgriba.

F. Brīvzemnieks, 1881, VI, 207.

32842. Ciemiņš daudz neēd, ja
zem ēdamā galda paliek cūku kau-

jamo dūci.

K. Jansons, Plāņi.

32843. Pēc ciemiņu mieloša-

nas drīz jāsteidzas galdu nokār-

tot, lai svētība neaiziet ciemiņam
līdzi.

Fr. Vāvere, Mālpils.

32844. Kādu apmeklējot, ne-

drīkst stāvēt, bet vajaga apsēsties,
lai apmeklētam neatņemtu mieru.

Šķila, Nīca.

32845. „Nestāvi kājās, šās mā-

jas jau nedabūsi!" saka, kad cie-

miņš nesēd.

K. Jansons, Plāņi.



Viesis 1981

32846. Kad viesis ienāk mājā,
tad tam jādod krēsls ko atsēsties,
citādi viņš melos.

P. Zeltiņa, Rīga.

32847. Kad ciemiņš atnāk, tad

liec piesēsties, lai bērni guļ, lai

vistas dēj.
J. Treimans, Bērze.

32848. leejot mājās, kur mazi

bērni, kaut uz mirkli jāatsēstas,
lai bērni guļ.

A. Kabuce, Bulduri.

32849. Viesim ienākot, tūliņ jā-

apsēžas, lai bērni labi gulētu.
A. Bīlenšteina rokraksts.

32850. Ja viesi nesēž, tad bērni

neguļ.
Rīga.

32851. Viešņai jānoņem villai-

ne, lai vistas olas dēj.
E. Lacis, Tirza.

32852. Ciemiņš istabā nedrīkst

ar lakatu apsedzies sēdēt, tad vis-

tas olas nedēs.

V. Rūnika, Skujene.

32853. Ciemiņš istabā nedrīkst

sēdēt ar lakatu uz pleciem, tad

vistas olas nedēs.

A. Tidriķe, Pabažu jūrmala.

32854. Viešņai ienākot istabā

jānoņem lakats, lai vistas labāki

olas dēj.
P. Zvirgzdiņš, Mārciena.

32855. Ciemiņam jāatģērbj virs-

drēbes, jo citādi vistas olas nedēj.
A. Užane, Skujene.

32856. Kad ienāk ciemiņš, tad

vajaga likt tam apsēsties, lai ne-

melo.

I. Upenieks, Skrunda.

32857. Ja ciemiņš ienākot, tad

vajagot viņam vēlēt, lai velkot mē-

teli nost. Ja ciemiņš paliekot ar

visu mēteli istabā sēdam, tad vis-

tas pavasarī sākot vēlu olas dēt.

H. Skujiņš, Smiltene.

32858. Kad atīt vīšņa, juonū-
jam skora [lakats], lai vvstas dēj
ūlas.

J. Lazdans, Kalupe.

32859. Ja ciemiņš ienāk ar la-

katu un to nenoņem, tad vistas olu

nedēj.
A. Aizsils, Lubāna.

32860. Ja ciemiņi atnāk un ne-

noģērbjas, tad vistas nedēj olas.

A. Bulēne, Rīga.

32861. Ciemiņam ienākot, tas jā-
ved uz istabas vidu un jānosēdi-

na, tad vistas dēj olas.

A. Klause, Jaunpiebalga.

32862. Ja ciemiņš atnācis, jā-
liek tam apsēsties un nojemt la-

katu, tad vistas labi dēs.

L. Krastiņa, Baldone.

32863. Ja kaimiņiene ienāk ar

lielo lakatu pār pleciem, tad to

vajaga drīzāk noņemt, jo citādi

vistas nedēs olas.
A. Salmans, Balvi.

32864. Kad viesi nesēd, tad

vistas nedēj.
Lagzdiņa, Sabile.

32865. Ja viesis, ienākot istabā,

tūliņ nenoņem cepuri, tad mājas
saimniecei vistas nedēs olas.

J. Zvaigzne, Rēzekne

32866. Vajag steigtīs vīšņai nū-

jimt lokotu, uzkārt uz kārts, tad

vvstas ūlas dēj.
C. Apšenieks, Bērzpils.



1982 Viesis

32867. Ciemiņam jādod apsēs-
ties, jo citādi suņi kož.

A. Užane, Skujene.

32868. Svešā mājā kad noiet,

tad nevajaga palikt pie durvīm, va-

jaga iet tālāk; ja iet tālāk, tad tur

labi dēj vistas.
J. Atteka, Nīca.

32869. Ja ciemiņš aiziet kādā

mājā, tam vajaga apsēsties, tad ta-

nī mājā labi vistas dēj un bērni

guļ. Tādēļ saka: „Sēd nu, ciemiņ,
lai vistas dēj un bērni guļ!"

A. Linde, Palsmane.

32870. Aizejot ciemā jāapsēžas,
lai tur bērni labi guļ un vistas olas

dēj.
I. Melngalve, Melluži.

32871. Kad ciemiņš atnāk, tad

jādod apsēsties, citādi vistas nedēj
olas un bērni neguļ.

M. Zariņš, SmaTde.

32872. Ja ienāk kāda viešņa ar

lielo lakatu apsegusies, tad lielais

lakats jāņem nost, lai vistas dēj
labi olas.

L. Lauva, Lubāna.

32873. Ka pi saiminīka pībrauc
daudz gostu nu vysu pušu un kod

gosti sēd pi golda, dzer un runuoj,
bet kas ti taids izīt, vysi puorstuoj
runuot, sēd klusu, itei pīzīmēj, ka

tymā stracī dzymst bārns, kurs

byus cīši mīreigs un lobs cylvāks.
V. Podis, Rēzekne.

32874. Kod atbrauc pi zemnīka

gosti, un saimineica stuov un ar

rūku golvu kosa, itei pīzīmēj, ka

pi saimineicys nav, ar kū gostus

pabaruot. A ka saiminīca ar rūku

pakaļi kosa, tod itei pīzīmēj, ka

saimineica var pabaruot gostus, pi

juos ir ar kū.

V. Podis, Rēzekne.

32875. Ja ēdot uznāk viesis, tad

pēdējam mājā ļaudis plēšas.
P. Š., Rauna.

32876. Kad ienāk kāds svešnieks

un iziet ārā pa tām pašām dur-

vīm, pa kurām ienācis, tad tai mā-

jā ātri meitas precēsies.

T. Dzintarkalns, Talsi.

11. Viesa aiziešana.

32877. Viesim nav jāiet no cie-

ma mājas tai laikā, kad ciema mā-

jā ļaudis ēd, jo tad mājā pārnākot
var atrast kaujamies.

P. Zvirgzdiņš, Mārciena.

32878. Kad viesis ceļas no gal-
da un grib projām iet, tad vajaga

steigšus apsegt pie galda viņa drus-

kas, jeb iznest viņa telēķi, lai vie-

sis neaiznes mājas svētību.
P. S., Ropaži.

32879. Ja ciemiņam aizejot un

atvadoties ir silta roka, tad ar vi-

ņu vēl satiksies; bet ja tam ir

auksta roka, tad vairs nesatiksies.

A. Salmāns, Balvi.

32880. Vēlā vakarā viesi pava-

da pa durvīm ārā, lai tas, kā saka,

kāsi no ugunskura nenozogot.

Špiss, Zemīte. Latv. Avīzes,

1866, 13.

32881. Ja viesis ko aizmirsis un

tādēļ atgriežas atpakaļ, tad saka,

ka drīz atkal redzēšoties.

A. Bīlenšteina rokraksts. P.

Š., Rauna.

32882. Ja ciemiņš ciemojoties
ko aizmirsis, tad tas ir viņam at-

kal uz atnākšanu.

H. Skujiņš, Smiltene.
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32883. Ja ciemā kaut ko aiz-

mirst, tad vēl kādreiz ies uz tu-

rieni ciemā.

E. Reinbacha, Vecpiebalga.

32884. Ja viesis jau labi pagā-

jies un tad tik atceras, ka ko aiz-

mirsis un tādēļ griežas atpakaļ,
tad saka, ka viņa gājiens neizdo-

sies.
M. Bflenšteine, Dobele.

111. Viesis sapni.

32885. Kad sapnī sanāk viesi un

tos mielo, kad ar svešiem plēšas,

precējās, laulājas, tas viss slimī-

bās un kaitēs.

Aronu Matīss no vecas mā-

miņas, Bērzaune,

VIESULIS.

32886. Viesuli, kas pie viņiem
bieži dara lielu postu pie siena,

laukiem un jumtiem, viņi tura par

ļauna gara darbu. Kur viņi redz

putekļus griežamies, tur viņi lūko

iesviest akmeņus vai nazi un klieg-
dami vajā viesuli ilgāku laiku.

A. W. Hupel, Top. Nachrich-

ten, 1777, 11, 143.

32887. Ar stipru viesuli mājas
un lauku svētība aizejot, kuru cil-

vēku aizņemot, tas paliekot slims;

tur esot velns un raganas klāt, kas

aiznesot svētību projām un nozo-

got naudu un labību. Kad taisni

tai vietā, kur viesulis visstiprāki

griežas, iecērt ar cirvi jeb nazi, tad

ragana to rīku gan saķerot, ar ko

cirtienu dabūjusi, bet pēc tak da-

būšot zināt, kas viņa bijusi; jo pie
rokas jeb kājas varēšot cirtienu

pazīt.
K. Šilings, 1832. g., Tirza.

32888. Viesulis ir ļauns gars,

kas griežas apkārt par vēju. Ja

ņem tērauda nazi un sviež taisni

viesuļa virpuļa vidū, tad to garu

var piedurt pie zemes. Viesulis gan

tūliņ apstāsies, bet naža sviedē-

jam vairs nebūs miera. Viesulis

vienādi lūgs to sapņos, lai laiž va-

ļā. Bet ja viesulis tiks palaists, tad

viņš griezīsies vēl ātrāki kā agrāk
un tā būs sviedēja laime, ja tas

netiks aiznests projām. Arī nazi

sviežot var notikt nelaime, jo vie-

sulis var sviest nazi atpakaļ un

nodurt sviedēju.

F. Brīvzemnieks, 1881, VI, 200.

32889. Viesulis esot dzīvs un

viņam vidū esot sirds ar asinīm.

Kad ar pātariem nevarot viesuli

padzīt, tad uz to jāmetot kāda asa

lieta, vislabāki cirvis. Ja ar to cir-

vi trāpot viesulim vidū, tad tas uz-

reiz izgaistot un cirvis nokrītot

asiņains zemē.

A. Vaskis, Tukums.

32890. Ja kādā vietā viesulis

griežas, tad tur velns braucot, tā-

dēļ jāiemet virpuļa vidū nazis, tad

velns tiekot nokauts un tai vietā

sarkans vien paliekot (asins).

E. Vēvere, Ļaudona.

32891. Lai novērstu viesuli, tad

tam pašā vidū vajaga iesviest nazi,

kas to piestiprina pie zemes.

V. Vintere, Matīši.

32892. Viesulī jāsviež nazis, lai

nodurtu raganu, kas viesulī at-

rodas.
F. Rozenbacha, Nīgranda.

32893. Viesuli var noturēt, ja
ar nazi trīs reiz zemē krustāniski

pārvelk un to nazi uzdur krusta

vidū.
J. Rubenis, Ērgļi.



32894. Kad viesulis griežas, va-

jaga durt vidū zemē ar tuteni, tad

nostāsies.

J. Apsalons, Sērpils.

32895. Kad viesulis griezdamies

tuvojas, tad vajaga sacīt: ~Dievs

palīdz" un piesaukt arī tās dienas

vārdu, piem., ja ir pirmdiena,
tad: „Dievs palīdz pirmdienā."

J. Širmanis, Vilzeni.

32896. Kad viesulis bieži skrien

mājās, tad tai cejā, kur viņš

skrien, jāiestāda kāds koks, tad

viesulis tur vairs neskries.

P. Zeltiņa, Ikšķile.

32897. Mājās, kur viesulis bieži

skrien, ir iemetušies ļauni gari,
vai kāds nomiris skauģis tās ap-

meklē; tad tur ir jāieved kāds lā-

cis, tad viesulis mitēsies.

P. Zeltiņa, Ikšķile.

32898. Kad vējš dzen smiltis

virpulī, tad tur dejo raganas.

L. Ērģelniece, Praviņi.

32899. Ja viesulis griež smiltis

riņķī, tad sagaidāms slikts laiks.

K. Pavasare, Araiiši.

32900. Ja viesuļi uz ceļa griež

putekļus, tad gaidāms lietus.

J. Jansons, Smiltene.

32901. Ja viesulis griež smiltis,

lapas, putekļus vai vispār mēslus

un citas sīkākas lietas, tad būs

lietus.
A. Aizsils, Kalsnava

32902. Ja redz viesuli, tad tre

šā dienā būs lietus.
E. Laime, Tirza.

32903. Ja vasaru uz lielceļa

pēkšņi saceļas viesulis, tad gai-
dāms negaiss.

J. Avotiņš, Vestiena.

VILCE.

32904. Vilci es reiz tiku redzē-

jis gaišā mēnesniekā. Viņa skrien

pa gaisu kā ugunīga čūska. Bet

ja gadās kāds, kas vilci māk ap-

turēt, tā šī sāk staipīties kā čūs-

ka un tikmēr staipās, kamēr pa-

visam izdziest.

_

H. Skujiņš, no 76 g. veca J.

Ābeles, Aumeistefi.

32905. Mans tēvs vilces pazina

un tika par viņām pulka stāstījis.
Ka vilce naktī skrējusi, tā bijusi

skaudīgi gaiša un kā zibens gar

acīm noskrējusi. Kad vilce bija pa-

ņēmusies labību, tad bija resna un

skrienot dzirksteles vie' meta. Bet

ka bija tukša, ta dzirksteles ne-

meta un bija tieva. Bet cilvēki ar

jau manījās, lai vilce netiktu la-

bībai klāt. Tad klētī apcirkņus

apkrustīja, un pie tāda apkrustota

apcirkņa vilce netika klāt. Ka pie-
darbā kūla, ta labības kuļu (kau-
dzi nevētītas labības) neatstāja ne-

apkrustotu, to pašu vilču dēļ.

H. Skujiņš, Bilska.

32906. Kad redzot pa gaisu
skrienošu vilci, tad to varot tā no-

ķert: vīriešiem vajagot nolaist bik-

ses, un vilce esot tūliņ biksēs

iekšā. Sievietes ar varot vilci no-

ķert. Tām esot brunkas jāsaceļ

uz augšu, tad vilce būšot brunkās

iekšā.

H. Skujiņš, Aumeisteri.

32907. Labības vilce esot zilga-

na; naudas vilce gaiša. Vilces va-

rējuši vecos laikos dabūt Rīgā

pirkt. Rīgas kungs pircējam pra-

sījis: „Ko gribi, maizes dievu, vai

naudas dievu?" Vilci varējuši ie-

gūt arī tā: gailis bijis jāglabā de-

viņi gadi. Kad gailis pēc deviņiem

gadiem izdējis olu, tad ola bijusi

1984 Viesulis
—

Vilce
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jātur cilvēkam padusē tik ilgi, ka-

mēr no tās izšķīlušies vilce. [Sal.

pūķis.]
H. Skujiņš, Aumeisteri.

32908. Vilce, ko Rīgā agrāk pir-
kuši, bijusi justu kā vīzes nodara.

K. Jansons, Plāņi.

32909. Vijciema Kāsīša mājas
vecam saimniekam Dūcam bijusi
vilce. Reiz, kad bijusi rija piesēr-
ta, meita caur logu uzskatījusi ri-

jas vidū apakš ārdiem lielu sar-

kanumu, kas bijusi vilce. Otrreiz

meita gājusi kreimu zagt, bet uz

ķērnes gulējusi liela melna čūska.

— Tagadējā Vijciema Zūra Krie-

viņa tēva-tēvam arī bijusi vilce.

Toreiz bijis karalaiks. Kad vilce

reiz nākusi pa gaisu uz māju, tad

to saturējis viens zaldāts ar vār-

diem. Vilce locījusies gaisā zili-

melna kā čūska. Otrā dienā pats
Žūris gājis uz tīrumu sēt un ejot

uz vietas nomiris. Vilces vēl biju-
šas Plāņu Jaun-Kanāžam, Vijcie-

ma Vec-Sūbram, Smiltenes Kri-

jupjam un Buliņam.

K. Jansons, Plāņi.

VILCIENS.

32910. Ja vasarā dzird vilcienu

tā savādi atskanot kur brauc, tad

gaidāms labs laiks.

E. Barbaka, Rīga.

32911. Ja sapnī redz vilcienu,

tad dzīvē tiek uz priekšu.

L Johansone, Rīga.

32912. Ja sapnī redz vilcienu

braucam, tad sagaidīs mīļus vie-

sus.

M. Zaube, Rīga.

VILKATS.

32913. Pie senāko laiku ārzem-

ju rakstniekiem Vidzeme tika tu-

rēta par īstu vilkatu dzimteni.

L. Arbuzovs, Rigaischer Al-

manach, 191*1.

32914. Ļaudis runā par vilka-

tiem un dažs miesu un dvēseli no-

zvērētu, tādu amatnieku esam.

Stenders, Augstas gudr. grāmata.

32915. Confessus cuidam fide

digno viro, Rigae m Livonia, ly-
canthropus est, se clauso carcere,

m quo coercebatur, ipso die pa-
schalis esse profectum ad suos,

uxorem et liberos visendi causa,

per muita milliaria. Quaerenti,

quomodo evasisti c carcere? res-

pondebat: Facile. Sed magna flu-

mina erant tibi trajicienda. At

ille: Transvolavi flumina. Quid
dicebas tuis? Quid dicerem? cir-

cumibam protento rostro, ut

lupus, olfactu visuque explorans

quid rerum gererent. Quare re-

versus es m carcerem, semel

elapsus? Tum ille: Redire necesse

erat. Quis non intelligit haec esse

ludibria et somnia diabolica, qui-
bus sātan illum virum excaecavit.

Kāds vilkats Rīgā, Livonijā, ir

atzinies uzticamam vīram, ka viņš
no cietuma, kur bijis ieslodzīts

Lieldienā aizceļojis daudz jūdzes

pie savējiem, lai redzētu sievu un

bērnus. Jautāts: „Kā tu tiki ārā

no cietuma?" Atbildējis: „Viegli."
— „Tev bija jāpārceļas par lielām

upēm." Viņš atbildējis: „Pārlaidos

pār upēm." — „Ko tu savējiem

sacīji?" — „Ko nu sacīšu? Ap-

gāju kā vilks ap aptaisīto sētu un

ar savām jūtām un skatu izzināju,
ko viņi dara." — „Kādēļ tu, reiz

izbēdzis, atkal atgriezies cietu-
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mā?" Viņš atteica: „Vajadzēja at-

griezties." Kas nu nesaprot, ka

tie ir velna māņi un sapņi, ar ku-

riem sātāns viņu padarījis aklu?

Joannes Manlius, Libellus

medicus, Basileae (1563) p. 36.

32916. Vilka izskatā viņi ir

bieži pārvērtušies un kā vilkati

(Warwolffe) skraidījuši apkārt.

S. Henning, 1587.

32917. Nav noliedzams, ka ir

vilkati, tas ir tādi cilvēki, kas

velna dzīti rādās un skraida ap-

kārt briesmīga vilka izskatā un

var kaitēt cilvēkiem un lopiem.
Lai paliktu par vilkatu, cilvēkam

vajagot noiet kādā klusā vietā,

kur citi tik lēti netiek. Tad cilvē-

ka dvēsele izejot no savas miesas

un ieejot vilkā. Bet miesu nedrīk-

stot par to laiku pakustināt; ja to

pakustinot, tad dvēsele vairs ne-

tiekot miesā atpakaļ un tai jāpa-
liekot līdz nāvei vilkā. Citi domā,

ka, dzerot un zināmus vārdus ru-

nājot, cilvēka miesa pārvēršoties

par vilku.

P. Einhorns, 1627.

32918. Kas grib palikt par vil-

katu, tam Jāņa dienā priekš sau-

les jāiet uz mežu, jāuzmeklē no-

gāzts ozols, jāiedur tur div naži,

tad jānoģērbjas plikam un jāmet

starp tiem nažiem trīs kūleņi. Kad

atkal tikt atpakaļ par cilvēku, tad

jāuzmeklē tas ozols, jāmet starp

nažiem trīs kūleņi uz otru pusi un

jāpaņem tie naži. Bet ja tai laikā,

kamēr cilvēks par vilku skraidī-

jis apkārt, kāds pacilās viņa drē-

bes jeb arī izvilks iespraustos na-

žus, tad vilkats vairs nevar tikt at-

pakaļ par cilvēku.

F. Brīvzemnieks, 1881, VI, 206.

32919. Ja grib palikt par vilka-

tu, tad vajaga noģērbties plikam
un trīs reiz pārlēkt par savām

drēbēm. To var darīt tikai slepe-
nā vietā, kur cilvēki nestaigā. Ja

kāds šīs drēbes pakustina, tad vil-

katām visu mūžu jāpaliek par
vilku.

F. Brīvzemnieks, 1881, VI, 206.

32920. Vilkats ir par vilku pār-
vērties cilvēks. Vilku no vilkata

var tikai tad izšķirt, ja tam pie

saplēstas aitas uzsauc: „Kūm, dod

man ar!" Tad vilkats atstāj pusi
aitas zemē, bet īstais vilks to ne-

dara.

F. Brīvzemnieks, 1881, VI, 206.

32921. Ropažos, kā to ziņoja

mācītājs, Peremiežu Simons esot

vilkacis. Viņš pats esot atzinies,

un mācītājs par to ziņojis Ķeiza-
riskai zemes tiesai.

1739. g. baznīcas revīzijas

prot. Latvijas Vēstnesis, 1924,
145. L. Sloka.

32922. Cilvēks par vilku varot

palikt, bet tad esot jāsargās, ka

jēģeris neuziet, kam sudraba lode

plintē. Ar to nošaus kā suni.

K. Šilings, 1832. g., Tirza.

32923. Apakš ecešam esot jālien

cauri, tad par vilku paliekot.
K. Šilings, 1832. g., Tirza.

32924. Vilkats ir apbarots jeb

apdzirdīts cilvēks, visvairāk brū-

tes un brūtgāni, kam noliktā laikā

jāpaliek par vilku
...

Kad skrie-

namais laiks klāt, tad apburtais
novelk savu apģērbu un laiž kājas
vaļā...

Bet kamēr pats jakti tur, uziet

nevilšu kāds cilvēks viņa apģērbu,
un lai arī neņemtu, tik pacilātu
vien, tad tas par cilvēku nevar
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vairs tikt, jāpaliek par vilku.

Tāds zvērs esot tas lielākais sods

tai malai, kurā viņš uzklīst, rej
aitas bez sava gala ... Ja kāds šā-

du cilvēku apkaitinot, tad jau tas

dabū pieminēt: rītā visas aitas

vilkacis nogalinājis, kurām kakls

pārkosts un asinis izzīstas . . .

Nevarot nekādā vīzē šo puszvē-
ru nonāvēt. Gribot sist — pazū-

dot, šaušana ar skrotīm jeb svina

lodi ar neko nespējot, tik subraba

jeb zelta lode varot to gar zemi

gāzt.
Latv. Avīzes, 1871, 197.

32925. Par vilkaci jāpaliek no-

liktā laikā apbarotam jeb apdzir-
dītam cilvēkam. Daža meita, sa-

va piekrāptā brūtgāna apdzirdīta,
skrienot līdz pat pēdīgai stundai.

Kad mēneša pagroza jeb skreja-
mais laiks klāt, apburtais novelk

apģērbu un laiž kājas vaļā. Ja

kas šādu cilvēku apkaitinot, tad

tas dabū pieminēt: rītā visas aitas

nogalinātas. Šo puszvēru nekā ne-

varot nonāvēt. Tik sudraba jeb
zelta lode spējot to gāzt gar zemi.

Bet ja kāds uziet vilkača apģērbu,

un lai arī neņemtu, tik pacilātu

vien, tad tas par cilvēku vairs ne-

var palikt.
Latv. Avīzes, 1871, 197.

32926. Bijuši ļaudis, kas varē-

juši nolādēt otru par kadaru jeb
vilkati. Nolādētais tad aizskrējis

uz kādu laiku par vilku. Kad tā-

dam pirtī mazgājoties, uzlējuši
aukstu ūdeni, tad viņam izskrē-

jusi no pakaļas vilka aste. Kad

kadars gribējis aizskriet par vil-

ku, tad tas palīdis paklētē un no-

vilcis visu savu apģērbu. Izskrai-

dījies viņš atnācis atkal atpakaļ,

apģērbies un palicis par cilvēku.

Tikai tāds cilvēks, kas pats pratis

nolādēt, varējis arī šo nelaimi at-

darīt.

M. Navenickis, Zasa.

32927. Kad cilvēks gribot palikt
par vilkaci, tad tam esot jāizlien
caur egles sakni. Cilvēkiem, kas

pārvēršoties par vilkačiem, esot

vai nu vilka ausis vai vilka acis,
vai vilka aste, vai kas cits no vil-

ka. Kad pirtī vilkacim uzlejot
aukstu ūdeni, tad tam izšaujoties
vilka aste.

A. Vaskis, Tukums.

32928. Mans tēvs pats to redzē-

jis, ka būris pataisījis kāzniekus

par vilkatām, tāpēc vien, ka šā

kāzās neaicinājuši.

H. Skujiņš, no 72 g. vecā J.

Baltiņa, Bilska.

32929. Lai varētu palikt par

vilkaci, tad jāuzmeklē mežā tāds

bērzs, kam kāda sakne pacēlusies

gaisā un tad atkal ieaugusi zemē.

Ja nu noģērbjas un izlien caur to

sakni, tad tūliņ paliek par vilkaci.

Ja noliktās drēbes kāds aiznes jeb

apcelā, tad vairs nevar tikt par

cilvēku. [Sal. ragana.]

P. Zeltiņa, Ikšķile.

32930. Vilkacis tik tad varot

atkal par cilvēku palikt, ja ne-

viens cilvēks nav aizticis viņa at-

stātās drēbes. Vilkacim vajgot ne-

redzot noģērbties un neredzot ap-

ģērbties. Ja tas neizdodoties, tad

jāpaliekot mūžīgi par vilkaci.

A. Lerchis-Puškaitis, Džūk-

ste, LP 111, 15.

32931. Taurkalnā esmu dzirdē-

jis, ka cilvēkam, kas grib un māk

pārvērsties par vilku, papriekšu

jāizģērbjas un drēbes jānoglabā
tādā vietā, kur tās neviens nevar
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atrast, jo kad kads tas apcilā, tad

jāpaliekot par vilku visu mūžu.

A. Zeibe, arī K. Graudiņš.

32932. Cilvēks var palikt par

vilku, ja noģērbās pliks un izlien

trīs reiz caur koka saknes apakšu.
Bet ja kāds pakustina viņa drē-

bes, tad viņš vairs netiek atpakaļ

par cilvēku.
P. Š., Rauna.

32933. Cilvēks var palikt par

vilku, ja viņš 9 reiz izlien atmu-

guriski caur kreklu, bet ja kāds

pēc tam aizkar viņa kreklu, tad

viņš vairs nevar pārvērsties atpa-

kaļ par cilvēku. Ja vilkatu kāds

ievaino, ka viņam tek asinis, tad

viņš paliek par cilvēku.

J. Rubenis, Ērgļi.

32934. Caur koka sakni ir jā-
lien deviņas reizes, tad var pār-
vērsties par vilku.

Z. Akmentiņa, Lubāna.

32935. Ja grib palikt par vilk-

aci, tad vajag izlīst caur apdedzi-
nātu zirga loku.

L. Rone, Ikšķile.

32936. Ja cilvēks noģērbjas

pliks un izlien caur kādu līku ko-

ka sakni, tad viņš paliek par vilk-

aci. Ja nomestās drēbes kāds ap-

cilā, tad vilkacis vairs nevar pār-

vērsties par cilvēku. Tik tad viņš
vēl varot no vilkačiem, ja dabūjot
no kristīta cilvēka rokas maizi

vai citu labprātīgu dāvanu.

Jkr. 11, 16. Audzis, Inciems.

32937. Par vilkatu varējis pa-

likt katrs cilvēks, kad tas tā darī-

jis, kā bijis vajadzīgs. Mežā vaja-

dzējis uzmeklēt tādu koku, kam

izgāzusies sakne. Caur saknes

apakšu bijis jāizlien. Varējuši arī

citādi darīt. Bijis jāizlien caur

tādu koku, ko pērkons nospēris
un kam galotne gāžoties iedzīta

zemē un rezgalis vēl turējies pie
celma. Cilvēkam bijis jānoģērb-

jas plikam, pakaļā jāiebāž smilga,

jāizlien caur koka vai saknes

apakšu un jāsaka: ~Es gribu būt

vilks!" Tad ar' par vilku palicis.
Kad vilkats gribējis atpakaļ tikt

par cilvēku, tad tam bijis atkal

jālien caur koka apakšu un jāsa-
ka: „Es gribu būt cilvēks!" Tad

vilkats palicis atkal par cilvēku.

H. Skujiņš, Smiltene.

32938. Kad kāds cilvēks esot

aizskrējis vilkatās, tad viņš savas

drēbes esot atstājis vai nu pirtī,
vai kādā citā ēkā. Ja kāds cilvēks

drēbes aiztiekot, tad vilkata, pie
drēbēm atskrējusi, nevarot vairs

par cilvēku pārvērsties un tai jā-
paliekot vilka ādā. Kad tā notie-

kot, tad vilkatai esot jāskrienot
tik ilgi, kamēr dabūjot kaut ko no

cilvēku rokām ēst. Tad vilkata

atkal varot nomest vilka ādu un

paliekot par cilvēku.

H. Skujiņš, Smiltene.

32939. Vilkača drēbes nevaja-

got aiztikt, jo tad piemetoties
vilkača slimība.

V. Līce, Līgatne.

32940. Senāk bija tādi ļauni
cilvēki, kas varēja citus par vil-

kiem pārvērst. Šādi vilki skrai-

dīja apkārt pa sētām un smilkstē-

ja. Ja gadījās labs cilvēks, kas

iedeva tādam vilkam maizi, tad

tas varēja nomest vilka ādu un

tikt atkal par cilvēku.

A. Gari-Jone, Domopole.
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32941. Parakstīties pie vilka-

čiem jāpierakstoties šādi: jāie-

griežot kreisās rokas mazajā pirk-

stiņā un tad ar pirkstiņa asinīm

jāparakstoties.
Jkr. 11, 17. Audzis, Inciems.

32942. Par vilkaci cilvēks pār-

vērtās, kad tas izlīda caur tādu

koku, kura virsūne noliekusies uz

zemi un tur ieaugusi.

A. Zeibe, arī Bērzaune.

32943. Ja vilkacis noķēris me-

dījumu un ja, medījumu nesot, to

uzbilst cilvēks šā vai tā, tad me-

dījums samaitājas: paliek par

čūsku, krupi, mēslu kušķi vai c.

Ja neviens neuzbilst, tad medī-

jums ir īsts.

Jkr. 11, 16. Audzis, Inciems.

32944. Vilkacis sev nēsājot vi-

sur līdza vilka ķepu, ko vilku

dzirdot viņš ieņemot mutē, pēc
kam viņš tūliņ paliekot par vilku.

K. Jansons, Plāņi.

32945. Vilkačiem esot pakaļē-

jais miesas stāvs augstāks nekā

priekšējais.
Jkr. 11, 16. Audzis, Inciems.

32496. Ja ir aizdomas uz kādu

cilvēku, ka tas ir vilkacis, tad

vajaga, ja atrodas pirtī, uzliet tam

aukstu ūdeni virsū. Ja būs vilk-

acis, tad izšausies aste. [Sal. ra-

gana.]
P. Āboliņa, Jelgava.

32947. Dienvidus laika nedrīkst

mežā iet, tad vilkači tur staigā.
J. A. Jansons, Jelgava.

32948. Ja cilvēkam, kurš par

vilkati varējis palikt, pirtī uzlēju-
ši aukstu ūdeni, tad viņš sev pa-

kaļā izlaidis vilka asti.

K. Jansons, Plāņi.

32949. Vilkatu nevarot nošaut

ar svina lodi, bet gan ar sudraba

lodi.

H. Skujiņš, Smiltene.

VILKA MĒLE (Scabiosa succia).

32950. Vilka mēle der pret zo-

bu sāpēm.
J. Ilsters.

VILKĀBELE (Crataegus oxya-

cantha).

32951. No vilkābeļu mizas sa-

vāra tēju un dzer pret klepu.

J. Avots, Sece.

VILKA MĒNESIS.

32952. Par vilka mēnesi gan

sauc decembri, bet arī februāri,

kad zemnieki sargās mēslus vest

tīrumā.

S. Gūberts, 1688.

VILKS.

I. Vispārīgas īpašības.

32953. Vilkam esot deviņu vīru

prāts, lāčam deviņu vīru spēks.

H. Skujiņš, Smiltene.

32954. [A. Einhorns lūdz 1570.

gada rakstā par Sērpils un Dau-

gavpils baznīcas vizitāciju, lai no-

liegtu sevišķi Seces apgabalā me-

žadievu elkadievību.] Es gan esmu

tais domās, ka pie šiem mežadie-

viem pieder vilks, jo viņu vēl ta-

gad sauc par mežavīru un meža-

dievu. Par vilka upuriem gan ta-

gad maz dzird, bet dažās vietās

tie vēl tiekot piekopti.
P. Einhorns, 1636.

32955. Dr. Cimmermanis rak-

sta, ka viņš pats, braucot Ziemas-

svētku priekšvakarā no Kuldīgas

uz Ventspili, esot redzējis vilka
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upuri, kādā krogā (der neue

Krug). Latviešu jaunekļi un jau-

navas gājuši lielā barā uz kādu

kalnu mežā. Katram bijusi rokā

kāda kūja. Kūjas tikušas mestas

uz visām pusēm, runājot kādus

nesaprotamus vārdus. Pēc tam

sākusies dziedāšana un spēlēšana,
cauru nakti.

Saulei lecot atkal gājuši visi uz

to kalnu, metuši atkal kūjas, maz-

gājuši kalna avotiņā ģīmi un pēc
tam izklīduši. Saimnieks izskaid-

rojis, ka Piltenes apkārtnes ļaudis
esot sapulcējušies, lai par nākošo

vasaru vilkus dzītu.

Neue vvochentliche Unter-

haltungen, Mitau, 1808, 11,
166—168.

32956. Vilku dzīšana notika

Ziemassvētku vakarā, kad arī cil-

vēki esot pārvērtušies par vilka-

tiem. Decembra mēnesī ļaudis

upurēja kazu, lai izsargātos no

vilkiem, kā raksta mācītājs Ein-

horns 1636. gadā.
Šī ceremonija ir uzglabājusies

vēl divi simti gadu vēlāki. Puiši

un meitas gāja ar kūjām mežā uz

vienu kalnu un svaidīja tur tās

kūjas uz visām pusēm, runādami

nesaprotamus vārdus. Otrā rītā

saulei lecot, viņi atkal gāja mežā,

mazgāja muti vienā avotā, svaidī-

ja kūjas uz visām pusēm un tad

gāja uz mājām. Ventspils apga-

balā vēl 1836. gadā ļaudis ticēja,
ka vilku posts tikai tādēļ cēlies,

ka slikta laika dēļ reiz esot at-

mesta vilku dzīšana.

L. Arbuzovs, Rigascher Al-

manach, 1911.

32956a. Ir vilkam bija savas

īpašas goda dienas mūsu decemb-

ra mēnesī, ko arī sauc par vilku

mēnesi. Tam tad upurēja kādu

kazu par dāvanu.

K. Šulcs, Kurzemes stāstu

grām., 1832.

32957. Priekš 300 gadiem Kur-

zemē visi meži bija pilni ar vil-

kiem. Zemnieki no vilkiem ļoti

baidījās un šad un tad tiem zie-

doja gaļu un maizi.

Lai aizsargātu lopus kūtīs no

vilkiem, tad cēla ap tām tā saukto

šķēpu sētu, t. i. ieraka zemē mie-

tus ar noasinātiem galiem uz

augšu.
Brīvās Zemes pielikums, 1933,

28. J. Krūmiņš.

32958. Kad kāds medinieks no-

šāvis vilku, tad tas izrīkoja dzīres.

Zināmā dienā galds bija apkrauts
ar apsegtām bļodām. Vilka med-

nieks nu pajem bļodu, kurā atro-

das vilka galva, un nostājas ista-

bas vidū, kamēr viesi danco vi-

ņam apkārt. Pēc danča izvēlē no

pulka stiprāko un veiklāko vīrieti,

kas pajem vilka galvu un izliekas

pats par vilku. Visi citi viesi uz-

jemas suņu lomu un nikni uzbrūk

vilkam. Kad stipriniekam ir at-

jemta vilka galva, tad medības ir

beigtas. Pēc tam nosēstās visi pie
mielasta, kur vilka gaļai pieder

pirmā vieta. Netiek aizmirsti arī

draugi un radi, kas pie mielasta

nav klāt. Tiem un sevišķi vēl

slimniekiem nosūta pa gabalam
vilka cepeša.

Barons Štempels, Geoponika,
1799. g.

32959. Vilkam acis tādēļ pa

nakti mirdz, ka tās ir no oglēm.
Vilks tādēļ nevarot viegli apgriez-
ties atpakaļ, ka viņa muguras

kauls no mieta gala un kājas no

sprunguļiem. Vilks tādēļ topot jo
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niknāks, kad viņam sviež ar ak-

meni, ka viņa sirds ir no akmeņa.

Lapas Mārtiņš, Rūjiena.

32960. Ja vilkam sviež ar ak-

meni, tad vilks uzbrūk sviedējam,
bet citādi vilks cilvēku neaizkar.

L. Svandere, Lubāna.

32961. Vilkam skrodelis aizbā-

zis aiz mugurkaula olekti, no kū-

ļa laika vilks griežas tikai ar visu

muguru.
K. Jansons, Plāņi.

32962. Kas nevar pieliekties,

par to saka, ka tam vilka kauls

mugurā.
K. Jansons, Plāņi.

32963. Dievs noliedzis vilkam

uzbrukt aizjūgtam zirgam, kādēļ
vilks nedrīkst ēst iejūgtu zirgu.

V. Piģene, Rūjiena.

32964. Vecos laikos vilkus sau-

kuši par Dieva suņiem, jo toreiz

pats Dievs viņus labi esot ieredzē-

jis. Vilki par to tad ik rītus skai-

tījuši zināmā vietā pātarus un

gaudodami dziedājuši dziesmas tā

ap brokasta laiku.

A. Lerchis-Puškaitis.

32965. Kad vilki nokaucot, tad

viņi izvēlot no vecajiem vienu pa-

vēlētāju un tas tad katram vilkam

pasakot, uz kuru pusi jāejot ēst

meklēt, kas tai dienā vai naktī jā-
darot un visu citu vēl.

V. Grīnlaubs, Vārve.

32966. Vilki esot Dieva suņi.
Kad viņi gaudojot, tad viņi lūdzot

Dievu, par ko nedrīkstot smieties.

Ko Dievs tiem novēlot, to viņi arī

apēdot.
P. Rauna.

32967. Vilki esot Dieva sunīši,

viņus nevarot vis aplam mēdīt.

Kad vilki gaudojot, tad Dievs vi-

ņus barojot.
P. Porietis, Odziena.

32968. Lai visu gadu neredzētu

vilku, tad jāsasienot kaņepāju vai

linu paisītavu mente un jāsienot
trīs vakarus (agrāk bijušas mašī-

nas, linu un kaņepāju paisītavas,

tagad vaira tādu nava). Viens sie-

not to menti, bet otrs prasot: „Ko
tu tur sien, vai vilkam muti? Nu

sien, sien, kamēr aizsien!" Tad

vilku neredzot visu gadu.

E. Aizpurve, Lubāna.

32969. Ja mežā grib vilku sa-

stapt, tad tik jāsaka: „Kūm, kūm,
še tev tabaks ar vecu vīzi!" Tūliņ
arī vilks parādīsies. Bet vilka

saucējam tam ir kas jādod, citādi

vilks pats no viņa kaut ko ņems.

F. Brīvzemnieks, 1881, VI, 205.

32970. Visvieglaki vilku esot

aizbaidīt ar uguni.
M. Āboliņa, Aumeisteri.

32971. Lai izbēgtu no vilka,

kas seko uz pēdām, viņa priekšā
vajaga vicināt degošu dakti vai

degošu malkas gabalu.
V. Pilipjonoks, Asūne.

32972. Ja ierauga vilku, tad ne-

drīkst saukt viņa vārdu, jo tad

paliek bez valodas.

L. Rone, Ikšķile.

32973. Ja ceļinieks mežā ne-

jauši satiek vilku un redz to ag-

rāk, nekā vilks šo, tad nav no

vilka jābaidās; bet ja vilks agrāki
ierauga ceļinieku, tad vilks ir

nikns.

V. Pilipjonoks, Asūne.
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32974. Ja, ejot pa mežu, vilks

pamana pirmais gājēju, tad gā-

jējs, vēlāk ieraudzījis vilku, nevar

no bailēm pakliegt.
R. Šmits, Birži.

32975. Jāsauc vilks par ciemi-

ņu, lai balss neaizkrīt.

K. Jansons, Vijciems.

32976. Kad vilku satiek ceļā,
tad jāsaka: „Vīrs, laid mani uz

baznīcu Dievu pielūgt!" Tad vilks

nekā nedara.

R. Bērziņš, Džūkste.

32977. Vilku ceļā satiekot sacī-

juši: „Ej tu savu ceļu, es iešu

savu ceļu!"
K. Jansons, Plāņi.

32978. Ja satiek vilku uz ceļa,
tad vajag sacīt: „Brāl', dod man

pusceļu, tev pusceļš", tad vilks

neaiztiekot.
J. Līcītis, Vilzēni.

32979. Ja satiek vilku, tad ne-

vajaga teikt: „Vilks, ujā!" jo tad

viņš tūliņ saskaišoties un meto-

ties virsū. Bet vajagot teikt:

~lesim, brāl', tev pieder pusceļš,
man puse!" tad vilks nekā neda-

rot.

P. Eglīte, Priekuļi.

32980. Nu dzen gani ganības,

Pieguļnieki pieguļa;
Slēdz, Dieviņi, savus

suņus

Sīkajās ķēdītēs!
LD 28861.

32981. Svētdien, gani, nedze-

niet

Tālajās ganībās:
Svētdien Dievs baznīcā,

Dieva suņi medībās.

LD 29441.

32982. Kur, vilciņi, čunčinaji,
Kaula pieši kājiņa?
— Gar jūrmalu čunči-

naju,

Zvejniekam lomu spriest.
LD 30923, 30924.

32983. Vilks mežā prasot: „Vai

tev nav auksti?" Suns, sētā tupē-
dams, atbildot: „Nav, nav, nav!"

H. Skujiņš, Lielvircava.

32984. Ziemu vilks caur nāsīm

svelpjot un mānot suņus mežā.

K. Jansons, Plāņi.

32985. Rudzu ziedos vilki dzī-

vo rudzos un pervē savus bērnus.

K. Jansons, Plāņi.

32986. Ka vien vilks pamana

stirnu, tā šai zogas no pakaļas, un

kā vien ir pa vērienam, tā klūp
virsū. Un vilks tā māk aiznest

stirnu, ka ne pēdiņas sniegā ne-

paliek.
H. Skujiņš, Aumeisteri.

32987. Vilks neēd laupījumu, ja

viņš ir nokritis ar galvu uz zie-

meļa pusi.
V. Miķelāns, Rubeņi.

32988. Kad vilks nes aitu, tad

vajaga zemē iedurt nazi, adatu,

vai citu ko un teikt: ~Vilkam sirdi

duru." Tad vilks aitu tūlīt pa-

laidīs.

L. Reiteris, Lubāna.

32989. Kad vilks nes aitu, tad

jādur zemē, kas jau rokā: nazis,
vai adata, un jāsaka:

„
Vilkam

sirdī duru!" Tad vilks tūlīt palai-
dīs aitu vaļā.

A. Zālīte, Bērzpils.

32990. Ja kuram saimniekam

vilks aiznes daudz aitu, tad pava-

sarī, laižot ganos, jāsaka: „Ar
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vilku uz pušbariem", tad vilks

vienu no pārīša aiznes un vai-

rāk ne.

V. Miķelans, Kaldabruņa.

32991. Vilkam nevaigot rādīt ci-

ra zobus, jo tad viņš savus zobus

rādot. Ja vilkam rādot cira kātu,

tad viņš rādot pakaļu.
M. Āboliņa, Aumeisteri»

32992. Ja satiek vilku, tad va-

jaga gulties zemē ar galvu uz

austrumiem. Tad vilks nekad ne-

aiztiks.
A. Plaudis, Kosa.

32993. Kad satiek vilku, tad vi-

ņam vajaga kaut ko novēlēt, jo
tad viņš cilvēku neaiztiks.

V. Krieviņš, Daugmale.

32994. Vienu laiku gada vilks

tikai dzelzi meklē.
K. Jansons, Plāņi.

32995. Ja vilki meklē barību

sādžu vai pilsētu tuvumā, tad gai-
dāms bads jeb dārgi laiki.

V. Pilipjonoks, Asūne.

32996. Vienu laiku gadā vilks

plienu ēd.

K. Jansons, Plāņi.

32997. Vilks kad saēd, tad at-

stāj kreisuo kāj un ruok, lai zi-

nātu, ka cilēks ir apēsts.

A. Medne, Kuršu kāpas.

32998. Vilkiem esot tāds iera-

dums, lai ēdot ko ēzdami, arvien

atstājot zīmi, ka varot zināt, ko

vilks ēdis.

A. Lerchis-Puškaitis, Džūkste.

32999. Vilku mēnesī vilks drīkst

tikai regavu grieznes ēst, kas ceļ-
malās nokritušas.

K. Jansons, Plāņi.

33000. Vienu laiku gada vilks

suņus plēš un ēd.

K. Jansons, Plāņi.

33001. Kad vilks saķer jēru, tad

viņš to 3 reiz uzsit uz zemes, pēc
kam tas viņam esot cepts un vā-

rīts.

K. Jansons, Plāņi.

33002. Kad vilks ko ēd, tad viņš
ēdamo nosviež zemē un saka: „Te

cepts, te vārīts!" tad viņa ēdamais

paliek mīksts.

P. Š., Rauna.

33003. Kad vilks redz cilvēku,
tad viņš gaida, lai cilvēks to kur

sūta.

K. Jansons, Plāņi.

33004. Ka cvlvāks mežā pvrmis
īraudzeis vylku, tod jam nav kū

beistīs vylka. A ka vylks pyrmis
īraudzeis cylvāku, tod jau pīzī-
mēj, ka cvlvākam ar vylku griuts,
pi jūs byus lela plēšona, tai ka

var cylvāks dabat nu vylka
smerti.

V. Podis, Rēzekne.

33005. Kad gani dzen lopus no

mājas, tad vilks klausās, ko gani
runā, kur viņi grib lopus dzīt.

Ļaudis tādēļ gribējuši vilkus mal-

dināt un prasījuši tīšām, kur nu

gani dzīšot. Gani tad arī atbildē-

juši kādus niekus, piem., sacījuši,
ka dzīšot aiz to priedi, kam divi

zari.

P. S., Rauna.

33006. No zoss gaļas vilkam zo-

bi deg.
K. Jansons, Plāņi.

33007. Vilkam mugura pūst, ja
tam ar sērmaukšļa rīksti sit.

K. Jansons, Plāņi.
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33008. Vilka nedrīkst saukt

vārdā, tad viņš nāk mājā. „Te

vilku daudzina, te vilks klāt."

P. S., Rauna.

33009. Nekad nedrīkst vilku

pieminēt, jo tad viņš tūliņ ir klāt.

E. Laime, Tirza.

33010. Gavēņu laikā nedrīkstot

vilku pieminēt, bet tas jāsaucot

par vecīti.
K. Šilings, 1832. g., Tirza.

33011. Lai vilks nebūtu jāmin
īstā vārdā, tad to sauc par vec-

brāli, vecīti, meženieku, meža-

kungu, mežavīru, mežalaņķi, me-

žazvēru un mežoņu.

A. Bīlenšteina rokraksts.

33012. Ja sakot: „Vilks, še ta-

baka!" tad tas nākot klāt; bet

kad pienākot, vajagot teikt: „Sim-

ka, iesim blakus!" tūliņ vilks ie-

tot visur un neko neaiztiekot.

J. Holanderis, Madliena.

33013. Agrāk nedrīkstējuši teikt:

„Vīrs, še tabaka!" Tad tūliņ vilks

bijis klāt.

V. Loze, Drusti.

33014. Ja cilvēks ierauga vilku

pa priekšu, tad tam kliedzot, balss

paliek skaļāka; ja vilks ierauga

papriekšu cilvēku, tad tam klie-

dzot balss aizsmok.

A. Salmāns, Balvi.

33015. Ja uz vilka kliedz: „Uja,
vilks!" tad kliedzējs aizsmok, bet

var tomēr kliegt bez kaites: „Vilks,

uja!"
K. Jansons, Plāņi.

33016. Kad ierauga vilku un

neizspļauda, tad aizkrīt balss.

K. Pavasare, Drabeši.

33017. Jāsargās par siltām vil-

ka pēdām pāriet, lai balss neaiz-

smaktu.

K. Corbiks, Tukums.

33018. Kad vilki nak maja, tad

gaidāms karš.

M. Brīdaka, Jaunroze.

33019. Kad vilku sastopot, tas

laimi nozīmējot.
Latv. Avīzes, 1860, 26.

33020. Ja vilks pārskrien par

ceļu, tas esus labi. [Sal. zaķis.]
Latv. Avīzes, 1824, 32.

33021. Ka vylks skrīn nu me-

ža uorā un meklēj sev ēst kur ne-

bejs pi cīmas vai mīsteņa, itei jau
pīzīmēj, ka uz cyta gods naizaugs
maizja un byus bods.

V. Podis, Rēzekne.

33022. Kas ejot atpakaļ skatās,

to vilks apēd.
K. Jansons, Plāņi.

33023. Kad vilks nāk, tad ga-

nam jākliedz: „Juris nāk, Juris

nāk, stangas mutē!" Tad vilks

aizskrien ar vaļēju muti.

K. Jansons, Plāņi.

33024. Ja vilku redz mežā, tad

vajaga aizdedzināt papirosu. Tad

vilks domā, ka kāds cits vilks

nāk pretī, un sāk bēgt.
V. Loze. Drusti.

33025. Ja cilvēks uzejot uz vil-

ka pēdām, tad kakls aizsmokot.

I. Anševice, Piebalga.

33026. Vilka pēdas smiltīs, pa

kurām vilks gājis, iesien drēbē un

visu to dunčkulu piesien namā pie

spāres, lai vilks mājā nenāk.

K. Jansons, Vijciems.
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33027. Lai vilks uzpriekšu pie

lopiem nedarītu skādes, tad lūko

dabūt no tā aiznesta lopa kādu

zīmi, ādas jeb zarnu gabaliņu, ie-

sien to lupatā un uzkar nama ko-

rē dūmos.

K. Šilings, 1832. g., Tirza.

33028. Kad vilks cilvēku vai lo-

pu sakodis, tad ārstējot ar šiem

vārdiem: „Vilks lec, vilks grāb,

pagal' nes mutē; man namā guns

un katls uz guns."
K. Šilings, 1832. g., Tirza.

33029. Ja vilki gaudo, tad būs

liels karš.

V. Arbidans, Latgale.

33030. Ziemā ja vilki staigā

gaudodami ap mājām, tad būs

karš.

J. Zvaigzne, Rēzekne.

33031. Ja vilki gaudo, tad sa-

gaidāms ļoti auksts laiks.

V. Greble, Kalnamuiža, Valkas apr.

33032. Ja vilki gaudo mājas tu-

vumā, tad būs sals jeb tuvosies

karš.

V. Pilipjonoks, Asūne.

11. Vilks sapnī.

33033. Kad sapņos vilku redz

aitās, tad meitām būšot brūtgāni.

K. Boivics, 1862. g. A. Bīlen-

šteina rokraksts.

33034. Kas pa sapņiem redz,

ka vilks aiznes aitu, tad kāda mei-

ta tiks aizprecēta.
A. Bīlenšteina rokraksts,

Nereta.

33035. Ja meita redz sapņos

vilku, tad viņai nāks precinieks.

A. Bīlenšteina rokraksts.

33036. Ja sapnī redz vilku, kas

aiznes aitu, tad drīzumā meitu

aizvedīs tautās.

K. Meiers, Lubāna.

33037. Kad meitas sapnī redz

vilku, tad viņas drīz sagaidīs brūt-

gānu.
Bērziņš, Ropaži.

33038. Ja meita redz sapnī vil-

ku, tad tai būs jauns brūtgāns.
A. Broža, Naukšēni.

33039. Kad meita redz vilku

sapnī, tad tā drīz sagaidīs brūt-

gānu.
Alksnis-Zundulis, Naudīte.

33040. Ja vilks pa sapņiem, nak

mājā, tad meitas precēsies.
O. Mucniece, Ventspils.

33041. Ja sapni vilks aitu no-

kož, tad meitu izprecēs.

J. Kalniņš, Druviena.

33042. Ja meita redz sapnī vil-

ku, tad drīz gaidāms brūtgāns.
J. A. Jansons.

33043. Ja vilku redz sapnī, tad

būs kāzas.

J. Rupjais Asūne.

33044. Kad vilku redz sapnī,
meitām nāk brūtgāns.

R. Bērziņš, Džūkste.

33045. Kad sapnī redz vilkus,

tad ātri atbrauks precībnieki.
J. Rupjais, Asūne.

33046. Kad vilks sapnī paņem

aitu, tad meitu izprec.
R. Bērziņš, Džūkste.

33047. Ja meita redz sapnī vil-

ku, tai drīz radīsies brūtgāns.
K. Lielozols, Nīca.
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33048. Ja vilks sapinis aiznes

meitai aitu vai jēru, tad viņai
nāks drīz kāds precinieks.

K. Jansons, Plāņi.

33049. Kad sapnī vilks aiznes

aitu, tad tautietis aizved tautas

meitu.

Aronu Matīss, Bērzaune.

33050. Ja sapnī vilks noķer ai-

tu, tad tai mājā kādu meitu iz-

precēs. [Sal. aita.]

J. Jurjāns, Jaungulbene.

33051. Kad meita redz sapni

vilku, tad drīz sagaidīs brūtgānu.
M. Sikle, Nīca.

33052. Ja pa sapinim redz vil-

ku, tad būs brūtē vai brūtgānā.
H. Skujiņš, Smiltene.

33053. Ja sapnī redz vilku, tad

nāks precinieki.
A. Aizsils, Prauliena-.

33054. Ja vilku redz sapnī, tad

zaglis nāks. [Sal. zaķis.]

P. Zeltiņa, Ikšķile.

33055. Ja sapnī nosit vilku, tad

zirgs nosprāgs.
J. Jurjāns, Jaungulbene.

VILNA.

33056. Nocirptu vilnu tūliņ ne-

sver, jo tā vēl esot dzīva.

K. Jansons, Plāņi.

33057. Vilna jāmazgā veca mē-

nesī, tad tā neveļas.

P. Atspulgs, Rauna. E. Sla

vinska, Cēsis.

33058. Vilnu mazgājot, jāvelk

jauna kleita, tad bieza vilna.

M. Drūģe, lecava.

33059. Kad vilnu kārš, tad ne-

var, uz kārstuvēm sēdot, ēst, jo
tad kodis saēd drānas.

A. L.-Puškaitis.

33060. Nekad nevajagot zagt

vilnas, tad zaglim augot acīs vilna.

A. Skuja, Mālupe.

33061. Kas zug vylnu, tuo vuš-

kuom ir raibi jāri.

T. Beča, Preiļi.

33062. Kad saimniece dodot mei-

tai vilnu ko vērpt, tad viņa sakot:

„Lielie velli, mazie velli, visi tavā

galiņā!" Tad svars izliekoties lie-

lāks.

A. Bīlenšteina rokraksts, Jaunauce.

33063. Kārpas var nodzīt ap-

riebjot ar ilgi zemē gulējušu kau-

lu. Pēcāk kauls noliekams vecā

vietā uz vilnas dzijas stuciņa (ga-

baliņa) [Sal. kārpas.]
J. Dābols. Lielvārde.

Vilna sapni.

33064. Aitas vilna sapinis nozī-

mē žēlabas.
K. Jansons, Plāņi.

VIŅA SAULE.

33065. Mīlē mani šī saulīte, vi-

ņa saule nemīlēja: Šī saulīte man

zināma, viņa saule nezināma.
LD 27370.

33066. Gana laba viņa saule, ne-

mīlīga dzīvošana: Ne dziedāja sī-

ki putni, ne kūkoja dzeguzīte.
LD 27693.

33067. Viņā saulē veci puiši uz

kazām jājot un vecas meitas ar

āžiem, un prasot: „Kačī, vai vēl

tālu leidars?"
K. Jansons, Plāņi.
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VIRŠI.

33068. Ja virši sāk ziedēt no ga-
lotnes, tad rudzi agri jāsēj, bet ja
no apakšas stumburiņiem, tad vē-

lāki.

P. Zeltiņa, Ikšķile.

33069. Kad sils sāk ziedēt no

augšas, tad rudzi agri sējami; kad

zied no vidus, tad rudzi sējami vi-

dējā laikā; kad zied no apakšas,
tad vēlu sējami.

I. Guraitis, Skrunda.

33070. Sils kad zied no gali-
ņiem, tad sējums jāsēj agri.

O. Mucniece, Ventspils.

33071. Ja virši sāk ziedēt no

apakšas, tad rudzi jāsēj agri ru-

denī; ja pirmie ziedi viršiem pašā

galotnē, tad labāk izdosies vēlu

sētie rudzi.

L. Pruse, Vecpiebalga.

33072. Ja kādu gadu sili sāk

ziedēt no augšas, tad tai gadā ru-

dzi jāsēj labi ātri, jo gaidāma āt-

ra ziema; ja sili sāk ziedēt no

apakšas, tad ar rudzu sēju nav ko

steigties.
J. Vanags, Skrunda.

33073. Kad virši sāk ziedēt no

zaru galotnītēm, tad rudzi jāsēj
vēlu.

A. Draviņa, Stende.

33074. Kad virši sak ziedēt no

zaru apakšas, tad rudzi jāsēj agri.
A. Draviņa, Stende.

33075. Ja viršu ziedēšanas laiks

miglains, tad miglains būs arī nā-

kamo gadu pļaujas laiks.

A. Bērziņa, Aloja.

33076. Ja virši ātri nozied, tad

būs agrs rudens.

P. Zeltiņa, Ikšķile.

33077. Rudenī, kad sili sak zie-

dēt no galiem, tad ir agrs rudens.

M. Neimane, Talsi.

33078. Ja virši ziedot stipri
smaržo, tad būs agra ziema.

A. Bērziņa, Aloja.

VIRVE.

33079. Ja, virvi vijot, tai pa

apakšu lied cauri, tad virve kļūst

nestipra.
J. A. Jansons, Vecpiebalga.

VIRZA (Stellaria media).

33080. Sautētu virzu liek sli-

miem bērniem uz krūtīm.

J. Ilsters.

VISTAS.

I. īpašības.

33081. Sējama laika vistas ir

kurlas.
K. Jansons, Plāņi.

33082. Vista par ziemu apēd

pūru labības.

H. Skujiņš, Smiltene.

33083. Vistām dod iesalu un zir-

ga gaļu.
K. Jansons, Plāņi.

33084. Ja vistām, tās kaitinot,

rāda graudus, bet nedod, tad tam

cilvēkam iemetas acī miežu grauds.

[Sal. suns.]
E. Kampare, Skrunda.

33085. Vistu pataisa lēnu, ja

viņu nogulda uz muguras ar knā-

bi un kājām uz augšu un tad kā-

du laiku cilā roku pār viņas gal-

vu no vienas puses uz otru līdz

zemei

M. Navenickis, Zasa.



1998 Vistas

33086. Vecai vistai esot resnas

kājas, bet jaunai daudz tievākas.

H. Skujiņš, Aumeisteri.

33087. Kad vistas bļaustās, tad

viņas drīz sprāgst.
K. Lielozols, Nīca.

33088. Kad vistas tup tukšā

ligzdā, tad viņas drīz sprāgst.

K. Lielozols, Nīca

33089. Ja vistas tup tukša ligz-
dā, tās drīz nobeidzas.

K. Lielozols, Nīca.

33090. Ja grib, lai vista neklīst

tālu no mājas, tad apmērcē tai

kājas ūdenī.
H. Jankovska, Rīga.

33091. Lai vistas neietu labībā,

tad, kad beidz sēt, jāatstāj sētuvē

drusku labības; tad jāapvelk stri-

ķis lielā riņķī, tur jāieber atlikusi

labība un jālaiž vistas ēst.

E. Laime, Tirza.

33092. Ja grib, lai vistas dār-

zus nekasī, tad vista jāsaņem pie
kreisās kājas un 9 reiz jālaiž riņ-

ķī pret sauli.

A. Biša, Rencēni.

33093. Vistu, kas dārzus kašā,

vajaga ņemt pie kreisās kājas un

9 reiz apgriezt riņķī pret sauli,

tad vista vairs dārzu nekasīs.

K. Biša, Vijciems.

33094. Nevajaga aizbilst, ka

vistas dārzus nekašā, tad viņas

tūliņ sāk kašāt.

K. Biša, Vijciems.

33095. Ja vista nodēj pārāk
lielu olu, tad būs liela nelaime, ja

pārāk mazu, tad maza nelaime.

A. Cirsis, Kalupe.

33096. Ja vista izdēj ļoti lielu

olu, tad dzīvē gaidāms jauks pār-
steigums.

R. Šmits, Valmiera.

33097. Juo vysta nūdēj mozu

ūleņu, tad muojuos gaidāma na-

laime. Juo grib izvairuotīs nu

nalaimes, tad vajaga ūlu puor-
svīst par muojas jumtu.

T. Nagle, Varakļāni.

33098. Ja vistas pirmo reiz no-

dēj mazas olas, tad saimniecību

sagaida posts.

E. Medene, Meirani.

33099. Ja vistas sāk dēt pārāk

mazas vai lielas olas, tad mājās

gaidāma nelaime. Tāpat, ja vista

dzied, gaidāms ļauns.

L. Kārkliņa, Dzelzava.

33100. Ja vistas dēj lielas olas,

tad sagaidāms labs gads, bet ja

mazas, tad sagaidāms slikts gads.

L. Aizpurve, Lubāna.

33101. Ja vista izdēj mazu olu,

tad saimniekam būs kāds zaudē-

jums.
J. Skara, Jaunpiebalga.

33102. Ja vista izdēj mazu oli-

ņu, tad viņas īpašniekam jāizput
no iedzīves.

A. Zibens, Rugāji.

33103. Ja vista izdēj olu ar di-

viem dzeltenumiem, tad tas nozī-

mē ugunsgrēku, vai arī naidīgu
dzīvošanu.

V. Alke, Jaungulbene.

33104. Ja vistai ir cekuliņi un

bieza sekste, tad tā dēj lielas olas

(ar diviem dzeltenumiem).

K. Lielozols, Nīca
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33105. Ja vista izdēj olu ar di-

viem dzeltenumiem, tad tās saim-

nieks iedzīvosies.

A. Zibens, Rugāji,

33106. Ja tai ūdenī mazgājas,
kur vista dzērusi, tad acīs ieme-

tas vistas puta.

A. L.-Puškaitis.

33107. Nekad nedrīkst dzert no

tā trauka, no kura ir dzērusi vis-

ta, jo tad sāp galva un ātri dabū

iesnas.

A. Aizsils, Lubāna.

33108. Ja vista, spārnus vēdi-

nādama, ielaiž kādam acīs vēju,
tad tas dabon drīzumā acu sli-

mību.

J. Jansons, Rīga.

33109. Ja vista, spārnus plātī-
dama, ielaiž kādam vēju acīs, tas

dabūs drīz acu slimību.

A. Ārmans, Ludza.

33110. Ja ēd maizi, ko vista

knābājusi, tad dabū acī vistknāb-

jus.
A. Edelmanis, Raņķi.

33111. Ja vistas nakti nolec no

laktas, tad būs kāda nelaime.

V. Pilipjonoks, Asūne.

33112. Ja uzmin ar kailām kā-

jām uz vistu asnīm, tad saplaisā

kāju apakšas.
V. Greble, Kalnamuiža, Valkas apr.

33113. Uz kura gultas vakara

tupstās vistas, tas drīz mirs.

A. Cirsis, Kalupe.

33114. Ja vistai kājas aukstas,

tad mājā kāds mirs.

M. Poriete, Lubāna.

33115. Ja vistai kājas karstas,

tad mājā būs ugunsgrēks.
M. Poriete, Lubāna.

33116. Ja vista ēd olas, tad vis-

tai jānogriež knābja galiņš un jā-
sadedzina.

J. A. Jansons.

33117. Lai vistas neēstu olas,

tad jāņem slota, kāta caurumā jā-
ieber mieži un šī slota jāapgriež
trīs reizes ap vistu; pēc tam vis-

tai jādod tie mieži apēst.

A. Broža, Naukšēni.

33118. Ja vistas dzer savas iz-

dētās olas, tad tām vajaga izbadīt

knāpi ar nodegušu pagali, lai vairs

nedzertu.

A. Salmans, Balvi.

33119. Maizes kukulī cepa vil-

nu, lai vistas labi izdotos.

P. Š., Preiļi.

33120. Lai vista nāktu istabā,

tad trīs reižu jāpārvelk ar kājām

pār slieksni un katrreiz ar asti jā-

piesit pie stenderes.

M. Šauruma, Umurga.

33121. Tiem, kas grib lai māju

putni iet uz kaimiņa daļu kasī-

ties, vajaga pa Lieldienām, priekš
saules lēkšanas, izslaucīt istabu

un mēslus izbērt pār robežu.

P. Iklavs, Saliena.

33122. Lai vvstas nakaš duor-

zu, gavēnī pīktdīnem nasukuot

golvas.
T. Beta, Preiļi.

33123. Lai nikni putni nekristu

vistām virsū, tad ņem Jurģa rītā

vecu krāsns slotu un sien to pie

sētas. Otrs prasa: „Ko tu tur
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sien?" Pirmais atbild: „Es sienu

visām vārnām, žagatām un vana-

giem kājas!" Tanī gadā visas vis-

tas paliks veselas.

F. Brīvzemnieks, 1881, IV, 162.

33124. Vistu nedrīkst ķert pie

astes, jo tad tā dēj mīkstčaules.

E. Jēpe, Palsmane.

33125. Lai glābtu vistas no lap-

sas, tad vistu kūtī jāpakar vilka

galva.
V. Pilipjonoks, Asūne.

33126. Ja kāds izzog vistas olas

no pērkļa, tad no tās vistas vairs

nebūs nekāda peļņa. To vistu va-

jaga vai nu pārdot vai pārmainīt
ar nāburgiem.

E. Zommere, Rauna.

33127. Ar vistas vai pīles bal-

tās miesas kaulu ir jāvelkās; kam

nolūzt lielā pusē, tā vēlēšanās

piepildīsies.

K. Jansons, Plāņi. P. Š.,
Rauna.

11. Vistas pārnešana.

33128. Kad vistas atnesot no

svešas mājas, tad, lai neaizietu at-

pakaļ, vajagot apgriezt spārnu

galu spalvas un iebāzt ēku šķir-
bās.

E. Abole, Vijciems.

33129. Ja svešu vistu atnes mā-

jā, tad tai ar priekšautu trīs reiz

jānoslauka knāpis, lai mājas vis-

tas to neknāptu.
P. Š., Rauna.

33130. Vista jaunā mājā trīs

reiz jāapved ap jauno būri (ēku),
lai tā projām neietu.

K. Jansons, Plāņi.

33131. Vista nebēg projām, ja
tai izraun trīs spalvas un ie-

sprauž kādas ēkas sienā.

K. Jansons, Plāņu

33132. Ja svešu gaili jeb vistu

pārved mājā, tad jāizrauj kāda

spalva no astes un jāiesprauž sie-

nā, lai nebēg projām. [Sal. lopi,
suns.]

P. Š., Rauna.

33133. Ja nopērk vistu un bai-

dās, ka tā aizbēgs, tad jānogriež

kušķis spalvas un jāsadedzina.

A. Bērziņš, Rīga.

33134. Ja grib, lai sveša vista

mājā dzīvo, tad tai no astes jāno-

griež spalvas un jāiemet krāsnī.

K. Biša, Vijciems.

33135. Ja vistu atnes no svešas

mājas, tad jaunā mājā vistai no

astes jāizgriež trīs spalvas; tad

vista nebēgot prom un labi dzī-

vojot.
J. Jansons, Plāņi.

33136. Lai vista neietu uz veco

vietu atpakaļ, jānocērp trīs vietās

spalva, trīs reiz jāapņem ap galvu
pret sauli un tā spalva jāiebāž
sienā.

M. Šauruma, Umurga.

33137. Ja vistas bēg prom no

mājas, tad jāuzsien vīriešu krekls

mieta galā un jādzen ar to atpa-

kaļ; tad tās vairāk nebēg.
A. Broža, Naukšēni.

33138. Kad vistas pārnes citā

mājā, tad tām jānomazgā kājas

un mazgājamais ūdens jādod pa-

šām izdzert.

V. Pilipjonoks, Asūne.
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33139. Nūpierkūt vystu un at-

nasūt tū uz sātu, juopajam ir aiz

muguras un ar kuojuom juotrin

pi cepļa, lai pilņavuoj sātas.

P. Vaivods, Vārkava.

33140. Ka nupierk jaunas vys-

tas, tad vajag tuos treis reizes ap-

laist (apvest) ap golda skruodžim,

lai piļņavuoj sātas.

A. Vvlcans, Vārkava.

33141. Lai jaunas vistas nebēg-
tu prom no mājām, tad jāpiesit
ar asti pret plīts stūri un kājas
jāgriež trīs reizes pelnos pret

sauli.

A. Broža, Naukšēni.

33142. Lai pirkta vista nebēgtu
projām, tad ar viņas knābi trīs

reizes jāiesit par krāsni.

E. Laime, Tirza.

33143. Lai vistas, pārnestas uz

jaunu vietu, nebēgtu projām, tad

ar vistas knābi trīs reiz jāsit pa

kūts durvīm un jāsaka: „Te tev

jānāk!"
J. Jurēvics, Kruķu pag., Šau-

ļu apr., Lietuva.

33144. Ja atnes mājās jaunu
vistu, un ja viņa negrib dzīvot,

bet iet uz citām mājām, tad va-

jag viņai iedot maizi ar sukuru,

lai nebēgtu prom.
A. Kondrate, Cēsis.

33145. Lai vista, kaķis vai

kāds cits dzīvnieks neietu atpakaļ
uz veco māju, tad to iebāž maisā

un jaunajā mājā trīs reizes piesit

pie durvju stenderes sakot: „Še

māja, tur ciems."

A. Bērziņa., Aloja.

33146. Ja gaili vai vistu pārnes

jaunā vietā, tad no vecās jāpaņem

akmens līdz un ar to jāpaberzē
putnam galva, pēc kam akmens

jānosviež jaunā vietā zemē. Tad

putns nebēgs projām.
E. Zommere, Rauna.

111. Dēšana.

33147. Kad vistām paliek sar-

kanas sekstes, tad viņas drīz dēs.

M. Brīdaka, Jaunroze.

33148. Ja vistai metas baltas

ausis, tad sāks dēt.

V. Saulīte, Mālpils.

33149. Kad vista uz vienas kā-

jas stāv, tad viņa dēj daudz olu.

L. Pūriņa, Bīga.

33150. Ja vista ir balta krasa,

tad tā ir liela dējēja.
K. Lielozols, Nīca.

33151. Kad gribot, lai visas

mājas vistas dētu vienā perēklī,
tad vajagot pirmā Lieldienā ņemt

auklu, sasiet tās abus galus kopā

un riņķa vīzē izstiept uz zemes.

lekšpus šī riņķa vajagot iekaisīt

vistu barību un tad aicināt vistas

pie ēšanas, caur to tad visas vis-

tas tai gadā dēšot vienā perēklī.

Balss, 1878, 23.

33152. Ja nezin, kur vista dēj,

tad viņai jāiebāž resnās zarnas

galā sāls grauds, tad tā tūliņ aiz-

skries uz pērkli.
K. Jansons, Plāņi.

33153. Ja gribot, lai visas vis-

tas dētu vienā perēklī, tad vaja-

got pirmā Lieldienā ņemt auklu,

sasiet tās galus kopā un izstiept

to riņķī uz zemes. Tai riņķī nu

vajagot iekaisīt vistu barību un

aicināt vistas ēst; tad tai gadā

visas vistas dēšot vienā perēklī.
Balss, 1878, 23.



2002 Vistas

33154. Ja vista nedēj olas vienā

vietā, tad viņai jāizrauj no astes

viena spalva un jāiesprauž tur

sienas šķirbā, kur vistu grib iedē-

dināt.

K. Jansons, Plāņi.

33155. Ja gribot agri vistu olu,

tad pirmos Ziemas svētkos lai ie-

berot vistām graudus apaļā, no

groža iztaisītā, riņķī.

J. Bitaks, Litene.

33156. Ziemā vistas jātur sil-

tumā un jābaro ar grauzdētām
auzām un kaņepēm, tad viņas ātri

un čakli sāk dēt.

A. Zvejniece, Lubāna.

33157. Ja, nopērkot vistu, nes

asti pa priekšu kūtī, tad vista la-

bāk dēj.
A. Spulle, Mārupe

33158. Jo atrostu labību dud

ēst vvstuom, tad juos dēj ūlas.

T. Beča, Preiļi.

33159. Daudzi mozuo maizes

kukulīša naād, bet sabaruoj vvs-

tuom, lai labi ūlas dēj.

C. Apšenieks, Bērzpils.

33160. Lai vistas dētu vienā

perēklī, tad tās Ziemas svētku rī-

tā ar uguni jābaro un tām apkārt

jāapvelk valgs.
M. Igaune, Galgauska.

33161. Ja grib, lai vistas labi

dētu, olas nekad nedrīkst pārdot

pāra skaitā (20, 30, 36 v. t. t ), bet

tās jāpārdod vienmēr nepāra

skaitā.
J. Andriņš, Taurkalns.

33162. Vistai vajag dot ēst olas

čaumalas, tad viņa būs dējīga.
A. Korsaks, Ezere.

33163. Vistas baro iekšpus riņ-
ķa, lai dēj olas vienā vietā.

A. Sprudžs, Varakļāni.

33164. Lai vistas mājā olas dē-

tu, tās jāēdina ar barību, kurai

apkārt riņķī aplikta pātaga.
T. Rigerte, Brunava.

33165. Lai vistas daudz olu

dētu, tām ķiploki jādod.

K. Jansons, Plāņi.

33166. Ja dod vistām ēst kaļ-
ķus, tad tās nedēj mīkstčaulu

olas.

A. Klause, Jaunpiebalga.

33167. Lai vistas mīkstčaulu

nedētu, tad vistas jāizbāž caur

biksēm.

E. Laime, Tirza.

33168. Ja vistu ķer aiz astes,

tad tā dēj mīkstčaulas.

I. Zariņš, Palsmane.

33169. Lai vista nedētu mīčau-

lu, tad mīčaula jāliek zem blūķa.
L. Aizpurve, Lubāna.

33170. Lai vistas daudz olu dē-

tu un tām mīčaulu nav, — tām

jādod dzert piens.
K. Jansons, Plāņi.

33171. Ja vistas olu čaulas

ugunī iemet, tad vistas skrien dēt

vai ugunī.
K. Jansons, Plāņi.

33172. Vista nedēj, ja tai asti

izrauj.

K. Jansons, Plāņi.

33173. Vistas nedrīkst aiz as-

tes raut, tad dēs mīkstčauļus.
K. Bika, Gaujiena.
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33174. Vistu nevajagot aiz as-

tes raut, lai nedētu jēlčaumal-
olas.

J. A. Jansons, Sigulda.

33175. Ja vistu sit ar lupatu,
tad tā dēs mīčaules.

J. Zvaigzne, Rēzekne.

33176. Kad vvstai syt ar lupo-
tu, tad tei dēj meiksčaules ūlas.

K. Upinīks, Vārkava.

33177. Vistu nadreikst sist ar

peicku, tad dēs meikščaules ūlas.

T. Nagle, Varakļāni.

33178. Lai vistas nedētu mī-

čaules, vajag katru vistu trīs rei-

zes bāzt caur bikšu stāvu.

J. Zvaigzne, Rēzekne.

33179. Vistai nevar ar pātagu

sist, tad tā dēj mīkstas olas.

E. Zubeckaja, Rīga.

33180. Ja vistai iesit ar nātnu

drēbi, tad tā dēj mīkstčauļus.
K. Bika, Gaujiena.

33181. Vistām dod balto glāzi,
lai tās mīčaulas nedēj.

K. Jansons, Plāņi.

33182. Kad vista mīčaulu dē-

jot, tad vajagot likt apakš maizes

abras dēt, jo tad vairs mīčaulas

nedējot.
A. Krūmiņa Smiltene.

33183. Kad gavēnī vistas baro

mucas stīpā (barību sviež stīpas

iekšpusē), tad tās dējot vienkopus

(vienā perēklī).
H. Skujiņš, Smiltene.

IV. Perēšana.

33184. Vista uz olam jāliek

jaunā mēnesī.

K. Jansons, Plāņi.

33185. Olas jāliek perēt jauna
mēnesī, tad cāļi brangi barojas.

A. Aizpurve, Lubāna.

33186. Ja grib, lai vistas būtu

dējīgas, tad jāliek sējas laikā pe-

rēt, vai arī tad, kad rudzi statos.

N. Zvirgzdiņa, Lubāna.

33187. Perīgala jāuzliek uz

olām svētdienā, kad cilvēki nāk

no baznīcas laukā, lai visas olas

izšķiļas. [Sal. cāļi.]

K. Jansons, Plaņr.

33188. Ja vistas liek perēt, tad

jāliek, kad dievārdnieki nāk no

baznīcas laukā, tad būs labi cāļi.

A. Broža, Naukšēni.

33189. Vista jāliek perēt, kad

mācītājs kancelē, tad nav neviena

vanckara, bet no visām olām iz-

šķiļas cāļi.

K. Preiss, Vecgulbene.

33190. Vista jāliek perēt svēt-

dienā, kad ļaudis nāk no baznī-

cas, tad visi cāļi reizē izšķiļas no

olām.

E. Skairnele, Kalncempji.

33191. Vistas liek perēt tad, kad

baznīcēni no baznīcas ārā nāk, jo
tad nav vanckaru.

H. Šiliņa, Dobele.

33192. Vista jāliek perēt svēt-

dienā pa baznīcas laiku; licējam

jāstāv ar muguru pret dienvi-

diem, tad cāļi labi iznāk.

L. Kleinberga, Svēte.

33193. Kad pirina cāļus, olas

jāliek pirināšanai pa baznīclaiku,

tad cāļi visi izšķilsies.
Z. Akmentiņa Lubāna.
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33194. Vistas un citi putni jā-
liek perēt svētdien, kad baznī-

cēni nāk no baznīcas, tad arī cāļi

tāpat nāks.

P. Š., Umurga.

33195. Lai vista izperētu labus

cāļus un lai olas nepaliktu par

vanckariem, tad perēkli vajagot
likt kūtī svētdienas dienā, kad

lopi no ganībām mājā nākot.

K. Skujiņš, Aumeisteri.

33196. Vista perēt jāliek svēt-

dien pulksten vienos: olas jāsa-
bāž azotē, tad jānotupjas pie gūs-
ta (ligzdas) un jāliek tur olas pa
vienai iekšā — tad būs visas vis-

tiņas.
K. Corbiks, Lielsesava.

33197. Vistas jāliek perēt svēt-

dienā, kad iet laukā no baznīcas,
— tad no visam olam izšķilsies
cālīši.

J. Apsalons, Sēļpils.

33198. Vistas jāliek perēt pirm-
dienas rītā, tad vista izper visas

olas.

L. Reiteris, Lubāna.

33199. Vistas jāliek perēt treš-

dien vai svētdien, tad tās dējīgas.
I. Indans, Gārsene.

33200. Zivs dienā vajaga likt

perēt vistas, tad nav daudz vanc-

karu.

J. Atteka, Nīca.

33201. Ja vējainā laikā liek

vistas perēt, tad daudz olas ir

tukšas.

E. Zariņa, Cena.

33202. Vistas nedrīkst likt pe-

rēt ziemeļu vējam pūšot.
J. A. Jansons, Olaine.

33203. Vistas jāliek perēt tad,
kad dienvidu vējš pūš, jo tad pe-

rējumā būs vairāk vistiņu kā gai-
līšu.

J. Gulbis, Aizkraukle.

33204. Vistas nevajag likt perēt
tad, kad pūš ziemeļa vējš, jo tad

neizdodas.

M. Valdmane, Zaļamuiža.

33205. Vista jāliek perēt vasa-

ras vējā, tad cāļi labi padodas.

K. Biša, Vijciems.

33206. Kod vystu sādynuoj uz

ūlu pirmūdīn, tod vysta izvad

cuoleišus vysus gaileišus.

V. Podis, Rēzekne.

33207. Ka sieviete liek vistu

perēt, tad viņai sev jāpārmet
brunkas pār galvu, lai cekulaini

cāļi iznāk. Ja olas ar cimdiem

liek perēt, tad cāļi iznāk biksai-

ni. Ja sieviete, vistu uz olām lie-

kot, tik un tik reiz iekliedzas kā

gailis, tad iznāk tik un tik vistu

un otrādi.
K. Jansons, Pilda.

33208. Tādas olas jāliek perē-
šanai, kas jaunā mēnesī dētas un

nav paša mēneša apspīdētas.
S. Gūberts, 1688.

33209. Vistu liekot perēt, olas

jāliek zem gultas, tad cāļi augstu
nelēks.

M. Navenickis, Zasa.

33210. Vistu liekot perēt, jātu-
ra uz galvas cepure, tad cāļi būs

cekulaiņi.
M. Navenickis, Zasa.

33211. Olas perēšanai jānes

cepurē, tad aug cāļi ar cekuliem.

E. Laime, Tirza.
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33212. Kad liek vistu perēt,

tad nevajag teikt, ka maz iznāk,

jo tad tas tā arī notiek.

K. Corbiks, Valgunde.

33213. Ja grib vistiņas vien sa-

likt perēt, tad vajaga meklēt olas

ar smailiem galiem un kam par
vidu iet rieva.

K. Lielozols, Nīca.

33214. Kad liek cāļus perināt,
olām rezgaļi jāliek uz ziemeļiem,

tad vanags nenesīs cāļus prom.

A. Šķērē, Kurmene.

33215. Ka gribi, kab vysta iz-

vastu cuoļus, nikod tu ūlus, ku-

rus nesi dēļ vystys sēdēt, nalīc

sovā capurā, a lobuok līc uz ze-

mis, a ka nūliksi capurī, itei pī-

zīmēj, ka tūs cuoļus, kur vysta

izsēdēja, vysus nūness vonogs.

V. Podis, Rēzekne.

33216. Kad vista perē, tad jā-

groza olas un jāplēš matos un

bārdā, tad būs cekulaini un bār-

daini cāļi.
Z. Prauliņš, Aumeisteri.

33217. Ja grib, lai būtu vistu

vairāk kā gaiļu, tad jāskatās pret

sauli, kur olai atrodas tukšums,
vai sānos, vai galā; ja galā, tad

būs vistiņa, bet ja sānos — gai-
lītis.

N. Zvirgzdiņa, Lubāna.

33218. Vistu liekot perēt, jāsa-
ka cik vistiņu grib, cik gailīšu,
tad arī tā esot.

A. Aizsils, Lubāna.

33219. Ja vista kaut kur sle-

peni izperējusi cāļus, tad mazās

vistiņas būs ļoti dējīgas.
K. Corbiks, Ezere.

33220. Ja grib, lai vista visas

olas izperētu, tad vienmēr vajag
likt olas tā, kā iznāktu pa pā-
rām.

L. Pogule, Gatarta.

33221. Vistas nedrīkst likt pe-

rēt vienu nedēļu priekš un vienu

nedēļu pēc Vasaras svētkiem, jo
tad būs puse gaiļu un puse vistu,

un tad pa gaisu vien laižoties.

E. Lappuķe, Jelgava.

33222. Vistas jāliek perēt, kad

lopi nāk no ganiem mājās, tad

vistas labāk cāļus izperē.
A. Āboliņš, Alūksne.

33223. Lai vista daudz cāļu iz-

perētu, tad tur, kur vistu liek pe-

rēt, jānoliek viena kārta zemju,
virsū kārta salmu, tad atkal kār-

ta zemju un kārta salmu un pašā
virsū vēl viena kārta smilšu, uz

kuras uzliek perēkli ar olām. Ja

tā darīs, tad cik olu, tik cāļu.
Skolnieku pulciņš, Jēkabpils.

33224. Ja vistai liek perēt, tad

nevajag perēklī likt salmus, jo
tad cāļi iet labībā, bet ja liek

sienu, tad vistas dzīvo vairāk pa
zāli.

V. Greble, Kalnamuiža, Valkas apr.

33225. Vista perēt jāliek uz

siena, nevis uz salmiem, tad vis-

tas labībā neiet.

E. Laime, Tirza.

33226. Cāļus pirinot, olas jā-
liek uz siena, tad cāļi nekačāsies.

Z. Akmentiņa, Lubāna.

33227. Kad vistas liekot perēt,
tad zem olām vajagot likt sienu,

lai cāļi neietu sējumos kasīties,
bet ietu uz pļavu.

K. Skujiņš, Smiltene.
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33228. Vista jāliek uz siena pe-

rināt, tad viņa neiet labībā.

V. Alke, Jaungulbene.

33229. Kad vistu liek perēt, tad

jāaiznes uz to pusi, kur grib, lai

cāļi ietu.

K. Preiss, Vecgulbene.

33230. Lai vista visas olas iz-

perētu, tad perēšanai nolemtās

olas jānes ar cimdiem un perēklī
visi olu tievie gali jāliek uz iekšu.

E. Laime, Tirza.

33231. Kad vistai liek perēt

olas ar labo roku, tad iznāk gaiļi,
bet ja ar kreiso roku — vistas.

E. Šneiders, Alūksne.

33232. Kad gribi, lai vistas bū-

tu ar cekuliem, tad meitai vaja-

dzīgs uzlikt galvā cepuri, vistu uz

olām sēdinājot.

J. Rupjais, Asūne.

33233. Ja vistai uzliek perēt

nepāra skaitu olu, tad vairāk iz-

šķilsies cāļu; ja pāra — tad maz.

A. Aizsils, Lubānai.

33234. Mazus sivēnus, jērus,
cālēnus un bērnus nedrīkst rādīt

svešām saimniecēm — noskauž.

A. Rudīte, Rīga.

33235. Kad vista grib ātri pe-

rēt, tad vajaga viņai uzliet vienu

spaini auksta ūdens.

K. Lielozols, Nīca.

33236. Ja negrib, lai vista pe-

rē, met to ūdenī.

E. Rudīte, Jaunpiebalga.

V. Dziedāšana.

33237. Kad vista dzied kā gai-
lis, tad daudzi tai durvīs nospiež
galvu. Bet tā ir māņticība. Vis-

tas dzied tikai tad, kad tās pārāk
taukas.

S. Gūberts, 1688.

33238. Ja vista dzied ka gailis,
tad tai mājā būs ugunsgrēks.

A. Bīlenšteina rokraksts,

Zaļenieki.

33239. Ja vista dzied kā gailis,
tad saimniekam iznāks kāds strī-

dus. Tādai vistai nocērt galvu uz

istabas sliekšņa un saka: „Ne-
dziedi, vista, gaiļa balsī, nestrī-

dies, sieva, ar saimnieku!"

V. Pilipjonoks, Asūne.

33240. Ja vistai iedod sali, tad

ta dzied.

E. Ēdelmanis, Raņķi.

33241. Ja vistai dod siļķi ēst,

tad viņa sāks dziedāt kā gailis.
A. Korsaks, Ezere.

33242. Ja vista dzied, tad mā-

jās būs dzeršana.

V. Miķelāns, Dunava,

33243. Ja vista dzied, tad jāpa-
lūko, kādas viņai kājas: ja siltas,

tad būs ugunsgrēks, bet ja auk-

stas, tad kāds mirs.

K. Pavasare, Araiši. J. Ru-

benis, Ērgļi. K. Jansons, Plāņi.

33244. Ja vista dzied, tad jā-

aplūko viņas kājiņas: ja tās ir

saltas, tad drīzumā pašos vai ra-

dos kāds mirs, ja ir siltas, tad

būs ugunsgrēks.
A. Skuja, Vestiena».
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33245. Kad vista dzied, tad jā-

parauga kājas, ja kājas aukstas,

tad tas nozīmē miršanu, ja kar-

stas, tad ugunsgrēku.
A. Skreija, Nurmuiža.

33246. Kad vista dzied, tad būs

mirons mājā, ja tai ir aukstas

kājas; bet ja dziedātājai ir siltas

kājas, tad būs ugunsgrēks.

P. Š., Preiļi.

33247. Ja vista, sevišķi melna,

dzied, tad tajā gadā daudz cilvē-

ku mirs.
A. Bērziņa, Aloja.

33248. Kad vistas dzied, tad

vajag apraudzīt, kādas ir kājas
vistai, ja ir siltas, tad ugunsgrēks

sagaidāms, ja aukstas, tad kāds

mirs.

A. Bulle, Burtnieki.

33249. Ja vista dzied un kājas
aukstas — būs ugunsgrēks; ja kā-

jas siltas, tad būs auksts laiks.

E. Rudīte, Jaunpiebalga

33250. Kad vysta dzīd, tod va-

jag ju dzīžūk nūkert un parau-
dzēt kuojos, jo kuojos vystai ir

soltas, tod vīns nu tuos muojas
miers, bet jo korstas, tod sāta

degs.
A. Gori-Jone, Domopole.

33251. Kad vista dzied un ja

viņai ir karstas kājas, tad gai-
dāms ugunsgrēks, ja viņai auk-

stas kājas, tad pati nosprāgs.

J. Skara, Jaunpiebalga

33252. Ja vista dzied kādās mā-

jās, tad tur kāds mirs. Vistai tū-

daļ kakls nocērtams. [Paruna:

Vista, kas dzied, un meita, kas

svilpj, — abām kakli jānocērt.]
J. A. Jansons.

33253. Ja vista dzied, tad kāds

no mājiniekiem mirs. Lai nelai-

mi novērstu, tad vista jānokauj.

E. Kampare, Valmiera.

33254. Ja vista sak dziedat, tad

drīz kāds mirs.

L Kažoka, Lubāna

33255. Ja vista dzied kā gailis,
tad viņai pašai jeb viņas īpašnie-
kam jāmirst.

E. Jēpe, Palsmane.

33256. Ja vista kādreiz iedzie-

das kā gailis, tas nenozīmē labu,

bet vai nu ugunsgrēku, vai kaut

kādu citu nelaimi. Tad vista stei-

dzīgi jānoķer un no tās vietas jā-
mērī pa sprīžiem līdz istabas

slieksnim, papriekš galva, tad

aste, un kurš gals beidzamais no-

nāk pie sliekšņa, tas jānocērt, vai

nu galva vai aste, kā kuru reiz,

lai nekāda nelaime nenotiktu.

E. Krēģere, Vandzene.

33257. Tādas vistas nevajaga
turēt, kuras dzied, jo tad mājā
bieži skursteņi deg.

L. Pogule, Gatarta.

33258. Vista dzied uz miršanu

un degšanu: uz miršanu tai auk-

stas, bet uz degšanu karstas kā-

jas. Abos gadījumos ar vistu jā-
izmērī istaba no sienas līdz sliek-

šņam, kur tai uz sliekšņa jāno-
cērt galva vai aste, t. i. tā, kura

no tām pēdējā atduras pret sliek-

sni.

K. Jansons, Pilda.

33259. Kad vista sāk dziedāt,

tad tas nozīmē lielu nelaimi. Tādā

gadījienā vistai vajag nocirst uz

sliekšņa galvu, tad nelaimi no-

vērš.

M. Auziņa, Rīga-
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33260. Veci ļaudis domājuši,
ka ja vista dzied, tad tā esot ļau-
na gara apsēsta. Kad vista dziedā-

jusi, tad tā bijusi zīme, ka tanīs

mājās kāds miršot. Tad ņēmuši
vistu un sākuši mest kūleņus no

istabas dibena līdz durvīm. Kad

vista bijusi līdz slieksnim kūleņo-
ta, tad, kas nu gadījies, vai aste

vai galva, bijis jācērt. Kad gadī-

jies cirst asti, tad cilvēks nemiris

un arī vista palikusi dzīva, jo tā

bijusi viņas laime. Bet ja gadī-

jies, ka vistai nākas cirst galvu,
tad vista tikusi upurēta cilvēka

vietā.

Skolnieku pulciņš, Jēkabpils

33261. Kad vista dzied kā gai-

lis, tad tā ir jānoķer un jāaptaus-
ta tai kājas. Ja kājas ir aukstas,
tad kāds tai mājā mirs; ja kājas
ir karstas, tad tur būs uguns-

grēks.

A. Bīlenšteina rokraksts, Kan-

dava un Aizdzire.

33262. Kad vista dzied, būs ne-

laime pie lopiem jeb cilvēkiem.

Lai to novērstu, tad vista jāmet
kūleniski no istabas dibena uz

durvīm: ja uz sliekšņa krīt aste,

tad tā jānocērt, ja krīt galva —

tad jānocērt galva.
J. Apsalons, Sēļpils.

33263. Kad vista dzied, tad

pirmo reizi tai jānocērt aste, bet

otrreiz galva; ja tā nedarot, tad

notiekot liela nelaime.

G. Pols, Bauska.

33264. Jo vysta dzīd, tad muo-

juos nūtiks kaida navin nalaime.

Bet viņu var nūvierzt: ar tū pašu

vystu izmērej ustubu nu dybyna
leidz durovuom matūt kyuliņus. Jo

vystas golva kreit uz slīkšņa, tad

juocart golva, bet jo aste, — tad

aste.

T. Beča, Preiļi.

33265. Ja vista dzied, tad tanī

mājā kāds mirs.

Atbalss k. 1897. P. Dreima-

nis, Ogre.

33266. Ja vista dzied, tad tai

mājā kāds drīzumā nomirst.

J. Auziņš, Sērene.

33267. Ja maja vistas sak dzie-

dāt — būs kādam jāmirst.
K. Corbiks, Tukums.

33268. Kad vistas dzied, tad

kāds mirst.

K. Corbiks, Jelgava.

33269. Kad vista dzied kā gai-
lis, tad mājās kāds nomirs.

T. Dzintarkalns, Talsi.

33270. Ja vista dzied, tad tai

mājā kāds mirs.

J. A. Jansons, Vecpiebalga.

33271. Ja vista dzied ka gailis,
tad drīzi kāds mirs.

Z. Bergmanis, Aizupe.

33272. Ja vistas dzied, tad mā-

jās kāds mirs vai māja izputēs.

Z. Lace, Veclaicene.

33273. Ja vista dzied, mājās
kāds mirs. Tāpēc vistai jānocērt

galva, lai tad viņa ir tā mirēja.

A. Šķērē, Skaistkalne.

33274. Dažreiz vistas dzied tā

kā gaiļi. Ja vistu tādā reizē no-

ķer un viņai kājas aukstas, tad

tajā mājā kāds mirs, bet ja kar-

stas, tad būs ugunsgrēks.
A. Rozenberga, Vecpiebalga.
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33275. Ja vista iedziedas, tad

kāds mirs.

A. Aizsils, Veckalsnava.

33276. Ja vista dzied un tur

galvu nevis uz augšu, bet uz vienu

pusi, tad tanī pusē kāds mirs.

A. Aizsils, Zilupe.

33277. Ja vista sak dziedat ka

gailis, tad kāds nomiris.

V. Greble, Kalnamuiža, Valkas apr.

33278. Ja vista dzied, tad tai

mājā būs ugunsgrēks.
V. Spandegs, Pociems.

33279. Ja vista dzied, tad maja

degs.
Z. Akmentiņa, Lubāna.

33280. Ja vista dzied, gaidāms

ugunsgrēks.
M. Leimane, Lubāna.

33281. Vista dzied — sagai-
dāms sētā ugunsgrēks.

V. Putra, Kalsnava

33282. Ja vista dzied, tad tu-

vumā ir kāds ugunsgrēks.
E. Kampare, Valmiera.

33283. Kod vysta zam cepļa
suoks dzīduot kai gailis, itei pīzī-

mēj, ka pi tuo saiminīka byus lela

nalaimja, aizadegsīs juo ustoba,

nazynoma nu kuo.

V. Podis, Rēzekne.

33284. Kad, vistai dziedot, kā-

jas ir aukstas, tad tas nozīmē

ugunsgrēku, ja siltas, tad nāvi.

I. Mennika, Ainaži.

33285. Ja vista dzied un tur

galvu uz augšu, tad būs uguns-

grēks.
A. Aizsils, Zilupe.

33286. Ja istabas priekšā vista

sāk dziedāt līdzīgi gailim, tad gai-
dāma kāda nelaime.

L. Reiteris, Lubāna.

33287. Kad vista ka gailis dzied,
tad liela nelaime gaidāma.

E. Muzikante, Kauguri.

33288. Ja vista iedziedas, tad

tas ir uz kādu nelaimi.

A. Aizsils, Zilupe.

33289. Kad vystas dzīd, tad

saiminīkam byus kaida nalaime.

Z. Vvlcans, Vārkava.

33290. Ja vista dzied kā gailis,
tad tas nozīmē nelaimi, kādēļ tā-

du vistu tūliņ nokauj.
P. š., Rauna, Smiltene, Rīga.

33291. Ja vista dziedot kā gai-
lis, tad kāds no mājas kustoņiem
nobeigšoties, bet to varot novērst,

ja vistu nokaujot.
K. Corbiks, Kroņa-Vircava.

33292. Ja vista dzied, tad būs

nelaime.

M. Priedīte, Meirāni.

33293. Ja vistas sak dziedat,

tad gaidāma nelaime.

J. Kladnieks, Lubāna.

33294. Kad vista dzied, tad ne-

laime būs.

T. Rigerte, Brunava. K. Cor-

biks, Valgunde.

33295. Ja kurās mājās vista

dzied, sagaidāma drīzumā kāda

nelaime.
V. Miķelans, Rubeņi.

33296. Kad vista dzied, tad gai-
dāma nelaime.

R. Bērziņš, Džūkste. M. Brante,

Ainaži.
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33297. Ja vista vakarā dzied

vai kladzina, tad sauc mājā ne-

laimi.

M. Veidenberga, Vecmokas.

33298. Ja vista ķērc, tad viņa
redz velnu. Vajaga teikt tik:

~Knāb acīs, knāb acīs", un velns

būs projām.
V. Krieviņš, Daugmale.

33299. Kad vistas sak dziedat,

tad karš gaidāms.

P. Zeltiņa, Ikšķile.

33300. Ja vista dzied — paredz
savu galu.

A. Ruciņa, Rīga.

33301. Kad vista dzied, tad vi-

ņai būs jāmirst — jeb notiks kāda

cita nelaime.

M. Brīdaka, Jaunroze.

33302. Ja jauna vista ķērc, tad

tas nozīmē saimnieka vai saim-

nieces nelaimi; ja veca vista ķērc,
tad viņa paredz pati savu nelaimi.

A. Salmans, Balvi.

33303. Kad vista laktā pa mie-

gam iečirkstas, tad kāds cilvēks

mirst.

K. Jansons, Plāņi.

33304. Ja vistas vakara kladzi-

na, tad tās drīz nozog.
L. čapa, Rīga.

VI. Vistas laika zīleša-

n ā.

33305. Kad vistas smiltīs peras

un cāļi ciep, tad būs lietus. Ja lie-

tus laikā vistas nebēg paspārnē,
tad būs garais lietus.

S. Gūberts, 1688.

33306. Ja rītu gaidāms sauss

laiks, tad vistas iet vakarā laiku

gulēt, ja slapdraņķis, tad vēlu.

Atbalss k. 1894. J. Kriķis, Starti.

33307. Ja vistas, vakarā gulēt
ejot, nemierīgas, tad rītā gaidāms
nelabs laiks.

Latvis, 1929, VII, 26.

33308. Ja vistas agri laktā sa-

lec, — nākamā dienā laiks mai-

nīsies.

J. A. Jansons, Nītaure.

33309. Kad vistas staigā līdz

vēlam vakaram, tad būs lietus.

J. Lazdans, Kalupe.

33310. Ja vistas kādu vakaru

paliek ilgāk ārā nekā parasts, tad

sagaidāms lietus.

A. Korsaks, Ezere.

33311. Ja vistas vakarā iet gu-

lēt pirms saules rieta, rītā būs

jauks laiks, ja pēc saules rieta,
rītā visādā ziņā būs lietus.

V. Bērziņa, Priekule, Liepājas apr.

33312. Ja vistas negrib laika

gulēt iet, tad rītu gaidāms lietus.

V. Saulīte, Mālpils.

33313. Ja vistas agri aiziet gu-

lēt, tad lietus nebūs; bet ja viņas
vēlu aiziet, tad būs lietus.

A. Salmāns, Balvi.

33314. Ja vakara vistas agri iet

gulēt, tad otrā dienā labs laiks.

L. Lupiķis, Dzelzava.

33315. Ja vistas agri iet gulēt,
tad būs labs laiks, ja vēlu iet gu-

lēt, būs slikts laiks.

P. S., Rauna.
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33316. Kad vistas iet agri gu-

lēt, rītā būs jauks laiks; kad iet

veļu gulēt, būs slikts laiks.

Skolnieki, Limbaži.

33317. Ja lietus sāk līt un vis-

tas stāv pajumtē, tad lietus drīz

pāries, bet ja viņas meklē barību,

tad tik drīz nepāries.
K. Corbiks, Kroņa-Vircava.

33318. Kad lietu vistas nebēg
paspārnē, tad būs garais lietus.

P. Š., Rauna.

33319. Kad vistas nebēg paspār-

nē, tad līst garš lietus.

Z. Prauliņš, Aumeisteri.

33320. Ja vistas iet ātri gulēt,
tad rītā būs jauks laiks, ja vēlu,

tad otrādi.
A. Ernstsons, Vaiņode.

33321. Ja vistas, lietum līstot,
ātri skrien pajumtē, tad lietus āt-

ri pāries.
Z. Lace, Veclaicene un Skujene.

33322. Ja, lietum līstot, vistas

bēg pajumtē, būs īss lietus, bet

ja nebēg, tad būs garš lietus.

A. Tidriķe, Pabažu jūrmala.

33323. Ja vistas lietus laikā ne-

bēg zem jumta, tad līs garais lie-

tus.

M. Vilciņa, Pope.

33324. Ja vistas, lietum līstot,

nebēg, — būs garš lietus.

E. Rudīte, Jaunpiebalga.

33325. Ja vistas lietus laikā

meklē pajumti — lietus drīzi pār-

ies, ja ne — būs ilgstošs lietus.

V. Putra, Kalsnava.

33326. Ja vistas no lietus ne-

bēg, tad būs garais lietus.

V. Johansone, Jaunpiebalga.

33327. Ja vistas skraida pa ista-

bu, tad būs sals; ja stāv uz vienas

kājas, būs sniegputenis.

V. Pilipjonoks, Asūne.

33328. Ja vistas staigā lietu,
hs ilgi.

J. A. Jansons, Rāmuļi.

33329. Ja vistas vēl pēc saules

rieta paliek ilgi augšā, tad būs

slikts laiks.

K. Corbiks, Kroņa-Vircava.

33330. Ja vistas ilgi guļ laktā,

tad ir labi laiki; bet ja ceļas agri
augšā, tad ir lietus.

A. Salmans, Balvi.

33331. Ja vistas lapas, tad būs

vējputenis.
M. Navenickis, Zasa.

33332. Jo vvstas ar kņuobim

luopēj spolvas, tad byus vātra.

M. Apeļs, Stoļerova.

33333. Ja vistas ar knābjiem
sakārto spalvas, tad būs vētra.

J. Zvaigzne, Rēzekne.

33334. Kad vistas lapas, tad

drīz būs vējputenis.
J. Lazdans, Kalupe.

33335. Ja vistas utas, tad pute-
nis bus.

K. Strautiņš, Mēdzūla.

33336. Ja vistas spārnos skrai-

da, tad būs vējputenis.

J. Rupjais, Asūne.



2012 Vistas

33337. Ja vistas mazus cāļus
šķir, tad būs īsa vasarāja.

Atbalss k. 1892. J. Kriķis, Starti.

33338. Ja pavasari vistas ejot
vēlu pērēt, tad būšot vēls rudens.

K. Corbiks, Kroņa-Vircava.

33339. Ja vistas zaļi knābājot,
tad līšot lietus.

L Ozoliņa, Rīga.

33340. Ja vistas perinās pie mā-

jas, tad būs lietus

M. šķipsna, Rīga.

33341. Ja vistas stāv uz vienas

kājas, tad gaidāms auksts laiks.

L. Zvirbule, Jaunlaicene. I.

Mennika, Ainaži.

33342. Ja vistām ziemu ir mīk-

sti mēsli, tad gaidāms atkusnis;

bet ja tām ir cieti mēsli, tad gai-
dāms salstošs laiks.

V. Krieviņš, Daugmale.

33343. Ja vistas agri cāļus at-

stāj, tad būs agrs rudens.

L. Saliņa, Lubāna. A. Aiz-

sils, Lubāna.

33344. Ja sausa laika vistas pe-

ras pa smiltīm, tad līs lietus.

L. Saliņa, Lubāna.

33345. Ja vistas ilgi peras pa

smiltīm, tad līs lietus vairākas

dienas no vietas.

A. Aizsils, Lubāna.

33346. Ja vistas vakarā vēlu

meklē barību un neiet gulēt, tad

rītā slikts laiks.

R. Vucene, Lubāna.

33347. Ja vistas purinās, tad

būs vējains laiks

V. Joāss, Lubāna.

33348. Kad vistas lāpās, tad va-

sarā sagaidāms lietus, bet ziemā

puteņi.
K. Meiers, Lubāna.

33349. Vistas peras smiltīs uz

labu laiku.

M. Sikle, Nīca.

33350. Ja sagaidāms garais lie-

tus, tad vistas nekur nebēg, bet

ja lietus būs stiprs un ātri pāries,
tad vistas bēg savās paslēptuvēs.

A. Podniece, Ogre.

33351. Ja vistas knopās, tad

vasarā gaidāms lietus, bet ziemā

sniega putenis.
I. Kažoka, Lubāna.

33352. Ja vistas agri iet gulēt,
tad rītā būs jauka diena.

A. Zvejniece, Lubāna.

33353. Lietus gaidāms, kad vis-

tas peras pa smiltīm.

A. Zvejniece, Lubāna.

33354. Kad vistas kāpj uz sē-

tām, tad lietus gaidāms.
E. Poriete, Lubāna-

33355. Ja vistas purinājās smil-

tīs, tad gaidāms lietus.

A. Savītis, Lubāna.

33356. Ja vistas vakara kno-

sās, tad rītā būs slikts laiks.

L. Reiteris, Lubāna.

33357. Ja vistas kašas un puri-

nājās pa smiltīm, tad sagaidāms
lietus.

A. Pliens, Meirani.

33358. Kad vista ēd zāli, tad

bus slikts laiks.

K. Lielozols, Nīca.
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33359. Kad vistas kladzina, tad

būs slikts laiks.

M. Ķaupelis, Nīca.

33360. Ja vistas lec uz sētas,

gaidāms lietus.

A. Aizsils, Lubāna.

33361. Ja vistas iet veļu gulēt,
tad rītu sagaidāms lietus.

A. Mencis, Puikule.

33362. Ja vistas pa smiltīm pe-

ras un cāļi pīkst, tad sagaidāms
lietus.

A. Lau, Rīga.

33363. Vistas agri lec laktā uz

slapju laiku.
K. Zvirgzdiņa, Trikāta.

33364. Ja vistas agri iet gulēt,
— būs sauss laiks.

M. Rullē, Lubāna.

33365. Ja vistas vēl vēlu vaka-

rā meklē barību, — sagaidāms
lietus.

M. Rullē, Lubāna.

33366. Ja vistas stāv uz vienas

kājas, tad sagaidāms sals.

Fr. Valdmanis, Virbi.

33367. Ja vistas neiet vakarā

laikus gulēt, tad rītā būs slikts

laiks.

J. Cinovskis, Snēpele.

33368. Ja vakaros vistas vēlu

iet gulēt, tad saka, ka no rīta lī-

šot lietus; bet ja vistas iet ātri gu-

lēt, tad no rīta esot jauks laiks.

J. Cinovskis, Snēpele.

33369. Ja ziemu vistas knieze-

rējas un kašājas, tad gaidāms
mīksts laiks.

I. Šulcs, Nogale.

33370. Ja vistas no lietus mūk

ēnā, tad tas lietus drīz pāries, bet

ja nemūk, tad līs vēl ilgi.
I. Šulcs, Nogale.

33371. Ja vistas kārto spalvas,
gaidāms lietus.

L. Seržante, Aloja.

33372. Ja pavasarī vistas agri
lec laktā, tad būs agrs pavasaris;
tad agri jāsēj labība.

O. Pelece, Jaunpiebalga.

33373. Kad vistas skurinās, tad

būs jauks laiks.
A. Bauers, Ranka

33374. Ja vistas stāv uz vienas

kājas, tad būs sals.

M. Macpane, Alsunga.

33375. Ja vista purina spalvas,
tad būs lietus.

J. Skara, Jaunpiebalga.

33376. Kad vistas kasās pa

spalvu apakšu ar knābu, tad sa-

gaidāms putenis.

E. Kampare, Vecpiebalga.

Citāda zīlēšana.

33377. Kur vistas plešas, tur

drīz sievietes ķīvēsies.

K. Jansons, Plāņi.

33378. Ja vistas kaujas, tad sie-

vas gānīsies.
J. Cinovskis, Snēpele.

33379. Kad vistas no rīta kla-

dzinot, tad sievas baroties.

R. Bērziņš, Džūkste.

33380. Ja vairāk vistas uz reiz

kladzina, tad drīzumā sievietes rā-

sies.
J. Simbruks, Bauska.
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33381. Ja vistai sānos spalva
izspūrusi, tad dzirdēs, ka kāda

sieviete mirusi. [Sal. gailis.]
A. Šeitiņš, Taurene.

33382. Kad vistas kādas labī-

bas neēd, tad nākamā gadā tā la-

bība nepadosies.
Z. Lancmanis, Lejasciems.

33383. Ja vista izdēj divas olas

vienā dienā, tad tanī dzimtā ir

brūtes pāris.
K. Corbiks, Ezere.

33384. Kad vista velk garu sal-

mu, tad kāds mirs.

J. Dāvids, Bikseri.

33385. Ja vista velk salmu, tad

kādam jāmirst.
Skolnieki, Limbaži.

33386. Ja vistai staigājot pie

spalvām pieķēries no salmiem

krusts, tad mirs kāds cilvēks no

tām mājām.
K. Corbiks, Pampāļi.

33387. Ja vistai pie pakaļas
garš salms pieķēries, kāda sievie-

te mirīs.

K. Jansons, Plāņi.

33388. Ja vistai pie kājas vel-

kas salms, tad mirst kāda jauna
sieviete, kurai paliek mazi bērni.

E. Kampare, Skrunda.

33389. Ja vistai pie kājas pie-

ķeras salms un velkas līdz, tad

mājās kādam jāmirst.
A. Korsaks, Ezere.

33390. Ja vista iet no kūts uz

istabas pusi ar garu salmu pie

astes, tad no tās mājas drīz jāiz-
ved zārks ar mironi.

A. Liepiņa, Lubāna.

33391. Ja vistai salms spalvās
ieķēries, tad izdzirdīs kur nomi-

rušu.
A. Savītis, Lubāna.

33392. Ja vistai aste ieķeras

vārpa, tad tai mājā kāds mirs.

L. Reiteris, Lubāna.

33393. Kad vista salmu velk,

tad gaidāmas bēres.

Lagzdiņa, Sabile.

33394. Kad vista velk garu sal-

mu, tad būs kāda nelaime.

P. S., Rauna.

33395. Ja vista salmu nes, tad

mājā ugunsgrēks.

M. Poriete, Grostona.

33396. Ja vista nes salmus knā-

bī, tad sagaidāms ugunsgrēks.
V. Greble, Kalnamuiža, Valkas apr.

33397. Uz kuru pusi vista pu-

rina asti, no tās puses nāk cie-

miņi.
R. Bērziņš, Džūkste.

33398. Ja vista purina asti, tad

nāks ciemiņi.
A. Lau, Mežotne.

33399. Ja vistas plēšas, tad bus

viesi.

V. Pilipjonoks, Asūne.

33400. Ja pār bērna šūpuli pār-
laiž vistu, lai tā arī. šūpulī nebū-

tu, tad bērns vairs mierīgi negu-

lēs.

A. Armans, Ludza.

VIII. Vistu slimības.

33401. Kad vistas slimas, neēd

un staipa kaklus, tad dod piparus
iekšā.

E. Barbaka, Rīga.
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IX. Vis t a s gaļa.

33402. Kas vistu kājas ēd, tas

naidīgs, kasīgs kā vista.

K. Jansons, Plāņi.

33403. Kas vistas kājas ēd, tas

ar kungiem runājot kasa galvu.

[Sal. bērns.]
P. Š., Rauna.

33404. Kas cd vistas kaju, tas

muļķis.
K. Corbiks, Valgunde.

33405. Kas ēd vistas, jeb vis-

pārīgi putnu māgu, tam paliek
zilas lūpas.

P. Š., Rauna. K. Jansons, Plāņi.

33406. Kas vistas magu ēd, tam

pie laulās zilas lūpas.
K. Jansons, Plāņi.

33407. Ja grūta sieva ēd vistas

māgu, tad bērnam būs zilas lū-

pas.
K. Jansons, Plāņi.

33408. Ja bērni ēd vistu asinis,
tad tie paliek bailīgi.

K. Jansons, Plāņi.

33409. Meitām jāēd vistu spār-

ni, lai tās tālu izprecē, bet ja vi-

ņas ēd vistas tupērkli, tad tās ne-

izprecē. Vistas tupērklis jāēd pui-
kām.

K. Jansons, Plāņi.

33410. Vistas acs jaed, lai tum-

sā varētu labi redzēt.

J. Rinkuss, Prauliena.

33411. Vistu gaļu vārot, jāiz-
vāra un jāapēd arī vistu kājas. Ja

kājas aizsviež kā nederīgu gaļu,
tad nākošā gadā cāļi būs bez kā-

jām, vai arī kroplām kājām.
K. Oļļe, Mazsalaca.

33412. Vistu smadzenes jāēd,
tad būsi sevišķi gudrs. [Sal. sma-

dzenes.]
M. Brīdaka, Jaunroze.

X. Vistas sapnī.

33413. Ja sapnī redz nokautu

vistu, tad mirs kāda tuvu stāvo-

ša sieviete.

P. 5., Rīga.

33414. Vista sapnī nozīmē ne-

laimi.
P. §~ Rīga.

VISU SVĒTO DIENA.

33415. Visu svēto diena ir 1.

novembrī. Tad mirušie nākuši uz

mājām un klausījušies pie lo-

giem, ko dzīvie dara. Ja nu dzir-

dējuši psalmus dziedam, tad mi-

rušie bijuši apmierināti un devu-

šies atkal mierīgi uz kapsētu.
B. Eriņa, Latgale.

33416. Visu svēto diena nibeg

zvejuot, tad diža sturme.

A. Medne, Kuršu kapās.

VIZBULĪTES ZILĀS (Anemone

hepatica).

33417. Savārītas zilās vizbulī-

tes deva pa karotei govīm dzērt,

kad tās negribēja apieties, dauzī-

ties. [Sal. driģenes.]
J. Ilsters.

VIZINĀŠANĀS.

33418. Ja ziemu vizinoties ra-

gaviņas apgāžas, tad vasaru labība

veldē krīt.

K. Jansons, Plāņi.

VĪBOTNES (Artemisia vulgaris).

33419. Vībotnes ir labas pret

galvas sāpēm.
J. Ilsters.



33420. Jāņos pa pusdienu no

pulksten 12 līdz 1 rakta vībotņu
sakne ir derīga pret krītamo sli-

mību. No saknes ir derīgs tik apa-

ļais sīpoliņš.
M. Šiiniņš, Brukna.

33421. Mana mate citas sievas

Vībotnēm izārstēja;
Treji pieci vakariņi
Vībotnītes sutināja.

J. Kliģene v. c. LD 34135.

33422. Vībotnes jādod govīm,
kad tās nāk slaucamas un neno-

tīrās.

K. Jansons, Plāņi.

VĪDRIEKŠI (Sium latifolium).

33423. Vīdriekši tiek lietoti pie
vēdersāpēm.

A. W. Hupel, Top. Nachrich-

ten, 1798. IV, 293.

VĪGRIEZNIS (Spiraea ulmaria).

33424. Kur vīgrieži aug, tur

čūskas nemājo, jo vīgrieži ir čūs-

kām kā ģifts. Ja čūskai uzkaisot

vīgriežu ziedus, tad tā vieta iz-

pūstot. Tādēļ arī vīgriežus lieto

pret čūsku kodumu.

Etn. 1891. g. I, 109. 1. p.

33425. Vīgrieži esot labākais lī-

dzeklis pret čūskas kodumu. Sak-

ne tā jāsaspiež jeb jāsadauza, ka

sula sāk spiesties laukā, tad jā-
liek uz koduma; pēc maza brīti-

ņa tad tūsks izlaižas.

J. Ilsters.

33426. Vīgrieži esot labi pret

vēdera sāpēm. [Sal. vērmeles.]

J. Ilsters, Sigulda.

33427. Kad bites laiž stropā,
tad ar vīgriežu ziediņiem jānokai-
sa celiņš; tad neesot bēda par bi-

šu aizmukšanu, bet viņas kā skud-

res pa nokaisīto celiņu dodoties

stropā.
Etn. 1891. g. I, 109. 1. p., Jaunsesava.

33428. Vecie arī tic, kad ar vī-

griežiem izberzējot bišu stropus,
tad tur bites labi dzīvojot.

J. Ilsters.

33429. Vīgriežu ziediņi ir derī-

gi pret acu slimībām. Ziediņus ie-

liek pudelītē un kad maizi cep,

tad pudelīti ieliek mīklā un tā

līdz ar maizi izcep. Tad no ziedi-

ņiem ir izvilkusies sula, ar kūpu
jāsmērē acis, kad sāp.

Etn. 1891. g. Ļ 109. I. p.,

Jaunsesava.

33430. Vīgriežu ziedus tauta

lieto pret garo kāsu.

Birzmanis, Latv. ārstn. stādi,

1897. J. Lūsa, Cēsis.

33431. Vīgriežņu saknes vaja-

got nomizāt un kad zobi sāpot,
tad tās jāsaslapina un jāliek uz

zoba.

R. Bērziņš, Annenieki.

VĪKALA.

33432. Vīkala jeb Rīšu māte

nāk pa naktīm pie meitu ratiņiem

vērpt. Ja kāda meita var tik lēni

pieiet, ka tās nedzird, un ratiņu
apturēt, tad tai šķiras vērpšana.

Aronu Matīss, Bērzaune.

VĪNS.

33433. Ja lejot vīnu glāzē delna

ir uz augšu, tad sastrīdēsies tas,

kas lej ar to, kas dzer.

E. Reinbacha, Vecpiebalga.

33434. Ja, vīnu glāzē lejot, sa-

metas burbuļi, tad tam, kurš dzer,

būs nauda.

E. Reinbacha, Vecpiebalga.

2016 Vībotnes
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33435. Ja vīna glāzei ir daudz

pērļu virsū, tad tam, uz kura lai-

mi dzer, būs daudz naudas un

laimes.

M. Šķipsna, Gulbene.

VĪRCELE (ēdēja zāle — lina-

ria vulgaris).

33436. Vīrcele noder iedzirdī-

šanai jeb ieēdināšanai. Ja to sa-

vāra un iedod otram ar dzērienu,

tad iedzirdinātais savu sievu jeb
vīru kā cildināt cildinot. Vestienā

ēdēja zāli lieto pret ēdēju.
J. Ilsters.

VĪRIETIS.

33437. Mājās senāk vīrieši tai-

sījuši karotes, ragavas, piena trau-

kus un citas pie kukņas vajadzī-
gas lietas. Arī stīpas liekuši un

grozus pinuši.
G. Pols, Vecgulbene.

33438. Kurš vīrietis stipri zir-

gu sit, tas sit arī savu sievu.

P. Š., Rauna. J. Upmalis,
Ļaudona.

33439. Cik vīriešam ir pierē

krumpju, tik daudz tam sievu būs

jānovalda.
K. Jansons, Plāņi.

33440. Cik jaunam vīram ir sir-

mu matu bārdā vai galvā, tik

daudz sieviešu tas ir pavedis.
K. Jansons, Plaņr.

33441. Cik vīriešam labās rokas

dūrē aiz mazā pirkstiņa ir krump-

ju, tik daudz tam būs bērnu.

K. Jansons, Plāņi.

33442. Ja vīrietis dabū zemē

adatu, tad viņš iemanto kādas sie-

vietes mīlestību.

K. Jansons, Plāņi.

33443. Ja vīrietis grib dabūt

kādu sievieti savā varā, tad tam

jāapgramsta tai kreisais pups.

K. Jansons, Plāņi.

33444. Jo napracātam veirišam

ādūt daudzi uz golda pīsalej, tad

tam bvus sīva dzāruoja, jo sīvites

tys pat nūteik, tad byus veirs

dzārājs.
M. Apeļs, Stoļerova.

33445. Ja vīriešam kur izejot
pār ceļu pāriet vīrietis, tad tam

būs laime priekšā.
K. Jansons, Plāņi.

33446. Kad satiek vīrieti pirmo,
tad ceļš izdosies. [Sal. ceļošana.]

J. Apsalons, Seļpils.

33447. Vīrietim ar sievieti va-

jaga iet spēkoties trīs reizes; kurš

beidzamo reizi paliek virsū, tam

visu mūžu jādod maize.

J. Atteka, Nīca.

33448. Vīriešam, kam garš īk-

šķis, p. (membrum virile) esot ga-

ra un resna.

J. Jansons, Plāņi.

33449. Vīrietim rokas sasprēgā,

jeb ģīmis zaudē dabisku krāsu, ja
tas pie sievietes apgramstījies, ja

viņš ir to aizkāris menstruācijas

laikmetā, jeb kā tauta saka, pie-

ķēris pie buķetes, kad doškins jeb

cūnāps vai kaimiņš zied.

J. Jansons, Plāņi.

33450. Vīrietis sapņo par sie-

vieti jaukus sapņus, ja tas nozog

viņai brunčus.
K. Jansons, Plāņi.

Vīrietis sapnī.

33451. Ja sapnī redz vīrieti, tad

ir labi. [Kontrasts: sieviete.]
J. Kalniņš, Druviena.



VĪRS.

33452. Ugunsgrēkā vīrs nedrīkst

sev nekur roku pie ģīmja dalikt,

ja tam sieva ir uz grūtām kājām,

jo tad bērnam piemetas uguns-

vaina.

K. Jansons, Plāņi.

33453. Precējies vīrietis nedrīkst

uz ķipja sēdēt, jo ta slīkst bērni.

H. Skujiņš, Aumeisteri.

33454. Ratos sēžot, vīrs nedrīkst

savai vecu ļaužu sievai jemt ap-

kārt (celt pāri) grožu, tad bērni-

ņam ap kakliņu radīsies dzēnītis.

Sieva, kas vecu ļaužu, neļaujot sa-

vam vīram mironi nest: tad bērns

būšot bāls. Bet teicēja piezīmēja,
ka varot gan nest; nesējam tiešām

vien jāskatās, kad zārku attaisa.

A. Rozenšteine, Saldus.

33455. Ja vīrs braucot tur sev

grožu ap kaklu, tad viņa sievai

piedzims bērns satinies. [Sal.

sieva.]
K. Jansons, Plāņi.

33456. Kāds vīrs, liels balamute,

lielīdamies rājies: „Kas jūs par

vīriem? Pa vienam bērnam vien

dzimst! Redzēsit, man būs trīs

uz reižu!" Nu, un arī pielikušies
trīs gabali (trīņi), bet visi mazi

nomiruši. Tā nebūs balamutēties!

K. Pētersons, Tetele.

33457. Bērns dzims ar piesietu

mēlīti, kad vīrs saites vīdams jeb
citu ko tamlīdzīgu darīdams vina-

mā galu atsien pie ratiņa, gultas

stakles, kangām vai citas kādas

sievietes lietas. Tas stipri jāskon.

Bērniņam, lai varētu ēst un ru-

nāt, mēlīte jāgriež vaļām. [Sal.
mēle.]

Kuplais, Kuldīga.

33458. Ja vīrs apēd deviņus
melnos rudzu graudus, tad viņa
sieva pārmetas.

K. Jansons, Plāņi.

33459. Ja vīrs sievu neierau-

ga, t. i. dauza vai lamā, tad, lai

viņš paliktu mīlīgs, „mīksts kā

liepu lapa", tam nezinot jāiedod
sievas ziedi.

K. Jansons, Smiltene.

11. Vīrs ar sievu.

33460. Starp laulātiem ļaudīm
mēdzot arvienu tā būt: ja vīrs ļoti

čakls, tad sieva paslinkāka, un ja
sieva mudīga, tad vīrs mēdzot gau-

sāks būt. Pati laime tā esot reiz

nolēmusi.

A. Lerchis-Puškaitis, Džūkste.

LP 111, 64.

33461. Laimes māte tā esot no-

lēmusi, ka precējoties vienam va-

jagot būt mudīgam, otram slin-

kam.

P. Zeltiņa Ikšķile.

33462. Senāk Dievs nolicis, ka

gudram vīram vajagot precēt ne-

gudru sievu, bet gudrai sievai at-

kal iet pie negudra vīra.

P. Š., Rauna.

33463. Laulātu ļaužu starpā
klusām jāiesviež akmens, tad tie

izšķirsies.
A. Šķērē, Skaistkalne.

33464. Ja laulātu ļaužu gultas
maisā jeb spilvenā ieliek nazi, tad

viņi naidīgi dzīvo.

K. Jansons, Plāņi.

33465. Ja vīrs un sieva pēc iz-

skata ir ļoti līdzīgi, tad saka, ka

tie labi dzīvojot.
V. Grīva Lubāna

2018 Vīrs



Vīrs — Vīrus diena 2019

33466. Ja laulāti ļaudis ar kai-

lu roku galdu slauka, tad viņi ne-

saderīgi dzīvo.

K. Jansons, Plāņi.

33467. Precēti ļaudis nedrīkstot

sēdēt uz spaiņa un ķipja. Ja sē-

dot, tad bērni slīkstot.

K. Mežulis, Bilska.

33468. Lai vīram laulības dzīvē

būtu lielāks iespaids, tad kāzu

vakarā viņam jāmanās pirmajam

apgulties laulības gultā, jeb ap-

griežoties, lai noietu no altāra, jā-

apgriež līgava ap sevi, ne otrādi.

A. Pliens, Meirani.

k 33469. Lai bērnam būtu spro-

gaini mati, tad laulātiem jāiet zir-

nājos gulēt.
E. Laime, Tirza.

33470. Kad vīrs ir sievu atstā-

jis, tad sievai jāizmazgā vīra ze-

ķes tai ūdenī, kurā ir mazgāts

viņas krekls ar mēnešziediem, tad

vīrs atkal atgriezīsies.
P. Zeltiņa, Ikšķile.

33471. Kad vīrs sievu neieredz,

tad sievai jānokasa no sava krek-

la melnumi un jāiedod vīram tē-

jā, tad tas atkal savu sievu iere-

dzēs.

P. Zeltiņa, Ikšķile.

VĪTOLS.

33472. Aiz ko auga vitoliņš,

Glumajām lapiņām?

Mīļa Māra sviestu sita,

Vītola rokas slauka.

LD 29163.

33473. Es but' sen gulejuse

Daugaviņas dibenā,

Kaut Laimiņa nemetuse

Vītoliņa žagariņu.
LD 30735.

33474. Vītolam zari jāapcērt,
kamēr vēl nav lapas plaukušas.
Ja zarus apcērt jaunā mēnesī, tad

vītols dzen atvases, bet ja vecā

mēnesī, tad nokalst.

H. Skujiņš, Smiltene.

33475. Vītola kokus nevajag
stādīt māju tuvumā, tad tārpi pār-
ejot uz mājām un tās ilgi nestā-

vot. [Sal. ieva.]

E. Līdeka, Lubāna.

33476. Vītola un ozola mizu

novārījumu dzer pret caureju.

K. Jansons, Plāņi

VĪTUS DIENA (15. jūnijā).

33477. Sēt jābeidz četras die-

nas priekš Vītus dienas. Pēc Vī-

tus dienas sētā labība nenogata-

vojas.
H. Skujiņš, Smiltene.

33478. Pēc Vītus jāsēj priekš
saules, lai labība rudenī laikus

nogatavējas. Cik dienu pēc Vītus

sēj, tik nedēļu vēlāki rudenī no-

gatavējas labība.

K. Jansons, Plāņi.

33479. Ja Vītus diena lietus

līst, tad gaidāma laba raža.

J. Juškevičs, Br. Z. 11. piel. 1933., 275.

33480. Vītus dienas lietus zī-

mējas uz bagātu ražu.

S. Gūberts, 1688.

33481. Vītus dienā parādās mu-

šas un dunduri.

J. Juškevičs, Br. Z. 11. piel. 1933, 274.

33482. Vītus diena atnes mu-

šas.

S. Gūberts, 1688.
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33483. Pēc Vītus dienas vairs

nedarina jaunus kokus.

S. Gūberts, 1688.

33484. Līdz Vītus dienai drīk-

stēja tikai ar roku plūkt zāles,

pēc Vītus varēja pļaut arī ar iz-

kapti jeb sirpi.'
Aizkracnieks, Tirza.

33485. Līdz Vītus dienai ne-

drīkst ar izkapti pļaut govīm zā-

les, bet ar rokām vien jāplēš. Ja

priekš tās dienas kāds pļāva zā-

les, tad zāles aplaistīja ar sāls

ūdeni un tad lopiem nekas (ne-
kāda vaina) nemetas. [Sal. Jāņa

diena.]
H. Skujiņš, Aumeisteri.

33486. Vītus diena japluc vītas

zāles (Polvtrichum vulgare) tējai.
P. Krievs, Lubāna.

VĪVELES.

33487. Ja lopi ieēd vīveļu zaļi,

tad tiem ceļas vīveles.

A. Salmans, Balvi.

33488. Zirgam varot izdzīt vī-

veles, ja to vairāk stundas dzenā-

jot pret ežmaļiem ar ačgārniski

apmauktām sakām.

V. Arbidans, Latgale.

33489. Vīvuļās lopiem apņem

ko apkārt un saka: „Nost, visas

knīpas, kaites!"

K. Jansons, Gatarta.

33490. Ja zirgam jeb govij uz-

nāk vīveles, tad jāizkauj ar krei-

sās kājas pastalu, ja tas nelīdz,

tad vajaga teikt sevišķus vārdus

tam nolūkam.

K. Corbiks, Blīdiene.

33491. Kad zirgam tiek vīveles,

tad vajadzīgs Vasaras svētkos aiz-

iet uz mežu, saķert kaut kādu ku-

kainīti, izkaltēt to saulē un smal-

ki saberzt, tad saka, ka palīdzēs.
J. Rupjais, Asūne.

33492. Ja zirgam ir vīveles, tad

jādedzina sukurs un zirga purns

jātur tajos dūmos.

P. Zeltiņa, Ikšķile.

33493. Kad kādam lopam vīvu-

ļas, tad tam ap kaklu jāapsien vī-

rieša bikšu dibens vai valdziņš,
kurā gaļa žāvēta.

K. Jansons, Latgale.

33494. Kad govij ir vīveles, tad

tā jāsaņem pie astes, jādzen un

jāsit ar kreisās kājas zeķi.
F. Brīvzemnieks, 1881. IV, 196.

33495. Kad lopam ir vīveles,
tad tam jāsit atroceņis ar vecām

vīzēm jeb sērmūkšļa rīksti. Lops
tūliņ būs vesels.

F. Brīvzemnieks, 1881. IV, 196.

33496. Kad lopam ir vīveles,
tad tas jāsit atroceņis ar valkā-

tiem autiem jeb sērmūkšļa rīksti.

Tad lops būs vesels, [Sal. lops.]

F. Brīvzemnieks, 1881. IV, 196.

33497. Ja nosprāgst zirgs, tad

viņa kāju nagus vajaga samalt

miltos un iedot citiem zirgiem, lai

tiem nebūtu vīveles.

N. Stepanovs, Nīca.

33498. Kad lopiem vīveles, tad

vajaga dot stipru pirktu tēju.
L. Krastiņa, Baildone.

VĪVEĻU VĀRDI.

33499. Vīveles, vīveles, vīveles,

brauku, velku tās divi jūdzes ga-

rumā. Vīveles, vīveles, vīveles,

brauku, velku tās paegles žuburā
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no melna zirga ar brūnām krē-

pēm (tāda spalva jāsaka, kāda

kuru reizi ir).
A. Šķērē, Skaistkalne.

33500. Lai tas melnais (kāda spal-
va ir) zirgs skrien deviņas jūdzes

turpu, deviņas jūdzes šurpu. Rau-

jies īsumā, stiepies garumā, pa-

liec, mans zirdziņ, vesels!

A. Šķērē, Skaistkalne.

33501. Ja kādam zirgam vīve-

les, tad vajaga skaitīt no 9 līdz 1.

Tā tas jādara 9 reizes, tad vājais
zirgs vai cits lops paliks vesels.

Ja melns zirgs ar brūnu asti, tad

jāskaita no 9 līdz 1 astoņas reizes.

A. Šķērē, Skaistkalne.

33502. Kad zirgam vīveles, tad

jāsaka: „Trīs jūdzes šurp, trīs jū-
dzes turp, viss kas kust, tas lai

gurst."
B. Gūtmane, Rīga.

VĪZES

33503. Kad gans saplēš agrāki
labās kājas vīzi, tad tam tēvs mirs

agrāki par māti; bet ja viņš agrā-
ki saplēš kreiso vīzi, tad māte

mirs agrāki par tēvu.

V. Arbidans, Latgale.

33504. Kad vīze noaunas, tad

aprunā.
O. Darbiņš, Birži.

33505. Ja labās kājas vīze no-

aujas, tad kaut kur runā sliktu,

bet ja kreisās kājas vīze — tad

labu.

I. Kažoka, Lubāna.

33506. Ja vīze vai pastala kāpj
uz pirkstu galiem, tad Jauni cilvē-

ki aprunā.

M. Zariņa, Ogresgals.

33507. Ar vīzi nevar sist otram

cilvēkam, jo tad, uzauta kājā, vi-

ņa nestāv, izstiepjas, nogriežas un

krīt no kājas nost.

V. Miķelans, Slate.

33508. Kod cvlvāks, īdams kur

pa ceļu, atrass vācu veizi, itys pī-
zīmēj tam cylvēkam lelu laimi.

V. Podis, Rēzekne.

33509. Vecas vīzes ugunī jāsa-
met, lai vīžu valkātājs kā vīze

pats nenomētājas.
K. Jansons, Plāņi.

33510. Jo uz teiruma ir iznasta

kaida vāca veize un caur tū cauri

izaug kaida labība, tad tuos na-

vajaga pļaut. Jo nūpļaun un dūd

est tū zyrgam, tad jis slymoj ar

veivelēm; bet jo dūd cylvēkam,
tad ar pamašuom.

T. Beča, Preiļi.

ZAGLIS.

33511. Ābolu zagļam par pau-
tu kuli vīle.

K. Jansons, Plāņi.

33512. Ja ar zagtu pātagu sit

zagļa zirgam, tad tas zirgs paliek
stāvot.

A. Bīlenšteina rokraksts, Jaunauce.

33513. Zagli var atgriezt atpa-

kaļ, ja viņš vēl nav pārgājis par

kādu upi jeb citu ūdeni. Ja zirgs

nozagts, tad jāņem kāda aizjūga

daļa un jāapsien ap galda kājām.
Ja nozagts audekls, tad jāliek tur

audekls v. t. pr. Tad zaglis vairs

netiks uz priekšu un zagto lietu

drīz varēs atrast.

F. Brīvzemnieks, 1881. VI, 199.
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33514. Ja zaglis par zagto nau-

du pircis kādas ēdamas lietas, tad

uz tā, kas pirmais no tām ēd, krīt

apzagtā lāsti. Tādēļ jāsargās no

zagļa kaut ko baudīt.
A. Zeibe.

33515. Zagļiem, zagt eimot, jā-

paņem līdz liels duncis, un tiklīdz

māju suņi sāk riet, tas jāiedur tu-

vējā istabas galā un suņi tūlīt ap-

klusīs.
RKr. 6.

33516. Suns zagļus rej sirdīgāk
kā citus cilvēkus.

P. S., Rīga.

33517. Ja zaglis nozogot govis
un pametot kūti vaļā, tad govis
nekad vairs neejot pa rokai.

P. Broks, Varakļāni.

33518. Ja zaglis nozog no dār-

za daudz ābolus, tad tai dārzā

vairs āboli neaug.
P. Š., Rauna.

33519. Pret zagļiem ēkas iekš-

pusē virs durvīm jāiesprauž na-

zis.

V. Kancāns, Asare.

33520. Kad mājā nakti ir bijis

zaglis, tad kad iegriež tanīs dur-

vīs, pa kurām tas gājis, lietuvēna

krustu, tad trešā naktī zaglis at-

nāks.

A. Jaunzeme, Lizums.

33521. Kam kas nozagts, tam

sērmaukšļa koks jāiedzen rata

rumbā, rumba jāiemet avotā un

jārunā: „Paliec kā šī rumba!"

Tad zaglis nosmokot.

K. Jansons, Plāņi.

33522. Kad zaglis nozog bišu

stropu, tad jāiet uz kapsētu un

jāizrok vecs zārks, jāizvelk no tā

trīs naglas, kas tad jāiesit tai ko-

kā, kur strops bijis piestiprināts.
Tad zaglis ar stropu nāks atpa-

kaļ. Strops ir jāsajem, bet zaglim

jāiesit ar sērmūkšļa kūju.

F. Brīvzemnieks, 1881. VI, 199.

33523. Ja grib dabūt atpakaļ

nozagtu bišu stropu, tad kapsētā

jāizrok vecs zārks, jāizvelk no tā

trīs naglas un jāiesit tai vietā, kur

strops stāvējis. Tad zaglis atnāks

ar visu stropu atpakaļ. Zaglis jā-

ieper ar sērmūkšļa kūju, lai viņš
tiktu projām.

F. Brīvzemnieks, 1881. VI, 199.

33524. Ja grib dabūt zagto zir-

gu atpakaļ, tad jāizgriež zirga at-

stātā pēda un jāpagriež uz mājas

pusi.
F. Brīvzemnieks, 1881. VI, 199.

33525. Ja grib, lai zaglis atnestu

zagto mantu atpakaļ, tad jāsa-
meklē tās mantas atliekas un jā-

piestiprina pie baznīcas zvana.

Pēc trim svētdienām zaglis atne-

sīs nozagto mantu.

F. Brīvzemnieks, 1881. VI, 199.

33526. Ja grib, lai zaglis apmal-
dītos ar nozagto zirgu, tad jāap-

gāž saimes ēdamais galds ar kā-

jām uz augšu, tur jāuzliek zirga
jūdzamās lietas, krustiski jāsasien
ar valgiem, ņemot mājas ļaudis

palīgā un sakot: „Sien zagli, sien

zagli, lai jāj zirgu atpakaļ!" Tad

zaglis apmaldīsies un atbrauks ar

zagto zirgu atpakaļ.

F. Brīvzemnieks, 1881. VI, 199.

33527. Ja grib dabūt atpakaļ

nozagtu lietu, tad jāsarauj sauja

driģeņu un, sestdienā peroties, jā-
uzmet pirtī uz ceriem. Tad var

noteikt, vai lai zaglis atdod to lie-
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tu rokas, jeb arī noliek vecā vie-

tā. Kā būs noteikts, tā notiks.

F. Brīvzemnieks, 1881. VI, 199.

33528. Jādabū tāda sākts, ar

ko bijis aiztaisīts miroņa krekls.

Ar šādu sākti trīs reiz jāapjem ap

vezumu un pati sākts jāiesprauž

vezuma stūrī. Ja nu atnāks zaglis

un gribēs ko no vezuma aiznest,

tad viņš būs piesiets un tikmēr

netiks no vezuma nost, kamēr

pats saimnieks to neatlaidīs.

F. Brīvzemnieks, 1881. VI, 199.

33529. Jājem valdziņš, jāpieliek

pie visiem miroņa locekļiem un

pie katra locekļa turot, jāiesien
tur mezgliņš. Ja ar šo valdziņu ap-
sien kādu lietu, tad zaglis, kas ti-

kai tai pieskarsies, būs kā pie-
siets un netiks tikmēr vaļā, kamēr

pats īpašnieks to neatlaidīs. Šāds

valdziņš nekad nepazudīs.

F. Brīvzemnieks, 1881. VI, 199.

33530. Valdziņu vajaga aptrai-

pīt ar sikspārņa asinīm un apvilkt
to ap dārzu jeb pagalmu. Tad zag-

lis sapīsies tai valdziņā un netiks

tur iekšā.

F. Brīvzemnieks, 1881. VI, 199.

33531. Sestdienā, kad iet pirtī,

jāsameklē driģenes un jāuzliek
tur uz ceriem. Tad jānosaka zag-

lim, lai zagto lietu atdod jeb
arī noliek agrākā vietā. Kā būs

likts, tā arī zaglis izdarīs.

F. Brīvzemnieks, 1881. VI, 199.

33532. Zagli var atgriezt atpa-

kaļ, ja tik tas vēl nav pārgājis par

upi jeb citu ūdeni. Ja nozagts

zirgs, tad jājem tā iemaukti, pa-

vada jeb cita aizjūga lieta un jā-

aptin galda kājas. Ja nozagts au-

dekls, tad jātin ar kādu audeklu.

Tad zaglis vairs nevarēs talaku

tikt un atstās zagto lietu.

F. Brīvzemnieks, 1881. VI, 199.

33533. Ja zaglis nozadzis zirgu,
tad jāapgāž ēdamais galds apkārt
un jāsien tā kājas ar aizjūga lie-

tām, metot tur trīs deviņus mez-

glus. Mājas ļaudīm pa to laiku jā-
saka: „Sien zagli, sien zagli, lai

jāj zirgu atpakaļ!" Tad zaglis ap-

maldīsies un būs sagūstams.

F. Brīvzemnieks, 1881. VI, 199.

33534. Ja kas ir nozagts, tad

jāņem zagtās lietas paliekas un

jāpiesien pie baznīcas zvana. Pēc

trim svētdienām zaglis atnesīs

zagto mantu atpakaļ.

F. Brīvzemnieks, 1881. VI, 199.

33535. Ja zirgs ir nozagts, tad

ar nazi jāizgriež no zemes tā zir-

ga pēda un jāpagriež atpakaļ uz

mājas pusi. Tad zagtais zirgs pār-

nāks mājā.
F. Brīvzemnieks, 1881. VI, 199.

33536. Ja savu vezumu grib no-

sargāt no zagļiem, tad jāņem tāda

sākts, ar ko bijis aiztaisīts miro-

ņa krekls, jāapiet ar to trīs reiz

ap vezumu un jāiesprauž sākts

kādā vezuma stūrī. Ja nu tur kāds

zaglis gribēs zagt, tad viņš būs

piesiets, netiks no vezuma nost,

kamēr pats saimnieks viņu neat-

laidīs.

F. Brīvzemnieks, 1881. VI, 199.

33537. Zagli var piesiet, ja ņem

kādu aukliņu, pieliek to pie vi-

siem miroņa locekļiem un katrā

tādā vietā sasien mezglu. Ja tādu

aukliņu, kas nekad nevar pazust,

nēsā sev līdz jeb noliek pie sargā-
jamās lietas, tad neviens nevarēs

nekā nozagt. Ja zaglis kur aiztiks,
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viņš tūliņ sastings un nevarēs tikt

no vietas nost, kamēr saimnieks

to neatlaidīs.

F. Brīvzemnieks, 1881. VI, 199.

33538. Zagli var piesiet, ja ņem

kādu aukliņu, aptraipa to ar sik-

spārņa asinīm un apvelk ap sar-

gājamo vietu. Zaglis sasiesies tai

aukliņā.
F. Brīvzemnieks, 1881. VI, 199.

33539. Kad bija kas nozagts,
tad ņēma kādu lietu, kas pa zag-

šanas laiku bija ar zagto lietu sa-

karā bijusi, uzlika to uz dzirnām

un grieza pēdējās trīs reizes uz

kreiso pusi, tad jaucot zaglim ceļu.

R. Straudovskis, Lielplatone.

33540. Ja zaglim zādzības vie-

tā kas aizmirsies, tad to vajaga

piesiet pie baznīcas pulksteņa mē-

les, tad zaglis izpļāpās savu ne-

darbu.

J. Rubenis, Ērgļi.

33541. Ja grib zagli piesiet, tad

līķim jānoņem mērs un jānoliek
zemē un no tās vietas jāiet trīs

reiz pret sauli. Kas tur ko ņems,

tas vairs nevarēs aiziet, ja lietas

nenoliks atpakaļ.

Z. Lancmanis, Lejasciems.

33542. Ja zaglis zagli apzog, —

Dievs smejas.
J. A. Jansons, Rāmuļi.

33543. Kad par zagļa pedam

pāriet, tad tumsā ejot ir bailes.

Atbalss k. 1895. P. Lodziņš, Sērpils.

33544. Jāņem trīs papīrīši, trīs

nagliņas un ceturtdienas vakarā

pēc saules noiešanas jāpiesit pie

pīlādža koka. Katru papīrīti pie-
sitot, jāsaka: ~Zagli, es tevi caur-

duru." To vajag trīs ceturtdienas

no vietas darīt, tad zaglis atnesīs

nozagtas lietas.

Zeltenietis, Valmiera.

33545. Ņem vecu rata rumbu

un tai aizspundē abus galus cieti

ar pīlādžu koku, nes to ceturt-

dienas vakarā pēc saules uz tādu

vietu, kas tek, un iekšā mezdams

saki: „Tā lai tava sirds piepūšas,
kā šī rumba." Bet kad atpakaļ ej,
tad nevajag atpakaļ skatīties.

Zeltenietis, Valmiera.

33546. Jāņem veca vāģu rum-

ba, jāaizspundē abi gali ar pīlā-
dža koka tapām, jānes ceturtdie-

nas vakarā pēc saules noiešanas

uz tekošu vietu un iekšā sviežot

jāsaka: „Lai tava sirds tā piepū-
šas kā šī rata rumba." Atpakaļ

ejot, nevajag atpakaļ skatīties.

Zeltenietis, Valmiera.

33547. Zagļa piesiešana: Kā

Kristus tas Kungs stāvēja pie Jor-

danas, kad Jānis viņu kristīja,

pēc tā es tev apzvērēju, zirgs un

jātniek, ka jūs stāviet tā, kā Kris-

tus tas Kungs stāvēja, kad viņu

pie svētā krusta nagloja un atpes-

tīja ar savām dārgām asinīm tos

vectēvus no tā elles zvēra; tā Jūs,

zagli, tiecat cieti, kā tas Kungs to

elles mūri sēja. XXX (Deviņas
reizes tā jārunā.)

A. Šķērē, Skaistkalne.

33548. Zagļa vaļā palaišana: Ko

stāvi, tu, zagli, iekš Dieva rokām?

Ej ar Dievu to Tēvu, Dievu to

Dēlu un Dievu to Svētu garu.

Amen. (Deviņas reizes tā jārunā.)
A. Šķērē, Skaistkalne.

Zaglis sapnī.

33549. Ja meita redz sapnī zag-

li, tad viņai nāks precinieks.
A. Bīlenšteina rokraksts.
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33550. Ja sapnī redz zagļus ie-

laužoties, tad precinieki nāks mā-

jās.
E. Barbaka, Rīga.

33551. Ja meita pa sapņiem
redz zagli, tad tai nāks preci-
nieki.

L. Ozole, Rīga.

33552. Ja sapnī redz žurkas,

peles jeb zaķi, tad zagļi nāks

mājā.
P. S., Rīga.

ZAGŠANA.

33553. Nav jāzog trīs lietas: 1)

nauda, jo tā iet pa cilvēku rokām.

2) vilna, jo aug caur asinīm, 3)

sāls, jo nāk pa ūdeni.

J. Rubens, Ērgļi.

33554. Zagt varot visu, tikai

sāli, olas un villu ne.

K. Jansons, Viļāni.

33555. Kas Ziemas svētkos, jau-
nā gadā un Zvaigznes dienā zog

un netop noķerts, tas var visu ga-

du droši zagt.
Latv. Avīzes, 1866, 26.

33556. Pusnaktī ar auklu jāno-
mērī mirons un auklā jāiemet
trīs mezgli. Ja tad ar šo auklu

trīs reiz apiet apkārt kādai lietai

un auklā atkal iemet trīs mezglus,
tad to lietu neviens nevar nozagt.
Aukla jāglabā pie sevis.

K. Jansons, Plāņi.

33557. Lai zyrga vai kaida cyta

lūpa nazagtu, vajaga nū nabašnī-

ka šķiersta atplēst lupatiņas vai

kaidas skaidiņas gabaliņa, tad ar

tū apīt ap kļāvu treis reizes,

īspraust viers durovom voi duro-

vu stenderi un pasacīt tuo nabaš

nīka vuordu, t. i. pasaukt juo un

pasacīt, lai sorgoj lupu. Tai pat
var likt sorguot vvsu teirumu.

T. Beča, Preiļi.

33558. Ja kādam saiminiekam

kas nozog caur sētmali dārzā au-

gošu stādu, tad tas stāds iznīks un

vairs neaugs.

J. Lazdans, Kalupe.

33559. Ja ar zagtu malku vara,

tad ēdiens ir karsts.

K. Jansons, Plāņi.

33560. Ja kāda manta ir apvār-

dota, ka pie tās zaglis piesienas,
tad to tomēr var nozagt, ja izvelk

kreklu no biksēm, uzvelk to uz

galvas un ņem to lietu caur kāju
starpu.

J. Rubenis, Ērgļi.

33561. Ja iet zagt un grib, lai

izdodas, tad jāņem liels duncis

līdzi. Kad suņi sāk riet, duncis

jāiebāž tuvējās mājas paksī, tad

suņi neries un varēs nozagt.

A. Šķere, Brukna.

33562. Zagt ejot, jāņem līdzi

duncis. Tiklīdz suņi sāks riet, jā-

rauga tas iedurt tuvējā mājas ga-

lā, tad suņi tūliņ apklusīs.

K. Lielozols, Nīca.

33563. Kad grib iet zagt, tad

zaglim vajaga notīties sev apkārt
ar salmu saikšķiem, jo tad suņi

zagli nerej un no viņa bēg.

V. Krieviņš, Daugmale.

33564. Ja kas ir nozagts, tad

jaungada naktī pulksten divpa-
dsmitos jāskatās krāsnī, tur parā-
dīsies velns ar zagļa ģīmi.

K. Lielozols, Nīca.
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33565. Ja pa sapņiem zog, tad

top bagāts.
J. Jurjāns, Jaungulbene.

ZAĶA KĀPOSTI (Sedum maxi-

mum).

33566. Kad zaķu skābenes ne-

atver ziedus, tad būs lietus.

Latv. Avīzes, 1858, 75.

33567. Kad ēdot zaķa skābenes,

tad nenākot miegs.

J. Daizis, Nīca.

33568. Ja zaķu skābenes ēdot,

tad miegs nākot.

A. Mednis, Skrunda.

ZAĶA PINEKLI (Vinca minor).

33569. Zaķa pinekļus lieto kā

dziedēkli pret pleni (Weichsel-

zopf, kojitvh).
M. Šimiņš, Kurzeme.

ZAĶIS.

I. Brīnišķīgas īpašī-
bas.

33570. Daži ticot, ka pie za-

ķiem tāpat mātītēm kā arī tēvi-

ņiem esot bērni.

S. Gūberts, 1688.

33571. Zaķu māte tik trīs reiz

dodot pupu saviem bērniem, un

tad pasakot, lai tie nu lecot podā
vai katlā.

K. Jansons, Plāņi.

33572. Ja zaķim skrienot uz-

sauc: „Attup\ Jānīt!", tad viņš

apstājas.
V. Spandegs, Pociems. P. Š.,

Rauna.

33573. Uz zaķa medībām ejot,
vienam jāiet līdz pavadīt, lai zaķi
laikus pie barības nāk.

K. Jansons, Plāņi.

33574. Ja pirmo reizi jaunā ga-

dā zaķi redzot nenospļaujas, tad

vajadzēs pārciest kādu grūtu sli-

mību.

K. Corbiks, Kroņa-Vircava.

33575. Zaķa mīzeli, brandvīnā

ielieti, derīgi pret dzeršanas kaiti.

Dzērājs to baudījis, brandvīnā

vairs mutē neņemšot.
J. Avots, Sece.

33576. Ja zaķis ieskrien mājas,
tad nāks zagļi.

M. Hermakile, Ranka.

33577. Ja mazs zaķēns dabu

sāli ieēst, tad tas nosprāgst.

P. §~ Rauna.

33578. Ja mazs zaķēns dabū

cilvēka asinis, tad tas uz vietas

nosprāgst.
H. Skujiņš, Smiltene.

33579. Zaķi auru laikā varot

viegli pievilkt, ja tik aurojot zaķa
balsī. Tēviņš aurojot rupjāki, mā-

tīte smalkāki.

A. Vaskis, Tukums.

33580. Zaķis pirmā sniegā ne-

taisa pēdas un guļ trīs dienas no

vietas.

H. Skujiņš, Aumeisteri.

33581. Ja kādu lopu vai cilvēku

nosauc pār zaķi, tad tā nosauk-

tais trīs dienas neaug.

Fr. Valdmans, Virbi.

33582. Ja zaķis vasarā daudz

āboliņa laukus nošļokā, tad tas

ziemā daudz augļu kokus nopos-
tīs.

A. Bērziņa, Aloja.

2026 Zagšana — Zaķis
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33583. Ja zaķi nākot ābelītes

grauzt, tad vajagot no meža at-

nest sūnas un tās izsviest dārz-

malā, tad zaķi vairs nenākšot.

B. Vinkmane, Jaunpiebalga

33584. Kad mednieks pirmo
reiz ņem suni līdzi medībās un

kad nošauj zaķi, tad nogriež vēl

siltu zaķa kāju un dod sunim ap-

ēst, tad suns labāk varot zaķa pē-
das saost.

K. Palteris, Nītaure.

11. Zaķis pārskrien par

ceļu.

33585. Ja par ceļu pārskrien

zaķis jeb vāvere, tad būs nelaime

priekšā.
P. S., Rauna.

33586. Ja zaķis par ceļu pār-

lec, sagaidāma nelaime.

J. A. Jansons, Nītaure.

33587. Kad zaķis pār ceļu pār-

skrien, — ceļš neizdosies.

J. Apsalons, Sēļpils.

33588. Ja redz zaķi pār ceļu

tekot, tad būs nelaime.

M. Navenickis, Zasa.

33589. Ja zaķis pārskrien par

ceļu, tas nozīmē vienas dienas ne-

laimi. [Sal. ceļošana.]
V. Arbidans, Latgale.

33590. Ja pa ceļu ejot, zaķis

pārlec pār ceļu, tad gājējs vairs

neaizies atpakaļ uz to vietu, no

kuras nāk.
A. Šķērē, Skaistkalne.

33591. Ja divi brauc un zaķis

pārskrien pār ceļu, tad tie pa to

ceļu vairs otrreiz kopā nebrauks.

V. Ozoliņa, Laubere.

33592. Ja pār ceļu pārskrien

zaķis, tad nākošo gadu pa to

vairs nestaigās.
M. Poriete, Ēvele.

33593. Ja braucot zaķis pār-
skrien pār ceļu, tad pa to ceļu
vairs neiznāks braukšana.

A. Salmans, Balvi.

33594. Ja zaķis pārskrien pār
ceļu no labās uz kreiso pusi, tad

nelaime; no kreisās uz labo —

laime.

V. Vintere, Matīši.

33595. Ja zaķis pārskrien pār
ceļu no kreisās uz labo pusi, tad

būs laime. Pretējā gadījumā —

nelaime.

J. Krastiņš, Irlava

33596. Kad zaķis pārskrien ce-

ļam pāri no labās uz kreiso pusi,
tad nelaime, no kreisās uz labo —

laime.
Z. Prauliņš Aumeisteri.

33597. Ja zaķis pārskrien pār

ceļu no labās uz kreiso pusi, tad

tas pārvelk nelaimi, ja otrādi, tad

laimi.

K. Corbiks, Valgunde.

33598. Ja zaķis pārkrustis pār-

skrien par ceļu, tas esot slikti.

Latv. Avīzes, 1824, 32.

33599. Ja pār ceļu parskrej za-

ķis, drīz izdzirdīs mirušu.

E. Līdeka, Lubāna

33600. Ja zaķis pārskrien ceļu,
notiks kāda nelaime.

A. Aizsils, Zilupe.

33601. Ja zaķis skrien caur pa-

galmu, tad tās mājas ļaudīm būs

nepatikšanas.

Z. Kozenkraniuse, Ainaži.
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33602. Ja pa ceļu ierauga zaķi,

jānotupjas, lai būtu laime.

K. Lielozols, Nīca.

33603. Ja zaķis caur maju iz-

skrien, tad ir zagļi sagaidāmi.
E. Vīķele, Plāņi.

33604. Ja zaķis skrien caur cie-

mu, tad būs ugunsgrēks; lai tas

nenotiktu, tad tur jāmet trīs reiz

kūleņi. [Sal. ceļošana.]

V. Pilipjonoks, Asūne.

111. Sakars ar zvejnie-
kiem.

33605. Lielākais nelaimes ne-

sējs zvejniekiem ir zaķis, kas zve-

jas tuvumā nākot var izputināt
visu lomu. Tādēļ zvejniekam zve-

jojot nevajaga zaķi pieminēt, un

izsauciens: „Zaķis tīklā" nozīmē

nelaimes vēlēšanu.

J. Simbruks, Bauska.

IV. Sakars ar aitām.

33606. Ja kur zaķi izzūd, tad

tur tai gadā aitas neizdodas.

S. GūbeTts, 1688.

33607. Kas zaķam kliedz, tam

aitas bailīgas.
K. Jansons, Viļāni.

33608. Kad zaķis ziemā ienāk

tur, kur tas nekad nav redzēts,

tad nākamā gadā aitas sprāgs.

K. Jansons, Plāņi.

V. Zaķis laika un ra-

žas zīlēšanā.

33609. Ja ziemā zaķa guļas vie-

tā ir sniegs izkusis, tad būs at-

kusnis.

S. Gūberts, 1688.

33610. Ja zaķi vasarā nāk uz

laukiem, tad gaidāms lietus; bet

ja zaķi ir mežos, tad gaidāms
karsts un skaists laiks.

E. Argals, Naukšēni.

33611. Kad zaķi kliedz, tad bus

drīzumā silts laiks.

M. Veidenberga, Vecmokas.

33612. Uz atkusni zaķi nak no

meža klajumā gulēt.
M. Spilva, Druviena.

33613. Ja zaķi ziemas sākumā

mežā sniegā iemin tekas (celi-
ņus), tad sagaidāma dziļa ziema.

A. Pliens, Meirani.

33614. Ja zaķis rudenī paskrien
tuvu mājai garām, tad būs gara

ziema.

J. Skara, Jaunpiebalga.

33615. Ja zaķi ziemā nāk uz

lauka, tad gaidāms vai nu sniegs
vai atkusnis, bet ja ziemā zaķi ir

mežos, tad gaidāms auksts laiks.

E. Argals, Naukšēni.

33616. Ja zaķis ziemu salā guļ

augstu virs sniega, tad gaidāms

putenis, bet ja guļ ierušinājies
sniegā, tad mīksts laiks.

L. Strute, Šķibe.

33617. Ja zaķi aukstā laikā guļ
dziļi sniega kupenā ierakušies, gai-
dāms atkusnis.

J. A. Jansons, Veismaņi.

33618. Ja zaķis ziemā no lau-

kiem aizcilpo lielos mežos, tad

sagaidāms auksts laiks.

V. Zvaigznīte, Zeltiņu

33619. Ja baltais zaķis rudenī

agri tērpjas ziemas uzvalkā, tad

agri iestāsies ziema.

M. Rullē, Lubāna.
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33620. Cik augstu ziemā upes

malā zaķi apgrauž kārklus, tik

augstu pavasarī būs ūdens.

Z. Lancmanis, Lejasciems.

33621. Ja zaķi pa ziemu nāk

mājās, tad bagāta vasara gai-
dāma.

P. Zeltiņa, Ikšķile.

VI. Zaķis sapnī.

33622. Ja sapnī redz zaķi, tad

ar zagli būs darīšana.

K. Jansons, Plāņi. P.

Rauna. V. Spandegs, Po-

ciems.

33623. Ja zaķi redz sapnī, tad

zaglis nāks. [Sal. vilks.ļ

P. Zeltiņa, Ikšķile.

33624. Ja sapnī redz zaķi, tad

zagļi ir mājās.
M. Navenickis, Zasa.

33625. Kad sapnī redz zaķi, tad

drīz dabūs zagli dzenāt.

Alksnis-Zundulis, Naudīte.

33626. Jasapni redz zaķi skrie-

nam, tad noķers kādu zagli.
J. Jurjāns, Jaungulbene»

33627. Ja sapnī redz zaķi, tad

būšot zagļi.
Vidzemes Maliena.

33628. Kad sapnī dzenā zaķi,
tad jādzen zagļa pēdas; kad no-

ķer zaķi, tad zagli noķer.
Aronu Matīss, Bērzaune.

33629. Ja kādam cilvēkam sap-

ņos rādās zaķis, tad šo cilvēku

drīzumā apzags.
O. Eglīte, Glūda.

33630. Ja zaķi redz sapnī, ta

paliks slims.

E. Zariņa, Anniņmuiža.

33631. Ja sapnī redz zaķi, tad

zaglis apzags.
L. Pogule, Gatarta.

33632. Ja sapni zaķi ķer, tad

ar zagļiem darīšanas.

M. Auziņa, Piebalga.

33633. Kad sapnī redz zaķi, tad

dabūs zagli dzīt.

K. Lielozols, Nīca.

33634. Ja sapnī redz, ka zaķis
ieskrien mājā, tad uzbruks zagļi.

R. Vucene, Lubāna.

33635. Ja sapnī redz, ka zaķis
ieskrien mājās, tad mājai uzbruks

zagļi.
A. Aizsils, Lubāna.

ZALPIJAS (Salvia).

33636. Pie zalpijām bieži uztu-

ras ģiftīgi krupji, tādēļ pie tām

vajaga rūtas stādīt.

S. Gūberts, 1688.

33637. Par zalpiju un rūtu ir

šādi latīņu izteikumi: Salvia cum

Ruta faciunt tibi pocula tuta (Zal-

pija ar rūtu dara drošus biķerus,
t. i. labu alu). Salvia confortat

nervos, manumque tremorem Tol-

lit, et ejus ope febris acuta fugit.

(Zalpija stiprina nervus, atjem
roku trīcēšanu; no viņas bēg arī

ass drudzis.)
S. Gūberts, 1688.

33638. Uz zalpijas lapas jāuz-
raksta tā puiša vārds, kuru vēlas

par vīru iegūt, un tā lapa jānēsā

uz krūtīm, kamēr sakalst. Ja šo

lapu iedod mīlamam puisim tējā,
tad tas kļūs par vīru.

P. Zeltiņa, Ikšķile.

ZALDĀTS.

33639. Ja zirgs apošņā zaldātu,

tad pēdējam ir nolemta nāve.

V. Pilipjonoks, Asūne.
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33640. Ja zaldātus redz sapnī,
tad būs ugunsgrēks.

A. Aizsils, Prauliena.

33641. Ja sapnī redz zaldātus,

tad būs auksts laiks.

P. S., Rīga.

ZALTIS (zalktis).

33642. Šī nevācu tauta vēl ta-

gad turas slepeni pie lielas elka-

dievības (Abgoterev), sauli, mē-

nesi, zvaigznes, uguni, ūdeni, upes

pielūgdama, zalšus (Schlangen)

un ļaunus krupjus (bose Kroten)

par dieviem turēdama, kuri, kā

es pats pa daļai esmu redzējis,

bija resni un uzpūsti. Kad tie sitot

jeb sviežot tika pārsisti, tad no vi-

ņu ķermeņa (aus ihrem Leibe)

tecēja liels daudzums piena. Tad

saskrēja vecas burvju brēcējas

(Zauberische Breckin) kopā, bai-

līgi kliegdamas: „Mana Piena-mā-

te, mana Piena-māte (Man pene

Math)!"
S. Hennings, 1589.

33643. Pari modo serpentes ve-

nerabantur, quos m domibus ale-

bant, qui adeo fuere cicures et

mansueti, ut neminem m domibus

eorum tam cx hominibus quam

jumentis laederent: ut etiam par-

vuli eorum cum illis luderent;

quorum usus etiam m hodiernum

diem usque apud plerosque habe-

tur, übi m lectis et stratis una

cum illis cubant. (Tāpat arī zalši

tika cienīti, kurus mājās ēdināja
un kas bija tā pieradināti un lēni,

ka ne cilvēkiem, ne lopiem viņu

mājās nekaitēja: pat viņu bērni ar

tiem rotaļājās. Tāda paraža pastāv

pie viņiem līdz šai pašai dienai,

kur pat guļas vietās guļ kopā ar

zalšiem.)
D. Fabrīcijs, 1610.

33644. Alii serpentes ingentis

magnitudinis nutriunt, qui mulc-

tram furantur vicinis pecoribus
et domesticis afferunt. (Citi ēdina

ļoti lielus zalšus, kas kaimiņu lo-

piem zog pienu un pārnes to mā-

jas ļaudīm.)
D. Fabrīcijs, 1610.

33645. Zalkši naktī izzīž govis
tam saimniekam, kas tos neie-

redz, bet pienu aiznes tam saim-

niekam, kas zalkšus ieredz.

J. A. Jansons, Olaine.

33646. Tie zalši, kas ar zeltai-

nām ausīm, zīžot govis.
P. Š., Rīga.

33647. Zalši senāk dzīvojuši

kopā ar cilvēkiem mājās, kas at-

radušās mežos un purvos, ēduši

kopā ar bērniem no vienas bļo-
das un arī gulējuši bērnu šūpu-

ļos.
St. Ulanovska, Lotvsze Inflant

Polskich, Krak6w, 1891., 89.

33648. Veci ļaudis, par zalkti

runādami, nesaukuši to par zalk-

ti, bet vai nu par garo, vai par
čuži. Sargājušies īpaši gavēnī vi-

ņu vārdā saukt, jo tad zalktis nā-

cis mājā. Šā paša iemesla dēļ ne-

drīkstējuši nekā no meža mājā
nest.

Jkr. V, 144, J. Ezers, Kalēti.

33649. Lieldienas rītā nevajag
nest ne no vienām mājām puķes,

jo tad vasarā nāk zalkši mājā. Ja

kādu zalkti nosit, tad atnāk pats
zalkšu ķēniņš un nokož lopus.

M. Macpane, Alsunga.

33650. Ja zalkšus grib izdzīt no

mājām, tad Zaļās ceturtdienas rī-

tā priekš saules jāpaņem virve un

jāapvelk trīs reiz ap mājām ap-

kārt, jāaizvelk uz mežu un, atpa-
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kaļ neskatoties, tur jāatstāj. Ja

paskatās atpakaļ, tad zalkši sa-

kož un tad ir neizbēgama nāve.

M. Macpane, Alsunga.

33651. Zaltis nekožot, bet lai-

zot un laizītā vietā sākot pūt.

P. Š., Rauna.

33652. Zalkši un glodenes bi-

juši neaiztiekami kustoņi. Ja tos

nosita, nenotika nekāda nelaime,

bet ja sitot viņi pamuka, tad vē-

lāk atriebās, t. i. sitējam pieme-
tās kāda slimība. Kad zalktis bi-

ja nosists, tad sitamo koku iedū-

ra stāvu zemē. Kas šādu koku

uzdrošinājās izraut, tam piemetās
aiztikuma slimība; aizkarot arī

šo kustoņu migas vai tādus krū-

mus, zem kuriem tie guļ, uzbruka

tā pati slimība. Ja zalkti tad nosi-

tuši, kad viņš kodis, tad vaina bi-

jusi vieglāki dziedinājama; tur-

pretim, ja tas iekodis pamuka,
tad slimība koduma vietā atjau-

nojās vēl pēc gadiem, kamēr ko-

dējs bija pie dzīvības. īpaši rude-

ņos, uz ziemas guļu noliekoties,

zalkši atminējās tos, kuriem ko-

duši, un tad koduma kaite arī

tūliņ atkārtojās. Runājot par

zalkšu un glodeņu aiztikumiem,

mēdza sacīt, ka tie ~no meža".

1893.

33653. Kur zalktis laiza cilvē-

kam, tur miesa pūst un krīt ar

gabalu ārā.

Z. Lancmanis, Beļava.

33654. Zalkša kodienu tūliņ ne-

manot, bet vēlāk visi locekļi sa-

velkoties.
V. Piģene, Pociems.

33655. Ja cilvēkam zalktis ie-

kodis, ievainoto vietu apsmērē ar

pīpes sviedriem, vai arī ta jāiz-

griež.
J. Ķikuts, Nīca.

33656. Ja zalktis vai odze ieko-

dusi, tad vajaga teikt tādus vār-

dus: „Neaiztiec, kūlainīti, tev pie-
der purvi, meži, man spoža sau-

līte Māras zemē. Dievs Tēvs,
Dievs Dēls, Dievs svētais Gars

arīdzan."

J. Banazis, Nīca.

33657. Ja zalkti sacērt gabalos
un visus gabalus turpat atstāj, tad

viņš atkal salips kopā kā bijis.
A. Korsaks, Ezere.

33658. Kas zalkšus sit, tas iz-

dzen svētību no mājām.

J. A. Jansons, Olaine.

33659. Ja zalkti nosit, tad si-

tējs nosit pats savu laimi.

H. Vieglais, Vecpiebalga.

33660. Ja zalkti nosit, — saule

raud deviņas dienas.

J. A. Jansons»

33661. Zalkti nedrīkst atstāt

nenosistu, tad saulīte raud, jo vi-

ņa to nekad nevar sasildīt.

J. Cinovskis, Snēpele.

33662. Ja sit zalkti un nenosit

pavisam, tad zalktis atriebjas.
N. Stepanovs, Nīca.

33663. Zalkšu ķēniņam esot

zelta kronis galvā. Jānoliekot

balts lakatiņš zemē, uz kura tad

viņš uzliek savu kroni. Kas to

dabū, tam liela laime.

Skolotājs, Daudzenieki.

33664. Zaltis jānoķer pavasarī
priekš dzeguzes kūkošanas, jāpa-
kar dūmos, kamēr izkalst; no tā

gabaliņš ar maizi iedots lopam,
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to izsargā no visādām likstām, no

cilvēku apskaušanas un slimībām

un pie tam vēl lops dikti stiprs,
tikai labi nesatiek ar citiem lo-

piem.
V. Strautiņš, Taurupe un

Zelgauska.

33665. Ja pavasarī, kamēr dze-

guze nav kūkojusi, izdodas noķert

zalkti, tad to vajag nosist un dot

cūkām apēst. Cūkas tad ātri pie-

ņemsies svarā.

A. Korsaks, Ezere.

33666. Kas apēd balto zalkti,

tas visu zina.
P. Jaunzemis, Nīca.

33667. Zaļais Dieviņš dodot ru-

dzus.
J. K. Dambergs, Ēdole.

ZALTINĀJS (Daphne mezere-

um).
33668. Kad zobs sāp, tad to

vajaga sabadīt ar dzelteni; tad

tas pamazām izbirst pats no

sevis.
J. Ilsters.

33669. Ar zelteņu (dzelteņu,

dzeltenāju) kociņu izbadīts, caurs

zobs izbirst. [Sal. bebru kārkls,

kazinājs.]
J. Rubenis, Ērgļi. K. Jan-

sons, Plāņi.

33670. Kad ar zeltenāju (Lysy-
machia vulgaris?) zobus izbak-

stot, tad visi zobi izpūstot un iz-

birstot.

R. Bērziņš, Annenieki.

33671. Jābaksta ar zalšu dzel-

žu kātiņu zobi. Šie tā sauktie

zalši aug mežos mīkstās vietās

un zied vispirmie ar sarkaniem

ziediņiem, pēc tam, kad nogata-
vojas, viņiem ir sarkanas ogas.

K. Bika, Gaujiena.

ZAĻĀ CETURTDIENA.

I. Buršana.

33672. Zaļās ceturtdienas vaka-

rā laumes staigā apkārt. Tad jau-
nām meitām un puišiem ir jāsar-

gās, lai pastalas nepaliek nesasie-

tas, jo citādi laumes var tiem spē-

ku atņemt. Tādā gadījumā jauni
cilvēki sāk dilt un zaudē spēku,
lai arī ēd, kā gribēdami. Beidzot

tie nonāk līdz tādam nespēkam,
ka jāmirst nost. Bet ja laumei ga-

dās kāds stiprāks burvis pretī,

tad tai pašai ir slikti. Burvis tad

iedzen pagalma vidū divus mie-

tus un uzliek uz tiem ratu. Kad

ratu sāk griezt, tad laumei jānāk

šurp. Ja lēnām griež ratu, tad lau-

me nāk soļiem; bet ja labi ātri

griež, tad laumei jāskrien, pat tik

ātri, ka var lauzt rokas un kājas.
Kad laume atnāk, tad burvis var

to sodīt jeb arī nomocīt līdz nā-

vei.
F. Brīvzemnieks, 1881. VI, 203.

33673. Lielās ceturtdienas va-

karā apavas, pastalas jāsasienot
kopā muskulī un auklā jāpiesie-
not pie krāsns. Kas to nedarot, to

laumas tai naktī varot tā nolau-

mēt, ka ēzdams, dzerdams, bez

jebkādas slimības, nīkdams no-

nīkst; beidzot nevarot ne spalvu
mārciņu pa slidenu ledu pārvilkt,
cik nestiprs paliekot.

LP 1894, V, 1. J. Lēmanis,

Liediķi.

33674. Govis nolaumēt vislabā-

ki iespējams tanī naktī no Lie-

lās ceturtdienas uz Lielo piekt-
dienu. Tādēļ šinīs naktīs saimnie-

ces drošības labad sagruzdinot da-

žādas zāles, kas Jāņu naktī plūk-
tas, un iedodot govīm, pie kam pa-

šām ātri vien riņķī jāgriežoties un

jāsakot: „Es savu citiem nedošu,
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bet no cita arī negribu." Laumu

dēļ tai naktī saimnieces nevarot

arī gulēt iet.

LP 1894, V, 1. J. Lēmanis,

Liediķi.

33675. Latgalē Zaļo ceturtu

sauc arī par Lielo ceturtdie-

nu un Catūrgu. Katrā ziņā vienam

dzimtas loceklim jāapmeklē baz-

nīca, tāpat kā arī Lielā piektā un

Lielā sestdienā. Šajās dienās noti-

kusi liela buršana un zīlēšana.

Zaļās ceturtdienas rītā esot pļā-
vuši pagalmā ar izkapti, lai vasa-

rā būtu viegli sienu pļaut. Ja šai

dienā cepuši maizi, tad auguši
biezi rudzi. Apinājā sukājuši gal-

vu, lai augtu gari mati. Bērni ne-

suši skaidas mājā, lai vasarā at-

rastu putnu perēkļus. Rīta agru-
mā istabas izbārstījuši ar sniegu,
un tad slaucījuši, lai tur blusas

neaugtu. Kūtī izslaucījuši sienas

un griestus, lai vasarā tur mušas

nemestos. Arī istabu vajagot maz-

gāt, tad tā visu gadu būšot tīra.

Daži gājuši ar slauktuvi pa otra

ganībām, lai govis dotu daudz pie-

na, bet otram tad piena nebijis.
Nakti aizslēguši kūti, lai burvji

govīm astes nenogrieztu. Bērni

skrējuši uz grāvi muti mazgāt, lai

vasarā varētu agri piecelties un

paši būtu mundri. Kratījuši arī

augļu kokus, lai tur vasarā tārpi
nemestos.

B. Eriņa, Latgale.

33676. Lielā ceturtdienā vajaga
ieturēt sevišķu kārtību un tīrību,
tad visu gadu kārtība.

St. Kokins, Egluna.

33677. Zaļa ceturtdiena plānē-
nieši kūluši zirņus un grūduši pī-

ceni

K. Jansons, Plāņi.

33678. Zaļa ceturtdiena jāēd zir-

ņi, tad dzeguzi dzirdot paliks ba-

gāts.
J. Dābols, Lielvārde.

33679. Ja grib kādam cilvēkam

ļaunu nodarīt, tad Zaļā ceturtdie-

nā jāiet uz to māju un jādabū no

tā cilvēka adata. Pa durvīm izejot,
trīs reizes jāskaita:

„
Ak, tu tētīt! ak, tu tētīt!

Ej, ej, ratā, sarkans kaktā!

Pus' velna istabā,
Viss velns rijā!
Maziņi vadzīši,

Trīs rati kūtī,
Četras ausis piedarbā.
Trani, tram, tram!"

Kad tā izskaitīs, tad tam cilvē-

kam trešā dienā notiks tāda nelai-

me, kādu viņam vēlē.

J. Jurjāns, Gulbene.

33680. Zaļā ceturtdienā nedrīkst

apkārt staigāt. Tās ir raganas, kas

tad staigā.
A. Didriksone, Nogale.

33681. Zaļās ceturtdienas rītā

priekš saules jāskrien mājai riņķī,
lai māju pasargātu no ļauna.

V. Garaiss Vecgulbene.

33682. Lai ģēls neēstu, tad Za-

ļās ceturtdienas rītā jāēd jēla gaļa.

G. Pols, Vecgulbene.

33683. Zaļās ceturtdienas rītā

priekš saules jāēd jēla gaļa, lai

neēd ģēlis.
V. Garais, Vecgulbene.

33684. Zaļa ceturtdiena jācep
maize, tad nepelē.

P. Zeltiņa, Ikšķile.

33685. Zaļajā ceturtdiena jācep
maize, tad nepelēs.

A. Aizsils, Bērzpils.
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33686. Zaļa ceturtdiena cepta
maize ātri sapelē.

E. Zariņa, Cena.

33687. Zaļa ceturtdiena jācep
maize, lai nepelētu.

L. Reiteris, Lubāna.

33688. Zaļa ceturtdiena sagru-

da pikas
H. Skujiņš, Aumeisteri.

33689. Zaļā ceturtdienā un Lie-

lā piektdienā nebija brīvu piena
ēst.

H. Skujiņš, Aumeisteri.

33690. Ap Lelū caturtdīni saimi-

neicas slādz klāvus, jo tymā naktī

staiguoj rogonas un cierp vuš-

kys; kuru vušku nūcierp, tei nū-

sabeidz. Vīnu reizi bejis taids ga-

dējums: puika soka sovai muotei,

ka šis īškut uz kļāvu vušku sor-

guotu un nukerškys, kas vuškys

cierpūt. „Labi!" atsoka muote.

Puika aizīt uz kļāvu un nusaglo-

buoj, tai ka juo nikas naredz, a

muote aizsadar kļāva durovas.

Pušnaktīs īlein klāvā rogona, nū-

cierp vysas vuškas un puika jis

rogonai nikuo navarieja padarēt;
no tuo breiža puika palīk slyms
un numierst.

A. Gari-Jone, Driceni.

33691. Leluos caturdīnes vo-

korā līk uz jumta suoli, jo tymā

naktī pyušūt vieji nu četrudesmit

pusēm, tad tys suols lobs dēļ vy-

saidom lūpu un cylvāku slimei-

buom.

A. Gari-Jone, Driceni.

33692. Ja Lielā ceturtdienā un

piektdienā ap to stundu, kad [baz-

nīcā] zvana, pūš dienasvidus vējš,
tad tas vējš tiekot iezvanīts un pū-

šot visu vasaru.

K. Silings, 1832. g., Tirza.

33693. Zaļās ceturtdienas un

Lielās piektdienas naktī tiem tum-

sības murgiem ir tā lielākā kulša-

nās un ērmošanās pa citu staļ-
ļiem un kūtīm un muldēšanās pēc
naudas rakšanas v. t. j. pr.

No Kolkas jūrmalas. „Ziņas
u<n stāsti par Dieva valstības

lietām." 1852, IV. Aizliegts izd.

33694. Ja Zaļās ceturtdienas rī-

tā ola uz jumta salst, tad salnains

pavasaris, ja ne, tad silts un jauks.
A. Zvejniece, Lubāna.

33695. Zaļajā ceturtdienā ola

jāliek uz jumta, ja tā nesasalst,
tad būs laba vasara.

A. Aizsils, Lubāna.

33696. Ja Zaļās ceturtdienas

naktī ola, uzlikta uz staba, sasalst,
tad vasarā nosalst pirmie mieži.

V. Alke, Jaungulbene.

33697. Ja Zaļās ceturtdienas

naktī salst, tad sals 40 naktis.

[Sal. pavasara Māra.]
A. Aizsils, Jaungulbene.

33698. Ja Zaļā ceturtdiena un

Lielā piektdiena ir skaidras, tad

būs labs siena laiks, ja apmāku-
šās, tad slikts.

Z. Lancmanis, Gaujiena.

33699. Zaļā ceturtā rītā agri

priekš saules lēkšanas saimnieces

nes istabā visādas skaidas ko krās-

nis kurināt, lai visu gadu labi klā-

tos. Kura saimniece tā nedara, tā

paliek tukša un čūska iedzeļ kādai

govij.
K. Prikne, Asūne.

33700. Zaļā ceturtdienā jāsit
sviests līdz saules lēktam — būs

vasaru daudz sviesta.

B. Daņilovs, Kacēni.
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33701. Zaļās ceturtdienas rītā

priekš saules jātaisa sviests, lai va-

sarā būtu daudz piena.

V. Garais, Vecgulbene.

33702. Zaļā ceturtdienā no rīta

bez saules saimnieces taisījušas
sviestu, tad vasaru bijis daudz

sviesta.

K. Preiss, no 79 g. v. .M.

Zvirgzdiņas, Vecgulbene.

33703. Zaļā ceturtdienā sviestu

taisot, — viss gads būs ar sviestu

bagāts.
M. Poriete, Lubāna.

33704. Ja Zaļajā ceturtdienā no

rīta ienes istabā lielas pūpoļu bun-

tes, tad tanī gadā augs gari lini.

M. Šķipsna Gulbene.

33705. Zaļā ceturtdienā un Lie-

lā piektdienā nedrīkst nest mājās

pūpolus, jo tad putni nevar izpe-
rēt bērnus.

A. Ernstsons, Vaiņode.

33706. Ja tai naktī no Zaļās ce-

turtdienas uz Lielo piektdienu no-

stājas uz krustcelēm, tad var da-

būt velnu redzēt.

A. Edelmanis, Raņķi.

33707. Zaļā ceturtdienā un Lie-

lā piektā nevajaga piena ēdienu

ēst, jo citādi vasarā mušas krīt

acīs.

A. Bīlenšteina rokraksts, Puze.

33708. Zaļās ceturtdienas rītā

priekš saules jānes mēsli uz apiņu

dārzu, tad apiņi labi augot.

A. Bīlenšteina rokraksts, Puze.

33709. Zaļās ceturtdienas rītā

mēsli (saslaukas) jānes izbērt apī-

ņu dārzā, tad apīņi augot gari.
A. Pliens, Meirani.

33710. Zaļā ceturtdienā nes da-

ži rokās mēslus uz tīrumu, lai bū-

tu treknas druvas.

A. Bīlenšteina rokrakstss Puze.

33711. Jo gribi, lai nikod na-

byutu nīzekļa, tad juoizkurinaj
pierti Zaļajā catūrtdīnā un uz pier-
ti juoīt ap pusnaktīm.

Jaunais Vords, 1932, 111, 22.

33712. Ja Zaļā ceturtdienā nes

skaidas istabā, tai gadā varēs pa-

celt daudz kabatas nažu.

V. Holcmane, Vandzene.

33713. Ceturgas rītā, kad maza

gaismiņa, jāiet ap tīrumu robežu

un, ar roku griežot pa saulei, jā-
saka: „Man pašam! Man pašam!"
Lai viss būtu pašam, lai nepaņem-

tu otrs.

Z. Akmentiņa, Lubāna.

33714. Zaļās ceturtdienas rītā

pirms saules lēktas, jāiet otra kai-

miņa daļā, jāņem kādas lietas un

jānes savā daļā, lai mantas būtu

vairāk kā tam.

E. Aizpurve, Lubāna.

33715. Zaļo ceturtdienu saucot

tāpēc, ka Jēzus teicis: „Redziet,

kas notiek pie sausa koka, kas tad

nenotiks pie zaļa koka."

E. Līdeka, Lubāna

33716. Zaļā ceturtdienā lazdas

ziedot tumši sarkaniem ziediem;

kas to redz, tam trīs gadus laime.

E. Abuee, Alsviķi.

33717. Istabas puķes vajaga stā-

dīt Zaļā ceturtdienā, tad tās labi

zied.

A. Šeitiņš, Taurene.
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33718. Zaļās ceturtdienas naktī

jāsadedzina liepu malka un ar pel-
niem jākaisa linu tīrums, tad lini

labi aug.

V. Alke, Jaungulbene.

33719. Zaļās ceturtdienas rītā

pirms saules lēktas jāsalasa skai-

das un tad pa vienai jāmet krās-

nī un jāsaka ko vēlas atrast, tad

to atrod.

E. Aizpurve, Lubāna.

33720. Zaļā ceturtdienā priekš
saules jāstrādā, jo tad visu gadu
darbi padodas.

L. Aizpurve, Lubāna.

33721. Lai būtu stipras kājas,
tad Zaļās ceturtdienas rītā bez

saules jādanco uz akmeņa.

A. Aizpurve, Lubāna.

33722. Zaļās ceturtdienas rītā

bez saules jāiet uz akmeņa gavi-
lēt, tad kājas nesūt.

A. Aizpurve, Lubāna.

33723. Zaļajā ceturtdienā pa
baznīcas (dievvārdu) laiku jātaisot
murdi, tad zivis lienot tāpat mur-

dā kā cilvēki baznīcā.

A. Aizsils, Lubāna.

33724. Zaļā ceturtdienā ap to

laiku, kad baznīcēni iet baznīcā,

(pīkst. 11-tos) vajagot iesākt mur-

dus pīt, tad zivis iešot murdā ba-

riem vien.

O. Pelēce, Jaunpiebalga.

33725. Zaļā ceturtdienā vajagot
iet uz upi mazgāt muti. Vajagot

pajemt saujā dūņas un nest uz sa-

vu dīķi. Ja tā darot, tad dīķis esot

bagāts ar zivīm.

E. Lāce, Valle.

33726. Zaļā ceturtdienā jādomā
par plēsīgiem zvēriem, tad visu

gadu tos nevarot sastapt.

A. Pliens, Meirani.

33727. Zaļa ceturtdiena leiši ar,

kas nesot svētību.

A. Bīlenšteina rokraksts, Jaunauce.

11. Dzimšana.

33728. Kas dzimis Zaļā ceturt-

dienā, tas ir burvis.

K. Corbiks, Valgunde.

33729. Kas dzimis Zaļā ceturt-

dienā vai Lielā piektdienā, tas var

kapsētā miroņu garus redzēt.

P. Š., Rīga.

111. Precēšanas.

33730. Zaļās ceturtdienas rītā

ir jaunavām jākāpj uz kalna un

jākliedz, tad uz to pusi, kur at-

skanēs atbalss, aizvedīs tautās.

A. Jugane, Beļava.

33731. Ja grib zināt, no kuras

puses brauks precinieki, tad Zaļās
ceturtdienas rītā jākāpj uz akme-

ņa un skaļi jāgavilē; uz kuru pusi
balss skan, no tās brauks preci-
nieki.

A. Pliens, Meirani.

33732. Lai tautu meita uzzinātu,

uz kurieni to tautās aizvedīs, tad

tai Zaļās ceturtdienas rītā jāizslau-
ka istaba, jāiznes mēsli laukā un

jāklausās, no kuras puses gaiļi
dziedās.

A. Medene, Meirani.

33733. Zaļās ceturtdienas rītā

meitām jākāpjot uz velētavas un

jākliedzot. No kuras puses atbalss

nāk, tur aizvedīs.

M. Priedīte, Meirāni.
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33734. Zaļā ceturtdienā jaunām
meitām jāiet zediņu lauzt. Uz ku-

ru pusi atbalss skanot, no tās nāk-

šot izredzētās mīļākais. [Sal. jauns-

gads, Miķēļa diena.]

J. Bitaks, Litene.

33735. Zaļās ceturtdienas rītā

bez saules meitām jākliedz sava iz-

redzētā vārds, tad tajā gadā kā-

zas bez liktā.

L. Reiters, Lubāna.

33736. Zaļā ceturtdienā meitas

iet uz malkas šķūni un ķer mal-

kas gabalus. Kura meita paķer

gludu gabalu, tai būs viegla dzīve;

bet kura paķer zarainu, tai būs

slikta dzīve.

V. Joass, Lubāna.

33737. Zaļā ceturtdienā meitām

jāskrien uz upi mazgāties; kura

pirmā tiek pie upes, to tai gadā
izprecē.

J. Jurjāns, Jaungulbene.

33738. Zaļās ceturtdienas rītā

jāiet uz upīti un jāpūš spolēs. No

kuras puses nāks atbalss, uz to

aizprecēs.

K. Preiss, no 79 g. v. M.

Zvirgzdiņas, Vecgulbene.

33739. Zaļās ceturtdienas rītā

priekš saules lēkta jaunai meitai

jāiet zem bērza, jāsasukā mati un

skaļi jāizkliedzas. Kurā pusē sāks

riet suņi, uz to pusi viņu aizpre-
cēs.

Z. Lancmanis, Lejasciems.

33740. Ja meitas grib zināt, no

kuras puses brauks precinieki, tad

Zaļā ceturtdienā jāuzkāpj uz ak-

meņa un jāklausās, uz kuru pusi

suņi ries.
A. Korne, Meirani.

33741. Zaļās ceturtdienas rītā

priekš saules jāēd medus, tad jau-

nekļi jeb jaunekles stipri tiek mī-

lēti.

V. Garais, Vecgulbene.

33742. Lai puiši meitas mīlētu,

Zaļās ceturtdienas rītā meitām jā-
ēd medus, tad puiši krītot uz mei-

tām kā mušas uz medu.

G. Pols, Valka.

33743. Zaļā ceturtdienā apenie-
kā jākliedz; no kuras puses suņi

rej, no tās jāšot precinieki.

J. Nīders, Alūksne.

IV. Slaucīšana un maz-

gāšana.

33744. Zaļā ceturtdienā jāslau-
ka sētas vidus, tad augs zaļš mau-

riņš.
P. Zeltiņa, Ikšķile.

33745. Zaļa ceturtdiena trauki

jāberž, tad tie būs balti.

P. Zeltiņa, Ikšķile.

33746. Zaļās ceturtdienas rītā

priekš saules lēkšanas jāslauka
istaba, jo tad ilgi pastāvot balta

grīda.
J. Putniņš, Bērzpils.

33747. Zaļās ceturtdienas rītā

nedrīkst istabu slaucīt; istaba ir

jāslauka jau iepriekšējās trešdie-

nas vakarā, un mēsli jāaiznes uz

upi un jāiemet straujā ūdenī, tad

vistas dārzus nekasa.

P. Zeltiņa, Ikšķile.

33748. Zaļā ceturtdienā un Lie-

lā piektdienā slaucīti gruži jāmet
uz krustceļa, tad nenāk raganas

mājā.
K. Corbiks, Jelgava.
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33749. Zaļā ceturtdienā pirms
saules lēkta jānoslauka istabas lo-

gi, lai nesvīstu.

J. A. Jansons.

33750. Zaļās ceturtdienas rītā

priekš saules lēkta vajag noslau-

cīt logus, lai nesvīstu.

V. Duka, Maliena.

V. Mazgašanasunskais-

tuma kopšana.

33751. Zaļās ceturtdienas rītā

priekš saules zirgu silē jāmazgā

mute, lai cilvēkam būtu tik vien

miega kā zirgam.

V. Garais, Vecgulbene.

33752. Ja Zaļā ceturtdienā zirgu
silē muti mazgājot, tad miegs ne-

nākot.

J. Bitaks, Litene.

33753. Zaļā ceturtdienā ne-

drīkst ilgi gulēt, jo tad visu gadu

ilgi jāguļ.

T. Dzintarkalns, Taisi.

33754. Zaļa ceturtdiena dienu

nedrīkstot gulēt — mugura sāpot.

J. Nīders, Alūksne.

33755. Zaļās ceturtdienas rītā,

priekš saules lēkšanas, jāmazgā-

jot mute tekošā ūdenī, tad vasarā

nenākot miegs.
A. Lāce, Lubāna.

.

33756. Lai meitas iegūtu skais-

tumu, tad Zaļās ceturtdienas rītā

jāiet uz kūti pienā mazgāties.

L. Reiteris, Lubāna

33757. Lai vasarā nenodegtu se-

ja, tad tā jāmazgā ar sniegu Zaļās
ceturtdienas rītā.

P. Krievs, Lubāna.

33758. Lielā ceturtdienā iet

priekš saules lēkšanas mazgāties
uz upi, lai nomazgātu visas ādas

slimības, kuras varētu būt tanī

gadā. [Sal. pavasara Māra, Lielā

piektā, Lieldienā.]

Skolotāji, Rīga.

33759. Ja grib būt modrs, tad

Zaļās ceturtdienas rītā jāiet maz-

gāties tekošā ūdenī.

A. Pliens, Meirani.

33760. Ja grib, lai vasarā būtu

priecīgs un modrs gars, tad Zaļās
ceturtdienas rītā priekš saules ir

jānomazgā seja tekošā strautiņa
ūdenī.

V. Greble, Kalnamuiža, Valkas apr.

33761. Zaļās ceturtdienas rītā

priekš saules jāmazgājas strautiņā,
kurš tek pret rītiem, tad tanī gadā
būs laimīgs.

E. Stīpniece, Vērene.

33762. Zaļās ceturtdienas un

Lielās piektdienas rītā, priekš sau-

les lēkta, jāmazgājas tekošā upē,
kas tek uz rītiem, tad būs balts un

veselīgs.

K. Corbiks, Jelgava.

33763. Zaļā ceturtdienā un pir-
mā Lieldienas dienā jānomazgājas

ūdenī, kas tek uz rītiem, jo tad

neslimos.

M. Ābele, Jaunjelgava.

33764. Zaļā ceturtdienā un Lie-

lā piektdienā agri no rīta, kamēr

saule nav uzlēkusi, jāaiziet uz kā-

du strautu vai upi, kas tek pret

sauli un jānomazgājas, tad uz ģīm-

ja nemetas izsitumi.

A. Berķe, Mētriena.
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33765. Zaļās ceturtdienas rītā

bez saules jāmazgā strautiņā mute,

tad vasaru nenāk miegs.
R. Kalniņš, Lubāna

33766. Zaļā ceturtdienā agri bez

gaismas ar basām kājām jāskrien
uz straumi muti mazgāt, lai ganos

nenāk miegs.
A. Korne, Meiirāni.

33767. Zaļās ceturtdienas rītā uz

strautu jāiet mazgāties, tad vasarā

nenāks miegs.
L. Reiteris, Lubāna.

33768. Zaļā ceturtdienā bez sau-

les jāmazgā mute kādā tekošā ūde-

nī, tad vasarā nenāk miegs.
A. Ozoliņa, Lubāna.

33769. Zaļās ceturtdienas rītā

jāmazgā seja kādā tekošā grāvī vai

upītē, tad vasaru ganos nenākot

miegs.
M. Priedīte, Meirani»

33770. Ja Zaļās ceturtdienas rī-

tā agri uzceļas, nomazgā muti avo-

ta ūdenī, tad tas cilvēks ir tik

skaidrs kā avota ūdens; jāmazgā-

jas ir katru gadu.
L. Pogule, Gatarta.

33771. Lai visu gadu būtu

modrs, tad Zaļās ceturtdienas rītā

bez saules jāmazgā mute tekošā

ūdenī, jānoslauka lupatā un tā jāie-
sviež ūdenī; ja lupatiņa izpeldot
malā, tad visu vasaru nākšot

miegs, bet ja aizpeldot, tad lāčam

viss miegs.
E. Līdeka, Lubāna.

33772. Zaļās ceturtdienas rītā

priekš saules lēkšanas upē jāno-

mazgā mute, lai vātis nemetas.

J. Putniņš, Bērzpils.

33773. Zaļo ceturtdien straumē

jānomazgājas, lai visu vasaru bū-

tu jautrs.

E. Medene, Meirani.

33774. Zaļās ceturtdienas rītā

jāmazgājas strautā, kas tek uz rī-

tiem, lai būtu skaidras acis, un lai

vasarā nenodegtu. Tas jādara agri
— bez saulītes.

A. Zālīte, Bērzpils.

33775. Zaļā ceturtdienā bez sau-

les jāmazgājas upes putās, tad būs

skaists.

K. Preiss, no 79 g. v. M.

Zvirgzdiņas, Vecgulbene.

33776. Zaļās ceturtdienas rītā

jāiet upē mazgāties, tad visu vasa-

ru būs tīrs un sarkans.

E. Skarnele, Kalncempji.

33777. Zaļās ceturtdienas rītā

katrs manās agri piecelties un

priekš saules lēkta nomazgāties
tādā strautiņā, kas tek pret rītiem.

Šai rītā lācis ceļas no miega un

ilgi gulētājiem savu miegu pielipina.

M. Zeltiņa, Vējava.

33778. Lielā ceturtā, Lielā piek-
tā un Lieldienas rītā mute jāmaz-

gā tādā ūdenī, kas tek pret sauli,

tad vasaru nenodegs.
A. Kalniņa, Jaunpiebalga.

33779. Ja kas grib būt skaists,
tad vajaga Lielajā ceturtdienā cel-

ties līdz saulei un iet tekošā ūdenī

papeldēties.
J. Rupjais, Asūne.

33780. Lielās ceturtdienas rītā

priekš saules lēkšanas jāejot uz

strautiņu mazgāties, tad vasaras

rītos nenākot miegs un neesot va-

saras raibumu.

K. Corbiks, Jelgava.
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33781. Zaļās ceturtdienas rītā

priekš saules lēkta jāiet uz upi mu-

ti mazgāt, tad daudz miegs nenāk.

J. Jurjāns, Jaungulbene.

33782. Zaļās ceturtdienas un

pirmo Lieldienu rītā priekš saules

lēkšanas jānomazgājas tekošā ūde-

nī, lai ganos miegs nenāk.

A. Skuja, Vestiena.

33783. Zaļās ceturtdienas rītā

līdz saules lēktam vajaga nomaz-

gāt muti strautiņā, kur ir putas sa-

tecējušas, tad uz ģīmja nebūs plan-
kumu un piņņu.

A. Salmans, Balvi.

33784. Teirajā (Lelajā) catūr-

dinī vajaga mozguotīs, tad vysu

godu byus teirs.

P. Rubins, Vārkava.

33785. Zaļā ceturtā cilvēkiem

jāiet uz grāvi mazgāties, tad tie

nomazgā visas slimības un uz

priekšu vairs neslimo.

K. Prikne, Asūne.

33786. Zaļās ceturtdienas rītā

jaunām meitām bija jāiekuļ maz-

gājamā ūdenī ola, tad viņas bija
ilgi jaunas un skaistas.

Latvis, 1929, 111, 31.

33787. Zaļās ceturtdienas rītā

priekš saules lēkšanas, ja gribot
sārts būt, tad jāēdot dzērvenes,

bet ja balts, tad sniegā jāmazgājas.

Z. Lancmanis, Lejasciems.

33788. Zaļā ceturtdienā priekš
saules jāmazgā mute tādā ūdenī,

kas pret rītiem tek, lai vasarā

miegs nenāk un lai ģīmis neno-

deg.

K. Jansons, Plāņi.

33789. Zaļās ceturtdienas rītā

jāliek balta ola tekošā ūdenī un

tur jāmazgā mute, tad vasarā sau-

le nenodedzina.

Ā. Juganc, Beļava.

33790. Zaļā ceturtdienā priekš
saules lēkta jāēd dzērveņu ogas,

tad visu gadu sarkani vaigi.

Lejasciems.

33791. Zaļā ceturtdienā bez sau-

les jāēd dzērveņu ogas, tad būs

skaists kā dzērvene.

A. Zālīte, Bērzpils.

33792. Zaļās ceturtdienas rītā

priekš saules lēkta vajag ēst dzēr-

venes, lai būtu sārti vaigi.

V. Duka, Maliena.

33793. Zaļās ceturtdienas rītā

jānosmērē kļava lapa ar medu, jā-
laiza medus no lapas un jāēd dzēr-

veņu ogas, tad meitas ir skaistas

un puiši tās mīlē.

K. Preiss, no 79 g» v. M.

Zvirgzdiņas, Vecgulbene.

33794. Lai meitas būtu skaistas,

tad priekš saules Zaļās ceturtdie-

nas rītā jāēd dzērveņu ogas.

G. Pols, Vecgulbene.

33795. Ja kāds grib būt skaists,

lai Zaļās ceturtdienas rītā ēd dzēr-

venes.

L. Reiteris, Lubāna.

33796. Zaļā ceturtdienā bez sau-

les jāēd dzērveņu ogas, tad ir

skaists kā dzērveņu oga.

J. Jurjāns, Jaungulbene.

33797. Zaļā ceturtdienā jāēd

dzērveņu ogas, tad ir skaists

(smuki vaigi).
J. Jurjāns, Jaungulbene.
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33798. Ja Zaļā ceturtdienā jau-
ni ļaudis uzglabātas ogas un ābo-

lus ēdot, tad esot skaisti.

J. Bitaks, Litene.

33799. Ja sārts gribot būt, tad

Zaļā ceturtdienā ar dzērveņu ogu

sulu mute jāmazgā.

J. Bitaks, Litene.

33800. Ja grib, lai būtu laba un

skaļa balss, tad Zaļās ceturtdienas

rītā priekš saules ir jākliedz trīs

reizes. Pašam jābūt uz kalniņa un

ar seju pret to pusi, kur uzlēks

saule.

V. Greble, Kalnamuiža, Valkas apr.

33801. Kas gribot dabūt skaļu
balsi, tas lai Zaļā ceturtdienā iz-

ejot ārā priekš saules lēkta un lai

kliedzot, cik vien mākot: „Uhu!"

A. Skuja, Mālupe.

33802. Zaļa ceturtdiena priekš
saules jākliedz, tad skaņa balss.

E. Līdeka, Lubāna.

33803. Ja Zaļa ceturtdiena up-

malā kliedzot, tad esot skaļa balss.

J. Bitaks, Litene.

33804. Zaļās ceturtdienas rītā

vajaga iet uz mežu dziedāt, tad

visu gadu ir skaista balss.

A. Salmans, Balvi.

33805. Zaļo ceturtdienu priekš
saules jāiet uz upi un jākliedz, tad

paliek skaņa balss.

A. Miglava, Jaungulbene.

33806. Zaļās ceturtdienas rītā

jādzer ola mājas pagalmā, tad va-

sarā būs skaņa balss.

P. Krievs, Lubāna.

33807. Ja Zaļās ceturtdienas

rītā iet uz strautiņu, kur putains
ūdens, un mazgā muti, tad tiek

balta mute; ja ēd dzērveņu ogas,
tad tiek skaists; ja kliedz, tad tiek

skaļš balss.

Z. Lancmanis, Lejasciems.

33808. Zaļa ceturtdiena meža

jākliedz, tad kļūstot skaļa balss.

J. Nīders, Alūksne.

33809. Zaļās ceturtdienas rītā

bez saules jākāpj uz akmeņa un

jākliedz, lai būtu skaņa balss.

A. Zālīte, Bērzpils.

33810. Zaļā ceturtdienā agri no

rīta meitām jāiet uz avotiņu maz-

gāties, tad tās skaistas un baltas.

Mazgājoties trīs reizes skaļā balsī

jākliedz, tad skaļa balss.

J. Jurjāns, Jaungulbene.

33811. Ceturgā (Zaļā ceturtdie-

nā) meitām jāiet dziedāt uz krust-

ceļa, tad top skaista balss.

E. Zirnītis, Lubāna.

33812. Zaļās ceturtdienas rītā

bez saules jāskrien trīs reizes ap

istabu, tad būs veiklas kājas, tad

arī jākliedz trīs reizes; ja kāds at-

kliedzas, tad nebūs laba balss, bet

ja neatkliedzas neviens, tad būs

laba balss.

K. Preiss, no 79 g. v. M.

Zvirgzdiņas, Vecgulbene.

33813. Zaļās ceturtdienas rītā

priekš saules jāiet uz strautu un

jāpadzeras, pēc tam jākliedz vai

jādzied tā, lai atbalss skan, tad

būs skaņa balss.
Fr. Vāvere, Stameriene.

33814. Zaļās ceturtdienas rītā

bez saules jāiet uz upi mutes maz-

gāt, tad būs mudīgi bērni.

J. Jurjāns, Jaungulbene.
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33815. Ja Zaļās ceturtdienas

rītā bez saules muti mazgājot bal-

tas aitas pienā, tad būšot balts

ģīmis.

J. Bitaks, Litene.

33816. Zaļā ceturtdienā jāaiz-

nes pudele ar ūdeni uz skudru

pūzni, no kurienes tā jāizņem pir-
mā Lieldienā, tad ar to ūdeni jā-

nomazgā mute, lai vasarā neno-

deg.
K. Jansons, Plāņi.

33817. Lielā ceturtā un Lielā

piektā jāuzklāj kabatas lakatiņš
uz skudru pūļa, lai skudras ap-

purkš un tad ar to jānoslauka
mute, tad vasaru nenodegs.

A. Kalniņas Jaunpiebalga.

33818. Ceturgas ritā jāiet uz

skudru pūli un tur jāspļauda, tad

vasarā nenodegot.
E. Aizpurve, Lubāna

33819. Zaļā ceturtdienā, kad

skudres staigā, vajaga uz tām

smalki spļaut; ja skudres savu

skābi uzspricē uz ģīmja, tad vasa-

ru saulē nenodeg.

A. Salmāns, Balvi.

VI. Galvas sukāšana.

33820. Ja Zaļā ceturtdienā api-

nājā galvu sukājot, tad gari mati

augot.

J. Bitaks, Litene.

33821. Zaļās ceturtās rītā bez

saules jāsukā apinājā galva, lai

aug gari mati.

E. Laime, Titrza.

33822. Ja grib, lai mati aug ga-

ri un sprogaini, tad vajag Zaļās

ceturtdienas rītā priekš saules ma-

tus izsukāt tādā vietā, kur aug

apiņi.
V. Greble, Kalnamuiža, Valkas apr.

33823. Zaļā ceturtdienā priekš
saules lēkta jāiet uz apmāju matu

sukāt, tad mati gari kā apiņi.

K. Preiss, no 80 g. v. M.

Pušķes, Auguliena.

33824. Lelā caturtdīnā meitom

golva juosukoj apeinuojā, tad mott

augs gari kai apinuoji.

Jaunais Vārds, 1932. 111, 22.

33825. Lai augtu ļoti gari un

skaisti mati, tad jāiziet Zaļās ce-

turtdienas rītā apinājā un jāsukā

galva.
G. Pols, Valka.

33826. Zaļās ceturtdienas rītā

priekš saules lēkta vajag uz api-

nājā (vieta, kur aug apiņi) pīt ma-

tus, jo tad aug gari mati.

V. Duka, Maliena.

33827. Zaļā ceturtdienā jāsukā
mati tādā vietā, kur aug apiņi: tad

mati stiepjas garumā.

M. Poriete, Lubāna.

33828. Zaļās ceturtdienas rītā

meitām bez saules jāiet zem api-

ņiem galvu sukāt, tad aug gari
mati kā apiņi.

J. Juirjans, Jaungulbene.

33829. Lai augtu gari mati, tad

Zaļās ceturtdienas rītā priekš sau-

les jāiet apinājā matu sukāt.

A. Ozoliņš, Barkava.

33830. Kuras meitas grib izau-

dzēt garus matus, tām Zaļā ceturt-

dienā jāiet uz apiņu dārzu galvu
sukāt.

A. Korne, Meirani.
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33831. Zaļā ceturtdienā pirms
saules lēkta jāiet pie apiņiem pīt

matus, tad augot gari, līdzīgi api-
ņiem.

J. A. Jansons.

33832. Zaļās ceturtdienas rītā

mati jāsukā pie apiņiem stāvot, lai

tie kupli augtu.
E. Medene, Meirani

33833. Teiruos catūrtdīnes rei-

tā golva juosukoj uz apeinuoja un

leidz saules lēkšonai, tad augs leli

un kupli moti.

T. Beča, Preiļi.

33834. Cestajā caturgā priekš
saulis lākta vajag īt uz apeināja
un izsukuot motus, tad moti aug

cik pat gari kai apeiņi grīzdamīs
vīn. Veļ juoīt uz olūtu un juonū-

mozgoj muti, tad byus skaisti

ceisti vaigi un pats laiku byusi
ceists.

A. Gari-Jone, Dricēni.

33835. Zaļās ceturtdienas rītā

priekš saules lēkšanas vajaga iet

uz apenāju jeb zem bērza un su-

kāt galvu, tad aug gari mati. [Sal.
Lielā piektdiena.]

Z. Lancmanis, Lejasciems.

33836. Zaļā ceturtdienā vajaga
matus sukāt zem bērza stāvot, tad

aug gari un kupli mati.

L. Zvirbule, Jaunlaicene.

33837. Zaļās ceturtdienas rītā,

kamēr vēl saule nav uzlēkusi, jā-
iet zem bērza galvu sukāt, tad augs

biezi un gari mati.

M. Šķipsna, Gulbene.

33838. Ja Zaļo ceturtdien sukā

matus zem bērza stāvot, tad aug

kupli mati.

J. A. Jansons.

33839. Zaļā ceturtdienā jāsukā
mati zem vīksnas jeb gobas, tad

gari mati augot.
T. Ziemele, Smiltene.

33840. Zaļā ceturtdienā jāsukā
galva zem jumta lāstekām, tad aug

gari mati.

A. Pliens, Mekām.

33841. Ja kāda sieviete gribot
sev audzināt lielus matus, tad lai

tik Zaļā ceturtdienā priekš saules

lēkšanas mazgājoties dīķa vai upes

ūdenī. Tad mati būšot līdz papē-
žiem.

A. Skuja, Mālupe.

33842. Zaļa ceturtdiena jasuka

galva, tad augot gari mati.

J. Nīders, Alūksne.

VII. Maņi par lopiem un

vistām.

33843. Zaļās ceturtās naktī vie-

nai vecai saimniecei esot vislielā-

kās darīšanas. Jau trešdienas va-

kara pusē viņa sameklējot no vai-

rāk robežām skudres un jauno zā-

līti un no to maisījuma taisot lo-

piem dzērienu. Tad lielu katlu pie-

pildot ar sniegu un tam vidū sprau-

žot mietu. Kad sniegs izkusis, tad

apvārdoto ūdeni dodot lopiem
dzert, kamēr tiem ar sniegu ber-

zējot muguras. Bez tā līdz gaismai

vajagot jaunu sviestu sasist un to

ēdot noturēt brokastis.

M. Viesis, Maliena, 1880, 30 (234).

33844. Zaļo ceturtdienu vajaga
salasīt baltos suņu sūdus un sa-

mērkt vakarā ūdenī; Lielās piekt-
dienas rītā priekš saules vajaga
trīs reizes no govs ragiem uz asti

pārvilkt ar šo maisījumu, un sa-

cīt šos vārdus: „Lai nosmird ļau-

nums, kā tie suņu sūdi."

E. Baltiņš, Raiskums.
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33845. Zaļo ceturtdienu priekš
saules vajaga tādas ozolu lapas sa-

raut, kuras stāvējušas pa ziemu,

un izvārīt tējā, pēc tam dot govīm

dzert, lai pavairojas piens.
E. Baltiņš, Raiskums.

33846. Zaļā ceturtdienā jāsa-

griež no kāda pīlādža celma septi-

ņas atvases un jāiesprauž kūts

šķirbās, lai ļaunums nepiemetas.
E. Baltiņš, Raitsikums.

33847. Teirajā caturdinē pyrms

saules lēkšonas atnest takūša yu-

diņa. Ar sovu muti (saiminīcai) īs-

prausluot gūvīm acīs. Pīns nasa-

maitoj un nu ocu nadateik.

T. Beča, Preiļi.

33848. Zaļās ceturtās rītā bez

saules jānogriež sērmaukšas rīk-

ste un ar to jānoper govis; tad tās

vasaru labi ēd un tām nemetas

nekāda kaite.

E. Laime, Tirza.

33849. Zaļā ceturtdienā un Lie-

lā piektā saimnieces un moderes

tīrī visus piena traukus. Govīm

dod iekšā dažādas zāles. Visu to

dara, lai govis nākamā gadā dotu

daudz piena.
A. Bīlenšteina rokraksts, Puze.

33850. Priekš Zaļās ceturtdie-

nas jāiet uz mežu zāles plēst, ku-

ras jādod govīm Zaļās ceturtdie-

nas rītā priekš saules lēkšanas, tad

tanī gadā būs daudz piena. [Sal.
Lielā piektdiena.]

A. Ozoliņš, Barkava.

33851. Zaļā ceturtdienā saimnie-

cēm jāpadara visi mājas darbi

priekš saules un jādzirda govis ar

upes ūdeni, tad tās dod vairāk

piena un neslimo.

J. Jurjāns, Jaungulbene.

33852. Ja Zaļā ceturtdienā go-
vīm dodot maizi ar medu, tad bū-

šot vienmēr veselas.

J. Bitaks, Litene.

33853. Zaļās ceturtdienas rītā

priekš saules jānes no tekošas upī-
tes ūdens uz kūti, jāberž govīm

muguras ar uzparu, tad neēd dun-

duri.

V. Garais, Vecgulbene.

33854. Zaļās ceturtdienas rītā

pirms saules jānoberž govīm mu-

guras ar sniegu, tad dunduri ne-

kož.

A. Ruciņa, Rīga.

33855. Zaļā ceturtdienā agri bez

saules bērzēja ar ledu govīm mu-

guras, lai vasarā viņas nebizotu.

M. Navenickis, Zasa.

33856. Zaļās ceturtdienas rītā

priekš saules govs jāpūpolo: „Pū-

pols, pūpols, apaļš kā pūpols, ve-

selība iekšā, slimība ārā", tad govs

būs vesela.

V. Gaj-ais, Vecgulbene.

33857. Zaļās ceturtdienas rītā

priekš saules jādod govīm maizes

mīklas kukulītis, lai tās ietu vēr-

šos.

V. Garais, Vecgulbene.

33858. Zaļās ceturtdienas rītā

priekš saules gana rīkste jābāž aiz

sijas, lai govs nezūd ganos.

V. Garais, Vecgulbene.

33859. Zaļās ceturtdienas rītā

priekš saules jāliek zem sliekšņa

bezmērs un klēts atslēga, tad go-

vis pārdodot būs smagas.

V. Garais, Vecgulbene.

33860. Zaļās ceturtdienas rītā

priekš saules jādod ganam vārītas

olas, tad būs govis apaļas kā olas.

V. Garais, Vecgulbene.
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33861. Zaļās ceturtdienas ritā

bez saules jānomazgā mute visiem

mājas cilvēkiem vienā ūdenī un

tad ar to jānomazgā govīm mugu-

ras, tad govīm nekas nemetoties.

K. Preiss, Galgauska.

33862. Lai govis nebizotu, Za-

ļās ceturtdienas rītā bez saules go-

vīm jāuzlej auksts ūdens trīs reiz

uz muguras.
L. Kluce, Jaungulbene.

33863. Lai govis nebizotu, tad

Zaļās ceturtdienas rītā priekš sau-

les lēkta jāberž ar ledu govīm mu-

guras.
G. Pols, Vecgulbene.

33864. Lai govis dotu daudz pie-

na, tad Zaļās ceturtdienas rītā jā-
berž piena trauki.

G. Pols, Vecgulbene.

33865. Zaļās ceturtdienas rītā

jāņem sniegs no tādas vietas, kur

saiet četri robeži kopā, un jāberž
ar to govīm mugura, tad govis ne-

bizo.

K. Preiss, no 79 g. v. M.

Zvirgzdiņas, Vecgulbene.

33866. Lopu kūtī Lielās ceturt-

dienas naktī jāuzvelk viens krusts

uz stenderes un palodzes, tad lopi
tiek izsargāti no slimībām.

K. Krastiņš, Līvbērze.

33867. Zaļo ceturtdienu, Lielo

piektdienu un pirmo Lieldienu

priekš saules lēkšanas govīm maz-

gā muguras ar ledu, jo tad tās esot

veselīgas un par vasaru nebizenē-

jot.
A. Bīlenšteina rokraksts, K.

Boivics, 1862. g., Lubāna.

33868. Zaļā ceturtdienā vajaga

govīm muguras ar žagariem ber-

zēt, lai vasaru nebizo.

M. Ramane, Brunava.

33869. Zaļās ceturtdienas rītā

priekš saules govīm jārīvē mugura

ar ledu jeb sniegu, lai vasarā ne-

bizenē. [Sal. Māras diena, Lūcija,
Lielā piektdiena.]

A. Ozoliņš, Barkava. K. Jan-

sons, Plāņi.

33870. Ja Zaļās ceturtdienas rī-

tā govīm ar ledu noberž muguru,

tad tās vasaru nebizo.

K. Corbiks, Kroņa-Vircava.

33871. Lai govis vasarā nebizo-

tu, tad Zaļās ceturtdienas, Lielās

piektdienas un pirmās Lieldienas

rītā jāuzkaisa tām sniegs uz mu-

guras.

O. Mucniece, Ventspils.

33872. Zaļā ceturtdienā pirms
saules lēkta ar sniegu jānomazgā

govīm muguras, lai vasarā nebi-

zotu. [Sal. Ziemassvētki.]
J. A. Jansons.

33873. Zaļās ceturtdienas rītā

govīm ar ledu trīs reizes jāpār-
velk pār muguru, lai ganos ir mie-

rīgas.
E. Medene, Meirani.

33874. Zaļā ceturtdienā un Pū-

polu svētdienā līdz saules lēktam

jāberž govīm muguras ar ledu, lai

vasaru nebizo.

B. Daņilovs, Kacēni.

33875. Zaļā ceturtdienā un Lie-

lā piektdienā govīm jāberž ar

sniegu mugura, tad vasaru tās ne-

ēd dunduri.

P. Zeltiņa, Ikšķile.

33876. Ja Zaļā ceturtdienā go-

vīm pupus ar taukiem smērējot,
tad čūskas nedzeļot.

J. Bitaks, Litene.
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33877. Zaļās ceturtdienas un

Lielās piektās naktī zīlnieki un ra-

ganas staigā apkārt, sev pienu gā-

dādami un citiem labumu noņem-

dami.

A. Bilenšteina rokraksts, Puze.

33878. Zaļā ceturtdienā bez sau-

les govis jāslauc, tad raganas

slaukt neiešot.

J. Bitaks, Litene.

33879. Zaļā ceturtā atnes skudru

pūzni istabā, vāra skudres un ar

šo skudru ūdeni mazgā govis, lai

nebojātos govju piens.

E. Volters, 1890, 3

33880. Zaļās ceturtdienas rītā

priekš saules jānes skudru pūlis

kūtī, lai govis ir mudras un ve-

selas kā skudras.

V. Garais, Vecgulbene.

33881. Zaļās ceturtdienas rītā

bez saules jālej tekošs ūdens caur

sietu spainī, tas jāpielej pie govju
dziras un jādod govīm.

E. Laime, Tirza.

33882. Priekš Zaļās ceturtdienas

un Lielās piektdienas tanī vakarā

vajaga ņemt kādu drēbi un tanī

ieņemt skudres, tad šo drēbi ar vi-

sām skudrēm ieliek iekš kubula,

no kura govis dzirda. Šo dzērienu

dod govīm, lai govis ganos staigā-
tu kopā kā skudres.

Z. Lancmanis, Lubāna.

33883. Zaļā ceturtdienā jāiet uz

mežu, jāatnes skudras no pūžņa un

jāiztaisa govīm dzira, tad tajā ga-

dā nebūs govju slimības.

A. Berziņiai, Aloja.

33884. Zaļas ceturgas rītā jā-
aiziet uz mežu, jāpaņem no tri-

jiem pūļiem skudras un jāatnes
uz māju. Skudras aplej ar karstu

ūdeni un šo dziru iedod govīm, tad

govis vasarā ēd ātri kā skudras.

A. Zvejniece, Lubāna.

33885. Lai govis dotu daudz

piena, tad Zaļās ceturtdienas rītā

jāiet uz trim kungu robežām, jā-
dabon skudru pūznis, no turienes

jāpaņem skudres, jāsamērcē ūde-

nī un jādod govīm dzert.

G. Pols, Vecgulbene.

33886. Zaļās ceturtdienas rītā

vajaga zirgus peldināt, tad tie labi

skrien.

A. Bīlenšteina rokraksts, Lubāna.

33887. Ja Zaļās ceturtdienas rī-

tā zirgus barojot ar ūdeni, kas

nests no upes, tad tie esot izturī-

gi un brangi.
J. Bitaks, Litene.

33888. Zaļā ceturtdienā jāliek

uz ragavām siens un jāpieliek sa-

kas klāt, tad zirgi turas labi kopā.
A. Bīlenšteina rokraksts, Lubāna.

33889. Zaļo ceturtdienu un Lie-

lo Piektdien nedrīkst skalus lauzt,

jo tad lopi salaužas tai gadā.

A. Gulbe, Nogale.

33890. Zaļās ceturtdienas, Lie-

lās piektdienas un Lieldienas rī-

tos priekš saules lēkšanas jāķer
vistas un jānes uz to vietu, kur

vēlētos, lai tās mistu visu vasaru,

tad tās arī tur mitīs un neies dār-

zos un labības laukos skrāpēt.

Alksnis-Zundulis, Naudīte.

33891. Zaļās ceturtdienas rītā

priekš saules lēkta jāķer vistas un

jānes uz to vietu, kur grib, lai

viņas vasaru laistos, tad vasaru
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viņas tur vien ies un liks dārzus

un laukus mierā.
E. Aizpurve, Lubāna.

33892. Zaļās ceturtdienas rītā

jānes vistas turp, kur nodomāts,

lai viņas dēj, tad tās nepametīs
olas.

A. Broža, Naukšēni.

33893. Zaļā ceturtdienā bez sau-

les jāsabāž vistas maisā un jānes
uz pļavu, tad vasaru vistas dzīvo

pa pļavu un neiet labībā.

K. Preiss, Vecgulbene.

33894. Zaļās ceturtdienas rītā

jāķer vistas un jānes uz to vietu,

kur grib, lai tās visu vasaru at-

rastos, bet neietu dārzos un labī-

bas laukos kārpīties.
M. Sikle, Nīca.

33895. Zaļā ceturtdienā priekš
saules lēktas jāsaķer visas vistas

un jāsanes kādā vietā, tad vistas

neiet vasaru dārzā kārpīties.

A. Spulle, Mārupe.

33896. Zaļā ceturtdienā no rī-

ta, pirms saules lēkta, jāķer vistas

un jānes uz to vietu, kur vēlams,

lai tās visu vasaru atrastos, bet

neietu dārzos un labības laukos

kārpīties.
J. A. Jansons, Gaujiena.

33897. Zaļa ceturtdiena jālasa
daudz skaidiņu, tad cāļi izdodas.

Z. Lace, Veclaicene.

VIII. Sakars ar bitēm (sal.
Liela piektdiena, pavasara
Māra).

33898. Zaļā ceturtdienā daži

krāmējas ar bitēm, lai tās labi pa-
dotos.

A. Bīlenšteina rokraksts, Puze.

33899. Zaļa ceturtdiena jaed me-

dus, tad ar bitēm iet labi.

J. Jurjāns, Jaungulbene.

33900. Zaļās ceturtdienas naktī

biteniekiem jāiet uz citu kūtīm ai-

tu cirpt un no tās vilnas jāizada
cimdi, kas jāmauc rokā bites kāp-
jot, tad bites labi paiet. [Sal. bites,

Lielā piektdiena.]
A. Ozoliņa, Barkava.

33901. Ceturgas naktī bitenieki,
kas grib, lai būtu daudz medus bi-

tēm, iet ap svešām kūtīm un ap-

cērp aitām vilnu no galvas.

Z. Akmentiņa, Lubāna.

IX. Sakars ar medīšanu.

33902. Ja Zaļā ceturtdienā med-

nieki bez saules gaisā šaunot, tad

visu gadu medība labi veicoties.

J. Bitaks, Litene.

X. Sakars ar vilku

33903. Zaļās ceturtdienas rītā

priekš saules jāņem aukliņa un jā-
sien ap sētas mietu. Vienam sie-

not, otram jāprasa: „Ko tu tur

sien?" Sējējs atbild: „Es sienu vil-

ku." Tad saka prasītājs: „Sien,

sien, kamēr sasiesi." Aukliņā vaja-
ga sasiet trīsdeviņus mezglus. Tad

vilki nenāk mājā.
Z. Lancmanis, Lejasciems.

33904. Ja Zaļās ceturtdienas rī-

tā divi vīrieši ejot uz mežu un

viens, kuram līdzi vecs zirgu pi-

neklis, ieejot mežā, bet otrs, pali-
cis malā, prasot pirmajam: „Ko tu

tur dari?" Otrs atbildot: „Vilku

pinu!" Tad vilks vasaru uz ganiem
nenākšot.

J. Bitaks, Litene.



2048 Zaļā ceturtdiena

XI. Sakars ar vanagu.

33905. Zaļo ceturtdienu, Lielo

piektdienu un pirmo Lieldienas rī-

tu priekš saules lēkšanas viens pa-

ņem auklu un rāda it kā kaut ko

sietu pie staba. Otrs pirmām pra-

sa: „Ko tu tur sien?" — „Vanagu"
— ~Sien, sien, kā var piesiet!" Tas

tiek atkārtots trīs reizes, tad to

gadu vanags nenāk mājā.

M. Kalniņa, Vandzene.

33906. Lai vanags vistu neķer-
tu, Zaļā ceturtdienā bez saules jā-
sien sētiņai mieti.

V. Joāss, Lubāna.

33907. Zaļā ceturtdienā jāsienot
veca pastala pie kārts gala. Otram

jāprasot: ~Ko tu tur sien?" Pir-

mais atbildot: „Vanagu." Tad va-

nags vistu neķeršot.

J. Bitaks, Litene.

33908. Zaļās ceturtdienas rītā

bez saules jāņem valgs, jāiet pie
kaut kāda koka un jāsien mezgli.
Otram jāiet garām un jāprasa:
~Ko tu tur sien?" Sējējam jāat-
bild: „Sienu vanagu." Prasītājam
atkal jāatsaka: ~Sien vien, sien,

kamēr sasien!" Tā jāprasa un jā-
atbild trīs reizes no vietas. Tad

vanags vasaru vistu nenesot.

K. Preiss, no 79 g. v. M.

Zvirgzdiņas, Vecgulbene,

33909. Lai vanagi neuzbruktu

vistām, tad vajaga Zaļās ceturtdie-

nas rītā paņemt pāru vīžu un siet

auklas kopā tik daudz mezglos,
cik vistu. Vienam jāsien, otram jā-

prasa: „Ko tu sien?" ~Vanagu sie-

nu." „Sien, sien, kamēr piesien!"

G. Pols, Beļava.

33910. Zaļās ceturtdienas rītā

uz mājas jumta jāsviež vecas bļo-
das, lai vanags nenes vistas.

A. Brāķa, Meirāni.

XII. Putniņu atrašana.

33911. Zaļā ceturtdienā priekš
saules jānes ķēķī skaidu klēpji, lai

putnu perēkļus uzietu.

E. Bērziņa, Mārsnēni.

33912. Ganam, kurš vasarā grib
atrast daudz putnus, tam Lielajā
ceturtdienā jāpieceļas līdz saulei,

jāpienes zobos istabā četrdesmit

skaidas un jānoliek uz cepļa.
J. Rupjais, Asūne.

33913. Bērniem Zaļās ceturt-

dienas rītā jālasa skaidas un jāmet
krāsnī pa vienai, pie tam jāsaka,
ko vēlētos atrast, tad būs laime

atradumos.

M. Sdkle, Nīca. J. A. Jau-

sons, Gaujiena.

33914. Zaļā ceturtdienā vajag
celties priekš saules lēkšanas un

sanest istabā skaidiņas un klucī-

šus, tad tanī gadā varēs uziet lielu

un mazu putnu ligzdiņus.
R. Bērziņš, Džūkste.

33915. Zaļā ceturtdienā vajagot
nest bērniem skaidas ķēķī, tad

vasaru ātradīšot daudz putniņu.
A. Skuja, Mālupe.

33916. Vakarā, Zaļai ceturtdie-

nai nākot, bērni nes skaidas, tad

vasaru tie putniņus atradīšot.

J. Jurjāns, Jaungulbene.

33917. Lielceturtdienas rītā

priekš saules lēkšanas malkcir-

snī jālasa skaidas, lai tanī gadā
daudz putnu ligzdu atrastu. [Sal.
Māras diena un Lieldiena.]

K. Jansons, Plāņi.
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33918. Zaļās ceturtdienas rītā

priekš saules jāslauka istaba un

no mēsliem dārzā jākurina uguns,

tad vasarā atrod daudz putniņu.

Z. Lancmanis, Lejasciems.

33919. Zaļās ceturtdienas rītā

jāņem zari klēpī un jāapskrien 3

reizes ap istabu, tad zari jāmet

pāri jumtam. Ja to izdara, tad

nākošajā vasarā atradīs daudz

putnu ligzdiņu.
M. Šķipsna!, Gulbene.

33920. Ja grib vasarā daudz

putniņu atrast, tad vajaga zaļās
ceturtdienas rītā priekš saules

salasīt klēpī skaidas un apskriet
trīs reizes ap istabu; pēc tam

skaidas jāsadedzina.
L. Zvirbule, Jaunlaicene.

33921. Zaļā ceturtdienā jāsviež
skaida pār jumtu, tad vasarā at-

rod putnu ligzdas.
E. Lacis, Tirza.

33922. Zaļās ceturtdienas rītā

jālasa skaidiņas, tad atradīs

daudz putnu pereklīšu.

M. Priedīte, Meirani. A.

Lace, Lubāna.

33923. Zaļās ceturtdienas rītā

priekš saules jāatnes no meža

skaidas, tad tanī gadā uzies put-

niņus.
E. Stīpniece, Vērene.

33924. Lai vosorā atrast daudzi

putnu, bārnim teirajā catūrdinī

juolasa skaidas.

O. Rubvns, Vārkava.

33925. Teirajā catūrdinī agri

pisaceļūt nu gultas, juoskrīn skai-

du lasīt, lai vysu vosoru lūbtūs

putnus atrast.

K. Upinīks, Vārkava.

33926. Teirajā catūrdīnā juo-
losa skaidas vai akmiņi un juo-
kraun gubiņuos, lai vosorā lūb-

tūs atrast daudzi putnu un pī-

gyut daudzi zyvu.

K. Upinīks, Vārkava.

33927. Kas teirajā catūrdīnē

leidz saules lēkšonai īnas molku

ustubā, tys vosorā atrass daudzi

putnu.

J. Vvlcāns, Vārkava.

33928. Zaļās ceturtdienas rītā

priekš saules lēkšanas jāņemot
skaidas un jāmetot pār pirts

jumtu; cik skaidu pārmetīšot, tik

putniņu atradīšot.

Z. Lancmanis, Lejasciems.

33929. Zaļā ceturtdienā skai-

das jālasa un jācērt malka, tad

vasarā putniņus atradīšot.
J. Nīders, Alūksne.

33930. Leluos caturtdīnes reitā

bārnim vajag prīkš saulis lākta

palasēt skaidu, atnest uz ustobu

un svīst aiz cepļa treis reizes, tad

par vosoru var atrast daudzi put-

nu perēkļu.
A. Gari-Jone, Dricāni.

33931. Teirajā catūrtdīnē leidz

saules lēkšanai juopīnas ustubā

skaidu, tad vosor atrass daudz

putniņu.
T. Beča, Preiļi.

33932. Jaunjelgavas apkaimē ir

ieraža, ka bērniem zaļās ceturt-

dienas rītā skaidainē jālasa skai-

das un jāmet krāsnī, pa vienai

skaidai, un pie tam jāsaka, ko

vēlētos atrast, lai tie būtu laimīgi

atradumos.

Alksnis-Zundulis, Naudīte.

K. Graudiņš.



33933. Zaļā ceturtā bērni sala-

sa akmentiņus, lai vasarā varētu

viegli putniņu lizdus atrast.

E. Valters, Maiepia-ibi, 1890, 4.

33934. Kas zaļā catūrtdīnā pa-

jems skaidas nu kaimiņu pogol-

ma, tai ka nikas naredz, tys pa-

vasar atrass daudz putnu pe-

rēkļu.
Jaunais Vords, 1932, 111, 22.

33935. Ja lielā ceturtdienā nes

malku, tad vasarā daudz ko at-

rod.

F. Maķevics, Nogale.

33936. Zaļās ceturtdienas rītā

bez saules jālasa skaidienā skai-

das un jānes uz istabu, tad vasa-

ru varēs putniem daudz olu at-

rast.

R. Kalniņš, Lubāna.

33937. Zaļo ceturtdien paņem

ēveļu skaidas un apskrej trīs rei-

zes apkārt istabai. Pēc tam ie-

sviež skaidas krāsnī. Ja tā dara,

tad pa vasaru var uziet daudzas

putnu ligzdas.
J. Cinovskis, Snēpele.

33938. Zaļās ceturtdienas rītā

agri bez saules jāsalasa skaidas,

tad pavasarī putniem atradīs

daudz perēkļu. Ja ar šām skai-

dām lieldienās vāra olas, tad

olas neplīst.
A. Zālīte, Bērzpils.

33939. Zaļajā ceturtdienā jāiet

agri no rīta lasīt skaidienā skai-

diņas, tad lieldienās būs stipras
olas.

A. Šķērē, Skaistkalne.

33940. Lai vasarā atrastu put-

niem olas, tad zaļo ceturtdien jā-

sviež skaidas pār jumtu; cik skai-

du pārsviedīs, tik putnu ligzdu
uzies.

E. Līdeka, Lubāna.

33941. Zaļā ceturtdienā jānes
skaidas istabā, lai vasaru būtu

laime atradumos: uziet putnu

ligzdas, vai atrast kādas mantas.

E. Aizpurve, Lubāna.

XIII. Zvirbuļi.

33942. Zaļās ceturtdienas un

lielās piektdienas rītos priekš
saules lēkšanas vajaga māju pa-

spārnes ar koku izbadīt, tad mājā
nebūs zvirbuļu.

Atbalss k. 1894. P. Lodziņš,

Sērpils.

XIV. Žurkas.
33943. Zaļās ceturtdienas rītā

vajag visus kaktus izpērt ar jau-
nu pātagu, tad neesot žurku.

R. Bērziņš, Džūkste. J. Niedre,

Džūkste.

33944. Zaļās ceturtdienas rītā

vajagot visus kaktus izpērt ar jau-
nu pātagu, tad neesot nevienas

žurkas.

K. Streidiņš, Veļķi.

33945. Zaļās ceturtdienas rītā

vajag visus kaktus un paspārnes

izpērt ar jaunu pātagu, tad nebūs

žurku un citu kustoņu.
E. Aizpurve, Lubāna.

XV. Čūskas.

33946. Ja zaļās ceturtdienas

rītā izkapti skandinot, tad čūsku

neredzot.

J. Bitaks, Litene.
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33947. Ja zaļā ceturtdienā cirsts

koks paliek mežā, tad vasarā pie
tā koka pastāvīgi dzīvo čūskas.

W6chentliche Unterhaltungen,

1805, 276, Kurzeme.

33948. Kas zaļā ceturtdienā cērt

malku, tas pārved čūskas mājā,

ja nenomet kādu skaidu turpat

mežā. Ja to malku atstāj mežā,

tad vasarā tur ir čūskas apakšā.
J. Petri, Neuestes Gemāhlde,

1809, 480.

33949. Ja zaļā ceturtdienā nes

kādu koku mājā, tad viņa skai-

das vajaga atsviest mežā atpakaļ,
citādi nāk čūskas mājā. [Sal. Bin-

dus diena.]
W6chentliche Unterhaltungen,

1805, 276, Kurzeme.

33950. Zaļās ceturtdienas rītā

nedrīkst nekādus sprunguļus un

žagarus no meža mājā nest, jo ci-

tādi odzes nākot mājā.
A. Bīlenšteina rokraksts,

Irlava.

33951. Zaļā ceturtdienā nevar

nekā no meža mājā nest, lai čūs-

kas nenāk mājā. Ja tomēr ko

nes, tad kāds zariņš jānosviež
mežā zemē.

W6chentliche Unterhaltungen,
Mitau, 1805.

33952. Zaļā ceturtdienā un lie-

lā piektdienā nedrīkst nekā no

meža mājā nest, tad visādi rāpuļi

un smūdži nāk sētās.

E. Linge, Salaspils.

33953. Zaļajā ceturtdienā neva-

jag nest no meža mājā mētras,

lai zalkši nenāk mājā.

A. Būmanis, Pampāļi.

33954. Zaļā ceturtdienā un lie-

lā piektdienā nedrīkst neko nest

no meža mājās, jo ja nes, tad nāk

zalkši pakaļ un tām saimniecēm

tai gadā cāļi nemaz neizdodas.

K. Strukle, Skrunda.

33955. Lai neredzētu čūskas,
tad zaļās ceturtdienas rītā priekš
saules lēkšanas jāsalasa skaidienā

dažas skaidiņas un viņas jāsade-
dzina.

K. Corbiks, LielzaJve.

33956. Lielā ceturtdienā jāiet
uz mežu un jāņem līdz nūja, tad

visu vasaru neredz nevienas čūs-

kas.

A. Kalniņa», Jaunpiebalga.

33957. Kas lielā ceturtā un

piektā runā par čūskām, visu gadu
redz čūskas.

A. Kalniņa, Jaunpiebalga.

33958. Lelojā catūrdīnē na-

dreikst skatītīs uz dasom, tad pa

vosoru čvuskas ruodīsīs.

T. Nagle, Varakļāni.

33959. Kad zaļā ceturtdienā

pārnes no meža ko, tad tanī va-

sarā dzīvo nelabi kustoņi ēkās.

J. Stiirna, Skrunda.

33960. Zaļās ceturtdienas rītā

jāmazgājas tekošā ūdenī, jāuzsit

trīs reizes uz tā ar kociņu, tad

kociņš jāiemet ūdenī un jāsaka:

„Odze, pa ceļu, odze, pa ceļu!"
Tad vasarā čūsku nebūs mājā.

A. Zālīte, Bērzpils.

33961. Zaļajā catūrtdīnā juopa-

slēp sprežamū rateņu, tad vosor

naredzēsi nivīna tuorpa.

Jaunais Vords, 1932, 111, 22.
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33962. Zaļo ceturtdien un lielo

piektdien nedrīkst neko no meža

nest mājā, jo tad ir istabās visu

gadu ļoti daudz dažādu kāpuru.
J. Cinovskis, Snēpele.

33963. Ja zaļās ceturtdienas

rītā kaut ko no meža pārnes, tad

vasaru čūskas un citi kustoņi
lien mājās.

E. Zirnītis, Lubāna.

33964. Zaļās ceturtdienas rītā

jānomazgājas ūdenī, jāuzsit ar

kociņu uz tā trīs reizes un kociņš

jāiemet iekšā, tad vasarā čūskas

nedzīvos.

L. Reiteris, Lubāna.

33965. Ja zaļā ceturtdienā no-

cērt mežā koku un ved uz mā-

jām, nepametot mežā nevienas

lielākas skaidas, tad arī čūskas

pārved mājās.
E. Aizpurve, Lubāna.

33966. Ja zaļā ceturtdienā cir-

stu koku atstāj mežā, tad vasaru

tur katrā laikā atradīs čūsku

apakšā.
E. Aizpurve, Lubāna.

33967. Kas zaļā ceturtdienā

valga gabalus pa ceļiem lasa, tas

vasarā viegli čūskas atron.

A. L.-Puškaitis, V, 83
s 18,

Talsi.

33968. Zaļās ceturtdienas rītā

priekš saules lēkšanas vajagot ēst

cūkas gaļu, tad vasarā neredzot

čūsku.

E. Kampare, Piebalga.

XVI. Mušas.

33969. Zaļo ceturtdienu, lielo

piektdienu un pirmo lieldienas

ritu priekš saules lēkšanas paņem

mušu, saliek starp diviem akme-

ņiem, stāv ārpusē pie loga un

maļ. No iekšpuses kāds prasa:
„Ko tu tur mal?" — „Mušu." —

„Mal, mal, kā var samalt." Saruna

tiek atkārtota trīs reizes. Ja tas

tiek izdarīts, tad tanī vasarā nav

mušas.

M. Kalniņa, Vandzene.

33970. Zaļā ceturtdienā māju
dzirnavas jāgriež un otram trīs

reizes jāprasa: ~Ko tur mal?" At-

bilde: „Mušas maļu", tad tanī ga-

dā tur mušu neesot.

L. Aizpurve, Lubāna.

33971. Zaļā ceturtdienā divi

ejot maltuvē; viens maļot un otrs

prasot: „Ko tur mal?" Otrs atbil-

dot: „Mušas maļu." Tad mušas

mājā nedzīvojot.
J. Bitaks, Litene.

33972. Zaļās ceturtdienas rītā

jāmaļ mušas, lai to vairs nebūtu

mājā.
V. Joass, Lubāna.

33973. Agrāk meitas zaļā ce-

turtdienā gājušas maltuvē mušu

malt, lai vasarā odi un mušas ne-

ēdot.

J. Nīders, Alūksne.

33974. Ja zaļā ceturtdienā lo-

gus mazgājot, tad mušas tos ne-

apķēzot.
J. Bitaks, Litene.

33975. Zaļās ceturtdienas rītā

priekš saules trauki jānomazgā,
tad vasaru mušas neapķēza.

V. Garais, Vecgulbene.

33976. Zaļās ceturtdienas rītā

priekš saules jāizslauka istaba,

lai blusas un mušas nav.

V. Garais, Vecgulbene.



Zaļa ceturtdiena 2053

33977. Lai zirgu un govju kūtī

nebūtu vasarā daudz mušu un citu

kukaiņu, tad zaļās ceturtdienas

rītā bez saules jāeimot kūtī un

jānoslaukot visi griesti un sienas.

Vienam jāslaukot, otram jāsakot:
~Ko tu tur slauki?" — „Mušas."
— „Nu slauki, slauki, kamēr iz-

slauki." Tā tam prasītājam jā-

prasot trīs reizes, tad tanī vasarā

kūtī neesot nekādu kukaiņu.

E. Aizpurve, Lubāna.

33978. Zaļās ceturtdienas rītā

vajag no kūts griestiem notīrīt vi-

sus zirnekļu tīklus un sienas ar

slotu noslaucīt, pēc tam kūti pa-
kaisīt ar sienu, tad vasarā nebūs

mušu kūtī.

I. Kažoka, Lubāna.

33979. Ja zaļā ceturtdienā go-

vīm ar sniegu vai ledu muguras

beržot, tad mušas neēdot.

J. Bitaks, Litene.

33980. Zaļā ceturtdienā ne-

drīkst sietus redzēt, lai vasarā

mušas mājā nedzīvotu.

A. Zālīte, Bērzpils.

33981. Zaļā ceturtdienā ne-

drīkst redzēt sietus, lai mušas ne-

dzīvotu vasarā istabā.

L. Reiteris, Lubāna.

33982. Zaļās ceturtdienas rītā

agri jāslauka istaba, tad nemetas

mušas.

E. Aizpurve, Lubāna.

XVII. Blusas un blaktis.

33983. Zaļa ceturtā nes sniegu
istabā, lai blusu nebūtu.

E. Volters, MaTepiajībi, 1890, 3.

33984. Zaļo ceturtdienu, lielo

piektdienu un pirmo lieldienu

labi agri jāslauka istaba, tad ne-

metīsies blusas un mušas.

R. Bērziņš, Džūkste.

33985. Zaļā ceturtdienā vaja-

ga priekš saules istabu izslaucīt,

tad visu gadu nebūs blusu.

E. Zommere, Rauna.

33986. Zaļā ceturtdienā priekš
saules istaba jāizslauka, tad blu-

sas neaugšot.
J. Bitaks, Litene.

33987. Zaļa ceturtdiena neva-

jaga istabu slaucīt, lai blusas ne-

aug.
K. Jansons, Plāņi.

33988. Zaļo ceturtdienu un lie-

lo piektdienu rītos agri jāizslauka
istabas mēsli un jāaiznes pa gatvi

projām, tad tai gadā blusu nebūs.

E. Linge, Salaspils.

33989. Zaļās ceturtās rītā

priekš saules lēkta jāpiegrābj

sniega, jāizkaisa pa istabu un pa-

šam jānoberžas ar sniegu, tad

blusu nav.

R. Grauduma
s

Lizums.

33990. Lielo ceturtdienu vajag
slaucīt istabu un iznest mēslus uz

krusta ceļu, lai nav blusu.

K. Lielozols, Nīca.

33991. Blaktis varot iznīdēt, ja

zaļās ceturtdienas rītā saulītei

lecot noķerot trīs blaktis, iebāžot

tās audeklu aužamajā spolītē, aiz-

bāžot galus ciet un ar vīzi aizvel-

kot uz upi un iesviežot spolīti ar

blaktīm ūdenī.

J. Putniņš, Bērzpils.

XVIII. Ābeles.

33992. Zaļa ceturtdiena jāpuri-
na ābeles, tad daudz ābolu.

J. Jurjāns, Jaungulbene.
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33993. Lai būtu daudz ābolu,

tad zaļās ceturtdienas rītā jākuļ
ābeles ar vīriešu biksēm; kuļot

jāsaka: „Ejiet vēršos!"

E. Laime, Tirza.

33994. Zaļā ceturtdienā vajaga
izmazgāt sarkanu lakatiņu un pa-
kārt uz ābeles, tad būs sārti āboli.

Z. Sniķere, Veģi.

33995. Ja zaļā ceturtdienā līdz

saules lēktam piekar ābelei krā-

sotus papīrus jeb lupatas, ta tai

gadā zied ābeles.

A. Salmāns, Balvi.

33996. Zaļā ceturtdienā un lie-

lā piektdienā pie ābelēm jāpiekar
vilnas dziju kamoliņi, lai vasarā

būtu daudz ābolu. [Sal. ābele.]

K. Jansons, Vijciems.

33997. Ja grib daudz ābolu, tad

zaļās ceturtdienas rītā jāsien ābe-

lēs krāsaini dzīpari.
A. Jugāne, Beļava.

33998. Ja zaļā ceturtdienā ābe-

lēm kaut pa saujai mēslus pielie-

kot, tad augļi labi izdodoties.

J. Bitaks, Litene.

33999. Zaļās ceturtdienas rītā

jānovelk krekls un jāsit gar ābeli,

lai daudz ābolu augtu.

A. Skuja, Vestiena.

34000. Ja zaļā ceturtdienā ābe-

lēs sakarot vecas vīzes un zāba-

kus, tad nākošā gadā būšot daudz

ābolu.

J. Bitaks, Litene.

34001. Zaļās ceturtdienas rītā

priekš saules ābelēs jātin kamo-

liņa dzija, lai būtu daudz ābolu.

V. Garais, Vecgulbene.

34002. Geturgas rīta, kad saule

vēl nav uzlēkusi, ar biksēm jāper

ābeles un jāsaka: „Ej vēršos!"

To dara, lai būtu vairāk ābolu.

Z. Akmentiņa, Lubāna.

34003. Geturgas rītā priekš sau-

les ābelēs jākar balti un sarkani

kamoli, lai būtu tādi āboli.

Z. Akmentiņa, Lubāna.

XIX. Sakars ar kokiem.

34004. Zaļā ceturtdienā un lie-

lā piektdienā nedrīkst nekādu ko-

ciņu nolauzt, jo tad viņiem tek

asinis. [Sal. debesbraucamā d.]

E. Linge, Salaspils.

34005. Ja zaļā ceturtdienā cērt

kokus, tad mājās visi koki no-

kalst.

P. Krievs, Lubāna.

34006. Ja zaļā ceturtdienā no-

lauž kociņus, tad būs slikta va-

sara.

E. Reinbacha, Vecpiebalga.

ZAVATINTEKS.

34007. Kurzeme vecos laikos

kā piebāzta bija no māņu ticīgiem

ļaudīm. Tie runāja no raganām,

no burvjiem, labdariem, vārdinie-

kiem, zavatniekiem un dievs zin,

no kādiem tādiem vēl. Nu jau šī

māņu ticība stipri ir zudusi.

Latv. Avīzes, 1824, 32.

ZĀBAKI.

I. Zābaku taisīšana.

34008. Zābaki jātaisa vecā mē-

nesī, lai šuves neirtu un būtu stip-
rāki.

J. Vilnītis, Jumurda.

34009. Zābaki jātaisa veca mē-

nesī, tad viņi ir viegli un stipri.

J. Kladnieks, Lubāna.
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34010. Zābaki jāliek taisīt pil-
nā mēnesī, tad esot ļoti izturīgi.

Z. Grīnberga, Sigulda.

34011. Zābakus vajaga šūt ve-

cā mēnesī, tad tie ir stipri; jaunā
mēnesī šūtiem zābakiem lien ko-

ka špeiles laukā.

A. Salmans. Balvi.

34012. Kad zābakus šūn pilnā

jaunā mēnesī, tad tie nestiepjas

un neraujas.
G. Stankeviča, Dzelzava

34013. Trīs dienas vecā mēnesī

jādodot zābaki taisīt, jo tad ne-

ejot šuves vaļā un esot stipri.
A. Krūmiņa, Vijciems.

34014. Zābaki jataisot veca mē-

nesī, tad zoles nelecot vaļā.

H. Lindberga, Veselauska.

34015. Vecā mēnesī jāšuj zā-

baki, tad nejūk šuves.

V. Baltais, Lubāna.

34016. Zābaki jāšuj veca mēne-

sī, jo tad šuves nejūkot.

E. Aizpurve, Lubāna.

34017. Zābaki jašujot veca mē-

nesī, tad šuves netiekot vaļā.
A. Lace, Lubāna.

34018. Zābaki jāšuj veca mēne-

sī, tad šuves nejūk vaļā.

V. Alke, Jaungulbene.

34019. Zābaki jašun veca mēne-

sī, lai šuves nejūk.
E. Medene, Meirani.

34020. Ja veca mēnesi taisa zā-

bakus, tad tie ir viegli un stipri.
L. Berkholce, Vaive.

34021. Zuoboki juošvun vacā

mēnesī, lai nanūmūlej kuoju un

lai ir izturīguoki (dvktuoki).
B. Spulis, Vārkava.

34022. Kad zābakiem špeiles
sitot nejauši met it kā zibeni,

tad tie zābaki sadegs.
A. Salmans, Balvi.

11. Auklu atraisīšanas.

34023. Ja kaut kur ejot, sie-

nas vaļā zābakam šņore, tad no-

doms neizdosies.

J. Gulbis, Aizkraukle.

34024. Ja zābakiem aukla atiet

vaļā, tad kāds lamā.

M. Ķimene, Mazsalaca.

34025. Kad attaisās zābaku jeb
kurpju šņores, tad kāds aprunā.

L. Strute, Šķibe.

34026. Ja zābakam atraisās

šņores, tad kāds aprunā.

M. Zālīte, Jumurda.

34027. Ja zabakšņore atraisās

— kāds lād.

J. Rudītis, Jaunpiebalga.

34028. Jo zuobokā šņūri verūt

vins caurumiņš palīk naīvārts, tad

dzeives bīdris (vai bīdrine) bvus

ar vīnu aci.

M. Apeļs, Stoļerova.

111. Zābaku čīkstēšana.

34029. Ja jauni zābaki čīkst,

tad pircējs nav tos samaksājis.

A. Bulēne, Turaida.

34030. Ja zābaki čīkst, kurp-
niekam nav labi aizmaksāts.

V. Hazena, Nītaure.

34031. Ja jauni zābaki čīkst,

tad pircējs nav samaksājis.
A. Tidriķe, Pabažu jūrmala.
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34032. Neaizmaksāti zābaki

valkājot čīkst.

K. Jansons, Plāņi.

34033. Ja kreisai kājai zābaks

čīkst, tad ir par daudz samaksāts

kurpniekam; ja labai kājai čīkst,

tad nav samaksāts.

M. Zaube, Rīga.

IV. Dažādi māņi.

34034. Vakaros zābakus neva-

jaga likt ar purniem uz durvju

pusi, jo tad jāiet drīz no mājām
ārā.

K. Rasa, Kalnamuiža.

34035. Ja jauni zābaki, tad va-

jaga iet baznīcā, lai zābaki ne-

plīstu.
A. Bērziņš, Rīga.

34036. Ka jauns puiss cīši mī-

ļuoj meitu un taipat meita puisi
un jī grib preceitīs, bet puiss nu-

pierk sovai leigaviņai zuobokus

un īdud meitai, itys pīzīmēj na-

labi, tys puiss nikod tuos meitvs

napajims un kur nebejs nu juos
nūbrauks un nusaglobuosīs.

V. Podis, Rēzekne.

34037. Lai zābaki nenošķiebtos,
tad tie nav pirmo reiz bez zeķēm

kājā jāvelk.
E. Līdeka, Lubāna.

34038. Ja, zābakus spodrinot,
birste izkrīt no rokām, tad pie-
dzīvosi tai dienā kaunu.

E. Vēvere, Zeltiņi.

34039. Jaunus zābakus ne-

drīkst vilkt kailā kājā, jo tad ātri

noplīstot.
L. Aizpurve, Lubāna.

34040. Kod jaunus zuobokus

apmauc, vajaga padejuot, tad vy-

su laiku, zoubokus nosuojut, byus

prīcīgs jora stuovūklis.

T. Nagle, Varakļāni.

Zābaki sapnī.

34041. Ja pa sapņiem uzauj

jaunus zābakus, tad priekšā ir

ceļš.
L. Ozole, Rīga.

34042. Ja sapnī redz jaunus

zābakus, tad būs jauna vieta.

M. Stupele, Rīga.

34043. Ja sapnī apvelk jaunus
zābakus, tad kājas paliks slimas.

J. Jurjāns, Jaunpiebalga.

34044. Ja sapnī redz jaunus
zābakus, tad sagaidāma jauna
dzīve.

A. Aizsils, Kalsnava.

34045. Kad sapnī uzvelk jau-
nus zābakus, tad būs tālu jāiet.

A. Račevskis, Jaunpiebalga.

ZĀĢENES (Gladiolus).

34046. Zāģeņu sīpoltiņa apakš-

gals esot tik ģiftīgs, ka tas suņam

iedots, to varot noģiftēt. Tādēļ
šo stādu citur sauc arī par lapsu
zālēm.

J. Ilsters.

34046a. Zāģeņu sīpoltiņa apakš-

gals jānogriež un jāuzliek uz vā-

ja zoba, tādēļ viņas arī sauc par

zobu zālēm.

Etn. 1891. g., I, 109. Jaun-

sesava.

ZĀLAMĀNZĪMOGS (Convallaria

polvgonatum).

34047. Zalamanzimogs lietots

pie kaulu sāpēm.

A. W. Hupel, Top. Nach-

richten, 1789, IV, 292.
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ZĀLE.

34048. Zāle. kas noganīta

priekš pilna mēneša, drīz ataug;

bet kas tiek noēsta pēc pilna mē-

neša, tā ataug gausāki.
S. Gūberts, 1688.

34049. Edat, govis, zaļu zaļi,

Minat kūlu kājiņām;

Zaļa zāle gauži raud,
Kūla gauži neraudāja.

LD 28995.

34050. Edat, govis, zaļu zaļi,

Neminat kājiņām;

Zaļa zale gauži raud,

Kājiņām nominama.

LD 28998.

34051. Ar izkapti pirmā pļautā

zāle, govīm donot, ar sāli jāap-
kaisa.

K. Jansons, Plāņi.

34052. Kad bagātīgi zale augu-

si, tad būs slikts siena laiks.

P. Zeltiņa, Ikšķile.

Zale sapnī.

34053. Ja par sapņiem pļauj
lielu zāli, tad paliks bagāts.

L. Ozole, Rīga.

34054. Kad zaļ zaļi sapnī redz

— papelnēt.
A. Šlesere, Kuršu kapās.

ZĀLES.

34055. Ja savāra trīsdeviņas

zāles, tad tāds ūdens der pret vi-

sādām kaitēm.

F. Brīvzemnieks, 1881. VI, 193.

34056. Kad par zālēm saka

paldies, tad nepaliek vesels.

K. Jansons, Plāņi.

34057. Ja no otra dabūj zāles,

tad par tām nevajaga pateikties,
lai zāles ietu labumā.

A. Salmans, Balvi.

34058. Kad viens cilvēks iedod

otram zāles, tad tam, kas tās zā-

les saņem, paldies nevajaga teikt

tam devējam; ja teic, tad tās zā-

les neko nelīdz.

J. Atteka, Nīca.

34059. Kad slimniekam dod

zāles, tad jāuzmanās, lai zāles ne-

nopil zemē. Ja zāles nopil zemē,

tad slimniekam no tām nav vairs

nekāda labuma.

H. Skujiņš, Smiltene.

34060. Veca mēnesī nevar dzert

nekādas zāles, jo tās tad nepa-

līdz.

A. Šķērē, Skaistkalne.

34061. Par pūšļotāju dotām

zālēm nevajaga paldies un izejot
ardievas sacīt, tad zāles nelīdz.

I. Upenieks, Skrunda.

34062. Kad ņem no otra kādas

zāles, tad nevajaga sacīt paldies,
citādi slimais nekļūs vesels.

A. Vikmane, Liepupe.

34063. Zāles nekad nevajaga
aiztikt priekš lietošanas, jo tad

tās nelīdz.
I. Paegle, Vidriži.

ZĀĻOTĀJS.

34064. Dažiem zemniekiem ir

diezgan labas ziņas par dažādu

zāļu spēku un ar saviem novārī-

jumiem viņi dziedē dažu labu sli-

mību.

A. W. Hupel, Top. Nach-

richten, 1774, I, 559.
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ZĀĻU DIENA.

34065. Par zaļu dienam sauc

Ģertrūdes, Māras un Jāņa dienu.

K. Oļļe, Mazsalaca»

34066. Pēc vasaras svētkiem

otras nedēļas ceturtdienu sauc

par zāļu dienu. Tad svētī zāles,

lai pērkons nespertu mājā.
P. S., Preiļi.

34067. Tās divi dienas priekš

Jāņiem mums pilsētniekiem ik-

gadus īstas prieku dienas. Pir-

mās dienas vakarā mūsu liels pu-

ķu tirgus Daugavas malā sākas.

Tad zemnieki, kas tuvumā dzīvo,

atnes puķes, kroņus un dažādas

zāles, dārznieki atved savas vis-

jaukākās un dārgākās preces, un

pilsētnieki nāk un pirk vai kro-

ņus bērniem par prieku, vai pu-

ķes kādiem mīļiem par dāvanu,

vai kumeles, mētras un citas tā-

das zāles, kas pret dažādām sli-

mībām palīdz. Citi nāk gribēda-
mi tik skatīties to lielo ļaužu, un,

spēlmaņiem spēlējot, staigalē līdz

pat tumšumam.

Latv. ļaužu draugs, 1832, 105.

34068. Kad zāļu dienā svētī

bērzus, tad saiminieces nosvētīto

bērzu zarus aiznes uz māju un

piestāda pa kāpostu dārzu, tad

tārpiņi neēdot kāpostus.
J. Rupjais, Asūne.

34069. Ja zāļu dienā baznīcu

appušķo ar bērza zariem, tad ar

tiem zariem jāper bērni, lai viņi

izaugtu gudri.
J. Rečs, Silajāņi.

34070. Zaļu diena svētītos bēr-

zus liek sienā un labībā, lai peles
nedzīvotu.

L. Reiteris, Lubāna.

34071. Zāļu dienā svētītie bērza

zari jāliek sienā un labībā, lai pe-
les neēd. (Zāļu diena ir 10 dienas

priekš vasaras svētkiem.)
A. Zālīte, Bērzpils.

34072. Lielu daļu zāļu lasa zā-

ļu dienā, t. i. tai dienā priekš Jā-

ņa dienas. Lopu zāles lasa visu

nedēļu priekš Jāņiem un pēc Jā-

ņiem līdz Pēterdienai.

N. Ozoliņa, Grostona.

34073. Zāļu dienā plūktas Jāņu
zāles jādod govīm ēst lielās piek-
tās rītā priekš saules lēkta, tad

govis labi izdodas.

E. Bukava, Smārde.

34074. Zāļu dienā agri otra

govju pēdas smiltīs salasa un sa

vām saber, tad piens otram paga-

lam un govis klibas.

A. Elksnītis, Prauliena.

34075. Zāļu vakarā sētmalās jā-
noliek nātres pie piena pagraba,
lai raganas sadzeltu sevīm kājas
un nebojātu pienu.

Brīvā Tēvija, 1927, 207.

34076. Zāļu vakarā saimenīcas

sametušas uz piena traukiem smal-

kas nātres, lai raganas sadzeltos.

J. Rubenis, Ērgļi.

34077. Zāļu dienas piens jāsa-
taisa sviestā. Sviests jādod ar mai-

zi govīm, kad tām piens atrodas.

Tad govīm biezs piens un otrs ne-

var noņemt.

A. Elksnītis, Prauliena.

34078. Zaļu dienas vakara jā-

pārstaigā labības lauki, tad labībā

usnes neaug.

J. Pļaviņš, Koknese.
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34079. Zaļu vakara nedrīkst go-

vis slaukt, tad govis būs veselīgas.

M. Poriete, Grostona.

34080. Zaļu vakara neslaukuši

govu, lai raganas asinu neslauktu.

J. Rubenis, Ērgļi.

34081. Zāļu vakarā metuši lie-

lo aso dadzi uz kūts jumta un

sliekšņa, lai raganas sabadītos.

J. Rubenis, Ērgļi.

34082. Zāļu vakarā svēpējuši
kūts katlā uz kvēlošām oglēm bez-

delīgu pērkļus, matus un citas lie-

tas, lai raganas neietu.

J. Rubenis, Ērgļi.

34083. Zāļu dienā kāva aunu

un tai vakarā vārīja pirmo reiz

jaunos lapu kāpostus ar auna ak-

nām, plaušām un mugurkaulu.

[Sal. ēdiens, lopi.]
Zemes Spēks, 1928, 176.

34084. Zāļu dienas rītā jāsa-

plūc priekš saules trejdeviņi ziedi

trīs saimnieku robežās, ap pusdie-

nu jāsapin kronī un vakarā, kad

gulēt iet, jāpaliek zem pagalvja.

Jāguļ, tad sapnī redzēs, kas kro-

ni galvā liks, — tas būs īstais

draugs.
A. Elksnītis, Prauliena.

34085. Zāļu dienā meitai jāno-

pin vaiņadziņi no dažādiem zie-

diem un katram vaiņagam jādod
kāda puiša vārds. Tad vēl jāno-

pin viens vaiņags, kur katrs zieds

ir savāds, un tas nu būs pati mei-

ta. Visi šie vaiņagi jāsaliek pa

nakti dīķī un meitas vaiņags pašā
vidū. Kurš vaiņags nu par nakti

piepeldēs meitas vaiņagam, tas tad

būs īstais precinieks.
V. Grīva, Lubāna.

34086. Zāļu dienā jānoplūc no

trim sugām pa deviņām puķēm un

jānopin vaiņags. Ja vaiņagu kāds

noņems, tad būs kāzas.

L. Reiteris, Lubāna.

34087. Zāļu dienā jāvij vaiņags
uz krustcelēm no trejdeviņām pu- .

ķēm. Naktī šis vaiņags jāliek gal-
vā. Kas sapnī vaiņagu noņems,
tas apprecēs.

A. Aizsils, Lubāna.

34088. Zāļu dienā jāpin no trej-

deviņiem ziediem kronis un naktī

jāguļ virsū; kas sapnī kroni aiz-

nesīs, tas meitas īstais brūtgāns.
A. Zvejniece, Lubāna.

34089. Zāļu naktī jāpin vaiņags
no trīsdeviņiem ziediem un jāliek

guļot galvā, tad sapnī redzēs savu

līgavaini.
Z. Akmentiņa, Lubāna.

34090. No treijdeviņiem zie-

diem jāvij zāļu vakarā krons, jā-
liek galvā un jāiet uz mājām, tad

ceļā sastopot nākamo dzīves

biedri.

L. Aizpurve, Lubāna.

34091. Ja jauna meita vēlas da-

būt zināt, kas to apprecēs, tad zā-

ļu dienas vakarā jāiepin matos

atslēga un nav jārunā. Kas sapnī

viņas matus izpīs, tas to apprecēs.
K. Līdeka, Meirani.

34092. Kam slimas acis, tam zā-

ļu rītā jāiet tās mazgāt rasā, tad

paliek veselas.

V. Joass, Lubāna. A. Zvej-
niece, Lubāna.

34093. Ja zāļu vakarā govīm,

mājā ejot, zāle palikusi mutē, tad

sagaidāms lopiem barības trū-

kums.

E. Medene, Meirani.



34094. Zāļu vakarā jāpušķojot
bites ar ozola zariem, tad tanī ga-

dā labi ejot.
M. Priedīte, Meirāni.

34095. Pirts slota jāsien zaļu
dienā, tad kašķis neceļas.

R. Kalniņš, Lubāna.

34096. Zāļu vakarā govīm kro-

ņi jāpin. Kad govs atnesas, tad

zāļu dienas kronis jāaplej ar ūde-

ni un jādod govij par svētību.

A. Zalite, Bērzpils.

34097. Zāļu vakarā nav jāslauc

govis, bet rītā bez saules, tad var

zināt, vai burvji nav izslaukuši

govis.
A. Aizpurve, Lubāna.

ZĀĻU NEDĒĻA.

34098. Zāļu nedēļa ir divdesmi-

tā nedēļa pēc ziemassvētkiem.

Tad arī nevajaga nekā sēt, jo tad

aug vairāk zāle.

S. Gūberts, lfiBB.

34099. Desmita sējas nedēļa ir

zāļu nedēļa, tad nesēj.
H. Skujiņš, Smiltene.

34100. Desmitā sējas nedēļā
(31. V. —6. VI.) nav jāsēj nekāda

labība, tā ir zāļu nedēļa, — augs

labībā daudz nezāļu.
J. Apsalons, Sērpils.

34101. Desmitā sējas nedēļā ir

zāļu nedēļa, tad nevar sēt, jo tad

zāles pārņem labību.

E. Laime, Tirza.

34102. Zāļu nedēļā (11. sējas ne-

dēļā) nedrīkst sēt labību jeb dār-

za saknes, jo tad tīrumi un dārzi

aizaug ar nezālēm.

Z. Lancmanis, Lejasciems.

ZĀRKS.

34103. Kad viņi savus mirušos

grib apglabāt zemē, tie sasēžas

mironam apkārt, iesāk dzert, dod

no dzēriena arī mironam, lejot vi-

ņa daļu tam virsū. Kad viņi to

liek kapā, viņi dod tam līdz koka

cirvi, ēdienu, dzērienu un drusku

tēriņa naudas un teic, lai tas ar

visu šo dodoties uz citu pasauli,
kur viņš par vāciešiem būšot

kungs un pavēlnieks, tāpat kā tie

par viņiem bijuši šai pasaulē.

S. Mūnsters, 1550.

34104. Zārku izcērt no koka,

kur ieliek maizi, sieru, diegus un

citas lietas. Dod arī naudu miro-

nam līdz, ko atdot sv. Pēterim, lai

ielaiž debesīs.

Berckenmever's Curieuser An-

tiquarius, 1711.

34105. Zārks bija siles veidā no

resnas priedes izcirsts jeb izdubts

un zārka vāks gludi notēsts dēlis,

ko ar koka tapām piestiprināja,
bet tā, ka tas viegli noņemams.

P. Lodziņš, Seļpils.

34106. Zārks senāk nebija tai-

sīts no dēļiem, kā tagad, bet siles

veidā izdubts resns koks.

M. Dandēns, Gatarta.

34107. Senāk zārkus taisīja no

priežu bluķiem abras veidā; vie-

na bluķu puse bijusi par vāku,

otra par guļas vietu.

G. Pols, Beļava.

34108. Dēļu zārka senāk vi-

siem nav bijis, citi mironi likti no

resna koka izcirstā zārkā, kuru

mirējs, dzīvs būdams, nereti pats

pataisījis.
J. Rubenis, Ērgļi.
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34109. Ja, zārku taisot, kādai

dēļu atliekai izsprāgst zars, tad

to vajaga paņemt līdz uz kapiem

un, kad līķi ved uz kapiem, caur

to skatīties cauri; tad redzēs, kā

citi miroņi viņu sagaida.

J. Banazis, Nīca.

34110. „Sepeliendis quidem mor-

tuis panēm alterum supponunt

capiti, futurae famis remedium:

alterum manui imponunt, quem
Cerbero offerat ante paradisum

alligato, addentes duos solidos,

solvendos ci, qui illos per fluvium

transvehat." Aprokot, viņi liek mi-

roņiem vienu maizi apakš galvas

par līdzekli pret nākošo badu; ot-

ru viņi dod tam rokā, ko dot

priekš paradīzes piesietajam Cer-

beram; viņi vēl pieliek divus šķi-

liņus par maksu tam, kas viņus

pārceļ par upi.

Rīgas jezuītu ziņojums par

Latgali, 1606. g.

34111. Kad kāds mira, tad pie-

derīgie nelaiķi nomazgāja un ie-

tērpa labākās svētku drēbēs un

guldīja silē, kuras iekšpuse bija
izklāta paparžu lapām. Silē lika

arī līdz visādus darba ieročus, kā-

dus nelaiķis dzīvodams bija lieto-

jis, kā arī pārtiku. Ja to nedarīja,
tad nelaiķa gars viņiem nedeva

tik ilgi miera, kamēr bija savu

pienākumu izpildījuši. Šī ieraša

pie Inflantijas latviešiem vēl šo

baltu dienu tiek piekopta. Bet ta-

gad ieroču vietā liek naudu zār-

kā, domādami, ka par naudu arī

viņā saulē visu varot dabūt. Bez

tam vēl šos laikos inflantieši liek

zārkā brandesniņa pudeli, kura

gandrīz katram inflantietim ļoti

mīļa.
J. Krēsliņš, Maliena.

34112. Ja kas pārskatīdamies
ieiet zārku pārdotavā, tad mirs vi-

ņa draugs.

V. Pilipjonoks, Asūne.

34113. Ja zārks izdodas garāks
par miroņu, tad jāmirst kādam

no tuviniekiem.

M. Koškina, Eleja.

34114. Juo šķiersts nabašnīkam

izataisa garuoks, tad nuokūsais

nabašnīks tvmā muojā byus lels,

juo mozuoks — mozs.

T. Beča, Preiļi.

34115. Ka taisa nabašnīkam

šķiersti un nūjām māru un kod

atnas jau likt nabašnīku šķierstī,

tys byus par lelu, itei pīzīmēj, ka

nu tuos ustobys dreiži byus vēl

nabašnīks.

V. Podis, Rēzekne.

34116. Senāk mūsu apgabalā zi-

lā zārka krāsa bijusi bagātības
zīme, bet dzeltānā nabadzības.

K. Jansons, Plāņi.

34117. Zārka skaidas jāieliek
zārkā un dēļu gabali, kas pāri pa-

likuši, jāsadedzina.

K. Jansons, Plāņi.

34118. Vecajam Andrejam zārks

tika taisīts no neēvelētiem gal-
diem.

Rig. Almanach, 1864, Des

alten Andreas Tod, 51.

34119. Glabāšanas dienā atnesa

zārku priekšnamā un nolika uz

diviem krāģiem. Pār zārku uzklā-

ja uz četriem stabiņiem palagus,
tas bija „līķa nams."

Fr. Reķis, Renda.
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34120. Kad mironi liek zārkā

un ja zārks brikš, tad vēl kāds

mirs.
E. Bukava, Rīga.

34121. Senie latvieši liekas būt

ticējuši, ka mirušais ar to pašu
miesu, kuru aprok zemē, aizejot

pie saviem tēviem. Viņi to pilnīgi

apģērba, deva tam vēl adatu un

diegu zārkā līdz, ko drēbes salā-

pīt, kad tās saplīstu, tāpat arī

ēdienu un dzērienu.

Gelehrte Bevtrāge zu den

Rigischen Anzeigen, 1764, 11,
14. J. Harder.

34122. Mironam tie [latvieši]
deve līdz zārkā dažādas lietas, ar

ko iesākt citu dzīvi. Šis ieradums

diemžēl pie ļaudīm vēl nav bei-

dzies. Vēl ir, kas miroņiem nau-

du, susekli un peramu slotu dod

zārkā līdz.

Latviešu ļaužu draugs, 1833,
171. J. Harders.

34123. To kreklu, ko mirušais

mirdams nēsājis, un naudu ieliek

zārkā un virsū uz zārka, lai nu

pirk zirgus, ormaņus un lai ne-

rādās vairs ne murgos, ne sapņos.

K. Šilings, 1832. g., Tirza,

34124. Mironam zārkā iedod

skalu rokā, lai viņam gaišums tiek

tumšā nāves naktī.

K. Šilmgs, 1832. g., Tirza.

34125. Citi uzber trīs reiz at-

sprākliski smiltis uz miroņa zār-

ka.
K. Šilings, 1832. g., Tirza.

34126. Ja mirons bija vēlējies
ko un to nevarēja izpildīt, tad

zārkā ielika naudu, lai tādēļ ne-

vienam nekāds ļaunums nepie-
mestos.

H. Skujiņš, Aumeisteri.

34127. Mironam zārkā liek

naudu, lai viņš varētu zirgu un

ratus pirkt un lai nerādītos vairs

zemes virsū.

Inland, 1850, 313.

34128. Kad kāds nomirst, tad

tam mironim zārkā liek klāt nau-

du, ziepes, susekli vai ķemmi.

No Kolkas jūrmalas. ~Ziņas
un stāsti par Dieva valstības

lietām." 1852, IV. Aizliegts izd.

34129. Mironam ieliek zārkā

naudu, susekli un slotiņu, lai tam

arī viņā saulē būtu ko rīkoties.

Austrums, 1889. J. Ceple-

nieks, Māņticība.

34130. Kad apbedīja vīrieti, tad

tam lika zārkā brandvīnu, šķilta-
vu un citas lietas, bet sievietēm

saktas, vainagus, seģenes v. c. L

G. Pols, Baldone.

34131. Mirušus apglabāja ar

katra ikdienišķām drēbēm; smē-

ķētājam lika klāt zārkā pīpi un

tabaku, dzērājam brandvīnā pu-
deli, šņaucējam tabakas ragu v. t.

pr.
G. Pols, Baldone.

34132. Sievām lika zārkā lāpā-
mo adatu un dzijas, lai viņas va-

rētu savas drēbes salāpīt.
Inland, 1855, 313.

34133. Mironam dod zārkā ska-

lu līdz, lai viņam nāves naktī gais-
ma būtu.

Inland, 1855, 313.

34134. Vēl tagad atrodas tādi

ļaudis, kas saviem miroņiem nau-

du, susekli un peramo slotu dod

līdz zārkā.

Latv. ļaužu draugs, 1833, 171.
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34135. Zārkā ieliek mirušā krek-

lu, bārdas nazi un susekli. Ja cits

ar mirušā susekli sukātu galvu,
tad tam visi mati izkristu.

Ruisvurms, Inland, 1855, 20 (312).

34136. Zārkā neviens neliek ci-

ta cilvēka apvalkātas drēbes, jo
tad tam pašam būtu jāmirst.

Rusvurms, Inland, 1855, 20 (312).

34137. Zārkā lika arī ēdienu,

dzērienu, gredzenus un kādu nau-

das gabalu, ar ko ceļam zirgu un

ratus pirkt.
Rusvurms, Inland, 1855, 20 (313).

34138. Mironam zārkā devuši

skalu rokā, lai tam būtu gaisma.
Vēlāku skala vietā lika skalu

krustu uz miroņa krūtīm.

Rusvurms, Inland, 1855, 20 (313).

34138a. Ari Rauna lika skalu

krustu uz miroņa krūtīm.

P. š.

34139. Agrākos laikos miro-

nam likuši zārkā klāt peramo slo-

tu, ar kuru viņš ticis mazgāts,

ziepju gabaliņu, kādu vecu susek-

līti un kājgalā drusku naudu.

Ēveles kapsētā arī uzrakti veci

zārki, kuros atraduši pa pudelei

brandiņa.
Etn. IV, 172. J. Ansbergs, Ēvele.

34140. Mironi zārkā guldot, tam

līdzi jāliek nauda, maize, kārta

tīras veļas un peramā slota, lai

viņpasaulē aizgājējam nekas ne-

trūktu.

A. Dragone, Palsmane.

34141. Vecos laikos mironam

esot devuši līdzi zārkā peramo

slotu, ziepes, dvieli, susekli, pīpi
un šņabi ar. Visas tās lietas jau
tad salikuši zārkā, ka miroņu ie-

zarkojuši. Slotu likuši pagalvī un

citas mantas sānos.

H. Skujiņš, Aumeisteri.

34142. Vecos laikos mironam

esot devuši līdza zārkā peramo

slotu, ziepes, dvieli, susekli, pīpi
un šņabi. Visas tās lietas jau tad

salikuši zārkā, kad miroņu iezār-

kojuši. Slotu likuši pagalvī un ci-

tas mantas sānos.

H. Skujiņš, Smiltene.

34143. Ja mironam ieliek nau-

du zārkā, tad tas viegli tiek de-

besīs.

A. L.-Puškaitis.

34144. Ja mironim ieliek naudu

zārkā, tad mirējam viegla tikšana

debesīs.

B. Daņilovs, Kacēni.

34145. Līķim zārkā palaga stū-

rus nesien kopā, lai tas pa veļām
varētu svabadi iet uz strautu maz-

gāties. Ja mazus bērnus drēbēs ie-

tītus liekot zārkā, tad tiem pa ve-

ļām riteniski jāveļoties uz strautu.

P. Rozens, Garoza.

34146. Mājā neviens nedrīkst

iet zārkam riņķī apkārt. Ja kāds

to nejauši darījis, tam nekavējo-
ties jāiet pa to pašu ceļu atpakaļ.
[Sal. mirons.]

J. Dāvids, Bikseri.

34147. Istabā ap miroņa šķir-
stu nedrīkst iet apkārt, tad miru-

šā dvēseli ieslēdzot pie ļaunajiem

gariem.

A. Dragone, Palsmane.

34148. [Latvieši dod miroņiem

zārkā līdz] naudu, gredzenus, ada-

tas, sudrabu, rotas un citas tādas

lietas, lai tie citā dzīvē varētu pie-

klājīgi uzturēties
.. . Kad priekš

kādiem gadiem taisījās aprakt
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kādu sievu un nesēji jau gribēja
to projām nest, pienāca viens vi-

ņas dēls un lūdza pagaidīt, jo esot

kas aizmirsts. Tad viņš piegāja

pie zārka un, visiem redzot, pabā-
za zem vāka naudu. Kad viņam

par to prasīja, tad viņš atbildēja,
ka viņiem esot tāds ieradums,

viņš to neesot iesācis un negribot
arī beigt.

P. Einhorns, 1636.

34149. lezārkojot lika mironim

pagalvī dziesmu grāmatu un pie-
lika viņam klāt drusku naudas un

viņa mīļākās lietas: pīpi, tabaku

etc.

K. Treuers, Sarkanmuiža.

34150. Zārka galvgalī lika pirts

slotu, divus kreklus, vīrietim bik-

sas, sievietei brunčus, zeķes, cim-

dus, cepuri, pīpētājiem arī pīpi,
kramu, šķiltavas un tabakas repi.
Rokās mironim apmauca smalkus

cimdus, salika tās krustiski uz

krūtīm, jeb arī tikai kopā, un ie-

lika tajās mutautiņu.
P. Lodziņš, Sēļpils.

34151. Pēc ziedošanas (skat.

bēres) ieliek zārkā kādus gabalus
naudas, ko nelaiķim viņā saulē

pirkt zirgu vai govi; pārējo nau-

du izdala līķa nesējiem un mācī-

tājam. Zārkā ieliek vēl pudeli
alus vai brandavīna, lai aizgājē-

jam būtu ko slāpes dzesēt.

J. Dāvids, Bikseri.

34152. Mironam deva līdz zār-

kā dažas lietas, kas vajadzīgas vi-

ņas pasaules dzīvē, kā: susekli,

ko galvu sukāt, pirts slotu, ko

pērties, adatu un diegu, ko drē-

bes lāpīt, un naudu, ko mazā kro-

dziņā (skat. dvēsele) nodzerties.

J. Upīte, Gatarta.

34153. Radi zārkā lika naudas

gabaliņus, ziepes, pirts slotu un

apakš galvas palika maizes dru-

patiņas, mālu gabaliņus un sāli.

Z. Lancmanis, Lejasciems.

34154. Senāk mirušam lika līdz

zārkā vienu naudas gabalu, pirts
slotu, ko pērties, un ziepju gaba-

liņu, ko mazgāties, lai tas debesīs

varētu tīrs dzīvot.

Sams, Lejasciems.

34155. Miroņu iezārkojot, lika

zārkā nereti peramo slotu un

kreklu pagalvī, lai viņā saulē va-

rētu pirtī iet.
J. Rubenis, Ērgļi.

34156. Mironim liek pagalvī

pirts slotu un ziepes, lai nelaiķim
būtu veļu laikā ko pērties.

P. Rozens, Garoza.

34157. Daži deva nelaiķim līdz

zārkā susekli, pīpi, tabaku, šķil-

tavas un dažas citas lietas.

M. Dandēns, Gatarta.

34158. Mironam zārka pagal-
vim likta sidraba nauda un līdzās

šķiltavas, susekli vai šņabi.
K. Jansons, Plāņi.

34159. Agrāk likuši nelaiķim
zārkā līdz naudu, brandavīnu un

susekli.

Radagaiss, Vidriži.

34160. leradums ceļa naudu

likt uz zārka pie izvadīšanas pa-
stāv vēl līdz šim (uzrakstīts 1909.

gadā). Tāpat pa naudas gabalam
ieliek zārkā.

J. Rubenis, Bērzaune.

34161. Mironam jāielaiž zārka

galā lielā adata bez acs, tad ne-

spokojas.
Z. Prauliņš, Aumeisteri.
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34162. Pie zārka atstāja par

nakti uguni, lai nomirušā dvēsele

varētu redzēt aiziet un nemaldī-

tos. Vēlāku stāstīja, ka uguni at-

stājot tādēļ, lai žurkas neietu

klāt.

H. Skujiņš, Smiltene.

34163. Ap zārku salika degošas

sveces, vai nu četras, vai sešas, vai

arī divpadsmit.
H. Skujiņš, Smiltene.

34164. Līķi no mājas izvedot

un kapsētas vārtos vēl aplūkojot,
klātesošie liek naudas gabalus uz

zārka aizgājējam par ceļa naudu.

Balss, 1879, 3. Prātkopis,
Vietalva.

34165. Zlēciniekos agrāk bijis
paradums likt mironim bēru nak-

tī zem zārka podiņu ar biezputru,
pudelīti brandavīna un pakavas
naglu. Kad mironi aizveduši uz

kapsētu, tad biezputru izgāzuši
zemē, brandavīna pudelīti sasitu-

ši, bet naglu iesituši istabas sliek-

snī.

M. Zemesaraja,, Talsi.

34166. Vietu, kur zārks ziedojot
(skat. bēres) stāvējis, aplaista ar

brandavīnu vai alu un uzkur tur

zemē uguni. Šās uguns dūmos

mātes kvēpina savus bērnus. [Sal.

bēres.]
J. Dāvids, Bikseri.

34167. Kad līķi aizved, tad tā

vieta, kur zārks stāvējis, labi jā-
izārda un jāaizmet krusts priekšā,
lai nomirējs vairs neatgrieztos.

T. Dzintarkalns, Talsi.

34168. Mironi uz kapiem vedot,

zārka vienā galā jāieliek dziesmu

grāmata, tad vedot mironis ne-

kratās.

L. Pogule, Gatarta.

34169. Kad mironim zārku ved,

tad tam, kas pirmais viņu ierau-

ga, pirmām jāmirst.

A. Užāne, Skujene.

34170. Kod nas nabašnīku uz

kopim globuot un škiersts čeikst,

tod tys pīzīmēj, ka nu tuos pats

ustobys, kur iznesja tū nabašnīku,
vēl byus ti nabašnīks.

V. Podis, Rēzekne.

34171. Bērni nedrīkst uz tēva

jeb mātes zārka smiltis mest, jo
tās guļ grūti uz līķa.

A. Bilenšteina man., Riga.

34172. Ja par kādu miroņu do-

māja, ka tas nāks pa naktīm un

vārdzinās sapnī pakaļpalicējus,
tam nostiprināja zārku šādā kār-

tā. No jauniem ozola zariem sa-

grieza važu veidā rīkstes un ar

tām sagrieza zārku cieti ar sprū-
dzeņiem, lai mirons no zārka ne-

tiek ārā.

J. Dāvids, Bikseri.

34173. Ja lācis uzbrūkot, tad

jātaisot gulta, bet ja briedis, tad

zārks. [Sal. čūsku kodieni.]
P. Š. jun., Bilska.

Zārks sapnī.

34174. Ja sapnī redz zārku, tad

jāmirst.
K. Lielozols, Nīca.

34175. Jo sapynā īrauga škier-

stu, tad radinīks miers.

V. Pilipjonoks, Asūne.

ZEBIEKSTA.

34176. Dažās kūtīs dzīvo ze-

biekstas un ķer tur peles. Bet ze-

biekstu kodums ir jiftīgs un kaitē

cilvēkiem un lopiem.

S. Gūberts, 1688.
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34177. Kādā krāsā zebieksta

nāk mājā, tādā krāsā jātur zirgi.
Ja zebiekstu nosit, tad zirgi

sprāgst.

J. Smalkais, Rūjiena.

34178. Ļaudis melš, kad ze-

bieksta izskrejot kādam dzīvnie-

kam caur kājstarpu, tas dabūjot
krītamo kaiti. īpaši zebiekstas

kodums esot kaitīgs, jā, pat nā-

vīgs.
Balss, 1885, 37.

34179. Zebieksta, starp kājām ~

izskrejot, rada cilvēkam krītamo

kaiti.

J, Vilnītis, Jumurda.

34180. Kam zebieksta izskrien

caur kājstarpi, tam drīz jāmirst.
K. Jansons, Plāņi.

34181. Ja zebiekste izskrien

cilvēkam caur kājstarpi, tad tam

to gadu ir jāmirst.
K. Palteris, Nītaure.

ZEĶES.

34182. No rīta pieceļoties, zeķe

jāvelk papriekšu kreisā kājā, tad

nesāpot zobi.

K. Skujiņš, Smiltene.

34183. Zeķes papriekšu jāvelk
kreisā kājā un tad labā, jo tad

nesāp galva.
L. Zvaigzne, Gaujiena.

34184. Jāauj zeķei kreisā puse,

tad ļaunais nestājas klāt.

K. Corbiks, Ozolnieki.

34185. Ja zeķi apvelk uz kreiso

pusi, tad būs laimīga diena.

A. Bērziņš, Rīga.

34186. Ja no rīta uzvelk zeķi
kreisā pusē, un ja neuzskata, tad

diena klajas labi, bet ja ierauga
un pārvelk, tad iet slikti.

A. Kondrāte, Cēsis.

34187. Ziemā zeķēm kreisās

puses vajaga uz virsu aut, jo tad

kājas nesalst.

A. Šeitiņš, Taurene.

34188. Kad meitai zeķes grie-
žas, tad paliek veca meita.

V. Eglīte, Rīga.

34189. Vienai kājai jāvalkā ze-

ķe ačgārni, tad vīrs būs bagāts.

V. Slaidiņa, Drusti.

34190. Kad, adot zeķes, nokrīt

kamols, tad ātri tev būs kāzas.

Z. Sniķere, Veģi.

34191. Ja abas zeķes noadās

ļoti vienādas — precinieki gata-
vojas atbraukt.

V. Miķelans, Dunava.

34192. Kam caura zeķe, tam

maz naudas.

K. Corbiks, Jelgava.

34193. Zeķu vajag lāpīt jauna
mēnesī, tad neplīst.

L. Pogule, Gatarta.

34194. Kad meitai, zeķes lāpot,
dzija mezglojas, tad viņu drīz iz-

precēs.

P. Zeltiņa, Ikšķile.

34195. Zeķes nevajaga lāpīt uz

kājas, tad visu ātri aizmirst. [Sal.
šūšana.]

L. Ērģelniece, Zasulauks.

34196. Ja zeķi lapa uz kājas,
tad iziet slikti.

A. Miglava, Rīga.
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34197. Kas zeķes lapa uz kā-

jas, nekad nepaliks bagāts.

V. Saperovs, Vecpiebalga.

34198. Ja zeķes lapa uz kājas,
nekad netiek turīgs.

P. Ortmans, Nogale.

34199. Ja uz kājas lapa zeķi,
tad saka, ka slinkumu lāpot.

A. Šulcs, Rīga.

34200. Zeķi lāpot, nedrīkst dzi-

jai mest mezglu, tad neiet labi.

K. Corbiks, Valgunde.

34201. Ja sit otram ar zeķi pa

galvu, tad tas būs muļķis.
L. Ozole, Sērpils.

34202. Zeķes nedrīkst klapēt

gar mūriņu, tad aitas jērus ne-

mīlē.

P. Zeltiņa, Ikšķile.

34203. Kad zeķes dauza gar

sienām vai citur kur, tad aitas ne-

mīl jērus.

Mucukalns, Stende.

34204. Kad zeķes dauza gar

krāsni, tad aitas nemīl jērus.
J. Treimans, Bērze. K. Strei-

diņš, Veļķi.

34205. Kas vakaros zeķes sit

gar krāsni, tam aitas nemīl jērus.
A. L.-Puškaitis.

34206. Villainas zeķes nevajag
dauzīt gar sienu, vai kur citur,

tad aitas griežas riņķī. Aitu aiz-

bildne, kura atrodas zeķēs, sitot

pret sienu tiek apdullināta, iziet

no zeķēm un uzsēstas aitām uz

galvas. Aitas, to gribēdamas no-

kratīt, griežas riņķī.
A. Kauliņa, Jauncēre.

34207. Zeķes nevajaga dauzīt

gar pakšiem, tad aitas nemīl sa-

vus jērus.
M. Druģe, lecava.

34208. Ja dubļainas zeķes iz-

dauza pret sienu, tad aitas nemīl

jērus.
A. Šķērē, Skaistkalne.

34209. Kad zeķes dauza gar

sienām, tad aitas nemīl jērus.
M. Sikle, Nīca.

34210. Ar zeķēm nedrīkst kau-

ties, tad aitas negrib jērus.
J. Cinovskis, Snēpele.

34211. Izmazgātas zeķes neva-

jaga žāvēt ārā saulē, jo tad viņas
būs aukstas, nesildīs kājas.

J. Apsalons, Sērpils.

34212. Pervēta zeķe ta (mazāk

silda) nesilda, kā nepervēta.
H. Skujiņš, Aumeisteri.

34213. Lai zeķes daudz neplīs-

tu, tad bērnam pirmo reizi jāuz-

velk apvalkātas zeķes.
A. Aizsils, Kārķi.

34214. Ja zeķes brūk zeme_
vai

prievīte atraisās, kāds aprunā.
V. Hāzena, Nītaure.

34215. Ja meitai krīt zeķe nost,

tad puiši izsmejot.
K. Lielozols, Nīca.

34216. Kad zeķe meitai esot no-

kritusi, tad puiši izsmejot.

K. Lielozols, Nīca.

34217. Ja kreisai kājai zeķe

nobrūk, tad kāds aprunā.

V. Zvaigznīte, Zeltiņi.

34218. Kad labajai kājai zeķe

brūk, tad uzteic, bet ja kreisajai,

tad nopeļ
M. Druģe, lecava.
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34219. Ja nobrūk labās kājas

zeķe, tad aprunā vīrietis; ja krei-

sās kājas, tad sieviete.

E. Jēpe, Palsmane.

34220. Kad zeķe nošļūk, tad

aprunā.

R. Kalniņš, Lubāna.

34221. Ja zeķe uzvelkas ar krei-

so pusi uz virsu, būs kauns jāpie-
dzīvo.

V. Hazena, Nītaure.

34222. Ja zeķe apvilkusies krei-

sā pusē, tad sagaidāms pēriens.

V. Vintere, Matīši.

34223. Ja zeķi uzvelk ar kreiso

pusi uz virsu, tad būs pēriens.
A. Berķe, Mētriene.

Zeķes sapni.

34224. Ja sapnī redz vecas ze-

ķes, tad dzirdēs valodas; ja redz

garas zeķes, tad būs garas valo-

das. [Sal. pastalas.]
J. Kalniņš, Druviena.

34225. Ja sapņos kāds dāvina

raibas sieviešu zeķes, tad rados

kāds mirs.

P. §~ Rīga.

ZEME.

34226. Zeme ir kā ripa un vis-

apkārt tai ir jūra. Dievs tur ze-

mi, lai tā nenokristu bezdibenī.

V. Pilipjonoks, Asūne.

34227. Ar rīksti nedrīkst sist uz

zemes, jo zeme tad esot mūsu

māte.

A. Aizsils, Meiirani.

34228. Kas zemi sit, tā mātei

sap mugura.
P. S., Rauna.

34229. Ja zemi dauza ar rīksti,

tad mātei mugura sāp.

E. Lācis, Tirza.

34230. Bērni mātes priekšā ne-

drīkst ar rīksti uz zemes sist, tad

mātei mugura sāp.
E. Laime, Tirza.

34231. Rīkstes uz zemes sist ne-

vajagot, tad saimniecei galva sap.

P. Čakars, Ranka.

34232. Zemē nedrīkst sēdēt,

pirms zāle nav uzdīgusi, jo tad

slimības metas.

A. Užāne, Skujene

34233. Pavasarī nedrīkst uz ze-

mes sēdēt, pirms nav pērkons bi-

jis, tad cilvēks pievelk zemes

ģifti.
L. Zvirbule, Jaunlaicene.

34234. Pavasarī nedrīkstot sē-

dēt uz kailas zemes, jo ta esot pil-

na ģifts. Kurš sēdot, tas saslim-

stot ar kaulu sāpēm.

A. Vestmanis, Jēkabnieki.

34235. Kad zeme aug (kad uz

celiņiem slapjos rītos atrodas slie-

ku izkārnījumi), tad jāsēj mieži.

J. Rubenis, Ērgļi.

34236. Papuve jāmaisa un plē-

sumi jāplēš vecā mēnesī, lai zeme

labi trupētu; jaunā mēnesī arta

zeme netrup un zaļa vien stav.

J. Rubenis, Ērgļi.

ZEMENES.

34237. Kad uziet pirmo gatavo
zemeni, tad tā jāsaberž uz delnas,

un kad ģēles ēd, tad vieta jāno-
laiza, lai nostātos.

A. Oše, Lubāna.
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34238. Kurš pirmais cd zeme-

nes, tam jāmirst.
A. Ozoliņa, Taurene.

34239. Savārītus zeminajus lie-

to pret klepu.
V. Strautiņš, Taurupe un

Zelgauska.

34240. Ja sapnī redz zemeņu

ogas, tad būs asaras.

M. Zaube, Rigā.

ZEMES APIŅI (Veronica offici-

nalis).

34241. Zemes apiņi lietoti pie
kaulu sāpēm.

A. W. Hupel, Top. Nachrich-

ten, 1789. IV, 292.

ZEMES ĀBOLIŅI (Helianthus
tuberosus).

34242. Zemes āboliņi jeb nora-

dziņi derot pret noragu.
R. Bērziņš, Annenieki.

ZEMES MĀTE.

34243. Kad kāda meitene ir

adatu pazaudējusi, viņa saka:

„Zemes māte, atdodi manim ada-

tiņu!"

Gelehrte Bevtrāge zu den Ri-

gischen Anzeigen, 1764, V, 34.

J. Harder.

34244. Citi upurēja Zemes mā-

tei un citiem elka dieviem nolik-

tās dienās uz kalniem, pie ko-

kiem, avotiem, kurus svētus turē-

ja, pie upēm, kur jau tēvu tēvi

vecos pagānu laikos upurējuši, un

uz krāsmatām, pie baznīcām un

kapiem.
K. Šilings, 1832. g., Tirza.

ZEMES SMAGUMS.

34245. Ja mazs bērns ir smags,
tad tas ir ar zemes smagumu, un

tam drīz jāmirst.

A. Upmane, Jaungulbene.

ZEMES SILIŅŠ (Euphrasia offi-

cinalis).

34246. Latvieši lieto zemes šili-

ņu pret acu slimībām.

E. Birzmanis, Latv. arstn. stādi.

1897.

ZEMES SVARS.

34247. Ja bērns ir ļobans, tad

viņam ir zemes svars un viņš drīz

mirs.

K. Jansons, Plāņi.

ZEMES RIEKSTS (Elaphomvces

granulatus).

34248. Zemes rieksts latviešu

tautas ārstniecībā lietots kā buļļu
zāle.

E. Birzmanis, Latv. ārstn. stādi.

1897.

ZEMES TAUKI (Phallus impu-

diens).

34249. Šī lāču purniem jeb kre-

veļiem līdzīga sēne top lietota

tautas medicinā pret kaulu sā-

pēm. Ar laiku tā pārvēršas eļļai

līdzīgā šķidrumā ar līķa smaku.

E. Birzmanis, Latv. ārstn. stādi.

1897.

ZEMES VAINA.

34250. Zemes vainu dabu no ta

ūdens, ar ko ir mirons mazgāts.

Bergmanis.
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ZEMES VĒZIS.

34251. Ja kādam bijusi nezinā-

ma slimība un to neviens dakteris

nevarējis atķert, tad tai bijis labs

zemes vēzis. To esot velns un

dievs ielaidis pasaulē, viņš agrāk

bijis velna dakteris. Viņam esot

zvīņas un sprodziņas un ar tām

vajagot apberzt slimo vietu vai

arī pašu cilvēku, tad tas (cilvēks)
tūliņ palikšot vesels. Zemes vēža

nemaz nevajagot nobendēt, bet tā-

pat ar dzīvu varot apberzēt slimo

vietu un cilvēku.

H. Skujiņš, Rauza.

34252. Kad zemes vēzi noķer,

pārnes mājās un nosit, tad mājas

pienāk pilnas zemes vēžu.

R. Bērziņš, Džūkste.

34253. Zemes vēzi sakaltēja, sa-

berza, saberzto pulveri iebēra

ūdenī un dzēra pret krītamo kaiti.

M. Šimiņš, Brukna

34254. Zemes vēzis jānomērdē
brandvīnā, tad brandvīns ir derīgs

pret drudzi. [Ka zemes vēzim bi-

juši kādi sakari ar drudzi, to lie-

cina arī viņa nosaukums drudz-

ērzelis Sabilē.]

V. Strautiņš, Taurupe un

Zelgauska.

34255. Ja zemes vēzis kurc, tad

sagaidāms lietus.
K. Lielozols, Nīca.

34256. Kad zemes vēži vai var-

des vakarā stipri kurkšķ, tad jūr-
malnieki tic, ka būs liela reņģu
zveja.

O. Ozoliņš, Ādaži.

ZIBENS.

34257. Zibens ceļas no ta, ka

dieva sūtītais Elijāss brauc pa

debesīm un no viņa zirgu paka-
viem nāk uguns.

V. Pilipjonoks, Asūne.

34258. Zibens nospertu cilvēku

tur par ļaunu, bet saka arī tā, ka

dievs viņam tādu likteni nolēmis.

V. Pilipjonoks, Asūne.

34259. Pērkonainā laikā ja redz

zibeni metam, tad vajaga aizmest

sev krustu priekšā, lai pērkons
nenospertu. Ja to padarot un do-

mājot par dievu, tad dievs pa-

sargājot.
T. Dzintarkalns, Talsi.

34260. Kad zibeņus met, tad

vajaga krustu mest, lai dievs sar-

gātu no iesperšanas.
P. §~ Rauna.

34261. Ik zibini met, ik jāmet
krusts priekšā, lai dieviņš sau-

dzē.

B. Blumbachs, Lībagi.

34262. Ja krusta zibens nomet,

tad tā zīme, ka kaut kur iesperts.
H. Šiliņa, Dobele.

34263. Kad zibens iet krustiski,
tad viņa iesper.

P. Š., Rauna.

34264. Nedrīkst rādīt ar pirk-
stu, kur zibina, tad pirksts no-

pūst. [Sal. varavīksna, saule, mē-

ness.]
Z. Prauliņš, Aumeisteri.

34265. Ja ar pirkstu rāda uz to

vietu, kur zibens ir spīdējusi, tad

zibens pirkstu nosper.
K. Jaunzeme, Nīca.

34266. Ja met zibenis, nedrīkst

uz viņu rādīt ar pirkstu — no-

spers.
V. Miķelans, Slate.



34267. Zibenim nedrīkst ar

pirkstu rādīt, jo tad tam nākošā

reizē iespers.
A. Plaudis, Kosa.

34268. Zibeņa laikā nevajaga
stāvēt pie loga, tad zibens aiz-

šļāc acis.

.1. Atteka, Nīca.

34269. Ja zirgs braucot ir ap-

svīdis un ja zibenē, tad metas zi-

bens pie tā zirga.

M. Ķaupelis, Nīca.

34270. Zemnieks tic, ka no zi-

bens cēlies ugunsgrēks var tikai

ar pienu tikt dzēsts.

Baltische Monatsschrift, 1861,

146. K. Rusvurms.

34271. Ja zibens spēriens gari

plarkš, tad spēriens ķēris ak-

minu.

K. Jansons, Trikāta.

34272. Zibens nospertais cil-

vēks vai lops jāierok zemē, tad

atdzīvosies.

A. Aizsils, Lautere.

34273. Ja zibsnī bez pērkona,
tad labība briestot.

H. Lindberga, Veselauska.

34274. Kad vakaros zibina bez

pērkona, tad zibens sēj sēnes.

K. Bika, Gaujiena.

34275. Ja zibens sper gludiem
līkumiem, būs laba sēņošana.

J. Rudītis, Jaunpiebalga.

34276. Kad nakti zibeņus met

bez pērkona, tad dieviņš bekas

sēj.

P. Š., Rauna.

34277. Ja pērkons nerūc, bet

zibeņo, tad dievs bekas sēj.
E. Reinbacha, Vecpiebalga.

34278. Kod zīmys laikā spīd
zibenis, itei pīzīmēj lelu vēju un

vējputni.

V. Podis, Rēzekne

Zibens sapnī

34279. Kad sapni zibeņo, tad

dabūn no tēva pērienu.

K. Lielozols, Nīca.

ZIEDI.

34280. Kad pavasarī plūc pir-
mos ziedus, tad vajaga kaut ko

labu domāt, jo tas piepildīšoties
nākošā vasarā.

J. Širmanis, Vilzēni.

ZIEDOJAMAS VIETAS.

34281. Sveiciemā pie Kuiķeles
ir ala, kur Bērtuļa dienā ziedojuši
naudu, vilnu, lentas, gaļu, kāpos-
tus, karašas v. t. t.

L. Sloka. 1739. g. baznīcas

revīzijas prot. Latvijas Vēst-

nesis, 1924, 145.

34282. Gulbenē pie Drepša un

Būmaņu mājām bijušas ziedoja-
mas vietas. Tur uz pakalniņa
zem kokiem bieži atrastas olas un

peramās slotas. Gulbenes pār-
valdnieks licis tās vietas izārdīt.

L. Sloka. 1739. g. baznīcas

revīzijas prot. Latvijas Vēst-

nesis, 1924, 145.

34283. Ērģemē mācītājs bieži

atradis uz Niklāva kapenēm, kā

arī Annas kaplicē naudu un olas.

L. Sloka. 1739. g. baznīcas

revīzijas prot. Latvijas Vēst-
nesis, 1924, 145.
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34284. Mālpilī pie Vites muižas

Kaķenieku Toma mājā esot koks,

zem kura tas upurējis un turējis

savus dievkalpojumus.

L. Sloka. 1739. g. baznīcas

revīzijas prot. Latvijas Vēst-

nesis, 1924, 145.

34285. Ēvelē pie Ķeišu muižas

bijusi liepa, kuru turējuši lielā

cieņā. Tad vēl Rencēnu muižā

pie Spriču mājām kāds vītols,

kurš bijis pat iežogots. Abus šos

kokus pavēlējuši nocirst.

L. Sloka. 1739. g. baznīcas

revīzijas prot. Latvijas Vēst-

nesis, 1924, 145.

34286. Liepupes draudzē Dūjes
muižā bijis akmens, kur slimie iz-

veseļojušies un ziedojuši ikgadus

lakatus, lentes un naudu.

L. Sloka. 1739. g. baznīcas

revīzijas prot. Latvijas Vēst-

nesis, 1924, 145.

34287. Allažos bijusi vieta, kur

atradušies trīs viens uz otra uz-

likti akmeņi, kā arī vieta, kur gu-

lējis viens liels akmens. Ļaudis

pie viņiem upurējuši.
L. Sloka. 1739. g. baznīcas

revīzijas prot. Latvijas Vēst-

nesis, 1924, 145.

34288. Pie Cēsīm kādu alu bal-

tā iezī latvieši sauc par dzelzs

vārtiem; senāk viņi tur ziedojuši

(geopfert) un pie zināmām slimī-

bām apmeklē to vēl tagad.

A. W. Hupel, Top. Nachrich-

ten, 1777, 11, 143.

34289. Citā vietā [Tirzā] Vid-

zemē ir avots, ko tur par svētu

un tā ūdeni par stipru visādu vai-

nu dziedināšanā. Veci ļaudis stās-

ta, ka tas avots nākot no vecas

baznīcas un kapsētas vietas. Tur

Jāņa vakarā sanāk kopā pulks

ļaužu no tālām malām un no visa

tā apgabala kā uz tirgu. Ap šo

avotu pulcējas visu nakti visi tie,

kas solījušies kāda sliktuma un

trūkuma dēļ noiet, kam slikti zirgi

un lopi un kam pašiem kāda vā-

jība iraid. Nabagi sēd apkārt ap
avotu pa trim un četrām rindām,

jo viņi sanāk kopā no visas Vid-

zemes, no Kurzemes un no lei-

šiem
..

. Tad nu vājus lopus un

zirgus trīs reizes vadā apkārt un

aplej tiem muguru un krustus ar

ūdeni. Slimniekus noģērbj plikus,
noliek pie zemes un aplej ar ūde-

ni; drēbes atstāj pie avota, lai arī

visas sāpes un vājības paliktu. Bet

[avota] ūdeni krūzēs un pudelēs

ielej un aizved līdz uz mājām, lai

mājas būšana un lopu apkopšana
labāki laimējas. Visupēc avota

saimniekam, proti, elka dievam,

dod dāvanas un upurus, naudu,

dzīparus, olas čaumalas un zie-

dus avotā iemezdami. Bet nabagi
kaudamies ar rokām atkal izņem
naudu.

..
Cits vilnas sauju nes

trīs reizes apkārt, tad met pa

sprogai nabagam klēpī. Kam citu

dāvanu nav, tas izrauj matu ču-

pīti no galvas un iemet avotā.

Slimnieki tās lupatas, ar ko savu

vainu mazgājuši, jeb kādu naudu

trīs reizes ap galvu apgriež un

tad iemet „zemes dieviem, lai ļau-

nums atstājas". Beidzot izdala na-

bagiem maizi, sieru, pienu, vilnu

un vēl šo to un gaismai austot

brauc uz mājām.
K. Silings, 1832. g., Tirza.

34290. Pie Tirzas baznīcas lejā
ir avots, ko jau no vecu - veciem

tumšiem laikiem par svētu tur, un

kur Jāņa naktī arvien vēl tagad
daudz tumšinieki no malu-malām

sanāk ar vājiem zirgiem un lo-

piem vai ar neveseliem cilvēkiem



Ziedojamas vietas — Ziedošana 2073

kādu dāvanu upurēt, ko ūdenī ie-

met un ar to ūdeni slimniekus un

lopus aplej, un tā ar zīlēšanām

un buršanām strādā.

Latviešu draugs, 1840, 21.

34291. Pāra simts soļu no Elk-

šņu muižas, tuvu pie Eiķes ezera,

ir veca kapu vieta [ar diviem kal-

tiem kapu akmeņiem], kur ļaudis
vēl pagānu vīzē meklē palīgu un

svētību
...

Pie šiem abiem akme-

ņiem sanāk pa pirmo tirgus die-

nu cilvēki no malu malām, seviš-

ķi no leišu zemes, no Elkšņu mui-

žas pašas, un brīžam ir no Zalves

puses. Citkārt ir no Neretas daži

nāca, bet nu jau no tās puses tur

vairs neviens nerādās. Ļaudis at-

nes upurus: cimdus, zeķes, vilnu,

vasku, naudu, maizi v. t. p., uz-

svieduši tos akmeņam, iet pātarus
skaitīdami trīs reiz apkārt un tic,

ka tā palikšot veseli vai arī kādu

citu svētību dabūšot. Priekš pāra

gadiem slimnieki pēc tam mazgā-

jās arī ezerā, bet tagad to vairs

nedara. Upuri vakarā tiek izda-

līti diedelniekiem, kas tur satek

lielos pulkos.
Latviešu ļaužu draugs, 1836, 87.

34292. Elkšņu muižas laukos,

kur 8 dienas pēc Jēkābiem tur

tirgu, atrodas kapa akmens, kas

nolikts vienam še paglabātam Plā-

tera kungam par piemiņu. Vecos

laikos tur stāvējusi baznīca. Daudz

tumši ļaudis tur šo akmeni par

svētu. Tādēļ šai tirgus dienā sa-

pulcējas ap to liels pulks ļaužu ar

dažādām kaitēm. Viņi iet trīs rei-

zes ap akmeni, jeb ved dažreiz

arīdzan ap to savus klibos zirgus.
Par to viņi upurē naudu un citas

dāvanas, kuras vakarā dabūs ap-

kārtējie nabagi.
Latviešu Avīzes, 1822, 38.

34293. [Elkšņu draudzes kapu

akmeņi esot atlikums no senās

Elkšņu baznīcas altāra]. Priekš

vairāk kā 40 gadiem Saukas mā-

cītājs Hūns gribējis tos akmeņus
iemest ezerā, bet dievs . . . gauži

apsodījis baznīcas kungu uz pāra

gadiem ar slimām acīm.

Latviešu ļaužu draugs, 1836, 107.

34294. Straupes draudzē, necik

tālu no Liel-Straupes ir ala, kur

atrodas dažādi naudas gabaliņi un

drēbju lupatiņi, ko ļaudis upurē-
šanas dēļ atnesuši.

Mājas Viesis, 1863, 301.

34295. Vēl priekš kādiem 30

gadiem Straupes draudzē necik

tālu no Liel-Straupes esmu redzē-

jis alu, kur daždažādi naudas ga-

baliņi un drēbju lupatiņas atra-

dās, ko ļaudis laikam no tālienes

upurēšanas dēļ atnesuši.

L. Hērvagens, Skolas maize,

I, 1867.

ZIEDOŠANA.

34296. „In quorum [deorum]
sacrificia offerre solent m certis

lucis, aliis magnum panēm paulo
minorem, formām canis aut porci
referentēm, aliis duo ova, quae
certis temporibus quercui suppo-

nunt, Butvrum aliis, lac, caseum

aut adipem m rogo cremantes, aliis

bovemaut gallinam aut porcellum
aut hircum, singula nigri coloris.

Sacrificulos habent aliquos sēnes,

quorum primas oblaturus aliquam

praedictorum hostiarum, adjunc-
tis sibi duobus senioribus, con-

ceptis verbis submisso voce raur-

murando sub aliqua sanctorum ar-

borum oblationes offert; quo fac-

to occurrunt aliquot, qui cum

praefatis arreptum vas cerevisiae

m altum elevant; m quam demum
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fronde tiliae intincta, populum

aspergit; tum variis ignibus accen-

sis adipeque singulis injecto cre-

matoque (sine quae caeremonia

nullam hostiam faciunt) per gy-

rum sanctorum arborum choreas

ducendo et concinendo ad ebrie-

tatem bestialem (sine qua nefas

est oblationem consummare) ce-

revisiam haurientes gratissimum
talibus diis obsequium praestant."

Dieviem par upuri viņi mēdz

zināmās birzīs ziedot vieniem lielu

kukuli maizes čūskas izskatā ar

atplēstu muti un paceltu asti; ot-

riem drusku mazāku kukuli suņa

jeb cūkas izskatā; citiem atkal

div olas, kas zināmos laikos tiek

noliktas zem ozola; citiem svies-

tu, pienu, sieru jeb taukus, ko uz

sārta sadedzina; citiem vērsi jeb
vistu, sivēnu jeb āzi, bet visus

melnā krāsā. Par priesteriem vi-

ņiem ir daži sirmgalvji, kuru ve-

cākais, kādu no minētiem lopiem

ziedojot, ņem sev div vecākus vī-

rus par palīgiem un neskaidri no-

runādams zināmus vārdus noliek

zem kāda svēta koka pasniedza-
mās dāvanas. Tad pieskrien šiem

trim vēl daži klāt, paņem vienu

trauku ar olu un paceļ to gaisā;

pēdīgi viņš tur iebāž vienu liepas

zaru un apspricē ļaudis ar ūdeni.

Tad tiek aizdedzinātas dažādas

ugunis, kur iemet taukus, bez kā-

das ceremonijas neizdara nekādu

ziedojumu. Tad viņi dejo ap svē-

tajiem kokiem, dziedādami un

dzerdami alu līdz lopiskam reibo-

nim, bez kā nedrīkst tikt izdarīts

neviens ziedojums, un tā izdara

šādiem dieviem ļoti patīkamu el-

ku kalpojumu.

Rīgas jezuitu ziņojums par

Latgali, 1606. g.

34297. Veļiem nešļavas liktas

akmins krāšmetās, uz veciem lie-

liem celmiem, rijās krāsns priek-
šā, un ja nevienas citas vietas nav

bijis, kur nolikt, tad iemetuši tur-

pat kumosu pavardē, kur vāra.

J. Jansons, Smiltene.

ZIEMA.

I. Ziemas sakums.

34298. No pirmā aukstā laika,

skaitot trīs mēnešus uz priekšu,
sāksies ziema.

O. Lide, Rauna.

34299. Ziema nogruntējas ad-

vente.

Jaunākas Ziņas, 1935, I, 10.

11. Ziema laika zīlē-

šanā.

34300. Ziema rāda, kāda būs

nākošā vasara. Sausa un auksta

ziema liecina par sausu un karstu

vasaru. Sniegs un mitrs laiks zie-

mā radīs slapju vasaru. Kādā lai-

kā ziemu būs atkala, tādā pašā
būs vasaru salna. Ja atkala nāk

no rietumiem, tad salnas bries-

mas nav tik lielas.

S. Gūberts, 1688.

34301. Ja ziemas sākumā ir

maz sniega, tad daudz snigs uz

beigām un arī otrādi.

S. Gūberts, 1688.

34302. Ja ziema ir silta un maz

sniega, tad vasara būs auksta un

slapja. Ja ziema ir barga, tad va-

sara būs karsta un rudenī būs la-

ba rudzu raža.

M. Breikša, Līgatne.

34303. Ja barga, auksta ziema,

tad silta vasara.

V. Greble, Kalnamuiža, Valkas apr.
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34304. Kad ziema liels sals, tad

vasarā karsts laiks.

J. Guraitis, Skrunda.

34305. Ja ziema auksta, tad va-

sara būs silta.
K. Rasa, Kalnamuiža.

34306. Jo aukstāka ziema, jo
karstāka būs vasara.

J. Cinovskis, Alsunga.

34307. Ja ziema ir auksta, tad

būs jauka vasara; ja ziema lēna,
tad būs lietaina vasara.

A. Korsaks, Ezere.

34308. Ja ir auksta ziema, tad

nākošā vasara silta.

L. Dragūne, Meirani

34309. Ja ziemu esot auksts

laiks, tad vasara būšot karsta.

E. Cimbule, Lauri.

34310. Ja ziemā skaidrs un

auksts laiks, tad gaidāma sausa

un karsta vasara, ja puteņais un

drēgns, tad vētraina un lietaina.

D. Ozoliņš, Jaunroze.

34311. Ja ziema puteņaina un

daudz sniega, tad vasara būs slap-
ja; ja ziema mierīga un skaidra,
tad sausa vasara.

J. Jurjāns, Jaungulbene.

34312. Kad ziemā ir biezs sniegs
un daudzas reizes sarma, tad nā-

kamā vasara būs lietaina.

L. Ērģelniece, Praviņi.

34313. Ja ziema ar sniega pu-

teņiem, tad slapja vasara.

H. Lindberga, Jaunrauna.

34314. Salīdzinot ziemas sākša-

nos ar vasaras sākšanos, tad — ja
ziemu ir auksts un sauss laiks, va-

sarā būs silts un sauss laiks, un

otrādi.

M. Navenickis, Zasa.

34315. Ja ziema auksta — vasa-

ra būs karsta.

P. Lacis, Skujene. J. A. Jan-

sons, Rāmuļi, Rīga, Valka.

34316. Ja ziema esot silta un

maz sniega, tad vasara esot

auksta.

E. Cimbule, Lauri.

34317. Kad ziema auksta un

daudz sniega, tad vasara būs

karsta un ražīga.
J. Rupjais, Asūne.

34318. Ja ziema ir puteņaina,
tad nākošā vasara būs sausa.

L. Zvirbule, Jaunlaicene.

34319. Ja ziema puteņaina, tad

vasara būs karsta.

L. Zvirbule, Jaunlaicene.

34320. Ja ziema daudz sniegpu-
teņu, tad lietaina vasara.

V. Greble, Kalnamuiža, Valkas apr.

34321. Ap kuru laiku ziemā vis-

vairāk snieg un putenē, ap to pa-

šu laiku vasarā visvairāk līs; ap

kuru laiku ziemā visvairāk salst,

ap to laiku vasarā būs vislielākais

karstums.

J. Cinovskis, Alsunga.

34322. Ja ziema maz sniega, tad

gaidāma sausa vasara.

A. Užane, Skujene.

34323. Kad ziema auksta un

barga, tad vasara gaidāma silta.

M. Raņķis, Nīca.

34324. Pēc ziemas var spriest

par vasaru. Ja ziema auksta, nā-

košā vasara būs sausa un karsta;

ja ziema silta, — vasara vēsa.

J. A. Jansons, Bīriņi.
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34325. Cik reizes ziemā ir sar-

mas, tik reizes pavasarī ir nakts

salnas, kamēr iestājas īstā vasara.

L. Ērģelniece, Praviņi.

34326. Kad ziemā dažreiz sniegs
tiek putināts pa zemes virsu, ka

aizvelk ceļu ciet, tad vasarā ap tā-

du laiku būšot pērkona negaiss.
Šo laika rēķināšanu veci ļaudis tā

taisīja un teica, kāds laiks pirmā
ziemassvētku dienā, tāds pats arī

Jāņa dienā. Ja ziemu kādā dienā

stiprs sniegs nāk, tad tam pretī
vasarā liels lietus līst. Kad ziemā

liels aukstums, tad tanī laikā va-

sarā būs liels karstums. Ja ziemā

dziļš sniegs, tad vasarā būs kupla
labība.

K. Bika, Gaujiena.

34327. Ja ziema ir auksta, tad

būs silts pavasaris.
A. Miglava, Rīga.

34328. Ja ziema par daudz

auksta, tad nākošā vasara par
daudz karsta.

A. Aizsils, Lubāna.

34329. Ja ziemu biezi sniegi, tad

būs patīkama, saulaina vasara.

A. Mūrniece, Cēsis.

34330. Ja ziemā laiks ir auksts,

tad vasarā ap tādu pašu laiku gai-
dāms sauss un karsts laiks.

A. Leimane, Mārsnēni.

34331. Kad ziema ir meži tukši

no sniega, tad būs sausa vasara.

Mājas Viesis, 1885, 30.

34332. Kuru ziemu stipri salst,
tad nākošā vasara būs lietaina.

I. Stirna, Skrunda.

34333. Ja ziemu maz sniega, tad

vasara būšot auksta un lietaina.

E. Cimbule, Lauri.

34334. Ja dziļa ziema, tad slap-
ja vasara; ja sekla ziema — sausa

vasara.

A. Mencis, Puikule.

34335. Ja ziema daudz sniega,
vasara būs slapja.

S. Dunkule, Ilzene.

34336. Ja ziema maz sniega, tad

vasarā maz saulainu dienu.

G. Stankeviča, Taurupe.

34337. Ja ziema sasnieg daudz

sniega, tad vasara slapja.

R. Vucene, Lubāna

34338. Ja ziemu bieži putina,
tad vasaru tikpat bieži būs slikts

laiks.
E. Laime, Tirza.

34339. Ja ziemu pie jumtiem

garas lāstekas, tad būs laba va-

sara.

M. Rumpe, Tirza.

34340. Ja dziļa ziema, tad būs

laba vasara, bet ja sekla ziema,

tad vasara būs slikta.

A. Plaudis, Kosa.

34341. Ja ziemā rīti bieži sar-

kani, tad vasarā gaidāms vējains
un auksts laiks; ja vakari sarka-

ni, tad vasarā būs mērens laiks.

A. Bērziņa, Aloja.

34342. Ja ziemā labs ragavu

ceļš, tad gaidāma laba vasara.

A. Aizsils, Lubāna.

34343. Ja ziemā līdz ziemas-

svētkiem neuzkrīt daudz sniega,
tad pārējais vairums nokritīs va-

sarā kā lietus.

A. Aizsils, Lubāna.
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34344. Ja ziemā koki līdz zie-

massvētkiem bieži, t. i. vairāk kā

trīs reizes, nosarmojuši, tad arī va-

sarā viņi (koki) no lietus ir slapji.

A. Aizsils, Lubāna.

34345. Ja ziema ir daudz beigtu

zivju, tad būs švaka ziema.

N. Stepanovs, Nīca.

34346. Kad ziemu liels sals un

kad uz ledus ūdens, tad būs zie-

ma beigusies.
M. Ķikuts, Nīca.

111. Ziema ražas zīlē-

šanā.

34347. Plika ziema sludina labu

gadu.
Atbalss k. 1897. K. Kleķeris, Skujene.

34348. Auglīgs gads sagaidāms,
kad ziema un pavasaris patur sa-

vas parastās īpašības: kad sniegs
īstā laikā uzsnieg un pavasaros

neaiziet ar pavasara plūdiem, bet

izkūst un iesūcas zemē.

A. Zvejniece, Lubāna.

34349. Kad ziema daudz snie-

ga, būs bagāts gads.
A. Vilciņš, Līgatne.

34350. Ja dziļa ziema, tad ba-

gāta vasara.

J. Putns, Trapene.

34351. Ja ziemu dziļš sniegs,
tad nākamais gads būs auglīgs.

A. Dragone, Palsmane.

34352. Ja ziemā esot sekls

sniegs, tad nākošā vasara būšot

neauglīga.
E. Cimbule, Lauri.

34353. Ja mitra ziema, tad gai-
dāma bagātīga raža.

A. Bērziņa, Aloja.

34354. Ja ziema daudz sniega,
tad būs laba raža.

V. Kalniņš, Mārsnēni.

34355. Kad ziemā lielas sniega

kupenas, tad vasarā būs lielas la-

bības kaudzes.
H. Andersons, Antiņciems.

34356. Kad ziemu lieli kupeņi,
tad vasaru lielas labības kaudzes.

E. Zubeckaja, Rīga.

34357. Ja ziemā koki līdz zie-

massvētkiem trīs reizes nosarmo-

juši, tad gaidāma laba vasara.

A. Aizsils, Lubāna.

34358. Ja ziemā augstas kupe-

nas, tad vasarā būs lielas labības

ķirpas (daudz labības).
A. Mcncis, Puikule.

34359. Ja ziemā lielas sniega

kupenas, vasarā aug tikpat lieli

mieži.

A. Aizsils, Lubāna.

34360. Ja ziemu lielas kupenas,
tad rudeni būs lieli miežu blāķi.

E. Laime, Tirza.

34361. Ja kaila ziema, tad ne-

būs augļu.
H. Lindberga, Jaunrauna.

34362. Kad ir ļoti auksta ziema,

tad augļu kokiem maz augļu un

nākošā ziema būs silta.

J. Juškevičs, B. Z. 11. piel.

1933, 274.

34363. Ja ziemā ir liela sarma,

tad vasarā kokiem būs daudz zie-

du un augļu.
L. Lejasmeijere, Targale.

34364. Ja ziema nav sarmas,

tad pavasarī augļu koki nezied un

tiem nav augļu.
J. Bikšu, Daugmale



34365. Ja ziemas beigās ir lie-

la salna, tad gaidāms labs ābolu

gads.
R. Gailīte, Rīga.

34366. Ja ziemā stipri salst, tad

nākamā gadā mežā sagaidāmas la-

bas ogas.
M. Auziņa, Kurzeme.

34367. Jo aukstāka ziema, jo
bērziem būs saldākas sulas.

P. Lācis, Skujene.

34368. Janvāra mēnesī no jum-
tu lāsteku ūdens piesaulē vajag

gailim nodzerties, februārī — au-

nam, martā jau vērsim, tad gai-
dāma laba vasara.

A. Upmane, Jaungulbene.

ZIEMASSVĒTKI.

I. Vispārīgi maņ i.

34369. Daži nav ar vieniem zie-

massvētkiem mierā, bet svētī pa-

priekšu pēc jaunā kalendāra jau-
nos un tad pēc vecā kalendāra ve-

cos ziemassvētkus. Jaunos svētkus

tāpēc svētī, lai [govis, aitas un cū-

kas] izdodas. Ceturto dienu vēl

svētī āžiem un kazām par labu, jo
kad to nedarot, tad neejot labi no

rokas, paliekot klibas.

Latviešu draugs, 1839, 49.

34370. Starp daudz citiem [zie-

massvētku] ieradumiem ir tā či-

gānu iešana pavisam aplamīga un

ļoti skādīga . . .
Kur blēņu un žū-

pu dziesmas, kas ar bezkaunīgiem

jokiem savienojas, vairāk dzir-

damas, nekā tādos čigānu pulkos?

Latviešu draugs, Piel., 1839, 49.

34371. Ziemassvētkos, čigānos
iedami, trīs bijuši ķēniņu tērpos,

bet ceturtais baltais eņģelis. Visi

viņi dziedājuši ziemassvētku dzies-

mas.

B. Eriņa, Latgale.

34372. Ziemassvētkos iet čigā-
nos.

M. Navenickis, Zasa.

34373. Jauno un veco [ziemas]-
svētku starpā neesot brīvu ne ra-

gavas un kamanas, nedz apavu

taisīt, nedz vērpt, nedz aust, nedz

striķus vīt, nedz istabu slaucīt, bet

ļoti labi esot krogos iet un labi

piedzerties.
Latviešu draugs, Piel., 1839, 50.

34374. Latgalē ziemassvētkus

iesāk ar četru nedēļu garu gavēni,
adventu. Šinīs četrās nedēļās lat-

galieši nedrīkst spēlēt, dziedāt,

nedz arī dejot. Gaļas ēdienus tad

var ēst tikai svētdienās, bet piekt-
dienās un trešdienās nevar lietot

arī piena produktus. Divas vai arī

vienu nedēļu priekš ziemassvēt-

kiem baznīckungs ar ērģelnieku

apbraukā savu draudzi un izdala

tā saucamās kaļadas, plānus kvie-

šu miltu plācenīšus ar svētbilžu

iespiedumiem. Par šīm kaļadām

baznīckungs salasa no zemniekiem

labību, linus, sviestu, sieru, dvie-

ļus, zeķes un cimdus. Ziemas-

svētku eglīte Latgales ciemos ir

sveša. Svētku naktī priekš pus-

nakts atskan pie loga ziemassvēt-

ku dziesmas. Nu sanāk visi mājas

ļaudis pie loga un noskatās uz pa-

galmā dejojošo un dziedošo bāre-

nīšu un nabagu pulciņu. Tie ir tā

saucamie gradzes, pirmie svētku

vēstneši. Par dziedāšanu nama-

māte tos apdāvina ar pīrāgiem,
sviestu, gaļu un desām. Tūliņ pēc

pirmiem gaiļiem visi ļaudis ceļas

augšā, jo pastāv tāda ticība: kurš

agrāki ziemassvētku rītā pieceļas,

2078 Ziema
—

Ziemassvētki



Ziemassvētki 2079

tam vasarā labāki un ātrāki vei-

cas darbi. Kad visi nomazgājušies
un saģērbušies labākās svētku drē-

bēs, iededzina svētbilžu priekšā
sveci. Tad nometas ceļos, un lūdz

dievu un dzied. Pēc lūgšanas sā-

kas svētku brokastis, kur ēd un

dzer visu, kas tik ir labākais un

garšīgākais krājumā. Pēc brokas-

tīm brauc uz baznīcu, bet mājās

palikušie liekas gultā atpūsties. Ap

pusdienas laiku sāk nākt viesi un

tikai vakarā sākas īstās svinības,

kas turpinās trīs dienas.

Pēdējais Brīdis, 1931, 292.

34375. Pirmā ziemassvētku va-

karā aicinātie viesi tiek saukti

daņču bērni. Uz šādām laukap-
vākām aicina tikai draugus, ku-

rus lūdz arī kāzās.

A. Bilenšteina rokraksts, Jaunauce.

34376. Pirmā ziemassvētku rī-

tā jāsargā bērni, lai tie neaiz-

skrietu uz kaimiņiem, jo tad darbs

vairs neveicoties.

A. Bīlenšteina rokraksts, Lubāna.

34377. Pirmā svētku dienā ne-

drīkst staigāt no vienas mājas uz

otru, jo tad lopi noēdot labību.

A. Bilenšteina rokraksts, Bauska.

34378. Pirmā ziemassvētku rī-

tā tiek pārcilāti visi arāja darba

rīki, lai lauku darbi veiktos un

augļi ienāktos.

A. Bīlenšteina rokraksts, Jaunjelgava.

34379. Ja ziemassvētku naktī

neapgāž ragavas, tad tās visu nak-

ti skraida apkārt.
A. Bīlenšteina rokraksts, Kan-

dava un Ķevele.

34380. Citi ziemassvētku vaka-

rā, ko arī par kūku vakaru sauc,

tāpēc ka tai vakarā kūķus jeb ten-

gas ēd, uz mājas un kūts durvīm

un uz kamanām ar krītu uzvelk

krustus un brauc ar tām apkrus-
tītām kamanām svētkos uz baznī-

cu, tad būšot laba laime.

K. Šilings, 1832. g., Tirza.

34381. Ziemassvētkos, saulei no-

ejot, uz visiem māju rīkiem un

durvīm ar baltu krīti tāda zīme

* jāuzgriež un logi jāaizslēģē,
lai vels netop iekšā. Tiem, kas par

pesteļiem, burvjiem un zavatnie-

kiem izliekas, tanī svētā naktī lie-

las staigāšanas pa citu staļļiem un

kūtīm. Svece visu nakti deg uz

galda, lai varētu redzēt, ka vels

neienāk, un paši spēlē kārtis un

dzer brandavīnu, ka put vien.

No Kolkas jūrmalas. „Ziņas
un stāsti par Dieva valstības

lietām." 1852, IV. Aizliegts izd.

34382. Ziemassvētkos vajaga
vilkt krustu uz visām durvīm, jo
citādi nāk velns iekšā.

A. Bilenšteina rokraksts, Lv-

bana un Kazdanga.

34383. Ziemassvētku vakara uz

durvīm vilka krustus.

H. Skujiņš, Aumeisteri.

34384. Ziemassvētku vakarā jā-
velk ar krītu uz visām durvīm

krusti.

E. Laime, Tirza.

34385. Ziemassvētku vakarā velk

ar krītu uz visām durvīm krustus,
tad ļaunais gars iet prom.

E. Zirnītis, Lubāna.

34386. Jaunos ziemassvētkos

vajaga uzvilkt krustu uz durvīm,
tad ļauns gars netiek iekšā.

R. Bērziņš, Džūkste.
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34387. Lai izsargātos no lietu-

vēna, tad ziemassvētku naktī va-

jag uzvilkt uz mājas durvīm

krustu.

L. Andersone, Jelgava.

34388. Dažādu ļaunumu novēr-

šanai ziemassvētku vakarā bija

jāuzliek uz durvīm un sienām

krusti. Tad nenāca nedz slimības,

nedz ļauni gari.
G. Pols, Vecgulbene.

34389. Ziemassvētku vakarā jā-
uzvelk ar krītu krusts uz kūts dur-

vīm, tad burvji neies aitas cirpt.

Z. Lace, Veclaicene.

34390. Ziemassvētku naktī pulk-
sten divpadsmitos saimniekam uz

katrām mājas durvīm jāvelk krus-

tiņi, tad mājā nāk dieva svētība.

J. Jurjāns, Jaungulbene.

34391. Ziemassvētku karašu la-

pas jākaisa pa visiem celiņiem.
E. Laime, Tirza.

O 34392. Ziemassvētku dienā se-

višķi istabas tiek pušķotas. No sal-

miem tiek taisīti lukturīši un put-
niņi un kārti pie griestiem.

B. Eriņa, Latgale.

34393. Ja ziemassvētku rītā uz-

ceļas agri, tad visu gadu neaizgu-
lēsies.

E. Reinbacha, Vecpiebalga.

34394. Kas pvrmais zīmassvāt-

kūs pyrmū dīnu pīsaceļs un apaus

kuojas, tys vysu godu darīs dorbu.

T. Sanauža, Vārkava.

34395. Kas pyrmais pīsaceļs zī-

mas svātkūs, tys vysu godu īs pyr-

mais ar dorbim prīškā.
K. Upinīks, Vārkava

34396. Ziemassvētkos jāvelk

jauns krekls, kaut arī tas būtu

zili melns; lieldienās jāvelk balts,

kaut arī vecs.

E. Laime, Tirza.

34397. Ziemassvētku sestdienas

vakarā ātri jābeidz darbi, tad dar-

bi veiksies visā vasarā.

P. Zeltiņa, Ikšķile.

34398. Ziemassvētku vakarā iz-

velētās drēbes neatstāja žāvēšanai

uz lauka, bet nesa iekšā.

H. Skujiņš, Aumeisteri

34399. Cūkas pusgalvis ar pu-

pām paliek ziemassvētku vakarā

uz galda dieviņam. Ja pupas vai

gaļa ēsta, tad teic, ka dieviņš esot

ēdis.

J. Banazis, Nīca.

34400. Svētu vakaru nes bļodu

ar gaļu uz riju un uzliek tur uz

krāsns gariem.
A. Bīlenšteina man., Auru muiža.

34401. Ziemsvētku rītā visi

darbi tumsā jāpadara. Tad turp-

māk visi darbi labi veiksies.

A. Zālīte, Bērzpils.

34402. Ziemassvētku priekšva-

karā jāatstāj uz galda ēdiens ga-

riem.

F. Rozenbacha, Nīgranda.

34403. Ziemassvētku vakarā uz

galda istabā jāatstāj ēdiens, jo tad

gari nāk ēst.

A. Lillenurms, Veclaicene.

34404. Ziemassvētku vakarā ap-

klāj galdu, uzliek uz tā maizes ku-

kuli un alus kannu, lai lopiņu die-

viņiem būtu nakti ar ko pacienā-

ties. Kas no rīta palicis pāri, to
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paši nedrīkst ēst, jāatdod lopiem,

jo to pats gariņš tiem novēlējis,

pats neēzdams.

A. Zavicka, Sātiņi.

34405. Ziemassvētku vakarā jā-
noliek zirņu bļoda uz galda, jo

pusnaktī mironi nāk mieloties.

Alksnis-Zundulis, Naudīte.

34406. Ziemassvētku vakarā (to-
reiz, kad vēl rijā dzīvojuši) mēsli

jāslauka nevis pie rijas durvīm,

bet piedarbā pie tām durtiņām,
kas ved no rijas piedarbā.

E. Laime, Kalaņģi.

34407. Kūķu vakarā jāsaslauka
no visām mājām putnu mēsli, ne-

vienam nemanot jāaiznes uz citu

lauku un jāizber, tad visi kaitīgie
putni aizies prom.

J. Jakans, Bebrene.

34408. Lai naudas nekad ne-

trūktu
r-tad ziemassvētkos nedrīkst

visu naudu izdot.

O. Grenševica, Vietalva.

34409. Ziemassvētku naktī sve-

šinieki nav jāpatur mājā.
A. Zeibe.

34410. Priekš ziemassvētkiem

kāva beidzamās kaujamās cūkas.

Sānu un muguras gabalus bez kau-

liem, izsālītus un izžāvētus, pie-
kāra nākamai vasarai, arī šķiņķus

atstāja pavasara pusei. Visas tie-

vās zarnas sataisīja desās.

Zemes Spēks, 1928, 176.

34411. Par sevišķu svētku gar-

dumu turēja sausi novārītus zir-

ņus un pupas. Putraimu desu un

gaļas ēšana ziemassvētkos it se-

višķi ir novados, kur agrāk dzīvo-

ja lībieši, un Igaunijas robežās. Tur

lauku puiši vēl priekš dažiem des-

mit gadiem ziemassvētkos mēdza

sacensties, cik olektis putraimu de-

su kurš var apēst. Ļaudis ticēja,
ka dūšīga ēšana 2. svētkos veicina

nākamā gada ražu
.. . Ziemeļvid-

zemē dažās vietās svētkiem cepti

īpaši rupjas maizes svētku kukuļi.
Bieži tie cepti no pēdējā kūluma

miltiem, un kukulis taisīts augsts,
kaudzei līdzīgs, lai nākošā gadā
būtu bagāta raža un visa būtu

kaudžu kaudzēm. Šādu svētku ku-

kuli cepa no rudzu vai karašas

miltiem
...

Ziemassvētkos pat lo-

piem dots labāki ēst..
.

Plaši pa-
zīstama ir arī paraša 2. svētkos vā-

rīt cūkas galvu. To ēdot, arājs da-

būjis šņukuriņu, lai tam pavasarī
labi veiktos aršana. Acis dotas ka-

ķim, lai tas labāki redzētu pe-
les.. . Senāk latvieši atstājuši gal-
dus visu nakti ar ēdieniem un alu

apkrautus, lai pie tiem varētu mie-

loties veļu valstī aizgājušie.

Aronu Matīss, Latvis, 1929, 25. XII.

34412. Ziemassvētku

vajaga deviņas reizes ēst, nest sie-

nu istabā un paturēt to tur par

visām trim svētku dienām. Arī uz

galda liek sienu un uz siena die-

vadāvanas.

A. Bīlenšteina rokraksts, Valka.

34413. Ziemassvētkos vārīja kā-

ķus jeb zīdeni ar cūkas pusgalvu
iekšā; mājas māte izdalīja mājas
ļaudīm pa trauciņam, lai nākošais

gads būtu derīgs un svētīgs.

M. V. 1891, 33. M. Rožukalns, Dikļi.

34414. Ziemassvētkos sienu nes

istabā, liek uz galda zem segas

par atmiņu tam, ka Kristus dzima

sienā.

A. Zālīte, Bērzpils.
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34415. Ziemassvētku vakarā jā-

nes siens istabā, kur tam jāpaliek
visas svētku dienas. Jaungada

priekšvakarā tā vietā jānes salmi.

T. Dzintarkalns, Talsi.

34416. Ziemassvētkos vajaga

deviņas reizes ēst, tad būs bagāts.
R. Eglentale, Reņģe.

34417. Ziemassvētku naktī va-

jag likt maizi uz galda, tad nekad

netrūks maizes.

J. Kasparovics, Skrunda

34418. Ziemassvētkos vārīja pu-

pas un zirņus, lai tās labi augtu.

A. Bilenšteina rokraksts, Kazdanga.

34419. Ziemassvētku naktī va-

jaga ēst zirņus, tad būs pulka
naudas.

R. Eglentale, Reņģe

34420. Ziemassvētkos jāēd pū-

ces bērni, t. i. pinkās sagrūsti zir-

ņi ar kaņepēm.
M. Bērziņa, Vaidava.

34421. Maizi, kas cepta ziemas-

svētkiem, vajaga ap visiem lopiem

apcelt, tad tikai vēl var to cilvēki

ēst.

A. Bīlenšteina rokraksts, Lubāna

34422. Ziemassvētkos vajaga
desu būt, bet ziemassvētku vakarā

cūkas kāju. Kauliņi pa vienam jā-
iznes bērniem, par ko tie dabū

alu dzert.

A. Bīlenšteina rokraksts, Jaunauce.

34423. Ziemassvētku vakara nes

maizi uz rokas dzirnavām, stalli

un riju, kur tā paliek līdz jaunam-

gadam. Agrāk tur nolikuši arī ga-

ļu un alu.

A. Bīlenšteina rokraksts, Mežmuiža.

34424. Ziemassvētku
un jaun-

gada vakarā liek rijā un pirtī uz

krāsns pudeli brandvīnā, šķīvi ar

gaļu, maizi un alu, lai ēstu Laima

un mirušie radi ar draugiem.
A. Bīlenšteina rokraksts, Ķevele.

34425. Ziemassvētku vakarā ve-

ci ļaudis likuši rijā Mājas kungam
vienu cūkas galvu, maizi un alu

un turējuši līdz jaunamgadam. Se-

nākos gados lielāka daļa saimnie-

ku tā darījuši no Lietavas līdz

Rīgai.
A. Bīlenšteina rokraksts.

34426. Ziemassvētku vakarā ne-

suši gariem uz riju krūzi alus un

bļodiņu gaļas.
A. Bīlenšteina rokraksts.

34427. Ziemassvētku un jauna-
gada vakarā pieber pilnu rokas

dzirnavu aci, jo tai laikā visiem

vajaga būt pilnīgiem.
A. Bīlenšteina rokraksts, Jaunauce.

34428. Ziemassvētkos nes uz ri-

ju maizi un vienu šķīvi ar gaļu un

noliek to visu uz krāsns, lai ne-

trūktu labības, miltu un maizes.

A. Bīlenšteina rokraksts, Jaunauce.

34429. Ziemassvētku un jauna-
gada vakarā pēc ēdiena vārīšanas

aptraipa arī vārāmā katla kāsi ar

ēdienu. Tam arī vajaga ņemt da-

lību svētkos.

A. Bīlenšteina rokraksts, Ķevele.

34430. Ziemassvētki ir auglības
svētki, tādēļ ziemassvētku sestdie-

nā jāēd un jādzer līdz pulksten
divpadsmitiem, tad būs auglīga
vasara.

P. Zeltiņa, Ikšķile.

34431. Ziemassvētkos darīja alu

un dēja desas, kuras tika taisītas
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no miežu putraimiem, asinīm un

maziem gaļas gabaliņiem.
K. Bika, Gaujiena.

34432. Ziemassvētkos esot pa-
radums ēst asins desas.

K. Gailis, Ventspils.

34433. Ziemassvētku vakarā va-

jagot līdz pulksten divpadsmitiem
dzīvāt augšā un deviņas reizes ēst,

tad nākošais gads būšot bagāts.
[Sal. jaunsgads.]

R. Damišs, Smiltene.

34434. Ziemassvētku naktī jā-
tur uz galda sausi novārīti zirņi
ar pupām, deviņi lāgām no tiem

jāēd un tad, gulēt ejot, atlikums

jāapsedz; no zirņiem arī rijā jā-
aiznes.

B. Blumbachs, Lībagi.

34435. Ziemassvētku un jauna

gada naktī 9 reiz jāēd, lai visu

gadu nekā netrūkst. Pēc ēšanas

pilni trauki visu nakti jāatstāj uz

galda.
K. Jansons, Plāņi.

34436. Ziemassvētku naktī jā-
ēd 9 reizes, tad nākošais gads būs

bagāts.
L. Zvirbule, Jaunlaicene.

34437. Ziemassvētku naktī de-

viņi reiz jāēd, tad būs bagāti gadi.
H. Skujiņš, Aumeisteri.

34438. Ziemassvētku vakara de-

viņas reizes jāēd.
E. Laime, Tirza.

34439. Ziemassvētku vakara de-

viņas reizes jāēd.
E. Lācis, Tirza.

34440. Ziemassvētku vakarā ēd

katoļi novārītus kviešu graudus

(mazākais auzu ķīseli) ar medus

ūdeni, kurā iedrupinātas oblātas,

tas ir ziemsvētku vakarā svētku

ēdiens. Luterāņi ēd cūkas galvu,
vārītu ar gruci (grūdieni jeb zī-

deni un zirņiem).
S. Novickis, Ilūkste, RKr. 11.

34441. Ziemassvētku vakarā ri-

jā ienes sienu jeb salmus par ci-

sām. Krāsns priekšā stāv galds ar

dažādiem ēdieniem; kad pieceļas,
tad ēd, jo tajā naktī iāēd deviņas
reizes. Ap pulksten trijiem jeb čet-

riem rītā sienu jeb salmus nes uz

kūti govīm, pēc kam slauka riju
no durvīm uz dibenu, un mēslus

atstāj rijā līdz trešam svētku rī-

tam. Trešā svētku rītā viena no

meitām nes mēslus laukā un klau-

sās, kur gailis dzied jeb suns rej,
uz to pusi tad to aizvedīs tautās.

E. Lacis, Tirza.

34442. Ziemassvētku priekšva-
karu sauca par kūču vakaru, tad

vārīja kūčas, t. i. grūdeni ar gaļu.
R. Straudovskis, Lielplatone.

34443. Ziemassvētku vakarā

ēdot nedrīkst pirkstu laizīt, tad

tos bieži pārgriež.
E. Laime, Tirza.

34444. Ziemassvētku vakarā jā-
tura maize, sāls un uguns uz gal-
da, tad nākamais gads būs svētīgs.

F. Heidene, Talsi.

34445. Ziemassvētku vakarā ma-

zi bērni nedrīkst ēst zirņus, jo tad

utis aug galvā.
T. Dzintarkalns, Talsi.

34446. Priekš ziemassvētkiem

ir divi kvēpu rausēji uz viena ve-

lētāja, bet pēc ziemassvētkiem

(kad ļaudis daudz istabā dzīvo un

stipri krāsnis kurina) divi velētāji

uz viena kvēpu rausēja.
J. Rubenis, Ērgļi.
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34447. Ziemassvētku un jaun-

gada rītā priekš gaismas iekurina

drusku krāsni, lai dūmi ietu caur

skursteni, tas mājai nesot laimi.

A. Bīlenšteina rokraksts, Lu-

bāna un Ķevele.

34448. Lai veiktos darbi un arī

citādi būtu izveicīgs, tad ziemas-

svētku rītā priekš saules lēkta jā-
iekur uguns.

G. Pols, Vecgulbene.

34449. Kad ziemassvētku naktī

iet uz krusta ceļu, tad var dabūt

visu zināt, kas nākošā gadā no-

tiks.

Latviešu Avīzes, 1860, 26.

34450. Lai redzētu velnu, tad

ziemassvētku naktī vajagot nostā-

ties aplokā.
A. Suta, Lazdona.

34451. No kūķu vakara līdz tri-

jukungu dienai mēsli nav jānes

ārā, tikai jāsaslauka kaktiņā.
A. Zeibe.

34452. Pēc svētkiem to nedēļu

nav brīv vērpt, jo jāsvin bērnu

dienas.

M. Macpane, Alsunga.

34453. No ziemassvētkiem līdz

jaunam gadam nevērpj un neve-

lējas.

K. Jansons, Plāņi.

34454. No ziemassvētkiem līdz

trijukungu dienai nevajaga ne

sprēst, ne adīt, lai lopiem nebūtu

nekādas nelaimes.

P. S., Preiļi.

34455. No ziemassvētkiem līdz

jaungadam nedrīkst linus vērpt,

jo tad vētras gāž mājas apkārt.

J. Cinovskis, Snēpele.

34456. Ja ziemassvētku vakarā

skalus plēš, tad skabargas duras

rokās.

K. Corbiks, Jelgava.

34457. Ja ziemassvētkos pleš
skalus, tajā gadā duras skabargas.

K. Jurjane, Penkule.

34458. Ziemassvētku vakarā ne-

drīkst lauzt skalus, citādi paliek
klibas aitas.

K. Corbiks, Līvbērze.

34459. Ziemassvētku naktī pulk-
sten divpadsmitos visi ūdeņi pār-
vēršoties par vīnu. Bet kā šī stun-

da ir pārgājusi, tā vīns paliek at-

kal par ūdeni.

P. Einhorns, 1627.

34460. Ziemassvētku naktī pulk-
sten 12 viss ūdens uz mazu brīdi

pārvēršoties par vīnu. Daudz ļau-
dis stāsta, ka esot tādu vīnu dzē-

ruši.
A. Bīlenšteina rokraksts.

34461. Ka īsi priekš ziemas-

svētkiem ar vilnu strādā, otru ga-

du aitas bailīgas.
V. Zvanīs, Penkule.

34462. Ziemassvētku vakarā ne-

drīkst lauzt skalu, tad nolaužot

savam lopam kāju.

R. Straudovskis, Lielplatone.

34463. Ja ziemassvētku naktī

ejot pie āliņģa dzert, tad tur vie-

nu stundu esot ūdens vietā vīns.

A. Bilenšteina rokraksts, Irlava.

34464. Ziemassvētku naktī tai

brīdī, kad mūsu pestītājs piedzi-
mis, pārvēršoties visi ūdeņi par
vīnu. Kam gadoties itin tanī brīdī

ūdeni smelt, tas iesmeļot vīnu, bet

ļoti grūti nākoties to brīdi no-

sargāt.
F. Kleinhofs. Naudīte.
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34465. Ziemassvētku naktī pulk-
sten 12 ūdens akās pārvēršoties

par vīnu. [Sal. jaunsgads.]
P. S., Rauna.

34466. Ziemassvētkos pulksten
divpadsmitos naktī visos grāvjos
ūdens pārvēršas par vīnu.

P. Zeltiņa, Ikšķile.

34467. Kad pirmo ziemassvētku

nakti smeļ ūdeni no akas, tad tas

pārvēršas par vīnu.

J. Treimans, Bērze.

34468. Ziemassvētku nakti pulk-
sten divpadsmitos jāiet uz aku

ūdeni smelt, tad izsmeļot vīnu.

M. Koškina/Elēja.

34469. Lai būtu daudz naudas,
tad ziemassvētku vakarā melns

kaķis jānes ap baznīcu.

E. Līdeka, Lubāna.

34470. Baznīcas zvanus, kas vēl

nebijuši kristīti, velns ierāvis ūde-

ņos. Ziemassvētku naktī pulksten

divpadsmitos zvanot arī šie zvani.

P. Einhorns, 1627.

34471. Ziemassvētkiem beidzo-

ties, nesa sniegā glabāt kādu vī-

rieti par zīmi, ka ziemassvētki

paglabāti.
M. Navenickis, Zasa.

11. Ziemassvētki ražas

zīlēšanā.

34472. Ziemassvētku priekšva-
karā saliek uz dēlīša gaļu, maizi,

sviestu, pienu un t. t., visu, kas

vien ir no ēdamām lietām, un tad

to dod sunim. Kuru kumosu suns

papriekšu ņems, tas nākošā gadā
būs dārgākais.

M. Miezīte, Ozoli.

34473. Ziemassvētku sestdienas

vakarā jāuzliek uz grīdas gabaliņš

gaļas un maizes, tad jālaiž istabā

suns. Ko suns pirmo ķers, tas tai

gadā būs dārgāks.
S. Skrastiņa, Vaive.

34474. Ziemassvētku vakarā pie

vakariņām saimniece sagrieza ma-

zos kumosiņos maizi, gaļu un plā-
ceni un salika juku jukām uz gal-

diņa. Tad visu nolika zemē un pie-

sauca suni. Visi uzmanīgi lūkojās,
ko suns ēdīs pirmo, jo tas tad būs

dārgs nākošā gadā. Kad suns bija

paēdis, tad laida to laukā. Ja suns,

izgājis, apgūlās, tad visi bija pār-

liecināti, ka nākošā gadā šai mājā
būs kādas bēres, bet ja rēja, tad

kādai no jaunajām meitām kāzas.

V. Strautiņš, Zelgauska.

34475. Ziemsvētku vakarā jā-
iet pie klēts durvīm klausīties: ja
dzird beram — būs labs gads, ja
slaukām — slikts.

E. Laime, Tirza.

34476. Citi ziemassvētku vaka-

rā apslēpj uz rudziem apakš snie-

ga no sērmaukša koka izgrieztu
mazu krustiņu, tad tai tīrumā aug-

šot brangi rudzi.

K. Silings, 1832. g., Tirza.

34477. Ziemsvētku vakarā uz

rudzu tīrumiem jāsprauž krusti un

jāsaka: ~Līdz Rīgas vārtiem!"

E. Laime, Tirza.

34478. Ziemassvētku naktī skai-

tījuši zvaigznes, lai labība labi

augtu.
A. Bīlenšteina rokraksts.

Q) 34479. Ja priekš ziemassvētkiem

ir nosarmojuši koki, tad pavasarī
būs laba linu sēja.

Z. Akmentiņa, Lubāna.
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34480. Negulu, negulu ziemas-

svētku nakti,

Lai mani liniņi veldē ne-

krīt.

D. Ozoliņš, Jaunlaicene. LD 33279.

34481. Ziemassvētkos vizinās ar

ragaviņām no kalna, lai gari lini

aug.
K. Veinberga, Aumeisteri.

34482. Ja pēc ziemassvētkiem

ir nosarmojuši koki, tad būs laba

miežu sēja.
Z. Akmentiņa, Lubāna.

O 34483. Kad pa ziemassvētkiem

koki ar sniegu piesniguši, tad labi

padodas tie augi, kas ap Jāņiem
zied.

K. Kalniņa, Katvari.

34484. Kāds laiks ir tais nedē-

ļās priekš ziemassvētkiem, tāds

būs tais nedēļās priekš Jāņiem.

S. Gūberts, 1688.

34485. Zaļi ziemassvētki dara

baltas lieldienas.

S. Gūberts, 1688.

°
34486. Ja ziemsvētku un jaun-

gada naktīs pie debesīm daudz

zvaigžņu, tad nākamā vasarā būs

daudz ogu un sēņu.

L. Lejasmeijere, no 72 g. v.

J. Baumaņa, Piltene.

34487. Ja pirmā ziemassvētku

vakarā pie debesīm ir daudz

zvaigžņu, tad nākošā vasarā būs

daudz sēņu.
B. Puksts, Egluna.

34488. Ja ziemassvētku un

jaungada naktī ir daudz zvaigžņu,
tad to gadu būšot daudz dārza

augļu.
K. Lielozols, Nīca.

34489. Ziemassvētku pirmā dienā

jāieber tasītēs graudi un jātur tā

trīs dienas. Pēc tam tie jānes trīs

reiz uz baznīcu un vēlāk jāpie-
ber pie graudiem, kurus grib sēt,

tad iesētie graudi labi aug.

M. Ābele, Jaunjelgava.

34490. Ja ap ziemassvētkiem ir

nosarmojuši koki, tad nākamā va-

sarā būs labs rudzu ziedu laiks.

Blate, Lielstraupe.

34491. Ja ziemassvētki iekrīt

jaunā mēnesī, tad lini jāsēj plēsu-

mos; bet ja vecā mēnesī, tad la-

bāk vecā zemē.

J. Rubenis, Ērgļi.

34492. Ja ziemassvētki iekrīt

jaunā mēnesī, tad lini jāsēj jaunās

druvās, ja vecā mēnesī — vecos

tīrumos.

E. Laime, Tirza.

34493. Ja līdz ziemassvētkiem

daudz sniega, tad vasaras raža būs

pelavas; bet ja pēc ziemassvētkiem

daudz sniega, tad raža būs brie-

duši graudi.
P. Krievs, Lubāna.

34494. Ziemassvētku vakarā no

salmu jumta pajem salmus; ja tur

atrod graudu, tad to gadu labības

netrūks.

V. Dzilna, Rembate.

34495. Zīmas svātkūs navajag

kuopustus ēst, kap sprādzes tūs

vosorā naāstu.

L. Švandere, Mērdzene.

34496. Ziemassvētku vakarā jā-
stāv galda virsū uz vienas kājas
un jātur vienā rokā alus kauss,

otrā linu sauja, tad aug vareni

lini.

Alksnis-Zundulis. Naudīte.
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34497. Lai kaimiņam neaugtu
lini, ziemassvētku rītā uz akmeņa

pret kaimiņa māju dedzina tikko

maltus linus.

K. Straubergs, Brīva Zeme

1934. 31. dcc.

34498. Ja redz ziemassvētkos

kaķi uz krāsns izstiepušos guļam,
tad nākamā vasarā būs jauka dien-

dusas gulēšana koku pavēnī.
Jaunākas Ziņas, 1923. g. 292.

34499. Ja redz ziemassvētkos

kaķi istabā dzīvas mušas ķeram,
tad var sagaidīt nākamā vasarā

daudz sienāžu un blusu.

Jaunākās Ziņas, 1923. g. 292.

34500. Ja redz svētku laikā

daudz tarakānu pa klonu staigā-
jam, var sagaidīt vāju ražu; ja ta-

rakāni svētku laikā turas lielos

pulkos pie krāsns, tad sagaidāms
bagāts gads.

Jaunākās Ziņas, 1923. g. 292.

34501. Ja ziemassvētku nedēļā
prusaki pa kuļu lāpo, tad būs ba-

dīga vasara.

E. Laime, Tirza.

34502. Kad pēc ziemassvētkiem

ir bieži slapš laiks, tad rudziem

draud briesmas. Lietus priekš zie-

massvētkiem nav kaitīgs.

S. Gūberts, 1688.

34503. Ziemassvētki bez sniega
— būs vāja siena raža; biezs

sniegs — būs biezas siena vālas.

Jaunākās Ziņas, 1923. g. 292.

Q 34504. Kādas ir 12 naktis pēc
ziemassvētkiem, tādi esot nākošie

12 mēneši.

S. Gūberts, 1688.

34505. Ja kas iespēj ziemas-

svētku vakarā, pirtī izpēries, pliks
ieskriet dārzā un pakratīt ābeli,
tad tā ābele tai gadā būs pilna ar

āboliem.

K. Silings, 1332. g., Tirza.

34506. Ziemsvētku vakarā, kad

saimnieks pirtī novelk bikses, tad

tās, saimniekam neredzot, jāuzkar
ābelē, lai būtu labi āboli.

E. Laime, Lizums.

34507. Ziemsvētku vakarā jā-
sit ābeles ar biksēm, tad būs labi

āboli.
E. Laime, Lizums.

34508. Kad ziemassvētku vaka-

rā paēd vakariņas, visas druskas

jāsalasa un jāber ābeļu dārzā: tad

vasaru būs daudz ābolu.

J. Treimans, Bērze.

34509. Ziemassvētku vakarā no

pirts pārnākušiem, it īpaši bēr-

niem, basām kājām ābeles ar sal-

mu grīstēm jāapsien, lai daudz

ābolu būtu.

K. Jansons, Plāņi.

34510. Ziemassvētku nakti jā-
iet basām kājām ābeles purināt,
tad nākošu gadu būs pulka ābolu.

B. Bērziņš, Džūkste.

34511. Ziemassvētku naktī jā-

iet pulksten divpadsmitos dārzā un

jāpurina ābeles, lai nākošo gadu

būtu daudz ābolu.

A. Skreija, Nurmuiža.

34512. Kad pa jaunajiem zie-

massvētkiem ābeli krata, tad nā-

košu gadu būs pulka ābolu.

R. Bērziņš, Džūkste.

34513. Ziemassvētku sestdienas

vakarā bērniem no pirts nākot jā-
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iet ābeles kratīt, tad nākamā va-

sarā būs daudz ābolu. [Sal. liel-

dienā.]
P. Zeltiņa, Lielvārde.

34514. Kad pirmo ziemassvētku

nakti apiet ap ābeli, tad vasaru

pulka ābolu.

R. Bērziņš, Džūkste.

34515. Ja pa ziemassvētkiem

logos mirdz ledus puķes, tad būs

laba augļu raža nākamā gadā sa-

gaidāma.

H. Skujiņš, Smiltene.

34516. Ja ziemassvētku naktī

spīd zvaigznes un ir skaidra de-

bess, tad būs laba ābolu raža; bet

ja ir apmācies, tad būs slikta ābo-

lu raža.

A. Smagars, Ludza.

34517. Ziemassvētkos purināja

ābeles, lai tās nestu daudz ābolu.

A. Bīlenšteina rokraksts.

34518. Ziemassvētku vakarā vi-

si mājas ļaudis iet dārzā un puri-

na ābeles, lai nākamā gadā būtu

daudz ābolu.

A. Bīlenšteina rokraksts, Jaun-

Platone un Kandava.

34519. Ja ābeles nenes augļu, tad

ziemassvētku vakarā iet viens dār-

zā ar cirvi un piesit pie vienas ābe-

les. Otrs stāv istabas durvīs un

prasa: „Ko tu tur dari?" Pirmais

atbild: ~Es cērtu vienu ābeli nost."

Otrs piebilst: ~Necērt, necērt! Gan

viņa šogad nesīs ābolus!" Tā dara

ar katru ābeli, kas nav devusi aug-

ļu. Tad nākamā gadā būšot daudz

ābolu.

A. Bīlenšteina rokraksts, Puze.

34520. Ziemassvētku naktī pulk-
sten 12-tos jāsmeļ ūdens no upes

vai ezera, kur nekad nav smelts.

Ūdens jāsalej pudelēs un jālaista
ābelēm pie saknēm, tad tārpi ne-

metas.

J. Jurjāns, Jaungulbene.

34521. Pirmās un otras svētku

dienas vakarā iet sievas dziedāda-

mas pa dārziem, lai kurmju iznī-

cinātu.

A. Bīlenšteina rokraksts, Jaunauce.

34522. Ziemassvētkos danču va-

karā sadanco un samin dārzu, lai

tur kurmji nenāktu.

A. Bilenšteina rokraksts, Auce.

34523. Ziemassvētku vakarā

danco pa dārzu un saka: „Kurmi,
kurmi, neroc dārzu, es tavu degu-
nu ar kurpi nomīšu." Tad kurmji
nerok dārza.

A. Bīlenšteina rokraksts, Ķevele.

111. Maņi par lopiem.

34524. Ziemassvētku naktī visi

dzīvnieki metas ceļos, tādēļ ka

piedzimis pestītājs.

M. Rullē, Lubāna.

34525. Ziemassvētku naktī gai-
lis dziedot: „Kristus ir dzimis!"

Vista prasot: „Kad, kad, kad?"

Zoss, kurai jau arvien iet aplam,
atbildot: „Pēr (n), pēr (n), pēr (n)!"

P. Š., no P. Zeltiņas, Rīga.

34526. Ja ziemassvētkos un

jauna gada naktīs ir skaidrs

zvaigžņojs laiks, tad tanī pavasarī
lec labi teļi, jēri un sivēni.

J. Rubenis, Ērgļi.

34527. Ja ziemsvētku nakts

skaidra, tad izdevīgs gads kusto-

ņiem.
L. Berkholce, Vaive.
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34528. Ja ziemsvētku naktī

daudz zvaigžņu pie debesīm, tad

tanī gadā labi padosies sīkie lopi.
L. Blimbergs, Babīte.

34529. Ja ziemassvētku naktī

daudz zvaigžņu, tad tai gadā lopi
labi padosies.

L. Reiteris, Lubāna.

34530. Ja ziemassvētku nakts

ir skaidra, tad jaunie lopiņi iet

pa rokai. Ja nakts ir tumša, tad lo-

piem būs slikts gads.
B. Eriņa, Latgale.

34531. Pirmā ziemassvētku

nakts ir kumeļu nakts, sevišķi ja
tā ir nozvaigznījusi, vidus dienas

nakts — teļu nakts, pēdīgās die-

nas — jēru nakts.

K. Jansons, Plāņi.

34532. Ziemsvētku naktī ne-

drīkst iet uz cūku kūti, jo var pār-
vērsties par sivēnu.

A. Mūrniece, Cēsis.

34533. Ziemsvētku naktī ne-

drīkst iet uz kūti, jo var pārvērs-

ties par kādu kustoni.

A. Mūrniece, Cēsis.

34534. Nu zīmassvātkim leidz

trejim kungim (6. janv.) navar

audaklu mest, tamdel, lai vvlks

naītu da lūpim, juo „vylks audak-

lu mat".

B. Spulis, Vārkava.

34535. Nu zīmassvātkim leidz

trejim kungim vokorūs navar ni

sprēst, ni veižu peit un nīkuo cyta

darīt, tamdel, lai lūpi ītu kuortībā.

Jo kas pyn veizes, vai sprež šimā

laikā, tad teļi un jāri tam ir greizi.
B. Spulis, Vārkava.

34536. Ziemassvētku naktī pulk-
sten divpadsmitos neviens lops jeb
cits kustonis neguļot, bet stāvot

kājās.
P. Einhorns, 1627.

34537. Ziemassvētku naktī runā-

jot visi mājas lopi, uguns un arī

citas lietas. Tādēļ tai naktī vajaga
labi par lopiem gādāt, visas lietas

nolikt savā lietā, lai par mājas
saimnieku labi runātu, jo ko tad

runājot, tas viss piepildoties.
A. Bīlenšteina rokraksts, Gramzda.

34538. Ziemassvētku naktī runā

visi mājas lopi, bet kas iet klau-

sīties, tam jāmirst.
A. Bīlenšteina rokraksts.

34539. Ziemassvētku sestdienas

vakarā uz visu ēku durvīm vilka

krustus, lai nelabais netiekot iek-

šā un neatņemot svētības. Svētva-

karā nātnas drēbes, striķi, sakas

un visas zirga lietas tika noliktas

zem jumta, citādi lietuvēns zirgus

jājot. Lika arī uz zirgiem puišu
bikses, priekšu uz pakaļu, tad lie-

tuvēns nejājot.
Z. Lancmanis, Lejasciems.

34540. Ziemassvētku vakarā jā-
velk lietuvēna krusts uz visām

durvīm, tad velns nenāk mājā.
P. Zeltiņa, Ikšķile.

34541. Jaunajos ziemassvētkos

jāvelk trīs krusti ar krītu un ve-

cajos ar ogli; tā darot no kūts aiz-

dzenot velnu, kurš pie lopiem mā-

jojis.
P. Iklavs, Grienvalde.

34542. Svētku vakarā aiznesuši

uz kūti ēdienu un alu un salikuši

uz galdiņa, lai dievs ēd. No rīta

nesuši uz istabu.

A. Elksnītis, Prauliena.



2090 Ziemassvētki

34543. Ziemassvētku naktī visi

lopi runā.

I. Indāns, Gārsene.

34544. Ziemassvētku koču die-

nas (24. dcc.) nakti jāiet vienatnē

uz lopu kūts gulēt, jo tanī naktī

visi lopi runājot, kas notiks nā-

košā gadā.
A. Ozoliņš, Barkava.

34545. Ziemassvētku naktī lopi
runā cilvēku valodā par nākošām

lietām cilvēku dzīvē.

Austrums, 1889. J. Ceplenieks,
Māņticība.

34546. Ziemassvētku naktī jāiet
uz kūti klausīties, ko zirgi runā,

tad dabūs zināt nākamas lietas.

X Biša, Vijciems.

34547. Ja ziemassvētku nakti

klausās, tad var dzirdēt, kā zirgi
runā.

V. Holcmane, Vandzene.

34548. Ziemassvētku naktī zirgi
runājot un pateicot viens otram vi-

su turienes māju ļaužu likteni.

G. Pols, Bauska.

34549. Ziemassvētku naktī ru-

nā zirgi, un tie pasakot, kas kat-

ram tās mājas iedzīvotājam no-

tiks.

G. Pols, Skaistkalne.

34550. Ziemassvētkos varot div-

padsmitos klausīties, ko zirgi ru-

nā, bet kas to dabū dzirdēt, tam

jāmirst.
A. Skreija, Talsi.

34551. Kas nākotni gribot zi-

nāt, tam ziemassvētkos ap pus-
nakti jānosēstot zem zirgu siles,

tad zirgi runāšot un nākotni at-

klāšot.

.T. Bitaks, Litene.

34552. Ziemassvētku pusnaktī
runā zirgi, bet to nav brīvu no-

klausīties. Viens puisis reiz iedro-

šinājies iet klausīties, viņš slepus
dzirdējis, ka viens zirgs otram jau-
tājis: „Ko tu laba darīsi?" Vaicā-

tais atbildējis: „Drīz vedīšu vienu

baļķi!" Baļķis nozīmējis puiša lī-

ķi, kurš pēc tam esot drīz vien

nomiris.

B. Blumbachs, Lībagi.

34553. Ziemassvētku pusnaktī
zirgi runājot saprotamā valodā.

P. Iklavs, Grienvalde.

34554. Jauno ziemassvētku nak-

ti runā zirgi un zied kāposti.
R. Bērziņš, Džūkste.

34555. Lai zirgi būtu spēcīgi un

veseli, tad ziemassvētku rītā priekš
saules tiem jādod auzas.

G. Pols, Vecgulbene.

34556. Šim vakara ari bikses

kāra uz staļļa durvīm.

V. Strautiņš, Zelgauska.

34557. Šai vakarā arī visas ra-

gavas jāsavelk zirgu staļļa priekšā
un zirgu lietas, kopā sasietas, jā-
noliek uz tām, lai zirgi nākošu

vasaru turas kopā un neklīst, ne-

šķiras.
V. Strautiņš, Zelgauska.

34558. Zirgi ziemassvētku rītā

jānotrin ar sniegu, lai vasaru tos

neēd odi.

V. Miķelans, Kaldabruņa.

34559. Ziemassvētkos nes uz

zirgu stalli maizi ar krūzi alus.

Rītā to samaisa ar auzām un dod

zirgiem, lai tiem arī būtu svētki.

A. Bīlenšteina rokraksts, Ķevele.
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34560. Ziemassvētku vakarā nes

vienu kulīti maizes uz zirgu stalli,

lai zirgi barotos apaļi.
A. Bīlenšteina rokraksts, Tukums.

34561. Ziemassvētkos uzliek zir-

gu stallī ķipi alus uz plaukta un

apcienā visus ar to.

A. Bilenšteina rokraksts. Jaunauce.

34562. Ja ziemassvētku un jaun-

gada naktīs zvaigžņota debess, tad

lopi labi izdosies.

E. Laime, Lizums.

34563. Ja grib, lai nākošā gadā
aug labi mieži un pūri, tad visiem

lopiem ziemassvētku naktī jādod

pa gabaliņam baltas maizes un pa
krūzītei alus.

A. Ansone, Skrunda.

34564. Ja ziemassvētku vakara

sukā galvu, tad sprāgst lopi.
E. Kraulīte. Embūte.

34565. Zīmassvātku reitā sīvī-

tēm juosaceļ pvrmajom un pyr-

majom juoizkur ceplis, lai varā-

tu pa cytu prīšku izdzeit gonūs.

O. Seiļs, Vārkava.

34566. Ziemassvētku sestdienā

un veca gada dienā vajaga spīdēt
saulei, vismaz tik, ka zirgam var

mugurā uzlēkt, tad govis labi pie-

nu dod.

E. Lacis, Tirza.

34567. Ja ziemassvētku naktī

skaidrs laiks, tad jaunie lopiņi la-

bi izdodas.

O. Darbiņš, Birži.

34568. Ziemassvētku vakaros ne-

drīkst strādāt, tad lopi neizdodas.

I. Indans, Gārsene.

34569. Ziemassvētku sestās va-

karā bez saules kūts paslieksnē

jāierok veci ciri, izkaptis, pakavi
un dzīvu plenckas, kas no turie-

nes vēlāk atkal jāizrok, tad tās

mājas govis nobada citas govis.

K. Jansons, Plāņi.

34570. Pirmā ziemassvētku va-

karā nevar sukāt galvu, jo tad

sprāgst lopi.
Alksnis-Zundulis, Naudīte.

34571. Ja ziemassvētku vakarā

zvaigžņota debess, tad to gadu būs

papilnam jaunu lopu.
A. Zeibe.

34572. Ja ziemassvētku rītā

pirmais ciemiņš ienāk sieviete, tad

kūtī atskries pirmā telīte; kad ie-

nāk vīrietis, tad būs vērsītis.

A. Salmans, Balvi.

34573. Ja ziemassvētku rītā pir-
mais viesis ir sieviete, tad govīm
nāk telītes, ja pirmais viesis vīrie-

tis, tad govīm nāk vērsīši.

A. Braka, Meirani.

34574. Ja ziemassvētkos pirmo
dienu pirmā atiet sieva, tad go-

vīm tanī gadā būs gotiņas, bet

ja puisis pirmais, tad vērsīši.

J. Rupjais, Asūne.

34575. Ja pirmā ziemassvētku

dienā pirmais ciemiņš ir vīrietis,

tad govis ved vērsēnus, ja sieviete

— gotiņas.
J. Jakans. Bebrene.

34576. Jo zīmassvātkūs pyr-

mais gosts ir veirīts, tad jauni lū-

pi, kaidi rassīs tamā godā, byus
veirīšu kuortas; bet jo sīvīte, tad

sīvīšu kuortas.

T. Beča, Preiļi.
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34577. Kod pi zemnīka, vai pi
saiminīka pvrmus zīmvssvātkus

ījīs ustobā nu reita puiss, itei pī-

zīmēj, ka pī tuo saiminīka guvis
atsavad vysus vieršus, a kod atīs

pyrmuo meita vai buoba, tod gū-

vis atsavad vysus gūteņis.

V. Podis, Rēzekne.

34578. Ziemassvētku naktī gā-

juši kūtī skatīt, kā govis guļ. Ku-

ra gulējusi uz labiem sāniem, tai

būs gotiņa, kura gulējusi uz krei-

siem sāniem, tai būs vērsītis.

R. Stalberga, Ērģeme.

34579. Kad ziemassvētku naktī

dod lopiem zagtu sienu, tad lopi
labi padodoties.

Latviešu Avīzes, 1860, 26.

34580. Ziemassvētku vakarā lo-

pi jābaro ar sienu vai āboliņu, jo
ziemassvētku naktī pestītājs ap-

staigā lopu kūtis.

K. Atgāzis, Nītaure.

34581. Ziemassvētku nakti jā-
saberzē govīm muguras ar ledu,

lai tās vasaru nebizotu.

J. A. Jansons.

34582. Gūvīm zīmassvātkūs na-

vajaga dūt dzert, tad tuos vosarā

nabyzoj.
L. Švandere, Mērdzene.

34583. Ziemassvētku dienā go-

vīm nedrīkst dot dzert, lai vasarā

nebizotu.

L. Reiteris, Lubāna.

34584. Pirmajā ziemassvētku

dienā govīm nedevuši dzert, lai tās

pa vasaru nebizotu.

B. Eriņa, Latgale.

34585. Pirmo ziemassvētku rī-

tā nav jādzirda govis, tad vasaru

nebizo.
A. Pliens, Meirani.

34586. Ja grib, lai govis vasarā

nebizo, tad ziemassvētkos tās ne-

drīkst dzirdīt.
A. Zālīte, Bērzpils.

34587. Ziemassvētku pirmajā
dienā nedzirda govis, lai vasarā

tās nebizotu.

V. Kancans, Asare.

34588. Pirmajos ziemassvētkos

vajagot priekš saules sadzirdīt lo-

pus un dienā ne, tad lopi veseli un

nebizo.

P. čakars, Ranka.

34589. Jaunos ziemassvētkus

svētī tāpēc, lai govis un jauni lopi

izdotos, un vecos veciem vēršiem,

vepriem un auniem par labu, lai

tie nenonīkst. Trīs svētku dienas

tiem četrkājiem par godu pie
brandvīnā stopa pavada, tad vēl

ceturto bārzdaiņu lopiņiem, proti
kazām un āžiem, par labu svētī,

jo kad to nedarot, tad neejot labi

uz roku — paliekot klibas.

Latviešu draugs, Piel., 1839, 49.

34590. Svētvakarā lopi baroti ar

āboliņu, auzām v. t. t. Viņiem cep-

ta dažreiz arī sevišķa maize ar pe-

lavu piemaisījumu. To govīm de-

vuši ziemassvētku naktī, un kur

svētkiem darīts alus, tur tā sasla-

pināta arī ar alu.

Aronu Matīss, Latvis, 1929, 25. XII.

34591. Ja govis ziemassvētku

vakarā mierīgi guļ, tad nākošā ga-

dā būs labi lopi, ja nemierīgi —

slikti.
E. Laime, Tirza.

34592. Lai govis labi piena do-

tu, tad ziemassvētku rītā jāieliek
skudru pūlītis ar visām skudrām

maisiņā un jāiemet govju dziras

E. Laime, Tirza.
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34593. Priekš nedaudz gadiem

bija vēl ieradums uz ziemassvēt-

kiem katrai mājaslopu sugai cept

divus mazus kukulīšus maizes un

nest tos uz kūtīm. Ziemassvētku

vakarā klāja galdu, aizdedza sve-

ci, kas dega visu cauru nakti, un

lika uz galda maizi, sviestu, alu un

brandvīnu. Rītā sagrieza maizi

mazos gabaliņos, aplēja tos ar alu,

kas visu nakti bija stāvējis uz gal-
da, un tad deva tos zirgiem.

A. Bīlenšteina rokraksts.

34594. Ziemassvētkos saimniece

cep katrai lopu sugai vienu veģi

un iedur veģī tik daudz caurumi-

ņu, cik ir šās sugas lopu. Veģus
uzliek uz katras kūts griestiem jeb
arī piekarina maisiņā pie kūts si-

jas. Pēc jauna gada veģus aiznes

uz klēti un tad atdod pirmajam

nabagam, kas ierodas mājā.
A. Bīlenšteina rokraksts, Sakaleja.

34595. Ziemassvētkos nes uz go-

vu kūti gaļu, maizi, alu, brandvī-

nu un bļodiņu ar sviestu, lai nā-

kamā gadā govis daudz piena
dotu.

A. Bīlenšteina rokraksts, Ķevele.

34596. Daudz saimnieki liek

ziemassvētku vakarā saviem ļau-
dīm aizbāzt aiz katras kūts spāres

mazu kukulīti baltas maizes un

atstāj tur, kamēr svētku dienas

beigtas. Pēc trijukungu dienas

ņem atkal maizi nost. Tai lopu su-

gai nu klājoties labi, kur maize

palikusi vesela. Bet kur žurkas vai

peles maizi apgrauzušas, tur lopi
slimošot.

A. Bīlenšteina rokraksts, Puze.

34597. Kūtī uz plaukta nolika

maizi ar sviesta bunduli, lai govis
daudz piena dotu.

A. Bīlenšteina rokraksts.

34598. Ziemassvētkos sasien

raušus kopā un pakar tos uz go-

vu kūts griestiem.
A. Bīlenšteina rokraksts, Auce.

34599. Ziemassvētku vakarā go-
vīm jādod zirnāji vai vīķi ēst, tad

govis būs visu vasaru kopā, savi-

jušās kā zirnāji.
St. Kokins, Egluna.

34600. Pirmo ziemassvētku dien*

nedod govīm ūdeni dzert, lai va-

saru nebizotu.

V. Miķelans, Asare.

34601. Pirmos ziemassvētkos

nevajaga govīm dzert dot, lai va-

saru nebizo.

M. Ramane, Brunava.

34602. Ziemassvētkos neesot

govīm no akas jānes ūdens, lai

vasarā nebizotu.

M. Priedīte, Meirani.

34603. Lai gūvis byutu tuklas,

tad vysas treis zīmassvātku dīnas

navajag dūt dzert.

T. Beča, Preiļi.

34604. Zīmassvātku pyrmū dī-

nu nadūd gūvim dzert (tad nabi-

zinej).
T. Beča, Preiļi.

34605. Ziemassvētku, jaungada

un trijkunga dienas rītā nevar

govis ar samazgām dzirdīt. Jādzir-

da vakarā ar aukstu ūdeni, lai va-

saru nebizo.

M. Poriete, Lubāna.

34606. Pirmajos ziemassvētkos

visu dienu nedrīkst govis dzirdīt,

tad viņas būs lēnas un dunduri tās

nekodīs.

P. Zeltiņa, Ikšķile.
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34607. Ziemassvētku un jaun-

gada sestdienās jāsaplēš skali, lai

dienu nebūtu jāplēš. Jo ja ziemas-

svētku vai jaungada dienās ska-

lus plēš, tad ir klibi jēri.
A. Skreija, Nurmuiža.

34608. Kad ziemassvētkos, se-

višķi pirmā svētku vakarā, skalus

lauž, tad vasarā jēri klibo.

Mucukalns, Stende.

34609. Kad ziemassvētku vaka-

rā skalus plēš, jēriem līkas ausis.

H. Šiliņa, Penkule.

34610. Ziemassvētku vakarā ne-

drīkst skaliņus lauzt, tad jēriem
būs noļukušas ausis.

P. Zeltiņa, Lielvārde.

34611. Aitu īpašnieks ziemas-

svētku rītā nedrīkst lauzt skalus,

tad jēri dzimst aplauztām ausīm.

I. Indans, Gārsene.

34612. Kas svētu vakaru ska-

lus dedzina, tad jēriem kājas lūst.

A. Bīlenšteina man., Auru muiža.

34613. Ja ziemassvētku naktī

redz daudz zvaigžņu, tad nākamā

gadā būs daudz jēru; ja debesis ir

apmākušās, tad būs maz jēru.

A. Bīlenšteina rokraksts, Kan-

dava un Zemīte.

34614. Ja ziemassvētku naktī

zvaigžņains gaiss, tad jēri pado-

das.
V. Johansone, Liepa.

34615. Ja ziemassvētku naktī

debess stipri zvaigžņota, tad daudz

jēru tai gadā.
L. Rudzīte, Vijciems.

34616. Ja ziemassvētku pirmās

dienas vakarā redzams daudz

zvaigžņu pie debesīm, tad saim-

niekam tanī gadā būs pulka jēru,

ja otras dienas vakarā, tad kal-

piem.

F. Heidene, Talsi.

34617. Kad ziemassvētkos ir re-

dzamas daudz zvaigznes pie debe-

sīm, tad saimniekam daudz jēru,
bet kad otros ziemassvētkos, tad

kalpam.

Z. Sniķere, Virbi.

34618. Ja pa ziemassvētkiem

zvaigžņota debess, tad labi pado-
sies mazie lopiņi (mazuļi).

V. Saulīte, Mālpils.

34619. Ja ziemassvētku un

jaungada naktīs ir zvaigžņota de-

bess, tad to gadu izdodas sīklopi.

Blate, Lielstraupe.

34620. Ja ziemassvētku naktī

sniegs vizuļo, tad labi padosies
mazie lopiņi.

M. Bridaka, Jaunroze.

34621. Ja ziemassvētku nakti

putina, tad nākamu gadu būs ar

teļiem un kumeļiem vāji. Ja zie-

massvētku nakts skaidra, tad jēri
birs kā klimpas.

Atbalss k. 1894. J. Kriķis, Starti.

34622. Nu zīmassvātkim leidz

trejim kungim vokorūs navar

cymdu luopīt, tamdēļ, lai jāri na-

byutu reibi (ar īluopim).
B. Spulis, Vārkava.

34623. Ziemassvētkos aitu aiz-

galdā nolika pāru cimdu.

A. Bīlenšteina rokraksts.

34624. Aitu kūtī nolika paru

raibu cimdu, lai jēri labi padotos.
A. Bīlenšteina rokraksts.
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34625. Ziemassvētkos nes uz ai-

tu aizgaldu vienu pāru cimdu un

vienu pāru prievītu.
A. Bilenšteina rokraksts, Auce.

34626. Ja ziemassvētkos iesviež

cimdu pāri kūtī, tad aitas atnes

pārīšus.

Alksnis-Zundulis, Naudīte.

34627. Lai atnestos aitiņām pā-
rītis, tad ziemassvētku rītā priekš
saules jāiedod aitiņām auzas.

G. Pols, Vecgulbene.

34628. Ziemassvētkos visiem

vienas dzimtas locekļiem jābūt sa-

derīgiem, lai aitas pieņemtu jērus.

V. Miķelans, Asare.

34629. Ja ziemassvētkos atnāk

vīrietis ciemā, tad rāsies aitām

auniņi; ja atnāk sieviete, tad būs

aitiņas. Ja viesi nāk pa vienam,

tad arī jēri nāks pa vienam; ja
viesi nāk divatā, tad aitām rodas

pa divi jēri.
V. Kancans, Asare.

34630. Ja ziemassvētkos čigā-
ni, iedami istabā, ienāk pa pā-

riem, tad aitas atnes jērus pa pā-

riem.

V. Miķelans, Dunava.

34631. Dažs saimnieks sēj zie-

massvētku vakarā zirņus un citi

tos gaida ar klēpi; kuram nu klē-

pī tiek vairāk zirņu, tam tai gadā
būšot vairāk jēru.

A. Bīlenšteina rokraksts, Ķevele.

34632. Ziemassvētku vakarā

saimniekam jānostāda sievietes ap

sevi riņķī un jāsēj tām zirņi klēp-

jos. Cik zirņu iekrīt klēpī, tik jēru
tai padosies.

Alksnis-Zundulis, Naudīte.

34633. Ziemassvētku vakarā ne-

sa cūku kūtī izvārītu cūkas pus-

galvi, vienu kviešu maizīti un krū-

zi alus. Zirga stallī nesa vienu

bļodu ar gaļu un tāpat kviešu mai-

zi ar krūzi alus. Aitu kūtī nesa

pāru cimdu un govu kūtī šķīvi ar

sviestu.

A. Bīlenšteina rokraksts, Blīdiene.

34634. Ziemassvētku naktī cūku

kūtī jānes cūkas pusgalva, zirgu
kūtī alus krūza, aitu kūtī cimdu

pāris, tad šie lopi nākošā gadā
labi uzturēsies.

T. Ķengā, Kuldīga.

34635. Lai cūkām būtu daudz

sivēnu, tad ziemassvētku rītā tām

jādod rudzi.

G. Pols, Vecgulbene.

34636. Ziemassvētkos jāvāra cū-

kas pusgalvis vai arī visa galva.
Kad gaļa ir noēsta, tad kailais

kauls jāaizvelk ar aukliņu uz ga-
nību. To dara tādēļ, lai cūkas tur

vasarā mierīgi ēstu zāli.

A. Bīlenšteina rokraksts, Lubāna.

34637. Ziemassvētkos deva cū-

kām čamaragu, samaisītu ar mie-

žiem.

A. Bīlenšteina rokraksts.

34638. Ziemassvētkos deva cū-

kām pa naža galam melnā pul-
vera (Nieswurz), lai tās labāki ēstu.

M. Bīlenšteine, Dobele.

34639. Cuku kutī kaisa zirņus,
lai būtu daudz sivēnu.

A. Bīlenšteina rokraksts.

34640. Kad ziemassvētku rītā

iet ārā, tad ar roku vajaga paru-

šināt sniegu, lai cūkas pavasarī

iet uz tīrumu.

B. Eriņa, Latgale.
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34641. Ziemassvētkos priekš
saules vajaga vistas pabarot, tad

viņas labi dēj.
Z. Lancmanis, Lejasciems.

34642. Ziemassvētku nakti jā-
baro vistas, tad tās olas dējot.

A. Skuja, Vestiena.

34643. Zīmassvātkūs vvstas juo-

baroj jūstā (ar jūstu apstīptā riņ-

ķī), lai napluovoj.
B. Spulis, Vārkava.

34644. Ja ziemassvētkos vistu

baram apvelk apkārt virvi un ie-

met starp tām graudus, tad vistas

dēj noteiktā vietā olas.

A. Klause, Jaunpiebalga.

34645. Kad putniem dod ēst,

tad ar grožu aptaisa riņķi un tur

ber auzas iekšā, lai putni vasarā

turētos pie mājas un neietu kai-

miņu laukā.
B. Eriņa, Latgale.

34646. Zīmassvatkus golvas na-

sukuoj, lai vvstas nakaš duorzu.

O. Rubvns, Vārkava.

34647. Ziemassvētku vakarā va-

jaga krāsns kruķi iznest kādā

klusā vietā, iespraust sniegā un

apsiet apkārt saiti, tad piesienot
vārnas, lai tās vasaru nenes cālē-

nus projām.
M. Freiberga, Talsi.

34648. Kad ziemassvētkos ista-

bu izslauka, tad mēslus vajaga
nest uz lauka, lai vasarā vistas

ietu laukā dzīvot.

A. Diedare, Panemune.

34649. Ja grib, lai vistas nekaš

kāpostus, tad pirmos ziemassvēt-

kos nav jāslauka istaba.

A. Pliens, Meirani.

34650. Pirmajos ziemassvētkos

istabas neslaucījuši, lai vistas ne-

izkasot dārzus.

B. Eriņa, Latgale.

34651. Ziemassvētkos vajaga zo-

su tēviņu no zosu mātītes šķirt,
tā ka viens otra balsi nevar dzir-

dēt, tad zosis labi izdosies.

A. Bīlenšteina rokraksts, Jaun-

platone.

34652. Ziemassvētkos jācērp ai-

ta un no šās vilnas jāada cimdi;

ja ar šādiem cimdiem dravnieki

stropus velkot ozolos, tad bites

ļoti labi veicoties.

J. Bitaks, Litene.

34653. Ziemassvētku vakarā

zvejnieki pakar mencu makšķeru
auklas istabā un piekar tur vienu

pāru cimdu klāt, jo tad nākamā

gadā daudz zivju ķeršoties.
A. Bīlenšteina rokraksts, Sakaleja.

34654. Ziemassvētku vakarā va-

jaga klausīties pie bišu stropiem.
Ja bites dzied, tad tās nākamā

gadā spietos.
A. Bilenšteina rokraksts, Jaunplatone.

34655. Ja bites ziemassvētku

vakarā saka: „let, iet", tad bites

izputēs, ja saka: „Te, te", tad labi

padosies.
E. Laime, Tirza.

34656. Ja ziemassvētkos snieg- ,

putenis — būs otrā gadā lēts me-

dus.

K. Corbiks, Tukums.

IV. Nākamības zīlēšana.

34657. Ziemassvētku priekšva-
karā jāizslaukot bez saules ista-

ba un mēsli jāizberot pret dien-
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vidiem. Tad jāuzkāpjot virsū un

jāklausoties; kurā pusē zvani

skan, tur kāzas; kurā pusē dzied,

tur bēres.

M. Priedīte, Meirani.

34658. Kūķu vakarā bez saules

jāslauka istaba, mēsli jāiznes lau-

kā un jāizber, kur krustojas pa-

galmā celiņi. Tad jāuzstājas uz

mēsliem un jāklausās. Kur suņi

rej, tur aizvedīs, kur malku cērt,

tur zārku taisa, kur zvana, no tās

puses brauc precinieki. Viss tas

nākošā gadā piepildīsies.
A. Elksnītis, Prauliena.

34659. Ziemassvētku vakarā

visas istabas tīri jāizslauka, mēsli

jāizber dārzā, jāuzkāpj virsū un

jāklausās: kurā pusē suņi rej, tur

būs bēres, kur zvani skan, tur būs

kāzas.

J. Jurjāns, Jaungulbene.

34660. Ja ziemassvētku naktī

vai jaungada naktī dzird kur kla-

pējamies, tad taisot zārku un no

tās mājas kāds tad miršot.

M. Eglīte, Sadaca.

34661. Ziemsvētku sestdienas va-

karā jāizslauka istaba no durvīm

sākot, jānes mēsli un jāizber uz

krustcelēm, tad jāuzstājas virsū

un jāklausās: uz kuru pusi suņi

ries, uz to pusi aizvedīs.

L. Kluce, Jaungulbene.

34662. Ja ziemsvētku naktī iz-

iet ārā un dzird zāģējot, tad kāds

mirst.
R. Vltiņa, Tukums.

) 34663. Ja cilvēks grib zināt sa-

vu nākotni, tad vajaga ziemas-

svētku naktī apiet ap savu dzīvo-

jamo ēku trīs reizes un pēc tam

skatīties loga, tur šis cilvēks re-

dzēs savu nākotni.

K. Šuberts, Bramberģe.

34664. Lai zinātu, vai jaunā

gadā mirs jeb precēsies, tad zie-

massvētku vakarā, citiem nezinot,

jāapskrien trīs reizas ap istabu,

tad pa logu jāskatās uz tiem, kas

istabā. Ja kādam divas galvas,
tas precēšoties, bet kas bez galvas,
tas miršot.

G. Pols, Vecgulbene.

34665. Ziemassvētku vakarā jā-
iziet laukā un jāskatās pa logu,
kad visi sēd pie galda: tam, ku-

ram ir galva, tas nākošā gadā dzī-

vos tāpat; tam, kuram ir divas

galvas, tas apprecēsies; tam, ku-

ram galvas nav, tas nākošā gadā
mirs.

L. Dragune, Meirāni.

34666. Ja ziemassvētku vaka-

rā, kad saime ēd, kāds iziet ārā

un skatās pa logu istabā, tad tas,

ko redz bez galvas, tai gadā mirs.

Skatītājs arī pats var mirt, ja ie-

rauga kādu bez galvas. [Sal. jauns-

gads.]
St. Kokins, Eglūna.

34667. Jaunagada naktī vai

ziemsvētkos, kad mēness spīd, iet

ārā ēnu skatīties. Kura ēnai nav

galvas, tam tai gadā jāmirst. Tā-

pat skatās arī istabā uz ēnu no

uguns.
A. Bīlenšteina rokraksts, Jaunauce.

34668. Lai uzzinātu, kas no mā-

jas iedzīvotājiem ātrāk mirs, tad

ziemassvētku priekšvakarā jāno-
liek karote uz galda un pašam jā-
iet pie loga skatīties. Kurš izska-

tās bez galvas, tas pirmais mirs.

Tas viss jādara nevienam citam

nezinot.

E. Aizpurve, Lubāna.
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34669. Ziemassvētku priekšva-
karā jānoģērbjoties kailam un tad

jāskrejot trīs reizes ap māju. Pēc

tam jāiet pie loga un jāskatās:
kurš pirmais mirs, tas būs bez

galvas.
L. Aizpurve, Lubāna.

34670. Ziemassvētku naktī iet

mēnešgaismā ēnu skatīties. Kura

ēnai būs divi galvas, tas tai gadā

apprecēsies.
A. Bīlenšteina rokraksts, Kan-

dava un Aizdzire.

34671. Zīmassvātku vokorā pēc

vakareņom juoskrīn uz ūtru sātu,

kad tei saime ād vakareņas, un

juosaskota, vai kaids cvlvāks bvus

bez golvas, tys miers.

A. Ancāns, Egluna.

34672. Ziemassvētku vakarā ne-

vajaga neko ēst un vakariņu lai-

kā iziet ārā un skatīties pa logu
istabā: kurš tur izskatīsies bez

galvas, tas tai gadā mirs.

F. Brīvzemnieks, 1881. VI, 207.

34673. Lai uzzinātu, vai ilgi
dzīvos, vai drīzi mirs, tad ziemas-

svētku priekšvakarā jāiziet uz

pirtiņu vai arī uz riju un jābāž
roka pa lodziņu; ja roku saņems

auksta roka, tad drīz jāmirst, bet

ja silta, tad vēl ilgi jādzīvo.
E. Aizpurve, Lubāna.

34674. Kyuču dīnas vokorā, kad

saime ād vakariņas, tad kaidam

svešam nazynūt vajag viertīs pa

lūgu, kaidas ir cylvāku ānas (su-

sātivi). Kurai ānai nabyus golvas,
tei leidz godam miers.

T. Beča, Preiļi.

34675. Ziemassvētkiem ieejot,

to vakaru, jāiet aiz loga klausi-

ties; kadu pirmo izteicienu dzir-

dēsi, tāda būs nākoša gada laime.

V. Miķelans, Asare.

34676. Ziemassvētku vakarā jā-
liek uz galda kukulis maizes, un

tam apkārt tik graudu sāls, cik

ir visā dzimtā ļaužu. Tam tā jā-
stāv visu nakti, un otrā rītā ja kā-

dam viņa sāls graudiņš izkusis,
tad tam tanī gadā jāmirst.

A. Bruvele un A. Suse, Ape.

34677. Uz loga uzliek vienu

sālsgraudiņu. Ja tas līdz rītam iz-

kūst, tad zīlētājam tai gadā jā-
mirst.

A. Bīlenšteina. rokraksts, Puze.

>. 34678. Ziemassvētku vakarā

liek sāli uz galda zīlēšanai. Ja

sāls izkūst, tad zīlētājam jāmirst,

ja nekūst, tad tas dzīvos.

A. Bīlenšteina rokraksts, Saldus.

34679. Zīlēšanai noliek katram

savu sālsgraudiņu uz dēlīša un dē-

līti uzliek uz krāsns. Kura sāls-

graudiņš izkusis, tas tai gadā
mirs.

A. Bilenšteina rokraksts, Ķevele.

34680. Ja ziemassvētku nakti

kādam paliek kāds veļas gabals

ārā, tad tam tai gadā jāmirst.

A. Gulbe, Nogale.

34681. Ziemassvētku vakarā sa-

liek dažādas taisītas lietas zem

cepures vai bļodas, kā: atslēgu,

gredzenu, zārku v. c, kas izvelk

atslēgu, tiks par saimnieku; kas

maizi, tiks bagāts; kas gredzenu,
tas precēsies; kas zārku, tam būs

jāmirst.
J. Treimans, Bērze.
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34682. ILai uzzinātu, cik gadus
vēl dzīvos, >xai arī pēc cik gadiem

sasniegs to, ko vēlas, tad ziemas-

svētku priekšvakarā jāņemot glā-

ze, jāizraunot pašam savs mats no

galvas un mats jāieverot zelta lau-

lājamā gredzenā. Gredzens jālie-
kot glāzē. Pēc tam jānodomā, ko

vēlas zināt; gredzens pašam jātur
tik ilgi, kamēr tas sit pa glāzes
malām. Ja nesit, tad nodomātais

piepildās tanī pat gadā.
E. Aizpurve, Lubāna.

34683. Ja ziemassvētkos jeb
jaunā gadā mājā pirmais svešs

cilvēks ienākot sieviete, tad nāko-

šais gads būšot nelaimīgs; ja vī-

rietis, tad laimīgs.
J. Bitaks, Litene.

34684. Ziemassvētku vakarā

pie spieģeļa jānoliek katrā pusē
trīs sveces. Ja pulksten divpad-
smitos tur skatās, tad parādīsies
dzīvība vai nāve.

P. Zeltiņa, Ikšķile.

34685. Ziemassvētku koču die-

nas (24. dcc.) naktī pulksten 12

vienatnē jāiet atsevišķā istabā, kur

citi neredz, un jāskatās spieģelī,

jānoliek degošas sveces abos sā-

nos un jālasa bībele, tad spieģelī
redzēs, kas notiks nākošā gadā.

A. Ozoliņš, Barkava.

34686. Ziemassvētku vakarā

jaunajiem jāiet pārceltā mājā, jā-
nosēstas ar muguru pret durvīm

un jānoliek spieģelis priekšā. Pus-

naktī viens ienāks pa durvīm, un

tas būs īstais. Atpakaļ nedrīkst

skatīties, tad mirst.

E. Laime, Kalaņģi.

34687. Svētku vakaru meitas,

ar muguru pret krāsni atgriezu-

šās, kreklu caur kājām izņēmušas,
skatās atmuguriski krāsnī: ja nu

tur redz vīru baltās drānās, tad

būs jāmirst, bet ja redz vīru ik-

dienišķās drānās, tad tai gadā ap-

precēsies. [Sal. jaunsgads.]
A. Bīlenšteina man., Auru muiža.

34688. Ja cepļa krāsns dibenā

noliek balti apsegtu soliņu ar sku-

jām un ziemassvētku naktī ska-

tās caur kāju starpu, tad ierauga
tur vai nu nāvi vai savu brūtgānu.

V. Holcmane, Vandzene.

34689. Ja ziemassvētku nakti

skatās caur kājstarpi krāsnī, tad

savu nākamo var redzēt.

A. Zandere, Kandava.

34690. Meita atmuguris pieiet

pie krāsns un skatās caur kāju

starpu, tad viņa tur redz savu

brūtgānu.

A. Bilenšteina rokraksts.

34691. Ziemassvētku sestdienas

vakarā, kad beidz uguni kurināt,

tad vajaga izskaitīt pagales, bet

tā ka neviens nezina. Ja rītā kā-

das pagales trūkst, tad kāds mirs,

bet ja kāda būs pieradusies klāt,

tad dzims.

Z. Lancmanis, Lejasciems.

34692. Kad kāds svētu vakaru

pliks no pirts nāk mājā un ska-

tās caur logu istabā, tad tur visu

var redzēt, kas tai gadā notiks.

Ja viņš redz zārku, tad viņam būs

jāmirst? ja redz kāziniekus, tad

būs kāzas, ja redz krustubniekus,

tad būs krustības v. t. pr.

A. Bīlenšteina man., Auru muiža.

34693. Ziemassvētku naktī trīs

reizes jāskrien ap māju un jāska-
tās pa logu istabā: ja istabā redz
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zārku, tad skrējējam bus jāmirst,
bet ja istabā redz apklātu galdu,
tad būs kāzas.

J. Jurjāns, Jaungulbene.

34694. Ziemassvētkos jāiet uz

citu māju un jānoklausās, ko runā:

pēc runas var spriest, kam tai

gadā būs kāzas, bēres v. t. t.

J. Jurjāns, Jaungulbene.

34695. Ziemassvētku un jauna
gada vakarā saimnieks ar saim-

nieci ņem vienāda garuma sveces

gabalus, izvēlas katrs savu gabalu
un aizdedzina. Kura svece drīzāk

izdegs, tas drīzāk mirs.

A. Bīlenšteina rokraksts, Ķevele.

34696. Ziemassvētku vakarā

katrs iedomājas sev vienu svecīti

par savu. Kad svecītes aizdegtas,
tad katrs nu vēro; kuram pirma-
jam izdeg, tam tad arī pirmajam
jāmirst.

K. Briežkalns, Dole.

34697. Ziemassvētkos eglīti de-

dzinot vajaga katram iedomāties

savu svecīti; kura no iedomātām

svecītēm pirmā izdeg, tam pirmām
būs jāapprecas.

K. Palteris, Nītaure.

> 34698. Svētku eglītei degot,
katrs skatītājs izvēlas sev vienu

svecīti. Kuram svecīte ātrāk no-

dziest, tas ātrāk mirst.

M. Biša, Vijciems.

34699. Ziemassvētkos, kad de-

dzina eglīti, jāizvēl katram sava

svecīte; kam pirmām svecīte no-

dzisīs, tas pirmais mirs vai arī

precēsies (kā norunā).

M. Eglīte, Vijciems.

34700. Ja ziemassvētkos pie eg-

lītes cilvēki nav pārā, tad vienam

no tiem nākošu gadu ir jāmirst.

K. Palteris, Nītaure.

34701. zirgiem
jācep pīrāgi, tad viņr ēdot runās

par nākamām lietām. Zem zirgu
siles to visu var noklausīties, bet

klausītājam turpat arī ir jāmirst.
[Sal. jaunsgads.]

P. Zeltiņa, Ikšķile.

34702. Ja ziemassvētku vakarā

pabarotus suņus izlaiž ārā un ja
tie sāk riet, tad nākošā gadā tai

saimē kāds mirs.

A. Salmāns, Balvi.

34703. Meita iet uz sētu vabas

lauzt. Ja nu atskan dobji, kā uz

zārka sitot, tad viņai būs jāmirst.
A. Bīlenšteina rokraksts, Kan-

dava un Aizdzire.

34704. Ziemassvētkos iet naktī

uz krustceļiem, kur var dabūt zi-

nāt, kas nākamā gadā notiks.

A. Bīlenšteina rokraksts.

V. Precinieku zīlēšana.

34705. Ziemassvētku vakarā

meitām jābaro suns un tad jāiz-
laiž laukā; uz kuru pusi suns

skries, uz to pusi meitu aizvedīs

tautās.

A. Skuja, Vestiena.

34706. Ziemsvētku sestdienas

vakarā sabaro suņus un tad laiž

laukā. Ja suņi rej, tad nākošā ga-
dā izprecēs; un uz kuru pusi su-

ņi skrej, uz to pusi aizvedīs. Tā

meitas pareģo.

J. Vilnītis, Jumurda.

34707. Ja ziemassvētku vakarā

suņus labi pabaro un izdzen ārā,

un ja viņi sāk riet bez iemesla,

tad tanīs mājās nākošā gadā būs

kāzas.

K. Corbiks, Sērene.
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34708. Kura meita grib precē-
ties, tai ziemassvētku rītā jāiz-
slauka istaba, jāizber mēsli ārā,

uz tiem jānostājas un jāiesaucas:
„Ū, v!" Kurā pusē suns ieriesies,

no tās puses nāks izredzētais tau-

tas dēls.

L Indans, Gārsene.

34709. Zīmassvātku vokorā, iz-

slaukūt ustubu, kad māslus iznas

uorā, juosaklausa: uz kuru pusi

suņi rīs, uz tū tad aizvess līga-
vainis.

M. Apeļs, Stoļerova.

34710. Zīmassvātku reitā mei-

tuom juoizslauka ustubā, juosa-

gruob māsli un juopajam ciervi

rūkā, juoiznas māslus uorā un

juosaber aiz sātmaļa un ar ciervi

juoīsvt 3 reizes par sātmali un

juosaklausa. Uz kuru pusi byus
dzieržama suņu rīšona, nu tuos

puses juogaida svuotu (vai uz tū

pusi veirs vess), bet jo byus dzier-

žama molkas cierššona, tad byus
bēres.

J. Spūlis, Vārkava.

34711. Ziemassvētku vakarā

meitas izslauka istabu, izber mēs-

lus ārā, uzstāj pašas virsū un rī-

da suni; uz kuru pusi suns skrien,

uz to pusi aizvedīšot.

O. Darbiņš, Birži.

34712. Ziemassvētku vakarā

jaunām meitām jāizslauka ista-

ba, mēsli jāaiznes uz mēslāju un

jāuzstājas pašai tur virsū. Kurā

pusē nu ries suņi, uz to pusi viņa
tiks aizprecēta.

P. Š., Preiļi.

34713. Zem svētu kūču dienas

meitai pusnaktī jāizslauka istaba

un mēsli jāiznes ārā; tad vajaga

klausīties, kur suņi ries, tur bus

viņas brūtgāns.

J. Rupjais, Asūne.

34714. Kad ziemassvētku rīta

suņi stipri rej, tad to gadu tai

mājā būs kāzas.

J. Rečs, Silajāņi.

34715. Ja ziemsvētku naktī su-

ņi rej, tad aizprecē.
R. Vītiņa, Tukums.

34716. Meitas iet pie sētas un

lauž vabas. No kuras puses nu

dzirdēs suni rejam, uz to pusi mei-

ta tiks aizprecēta.
A. Bilenšteina rokraksts, Kan-

dava un Auru muiža.

34717. Ziemassvētku vakarā jā-
lauž vabas; kurās mājās no šā

trokšņa rej suņi, tur būs drīz kā-

zas.

Alksnis-Zundulis, Naudīte.

34718. Ziemassvētku vakarā mei-

tas velk žagarus no žagaru gubas.
Ja izvilktais žagars ir taisns un

kupls, tad brūtgāns būs vesels un

bagāts; ja tas ir līks un kails, tad

brūtgāns būs slimīgs un nabags.
Latviešu Avīzes, 1866, 10.

34719. Ziemassvētku jeb jaun-

gada naktī divpadsmitos iziet pie

žoga, izrauj vienu riķi un lauž uz

pusi pret celi, pārlauž un klau-

sās, uz kuru pusi suņi rej; no ku-

rienas atskan suņu riešana, uz tu-

rieni zīlētāja tiks aizprecēta.

M. Kalniņa, Vandzene.

34720. Pusnaktī vabas lauž: uz

kuru pusi suņi rej, uz to pusi aiz-

vedīs precenieki.

J. Treimans, Bērze.
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34721. Ziemassvētku vakarā

meitas iet ārā un lauž stāvkočus.

Kurās mājās suns rej, tur būs

brūtgāns.
R. Bērziņš, Džūkste.

34722. Senos laikos ziemas-

svētku vakarā vienmēr uz skala

uzlika kādu labu ēdienu (piem.,

plāceņa gabalu) un tad to nesa

ārā un deva sunim. Teica, uz ku-

ru pusi suns skriešot, no tās pu-

ses jāšot precinieki.

Skolnieku pulciņš, Jēkabpils.

34723. Ziemassvētku vakarā va-

jagot nolikt rindā uz grīdas tik

gabaliņu maizes, cik mājā meitu,

un katrai meitai jāizraugoties savs

gabaliņš maizes. Tad jāsaucot

suns, lai ēd to maizi. Pie kura ga-

baliņa suns vispirms ķersies, tā

meita pirmā tiks apprecēta.

A. Aizsils, Lubāna.

34724. Ja ziemassvētku priekš-
vakarā suns gaudo un ar seju ir

pagriezies pret rietumiem, tad ta-

jās mājās drīz kādam būs jāmirst.
A. Podniece, Ogre.

34725. Ziemassvētkos pulksten

divpadsmitos nakti jāiet sētai va-

biņas skaitīt. Jāskaita: ~Tēvs,

dēls" jeb „Māte, meita" līdz ie-

priekš nodomātai vietai. Ja iznāks

„tēvs" jeb „māte", tad skaitītā-

jam jāprec atraitne jeb atraitnis;

ja „dēls" jeb „meita", tad jaunek-
lis jeb jaunekle.

M. Koškina, Elēja.

34726. Ziemassvētku sestdienā

jāiet basām kājām vabas saistīt,

pie kam vienu vabu apzīmē ar

tēvu, otru ar dēlu. Ja pēdējai va-

bai iznāk tēvs, tad tanī gadā ne-

apprecēsies, ja dēls, tad apprecē-
sies.

K. Corbiks, Lielsesava.

34727. Ziemassvētku naktī jā-
iet sētas zediņi skaitīt. Ja kādu

zināmu gabalu izskaita un ja iz-

nāk pa pāriem, tad tai gadā būs

jāapprecas.

Skolnieku pulciņš, Jēkabpils.

34728. Ziemassvētku jeb jaun-

gada naktī pulksten divpadsmitos
iziet ārā, saķer ar abām rokām

riķus un izskaita, cik riķu saķerts.
Ja pārs, to gadu apprecēsies, ja
nepārs — ne.

M. Kalniņa, Vandzene.

34729. Ziemassvētku naktī mei-

tas iet ārā zediņu ķert: kura ar

vienu roku saķer divus uzreiz,
to tai gadā izprecē; bet kura sa-

ķer vienu pašu, tai nekā. [Sal.

jaunsgads.]
A. Bīlenšteina man., 1867. g.

34730. Ziemassvētku vakarā jā-
izplēš rokas tik plati, cik iespē-
jams un jāsaņem zedeņi. Viena

roka jātur uz vietas, ar otru ze-

deņi jāskaita; ja iznāks pa pā-

ram, tad tajā gadā būs kāzas.

L. Reiieris, Lubāna.

34731. Kad ziemassvētku vaka-

rā saslauka mēslus istabā pie

sliekšņa un naktī virsū uzsēdies

sukā galvu, tad var redzēt nāka-

mo dzīves biedri.
J. Rubenis, Ērgļi.

34732. Sievišķi un meitas met

kurpi pa kreiso kamiesi ačugar-
niski pār; kam kurpes degons pret
āra durvīm patrāpās nokrist, tai

to gadu pie vīra jāiziet; bet kam

kurpe uz acīm nokrīt un degons

pret durvīm, tai jāmirst.

No Kolkas jūrmalas. „Ziņas
un stāsti par dieva valstības

lietām." 1852, IV. Aizliegts izd.
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34733. Ziemassvētku sestdie-

nas vakarā jāsviež kurpe pret dur-

vīm: ja nu viņa nokrīt ar purnu

pret durvīm, tad kādam no tās

mājas būs jāaiziet; ja kurpe krīt

citādi, tad tai gadā visi mājas ie-

dzīvotāji dzīvos pa vecam. [Sal.

jaunsgads.]
P. Zeltiņa, Ikšķile.

34734. Svētu vakaru meitas no-

sēžas ar muguru pret durīm un

sviež kurpi atmuguriski durīs, ku-

ras kurpes purns trāpa dūris, tā

tiks izprecēta.

A. Bīlenšteina man., Auru muiža.

34735. Ziemassvētku vakarā zī-

lē nākamību kurpi ar kāju uz

durvīm sviežot: ja kurpe krīt ar

purnu uz durvju pusi, tad sviedē-

jam togad no tās mājas jāaiziet.
A. Bīlenšteina man., 1867. g.

34736. Ziemassvētku naktī ļau-
niski uzaun jaunas zeķes, kas vēl

nekad nav kājā bijušas; kas nāk

pa sapņiem kurpes kājās aut, tas

būs nākamais vīrs.

A. Skreija, Nurmuiža.

34731. Ziemsvētku vakarā iet

meitas kūtī pa tumsu aitas ķert,
tad nāk saimniece ar uguni ap-
skatīties. Ja meita noķērusi aunu,

tad tā tai gadā tiks izprecēta; ja

saķērusi aitu, tad paliks sēžam.

A. Bīlenšteina rokraksts, Valka.

34738. Ziemassvētku vakarā

meitas iet aitu kūtī avanu ķert;
kura saķer avanu, tā togad tiek

izprecēta; bet kura saķer aitiņu,
tai vēl nekā no tā prieka.

A. Bīlenšteina man., 1867. g.

34739. Ja meita saķer tumša

kūtī aunu jeb tekuli, tad viņa tiks

izprecēta; bet ja saķer aitu, tad

no precēšanās nekā.

A. Bilenšteina rokraksts, Ķe-
velc, Puze, Jaunplatone, Kan-

dava, Mežamuiža, Irlava.

34740. Meitas svētu vakaru iet

aitu kūtī jēru ķert: kas noķer au-

niņu, tā tai gadā precēsies.
A. Bīlenšteina man., Autu muiža.

34741. Kura meita grib precē-

ties, tai jāaiziet ziemassvētku

priekšvakarā uz aitu kūti un jā-
ķer kāda aita; ja noķers aunu, tad

tai gadā viņa apprecēsies, ja no-

ķers aitu, tad neapprecēsies. [Sal.
jaunsgads.]

I. Indans, Gārsene.

34742. Ziemassvētku naktī mei-

tām jāķer auniņi tumšā kūtī; ja

auniņu noķers, tad dabūs precē-
ties, bet ja aitiņu, tad ne.

B. Blumbachs, Lībagi.

34743. Ziemassvētku naktī iet

meitas kūtī auniņu ķert. Ja noķer

aunu, būs tai gadā brūtgāns; ja
aitu, tad ne.

R. Bērziņš, Džūkste.

34744. Ziemassvētku naktī mei-

tām jāiet kūtī aitu ķert, pie tam

basām kājām; kura noķer aunu,

tā tai gadā apprecēsies.
Skolnieku pulciņš, Jēkabpils.

34745. Arī jaunavas šo vakaru

izlietoja pareģošanai. Citas gāja uz

kūti ķert avis un ja kāda noķēra

aunu, tad droši cerēja, ka nākamā

gadā svinēs kāzas; ja noķēra ai-

tu, tad no kāzām nekā; citas at-

kal, baltu kreklu apvilkušās, gāja
uz ezeru pie āliņģa un tur apmēr-

cēja vienu piedurknes galu. Ku-

rai nu sapnī kāds nogrieza šo pie-
durkni, tā bija droša, ka nākamā

gadā svinēs kāzas.

V. Strautiņš, Zelgauska.



2104 Ziemassvētki

34746. Ziemassvētku vakarā

jaunas meitas iet pie kaimiņa ista-

bas loga klausīties. Ja meita dzird

pie loga vārdu „jā", tad viņa tiks

izprecēta; ja dzird vārdu „nē",

tad vēl paliks mājā.

K. Priknis, Asūne.

34747. Ja meitas grib zināt,

kāds būs viņu līgavainis, tad zie-

massvētku priekšvakarā jāiet klēts

slaucīt; tad klētī ieiet kāds tautu

dēls un meitai kaut ko dāvina.

Tas, kurš meitai dod dāvanu, būs

meitas nākošais līgavainis, bet ja
tāds klētī neieiet, tad meitai jāpa-
liek bez līgavaiņa.

A. Brāķa, Meirani.

34748. Meita jāj uz krāsns

čaukstura uz cūkkūti un saka:

~Labvakar, suvēnmāte!" Ja kuilis

atrūc, tad meitai nāks brūtgāns;
bet ja cūka atrūc, tad precinieka
nebūs.

A. Bīlenšteina rokraksts.

34749. Meitas savu likteni var

pareģot ziemsvētku sestdienas va-

karā uz krāsns kruķa pie cūkas

jājot un uzrunājot: „Labvakar, ve-

co māt." Cik reizes cūka iekrek-

šinās, tik ilgi vēl vīrs jāgaida.
J. Vilnītis, Jumurda.

34750. Meita jāj uz krāsns kru-

ķa uz cūkkūti un piesit trīs reiz

pie durvīm. Cik reiz cūka atrūc,

pēc tik gadiem meita tiks izpre-
cēta.

A. Bīlenšteina rokraksts, Kandava.

34751. Meita jāj uz kruķa uz

cūkkūti un saka: „Labvakar, kui-

ļa tēvs!" Ja kuilis atrūc pretī, tad

meita tiks izprecēta.
A. Bīlenšteina rokraksts, Jaunplatone.

34752. Pa ziemassvētku nakti

vajaga jāt pažagu pie cūku kūts,

tad gaidīt: ja cūkas ātri rukšina,

dabūs ātri precēties un otrādi.

Bērziņš, Džūkste.

34753. Svētu vakaru meitas sa-

ber katra sev priekšā čupiņu mie-

žu un noliek gaili vidū: pie kuras

gailis iet miežu ēst, tā tiks izpre-
cēta. [Sal. jaunsgads.]

A. Bīlenšteina man., Auru muiža.

34754. Meitas liek ziemassvētku

jeb jauna gada vakarā sāls grau-

diņu uz dzirnavām: ja rītā sāls

graudiņš ir izkusis, tad licēju to-

gad izprecēs; bet ja nav izkusis,

tad viņai vēl jāsēž. [Sal. jauns-
gads.]

A. Bīlenšteina man., 1867. g.

34755. Ziemassvētkos vāra mē-

mo putru. Vairāk meitas sataisās

kopā, katra liek tur kaut ko klāt.

Vārot un ēdot nedrīkstot ne ru-

nāt, ne smiet. Kas nu meitai pa

sapņiem pasniegs dzert, tas būs

viņas brūtgāns.
A. Bīlenšteina rokraksts, Jaunauce.

34756. Trīs meitas kopā vāra

mēmo putru, kur nedrīkst ne ru-

nāt, ne smiet. Viena jauc, otra met

sāli un trešā nobauda. Tāpat bez

runāšanas arī apēd to putru un

iet tūliņ gulēt. Kas nu pa sapņiem
dos meitai dzert, tas būs viņas

precinieks.

A. Bīlenšteina rokraksts, Puze.

34757. Trīs meitas cep kopā
mēmos pankokus, bet cepot ne-

drīkst ne runāt, ne smiet. Viena

nes ūdeni, otra miltus, trešā gādā

pannu un kurina uguni. Kas nu

nāks pankokus ēst, tas būs brūt-

gāns. Dažreiz cepot laižoties velns
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caur skursteni un nesot cepējam
dzert.

A. Bīlenšteina rokraksts, Spīss,
Zemīte.

34758. Svētu vakaru meitas cep

mēmos pantokus, kuriem vajaga
būt ļoti sāļiem. Katrai vajaga kaut

ko darīt, bet neviena nedrīkst ne

vārda runāt. Priekš gulēt iešanas

jāapēd pantoki un jāsaslapina ģī-
mis ar aukstu ūdeni. Kurš vīrietis

pa sapņiem dod ūdeni nodzerties

un dvieli muti noslaucīt, tas to

meitu apprecēs. [Sal. jaunsgads.]
A. Bīlenšteina man., Auru muiža.

34759. Ziemassvētku vakarā cep
mēmos pankokus. Jābūt trim cil-

vēkiem. Jāņem koka karote, māla

bļodiņa, jāielej trīs karotes ūdens,
trīs karotes miltu un trīs karotes

sāls, jājauc un jācep visām trim

uz reižu. Katrai jāapēd vismaz

viens pankoks. Dzert nav brīv.

Kas pa sapņiem nāk dzert dot, to

apprec.
M. Koškina, Elēja.

34760. Ziemassvētku vakarā jā-

izcep plācenītis no trim šaujam
miltu, trim Šaujām sāls un trim

karotēm ūdens un tas jāapēd; kas

nakti sapnī pienesot atdzerties,

tas apprecēšot.

O. Darbiņš, Birži.

34761. Kad ziemassvētku sest-

dienas vakarā plāceņus cep, tad

no. muldā atlikušās mīklas vaja-

ga labi sālīju rausi iztaisīt un iz-

cept. To vajaga, gulēt ejot, apēst,
tad tas, kuru mīl, pa nakti nesīs

dzert.

Skolnieku pulciņš, Jēkabpils.

34762. Ziemassvētku vakara

meitas paņem karoti miltu, karoti

sāls un drupīti ūdens, izcep plā-
ceni un apēd; naktī viņas redzēs

sapnī savus brūtgānus ūdeni pa-
sniedzot.

J. Rupjais, Asūne.

34763. Ziemassvētku vakarā

meitām jācep cebelis. Jāmet trīs

deviņas reizes milti, ūdens un

sāls. Cebelis jāizcep un jāapēd, tā

ka neviens neredz. Kurš sapnī ne-

sīs dzert, tas būs īstais.

E. Laime, Kalaņģi.

34764. Ziemassvētku sestdien

jānozog mīkla, nevienam nezinot

jāizcep un jāapēd; pēc tam, ne

ar vienu vairs nerunājot, jāaiziet

gulēt, tad sapnī redzēs savu līga-
vaini.

M. Rumpe, Tirza.

34765. Ziemassvētku vakarā

jaunai meitai vajaga paņemt siļ-

ķi un apēst to pa to laiku, kamēr

apiet trīs reiz ap istabu. Kad pēc
tam viņa nāks istabā, tad uz

sliekšņa ieraudzīs savu brūtgānu.
K. Prikne, Asūne.

34766. Ziemassvētku vakarā jā-
iet uz pirti. Pusnakti gaidot, jāie-

jauc bļodiņā rudzu karašiņa, jā-
uzliek uz kļava lapas un uz pirts
krāsns jāizcep. Karašiņa tūliņ jā-

apēd. Tas viss jāizdara priekš pus-

nakts. Pusnaktī jāņem jau valkāts

laulājamais gredzens, jāpakar sa-

vā matā un jāielaiž ūdens glāzē;
tad caur gredzenu jāskatās uz dur-

vīm. Ko redzēs ienākam, tas būs

nākošais dzīves biedrs.

E. Laime, Tirza.

34767. Ja ziemassvētku jeb jau-

na gada vakarā iet uz aku un tur

apslapina mutes lakatiņu jeb krek-

la piedurknes galu un tūliņ iet
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gulēt, pie tam ne smejoties, ne ru-

nājot, tad to nakti sapnī var re-

dzēt nākamo dzīves biedri.

J. Rubenis, Ērgļi.

34768. Ziemassvētku vai jaun-

gada vakarā jaunietim jāiemērc
rokas āliņģī un, atpakaļ neskato-

ties, jāpārnāk mājā un ne ar vienu

nerunājot jāliekas gulēt, turot ro-

kas zem mutes, tad naktī sapnī
nāks līgava klēpī sēdēt.

K. Pāvuliņa, Brīvā Zeme, 1934, 31.

34769. Neprecēti iet pie akas vai

āliņģa mērcēt piedurkni, tad iet

ar slapju piedurkni gulēt; ko redz

sapnī to izgriežam, ar to jādodas
laulībā.

S. Novickis, Ilūkste, RKr. 11.

34770. Ziemassvētku vakarā uz

slotas jāaizjāj uz aku, jāapmērcē

piedurkne un atpakaļ jājāj at-

sprēkliņ; kas naktī nākšot to no-

griezt (nožņaugt, nosusināt), tas

apprecēšot.
O. Darbiņš, Birži.

34771. Ziemassvētku vakarā jā-

pakāpj uz valātenes un jāklausās,
uz kuru pusi cirtīs malku, — uz

to pusi aizprecēs.
L. Reiteris, Lubāna.

34772. Ziemassvētku naktī pulk-
sten 12 jaunai meitai jāuzkāpj uz

bēniņiem, jānoģērbjas kailai un

jāskatās no bēniņiem zemē, tad

viņai parādīsies brūtgāns.
R. Prikne, Asūne.

34773. Ziemassvētku vakarā sa-

nāk trīs meitas kopā, katra noaun

no labās kājas kurpi un ieliek to

kādā mazgājamā traukā. Tad kra-

ta to trauku uz augšu, un kuras

meitas kurpe izlec papriekšu no

trauka, ta meita tiks vispirms iz-

precēta.
K. Priknis, Asūne.

34774. Ziemassvētku vakarā ne-

zinot zem gultas vajag salikt akas

sirobus (vaiņagus), tad gulētājs
redzēs sapnī savu līgavu smeļam

pie akas ūdeni.

I. Kažoka, Lubāna.

34775. Meitvs vai puiši, kuri

grib preceitīs, tod kū jīm vajag
darēt uz pvrmuos Zīmys svātku

dīnys naktī? Divpadsmit stunžu

naktī īt pi upis molys, ar cierveiti

izcierst lada dūbeņi un pajimt
voska sveci un viertīs tymā lada

caurumeņi kaidu desmit minūtu,

acs nanūlaizdams, tūlaik ti uz tuo

yudiņa caurumeņi tu redzeisi, ka

puiss, to sovu meiļū meitu, a ka

meita, to sovu meiļū bryuguonu.
Ka byus uz yudiņa vaiņiks, tod

dreiži byus kuozys, ka krystu re-

dzeisi, to miersi zemē.
V. Podis, Rēzekne.

34776. Ziemassvētku vakarā

pārliek par bļodu no skaliņiem
tiltu un paliek pagultē; kas sap-
nī ies pār tiltu, tas būs brūtgāns

jeb brūte.

J. Treimans, Bērze.

34777. Ja ziemassvētku nakti

paliek zem gultas bļodu ar ūdeni

un skaliņiem, tad sapņos redz

ūdeni ar laipām. Kas pār tām lai-

pām iet, tas ir meitas nākošais

vīrs.

V. Holcmane, Vandzene.

34778. Ziemassvētku vakarā

zem gultas jāliek trīs krūzītes ar

ūdeni. Visām pāri jāpārliek skali-

ņi. Kurš puisis sapņos pār skali-

ņiem pāriet un no beidzamās krū-

zītes nodzeras, tas meitu precēs.

M. Bērziņa, Vaidava.
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34779. Lai jaunava zvnuotu, kas

jū precēs, tad juonūlīk zīmas-

svātku vokorā vudiņa bļūda un

juopakar dvīls; tad varēs redzēt,

kas mozguojas, tys jū precēs.

A. Ancāns, Eglūna.

34780. Ziemassvētku naktī jā-
noliek pie gultas mutes mazgāja-
mais trauks un dvielis. Ko gulē-
dama tautu meita sapnī redzēs

pienākot mazgāties, tas būs viņas
izredzētais. [Sal. jaunsgads.]

I. Indans, Gārsene.

34781. Ziemassvētku sestdienas

vakarā jāpaliek pagultē dvielis un

mutes bļoda ar ūdeni; kas nu nāks

pa sapņiem muti mazgāt, tas būs

zīlētājas nākamais vīrs.

P. Zeltiņa, Lielvārde.

'Q4782/ Ziemassvētku naktī mei-

tai jānomazgā acis un tad ar ne-

noslaucītām acīm jāapguļas; kurš

puisis nākšot ar dvieli slaucīt, tas

precēs.
B. Blumbachs, Lībagi.

34783. Ziemassvētku vakarā jā-

ielej bļodā ūdens, jāiepilina divi

pilieni sveču tauku iekšā un jāsa-
maisa; ja pilieni saiet kopā, tad

pāris precas, ja ne, tad šķiras.
O. Mucniece, Ventspils.

34784. Ziemassvētku vakarā

jaunavām nevajaga runāt un iet

gulēt ar vienu neatpītu bizi, tad

sapnī redz brūtgānu.
A. Salmans, Balvi.

34785. Ziemassvētku priekšva-
karā uz galda jāuzliek grāmata,

spogulis un ūdens glāze. Ūdens

glāze jānoliek tā, ka var redzēt

spogulī. Pie glāzes pienāks nāka-

mais dzīves biedrs, tikai nedrīkst

viņu apskatīt.
L. Aizpurve, Lubāna.

34786. Ziemassvētku vakarā ap

pašu pusnakti meitai jāieiet atse-

višķā istabā, uz galda jāuzliek glā-

ze ūdens, kur jāiemet savs gre-

dzens. Tad jāskatās pretī noliktā

spieģelī, kur viņa redzēs savu

laimi. Ja viņa redz spieģelī zār-

ku, tad viņai būs jāmirst; ja redz

vaiņagu, tad nākošā gadā tiks iz-

precēta.
K. Priknis, Asūne.

(^4787^Ziemassvētku priekšva-
kara jāsatinas baltā palagā un jā-
iet atmuguriski pa durvīm ārā,

bet tikai nedrīkst skatīties atpa-

kaļ. Ja mirsi, tad uz jumta re-

dzēsi zārku, bet ja apprecēsies,
tad līgavaini.

L. Aizpurve, Lubāna.

34788. Jāņa dienā ņem no de-

viņējādām puķēm, no katras de-

viņi ziedi, un novij vaiņagu. Šo

vaiņagu uzglabā līdz ziemassvēt-

kiem un, svētku vakarā gulēt ejot,
liek to galvā. Kas naktī pa sap-

ņiem vaiņagu noņems, tas būs

brūtgāns.
A. Bīlenšteina rokraksts, Špiss,

Zemīte.

34789. Meitām ziemassvētku

sestdienas naktī jāliek cirvis pa-

galvī; kurš puisis nu sapnī nāks

cirvi ņemt, tas būs viņas vīrs.

P. Zeltiņa, Lielvārde.

34790. Ziemassvētku pirmo-
dienas nakti divpadsmitos meitām

vajagot ielikt ūdenī pagultē mie-

žus. Un ja sapnī kāds nākot mie-

žus ņemt, tad to meitu, kura to

sapni redzējusi, pirmo tanī gadā
izprecēšot.

A. Krūmiņa, Plāņi.

34791. Ja ziemas svētku naktī

izsēj sniegā miežus, tad sapnī
redz pļāvējus; kuram izsējēja iet

atņemt, tas viņu apprec.
A. Smilga, Gaiķi.



2108 Ziemassvētki

/34792/ Jaunavai, kura grib re-

dMJ>«avu nākamo vīru, ziemsvēt-

ku naktī jāiesēj auzas gultā; kas

sapnī nāks auzas pļaut, tas būs

īstais.

T. Dzintarkalns, Talsi.

34793. Ja ziemassvētku nakti,

gulēt ejot, zem gultas pasēj auzas,

tad sapņos redz nākamo vīru au-

zas pļaujam.
A. Gulbe, Nogale.

34794. Ziemassvētku vakarā

meitai jāber auzas pagultē un jā-

saka: „Ņem, mīļais, grāb un dod

savam kumeļam!" Kurš puisis nu

nāks sapnī tās auzas grābt, tas

būs tās meitas nākamais vīrs.

Reiz, vienai meitai tā zīlējot, rādī-

jies pavisam nepatīkams puisis,
bet tomēr iznācis, ka tas to meitu

apprecējis.
P. Zeltiņa, Latgale.

34795. Ziemas svētku naktī ie-

ber smilšu graudus un paliek

apakš gultas. Kas sapnī nāk uz-

augušo labību pļaut, tas ir brūt-

gāns jeb brūte.

R. Bērziņš, Džūkste.

34796. Ziemassvētku nakti pa-

šā pusnaktī meitai jānostājas

krāsns mutes priekšā, jānoliek

spieģelis priekšā un pakaļā, jā-
skatās plikai noģērbtai caur kāju

starpu. Tas vīrietis, ko tur ierau-

dzīs, tas to precēs.

B. Blumbachs, Lībagi.

'34
L Jāņem astoņi viena ga-

ruma diedziņi, vienu apzīmē ar

vienu mezglu, otru ar diviem:

viens mezgls nozīmē sievieti, divi

mezgli vīrieti. Nu norunā, kuru

sievieti un vīrieti sies kopā; viens

saņem cieti pa vidu visus diedzi-

ņus, otrs met ar cilpu ik pa divi

gali kopā; visus sasējis, turētājs
laiž galus vaļā un skatās, vai

mezglainie ir abi blakus; ja tā,
tad no tiem iznāks pāris; ja kāds

neapzīmēts starpā, tad ir liedzējs;

ja divi riņķi un apzīmētie katrs

savā riņķī, tad katrs citu apprec;

ja viens mezglainais atkrīt viens

pats nost, tad līgava atteic un

otrādi.

J. Treiimans, Bērze.

Dažās vietās Kurzemē

latvlršTimeitas ziemas svētku jeb

jauna gada vakarā velk no žagaru

čupas žagaru. Kad žagars ir

taisns un kupls, tad brūtgāns būs

vesels, stiprs un bagāts; kad ža-

gars ir līks un pliks, tad tas būs

slimīgs un nabags.

Latv. Avīzes, 1860, 26.

34799. Ja kura meita grib zi-

nāt, vai labs būs brūtgāns, tad

vajaga kūču dienā zem ziemas-

svētku iet pie žagaru kūļa un

vilkt žagaru; ja žagars izvilksies

gluds, tad brūtgāns būs labs, bet

ja nē, tad slikts.

J. Rupjais, Asūne.

.34800} Ziemassvētku naktī mci-

tas~zīftT brūtgānus un dara tā: pa

vienai vien pieskrien pie salmu

jumta un izvelk neskatoties vienu

rogu. Ja rogā gadoties kāds

grauds, tad meitai gadīsies ba-

gāts vīrs; bet ja roga ir tukša,

tad brūtgāns būs pliks kā zutis.

H. Skujiņš, Aumeisteri.

34801. Kurš puisis grib redzēt

savu līgavu, tam ziemassvētku

nakti jākāpj uz istabas augšas un

jāstāv aiz skursteņa — tad līgava

parādīsies.

K. Corbiks, Lielsesava.
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34802. Ziemas svētku vakaru

vajaga sagriezt mazus papīrīšus

un uz katra uzrakstīt vienu bur-

tu. Papīrīšus vajaga palikt pagal-

vī: kādu burtu izvelk pirmo, ar

tādu iesāksies mīļākā jeb mīļākās

pirmais vārds, kādu otru, ar to

pavārds.
R. Bērziņš, Džūkste.

1(4803. Ziemassvētku vakarā

meitas~~metušas eglītē vaiņadziņu.
Ja mestais vaiņadziņš palicis eg-

lītē, tad meita žigli izprecēta; cik

reiz tas nokritis zemē, tik gadu
vēl jāgaida.

K. Jansons, Plāņi.

34804. Ziemassvētku un jaun-

gada naktī liek atslēgu pagalvī,
lai brūtgāns varētu durvis atslēgt.

M. Kalniņa, Vandzene.

34805. Jo meita grib zvnuot,

kas viņu mīļuoj, tad zīmas svāt-

ku prīkšvokorā juoaizdadz svece,

juoizkuop uz grīstīm un juoīt
treis reizes nu vīna stvura uz ūt-

ru, nu ūtra uz trešu un t. t., ko-

leidz vysi styuri nabyus apstai-

guoti. Kas staiguošonas laikā pa-

saruodīs, tis byus eistais.

M. Apeļs, Stoļerova.

34806. Ziemassvētku sestdienas

vakarā ar to slotu, ar kuru esi

pēries, pulksten 12-tos naktī jā-
slauka istaba. Ja kas ienāk, tad

tas jeb tā būs tavs precinieks, jeb

līgava.
J. Jansons, Rīga.

34807. Lai zinātu, kāds būs nā-

kamais, tad ziemassvētku vakarā

vajaga pērties ar jaunu slotu un

tad to palikt pagultē. Kas pa sap-

ņiem ar to slauka, tas būšot nā-

kamais.

G. Pols, Vecgulbene.

B480&. Ziemassvētku vakarā jā-
lasoT*'nībelē Zālamāna augstā
dziesma, tad jāiet gulēt un zem

pagalvja jāpaliekot cimdu pārs.
Kurš to nakti rādīšoties sapņos,

tas būšot meitai īstais brūtgāns.
H. Skujiņš, Aumeisteri.

34809. Ziemassvētkos nosēstas

uz krēsla ar aizsietām acīm. Ja

sēdētājs uzmin, kas tam pieduras,
tad viņš drīz apprecēsies.

Z. Sniķere, Veģi.

34810. Jaunas meitas kaķi
svēra

Ziemas svētku vakarā;

Ja svērs kaķis pus-

podiņa,
Tad vess meitas šo-

ruden.
J. Mūrnieks, Kroņa-Lejas pag.

LD 33262.

VI. Nāves zīlēšana.

34811. Ziemassvētku jeb jauna

gada vakarā jāiet ārā klausīties.

Ja var dzirdēt it kā cērtam jeb

ēvelējam, tad nākamā gadā tanī

mājā kāds mirs.

J. Rubenis, Ērgļi.

34812. Ja ziemassvētku vakarā

iziet ārā un nostājas uz krustce-

ļiem, un ja tad izliekas itin kā

kādās mājās dēļus zāģētu, tad ta-

nīs mājās, kur to dzird, kāds nā-

košā gadā mirs.

K. Corbiks, Sērene.

34813. Kas ziemassvētku vai

jaungada naktī redz cilvēku pie
akas, tas to gadu nomirs.

E. Zubeckaja, Rīga.

34814. Kad ziemassvētkos sēž

pie loga un ierauga pa āru vīru

staigājot, tad drīzi saslimsi.

Z. Sniķere, Veģi.
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34815. Ja ziemassvētkos jeb

jaunā gadā ūdens bļodā skatoties

redz baltu vīru jājam, tad skatī-

tājies drīz mirs.

Z. Sniķere, Veģi.

34816. Ziemassvētku eglītei de-

got, vajaga ievērot kādu svecīti.

Ja svecīte nodzisīs ātrāki par ci-

tām, tad viņas vērotājs mirs ātrā-

ki par citiem; ja viņa degs ilgāki,
tad arī tās skatītājs dzīvos ilgāki

par citiem.

K. Corbiks, Valgunde.

34817. Ziemassvētkos, kad de-

dzina eglīti, vajaga iedomāties

katram savu svecīti; kura ilgāki

degs, tas ilgāki dzīvos.

K. Corbiks, Jelgava.

34818. Ziemas svētku eglītei
svecītes aizdegot, katram jāizvē-
las viena svecīte. Kam pirmajam

izdeg, tam pirmajam jāmirst.
L. Strute, Šķibe.

34819. Ja ziemassvētkos kāda

svece izdziest neizdegusi, tad tanī

gadā no klātesošiem viens mirs.

P. Āboliņa, Jelgava.

34820. Ja pie ziemas svētku

eglītes kāda svecīte netīšām no-

dziest, tad kāds no viesiem citus

ziemas svētkus nesagaidīs.

A. Kondrāte, Cēsis.

34821. Ziemassvētku vakarā

ūdens bļodā uz kādas lietas jāuz-
liek svece. Ja svece izdeg līdz ga-

lam, tad zīlētājam klāsies labi,

bet ja nodziest ātrāki, tad tai ga-

dā būs jāmirst.
P. Zeltiņa, Ikšķile.

34822. Ziemas svētku vakarā,

kad visi pie galda ēd, tad vienam

jāiet laukā un jāskatās caur logu.

Kurš no sēdošiem bez galvas,

tam nākošā gadā jāmirst. [Sal.

jaunsgads.]
Z. Lancmanis, Lejasciems.

34823. Kūķu dienas vakarā jā-
skatās uz sienu, kuram tur nebūs

ēnai galvas, tas mirs.

P. §~ Preiļi.

34824. Ja grib zināt, kurš nā-

kamā gadā mirs, tam jāiet ziemas

svētku vakarā, citiem vakariņas

ēdot, aiz loga skatīties. Kuru nu

no āra ierauga bez galvas, tam

būs jāmirst.
A. Bīlenšteina man. 1867. g.

34825. Ziemas svētku vakarā,

kad mājas ļaudis sēž ap galdu,

vajaga vienam iziet no istabas un

skatīties pa logu iekšā; kurš nā-

kamā gadā mirs, tas izliksies bez

galvas.
I. Indāns, Gārsene.

34826. Kad grib zināt, kurš no

mājeniekiem tai gadā mirs, tad

ziemassvētku naktī, kad visi sēd

ap galdu un ēd, jāiet ārā un pa

logu jāskatās iekšā. Ja redz, ka

kādam ēdējam trūkst galvas, tad

tam tai gadā jāmirst.
Skolnieku pulciņš, Jēkabpils.

34827. Ziemassvētku naktī jā-
iet ārā un jāskatās savā ēnā: ja
ēna ir bez galvas, tad drīz mirs.

K. Corbiks, Kroņa-Vircava.

34828. Ziemassvētku vakarā,

vakariņas ēdot, jāiet skatīties aiz

loga; kuram neesot galvas, tas to

gadu miršot.

O. Darbiņš, Birži.

34829. Kad kyuču dīnas voko-

rā saime ād vakariņas, tad kai-

dam svešam, nazvnūt, vajag vier-

tīs pa lūgu, kaidas ir cvlvāku
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ānas. Kurai ānai (susatīvam) na-

byus golvas, tys leidz godam
miers.

T. Beča, Preiļi.

34830. Kad kāds svētu vakaru

nes sveci istabā un redz kādam

ēnā divi galvas, tad tam būs jā-
mirst.

A. Bīlenšteina man., Auri.

VII. Ziemassvētki laika

zīlēšanā.

34831. Zaļi ziemas svētki, bal-

ta lieldienā.

Latv. Avīzes, 1860, 26.

34832. Ja zaļi ziemassvētki, ta**

baltas lieldienas.

Latvis, 1932, 3094.

34833. Ja ziemassvētki melni,
tad lieldienas baltas (t. i., lieldie-

nās vēl ir sniegs).

Z. Grīnberga, Sigulda.

34834. Ja melni ziemas svētki,
tad baltas lieldienas.

A. Zvejniece, Piebalga.

34835. Ja ziemas svētkos ir

pliki jumti, tad lieldienās ir balti

jumti.
P. Zeltiņa, Bīga.

34836. Ja ziemassvētki ir mel-

ni (bez sniega), tad lieldienas

būs baltas.

J. Apsalons, Sērpils.'

34837. Kāds laiks ir priekš zie-

mas svētkiem, tāds ir atkal vasa-

rā priekš Jāņiem.
P. Zeltiņa, Ogresgals.

34838. Ja ap ziemas svētkiem

auksts laiks, tad vasarā karsts

laiks.

K. Atgāzis, Nītaure.

34839. Ja priekš ziemassvēt-

kiem daudz sniega, tad priekš
Jāņiem būs daudz lietus.

E. Skarnele, Kalncempji.

34840. Ja ap ziemas svētkiem

daudz sniega, tad ap Jāņiem lie-

tus līs.

K. Biša, Rencēni.

34841. Ja pa ziemassvētkiem

dziļi sniegi, tad Jāņos gaidāms

slapjš laiks; ja sekli — Jāņos
skaists siena laiks.

A. Mencis, Puikule.

34842. Ja ap ziemsvētkiem ir

skaists laiks, tad arī ap Jāņiem ir

skaists laiks.

K. Palteris, Nītaure.

34843. Ja ziemassvētkos salst,

tad nākamu vasaru būs labs siena

laiks.

J. Vīksne, Meirani.

0> 34844. Ja ap ziemsvētkiem sa-

snieg liels sniegs, tad ap Jāņiem
būs ļoti karsts.

A. Linde, Palsmane.

34845. Ja pēc ziemsvētkiem

labs laiks, tad pēc Jāņiem arī būs

labs laiks.

M. Ezerteva, Cirsti.

34846. Ja ap ziemassvētkiem

vēl redz melnu zemi, tad ap nā-

košiem Jāņiem tā vietām būs bal-

ta no vēlīnām salnām.

Latvis, 1929, VII, 26.

34847. Cik daudz priekš zie-

massvētkiem sniega gubu, tik nā-

košā rudenī būs labības gubu.
L. Ozoliņa, Koknese.

34848. Ja priekš ziemsvētkiem

vēl nav bijis putenis, tad nākamā

rudenī klētīs apcirkņi būs tukši.

E. Argals, Naukšēni.
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34849. Ja priekš veciem ziem-

svētkiem sniegs savelk kupenas,
tad nākošā vasarā būs laba raža.

K. Palteris, Nītaure.

34850. Ja priekš ziemassvēt-

kiem sadzītas kupenas, tad nāko-

šais gads būs auglīgs.

L. Daugaviete, Smiltene.

34851. Kad priekš ziemas svēt-

kiem ir daudz sniega saputināts,
tad būs bagāta raža.

V. Eglīte, Sēja.

34852. Ja pēc ziemas svētkiem

lielas sniega kupenas, tad būs la-

ba labības raža.

Z. Akmentiņa, Lubāna.

34853. Ja ap ziemassvētkiem

slapjš un mīksts laiks, tad nāko-

šā rudenī būs slikta rudzu raža.

K. Meiers, Lubāna.

34854. Ja ap ziemas svētkiem

daudz sniega, tad nākošu gadu
kuplas druvas.

K. Biša, Rencēni.

34855. Kad priekš ziemassvēt-

kiem daudz sniega un lieli puteņi,
tad nākamo gadu sagaidāma laba

raža.

K. Pavasare, Araiši.

34856. Ja priekš ziemas svēt-

kiem lielas kupenas, tad laba ra-

ža: bet ja pēc ziemas svētkiem,

tad slikta.

V. Zvaigznīte, Zeltiņi.

34857. Ja pirms ziemas svēt-

kiem dziļas sniega kupenas, tad

būs laba siena raža.

Z. Akmentiņa, Lubāna.

34858. Ja priekš ziemas svēt-

kiem kupenas, tad nākamā vasarā

bus graudi; ja pēc svētkiem

pelavas.
E. Laime, Tirza.

34859. Ja priekš ziemas svēt-

kiem daudz sniega, tad tai gadā
daudz graudu, ja sniegi daudz pēc

svētkiem, tad daudz pelavu.

L. Rudzīte, Vijciems.

34860. Sniega kupenas priekš
ziemassvētkiem ir rudzu gubas,

pēc ziemassvētkiem pelavu gu-

bas.

Atbalss k. 1894. P. Lodziņš,

Sērpils.

34861. Ja priekš ziemassvētkiem

putina, tad tie ir nākamu gadu

graudi, bet pēc ziemassvētkiem

tie puteņi ir pelavas.

J. Sprice, Smiltene.

34862. Ja priekš ziemassvēt-

kiem ir putenis, tad ir labs gads,
bet ja ne, tad slikts.

J. Sprice, Smiltene.

0 34863. Ja priekš ziemassvēt-

kiem ir garas ledus tilkas, tad

būs bagāts gads.

V. Saulīte, Mālpils.

34864. Ja pēc ziemsvētkiem

daudz puteņo, tad nākamgadu
būs vairāk pelavu kā graudu.

V. Saulīte, Mālpils.

34865. Ja priekš ziemsvētkiem

daudz puteņu, tad nākamgadu
būs pilnas vārpas.

V. Saulīte, Mālpils.

34866. Ja pirms ziemassvēt-

kiem saputina sniega kupenas,
tad nākošu gadu daudz graudu.
Ja pēc ziemassvētkiem kupenas,
nākošu gadu tikai salmi bez grau-

diem.

K. Atgāzis, Nītaure.
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34867. Ja priekš ziemas svēt-

kiem sadzen lielas kupenas, tad

cerams labs laiks. Veci ļaudis sa-

ka: ~Priekš ziemas svētkiem tikai

graudi skrien, pēc svētkiem pela-
vas."

Atbalss k. 1894. J. Kriķis,
Starti.

34868. Gaiša ziemas svētku

nakts, tumši [t. i. pilni] šķūņi.

Latv. Avīzes, 1860, 26.

34869. Ja ap ziemassvētkiem

ceļi melni, tad būšot labi gadi.

J. Bitaks, Litene.

34870. Ja pēc ziemas svētkiem

ir slapjš laiks, tad būs vāja rudzu

raža.

S. Gūberts, 77.

34871. Ja par ziemas svētku

vai jaungada nakti redz ļoti no-

zvaigžņojušos debesi, tad būšot

auglīgs gads.
T. Dzintarkalns, Talsi.

34872. Ja ziemsvētku un jaun-

gada vakarā nav zvaigžņu pie de-

besīm, tad nebūs to gadu augļu.
0. Mucniece, Ventspils.

34873. Vējaini ziemassvētki so-

la daudz koku augļu.
L. Berkholce, Vārve.

34874. Kad ap ziemas svēt-

kiem mīksts laiks, tad ap lieldie-

nām ir daudz sniega.

Zemes Spēks, 1932, 28, 477.

34875. Ja līdz ziemassvētkiem

neaizsalst upes un ezeri, tad nā-

kamā vasarā būs bagāts zivju

gads.
Latvis, 1929, VII, 26.

34876. Eima bišu klausīties

Ziemas svētku vakarā.

Ja bitītes daiļi dzieda,

Tad būs silta vasariņa.

L. Bērziņš, Paskava, Baus-

kas apr. LD 33256.

34877. Sniega kupenas priekš
ziemsvētkiem nozīmē graudu kau-

dzes; sniega kupenas pēc ziem-

svētkiem — pelavu kaudzes.

V. Loze, Drusti.

34878. Ja no ziemassvētkiem

līdz zvaigznes dienai laiks ir

tumšs un miglains, tad visu gadu

plosīsies lipīgas slimības.

Latvis, 1932, 3094.

34879. Lieli vēji ziemas svētku

naktī vēsta sērgas un bada ga-

dus.
A. Bērziņa, Aloja.

34880. Kad ziemassvētkos vār-

tos svilpj vējš, tad nevajaga pre-

tim svilpt, citādi krampji uznāks.

V. Līce, Līgatne.

VIII. Ziemassvētki sa -

karā ar sapņiem.

34881. Ja meita redz ziemas-

svētku naktī sapnī kādu puisi vi-

ņai kreklu pasniedzam, tad tas

būs viņas brūtgāns. Ja tāpat pui-
sis redz meitu, tad tā būs viņa
brūte.

Latv. Avīzes, 1866. B. Špīss, Zemīte.

34882. Ziemas svētku sapņi jā-
liek vērā, jo viņi piepildoties. Ja

meitas sapņo par cepuri, tad jā-

gaida brūtgāns. Jāuzber arī sāls

čupiņas uz galda; kura čupiņa

pirmā izkūst, tās čupiņas bērējam

pirmajam jāmirst.

Mucukalns, Stende un Rūjiena.
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34883. Lai zinātu, kas nākošā

gada katrā mēnesī notiks, tad jā-
ievēro, ko no ziemas svētkiem

līdz triju kungu dienai katru

nakti sapnī redz; pirmo ziem-

svētku nakts sapnis piepildās jan-
vārī, otru — februārī v. t. t., tri-

ju kungu dienas nakts sapnis pie-

pildās decembrī.

E. Laime, Tirza.

ZIEMASSVĒTKU ATSVĒTE.

34884. Par ziemas svētku atsvē-

ti sauktas ziemas svētku nedēļas
darba dienas. [Sal. svētku die-

nas.]
J. Ansbergs, Ēvele.

ZIEMCIEŠI (Pirola umbellata).

34885. Ziemcieši ir tie paši, kas

meža mirtes, mētras kā brūkle-

nēm, bet lielākām, rankainām la-

piņām.
K. Pētersons, Raņķi.

ZIEPENES (Polygala amara).

34886. Kad pavasaros mazgā-

jas zilu puķīšu ūdenī, tad vasarā

nenodeg. (Pavasaros zied tādas

zilas puķītes, kuras, kad saberzē,

puto kā ziepes.)
L. Ērģelniece, Ķemeri.

ZIEPES.

34887. Ziepes vajagot vārīt jau-

nā mēnesī, tad labas izdodoties.

A. Krūmiņa, Valka.

34888. Ziepes javara jauna mē-

nesī, lai ātri nedilst.

E. Zirnītis, Lubāna.

34889. Ziepes jāvāra jaunā mē-

nesī, jo tad tās žūstot nesaraujas.
N. Dārziņa, Ranka.

34890. Ziepes jāvāra jaunā mē-

nesī; vecā mēnesī vārītās ziepes
ātri izdilst.

A. Aizsils, Lubāna.

34891. Ziepes javara jauna mē-

nesī, tad nesaraujas.

E. Laime. Tirza.

34892. Ziepes javara pilna mē-

nesī, tad tās labi iznāk.

E. Rotmane, Jaunauce.

34893. Ja ziepes vara vecā mē-

nesī, tad tās jūk ārā.

E. Zirnītis, Lubāna.

34894. Ziepes jāvāra vecā mē-

nesī, tad labāk puto.

E. Zirnītis, Lubāna.

34895. Ziepju vārīt sieviete ne-

drīkst iet mēnešziedu laikā, tad

ziepes neizdosies.

M. Hermakile, Ranka.

34896. Pie ziepju vārīšanas ne-

drīkst iet sieviete mēnešziedu lai-

kā, tad ziepes neizdodas.

V. Priedīte, Rencēni.

34897. Kad ziepes vārot, viņas

jāsauc par oļiem, tad viņas pa-

liek cietas; bet ja tās sauc par

putru, tad viņas nesarec.

P. §~ Rauna. K. Jansons, Plāņi.

34898. Ziepes vārot, podā vajag
ielikt galodiņu, tad sarecēs cietas

ziepes.
A. Kondrate, Cēsis.

34899. Pie ziepju vārīšanas ne-

vajaga aizbilst: „Ko tur vāri, put-

ru vai?" tad ziepes neizdodas.

K. Biša, Vijciems,
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34900. Ziepes vārot, nedrīkst

putas vārdu minēt, bet vārītājam

jājautā: „Kā oļi labi strādā?" tad

ziepes būs cietas kā oļi.

E. Bērziņa, Mārsnēni.

34901. Nesaka, ka ziepes va-

rās, bet saka, ka oļi strādā.

K. Jansons, Plāņi.

34902. Ziepes varot saka: „Prie-

kulieši ar oļiem brauks."

K. Jansons, Trikāta.

34903. Kad ziepes vāra, tad

nedrīkst prasīt: „Vai putru vāri?"

citādi ziepes neizdosies. Ja tomēr

kāds tā jautājis, tad jāatbild:

„Ķieģeļus situ."

M. Igaune, Galgauska.

34904. Kad ziepes vāra, tad jā-

runā tikai par ķieģeļu vārīšanu,

tad viņas labi izdodas.

J. Rubenis, Ērgļi.

34905. Ja ziepes vāra un ja ga-

dās ciemiņam tai laikā nākt, tad

ienākot tam jāsaka: „Vai ķieģe-

ļus sit?" Tad ziepes labas izdo-

das.
A. Ruciņa, Rīga

34906. Kad ziepes vāra un

atnāk ciemiņš, tad ciemiņam jā-

saka, ka atnācis ar ķieģeļiem, tad

ziepes būs cietas. Ja ciemiņš sa-

ka, ka atnācis ar biezputru, tad

ziepes būs šķidras.
E. Skarnele, Kalncempji.

34907. Ziepes vārot, jāsaka:

„Ķieģeļus sit", tad iznāk cietas

ziepes.
E. Laime, Tirza.

34908. Ja, ziepes vārot, kāds

prasa: „Ko tur dari?" Tad nevar

teikt, ka ziepes vāra, nedz arī ci-

tu ko šķidru, bet jāsaka: „Ķieģe-

ļus dauzu", jo tad tiekot cietas

ziepes.
E. Lacis Tirza.

34909. Ja gadās ieiet mājās,
kur ziepes vāra, tad jāsaka: ga-

lodiņu taisi!" Citādi vārītājs dus-

mīgs, jo ziepes iznāks mīkstas.

A. Rudītis, Jaunpiebalga.

34910. Ziepes javara katlā ar

baltu iekšu, tad tās baltākas.

E. Zirnītis, Lubāna.

34911. Ziepes vārot, podā ie-

met pus zirga pakavu, lai ziepes

pāri nekūs.
K. Jansons, Plāņi.

34912. Kad ziepes vāra, tad

katlā jāmet pakavs, jo tad ziepes
ir cietas kā pakavs.

A. Užāne, Skujene.

34913. Ziepes varot, nedod un

neatņem dievpalīgu.
K. Jansons, Plāņi.

34914. Ziepes vārot, nelaiž bēr-

nus klāt, lai bērni ziepju neno-

šļapst.

K. Jansons, Plāņi.

34915. Lai ziepes neizkūsētu,

tad jāmazgā katls no augšas uz

leju un tad jāiesviež mazgājamā

lupata, kas kādu laiciņu jāpatur.
[Sal. pods.]

O. Līde, Rauna.

34916. Tās ziepes, ar kurām

mirons mazgāts, lietā kaulu sāpju
dziedēšanai.

J. Bikša, Daugmale.

34917. Jāmazgājas ar miroņa

ziepēm (ar kurām mironis maz-

gāts), tās esot veselīgas.

E. Laime, Tirza.



34918. Ziepes, ar kurām miro-

nis mazgāts, ir derīgas zāles

ēdēm un dažādām ādas slimībām.

V. Miķelans, Asare.

34919. Kad ziepes vāra, tad va-

jag smieties, lai tās būtu baltas un

labi putotu.
A. Zahte, Bērzpils.

34920. Kad sausa laika ziepes

paliek slapjas, tad gaidāms lietus.

E. Medene, Meirani.

ZILBĀRDĪŠI (Brunella vulga-

ris).

34921. Zilbārdīši tiek lietoti pie
kakla sāpēm.

A. W. Hupel, Top. Nachrich-

ten, 1798. IV, 293.

ZILGALVJI (Melampyrum ne-

morosum).

34922. Zilgalvji tiek lietoti pie

lopu slimībām.

A. W. Hupel, Top. Nachrich-

ten, 1798. IV, 293.

ZINĀŠANA.

34923. Kas visu zina, tam drīz

jāmirst.
P. Š., Rauna. H. Skujiņš,

Smiltene.

ZINTENIEKS.

34924. Kas daudz māņu un pūš-

ļojamo vārdu zināja, to sauca par

zintenieku.

,
R. Straudovskis, Lielplatone.

ZINTĒŠANA.

34925. Zintēšana ir tas, kad

govis sazintē, lai neklīst nost.

Vienai govij izņem no ausis svied-

rus, paņem maizi, tos sviedrus

uzsvaida un iedod tai otrai govij,
tad neklīstot nost.

M. Sapats, Nīca.

ZIŅKĀRĪBA.

34926. Kas daudz grib zināt,
tas paliks ātri vecs.

K. Corbiks, Jelgava.

ZIRGA PUTNIŅŠ

34927. Kad zirgu putniņus ner-

ro, tad zirgi nīkst.

E. Zommere, Rauna.

34928. Kad zirga putniņu lig-

zdiņas posta, tad zirgi nīkst.

A. Leimane, Mārsnēni.

ZIRGA SKĀBENES (Rumex
crispus).

34929. Zirgu skābenes noder

zirgu vēdera slimībām.

R. Bērziņš, Annenieki.

34930. Zirga skābeņu novārī-

jums noder pret caureju.
P. Zeltiņa, Ikšķile.

34931. Zirgu skābene ir node-

rīga liellopiem pret caureju. Augs

līdzīgs vienkāršai skābenei, bet ir

ar ļoti bieziem ziediem. Ziedi lie-

tojami tinktūrā.

K. Celmiņš, Balvi.

34932. Zirgu skābenes dzer arī

koliera laikā, lai izsargātos no

sērgas.
A. Rozenšteine, Saldus.

ZIRGS.

I. Vispārīgi ticējumi.

34933. Dievs gribējis tikt pāri

par vienu upi un lūdzis zirgu, lai

pārnesot. Zirgs atbildējis: „Man

nav vaļas, man jāēd." Tad viņš

2116 Ziepes — Zirgs
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lūdzis vērsi, kurš tad arī paklau-

sījis un pārnesis. Tad dievs noli-

cis, ka zirgam nekad nebūšot va-

ļas, bet vēršam būšot brīvu ēst

zāli, cik patīkot.
P. S., Rauna.

34934. Velns gribējis dabūt sev

puszemes, bet dievs tik vien no-

vēlējis, cik zirgs izviļā. Tāpēc

nu velns skubina zirgus viļāties.

J. Rubenis, Ērgļi.

34935. Zirgs prasījis dievam,

ko lai šis darot pēc sējas laika.

Dievs teicis, lai sibījoties (klano-

ties), ko zirgs arī sienlaikā dara.

J. Rubenis, Ērgļi.

34936. Zirgiem dod vārdus pa-
rasti pēc viņu spalvas: bēris jeb
brūnis (bērs), sirmis, dzeltnis,

melnis, baltiņš, raibis, laucis (ar
lauku pieri). [Sal. govs.]

P. §~ Rauna.

34937. Zirgu tauta sauc par
mēmo.

J. Jansons, Plāņi.

34938. Zirgiem jātura galva
stallī uz ziemeļa jeb austruma

pusi, bet ne uz dienvidus jeb va-

kara pusi. Cūkkūti nevajaga zir-

gu stallim blakus taisīt, nedz arī

kādu cūku stallī turēt. Stallī gan

daži glabā āzi. Vistas jāsargā no

zirgu staļļa, lai viņu mēsli netiktu

pie zirgu barības. Tāpat nav labi,
ka kaķi guļ zirgam dodamā sienā

jeb salmos. Zirgiem var dot sa-

maisītus rudzu un miežu salmu

griezumus. Bet nevajaga dot zir-

giem kviešu, zirņu un auzu sal-

mus. Lai gan zirgi labprāt ēd

auzu salmus, bet no tiem viņi da-

bū slimu vēderu.

S. Gūberts, 1688.

34939. Kad zirgam sāk augt

acu kaktiņos sarkana gaļa, ko

zemnieki sauc par nagatu, tad to

vajaga nogriezt dilstošā mēnesī

un apkaisīt ar sāli.

S. Gūberts, 1688.

34940. 6. decembrī pie kādas

zemnieku mājas Vidzemē ir zirgu
labuma tirgus. Dārzā tur ir ak-

mens, no kura ne tālu mājas
saimnieks sakur uguni. Tirdzi-

nieki brauc trīs reiz akmenim ap-

kārt un nodod pie tā paša akme-

ņa savu daļu, ko saimnieks sa-

ņem.

Latv. ļaužu draugs, 1836, 71.

34941. Ja vēlas, lai zirgam bū-

tu daudz pircēju, tad tirgū nonā-

kot, zirgam jānomazgā kreisā

priekškāja un tas ūdens jādod

zirgam dzert.

F. Brīvzemnieks, 1881, VI, 204.

34942. Kad zirgu grib pārdot,
tad viņa astē jāievelk diegs ar

adatu un jāsaka: „Lai pircēji
nāk, kā pie skrodeļa!"

F. Brīvzemnieks, 1881, VI, 204.

34943. Gavēnī vajagot trīs rītus

priekš saules iet atsēsties uz bišu

stropa, satīties vienīgi palagā un

sēdēt līdz saules lēktam, tad zirgi
labi padodoties.

J. Jansons, Plāņi.

34944. Zirga ausu starpa ir

saimnieka daļa.
K. Jansons, Plāņi.

34945. Zirga uzturai tevu-tēvi

rēķināja seši vezumi siena.

H. Skujiņš, Smiltene.

34946. Ja barību sakapā ekse-

ļos, tad pusbarības vien iziet.

H. Skujiņš, Smiltene.
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34947. Tas zirgs, kam mazas

spicīgas austiņas, ir ātrs.

H. Skujiņš, Smiltene.

34948. Ja zirgs ausis tur stingri

uz augšu, tad tas ir izturīgs, ja
nolaidis — vājš.

A. Zvejniece, Piebalga.

34949. Kad zirgam ir biezas

krēpes, tad viņš ir stiprs, jo dievs

viņu dzimstot pa krēpēm glau-

dījis.
K. Lielozols. Nīca.

34950. Kad zirgs kustina apak-

šējo lūpu, viņš runā ar dievu.

J. Ķikuts, Nīca.

34951. Kuram zirgam kuplākas

krēpes, tas veselīgāks un spēcī-

gāks.
M. Raņķis, Nīca.

34952. Tas zirgs, kam kuplas

krēpes, ir stiprs.
H. Skujiņš, Smiltene.

34953. Ja zirgam garas spalvas

pie kājām, tad saka, ka tas būšot

mundrs.
M. Valts, Nīca.

34954. Ja zirgam iekšpuses mu-

te ir tīra, ta tas ir labs zirgs.

H. Skujiņš, Aumeisteri.

34955. Tas zirgs, kam tievas

kājas, ir ātrs.

H. Skujiņš, Smiltene.

34956. Tas zirgs, kam ir resnas

kājas, ir lēns.

H. Skujiņš, Smiltene.

34957. Tas zirgs, kam ir palī-
kas un spalvainas kājas, ir stiprs

zirgs. Ja zirgam ir tādas kājas,
tad saka, ka viņam ir lāča kājas.

H. Skujiņš, Smiltene.

34958. Ja zirgam kupla aste

tad tas ir stiprs zirgs.
I. Dzilna, Lubāna.

34959. Zirgam ir labi prati, kad

viņam īkši žvakš.

K. Jansons, Plāņi.

34960. Tas zirgs, kam skrienot

īkši zvakš, ir veselīgs zirgs.
H. Skujiņš, Smiltene.

34961. Ja redz raibu zirgu, va-

jagot trīs reiz iespļaut saujā un

sasist rokas, tad būs iepazīšanās.
M. Švarcbacha, Svirlauka.

34962. Ja pirmais zirgs, kuru

no rīta ierauga, ir sirms, tad do-

mātais piepildīsies.
M. Hermakile, Ranka.

34963. Ja redz kādu ar baltu

zirgu braucam, tad vajaga ko vē-

lēties, jo tad vēlēšanās piepildās.

T. Java, Palsmane.

34964. Ja tu redzi raibu zirgu,
tad vēli sev laimes, jo tās tad pie-

pildīsies.
A. Linde, Palsmane.

34965. Vēlēšanās piepildās, ja
redz raibu zirgu, trīs reizes no-

spļaujas, pie kam arī domā par

to lietu.

E. Pļaviņa, Rīga.

34966. Ja redz pa ceļu brau-

cam ar baltu zirgu, kurš ir aiz-

jūgts ar melnām širām, tad rītu

būs svētdiena.

K. Steinbergs, Skrunda.

34967. No tā ūdens spaiņa, kur

zirgs ir dzēris, nevarot dzert, tad

naktī miegs nenākot.

J. Niedre, Džūkste.
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34968. Ceļā taisoties, diviem

nav brīvu zirgu grožot, lai nelaime

nenotiktu.

Austrums, 1889, 1199. J. Ceplenieks.

34969. Kad dzer to ūdeni, kur

zirgs ir dzēris, tad miegs nenāk

pa dienu.

K. Jaunzeme, Nīca.

34970. Kad nozogot zirga asaru

un apēdot, tad nenākot miegs.

V. Ozoliņa, Laubere.

34971. Lai miegs stipri nenak-

tu, tad jāieliek acī zirga asara.

E. Laime, Tirza.

34972. Ja zirgam izrauj sarus

no astes un grib, lai viņam nesā-

pētu, tad vajag dot zirgam tos pa-
šus sarus paostīt.

A. Korsaks, Ezere.

34973. Kumeļa pieņemamo de-

ķi jākar pie bendeles, kamēr iz-

žūst, tad zirgs galvu augsti tura.

V. Spandegs, Pociems.

34974. Kad jaunam zirgam
mauc pirmo reizi sakas zemē, tad

nomet maizes kumosu zemē, lai

zirgs ierod turēt galvu uz leju,
kad viņam sakas mauc nost.

H. Skujiņš, Smiltene.

34975. Ja uzkāpj tai vietā, kur

zirgs vāļājies, tad kājas apakšas
niez.

E. Vevere, Ļaudona.

34976. Zirgam ada daudz vieg-
lāki plīst kā lopam.

H. Skujiņš, Smiltene.

34977. Jāizrauj no salmu jumta
salms jeb no stiebru jumta stiebrs

un jāiedod zirgam ar citu barību,

tad tas būs piezintēts un vairs ne-

kur nemuks.
J. Banazis, Nīca.

34978. Ja pārdod zirgu, tad pār-

devējam jāpaņem pavada ar mē-

teļa vai svārku stūri un jādod pir-
cējam, kam arī tāpat jāņem, tad

zirgs labi ies pa rokai.

V. Miķelans, Dunava.

34979. Ja saskaita 99 baltus zir-

gus, tad kurš pēc tam pirmais ro-

ku dod, ar to jāapprecas.
Z. Pūtele, Sabile.

11. Stallī vešana, baro-

šana, vārtīšanās, jūg-
šana, braukšana, kal-

šana, aršana.

34980. Kad zirgu ved jaunā jeb
svešā stallī, tad ar kreiso kāju jā-
taisa krusta zīme, lai lopiņam ne-

kas ļauns nelēktos.

J. Rubenis, Ērgļi.

34981. Ja zirgu atkal ieliek stallī

tā, ka viņam galva iznāk uz tuk-

šumiem (ziemeļiem), ta viņš pa-
liek klibs.

H. Skujiņš, Smiltene

34982. Ja zirgam tā ietaisa ste-

liņu, ka viņam galva iznāk pret

tukšumiem (ziemeļiem), ta viņš
klibā.

H. Skujiņš, Smiltene.

34983. Priekš dzegūzes kūkoša-

nas vajagot izpeldināt zirgus, tad

tie labi barojoties.
A. Zibens, Rugāji.

34984. Lai zirgi labi barotos,
tad viņiem jānoglauda muguras ar

auzām, kas silē pāri palikušas.

K. Krastiņš, Koknese.

34985. Zirgiem ar auzu izēdām

ir mugura jānoberž, tad tie ir

brangi.
P. Zeltiņa, Ikšķile.
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34986. Lai zirgi butu brangi, tad

pa Jurģiem jācep maize.

M. Veidenberga, Vecmokas.

34987. Sliktam zirgam jānober-
zē mugura ar nosistu kurmi, tad

tas drīz uzlabosies.

F. Brīvzemnieks, 1881. VI, 201.

34988. Lai būtu brangi zirgi, tad

jānoķer dzīvs kurmis un jāpaval-
kā pa tām auzām, kuras dod zir-

gam; tad kurmis jāieliek izurbtā

siles caurumā un jāaizsit ar dē-

līti. Tad zirgi ir brangi kā kurmji.
L. Dragūne, Meirani.

34989. Kad zirgi pirmo zaļi ie-

ēd, tiem dirsā tārpi metas.

J. Jansons, Plāņi.

34990. Pavasarī, pirmo reizi

ejot laukā strādāt, nevajaga zir-

gus skubināt, jo citādi tie pēcāk
bieži piekusīšot.

K. Corbiks, Kroņa-Vircava.

34991. Ja zirgs, braukt sākot,

ceļ labo kāju pa priekšu, tad būs

laime; ja kreiso, tad nelaime.

A. Vilciņš, Līgatne.

34992. Kad zirgs, vedot no

kūts, ceļ kreiso kāju pa priekšu,
tad braucot notiks kāda nelaime.

K. Corbiks, Kroņa-Vircava.

34993. Ja izbraukšanai pie dur-

vīm pievests zirgs izkārnās, tad tā

ir laimes zīme.

A. Bīlenšteina rokraksts, Zemīte.

34994. Ja braucot jeb jājot zirgs
uzreizi apstājas un neiet vairs tā-

lāk, tad saka, ka viņš redzot vel-

nu jeb kādu nelabu garu. Ja cil-

vēks grib to redzēt, tad jāskatās

pār zirga kreiso ausi. [Sal. suns.]

A. Bīlenšteina rokraksts, Gramzda.

34995. Kad arājs zirgu nojūdz,
lai ieliek arkla vērstuvi lemešu

starpā, tad zirgs labāki paēd un

atpūšas.

Atbalss k. 1892. J. Kriķis, Starti.

34996. Zirgu izjūdzot, arkls vai

ecēšas jāatstāj ar priekšu pret rīta

vai ziemas pusi, tad zirgs barojas
un ir veselīgs.

Zemes Spēks, 1932, 28, 477.

34997. Cik reiz zirgs vārtoties

apsviežas uz riņķa, tik reiz ar to

vēl var uz Rīgu aizbraukt.

P. Š., Rauna. K. Jansons, Plāņi.

34998. Zirgam jālaiž izvārtīties.

Kad zirgs izvārtās, tad viņam tas

ir tikpat, kā kad tas būtu reizi

auzas dabūjis.
H. Skujiņš, Smiltene.

34999. Ja jūdzot zirgu, pēdē-
jam piesitas kreisā kāja pie ilkss,
tad tanī dienā cilvēks būs nelai-

mīgs.
J. Pamplis, Garoza.

35000. Kamēr vīrieši jūdz zir-

gus, ar ko braukt pilsētā, tikmēr

sievietēm nav brīv vērpt, lai brau-

cējiem kāda nelaime nenotiktu.

A. Bīlenšteina rokraksts.

35001. Zirgu atjūdzot, sakas ne-

drīkst novilkt ilksīs, lai zirgam

spalva stāv gludi.
V. Spandegs, Pociems.

35002. Zirgu nojūdzot, sakas

nedrīkst novilkt, kamēr zirgs vēl

ilksīs, tad tas slinks paliek.
P. Zeltiņa, Ikšķile.

35003. Zirgam vēl ilksīs atro-

doties nevajaga sakas nomaukt, jo
tad zirgs ātri svīst.

Atbalss k. 1897. K. Kleķeris, Skujene.
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35004. Zirgam sakas jānovelk,
kad tas izvests no ilksīm, jo citādi

tas stipri svīst.

A. Pliens, Meirāni.

35005. Zirgam ilksīs nedrīkst sa-

ku nomaukt, tas zirgam neiet la-

bumā.

E. Laime, Tirza.

35006. Zirgu izjūdzot, nedrīkst

ilksis ar mešanu mest zemē, tad

jūdzējam būs neganta sieva.

P. Zeltiņa, Ogresgals.

35007. Zirgi pirmo reiz jāie-
brauc trešdienās vai svētdienās,

tad viņiem nenotiek nekas slikts.

M. Eglīte, Lugaži.

35008. Kad iebrauc jaunu zir-

gu, tad ilksīs nedrīkst sakas no-

ņemt, tad viņš stums vezumu at-

pakaļ.
P. Zeltiņa, Ikšķile.

35009. Ceļā taisoties, diviem nav

brīvi zirgu grozīt, lai nenotiktu ne-

laime.

Austrums, 1889. J. Ceplenieks,

Māņticība.

35010. Ja divi zirgam grožus

sien, tad groži braucot atnāk vaļā.

Brunava.

35011. Zirgam paugas (rīkus,

sakas) nemauc nost, kamēr tas

stāv ilkstīs (ilksīs).

R. Straudovskis, Lielplatone.

35012. Ja, zirgu jūdzot, zirgs

mēslo, tad braucējam būs laime.

J. Kasparovics, Skrunda.

35013. Kad aizjūgts zirgs priekš
braukšanas izkārnās, tad ceļš ne-

izdosies.

J. Apsalons, Sēļpils.

35014. Kad braucot kādā darī-

šanā, zirgs tūliņ kārnās, tad tanī

pašā lietā būs jābrauc vēl otrreiz.

[Sal. mirons.]
Z. Prauliņš, Aumeisteri.

35015. Kad zirgu pirmo reizi

izbrauc, tad jāvāra un jāēd brau-

cējam olas, lai būtu apaļi zirgi.

V. Spandegs, Pociems.

35016. Zirgam, braukt mācot,

no nagiem trīs šaujas mēsli jāiz-
sviež, tad zirgs top lēns.

A. Mencis, Puikule.

35017. Pie ratu riteņa nevar siet

zirgu, citādi zirgs klepo.

A. Armans, Zaļmuiža.

35018. Zirgu nedrīkst piesiet pie

riteņa, tad strādājot piekūst.

R. Straudovskis, Lielplatone.

35019. Kad zirgu pie riteņa at-

sienot, tad tas klūpot.
J. Niedre, Džūkste.

35020. Ja tēvs zirgu sien pie
durvīm, meitas nedabūs precēties.

K. Lielozols, Nīca.

35021. Pie nama durvīm nevar

siet zirgu, tad neizprec meitas.

A. L.-Puškaitis. Bērziņš, Ro-

paži. B. Daņilovs, Kacēni.

35022. Pie nama durvīm ne-

drīkst siet zirgus, tad neizprec
meitas.

J. A. Jansons.

35023. Zirgu nesēja lastagas, lai

tam plauskas neuzkristu.

D L f. 1888, 29. P. J. Rauda-

vietis, Bērzaune.

35024. Zirgi jākaļ veca mēnesi.

K. Jansons, Plāņi.
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35025. Pirmo reizi jaunu zirgu

kaļ ar neasiem pakaviem, lai viņš

neapminas.
H. Skujiņš, Smiltene.

35026. Kad vecā mēnesī zirgus

kaļ, tad naglas aug, kad jaunā —

tad ne.

V. Loze, Drusti.

35027. Ja zirgu kaļot nagla
dzied, tad ar to zirgu drīzā laikā

vedīs kādu līķi.
V. Loze, Drusti.

35028. Zirgs jākaļ veca mēne-

sī, lai pakavi ātri nediltu.

A. Dragone, Palsmane.

35029. Veca mēnesi jākaļ zirgi,
tad pakavas tik drīzi nenokrīt.

Z. Kozenkraniuse, Ainaži.

35030. Kad jaunu zirgu pirmo
reizi ved pie kalēja, tad jādod cim-

du pāra, lai zirgs mierīgi ļaujas
kalt.

E. Jēpe. Palsmane.

35031. Ka jaunu zirgu pirmo
reizi apkala, tad kalējam bija jā-
dod cimdu pārs.

H. Skujiņš, Smiltene.

35032. Kad pirmo reizi iet art,

tad vagas galā jāieliek ola, lai tai

gadā turētos brangi zirgi.
Z. Lancmanis, Lejasciems.

35033. Lai braucot uz ceļa ne-

laime negadītos, tad pirms sēžas

iekšā važās, jāaizmet zirgam ar

pātagas kātu trīs krusti priekšā
un jāteic: „Dievs augstais, stāv tu

klāt!"
B. Blumbachs, Lībagi.

35034. Lai ceļa kāds neieburtu

zirgu, tad braucot no mājām,

krusteniski ar pātagu jāiešauj zir-

gam pa muguru.
V. Miķelans, Dunava.

35035. Kad brūtei, uz baznīcu

braucot, ratos ieliek zirņu pāksti,
kurā 9 zirņi, tad zirgi ne par ko

neiet.

RKr. 6.

35036. Jūdzot zirgus braukšanai

uz kāzām, zirgam nāsīs jāiepūš
sava dvaša un ar pātagu priekš

zirga galvas jāmet krusts, tad ne-

viens nevar zirgus apturēt.

A. Done, Liepāja.

35037. Ja zirgu dzīšanai lauž

stuku vai zarus, tad nevajaga lauzt

ačgārni, tad zirgam spalvas iet

ačgārni.
A. Miglava, Rīga

35038. Ceļā arī sabrauktam zir-

gam var dot auzas, tikai jāpasaka:
~Ed, zirdziņ, šodien svētki!"

A. Zālīte, Bērzpils.

35039. Lai ceļā sabrauktam zir-

gam varētu dot auzas, vajaga pa-

sacīt: ~Ed, zirdziņ, šodien svētki!"

L. Reiteris, Lubāna.

35040. Ja zirgam pa purnu sit,

tad šļupsts paliek.
V. Hāzena, Nītaure.

35041. Zirgi ne par ko nevelk,
kad dīseles galu apsmērē ar lāča

taukiem.

RKr. 6.

35042. Kod zyrgs, vvlkdams le-

lu vazumu, pakriss, itei pīzīmēj,
ka saimineiks kū nūgaisynuos.

V. Podis, Rēzekne.

35043. Raibu zirgu ieraugot, jā-

saslapē pirksti siekalām un jābāž
kabatā, tad naudu dabūn.

L. Čapa, Rīga.
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35044. Kas sliktu zirgu grib tir-

gū izdot, tas lai izgriež sirdi dzīvai

vardei un dzīvam krupim, lai ie-

šuj tos kopā seglu viducī un ar

tiem segliem lai jāj pa tirgu ap-

kārt, tad pie izdošanas būšot laba

laime.

K. Šilings, 1832. g., Tirza.

35045. Ja, no mājas izbraucot,

zirgam nokrīt pakavs, tad nebūs

laimes.

M. Šķipsna, Gulbene.

35046. Ja zirgs sit pret zemi ar

priekšējo kāju un skatās uz ista-

bas pusi, tad kādam no tās mājas

jāmirst.

M. Klebacha, Sātiņi.

35047. Ja zirgs apstājas un ne-

kust ne no vietas, tad viņš ir ap-

burts. Viņam tad priekšā stāvot

velns un nelaižot projām. Tad jā-

ņem kāds akmenis un jāsviež par

riteņa spieķiem. Laidējam izlik-

sies, ka spieķi visi salūst; bet pa-

tiesībā salūst ļaundarim kāja* kurš

zirgu ir apbūris. Ja nu viņu neap-

žēlo burvības pretzinātājs, tad vi-

ņam jānomirst, jo cits neviens pa-

līdzību nevar sniegt.
M. Macpane, Alsunga.

35048. Kad zirgs velk pie kājām

garu salmu, tad viņš drīz sprāgs
nost.

V. Līce, Līgatne.

35049. Zirgu nedrīkstot aiz au-

sīm vest, tad zirgs nosprāgstot.

J. Skara, Jaunpiebalga.

35050. Ja zirgs piediršot savu

sili, tad tam ilgs mūžs vairs tai

mājā nebūšot. Zirgu vai nu pārdo-
šot, vai tas nosprāgšot.

K. Mežulis, Bilska.

111. Sprauslošana un

zviegšana.

35051. Kad zirgs braucot spraus-

lā, tad braucēju mājā gaida.
K. Jansons, Plāņi.

35052. Ja zirgs braucot spraus-

lā, tad tā ir zīme. ka viņu mājā

gaida.
Brunava.

35053. Ja zirgs uz ceļa sprauslo,
tad mājās gaida.

J. Melbardis, Lubāna.

35054. Kad zirgs braucot spraus-

lā —tad braucēju jau gaida.

G. Troica, Dzelzava.

35055. Kad naktī braucot zirgs

spraukšlā, tad mājnieki gaida pār-

braucam.

J. Stirna, Skrunda.

35056. Ja braucot zirgs no-

sprauslojas, tad mājā piemin.
J. Krastiņš. Irlava.

35057. Ka braucut zyrgs suoc

sprausluot, tad jau muojuos gaida.
H. Z. Valainis, Egluna.

35058. Ja braucot zirgs spraus-

lo, tad mājā domā par braucēju.
A. Bīlenšteina rokraksts, Nereta.

35059. Kad, braucot uz ciemu,

zirgs sprauslo, tad tiekot gaidīts.
R. Bērziņš, Džūkste.

35060. Kad zirgs braucot spraus-
lā, tad mājās gaida.

K. Corbiks, Jelgava. L. Aiz-

purve, Lubāna.

35061. Ja brauc uz ciemu un

zirgs sprauslo, tad tur tiek gaidīts.
M. Valtere, Tērvete.
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35062. Ja braucot zirgs zviedz

jeb sprauslā, tad mājās gaida.
K. Corbiks, Jelgava.

35063. Kad braucot zirgs spurc,

tad mājā gaida.
Z. Prauliņš, Aumeisteri.

35064. Kad zirgs ceļa sprauslo,
tad tie, pie kā brauc, gaida.

K. Corbiks, Valgunde.

35065. Kad zirgs sprausla, tad

ir laime

K. Corbiks, Līvbērze.

35066. Ja braucot zirgs trīs rei-

zes nosprauslājās, tad laba laime.

K. Kristape, Olaine.

35067. Ja zirgs sak sprauslot un

apstājas, tad tuvumā spokojas.
A. Ozole, Daibe.

35068. Ja braucot zirgs zviedz,

tad mājās gaida.
L. Strute, Šķibe.

35069. Ja zirgs zviedz, jāpiesit

pie kabatas, tad būs daudz nau-

das.
K. Corbiks, Jelgava.

35070. Kad zirgi zviedz, tad

meitām precinieki brauc.

K. Lielozols, Nīca.

35071. Zirgs nezviedz, ja tam

astē iesien akmini.

K. Jansons, Plāņi.

IV. Kaites un trūkumi.

35072. Pavasarī zirgus kvēpinā-
juši ar vilka gaļu vai kauliem. Tos

sadedzinājuši un devuši zirgam
ostīt. Tā darījuši tādēļ, lai zirgi

pazītu vilku smaku. Kvēpinātie

zirgi bijuši nikni uz vilkiem.

H. Skujiņš, Smiltene.

35073. Ja burvis nogriež zirgam
kādus krēpju sarus, tad zirgu va-

jaga apkvēpināt ar jumta salmiem,

lupatām jeb vecām vīzēm. Bet ja
burvis ir zināms, tad labāk ņemt
no viņa drēbēm kādu lupatu un

kvēpināt ar to.

F. Brīvzemnieks, 1881. VI, 204.

35074. Kad zirgus pirmo reizi

jāj pieguļā, tad tiem ar trim aiz-

dedzinātiem skaliem griež ap pur-

niem, lai vilki neietu klāt, baidī-

damies no gruzduma smakas.

A. Zālīte, Bērzpils.

35075. Lai būtu labi zirgi, tad

jāņem vistas ola un jāieliek ozola

dobumā. lelikšana jāizdara starp

Jura un Jāņa dienām.

Skolnieku pulciņš, Jēkabpils.

35076. Ka zirgs nav ilgāku lai-

ku auzas dabūjis un ka viņam at-

kal pirmo reizi auzas dod, tad tī-

ras auzas nevajaga dot, jo tad

zirgs dabū vīveles. Auzām jāpie-

jauc pelavas klāt, tad tik var dot.

H. Skujiņš, Smiltene.

35077. Slapjam sabrauktam zir-

gam nevar tūliņ, ka atbrauc mājā,
auzas dot, jo tad zirgam piemetas
vīveles.

H. Skujiņš, Smiltene.

35078. Kad, maizi mīcot, paliek
kāds piks mīklas pie rokām neno-

mazgāts, tad ar to varot zirgiem
vīveles izārstēt.

E. Zommere, Rauna.

35079. Kad zirgam ir vīveles,

tūliņ jūs skrejat pēc knīpstangām
un meklējat tos dziedzerus pie zir-

ga kakla, kniebjat un izgriežat tos,

izņemat tos putraimus.
Latv. gada grāmata, 1797, 2, 157.
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35080. Zirgam vīveles nemetas,

ja, auzas ēdot, tam cilvēks satur

rīkli, kamēr zirgs trīs kampienus

norij.
K. Jansons, Plāņi.

35081. Ja zirgam, auzas ēdot,

piemetas vīveles, tad jāskaita:

„lekš tā vārda dieva tā tēva, die-

va tā dēla un dieva tā svēta ga-

ra. lekš tā vārda Jēzus Kristus,

deviņ reiz šurp, deviņ reiz turp!"
Te jāpiemin kāda zirgam spalva,
melna, balta, sarkana jeb brūna.

Ja šā skaitīs, tad bez šaubām vī-

veles noies.
K. Miilenbacha man.

35082. Ja zirgam ir vīveles, var

arī noskaitīt tik vārdus: „Üblit,

Rublit, Rublit, Robla", krustu pie-

metot, un asins tūlīt apstāsies.
K. Miilenbacha man.

35083. Zirgam vīveles pārejot,

ja tāds, kam vīveļu vārdi, uzpra-

sot tik, kāda zirgam spalva.
J. Jansons, Plāņi.

35084. Zirgim veipotkys
[dzirksts] sīn taipat, kai džerksti,

tikai ar vācu ratiņa šņūri, vai vācu

bikšu apakli, vai ari ar vācu slū-

tys auklu.

A. Borozinska, Barkava.

35085. Zirgam kraupe jāizmaz-

gā ar zaļām ziepēm.
J. Ķikuts, Nīca.

35086. Zirgam šprejas var no-

dzīt, ja slimo vietu nomazgā ziep-
ūdenī un apmiez.

A. Aizsils, Bērzaune.

35087. Zirgiem un kumeļiem

kaņepju sēklas, arī smalki saka-

pāti mārrutki un akmens sāls,

smalkā sāls nav tik teicama, ir

derīgas zāles pret bantes tārpiem.
K. Lielozols, Nīca.

35088. Kad zirgiem ir garie zo-

bi un viņi vairs lāgā neēd, tad vi-

ņiem zobu smadzenes jāizberzē ar

sāli.

P. Zeltiņa, Ikšķile.

35089. Kad jauns zirgs pirmo
reizi met zobus, tad to zobu, kuru

viņš vispirmāk izmet, vajag atrast

un aizsviest aiz siles. Tad zirgs
nāks atpakaļ, kad to nozags vai

pārdos.
M. Ķaupelis, Nīca.

35090. Kad zyrgs mat zūbus, vī-

nu nu izmastajim vajag īdzeit si-

lē, tad zyrga nanūzags.

T. Beča, Preiļi.

35091. Slapjam sabrauktam zir-

gam nevar tūliņ, kā mājā atbrauc,

dot dzert, jo tad viņš paliek stīvs

ar kājām.
H. Skujiņš, Smiltene.

35092. Ja zirgs nav ilgāku lai-

ku dabūjis labības un tad viņam
sadod jēlus nekaltētus miežus, tad

zirgam tūliņ aizliek iekšas cieti un

zirgs beidzas nost. Tādās reizēs

zirgam jāgāž siļķu sālījums rīklē,
tas atraun iekšas vaļā.

H. Skujiņš, Smiltene.

35093. Naktī zirgu jājot lietons,

ko varot redzēt no dažām zīmēm.

Lai tas nenotiktu, tad viņi liek

apakš zirga siles sprāguša zirga

galvas kausu, ticēdami, ka tas lie-

tonus aizdzenot. Kad lietoni atro-

dot tādu galvas kausu, tad nekā

nevarot zirgam izdarīt.

P. Einhorns, 1627.

35094. Ja lietuvēns jāj zirgu,
tad tam vajaga uz muguras uzsiet

izkapti, lai lietuvēns sagrieztos.
[Sal. govs.]

V. Krieviņš, Daugmale.
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35095. Ja zirgu lietuvēns moca,

jāuzgriež uz dēļa lietuvēna krusts

un jāpieliek viņam tuvāk.

J. Ķikuts, Nīca.

35096. Ja zirgs no rīta kūtī ir

slapjš, tad vajaga uzvilkt uz dur-

vīm lietuvēna krustu, tad lietuvēns

zirgu vairs nemocīs.

K. Corbiks, Kroņa-Vircaiva.

35097. Ja zirgu moca lietuvēns,

tad to piektdienas vakarā vajaga

nopērt ar peramo slotu, apmērcētu

cilvēku mēslos, un lietuvēns būs

projām. [Sal. govs.]

V. Krieviņš, Daugmale.

35098. Ja zirgs pa nakti nosvīst

slapjš, tad tam vajag uz muguras

uzvilkt lietuvēna krustu, lai lie-

tuvēns nemoca.

M. Zariņa, Ogresgals.

35099. To zirgu lietuvēns jaj,

tāpēc viņš tā bubina.

Veca vārdnīca, no 17. g. s.

35100. Zirgus no lietuvēna glābj
ar krustiem, ko tiem uz nagiem

uzgriež.
K. Šilings, 1832. g., Tirza.

35101. Lai zirgus nemocītu lie-

tuvēns, tad uz staļļa durvīm jā-
uzvelk piecu pakšu krusts un jā-

piesit pūce.

V. Spandegs, Pociems.

35102. Ja zirgs stallī stāvot no-

svīst, tad ļauna acs to ķērusi.
P. Zeltiņa, Ikšķile.

35103. Ja zirgs trako un speras,

tad ar salmu vīkšu viņam mugura

cieti jānoslauka, jo tur ir lietuvēns

uzmeties un slaukot viņu var no-

dzīt.

A. Užāne, Skujene.

35104. Ja grib, lai zirgi nesvīst,

tad pirmo reizi kad ar, nav jāru-
mulē.

I. Dzilna, Lubāna.

35105. Zirgam, kam vēders pie-
rauts pie mugurkaula jeb tukšumi

ierauti, tam ir baušļaks.

H. Skujiņš, Aumeisteri.

35106. Tam zirgam, kam ir ie-

rauti tukšumi, ir baušļaks.

H. Skujiņš, Smiltene.

35107. Ja zirgs asinis miez, tad

viņš ar ir pārstīvēts.

H. Skujiņš, Smiltene.

35108. Tam zirgam, kam ir iz-

plēstas nāsis, tam ir baušļaks.

H. Skujiņš, Smiltene.

35109. Ja zirgam ir baušļaks,
tad tam dod saldu pienu ar su-

kuru.

H. Skujiņš, Smiltene.

35110. Ja zirgam dirsai ir odere

izgriezta uz āru, tad tas ir pār-
stīvēts.

H. Skujiņš, Smiltene.

35111. Ja zirgu pārskrien, ta

viņam paliek stīvas kājas. Tādu

zirgu stāvina tekošā ūdenī un ta

viņš paliek vesels.

H. Skujiņš, Smiltene.

35112. Ja zirgam ir kāšus, tad

viņam dod auzas ar egļu skujām,
lai kāšus mitētos.

M. Āboliņa, Aumeisteri.

35113. Priekš debesbraukšanas

dienas nedrīkst zirgu peldināt, ci-

tādi tie dabū plutas, t. i. viņu spal-
vās iemetoties balti putekļi, kas

neesot iztīrāmi.

A. Bīlenšteina rokraksts.
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35114. Kad zirgam ir lāsaina

mute, tad viņš ir niķains.
K. Jansons, Plāņi.

35115. Niķainam zirgam ir acis

ar bedri iekritušas, bet labam zir-

gam uz āru izspiestas.

H. Skujiņš, Aumeisteri.

35116. Ja zirgam iekšpuses mu-

te ir ziedaina, tad tas ir niķains

zirgs.
H. Skujiņš, Aumeisteri.

35117. Niķainam zirgam, kurš

vezumu velkot gāžas zemē, trīs

reiz jāsit ar rīksti pa kreiso pa-

slēpeņu pusi, pēc kam rīkste at-

roceņis jāiemet mežā.

K. Jansons, Plāņi.

35118. Tas zirgs, kas ausis

glauž, ka cilvēks iet tālumā, tas

ir spērīgs.
H. Skujiņš, Aumeisteri.

35119. Zyrgim astes juogrīž jau-
nā mēnesī, jo vacā mēnesī grīztas
astes slikti un lēni ataug.

V. Pilipjonoks, Asūne.

35120. Zirgiem krēpes un aste

jāgriež jaunā mēnesī, tad augs

krēpes un aste garas un kuplas.
Vecā mēnesī nogrieztas krēpes jeb
aste izdilst kā vecs mēnesis.

Atbalss k. 1894. P. Lodziņš, Sērpils.

35121. Zirgu aste un krēpes jā-
apcērp jaunā mēnesī, tad tās vē-

lāk kupli aug. [Sal. mati.]

Zemes Spēks, 1932, 28, 477.

35122. Zirgam aste un krēpes
jāgriež jaunā mēnesī, tad atkal

ātri ataug.

H. Skujiņš, Smiltene.

35123. Zirgiem krēpes un astes

jāgriež jaunā mēnesī, tad aug

kuplas un garas.

A. Skrūze, Saikava.

35124. Kad zirgam nocērp krē-

pes, tad viņam nav tik daudz

spēka.
K. Lielozols, Nīca.

35125. Zirgu priekš braukšanas

nevaiga pārbarot, jo tad viņš brau-

cot pļūtī.
H. Skujiņš, Smiltene.

35126. Ja zirgu pārstīvējot, tad

viņam trūkstot žults pušu un zirgs

esot uz pēdām beigts.
H. Skujiņš, Smiltene.

V. Zagšana.

35127. Kad jauns zirgs pastā-

vīgi ar kājām sev bedri kasa

priekšā, tad to zirgu zagļi nozags.

P. Zeltiņa, Ikšķile.

35128. Jaunam zirgam naudas

gabals jāieaudzē aiz ādas, tad vi-

ņu zagļi nezags.

P. Zeltiņa, Ikšķile.

35129. Ja zirgs nozagts, tad

pulkstenis (zvans) un iemaukti jā-
iekar skurstenī un otrā rītā, sau-

lei lecot, zirgs būs klāt.

A. L.-Puškaitis.

351,30. Kad zirgu nozog, zirga

apauši jāliek dzirnavu acī un dzir-

navas jāgriež atpakaļ, tad zaglim
ceļi sajūk un zirgu var atrast.

L. Švandere, Lubāna.

35131. Kad nozog zirgu, tad jā-

ņem nozagtā zirga sakas, tās va-

jag likt uz linu mīstamās mašīnas

un griezt mašīnu otrādi, tad zag-
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lis aizmaldīsies un iebrauks ar vi-

su zirgu mājās.
J. Zeltikalns, Lubāna.

35132. Ja nozog zirgu, tad no

nozagtā zirga pēdas, kas iemītas

zemē, jāņem sauja zemju, jāieber
dzirnavās un jāmaļ ačgārni, —

pats zaglis zirgu atvedīs atpakaļ.

V. Miķelans, Asare.

35133. Ja nozog zirgu, tad jā-

ņem nozagtā zirga apauši, jāuzliek

uz dzirnavām un tās jāgriež pre-

tējā virzienā kā parasti griež,—

zaglis atvedīs pats zirgu atpakaļ.
V. Miķelans, Rubeņi.

35134. Kad zirgs met pirmo rei-

zi zobus, tad to vajaga tikuši uz-

pasēt un tos zobus, ko atrod, ie-

dzīt zirga silē; tad, ja zirgs tiktu

tiešām nozagts, vaļām patapis, bi-

zos uz māju.

B. Blumbachs, Lībagi.

35135. Lai zirgs nozagts nāktu

atpakaļ, tad silē jāiesit kāds viņa
izmests zobs.

M. Veidenberga, Vecmokas.

35136. Ja zirgs pirmos zobus

met, tad zobi jāuzmeklē un jāie-
dzen viņa silē: ja tad kādreiz zir-

gu nozagtu vai citādi noskaustu,

tad zirgs nāks atpakaļ un apskau-
dums nepielips.

A. Kundziņa Talsi.

35137. Kad zirgu nozog, tad no

zagtā zirga astriem vienu šķipastu

jāpiesien pie pulksteņa šļakas, tad

zirgs nāk mājās.
V. Spandegs, Pociems.

35138. Zirgam asti nogriežot

nogrieztie sari jāliek apakš siles,

tad zirgu nezags, un ari ja nozag-
tu, tad viņš atskries atpakaļ.

B. Daņilovs, Kacēni.

35139. Ja pārdod zirgu un grib,
lai tas atnāktu atpakaļ, tad vajag
pie staļļa stenderes piesist viņa sa-

rus.

A. Korsaks, Ezere.

35140. Ka zirgam nogriež asti,
tad tā ar naglu jāpiesit pie sienas

turpat steliņā, lai zirgs arvien bū-

tu savā vietā ātri atpakaļ un zag-
ļu rokās ar ilgi nepastāvētu.

H. Skujiņš, Aumeisteri.

35141. Zirgam asti nogriežot, no-

grieztie sari jāliek apakš siles, tad

zirgu nezags un, ja to arī nozagtu,
tas tomēr atskries atpakaļ.

Alksnis-Zundulis, Naudīte.

35142. Ja nozog zirgu, tad jā-
izgriež no zemes viņa pēda un tā

jānoliek, tad zirgs pārnāks mājās.
A. Tidriķe, Pabažu jūrmala.

35143. Zirgs ar baltām kājām ir

dzimis pie zagļa.
V. Miķelans, Dunava.

VI. Zirgs laika zīlēšana.

35144. Kad zirgs guļ, tad gai-
dāms lietus.

M. Navenickis, Zasa.

35145. Kad zirgi stallī guļ, tad

nākošās dienās sagaidāms siltāks

laiks, sniegs kūst.

J. Vilnītis, Jumurda

35146. Kad zirgu redz guļot, tad

labs laiks.

M. Kļaviņa, Koknese.

35147. Ja ziemu auksta laika

zirgi guļ, tad būs siltāks laiks.

P. Zeltiņa, Ikšķile.
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35148. Ja zirgi ziema vairāk

guļ, tad paliks mīkstāks laiks.

R. Vucene, Lubāna.

35149. Ja zirgi pieguļa klanās,

tad līs lietus.

Brīvā Zeme, 1929, VI, 7.

35150. Ja zirgs galvu klana, tad

sagaidāms lietus.

A. Bulēne, Turaida.

35151. Kad zirgs krata galvu,
tad būs pērkons.

J. A. Jansons, Līgatne.

35152. Ja zirgs pa zemi vartas,

tad būs lietus.

V. Dzilna, Rembate.

35153. Ja zirgs guļ, tad gaidāms
atkusnis

A. Aizsils, Zilupe.

35154. Zirgi uz lietu viļājas.
M. Spilva, Druviena.

35155. Kad zirgi ziema daudz

guļ, tad būs mīksts laiks.

L. Buhts, Krape.

35156. Ja zirgi klanās, tad sa-

gaidāms lietains laiks.

V. Eizans, Beļava.

35157. Ja ziema zirgs žāvājas,
tad tas ir uz laika maiņu.

A. Aizsils, Zilupe.

35158. Ja zirgs žāvājas, tad sa-

gaidāms lietus.

A. Aizsils, Zilupe.

35159. Ja zirgi mujas (kustina

galvu no augšas uz leju, klanās),
tad būs lietus.

J. Jakāns, Bebrene.

35160. Kad zirgi ganības guļ, tad

gaidāms slikts laiks.

E. Poriete, Lubāna.

35161. Ja zirgs krāc vai spraus-

lo, tad būs lietus.

M. Sikle, Nīca.

35162. Kad zirgi viens otram

muguras kožā, tad pērkons gai-
dāms.

K. Lielozols, Nīca.

VII. Zirgs sapnī.

35163. Kad sapnī atri brauc jeb
redz zirgu skrienam, tad būs vējš.

J. Jaunsudrabiņš, Nereta.

35164. Ja sapni redz zirgus skrē-

jām, tad sagaidāms liels vējš.
K. Meiers, Lubāna.

35165. Kad sapnī zirgus ātri

brauc vai govis ganot skrien, tad

būs liels vējš.

.1. Apsalons, Seļpiis.

35166. Ja sapnī redz zirgu skrē-

jām, tad būs vējš.

J. Kalniņš, Druviena. M. Na-

venickis, Zasa.

35167. Ja sapnī redz zirgu skre-

jot, tad būs vējains laiks. ■

E. Barbaka, Rīga.

35168. Ja sapnī redz zirgus le-

cam, tad būs lieli vēji.

J. Jurjāns, Jaungulbene.

35169. Kad sapnī ar zirgiem

stipri brauc, tad tas ir lielā vējā;
kad zirgs nostājas, iekrīt grāvī v.

t. t., tad vējš nostājas.

Āronu Matīss, Bērzaune.

35170. Ja sapnī redz ar zirgu
braucot, tas nozīmē, ka būs darī-

šanas ar tiesas vīriem.

L. Ozole, Rīga.
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35171. Ja sapnī redz melnu jeb
baltu zirgu, tad dabūs nāves ziņu;
bet ja redz brūnu zirgu, tad būs

labas ziņas.
P. S., Rīga.

35172. Ja sapnī redz melnu jeb
baltu zirgu, tad kāds mirs.

V. Spandegs, Pociems.

35173. Melns zirgs sapni nozī-

mē nāves ziņu.
K. Jansons, Plāņi.

35174. Ja sapinis redz baltu zir-

gu, tad tā ir nāve.

P. Š., Rauna. J. Jurjāns,

Jaungulbene.

35175. Ja sapnī redz baltu zirgu,
tad būs nāve.

M. Zaube, Rīga.

35176. Kad sapnī redz baltu zir-

gu, tad būs nāve.

M. Erdmane, Rīga.

35177. Ja sapnī zirgs nokož de-

gunu, tad dzīve izputēs.

J. Kriķis, Starti.

35178. Ja pa sapinim zirgu pār-
dod, tad būs brūtgānā.

H. Skujiņš, Smiltene.

35179. Ja sapinis redz baltu zir-

gu, tad redzētājam būs jāmirst.

E. Brīnums, Rūjiena.

35180. Ja sapnī redz melnu zir-

gu, tad stipri saslims.

E. Everts, Oļi.

35181. Ja sapnī redz baltu zir-

gu, tad būs jāmirst.
E. Everts, Oļi.

35182. Ja sapni redz baltu zir-

gu pie loga, tad sapņa redzētājam

jāmirst.
A. Dragone, Palsmane.

35183. Ja sapnī redz zirgus
skrienot, tad būs lielas vētras, au-

kas.

A. Aizsils, Kalsnava.

35184. Ja sapnī redz zirgu skrie-

not, būs vējains laiks.

E. Laime, Tirza.

35185. Kad sapnī redz kadu jā-
jam uz balta zirga, tad tas mirst.

K. Lielozols, Nīca.

35186. Ja sapnī zirgs nojūdzas,
tad dzīve izputēs.

J. Jurjāns, Jaungulbene.

ZIRGU DIENA.

35187. Zirgu diena ir ap Tani-

sa dienu.

H. Skujiņš, Aumeisteri.

ZIRNEKLIS.

I. Sakars ar laimi.

35188. Zirnekļi gan uzjem jifti,
bet izlaiž to arī no sevis. Tā viņi
kaitē lopu barībai un arī pienam.
Lopu kūtīs viņi nav ciešami.

S. Gūberts, 1688.

35189. Ja majā ir zirnekļi, tad

mājā būs arī laime.

L. Bēķe, Madona.

35190. Ja zirneklis velk tīklu

no rīta, tad viņš auž laimi; bet ja
pie vakara, tad nelaimi.

E. Zommere, Rauna.

35191. Zirnekli, kas rāpojot pre-

tī, nevajaga sist, tad nositot savu

laimi.

E. Līdeka, Lubāna.

35192. Ja pie uguns gaismas
vakarā redz zirnekli, tad sagaidā-

ma laime.

A. Podniece, Ogre.
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35193. Ja no rīta redz zirnekli,

lad būs drīza nelaime.

A. Podniece, Ogre.

35194. Ja zirneklis no rīta uz-

krīt cilvēkam, tad tas nes laimi,

ja vakarā, tad slimību.

A. Bērziņa, Aloja.

35195. No rīta zirnekli nedrīkst

aiztikt, jo tad nelaime sagaidāma.

L. Aizpurve, Lubāna.

35196. Kas zirnekli nosit, tas

nosit savu laimi.

E. Laime, Tirza.

35197. Ja zirnekli redz priekš-
pusdienā, tad būs laime, bet ja
pēcpusdienā, tad nelaime.

M. Ķimene, Mazsalaca.

35198. Ja zirneklis iet pa sienu

uz augšu, tad būs laime, ja uz le-

ju, tad nelaime.

A. Pidriks, Sauka.

35199. Zirnekli no rīta redzēt —

laime, bet vakarā — nelaime.

L. Seržante, Aloja.

35200. Ja zirneklis ar visu pa-
vedienu nokaras priekšā, tad būs

laime.

J. Rečs, Silajāņi.

35201. Redzot zirnekli kādā iz-

cilākā vietā, sagaidāma laime; ne-

drīkst viņu nomaitāt, tad arī lai-

me būs izpostīta.
V. Slaidiņa, Drusti.

35202. Ja zirneklis velk savu

tīklu istabā, tad tas nozīmē laimi.

A. Lillenurms, Veclaicene.

35203. Ja dienasvidu redz zir-

nekli, tad tas nozīmē laimi.

X: Corbiks, Cēre.

35204. Ja zirnekli ierauga no

rīta, tad ir nepatikšanas, ja pus-

dienā — laime, vakarā — svētlai-

mība.

E. Rotmane, Jaunauce.

35205. Ja zirnekli redz priekš

pusdienas, tad nelaime, pēc pus-

dienas — laime.

V. Vintere, Matīši.

35206. Ja zirnekli redz no rīta,

tad viņš nes nelaimi, ja vakarā —

laimi.

V. Johansone, Jaunpiebalga.

35207. Kur dzirneklis mājo, tur

laimīga dzīve.

E. Metuzāls, Valmiera.

35208. Ja zirnekli ierauga va-

karā, tad būs laime, ja rītā — ne-

laime.
E. Druvnese, Irlava

35209. Ja zirneklis no rīta lai-

žas cilvēkam pretī, tad tam nelai-

me būs; ja pēc pusdienas — laime.

K. Jansons, Plāņi.

35210. Ja redz no rīta zirnekli,

tad ir nelaime, ja vakarā redz zir-

nekli, tad trešā dienā sagaidāma
laime.

E. Barbaka, Rīga.

35211. Ja zirnekli ierauga no rī-

ta, tad dienā būs rūpes, ja pus-

dienā, tad svētība, bet ja vakarā,

tad zirneklis atnes kādu laimi.

K. Corbiks, Jelgava.

35212. Zirnekli redzēt no rīta

nozīmējot nelaimi, pusdienas lai-

kā — notiks kaut kas patīkams,

ap launaglaiku — loti liels prieks

jeb pārsteigums, un vajtarā —

laime.

E. Abole, Vijciems.

35213. Kas no rīta uzceļoties

pirmo ierauga zirnekli, tam tanī

dienā nav laimes.

K. Jansons, Plāņi.
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35214. Ja redz rāpojam uz se-

vi kādu zirneklīti, tad būšot kā-

da laime.

M. Macpane, Alsunga.

35215. Ja zirneklis nolaižas cil-

vēka priekšā no rīta, tad sagaidā-
ma laime, bet ja vakarā, tad ne-

laime.

E. Šneiders, Alūksne.

35216. Ja redz zirnekli priekš-
pusdienā, tad tam, kas viņu redz,
ir nelaime, ja zirnekli redz pēc-
pusdienā, tad laime. Bet ja redz

krusta zirnekli, lai kurā laikā, tad
vienmēr laime.

K. Corbiks, Valgunde.

35217. Ja redz krusta zirnekli,
tad sagaidāma laime.

V. Rfinika, Skujene.

35218. Ja zirnekli tīklu velkot

ierauga no rīta, tad sagaidāma lai-

me, ja vakarā — nelaime.

V. Greble, Valka.

35219. Ja no rīta redz rāpojam
zirnekli, tad diena būs laimīga; ja
vakarā, — tad sagaidāma nelaime.

E. Kampare, Skrunda.

35220. Ja zirnekli redz pirms
pusdienas, tad laime, ja pēcpus-
dienā, tad nelaime.

A. Bulēne, Turaida.

35221. Ja zirnekli redz no rīta,
tad būs laime; ja vakarā, tad ne-

laime.

R. Svekre, Valka.

35222. Ja zirnekli redz no rīta,

tad laime.

M. Poriete. Lubāna.

35223. Ja redz zirnekli uz augšu

rāpjamies, tad būs laime, uz leju
— nelaime.

E. Reinbacha, Vecpiebalga.

35224. Ja vakara redzēsi zir-

nekli, tad piedzīvosi laimi.

A. Aizsils, Krustpils.

35225. Ja zirnekli redz uz va-

karu, tad slikti.
M. Poriete, Lubāna.

35226. Kad zirnekli no rīta

redz, tad laime. Kad zirnekli va-

karā redz, tad nelaime.

J. A. Jansons, Rīga.

35227. Ja rītā pie galda sēžot

no griestiem nolaižas zirneklis, tad

parītā būs laime; ja vakarā tāpat
nolaižas zirneklis, tad parītā būs

nelaime.

A. Salmans, Balvi.

35228. Ja no griestiem par gal-
vu laižas zirneklis, tad būs laime.

A. Leimane, Mārsnēni.

35229. Ja no rīta zirnekli redz,

tad laime, ja pavakarē — nelaime.

H. Šiliņa, Dobele.

35230. Ja zirnekli redz rīta

laime; vakarā — nelaime.

J. Rudītis, Jaunpiebalga.

35231. Ja zirnekli redz priekš

pusdienas, būs laime; pēc pusdie-

nas — nelaime.

V. Rimpele, Saldus.

35232. Ja no rīta redz zirnekli,

būs laimīga diena.

J. A. Jansons. Olaine.

35233. Kad zirneklis nolaižas

savā pavedienā cilvēkam uz rokas,

galvas vai kur citur, tad sagaidā-

ma laime.
H. Skujiņš, Smiltene.

35234. Ja dzeltens mazs zirnek-

lītis iepinas matos, būs liela laime.

A, Miglava, Rīga.
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35235. Kad zirnekli redzot uz

drēbēm no rīta, tad tas nozīmējot
lielas rūpes, pusdienā — laimi, va-

karā — nelaimi.
D. Dāma, Smiltene.

35236. Zirnekļa tīklus nevaja-

got postīt, lai daudz naudas būtu.

K. Jansons, Plāņi.

35237. Ja istabā ir daudz zir-

nekļu un istaba ir piestaipīta ar

zirnekļu tīkliem, tad saimnieks ir

bagāts; bet ja istabā nav zirnekļu,
tad saimnieku tura par nabagu.

A. Smagars, Ludza.

35238. Ja zirneklis tīklā laižas

uz zemi, tad būs nelaime; bet ja uz

augšu, tad laime.

M. Vennere, Strenči.

35239. Kur dzirneklis un circe-

nis mājojot, tur esot laimīga dzī-

ve.

E. Metuzals, Turaida.

35240. Zirnekli nedrīkst nospiest,

jo tad nospiežot arī savu laimi.

M. Macpane, Alsunga.

35241. Kad zirnekli nosit, tad

tuvojas nelaime.

V. Saperovs, Vecpiebalga.

35242. Visus zirnekļa tīklus ne-

vajag izslaucīt no istabas, jo tad

arī laimi aizslaukot prom.

O. Jaunslaviete, Alsviķi.

11. Precinieku zīlēšana.

35243. Ja zirneklis jaunas mei-

tas istabas logā velk tīklu, tad tā

meita drīz būs līgava.
E. Eglīte, Jelgava.

35244. Ja saulītei noejot redz

zirnekli tīklā guļot, tad to gadu

apprecēšoties.
H. Krastiņa, Valmiera.

35245. Ja istabā ir savilkts ļoti
daudz zirnekļu tīklu, tad tanī ga-

dā viena meita no mājas tiks iz-

precēta.

M. Šķipsna, Gulbene.

35246. Ja istabā, kur meitas dzī-

vo, ir kāds zirnekļa tīkls, tad mei-

tai būs jāiet drīz pie vīra.

M. Breikša, Līgatne.

35247. Kad zirneklis izvelkot

savu tīklu virs vai pie gultas, tad

tas nozīmējot brūtes šleijeri, un

gultas īpašniecei vai īpašniekam
būšot drīz kāzas.

D. Dama, Smiltene.

111. Vēstules zīlēšana.

35248. Kad zirneklis uz drēbēm

uzrāpjas, tad gaidāma vēstule.

K. Corbiks, Jelgava.

35249. Ja zirnekli redz no rīta,

dabūs vēstuli.

V. Rimpele, Rīga.

35250. Ja zirneklis nolaižas

priekšā, būs vēstule.

J. Zvaigzne, Rēzekne.

35251. Ja zirneklis uzkrīt uz

drēbēm, tad drīzumā saņems vēs-

tuli.

K. Meiers, Lubāna.

35252. Kad zirneklis nolaižas

priekšā, tad gaidāma vēstule.

M. Brante, Ainaži.

35253. Ja zirneklis tekā pa ro-

ku, tad vēstule gaidāma; ja pa la-

bo, tad laba vēsts, ja pa kreiso —

slikta.

Z. Kozenkraniuse, Ainaži.

35254. Ja zirneklis pārskrien
kādam cilvēkam pa neaizklātu
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miesas daļu, tad viņam sagaidāma
vēstule.

E. Brīnums, Rūjiena.

35255. Ja lasot uz grāmatas uz-

krīt zirneklis, tad dabūs vēstuli.

E. Vīķele, lecava.

35256. Ja lasot uz grāmatas uz-

krīt zirneklis, tad lasītājs saņems

vēstuli.
L. Rone, Ikšķile.

35257. Ja zirneklis laiž savu pa-

vedienu no griestiem uz galdu, tad

būs kāda jauna ziņa.
E. Argals, Naukšēni.

35258. Ja zirneklis laiž savu

diegu no griestiem uz galda, tad

būs kāda jauna ziņa.

J. Jansons, Rīga. A. Mūrniece, Cēsis.

IV. Daža d i maņ i.

35259. Zirnekli nedrīkst nomai-

tāt, jo tas nes svētību.

K. Lielozols, Nīca.

35260. Zirnekļus nedrīkst sist,

jo tie ir svēti un ienes mājā svē-

tību

L. Rone, Ikšķile.

35261. No rīta nevar zirnekli

sist, tikai uz vakaram.

P. Zeltiņa, Rīga.

35262. Kod ziernaklis nūkriss

taišņi uz cylvāka, tod itei pīzīmēj,

ka tam cylvākam byus dreiži jau-

nys drābis.

V. Podis, Rēzekne.

35263. Ja zirneklis nolaižas uz

rokas vai galvas, tad sagaidāma

dāvana.

J. Zvaigzne, Rēzekne.

35264. Jo zierneklis nūsalaiž uz

rūkas vai golvas, tad byus duo-

vana.

V. Pilipjonoks, Asūne.

35265. Ja zirneklis rudeņos tī-

rumā daudz tīklu savilcis, tad

slapjš sējas laiks gaidāms.

A. Bērziņa, Aloja.

35266. Kad zirnekļi no rīta sau-

lītē savelk pulku tīklu, tad to die-

nu ir laba rudzu sēja.

H. Skujiņš, Smiltene.

35267. Ja zirnekli redz uz aug-

šu rāpjoties, sagaidāms pārstei-

gums.
S. Dunkule, Jaunauce.

35268. Ja trīs zirnekļi lien pa

griestiem, tad kāds mirs.

A. Aizsils, Zilupe.

35269. Ja rīta redzēsi zirnekli,

tad piedzīvosi bēdas.
A. Aizsils, Krustpils.

35270. Zirnekļus nedrīkst no-

maitāt, tad lopi nīkst.

A. Leimane, Mārsnēni.

35271. Ja zirnekļus nomaitā, tad

nīkst lopi.

A. Leimane, Mārsnēni. H. Drav-

niece, Alūksne.

35272. Ja zirnekli nosit, tad ai-

tas sprāgst.
L. Karkliņš, Elēja.

35273. Kad zirnekļi savilkuši

daudz tīklu, tad laba zivju zveja.
A. Vilciņš, Līgatne.

V. Zirneklis laika zīlē-

šanā.

35274. Ja zirnekļa tīkla pave-

dieni ir gari un agrā rītā rasai-
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ni, tad dienā būs labs laiks; bet ja

pavedieni ir īsi, tad var gaidīt
lietu.

P. š., Rīga.

35275. Ja zirneklis skraida pa

savu tīklu, tad būs lietus.

K. Corbiks, Kroņa-Vircava.

35276. Ja uz lauka ir daudz zir-

nekļa tīklu, tad gaidāms sauss

laiks.

A. Zaķe, Drusti.

35277. Ja vasarā ar zirnekļa
tīkliem nostaipītas pļavas, gaidāms
sauss laiks.

K. Kristape, Olaine.

35278. Ja zirnekļi izvilkuši sa-

vus tīklus uz rugājiem vai citur,

tad būs jauks laiks.

J. Krastiņš, Irlava.

35279. Ja mežā savilkts daudz

zirnekļu tīklu, tad ilgāku laiku būs

sausi laiki.
V. Greble, Kalnamuiža, Valkas apr.

35280. Ja zirnekļi savilkuši tīk-

lus zālē un kokos, tad būs sauss

laiks.
L. Zvirbule, Jaunlaicene.

35281. Ja zirnekļi daudz tīklu

savilkuši, tad būs sauss laiks.

V. Putra, Kalsnava. V. Zvaig-
znīte, Zeltiņi.

35282. Ja lauks pārklāts ar zir-

nekļa tīkliem, tad būs sauss laiks.

A. Bulēne, Turaida.

35283. Ja pret vakaru ir zālē

staipēkļi [zirnekļu tīkli], tad būs

labs laiks.

A. Salmans, Balvi.

35284. Kad zirnekļi ir kokos sa-

vilkuši riteņa veidīgus tīklus, tad

vasarā būs sauss laiks.

K. Bika, Gaujiena.

35285. Kad rudzu rugājos ir

daudz zirnekļu tīklu, tad būs ilgi
sauss laiks.

P. Zeltiņa, Ikšķile.

35286. Zirnekļu tīkli lido rude-

nī pa gaisu uz sausu laiku.

K. Jansons, Plāņi. P. Š., Rauna.

35287. Zirnekļi velk tīklus, būs

labs laiks.

M. Alksnis, Skultes jūrmala.

35288. Ja vasarā zirnekļu tīkli

uz krūmiem un kokos, tad būs lie-

tus; ja uz zāles, tad — skaists

laiks.

A. Tidriķe, Pabažu jūrmala.

35289. Ja zirnekļu tīkls ir aiz

loga, tad būs slikts laiks.

A. Miglava, Rīga.

35290. Kad zirneklis guļ tīkla

vidū, tad gaidāms labs laiks. Kad

zirneklis guļ tīkla malā, gaidāms
lietus.

A. Kabuce, Bulduri.

35291. Ja zirneklis guļ tīkla vi-

dū, tad būs labs laiks; ja tas pa-

slēpies kur ārpusē, tad būs slikts

laiks.

A. Salmāns, Balvi.

35292. Ja zirneklis guļ tīklā, tad

gaidāms slikts laiks, ja staigā ap-
kārt, tad saulains.

R. Svekre, Valka.

35293. Kad zirneklis sēd sava

tīkla vidū, tad būs lietus; kad viņš
iziet no tīkla ārā, tad būs sien-

laiks.

St. Kokins, Egluna.

35294. Ja zirnekļi staigā visur

redzami, tad sagaidāms auksts

laiks.
V. Zvaigznīte, Zeltiņi.
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35295. Kad ziema uz sniega at-

rod zirnekli, tad būs atkusnis.

Z. Lancmanis, Lejasciems.

35296. Ja zirnekļi rosīgi auž tīk-

lus, tad būs skaists laiks.

E. Argals, Naukšēni.

35297. Ja zirnekļi čakli ārā auž,

tad pastāvēs jauks laiks, bet ja tie

savus tīklus sarausta, tad būs

slikts laiks.

A. Bērziņa, Aloja.

35298. Ļoti gari tīkla pavedie-
ni zīmējas uz ilgu jauku laiku. Ja

zirneklis laiski auž savu tīklu, tad

ir lietus gaidāms. Ja lietum līstot

zirneklis arvien vēl auž tīklu, tad

drīz būs labs laiks.

P. §~ Rīga.

35299. Kad lauki noplēkājuši ar

zirnekļa tīkliem, tad būs jauks
laiks.

J. Stirna, Skrunda.

35300. Ja zirnekļi auž daudz

tīklus starp kokiem vai zāli, —

būs vēss laiks.

M. Rullē, Lubāna.

35301. Kad zirneklis guļot tīk-

la vidū, tad būšot labs laiks.

A. Lace, Lubāna.

35302. Ja zirnekļi no rīta ista-

bā saauduši tīklu, būs jauks laiks.

Fr. Prūsis, ViTbi.

35303. Ja no rīta redz mazo zir-

neklīti velkamies no augšas uz le-

ju, tad tanī dienā labi ies.

E. Laime, Tirza.

35304. Kad zeme novilkta ar

zirnekļu tiklām, gaidāms slikts

laiks.

L Mennika, Ainaži.

35305. Kad zirnekļi novelk tīk-

lus, būs jauks laiks.

E. Melbikse, Virbi.

35306. Ja daudz zirnekļa tīklu

uz lauka, tad būs labs laiks.

V. Eizans, Beļava.

35307. Ja zirneklis neguļot tīk-

lā, tad gaidāms slikts laiks.

H. Gulbe, Burtnieki.

35308. Kad zirnekļi velk tīklus

pa sētām, tad ilgi būs jauks laiks.

A. Baidekalns, Vidzeme.

35309. Kad zirneklis cītīgi auž,

tad gaidāms jauks laiks.

K. Zvirgzdiņa, Trikāta.

35310. Uz sausu laiku ir pilna
zāle ar zirnekļu tīkliem.

E. Elksnītis, Ikšķile.

35311. Ja vakaros daudz tīkliņu

pa zemi velkas, tad būs labs laiks.

L. Bulīts, Krape.

35312. Ja zirnekļi taisa lielus

tīklus un izvelk labi garus, tad

sagaidāms jauks laiks.

A. Biedriņa, Alūksne.

35313. Ja no rīta purvos ir

daudz ripveidīgu zirnekļu tīklu,

tad sagaidāma saulaina diena.

Z. Grīnberga, Sigulda.

35314. Kad zirnekļi tīklo kokus

un zāli, tad gaidāms jauks laiks.

G. Stankeviča, Dzelzava.

35315. Ja krūmos daudz zirnek-

ļu tīklu, būs jauks laiks.

H. Dravniece, Alūksne.

35316. Vētras un vēji sagaidā-

mi, kad gaisā lidinājās zirnekļu
tīkli.

A. Zvejniece, Lubāna.
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35317. Ja zirnekļi auž tīklus, tad

ilgi gaidāms jauks laiks.

A. Zvejniece, Lubāna.

35318. Ja zirnekļi paši saplosa
savus tīklus, tad gaidāms negaiss
un vētra.

H. Andersons, Antiņciems.

35319. Ja zirneklis pa nakti

daudz tīklu pievilcis, tad tai dienā

ir labs laiks.

A. Šeitiņš, Taurene.

35320. Ja pa gaisu peld balti un

gari zirnekļtīklu pavedieni — būs

skaists laiks.

J. Austrums, Krape.

35321. Ja zirneklis guļ savā tīk-

lā un ir mierīgs, — būs slikts

laiks.

J. Austrums, Krape.

35322. Kad zirneklis neguļ tīk-

lā, bet noslēpies, tad gaidāms jauks
laiks.

M. Sikle, Nīca.

35323. Kad zirneklis guļ tīkla

malā, tad gaidāms slikts laiks.

A. Cimemane, Nīca.

35324. Ja zirneklis tup lizda,

tad būs lietus.

K. Lielozols, Nīca.

35325. Kad zirnekļa tīkli iet pa

gaisu, tad būs labs laiks.

K. Lielozols, Nīca.

35326. Kad zirneklis paslēpjas

savā tīklā, slikts laiks.

K. Lielozols, Nīca.

35327. Ja tīkliņi iet pa gaisu,

gaidāms jauks laiks.

K. Lielozols, Nīca.

35328. Ja zirneklis guļ tīkla vi-

dū, tad gaidāms jauks laiks.

K. Lielozols, Nīca.

35329. Ja dzirnēklis velk tīklu

no griestiem uz leju, tad būs slikts

laiks.

K. Lielozols, Nīca.

35330. Ja dzirnēklis velk tīklu

uz augšu, tin kopā, tad būs labs

laiks.

K. Lielozols, Nīca.

35331. Kad tīteņi laižas pa gai-

su, tad būs jauks laiks.

K. Lielozols, Nīca.

35332. Ja zirneklis guļ tīklā, tad

būs slikts laiks; ja paslēpies, tad

labs laiks.
K. Lielozols, Nīca.

35333. Kad zirnekļi pievelkot
viscaur tīklus, tad būšot sauss

laiks.

K. Skujiņš, Smiltene.

35334. Ja ap launaga laiku ze-

me ir apklāta ar zirnekļu pave-

dieniem, tad otrā dienā būs labs

laiks.

K. Jaunzeme, Nīca.

35335. Ja zirneklis pa pusdie-
nas laiku stāv savā tīklā pašā vi-

dū, tad otrā dienā būs slikts laiks.

K. Jaunzeme, Nīca.

35336. Ja zirnekļi daudz tīk-

lus auž, tad vēl ilgi jauks laiks.

E. Līdeka, Lubāna.

35337. Ja zirnekļa tīkli iet pa

gaisu, tad būs sauss laiks.

R. Vucene, Lubāna.
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35338. Ja zirneklis guļ sava

tīklā, tad gaidāms labs laiks.

A. Aizsils, Lubāna.

35339. Kad zirnekļu tīkli skrej

pa gaisu, tad būs sauss laiks (pa-
tiesībā: ne tīkli, bet austie tīklu

pavedieni).
A. Aizsils, Lubāna.

35340. Ja zirnekļu tīkli iet pa

gaisu, tad būs saulains un sauss

laiks.

V. Kalniņa, Burtnieki.

35341. Kad zirneklis nāk no

sava cauruma ārā, tad būs jauks
laiks; bet kad tas saraujas un

lien savā pilī iekšā, tad būs ne-

jauks lietains laiks.

Latv. Avīzes, 1858, 76.

35342. Kad zirnekļi steidzīgi
auž tīklu, tad ir lietus gaidāms.

Brīvā Zeme, 1929, VI, 7.

ZIRNEKĻA TĪKLI.

35343. Kad tīteņi iet pa gaisu,
tad gaidāms lietus.

J. Laņķis, Nīca.

35344. Kad tīteņi iet gar zemi,

tad gaidāms sauss laiks.

J. Laņķis, Nīca.

ZIRŅI.

I. Zirņu pardabīgas

īpašības.

35345. Ja atrod zirņu pakstu
A ar deviņiem graudiem un noliek

to nevienam nezinot paslieksnē,
tad var būt drošs no visām nelai-

mēm.

K. Jansons, Plāņi.

35346. Ja uziet vienā pākstī

deviņus zirņus, tad zirņi jānoliek

paslieksnē, un kas pirmais pār-

ies, tam būs laime.

K. Corbiks, Blīdiene.

35347. Kad zirņa pāksti dabūn

ar deviņiem graudiem, tad tajā

gadā dabūn precēties.

M. Auziņa, Rīga.

35348. Ka vasarā izvāra zirņus
ar visām pākstīm, tad tādu pāk-
sti, kam 9 graudi, jānoliek zem

sliekšņa; kas pirmais pār sliek-

sni nāks, tas sapirdīsies.
Penkule.

35349. Ja pie zirņiem cd maizi,
tad aizmirst pātarus.

A. L.-Puškaitis. V. Saperovs,

Vecpiebalga. M. Sikle, Nīca.

Bērziņš, Ropaži.

35350. Kad pie zirņiem ēd

maizi, tad aizmirst pātarus.

K. Lielozols, Nīca.

35351. Pie zirņiem nedrīkst

maizi ēst, tad nevar iemācīties

pātarus.
K. Lielozols, Nīca.

35352. Ja pie zirņiem cd mai-

zi, tad pātarus aizmirst.

J. A. Jansons.

35353. Zirņus ēdot nedrīkst

maizi klāt ēst, tad pātari sajūk.

E. Rotmane, 65 g. v., Jaunauce.

35354. Ja zirņus cd ar maizi,

tad pātari jūk.
T. Dzinfarkalns. Talsi.

35355. Kad bērni cd pie sau-

siem zirņiem maizi, tad jūk pā-
tari.

B. Blumbachs, Lībagi.



Zirņi 2139

35356. Bērniem nevajaga ļaut

pie zirņiem ēst maizi, jo tad tie

nemāk grāmatu.
J. Krastiņš, Irlava.

35357. Nevajag Jaut bērniem

pie zirņiem ēst klāt maizi, tad

esot grūta galva.
E. Kanvpare, Skrunda.

35358. Mazi bērni nevar ēst pie

zirņiem maizi, tad ātri visu aiz-

mirst.

R. Bērziņš, Džūkste.

35359. Neiesvētītiem bērniem

nav brīv pie sausiem zirņiem
maizi ēst, tad mākot labi pāta-

rus.

.1. Niedre, Džūkste.

35360. Sausus zirņus vakarā

nevajaga ēst, jo tad pa nakti mo-

ka ļauni gari.
M. Breikša, Līgatne.

35361. Kas zaļus zirņus cd, tam

iesna metas.

K. Jansons, Plāņi.

35362. Kad ēd pusvārītus vai

izmērcētus zirņus, tad dabū ies-

nas.

G. Stankeviča, Taurupe.

35363. Nedrīkst ēst daudz iz-

mērcētu zirņu, jo tad metas ies-

nas.

E. Jēpe, Palsmane.

35364. Ja zirņi augdami liecas

uz āru, tad tanī gadā būs laime,

ja neaug, tad būs nelaime.

A. Skuja, Vestiena.

35365. Ja zirņi augdami zveļas

uz ežmaļa, tad tie rudenī neno-

sals.
L. Prūse, Vecpiebalga.

35366. Kad zirņi sakrituši, tad

nākošā vasara nebūs auglīga.
J. Stirna, Skrunda.

35367. Ja zirņi līkst uz ārpusi
— garš rudenis; uz iekšu — ag-

ras salnas.

J. Rudītis, Jaunpiebalga.

35368. Cūkas neņem kuiļus un

govis vēršus, ja tām zirņus dod.

K. Jansons, Plāņi.

35369. Ja ēdot raibā cimdā

ber zirņus, tad aitām ir lāsaini

jēri.
K. Corbiks, Svēte.

35370. Kas zirņus cimdos nes,

tam raibi jēri padodas.

E. Bērziņa, Mārsnēni.

35371. Ja pirkstaina cimda nē-

sā zirņus, tad raibi jēri.
A. L.-Puškaitis.

35372. Kad zirņus ieber cimda

un iet uz klēti, tad esot raibi jēri.
T. Dzintarkalns, Talsi.

35373. Ja sēklai citam zirņus
aizdod, tad nevajaga svērt, citādi

pašam nepadodas.
A. Bērziņa, Aloja.

11. Sēšana.

35374. Mitrā zemē zirņi ātri

pārgrozās, tādēļ vienu gadu tos

sēj miežu, otru gadu rudzu rugā-

jā. Zirņus nekad nesēj jaunā

gaismā, bet kad mēness ir vienu

jeb div dienas dilis. Ja zirņus sēj
dienvidus vējā, tad tie ir tārpaini;

ja tos sēj ziemeļa vējā, tad viņi top

naglaini, cieti.

S. Gūberts, 1688.

35375. Zirņi jāsēj pilnates [pil-
nā mēnesī], tad tiem būs daudz
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pākšķu. Kad pākstis jau labi pa-

augušas, tad zirņi vispirms jā-

rauga [ēst] vīrietim. Ja gadās sie-

vietei pirmai paraudzīt, tad zirņi
tai gadā būs tārpāti, pilni tārpu.

V. Kancans, Asare.

35376. Labākais zirņu sējamais
laiks ir tad, kad zeme rādās cau-

rumaina (laikam slieku izlož-

ņāta).
V. Kancans, Asare.

35377. Tanīs rītos, kad sliekas

zemi saurbušas mazās čupiņās,

jāsēj zirņi.
E. Laime, Tirza.

35378. Zirņi jāstāda pillā mē-

nesī un piektdienā.

L. Bičole, Zaļenieki.

35379. Ja zirņus sējot divi ga-

di vienā tīrumā, tad otru gadu

zirņi neaugot.
H. Skujiņš, Smiltene.

35380. Kur zirņus grib sēt, tur

gavēnī jāuzved viens vezums

mēslu.

K. Jansons, Plāņi.

35381. Zirņus priekš sēšanas

caur zirga sakām izber, lai tārpi
un putni tos neēd.

K. Jansons, Plāņi.

35382. Zirņu aparamā laikā

nedrīkst griezt muguru pret ark-

lu, tad tie augot netīri, tārpaini.

G. Pols, Bauska.

35383. Kad zirņus sēj, tad sē-

jējam jāsalasa savā cepurē mīk-

sti zirga mēsli, cepure ar mēsliem

jānes rokā, maiss ar zirņiem uz

muguras. Tīrumā jāizkaisa pa-

priekšu no cepures mēsli, tad jā-

sej zirņi, lai tie izaugtu labi un

vārītos mīksti.

E. Zommere, Rauna.

35384. Zirņu sējējam jāģērbjo-
ties noskrandājušās drēbēs, tad

izaugot ražīgi, skaraini zirņi.
A. Vaskis, Tukums.

35385. Kad zirņus sēj, tad jā-
uzvelk nolāpītas biksas, lai zirņi
būtu skaraini.

J. Cinovskis, Snēpele.

35386. Zirņi jasej tai nedēļas
dienā, kurā rudenī bija sarma.

M. Navenickis, Zasa.

35387. Kurā nedēļas dienā uz-

krīt pirmais sniegs, tai nedēļas
dienā pavasarī jāsējot zirņi, jo
tad tie labi paaugot.

H. Skujiņš, Smiltene.

35388. Zirņi jāsēj tanī dienā,

kurā uzkrīt pirmais sniegs; piem.,

ja sniegs uzkrīt piektdienā, tad

arī zirņi jāsēj piektdienā.

I. Jansons, Īle.

35389. Zirņi jāsēj tanī dienā,

kurā sāk snigt pirmais sniegs. Ja

sniegs sāk snigt trešdienā, tad

nākamā pavasarī zirņi jāsēj treš-

dienā, jo tad zirņi ļoti mīksti iz-

vārās.

J. Rikša. Daugmale.

35390. Pavasarī zirņi jāsēj ta-

nī dienā, kurā rudenī sāka snigt

sniegs, jo tad zirņi ļoti mīksti

izvārās.

V. Krieviņš, Daugmale.

35391. Zirņus nevar sēt zivju
dienās, jo tad nav skaraini, bet

jāsēj skarpju dienās, tad zirņi

aug skaraini.

K. Corbiks, Ozoli.
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35392. Kad svaru dienas sej zir-

ņus, tad tie ir smagi un labi.

K. Lielozols, Nīca.

35393. Zirņi jāsēj tai dienā, ku-

rā nav skaņās „r", tad viņos ne-

metas tārpi.
K. Jansone, Olaine.

35394. Zirņi jāsēj tai dienā, ku-

rā nav burta „r", tad zirņos neme-

tas tārpi.
M. Greize, Dole.

35395. Zirņi jāsēj pāru dienās

(otrdien, ceturtdien, sestdien), tad

tie labi padodas.
Blate, Lielstraupe.

35396. Zirņi un pupas jāsēj uz

nedēļas galu, labāk sestdienā, bet

ne nedēļas sākumā, sevišķi pirm-
dienā, lai pākstīs būtu daudz

graudu.
P. Š.. Rauna.

35397. Zirņi jāstāda uz nedēļas

beigām, tad aug pākstaini.

M. Eglīte, Vijciems.

35398. Pupas un zirņi jāsēj ne-

dēļas beigās, tad daudz ziedu,

daudz pākšu un katrā pākstī sep-

tiņi graudi.
E. Gaile, Trikāta un Rūjiena.

35399. Kad pirmdien sējot zir-

ņus, tad tie esot tārpaini.
K. Streidiņš, Velki.

35400. Zirņi un pupas jāsēj
tad, kad nedēļas dienu skaits ir

5, 4, 6, jo tad stāds aug žuburai-

nāks un pākstīs lielāks skaits zir-

ņu vai pupu.
A. Užane, Skujene.

35401. Lai zirņi vārītos mīksti,

tad viņi jāsēj sestdienas vakarā

pēc saules rieta.

V. Amoliņa, Olaine,

35402. Zirņi jasej simtā diena

pēc jauna gada, tad labi izdodas.

M. Zariņa, Ogresgals.

35403. Zirņi labi padodas, ja
tos sēj simtā dienā pēc jaunā

gada.
Brīva Zeme, 1933. 5. janv.

35404. Zirņi jasej sestdiena, jo
tad ir pilnas pākstis.

V. Greble, Kalnamuiža, Valkas apr.

35405. Zirņi jāsēj sestdien, tad

esot pilnas pākstas: vismaz seši

zirņi katrā. Ja sēj nedēļas pir-

majās dienās, tad pākstā viens

jeb divi zirņi.
P. Kļaviņš, Jumurda.

35406. Zirņi jāsēj sestdien, tad

katrā pākstī ir seši zirņi.
E. Laime, Tirza.

35407. Zirņi jāsēj piektdien

pīkst. 6-os vakarā, tad tārpi ne-

metas.

E. Laime, Tirza.

35408. Zirņi jāsēj lapu diena.

E. Laime, Tirza.

35409. Zirņi jāsēj nedēļas pir-
mā vai pēdējā dienā, lai būtu pil-

nas pākstas.
E. Bērziņa, Mārsnēni.

35410. Ja zirņus piektdiena sēj,
tad pākstē pieci zirņi.

.1. A. Jansons, Vecpiebalga.

35411. Zirņi ir jāsēj piektdie-
nas rītā priekš saules, tad ir ļoti

ražīgi.
A. Smilga, Rīga.

35412. Zirņus vajagot sēt, kad

kadiķi put.
I. Šāberts, Jaunauce.
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35413. Jauna mēnesī sej zir-

ņus, lēcas, auzas un miežus.

S. Gūberts.

35414. Zirņus nevajaga sēt au-

gošā mēnesī, tad viņi tik aug un

zied.
K. Lielozols, Nīca.

35415. Zirņi jāsēj jauna mē-

nesī, tad neēd tārpi.
M. Navenickis, Zasa.

35416. Zirņi jāsēj vecā mēnesī

priekš saules lēkta, tad putni tos

neēd, jo viņi tad vēl guļ.
A. Mūrniece, Cēsis.

35417. Kad zirņus sēj dilstošā

mēnesī, tad viņi rudenī ļoti labi

nogatavojas.
V. Krieviņš, Daugmale.

35418. Zirņi jāsēj jaunā mēne-

sī, tad viņi kuplāki aug un zied,

un vairāk zirņu iznāk. Vecā mē-

nesī sēti, drīzi nokalst un graudu
tiem mazāk.

J. Jurjāns, Jaungulbene

35419. Ja zirņus sēj augošā
mēnesī, tad viņi rudenī ļoti ilgi
zied un ilgi galotnes nenogata-

vojas.
V. Krieviņš, Daugmale.

35420. Lai tārpi neēstu zirņus,
tad tie jāsēj jaunā mēnesī.

J. Jurēvics, Kruķu pag., Šau-

ļu apr., Lietuva.

35421. Zirņi jāsēj vecā mēnesī,

tad viņi ātri nogatavojas; ja sēj
jaunā mēnesī, tad zirņi aug un

zied līdz rudenim.
.1. Bikša, Daugmale.

35422. Zirņi jāsēj pilnā mēne-

sī pirms saules, jo tad tie nav

tārpaini un ir ražīgi.
M. Ābele, Jaunjelgava.

35423. Lai zirņiem augtu daudz

pilnu pākšu, tie esot jāsēj jaunā
mēnesī pēc pusdienas.

G. Pols, Baldone.

35424. Kad zirņus sēj jaunā
mēnesī, tad tie nenogatavojas, bet

zied līdz vēlam rudenim.

V. Ozoliņa, Laubere.

35425. Zirņi jāsēj veca mēnesī,

tad tie ātrāk beidz ziedēt.

A. Zvejniece, Piebalga.

35426. Lai zirņi mīksti augtu,
tad viņi jāsēj jaunā mēnesī; vecā

mēnesī var sēt tikai bez biksēm.

M. Poriete, Lubāna.

35427. Zirņi jāsēj veca mēnesi,
tad nav tārpaini.

L. Kluce, Jaungulbene.

35428. Zirņi jasej jaunā mēne-

sī vakaros, bet vecā — rītos

priekš saules lēkta, tad gaidāma
laba raža.

K. Kaufmanis, Linde.

35429. Zirņi jāsējot jaunā mē-

nesī uz vakaru, vecā no rīta. Jau-

nā sēti zirņi augot vien un zie-

dot.

Atbalss k. 1897. A. Kiršbaums,
Smiltene.

35430. Ja zirņus jaunā augošā
mēnesī sēj, tad tie aug un zied

visu rudeni, bet pākšu nav.

K. Biša, Vijciems.

35431. Pilnā mēnesī vajaga sēt

zirņus, lai zirņi ziedētu un izga-
tavotos.

Z. Kozenkraniuse, Ainaži.

35432. Zirņi jasej jauna mēne-

sī, lai tie neaugtu tārpaini.

K. Lieljuks. Tērvete.
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35433. Zirņi jāsēj veca mēnesī,

tad ātrāk nogatavējas.
M. Leimane, Lubāna.

35434. Zirņi jasējot veca mē-

nesī, tad augot lielas pākstis.
A. Lace, Lubāna.

35435. Zirņi jāsēj veca mēnesī,

lai aug pilnas pākstis.
E. Medene, Meirani.

35436. Kad zirņus gribot sēt,

tad vajagot sēt labi agri, ka nav

ne saules, ne mēneša, ne putnu,
lai nebūtu tārpaini zirņi.

J. Daizis, Nīca.

35437. Zirņi jāstādot bez saules

un nemaz nerunājot, tad putni

zirņus neapēdot.
E. Ķikule, Rīga.

35438. Zirņus sējot, nedrīkstot

pieminēt ne vistas, ne vārnas vār-

dus; ja to darot, tad vārnas un

vistas sējumu izkasot.

K. Skujiņš, Smiltene.

35439. Kad jaunā mēnesī iekrīt

zirņu sēšana, tad būs sēt no rīta

agri priekš saules lēkšanas, tad

tie labis nokārsis.

Atbalss k. 1894. P. Lodziņš,

Sērpils.

35440. Jauna mēnesī no rīta

sēti zirņi stipri zied.
K. Kaufmanis, Linde.

35441. Kad jauna mēnesī sej

zirņus, tad zaļo.
M. Navenickis, Zasa.

35442. Ja zirņus sēj jaunā mē-

nesī, tad viņi zaļo, ja vecā, tad

ne.

J. Auziņš, Sērene.

35443. Ja zirņus sēj veca laika,

tad tie šķēlaini.
H. Šiliņa, Dobele.

35444. Ja zirņus sēj jaunā mē-

nesī, tad viņi tikai zied, bet pāk-
šu nav.

K. Vieglais, Krape.

35445. Zirņus nav brīv sēt au-

gošā mēnesī, tad tie aug un zied

līdz rudenim.

J. Simbruks, Bauska.

35446. Zirņi jāsējot vecā mē-

nesī, tad tie ātri noziedot un ātri

gatavojoties, bet ja sējot jaunā
mēnesī, tad tie tik ziedot un au-

got.
E. Aizpurve, Lubāna.

35447. Zirņus nevar jaunā mē-

nesī sēt, jo tad tie ziedot līdz vē-

lam rudenim un tiem neesot

pākšu.
H. Skujiņš, Smiltene.

35448. Jaunā laikā (kad jauns

mēness) nedrīkst zirņus sēt, tad

nebeidz ziedēt.

K. Corbiks, Tetele.

35449. Zirņus nedrīkst sēt jau-
nā mēnesī, tad tie aug gari un

nav pākstaini.
P. Zeltiņa, Ikšķile.

35450. Vecā mēnesī stādīti zir-

ņi pākšaini, jaunā — skaisti zied,

bet nav pākšu.
Z. Lāce, Veclaicene.

35451. Zirņi jāsēj vecā mēnesī,

jo tad tie ir mīksti, labi nobriest

un nezaļo.
J. Vilnītis, Jumurda.

35452. Zirņus nedrīkst sēt jau-
nā mēnesī, jo viņi nenogatavojas;

jāsēj vecā, tad izaug mīksti.

M. Brīdaka, Jaunroze.

35453. Zirņi jasej veca mēnesī,

kad pūš ziemeļu vējš, tad tie labi

izdodas.

V. Amoliņa, Olaine.
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35454. Zirņi jāsēj vecā mēnesī

agri no rīta un nedrīkst runāt, tad

tārpi nemetoties, nenosalstot un

neziedot vēja ziedi.

G. Pols, Skaistkalne.

35455. Zirņi jāsēj vecā mēnesī;

jaunā mēnesī sētie zied līdz ru-

denim.

J. Apsalons, Sērpils.

35456. Zirņi jāsēj vecā mēnesī,

tad tie nogatavējas; ja jaunā
mēnesī iekrīt sēšana, tad tie jā-
sēj bez saules. Jaunā mēnesī die-

nu sēti zirņi vienmēr zied, nemaz

negatavējas.
Atbalss k. 1892. J. Kriķis,

Starti.

35457. Zirņus vajaga sēt vecā

mēnesī, tad tie piebriest, bet ja

sēj jaunā mēnesī, tad zied vien.

K. Corbiks, Līvbērze.

35458. Zirņi jāsēj vecā mēnesī;

zirgam jābūt bez pakaviem, pēc
sēšanas cimds uz krāsns jāuz-
sviež, jāpļauj dienvidvējā, tad zir-

ņi vienmēr izvārīsies mīksti.

A. Kalniņa, Jaunpiebalga.

35459. Zierņi un pupas juosej
vacā mēnesī.

R. Spūlis, Vārkava.

35460. Ja ziemeļ vējainā laikā

sēj zirņus, tad tie izaug mīksti un

saldi.

L. Seržante, Aloja.

35461. Kad sēj zirņus, pirmo

sauju vajaga izsēt uz jūras pusi,
tad būs mīksti zirņi.

J. Atteka, Nīca.

35462. Zirņus nedrīkst sēt rīta

vējā, jo tad tie ir cieti un nevar

izvārīt.
E. Zariņa, Cena.

35463. Zirņu sēšanai ir vaja-

dzīgs vai nu vecs laiks, vai meža

vējš. Kad sēj vecā laikā, tad zir-

ņi neziedēs ilgi un varēs ātri no-

gatavoties; kad sēj meža vējam

pūšot, tad izaugs mīksti zirņi.

T. Dzintarkalns, Talsi.

35464. Zirņi jāsēj vecā mēnesī,

jo jaunā sēti zied līdz rudeņam
un neizdod labu augļu.

J. Rubenis, Ērgļi.

35465. Zirņi jāsēj vecā mēnesī,

tad tie ir pākšoti un tīri, bez tār-

piem. Jaunā mēnesī sēti zirņi

aug un zied līdz rudenim un ne-

maz nenobriest.

J. Jurjāns, Jaungulbene.

35466. Zirņi jāsēj, kad pilns
mēnesis un ziemeļa vējš pūš, tad

neesot tārpi, nedz vēja ziedi.

G. Pols, Bauska.

35467. Zirņi jāsēj pilnā mēne-

sī, tad viņi ātrāki nogatavojas.

Z. Lancmanis, Bukaiši.

35468. Zirņi jāsēj pilnā mēnesī.

Jaunā mēnesī sētiem zirņiem
daudz tārpu.

F. Rozenbacha, Nīgranda.

35469. Ja ar zirņu sēšanu nevar

sagaidīt pilnu mēnesi, tad var sēt

arī citā laikā, bet tik pievakarē un

ne ziemeļu vējam pūšot, lai viņi
vārot nebūtu cieti.

J. Sdmbruks, Bauska.

35470. Zirņi jāsēj no rīta, priekš
saules un bez biksēm, jo tad būs

mīksti zirņi.
J. Gulbis, Aizkraukle.

35471. Zirņus vajaga sēt priekš

saules lēkšanas, tad tie būs mīksti

ēdot.

Atbalss k. 1897. K. Kleķeris,

Skujene.
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35472. Zirņi jāsēj priekš saules

lēkšanas un mugura jāpagriež pret

ziemeļiem, tad trīs reizes jāsviež

zirņi pār kreiso plecu, lai tārpi

zirņu neēd.

R. Kalniņš, Lubāna.

35473. Zirņi jāsēj priekš jeb

pēc saules un ar cimdiem, tad vi-

ņi aug mīksti. [Sal. kaņepes.]
P. Š., Rauna.

35474. Zirņi jāsēj rītā priekš
saules vai vakarā bez saules, tad

tie labāki aug un ir lielāki.

J. Kladnieks, Lubāna.

35475. Zirņi jasej priekš saules

lēkta, tad nezied tukšiem ziediem.

I. Zariņš, Palsmane.

35476. Lai zirņus tārpi neēstu,
tad tie jāsēj par nakti.

G. Pols, Bauska.

35477. Kad tev zirņi jāsēj, tad

uzej uz tīruma, soļi pieci no ma-

las (ežas) paņem no sētuves šķip-
snu zirņu, papriekšu svied zirņus
sev pa labi un saki: „Tas tār-

piem!" Tad svied vidū (sev pre-

tim) un saki: „Tas žurkām!" Tad

svied pa kreisi un saki: „Tas ku-

kaiņiem!" Tad sāc sēt un pirmo
birzi nosēj pret rītiem. Tad nu

vari sēt, kā tev labāki izkrīt pēc

vēja. Kad tā izdarīsi, tad tev ne

kukaiņi, ne tārpi, ne žurkas zir-

ņus neaiztiks.

H. Skujiņš, Aumeisteri.

35478. Zirņus vajaga sēt vaka-

rā līdz 10-iem, tad putni neiz-

lasīs.

M. Hermakile, Ranka.

35479. Zirņi jāsēj rītā vai va-

karā bez saules, tad tos tārpi
neēd.

A. Salmāns, Balvi.

35480. Zirņus var sēt tikai pēc

saules rieta; jāsēj tie no zieme-

ļiem uz dienvidiem, pie kam visu

laiku viens zirnis jātur mutē. Ja

to nedara, jaunus zirņus noēd

zvirbuļi.
M. Vētra, Tirza.

35481. Zirņi jasej ziemeļa vē-

jam pūšot, tad pākstīs nav tārpu.

L. Latkovskis, Varakļāni.

35482. Zirņus vajag sēt tad,

kad pie debess ir mazi raibi mā-

konīši, tad zirņi nebūs tārpaini.
A. Korsaks, Ezere.

35483. Zirņi jāsēj, kad pie de-

besīm mākonīši kā aitu bars, un

pirmā sauja jāsviež pret zieme-

ļiem.
A. Raimonds, Trikāta.

35484. Kad gaiss šķildrains, tad

vajag zirņus sēt, būs ražīgi un

resni zirņi.
M. Kalniņa, Vandzene.

35485. Zirņus sējot, vajag ap-

skatīties, kāds vējš pūš. Ja zie-

meļa vējš, tad nesēt, bet sēt plū-
du vējā, jo ziemeļa vējā sētie zir-

ņi ļoti cieti vārās. Zirņus vajag
sēt priekš brokasta, jo tad viņos
nemetoties tārpi.

K. Corbiks, Jelgava.

35486. Zirņi jasej ziemeļa vēja,
tad nebūs tārpu.

A. Raimonds, Trikāta.

35487. Ziemeļvējam pūšot, ne-

var zirņus sēt, tad tie ir cieti vā-

rīšanai.

Z. Lace, Veclaicene.

35488. Ja ziemeļa vēja iesēj
zirņus, tad tie ir cieti.

J. Fleišers, Skrunda.

35489. Kad vējš no ziemeļiem,
tad nevar zirņus sēt.

M. Brante, Ainaži.
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35490. Ziemeļa vēja nevajaga
zirņus sēt, tad viņi ir cieti.

K. Kristape, Olaine.

35491. Zirņus nedrīkst sēt zie-

meļu vējā. Pirmā sauja jāsēj ar

cimdu rokā, tad zirņi mīksti.

J. Jurjāns, Jaungulbene.

35492. Zirņi jāsēj, kad vējš pūš
no ziemeļiem, un sējējam vajag
būt neēdušam, tad zirņi neaug

tārpaini.
M. Klause, Jaunpiebalga.

35493. Ja grib, lai izaugtu mīk-

sti zirņi, tad sējot vajaga pirmo

sauju sviest pret vasaras pusi.
J. Ezeriņš, Vecpiebalga.

35494. Lai zirņi nebūtu tārpai-

ni, tad priekš sēšanas vienu sauju

vajag sviest pret ziemeļiem.

J. Pamplis, Garoza.

35495. Zirņus nevajag sēt zie-

meļa vējā, tad tie cieti vāroties.

R. Straudovskis, Lielplatone.

35496. Kad iet sēt zirņus, tad

vajaga pirmo sauju zirņu izšļākt

uz ziemeļu pusi un teikt: „Tas

tārpiem!", tad nebūs tārpoti zirņi.

J. Atteka, Nīca.

35497. Zirņus nevar sēt, ja pūš

ziemeļa vējš, jo tad tie būs cieti.

A. Zaķe, Lizums.

35498. Zirņi nav jāsēj ziemeļa

vēja laikā, lai nav cieti vārīšanā.

M. Navenickis, Zasa.

35499. Zirņus nedrīkst sēt zie-

meļu rīta vējā, tad tie cieti un

šķilaini. Zirņi jāsēj vislabāk dien-

vidu vējā.

J. Jurjāns, Jaungulbene.

35500. Zireņi nav jāsēj ziemeļa

vējā, tad tie ir šķiloji.
J. Rubenis, Ērgļi.

35501. Nevajaga sēt zirņus, kad

puš ziemeļa vējš, jo tad viņi ir

tārpaini.

K. Corbiks, Kroņa-Vircava.

35502. Dienvidus vējam pūšot,
vajag sēt zirņus, jo tad tie būs

mīksti.

I. Ozoliņa, Rīga.

35503. Zirņi jāsēj dienvidus

laika, kad pūš dienvidus vējš, tad
ir mīksti zirņi.

M. Auziņa, Rīga.

35504. Zirņi jasej veca mēnesī

un ar dienvidu vēju, tad ir pāk-
šaini un mīksti.

E. Vīksna, Vecpiebalga.

35505. Zirņi jasej dienvidvakara

vējā, tad mīksti vārās.

T. Grīnbergs, Dundaga.

35506. Zirņi jāsēj, kad zeme

sāk pumpurot un pūš dienvidus

vējš, tad laba raža.

A. Zvejniece, Piebalga.

35507. Zirņi jāsēj, kad vējš pūš
no dienvidiem, tad mīksti vārīt.

E. Šneiders, Alūksne.

35508. Zirņi jāsēj vasaras vēja
un pilnā mēnesī, tad vārās mīksti.

K. Biša, Vijciems.

35509. Ja grib, lai vārīšanai iz-

augtu mīksti zirņi, tad pirmo sau-

ju vajaga sēt uz dienvidiem.

A. Šķērē, Skaistkalne.

35510. Zirņi jāsēj vakara vējam

pūšot, tad tie aug mīksti. Ja sēj
ar ziemeļa vēju, tad cieti vārās.

E. Kanrpare, Skrunda.
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35511. Zirņi jāsēj, vakara vē-

jam pūšot, tad tie vārās mīksti.

A. Broža, Naukšēni.

35512. Kad zirņus sēj ziemeļa

vējā un ved par lināju, tad tie ir

cieti; ja sēšana iekrīt ziemeļa vē-

jā, tad pirmā sauja jāsēj ar cim-

diem rokā.

Atbalss k. 1892. J. Kriķis,
Starti.

35513. Ja zirņus sējot, puš dien-

vidus vējš, tad zirņi ir mīksti.

T. Dzintarkalns, Talsi.

35514. Zirņi jasej ziemeļa vēja,
lai viņus tārpi nemaitā.

K. Jansons, Plāņi. A. Ozo-

liņš, Barkava.

35515. Zirņi jasej, kad ziemeļa

vējš pūš, tad viņi ir mīksti.

Z. Lancmanis, Lejasciems.

35516. Ja zirņus sēj dienvidus

vējā, tad viņos metas tārpi, ja sēj

ziemeļa vējā, tad viņi ir naglaini

(cieti).
S. Gūberts, 123.

35517. Zirņi jāsēj, kad zem

ūdens sausa smilts. Tad viņi
mīksti.

J. Jurjāns, Jaungulbene.

35518. Zirņi jasej miglaina lai-

kā, tad viņi būs mīksti.

P. Zeltiņa, Jaunpils.

35519. Zirņus sējot, vara ēšanai

cūkas asti ar mugurkaulu.
M. Navenickis, Zasa.

35520. Ja zirņus ved uz sēšanu,

tad tos nedrīkst vest pāri rugā-

jiem, jo tad nevārās mīksti.

M. Ābele, Valka.

35521. Kad iet zirņus sēt, tad

nedrīkst nest pār lināju, jo tad

zirņi izaugot cieti un tos nevarot

izvārīt.

J. Putniņš, Bērzpils.

35522. Kad zirņus ved sēt, ne-

drīkst vest pār lināju, jo tad tie

ļoti cieti vārās.

M. Koškina, Elēja.

35523. Zirņi jāsēj gluži plikam,
tad viņi labi izdodas.

P. §~ Rīga.

35524. Zirņus sējot, jāgriež krei-

sā puse kažokam mugurā, pirmās
saujas jāsviež atmuguriski un sēk-

las maiss jāsviež pret ziemeļiem,
tad zirņi kupli aug un dod pāk-
stis.

K. Krastiņš, Jaunpiebalga.

35525. Zirņus sējot, jāvelk ka-

žoks mugurā, tad izaug mīksti

zirņi.
J. Ezeriņš, Vecpiebalga.

35526. Zirņi jāsēj vecā mēnesī

un jāvelk kažoks mugurā un cim-

di rokās, tad aug mīksti zirņi.
M. Pelēce, Cirsti.

35527. Zirņus sējot, kažauku

velk mugurā, lai tie mīksti aug.

K. Jansons, Plāni.

35528. Lai būtu skaraini zirņi,
tad sējot vajaga vilkt mugurā no-

plīsušas drēbes.

K. Kristape, Olaine.

35529. Zirņu sējējam jāģērbjas
skaraini, tad būs skaraini zirņi.

J. Krastiņš, Irlava.

35530. Zirņus sējot, jāapvelk

vecas drēbes, tad aug skaraini

zirņi.
A. L.-Puškaitis.
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35531. Sējējam, zirņus sējot, jā-
velk mugurā labi skrandains kam-

zolis, tad augs labi skaraini zirņi.

Alksnis-Zundulis, Naudīte.

35532. Zirņus sējot, vajaga ap-

vilkt mugurā vecus svārkus, tad

zirņi izvārīsies mīksti, tāpat arī

zirņus seru ārdīs metot, to vajaga
izdarīt ar cimdiem.

K. Bika, Gaujiena.

35533. Zirņus sējot, jāuzģērbj

skrandaiņi svārķi, jo tad zirņi
esot skaraini.

K. Corbiks, Jelgava.

35534. Zirņus sējot, jāvelk ka-

žoks mugurā, tad zirņi nebūs tār-

paiņi.
A. Ruciņa, Rīga.

35535. Zirņus sējot, jāvelk ro-

kās cimdi un jāliek galvā ziemas

cepure, tad zirņi vārās mīksti.

V. Amoliņa, Olaine.

35536. Lai zirņi būtu mīksti,

tie jāsēj Eceķieļa dienā un pir-
mais sviediens jāsviež ar cimdotu

roku.

J. Andriņš, Taurkalns.

35537. Lai zirņi butu mīksti, tie

jāsēj ar cimdiem.

E. Laime, Tirza.

35538. Zirņu sējējam jāmauc
cimdi rokās, lai zirņi izvārītos

mīksti.

J. Putniņš, Bērzpils.

35539. Lai zirņi butu mīksti,

tad viņus sējot jāvelk cimdi rokā.

A. Aizsils, Lubāna.

35540. Zirņus sējot, jāvelk ro-

kās cimdi, tad zirņi ļoti mīksti.

A. Aizsils, Lubāna.

35541. Zirņus sējot, pirmā sau-

ja jāizsēj ar cimdiem, lai augtu
mīksti zirņi, tāpat arī ārdos jāliek

pirmais klēpis ar cimdiem, lai

zirņi vārītos mīksti.

0. Līde, Rauna.

35542. Ja zirņu maisu sējot no-

liek uz akmina, tad vārot zirņi ir

naglaini un šķilaini.

K. Jansons, Smiltene.

35543. Zirņus sējot, ar kreiso

roku, nevienam neredzot, jāmet

atpakaļ 3 saujas, tad burvji nevar

sējumu apburt.
A. L.-Puškaitis.

35544. Zireņi jāsēj ar kreiso

roku trīs reiz pret ziemeļa pusi,
tad viņi nav tārpoti (tārpoji).

J. Rubenis, Ergji.

35545. Zirņi esot jāsēj ar vil-

nas cimdiem, tad viņus varēšot

mīkstus izvārīt.

K. Silings, 1832. g., Tirza.

35546. Zirņi jasej ar cimdainu

roku, lai tie vārītos mīksti.

J. A. Jansons, Jaunrauna.

35547. Zirņus sējot, jāvelk cim-

di rokā un pirmās saujas jāsviež
pret ziemeļiem, tad zirņi vārot

būs mīksti.

K. Krastiņš, Lizums.

35548. Lai zirņi nebūtu tārpai-

ni, tad priekš sēšanas vienu sauju

vajag sviest pret ziemeļiem.

J. Pamplis, Garoza.

35549. Zirņi jāsēj priekš saules

un pirmā sauja jāmet pret zieme-

ļiem, tad augs mīksti un veselīgi

zirņi.
V. Saulīte, Ādaži.
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35550. Ja zirņus sējot ir zieme-

ļa vējš, tad vajag trīs saujas zirņu
mest pret ziemeļiem, jo tad zirņi
mīksti vāroties.

M. Smeilis, Galgauska.

35551. Zirņi jāsēj ar cimdiem,

tad mīksti vārās.

E. Gaile, Trikāta un Rūjiena.

35552. Zirņus sējot, jāmauc
cimdi rokā, tad tie mīksti vārās.

P. Zeltiņa, Ikšķile.

35553. Zirņi jāsēj mēnešgaismā

ar vilnas cimdiem rokā, tad viņi

izaug lieli un mīksti.

P. S., Ropaži.

35554. Zirņus sējot, jāmauc ro-

kā pirkstaini cimdi, lai aug pāk-
staini zirņi.

O. Freimane, Jaunrumbas

muiža.

35555. Zirņus sējot pirmā šauja

jāmet dienvidos, otra vakaros,

trešā tukšumos (ziemeļos), lai zir-

ņi vārot būtu mīksti.

K. Jansons, Plāņi.

35556. Lai zirņus neēstu tārpi,

tad sējot pirmā sauja jāmet uz

ziemeļiem.
Skolnieku pulciņš, Jēkabpils.

35557. Zirņus sējot, zirņu maiss

jāuzliek uz akmina un sējējam

jāieņem mutē ola (akmentiņš), lai

zirņi mīksti izverd.
K. Jansons, Plāņi.

35558. Zirņus stādot, vajaga ie-

ņemt zirni mutē, tad vistas dobes

neizkašā.
K. Biša, Rencēni.

35559. Ja, zirņus sējot, izvesto

sēklas maisu sviež zemē, tad nā-

košā gadā zirņi cieti. Ja turpre-

tim to lēni nolaiž uz zemes, tad

zirņi būs mīksti.

K. Corbiks, Zaļenieki.

35560. Kad beidz zirņus sēt, tad

sētuve jāizpurina pret ziemeļiem,
lai tārpi zirņu neēd.

E. Laime, Tirza.

35561. Kādas šaujas no zirņu

sēklas ir jāatraun un pēc apsēša-
nas jāizdala visiem mājas ļaudīm
ar vārdiem: „Še, apēdat tārpus!"

K. Jansons, Plāņi.

35562. Kad zirņus sēj, tad bir-

žotājam jānozog trīs saujas un jā-

noēd, kā sējējs nezina, lai zirņi

neaug tārpaini.

V. Spandegs, Pociems.

35563. Tanī dienā, kad zirņus

sēj, nav zirņi jāēd, jo tad metas

kārpas uz rokām.

A. L.-Puškaitis.

35564. Nedrīkst ēst sēklas zir-

ņus, lai uz miesas nemestos kār-

pas.
K. Corbiks, Svēte.

35565. Ja sējamos zirņus ēd,

tad zirņi ir tārpaini.

K. Jansons, Plāņi.

35566. Kad zirņus sēj, tad ne-

drīkst ēst, jo tad zirņi būs tār-

paini.
A. Zaķe, Lizums.

35567. Sējot zirņus, nedrīkst ēst

sēklas zirņus, tad tie būs tārpaini

un cieti.

N. Zvirgzdiņa, Lubāna.

35568. Ja, zirņus sējot, sējējs cd

zirņus, tad zirņus ēdīs tārpi.

A. Aizsils, Kārķi.
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35569. Kad zirņus sēj, tad mute

jātura cieti un nedrīkst arī nekā-

das gāzes izlaist.

K. Jansons, Vijciems.

35570. Zirņus sējot, nedrīkst

runāt, lai būtu labs birums.

V. Saperovs, Vecpiebalga.

35571. Zirņus sējot, nedrīkst

runāt, citādi zirņi nav skaroti.

M. Veidenberga, Vecmokas.

35572. Dobes zirņus stādot, ne-

drīkst nemaz runāt, tad zirņus
neaiztiek neviens dzīvnieks.

E. Argals, Naukšēni.

35573. Zirņus sējot, nedrīkst

runāt, citādi putni izknābā sē-

jumu.
M. Vilciņa, Pope.

35574. Kad sēj zirņus, tad jā-
iesprauž tīrumā žuburs; zirņi, uz

žubura skatīdamies, izaugs tādi

pat lieli kā žuburs.

Z. Lancmanis, Lejasciems.

35575. Kad zirņi apsēti, tad ne-

izsētie zirņi vārot cieti.

K. Jansons, Plāņi.

35576. Ja par apsētu zirņu lau-

ku pirmais pāriet vīrietis, tad aug
lieli zirņi.

A. Aizpurve, Lubāna.

35577. Kad zirņus sējot pie
lauka sieviete pieejot, tad zirņus
nevarot mīkstus izvārīt.

K. Jansons, Plāņi.

35578. Zirņus nedrīkst sēt pēr-
kona laikā, tad aug daudz ne-

zāļu.
M. Vēbere, Straupe.

35579. Baltie zirņi nav jāsēj

kopā robežās ar pelēkiem, jo tad

baltie paliekot par pelēkiem.
J. Kladnieks, Lubāna.

35580. Lai zirņi labi augtu, tad

tie jāsēj tik reti, ka auns var vidū

gulēt.
P. Lapiņš, Vecpiebalga.

111. Zirņu augšana, ve-

šana kulšanai.

35581. Kad zirņi un pupas ir

apsēti, tad nedrīkst tos ņemt aug-

šā un ēst, lai kārpas nemetas pie
miesas.

P. Š., Rauna. V. Spandegs,
Pociems. K. Jansons, Plāņi.

35582. Ja iesētus zirņus cd, tad

metas kārpas.
E. Laime, Tirza.

35583. Kad sēklas zirņus ēdot,
tad kārpas metoties.

J. Skara, Jaunpiebalga.

35584. Nedrīkst ceļmalā no ot-

ra zirņiem raut pākstis, jo tad uz

rokām vai citur metas kārpas.

A. Klause, Jaunpiebalga.

35585. Kad zagtus zirņus ēdot,

tad kārpas metoties.

J. Skara, Jaunpiebalga.

35586. Izsētus zirņus nevarot

no zemes lasīt, tad metoties kār-

pas uz rokām.

J. Jansons, Plāņi.

35587. Ja izsētus zirņus no tī-

ruma lasa un ēd, tad ēdējam me-

tas kārbas.

J. A. Jansons, Vecpiebalga.

35588. Ja pa tīrumu lasīsi sadī-

gušus zirņus, tad uz rokām būs

kārpas.
J. Rupjais, Asūne.

35589. Ja zirņi augot liecas uz

tīruma vidu, tad salnas tai rudenī

nav; ja uz āru, tad ir.
J. A. Jansons, Vecpiebalga.
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35590. Zirņu ziedama laika ve-

cie zirņi neizverd.

K. Jansons, Plāņi.

35591. Kad zirņi zied, stārks

bērnus vadā.
Atbalss k. 1894. P. Lodziņš,

Sērpils.

35592. Kad zirņi zied, tad vē-

žiem ir visgardākā gaļa.
P. Š., Rauna.

35593. Kad zirņi ziedot līdz

rudenim, tad pākšu neesot.

K. Streidiņš, Vejķi.

35594. Kad jaunie zirņi sāk

rasties, tad zuši nāk no upēm

zirņos.
P. Š., Rauna.

35595. Zirņus vajag iesākt pļaut,
kad pūš vasaras vējš, tad vārās

mīksti zirņi.
A. Kondrāte, Cēsis.

35596. Zirņus vajaga veca mē-

nesī pļaut, tad tie ir mīksti.

A. Šeitiņš, Taurene.

35597. Pirmo jauno zirņa pāk-
sti vajaga noraut vīrietim, tad tie

nav tārpaini; ja sieviete rauj, tad

ir tārpaini.
A. Salmāns, Balvi.

35598. Ja jaunos zirņus, vēl

augot, pirmais pabauda vīrietis,

tad tie nebūs tārpaini, bet ja sie-

viete, tad būs.

L. Rone, Ikšķile.

35599. Pirmā zirņu pākste jā-

rauj vīrietim, tad tie nav tārpaini.

A. Ozoliņa, Lubāna.

35600. Vasarā, kad zirņiem ro-

das pirmās pākstis, tad nedrīkst

vis katrs pirmais noraut kādu

pāksti; to drīkst darīt tikai saim-

nieks vai kāds vīrietis.

E. Aizpurve, Lubāna.

35601. Ja pirmās zirņu pākstis

norauj sieviete, tad būs zirņi tār-

paini, ja vīrietis, — tad labi.

V. Amoliņa, Olaine.

35602. Ja pirmās pākstes no

zirņa gabala norauj sieviete, tad

zirņi birumā ir tārpaini.
A. Šeitiņš, Taurene.

35603. Sievietēm neesot brīv

tīruma zirņus ēst, jo tad tārpaini

zirņi augot.
J. Putniņš, Bērzpils.

35604. Ja pirmo zirņu pāksti

norauj sieviete, tad zirņi tārpoti,

ja vīrietis, tad ne.

A. Kalniņa, Jaunpiebalga.

35605. Zirņus nedrīkst sieviete

pirmā smēķēt, tad būs tārpainas

pākstes.
A. Zandere, Dole.

35606. Ja sieviete pirmā sak

zirņus pļaut, tad zirņi būs cieti.

E. Argals, Naukšēni.

35607. Kad sieviete pirmā ēd

zirņus, tad zirņi aug cieti un tār-

paini.
E. Argals, Naukšēni.

35608. Ja pa apsētiem zirņiem

pirmā pāriet sieviete, tad resnas

pākstis.
A. Aizsils, Lubāna.

35609. No sējamiem zirņiem

pirmo zirni nedrīkst ēst sieviete,

tad zirņi būs tārpaini.
N. Zvirgzdiņa, Lubāna.
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35610. Pirmā zirņu pākste jā-

ēd vīriešiem, tad zirņi nebūs tār-

paini.
V. Johansone, Liepa.

35611. Sieviete nedrīkst pirmā

iešķīt laukā zirņus, tad tie ir tār-

paini.
M. Miezīte, Liepkalns.

35612. Kad sieviete jaunu zirņu

pākstes pirmā ēd, tad būs cieti un

tārpaini zirņi.
J. Jansons, Rīga.

35613. Ja no zirņu ražas pirmo

pāksti norauj vīrietis — būs daudz

zirņu; ja sieviete — maz zirņu.
A. Rudīte, Rīga.

35614. Lai zirņi nebūtu tārpai-
ni, tad ravējot pirmās zāļu saujas

jāmet pret ziemeļiem.

A. Aizsils, Lubāna.

35615. Kad zirņus ved uz riju

par lināju, tad tie paliek naglaini.

P. Š., Rauna. K. Jansons,
Plāņi.

35616. Nopļautus zirņus neva-

jaga vest pār noplūktu linu lau-

ku, jo tad zirņi šķiras un ir cieti.

V. Loze, Drusti.

35617. Ja zirņus rudenī vedot

pār lināju, tad tie cieti vāroties.

J. Jansons, Plāņi.

35618. Zirņus nevajaga vest

pāri pār linātu, jo tad tie cieti

vārās.

E. Elksnītis, Ikšķile.

35619. Zirņus no tīruma uz mā-

jām nedrīkst vest pāri rugājam,

jo tad tie būs cieti.

O. Pelēce, Jaunpiebalga.

35620. Zirņus nedrīkst mājā

pār lināju vest, jo tad vārot iz-

juktu.
M. Poriete, Lubāna.

35621. Ar zirņu vezumu ne-

drīkst pa lināju braukt, lai zirņi
nevārās šķilaini.

E. Bērziņa, Mārsnēni.

35622. Zirņus nedrīkst vest pari
linātei, tad tie ir cieti.

P. Zeltiņa, Ikšķile.

35623. Zirņus nedrīkst vest pa
linaiti, tad viņi nesavārās.

I. Indans, Gārsene.

35624. Vedot zirņus uz riju
kaltēt, nav jābrauc pāri pār linai-

ni, tad cieti zirņi.
M. Priedīte, Meirani.

35625. Zirņus no tīruma mājā
pārvedot, nedrīkst vest par linaiti,

jo tad tie mīksti nevārās.

A. Zeibe.

35626. Zirņu vezumu nedrīkst

pa robežu vest, jo tad zirņi ir

cieti kā naglas.
A. Šķērē, Skaistkalne.

35627. Zirņu nedrīkst sviest

ugunī, tad saimniekam nākamā

gadā zirņi neaugšot, bet gan ci-

tam saimniekam deviņām robe-

žām pāri.
K. Bika, Gaujiena.

35628. Zirņus klājot, tievgaļi
nav jāliek uz dienvidiem, tad lini

ātri gatavojas.
M. Igaune, Galgauska.

35629. Kad zirņus kaltē rijā,
tad krāsns jākurina ar neskaldītu

malku, jo tad zirņi nedalās uz

pusēm, bet izvārās mīksti.

J. Putniņš, Bērzpils.
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35630. Zirņus žāvējot, rijā uz

ārdiem ir jāliek vecas bikses vai

svārki, tad zirņi mīksti vārās.

V. Amoliņa, Olaine.

35631. Kad zirņus kaltē, tad

uz ārdīm jāliek cimds vai villai-

nas drēbes, lai zirņi būtu mīksti.

E. Laime, Tirza.

35632. Kad rijā zirņus kaltē,

tad krāsnī malkas gabalus ne-

drīkst pa pāriem likt, lai zirņi

nepaliek cieti.

K. Jansons, Plāņi.

35633. Kaltējot zirņus, rijas
krāsns jākurina ar nesašķaldītu

malku, tad mīksti zirņi; ja ar sa-

šķaidītu — tad cieti.

A. Aizsils, Meirani.

35634. Lai zirņi būtu mīksti,

tad ārdīs liekot pamet pie zirņiem
bikses.

E. Lacis, Tirza.

35635. Kad zirņus kaltē, uz ār-

diem jāuzliek pāris cimdu, jo tad

zirņi būs mīksti.
A. Zaķe, Lizums.

35636. Ja zirņus nekuļ jēlkulā,
bet liek tos rijā ārdos, tad viņos

jāieliek cūkas mēsli, lai zirņi mīk-

sti verd.
K. Jansons, Plāņi.

35637. Kad zirņi rijā žāvējas

kulšanai, tad nedrīkst vilkt caur

ārdiem un ēst, jo tad ir naglaini

zirņi.
M. Zaube, Alsviķi.

35638. Zirņus žāvējot, ārdos jā-

uzmet vilnātns cimds, lai zirņi
miksti varas.

K. Jansons, Plāņi.

35639. Rijā zirņus žāvējot, serā

villas (vilnātna) drēbe jāieliek, lai

zirņi nav naglaini, šķilaini.

K. Jansons, Plāņi.

35640. Ja zirņus kuļ dvēseļu

laikā, t. i. starp Miķēli un Mār-

tiņu, tad tie aug apakš zemes.

S. Gūberts, 1688.

35641. Zirņus nevajaga dūmos

kaltēt. Kad zirņus liek rijā, tad

dienu iepriekš vajaga rijas krāsni

izkurināt.
S. Gūberts, 1688.

35642. Kad uz neizkultiem zir-

ņiem vārtoties, tad tie zirņi, kad

izkulti, esot jāpieber pie zirņu
sēklas, lai tie labi padotos.

Latv. Avīzes, 1860, 26.

35643. Zirņi jākuļ veca mēnesi,

tad tie vārās mīksti.

Z. Lāce, Veclaicene.

35644. Zirņus kuļot, spriguļu
saitēm jābūt no zušu ādas, jo tad

zirnāji neķeras ap spriguli.
K. Atgāzis, Nītaure.

IV. Zirņu vārīšana.

35645. Ka vuoreisi ceplī zier-

ņus, un kod zierņi jau byus goto-

vi, izjimsi pūdu ar zierņiem nu

cepļa uorā un pastateisi uz zemi

vai uz benča, a pūds ar zierņim

vys virs, itei pīzīmēj, ka tymā us-

tobā nav nikaida buru un rogonu,

tei ustoba ir cīši laimeiga un dīva

baileiga.
V. Podis, Rēzekne.

35646. Kad zirņus vāra, tad vi-

ņi grāpī jāber tik siltā ūdenī, kā-

dā ir viņi iemērkti, jo tad viņi iz-

varas mīksti.

A. Rullē, Ciecere.
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35647. Lai zirņi izvārītos mīk-

sti, tad papriekšu trīs zirņi jāie-
met ugunī.

P. Š., Umurga.

35648. Lai zirņi vārītos mīksti,

tad katlā jāieliek nagla.
A. Ozoliņa, Lubāna.

35649. Lai zirņi izvārītos mīk-

sti, tad katla dibenā jāieliek vīna

glāzes peka vai diega spolīte.
A. Mūrniece, Cēsis.

V. Zirņi sapnī.

35650. Ja pa sapņiem ēd zir-

ņus, tad būs jāraud.
A. Bilenšteina rokraksts.

35651. Ja pa sapņiem ēd zir-

ņus, tad tas ir asarās.

H. Skujiņš, Smiltene.

35652. Ja sapinis redz zirņus,
tad būs asaras priekšā, jeb arī

dabūs naudu.

K. Jansons, Plāņi.

35653. Zirņi sapnī nozīmē asa-

ras.

P. Š., Rauna.

35654. Ja sapnī redz zirņus, tad

būs asaras.

M. Zaube, Rīga.

35655. Sapnī zirņi nozīmē asa-

ras.

E. Rudīte, Jaunpiebalga.

35656. Ja sapnī ēd zirņus, tad

dabūs kādu slimību.

J. Jurjāns, Jaungulbene.

35657. Kad sapnī redz zirņus
sējam, tad izsēj bakas.

Aronu Matīss, Bērzaune.

ZIVIS.

I. Brīnišķīgas īpašī-
b a s.

35658. Kas zivju diena dzimis,

tas ir žigls, liels pasaules gājējs.

K. Jansons, Plāņi.

35659. Zivju diena dzimis bērns

būs dzīvs kā zivs.

P. S., Ropaži.

35660. Zivju braunas zīmējas
uz naudu. [Skat. jauns gads.]

P. S., Rīga.

35661. Ja kaķis ar nagiem pleš

koku, tad drīz kāds atnesīs zivis.

A. Zeltkalns, Lubāna.

35662. Ja, zivi tīrot, atrod iekšā

noēstu zivtiņu, tad drīzā laikā

gaidāmas kāzas.

M. Auziņa, Latgale.

35663. Ja zivis kuģim seko, tad

no kuģa ļaudīm kāds mirs vai

slīks.

E. Vīķele, Ikšķile.

35664. Vacīji zveinīki stuosta,

ka uz azara zivs lem uz augšu un

svaidās kai troka, itei pīzīmēj, ka

byus tiuleņ lels vējs un ar laivu

uz azara braukt navar, var nū-

sleikt.

V. Podis, Rēzekne.

35665. Kad pavasarī izzvejo

pirmo zivi, jāapskata viņas žults.

Ja žultij priekšgals resnāks, tad

labāka būs agrā sēja; ja vidus

resnāks, tad labāki izdosies vidē-

jā sēja; bet ja žultij pakaļgals
resnāks, tad labi paaugs beidzamā

sēja.
P. Atspulgs, Rauna.
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35666. Zivis spēlējas ūdenī uz

vētru.

K. Lielozols, Nīca.

35667. Zivis priekš lietus labāki

ķeras.
M. Sikle, Nīca.

35668. Kad vakara zivis lēka,

tad gaidāms jauks laiks.

A. Ciniemane, Nīca.

35669. Pa pērkona laiku zivis

nenāk uz ķeselēm.
J. Ķikuts, Nīca.

35670. Priekš pērkona zivis ķe-
ras uz makšķeri.

.1. Ķikuts, Nīca.

35671. Kad zivis spēlējas ūdenī,

gaidāma liela vētra.

K. Lielozols, Nīca.

35672. Zivis leka virs ūdens uz

sliktu laiku.

K. Lielozols, Nīca.

35673. Kad upe zivis stipri mē-

tājas, gaidāms lietus.

A. Aizsils, Lubāna.

35674. Ja zivis nak tuvu pie
krastiem, būs lietus.

A. Aizsils, Lubāna.

35675. Kad zivis nērš dziļumos,
tad būs sausa vasara, kad seklu-

mā, tad slapja.

J. Ezeriņš, Vecpiebalga.

35676. Ja zivīm ir daudz asiņu,
tad būs lietus.

A. Aizsils, Lubāna.

35677. Ja zivis uzturas dziļu-

mā, — būs vēss laiks.

M. Rullē, Lubāna.

35678. Ja, saulei norietot, zivis

lec virs ūdens, — būs lietus.

M. Rullē, Lubāna.

35679. Ja zivis tīrot asiņo, tad

būs lietains laiks.

L. Reiteris, Lubāna.

35680. Ja zivis tīra un viņas
ir asiņainas, tad būs lietus.

R. Kalniņš, Lubāna.

35681. Kad zivis vakaros pa
ūdens virsu šaujas, tad būs labs

laiks.

G. Stankeviča, Taurupe.

35682. Ja zivis daudzi mētājas,
tad būs lietus.

A. Aizsils, Lubāna.

35683. Baltezera zvejnieki tic,

ka tajās vietās, kur ledus, projām

ejot, vairāk sakrājas, ir vairāk

zivju.
M. Šiliņa, Ādaži.

11. Zivju zvejošana.

35684. Zivis jāzvejo ziemeļu

vējā, tad izdodas.

M. Navenickis, Zasa.

35685. Ja zvejniekam pirmā
zivs pasprūk, tad to dienu viņam
vairs laimes nav.

A. Aizsils, Lubāna.

35686. Zvejniekam pirmā zivs

jāiemet atrociņis atpakaļ ūdenī,

tad dabū daudz zivju.
K. Jansons, Plāņi.

35687. Kad pirmo noķerto zivi

met maisiņā, tad līdz ar to ie-

spļauj, lai ķertos daudz zivju.
L. Strute, Šķibe.



35688. Ja, zivi metot maisiņā,
tā stipri spārdās, tad zvejnieks

cer uz labāku lomu.

L. Strute, Šķibe.

35689. Ar zagtu aķi labi zivis

ķeras.
K. Jansons, Plāņi.

35690. Zivju pūsli nevajag spai-
dīt, jo tad zivis vairs nevar no-

ķert.
K. Corbiks, Kroņa-Vircava.

35691. Ja samin zivs pūsli, tad

zivis nekožas uz makšķeres.

A. Edelmanis, Raņķi.

35692. Nekad nevajaga zivju

pūšļus sprādzināt, jo tad zivis ne-

varēs noķert.
P. Jaunzemis, Nīca.

35693. Kad zvejnieks, kas zivis

pats noķēris, tās tīra un tīšām sa-

plēš pūsli, tad tam vairs zivis ne-

ķeras.
I. Anševica, Piebalga.

111. Zivju ēšana.

35694. Kas zivis ar maizi ēd,
tam viņas nelien murdā un neķe-
ras pie makšķeres.

K. Jansons, Plāņi.

35695. Ja zivis ēd ar maizi, tad

plūdos zivis ēd rudzus.

J. Melbārdis, Lubāna.

35696. Kad zivis cilvēks paēd,
tam nāk miegs kā ūdens.

K. Jansons, Plāņi.

35697. Kas zivis no astes cd,

tam viņas neķeras tīklā.

P. Š., Rīga.

35698. Kad zivis sak ēst no

astes, tad nelaimējas zveja.

A. L.-Puškaitis.

35699. Ja zivis no astes sak

ēst, — zvejā nelaimējas.

J. A. Jansons, Asari.

35700. Kad zivis ēd no astes

gala, tad nelaimējas zvejā.
A. Broža, Naukšēni.

35701. Zivju astes nedrīkst est,

tad suņi skrej virsū.

L. Strute, Šķibe.

35702. Kad zivu acis ēd, tad ir

redzīgs kā zivs.

Atbalss k. 1894. P. Lodziņš,

Sērpils.

35703. Jāēd zivju acis, lai pui-
ši skatās virsū.

L. Strute, Šķibe.

35704. Ja zivis ēd ar nazi, —

tīkls plīst.
J. A. Jansons, Asari.

35705. Ja zivis ēd ar nazi, tad

tīkli plīst.
A. Broža, Naukšēni.

35706. Kad zivis ar nazi cd, tad

tīkls plīst.
A. L.-Puškaitis. Bērziņš, Ro-

paži. M. Sikle, Nīca.

35707. Veci ļaudis neesot ēdu-

ši spīgas, vēdzeles un butes (Pestī-

tāja zivs).
K. Jansons, Plāņi.

35708. Nevajag ēst zivs astes,

tad citi par ēdāju valdīs.

P. Zeltiņa, Sigulda.

35709. Ja zivis vāra un ieliek

aukstā ūdenī, tad viņas neizšķīst.
Bet ja liek siltā ūdenī, tad iz-

šķīst.
H. Skujiņš, Aumeisteri.
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35710. Kad zivis sak est no

astes, tad nelaimējas zveja.
M. Sikle, Nīca.

35711. Kad cd zivs asti, tas pa-

liks par stūrmani.

K. Lielozols, Nīca.

35712. Kad zivis ēd no astes,

tad nekā nevar nozvejot.

K. Lielozols, Nīca.

35713. Kad cd zivis ar nazi, tad

tīkls saplīst.
K. Lielozols, Nīca.

35714. Zivis nav jāēd ar nazi,

bet ar pirkstiem jālupina.
A. Aizsils, Kalsnava.

35715. Ja ēd zivju acis, tad esot

bailīgs kā zivs.

E. Zirnītis, Lubāna.

35716. Zivis cepot jāievēro, lai

tām astes būtu pret ziemeļiem,
bet galvas pret dienvidiem, jo tad

viņas būs garšīgākas.
A. Aizsils, Lubāna.

35717. Kad zivis sāk est no as-

tes, tad nelaimējas zvejā.

Bērziņš, Ropaži. V. Sape-
rovs, Vecpiebalga.

35718. Ja zivis ēd ar nazi, tad

drīz tīkls noplīst.

V. Saperovs, Vecpiebalga.

35719. Zivs acis vajaga ēst, tad

tumsā redzot.

E. Kuške, Rūjiena.

IV. Zivis dziedēšana.

35720. Ja uzšķērstas zivs vēde-

rā atrod citu norītu zivi, tad pē-

dējā ir jāsakaltē un jāsaberž pul-

verī, kas noder drudža dziedē-

šanai.

J. Rubenis, Ērgļi.

V. Zivis ražas zīlēšana.

35721. Ja upes neķeras daudz

zivju, tad gaidāma laba raža.

J. Juškevičs. Br. Z. Ilustr. piel.,

1933, 275.

35722. Ja zivīm pavasarī agri
ikri iziet, tad agri jāsēj.

K. Jansons, Plāņi.

35723. Kad pavasarī izzvejo
pirmo zivi, tad jāapskata viņas
žults. Ja žultij priekšgals res-

nāks, tad agrā sēja būs labāka;

ja vidus resnāks, tad vidējā sēja
labāka; bet ja žultij pakaļgals
resnāks, tad beidzamā sēja pa-

augs labi.

Latvis, VII, 26.

35724. Kad priekš ledus ieša-

nas ūdenī redz zivis, tad vasara

ļoti auglīga.
M. Ābele, Jaunjelgava.

35725. Ja vasarā upēs daudz

zivju, tad šai gadā būs labs miežu

birums.

V. Priedīte, Rūjiena.

35726. Ja vasara upēs daudz

zivju, tad būs ražīgs gads.
M. Hermakile, Ranka.

35727. Ja pavasarī zivis iet uz

ūdens malu, tad vasara ir slapja;

ja tās dzīvo dzelmē, tad ir sausa.

A. Salmāns, Balvi.

VI. Zivis sapnī.

35728. Kad pa sapņiem zivis

zvejo, tad būs salna.

A. Bīlenšteina rokraksts,
Dunalka.

35729. Kad sapņos zivis zvejo-

jot, tad lietus līšot.

A. Bīlenšteina rokraksts, K.

Boivics, 1862. g., Lubāna.



35730. Kad sapnī zivis redz,

būs auksts laiks.

J. Jaunsudrabiņš, Nereta.

K. Jansons, Plāņi.

35731. Ja sapnī redz zivis, tad

vasarā būs lietus, bet ziemā

auksts laiks.

P. Š., Rauna.

35732. Ja sapnī redz dzīvas zi-

vis, tad būs auksts laiks, ja beig-

tas, tad būs atkusnis. [Sal. uguns-

grēks.]
V. Spandegs, Pociems.

35733. Kad sapnī ķer dzīvas

zivis, tad tas ir uz saltu laiku.

Kad ziemā redz nedzīvas vai tik

tādas neņipras zivis, tad tas ir uz

mīkstu laiku.

Aronu Matīss, Bērzaune.

35734. Ja sapnī redz zivis, tad

būs salna.

J. Jurjāns, Jaungulbene.

35735. Kad sapni redz zivi, tad

rītu salna būs.
J. Rupjais, Asūne.

35736. Ja sapnī redz nobeigušās
zivis, tad būs silts laiks.

K. Jansons, Plāņi.

35737. Ja sapnī redz dzīvas zi-

vis, būs sauss laiks; ja redz beig-

tas, būs slapjš laiks.

J. Kalniņš, Druviena.

35738. Ja sapnī redz spirgtas

zivis, tad būs lietus.

R. Vucene, Lubāna.

35739. Ja vasaru sapnī redz

daudz zivis, tad būs liels lietus.

J. Jurjāns, Jaungulbene.

35740. Ja sapnī redz zivis zve-

jojot, tad būs lietus.

M. Navenickis, Zasa.

35741. Ja pa sapņiem ar zivīm

krāmējas, tad būs nauda.

M. Kalniņa, Vandzene.

35742. Sapnī zivis zīmējas uz

laimi.

P. Š., Rīga.

35743. Ja sapņos redz zivis, tad

satiks laupītājus.
P. Zeltiņa, Ikšķile.

35744. Ja sapnī redz zivis, tad

drīzumā dabūs daudz naudas.

A. Vikmane, Liepupe.

35745. Ja ziemu sapnī redz la-

bas zivis, tad būs auksts laiks, ja

sapuvušas — mīksts.

E. Laime, Tirza.

35746. Ja sapnī redz dzīvas zi-

vis, tad sagaidāms auksts laiks, bet

ja beigtas, tad būs mīksts laiks.

K. Meiers, Lubāna.

35747. Ja sapņos ķer zivis, tad

jāslimo.
A. Luste, Ozoli.

35748. Ja sapņos cd zivis, tad

klepus būs.

A. Luste, Ozoli.

35749. Ja pa sapņiem zivis

šķērž, tad nākošā dienā līst lietus.

A. Done, Liepāja.

ZIVJU DIENA.

35750. Zivju dienā jāsēj zirņi,
tad tiem aug garas pākstas kā zi-

vis.

E. Zommere, Rauna.

ZIVS VAINA

35751. Zivs vainā bērnam jau-
nā mēnesī uz miesas esot zvīņas,

brauna.
K. Jansons, Plāņi.
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35752. Kad bērnam zivs vaina,

kad viņš lokās, tad, bērnu mazgā-

jot, ūdenī zivs jāieliek. [Sal. čūs-

kas vaina.]
K. Jansons, Plāņi.

ZĪDĪŠANA.

35753. Kad māte dod bērnam

krūti zīst, tad tai trīs reiz no krei-

sā pupa piens jāizspiež, lai bēr-

nam graizes nepiemetas.
K. Jansons, Plāņi.

ZĪLE.

I. Zīle pie loga kā vēst-

nese.

35754. Ja zīle pielaižas pie lo-

ga un iečirkstas, tad dabūs prie-

cīgu ziņu.
K. Corbiks, Jelgava.

35755. Ja zīlīte laidelējas un

knābj loga rūtī, tad sagaidāmas

jaunas ziņas.

V. Greble, Kalnamuiža, Valkas apr.

35756. Ja zīlīte ziemā pielaižas

pie loga un iečirkstas, tad kāds

piedzims.
A. Aizsils, Lubāna.

35757. Ja zīle pielaižas pie loga

un iečirkstas, tad dabūs bēdu ziņu.

K. Corbiks, Sunākste.

35758. Ja zīlīte pie loga ar knā-

bīti pieklabina un knābītī ir šū-

niņa, tad drīz saņems bēdīgu ziņu.

A. Polikovs, Saldus.

35759. Kad redz zīlīti gar lo-

giem laižoties, tad nevajagot dzīt

projām, jo viņa nesot labas ziņas.
J. Streņģis, Nīca.

35760. Ja zīlīte lido pie loga,
tad gaidāma jauna ziņa.

A. Aizsils, Zilupe.

35761. Kad zīlīte pieskrienot

pie loga, tad būs nelaime.

M. Valts, Nīca.

35762. Kad zīlīte nāk pie loga,
tad tanī dienā dabon jaunu vēsti.

L. Strute, Šķibe.

35763. Kad zīlīte skrien gar lo-

gu un iečirkstas, tad dzirdēs jau-
nu vēsti.

K. Corbiks, Lielsesava.

35764. Kad zīlīte pielaižas pie

loga un ar knābi pieknabina pie

loga rūts, tad dzirdēs kādu jau-
nu vēsti.

K. Corbiks, Lielsesava.

35765. Ja zīlīte pie loga nak,
tad jaunas ziņas dzirdēs.

M. Biša, Vijciems.

35766. Ja zīlīte pielaižas pie lo-

ga, tad drīzumā dzirdēs kaut ko

jaunu.
A. Aizsils, Lubāna.

35767. Ja zīle pielaižas pie lo-

ga un ieknābj rūtī, tad dabūs jau-
nas ziņas.

K. Corbiks, Mēmele, Džūkste.

35768. Ja zīlīte piesitas pie lo-

ga, tad būs jauna ziņa.
M. Navenickis, Zasa.

35769. Zīlīte, kas ziemu bieži

mēdz pie loga parādīties, nes jau-
nas ziņas.

J. Cinovskis, Snēpele.

35770. Ja zīle dzied pie loga,
tad jaunas ziņas dabūs.

J. Jurjāns, Jaungulbene.

35771. Ja zīle pieskrien pie lo-

ga, tad būs jaunas ziņas.
P. Š., Preiļi.



35772. Kad zīlīte ziemā pielai-
žas pie loga un iečirkstas, tad tie

mājas iedzīvotāji dabūs jaunas zi-

ņas.
A. Podniece, Ogre.

35773. Ja zīle pielaižas pie lo-

ga un iečirkstas, tad vēstuli da-

būs.

K. Corbiks, Jelgava.

35774. Ja zīlīte atmetas uz loga
rūts, tad būs vēstule.

J. Zvaigzne, Rēzekne.

35775. Kad zīlīte pie loga knā-

bā, tad dabon ko no jauna zināt.

K. Corbiks, Mežmuiža.

35776. Ja zīlīte žužina mieta

galā, tad jaunas ziņas gaidāmas.
V. Zvaigznīte, Zeltiņi.

35777. Ja zīle pielaižas pie lo-

ga un iečirkstas, tad viesi būs.

K. Corbiks, Dobele.

35778. Kad zīlīte trīs reizes pie-
knabina pie loga, tad viesi būs.

K. Corbiks, Jelgava.

35779. Ja zīle ziemā pielaižas

pie loga un ar knābi knabina pie
rūts, tad kāds dzimis.

K. Corbiks, Lielsesava.

35780. Ja zīlīte uzmetas uz pa-

lodzes, tad drīzumā dabūs zināt

kādu bēdīgu vēsti.

H. Jankovska, Rīga.

35781. Ja zīle pielaižas pie lo-

ga un atgriež asti pret logu, tad

kāds mirs.

K. Corbiks, Jelgava.

35782. Ja zīle ziemā pielaižas

pie loga, dzied un knabina, tad

tajā mājā kāds mirs.

K. Corbiks, Kalnciems un Sunākste.

35783. Ja zīle ziemā pielaižas

pie loga un tikai dzied, tad citā

mājā kāds mirs.

K. Corbiks, Kalnciems un Sunākste.

35784. Kad zīlīte ielaižas pa lo-

gu istabā, tad tai mājā kāds

mirst.

K. Corbiks, Jelgava.

35785. Kad zīlīte pēc pusdienas

pieknabina pie loga rūts, tad būs

kādam jāmirst.
K. Corbiks, Mežmuiža.

35786. Ja zīlīte pie loga, tad

dots mājiens, ka Nāves māte kapu
mērot.

V. Vintere, Matīši.

35787. Ja zīle lec uz leju un

čīkst, tad būs slikta ziņa, bet ja
lec uz augšu, tad laba.

L. Bēķe, Madona.

35788. Ja zīlīte pielaižas pie lo-

ga un atgriež asti pret logu, tad

kāds mirs.
A. Aizsils, Lubāna.

11. Zīle pareģo laižo-

ties.

35789. Ja zīle laižas pa pagal-

mu, tad gaidāmas kādas ziņas; ja

augstu — labas ziņas, ja zemu

— sliktas ziņas.
K. Corbiks, Sunākste.

35790. Kad zīlīte čivinādama

kokā lec uz augšu, tad dzirdēs la-

bu vēsti, kad uz leju, tad sliktu.

J. Apsalons, Sēļpils.

35791. Kad zīle dziedādama uz

augšu laižas, tad dabūs prieka
vēsti, kad uz zemi — tad bēdu

vēsti: kāds mirs v. t. t.

K. Corbiks, Rūjiena.
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35792. Reiz vienai sievietei me-

žā pazudis ceļš, bet viņa ievēro-

jusi, ka vienā pusē zīle stipri ie-

čirkstējusies. Gājusi uz to pusi un

ļoti labi iznākusi tur, kur vaja-

dzējis.
J. K. Dambergs, Ēdole.

111. Dziedāšana.

35793. Ja zīlīte meža tuvinās

un dzied, tad nelabs gaidāms.

M. Navenickis, Zasa.

35794. Ja meža zīle brec, tad

mežsargs nāk.

K. Kristape, Olaine.

35795. Ja dzied zīlīte, tad viņa
kaut ko vēsta.

O. Darbiņš, Birži.

35796. Zīle dzied gari — uz

sliktu, ātri — uz labu.

B. Daņilovs, Kacēni.

35797. Kad zīlīte dzied, tad sa-

ka, ka būs labas jaunas ziņas.
Skolnieku pulciņš, Jēkabpils.

35798. Kad pa ceļu ejot dzird

zīli spiedzam pa labo roku, tad tā

ļauna zīme, ja pa kreisi — laba

zīme.

E. Skarnele, Kalncempji.

35799. Ja zīlīte tuvu skrien un

dzied, tad dabūs kādu jaunu ziņu.

A. Aizsils, Lubāna.

35800. Kad zīle dzied mājas tu-

vumā, tad ciemiņi gaidāmi.
E. Poriete, Lubāna.

35801. Ja pa ceļu ejot dzird,

ka zīle kliedz pa labi roki, —

slikti izdosies.

M. Brīdaka, Jaunroze.

35802. Ja zīle kliedz pa krei-

sai rokai, labi izdosies.

M. Bridaka, Jaunroze.

35803. Ja zīlīte živina jautri,
tad gaidāma jautra vēsts, ja bēdī-

gi — sēru vēsts.

E. Jēpe, Palsmane.

IV. Zīles sakari ar lo-

piem.

35804. Ja pavasarī saimniece

redz zīlīti ūdens malā, tad govīm

būs daudz piena. [Sal. cielava,

vardes.]
A. Ratniece, Pabaži.

35805. Ja pirmo reizi lopus dze-

not ganībās zīle lēkā pa ceļu, tad

govis dos tai vasarā daudz piena.
K. Corbiks, Jelgava.

35806. Zīlīte, žubīte, tā laba

māsiņa,
Tā lika ganiem sargā-

ties.

LD 29431.

35807. Zīle dzied apara,

Liek ganiem sargāties:

Sarg' jēriņa, kazlēniņa,

Sargāj' savu vainaciņu.
LD 29430.

35808. Ja zīle brēc ganos, tad

govis vai nu pazudīs, jeb tiks

noķīlātas.
J. K. Dambergs, Ēdole.

V. Sakari ar zvēriem.

35809. Ja zīle dzied, tad vilks

naks.
Atbalss k. 1897. P. Dreima-

nis, Ogre.

35810. Kad zīlīti pirmo reizi

ierauga uz zemes, tad kurmji ne-

rok zemi.

K. Corbiks, Mežmuiža.
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VI. Zīles sakari ar li-

niem.

35811. Ja zīli pavasarī pirmo
reizi redz uz jumta, tad augs ga-

ri lini, ja zemē — tad īsi.

K. Corbiks, Auru muiža, Svi-

tene un Sunākste.

35812. Ja pavasarī saimnieks

redz zīlīti mieta galā, tad būs ga-

ri lini. [Sal. cielava.]
A. Ratniece, Pabaži.

VII. Zīle jauna gada.

35813. Ja jaungada rītā iet uz

kūti un zīle pārskrien ceļam pāri

no kreisās uz labo pusi, tad tajā

gadā ar lopiem ies labi; ja no la-

bās uz kreiso pusi, tad slikti.

K. Corbiks, Sunākste.

VIII. Zīle precību pare-

ģošanā.

35814. Ja precībās braucot, zī-

le pārskrien ceļam no labās pu-

ses uz kreiso, tad nav vērts braukt

tālāk — līgava saderēta citam.

K. Corbiks, Sunākste.

35815. Ja kādās mājās uz ista-

bas jumta sēž divas zīles, tad tur

būs kāzas.

K. Corbiks, Jaunsvirlauka.

35816. Ja zīle jauna gada dienā

ieskrien priekšnamā, tad tajā ga-

dā tai mājā kāzas gaidāmas.

K. Corbiks, Sunākste.

35817. Ja uz baznīcu braucot,

gar brūtes un brūtgāna zirgu lai-

žas zīle, tad tiem būs nelaimīga
dzīve.

K. Corbiks, Jelgava.

35818. Ja saderētai brūtei zīle

laižas ap galvu, tad viņa atsacīs

brūtgānam un izies pie cita.

K. Corbiks, Sunākste.

IX. Zīle kristības.

35819. Ja bērnu uz kristībām

vedot, redz zīli, tad bērns būs liels

dziedātājs.
K. Corbiks, Jaunsvirlauka.

35820. Ja, bērnu krustīt vedot,

zīles skrien pāros, tad bērns, liels

tapis, apprecēsies; ja nepāros, tad

neapprecēsies.

K. Corbiks, Sunākste.

X. Bērēs.

35821. Ja zārks ielikts ratos un

uz viņa uzlaižas zīle, tad miroņa
dvēsele pārgājusi kaut kādā putnā.

K. Corbiks, Sunākste.

XI. Zīle vesta karu.

35822. Ja zīle dzied uz zirga
loka, tad gaidāms karš.

K. Corbiks, Sunākste.

35823. Aši, aši zīle dzied

Brāļa staļļa pakaļa
Zil' atnesa tadu vesti,

Būs brāļam karā iet.

LD 31933.

XII. Zīle laika zīlēšana.

35824. Ja zīlīte pa logu lēka,

tad tas uz salu.

Atbalss k. 1894. J. Kriķis, Starti.

35825. Kad rudenī zīle nak pie

loga, tad stipri sals.

J. K. Dambergs, Ēdole.

35826. Kad zīlīte ziema nak pie

loga, tad būs auksts laiks.

A. Tidriķe, Pabažu jūrmala.
Z. Lace

2
Veclaicene.
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35827. Ja nak pie loga zīlītes,

tad būs auksts laiks..

M. Brīdaka, Jaunroze.

35828. Ja zīle radās loga tuvu-

mā, tad būs sals.

J. Cinovskis, Alsunga.

35829. Ja zīlīte pielaižas ziema

pie loga, tad sagaidāmi stipri sali.

K. Corbiks, Nīgranda.

35830. Ja ziema zīlīte pielaižas

pie loga, tad gaidāms stiprs sals.

K. Corbiks, Kursīši.

35831. Ja zīlītes rudenī laiku

sāk mājās nākt, tad būs agra un

auksta ziema.

K. Lindbergs, Jelgava.

35832. Kad zīle laižas no meža

mājās pie logiem, tad būs auksts

laiks.

P. S., Ropaži.

35833. Ja, ziemai nākot, zīle

pielaižas pie loga, tad sāks salt.

K. Corbiks, Jelgava, Bauska

un Tukums.

35834. Kad zīlīte pielaižas pie

loga, tad būs salna.

K. Corbiks, Mežmuiža.

35835. Kad zīle klabina pie lo-

ga, tad ir gaidāms auksts laiks.

Z. Lancmanis, Lejasciems.

35836. Ja ziema zīlītes nak mā-

jā, tad būs sniegs un vētra.

P. §~ Rīga.

35837. Ja zīle smuki dzied, kad

ļaudis saka: „Zīle izkapti strīķē",
tad būs labs laiks.

Z. Lancmanis, Lejasciems.

35838. Kad atrod zīlīti paga-

lam, tad notiks kāda nelaime.

K. Corbiks, Lielsesava.

35839. Kad zīles nak mājas pe-

rēt, tad būs auksta vasara.

I. Š., Ropaži.

35840. Ja zīlīte skrien pie loga
ziemā, tad gaidāms liels sals.

J. Ķikuts, Nīca.

35841. Kad zīlīte pielaižas pie

dzīvojamās ēkas loga, tad būs

liels sals.

J. Ķikuts, Nīca.

35842. Zīlīte ziemu stipri čivi-

na uz lielu salu.

J. Cinovskis, Snēpele.

35843. Ja zīlīte ziema sit pie lo-

ga, būs sals.

E. Melbikse, Virbi.

35844. Kad zīlīte skrej pie loga,
tad būs sals.

I. Stirna, Skrunda.

35845. Ja zīlīte pie loga knā-

bājas, tad gaidāms auksts laiks.

A. Dragone, Palsmane.

35846. Ja maz zīļu, gaidāma lē-

na un silta ziema.

K. Palteris, Nītaure.

XIII. Zīle sapnī.

35847. Ja sapnī redz zīli, tad

pašam jeb kādam tuviniekam būs

karā jāiet.
J. Jurjāns, Jaungulbene.

ZĪLĒŠANA.

35848. „Quaedam virgo cupida

cx certis figuris cognoscere, quan-

to temporis intervallo vitae sta-

men productura esset, liquidam

ceram super aquam effudit." Kā-

da jaunava bija lējusi kausētus

vaskus ūdenī, lai pēc zināmām fi-
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gūrām varētu redzēt, līdz kādam

laikam viņa varētu turpināt savu

dzīves pavedienu.

Rīgas jezuītu ziņojums no

Latgales, 1608. g.

35849. Tas velis jir dažā sirdī

iecēlis to negantību tās elkadievī-

bas, burvības, sāls pūšļošanas,
sieta tecināšanas, kannu raudzī-

šanas.

G. Mancel, Lett. Postill, 1654. 11, 390.

35850. Zīlēties varot tais die-

nās, kuras esot tikai reiz par

gadu.
H. Skujiņš, Aumeisteri.

35851. Deviņas dienas no vie-

tas katru vakaru jāizskaita devi-

ņas zvaigznes, tad pēc deviņiem
mēnešiem dabūs vīru.

P. Zeltiņa, Ikšķile.

35852. Ja deviņus vakarus no

vietas saskaita deviņas zvaigznes,
tad beidzamā naktī redz, ar ko

būs jāapprecas.
A. Smilga, Gaiķi.

35853. Trīs piektdienas naktis

no vietas meitai jāskaita pa septi-

ņām zvaigznēm. To vīrieti, kurš

pēc trešās piektdienas pirmais dos

roku, viņa apprecēs.

K. Corbiks, Reņģe.

35854. Sestdienās vajag saskai-

tīt septiņas zvaigznes un, gulēt

ejot, ne ar vienu ne runāt, ne

smieties. Tā vajaga skaitīt septi-

ņas nedēļas; kurš tad rādās sap-

ņos, tas būs nākamais vīrs.

I. Johansone, Alūksne.

35855. Ja kāds grib, lai tas, ko

viņš vēlas, piepildītos, tad viņam
vakarā jāizskaita septiņas zvaig-

znes pie debesīm un šīs pašas sep-

tiņas zvaigznes jāizskaita deviņus

vakarus no vietas, tikai tās pašas;
ja viņš to izdarīs, tad viņa vēlē-

šanās piepildīsies.
K. Corbiks, Sērene.

35856. Katru vakaru jāizskaita

deviņas zvaigznes un tā deviņus
vakarus, nevienu vakaru neizlai-

žot, tad ko tanī devītā vakarā

sapņo, tas piepildoties.
T. Dzintarkalns, Talsi.

35857. Vajaga deviņus vakarus

no vietas skaitīt zvaigznes un kat-

rā vakarā jāizskaita deviņas
zvaigznes. Tad kuram pirmajam

sniegs roku, tas būs tas īstais. Bet

zvaigznes jāskaita deviņus vaka-

rus no vietas, ja kādu vakaru pa-

laiž garām, tad jāsāk atkal no

jauna.
T. Dzintarkalns, Talsi.

35858. Deviņus vakarus no vie-

tas katru vakaru jāizskaita devi-

ņas zvaigznes. Ja kādu vakaru

zvaigznes neredz, tad jāsāk skai-

tīt no gala. Cilvēks, kas skaitītāju
pēc tam no rīta pirmais sveicina,

būs nākamais dzīves biedrs.

A. Leimane, Mārsnēni.

35859. Ja saskaita deviņus bal-

tus zirgus, deviņdesmitdeviņus
melnus un deviņus skursteņskrāp-

jus, tad, kurš pirmais roku dos,
tas apprecēs.

A. Smilga, Gaiķi.

• 35860. Vajag saskaitīt 99 baltus

zirgus un 3 skursteņslauķus. Kurš

pēc tam dos pirmais roku, tas būs

nākamais vīrs vai sieva.

E. Kampare, Rīga.

35861. Jaunām meitām jāizskai-
ta 99 balti zirgi; kurš vīrietis tad

nāks pretī un sveicinās, tas būs

mūža biedrs.
Z. Biša, Rencēni.
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35862. Kad saskaita 99 baltus

zirgus, 99 skursteņslauķus, 99

übagus, tad ko pirmo satiek ceļā,
tas ir izredzētais.

A. Ozoliņa, Taurene.

35863. Meitām jauna mēneša

trešā dienā jāsāk skaitīt balti zir-

gi; simtajā zirgā būs nākošais vīrs.

E. Laime, Tirza.

35864. Meitai, kura gribot zi-

nāt, ar ko viņa apprecēsies, vaja-

got saskaitīt simts baltu zirgu;
kurš pēc tam pirmais roku snieg-
šot, tas būšot tas īstais.

V. Grīva, Lubāna.

35865. Zīlēšanai vajagot sieta

un aitu cērpamo dzirkļu. Dzirkles

iedur sietiņa malā un diviem jā-

tur, katram ar vienu pirksta ga-

lu, katra puse dzirkļu riņķa. Kad

uz jautājumu siets sāk griezties,
tad ir izzīlēts.

Latv. Avīzes, 1859, 11.

35866. Pie tādiem māņiem pie-
der ari sietiņa tecināšana pie
dzirklēm, lai atklātu noslēpumus.

Magasin, 1838, VI, 151. B.

Bergmanis.

35867. Apmēram desmit cilvē-

ku sasēžas ap vienu galdiņu un vi-

si saliek rokas uz galdiņa. Kad

galdiņš pēc pāri desmit minūtēm

sāk pats no sevis kustēties, tad

dalībnieki ir tajās domās, ka pē-

dējo kustina gars. Šis nomirušā

cilvēka gars zina pastāstīt par nā-

kotni. Viens no dalībniekiem ceļ
garam priekšā dažādus jautājumus,

uz kuriem gars atbild piesitot

galdiņa kāju pie grīdas. Dalīb-

nieks vaicā garam: „Vai Latvijā
būs miers uz ilgāku laiku, vai ne;

ja būs, tad sit vienu reizi, ja ne-

būs, tad divi reizi." Ja nu galdiņš
sit vienu reizi, tad Latvijā būs

miers uz ilgāku laiku, bet ja viņš
sit divi reiz, tad drīz sagaidāms
karš. Bet galdiņš tikai tad pareizi
atbildēs, ja visi dalībnieki būs pār-

liecināti, ka gars tiešām atnācis.

K. Corbiks, Penkule.

35868. Ņem biezāka papīra
loksni un uz tās ar zīmuli apvelk

apaļu riņķi. Riņķa līnijas ārējā
malā uzraksta visus burtus alfa-

bēta kārtībā un ciparus, sākot no

1 un nobeidzot ar 9 un 0. Var arī

atzīmēt V2, V4, 3A v. c. daļu skait-

ļus. Apakštasītei vienā malā ar zī-

muli uzvelk svītriņu, tad tasīti, ar

malām uz leju, uzgāž uz papīra

loksnes, apvilktā riņķa vīdū. Zīlē-

šanas dalībnieki katrs ar vienas

rokas pirkstiem viegli pieskaras
tasītes virsum. Elkoni nedrīkst

atspiest uz galda, tāpat pie tasītes

nedrīkst durties klāt nagi, bet ti-

kai viegli jātur virsū paši pirkstu

gali. Dalībniekiem jāizturas nopiet-
ni, nedrīkst smieties, tāpat zīlēša-

nā nedrīkst piedalīties tādi, kas ne-

tic tasītes spēkam. Pēc kāda laici-

ņa var sākt tasītei jautāt. Atbildot

tasīte sāks kustēties, ar atzīmēto

svītriņu pieslīdēdama pie vajadzī-

gā burta vai cipara. Burtus pēc
kārtas ievērojot, sastādās vārdi

un teikumi. Stundu, dienu un da-

tumu noteikšanai noder cipari.
Tasītei slīdot, dalībniekiem nepār-
traukti jātur virsū pirksti, citādi

tā apstāsies. Ja, zīlēšanu sākot,

tasītei tūlīt negrib nekā jautāt, tad

jāpagaida, kamēr tā pati bez jau-
tāšanas sāk kustēties. Tad vai nu

tasīte pati no sevis slīd pie bur-

tiem un tā pasaka, ka atnācis

kāds gars, kam var jautāt, ko vē-

las zināt, vai arī dalībnieki var

prasīt, kas ir ieradies un atbild.
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Atnākušais gars atbild uz visiem

uzstādītiem jautājumiem. Ja pēc

kāda laika atbildes kļūst nesaka-

rīgas, tā ir zīme, ka gars noguris
un nevēlas vairs atbildēt; tad jā-
izsauc atkal kāds cits, sakot, ka

vēlas, lai atnāk tāds un tāds gars.

Tad jautāšanu var atkal turpināt.

A. A., Rīga.

35869. Kad kas nozagts, tad

ņem sietiņu, iedur krijā un sauc

visus mājas ļaudis pie vārda. Ku-

ra vārdu saucot, siets iekustas, tas

esot tas zaglis.
A. Bīlenšteina rokraksts.

K. Boivics, 1862. g., Lubāna.

35870. Krievos jeb zaldātos aiz-

iedams kas vēlas, lai mājā zinātu,

kā viņam svešumā klājas, tas lai

nocērt kokam galu; ja nu koks

aug un zaļo, tad aizgājējam iet

svešumā labi, bet ja nīkst un pat
nokalst, tad karavīram iet slikti,

ir slims un pat šķīries no šīs pa-

saules.
K. Bika, Gaujiena.

35871. Uz krustceļiem jāaiznes
mēsli, jāstāv virsū un jāgaida. Kas

pirmais nāks, tas būs nākamais

vīrs vai sieva.

V. Johansone, Liepa.

35872. Vakaros meitām jāiet

vabiņas skaitīt: „Māte, meita; mā-

te, meita." Ja, pēdējo vabiņu skai-

tot, iekrīt meita, tad skaitītāja āt-

ri apprecas; ja māte, tad ilgi jā-

gaida.
J. A. Jansons, Gaujiena.

35873. Vakarā meitām jāiet ārā

vabiņas skaitīt: „Māte, meita, mā-

te, meita", v. t. t. Ja, pēdējo va-

biņu skaitot, iekrīt meita, tad drīz

to izprecēs, ja māte, tad ne.

Bērziņš, Bopaži.

35874. Kad grib precēties vīrs

jeb sieva, tad viņi iziet ārā un

skaita vabiņas: „Māte, meita v. t.

t." Kad beidzamo reizi iznāk mā-

te, tad dabūn precēties, bet ja
meita, tad ne.

K. Lielozols, Nīca.

35875. Jaunas meitas, gribēda-
mas izzināt, vai ies tautās, aizsien

ar lakatu acis, asu piecu attālumā

izpleš rokas uz priekšu un ķer
sētas mietiņus. Tad atver acis un

skaita; ja iznāk pārs, tad precē-

sies; ja paliek kāds mietiņš lieks,
tad dzīvos pa vecam.

J. Cudars, Rēzekne.

35876. Met kurpi ar kreiso ro-

ku pār labo plecu uz durvju pu-

si; ja tā nokrīt ar purnu uz dur-

vju pusi, tad tai gadā jāprecas.
M. Vētra, Rencēni.

35877. Lai zinātu, uz kuru pu-

si aizies dienestā jeb citos gadīju-

mos, tad jāmet no kājas tupele

gaisā; uz kuru pusi pirkstugals, uz

to pusi aizies.

G. Pols, Staburags.

35878. Rudiņ, nūbeidzūt ap-

pļuovības, juonūaun kuojas un

kūrpes juosvīž augšā. Uz kuru pu-
si zuoboka purņs kreitūt nūsa-

stuos, uz tū pusi aizvess līgavainis.
M. Apeļs, Stoļerova.

35879. Pakar laulājamo gredze-

nu matā un tur pāri glāzei; cik

reizes tas piesitas, pēc tik gadiem

jāprecas.
M. Vētra, Rīga.

35880. Ka cvlvāks grib zvnuot,

vai jis miers zemī itymā godā, tod

lai jis nakti divpadsmit stunžu nu-

jīt uz stalli un pasaveras uz rede-
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ļim, kur nūlvkts sīns prīkš zyrga.

Zyrgs tymā laikā mīreigi stuovēs

un gulēs, un kod zyrgs nu reizis

pacels golvu augsi un muti roz-

plēts, un kai smejas, itys jau pīzī-

mēj, ka tys cylvāks itū godu miers

zcmī. A ka zyrgs taipat stuovēs

mīreigi, tod vel cvlvāks dzeivuos

vairuok kai godu.
V. Podis, Rēzekne.

35881. Vienam pašam istabā at-

rodoties, jāliek laulājams gredzens
ūdens glāzē un jāskatās tur, tad

tajā redz savu nākamo gadu.
M. Vētra, Tirza.

35882. Gadījumā, ja no piede-

rīgiem kāds atrodas svešumā un

nav zināms, vai viņš miris jeb

dzīvs, tad to var uzzināt sekošā

ceļā: jāņem glāze, pildīta ar ūde-

ni, jāaizsedz logs, jānoliek katrā

pusē glāzei viena svece un jāaiz-
dedzina. Pēc tam jāpaņem rokā

gredzens un sildot stipri jādomā

par minēto personu; tad piepeši

jāmet gredzens ūdenī. Ja gredzena
vidū ūdenī redzams cilvēks, tad

domātā persona ir dzīva, bet ja

ierauga tanī nāvi, tad mirusi.

K. Corbiks, Reņģe.

35883. Zem šķīvjiem paliek da-

žādus priekšmetus: atslēgu, gre-

dzenu, zemi, maizi, zārku v. t. t.

Kas, šķīvi ceļot, dabū atslēgu, būs

saimnieks, kam gredzens gadās,
dabūs drīz precēties, kam zeme,

tas iegūs zemi, kam zārks, — tam

drīzumā jāmirst.
J. Cinovskis, Snēpele.

- 35884. Ja vienu otrs iecerējis

un nezina, vai arī otrs šo mīl, tad

tam jāsaviļina no pakulām divas

bumbiņas, kas tad kur jānoliek

un jāsadedzina. Ja pakulas deg-

dāmas paceļas gaisā un pieskaras
viena bumbiņa otrai, tad abi sa-

precēsies.
J. Jansons, Plāņi.

35885. Kod meita grib sapynā
redzeit sovu mīļū briuguonu, tod

kod jei īs gulātu, lai jei īliks zam

podyškys stundinīkus, tūlaik jei
redzeis sovu briuguonu sapynā un

taipat zynuos, vai jis jū mīļuoj,
vai na.

V. Podis, Rēzekne.

35886. Lai meitas zynotu, nu

kuras puses atbrauks precinīki,
tad vajag slaucīt ustubas nu visim

koktim uz ustubas vydu un tūs

māslus vajagūt nest uz krustce-

ļim, tad varūt dzierdēt, nu kuras

puses skan zvani.

A. Ancāns, Eglūna.

35887. Jaunas meitas iet ābeļu
zarus lauzt ar aizmiegotām jeb
aizsietām acīm. Kuras meitas za-

ram vairāk pumpuru, tai dzīvojot
pie vīra būs vairāk bērnu.

J. Banazis, Nīca.

35888. Kad es vēl jauna biju,
tad mēs ziemas svētku vakarā

būrāmies: izslaucījām istabu un

sametām mēslus uz deķa. Tad

aizgājām uz pirti, nopērāmies un

kad mājā viss palika klusu, mēs

trīs cilvēki iznesām deķi ar mēs-

liem dārzā, uzstājāmies uz mēs-

liem un turējām slotu katra ar

vienu roku. Runāt nebija brīv.

Tad klausījāmies un skatījāmies
visapkārt. Es dzirdēju otrā mājā
trīs reizes cērtam, viena redzēja
kādu rudzu lauku lokāmies un

otra dzirdēja zvanus. Tā i bij:
otrā mājā nomira trīs cilvēki, ru-

dzus nosita krusa un tuvumā bija
kāzas.

Z. Niedra, 72 g. v., Tirza.
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35889. Krāsnī jāieliek spieģelis

ar uguni un caur kājstarpi jā-

skatās, kas tur redzams. Ja pui-
sis redz meitu vai meita puisi, tad

būs jāprecējas; ja redz nāvi, tad

jāmirst.
J. Bikša, Daugmale.

35890. Ja noliekot pagalvē cim-

dus, tā kā īkšķi stāv viens pret

otru, tad varot gadīties, ka cimdi

būs no rīta nolikti otrādi. Tādā

gadījumā brūtgāns esot ar mieru

precēties.

L. Vīgante, Jelgavas Jaunpils.

35891. Kod meita grib zynuot,

vai dreiži jei izīs pi veira, lai jei
nakti divpadsmit stunžu pajēm

aizdag sveci, pajām div osus na-

žus, izlīk uz spīgeļa vīns uz ūtra

krystā un nūlīk zam poduškys,
nūdzīš guni, guļ un gaida. Par

kaidu pusstundis atīs tys jauničs,

kurijis byus jai par veiru un jei
nu juo izzynuos, kod byus kuozvs.

V. Podis, Rēzekne.

35892. Ja gribot zināt, kas bū-

šot nākamais vīrs vai sieva, tad

tādā vakarā, kas tik vienreiz gadā
esot, piem., Katrīnas, veca gada

un t. t., vajagot noēst veselu ābo-

lu vai siļķi. Gulēt ejot, zem gultas

vajagot nolikt krūzīti ar ūdeni un

pār krūzīti pārlikt salmu. Tas,

kas nakti sapinis nākšot pie krū-

zītes dzert, tas būšot īstais.

K. Skujiņš, Smiltene.

35893. Skaiti dienas no Inno-

cenča, 28. jūlija, līdz tai dienai,

kurā slimnieks palika slims. Šo

skaitli dali uz trīs. Kad nepaliek

pāri, tad slimnieks paliks ātri ve-

sels, bet ja paliek pāri, tad vēl

slimnieks ilgi gulēs slims. Ja pa-

liek tikai viens pāri, tad tas drīzi

mirs.

D. Dama, Smiltene.

35894. Juo kaut kaids ir slyms
un grib zynuot, vai viņš miers vai

dzeivuos, tad vajaga aizdegt sveci

un nūdzēst. Juo nūdzāstuos sve-

ces dyumi īs uz durovuom, tad

miers, bet juo atpakaļ, tad dzei-

vuos.

T. Nagle, Varakļāni.

35895. Meitas, lai uzzinātu, ku-

ra ātrāki apprecēsies, saviļā pa-
kulu bumbiņas, kuras reizē aizde-

dzina. Kurai bumbiņa uzlec aug-
stāku, tā pirmā apprecēsies.

J. Briņķis, Sidgunda.

35896. Ja jaunava grib zināt,
vai tā tautās izies, un uz kuru

pusi izies, tad viņa skrien trīs rei-

zes ap bērzu, kurā sēd dzeguze.
Uz kuru pusi dzeguze aizlaižas,

uz to pusi viņa tiks aizvesta.

A. Plaudis, Kosa.

35897. Zirga mieta caurumā jā-

ielej dzīvsudrabs un jāuzbāž atkal

miets virsū. Kas mietu izvilks,
tas būs meitas izredzētais.

B. Vinkmane, Jaunpiebalga.

35898. Ja gribot uzzināt, vai

šogad meita apprecēšoties vai nē,
tad vajagot meitai matus izskai-

tīt; ja to daudzums būšot pāra
skaitlis, tad apprecēšoties, ja ne,

tad nē.

B. Vinkmane, Jaunpiebalga.

35899. Ar zobos paņemtu skalu

iet pie akas vai upes un to tur

apmērcē ūdenī, tad tāpat zobos to

atnes atpakaļ un aizdedzina; ja
skals labi deg, tad būs laba dzīve,

bet ja nedeg, tad slikta.

J. Vilnītis, Jumurda.
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35900. Lai noteiktu, kur dzīvo

brūte vai brūtgāns, tad jāņem
skaliņš un aizdedzinot jātur lies-

ma uz augšu. Ja ogle nodziest,

tad jānoskatās, uz kuru pusi viņa
saliekusies, tanī pusē ir tavs brūt-

gāns vai brūte.

A. Šulcs, Rīga.

35901. Nober uz loga 3 čupiņas
sāls. Ja viena no tām izkūst, tad

tā ir zīme, ka šinīs mājās vie-

nam jāmirst.
J. Cinovskis, Snēpele.

35902. Uz slotas aizjāj pie cūku

staļļa un piebungā pie durvīm.

Cik reizes cūka urkšt, tik gadus
vēl dzīvos.

J. Cinovskis, Snēpele.

35903. Rudenī jauniem puišiem

zem gultas jāpaber mieži; ja tos

kāds būs aizticis, vai peles vai arī

cits kāds, tad tam būs drīzi kāzas.

K. Grantiņš, Krustpils.

35904. Ja kas ir pazudis, tad

jāiespļauj saujā un ar pirkstu jā-
uzsit: uz kuru pusi skrien sieka-

las, uz to pusi meklējams pazu-

dušais.

J. Andersons, Sātiņi.

35905. Ja kas ir pazudis, tad

vajag iespļaut saujā un ar pirkstu
sist pa siekalām. Uz kuru pusi
siekalas lēks, tur atradīsies pazu-

dušais priekšmets.
E. Kampare, Skrunda.

35906. Kad kas pazudis, tad

uzspļauda uz kreisās rokas del-

nas un ar labās rokas rādāmo

pirkstu sit siekalas: uz kuru pusi
lec siekalas, tur atrodas zudušā

lieta.

P. Š., Rauna, Smiltene un

Rīga. K. Jansons, Plāņi.

35907. Ja kaut kas pazūd, tad

vajag iespļaut saujā un sist pa
siekalām ar pirkstu. Uz kuru pu-

si siekalas skries, tur pazudušais

priekšmets meklējams.
A. Korsaks, Ezere.

35908. Meklējot vainīgo, ja ne-

zina, uz kuru pusi to meklēt, tad

spļauj saujā un ar pirkstu sit; uz

kuru pusi sprāgs, tur meklēs vai-

nīgo.
K. Corbiks, Valgunde.

35909. Ja kādam kaut kas no-

zagts, tad tanī vietā pret sauli jā-
liek rata rumba, kurā iebāztas

skaidas, tad zaglis mantu atnesīs.

M. Driņķe, Ranka.

35910. Kad ganam lopi pazu-

duši, tad gans iespļauj saujā un

uz siekalām sit ar pirkstu. Lopi

jāmeklē pa to pusi, uz kuru sie-

kalas lec.

M. Liniņa, Aizpute.

35911. Ja ganam kādreiz pazūd

govis, tad vajaga iespļaut plauk-
stā un ar pirkstu sist taisni vidū.

Uz kuru pusi vairāk siekalu, uz

to pusi atrodas govis.
N. Stepanovs, Nīca.

35912. Lai uzietu nozagtas

mantas, tad vajagot iespļaut sau-

jā un ar labās rokas rādītāja

pirkstu sist uz siekalām. Uz kuru

pusi tās sprāgst, uz to pusi atro-

das zaglis ar visām mantām.

G. Pols, Bauska.

35913. Ja kādam ir kāda man-

ta pazudusi, tad vajaga uzspļaut
uz delnas un ar pirkstu sist uz

spļaudakām, uz kuru pusi tad

šķīst visvairāk spļaudaku, uz to

pusi meklējama pazudusī manta.

E. Pūriņš, Skujene.
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35914. Kad tēva no Rīgas mājā

nejūt, ta durvu priekšā jāsaslien
skalu namiņš, kurš tad jāaizde-
dzina: ja tas degdams gāžas uz

durvu pusi, tad vēl nebūs tēva

mājā; ja gāžas uz iekšu, tad būs.

K. Jansons, Plāņi.

35915. Kad ceļa vīru gaida mā-

jā, tad pie durvīm jāsataisa pa-

kulu riņķītis un no visām pusēm
reizē jāaizdedzina; ja papriekšu

izdeg tā puse uz durvīm, tad ceļa
vīrs tajā vakarā būs mājā, ja uz

dibenu — nebūs.

E. Laime, Tirza.

35916. Kad grib iepriekš uzzi-

nāt, vai to darbu darīt vai ne, vai

man izdosies vai ne, tad aizmiedz

acis un izstiepj abu roku vidējos

pirkstus, pēc tam liek kopā trīs

reizes. Ja trešo reizi sadursies,

nodoms piepildīsies, ja nesadur-

sies, nodoms nepiepildīsies.
P. Š., Rauna. A. Skruze,

Saikava.

35917. Cilvēks, kas grib zināt

savu nākotni, tam vajaga aizmigt
acis un sist rādītāju pirkstus trīs

reizes kopā. Ja visas trīs reizes

trāpa, tad iedomātais izpildās, bet

ja netrāpa, tad neizpildās.

G. Pols, Bauska.

35918. Izdošanos zīlē šā: ap-

spļauda trīsreiz abu roku garos

Mārčus un griež riņķī. Ja nu

pirkstu gali sasitas, tad domātais

darbs izdosies, un atkal otrādi.

K. Jansons, Smiltene.

35919. Ja kādu nozagtu vai no-

zaudētu mantu grib atrast, ie-

spļauj plaukstā, samaisa un saka:

„Tur, vai tur, vai tur v. t. t." Ta

piesit ar dūri pie pieres un ie-

spļautās siekalas plaukstā sit ar

pirkstu. Siekalas izklīst uz visām

pusēm. Uz kuru pusi siekalas vai-

rāk sprāgst, uz to pusi ir pazau-

dētā manta. Tā bur trīs reizes no

vietas.

P. Ignats, Nīca.

35920. Ja grib zināt, no kuras

puses viesi nāks, tad jāiespļauj

saujā un jāsit ar pirkstu spļau-

dekļos. Uz kuru pusi spļaudekļi
skries visvairāk, no tās puses

nāks viesi.

A. Pidriks, 60 g. v., Sauka.

35921. Lai izzinātu, no kuras

puses gaidāmi ciemiņi, tad jāuz-

spļauj uz saujas un ar pirkstu jā-
uzsit. Uz kuru pusi lielākā daļa
lēks, no tās puses nāks ciemiņi.

A. Bērziņa, Aloja.

35922. Kad kāda lieta zudusi,

tad viņi svētā bībelē jeb dziesmu

grāmatā ieliek kādu atslēgu un

tad uz pirksta turēdami un grozī-
dami sakās zinot, kurā pusē zag-

lis meklējams.
K. Silings, 1832. g., Tirza.

35923. Ja kas tiek nozagts, tad

ņem veco dziesmu grāmatu, ieliek

uz 285. jeb 673. dziesmu krusta

atslēgu, aizkrampē grāmatu cieti

un divi tur to grāmatu uz pirk-
stiem. Nu sauc visus mājas ļau-
dis pie vārda, pie kura vārda grā-
mata pakustoties, tas esot tas

zaglis.
A. Bīlenšteina rokraksts.

K. Boivics, 1862. g., Lubāna.

35924. Dziesmu grāmatā jāuz-

šķir dziesma: „Tā ticība dod tais-

nību", tajā vietā jāieliek krus-

ta atslēga un jāsasien. Diviem

jātur atslēgas rokturis katrā pusē

uz rādītāja pirksta un tad, kad

dziesmu grāmata sāk griezties,
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var prasīt ko grib, un viņa caur

griešanos pateiks.
M. Eghte, Vijciems.

35925. Ziemassvētku vakarā un

jauna gada vakarā zīlējas ar dzies-

mu grāmatu, jeb kā to mēdz teikt,

sit peršas, pie kam saka: „Sak

tieš-tiešām, mīļā grāmatiņa, dzī-

vošu vai miršu?"

E. Lacis, Tirza.

35926. Vispirms jāpaņem ruļļu
klēts atslēga un dziesmu grāmata,

kurā ir rīta un vakara lūgšanas
ar baušļiem. Atslēgai vajaga būt

divi krustiem, var arī būt viens

krusts. Kad nav krusta, tad nevar

burt. Atšķir grāmatu un paņem

atslēgu; atslēgai vajaga būt uz

septītā baušļa un tiem krustiem

arī vajaga būt uz vārda „zagt".

Paņem šnoreli jeb arī ko citu un

aizsien, lai atslēga nekrīt ārā.

Atslēgu uzņem uz rādāmiem pirk-
stiem. Ja kāds ko nozadzis jeb
arī citu ko izdarījis, un labi nezi-

nām, vai viņš ir zadzis jeb ne,

tad prasa tai grāmatai, vai tas un

tas ir paņēmis; prasa kādas trīs

vai četras un pat vairāk reizes.

Kad vienreiz paprasa, vajaga pa-

gaidīt trīs līdz pieci sekundes, tad

atkal prasa tālāk, un kad nevar

sagaidīt, tad prasa atkal citu cil-

vēku, uz kuru jau domā. To da-

rot, nevajaga smieties, un ja sme-

jas, tad tā grāmata negriežas. To

nu es labi nezinu, uz kuru pusi

viņa griežas, bet to jau var izmē-

ģināt.
J. Laņķis, Nīca.

35927. Ja grib uzzīmēt zagli,
tad jāņem krusta atslēga, jāieliek
dziesmu grāmatā ticības dzies-

mās, grāmata jāaizkrampē cieti,

atslēgas riņķis, kas no grāmatas
ārā stāv, jātur rokā starp priekš

un vidus pirkstu. Ja nu zagļa
vārdu uzminēs, tad atslēga ap-

griezīsies apkārt, grāmatai nemaz

negriežoties.
B. Blumbachs, Lībagi.

35928. Lai uzzinātu, kurš no

klātesošiem pirmais mirs, tad sa-

griež nazi ar asmeni uz augšu, tā

ka tas ilgi griežas. Pret kuru no-

stājas naža asais gals, tas pirmais
mirs.

A. Linde, Palsmane.

35929. Ja metot desmitkapeiku

gabalu ūdens bļodā un tas no

bļodas neizlec, tad nākošā gadā

jāmirst.
J. Bitaks, Litene.

35930. Ja atrod melnas auzas,

tad jānoplūc divi graudiņi ar pa-

garām kājiņām un jāiespļauj sau-

jā, kur abus graudiņus blakām

ieliek; ja tie savijas kopā, tad tas

pāris, kuru domā, saprecas, ja ne,

tad šķiras.
O. Mucniece, Ventspils.

35931. Ņem sešas smilgas un

sasien tās galos pa pāriem kopā;

ja pēc siešanas izveidojas riņķis,
tad nodomātais piepildīsies, ja ne,

tad nepiepildīsies.
L. Vīksne, Talsi.

35932. Ja kas izgaisis, ņem trīs

augošas smilgas un savij, tad pa-

liek zem diviem blakus gulošiem

akmeņiem. Ja pazaudētā manta

atrodas, tad saistītais velns jāat-
laiž, ja neatrodas, tad lai velns

stāv saistīts.
A. Skruze, Saikava.

35933. Meitas ņem trīs pāri
smalku lūciņu, sasien tos par vi-

du vienā mazgā un atkal abos ga-

los uz katra pāra vienu mazgu.

Ja nu vidus mazgu attaisot visi
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gali ir kopā sasējušies, tad meita

ar to saprecēsies, uz ko domā, bet

ja ne, tad put.
A. Bīlenšteina man. 1867. g.

35934. Sataisa astoņas līškas

(mazus kociņus), met tos un pēc
to izskata zīlē.

A. Bīlenšteina rokraksts, Freijs,

Apukalns.

35935. Ja kādai meitai ir vai-

rāk pielūdzēju, tad lai zinātu,

kurš būs īstais, vajaga nobērt tik

daudz miežu čupiņās, cik ir pie-

lūdzēju, pie tam katra čupiņa jā-

apzīmē ar attiecīgu vārdu. No

kuras čupiņas ēdīs gailis, tas būs

īstais.

K. Corbiks, Ezere.

35936. Svētku sestdienas vaka-

rā jāizlaiž ārā suns; uz kuru pusi

suns skries, no tās nāks meitām

precinieki.
S. Skrastiņa, Vaive.

35937. Jāuziet augstā kalnā un

jākliedz, no kuras puses tad suņi
ries, no tās nāks brūtgāns.

E. Abuce, Ķoņi.

35938. Ja no vairākām māsām

grib vienu izmeklēties par sievu,

tad jāiet, kur viņas mazgājas, un

jāskatās pa šķirbu: kuru pirmo
ieraudzīs no pakaļas, tā būs īstā.

J. Jakans, Bebrene.

35939. Novāra nokautas aitas

četrus stilbus un katru iedomā

par zināmu meitu, tad noliek vi-

ņus rindā un pasauc suni; kuru

pirmo suns paņem, tā pirmā pre-

cas.

A. Skreija, Talsi.

35940. Ja kādreiz gadās stilba

kauli, tad saliek viņiem meitu

vārdus un noliek sunim priekšā.

Kuras kaulu suns pirmo paķer,
tā pirmā apprecēsies.

M. Kalniņa, Vandzene.

35941. Ja meitas grib zināt, ku-

ra pirmā izies tautās, tad jāņem
katrai savs kauls un jāsaliek rin-

dā; kuru kaulu suns pirmo ņems,
tā pirmā izies tautās.

A. Broža, Naukšēni.

35942. Visu puišu vārdus, kuri

patīk, uzraksta uz maziem papī-
rīšiem un tad paber zem ķisena.
Kad naktī pirmo reizi pamostas,
tad ir jāvelk: kura puiša vārdu

pirmo izvelk, tas apprecēs.

A. Smilga, Gaiķi.

35943. Lai dabūtu zināt nākošā

vīra vārda pirmo burtu, jāizrauj

paparde ar visām saknēm un jā-
sāk no saknes gala ar nazi šķēr-
sām iešķībi griezt, kamēr balta-

jās šķiedrās var izlasīt kādu

burtu.

M. Štāle, Kaltene.

35944. Lai dabūtu zināt vīra

vārda pirmo burtu, tad, ābolus

mizojot, mizu sviež pār kreiso

plecu uz grīdas; kāda burta vei-

dā miza krīt, tāds būs vīra vārda

pirmais burts.
M. Štāle, Kaltene.

35945. Ja grib zināt, ar kādu

burtu sāksies vīra jeb sievas

vārds, tad ābola mizu met pār

kreiso plecu. Kādu burtu miza

veido, ar tādu sāksies vīra vārds.

A. Linde, Palsmane.

35946. Ja grib zināt, cik brūt-

gānu, tad ņem sīpolu lokus un

nogriež galus. Cik loku ir vienā-

dā garumā, tik daudz ir brūt-

gānu.
J. Cinovskis, Snēpele.
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35947. Ja kāda meita grib zi-

nāt, vai viņa apprecēsies, tad vi-

ņai vajaga vienai ieiet istabā pie

spoguļa un aizdedzināt katrā pu-
sē spogulim sveci; tad spogulī vi-

ņai parādīsies tas vīrietis, ko viņa

apprecēs.
K. Corbiks, Jelgava.

35948. Ja jaunava grib dabūt

zināt, vai nākošu gadu apprecē-
sies, tad tai jānopin vaiņags no

deviņādām puķītēm un, saulei no-

ejot, jāmet vītolā. Ja vaiņags pa-

liek kokā, tad izies tautās; ja ne,

tad vēl jāgaida.

Austrums, 1889, 1194. J. Cep-
lenieks, Māņticība.

35949. Novij neaizmirstuļu vai-

nadziņu un ieliek trijās vietās pa

rozei. Vainadziņu paliek pagalvī.
Ja naktī redz kādu cilvēku sapnī,
tad ar to būs dienās kāda tuvāka

satiksme.

L. Vīksne, Talsi.

35950. Kādā naktī meitai jāap-

guļas, turot kreisā kājā zeķi, lai

viņa sapnī redz savu īsto brūt-

gānu.
K. Jansons, Plāņi.

35951. Ja par kādu puisi grib
uzzināt, vai tas mīl vai ne, tad

vakarā, gulēt ejot, jānovelk krei-

sās kājas zeķe un jāpaliek pagal-
vī, lai neviens neredzētu, tas jā-
dara piektdienas vakarā. Kuru

sapnī redzēs, tas būs īstenais.

E. Līdeka, Lubāna.

35952. Puisis vai meita redz

sapnī savu nākamo, ja sev kreisā

delnā iegriež viņa vārdu, paliek
roku zem kreisās auss un uz krei-

siem sāniem apguļas.
K. Jansons, Plāņi.

35953. Ja jauneklis grib savu

nākošo sievu sapnī redzēt, tad jā-
paliek pagalvī kāršu dāma.

A. Strode, Rudzēti.

35954. Puisim vai meitai ar

kreiso kāju pār gultas kājgali jā-
kāpj, lai sapņos redzētu savu nā-

kamo sirds draugu.
K. Jansons, Plāņi.

35955. Ja meita vēlas zināt sa-

vu mīļāko, tad ņem bļodu ar ūde-

ni, tai pāri pārliek krustām ska-

lus un uz tiem Jāņu vainagu; kas

naktī nāks pa sapņiem mazgāties,
tas būs viņas mīļākais. [Sal. jauns-

gads.]
A. Skuja, Vestiena.

35956. Udensbļoda jāliek zem

gultas. Bļodai pāri jāpārliek skals.

Kas sapnī ies pār skalu, tas ap-

precēs.
A. Aizsils, Lubāna.

35957. Ja jauna meita paliekot
naktī dvieli zem ķisena, tad kurš

sapnī slaucīšoties dvielī, tas būšot

tās vīrs.

P. Čakars, Ranka.

35958. Jāņem gluži vesels ābols

ar visu kātiņu, jānomazgā un jā-
noliek zem spilvena. Gulēt ieejot,
šis ābols jānoēd ar visām sēklām,

kātiņu un serdi, pie kam jāvēlas
redzēt savu nākamo dzīves bied-

ru. Aizmiegot tad varot redzēt to

sapnī.
H. Kreicberga, Talsi.

35959. Bļodā ielej ūdeni un ie-

liek tur divas ogles, tad apmaisa
ūdeni. Ja ogles sastopas, tad no-

domātais pāris apprecēsies.

Brīvā Zeme, 1934, 31. dcc.

K. Pavuliņa.
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35960. Ja grib dabūt zināt nā-

košā brūtgāna vārdu, tad vajag
iziet uz ceļa un pretimnācēju vai-

cāt, kā sauc; kādu vārdu pasaka,
tāds vārds būs nākošam brūtgā-
nam.

L. Andersone, Jelgava.

35961. Ja starp vairākiem ļau-
dīm tiek kaut kas nozagts, tad

ņem un sagriež vienādus kociņus

un visiem klātesošiem izdala.

Zaglim kociņš būs pieaudzis ga-

rāks.

A. Skruze, Saikava.

35962. No pirts nākot, vakaru

priekš ziemas svētkiem, jauna

gada un zvaigznes dienas, jāiet
vienam sevišķā istabā, citiem ne-

zinot, tad jāskatās pa logu ārā;

ja redz kāzas jeb krustības, tad

tās pirmās nākošu gadu jāap-
meklē.

P. Iklavs, Grienvalde.

35963. Lai zinātu savu nākošo

līgaviņu, ņem sev par palīgu zīlē-

šanu. Zīlētājs sameklē vientuļu
tukšu istabu, bet vislabāk riju vai

pirti, nostāda kūķu vakarā uz

galda spieģeli, blakus spieģelim
kā vienā, tā arī otrā pusē nostāda

pa vienai svecei, un tad pats no-

sēstas pretī. Tā sēdot pēc kāda

laika spieģelī parādās nākošās

dzīves biedrenes seja. Tiklīdz se-

ju ierauga, jāapgāž spieģelis, ci-

lādi var iznākt plāni. Parasti sa-

ka: cilvēks tiekot nožņaugts.
J. Valainis, Eglūna.

35964. Pusnaktī, tāpat vakarā

priekš ziemassvētkiem, jauna ga-

da, zvaigznes dienas jāiet ārā,

jāskatās tad tukšā istabā: ja redz

zārku, tad būs bēres, ja redz ma-

zu bērnu, tad būs krustības.

P. Iklavs, Grienvalde.

35965. let viens pats ārā un

aplūko skursteni; ja uz tā redz

vaiņagu, tad jāprecas.
M. Vētra, Jaungulbene.

35966. Ja no cita cilvēka lēku-

sies kāda slimība, tad pirtī jāliek
auksti akmeņi ūdenī un jāsauc to

vārdi, kurus turot par vainīgiem.
Kad vainīgā vārds uzminēts, tad,

to saucot, akmens sāk čūkstēt.

Tad jādabū no vainīgā vai kāds

matu kušķītis, vai drēbes gaba-

liņš un jāiedod slimajam, jeb arī

ar to jāapkvēpē slimnieks.

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

mātes, Kraukļi.

35967. Ja pie durvīm dzird

klauvējam, bet neviena klauvētāja

nav, tad pēc kāda laika tai pašā
stundā notiks kāds atgadījums.

P. Zeltiņa, Rīga.

35968. Kad grib zināt, ko otrs

domā, tad vajag mazu kaķēnu,
kas vēl neredz, vārīt, kamēr gaļa
atlec no kauliem, un tad šos kau-

lus vienmēr nēsāt pie sevis kaba-

tā, tad varēs zināt.

Z. Lancmanis, Grundzāle.

35969. Ja grib zināt, uz kuriem

kapiem vedīs, tad jāuzliek uz ro-

kas māriņa un jāskatās, uz kuru

pusi tā rāpos, uz tiem kapiem
vedīs.

A. Strode, Rudzēti.

35970. Jo meita grib zynuot, uz

kuru pusi tai dasaīs braukt par

pracātu sīvu, vajag aizdegt sār-

kūciņu, īstatīt tū golda šķierbā
un viertīs: uz kuru pusi sārkū-

ciņš guozsīs, uz tū dasaīs braukt.

M. Apeļs, Stoļerova.

35971. Lai zinātu, kurš pirmais
mirs, tad jāapstājas riņķī, jāaiz-



Zīlēšana 2175

raun sērkociņš un jānostāda uz

gala; kad izdegs, pret kuru no-

lieksies, tas pirmais mirs.

E. Līdeka, Lubāna.

35972. Jo meitas grib zvnuot,

kurai byus boguots veirs, lai īt uz

reju naktī, izbuož pa rejas lūdzi-

ņu rūku un gaida. Jo dasadūrs

kaids ar pynkainu rūku, tad veirs

byus boguots, jo ar vinkuoršu,

tad nabogs.
M. Apeļs, Stoļerova.

35973. Kad nezina, pa kuru ce-

ļu jāiet, tad met lietus sargu gai-

sā. No kuras puses tas krīt, tas ir

riktīgais ceļš.
K. Lielozols, Nīca.

35974. Kad meita pyrmū reizi

aizīt uz kaidu svešu vītu, tad tai

juolīk kaidā traukā yudini zam

gultas; tad dreiži viņu atvess uz

šeni par saiminīcu.

M. Apeļs, Stoļerova.

35975. Kad vosor meita pyrmū

reizi īt sēnīs, juosaver: jo dabuos

[atrass] baraviku, tad izīs pi vei-

ra šūgod; jo nadabuos — naizīs.

M. Apeļs, Stoļerova.

35976. Jo grib zynuot, nu ku-

ras puses byus precinīki, tad lel-

dīnas prīkšvokorā vajag laist caur

dziernovu akmini odāmū odotu.

Caur kuru pusi dziērnavu akmi-

ņam odota iznuoks, nu tuos pu-

ses brauks precinīki.
M. Apeļs, Stoļerova.

35977. Ja pavasarī izejot ārā

un pirmo akmeni paceļot zem tā

atrod skudru, tad būs svētīgs

gads, ja atrod tārpu, — tukšs

gads.
A. Bērziņš, Rīga.

35978. Vajaga salikt trijstūrīgu

salmiņu, iebāzt mutē un vilkt at-

kal atpakaļ laukā. Ja salmiņā ir

siekalas tik tā kā plēve, tad būs

labs laiks, bet ja ir iekšā siekalas,
tad būs slikts.

J. Atteka, Nīca.

35979. Paņem praku, apsedz
galvu un vienu roku noliek tā, ka

var redzēt cauri, aizmirkš acis,

apgriežas vairāk reižu riņķī un

tad skatās caur praka roku; ja
tai vietā, kur caur roku redz, pie
debesīm ir mākoņi, tad būs slikts

laiks, bet ja redz tīru gaisu, tad

būs labs laiks.

J. Atteka, Nīca.

ZILITE (Coccinella septem-
punctata).

35980. Mārīte ir dieva gotiņa,
tās nedrīkst mocīt, citādi lopiņi
neizdodas. [Sal. vabulīte.]

E. Gaile, Trikāta un Rūjiena.

35981. Veci ļaudis uzskatījuši
mazo mārīti it kā par mātes ga-

ru. Kas nodarot mārītei ko ļau-

nu, tas esot tikpat kā mātei.

A. Vaskis, Tukums.

35982. Kas buro māriņu sit,
tam māte nomirst.

M. Navenickis, Zasa.

35983. Zīlīti sauc arī par dieva

gotiņu. Uz kuru pusi tā aizskries,
uz to pusi meitu aizprecēs.

P. Š., Preiļi.

35984. Būro jeb svēto māriņu,
sauktu arī par dieva gotiņu, ņē-

ma jauna meita uz rokas un sacī-

ja šādus vārdus: ~Būrā Māriņa,
uz kurieni mani aizvedīs?" Uz

kuru pusi māriņa aizlaižas, uz to

pusi zīlētāja tiks aizvesta. Ja mā-
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riņa neceļas spārnos, tad meita

netiks izprecēta. Ja māriņa laižas

uz kapsētas pusi, tad zīlētājam
būs drīz jāmirst.

M. Navenickis, Zasa.

35985. Kad jaunava grib zināt,

uz kuru pusi to aizvedīs tautās,

tad tai jāpaņem zīlīte (mārīte,

dievgotiņa) uz pirksta un jāpra-
sa: ~Biz, biz, mārīte, kur tu mani

vedīsi, vai uz rītiem, vai uz vaka-

riem, vai tumšo kapu?" Ja mārī-

te laižas uz rītiem, tad jāiet turp,

ja uz ziemeļiem, tad turp, bet ja
laižas uz zemi, tad jāiet kapā.

K. Corbiks, Jelgava.

35986. Mārīti uzliek uz rokas

delnas un saka: „Spinn, spinn,

mārīte, kurp tu mani vedīsi, vai

uz kalnu, vai uz leju?" Ja mārīte

laižas uz augšu, tā ir laba zīme;

ja laižas uz leju, tad slikta.

A. Vaskis, Tukums.

35987. Ja meita grib nākotni

zināt, tad jāpaņem māriņa uz

delnas. Ja viņa zemē nolaidīsies,

jāmirst; ja aizlaidīsies, tad uz to

pusi aizprecēs.
M. Poriete. Lubāna.

35988. Bizmaniņu jeb mārgrie-

tiņu uzņem uz pirksta un ievēro,

uz kuru pusi tā piecēlusies skries.

Uz to pusi tad zīlētāju aizvedīs.

Bizmaniņa, bizmaniņa,
Kuru pusi mani vezsi?

Vai uz kalnu, vai uz leju,
Vai uz kroga pakalniti?
D. Ozoliņš, Jaunroze, LD 34084.

35989. Lai uzzinātu, no kuras

puses atbrauks ciemiņš, tad jāda-
bū māriņa un jāgriež ap galvu
trīs reizes; uz kuru pusi viņa pēc

tam aizlaižas, no tas puses tanī

dienā atbrauc ciemiņš.

E. Aizpurve, Lubāna

35990. Ja dievgotiņu uzliek uz

rokas, tad jānoskatās, uz kurieni

viņa aizlaižas, uz to pusi tad arī

cilvēkam būs jāaiziet. Ja viņa ce-

ļas uz augšu, tad būs jādzīvo, ja
laižas uz zemi, tad būs jāmirst.

P. Zeltiņa, Ikšķile.

35991. Uz kurieni zīlīte jaunai
meitai no rokas aizlaižas, uz tu-

rieni viņa tiks izprecēta.

P. Š., Rauna.

35992. Ja jauneklis jeb jauna-

va grib zināt, no kuras puses

nāks līgaviņa jeb līgavainis, tad

vajaga paņemt rokā dievgosniņu,
trīs reizes apgriezt ap galvu, tad

atlaist vaļā roku un skatīties, uz

kuru pusi tā iet; no tās puses

brauks precinieks, jeb būs līgava

jāprec.
G. Pols, Staburags.

35993. Ja meitas grib zināt, uz

kuru pusi aizvedīs tautās, tad jā-

noķer māriņa, trīs reizes jāgriež

ap galvu un jāvēro, uz kuru pusi
aizlaidīsies, — uz to pusi aizvedīs

tautās.

L. Reiteris, Lubāna.

35994. Ja jaunai meitai uzlai-

žas mārīte uz rokas, tad jāvēro,

uz kuru pusi laidīsies, — no tās

puses nāks tautas.

E. Rotmane, 65 g. v., Jaunauce.

35995. Uz kuru pusi māriņa,
kas tiek griezta saujā ap galvu,

aizlaižas, uz to pusi izprecēs zīlē-

tāju.
A. Aizsils, Lubāna.
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35996. Ja mārīte uzlaižas uz

rokas, tad vajaga viņu baidīt

prom; uz kuru pusi viņa aizlido,

tur aizvedīs, kad nomirs.

I. Upenieks, Skrunda.

35997. Uzliek svēto māriņu uz

delnas un prasa: „Uz kuriem ka-

piem mani vedīs?" Uz kuru pusi

māriņa rāpo, uz tiem kapiem aiz-

vedīs.

J. Jaunsudrabiņš, Nereta.

35998. Mārīte ir likteņa lēmēja:
mārīte jāsaņem rokā un trīs rei-

zes jāgriež ap galvu, tad jālaiž,
lai skrien. Ar skriešanu mārīte

norāda, uz kuru pusi jāiet tautās,

vai no kuras puses būs jāved

līgava.
A. Skrūze, Saikava.

35999. Ja kāds vēlas izzināt,

no kuras puses tas dabūs brūti,

tam jālaiž māriņai skriet, uz ku-

ru pusi tā grib. Pie tam jārunā
šādi vārdi: ~Zīle, zīle, kur man

brūte, zīle, zīle kur man brūte?"

Kur nu viņa laižas, no tās puses

tiks atvesta brūte.

K. Bika, Gaujiena.

36000. Ja mārīti tur rokā, un

pēc tam viņa aizlaižas, tad, uz

kuru pusi viņa aizlidos, tur būs

līgava.
K. Corbiks, Kroņa-Vircava.

36001. Zīlīte zīlē, no kuras pu-

ses nāks laime.

H. Skujiņš, Smiltene.

36002. Ja grib zināt, no kuras

puses ciemiņi nāks, tad paņem

māriņu, plaukstās sakrata, iepūš

elpu un izceļ rokai rādītāja pirk-
stu. Uz kuru pusi no pirksta mā-

riņa aizlaidīsies, no turienes cie-

miņi nāks.

M. Poriete, Grostona.

36003. Ja grib zināt, no kuras

puses nāks nākošā dienā vējš, tad

jānoķer mārīte un jātur augstu

gaisā; uz kuru pusi viņa no-

skries, no tās puses nāks vējš.
M. Macpane, Alsunga.

36004. Tauta lieto saules vabu-

līti pret asinssērgu.
E. Birzmanis. Latv. ārstn.

stādi, 1897.

ZĪLNIECE.

36005. Kad grib zināt, kā uz

priekšu klāsies un veiksies, tad

zīlnieces taisa tādus pašus ērmus

[kā vārdotāji un zīlnieki]. Sievi-

ņa iet pie zīlnieces, nones sāli, lai

apvārdojot. Šī, to sāli paturējusi

pati un ielikusi lakatā pelnus, sa-

ka, lai netaisot vaļā: vējš izpūšot
vārdus. Sieva, uz māju aizgājusi
un neatradusi vairs sāli savā la-

katā, bet gan pelnus tai vietā, lie-

li, tā esot stipra vārdniece, kas

sāli par pelniem taisot.

K. Silings, 1832. g., Tirza.

ZĪLNIEKS.

36006. „Fuere praeterea inibi

quidam sortilegi, qui rogatu paga-

norum sortibus jactis fascinarent

pecora." Bez tam tur bija kādi

zīlnieki, kas uz zemnieku lūgumu
meta kauliņus un tā apbūra lo-

pus.
Rīgas jezuitu ziņojums no

Latgales 1594. g.

36007. Vēl tagadiņ daži negudri

ļaudis gadījās, kas pie zīlniekiem

gāje, gribēdami no tiem nākošas

jeb paslēptas lietas zināt.

W. Maczewski. Spr. grāmata,
1793, 695.

36008. Zīlnieki un burvji visla-

bāki mākot izteikt, kā mirušo ga-
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ri jāapremdē. Ja kam veselība

slikta un pie mājas būšanas svē-

tība maza, tad iet pie tādiem

meisteriem un labdariem. Tad šie

brandvīnā vērdamies un citas blē-

ņas darīdami izteic, no kā tā vā-

jība jeb skāde cēlusies. Kad no-

mana, ka tas palīga meklētājs ar

kādu cilvēku, kas jau dieva

priekšā aizgājis, naidīgi dzīvojis,

jeb kādās bērēs nenogājis, tad sa-

ka, ka tas mirons vainīgs. Tad

māca, lai ejot nakts vidū uz kap-
sētu, ka neviens neredz un nesa-

tiek uz ceļa. Ja aizejot jeb atnā-

kot sastapšot kādu cilvēku, tad viss

darbs būšot par velti un nelaime

palikšot vēl lielāka. Tad lai nolie-

kot uz tā cilvēka kapa naudu, la-

bības graudiņus, dzīparus, sāli, zir-

ņus, apiņus pa druskai vien un lai

saucot viņu pie vārda un sakot:

~Līzīte, še es tev atnesu, ko tu esi

gribējusi, bet atlaidi man pie pir-
mās veselības!"

K. šilings, 1832. g., Tirza.

36009. Palīga meklētājiem zīl-

nieki māca, lai pretinieka salmos

liekot gaļu, tad viņa lopi ēdot un

sprāgstot. Sataisa arī kādas neš-

ļavas (pūšļakus), sasiedami lupa-

tiņā labības un iesala graudiņus,

ogles, akmentiņus, siļķu asakas

un citus tādus niekus, tad tos ap-

pūš, apvārdo un liek nolikt ie-

naidnieka kūtī, stallī, mājā, dārzā,

pagalmā jeb aplokā. Tad viņam
metoties ļaunums.

K. Šilings, 1832. g., Tirza.

36010. Vidzemē arī tagad esot

labs pulks zīlnieku .. .
Viens tāds

zīlnieks vēl pēc vecas modes zīlē

ar brendavīnu un sāli. [Citi zīlē-

jot ar kārtīm, bībeli un dievvār-

diem.]
Latv. ļaužu draugs, 1836, 70.

36011. Zīlniekus, kannu raugus,

sāls pūšļotājus un vārdotājus viņi

turēja lielā godā un slimās dienās

pie šiem palīgu meklēja.

Latv. Avīzes, 1845, 37.

36012. Tie cienīja dienas un

putnu brēkšanu un zīlniekus un

kannu raugus, sālspūšļotājus un

vārdniekus tie turēja lielā godā,
vai slimās dienās vai kara laikā,

vai jeb ko sākdami.

K. Šulcs, Kurzemes stāstu

grāmata, 1832.

36013. Alūksnes draudzē uzrā-

dīts par zīlnieku Tribas Sīmons,

kurš pie nopratināšanas atzinās,
ka viņš piekopjot dažādas burvju
mākslas, bet esot pārliecināts, ka

viņa māksla un pareģošana pie-

pildoties. Arī nekā ļauna viņš
nav darījis ļaudīm, drīzāk tikai

labu vien. Bet kad nu viņu uzai-

cināja parādīt dažus piemērus sa-

vā mākslā, izrādījās, ka pie tam

tiek visai nelietīgi izlietots dieva

vārds. Kad viņam aizrādīja viņa

smago noziegumu, tas atzina, ka

nopietni apgrēkojies pret dievu

un tuvāko, par ko pelnījis vissting-
rāko sodu. Pēc tam, kad tas svēti

apsolījās vairs nepiekopt tādu

aizliegtu un bezdievīgu mākslu,

viņam mīkstināja sodu un pie-
sprieda tikai 6 pāra žagarus, ko

arī tūlīt uz vietas izpildīja.

Baznīcas revīzijas prot. Latv.

Vēstnesis, 1924, 145. L. Sloka.

ZĪMULIS.

36014. Kod uz ceļa atrassi zei-

muli, itys pīzīmēj, ka dreiži da-

buosi kaidu nebejs gruomotu vai

lvugumu.
V. Podis, Rēzekne.
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I. īpašības.

36015. Kam šauri priekšzobi,
tas ir sīkstulis.

K. Jansons, Plāņi.

36016. Cilvēks, kam šauri

priekšzobi, esot sīkstulis.

J. Jansons, Plāņi.

36017. Kam esot zobi plati, tie

ilgi un laimīgi dzīvošot.

P. Eglīte, Priekuļi.

36018. Kam uz rokām aug spal-
vas un mutē priekšzobi ir plati,
tam būs laba bišu laime un pie
tam vēl laba saimniece.

L Mennika, Ainaži.

36019. Kam īsi zobi, tam ilgs
mūžs.

L. Rone, lecava.

36020. Kam īsi zobi, tas ilgi dzī-

vos.

E. Vīķele, lecava.

36021. Kam priekšējos zobos

liela šķirba, tas saimnieks jeb
saimniece.

R. Bērziņš, Džūkste.

36022. Kam starp priekšzobiem
liela starpa, tā būs saiminiece.

E. Lapiņa, Vestiena.

36023. Ja kādam cilvēkam aug-

šējiem priekšas zobiem lielas

šķirtnes, tad vecumdienās jāēd sē-

nalaina maize.

F. Gruzīte, Lubāna.

36024. Kad reti zobi esot, tad

tālu aizprecot.
I. Anševica, Piebalga.

36025. Tam cilvēkam, kam reti

zobi, tālu jāceļo.
E. Brīnums, Rūjiena.

36026. Ja kādam reti zobi, tad

tālu aizprec.
A. Bērziņa, Aloja.

36027. Kam priekšējie zobi re-

ti, tie lieli meļi.
M. Driņķe, Ranka.

36028. Kam zobi cieši viens pie
otra, tam slikts mūžs, un kam re-

ti, tam labs.

L. Rone, lecava.

36029. Kuram mazam augot pir-
mie nāk virsējie zobi, tas būs ci-

tiem par virsnieku.

A. Cirsis, Kalupe.

36030. Kod pi cvlvāka zūbi kai

sīta ar caurumim, tod itei pīzīmēj,
ka taids cvlvāks ir lels palaidnīks:
ka veirīts, tod pi buobu, a ka buo-

ba, tod pi puišu.
V. Podis, Rēzekne.

36031. Kam priekšas zobos augš-
pusē šķirba, tas ir kaislīgs.

K. Jansons, Latgale.

36032. Ja bērnam ir greizi zo-

bi, tad viņa kristībās kūmas ir

greizi stāvējušas.
K. Jansons, Plāņi.

36033. Tas cilvēks, kuram trīs

reizes zobi lūst, ir dzīvē laimīgs.

A. Smilga, Gaiķi.

36034. Lai zobs ātri izaugtu, jā-
silda kaila pakaļa pie krāsns.

A. Vigrante, Jaunpiebalga.

36035. Zobus nevajaga bakstīt

ar kādu dzelzs lietu, tad viņi sāk

sāpēt.
P. Š., Rauna.

36036. Zobus nevar tīrīt ar ada-

tu, tad tie paliek melni.

A. Salmans, Balvi.
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36037. Kad zobi klab, tad nāve

drīz nāks.
V. Līce, Drabeši.

11. Zob i, izra v t i.

36038. Ja zobs izkrīt jeb tiek

izrauts, tad sviež uz krāsnsaugšu,

sakot: „Še tev, circeni, kaula zobs,

dod man dzelžu zobu!" Runa arī:

„Še tev, pelīte, kaula zobs, dod

man dzelžu zobu!" Var prasīt arī

tērauda, zelta un sudraba zobu.

Ja vēlas tērauda zobu, tad jaunais

zobs būs gan ass, bet neglīts. Ja

vēlas dzelžu zobu, tad jaunais zobs

būs stiprs, bet ne ass un apklāsies
kā ar rūsu. Kad vēlās zelta jeb

sudraba zobu, tad jaunais zobs

būs skaists, bet drīz bojāsies.

Smaganas ap izkritušā zoba vietu

ir jāapspaida ar kreisās rokas ma-

zo pirkstiņu, tad jaunais zobs drīz

izaugs, būs stiprs, taisns un

skaists.

F. Brīvzemnieks, 1881. IV, 196.

36039. Kad bērnam izkrīt zobs,

tad tas jāsviež uz krāsns un jāsa-

ka: „Še tev, circen, kaula zobs,

dod man tērauda (zelta, sudraba

vai dzelzs) zobu!" Ja prasa tērau-

da zobu, tad jaunais zobs gan aug

ass, bet nesmuks. Sudraba un zelta

zobi gan smuki, bet drīz lūst.

Dzelzs zobs gan stiprs, bet neass

un rūst. Smaganas, kur zobs iz-

lūzis, jāapspaida ar kreisās rokas

mazo pirkstiņu, tad jaunais zobs

drīz izaugs un būs taisns un stiprs.

Ja smaganas tā neapspaida, tad

jaunais zobs aug lēni un greizi.

Fr. Mūrnieks, Lejasciems.

36040. Kad bērnam izkrīt pir-
mais zobs, tad to mēdz aprakt

kapsētā, lai bērnam zobi nesāpētu.

Latv. konv. vārdnīca, 15451.

36041. Ja bērnam izlūst zobs,
tas ir jāsviež uz krāsni, sakot:

„Še, pelīte, kaula zobs! Atdod ma-

nu tēraudiņu." Tad jaunais zobs

izaug ciets kā tērauds.

K. Steinbergs, Skrunda.

36042. Bērna zobam izkrītot,
šis zobs jāsviež uz krāsns un jā-
skaita: „Se tev, circen, tavs kau-

la zobs, atdod manu dzelzs zobu",

tad nākošie zobi būs stipri.
A. Aizsils, Veckalsnava.

36043. Kad izlūst zobs, tad va-

jagot mest uz krāsni un sacīt: „Še,

pelīte, kaula zobs, atdod manu tē-

rauda zobu."

I. Upenieks, Skrunda.

36044. Kad izkrīt zobs, tad tas

jāsviež uz krāsns augšu un jāteic:
Še, pelīte, kaulzobiņš,
Atdod man dzelzs zobiņu!

Tad aug tik stipri zobi ka pelei.
J. Cinovskis, Snēpele.

36045. Ja izlūst zobs, tad va-

jag to sviest uz krāsns un saukt:

„Še, pelīte, kaula zobs,

Atdod manu zelta zobu!"

J. Cinovskis, Snēpele.

36046. Kad bērnam izkrīt zobs,

vecāki viņu pamāca, lai sviež aiz-

krāsnē, sacīdams: „Še tev piena

(arī liepas) zobs, dod man kaula

zobu."

L. Latkovskis, Latgale.

36047. Izkritis zobs jāsviež uz

krāsns un jāsaka: „Še tev, ceplīt,
kaula zobs, dod man tērauda zo-

bu!" Tad ātri ieaug jauns un

stiprs zobs.

A. Šķērē, Skaistkalne.

36048. Ja zobi izlūst, tad tie jā-
sviež aizkrāsnē un jāsaka: „Še tev,



pele, kaula zobs, dod tai vietā zel-

ta!" Tad zobi ieaug ātri un ir iz-

turīgi.
M. Macpāne, Alsunga.

36049. Izrautu zobu vajaga
sviest uz krāsns augšas un sacīt:

~Circeni, še tev kaula zobs, dod

man dzelžu zobu!"

P. Š., Rauna. K. Jansons,

Plāņi. Z. Lancmanis, Lejas-
ciems. P. Zvirgzdiņš, Mārciena.

J. Rubenis, Ērgļi.

36050. Ja kāds zobs izkritis jeb

izlūzis, tad tas jāmet uz krāsns un

jāsaka: ~Circen, še tev kaula zobs,

dod man dzelzs zobu!"

E. Gaile, Trikāta un Rūjiena.

36051. Ja bērnam izkrīt zobs,

tad tas jāmet uz krāsns augšas un

jāskaita: „Še tev, circeni, kaula

zobs, dod man vietā dzelzs zobu!"

Tad bērnam stipri zobi augot.
H. Skujiņš, Smiltene.

36052. Ja zobs izlūst, tad tas jā-
met uz krāsnsaugšas un jāsaka:
„Circen, še tev kaula zobs, dod

man dzelzs zobu!" — tad augs

stipri zobi.

A. Bulēne, Turaida.

36053. Ja izlūst zobs, tad tas

jāuzmet uz krāsns un jāsaka: „Še
tev, circen, kaula zobs, dod man

dzelža zobu!" Tad augs stipri zobi.

A. Tidriķe, Pabažu jūrmala.

36054. Kad zobs izlūst, tad tas

jāsviež uz krāsns augšas un jāsa-
ka: „Še, circen, kaula zobs, atdod

manu dzelža zobu!" Tad jaunais
vairs nelūstot.

K. Strautiņš, Mēdzūla.

36055. Ja izlūst zobs, tad tas

jāmet uz krāsnsaugšas un jāskai-

ta: „Še tev, circen, kaula zobs, dod

man savu dzelža zobu!" Tad augs

stipri zobi.
V. Slaidiņa, Drusti.

36056. Kad bērniem izlūst piena
zobi, tad bērni met tos uz krāsns

un sauc: „Še tev, circen, kaula

zobs, dod man dzelžu zobu!"

J. A. Jansons, Salaca.

36057. Izlūzušu zobu sviež aiz-

krāsnē, sakot: „Še tev, circen, kau-

la zobs, dod man dzelzs!"

Ūdre, Tetele.

36058. Kad zobu izrauj — jā-
sviež uz krāsns un jāsaka: ~Še,
circen, kaula zobs, dod man tē-

rauda zobu!"

V. Amoliņa, Vecpiebalga.

36059. Kad zobs izlūst, tad va-

jaga viņu sviest uz krāsns un

teikt: „Še tev, circen, kaula zobs,

dod man tērauda zobu."

K. Corbiks, Jelgava.

36060. Kad izlūst zobs, vajag
sviest viņu uz krāsns augšas un sa-

cīt: „Še tev, circen, kaula zobs, at-

dod man tērauda zobu", jo tad ie-

augot stiprāks zobs par iepriek-

šējo.
K. Corbiks, Valgunde.

36061. Ja izlūst zobs, tad tas

jāmet uz krāsni un jāsaka: „Še

tev, circeni, kaula zobs, atdod man

to tērauda zobu." Tad aug stipri
zobi.

I. Jansons, Tie.

36062. Kad izlūst zobs, tad jā-
met ūz krāsns augšas un jāskaita:
„Še tev, circen, kaula zobs, dod

man savu tērauda zobu!" Tad

augs stipri zobi.

V. Slaidrņa, Kuldīga.
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36063. Ja bērnam zobi izlūst,

tie jāmet uz krāsns augšas ar se-

košiem vārdiem: „Še tev, ķirķi,
kaula zobs, dod man tērauda zo-

bu", tad būs stipri zobi.

K. Corbiks, Tukums.

36064. Ja bērnam izlūst pir-
mais zobs, tad tas jāmet uz krāsns

un jāsauc: ~Še tev, ķirķīt, kaula

zobs, dod man tērauda." Tad bēr-

nam vēlāk augs stipri zobi.

J. Zanders, Zaļenieki.

36065. Zobus, kuri izlūst, sviež

uz krāsns un saka: „Še tev, circen,

kaula zobs, dod man tērauda."

Tad aug stipri zobi.

K. Corbiks, Jelgava.

36066. Kad bērnam zobs izkrīt,

tad tas jāsviež uz krāsns augšas
un jāsauc: „Še tev, ķirķīt, kaula

zobs, dod man tēraudiņa!"

H. Jankovska, Rīga.

36067. Izlūzušu zobu vajaga uz-

mest uz krāsns circenim un sacīt:

„Še, circen, kaula zobs, dod man

zelta zobu!"

V. Zvaigznīte, Zeltiņi.

36068. Izlūzis zobs jāmet uz

krāsns un jāsaka: ~Še tev, circen,
kaula zobs, dod man zelta zobu!"

J. A. Jansons, Nītaure.

36069. Ja zobs izlūst, tad tas jā-
met uz krāsns un jāsaka: „Circen,

še tev kaula zobs, dod man zelta

zobu!" — tad augs stipri zobi.

M. Hermakile, Valka.

36070. Kad izlūzis zobs, tas jā-
met uz krāsns un jāsaka: „Še, pe-
līte, kaula zobs, atdod man dzelža

zobu!"

O. Šulme, Embūte.

36071. Ja izlūst zobs, tad to va-

jag uzmest uz krāsns augšas un

teikt: „Še, pelīte, kaula zobs, at-

dod manim tēraudiņa." Tad zobi

augs stipri.
E. Kampare, Skrunda.

36072. Ja, izlaužot zobu, to uz-

sviež uz krāsnsaugšas un saka:

„Še, pelīt, kaula zobs, atdod ma-

nim tēraudiņa", tad ieaug jauns
vietā; ja tā nedara, tad vieta pa-

liek tukša.

K. Corbiks, Turlava.

36073. Izlūzušu zobu liek sviest

atmuguriski uz krāsni, pie kam

jāsaka: „Še, pelīte, kaula zobs, at-

dod man tēraudiņa!"
K. Pētersons.

36074. Kad izkrīt zobs, tad tas

jāsviež uz krāsnes un jāsaka: „Še
tev, krāsne, kaula zobs, atdod

man dzelžu zobu!"
J. Jaunsudrabiņš, Nereta.

36075. Ja izkrīt zobs, tad jā-
sviež uz cepļa augšas un jāsaka:
~Še tev, ceplīt, kaula zobs, dod

man dzelzs zobu."

O. Darbiņš, Birži.

36076. Kad mazam bērnam zo-

bi nāk, tad izkritušo zobu vajaga
sviest uz krāsns un teikt: „Še tev

kaula zobs, dod man dzelzs zobu",
— tad bērnam būšot stipri zobi.

K. Corbiks, Kroņa-Vircava.

36077. Ja izlūst zobs, tad jāmet
uz krāsnsaugšas un jāsaka: „Še,
še kaula zobs, dod man tērauda

zobu."

R. Kroģers, Vane.

36078. Kad izkrīt bērnam pie-
na zobs, tas jāsviež uz krāsns un

jāsaka: ~Še tev (piena) kaula zobs,

dod man dzelža zobu!"

J. Apsalons, Sēlpils.
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36079. Ja zobu met uz krāsns,

tad circenis kaula vietā dos dzelzs

zobu.

J. A. Jansons, Rāmuļi.

36080. Bērnam, pirmo zobu iz-

raunot, tas jādod viņam pašam
apēst, tad tam zobi nekad nesāpēs

un tas viegli varēs iemācīties. Iz-

rautu zobu var arī mest uz krāsns,

pie kam jāsaka: „Še, circeni, lie-

pas zobs, atdod man kaula zobu."

V. Strautiņš, Zelgauska.

36081. Raujot bērniem zobus,

izrautā zoba smagana jāsaspiež ar

vilnas drēbi, tad zobi aug taisni

un rindā.

A. Done, Liepāja.

36082. Kad izrauj zobu, tad to

zobu vajaga sviest pār krāsni un

sacīt: „Ej projām, praula zobs,

nāc atpakaļ, kaula zobs!" Tad ie-

aug jauns zobs.

K. Jaunzeme, Nīca.

36083. Ja izkrīt zobs, to vajaga
uzmest uz krāsns, tad pēc divām

nedēļām izaugs jauns.
L. Ozole, Rīga.

36084. Kad izkreit zūbs, tad juo-
pajam tū rūkā un juoizsvīž uz

cepļa un svīžūt juosoka: „Lai aug

cyti tik dikti kai ceplis."

P. Vaivods, Vārkava.

36085. Kad izlūst zobs, tad to

vajaga sviest uz krāsns un teikt:

~Še tev, velns, maitas zobs, dod

man kaula zobu!" Tad ieaugot
skaists zobs vecā vietā.

L. Ērģelniece, Praviņi.

36086. Izlūzuša zoba smaganas

bērnam neļauj raudzīt ar pirkstu,
tad neaug cits zobs vietā.

K. Pētersons, Raņķi. P. Š., Rauna.

36087. Ja izlūzušā zobā aug

jauns iekšā, tad pašam vai tuvi-

niekos būs radības.

J. Kriķis, Starti.

111. Zobi sapnī.

36088. Ja sapinis zobi izkrīt, tas

ir uz nelaimi.

P. S., Rauna.

36089. Ja priekšas zobi pa sap-

ņiem izkrīt, tad mirst tuvos rados;

ja vidus zobi izkrīt, tad mirst vi-

dējos rados; ja pēdējie zobi izkrīt,

tad mirst tālos rados. Ja visi zobi

izkrīt, tad visā tautā būs liela mir-

šana.

P. S., Rīga.

36090. Kad sapnī izlūst zobs,
tad kāds no piederīgiem mirs.

J. Krastiņš, Irlava.

36091. Kad sapni zobs izlūst,

tad mirs kāds mīļš cilvēks.

P. Zeltiņa, Ikšķile.

36092. Ja pa sapņiem zobs iz-

lūst, tad rados kāds mirs.

K. Biša, Rencēni.

36093. Ja sapni izlauž zobu,

tad mirst kāds no piederīgiem.
A. Būmanis, Pampāļi.

36094. Kad sapni redz sev zobu

izkrītam, tad rados kāds mirs.

J. Dāvids, Bikseri.

36095. Ja sapni izrauj zobu, tad

kāds tuvs cilvēks mirs.

K. Jansons, Plāņi. V. Span-

degs, Pociems.

36096. Zobu sapnī raut nozīmē

pazaudēt kādu piederīgo; ja zau-

dē priekšas zobu, tad tuvu piede-

rīgo.
A. Jaunzeme, Lizums.
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36097. Ja sapnī zobs izlūst, tad

kāds no tuviniekiem mirs jeb lo-

pos būs slimība.
J. Kriķis, Starti.

36098. Ja sapnī pats sev izraun

zobu, tad caur paša vainu ko pa-

spēlēs.
J. Kriķis, Starti.

36099. Ja sapnī izrauj zobu un

asinis tek, tad rados mirs; ja asi-

nis netek, tad mirs svešos ļaudīs.
J. Kalniņš, Druviena.

36100. Ja sapnī redz zobu iz-

krītam, tad kāds mirs; ja asinis

pie tam tek, tad ar sirdssāpēm,
bez asinīm — tad attālākos rados,

bez sirdssāpēm.
E. Barbaka, Rīga.

36101. Ja sapnī priekšējais
zobs izlūst, tad mirst kāds no tu-

viniekiem; bet ja izlūst dzeroklis,
tad kāds pazīstams cilvēks mirst.

I. Johansone, Rīga.

36102. Kad vīrs vai sieva redz

sapnī zobu izraunam, tad bērns

nomirst.
Aronu Matīss, Bērzaune.

36103. Ja sapnī redz zobu izrau-

jot, tad kāds dzimtas piederīgais
mirst.

A. Oše, Lubāna.

36104. Ja sapņos zobs izkrīt, tad

kāds tuvinieks mirst.

Latv. gada grāmata, 1797, 3, 131.

36105. Ja sapnī redz zobu iz-

raujam, tad rados drīzumā kāds

mirs.

A. Liepiņa, Lubāna.

36106. Kad sapnī izkrīt zobi,

tad dzimtā kāds nomirs.

R. Kārniņš, Lubāna.

36107. Ja sapnī redz, ka no mu-

tes izkrīt priekšējais zobs, tad ra-

dos mirs kāds bērns.

A. Aizsils, Lubāna.

36108. Ja sapni no mutes kads

zobs izkrīt, tad rados kāds mirs.

K. Meiers, Lubāna.

36109. Ja sapnī no mutes izkrīt

dzerokļa zobs, tad rados nomirst

vecs cilvēks.
R. Vucene, Lubāna.

36110. Ja sapnī no mutes priek-
šas zobs izkrīt, tad rados kāds

jauns mirst.

R. Vucene, Lubāna.

36111. Ja sapnī redz zobu iz-

raunam, tad mirs kāds bērns (ja

sapņotājs ir precējies un tam ir

bērni); citādi tas nozīmē, ka sa-

viešos kāds mirs.

A. Aizsils, Kalsnava.

36112. Ja sapnī zobi izlūst, tad

gaidāma ģimenes locekļu maiņa.
E. Cimbule, Lauri.

36113. Ja sapnī redz zobus iz-

lūstam, tad gaidāma kāda ģime-
nes locekļa nāve.

A. Bauers, Ranka.

36114. Ja sapnī redz, ka pašam
izkrīt dzerokļa zobs, tad mirs tēvs

vai arī māte.

K. Grantiņš, Krustpils.

36115. Ja sapnī redz, ka pašam
izkrīt kāds no priekšzobiem, tad

mirs bērni vai citi jaunekļi, kuri

pieder pie tās pašas dzimtas.

K. Grantiņš, Krustpils.

36116. Ja sapņos redz, ka zobi

izbirst, tad vai nu pašam jeb kā-

dam citam būs jāmirst.
A. Auziņa, Jaunrauna.
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36117. Ja sapnī redz raujam
zobu un tek asinis, tad kādam tu-

vam cilvēkam būs jāmirst.

E. Everts, Oļi.

36118. Kad sapnī redz sev iz-

rautu zobu, tad kāds no mājas cil-

vēkiem mirs.

L. Ezite, Alūksne.

ZOBU NĀKŠANA.

36119. Zobiņiem nākot, izkuri-

na pirti un izper bērnu garā.
S. Čunka un Fogelmane, Lielsatiķi.

36120. Zobiņiem nākot, nes

bērnu siltā pirtī, lai ātrāki iznāk.

Teicējas meitiņai nevarējuši zobi-

ņi iznākt, māte neizkurinājusi pir-
ti un bērns nomiris. Meitene nā-

kusi mātei sapņos un sacījusi:
„Memmīt, kaut jeb slotas lapiņu
būtu iemetusi pirts krāsnī (kaut
ir mazliet būtu iekūrusi pirti), zo-

biņi būtu iznākuši un es nebūtu

nomirusi."

Cdre, Tetele.

36121. Zobiņiem nākot, dod

bērnam zaļu cūkas gaļu žornīt,

lai smaganas būtu mīkstas. Uzkar

kaklā vilka zobu, lai bērns kodī-

tu. Dod arī bērnam kodīt sudra-

bu, karoti jeb naudu, lai zobi āt-

rāki iznāktu, jo sudrabs esot tam

noderīgs.
K. Pētersons, Raņķi.

36122. Zobiņiem nākot, dod

kožļāt (kodaļāt) saitītē uzvērtu un

kaklā pakārtu vilka kaulu, sudra-

bu (gredzenu) un dzintaru.

Rašmane, Saldus.

36123. [Kad zobiņi nāk], ap-

smērē smadzenītes ar medu.

K. Daks un Birkvalde, Liel-

satiķi. Rašmane, Saldus.

36124. [Kad bērnam zobi nak],
dod atslēgu kožļāt.

K. Pētersons, Tetele.

36125. Kad zobiņi grūti nāk, ap-

sien ap žoklīšiem villaiņu drānu

ar siltiem sutinātiem rudzu mil-

tiem.

Rašmane, Saldus.

36126. Zobiņi grūti nākot, sa-

grūž izmērcētus zaļus zirņus un

apsien, vislabāki pirts siltumā, ap

žoklīšiem. Mazgā arī bērnu kume-

lītēs, ežu puķītēs un baltajā ābo-

liņā.
A. Rozenšteine, Saldus.

36127. Kad bērnam zobiņi sap,

laiž dzintara dūmus mutē.

K. Pētersons, Raņķi.

36128. Kurš pirmais atron zo-

biņu iznākušu, tam jādāvina ma-

zajam krekls, lai zobi augtu balti.

K. Pētersons, Raņķi.

36129. Tam, kas mazam bēr-

nam pirmais atradis pirmo zobu,

bērna tēvs dāvina lakatu.

M. Dandēns un J. Upīte, Gatarta.

36130. Par pirmo zobu, kas bēr-

nam uzdīga, īstais krusttēvs dāvi-

nāja bērnam dālderi zobu naudas,

uzlikdams to mazajam uz krūtīm.

J. Balodis, Lizums.

ZOBU SĀPES.

36131. Kad kam zobi sāp, tad

tas gavē un pielūdz svēto jum-

pravu Apolloniju.
Latv. draugs, 1840, 23.

36132. Zobu sāpes ceļas no tam,

ka kāds tārps zobu kremtot; sāpes

pāriet, ja tārpu no zoba izritina.

Jāsaberž sarkans nodedzināts stie-

ģelis, tāds pulveris jāuzkaisa uz
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balta nebalināta audekla gabala
un jātur zem slimā zoba, tad tārps
izkritīs.

Austrums, 1889. J. Ceplenieks,
Māņticība.

36133. Vājā zobā dažreiz esot

tārpiņi, tādi apaļi kā rudzu grau-

diņi. Tad esot jātaisa svecīte no

vaska un driģeņu sēklām, tad

slimnieks pārliecas pār bļodu ar

ūdeni un pieliek pie vainīgā zoba

trekteri, kura apakšējā platajā ga-

lā tur aizdegtu minēto sveci. Pēc

kāda brītiņa birst no zoba tārpi
ārā.

K. Miļnus, Zeime.

36134. Jāēd tāda maize, kuru

pele ir apgrauzusi. It kā pelei ir

asi, stipri un veselīgi zobi, tādi arī

būs ēdējam un vairs nesāpēs.

K. Bika, Gaujiena.

36135. Kas peļu apkrimstu mai-

zi ēd, tam zobi nesāp.
P. §~ Rauna.

36136. Tam nekad zobi nesā-

pēs, kas ēd peļu apkrimstu maizi.

Alksnis-Zundulis, Naudīte. A.

L.-Puškaitis.

36137. Kam zobi sāp, tam jāēd

peļu izgrauzumi maizē, tad zobi

būs stipri kā pelei un vairs nesā-

pēs.
A. Salmans, Balvi.

36138. Ja zobi sap, tad ar krei-

so kāju jāizkāpj no gultas.
V. Amoliņa, Olaine.

36139. Ja sāp zobi, tad katru

rītu jāauj pirmā kreisā kāja, tad

sāpe pāries.
J. Smits, Ķēči.

36140. Kad zobi sāp, tad vaja-

ga kāpt no gultas ar kreiso kāju,
tad sāpes pāriet.

A. Ruska, Rauna.

36141. Vīriešiem pret zobu sā-

pēm jāaudzina bārda.

Etn. 1894. g., IV, Ērgļi.

36142. Lai apturētu zobu sāpes,

jāskaita: ~Uz mūsu kunga Jēzus

Kristus galvas atrodas trīs rozes.

Tā pirmā viņa jaunums, tā otrā

viņa tikums, tā trešā viņa gribē-
šana. Zobu sāpe, stāvi klusu, iekš

tās svētās trīsvienības vārda.

Amen!"

K. Miilenbacha man.

36143. Kas grib, kab jam nikod

nasuopeitu zūbi, tod lai jis gaļi
apād, a kaulu lai īsvīž cepļa gunī.
Nu tuo laika pi tuo cvlvāka ni-

kod nasuopēs zūbi un jis nazy-

nuos, kaida itei zūbu suopja.
V. Podis, Rēzekne.

36144. Labi izžāvētas un sīki

sagrieztas kalveņu saknes ar spir-
tu aplietas ir derīgas pret zobu sā-

pēm. Lietojot jāsajauc nostāvē-

jums ar ūdeni, ka tikai dedzina

smaganas, un ar to jāskalo mute,

tad zobi arvien būs veseli.

Etn. 1891. g., I, 160. lp.

36145. Lai zobs nesāpētu, tas

jāsabada ar vijgrieznes sakni un

sakne jānoliek turpat, kur viņa

augusi.
E. Laime, Trrza.

36146. Cepts sīpols jāpārgriež
vidū pušu un jāliek karsts uz zo-

ba; tāpat var likt virsū saberztas

dievkociņa (artemisia abrotanum)

jeb pelašķu (achillea millefolium)

lapas, kā arī pīpes sulu ar vati.

K. Miļnus, Zeime.

36147. Ka zobs sāpot, ta uz vi-

ņa vajagot uzlikt sāli; tad pārejot.

H. Skujiņš, Smiltene.
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36148. Lai zobi nesāpētu, tad

jāuzliek sīpols.
A. Zaķe, Drusti.

36149. Zobu sāpēm der kurpī-
šu saknes.

A. Aizsils, Lubāna.

36150. Zobu sāpes notur, ja
zilās kurpītes saberztas uzliek uz

zoba.

L. Bičole, Zaļenieki.

36151. Svaigas ievu mizas jā-
iemērc brandvīnā, kuru tad liek

uz zoba virsū un ierīvē ar to arī

vaigu.
K. Miļnus, Zeime.

36152. Kad zobi sāpot, tad pie

vaiga sienot sautētas ievu mizas.

K. Skujiņš, Smiltene.

36153. Ja grib, lai pāriet zobu

sāpes, tad pie vaiga jāpiesien lu-

pata, ar ko līķis mazgāts.

J. Jirgensons, Šķibe.

36154. Ka zobam augons meto-

ties, ta vajagot vaigu apsmērēt ar

petroli (petroleju), tad augons iz-

slābstot.
K. Skujiņš, Smiltene.

36155. Pret zobu sāpēm jāsala-
sa ceļmalu lapiņas un tām pudelē
jāuzlej spirts virsū; kad jau lapi-

ņas ir spirtā izmirkušas, tad šis

maisījums lietojams.

K. Bika, Gaujiena.

36156. Lai zobi nesāpētu, jāpī-

pē kastaņu kodoli.

K. Bika, Gaujiena.

36157. Zobu sāpes pariet, ja ie-

šņauc tabaku.

E. Jēpe, Palsmane.

36158. Kad zobi sāp, tad mel-

nas aitas vilnas sprodziņa jāsa-
mērcē ar kamparu un jāiebāž
ausī.

P. Zeltiņa, Rīga.

36159. Kad zobi sāp, tad jāda-
bū melnas aitas ādas gabals, jāap-
laista ar petroli un jāpiesmērē vil-

na ar pirktām ziepēm. Ādas ga-
bals jātur pie tā vaiga, kurā pusē
zobs sāp, tad drīzi vien sāpes

pāries.
H. Skujiņš, Smiltene.

36160. Uz sāpoša zoba der likt

pīpja ķencumus vai tabaku. Var

smēķēt auzu graudus. Var likt vir-

sū arī gabaliņu sukura.

Etn. 1891. g., I, 159. lp.

36161. Pie zobu sāpēm liek uz

spranda dēles vai kepītes.
K. Miļnus, Zeime.

36162. Kad zobi sap, tad tie jā-
sabada ar eža saru.

P. Zeltiņa, Ikšķile.

36163. Dzīvam ežam jāizraujot
sars un ar to jābaksta zobi. Tad

zobi nekad vairs nesāpot.

H. Skujiņš, Smiltene.

36164. Kam zobi sāp, tam tie

jāizbaksta ar eža adatām, jeb ar

zibens sperta koka skabargu, jeb
ar tādu skabardziņu, kas izplēsta

no veršķu staba ar skaitli 9.

K. Jansons, Plāņi.

36165. Kad zobi sāp, tad tos va-

jaga izbakstīt ar tāda koka ska-

bargu, kur pērkons iespēris, un

skabarga jānoslēpj kādā šķirbā,

jeb zem kāda koka.

F. Brīvzemnieks, 1881. IV, 196.
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36166. Ar skabargu no tāda ko-

ka, kur pērkons iespēris, jāizba-
da zobi: tad nekad zobi nesāp.

J. Ezeriņš, Vecpiebalga.

36167. Zobi jābaksta ar pērko-
na sperta koka šķembelēm, tad

viņi nesāp.

V. Spandegs, Pociems. P. Š., Rauna.

36168. Lai zobi nesāpētu un arī

lai aprimtu sāpes, tad vajagot vi-

ņus sabakstīt ar tāda koka ska-

bargu (šķēpelīti), kurā iespēris pēr-
kons.

A. Skuja, Mālupe.

36169. No koka, kuru zibens

saspārdījis, jāņem maza šķembe-
līte un ar to jābaksta zobi, tad

tie nekad nesāpēšot.

H. Skujiņš, Smiltene.

36170. Vajaga atrast tādu koku,

kurā reiz ir iespēris pērkons, un

ar šā koka šķembelēm izbadīt zo-

bu. Tad visu mūžu zobi nesāpot.

L. Biedriņa, Jelgava.

36171. Ja zobi sāp, tad tie jā-
izbaksta ar skabargu no pērkona
sperta koka.

E. Lācis, TiTza.

36172. Kad zobi sāp, tie jāba-
da ar pērkona sperta koka skam-

biņām, tad sāpes rimsies.

A. Zeibe.

36173. Kad zobi sāp, tad jāiz-
bada ar zibeņa sasperta koka ska-

bargu, tad sāpes mitēsies.

J. Ramanis, Bērzaune.

36174. Ja zobs sāp, tad to vaja-

ga izbakstīt ar pērkona saspertu
ozola drumstalu, tad zobu sāpes

pāriet.
M. Ābele, Valka.

36175. Ja sāp zobi, tad jākoda
tāda ozola šķembelīte, kurā pēr-

kons iespēris.
A. Šķērē, Skaistkalne.

36176. Lai zūbi nasuopātu va-

jaga badīt ar skoborsnu nū kūka,

kurā ir īspērīs pārkvuns.

T. Beca, Preiļi.

36177. Zibens ugunsgrēka pa-

gali uzglabā, un ar tās skabar-

gām zobus baksta, kad tie sāp.

K. Jansons, Plāņi.

36178. Uzmeklē Jāņa tārpiņu,
samīca to ar pirkstu, visus četrus

vējus piesaucot; ar to pašu pirkstu
tad apspaida vājo zobu.

J. Kriķis, Starti.

36179. Kad zobi gauži sāp, tad

nogriež nokaltušam kokam mizu

ar vienu naža griezienu no augšas
uz zemi, tā kā miza vēl klāt karā-

jas. No tās vietas nogriež skabar-

gu, bet tā, ka tev vaigs uz rīta, un

tā vieta, kur skabargs tiek griezts,
stāv uz vakara pusi. Tad ar to

skabargu baksti slimo zobu, ka-

mēr drusku asinis pie tā klāt pa-

liek. Tad ieliec skabargu tai pašā
vietā kā bijis un sasien to mizu

augšā un apakšā ar sarkanu dzi-

ju. Projām ejot, nevajaga atpakaļ
skatīties.

J. Jansons, Rīga.

36180. Ja zobi sāp, tad sērmūk-

slim jāatplēš miza, jānoplēš ska-

barga un ar to zobs jāizbada. Ska-

barga jāatliek kur bijusi un jāuz-

spļauj virsū.

A. Bērziņa, Aloja.

36181. Zobu sāpes pāriet, ja tos

izbaksta ar egles ciekurzi, ko vā-

vere izēdusi.

K. Jansons, Plāņi.
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36182. Ja zobi sāp, tad ar sarū-

sējušu pakava naglu sāpošā zobā

jāuzbaksta asinis un nagla jāiesit
vītolā no ziemeļu puses, nevienam

neredzot un nezinot. Ja tā izda-

rot, tad zobs vairs nekad nesāpot.

H. Skujiņš, Smiltene.

36183. Ja zobi sāp, tad jānēsā
kaklā pakārta pakava nagla, —

sāpes pāries.
M. Poriete, Lubāna.

36184. Kad zobi sap, tad tie jā-

apspaida ar dzīvu vardi.

K. Jansons, Plāņi.

36185. Ja zobi sāp, tad tie jā-

apspaida ar trim zirņiem, kas pēc
saules jāaiznes un jānoliek kādā

krustceļā.
A. Bērziņa, Aloja.

36186. Ja zobi sāp, tad no ka-

piem jānorauj smilgas un ar tām

jāizbada zobi, tad tie vairs nesāp.

A. Aizpurve, Lubāna.

36187. Kad zobi sāp, tad tie jā-
izbaksta ar seskas dzimuma or-

gāna ārējo daļu.
K. Jansons, Plāņi.

36188. Ja zobi sāpot un ja ar

čūskas mēli badot, tad sāpes pār-

ejot.
Z. Lancmanis, Aduliena.

36189. Ja kur atrod no zirga

pēdas izkritušu saspiestu zemi

(meklēt nedrīkst, kad uziet nevil-

šu), tad tā jāiebāž jumtā, un kad

sāp zobi, tad jāatminas, ka zirga

pēda jumtā, tad sāpe pāriet.
R. Straudovskis, Lielplatone.

36190. Kad zobs sāp, tad tas

jāapspaida ar kaut ko, kas zirga

nagā bijis iekšpusē.
K. Jansons, Plāņi.

36191. Ja kādam sāp zobi, tad

nezinot vajaga sagriezt zirgu nagu

un dot pīpēt līdz ar tabaku.

A. Salmans, Balvi.

36192. Kad ar zobiem nekur

vairs nevar dēties, .tad jādara tā:

izkaltēta čūskas āda jāsaberž
smalka un jāsajauc ar tabaku.

Tāda tabaka trīs pīpes jānopīpē
un tad vairs zobi ne savā pestīša-
nā nesāpēs (nekad vairs nesāpēs).

H. Skujiņš, Smiltene.

36193. Ja zobi sap, vajaga pī-

pēt nomauktu čūskas ādu.

L. Zvirbule, Jaunlaicene.

36194. Kam zobi sāp, tam svēt-

dienā dievvārdu laikā jānoplēš
kapsētā no kāda krusta skabar-

dziņa un jāizbaksta zobi, pēc kam

tā jānomet turpat zemē.

K. Jansons, Plāņi.

36195. Kad zobi sāp, tad tie jā-
izbaksta ar kapsētas krusta ska-

bargu; tūliņ sāpes pāriet.
F. Brīvzemnieks, 1881. IV, 196.

36196. Ja zobi sāp, tad vajaga
tos izbadīt ar tādu skambiņu, kas

kapsētā noplēsta no krusta.

V. Greble, Kalnamuiža, Valkas apr.

36197. Lai zūbi nasuopātu, va-

jaga izbadīt ar skoborsnu nu kopu

krista, izbadejis otkoņ nūnest un

ībuozt tamā pošā vītā.

T. Beča, Preiļi.

36198. Kad zobi sāp, tad jāiet
uz kapsētu, jāizvelk no kāda krus-

ta nagliņa, jāizbaksta ar to vājie

zobi, nagliņa jāiebāž atkal vecā

vietā un uz māju ejot nav atpakaļ

jāskatās.
F. Brīvzemnieks, 1881. IV, 196.
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36199. Zobiem sāpot, tie jāiz-
bada ar kāda kapsētā esoša kapa

kopiņas krusta nagliņu, tad tie

vairs nesāpēs.

J. Ramanis, Bērzaune.

36200. Ja zobi sāp, tad priekš
saules lēkšanas jāaiziet uz kapiem,

jāatgriež no krusta šķerliņa, ar vi-

ņu jāsabada zobi un jāpiesien pie
krusta atpakaļ.

K. Lielozols, Nīca.

36201. Ka zobi sāp, tad vajag
aiziet uz kapsētu, un ka neviens

neredz, nokniebt no krusta gaba-

liņu koka un ar to zobu paurbi-

nāt. Projām ejot, smiltīs jāatstāj
naudas gabals, lai mirons nenāk

krustam pakaļ un nedrīkst atpa-

kaļ skatīties.
M. Eglīte, Vijciems.

36202. Tādā dienā, kad saule

nespīd, jāiet uz kapiem, jānoplēš

no veca krusta kāda šķēpelīte un

ar šo jāsabaksta slimais zobs. Sau-

les dienā jāiet vakarā uz kapiem.

Etn. 1894., IV.

36203. Kad zobi sāp, tad vaja-

got pašā pusnaktī vienam pašam
iet uz kapsētu, nogriezt no kāda

koka krusta skabargu un ar to zo-

bus izbadīt; tad tie nekad vairs

nesāpēšot.
Balss, 1878, 23.

36204. Ja slimos zobus izbaksta

ar kādu skabargu no kapa krusta,

tad sāpe pāriet. Bet uz kapa tad

jāuzliek zieda nauda, citādi mi-

rons rādās sapņos un prasa atpa-

kaļ noņemto skabargu.
A. Bīlenšteina rokraksts, Jaunauce.

36205. Kad pirmo reizi zobi

sāp, tad vajaga iet uz kapiem un

atgriezt no krusta šķerliņu un

saurdīt zobus. Tad vairs zobi ne-

sāp.
J. Banazis, Nīca.

36206. Kad zobi sāpot, tad va-

jagot pašā pusnaktī vienam pa-

šam iet uz kapsētu, nogriezt no

kāda koka krusta skabargu un ar

to izbakstīt zobus, tad tie visā mū-

žā vairs nesāpēšot.

Balss, 1878, 23.

36207. Ja no piederīgo krusta

atgriež mazu šķerliņu un ar to sa-

bada zobus, tad viņi nesāp.

M. Valts, Nīca.

36208. Ja zobi sāpot, tad vaja-

got bakstīt ar kapsētas krustu, tad

sāpe pārejot.
H. Lindberga, Veselauska.

36209. Kad sāp zobi, vajaga no-

plēst no krusta skabārdi un zobus

izbakstīt.

I. Upenieks, Skrunda.

36210. Ja sāp zobi, tad pēc sau-

les norietēšanas jāaiziet uz kapiem

un no krusta jānogriež skaidiņa.
Ja ar šo skaidiņu izbaksta slimo

zobu, tad tas vairs nesāp.

V. Krieviņš, Daugmale.

36211. Ja zobi sāp, tos vajaga
izbadīt ar kociņu, kas dabūts no

krusta.

A. Pelēcis, Jaunpiebalga.

36212. Kam zobi sāp, lai paņe-

mot no miroņa galvas kādu zobu

un spiežot un strīķējot ar to savu

zobu. Par pateicību miroņa galvas
zobu starpā esot jāieliek kāds vēr-

diņš.
K. Šilings, 1832. g., Tirza.
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36213. Ja zobs sāp, tad paņem

kādu miroņa zobu un pārvelk ar

to par slimo zobu, bet miroņa zo-

ba vietā atstāj kādu naudas ga-

balu.

Inland, 1855, 832.

36214. Cilvēka žokļu kaulu iz-

lieto zobu riebšanai. Ar to jāap-
spaida zobs, kas sāp, tad tas vairs

nesāpot.
H. Skujiņš, Smiltene.

36215. Pret stiprām zobu sā-

pēm ir derīgs miroņa pirksts, ar

kuru tiek zobi izbakstīti.

L. Strute, Šķibe.

36216. Ja sāp zobs, tad pār sā-

pošo jāpārvelk ar miroņa pirkstu:

tūdaļ apstājoties.
M. Baltiņa, Meņģele.

36217. Kad zobi sāp, tad tos va-

jag ar miroņa roku apspaidīt, lai

sāpes pāriet.
O. Pelēce, Jaunpiebalga.

36218. Ja, uzrokot vecu kapu,
tur atrod kādu pīpi, tad ar tādu

vajaga pīpēt, lai zobi nesāpētu.

F. Brīvzemnieks, 1881. IV, 196.

36219. Kas zobu sāpes cieš, tam

uz sāpoša zoba jāuzliek drupati-

ņas no baznīcas krēsla vai mūra,

tad zobu sāpes vairs nemocīs.

J. Ramanis, Bērzaune.

36220. Ja zobs sāp, tad ceturt-

dienas vakarā jāiet bez saules uz

mežu un slimais zobs jāizbaksta

ar egles skabargu, kura pēc tam

jāiebāž, kur bijusi.
K. Jansons, Plāņi.

36221. Zobus var izārstēt ar ma-

zu puļķīti. Notaisa puļķīti, ar to

izurda zobus un tad viņu iedur

sienā, lai tur paliek uz visiem lai-

kiem. Ja puļķīti izrauj, tad sāp at-

kal zobi.

J. Atteka, Nīca.

36222. Kad zobi sāp, tad jāuz-
meklē verstu stabs, uz kura cipars
deviņi, jāuzmeklē tur stabā šķir-
biņa, no kuras jāizgriež skabardzi-

ņa, ar ko jāizbaksta slimo zobu

starpas, un skaidiņa jāatliek tur,

kur bijusi.
J. Jansons, Plāņi.

36223. Ja zobi sāp, tad ceturt-

dienas vakarā, kad ir jauns mē-

ness, vajaga iziet pagalmā, uzlikt

pirkstu uz sāpīgā zoba un sirsnī-

gi noskaitīt tēva reizi. Sāpes būs

kā ar roku atņemtas.
K. Biša, Rencēni.

36224. Ja zobi sāp, tad trīs

piektdienas no vietas bez saules

jānogriež abu roku pirkstiem nagi
un jāiemet krāsnī, tad zobi nekad

nesāp.
A. Aizpurve, Lubāna.

36225. Ja zobi sāp, tad vajaga
vakarā priekš saules noiešanas iet

uz avotu, kurš tek no rītiem uz

vakariem. Ejot nedrīkst skatīties

atpakaļ, un ja kādu ceļā satiek,
tad jāgriežas atpakaļ. Noejot pie
avota, no viņa jānodzeras, jāpār-
met krusts pār viņu un jānoskaita
tēva reize, tad jāsaka: „Dieviņ,
dod man veselību." Pēc tam zobi

vairs nesāp.
K. Corbiks, Nīgranda.

36226. Lai zobu sāpes apmie-
rinātu, zobs jāizbada ar tādu vār-

patu, kura izaugusi caur kartupeli.
J. A. Jansons, Piņķi.

36227. Kad zobi sāp, tie jāiz-
bada ar zalša lūku (Daphne me-

zereum).
R. Straudovskis, Lielplatone.
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36228. Kad zobi sāpot, tad pir-
ti jāperot kājas tik ilgi, kamēr va-

rot ciest, tad vairs zobi nesāpot.

H. Skujiņš, Smiltene.

36229. Ja sap zobi, tad vajaga
sildīt kājas.

J. Atteka, Nīca.

36230. Kad zobi sap, tad jāpī-

pē kaņepju kauli, lai pāriet sāpes.

H. Skujiņš, Smiltene.

36231. Ar vāģu tapu, ko uz ce-

ļa dabū, zobi jāapspaida, kad tie

sāp.
K. Jansons, Plāņi.

36232. Ar vāģu tapu zobus ap-

spaida, ja to zemē atrod, un no-

liek turpat kā bijusi.
K. Jansons, Plāņi.

36233. Lai pārietu zobu sāpes,

tad jāizmet akmentiņš no risas un

jāsaka: „Kā es tevi atpestu no mo-

kām, tā tu mani atpesti no zobu

sāpēm."
L. Aizpurve, Lubāna.

36234. Ja sāp zobi, tad jāpaņem,
nevienam nezinot, trīs mazi ak-

mentiņi un jātur kādu brīdi mutē

pie tā zoba, kas sāp. Pēc tam, kad

akmentiņi mutē jau ir sasiluši, tie

jāiekaš zemē pie mājas stūra pret

ziemeļiem, tad zobu sāpes pāries.

A. Leimane, Mārsnēni.

36235. Kad zobi sāp, tad Māras

dienā bez saules jāskatās vakara

zvaigznē jeb mēnesī un jārunā:
„Māra, vai tev zobi sāp? Nesāp!
Dod, dieviņ, kad man ar nesā-

pētu!"
Z. Prauliņš, Aumeisteri.

36236. Zobs jāapspaida deviņas
reizas un tā jārunā: „Mēness, mē-

ness, rūšu zobi!"

K. Bika, Gaujiena.

36237. Ja zobs sāpot, tad lai no-

vērstu sāpes, jāsien ap roku lupa-

tiņa ar ķiplokiem, tad sāpe pār-

ejot uz roku.

E. Lldeka, Lubāna.

36238. Lai pārietu zobu sāpes,
tad jāuzceļ ar zobiem maitas kauls

uz staba.

L. Aizpurve, Lubāna.

36239. Ja sāpošus zobus izbada

ar līdakas zobiem, tad zobi nekad

vairs nesāp.

V. Krieviņš, Daugmale.

36240. Kad zobi sāp, tad jāsa-
ka: „Apša malka, bērza malka",

tad zobu sāpes pāriet.
Z. Putele, Sabile.

36241. Ja zobs sāp, tad dzīvam

kurmim jānogriež kreisā priekšas

kāja, kurmis jāpalaiž vaļā un ar

nogriezto kāju jāapspaida sāpošais
zobs.

E. Laime, Tirza.

36242. Zobu sāpēs lieto velna

sudu.

K. Jansons, Plāņi.

ZODS.

36243. Jaunava, kam smakri ir

bedrīte, ļoti mīl puišus, tāpat pui-
ši jaunavas.

K. Corbiks, Jelgava.

36244. Tas cilvēks ir greizsir-

dīgs, kam uz zoda bedrīte.

M. Zariņa, Ogresgals.

36245. Ja niez zods, tad dzirdes

bēdīgu ziņu.
L. Rone, Ikšķile.

36246. Kad zods niez, tad ciem-

maizi dabūs.

K. Jansons, Plāņi.



36247. Ja zods niez, tad prie-
kus baudīs.

A. Salmans, Balvi.

36248. Ja zods niez — bus jā-

bučojas.
E. Laime, Tirza.

36249. Ja niez zods, tad bus

bārdains ciemiņš.

A. Broža, Naukšēni.

36250. Mazam bērnam neaiztiek

pie zoda, jo tad viņš siekalājoties.
H. Skujiņš, Smiltene.

ZOSIS.

I. Vispārīgas īpašības.

36251. Zosis kliedz: „Anna,

ann!" Zosis, uz auzu lauku ieda-

mas, sakot: „Pa vienai skariņai,

pa vienai skariņai!" bet ietikušas

laukā, viena otrai uzsaucot: „Ņem
tik cik var, ņem tik cik var!"

I. Johansone, Rīga.

36252. Kad zosis iet labībā, tad

saka: „Pa div' pie viena!"

A. Miglava, Rīga.

36253. Zoss uz cilvēkiem saka:

„Re, re, kur grāmata! Re, re, kur

grāmata!"
A. Miglava, Rīga.

11. Perēšana.

36254. Zosu olas drīkst ņemt

rokā tikai ar cimdu, citādi viņas

paliek par vanckariem.

P. §~ Rauna. K. Jansons, Plāņi.

36255. Zosis jāliek perēt dien-

vidus vējā. Olas jāsargā, lai mē-

ness tās neapspīdētu, citādi tās

viegli pūst.
P. §~ Rīga.

36256. Lauvas dienā nevajaga
likt perēt zosis, tad tās sit cāļus
zemē.

J. Atteka, Nīca.

36257. Vēža dienā vajaga likt

perēt zosis, tad visi zosulēni lai-

mīgi izšķiļas no olām.
J. Atteka, Nīca.

36258. Kad zosis perēja, tad

puiši nedrīkstēja svilpot.
Skolnieki, Limbaži.

36259. Ja grib, lai zosis neknābj
cāļus, tad jādur nāsīs spalvas, lai

zosis vairs cāļus neredz un ne-

knābj.
M. Raņķis, Nīca.

36260. Zosi kaujot, noplūc gal-
vas vidu un iedur plikumā ar

īlenu.
K. Pētersons, Raņķi. P. Š., Rauna.

111. Sakars ar ēšanu.

36261. Meitas baidās zoss šķil-
vi ēst tādēļ, ka, ja to ēdīšot, palik-
šot melni zobi.

R. Kalniņš, Udze.

IV. Zosis laika zīlēšana.

36262. Kad zosis un pīles pel-
dot kliedz, tad būs lietus, ja ceļas
spārnos, tad būs vējš.

P. S., Rauna. S. Gūberts, 74.

36263. Ja tālumā dzird zosis

kliedzam, tad nākošā dienā būs

lietus.

M. Rumpe, Tirza.

36264. Kad zoss tup uz vienas

kājas, tad nāk auksts laiks.

J. Streņģis, Nīca.

36265. Kad zosis un pīles lāpas
un plunčājas, tad tiek ilgs lietus.

Z. Lancmanis, Lejasciems.

2193Zods — Zosis
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36266. Kad zosis mazgājas, tad

gaidāms lietus.

M. Sikle, Nīca.

36267. Ja ūdens putni brēkdami

mazgājas, tad drīzumā gaidāms
lietus.

K. Jansons, Plāņi.

36268. Kad zosis peras pa dī-

ķi, tad sagaidāms lietus.

V. Greble, Kalnamuiža, Valkas apr.

36269. Ja zosis dīķī bieži lien

zem ūdens, tad gaidāms lietus.

A. Kors&ks, Ezere.

36270. Kod zūss vudinī suoks

mozguotīs un ar sovu kņābi mek-

lēj sev spolvus, itei pīzīmej leitu.

V. Podis, Rēzekne.

36271. Ja zosis spārnos ceļas,
tad lietus būs.

L. Pilsētniece, Bebri.

36272. Ja zosis peras ūdenī, tad

paredzams lietus.

M. Valts, Nīca.

36273. Kad zosis spārnos ceļas,
tad var gaidīt drīzu lietu.

J. Vilnītis,. Jumurda.

36274. Zosis kliedz uz lietu.

Z. Prauliņš, Aumeisteri.

36275. Ja zosis stāv uz vienas

kājas, tad gaidāms negaiss.
M. Sikle, Nīca.

36276. Ja zosis ziemā stāv uz

vienas kājas, tad būs atkusnis.

J. Zvaigzne, Rēzekne.

36277. Jo zūss zīmā stuov uz

vīnas kuojas, tad byus atkusnis

(meīkšņa).

ML Apeļs, Stoļerova.

36278. Kad zosis uz sausas ze-

mes mazgājoties, tad būšot lietus.

K. Lielozols, Nīca.

36279. Ja zosis pa ūdeni peras,

tad būs lietus.

P. Š., Druviena.

36280. Ja zoss stāv uz vienas

kājas jeb galvu slēpj zem spārna,
tad būs auksts laiks.

V. Pilipjonoks, Asūne.

36281. Ja zosis mazgājas uz

sauszemes, tad būs lietus.

J. Banazis, Nīca.

36282. Kad zosis balti mazgā-

jas, tad gaidāms sals.

M. Cukure, Nīca.

36283. Kad zosis kniesas, gai-
dāms lietus.

A. Didriksone, Nogale.

36284. Kad zosis stāv uz vienas

kājas, tad sagaidāms auksts laiks.

Z. Kozenkraniuse, Ainaži.

36285. Kad zosis ļoti ilgi peras

ūdenī, tad lietus gaidāms.
I. Mennika, Ainaži.

ZOSIS, MEŽA.

36286. Kad saimniece pavasarā

pirmo reizi redz meža zosis, tad

tai vietā, kur tās ierauga, lai sa-

ņem kādu malkas gabaliņu vai

salmu, un ja to nevar dabūt, tad

sauju zemes. No tā, ko saņēmusi,
lai katrai mājas zosij pa drusku

liek apakšā, kad perē, tad labi iz-

perot un zoslēni labi augot.

K. Šilings, 1832. g„ Tirza.

36287. Ja saimniece pirmo rei-

zi redz meža zosi laižamies un no

tās vietas, kur stāv, paņem kādu
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malkas gabaliņu, salmu vai sauju

zemes un liek apakšā, kad māju

pīles sāk perēt, tad būs labi pī-

lēni.

E. Kraulīte, Embūte.

I. Precību zīlēšana.

36288. Ja meža zosis laižas mā-

jai pāri, tad gaidāmas kāzas.

E. Tokele, Sesava.

36289. Ja zosis laižas pavasarī

pāri pār istabas jumtu, tad to ga-

du kādam kāzas.

K. Corbiks, Līvbērze.

36290. Ja meža zosis laižas pā-

ri pār kādu dzīvojamu ēku, tad

šinī ēkā būs kādam drīz kāzas.

K. Corbiks, Zaļenieki.

36291. Kad meža zosis pa pā-

riem laižas pāri mājas jumtam,
tad redzētājam būs kāzas.

J. A. Jansons, Rīga.

36292. Ja pāri pār māju laižas

meža zosis, tad tanīs mājās kā-

zas sagaidāmas.
K. Corbiks, Jelgava.

11. Zosis zll c miršanu.

36293. Ja zosis aizlidojot vai

atlidojot iet zemu pār mājām un

negagina, tad tanīs mājās kāds

mirs.
J. Andriņš, TaurkaJns.

111. Meža zosis laika zī-

lēšanā.

36294. Kad zosis zemu laižas,

it kā barodamās, tad rudens vēl

tālu, bet kad augstu gaisā, tad nāk

agra ziema.

E. Skarnele, Kalncempji.

36295. Kad meža zosis zemu

laižas, tad būs ātri rudens.

I. Guraitis, Skrunda.

36296. Ja zosis, rudenī prom

laižoties, lido zemu, — būs garš
rudens.

J. A. Jansons, Nītaure.

36297. Pēc septiņām dienam pec

zosu aizlaišanās sagaidāms sniegs.
A. Ozoliņa, Taurene.

36298. Kad zosis projām laižas

augstu, būs īss rudens.

S. Dunkule, Ilzene.

36299. Kad zosis projām laižas

zemu, tad būs garš rudens.

S. Dunkule, Ilzene.

36300. Ja meža zosis rudenī

skrien augstu, tad būs vēl silts.

A. Korsaks, Ezere.

36301. Ja rudeni zosis skrien

augstu, tad ziema tuvu.

A. Korne, Meirani.

36302. Ja meža zosis rudenī

skrien zemu, tad drīz iestāsies

aukstums.
A. Korsaks, Ezere.

36303. Kad zosis sāk aizlaisties,

būs salnas, bet kad gulbji — tad

sniegs.
V. Oinaskova, Ungurpils.

36304. Kad meža zosis laižas,

tad būs drīz ziema, uz ziemas bei-

gām atkal pavasaris.

E. Lacis, Tirza.

36305. Pec zosu aiziešanas par

deviņām dienām nāk sniegs.

P. Š., Rauna. K. Jansons, Plāņi.
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ZOSLĒNI.

36306. Mazi zoslēni jāsauc par

piuliem, tad viņi nenonīkst.

P. Š., Rauna.

36307. Zoslēnus sakūpina ar

dūmiem un laiž caur bikšu stilbu,

tad vanags viņus neaizkar.

A. Bīlenšteina man. P. Zē-

vaids, Linde.

36308. Ja mājā ir mazi zoslēni

un pirmo reiz laiž tos laukā, tad

jāņem katrs zoslēns un jālaiž caur

azoti, tad zoslēni labi padodoties.

A. Bruvele un A. Suse, Ape.

36309. Mazus zoslēnus, pirmo
reiz ārā laižot, svēpē, t. i. paņem

trauku ar kvēlošām oglēm, uzber

tam šaujamo pulveri un zoslēnus

saliktus sietiņā tur virsū, lai tie

apsmok ar pulvera dūmiem, tad

vārnas tos nezog.

R. Straudovskis, Lielplatone.

36310. Zoslēnus, pirmo reiz lai-

žot ārā, jāsasien galvas lakatiņā,

jānosver ar bezmēru un tad tik

jāpalaiž, jo tad tos neķers ne vār-

nas, nedz arī vanagi.

K. Corbiks, Ozolnieki.

36311. Kad zoslēnus, pirmo rei-

zi ārā laižot, nosver, tad tos ne-

aiztiek nedz vārnas, nedz citi plē-

soņi. Kad tos apkvēpina ar matu

un šaujamā pulvera dūmiem, tad

lapsas tos neaiztiek un ja tos izbāž

caur rata rumbu, tad tie ganīklā
turas kopā un neklīst.

Alksnis-Zundulis, Naudīte.

ZUTIS.

36312. Kad zirņi zied, tad zuši

nāk pa rasu ziedus ēst; ja viņi ne-

tiek pie zirņu ziediem, tad viņiem
nav bērnu.

A. Salmans, Balvi.

36313. Zuši par nakti ejot zir-

ņus ēst. [Sal. čūska, zirņi.]

P. Š., Rauna.

36314. Zutis nak no upes uz

zirņiem.
J. A. Jansons, Bīriņi.

36315. Kad zirņi zied, tad zutis

iet uz zirņu ziediem.

M. Navenickis, Zasa.

36316. Ir jāsargās, lai zušu asi-

nis netiktu acīs, jo no tām var

cilvēks akls tapt.

S. Gūberts, 1688.

36317. Ja vārot zutis liec galvu
uz augšu, tad nākošā zvejā izzve-

jos otru tādu pašu.
A. Aizsils, Lubāna.

36318. Ar zuša ādā sietu spri-

guli var kult visas labības, izņe-
mot tikai zirņus, jo tad āda pār-

trūkstot.

A. Salmans, Balvi.

36319. Ar zuša ādas aukliņu
sasiets sprigulis der visu labību

kulšanai, tik zirņus kuļot trūkst.

J. A. Jansons, Bīriņi.

36320. Pēc pērkona negaisa ne-

ķeroties zuši, jo tie esot salīduši

alās.

E. Līdeka, Lubāna.

ZVAGUĻI (dieva kumeliņi).

36321. Skaistos vagolus (zvagu-

ļus) sauc par dieva kumeliņiem.
M. Navenickis, Zasa.
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ZVAIGZNES.

I. Zvaigznes sakars ar

cilvēka dzīvi.

36322. Zvaigznes esot dieva

acis.

M. Valts, Nīca.

36323. Bērnam piedzimstot, lat-

viešu parce Vērpēja [?] ieliek tam

dziju rokā, kur galā ir piesieta

zvaigzne. Kad cilvēks mirst, tad

zvaigzne notrūkst un nokrīt zemē.

M. Mēdlere (Mādler). Inland, 1846, 66.

36324. Cik zvaigžņu pie debe-

sīm, tik ļaužu ir pasaulē, katram

ir sava zvaigzne. Kad zvaigzne
krīt, tad ļaudis saka: „Redz, kur

dvēselīte skrien!"

V. Juoņus, Pustiņa.

36325. Katram cilvēkam ir vie-

na zvaigzne pie debesīm. Kad cil-

vēks nomirst, tad viņa zvaigzne
nokrīt no debesīm.

J. Cinovskis, Snēpele.

36326. Kod cvlvāks vārdamīs uz

dabasim atguoduos savu zvaig-
zneiti, tod vacīji ļauds runuoj, ka

pi kotra cilvāka ir sova zvaigzņa,
kod tū atguoduot, itei pīzīmēj, ka

tam cvlvākam miert zemī.

V. Podis, Rēzekne.

36327. Kad cilvēks dzimstot,

tad viena zvaigzne pie debesīm

iedegoties, kad mirstot — nokrī-

tot.

E. Grīslīte, Rīga.

36328. Katram cilvēkam pie dc

besīm ir sava zvaigzne. Ja cilvēks

atmin, kura ir viņa zvaigzne, tad

tas cilvēks nomirst, un viņa zvaig-
zne nokrīt zemē.

J. Zvaigzne, Rēzekne.

11. Zvaigznes zīlē mir-

šanu.

36329. Tai puse, kur zvaigzne
nokrīt, viens nomirst.

E. Lacis, Tirza.

36330. Ja vakarā zvaigzne no-

krīt kādam tuvumā, tad tam drī-

zumā būs jāmirst.
M. Kerzuma, Dzērbene.

36331. Ja zvaigzne no debesīm

nokrīt, tad kāds mirst.

T. Rigerte, Brunava.

36332. Ja zvaigzne nokrīt, tad

kāda dvēsele iet debesīs.

E. Reinbacha, Vecpiebalga.

36333. Kad zvaigzne krīt, tad

tas, kas to redzējis krītot, drīz

mirs.

V. Bernava, Cēsis.

36334. Uz kuru pusi nokrīt

zvaigzne, tur mirst.

E. Zirnītis, Lubāna.

36335. Kad zvaigzne nokrīt, tad

kāds mirst.

A. Broža, Naukšēni.

36336. Ja redz krītošu zvaigzni,
tad dzirdēs kādu nomirušu.

V. Saulīte, Mālpils.

36337. Ja zvaigzni redz krītam,
tad kāds mirst.

K. Corbiks, Līvbērze

36338. Ja no debesīm nokrīt

kāda zvaigzne, tad uz pasaules
viens cilvēks mirst.

L. Ērģelniece, Praviņi.

36339. Kad zvaigzne krīt, tad

kāds mirst.
P. Š., Rauna. P. Zeltiņa,

Ikšķile.
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36340. Kad nakti redz zvaigzni

krītam, tad kāds mirst.

T. Dzintarkalns, Talsi.

36341. Kod zvaigzneņis nu da-

basu kreit kai jūsteņis, itei pīzī-

mēj, ka tymā stracī nūmierst cyl-
vāks.

V. Podis, Rēzekne.

36342. Ja naktī redz pār māju

zvaigzni krītam, tad drīzi kāds no

mājiniekiem mirs.

K. Corbiks, Svēte.

36343. Ja zvaigzne nokrīt, tad

mironi redz.
A. Miglava, Rīga.

36344. Kad zvaigznes krīt krus-

tiski, tad tās esot nekristītu bērnu

dvēseles. Citi saka, ka tās esot

čūskas, skrienot pie burvjiem un

raganām.
V. Juoņus, Pustiņa.

36345. Ja vienā vakarā redz trīs

reizes zvaigznes krītam, tad tanī

gadā jāmirstot.
A. Vestmanis, Jēkabnieki.

111. Zvaigžņu sakars ar

vēlēšanos.

36346. Ja tai brīdī, kad zvaigzne
krīt, kaut ko iedomājas jeb vēlas,

tad tas piepildās.

Z. Lancmanis, Lejasciems.

36347. Kad ierauga krītošu

zvaigzni, tad, ko tanī mirklī vēlas,

tas piepildīsies.
E. Lacis, Tirza.

36348. Ja, zvaigznei krītot, ko ie-

domā, tad tas piepildās.

K. Līdeka, Meirani.

36349. Kad zvaigzni redzot krī-

tam, tad piepildoties tā doma, ko

domājot, jeb ta vēlēšanas, ko taja
brīdī vēloties.

E. Abole, Vijciems.

36350. Ja redz zvaigzni krītot

un tajā brīdī ko vēlas, tas piepil-
dās.

A. Veiss, Penkule.

36351. Zvaigznei krītot, var ko

vēlēties.
M. Vētra, Tirza.

36352. Kad redz zvaigzni krī-

tam, tad vajaga acumirklī kaut ko

vēlēties un iemest mezglu kabatas

lakatiņa stūrī vai citur, tad vēlē-

šanās piepildās.
Z. Prauliņš, Aumeisteri.

36353. Ja zvaigzni redz krītam,

tad vajag paspēt izteikt kādu vēlē-

šanos, tad tā piepildās.
P. Zeltiņa, Ikšķile.

36354. Kad redz zvaigzni krī-

tam, tad kaut kas jāvēlas, jāiedo-

mājas, kamēr zvaigzne vēl nav no-

kritusi, tad tas piepildās.
K. Corbiks, Jelgava.

36355. Ja redz zvaigzni krītam,

tad var ko vēlēties un tas piepil-
dās.

E. Rotmane, Jaunauce.

36356. Kad nu debesim kreit

zvaigznes, tad vajaga īdūmuot tū,
kuo gribi, tad izapiļdīs.

T. Beča, Preiļi.

IV. Zvaigznes skaitot,

zīlē laimi.

36357. Deviņus vakarus vajag
nostāties pie akas un skaitīt zvaig-

znes, pa deviņām katru vakaru, lai

kļūtu laimīgs. Ja kādu vakaru

zvaigžņu nav, tad skaitīšana jāsāk
no gala.

L. Rone, Ikšķile.
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36358. Deviņus vakarus pēc kār-

tas jāskaita zvaigznes, katru vaka-

ru deviņas, tad pēc tam pirmais
vīrietis, kurš sniedz roku, būs brūt-

gāns. Bet ja kādu vakaru ir apmā-

cies, tad jāsāk atkal no gala skai-

tīt.

K. Corbiks, Jelgava.

36359. Ja pēc kārtas deviņas

piektdienas saskaita trīsdeviņas

zvaigznes, skaitot no deviņi uz vie-

nu, tad, kuru pirmo satiek un ku-

ram pirmām no rīta sniedz roku,
tas būs labais draugs. Arī ja sa-

skaita 99 baltus zirgus, tad ko pir-
mo satiek, tas kļūst par labāko

draugu.
M. Macpāne, Alsunga.

V. Zvaigznes laika zīlē-

šanā.

36360. Ja zvaigznes labi nespīd,
tad būs mitrs laiks. Ja ap zvaig-
znēm ir mazi dārziņi, tad būs lie-

tus. Ja greizie rati [lielais lācis] ir

skaidri, tad būs sauss laiks, bet ja
tie ir tumši, tad būs mitrums gai-
sā. Kad zvaigznes krīt, tad būs

sauss laiks. No tās puses, kur vi-

ņas krīt, būs vējš.

S. Gūberts, 1688.

36361. Ja mēness un zvaigznes
vakarā spīd spoži un skaidri re-

dzams vēja ceļš, tad būs skaists

laiks.

M. Greize, Dole.

36362. Ka zvaigznis uz dabasim

taisās tymsi, un slikti var redzeit

jūs, itei vacīji ļauds stuosta, ka

byus leits.
V. Podis, Rēzekne.

36363. Kod zvaigzneitja kreit

nu dabasu kai jūsteņa, itei vacīji

ļauds stuosta, ka byus lels vjējs,

vai numiers kaids riebējs lels

kungs, kai keizers.

V. Podis, Rēzekne.

36364. Kad redzamas naktī

daudz zvaigznes pie debesīm, tad

trešā dienā būs slikts laiks.

T. Grīnbergs, Dundaga.

36365. Kad ir nozvaigžņojušās

debesis, tad būs jauks laiks.

K. Lielozols, Nīca.

36366. Ja debess biezi nozvaig-

žņojas, tad sagaidāms slikts laiks.

K. Lielozols, Nīca.

36367. Ja reti nozvaigžņojies un

dzedrs gaiss, tad būs labs laiks.

K. Lielozols, Nīca.

36368. Ja ziemu pie debesīm

redz daudz zvaigžņu, tad gaidāms
auksts laiks, ja maz — tad silts.

J. Avotiņš, Vestiena.

36369. Vētras un vēji sagaidā-

mi, kad redzamas krītošas zvaig-

znes.

A. Zvejniece, Piebalga.

ZVAIGZNES, ASTES.

36370. Kad labībai ziedot parā-

dās astes zvaigzne pie debesīm, tad

būs slikta raža.

S. Gūberts, 1688.

36371. Ja pie debesīm parādās
astes zvaigzne, tad būs daudz sli-

mību.

S. Gūberts, 1688.

36372. Astes zvaigznes parādī-
šanās vēsta par jauniem notiku-

miem.

A. Aizsils, Zilupe.
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36373. Astes zvaigzne neesot uz

labu. Celšoties vai nu karš, mēris,

bads, vai notikšot cita kāda liela

nelaime.

Latviešu Avizēs, 1853, 149.

36374. Vakaros mēs priecāja-
mies par to astes zvaigzni, kas nu

ar acīm vien ir redzama un stāv

pret ziemeli ar asti uz augšu. Māņ-

ticīgie priecājas, ka aste stāv uz

augšu, jo saka, ka tas rādot uz

laimi.

Latviešu Avīzes, 1858, 143.

36375. Ja pie debesīm parādās
astes zvaigzne kā slota, tad būs

liela nelaime priekšā: karš jeb
bads.

V. Juoņus, Pustiņa.

36376. Astes zvaigzne parādās

pie debesīm uz karu un lielu ne-

laimi.

P. Rauna.

36377. Kad astes zvaigzne parā-
dās pie debesīm, tad būs karš un

asins izliešana.

F. Brīvzemnieks.

36378. Astes zvaigznes ir zīmes,
ka drīz būs kari.

Alksnis-Zundulis, Naudīte.

ZVANĪŠANA.

I. Miroņu iezvanīšana.

36379. Ar pulkstina skaņām mi-

roņu iezvanot, dvēsele aizejot viņā
saulē. [Sal. mirons.]

K. Jansons, Trikāta.

36380. Miroņu steidzās pēc ie-

spējas drīz iezvanīt, jo kamēr nav

zvanīts, viņa dvēsele netiek debe-

sīs ielaista, tai jāmaldās apkārt.
[Sal. dvēsele.]

M. Dandēns, Gatarta.

36381. Miroņa dvēselei jāblaii
dās apkārt pa pasauli, līdz baznī-

cas zvans to nav iezvanījis debe-

sīs.

Lapas Mārtiņš, Rūjiena.

36382. Kamēr mirons nav iezva-

nīts, tikmēr viņš staigā pa māju
apkārt un visu redz un dzird.

H. Skujiņš, Smiltene.

36383. Ja baznīca zvana, tad

mironim viegli gulēt.

K. Corbiks, Jelgava.

36384. Ja, miroņu iezvanot, baz-

nīcas pulkstina mēle, kad pulksti-
nu vairs nekustina, vēl piesitas pie

pulkstina malas, tad tai mājā, no

kuras mirons iezvanīts, atkal mirs.

K. Jansons, Plāņi.

36385. Kad, beidzot kādu iezva-

nīt, zvana mēle vēl reiz piesitas,
tad pēc tam drīzumā atkal kādu

iezvanīs.

Z. Prauliņš, Aumeisteri.

36386. Smiltenes baznīcas zvans,

kad iezvanot mirušos, sakot: „Nav

vai, nav vai!"

H. Skujiņš, Smiltene.

11. Zvanīšana sapnī.

36387. Ja sapni dzird pulksteņu
zvanām, tad saņems jaunas ziņas.

J. Jurjāns, Jaungulbene.

ZVANS.

36388. Kad svētdienā jeb svētku

dienā baznīcā zvana zvanu, tad vi-

ņi stāv apakš torņa un žēlojas par
savām ciešanām, domādami, ka

tā viņiem tikšot palīdzēts. Ja vi-

ņiem kas nozagts, tad viņi cerē,

ka tā zādzība nākšot klajā. Viņi
arī lād zem zvana un domā, ka tā

viņu lāsti piepildīšoties. Kad kāds
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viņus apvaino, tad tie taisnodamies

saka: „Es varu iet apakš zvana un

zvērēt."

P. Einhorns, 1627.

36389. Ko ļauns cilvēks ierāva

zvanos, tam notika visādas nelai-

mes. Nolādējumu varēja atdarīt

tikai tāds -cilvēks, kas pats prata
ieraut zvanos.

M. Navenickis, Zasa.

ZVEJA.

36390. Kad laiks apmācies, tad

zveja neizdodas.

J. Ķikuts, Nīca.

36391. Ja puš dienvidus vējš,
tad ir laba zveja.

A. Salmans, Balvi.

36392. Kad, zvejot ejot, satiek

nabagu, tad zveja neizdodas.

J. Ķikuts, Nīca

36393. Kad ceļā uz zveju pār-
skrien stirna krustis pāri ceļam,
tad zveja laimējas.

J. Ķikuts, Nīca.

36394. Kad ceļā uz zveju pār-
skrien krustis pār ceļu zaķis, tad

zveja nelaimējas.
J. Ķikuts, Nīca.

36395. Zivis neķeras, ja pirmais
cilvēks, ko satiek ceļā uz zveju, ir

sieviete. [Sal. ceļošana.]
J. A. Jansons, Vecbrenguļi.

36396. Ja, uz zveju ejot, pirmā

pretī nāk sieviete, — zveja nesek-

mēsies.

J. A. Jansons, Nītaure.

36397. Zivis neķeras, ja, uz

zveju ejot, kaķis pārskrien pār

ceļu. [Sal. ceļošana.]

J. A. Jansons, Vecbrenguļi.

36398. Kad sieva pariet par ce-

ļu, nieka nesagūt, tīklu saplēš.
A. Medne, Kuršu kapās.

36399. Kad ceļa uz zveju satiek

sievu, tad zveja nelaimējas.
J. Ķikuts, Nīca.

36400. Kad zvejniekam, uz zve-

ju ejot, kaķis pārskrien pār ceļu,
tad viņš to tur par ļaunu un iet

atpakaļ.
A. Smilga, Rīga.

36401. Ja ceļā uz zveju satiek

vīru ar zirgu jājam, tad zveja lai-

mējas.
J. Ķikuts, Nīca.

36402. Ja, uz zveju ejot, satiek

žīdu, tad dabūs daudz zivju.

L. Ozole, Rīga.

36403. Kad pirmo reiz iet zivis

ķert, tad vajag noskaitīt trīs reiz

tēva reizi; tad labi ķeras.
R. Bērziņš, Džūkste.

36404. Kad iet zvejot un grib,
lai labi ķeras, tad pēc pirmā loma

jāiespļauj dukurā.
A. Šķērē, Skaistkalne.

36405. Kad zvejot iet, tad zale

jāmet tīklā, lai zivis labāk ķeras.
A. Broža, Naukšēni.

36406. Kad iet zvejot, tad upes
malā trīs reizes jānoplūc zāle un

jāiemet tīklā.

A. Raņķis, Garoza.

36407. Kad zvejot iet, tad upes

(ūdens) malā trīs reizes jānoplūc
zāle un jāiemet tīklā.

J. A. Jansons, Asari. Mucu-

kalns, Stende.

36408. Zvejojot vajaga mest no

kokiem rautas lapas ūdenī; cik būs
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iemests lapu, tik būs zivju tīklā.

Veci zvejnieki mēdz sacīt: ~Tik

man zivju tīklā, cik lapu ūdenī."

K. Bika, Gaujiena.

36409. Kad zvejot iet, tad upes

malā trīs reizes jānoplūc zāle un

jāiemet tīklā.

M. Sikle, Nīca.

36410. Kad liek zivju velces, tad

nevajaga tām pāri kāpt, jo tad

vairs zivis neķeras.

Z. Lancmanis, Gaujiena.

36411. Zvejniekam, kas grib la-

bu laimi, upē iebridušam vispirms
ir jāpiemiez bikses.

A. Strode, Rudzēti.

36412. Pirmo reizi zivis zvejo-

jot, jānospļauda āķis, tad zivis la-

bi ķeroties.
H. Krastiņa, Unguri.

36413. Kas grib zivis ar velci

zvejot, lai nozog kādai meitai sar-

kanu matu lenti un apsien ap vel-

ci, — tad ķersies lielas līdakas kā

meita, kam lente pieder.
A. Zālīte, Bērzpils.

36414. Ja iet zvejot un nokrīt

zemē, tad būs tik liela zivs, cik

liels kritiens.

E. Zirnītis, Lubāna.

36415. Pavasarī kad zvejnieks
iesāk zvejot un pirmo reiz laiž tīk-

lu ūdenī, tad trīs reiz jāiespļauj
tīklā, lai bagāta raža, zveja.

L. Strute, Šķibe.

36416. Ja zvejnieks grib bagātu
lomu, tad pirmā zivs jāapspļauj un

jāiemet atpakaļ.
A. Skuja, Vestiena.

36417. Zvejojot pirmā zivs, tar-

bā metot, trīs reiz jāapspļauda, lai

citas zivis tai pakaļ nāk.

K. Jansons, Plāņi.

36418. Lai zivis labi ķertos, tad

pirmā zivs priekš ūdenī mešanas

jāapspļaudot.
E. Aizpurve, Lubāna.

36419. Zvejojot pirmajai zivij

jāiespļauj mutē, lai labāk lobtos.

O. Darbiņš, Birži.

36420. Kad ir noķēris pirmo zi-

vi, tad jāiespļauj tai žaunās, tad

labi ķeroties.

A. Strode, Rudzēti.

36421. Kad, zivis zvejojot, dabū

pirmo zivi, tad sitot jāsaka: „Kur
tēvs, kur māte, kur vectēvs, kur

vecmāte?" Kulē metot jāiespļauda
trīs reizes, tad laba laime uz zi-

vīm.

L. Reiteris, Lubāna.

36422. Izzvejojot pirmo zivi, to

vajaga apspļaudīt, jo tad paredza-

ma laba loma.

O. Jaunozols, Jaungulbene.

36423. Pvrmai sakārtai zivei

juoīspļaun treis reizes acīs, tad zi-

vis labi kersīs.
Jaunais Vords, 1932, V.

36424. Ja iet zvejot, tad pirmai

izzvejotai zivij trīs reizes jāuz-

spļauj; tad labi ķeroties.

Z. Grīnberga, Sigulda.

36425. Zvejnieki mēdz apskatīt
visas tās zivis, kuras izzvejo, un

ja atrod kādu ar sarkanām acīm,
tad sviež to atpakaļ ezerā, domā-

dami, ka tas esot velns. [Sal.

velns.]
V. Juoņus, Pustiņa.

36426. Ja ķeselē uznāk pirmo
reizi mazs vēzis, tad zveja nelai-

mējas; tāpat arī pie zivīm.

J. Ķikuts, Nīca.
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36427. Ja pirmo zivi noķer spī-

došu (piem. raudu, plaudi vai ci-

tu), tad zvejojot laba laime.

O. Darbiņš, Birži.

36428. Pirmo noķerto zivi zve-

jotājam vajagot atsviest ūdenī at-

pakaļ, tad labi ķeroties.

M. Valtere, Jelgavas Kalnamuiža.

36429. Zvejniekam vajagot zve-

jojot atsviest pirmo zivi atpakaļ
ūdenī, tad labi ķeroties.

R. Bērziņš, Džūkste.

36430. Pirmo zivi nevajaga laist

vaļā, kaut arī maza, citādi nedabū-

šot nekādas.

O. Darbiņš, Birži.

36431. Ja zvejojot dažreiz ga-

dās izvilkt mazu zivtiņu, tad neva-

jagot to laist ūdenī atpakaļ, jo tad

vairs neķeroties.
J. Jirgensons, Ādaži.

36432. Ja zvejojot izkrīt pirmā
zivs atpakaļ ūdenī, tad toreiz vairs

nenoķers nevienas.

N. Stepanovs, Nīca.

36433. Zvejot jāiet ceturtdienas

un otrdienās, tad zivis labāk ķeras.
A. Aizsils, Lubāna.

36434. Nevar iet zvejot lielā

piektdienā, pirmos lieldienas svēt-

kos, pirmos vasaras svētkos un

debesbraukšanas dienā, jo tad tīk-

li jūrā iemesti visu gadu nestāv

mierīgi, raustās un auklas trūkst

pušu.
Zvejnieku Vēstnesis, 1930, 18.

B. Skuja, Salacgrīva.

36435. Pār zvejas rīkiem ne-

drīkst kāpt, tad zivis neķeras.

A. Aizsils, Lubāna.

36436. Zvejas rīki jāsāk paga-

tavot tanī laikā, kad cilvēki iet

baznīcā, tad zivis labi ķeras.

A. Aizsils, Lubāna.

36437. Izzvejotās zivis jāslēpj
no citiem zvejniekiem un vispāri
no skaudīgām acīm, jo bijuši tādi

cilvēki, kas varējuši zveju no-

skaust. Daži zvejnieki ņem sāli

jūrā līdzi. Kad zivis noķertas, tad

uzkaisa tām, vai ieliek žaunās, jo
tad skauģi nevar nekā izdarīt.

Zvejnieku Vēstnesis, 1930, 18.

B. Skuja, Salacgrīva.

36438. No zvejas nākot, nedrīkst

nest zivis tā, kā citi redz, citādi

otrreiz neķeras.

J. A. Jansons, Sigulda.

36439. Zvejojot pirmā zivs jā-
atdod kaķam.

K. Jansons, Plāņi.

36440. Kad zveja neveicas, tad

tīkls jākvēpina ar baznīcas sveču

vasku.
A. Bīlenšteina man., Rīga.

36441. Jo ejūt zyvu gyut, nikas

naapredz, tad zveja izdevīga, bet

jo apredz, tad nasalūb.

P. Rubvns, Vārkava.

36442. Ejūt zvvu zvejuot, tikai

tad lūbsīs, ka nikas naredzēs, bet

juo redzēs, tad nasalūbs.

B. Spulis, Skaista.

36443. Zvejniekam nevienam

nav jāteic, kad grib iet uz zveju;

ja teic, tad laime nost.

Latviešu Avīzes, 1824, 32.

36444. Zivs giut lubās pret lei-

tu, bet pret lobu laiku nasalūb.

O. Rubvns, Vārkava.
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36445. Kad zvejot iet, tad jāsviež

ar skaidām paka), lai zivis labi

ķeras.
A. Skruze, Saikava.

36446. Uz zveju ejošie jamēta
ar vecām vīzēm, tad zveja izdodas.

M. Navenickis, Zasa.

36447. Ja iet zivis zvejot, tad

jāsviež zvejniekam pakaļ ar apde-

gušu pagali; tad laba laime uz zi-

vīm.

L. Reiteris, Lubāna.

36448. Kad iet zivju zvejot, tad

nevajaga vēlēt labu laimi, bet

sviest ar sprunguļiem, lamāties un

spļaudīties, jo tad zvejniekiem zi-

vis ķeras labi.

I. Kažoka, Lubāna.

36449. Zvejojot un medījot ne-

drīkst saņemt ne novēlēt dievpa-

līgu, jo tad to dienu nav laimes.

A. Linde, Palsmane.

36450. Ja ejot zivis zvejot no-

vēl labu laimi, tad zivis neķeras.

L. Reiteris, Lubāna.

36451. Ja zvejniekam, lomu ce-

ļot, saka: „dievs palīdz", tad tīkls

aizķeroties un zivis nedabūnot.

A. Smilga, Rīga.

36452. Kad garāmgājējs dod

zvejotājiem dievpalīgu, tad zvejo-

tāji to neatņem, lai zveja labi veik-

tos.

A. Aizsils, Vietalva.

36453. Kas grib zvejot, tam ar-

vien vajagot siļķi iesākt no galvas
ēst; ja no galvas neēdot, tad ne-

varot zivis dabūt.

F. Puķīte, Kandava.

36454. Ja zvejniekiem labi zivis

ķeras, tad sagaidāma slikta mie-

žu raža.

A. Zvejniece, Piebalga.

Zveja sapni.

36455. Kad sapnuo, kad ar tīk-

lu zvejuo ir pienes daudz knipdu,
kuolu, tad zuvs gūs.

A. Šlesere, Kuršu kapās.

36456. Kad sapni zvejo, tad sa-

gaidāms lietus.

K. Lielozols, Nīca.

36457. Kad sapnī zvejo, bus lie-

tus.

I. Bergmanis, 1862. g., Bārta.

ZVEJNIEKS.

36458. Zvejniekam, kad tas iet

zvejot, jāsviež ar pagali pakaļ, jo
tad zivis ķersies tik garas kā pa-

gale.
J. Zvaigzne, Rēzekne.

36459. Zvejniekiem pakaļ jā-
sviež lieli koki, tad zivis labi ķe-
ras.

A. Aizsils, Lubāna.

36460. Zvejniekam pakaļ jā-
sviež slota, tad labi zivis lien.

R. Kalniņš, Lubāna-

36461. Kad zvejnieki iet zvejot,
tad mājās palikušie sviež viņiem

nopakaļis ar šautrām un veciem

apava gabaliem (tupelēm), lai la-

bāki veiktos zvejošana.

V. Miķelans, Asare.

36462. Zvejniekam uz zveju

ejot nedrīkst prasīt, kur viņš iet,

jo tad labi neizdodoties.

A. Smilga, Rīga.

36463. Kad zvejnīks īt zvejā, va-

jaga jam pakaļ pasvīst veizi vai

kadaku [zābaku galu], tad zivis

bvus lelas, vai svīst ar kaču, ari

labi lubas.

T. Beča, Preiļi.
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36464. Zvejniekam, upē iebri-

dušam, jāpiemiez bikses, tad ir la-

ba laime. Pirmai noķertai zivij jā-
piespļauj žaunas, tad labi ķeras.

J. Jaunsudrabiņš, Nereta.

36465. Ja zvejnieks, pirmo lomu

velkot, izvelk raudu jeb līdaku, tad

laba zveja, bet ja pirmais ir asaris

jeb ķīsis, tad slikta zveja.
K. Krastiņš, Jaunpiebalga.

36466. Zvejnieks nedrīkst at-

ņemt dievpalīga.
K. Jansons, Plāņi.

Zvejnieks sapni.

36467. Kad sapnī* redz zvejus,
tad gaidāms lietus.

K. Lielozols, Nīca.

ZVĒRĒŠANA.

36468. Latvieši jem vienu ga-

balu velēnas jeb arī koku, liek to

uz galvas un kūju rokā turēdami

zvērē, ka to un to darīs. Bet ja tā

nedarītu, tad lai viņi sadegtu līdz

ar saviem lopiem.

J. Strauss, 1678. Inland,
1859, 70.

36469. Abi Andreja dēli nome-

tās pie viena akmeņa zemē, uzli-

ka zaļu velēnu uz galvas un turē-

ja rokās baltas nomizotas lazda

kūjas. Divus labās rokas pirkstus
uz augšu pacēluši, viņi solījās iz-

pildīt tēva vēlējumu, pēdīgi teik-

dami: „Ja mēs šo solījumu neiz-

pildītu, tad lai mēs topam tik cieti

kā šis akmens, tik stīvi kā šī kū-

ja; bet ja mēs šo solījumu turam,

tad lai dievs liek mums zaļot kā

šai velēnai. Lai tas tā paliktu vie-

nādi!"

Rig. Almanach, 1864. Des

alten Andreas Tod, 44.

36470. Ja zvērējot trīs kreisās

rokas pirkstus pastiepjot uz zemi,
kā trīs labās rokas pirkstus uz

augšu, tad varot nepareizi zvērēt,

jo tad zvērests ieejot zemē.

M. Bīlenšteine, Dobele.

36471. Ja kāds aptin zvērē-

dams rādītāja pirkstu ar lupatiņu,
tad zvēresti nepielīpot netaisnam

zvērētājam.

A. Lerchis-Puškaitis, Pienava.

36472. Ja kas zvērē, sudrabu

klāt turot, tad viņš zvērē tikai uz

to sudrabu un nekad riktīgi ne-

zvērē.

A. Bīlenšteina man. 1864. g., Ērgļi.

36473. Ja kam ir sudrabs klāt

un viņš zvērē, tad viņš nezvērē

pareizi, bet tikai uz tā sudraba.

A. Aviņš, Zaļenieki.

36474. Ja azotī nesot maizes ga-

rozu ar trim krustiem jeb ja trīs

dienas iepriekš gavējot, tad varot

nepareizi zvērēt.

A. Bīlenšteina rokraksts,

Jaunauce.

36475. Zvērināti cilvēki palie-
kot nikni.

K. Jansons, Trikāta.

36476. Ja nepatiesi zvērē, tad

tam cilvēkam pirksti nopūstot.

T. Java, Palsmane.

ZVĒRS.

36477. Ja mājā ieskrien kāds

meža putns jeb zvērs, tad drīzu-

mā sagaidāmas šinī mājā lielas

pārmaiņas.

K. Šuberts, Bramberģe.
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ZVĒRU LAIKS.

36478. Divas nedēļas priekš
ziemas svē(t)ku un divas nedēļas

pēc svē(t)ku esot zvēru laiks.

K. Jansons, Plāņi.

ZVIRBUĻI.

I. Dažādi maņi.

36479. Zvirbulis pirmais uzlai-

dies uz Zālamāna dievnama jum-

ta un lielījies, ka viņš šo ēku ar

vienu kāju izputināšot. No tā lai-

ka viņam nu ir sapītas kājas.
K. Jansons, Plāņi.

36480. Ko zvirbulis par gadu,
to zirgs uz reizi. [Sal. cīrulis.]

P. §~ Rauna.

36481. Kad zvirbuļi tālumā ie-

raugot vanagu, tad tie runājot:

„Turēsimies visi kopā, vīri vien,

vīri vien." Bet kā vanags pielai-
žoties tuvāk, tā visi žagaros iekšā.

K. Skujiņš, Lielvircava.

36482. Ja zvirbulis ielaižas mā-

jā, tad mājas ļaudis naidosies.

J. A. Jansons, Rīga.

36483. Ka putnvs zvierbuls īlēks

par siņču durovim taišņi usto-

bā, itei jau pīzīmēj cīši nalabi.

Tymā sātā byus bērys, kaut kas

nu tuos saimis miers zemī vai tja

byus kaida lela nalaimja.
V. Podis, Rēzekne.

36484. Ja zvirbulis savā ligzdā
ienes matus, tad rodas galvas sā-

pes. [Sal. mati.]

N. Vārtukapteine, Cēsis.

11. Zvirbuļu aizdzī-

šana.

36485. Lai zvirbuļi nenaktu

mājā ogu un labības tērēt, tad jā-

ņem gaļas žāvējamais šautrs, jā-

apvelk visām ēkām, no rīta uz

vakara pusi ejot, apkārt, šautrs

jāpārsviež atmuguriski par mājas
robežu pāri un tad, atpakaļ ne-

skatoties, jānāk mājā.
E. Zommere, Rauna.

36486. Zvirbuļus var aizdzīt, ja

triju kungu dienā nogriež gaba-

liņu žāvētas cūkas gaļas, uzbāž

iesmā, izcep un apēd, bet iesmu

iesprauž klēts griestos. Zaļā ce-

turtdienā jāņem atkal iesms, jāap-

staigā visas ēkas un jāizbaksta vi-

sas paspārnes, sakot šādus vārdus:

„Zvirbuļi mežā, zvirbuļi mežā!"

Kad tā apiets visapkārt, tad iesms

jāiebāž paspārnē, no kurienes sā-

ka un beidza iet. Tās pašas die-

nas vakarā pēc saules noiešanas,

kā arī lielajā piektdienā rītā un

vakarā jādara atkal tas pats. Tad

pēc pēdējās iešanas iesms jāaiz-

nes uz mežu, atpakaļ neskatoties,

un jānosviež tur ar vārdiem: ~Vis-

i zvirbuļi mežā!" No meža atpa-

kaļ nākot, atkal nav brīvu atpakaļ
skatīties. Ja turpretī tuvumā nav

nekāda meža, tad iesms ir jāie-

sprauž klēts griestos, sakot šādus

vārdus: ~Visi zvirbuli mežā!" Pēc

tam visi zvirbuļi aizlaidīsies mežā

un vairs nekaitēs laukiem un dār-

ziem.

F. Brīvzemnieks, 1881, IV, 198.

36487. Zvirbuļus var aizdzīt no

tīruma. Pilna mēneša naktī jāiz-

ņem no zvirbuļu lizda deviņi
mazi zvirbulēni, jānorauj tiem

galvas un jāpaglabā tās lupatā ie-

tītas līdz sējas laikam. Beidzot

sēt, zvirbuļu galviņas ar visu lu-

patu jāierok tai vietā, kur stāvēja

kāja, pēdējo sauju sējot. Tad

zvirbuļi nepostīs labību tai tīru-

mā.

F. Brīvzemnieks, 1881, IV, 198.
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36488. Zvirbuļus var aizdzīt

lieldienā un lielā piektdienā

priekš saules šaujot ar plinti, kas

pielādēta driģenēm.

F. Brīvzemnieks, 1881, IV, 198

36489. Zvirbuļus lūkojuši iz-

dzīt no mājas, izmetot pa logu
tās drumstalas, kas palikušas uz

lizes pēc maizes cepšanas.

M. Navenickis, Zasa.

36490. Ja dārzā sēj miežus vai

kaņepes, tad trīs šķipsnas sēklas

jāsviež atpakaļ pār galvu zvirbu-

ļiem, lai tie rudenī nekristu uz

labības.

F. Brīvzemnieks, 1881, IV, 198.

36491. Triju kungu dienā jāno-

griež kāds gabals no šķiņķa, jāuz-

sprauž uz gara iesma, jāizcep un

jāapēd, bet iesms jāaizsprauž klē-

tī pie griestiem. Zaļā ceturtdienā

jāņem iesms un līdz saules lēkša-

nai jāapstaigā visas ēkas, jābak-
sta pa paspārnēm un jāsaka:

„Zvirbuļi, mežā, zvirbuļi, mežā!"

Kad tas izdarīts, tad iesms jāie-
bāž tai jumta paspārnē, no kurie-

nes bija iesākts iet, un kur gājiens

bija atkal beidzies. Tās pašas die-

nas vakarā pēc saules, kā arī lie-

lā piektā rītā un vakarā jāatkārto
atkal viss tas pats. Pēc pēdējā

gājiena iesms jāaiznes uz mežu,

atpakaļ neskatoties, jānosviež tur

un jāsaka: „Visi zvirbuļi mežā!"

No meža uz māju nākot, atkal ne-

vajaga atpakaļ skatīties. Ja tuvu-

mā nekāda meža nav, tad iesmu

var aizbāzt atkal klētī aiz gries-
tiem, sakot: „Visi zvirbuļi mežā!"

Tad visi zvirbuļi aizlaidīsies uz

mežu un nepostīs vairs dārzus un

laukus.

F. Brīvzemnieks, 1881, VI, 197.

36492. Pilnā mēnesī no zvirbu-

ļu lizdiem jāizjem deviņi mazi

zvirbulēni, jānorauj tiem galvas,
kas jāpaglabā lupatā līdz sējas
laikam. Beidzot sēt, tā lupata ar

galviņām jāierok tai vietā, kur

stāvēja kāja, kad izsēja pēdējo

sauju labības. Tai gadā zvirbuļi
neuzkritīs uz druvām.

F. Brīvzemnieks, 1881, VI, 198.

36493. Zvirbuļus var aizdzīt, ja
lielās piektās un lieldienas rītā

priekš saules šauj no plintes, pie-
lādētas ar driģeņu sēklām.

F. Brīvzemnieks, 1881, VI, 198.

36494. Ja negrib, ka zvirbuļi
iet labībā, tad, laukus apstrādājot,

pie ecēšu tapas jāpiesit gaļas auk-

liņas.
M. Ramane, Brunava.

36495. Ja grib, lai zvirbuļi neiet

labībā, tad, apsēto lauku ecējot,

vajaga uz ecēšas tapām piesist ga-

ļas valdziņus [ar kuriem i gaļa žā-

vējot sieta].
M. Ramane, Brunava.

111. Zvirbuļu sakars ar

ugunsgrēku.

36496. Ja zvirbuļi bariem laižas

uz jumta, tad tanī ēkā būs uguns-

grēks.
A. Broža, Naukšēni.

36497. Ja ap maju pulī salaižas

zvirbuļi, tad būs ugunsgrēks.

K. Kristape, Olaine.

36498. Ja zvirbuļi iet uz mežu,

tad būs mājā ugunsgrēks.
V. Kalniņš, Mārsnēni.

IV. Zvirbuļi zīle cie

m i ņ v s.

36499. Ja zvirbulis ieskrien lo-

ga rūtī, tad gaidāms ciemiņš.

N. Vartukapteine, Cēsis.
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36500. Kad zvirbuļi nolaižas uz

istabas sliekšņa, tad ciemiņi gai-
dāmi.

B. Daņilovs, Kacēni.

36501. Kad zvirbuļi nolaižas uz

istabas sliekšņa, tad ciemiņi gai-
dāmi.

Alksnis-Zundulis, Naudīte.

V. Zvirbuļi laika zīlē-

šanā.

36502. Kad zvirbuļi kāzojas, ča-

lodami pa kokiem skraida, tad

būs negaiss jeb lietus.

Alksnis-Zundulis, Naudīte.

36503. Ja zvirbuļi dzer kazas,

tad būs slikts laiks.

A. Plaudis, Kosa.

36504. Kad zvirbuļi sasalasās

stumburu kaudzēs un krūmos un

neganti strīdas, tad līs lietus.

Brīvā Zeme, 1929, VI, 7.

36505. Ja zvirbuļi nak pie mā-

jām, tad gaidāms auksts laiks.

L. Zvaigzne, Gaujiena.

36506. Vasarā, kad zvirbuļi pe-

ras smiltīs, tad gaidāms nākošās

dienās lietus.

L. Ērģelniece, Zasulauks.

36507. Kad zvirbuļi stipri pa

smiltīm peras, tad viņi paredz
lietu.

K. Bika, Gaujiena.

36508. Ja zvirbuļi peras smil-

tīs, būs lietus.
A. Korsaks, Ezere.

36509. Ja zvirbuļi perinās pa
zemi, tad būs lietus.

M. Šķipsna, Rīga.

36510. Ja zvirbulis peras pa

smiltīm, tad sagaidāms liels vējš.
E. Kampare, Skrunda.

36511. Ja zvirbuļi peras smiltīs,

būs drīz lietus.

A. Aizsils, Lubāna.

36512. Ja zvirbuļi pa smiltīm

peras, tad būs lietus.

A. Lau, Mežotne.

36513. Ja zvirbuļi peras putek-

ļos, tad būs lietus.

L. Lejasmeijere, Bauska.

36514. Ja zvirbuļi peras putek-

ļos, tad tas uz lietu.

M. Sikle, Nīca.

36515. Ja zvirbuļi peļķe vai kur

citur mazgājas, tad būs lietus.

E. Vēvere, Ļaudona.

36516. Ja zvirbuļi pa žagariem
skraida, tad būs lietus.

A. Lau, Mežotne.

36517. Kad zvirbuļi čivina, tad

lietus būs.

T. Rigerte, Brunavu.

36518. Ja zvirbuļi laižas lielos

baros un stipri čivina, tad laiks

mainīsies. [Sal. stērste.]
V. Zvaigznīte, Zeltiņi.

36519. Ja zvirbuļi laižas ba-

riem, tad būs sauss vai skaidrs

laiks.

M. Sikle, Nīca.

36520. Kad zvirbuļi čivina, tad

būs lietus.

J. Krastiņš, Irlava.

36521. Kad zvirbuļi laižas ba-

riem, tad gaidāms labs laiks.

K. Lielozols, Nīca.

36522. Ja zvirbuļi stipri čivina,

tad būs laika maiņa.
A. Zandere, Dole.

36523. Ja auksta laika zvirbuļi
čivina, tad būs atkusnis.

M. Šķipsna, Rīga.
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36524. Kad zvirbuļi lizdas taisa,

gaidāms labs laiks.

K. Lielozols, Nīca.

36525. Ja ziemā zvirbuļi barā

čivina, tad sagaidāms mīksts

laiks.

Z. Grīnberga, Sigulda.

36526. Ja zvirbuļi bara čivina,

tad lietus būs.

V. Duka, Vidzemes Maliena.

36527. Ja zvirbuļi ziema čirkst

pie mājas, tad drīz būs lietus.

M. Eglīte, Vijciems.

36528. Kad zvirbuļi laižas ba-

ros čivinādami, tad gaidāms slikts

laiks.

A. Užāne, Skujene.

36529. Kad zvirbuļi žagaros či-

vina, tad gaidāms slikts laiks.

K. Lielozols, Nīca.

36530. Kad zvirbuļi dzied, tad

lietus būs.

V. Slaidiņa, Rīga.

36531. Kad Žīguri stipri kliedz,
tad būs lieti.

Z. Lancmanis, Gaujiena.

36532. Ja zvirbuļi čivina, tad

būs lietus.
K. Freimane, Talsi.

36533. Zvirbuļi kliedz pūļos uz

sliktu laiku.

Atbalss k. 1897. P. Dreima-

nis, Ogre.

36534. Kad ziemā zvirbuļi stipri
kliedz, čivina, tad būs sniega pu-

teņi.
K. Bika, Gaujiena.

36535. Kad zvirbuļi ziema lien

paspārnēs, tad gaidāms putenis.
L. Daugaviete, Smiltene.

36536. Kad ziemu zvirbuļi čivi-

na, tad gaidāms sniegputenis.

J. Ezeriņš, Vecpiebalga.

36537. Ja ziemu zvirbuļi un zī-

lītes nāk mājās, sagaidāms pu-
tenis.

V. Hazena, Nītaure.

36538. Ja zvirbuļi ziema čivi-

na, tad gaidāms putenis.

M. Zālīte, Jumurda.

36539. Ja zvirbuļi nemierīgi
skraida un jaucas, tad putenis
gaidāms.

J. Rubenis, Ērgļi.

36540. Ziema, kad zvirbuļi jaut-
ri čirkstina, tad sagaidāmi lieli

sniega puteņi.
A. Brāķa, Meirāni.

36541. Ja zvirbuļi žagaros čivi-

na, tad sagaidāmi puteņi.
J. Neimanis, Aloja.

36542. Kad baltu zvirbuli redz,
tad sniegi nāks.

K. Jansons, Viļāni.

36543. Kad zvirbuļi sak čirk-

stināt pa eglītēm vai krūmiem,
tad nākošās dienās būs negaiss.

M. Priedīte, Lubāna.

36544. Kad zvirbuļi lido un

taisa ligzdas, tad gaidāms labs

laiks.
M. Sikle, Nīca.

36545. Zvirbuļi laižas baros uz

labu laiku.

K. Lielozols, Nīca.

36546. Ja zvirbuļi ziemā salai-

dušies žagaros vai arī krūmā

čirkst, tad laiks paliks siltāks.

K. Corbiks, Kalnamuiža.
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36547. Kad zvirbulis čivina pie

loga, tad būs silts laiks.

I. Stirna, Skrunda.

ŽAGARGAILIS.

36548. Zagargailis tiek arī

saukts mājas gailis zināmos ga-

dījumos. Žagargailis dzied un

spārdās žagariem degot, jo tad

tam jācīnās ar ugunsgaili.

Senāk cirsmās pie ugunskuriem
neesot drīkstējuši pīpes aizkūpi-

nāt, pirms žagargailis nav nodzie-

dājis. Viņš aizdzenot velnu un

ļaunus garus. Žagargailim dzie-

dot, dažreiz nodziest uguns uguns-

kurā, izbeidzas pat ugunsgrēks.
Tāpēc arī saprotama žagaru kū-

līšu siešana bēniņu čokuros un ap

veciem skursteņiem. Ja žagargai-
lis iet pie mājas vistām, tad no vi-

ņu olām tiekot izperēti tikai gai-
lēni.

P. Š., Rauna.

ŽAGARI.

36549. Dedzinot žagarus, uguns

bieži mēdz nospiegt, — tad saka,

ka kāds tanī brīdī nomirst.

V. Putra, Kalsnava.

36550. Sieviete nedrīkst bāzt

žagarus krāsnī ar tievgali pa-

priekšu, tad bērni dzimst nepa-
reizi.

M. Brīdaka, Jaunroze.

36551. Žagarus nedrīkst krāsnī

bāzt ačgārni, tad teļi dzimst ot-

rādi.

M. Neimane, Talsi.

36552. Ja, uguni kurinot, žaga-
ri čīkst, tad ciemiņi brauc.

Z. Biša, Rencēni.

36553. Ja ugunī žagari smilkst,
tad rītā būs vējš.

J. Krastiņš, Irlava.

ŽAGATA.

I. Brīnišķīgas īpašī-

bas.

36554. Žagata cēlusies tā: Krauk-

lis slepeni piegājis pie vārnas sie-

vas, abi divi slepeni mīlējušies.
Kad vārna olas izperējusi, tad iz-

nākusi žagata.
M. Šimiņš, Brukna.

36555. Žagata nav ņēmusi dalī-

bas Rīgu ceļot, tādēļ viņai nav

brīvu Rīgā dzīvot.

P. Zeltiņa, Ikšķile.

36556. Žagata nedzīvo Rīgā un

septiņas verstes ārpus Rīgas no tā

laika, kamēr to nolādējis Pēteris

Lielais, tādēļ ka viņa tam cepuri

noķēzījusi.
K. Jansons, Plāņi.

36557. Kad Pēteram Lielajam

nosprādzis pie Rīgas zirgs, tad vār-

na brēkusi: „Dārgs, dārgs!" Ža-

gata tikai priecājusies un sacījusi:
~Nekas, nekas!" No tā laika vār-

nas var dzīvot Rīgā, bet žagatas
ne.

P. Š., Rauna. K. Jansons,

Plāņi.

36558. Žagata nav strādājusi
līdz Rīgu ceļot, tādēļ viņai nav

brīvu Rīgā dzīvot. Agrāk viņa dzī-

vojusi 10 verstes no Rīgas un ta-

gad tikai vairs trīs verstes. Viņa

gaida, ka Rīga grims, tad viņa va-

rēs tur dzīvot. Par katriem pie-
ciem gadiem viņa ielaižas naktī

pie pils un prasa Katrīnai (pie-
mineklim), vai ir jau laiks. Bet

Katrīna atbild, ka vēl nav laika,

un žagata aizlaižas atkal projām.

P. Š., Ropaži.
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36559. Žagata ir raganas vēst-

nesis, un ja viņa dārzā brēc, tad

tas nozīmē, ka šo māju ragana

nolādējusi.
K. Šuberts, Bramberģe.

11. Sakars ar vilku.

36560. Žagata palaidne, tā sauca

vilku,

Tā sauca vilku, kur gani

gana.

LD 29431.

111. Žagatas brēkšana

sludina viesus.

36561. Ja žagata brēc, tad sveši

ļaudis jeb viesi nāks mājā.
P. Einhorns, 1627.

36562. Ja žagatas pa sētsvidu

vai jumtiem lēkā, tad ciemiņi gai-
dāmi.

A. L.-Puškaitis.

36563. Ja žagata žadzina pie

mājas loga, tad būs ciemiņi.

K. Lindbergs, Jelgava.

36564. Ja žagata atlaižas mājas,
tad viesi gaidāmi.

L. Strute, Šķibe.

36565. Kad žagata ap māju lē-

kā, tad tur atnāks runātājs cie-

miņš.
A. Bīlenšteina rokraksts,

Grendze.

36566. Ja žagata nosēstas mājas

priekšā uz sētas, tad no tās puses

nāk viesi, kur žagatas aste rāda.

A. Bīlenšteina rokraksts.

36567. Ja žagata bļauj, tad jā-

skatās, uz kuru pusi viņai aste, jo

no tās puses nāks precinieki.
L. Blimbergs, Baldone.

36568. Ja žagata tup uz jumta,
tad no tās puses, kur viņai aste,

nāks precinieki.
N. Vartukapteine, Cēsis.

36569. Kad žagata atlaižas pie

mājas un astes gals gaisā, tad vie-

si nāks.
A. Diedare, Panemune.

36570. Kad žagatu redz, bus

viesi.

V. Liepiņa, Penkule.

36571. Ja žagata nāk mājā, tad

drīzā laikā gaidāma kāda jauna

ziņa vai ciemiņi.
K. Oļ)e, Mazsalaca.

IV. Žagata sludina jau-

nas ziņas.

36572. Kad žagata pie mājas
brēc, tad dabūj jaunas ziņas dzir-

dēt.

A. Bīlenšteina rokraksts,

Jaunauce, Kandava, Aizdzire,

Nereta, Bauska, Dobele.

36573. Žagatas ķērkšana paslu-
dinot, ka dabūšot jaunas ziņas.

Atbalss k. 1897. P. Dreima-

nis, Ogre un K. J., Drusti.

36574. Ja žagata pielaižas pie

mājas, tad tanī mājā dabūs jaunas

ziņas.
A. Aizsils, Zilupe.

36575. Ja žagata kur uzmetu-

sies mājas tuvumā un kliedz, tad

dabūs ko jaunu dzirdēt.

J. Dābols, Lielvārde.

36576. Ja žagata ieskrien mā-

jās, tad drīzumā dabūs dzirdēt

jaunas ziņas.
A. Ozoliņa, Lubāna.
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36577. Ja žagata ielaižas mājās

un sāk žadzināt, tad sagaidāmas

jaunas ziņas.
R. Kalniņš, Lubāna.

36578. Ja māju tuvumā žadzina

žagata, tad drīzumā izdzirdēs jau-

nas ziņas.
K. Līdeka, Meirani.

36579. Ja žagata pielaižas kā-

das mājas tuvumā un nometas kā-

dā kokā, tad tai mājā dabūs jau-

nas ziņas.
A. Aizsils, Zilupe.

36580. Ja žagata atlaižas pie

mājām, tad gaidāmas jaunas zi-

ņas.
M. Brante, Ainaži.

36581. Ja žagata pielaižas pie

loga un žadzina, tad drīz dabūs

ko jaunu dzirdēt.
F. Maķevics, Nogale.

36582. Žagata parādās sēta ar

jaunām ziņām.
J. Cinovskis, Snēpele.

36583. Ja žagata uzlaižas uz is-

tabas jumta un žadzina, tad kā-

das jaunas ziņas dabūšot zināt.

J. Cinovskis, Snēpele.

36584. Ja dzird žagatu čačinot,

tad dabūs jaunas ziņas.

J. Kladnieks, Lubāna.

36585. Kad žagatu dzird, bus

jaunas ziņas.
M. Pelēce, Cirsti.

36586. Ja žagata kliedz maja,
tad jaunas ziņas būs.

E. Lacis, Tirza.

36587. Ja žagata uz jumta brec,

tad dabūs no jauna ko dzirdēt.

Atbalss k. 1897. K. Kleķeris,

Skujene.

36588. Kod žogota atskrīn uz

lūga, itys pīzīmēj jaunas ziņis.
V. Podis, Rēzekne.

36589. Ja žagata ķērc pie mā-

jas, tad drīz dabūs ko jaunu dzir-

dēt.

J. A. Jansons, Rāmuļi.

36590. Žagata stāsta pasakas.
A. Miglava, Rīga.

36591. Kad žagata nāk mājā
uz jumtiem, tad atnes jaunas va-

lodas.

R. Bērziņš, Džūkste.

36592. Ja žagata skrej mājā
vēkšīdama, tad dabūs jaunas zi-

ņas dzirdēt.
J. Vilnītis, Jumurda.

36593. Ja māju tuvumā žagata
čakstina, tad dabūs kādas jaunas

ziņas dzirdēt.

E. Pūriņš, Skujene.

36594. Ja žagata maja žvadzi-

na, tad dabūs jaunas ziņas dzir-

dēt.

E. Stīpniece, Vērene.

36595. Ja žagatas žadzina, bus

jaunas ziņas.
L. Reiteris, Lubāna.

36596. Kad žagata bļauj mājās,
tad no tās puses, uz kuru viņai
aste, dabū ko jaunu dzirdēt.

R. Bērziņš, Džūkste.

36597. Ja žagata žadzina aug-

stu, tad ziņa no tālienes, ja zemu

— ziņa tuvumā.

A. Dragone, Palsmane.

36598. Ja žagata brēc, tad da-

būs jaunas ziņas no tās puses, kur

žagatai aste.

V. Johansone, Liepa.
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36599. Kad žagata čirkst uz ko-

ka, tad no turienes nāks jauna
valoda, uz kuru pusi viņa sit ar

asti.

K. Pavasare, Mujāni.

36600. Ja žagata pie mājām

kliedz, tad, uz kuru pusi viņas
aste, no tās puses nāks jauna

ziņa.
I. Indāns, Gārsene.

36601. Ja žagatai čerkstinot

aste uz istabas pusi, būs sliktas

ziņas, ja galva — labas ziņas.

K. Jansons, Plāņi.

36602. Kad mājās ieskrējusi

žagata žadzina, tad vajag skatīties

uz asti: ja aste stāv uz augšu —

gaidāmas priecīgas ziņas, bet ja

uz leju, tad — bēdīgas.
L. Kārkliņa, Dzelzava.

36603. Ja žagata žadzina un

aste ir uz skatītāja pusi, tad da-

būs dzirdēt sliktu ziņu.

A. Dragone, Palsmane.

36604. Ja žagata žadzina un

knābis ir uz skatītāja pusi, tad

būs laba ziņa.
A. Dragone, Palsmane.

36605. Kad žagata žļadzina un

aste ir uz durvju pusi, tad būs

sliktas ziņas.
J. Fleišers, Skrunda.

36606. Kad žagata žļadzina un

galva ir uz durvju pusi, tad būs

labas ziņas.
J. Fleišers, Skrunda.

36607. Ja žagata pie mājām
brēc, tad gaidāmas ziņas; ja labā

pusē cilvēkam, tad sliktas, ja krei-

sā, tad labas.
A. Āboliņš, Alūksne.

36608. Ja žagata mājas tuvumā

uz augšu laižas, tad sagaidāmas
labas ziņas, ja uz leju, — sliktas.

A. Mencis, Puikule.

36609. Kad žagata mājā žadzi-

na, tad būs jaunas ziņas; ja aste

uz augšu — labas, ja uz zemi —

sliktas.
E. Laime, Tirza.

36610. Ja žagata kliedz pie mā-

jas, tad gaidāmas jaunas ziņas: ja
viņa kliedz uz māju skriedama,

tad ziņas būs labas, bet ja no mā-

jas prom skriedama, tad — slik-

tas.

J. Ezeriņš, Vecpiebalga.

36611. Zagatiņa dzidžināja,
Dzirdēs jaunu valodiņu:
Dzirdēs vecu nomirstam,

Dzirdēs jaunu piedze-

mam.

J. Gailis, Kabile. LD 34096.

36612. Kad žagata pa jumtiem
lēkādama ķērc, *tad ļaudis aprunā
kādu mājas cilvēku.

A. Bīlenšteina rokraksts,

Kazdanga.

36613. Ja mājas pagalmā nāk

daudz žagatas, tad tajās mājās
kāds tiek aprunāts.

A. Leimane, Mārsnēni.

36614. Ja žagata nak mājas, tad

kaimiņi sataisījuši melu valodas.

E. Lappuķe, Jelgava.

36615. Ja žagata laižas mājās
un žadzina, tad par tām mājām
izcelsies slikta slava.

V. Krieviņš, Daugmale.

36616. Ja uz mājas jumta uz-

laižas žagata, tad par to māju iz-

ies nelaba slava.
V. Bernava, Cēsis.
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36617. Ja žagata nāk mājās un

žvadzina, tad dabūs dzirdēt slik-

tas ziņas.
M. Zālīte, Jumurda.

36618. Ja žagata maja žvadzina,

tad dzirdamas nelabas runas.

V. Alke, Jaungulbene.

36619. Ja žagata žadzina sētā,

tad saka, ka gaidāms kas jauns,
kādas sliktas ziņas.

J. Cinovskis, Snēpele.

36620. Ja žagata tuvumā pie

mājas bļauj, tad kādas pļāpas par

to māju vai vismaz par kādu tās

mājas iedzīvotāju tiks dzirdētas.

K. Corbiks, Burtnieki.

36621. Ja žagata nak māja, tad

būs jaunas ziņas jeb pasakas.

V. Spandegs, Pociems.

36622. Kad žagata mājas tuvu-

mā čivina, tad par tās mājas iedzī-

votājiem būs izlaistas ļaunas va-

lodas.

K. Kalniņa, Katvari.

36623. Kad žagata bļauj, tad

dabū dzirdēt nelabas valodas.

R. Bērziņš, Džūkste.

36624. Ja žagata atlaižas mājā
žadzinādama, tad dabūs pļāpas
dzirdēt.

J. Smalkais, Rūjiena.

36625. Ja žagatas pie mājas
redz, tad nevajaga tās pieminēt;

ja piemin, tad tās nes pasakas.

A. Bulēne, Rīga.

36626. Ja sēta ieskrien žagata,
tad būs ļaunas ziņas.

A. Korsaks, Ezere.

36627. Ja žagata tuvu pie mā-

jas pļāpājot, tad būšot ļaunas vēs-

tis.

K. Skujiņš, Smiltene.

36628. Ja žagata mājas tuvumā

brēc, tad no tās mājas iemītnie-

kiem kāds saņems vēstuli.

E. Reinbacha. Vecpiebalga.

36629. Kad žagata atskrien mā-

jas tuvumā, ātri vēstule būs.

J. Rupjais, Asūne.

36630. Kad žagata uz mājas uz-

tupusi žadzina, tad izdzirdēs kādu

nelaimi.
J. Apsalons, Sēlpils.

36631. Ja žagata čačina koka

galotnē, tad tas nozīmē kādu la-

bumu; bet ja zemē čačina, tad

būs liels sliktums.

V. Arbidans, Latgale.

36632. Kad žagata ielaižas mā-

jā un čivina gari, tad tas nozīmē

sliktu. Ja viņa čivina īsi, tad tas

nozīmē labu.

A. Jaunzeme, Lizums.

36633. Ja žagatas nāk mājās,
tad viņas vienmēr nes līdz ne-

laimi.
Z. Lancmanis, Lejasciems.

36634. Jažagata nak majā brēk-

dama, tad būs kāda nelaime.

P. Zeltiņa, Ikšķile.

36635. Kad žagata iebrēcas pie

mājām, tad mājās notiek nelaime.

M. Auziņa, Rīga.

36636. Kad naktī žagata mājai

apkārt laižas un brēc, tad mājai
būs nelaime.

T. Dzintarkalns, Talsi.
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36637. Kad žogota skraida ap
sātuom bļaudama (čārkdama), tad

byus kaida nalaime.

P. Upinīks, Vārkava.

36638. Lai žagata nesasauktu

nelaimi, tad, to redzot, jānospļau-

jas un jāsaka: ~Kliedz, ragana,

pati uz saviem bērniem, ne uz ci-

tu nelaimi."

A. Didriksone, Nogale.

36639. Ja žagata sēd uz mājas
kreisās spāres un ķērc, tad šai

mājai būs kāda nelaime.

M. Hermakile, Ranka.

V. Žagata laika zīlē-

šanā.

36640. Žagatas nak maja uz

sliktu laiku.

K. Jansons, Plāņi.

36641. Kad žagatas vai kraukļi

trokšņo, tad gaidāms slikts laiks.

M. Sikle, Nīca.

36642. Žagata bļauj un danco

uz labu laiku; bet sēž klusi un

sarāvusies zaros, kad sniegs un

lietus taisās.

Latviešu Avīzes, 1858, 76.

VI. Žagatas šaušana.

36643. Es nošāvu šāvienā

Piecas raibas žagatītes;
Noremdēju kungam

dusmas

Aiz deviņu duraviņu.
LD 31382.

36644. Es nošāvu šāvienā

Piecas raibas žagatītes;
Es nošāvu kunga dus-

mas,

I kundziņa dēliņam.
LD 31381.

VII. Dažādi maņi.

36645. Kad žagata bļauj mājās,
tad zagļi ir tuvumā.

K. Corbiks, Līvbērze.

36646. Kad kas nozagts un ža-

gata nāk mājās bļaut, tad, uz kuru

pusi tai galva, tur ir zaglis.
R. Bērziņš, Džūkste.

36647. Ja žagata ieskrien mā-

jās, —> būs ceļošana, būs brauk-

šana.

J. A. Jansons.

36648. Kad žagata ieskrien pa-

galmā, tad kāds aprunā.

A. Neimers, Brukna.

36649. Kas žagatai pretī runa,

paliek pļāpa.
K. Jansons, Plāņi.

36650. Ja žagata uz mājas sliek-

šņa brēc, tad mājās ir lielas pļā-

pas.
T. Dzintarkalns, Talsi.

36651. Ja žagatas nak nama,

tad sievas rāsies.

A. L.-Puškaitis.

36652. Ja žagatas staigā brēk-

damas pa sētsvidu, mājās gaidāms
nemiers, rāšanās.

V. Saulīte, Mālpils.

36653. Ja žagatas brēc sētas vi-

dū, tad mājās būs rāšanās.

M. Brīdaka, Jaunroze.

36654. Ja žagata laižas ap mā-

ju, tad būs ugunsgrēks.
E. Kampare, Skrunda.

36655. Ja mājas tuvumā brēc

žagata, tad tanī gadā kādam jā-
mirst.

A. Zariņa, Ikšķile.
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36656. Ja žagata kādā mājā uz

jumta kliedz, tad kāds no tās mā-

jas saslimst.
R. Eglentāle, Reņģe.

36657. Ja žagata lidinās pa mā-

jām, tad kāds mirs.

A. Lau, Mežotne.

36658. Ja žagata stāv ar asti uz

durvju pusi, tad kāds pazīstams
nomirs, bet ja stāv ar asti uz otru

pusi, — dabūs jaunas ziņas dzir-

dēt.

L. Rone, Ikšķile.

36659. Ja žagata nāk maja un

nebrēc, tad būs bada laiki.

P. Zeltiņa, Ikšķile.

36660. Ja žagatas staigā pa pa-

galmu, tad lopos gaidāma ne-

laime.

J. Dābols, Lielvārde.

36661. Kad žagatas lido ap kūts

jumtu vai uzlaižas uz tā, tad lo-

piem notiek kāda nelaime.

V. Ozoliņa, Laubere.

36662. Žagatas nevajaga ciest

pie mājas, tad lopi sprāgst. Žaga-
ta jau iepriekš saožot maitas sma-

ku.
A. Bīlenšteina rokraksts,

Zvarde.

36663. Kad žagatas lēkā gar

kūts durvīm, tad lopi sprāgst.

R. Bērziņš, Džūkste.

36664. Ja žagata žvadzina uz

kūts jumta, tad kāds apskauž lo-

pus.
A. Ozoliņa, Taurene.

36665. Ja žagata parādās mājas

tuvumā, tad nobeigsies kāds māju
kustonis.

V. Greble, Kalnamuiža, Val-

kas apr.

36666. Ja žagata mājās žagatē,
tad būs maita.

M. Navenickis, Zasa.

36667. Ja žagatas vai vārnas

tup uz kūts jumta, tad no tās kūts

būs kāda maita.
E. Stīpniece, Vērene.

ŽAGI.

36668. Kas zina, kas manis pie-
min, ka man žagus rausta. (Ist
eine gemeine Einbildung bey dem

Bauermann.)
Manceļa Lettus.

36669. Ja žagi rauj, jāsaka:
„Dievs palīdz!", lai dvēsele nepār-
ietu vella īpašumā.

H. Skujiņš, Smiltene.

36670. Kad žagi rauj, tad kāds

daudzina. Otram tad jāsaka:

~Sveiks, mīļais!", jeb: „Sveika,

mīļā!"
H. Skujiņš, Smiltene.

36671. Kad žagi raun, tad dau-

dzina; vajaga katrreiz teikt:

„Sveiki!"
Z. Prauliņš, Aumeisteri.

36672. Kad žagi rauj, tad sirds

aug lielāka.

E. Jēpe, Palsmane.

36673. Ja kad iežagojas, tad

kāds par viņu kaut kur runāja.

Z. Lancmanis, Lejasciems.

36674. Ja žags raun, tad pie-
min.

O. Darbiņš, Birži.

36675. Kad žagas rauj, tad kads

piemin.
J. Apsalons, Sēļpils.

36676. Zagi rauj, — kāds pie-
min.

J. A. Jansons, Rāmuļi.



36677. Kad žagi rauj, tad kads

piemin.
K. Corbiks, Jelgava.

36678. Ja žagus rauj, tad kads

piemin.
I. Dzilna, Lubāna.

36679. Ja kadu rauj žagi, tad to

kaut kas piemin.
A. Korne, Meirāni.

36680. Kliks nuzeimoj cvlvaka

pīmineišonu.
V. Arbidans, Latgale.

36681. Ja žagi raun, tad citi te-

vi daudzina.

J. A. Jansons, Tirza.

36682. Ja kads žegojas, tad to

kāds pazīstams piemin.

K. Corbiks, Kroņa-Vircava.

36683. Ja žegus rauj, tad kads

cilvēks par tevi runā vai domā.

V. Vintere, Matīši.

36684. Ja žagi viegli raun, tad

tuvu piemin; ja smagi, tad tālu.

K. Jansons, Plāņi.

36685. Ja īsi žagi rauj, tad tuvu

piemin, bet ja gari, tad tālu pie-
min.

R. Kalniņš, Lubāna.

36686. Ja žagi rauj. tad kāds

daudzina. [Ja ir stipri žagi, tad

aprunā jeb lamā.]
P. S., Rauna. P. Zvirgzdiņš,

Mārciena.

36687. Ja džegas rausta, tad vai

nu kāds atminas viņu, vai arī

kāds viņu lamā.

2. Bergmanis, Aizupe.

36688. Kad žagus lēni rauj, tad

radi piemin, bet kad žagus dikti

rauj, tad ienaidnieks lād.

A. L.-Puškaitis.

36689. Ja džegus mīksti rauj,
tad kāds piemin, ja cieti, tad lād.

R. Bērziņš, Džūkste.

36690. Ja mīksti žagi raun, tad

mīļi cilvēki piemin; ja cieti, — tad

naidīgi.
A. Aizsils, Kalsnava.

36691. Kad žagus rauj, tad kads

lād, vai piemin.
B. Blumbachs, Lībagi.

36692. Ja žagi rauj viegli, tad

kāds daudzina, bet ja ļoti stipri,
tad — lād.

V. Greble, Kalnamuiža, Val-

kas apr.

36693. Ja džegus rauj saldi, tad

kāds piemin.
J. Krastiņš, Irlava.

36694. Ja džegus rauj rūgti, tad

kāds lād.
J. Krastiņš, Irlava.

36695. Ka vieglas žagas rauj,
tad otrs tevi piemin ar labpatik-
šanu.

K. Jaunzeme, Nīca.

36696. Kad stipras žagas rauj,
tad otrs tevi piemin ar ļaunumu.

K. Jaunzeme, Nīca.

36697. Ja žagas rauj, tad kāds

piemin, bet ja par daudz stipri

rauj, tad kāds lād.
A. Zandere, Dole.

36698. Ja žagi rauj tikai pāris
reizes, tad cilvēku kāds piemin, ja

rauj ilgi, — tad nolād.

A. Leimane, Mārsnēni.

36699. Ja žagas raun, tad kāds

piemin. Ja žagas asas, tad lād, ja

mīkstas, tad labu vēl.

A. Užāne, Skujene.
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36700. Ja žagi rauj, tad piemin
kāds; ja mīksti, — tad par labu.

A. Kalniņa, Jaunpiebalga.

36701. Kad žogs raun, tad kaut

kas pīmiņ; kad kliknes raun, tad

kaut kas luod.

J. Lazdāns, Kalupe.

36702. Ja rauj žagus, tad vajag
teikt — sveiki, jo žagus raušana

ceļas no tam, ka kāds lād (vai arī

rados kāds piemin).
J. Cinovskis, Snēpele.

36703. Ja žego, tad kāds lād.

E. Reinbacha, Vecpiebalga.

36704. Ja pēc ēšanas norauj

žegi, tad kāds cilvēks lād.

A. Kondrāte, Cēsis.

36705. Ja kādu rauj žagi, tad

tas tiek daudzināts, jeb par to ru-

nā. Ja nu gadās, visus izsaucot,

atminēt, kas daudzina, tad arī

žagi nostājas.
K. Bika, Gaujiena.

36706. Kad žagojas, tad kāds

piemin. Lai dabūtu zināt, kas pie-

min, tad jāmin dažādi vārdi; pēc

kura vārda žagus nostājas, tas tad

piemin.
K. Corbiks, Jelgava.

36707. Kad žagus rauj, tad kāds

piemin, un kad uzmin tā cilvēka

vārdu, tad žagus apstājas raut.

A. Drāzniece, Nīca.

36708. Ja žagi rauj, tad dau-

dzina; ja atmin, tad nostājas.
E. Lācis, Tirza.

36709. Kad žegus rauj, tad kāds

cilvēks piemin; ja pieminētāju at-

min, tad žegus nostājoties.

G. Pols, Baldone.

36710. Ja žagi raun, tad kāds

piemin. Lai zinātu, kas piemin,

jāmin vardi, — kuru vārdu piemi-
not žagi apstājas, tas piemin.

V. Rūnika, Skujene.

36711. Ja žagi raun, tad kāds

piemin. Lai zinātu, kas piemin,

jāmin pazīstamo cilvēku vārdi.

Kuru vārdu pieminot žagi apstā-

jas, tas piemin.
V. Rimpele, Rīga.

36712. Ja žagi negrib rimties,

tad kāds ļoti stipri daudzina. Lai

tie rimtos, jālūko atminēt daudzi-

nātāja vārds.

L. Zvirbule, Jaunlaicene.

36713. Ja raustot klikuči (savā-
das atraugas, rīkles raustīšanās),
tad tanī brīdī to cilvēku kaut kas

lādot. Lai klikuči apstātos, tad va-

jagot minēt to cilvēku vārdus, ku-

rus domājot par vainīgiem. Un

ja uzminot, tad klikuči apstājoties
un lāsti krītot atpakaļ uz pašu lā-

dētāju.
A. Skuja, Mālupe.

36714. Citi saka: kad klikuči

raustot, tad to cilvēku vienkārši

kaut kur daudzinot. Un lai no vi-

ņiem atkratītos, tad vajagot minēt

to cilvēku vārdus, kurus turot par

vainīgiem.
A. Skuja, Mālupe.

36715. Kod klikšoj (žogi raun),
tad kas navīn pīmin: juomin un

pēc atminēšonas puorstuoj.

C. Apšenieks, Bērzpils.

36716. Kod cvlvāku žogi raun,

tod itei pīzīmēj, ka jū kas nebejs

aprunuoj. Tod kū vajag darēt, kab

itī žogi puorītu? — Vajag otguo-
duot vuordu tuo cylvāka, kas ap-

runuoj, tiuleņ žogi puorīs.

V. Podis, Rēzekne.
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36717. Ja cilvēku tanī brīdī,

kad raun žagi, pārbiedē jeb uz-

trauc, tad žagi pārstāj raut.

J. Zvaigzne, Rēzekne.

36718. Žagi beidz raut, ja no-

baida.

E. Jēpe, Palsmane.

36719. Ka žagi raun, ta jāpār-

baida; tad tūliņ pāries.
H. Skujiņš, Smiltene.

36720. Žagi tik tad raunot, kad

kāds pieminot, labu vai ļaunu vē-

lēdams, slavu vai neslavu celdams.

Kad tālu pieminot, tad žagi mīk-

šāki raunot, ja tuvu, tad ciešāki.

Tāpat, kad par labu pieminot, ža-

gi raunot viegli un mīkši, bet kad

par ļaunu, tad strupi un stipri.
Lai neslavas cēlējam varētu labi

atdot atpakaļ un laba vēlētājam
labu pretī atvēlēt, tad ik reizes,

kad žagi raun, esot šie vārdi pretī
jāteic: ~Diezin, kas mani piemi-

nēja un vai par labu, vai par ļau-
nu? Ja par ļaunu, nu tad vilks

tavos lopos un mēris tavos bēr-

nos 1 A ja par labu, tad uz pusī-
tēm!" Kad šos vārdus noteicot,

tad nekas nekaitot, lai ienaidnieks

diezin ko ļaunu būtu vēlējis.
K. Blauberģis, Sēļpils.

36721. Kad grib žagus aizdzīt,

tad trīs reizes no vietas jānoskaita
sekošie vārdi: „Diez', kas mani

pieminēja? Vai par labu, vai par

ļaunu? Ja par ļaunu, nu tad velns

tavos lopos un mēris tavos bērnos!

Ja par labu, tad to uz pusēm da-

līsim."

Zeltenietis, Valmiera. K. Sku-

jiņš, Smiltene.

36722. Ja rauj džegi, tad vajaga
ieliet krūzītē ūdeni un drusku ie-

dzert, bet tad tūdaļ skatīties krū-

zītei apakšā, tad atkal iedzert un

paskatīties krūzītei apakšā. Tā to

vajaga turpināt, līdz saskaita de-

viņas reizes; pēc tam vairs džegi
neraus.

K. Bērziņa, Plakaņciems.

36723. Lai žegu apklusinātu, tad

vajaga deviņas reizes ūdeni norīt.

J. Širmanis, Vilzēni.

36724. Ja kādu pēc ēšanas no-

raujot klikuči, tad tas nozīmējot,
ka tas cilvēks pēc gada vairs ne-

ēdīšot pie tā galda. Viņš vai nu

nomiršot, jeb tapšot izprecēts, jeb
arī kaut kur aizbraukšot.

A. Skuja, Mālupe.

36725. Ja svešā vietā, ne mājā,
dara kādu darbu un nožegojas,
tad šis darbs beidzamo reiz darīts.

M. Zīlīte, Salaca.

36726. Žagus aizdzen, kad ža-

gātāju pārsteidz ar kādu negai-
dītu jautājumu.

J. Rubenis, Ērgļi.

36727. Kad žagi raun un pēc
tiem atraugas nāk, tad būs bērēs

jāiet.
K. Jansons, Viļāni.

36728. Kad žagi raujot, tad

jāprasot otram kaut kāds nu-

murs. Kādu numuru jautātais sa-

kot, tad tik burtu pēc alfabēta jā-
atskaitot. Kāds burts būšot nāko-

šais, ar tādu sākšoties kāda pazīs-
tama cilvēka priekšvārds, kas par

žagotāju domājot.
D. Dama, Smiltene.

36729. Ja žagi rauj vairāk kā

trīs reizes, tad dabūs kādu dāvi-

nājumu.
P. Zeltiņa, Ikšķile.

36730. Ja ēdot žagi norauj, tad

kāds pašlaik aprunā, bet ja dze-

rot, — tad saņems kādu dāvanu.

L. Pogule, Gatarta.
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ŽĀVAS.

36731. Žāvojoties jāmet krusts

priekš mutes, lai velns netiek

iekšā.

Alksnis-Zundulis, Naudīte.

36732. Žāvājoties jāpārmet
krusts, lai ļauns gars neieiet

rīklē.
K. Lielozols, Nīca.

36733. Žāvājoties jāpārmet
krusts, lai ļauns gars neieskrien

mutē.

V. Saperovs, Vecpiebalga.

36734. Žāvājoties jāpārmet
krusts, tad velns mutē neie-

brauks.

J. A. Jansons, Rīga.

36735. Žāvājoties jāpārmet
krusts, lai ļaunais gars neskrien

mutē.

A. Broža, Naukšēni.

36736. Žāvājoties vajag pār-
mest krustu, citādi velns ieskrien

mutē.

73. g. vecā A. Rozentāle, Jaun-

auce.

36737. Žāvājoties jāpārmet

krusts, lai ļauns gars neiebrauc

mutē.

A. L.-Puškaitis.

36738. Ja diena žavojas, tad at-

nāk laisks viesis.

A. Miglava, Rīga.

36739. Kad baznīca žāvi nak,
tad velns kancelē.

K. Jansons, Plāņi.

ŽĪDA BĀRDA.

36740. Puķi „žīda bardu" maja
nevajaga turēt, jo tā nes nelaimi.

M. Ķimene, Mazsalaca.

ŽŅAUDZĒJS.

36741. Ja vēderu žņaudz, tad

vajaga teikt tādus vārdus: Rak-
stīts zaķis, rakstīts kaķis, rakstīts

mālu ūdentiņš, griezies, nabiņ, ve-

cā vietā!" Vispirms tad jāiedzer
ūdens.

J. Banazis, Nīca.

36742. Baltvēderes [Tussilago

farfara] noder žņaudzējam. Balt-

vēderes lapiņas jāsažāvē un tad jā-

aplej ar karstu ūdeni, jāiedzer, un

tad labu laiku jāguļ siltā gultā.

A. Šķila, Nīca.

36743. Ja ir žņaudzējs, tad va-

jaga savārīt kaķa pēdiņu tēju un

dzert.

J. Banazis, Nīca.

ŽUBE.

36744. Kad žubīte svilpo, tad

esot silts laiks.

G. Pols, Bauska.

36745. Kad žubīte savadi dzied,

tad būs lietus.

P. 5., Ropaži.

ŽULTS.

36746. Kad lopus kāva, tad

katrureiz žults bija jāsviež aiz-

krāsni, lai prūši beigtos.

D. L. f. 1888, 29. P. J. Rau-

davietis, Bērzaune.

36747. Pēc žults pūšļa lieluma

noteic dzīvnieka dabu; ja žults

pūslis mazs, tad dzīvnieks lēnas

dabas, ja liels, tad sirdīgs.

K. Corbiks, Turlava.

36748. Ja kads ļoti dusmīgs, tad

saka, ka tam liela žults.

H. Šiliņa, Dobele.
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ŽURKAS.

36749. Žurkas esot cēlušās no

viena velna, kas gribējis daudz

miltu ēst. [Sal. velns.]
J. Plaudis, Dzērbene.

36750. Ja grib tikt vaļā no žur-

kām un pelēm, tad gavēņa pirmā

piektdienā jāsāk pīt pātaga. Kad

darbu beidz, tad jāsien mezgls.
Otrā piektdienā jādara tāpat un

tāpat visā gavēņa laikā.

Lielā piektā priekš saules jā-
beidz pīšana, tad ar to pātagu jā-
sit visas mājas sienas un pati pā-

taga jānomet kaimiņa zemē. Tad

tur iznīks visas žurkas un peles.

F. Brīvzemnieks, 1881, IV, 197.

36751. Lai žurkas un peles iz-

skaustu no mājas, vajaga mājas
slieksnī iedzīt naglu, vislabāk tā-

du rata naglu, kas atrasta uz ceļa.
F. Brīvzemnieks, 1881, IV, 197.

36752. Žurkas varot arī izdzīt,

ja Miķēļa vakarā ņemot no katras

labības pa saujiņai, to nesot uz

mežu un ieberot kadiķos; tad žur-

kas visas pazūdot.
F. Pārups, Zante.

36753. Ja mājā daudz žurku,

tad vajaga piektvakarā apskriet

mājai 3 reiz apkārt, iet iekšā, pa-

dot labvakaru un teikt: ~Lai pe-

lēkie vācieši taisās uz kaimi-

ņiem!"
K. Rasa, Kalnamuiža.

36754. Žurkas un peles no mā-

jām var izdzīt, ja saslauka mēslus

no visām istabām un iznes priekš
saules lēkšanas uz krustceļa.

M. Freiberga, Talsi.

36755. Vēža čaumalas izdedzi-

na, saberž smalkas un noliek tā-

dās vietās, kur žurkas dzīvo: kad

žurkas ieēd šīs čaumalas, tad vi-

ņas nobeidzas.

P. S., Rauna.

36756. Žurkas izbēg, kad apsvi-
lina kaut kādu vecu ādas gabalu
un iebāž žurku alās.

K. Veinberga, Aumeisteri.

36757. Kad nevar no žurkām

glābties, jānoķer dzīva žurka, jā-
apsvilina un jāpalaiž. Kad tā iz-

darot, nekad vairs žurku mājā ne-

redzot.

H. Skujiņš, Smiltene.

36758. Ja grib, lai no mājas
aizietu žurkas, tad viena jānoķer,
jāapsvilina un jāpalaiž vaļā.

A. Plaudis, Kosa.

36759. Lai žurkas iznīdētu, tad

viena žurka jānoķer un jāapsvili-
na; tad žurkas nedzīvo.

A. Aizsils, Vietalva.

36760. Ja grib, lai žurkas ne-

dzīvo mājā, tad jānoķer viena žur-

ka, jāapsvilina un jāpalaiž vaļā.
A. Broža, Naukšēni.

36761. Ja saķer dzīvu žurku un

apsvilina, tad arī citas žurkas no

mājas aizbēg.
V. Johansone, Liepa.

36762. Ja mājā ir daudz žurku

un tās nekā nevar iznīdēt, tad jā-
dara tā: jānoķer dzīva žurka, jā-
apsvilina un jāpalaiž vaļā. Ja tā

izdara, tad visas žurkas no mājas

izbēg.
K. Veinberga, Aumeisteri.

36763. Lai žurkas nedzīvotu,

tad viena žurka jāapsvilina un jā-
palaiž vaļā.

E. Laime, Tirza.

36764. Lai izdzītu žurkas no

mājām, tad vajaga noķert vienu
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žurku, atdīrāt adu un iebērt sali,

pēc tam palaist vaļā.
L. Reiteris, Lubāna.

36765. Ja grib aizdzīt žurkas no

mājām, tad vajag vienu žurku no-

ķert, labi krietni to ar bērza ža-

garu nopērt un atkal palaist. Tad

drīz vien būs visas žurkas prom.

A. Korsaks, Ezere.

36766. Ja grib aizdzīt žurkas,

tad vajag kādai žurkai uzkārt

kaklā zvārgulīšus un tā palaist.
Drīz vien visas žurkas būs prom.

A. Korsaks, Ezere.

36767. Ja mājā ir par daudz

žurku, tad vajaga noķert vienu

dzīvu žurku un nedot tai trīs die-

nas ēst. Tā žurka tad paliek par

žurku vilku, un kad to palaiž va-

ļā, tad viņa apkož citas žurkas.

P. S., Rauna.

36768. Lai izdzītu no mājām

žurkas, vajag dzinējam iet uz pir-
ti, nopērties, tad kailam nākt ač-

gārni uz māju ar slotu kreisajā

padusē. Runāt par visu to laiku

nedrīkst. Tad dzinējs iet visās

ēkās iekšā un sit ar slotu gar pak-

šķiem, gultām v. t. t., sakot klu-

sām šos vārdus: „Tiš, tiš, visas

žurkas uz mežu!" Parasti, ja dzi-

nējs ir ar kādu kaimiņu naidā, tad

viņš dzen žurkas uz kaimiņiem.
Tādā gadījumā jāpiesauc tās mā-

jas vārds. Pēc padarītā darba va-

jag atkal iet ar visu slotu uz pirti
un mazgāties. Otrā rītā, saulītei

lecot, žurkas strīpām vien ejot

prom.
K. Corbiks, Jelgava.

36769. To vietu, kur žurkas

dzīvā, izkarsē ar veldzētiem kaļ-

ķiem, tad visas žurkas aizbēg, ne-

viena nestāv, ja grib, lai piesien.
O. Līde, Rauna.

36770. Žurkas varot arī kaimi-

ņam uzlaist, ja pārsviežot pātagu
tik pār robežu.

F. Parups, Zante.

36771. Ja žurkas grib iznīdēt no

mājas, tad jāiet ēdot uz kaimiņu

mājām.
R. Kalniņš, Lubāna.

36772. Žurkas var aizdzīt no

mājām šā. Ja iebrauc kāds cil-

vēks, tad vajaga paņemt koku un

ar to izurdīt visas žurku alas; tad

to koku ielikt ratos, un lai viņš
brauc projām. Kurā vietā to koku

izsviedīs, tur arī noies dzīvot visas

žurkas (visi žurki).
J. Atteka, Nīca.

36773. Žurkas maisus nekapā,

ja tos atstāj tā, kā tos no mugu-

ras nomet, klētī nesot.

K. Jansons, Plāņi.

36774. Ja žurkas un peles plo-
sās un maitā labību, tad saimnie-

kam būs jāiziet no mājas.
A. Bīlenšteina man., Rīga.

36775. Kad žurkas sakapā la-

bību maisā, tad nākamā vasara

būs bada vasara.

J. Skara, Jaunpiebalga.

36776. Kad kādā mājā žurkas

un peles plosās un labību un lie-

tas sagrauž, tad tās mājas iedzīvo-

tājiem būs jāaiziet uz citu vietu.

A. Bīlenšteina rokraksts,

Rīga (Cirītis).

36777. Ja mājas nak daudz žur-

ku, — mājas dzīve iznīks.

Z. Lace, Veclaicene.

36778. Ja mājās istabā parādo-
ties žurka, tad tam iedzīvotājam
būs jāiziet.

K. Corbiks, Lielauce.
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36779. Ja žurkas drebēs kapā-
jot, tad kāds mirstot.

A. Krūmiņa, Smiltene.

36780. Kad žurkas dzird grau-

žam, tad būs bēres.

J. A. Jansons, Rīga.

36781. Ja žurkas grauž mājas

pamatus, tad tajās mājās kāds

mirst.

H. Andersons, Kaugurciems.

36782. Ja mājā saronoties daudz

žurku, kuras pa naktīm skraidot

un trokšņojot, tad kāds no māj-
niekiem miršot vai izputēšot un

aiziešot uz citurienu.

K. Skujiņš, Smiltene.

36783. Ja žurkas pašas pazūd

no mājas, tad tur kāda nelaime

gaidāma.
P. Zeltiņa, Ikšķile.

36784. Ja žurkas atstāj kuģi, uz

kura tās līdz šim bijušas, tad ku-

ģis ies bojā.
A. Mūrniece, Cēsis.

36785. Ja, cilvēkam guļot, žur-

kas virsū krīt, tad būs lielas ne-

patikšanas.
Z. Lace, Veclaicene.

36786. Kad žurkas jeb peles
pīkst jeb kaujas, tad bada laiks

gaidāms.
P. Zeltiņa, Ikšķile.

36787. Daudz žurku ierodas uz

kariem.

Z. Prauliņš, Aumeisteri.

36788. Žurku kauli esot saulē

jāizkaltē, tad jāsadauza smalki un

uz akmina jāsamaļ. Tādi samalti

žurku kauli esot labi pret kaulu

sāpēm, un tie jādzerot iekšā.

H. Skujiņš, Rauza.

Žurkas sapnī

36789. Ja sapnī redz žurkas,

tad būs bads.
A. Miglava, Rīga.

36790. Ja sapinis redz žurkas

skrienam, tad dabūs ugunsgrēku
redzēt. K. Jansons, Plāņi.



Radītāji.

I

Ticējumi publicēti, piekārtojot tos galveniem tajos minētiem ob-

jektiem vai darbībām; tomēr par daudziem objektiem un darbībām

atrodamas ziņas arī citos ticējumos, kur tie nav bijuši galvenā vietā.

Lai dotu iespēju arī šos aizrādījumus pētniekiem izmantot, rādītājā tie

sakopoti alfabēta kārtībā šādā veidā: pirmā, kursivā iespiestā daļa dod

minēto objektu vai darbību, bet otrā daļā ir saraksts, pie kādiem vār-

diem publicētajā pamata tekstā tie meklējami. Tā, piem., par acīm

jāskatās: bērns, kaņepes, kristīšana, ķimini, mazgāšanās, miegs, nagi,
palags, piektdiena, pirts.

A

Abra: garais kāšus.

Abrakasis: garais kāšus.

Acis: bērns, kaņepes, kristīšana, ķimi-

ni, mazgāšanās, miegs, nagi, palags, piekt-
diena, pirts.

Acis, ļaunas: atzīdenis, bērns, piens,

pirmpiens, skaušana, sviests, zirgs.
Acu diena: Agatas diena.

Acu sāpes: Jāņa diena, kumelīte, Lai-

mes pinka, saru pēršana, sieva, sliekas,

spieģelis, svētas meitas, vardes, vēži, vī-

griežņi, zemes šiliņš.
Ačka: sēņotājs.

Adata: buršana, brūte, delamais, dzī-

voklis, ēde, ganīšana, govs, kaķēni, kaķis,

meita, mirons, raganas vēmekli, suns, tie-

sa, vīrietis, zārks, zīlēšana.

Adīšana: cūka, dārzs, ganīšana, gavē-
nis, Jurģa diena, Māra, meitene, mirons,

pelnu diena, piektsvakars.

Advente: piektsvakars.

Aģirenes (zaviškuzāles, zavetzales):
utis.

Affa: abra, advente, apcirpšana, atāls,

ausu sāpes, aušana, āboliņš, Barbaras die-

na, baznīca, bēres, bites, brunči, brūte,

budēļi, buršana, burvis, cimdi, cirtējs, ci-

sas, dziedāšana, gavēnis, gremokslis,
jaunsgads, Jāņa diena, Jurģu diena, Kat-

rīnas diena, kauss, kristīšana, Krūmu

māte, kucēns, laulības, lieldienā, mēris,

Miķēļa diena, mīšana, pavasara Māra,

piektdiena, piens, pirts, pļaušana, rudzi,

saulrietenes, sējas laiks, siens, sieva, sie-

viete, sišana, šķirgāļi, šūšana, teļš, tirgus,

tītars, trešdiena, triju kungu diena, vār-

na, veļu laiks, vērpšana, vilks, zaķis, ze-

ķes, ziemassvētki, zirņi, zīlēšana.

Aizbrēkšana: aizdziedāšana.

Aizdošana: labība.

Aizdziedāšana: bada dzeguze, balodis,

dumplis, dzeguze, gailis, grieze, ķīvīte,

lakstīgala, pērkona kaziņa, pīpene, pupu-
tis, sikspārnis, teteri, tutiņš, vālodze.

Aizgavēnis: pinekls.

Aizgulēts piens: bērns.

Aizjemšanās: laulības.

Aizkliegšana: aizdziedāšana, mirējs.
Aizkūkošana: bada dzeguze, dzeguze,

dzeguzes kumoss.

Aizmāršība: krekls, maize, nesieni, pa-

lags, pirts, skals, šūšana, veļu laiks, zeķes.

Aizsmakums: bērns, puputis, sieva,
vilks.

Aiztikuma kaite: zaltis.

Aka: ēšana, kāsis, sieviete, snaušana,
suns, veļi, ziemassvētki.

Aklums: atslēga, bērns, čūska, klausī-

šanās, lādēšana, mēnesis, sikspārnis, zu-

tis.

Akmens: Bābeles tornis, burvis, dzī-

voklis, ganīšana, kaķis, kāposti, kristīša-

na, kurmis, meita, meitene, otra puse,
pastalas, pērkons, piens, pļaušana, put-
raimi, pūrs, saule, sēšana, siens, skrode-

ris, šķiršana no krūts, ūdens.

Aknas: acis, cūka, lopi.
Alksnis: apse, ausu sāpes, bērzs, caur-

eja, dzeguze, kājas, kārpas, koki, krampji,
lazda, raudas, rīkste, rusts, strēlas, suns
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traks, šūpuļa līksts, vasara, vēdera sāpes,
vēja lode.

Alus: apinis, bēres, dilonis, drudzis,
lielā piektdiena, mieles, mieži, pirts, sie-

va, sveču diena.

Andreja diena: aitas, Katrīnas diena,
svētku dienas.

Annas diena: Jēkaba diena.

Apavs: maldīšanās, piektdiena, ziemas-
svētki.

Apbrīnošana: nobrīnošana.

Apdziru zāles: dzeršana, iedzirdīšana,

mati, saraustīšanās, trūkums, utis.

Apģērbs: drēbes.

Apiņi: brūte, Labrenča diena, papar-
des, pelnu diena, sveču diena, ugunsvā-
tis, zaļā ceturtdiena.

Apkūlības: rudenāji.

Apmiršana: mirējs.
Apollonija: zobu sāpes.
Aprilis (sulu mēnesis): dienas laimīgas

un nelaimīgas, februāris, marts, rāmīša-

na, šķiršana no krūts, teļš.

Aprunāšana: apavs, aukla, ausis, ce-

turtdiena, galvas sukāšana, istabas slau-

cīšana, kapsēta, kājas, kristīšana, laišanās,
lupata, maize, mazgāšanās, meitene,
mezgls, mēle, olas, pastalas, prievīti, put-
ni, putra, ragavas, rauši, slieksnis, slota,

svārki, uzacis, vaigi, vīzes, zeķes, žagata,

žagi.
Apsaldēšanās: kumeliņi.

Apse: bērzs, buršana, burvis, drudzis,

kārpa, līķa vātis, raganas vēmekli, vasa-

ras vaina.

Apsmiekls: nagi.

Apustuli: bērns.

Apzīdīts bērns: atzīdenis, bērns.

Arājs: ziemassvētki.

Arkls: ganība, gavēnis.
Arnika: māte (uterus), saraustīšanās.

Aršana: atmata, ceļš, Jurģis, kustoņu
dienas, rumelēšanās. sēkla, Tipša diena,

zeme, zirgs.
Asaras: alus, dziedāšana, jaunsgads,

kafija, kāju aušana, lietus, melnenes, mi-

rons, nauda, ogas, puķes, zemenes, zirgi.

Asaris: zvejnieks.
Asinis: apiņi, bēres, buršana, burvis,

deguns, ieēdināšana, kājas, sikspārnis,
sulas, velns.

Asinssērga: dieva kumeliņš, zīlīte.

Asinsdziras: ievainojums.
Asins vaina pie lopiem: sarkanā vaina.

Asiņu apturēšana: piepe, pūpēdis.

Aste: ragana, vilkats.

Ašķi: nieru vaina.

Atgavēšanās: lieldienā.

Atkala: lini, novembris.

Atkusnis: kaķis, koki, krusa, lauskis,
logs, mežs, skurstenis, sniegs, ugunsgrēks,
vārnas, zaķis.

Atmodas diena: pavasara Mara.

Atnadži: skaidienā.

Atraugas: jaunsgads.
Atraitne: rokas, sišana.
Atraitnis: rokas.

Atraitnītes (Viola tricolor): svīšana.

Atskabargas: krekls, malka, mīšana,

suseklis, velēšanas.

Atslēga: bērns, brūte, deguns, dzemdē-

šana, dzērājs, ganīšana, garais kāšus,
jaunsgads, puns, skaušana, ziemassvētki,

zīlēšana, zobu nākšana.

Atvases: Labrenča diena.

Atzīdenis: aizgulēts bērns, ļaunā acs.

Audekls: Jāņa diena, mirons, valgs.
Auglības tēvs: sēšana.

Augļa nodzīšana: čūskulājs, dzeguž-
kāja, plikstiņš.

Augfu koki: aršana, jaunsgads, Mār-

tiņa diena.

Augons: ābols, ceļmallapa, dzelžu la-

pas, kakla sāpes, kašķis, kreveļi, laitītājs,

mazgāšanās, mēsli, peles, saru pēršana,

sieva, tauku zāle.

Augusts: dienas laimīgas un nelaimī-

gas.

Auka: vētra.

Aukla: ceļošana, gavēnis, Ģertrūdes die-

na, piektdiena, piekts vakars, veļu laiks.

Aukstuma akmens: Jēkaba diena, krust-

diena, Labrenča diena, pelnu diena, pēr-
kons.

Aukstums: suns traks.

Auna diena: bērns.

Auns: ausis, jaunsgads, kāposti, siens.

Ausis: atslēga, cūka, gavēnis, jauns-
gads, kliņķis, melošana, rokas, spindulis.
spindzele, vaigi.

Auskari: galvas sāpes.
Ausu sāpes: atslēga, glāze, kumeliņi,

pudele, saulrietenis, sieva.

Aušana: ceturtdiena, gavēnis, mirons,

riekums, sestdiena, svētku dienas, Tanīsa

diena, tirgus, ziemassvētki.

Auzas: alksnis, Andreja diena, apse,

blusas, griķi, jaunsgads, ķīselis, sarma,

zirņi, zobu sāpes.
Avenes: krūšu sāpes, sasaldēšanās.

Avots: burvis, zobu sāpes.
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Ābele: bērns, ieva, kartupeļi, kaulu sā-

pes, Labrencis, lielā piektdiena, lieldie-

nas, māte, mēnešziedi, mieži, otra puse,
ozols, pavasara Māra, rudens, vējš, zaļā

ceturtdiena, ziemassvētki.

Āboli: augons, ābele, baznīca, budzis,

Jēkaba diena, kārpas, Labrencis, lieldie-

nas, māte, pavasara Māra, rudens, sieva,

triju kungu diena, zaglis, zaļā ceturt-

diena.

Āboliņš: balle, bites.

Ābolu svētki: ummur-kummurs.

B

Bada dzeguze: puputis.
Badīšanās: adīšana, govs, mirons. pirm-

piens, saule, sveču diena.

Bads: abra, aršana, bērns, biezputra,

bļoda, cepure, dzeguze, dzērves, ezers,

ēšana, galds, govs, grābeklis, jūnijs, ka-

rote, labība, maize, mākoņi, mēle, no-

vembris, papardes, papīrs, pavārnīca, pe-
les, pļava, sēnes, stārks, suns, svilpšana,
vārnas, veļu laiks, vērsis, vilks, zvaigznes,

zvaigznes astes, žagata, žurkas.

Bagātība: bārda, bērns, cilvēks, dze-

guze, govs, jauneklis, lauva, mugura, na-

gi, nauda, pakausis, pazīšana, pērkons,

putni, rokas, spalvas, šķiršana no krūts,

šūpuļa līksts, uzacis, zagšana.
Bailes: bīšanās.

Baigi: kāvi.

Bakas: pupas.
Baldrijāns: krītamā kaite, murgi.
Balodis: ceļošana, sieva, velns.

Balss, skaļa: zaļa ceturtdiena.

Balti cimdi: bērns, nāves cimdi.

Baļļa: bērns.

Bantes tārps: papardes.
Baravikas: sēnes.

Bašķu diena: koki.

Baznīca: augons, bērns, cāļi, drēbes,

dvēsele, kārpas, kārtis, kristīšana, mācī-

tājs, māte, naba, pavasara Māra, pārs
jaunais, pirksts, precēšanās, sieva, sniegs,
sveču diena, svētdiena, tīkls, utis, zaglis,
zobu sāpes, zveja, žāvas.

Bārda: Ādams, bērna svētīšana, gavē-

nis, kristīšana, mati, piedegas, pods, ru-

dzi, sējas laiks, sēšana, sieva, zobu sāpes.

Bārenītes: atraitnītes.

Bāršanās: bites, ēšana, pirmdiena,

putra.
Bāri: saule.

Bebrukārklis: bērns, garais kāšus, no

tikumi.

Ābrāms: piekts vakars.

Ādams: Andreja diena, piektdiena.

Ālants (Inula): pērkons.

Ālavejs (Aloe): dzīvības koks, ievaino-

jums.
Ārprātība: bībele, cepure, driģenes, Jur-

ģa diena.

Āzis: burvis, dievs, gultā mīšana,

krustdiena, kūts, Labrenča diena, meita,
meita veca, nauda, ragana, spīgainis, vi-

ņa saule, zirgs.

Bekas: sēnes.

Bezdelīgas: bērns, brīnuma lieta, čūs-

ka, ganīšana, neaiztiekamas lietas, putni.
Bezkaunīgs cilvēks: pirksti, suns.

Bēdas (raizes, rūpes): asinis, bezdelī-

gas, bērns, brandavīns, drēbes melnas,

dubļi, galvas sukāšana, kāju aušana, krī-

tamā vaina, krūtis, mākoņi, nasta, nau-

da, nazis, pirts, puķes, raudāšana, smie-

šana, tumsa, utis, ūdens, vainags.
Bēres: aršana, asinis, atraugas, balle,

beņķis, bērns, čigāns, galds, gari, govs,
gulbji, kakla sāpes, kartupeļi, kašķis, mai-

ze, miroņu dancis, pārs jaunais, pilsēta,

plācenis, plosts, puķes, sēnes, suns, tauri,

tirgus, trauki, ziemassvētki, zīlnieks.

Bērinieki: čigāni, prūši.

Bērns: atslēga, brunči, brūte, ceļošana,

cepure, cērmes, deguns, galds, galvošana,

gavēnis, istabas slaucīšana, karote, kauss,

kāju aušana, kāzas, kristīšana, Laime jeb
Zemes sieva, laimes krekls, laulāšana,

laume, maiss, maize, māte, meita, mēneš-

ziedi, naba, nagi, nazis, nobrīnošana,

pārs jaunais, pirksti, pirts, pods, priekš-

auts, sieva, sieviete, skals, skaušana,

slieksnis, spieģelis, suns, svētas meitas,

svētdiena, tēvs, velēkne, velna māte, velns,

veļu laiks, vīrietis, vīrs, zaļā ceturtdiena,
zārks.

Bērnu slimības: apoga vaina, cērmes,

cūkas vaina, čūskas vaina, delamais, dil-

stamais mērs, drudzis, dzirkles, ēdamais

mērs, garais kāšus, graizes mērs, grūtu-

mi, gultā mīšana, iegalvju iespiešana, kak-

la lūzums, klemme, krampji, krūšu guļa,

mātes zīmes, naktspamašas, naktsrauda,

nīkšana, nobrīnīšana, notikumi, pama-

šas, pele, pinekļu griešana, pirtīžas, put-

na vaina, rupuča vaina, rūkšana, saru

pēršana, sikspārnis, suņa mērs, suņa vai-

na, suņkāsis, tūpļa nosišana, uguns vaina,
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uguns vātis, vātis, vecumi, vēja pinekli,
zemes svars, zivs vaina, zvēra vaina.

Bērtuļa diena: bezdelīga, cīrulis, ka-

mene, rudzi, svētku dienas, teteri, veļu
laiks, ziedojamas vietas.

Bērza sulas: sulas.

Bērzs: alksnis, apinis, bēres, bērns, bēr-

nu slimības, dilonis, dzeguze, kaps, kār-

pas, koki, nieru vaina, noplukums, otra

puse, pirtīžas, rīkste, sakramenta diena,

šūpuļa līksts, vasara, vilkata, zaļā ce-

turtdiena, zāļu diena.

Bičolis: bites.

Biezaputra: aitas, audekls, aušana, bē-

res, dzīvoklis, ēšana, ganīšana, gultā mī-

šana, kaupiņš, kristīšana, pieguļa, pirtī-
žas, sēšana, siens, šķiršana no krūts,
zārks.

Biezpiens: tvārags.

Bikses: bērns, cāļi, govs, krekls, mi-

rons, pāris jaunais, stallis, ziemassvētki,

zvejnieks.
Hindus diena: Ģertrūdes diena.

Biszāles: kašķis, reņģu vadus, vātis.

Biškrēsliņi: cērmes, ēdēji.

Bites: advente, āboliņš, Bērtuļa diena,

dievgalds, dievmaize, dilonis, egle, Ģert-
rūdes diena, ievainojums, Jāņa diena,

Jurģa diena, kāposti, krītamā vaina, lie-

lā piektdiena, lieldienā, lūdzamā diena,

Mārtiņa diena, medus, mirējs, pavasara
Māra, ragana, rokas, rūsa, sniegs, spal-

vas, strops, sveču diena, Ūsiņš, vēja slo-

ta, vīgriežņi, zaļā ceturtdiena, ziemas-

svētki.

Bitinieks: bites, lūdzamā diena.

Bizošana: aršana, Bērtuļa diena, Bin-

dus diena, ganīšana, gavēnis, lielā piekt-

diena, lieldienā, lopi, Lūcija, Māra, rīk-

ste, sveču diena, zaļā ceturtdiena.

Bībele: jaunsgads, svētdiena.

Bīšanās: drudzis, kristīšana, krītamā

vaina, mirons, notikumi, roze, sieva, siļ-

ķes, ūdens.

Blaktis: blusas, ēka, Jurģis, mirons,
slota.

Blauznas: saru pēršana.

Blīgzna: galvas sāpes.
Bluķa vakars: ceturtdiena, piektsva-

kars.

Blusas: aršana, ēka, gulta, Ģertrūdes

diena, istaba, Jurģa diena, krekls, ledus.

lielā piektdiena, lieldienā, maiss, Māras

diena, mušas, pavasara Māra, pērkons,
priekšauts, puputis, rūtas, sieva, sieviete,
slota, sniegs, suns, sūrenes, triju kungu
diena, zaļā ceturtdiena, ziemassvētki.

Bļoda: papīrs.

Bramas: kāzas.

Brandavīns: bēres, cilvēks, māte, pa-

vasara Māra, sieva, zārks, zīlnieks.

Braukšana: krējums.
Briedis: govs.

Brīnuma lietas: čūska, dzenis, ezis,

ieēdināšana, Jāņa diena, kaķis, krauklis,

lielā piektdiena, lieldienā, siens, sik-

spārnis, vardes, zalpijas.

Bruka: trūkums.

Brunči: govs, vīrietis, zārks.
Brūce: ievainojums.
Brūklenes: iesna, kaulu sāpes.
Brūngalvīši (Prunella): caureja.
Brūte: Andrejs, blusas, brūtgāns, dā-

vināšana, gredzens, kāzas, koki, meita,

svece, tīrums, uguns, zīle.

Brūtgāns: Andreja diena, blusas, dā-

vināšana, gredzens, jaunsgads, laidene,
meita, priekšauts, puķe, vedējs, ziemas-

svētki, zīle.
Bubulis: ūdens.

Bučošanās: gavēnis, sveicināšana.

Budēli: Mārtiņa diena, metenis, pelnu
diena.

Buduļi: budēļi.
Budzis: ābols, Labrenču diena.

Buldurjāņi: sirdskaite.

Buļļu zāle: zemesrieksts.

Bungā: pāris jaunais.

Bungas: mūzikas instrumenti.

Burbulis: drudzis, lietus.

Burkāni: delamais, dilonis, dzeltānā

vaina, Urbāna diena.

Buršana: apdziru zāles, gavēnis, govs,

jaunsgads, krustdiena, kurmis, lielā piek-
tā, pamašas, siļķe, staipēkļi, stallis, tikls,

zaļā ceturtdiena.

Burvis: aita, balodis, baznīca, gavēnis,

govs, igaunis, Jurģa diena, kaps, laiks

slikts, laulības, lācis, lielā piektdiena,

piens, plinte, putenis, raganas vēmekli,

skuteles, slimība, velns, zaļa ceturtdiena.

Bute: spari, zivis.

Buzis: gaļa.
Būzēlis: šķiršana no krūts.
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Caurdure: adata, bērns, briedis, driģe-
nes baltās, līdeka, zemes āboliņi.

Caureja: bērns, ceļmallapa, kalmes, ķi-
mini, maize, melnalksnis, valgs, vītols,
zirga skābenes.

Cāļi: bērns, olas, rokas, sestdiena, si-

vēns, slota, vanags, veļu laiks, zaļā ce-

turtdiena.

Celms: koki.

Ceļmallapas: ēdēji, ievainojums, kar-

stums, tūkšķis, zobu sāpes.

Ceļošana: audekls, ceļgali, dzijas, kāju
locītavas, kurpes, logs, mati, mētelis,

piektdiena, valgs, velns, zābaki, žagata.

Ceļš: čūska, kurmis, lopi, skals, slota,

suns, vīrietis.

Cepure: aita, atraitne, bērns, burvis,
cāļi, dzemdētāja, maize, meitene, miezis

acī, zārks.

Ceturtdiena: aita, aizšķaudīšana, arša-

na, audekls, bērns, darbs, dienas laimī-

gas, drudzis, dzirksts, dzīvoklis, ganīšana,
gavēnis, gultā mīšana, kāposti, kukaiņi,

kustoņu dienas, labība, Mārtiņa diena,
otardiena, pirmdiena, precības, prūši,

pūrs, roze, rudzi, sapņi, šķavi, veļi, zobi.

Cērmes: bišu krēsliņi, papardes, slota.

Cērpas: sienlaiks.

Cēsis: audekls, baušļi.
Ciba: sieva.

Cielaviņa: govs, stārks.

Cietums: pagrabs, pulkstens.
Cilpa: kāršanās.

Cilvēka iemūrēšana: baznīca.

Cilvēks: bailīgs, bezkaunīgs, bērns,
dievbijīgs, dumjš, gudrs, labs (lēns),

ļauns, mērīšana, miedzīgs, miršana, mīkst-

sirdīgs, palaidnīgs, pļāpīgs, sirdīgs (dus-
mīgs), skaudīgs, slikts, slimīgs, stiprs,

strādīgs, šķirgālis, viltīgs cilvēks, ze-

bieksta.

Cilvēks, bailīgs: bērns, šķiršana no

krūts, vista.

Cilvēks, gudrs: ausis, bērns, čūska, gal-
va, kristīšana, mati, naba, pēršana, piere,

saule, smadzenes, vīrs ar sievu.

Cilvēks, laisks: mute, tēja.

Cilvēks, (auns: lietuvēns, suns, sviedri,

uguns.
Cilvēks, mīkstsirdīgs: ausis, mati, pirk-

sti.

Cilvēks, sirdīgs (dusmīgs): auns, ausis,
bārda, bēres, bērns, deguns, dzirkstele,
ķīsēlis, lampa, maize, mati, nazis, pavār-
nīca, suns, zvērēšana.

Cilvēks, sīksts: acis, rokas.

Cilvēks, skaists: cilvēks.

Cilvēks, skaudīgs: atzīdenis, bērns, lie-

lā piektā, skarpijs.
Cilvēks, slikts: acis, bēres, kurpes, suns.

Cilvēks, slimīgs: acs, mati, sviedri.

Cilvēks, slinks: laisks cilvēks.

Cilvēks, stiprs: bērns, lauva, nagi, vēr-

sis.

Cilvēks, strādīgs: šķiršana no krūts.

Cilvēks, viltīgs: acis, bārda, mati.

Cimdi: ābele, aitas, Andreja diena, bē-

res, dāvināšana, kaņepes, kaps, kristīša-

na, mirons, nabags, precības, pupas,

pūrs, sišana, zārks, zirņi, zosis.

Circenis (putns): tītenis.

Circeņi: ēka, piektdiena, piektsvakars,
prūši, zobi.

Ciršana: koki, slieksnis.
Cirvis: aizgalda, bērns, dzemdēšana,

ēde, jaunsgads, kļavs, koki, liesa, nazis,

pārs jaunais.
Cisas: bēres.

Cīrulis, bezdelīga, Kazimira diena, sve-

ču diena, zvirbulis.

Cīruļa raibumi: tetera raibumi.

Cūciņas dzīšana: lieldienā.

Cūka: abra, aizgavēnis, bēres, bērns,
buršana, ceļošana, drudzis, galvas sukā-

šana, govs, gultā mīšana, Ģertrūdes diena,
jaunsgads, Jurģa diena, kārpas, Labren-

ča diena, logs, mēnesis jauns, mēnešziedi,

mieži, pamašas, pelnu diena, pinekls, pir-
tīžas, pūpolu svētdiena, rūkšana, sieva,

siļķe, sniegs, Tanīss, teļš, velēšanās, vēži,

zaltis, ziemassvētki, zirgs, zirņi.
Cūkaušu diena: Tanīsa diena.

Cuku diena: Tanīsa diena.

č

Čaklis cilvēks: vīrs ar sievu.

Čigāns: bērns, ceļošana, kartupeļi, krā-

sošana, pirts, suns traks, vakars.

diska: auti, ārprātība, Bindus diena,

buršana, ceturtdienas mazās, cūka, desa,
dvēsele, gavēnis, glodene, govs, Ģertrū-

des diena, iedzirdīšana, izkapts, Jāņa die-

na, josta, kašķis, kaupiņš, kāposti, kli-

bums, klusā nedēļa, krustdiena, kustoņu

diena, lielā piektdiena, maijs, Matīsa die-

na, metenis, mežs, Miķēļa diena, nozie-

guma slēpšana, papardes, pavasara Māra,
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pineklis, plinte, prūši, purvs, ragana, rū-

tas, sieva, siļķes, stārks, sveču diena,

škobre, tūkšķis, vardes, vardes zaļās, vār-

došana, vigriežņi.
čūska, balta: nauda.

Čūskas nometekles: čūskas vaina, govs,
ieēdināšana, ievainojums, kašķis, lielā

piektdiena, skabarga, zobu sāpes.

Čūskas vaina: bērns, sieva.

D

Dadzis: govs, Jāņa diena, karstums,
mēsli, peles, ugunsvātis, zāļu diena.

Dadzis, asais: Jāņa diena, kuts, suns-

nagla.
Dancošana: balle, gavēnis, kaja, pa-

pēdis.
Darbs: griķi, maize, pērkons, piekts-

vakars, pirmdiena, saule, sestdiena, svēt-

diena, šķēres, trešdiena.

Dardedze: varavīksna.

Darva: kašķis.
Daudzināšana: auss, kājas, runāšana,

vārds, žagi.

Daugava: bute, cielava, Rīga, suveksis.

Dārzs: metenis.

Dāvana: bēres, mušas, nagi, piektdie-

na, pirksti, runāšana, šķavi, zirneklis,

žagi.
Dāvināšana: spieģelis.
Debesbraukšanas diena: krustdiena.

Debesis: mirējs, mirons, nagi, sestdiena,
zvanīšana.

Decembris: baļķis, dienas laimīgas un

nelaimīgas.

Degums: staipēkļi.

Deguns: bērns, cērmes, jaunsgads, mai-

ze, mirējs, pods, sieva, skals, slaucene :
viesošanās.

Delamais: dilstamais mērs.

Desas: gultā mīšana, ziemassvētki.

Deviņu vīru zieds: saraustīšanās.

Devīgums: pirksti.
Dēles: zobu sāpes.
Diegs: iešana, valgs, zārks.

Dienas, laimīgas: darbs.

Dienas, nepāfa: krāsns.

Dienasvidus: bezdelīga, stārks.

Dienvidus vējš: kartupeļi, vasaras vējš,

zirņi.
Dienvidi: kartupeļi, labība, lini, lopi.

Dieva dēls: gavēnis.
Dieva kumeliņi: zvaguļi.

Dieva roka: čūskulājs.
Dieva suns: neaiztiekamas lietas, vilks.

Dievbijīgs cilvēks: jumts, naba, šķir-

šana no krūts.

Dievgalds: slimība.

Dievkociņš: zobu sāpes.
Dievmaize: gari ļauni, neizdodamais

rublis, plinte, šaušana.

Dievmāte: gavēnis.

Dievpalīgs: gavēnis, sēšana, skaušana,

šķavi, zvejnieks.
Dievs: acu sāpes, aka, akmens, alus,

apse, Ādams, baušļi, beņķis, bērns, bērzs,
bites, bute, cilvēks, čūska, gavēnis, govs,
ieva, kaķis, kājas, koki, labība, lielā

piektdiena, meita, metenis, mežs, mieži,

miršana, mūzikas instrumenti, nagi, ne-

aiztiekamas lietas, ozols, piere, rauši,
stārks, šķavi, tārpi, tīrums, utis, vabules,

vardes, varavīksne, vārīšana, vārpas, ve-

ļu laiks, vilks, vīrs ar sievu, zirgs, zīlīte.

Difterīte: šarlaks.

Dilles: bīšanās, krampji.

Dilonis: cūka, delamais, dilstamais

mērs, lapu sūna, pupulākša, vāverājs.
Dilstamais mērs: delamais.

Dižais kasus: garais kāšus.

Domas: mati, mute.

Došana: svētdiena.

Draugs: gredzens.
Dravenieki: gavēnis.
Drēbes: durvis, piektdiena, pirts.

Drēbes, baltas: bēres, drēbes melnas.

Driģenes: ausu sāpes, dūrāji, lielā

piektdiena, zobu sāpes, zvirbuļi.

Driģenes, baltās: galvas sāpes.
Drudzērzelis: zemes vēzis.

Drudzis: bīšanās, dzērvenes, ēšana, ga-
nīšana, Jāņa diena, kašķis, nazis, sulas,

zemes vēzis, zivis.

Dumjš cilvēks: cepure, dzimšana, pa-

lags, vīrs ar sievu, zeķes.

Dumpis: bumplis.

Dunduri: ganīšana, lieldienā, mušas,

pelnu diena, sveču diena.

Durvis: došana, drēbes, dzirksts.

Dusmas: otardiena, rieksti, vēži.

Dusmīgs cilvēks: sirdīgs cilvēks

Ducis: galds, kāposti, ravēšana, talka,
viesis, zaglis.

Dumi: dvēsele, iesna, istaba, mīšana.

Dūre: kāposti.

Dūrēji: briedis, cirvis, dadzis asais,

līdeka, nazis.

Dvaša, smirdoša: bērns, dumpis, pupu-

tis, sieva, teteris.

Dvēsele: debesis, dziedāšana, jauns-
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gads, Jāņa diena, krusts, lietuvēns, mi-

rējs, pastara diena, pašnāvība, saule,
skals, vadātājs, velns, zvanīšana.

Dvēseļu laiks: zirņi.

Dvielis: pārs jaunais.

Dvīņi: jumis, priekšauts, rauguļi, sējas
laiks, sieva, vāle.

Dvīņu diena: bērns, kartupeļi.

Dz

Dzeguze: arkls, bērzs, ēde, iesvētīšana,

mazgāšanās, metenis, nelaime, pērkons,

vardes, viņa saule, zaltis, zirgs.

Dzeguzes kumoss (putna kumoss): dze-

guze, maize.

Dzeinis, dzēnītis, dzenītis, varžiņa: na-

bas saite.

Dzeltānā vaina: kriņģele, pīpenes.

Dzelzs: bērns, ganīšana, krītamā vai-

na, mazā Māra, parāde, skaušana, strops,
veļa kauls, vilks, zobi.

Dzelzspuķe (Verbena officinalis): ceļ-
mallapa.

Dzelzs zale: ezis.

Dzelzzale: brīnuma zale.

Dzelžu nedēla: Miķēļa diena.

Dzeršana: aknas, aušana, bīšanās, drē-

bes, pārrunāšanās, pirts, rīkle, siekalas,

smēķēšana, svārki, upe, ūdens.

Dzērājs: ačgārnība, bērns, ēšana, jos-
ta, kristīšana, kūmas, mazgāšanās, meita,

mētelis, nesieni, pogas, priekšauts, rokas,

spainis, šķiršana no krūts, teļš, upe, ve-

lēšanās, vīrietis, zaķis.

Dzērvenes: zaļa ceturtdiena.

Dzērves: gulbji, launags, stārks.

Dzērvesacs: bērns.

Dziedāšana: alus, ganīšana, gavēnis,

gurķi, kāju aušana, klusā nedēļa, nabags,
plaušas, veļu laiks, zīle.

Dziedēšana: alus, svecīšu likšana, tār-

pi.

Dzijas: ābele, Ģertrūdes diena, Jurģa

diena, pelnu diena, zaļā ceturtdiena.

Dzimšana: deguns, mēnesis, saule,

slieksnis, zaļā ceturtdiena, ziemassvētki,

zīle, zobi.

Dzirkles (bērnu slimība): buršana, cāļi,
sieva.

Dzirksts: čīkstenes.

Dzirnavas: Ģertrūdes diena, Jāņa die-

na, kūķu vakars, Mārtiņa diena, meita,

zīlēšana.

Dzīpari: otra puse, šūpulis.
Dzītars: ausu sāpes, zobu nākšana.

Dzīve grūta: drēbes, dubļi, iešana, ma-

ti, māja, puķes, roka, svīšana, ūdens.

Dzīve viegla (laba): gulta, lakats, pu-

ķes, roka.

Dzīves maiņa: apavs, durvis, grīda,

krēsls, māja, mētelis, pastalas, putni, zā-

baki.

Dzīves nīkšana: zirgs.
Dzīvoklis: dzīves maiņa.
Dzīvsidrabs: aršana, burvis, ēka, ga-

nīšana, govs, kašķis, kurlums, maize,

pirts.

E

Ecēšana: Jurģis.
Ecēšas: bites, kucēni, kūjenieki, laulī-

bas, pāris jaunais, suns, vilkats.

Egle: apinis, augons, bēres, bērzs, blak-

tis, blusas, čūska, ēka, ērce, ganīšana, ko-

ki, lielā piektā, pirtīžas, priede, šūpuļa
līksts, zobu sāpes.

Elle: braukšana, kungs, mēdīšana, stā-

rasts, velns.

Eņģelis: ausis, Bābeles tornis, bērns,

debesis, grēkošana, istabas slaucīšana, kā-

jas, nazis.

Eņģelīšu smēri: rata smēri.

Etiķis: kaulu sāpes.
Ezers: bēres, mieži.

Ezis: buršana, dūraji, murds, zobu sā-

pes.
Eža: aršana.

Ē

Edaji: meža balodas, vīrcele.

Ēde: strutenes.

Ērkšķis: alksnis, Miķēļa diena.

Ērzelis: dzērājs, mēnešziedi.

Ēšana: aizrīšanās, atraugas, aušana,

bļoda, cūka, galds, gods, Jurģa diena, ka-

rote, lasīšana, nazis, pērkons, pirts, plau-

šas, putni, siļķes, svīš&na, šūšana, talka,

viesis, zaglis, ziemassvētki.

Ēdene: paradīze.

Ēdiens: Simjūds, stīpa, vārīšana.

lika: apinis, ugunsgrēks.
Eni: Labrenča diena, svilpošana.



Radītāji 2231

F

Februāris: dienas laimīgas un nelai-

mīgas.

G

Gabriēlis: lietuvēns.

Gaidīšana: zirgs.
Gailis: bēres, ceļošana, ēka, jaunsgads,

kaņepes, krītama vaina, kulšana, lielā

piektdiena, meita, nauda, Nikolajs, pui-

ka, pūķis, rija, velns, zīlēšana.

Gaisa laiva: liela laiva.

Galdauts: bērns, buršana.

Galds: atslēga, cepure, ēšana, meita,

puisis, svētdiena, tēvs.

Galoda: ziepes.
Galva: deviņu vīru zieds, kauss, pēr-

kons, siets.

Galvas sāpes: buršana, cepure, galvas
sukāšana, ķimini, mati, pērkons, pupu-

lākša, vaiņags, vērmele, vībotne, zeķes.
Galvas sukāšana: alus, bērns, cūka,

Ģertrūdes diena, Jurģa diena, kāpostu
Māra, lielā piektdiena (mati), Māras die-

na, māte, mirons, pelnu diena, piektdie-

na, pūpolu svētdiena, sveču diena, triju

kungu diena, vakars, veļu laiks, zaļā ce-

turtdiena, ziemassvētki.

Gala: ēdiens, kūķu diena, lielā piektā,

lopi, maize, mēness, vēdera sāpes.
Ganīšana: aršana, Jurģa diena, rīkste,

siens, trešdiena, zīle.

Gans: aprilis, biezputras diena, vardes,

zīle.

Gapele: ganīšana, nazis.

Gari: bēres, brūte, drudzis, dvēsele, gu-

lēšana, gulta, Jurģa diena, lielā piekt-

diena, lieldienā, melnā grāmata, mirons,

pirts, rauši, zaļā ceturtdiena, ziemassvēt-

ki, zīlēšana.

Gari, ļauni: Agatas diena, bērns, ceļo-

šana, dvēsele, ēka, Jāņu diena, kūķu die-

na, lācis, ozols, pērkons, pirtīžas, sestdie-

na, sērmūkslis, skals, slimība, svētdiena,

velns, viesulis.

Garais kāšus: krūšu guļa, liepa, rudzu

puķe, vīgrieznis.
Garais putns: čūska, Ģertrūdes diena.

Gauja: cielava.

Gausa: ēšana.

Gavēnis: aita, bērnu slimības, buršana,

burvis, čūska, gaļa, govs, Ģertrūdes diena,

maize, mati, meita, murds, piekts vakars,

pinekls, prievīts, ragana, raganas vēmekļi,

rudzi, rusts, sarkanā vaina, uguns, valgs,

vārdošana, vilks, zaltis, zirņi, žurkas.

Gavēšana: Andreja diena.

Gavilēšana: ganīšana.
Glāze: dūrāji, vistas.

Glodene: meita, zaltis.
Gods (godība): govs, jauneklis, jāšana,

mati, pļaušana, ūdens.

Gods (slava): ceļš, drēbes, lidošana,

mati, tornis.

Gomora: decembris.

Govju diena: Lūcijas diena, sveču die-

na.

Govs: acis, adīšana, apcirpšana, arša-

na, bašķu diena, bezdelīgas, bēres, bērns,

Bindus diena, bullenes, burvis, cāļi, ciela-

viņas, driģenes, dzeguzītes, dzegužu pies-
tiņi, dzērvenes, elšu zāles, ganīšana, ga-
vēnis, gremokslis, Ģertrūdes diena, izkapts,

jaunsgads, Jāņa diena, kartākslis, kau-

piņš, kāzas, krustdiena, kurmis, kustoņu

diena, kūts, laime, laume, ļaunās acis,
lāču zirņi, lielā piektdiena, lietuvēns,

metenis, Miķēļa diena, pelnu diena, pi-
nekls, pirmdiena, pupulākšas, purns, put-
ra, pūpolu svētdiena, rīkste, rudzi, sarka-

nā vaina, saulrietenes, sērmūkslis, slau-

cene, spoles, svētās meitas, teļš, tirgus,

vardes, varžu kurkuļi, vasaras vaina, va-

saras vējš, veļu laiks, vēju kaņepes, viz-

bulītes zilās, vībotne, zaglis, zalši, zaļā
ceturtdiena, zāle, zāļu vakars, ziemas-

svētki, zirņi.
Grabemca: sveču diena.

Gražošana: tītīšanās.

Grābeklis: ganība, pērkons, sienlaiks.

Grāmata: bērns, cūka, krekls, kristī-

šana, meitene, saule, šķiršana no krūts.

Grāpis: pods.
Gredzens: govs, iesvētīšana, miezis aci,

mirons, sasitums, vaiņags, zobu nākšana.

Grēks: atrasta manta, čūska, kaķis,

krustdiena, lielā piektdiena, saule.

Grēmiens: grieze.
Griezuma zāles (vārnas kājas): izmež-

ģījums, kaula lūzums.

Griķi: alksnis, Jurģa diena, kaķis, mu-

šas.

Grozs: bērns, Ģertrūdes diena, siets.

Gulbis: krāsošana.

Gulēšana: ēšana, kāpostu Māra, Māras

diena, pērkons.
Gulta: aukla, kāju aušana, pārs jau-

nais, sērmūkslis.

Gultā mīšana: atslēga, kāju aušana,

kāsis, kristīšana, nesieni, ogle, otra puse,

sieva, spainis, svece, uguns, upe.
Gurķi: blaktis, jaunsgads, krustdiena,

sērmūkslis.
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Ģ

Ģertrūdes diena: Bindus diena, kāposti, ļ
lācis, mušas, svētku dienas.

Ģīmja mazgāšana: liela piektdiena,

sestdiena, vaigi, vakars, zaļā ceturtdiena.

H

Harmonika: mūzikas instrumenti.

1

Idras: lietuvēns.

ledzirdīšana: apdziru zāles.

leēdināšana: buršana, čūska, kaķis,

sienāzis, sieviete, sikspārnis, varde, vīr-

cele, vīrietis.

legalvju iespiešana: bērns.

lekšu slimības: deviņu vīru zieds, sēr-

mūkslis, strutenes, vērmeles.

lenaidnieks: Andreja diena, suns, suns

traks.

lenaids: naids.

lenāši: siets.

lepīpināšana: iedzirdīšana.

lesals: vistas.

lesms: zvirbulis.

lesna: deguns, kaķis, pelašķi, zirņi.
leva: aita, bites, galvas sāpes, kartu-

peļi, Miķēļa diena, ozols, raudes, roze,

vēlēšanās, zobu sāpes.

leva (pirmā sieviete): Ādams.

levainojums: arnika, ceļmallapa, cūka

(žults), čūska, dzeltēšu lapas, pelašķi, pī-
penes baltās, plāksteris, plūkškoks, slie-

kas.

Igaunis: Bābeles tornis, latvietis, snau-

šana, veļu laiks, ziemassvētki.

Ikucis: kāposti.

Iļģi: veļu laiks.

Istaba: aršana, nostāvēšana.

Istabas slaucīšana: ceļošana, dievgalds,
dzīves maiņa, Ģertrūdes diena, Jurģa die-

na, koki, lielā piektdiena, maize, meita,

pavasara Māra, saule, triju kungu diena,

vakars, zaļā ceturtdiena, ziemassvētki.

Izkapts: ganīšana, Jāņa diena, kāzas,

krustdiena, lielā piektdiena, lietuvēns,

mazā Māra, pieguļa, pļaušana.
Izmežģījums: burvis.

Izpēra: brūte.

Izsutums: sutums.

!

ījūbs: ījaba diena, pelnu diena.

Ikstis: aprunāšana, rokas, viesošanās.

īlens: nazis, suns.

Izāks: piektsvakars.

J

Janvāris: bērns, dienas laimīgas un ne-

laimīgas.

Jaunpiens: pirmpiens.

Jaunsgads: bizošana, kaķis, zagšana,

zaķis, ziemassvētki, zīle.

Jānis: Jāņu diena, peldēšana.

Jāņa diena: aitas, aka, alus, aprilis, au-

gons, āboliņš, bašķu diena, buršana, dun-

duri, dzeguze, govs, jaunsgads, kāļi, kū-

lāns, laidene, lini, mātes saknītes, meijas,

meitas, odi, paparde, pavasaris, pērkons,

pirtīžas, ragana, Rīga, rudzu luņģis, sēr-

mūkslis, sienāzis, sivēns, slota, svētas

meitas, vēja lode, ziedojamas vietas, zie-

massvētki.

Jāņa tārpiņš: zobu sāpes.
Jāšana: sakasnis.

Jāzepa diena: svētku dienas.

Jeruzāleme: bārda.

Jēkaba diena: aitas, Jurģa diena, kā-

posti, ķiploki, peldēšana, svētku dienas.

Jēkabs: Jānis, piektsvakars.

Jēri: aitas, Annas diena, bērzs, cimdi,

cisas, ganīšana, Jurģa diena, ledtekas,

Mārtiņa diena, Miķēļa diena, nabags, na-

gi, pelnu diena, pupas, siens, Tanīss, tau-

ri, velns, ziemassvētki, zirņi.

Jēru diena: aitu diena.

Jēzus: apse, čigāns, krustdiena, marts,

Pēteris.

Jifts: pērkons.
Joda māte: sieva, skudres.

Jods: kāvi, pērkons.
Jopķis: velns.
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Josta: bērns, kristīšana, šūpulis.

Jumiķis: jumts.

Jumis: appļāvības, pļaušana, rieksti,
rudzi, sieva.

Jumpravas diena: bērns.

Jumts: galva, vēja diena.

Jurģa diena: aitas, alus, Annas diena,

audekls, buršana, burvis, cāļi, Jēkaba

diena, kartupeļi, kāposti, kliedzēji, lopi,
Mājas kungs, Mārtiņa diena, Miķēļa die-

na, sējas laiks, skudres, svētku diena, va-

nags.

Jurģa mieži: mieži.

Jurģis: audekls.

Jūdāss: aprilis, apse, augusts, marts.

Jūlijs: janvāris, dienas laimīgas un ne-

laimīgas.
Jūnijs: aprilis, dienas laimīgas un ne-

laimīgas.

Jūfo: dievgalds, ganīšana, krauklis,

putni, vārna.

X

Kadars: vilkats.

Kadiķis: paeglis.

Kafeja: sieva.
Kains: piere.
Kakla sāpes: kaķis, zilbārdīši.

Kakla ūkas celšana: kakla lūzums.

Kakls, greizs: sieva.

Kaķa pēdas, dzeltānās (Helichrvsum

arenarium): dzeltānā vaina, žņaudzējs.

Kaķēns: ēdamais mērs.

Kaķis: adata, aita, Andreja diena, ausu

sāpes, baznīca, bezdelīga, bēres, bērns,

burvis, cūka, dvēsele, februāris, govs,

ieēdināšana, jaunsgads, Jāņu diena, kak-

la sāpes, krampji, krītamā vaina, labs,

cilvēks, maize, metenis, mironis, neizdo-

damais rublis, nelaime, otra puse, pasta-
las, pērkons, plinte, pūķis, ragana, slim-

nieks, slota, suns, šūpulis, vāvere, veļu

laiks, ziemassvētki, zirgs, zīlēšana, zveja.

Kalmes: bērnu slimības, saraustīšanas,

zobu sāpes.
Kalns: šūpuļa līksts.

Kalps: maize, pastalas, saimnieks, siļ-

ķes, ziemassvētki.

Kaļada: kūķu diena.

Kaļķis: ievainojums.
Kamanas: ziemassvētki.

Kamenes: acu sāpes, sasprēgāšana.
Kamols: pavasara Māra.

Kannasraudzis: burvis.

Kaņepes: Jurģis, kāposti, mušmires,

putni, vātis.

Kaņepēji: cūka, valgs.

Kaps: aršana, bērns, delamais, drebuļi,

ēka, gultā mīšana, kārpas, līķa vātis,

malka, māte, miroņa vaina, notikumi, pe-

les, puķes, raudāšana, zīlīte.

Kapsēta: bēres, birzs, gultā mīšana,

jūrnieks, krākšana, krustu sāpes, mirons,

pašnāvnieks, skals, slimība, Veļu māte,

zīlnieks, zobi.

Karote: bļoda, ēšana, nazis, piens, sie-

viete.

Karstums: pods, suns traks.

Kartupeli: alksnis, Annas diena, atkala,
āboli, burkāni, ceļš, egle, jaunsgads, Jē-

kaba diena, kakla sāpes, kašķis, kārpas,
kustoņu diena, ķirši, lapas, mazā Māra,

mežs, piektdiena, puika, pupas, rūsa.

Kara siksna: matēs zīmes.

Karš: astes zvaigzne, baznīca, bērns,
bites, cāļi, debesis, egle, jēri, jodi, kāvi,

koki, krauklis, krekls, lampa, mākoņi,
mātes zīmes, nakts, pērkons, puika, put-
ni, saule, sikspārnis, sniegs, spāri, suns,

taurs, triju kungu diena, vārnas, vētra,

vistas, zīle, zvaigznes, žurka.

Kastaņi: zobu sāpes.
Kašķis: apdziru zāles, augons, bērns,

drudzis, graizes zāle, Jāņa diena, kuls,

laulības, mēnesis, nauda, pirts, priekšauts,

rokas, sieva, sišana, ugunspuķe, vasaras-

svētki.

Katls: pērkons, pods, sveču mēnesis.

Katoļu mācītājs: krampji.
Katrīnas diena: Mārtiņa diena, svētku

dienas.

Kaudze: Pētera diena, pļaušana.

Kaula lūzums: tūkšķa lapa.

Kaulu sāpes: adata, driģene, ieva, kal-

me, laitīšana, lupstājs, mušmira, pērkons,

ragu likšana, skudres, tūkšķa lapa, vār-

nas kāja, Zālamanzīmogs, zemes apiņi, ze-

mes tauki, žurkas.

Kauns: āboli, bērns, ceļošana, cilvēks,

drēbes, galvas sukāšana, gaļa, kājas, kris-

tīšana, ķemme, lakats, mati, medus, mie-

sa plika, netīrumi, olas, piere, priekš-

auts, sukāšana, suseklis, svārki, tabaka,

uzacis, zābaki, zeķes.

Kaupiņš (krupis, rupucis): bērns, bur-

šana, cilvēks, čūska, iedzirdīšana, istabas

slaucīšana, Jāņa diena, kakla sāpes,

ļauns, miroņkauls, Piena māte, pļaušana,
ragana, veļa kauls, zalpijas, zaltis.

Kauss: biezaputra, pods, putra.
Kaušana: bēres, cūka, lopi.
Kaušanas: plēšanas.
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Kazas: bērzs, burvis, gulta mīšana, ģī-

mis, ziemassvētki.

Kazenes: caureja.
Kazinājs: kašķis.
Kažoks: burvis, tītavas.

Kājas: akmens, auzas, bērns, cūka,
čūska, gulta, kāposti, lamāšanās, lieldie-

nā, lopi, miegs, mirons, piektsvakars,

slieksnis, uguns, zābaki, zobu sāpes.
Kājas, basas: bites, čūska, Jurģa diena,

mirons, sēšana.

Kāju aušana: ganīšana, sienlaiks.

Kāļi: kāposti, tārpi.

Kāposti: aizgavēnis, alksnis, bēres, bur-

kāni, cāļi, egle, egļu nedēļa, Ģertrūdes

diena, ievainojums, Jāņu diena, Jēkaba

diena, Jurģa diena, krustdiena, kukaiņu

diena, kustoņu diena, lielā piektā, lini,

mieži, Miķēļa diena, olas, pelnu diena,

rūtas, sveču diena, tārpi, vējš, zāļu diena.

Kārkls: buršana, lietus, lini, mākoņi,

pērkons, zaķis.

Kārpas: laimes, lielā piektdiena, sau-

le, slaucene, spalvas, strutenes, zirņi.

Kārsiņa: kāzas.

Kāršanās: bērns, buršana, koki, nabas

saite, sieva.

Kāsis: Jēkaba diena, sēršana, ziemas-

svētki.

Kāšus: alus, atraitnīte, auzas, bebra

kārkli, brandavīns, ieva, maize, paeglis,

pavasaris, pelašķis, pupulākša, saldumi,

sieva, suns, vāverājs, vērmele, vilkābele,

zemenes.

Kāšu krusts: ēde.

Kāzas: Annas diena, bēres, cūka, dze-

guze, galds, govs, gulbji, Jēkaba diena,

juris (jorjine), kaķis, kaņepes, kartupeļi,

kājas, koki, kūjinieki, lakstīgala, meita,

mirte, pirts, pļaušana, puķes, rauši, tauri,

trauki, vaiņags, vārnas, ziemassvētki, zo-

sis meža.

Klemme: krampji.

Klepus: kāšus.

Kleita: svārki.

Klēts: rudzi.

Klibums: baznīca, lieldiena, sikspār-

nis, triju kungu diena.

Kliedzēji: Jurģa diena.

Kliegšana: gavēnis, klusā nedēļa, lielā

piektā, pērkons.
Klikucis: žagi.

Klimpas: Katrīnas diena.

Kliņģerītes (Calendula officinalis):
caureja.

Klupšana: ceļošana.

Klusā nedēla: ragana.
Klusēšana: kājas.

Kļavs: koki, meža sargs, osis, saule.

Kodis: adīšana, aušana, baļķi, ēšana,

krekls, maijs, putraimi, vilks.

Koki: debesbraukšanas diena, februā-

ris, Jāņa diena, Labrenča diena, Mārtiņš,

Miķēlis, ozols, pērkons, saule, svētdiena,
šķiršana no krūts, viesulis, Vītus diena,

zaglis, ziedošana, zīlēšana.

Kokle: mūzikas instrumenti.

Koku asinis: debesbraukšanas diena,

zaļā ceturtdiena.

Kovārnis: krauklis, vārna.

Krampji: briedis, krītama vaina, Pē-

tera puķe.
Krams: zārks.

Krauklis: brīnuma lieta, cāļi, ceļošana,

dzeguze, kaķis, krāsošana, krītamā vaina,

lielā piektdiena, žagata.
Kraupis: vātis.

Krākšana: aukla, sieva, skola, vakars,

valgs.
Krāsns: govs, jaunsgads, maize, Mi-

ķēļa diena, pērkons, sieviete, veļu laiks.

Kreilis: bērns, suns traks.

Kreisa puse: acis, ausis, ceļošana, kā-

jas, medības, pakavs, rokas, valgs, vīrie-

tis.

Krekls: bērns, brūte, krustdiena, mi-

rons, pārs jaunais, pirts, veļu laiks, zārks.

Krējums: apšautums, ganīšana, ievai-

nojums, krūšu guļa, krūšu sāpes, nosprē-

gājums, sveču diena, uguns vātis.

Krēsls: dievgalds, meita.

Krievs: Bābeles tornis, bērns, igaunis.
latvietis.

Krievu mācītājs: tīkls.

Kristaine: krustdiena.

Kristības: bērns, bods, brunči, deguns,

durvis, pļaušana, šķiršana no krūts, tauri,

trauki, zīle.

Kristīšana: bērns, meitene, mēnessēr-

dzība.

Kristus: apse, bēres, krustdiena, neiz-

dodamais rublis, paeglis, velns.

Krītamā vaina: bēres, briedis, čūska,

kaps, kurmis, mirons, sieva, vībotnes, ze-

bieksta, zemes vēzis.

Krīts: karpas, sutums.

Krogs: kristīšana, kūmas, pods, sveču

diena, Tanīsa diena.

Krupis: kaupiņš.
Krusa: aršana, gailis, krustdiena, Mar-

kus diena, ragana, rudzi, vasarassvētki.

Krusas diena: krustdiena, lieldienā.

Krusta pinekls: bērns.

Krustbērns: uguns.

Krustceļš: augons, buršana, circeņi,

drudzis, gultā mīšana, ieēdināšana, kār-

pas, lieldienā, neizdodamais dālderis,

piektdiena, prūši, žurkas.
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Krustdiena: svētku dienas, zveja.
Krustmāte: kristīšana, krusttēvs, šūpu-

lis.

Krusts: bēres, dvēsele ,dzenis, ēka, no-

zieguma slēpšana, pērkons, zibens, zie-

massvētki, zobu sāpes.

Krusttēvs: kristīšana, šūpuļa līksts, zo-

bu nākšana.
Kruveši: kartupeļi.
Krūklis: bites, garais kāšus, kašķis,

vēders ciets.

Krūšu kaite: ābele, kumelīte, lupstājs,

rudzi, saru pēršana, tūkšķa lapa, vērme-

les.

Kucens: ēdamais mērs, garais kasus.

Kuģis: lielā laiva, žurkas.
Kuilis: augļa nodzīšana, sviests.

Kukaiņi: aršana, buršana, cūkas, Ģert-
rudes diena, krāsns, Miķēļa diena, lietus,

pavasaris, ragana, vējš.

Kukaiņu diena: Matīsa diena.

Kulšana: Miķēļa diena, veļu laiks.

Kulšanās: bērns.

Kumelīte (kumeliņi): acu sāpes, ausu

sāpes, caureja, dzemdēšana, krūšu sāpes,
vēders ciets, zobu nākšana.

Kumeļš: atāls, maize, ziemassvētki.

Kungs: apse, balodis, bērna krekls,

diegs, dzimšana, jērs, ledus, pērkons,
piektdiena, sestdiena, slota, stendere.

Kuņģa diena: Tanīsa diena.

Kupenes: ziema.

Kuprs: cūka, saru pēršana.
Kurlmēmums: dzeguze.
Kurlums: bērns, čūska, klausīšanās,

sieva, sikspārnis, uzsaukšana.

Kurmis: aizgavēnis, aršana, čūska,

dārzs, dzērājs, dzirksts, Ģertrūdes diena,

kaps, krītamā vaina, lielā piektdiena,
lieldienā, meita, metenis, Nikolaja diena,

pelnu diena, pūpola svētdiena, snaušana,

sveču diena, upe, ziemassvētki, zīle.

Kurpe: ziemassvētki.

Kustoņi: cilvēks.

Kustoņu diena: Bindus, Ģertrūde, lie-

la piektdiena, pavasara Mara, zaļa ce-

turtdiena.

Kustoņu svētki: Katrīnas diena.

Kutēšana: ceļgali.

Kūja: kārpas, sērmūkslis.

Kūķu diena: tīkls.

Kūlenis: bezdelīga, pērkons.
Kūmas: galds, istabas slaucīšana.

Kāsēšana: pods.
Kūts: ēšana, govs, Jurģis, meitene,

piens, sērmūkslis, šķirgāļi, triju kungu

diena, zirneklis.

Kvēpināšana: bērns, Jāņa diena.

Kvieši: mieži, mīšana, suns, ziemas-

svētki.

Ķ

Ķeizars: triju kungu diena.

Ķērne: krējums.

Ķēve: bēres, brūte, iesvētīšana, saim-

nieks, sieva.

Ķēves piens: garais kāšus.

Ķieģelis: caureja, šķiršana no krūts,

ziepes.
Ķikuts: dievs, putni.

Ķimini: grēmens, mieži.

Ķiploki: apšautums, ausu sāpes, bērns,

ganīšana, krampji, kristīšana, meita, ska-

barga, velns, vistas.

Ķirpis: svētas meitas.

Ķirši: kartupeļi.

Ķīlis: vadzis.

Ķīsis: zvejnieks.

Ķīvītes raibumi: tetera raibumi.

L

Labā puse: acis, ausis, braukšana, ce-

ļošana, kājas, medības, rokas, valgs, vī-

rietis.

Labdaris: zīlnieks.

Labklājība: kalns, mežs, vilciens.

Labība: apiņi, Jēkaba diena, kūķu
diena.

Labība: apiņi, apsējības, atzīdenis, bur-

šana, burvis, cāļi, dievmaize, ieva, Jāņa
diena, Jurģa diena, jūra, koki, kūķa die-

na, kūts, lazda, Mājas kungs, metenis,

Miķēļa diena, paparde, pelnu diena, sar-

ma, sērmūkslis, trešdiena, vārpas, vistas,

ziema.

Labrencis: Jēkabs, pieguļa.
Labrenča diena: sējas laiks, svētku

dienas.

Labs (lēns) cilvēks: ķīsēlis, sieva.

Labums: svētdiena.

Laidars: lielā piektdiena, nātres.

Laika dienas: svētku dienas.

Laika maiņa: gailis, mirons, sēnes.

Laiks, auksts (salts): aitas, aka, atkala,

cielava, cilvēks, cīrulis, gailis, janvāris,
koki, krustdiena, mākoņi, Māras diena,

mēnesis, mirons, ozols, pelnu diena, Pē-

tera krēsla diena, pods, putni, skals, tī-
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Tenis, uguns, ugunsgrēks, upe, vārnas, ve-

ļu laiks, zaldāts, zivis, zīle.

Laiks, labs (jauks): atbalss, cielava, cī-

rulis, dēles, dūmi, dzērves, ēšana, Lab-

renča diena, mākoņi, mežs, mirons, odi,

pūce, saule, sikspārnis, suns, sveču diena,

ugunsgrēks, vilciens, zīle, zvirbuļi.

Laiks, mīksts: circeņi, pīles, skals,

suns, teteri, utis, vārnas, zirgs, zvirbuļi.

Laiks, sauss: ausis, bikses, egle, gailis,
grābeklis, mākoņi, mēnesis, migla, sien-

āzis, sniegs, staipekņi, varavīksna, zir-

neklis.

Laiks, silts: ausis, cilvēks, cīrulis, dze-

guze, dzērve, krustdiena, mākoņi, Māras

diena, mušas, saule, teteri, tītenis, uguns-
grēks, vārnas, veļu laiks, zvirbuļi, žube.

Laiks slikts: atbalss, burvis, cīrulis,

cūka, dēles, dūmi, kaķis, mākoņi, meita,

pīpe, saule, strazds, suns, vārna, viesulis,

zirneklis, zvirbuļi, žagata.
Laime: aitas, atslēga, ausis, āboliņš,

bēres, bļoda, bučošanās, ceļošana, ceļš,

ceriņi, cielava, circeņi, čigāns, čūska, dur-

vis, galds, istabas slaucīšana, izkapts,

jaunsgads, jēri, Jurģa diena, kaķis, kār-

šanās, koki, ķēķis, lieldienā, logs, maz-

gāšanās, māte, medības, mēnesis jauns,

mētelis, mirons, mīšana, mutes mazgāša-

na, nagi, nauda, ogas, pakavs, pātaga,

pirts, puika, putns, sestdiena, siens, sie-

viete, skursteņslaucis, slieksnis, stārks,

suns, svārki, sveicināšana, svētdiena,

trauki, uguns, ūdens, vakars, vanags, var-

des, vāģi, vīrietis, vīrs ar sievu, vītols,

vīzes, ziemassvētki, zirneklis, zirņi, zivis,

zvejnieks.
Laimes brīdis: ceļošana.
Laimes cepurīte: bērns.

Laimes cimdi: bērns.

Laimes krekls: bērns.

Laimes pinka: svētas meitas.

Laimes puķe: Jāņa diena.

Laimes rīkste: lazda.

Laimes stunda: ceļošana.
Laiskums: slinkums.

Laiva: ganīšana.
Lakats: sieva, zobu nākšana.

Lakstīgala: cielaviņa, pieguļa, uguns.
Lamāšanas: biezaputra, cepure, govs,

mušas, prūši.

Lapas: kucēni, mežs, Miķēļa diena,

zveja.

Lapsa: cāļi, ceļošana, kaķis, medības,

sieva, zoslēni.

Lapsenes: bites.

Lapu diena: zirņi.

Lapu mēnesis: maijs.
Lasis: spāri.
Latvietis: bārda, igaunis, leitis.

Laulība: sieviete.

Laume: burvis, Jāņa diena, ragana,
sērmūkslis.

Launaga laiks: bērns.

Launags: dzērves, grābeklis.
Laupītājs: nazis, zivis.

Lauska: jaunsgads.
Lauvas diena: bērns, ganīšana, mati,

teļš.
Lazda: apinis.
Lācis: auzas, bērns, Ģertrūdes diena,

govs, kartupeļi, kūts, lielā piektdiena,

māja, Mārtiņa diena, metenis, mieži, pa-
vasara Māra, sieva, velns, viesulis, vilks,
zirgs.

Lāča miegs: lielā piektdiena.
Lāčauzas: nabags.
Lādēšana: cūka, kaķis, katoļu mācī-

tājs, sivēni, zvans.

Lāpsta: kaps, nauda.

Lecekts: bērns.

Ledus: bizošana, blaktis, cielava, kā-

posti, Matīsa diena, mirons, pērkons,

sniegs, stārks, upe.

Ledus diena: lieldienā.

Leitis: audekls, avots.

Lellis: puika.
Lemesis: Jāņa diena.

Lēcas: vējš, zirņi.

Lēdzirkšņi (Cnicus oleraceus): saru

pēršana.
Lēkme (piekritene): bēres.

Liekais pāris: kāzas.

Liekā miesa: ievainojums.
Lielais alus: precības.
Lielā Māja: mazā Māra, sējas laiks.

Lielā piektā: atzīdenis, bērns, buršana,

burvis, dvēsele, gari, gavēnis, govs, kakla

sāpes, kliedzēji, krauklis, laume, mušas,

ragana, sarkanā vaina, saules nodegums,

sikspārnis, tūkša lapa, Ūdens māte, var-

des, veikalnieks, zaļā ceturta, zveja, zvir-

buļi, žurkas.

Lieldienā: aizgavēnis, audekls, baznīca,

buršana, burvis, februāris, govs, kašķis,
kaula lūzums, klibā diena, kliedzēji,
krekls, metenis, mušas, pērkons, suns,

tetera raibumi, zaļā ceturta, ziemassvētki,

zveja.

Liepa: alus, bērns, Cēlis, dilonis, Jāņa
diena, kārpa, koki, kristīšana, meitene,

piens, pirtīžas, ragana, šūpuļa līksts, zie-

dojamas vietas, ziedošana.

Liesa: cūka, lopi.

Liesaišķis: prievīts.
Lietons: nagi.
Lietus: aka, akmens, alus, Annas die-

na, apauši, asinis, atāls, ausis, avots, bez-

delīgas, bites, bizošana, blaktis, blusas,

cāļi, cilvēks, circeņi, cūka, čakste, debe-



Rādītāji 2237

sis, dubļi, dunduri, egle, februāris, gailis,
gaļa, ganīšana, Gauja, glodena, govs, grā-
beklis, Jāņa diena, kaķis, kaulu sāpes,
kaupiņš, kājas, knišļi, kovārnis, krauklis,
kuilis (putns), Labrenča diena, lielā lai-

va, lieldienā, lija, logs, lopi, marts, mati,
mākoņi, mežs, miegs, migla, mīšana, mū-

ris, mūsas, odi, paeglis, pērkonkaza, pēr-
kons, piektdiena, pirmdiena, pīle, pīpe,
plūmes, putni, pūce, rasa, saknes, salmi,
saule, septiņu brāļu diena, sienāzis, siens,

sikspārnis, skudres, sliekas, snaušana,
stārks, sulas, suns, sveču diena, šņibis,

tabaka, telegrāfs, ūdens, vabules, vakars,

vanags, vardes, varavīksne, vālodze, vā-

rīšana, vārna, vistas, zirgs, zirneklis, zi-

vis, zosis, zvaigznes, zveja, zvirbuļi, ža-

gata, žube.

Lietus laiva: liela laiva.

Lietuvēna krusts: ēde, gulēšana, triju

kungu diena, zaglis, zirgs.
Lietuvēns: dvēsele, gavēnis, govs, jauns-

gads, Jāņa diena, kāju aušana, krusa,

kūķu vakars, lielā piektdiena, lopi, me-

tenis, mēnesis, Miķēļa diena, ragana, stal-

lis, sveču diena, triju kungu diena, va-

kars, velna grābekļi, ziemassvētki, zirgs.
Ligzda: aizgavēnis, lielā piektdiena,

lieldienā.

Linājs: mīšana, zirņi.
Lindraki: brunči.

Lini: aizgavēnis, alksnis, apgāls, atka-

la, bezdelīga, cielava, cīrulis, dzelžu ne-

dēļa, dzirkles, februāris, gavēnis, Ģertrū-
des diena, Jāņa diena, ķikuts, labība, Lab-

renča diena, ledtekas, lieldienā, mazā

Māra, metenis, mīšana, novembris, olas,

paipala, peles, pelnu diena, piektdiena,

pirtīžas, pirts, sarma, stārks, svece, sveču

diena, svētku dienas, šūpošanās, Tanīsa

diena, Urbāns, uzpīlis, valgs, veļu laiks,

zaļā ceturtdiena, ziemassvētki, zirņi, zīle.

Linkaine: mirons.

Lize: ēdamais mērs (bērnu slimība),

Jāņa diena, lietus, maize.

Lībietis: krustdiena, ziemassvētki.

Līdeka: drudzis, dūrēji, dzeltānā vai-

na, laitītājs, velns, zvejnieks.
Līdums: vējš.
Līnis: dzērājs, jikts.
Logs: bērns, došana, meita, pērkons,

saule, ugunsgrēks, utis, zaļā ceturtdiena.

Loks: pamašas, vēži.

Lopi: adata, apcirpšana, atzīdenis,
avots, bezdelīga, bēres, bērns, Bērtuļa
diena, Bindus diena, brīnuma lietas, brū-

te, buršana, ceļš, čūska, dzimšana, gaļa,
gavēnis, gremūkslis, Jurģa diena, kauls,

kāposti, kristīšana, kukaiņi, kurmis, kū-

ķu diena, labība, Laime, Markus diena,

marts, Mājas kungs, Mārtiņa diena, mē-

rīšana, Miķēļa diena, mirējs, mirons, na-

gata, nobrīnīšana, pārdošana, pelnu die-

na, piens, skaitīšana, skaušana, suns

traks, šķirgālis, tirgus, trešdiena, triju
kungu diena, ugunsgrēks, vardes, vārnas,

veļi, veļu laiks, vējš ziemeļa, zaltis, ze-

bieksta, ziemassvētki, zirneklis, zīle.

Lopu slimības: asinszāles, mātere, pe-

lašķi, staipekļi, strutene, zilgalvji.
Lopu utis: skuteles.

Lozbēri: ganīšana.
Lubānas ezers: lielā laiva.

Lupstājs: čūskas, mežs, mēnešziedi.

Lucifers: burvis.

Lūcijas diena: govs, svētku dienas.

Lūpas: bērns, bučošanās, lielā piekt-
diena, meita, mute, piršana, pupas (bie-
zas lūpas), sieva (zaķa lūpas), ūdens,

vistas (zilas lūpas).

V

Ļaunums: brūte, govs, laulība, paris

jaunais, ūdens.

Ļaunā acs: atzīdenis, bērns, govs, pa-

mašas, reņģu vadus, tīkls, vēži, zveja.

Ļaunuma zāles: bērnu slimības.

M

Madalīnas baznīca: govs.

Magone: bēres, mieži.

Maijs (lapu mēnesis): aprilis, dienas

laimīgas un nelaimīgas, janvāris, šķirša-

na no krūts.

Mainīšana: bēres.

Maiss: cuka, dzirksts, kartupeļi, lau-

lāti ļaudis.
Maita: sieva, teļš, žagata.

Maitas kauls: bērnu slimības, cāļi,
kārpas, veļa kauls.

Maize: acu sāpes, aknas, ausu sāpes,
circenis, došana, drudzis, dzīves maiņa,

ēšana, gavēnis, govs, grēmens, gulta,
iesvētīšanas diena, ievainojums, jauns-

gads, Jēkaba diena, Jurģa diena, kārpas,
kristīšana, kūķu diena, lielā piektdiena,

logs, mazgāšanās, meita, metenis, nabags,
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pelnu diena, pirksti, pupas, raugi, rudzi,

sestdiena, sieva, sirdīgs cilvēks, skabarga,
skuteles, sutums, šķiršana no krūts, šū-

puļa līksts, vārpas, vātis, vēdera sāpes,
zārks, ziemassvētki, zirņi, zivis.

Maizes tēvs: rudzi.

Makšķere: Ģertrūdes diena, pakavs.
Makšķerēšana: baznīca, maize.

Maldīšanās: burvis, gailis, ieskāšana,

lietuvēns, nieri, siļķes, velns.

Maldu uguns: spīgainis.
Maldu zāle: maldīšanās.

Malka: aprilis, sieviete.

Malšana: gavēnis, Miķēļa diena, piekt-

diena, piekts vakars.

Manta: aitas, atzīdenis, ceturtdiena,

jēri, robeža, šūpuļa līksts.

Mantāšana: bērns, lopi.
Marts: februāris, dienas laimīgas un

nelaimīgas, egle, janvāris.
Masalas: lēcenes.

Mataukla: mirons.

Mati: acis, bārda, bērns, cilvēks gudrs,

dadzis, dzemdēšana, dzemdētāja, gavēnis,

lielā piektdiena, liesa, meitene, metenis,

pelnu diena, saru pēršana, sieva, sma-

dzenes, sveču diena, veļu laiks, vīrietis,

zaļā ceturtdiena.

Matiņu diena: Ģertrūdes diena.

Mauka: nabas saite.

Mazā Māra: krustdiena, sejas laiks.

Mazgāšanās: bērns, Māras diena, mci-

tene, puika, sestdiena.

Mācīšanās: ēšana.

Mācītājs: baznīca, bērns, ceļošana, dvē-

sele, kārpas, klusēšana, runāšana.

Māja: čūska, žurka.

Mājas kungs (dievs, gars, bogs, vecī-

tis, vecainis, saukts arī Cēlis un Bēlisļ:
Mārtiņa diena, Miķēļa diena, pirtīžas, pū-

ķis, ziemassvētki.

Mākoņi: auzas, ganīšana, kartupeļi,

lietus, lini, suns traks.

Māli: blaktis, kašķis, kau-

lu sāpes, skuteles, sviests, tūkšķis, zārks.

Mārgrietas diena: pērkons.

Mārrutki: lielā piektdiena, mēnešziedi.

Māršu diena: pavasara Māra.

Mārtiņa diena: klēts, lācis, Mājas

kungs, svētku dienas, veļi.

Mārtiņš: Katrīna.

Māra: apse, asinis, dzemdēšana, Laima,

mazā Māra, pavasaris, piektdiena, piekts-
vakars, pirtīžas, pirts, sveču diena, šū-

puļa līksts, vītols.

Māras diena: krustdiena, liela Mara,

mazā Māra, pavasara Māra.

Māras pinka: Laimes pinka, svētas

meitas.

Māsa: brālis.

Māte: bērns, bērzs, gavilēšana, iešana,
istabas slaucīšana, krāsns, maize, mīšana,
pirts, tēvs, vabules.

Māte (uterus): dzemdēšana.

Mātes saknītes: trūkums.

Mātes zīmes: neaiztiekamas lietas, sie-

va, uguns vaina.

Māži: lielā piektdiena, pakavs.
Medība: vējš.
Mednieks: alus, dievmaize, lielā piekt-

diena, sieviete, zaļā ceturtdiena.

Medus: acu sāpes, bērns, kakla sāpes,
kāšus, krūšu guļa, mirējs, rutki, suns

traks, zaļā ceturtdiena, zobu nākšana.

Meijas: meita.

Meita: abra, aita, deguns, grābeklis,

ieēdināšana, īkstis, kauss, krustdiena,

kutēšana, kūmas, maize, nagi, priekšauts,

rokas, saimnieks, sēdēšana, slieksnis, sve-

ču diena, Tanīsa diena, vilks, zods.

Meitene: bērns, dzemdēšana, dzemdē-

tāja, kāzas, kopošanās, otra puse, pāris

jaunais, puika, saule, sieva, šķiršana no

krūts.

Meitu tirgi: atlaidās.

Melderis: Mārtiņa diena.

Melnais vīrs: velns.

Melna grāmata: burvis, dvēsele.

Melnenes (Vaccinium mvrtillus): caur-

eja, vēdera sāpes.

Melnie graudi: mirējs, sējas laiks, sē-

jējs.
Melošana: ausis, čukstēšana, lieldienā,

mēle, netīrumi, olas, šķāvi, viesis.

Menca: čakste.

Metenis: biezputras diena, Jāņa diena,

Katrīnas diena, pelnu diena, saule, veļi.

Meteņa mēnesis: sveču mēnesis.

Mezgls: diegs, dzemdēšana, dzirksts,

ganīšana, kāju aušana, kārpas, mirons,

zeķe.
Meža māte: bēres, Krūma māte, mal-

dīšanās, šūpuļa līksts.

Meža Mikus: sēnes.

Meža mirtes: ziemcieši.

Meža sargs: biszāles, koki.

Mežs: svētku dienas, svilpošana

Mēdīšana: gavēnis.
Mēle: aprunāšana, bērns, cuka, melo-

šana, uguns.

Mēmums: bērns, gaudenums, lādēšana,

maize, mēdīšana, noslēpums, putni.
Mēnesis: auzas, kārpas, kvieši, Piena

māte, ragana, saule, sieviete, svētdiena,

teļi, vistas, zobu sāpes, zosis.

Mēnesis, augošs: cūka, mati, teļš, zirņi.

Mēnesis, jauns: aita, apiņi, audekls,

aukla, auzas, āboliņš, baļķi, barda, bērzs,

cīrulis, darbs, diegs, drēbes, dzijas, egle,
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ēka, gaļa, ganīšana, govs, ievainojums,
jumts, kartupeļi, kāju aušana, kāposti,
kaši, koki, kopošanās, krāsošana, krū-

mi, labība, laulība, līdums, logs, loks,
lopi, mati, meitene, puisis, puķes, sapnis,
sausserdis, sēta, siens, sivēni, sīpoli, sku-

ju koki, šķiršana no krūts, teteris, upe,

vadzis, valgs, velna sūds, vērpšana, vētra,

zeme, ziemassvētki, zirņi.
Mēnesis, pilns: augļu koki, auzas, baļķi,

cūka, ēka, lopi, mieži, ritenis, rudzi, sku-

ju koki, šķiršana no krūts, vēži, ziepes,
zirņi.

Mēnesis, tukšs: cūka, ola, vēži.
Mēnesis, vecs: apse, atvases, audekls,

auzas, baļķis, cērmes, cirvis, cīrulis, cūka,

drēbes, dzijas, dzimšana, dzirksts, ecēšas,
ēde, ēka, govs, griķi, gulta, ģipsdeķis, ie-

vainojums, jumts, kartupeļi, kažoks, kā-

ju aušana, kāļi, kāposti, koki, kopošanās,

krāsošana, kuilis, kukaiņi, lapu koki, lī-

dums, loks, lopi, maiss, meitene, mieži,
nītis, papuve, pinekļu griešana, pirts, plē-
sums, putraimi, rati, rāmīšana, rudzi, sak-

nes, sausviedis, sieviete, sīpoli, skuju koki,
skurstenis, slota, spārnu ciršana, spilvens,
suseklis, šķiršana no krūts, teteris, tīkls,

vadzis, valgs, velēšanās, vērsis, zābaki,
zeme, ziemassvētki, zirgs, zirņi.

Mēnešsērdzība: mēnesis.

Mēnešziedi: asie ašķi, bebra pauti,

govs, kāposti, lauka dievkociņi, šķiršana
no krūts, vīrs, ziepes.

Mēris: astes zvaigzne, augļi, buršana,

kāvi, lopi, saule, zvaigznes.
Mērīšana: buršana, dilstamais mērs,

ganīšana, govs, sieva.

Mērkaķis: sieva.

Mēru puķes: kašķis, krūšu guļa.
Mēslājs: mēsliena, skaidienā.

Mēsli: dzīvoklis, Jurģa diena, kūmas,
lielā piektdiena, putni, ziemassvētki.

Mēslu bāba: bērns.

Mēslu māte: aita, metenis.

Mēšļi: bēres.

Mētelis: cepure, kažoks.

Mētra: bīšanās, burvis.

Mice: mirons.

Miedzīgs cilvēks: baznīca, palags.

Miegs: aizgulēts piens, bērns, ceļošana,

jaunsgads, kaķis, lakstīgala, lieldienā,

miega puķes, otra puse, pavasara Māra,

rauguļi, rumelēšanās, stārks, svētdiena,

vālodze, zaļā ceturtdiena.

Mielošana: ganīšana.
Miers: triju kungu diena.

Miesa, plika: kāposti, ragana, vilkata,

zirņi.
Miets: bailes, burkāni, deguns, gultā

mīšana, Jurģa diena, lēkme, velns.

Mieturis: abra.

Miezis acī: vistas.

Mieži: aizgavēnis, alksnis, Andreja die-

na, apiņi, arājs, ābele, bēres, ceļš, ceriņš,
cielava, cimdi, drudzis, dzeltānā vaina,
egle, gailis, gavēnis, grieze, griķi, Jēkaba

diena, lazda, ledtekas, lieldienā, Markus

diena, metenis, mežs, miezis acī, paeglis,
pērkons, priede, rieksti, sērmūkslis, sku-

jas, sveču diena, Tanīsa diena, varžu

kurkuļi, zeme, ziemassvētki, zirņi, zivis,

zveja.

Migla: ausis, griķi, marts, mākoņi.
Miklava diena: Niklāva diena.

Miķēlis: debesu grāmata, Jēkābs, lie-

tuvēns.

Miķēļa diena: alus, bezdelīgas, dzelžu

nedēļa, dzērves, egļu nedēļa, Jurģa diena,
Jumis, Labrenča diena, lielā piektdiena,
lopi, lūpas, peles, rudenāji, sivēni, suvek-

sis, svētku dienas, veļu laiks, žīdi, žurkas.

Mirējs: veļu utis.

Miroņa vaina: mirons.

Mirons: bezmēns, bērnu slimības, blak-

tis, brīnuma lieta, cūka, čigāns, dzērājs,

dzirksts, grāmata, kakla sāpes, kapsēta,

kāposti, kārpa, koki, kukaiņi, ķeve, la-

bība, maize, mēsli, pirts, plinte, prūši,

sestdiena, sēšana, skals, suns, svilpošana,

trauki, veļa kauls, veļu utis, zaglis, zag-
šana, zīle, zobu sāpes.

Miršana: acis, apogs, aršana, aukla,

ābele, baļķis, beņķis, bēres, bērns, bērzs,

bilde, bībele, ceļošana, cimdi, circeņi, cū-

ka, debesbraukšanas diena, deguns, drē-

bes, durvis, dzeguze, dzenis, dzērves, ēša-

na, gailis, glāze, glodene, grīda, gulta,

istaba, jaunsgads, kaps, kapsēta, kājas,

kāzas, klaudzināšana, kokgrauzis, koki,

krauklis, krāsns, krekls, kuģis, kurmis,

ķirpis, ķirši, labība, laiks slikts, lampa,

lācis, lini, logs, lopi, maiss, maize, māja,

mācītājs, māte, mēnesis, mirons, mirte,

nazis, pagalms, palags, pastalas, pateik-

šana, pirksts, priede, pulkstens, putniņš,

pūce, rāpošana, Rīga, rokas, rudzi, sar-

ma, saukšana, saule, sēšana, skals, sku-

jas, skurstenis, slieksnis, slimība, sniegs,

stārks, sveces, šūpulis, šūpuļa līksts, trīs-

padsmit, uguns, uzacis, ūpis, vaiņags,

vardes, vabulītes, vārdotājs, vārna, vā-

vere, vējš, vistas, zebieksta, zeķes, zie-

massvētki, zirgs, zīle, zīlīte, zobi.

Mirtes: mati.

Mīčaulas: vistas.

Mīklas: bluķa vakars, cūka, Mārtiņa

diena, veļu laiks.

Mīlestība: nagi, rieksti, vīrietis.
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Mīlēšana: ass, ausis, bārda, bikses, bu-

čošanās, ceļgali, deguns, mati, šķavi, treš-

diena.

Mīlakais,-ā: čūska, dzeršana, matadata,

priekšauts.

Mīstīklas: Jurģa diena.

Mīšana: acu sāpes, bīšanās, ceļošana,

ceļš, dūmi, govs, kristīšana, linājs, pelni,

pirts, siens, sieva, skaidienā, skals, slota,

smēķēšana.

Mīzali: acu sāpes, ausu sāpes, bērns,

dilons, dzērājs, kašķis, skostes.

Mīzenes: kuts.

Mozus: melnā grāmata.
Muca: vāverāji.

Mugura: bezdelīga, kalps, kaulenes,
maize, nieri, pods, sieva, šūpuļa līksts.

Murgi: dvēsele, galvas sukāšana, gulta.

Mušas: aršana, gavēnis, Ģertrūdes die-

na, Jāņa diena, kustoņu diena, lielā piekt-
diena, lieldienā, lopi, pavasara Māra, pa-

vasaris, pelnu diena, ragana, Vītus diena,
zaļā ceturtdiena, ziemassvētki.

Mute: brunči, slaucene.

Mutes mazgāšana: ģīmja mazgāšana.
Mutes raudzīšana: kakla lūzums.

Mutes smirdēšana: dzeguze, puputis,
sieva, velēšanās.

Mutslaucis: zārks.

Muzikanti: circeņi.

Mūrguļa: saule.

Mūrītis: zeķes.
Mūžs: dzīve.

Mūžs, ilgs: galvas sukāšana.

N

Naba: bērns, caureja, ieēdināšana,

krampji, krītamā vaina, meitene.

Nabadzība: kažoks, nazis, pirts, saule,

sīpoli, šūpulis.

Nabaga kumoss: maize.

Nabags: badabedre, buršana, kārpas,
kristīšana, roka, telēķis.

Nagata: zirgs.

Nagi: bērns, ceturtdiena, cilvēks, dru-

dzis, mati, piektdiena, pirksti, slimība,
svētdiena.

Nagla: bēres, mirons, zārks.

Naids: adata, atslēga, cūka, dūmi, efejs,

Jurģa diena, kaķis, laulāti ļaudis, mācī-

tājs, pērkons, sāls, siens, uguns, velēša-

nās, vēstule.

Naktspamašas: lietuvēns, notikumi, pa-
mašas.

Naktspamašu zāles: naktsskātes.

Naktsskātes (Solanum nigrum) (nakts-

pamašas) : bērns, bērnu slimības, nakts-

pamašas, notikumi.

Nauda: augons, bērns, cūka, čūska,
čūska baltā, delna, drēbes, dzeguze, gal-

vas sukāšana, istabas slaucīšana, izkār-

nīšanās, jaunsgads, kabata, kāju aušana,

kārpas, kristīšana, maks, medus, mēne-

sis jauns, naba, otra puse, pērkons, piekt-
diena, pirmdiena, pirtīžas, rieksti, roka,

sikspārnis, sīpoli, smēķēšana, spīgainis,

stārks, suns, šķiršana no krūts, šūpulis,

šūpuļa līksts, utis, zagšana, zārks, zirgs,

zirneklis, zirņi, zobu nākšana, žīds.

Nazis: bērns, brūte, cirvis, čūska, dā-

vināšana, ēšana, grēmens, kaķis, lietuvēns,

maize, piektdiena, piens, pirmdiena, puns,

runcis, sasitums, sēnes, svētdiena, šķir-

šana no krūts, šūšana, velns, vēstule, vie-

sulis, vīrs ar sievu, zivis.

Nažu dancinašana: lieldienā.

Nātre, sevišķi lielā (Urtica dioica) :

Jāņa diena, jikts, kaulu sāpes, kāposti,

kāšus, kūts, lietuvēns, mirons, sikspārnis,
vēži, zāļu diena.

Nātre, baltā: menešziedi.

Nāve: baltais Jākups, bezdelīgas, bez-

rocis, bērns, ceļošana, drebuļi, drēbes,

durvis, ēšana, jaunsgads, laulības, mezgls,

mēnešziedi, nazis, slimnieks, suns, ziemas-

svētki, zirgs.
Nāves cimdi: balti cimdi, bērns.

Nāves putni: apogs, dzeguze, krauklis,

pūce, ūpis.
Neaizmirstele: ieēdināšana.

Nedēfa: bērns, zirņi.

Negaiss: cāļi, zvirbuļi.

Neizdodamais dālderis: jaunsgads.

Nelaime: aprilis, bēres, bilde, brauk-

šana, brūte, bučošanās, ceļošana, ceļš,

ceriņi, cielaviņa, čūska, dūmi, dzelzs sa-

rūsējusi, gaļa, jaunsgads, kaķis, kāpšana,

kāzas, krauklis, krievu mācītājs, krišana,

laiks auksts, laulības, lieldienā, lietus,

lopi, mēnešziedi, mirons, nauda, piekt-

diena, putni, pūce, sieviete, smiešana,

spieģelis, stārks, suns, ugunsgrēks, utis,

ūdens, ūpis, vārna, vāvere, vezums, vista,

zaķis, zirņi, zīle, zvaigzne, zvirbuļi, žaga-

ta, žurkas.

Nepatikšanas: ceļošana, cūka, danco-

šana, kājas, meitene, sieviete.

Nesieni: māte, sieva, valgs, vēdera sā-

pes.
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Nezāles: aršana, gavēnis, ravēšana, sē-

šana.

Niezēšana: acis, ausis, ceļgali, deguns,
delna, galva, kājas, kāju locītavas, krūtis,
kule, k ... ~ lūpas, mēle, mugura, mute,

pakaļa, papēdis, penis, piere, pirksts, ro-

kas, uzacis, ūdens, vagina, vaigi, vēders,
zods.

Niklāva diena (6. decembrī): svētku

dienas.

Nīkšana: delamais.

Nobīlis: bērnu slimības, bīšanās.

Nobrīnošana: bērns, bērnu slimības,

lops, velns.

Nodegšana: saules nodegums, sulas,

zaļā ceturtdiena, ziepenes.
Nodegulis: burvis.

Norags: caurdure.

Nosalšana: papardes.
Nosēšana: atsēšana.

Nosprēgājums: ūdens.

Novakare: saules pakāpi.
Novembris: dienas laimīgas un nelai-

migas.
Noziedznieks: uzacis.

o

Ods, lielais: mīklu tēviņš.
Odi: čūska, Jāņa diena, Jēkaba diena,

lieldienā, maijs, metenis, mīklu tēviņš,
mušas.

Odze: čūska sarkanā.

Ogas: aprilis, marts, metenis, pavasara

Māra, sieva, sveču diena, triju kungu
diena.

Ogles: caureja, cilvēks, krekls, kristī-

šana, māte, puisis, veļu laiks.

Ogotājs: sēņotājs.

Ogulājs: augļu koks.

Oktobris: dienas laimīgas un nelaimī-

gas.
Olas: buršana, burvis, ieēdināšana, krū-

šu sāpes, kvieši, lieldienā, zagšana, zirgs

Olekts: vilks

Osis: koki, krusts, mieži.

Otardiena: aitas, aizšķaudīšana, au-

dekls, bērns, darbs, dienas laimīgas, ga-
nīšana, kustoņu dienas, labība, pirmdie-
na, precības, pupas, rudzi, sapņi, šķavi.

Otra puse: bērns, dzērājs, krītamā vai-

na, sieva.

Ozols: asins kaite, bēres, bērns, blusas,

caureja, galvas sāpes, sieva, Jāņa diena,

koki, krītamā vaina, kulšana, meža sargs,

mēnešziedi, Miķēļa diena, osis, pērkons,

pirtīžas, puika, pupas, ragana, sarkanā

vaina, šūpuļa līksts, velns, vītols, ziedo-

šana.

p

Pabērzis: kašķis.
Padoms: kauss.

Paduse: ieēdināšana, kristīšana, sieva.

Paeglis: auzas, bēres, bīšanās, caur-

dure, drudzis, Jāņa diena, krusts, krūšu

sāpes, mieži, nieru vaina, pērkons, sma-

ka mutē, zirņi.

Pagasta mešana: kāzas.

Paganu svētdiena: triju kungu diena.

Pagrabs: meitene.

Paipala: grieze.

Pakala: nelaime.

Pakausis, pliks: krējums.

Pakavs: bērns, nazis, slieksnis, tīkls,

ziepes.
Pakrūtes sāpes: deviņu vīru zieds.

Palags: marts, mirons.

Palaidnīgs cilvēks: cepure, sviedri.

Pali: plūdi.
Pamaša: naktspamašas, notikumi.

Panāksni: papēdis.

Paparde: jaunsgads, Jāņa diena.

Papēdis: bērns, meita, mirons.

Papīrs: ēde, galds, jaunsgads, maize,
roze.

Papuve: zeme.

Paradīze: cilvēks, jaunsgads, suns.

Parādi: cepure, kristīšana, palags, sest-

diena, sēdēšana, sieks, slieksnis.

Parādnieks: svētdiena.

Pasiržu celšana: sastaipīšanās.

Paspārne: gultā mīšana, sieva.

Pastaiņi: brunči.

Pastalas: aukla, krākšana, lietus, mi-

rons, nagi, piektdiena, piekts vakars, ra-

ganas vēmekli.

Pastara diena: adata, bēres, gulta,

kaps, kaķis, mati, metenis, mēdīšana, na-

gi, rauši, svētdiena, tārpi.
Pasvētdiena: svētku dienas.

Pašnāvība: pūce.

Pateikšana: adata, āboli, ēšana, gaļa,

ieskāšana, kaķis, maize, miršana, nagi,
nazis, puķes, raugs, sāls, skaušana, uguns,

vārdotājs, zāles.

Patiesība: šķavi.
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Pauri: veļu laiks

Pavards: gaļa.
Pavasaris: kaķis, lapas, šķiršana no

krūts, teteri.

Pavasaris, auksts: cīrulis.

Pavasaris, silts: cīrulis.

Pavasaris, slapjš: maijvabules.
Pavasara Māra: cāļi, Labrenča diena,

Mārtiņa diena, pavasaris, sveču diena,
zobu sāpes.

Pavārnīca: cūka.

Pažags: slota.

Paradu meitas: kazas.

Pārdošana: govs, labība, nauda, zirgs.
Pāris, laulāts: krauklis, maize.

Parkaļķis: kakla sāpes.

Pārmešanās: ilksis.

Pārkāpšana: ceļošana, ceļš, gurķi, kā-

posti, kāši, lize, maize, sieva (grūtniece),
skals, slota.

Pārraušanas: saraustīšanas.

Pārsēšana: atsēšana.

Pārsvētki: svētku dienas.

Pātaga: čūska, ganīšana, kaķis, peles,
ragana, žurkas.

Pātari: maize, priekšauts, zirņi.
Pelašķi: kāšus, krūšu sāpes, saraustī-

šanās, zobu sāpes.
Peldēšana: pelnu diena, ūdens, Ūdens-

māte.

Pele (ada ar spalvu uz cilvēka miesas):
sieva.

Peles: arkls, augons, aušana, bēres,

bērns, bluķa vakars, cāļi, dvēsele, dzē-

rājs, ēšana, iedzirdīšana, ieēdināšana,
Ģertrūdes diena, Jurģa diena, kartupeļi,
klēts, kuģis, kūts, labība, lielā piektdiena,
maize, metenis, Miķēļa diena, pagrabs,

pavasara Māra, ragana, salmi, sēšana,

siens, truši, vēdera sāpes, zaglis, zobi,

žurkas.

Pelēkā stunda: saules pakāpi.
Pelni: augļa nodzīšana, burvis, caur-

eja, cilvēks, cūka, gavēnis, Jurģa diena,

kašķis, kristīšana, pastalas, pūpolu svēt-

diena, salmi, sivēns.

Pelnu diena: galvas sukāšana, Jurģa

diena, kāposti, metenis.

Pelu diena: aizgavēnis, svētku dienas.

Penis: roze, vagina.

Pestītājs: alksnis, apse, līdaka, niedres,

sērmūkslis, skals, sveču diena, ziemas-

svētki, zivis.

Pēdas, ļaunas: lamāšanas, pinekļu grie-
šana.

Pēriens: lakats.

Pēriens: aizrīšanās, bikses, drēbes, mai-

ze, mugura, olas, pakaļa, pērkona kaziņa,

pogas, stārks, suns, svārki, tutiņš, zeķes.
Pērkona diena: Pētera diena.

Pērkona lode: ugunsvātis.
Pērkoni: mieži.

Pērkons: Agatas diena, apinis, āboliņš,
bezdelīgas, cūkas, čurkstes, ezers, ēka,
galvas sāpes, galvas sukāšana, ieva, jan-
vāris, jaunsgads, Jurģa diena, jūnijs, kār-

pas, klusā nedēļa, koki, krustdiena, Lab-
rencis, laiks karsts, lādēšana, lieldienā,
lietuvēns, marts, mākoņi, mežs, mirons,
odi, ozols, pasvētdiena, Pētera diena,
piektdiena, piekts vakars, pīles, pūpolu
svētdiena, rudzi, saule, sēdēšana, sien-
āzis, skudres, sniegs, suns, sveču diena,
ūdens, velns, vēži, zobi.

Pēršana: pūpolu svētdiena, speķis,
sviests.

Pēršanas: driģenes.

Pēteris: augusts, peldēšana, plikgalvis,
tīkls, žagata.

Pētersīli: augļa nodzīšana.

Pētera diena: Annas diena, dzeguze,
Jāņa diena, Jurģa diena, peldēšana, ru-

dzi, slota.

Piegula: Jāņa diena, Jurģa diena, ķī-
vīte, Labrencis, lakstīgala, sloka, strazds,
Ūsiņš.

Pieguļas māte: vasaras svētki.

Piekritene: lēkme.

Piekts vakars: bērns, bērnu slimības,

buršana, circeņi, delamais, dilstamais

mērs, dzirksts, garais kāšus, krampji, lī-

ķa vātis, mirons, prūši, svētku dienas,

veļu laiks.

Piektdiena: aitas, aizšķaudīšana, au-

dekls, burvis, circeņi, cūka, dienas nelai-

mīgas, dilstamais mērs, dzīves maiņa, dzī-

voklis, ēka, gaļa, galvas sukāšana, ganī-
šana, gavēnis, govs, Ģertrūdes diena, kap-
sēta, kaupiņš, kāļi, kristības, kustoņu die-

nas, lielā piektā, lietus, lini, lopi, maize,
metenis, nagi, pirmdiena, pupas, pūrs,
ragana, sapņi, sīpoli, spilvens, šķavi,

valgs, vārnas, veļi, zirņi.
Piena mate: zaltis.

Piena mēnesis: lini.

Pienenes (Taraxacum officinale): kar-

pas, mieži, vēdera sāpes.
Pieneži: Jāņa diena.

Piens: acu sāpes, cērmes, ēdiens, ganī-
šana, gavēnis, kaupiņi, Labrenča diena,

laume, mieži, mirējs, ozols, pienene, raga-

na, sējas laiks, sniegs, ūdrājas, vardes,

zaļā ceturtdiena.

Piepe: bites.

Piepūšamie vārdi: vārdotājs.
Piesta: kaķis, suns.

Piķis: vātis.

Pilsēta: tirgus.
Pinekļa ciršana: sieva.
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Pinekls: bērns, cūka, čūska, kumeļš,

piektdiena, pinekļu griešana, precēšanās,
vēdera sāpes.

Pipari: ausu sāpes, ganīšana, izmežģī-

jums, tūpļa nosišana.

Pirksta atskabargas: krekls, mīšana.

Pirksti: bērns, brūte, nagi.
Pirmdiena: aizšķaudīšana, apinis, ābe-

le, bērns, burkāni, darbs, dienas nelaimī-

gas, ganīšana, kapsēta, kustoņu dienas,

pupas, raudāšana, rudzi, sīpoli, šķavi, ve-

ļu laiks, zirņi.

Pirmpiens: cielaviņa, Jāņa diena.

Pirts: driģenes, dzemdēšana, dzemdē-

tāja, govs, jaunsgads, kucēns, meitene,

sieva, vakarēšana, vasarassvētki, veļi, ve-

ļu laiks, zobu nākšana, zobu sāpes.

Pirtsmāte: dzemdēšana, pirts.

Pīlādzis, pīlenis, pīleņģis: sērmūkslis.

Pīles: marts, zosis.

Pīlēni: cāļi.

Pīpe: bēres, bērns, zārks.

Pīrāgi: maize.

Plaudis: sērmūkslis.

Plaušas: cuka, dilonis, sulas.

Plācenis: maize.

Plāksteris: augons.
Pleci: sieva.

Plene (Weichselzopf, kojitvh ): Māras

pinka, zaķa pinekls.
Plēnītes: dzimšana.

Plēsums: zeme, ziemassvētki.

Plēšanās: alus, biezaputra, ēšana, govs.
Pliens: vilks.

Plikgalvis: putenis, sieva, sniegs.
Pliks cilvēks: avots, buršana, burvis,

drudzis, Jāņa diena, kāposti, lēpes, miro-

ņu dancis, zirņi.

Plinte: bēres, burvis, čūska, dievmaize,

gavēnis, nešļavas, ragana, sikspārnis, zvir-

buļi.

Plūdi: āboliņš, bērzs, egle, kaķis, le-

dus, mīzenes, pavasaris, rudens, sniegs,

upe.

Plūkšanās: plēšanas.
Plūmes: ķirši.
Pļaušana: govs, jumis, meita, saim-

nieks, sestdiena, sēšana.

Pļava: čūska, govs, izkapts, Jurģa die-

na, maize, siens.

Pļāpāšana: balta maize, bērns, piede-

gas, pirtīžas, plaušas, plācenis, pods, put-
ra, sieva, zaglis.

Pļāpīgs cilvēks: bērns, cūka, kauss, ža-

gata.

Pods: aka, arājs, govs, Jurģis, klim-

pas, pērkons, stīpa.

Pogas: aizmāršība, dzemdētajā, pirts.

Polija: pērkons.

Polis: barda, bērns, latvietis.

Prāts: grāmata.

Precēšanās: Andreja diena, apavs, api-
nis, ābele, bērzs, cepure, dzeguze, efejs,

ēšana, istabas slaucīšana, jaunsgads,

kauss, kūmas, lielā piektdiena, maize,
meita, meitene, metenis, mēnešziedi, Mi-

ķēlis, otra puse, pātaga, pods, sērmūkslis,
siens, skals, spļaudīšana, stārks, sveicinā-

šana, šūšana, vāvere, zaļā ceturtdiena,

zeķes, zīle, zvaigznes.
Precinieks: slieksnis, suns, vilks.

Priecāšanās: mutslaucis, raudāšana.

Priede: baušļaks, bēres, bērzs, koki,
lietus, mieži, pirtīžas.

Prieks: brālis, drēbes, mazgāšanas,
raudāšana, uzacis, zirneklis.

Priekšauts: sieva.

Prievīti: kājas.
Prūši: čūska, ēka, Jurģa diena, kakls,

lielā piektdiena, mirons, pavasara Māra,

žults.

Pudele: raganas vēmekli.

Puguļi: jaunsgads.
Puika: dzemdēšana, dzemdētāja, kā-

zas, kopošanās, kristīšana, meitene, pāris

jaunais, pirksti, rauguļi, sieva, šķiršana
no krūts.

Puisis: buršana, ieēdināšana, krustdie-

na, kutēšana, maize, meita, roka, skals,

stārks, suns, Tanīss.

Puķes: bērns, kaps, kapsēta, krustdie-

na, meita, otra puse, saknes, svētdiena.

Pulkstens: augons, bērns, zirgs.

Pupas: bēres, ganīšana, griķi, Ģertrū-
des diena, Jāņa diena, kārpas, kristīšana,

mēnešziedi, puputis, raža slikta, sveču

diena, vējš, zirņi.

Pupi: cuka, maize, piesta, vīrietis.

Purns: cuka.

Purvs: šūpuļa līksts.

Pusdiena: bērns, mati, nazis.

Pusnakts: mati, pulkstens.
Putenis: bites, irbes, kaķis, lieldienā,

mēnesis, sivēni, sniedze, sniegs, stērste,

strazds, suns, vasara, vārnas, vistas, zi-

bens, ziemassvētki, zīlīte, zvirbulis.

Putna kumoss (dzeguzes kumoss): dze-

guze.

Putna vaina: spārnu ciršana.

Putni: atspole, kaņepes, kvieši, labība,

lieldienā, mati, Māras diena, metenis,

reņģes, sēšana, sieva, spilvens, sumpurņi,

vārds, viņa saule, zaļā ceturtdiena, zie-

meļa vējš.
Putnu cefS: jaunsgads.
Putnu valoda: čūska.

Putra: aizgavēnis, audekls, bēres, gri-

ķi, sveču diena.

Putraimi: milti, priekšauts, sieva.
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Pūce: burvis, cāļi, dvēsele, nelaime,

putni, stallis, ūpis, zirgs.
Pūķis: buršana, labība, Labrenča die-

na, maize, rudzi, slieksnis, uguns.
Pūpēdis: blaktis, sutums, vasaras vai-

na.

Pūpoli: zaļā ceturtdiena.

Pūrs (brūtes): šūšana.

Pūrs (mērs): sēdēšana, sieks.

Pūšana: piens, uguns.
Pūšļaki: pesteļi.
Pūšļotājs: vārdotājs.

R

Radi: mati.

Ragana: aita, apse, baznīca, burvis, ga-

vēnis, govs, Jāņa diena, Jurģa diena, kūts,

laiks slikts, laume, lācis, lielā piektdiena,
lietuvēns, Miķēļa diena, nātres, pastalas,
pērkons, piens, pirmpiens, putenis, saule,

sērmūkslis, skuteles, sniegs, velns, viesu-

lis, zaļā ceturtdiena, zāļu diena, žagatas.

Raganu spalvas: cāļi.

Ragavas: bēres, Māras diena, valgs, vā-

ģi, ziemassvētki.

Ragi: bizošana, Jurģa diena, kazas,

piekts vakars, piens, raganas vēmekli.

Raizes: bēdas.

Rakstīšana: cūka.

Rakšana: bērzs, egle, raudāšana, sest-

diena.

Rasa: bites, kašķis, lieldienā, maijs.
Raskrētes fDrosera rotundifolia): acu

sāpes.
Ratiņš: aita.

Ratu smēri (arī vāģu jeb eņģelīšu smē-

ri) : kašķis.
Rauda: zvejnieks.

Raudāšana: acis, bērns, dziedāšana,
kauss, kāju aušana, kristīšana, meita, mut-

slaucis, nazis, rīts, siens, sieva, smiešana,
suns, šķavi, vaigi.

Raude: dzeltānā vaina.

Raugs: augļa nodzīšana.

Rauguļi: bērns, māte.

Raža, laba: aitas, aprilis, aršana, bērzs,
ceļš, cielava, dzeguze, dzērves, ezers, feb-

ruāris, galds, govs, janvāris, jaunsgads,

Jāņa diena, jūnijs, koks, Labrenča diena,

lapas, lieldienā, lūdzamā diena, maijs,
marts, novembris, osis, ozols, pelnu diena,
pērkons, purenis, putni, rudzi, sarma, sēr-

mūkslis, sniegs, stārks, sveču diena, Ta-

nīsa diena, Urbāna diena, vabules, vardes,
vasara, veļu laiks, Vītus diena, zaķis, zie-

massvētki, zivs.

Raža, slikta: alksnis, augļi, cielava, cī-

rulis, dzeguze, ezers, jaunsgads, Jurģa die-

na, ledus, marts, pērkons, pupas, sēnes,

sniegs, stārks, sveču diena, ūpis, vējš,

ziemassvētki, zvaigznes.
Rāceņi: Jāņa diena, kartupeļi, lēcenes.

sieva, svētdiena, vējš.
Rāmīšana: kuilis, sivēni.

Rāpaēlis: lietuvēns.

Reņģes: gaiss, Ģertrūdes diena, jūra,
mušas, vardes.

Riebējs: vārdotājs.
Rieksti: Annas diena, Jēkaba diena,

sieva.

Rija: kulšana, Labrenča diena, Uguns-
māte.

Rijnieks: velns.

Ripošana: vasarassvētki.

Ritenis: zirgs.
Rīga: baušļi, govs, pakaļa, pērkons, ra-

gana, sāls, stallis, zīlēšana, žagata.
Rīkste: gans, pelnu diena.

Rīšu māte: Vīkala.

Rita puse: ēka.

Rīts: bērns.

Rokas: delna, ēdiens, kaps, meita, svei-

cināšana, velēšanās.

Roku trīcēšana: nabags.
Roze: Jāņa diena, otra puse.
Roze (slimība): bīšanās, burvis, dzem-

dēšana, ieva, lietuvēns, mirons, sieva,
tārpi.

Rubenis: teteris.

Rudens: Bērtuļa diena, pavasara Māra,

pavasaris, sniegs.
Rudens Māra: mazā Māra.
Rudens, auksts: bezdelīga, cāļi, dzeguze,

koki, lakstīgala, virši.

Rudens, silts: dzeguze, dzērves, koki,
maijs, Māras diena, rudzi.

Rudens, slapjš: Annas diena, maijva-
bules.

Rudens svētki: Miķēļa diena.

Rudzi: aitas, akna, atāls, bezdelīga, Bēr-

tuļa diena, bērza sulas, bites, brūklenes,
cielaviņa, cūka, dzelžu nedēļa, dzērvenes,

egle, galds, grieze, ieva, jaunsgads, Jāņa
diena, Jēkaba diena, Jurģu diena, kārpas,

kāšus, ķimini, lieldienā, maize, Māras die-

na, pelnu diena, pērkons, sējas putni, sē-

nes, sērmūkslis, stārks, sutums, sveču die-

na, Tanīsa diena, vardes, vārnas, velēša-

nās, vējš, vilks, virši, ziemassvētki.

Rudzu puķe (Centaurea cvanus): lopi,
miegs.

Ruka: vadmala.

Rukata: vadmala.

Rukums: vadmala.
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Rumba: burvis, cāļi, čūska.

Rumulēšanās: arājs, aršana, ceļošana,
ganīšana, kartupeļi, kāposti.

Runāšana: pods.

Runkuļi: burkāni.

Ruņģis: pūpolu svētdiena.

Rupucis: kaupiņš.

Rupuča vaina: sieva.

Rutki: cērmes, dilonis, galvas sāpes,
kaulu sāpes, krūšu guļa, vējš.

Rūnīšana: rāmīšana.

Rūpes: bēdas.

Rūsēšana: raudāšana.

Rūtas: zalpijas.

s

Saimniece: atslēga, bēres, grābeklis,
Jurģa diena, kartupeļi, klēts, maize, mei-

ta, mugura, pavārnīca, trauki, zobi.

Saimnieks: aka, bēres, jaunsgads, ju-
mis, Jurģa diena, kalps, klēts, koki, mēsli,

mugura, pastalas, pavārnīca, Simjūds,

skurstenis, suns, ziemassvētki, zobi.

Sakas: drudzis, kāposti, mieži, pama-

šas, pāris jaunais, ragana, velns, vēdera

sāpes, zirgs.
Saknes: jaunsgads.
Sākts: mirons.

Salakas: reņģes.
Salmi: aitas, cāļi.
Salna: apiņi, aprilis, arkls, atkala, cāļi,

dzeguze, dzērves, gailis, gāju putni, Jurģa

diena, lieldienā, rudens, teteri, ziema, zir-

ņi, zivis.

Sals: mākoņi, ozols, pods, suns.

Salšana: jaunsgads.
Samazgas: drudzis.

Sapņi: āboli, kājas, medus.

Saraustīšanās: arnika, bebrakārkls,

dzemdēšana, laitīšana, māte (uterus), re-

tēlis, tūkšķa lapas.
Sarkanā vaina: apdziru zāles, bebra-

kārkls, cūka, ganīšana, kurmis, retēlis,
strutenes.

Sarma: koki, ziema, zirņi.
Saru pēršana: acu sāpes, pirtīžas, sieva.

Sasitums: puns.

Saukšana: mirējs.
Saule: bērns, bērza sulas, čūska, ista-

bas slaucīšana, Jāņa diena, Jurģa diena,

kvieši, lieldienā, logs, maize, meitene, mē-

nesis, pēršana, Pētera diena, piektdiena,
Piena māte, ragana, sēšana, sveču diena,

Tanīsa diena, varavīksne, veļi.
Saules ceļš: saule.

Saules dēls: šķirgālis.
Saules kartupeļi: grēmens.
Saules nodegums: zaļā ceturtdiena.

Saules pakāpi (pakrēšļi, apakšas), no-

vakare, pelēkā stunda: saule.

Šauts: maijs.
Sāls: acu sāpes, bērns, biezputra, bur-

šana, deguns, dievgalds, dzīves maiņa, ga-

vēnis, govs, ievainojums, Jurģa diena,kaš-

ķis, kāposti, kārpas, kristīšana, kucēni,

kūts, meita, mēsli, olas, piena trauks,
piens, putra, sieva, skabarga, skurstenis,
suns, suns traks, tvārags, vārdošana, vista,

zagšana, zaļā ceturtdiena, zāle, zārks, zīl-

niece, zīlnieks, zveja.
Sālspūtējs: burvis, veļu laiks.

Sāpes: adata.

Sārms: kašķis, vātis.

Sātāns: Jāņa diena.
Sekšu māte: vērpšana.
Septembris: dienas laimīgas un nelai-

mīgas.
Septiņu gulētāju diena: septiņu brāļu

diena.

Sermulis: lini, neaiztiekamas lietas.

Sesks: ganīšana, lapsa, sarkana vaina,
vāvere, zobu sāpes.

Sestdiena: aitas, aizšķaudīšana, audekls,
bērns, circeņi, darbs, dienas laimīgas, dvē-

sele, ganīšana, grēmens, ieēdināšana, kaps,
kartupeļi, kāposti, krekls, kristības, labī-

ba, lini, mati, nagi, pāris jaunais, pirm-
diena, pirts, puķes, pupas, reņģu vadus,

rudzi, sīpoli, spārnu ciršana, šķavi, tvā-

rags, vakarēšana, veļi, zirņi.
Sēdēšana: laime, sieks, tēvs.

Sēdības: laulāšana.

Sēja, agra: ceļš, līdeka, purenis, rudens,

vabules, zivis.

Sēja, vēla: ceļš, līdeka, vabules.

Sēja, vidēja: ceļš, vabules.

Sējas laiks: lakstīgala, lācis, mirons,

pelnu diena, piens, priede, šķiršana no

krūts, tvārags, vabules.
Sēkla: maiss.

Sēnes: Bērtuļa diena, metenis, rusa,

sieva, sveču diena, zibens, zīlēšana.

Sērga: bads, lopi, vētra.

Sērs: bērns, burvis, ganīšana, kašķis,

karpas.
Sērmūkslis: bīšanās, čūska, ēka, gari

ļauni, govs, Jāņa diena, kāposti, kārpas,
kulšana, lielā piektdiena, lietuvēns, lini,

mieži, pelnu diena, pērkons, pirtīžas, ra-

gana, raganas vēmekli, sapņi, spīgainis,
sveču diena, velns, vilks.

Sēšana: aršana, atsēšana, bēres, bērzs,

Ģertrūdes diena, lielā piektā, mīšana,

paeglis, piektdiena, pļaušana, putni, sar-
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ma, sliekas, tārpi, vabules, varžu kurkuļi,

veļu laiks, Vītus diena, zāļu nedēļa, zivis,
zvirbuļi.

Sēta: dārzs, Jurģa diena, lieldienā,
sveicināšana.

Sidrabs: gari ļauni, izsitums, ragana,
velns, vilkats, zobi, zobu nākšana, zvērē-

šana.

Siekalas: balodis, bērns, dzeguze, kri-

stīšana.

Sieks: sēdēšana.

Siena ziedi: krūšu sāpes.

Sienāzis: ieēdināšana, karpa, ziemas-

svētki.

Sienlaiks: āboliņš, bikses, blusas, Jurģa
diena, kņāvi, saule, sienāzis, sveču diena,
Tanīsa diena, zāle.

Siens: aita, Annas diena, cāļi, ceriņš,
Jēkāba diena, Labrenča diena, Madlienas

diena, marts, Miķēļa diena, pasvētdiena,

Pētera diena, sienāzis, vasarassvētki, veļi,
ziemassvētki.

Siers: krustdiena, kuts.

Sietiņa dzīšana: lieldienā.

Siets: alus, bērns, Bindus diena, cāļi,

gavēnis, Ģertrūdes diena, jaunsgads, Jur-

ģa diena, kristīšana, lielā piektdiena, Ma-

tīsa diena, metenis, pavasara Māra, sieva,
zīlēšana.

Sieva: čūska, bārda, karote, kauss, kā-

jas, klausīšanās, mati, nazis, paeglis, pirk-

sti, priekšauts, puisis, slieksnis, svece, uz-

acis, vistas, vīrietis, vīrs.

Sieviešu svētdiena: Tanīsa diena.

Sieviete: akmens, bēres, bučošanās, cā-

ļi, ceļošana, cūka, deviņu vīru zieds, govs,

gulta, iemaukti, leva, jaunsgads, kājas,

kāļi, ķēve, laimes spalvas, matadata, ma-

ti, medības, nazis, priede, puika, pupas,

saule, siens, svētku dienas, utis, uzacis,

velns, vistas, vīrietis, zveja.

Sikspārnis: bērnu slimība, buršana, Jā-

ņa diena, neizdodamais dālderis, spārnu
cirpšana.

Sile: ganīšana, Jurģa diena, lopi, mati,

rūkšana.

si7f: virši.

Siļķes: augons, govs, Ģertrūdes diena,

jaunsgads, Jurģa diena, kakla sāpes, kā-

zas, lielā piektdiena, sunsnagla, tūkšķis,

zveja.

Simjūda diena: Mājas kungs, svētku

dienas, veļu laiks.

Simtkāji: krampji.
Sirds: bērns, cūka, lopi, mati, plaušas,

žagata.
Sirdskaite: dzērvenes, sirdspuķīte.

Sirdssāpes: adata, asinis, dancošana.

Sirpīši: tārpi.

Sisenis: ieēdināšana, karpas, mieži, sien-

Sišana: aitas, aukla, cimdi, circeņi,

govs, kaķis, kartupeļi, kaupiņi, kumeļš,
ķēve, lopi, pātaga, rīkste, sieva, skals, slo-

ta, vardes, velns, vistas, zeķes, zirgs.
Sivēni: abra, ēdamais mērs, jēri, kui-

lis, olas, skaušana, sveču diena, šūpulis,
Tanīss, teļš, ziemassvētki.

Sīkstums: nagi, pirksti, rokas, zobi.

Sīpoli: augons, ausu sāpes, ābele, bites,
brīnuma lietas, cērmes, deguns, ēde, ga-
rais kāšus, iesna, ījāba diena, Jetes diena,
kārpas, krūšu sāpes, Labrenča diena, ma-

ti, Nikolaja diena, Pētefa diena, pirksti,
sestdiena, šarlaks, velns, zobu sāpes.

Skabarga: koki, vēži.

Skaidas: istabas slaucīšana, zveja.
Skaidienā: gavēnis, mīšana.

Skaistums: avots, Jāņa diena, magone,

meitene, mēnešziedi, pavasara Māra, piekt-
diena, putni, rasa, skudres, sniegs, sveču

diena.

Skaišanās: adata, bērns, ēšana, sliek-

snis, sveicināšana, vāle.

Skaitīšana: cāļi, karpas, prūši, rauši,

utis, vēži.

Skals: jaunsgads, mirējs, piektdiena,

piekts vakars, suns, vārdotājs, veļu laiks,
ziemassvētki, zīlēšana.

Skapis: dzemdētajā.
Skarpijs: bērns, māja, sējas laiks, tār-

pu diena, zirņi.

Skauģis: atzīdenis, bērns, cāļi, gavēnis,
kūts, pāris jaunais, tīkls, ūdens, viesulis.

Skaušana: acis ļaunas, aizrīšanās, at-

zīdenis, bebrakārkls, bērns, bērnu slimī-

bas, piens, sēšana, sviests, šķavi, ūdens.

Skrējējas (sāpes): dadzis.
Skriešana: pērkons, plaušas.
Skrodelis: kalējs, vilks.

Skruķis: krusa, lietus, pērkons.
Skudres: ausu sāpes, bizošana, dela-

mais, drudzis, ēde, ēka, ganīšana, govs,

Ģertrūdes diena, kaulu sāpes, kāposti,

kūts, lielā piektā, lopi, saules nodegums,

sikspārnis, skuteles, tirgus, vardes, vārdo-

tājs, veikalnieks, zaļā ceturtdiena.

Skudru dzintars: garais kasus.

Skuju koki: bēres.

Skuju nedēla: egļu nedēļa.
Skurstenis: kārpas.

Skursteņslaucītājs: meita, zīlēšana.

Skuteles: aita, kūts, pētersīļi, sveču die-

na, vāverāji.
Slaucene: piens.
Slāvs: latvietis.

Slapdraņķis: negaiss.
Slava: pirmdiena.
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Slepkava: cirvis, nabas saite, nazis, va-

kars.

Sliekas: makšķerēšana, vabules, zeme.

Slieksnis: bēres, cūka, dilonis, ganīša-
na, istabas slaucīšana, maize, meita, mei-

tene, nabags, rauguļi, sieva.

Sliktums: kaķis, vezums.

Slimība: asinis, baznīca, bērns, bran-

gurns, cūka, čigāns, čūska, dancošana, de-

viņu vīru zieds, draugs, drēbes, dzimšana,

ēšana, gari, gari ļauni, janvāris, kaķis, kā-

jas, kopošanās, lieldienā, lietus, mazgā-
šanās, migla, mīšana, peles, pērkonkaza,

piektdiena, pirksti, pirtīžas, pirts, pods,
precinieki, priede, puika, rudens, saldumi,
saukšana, siens, sieviete, sišana, sniegs,
tauri, utis, vasara, viesis, zirņi, zīlnieks,

zvaigzne.
Slimības: acu sāpes, aiztikuma kaite,

apsaldēšanās, apšautums, asinssērga, ausu

sāpes, ārprātība, bruka, caurdure, caur-

eja, dilonis, drudzis, dūrāji, dzeltānā vai-

na, dzirksts, ēdāji, ēde, galvas sāpes, ga-
rais kāšus, iekšu slimības, iesna, ievaino-

jums, jēlons, jikts, kakla lūzums, kakla

sāpes, karstuma guļa, kašķis, kaula lū-

zums, kaulu sāpes, kārpa, kāšus, klemme,

krampji, krītamā vaina, krūšu sāpes, lē-

cenes, lēkme, mandeles, mats ap sirdi

(skat. mati), mēnešsērdzība, mēris, mie-

zis acī, miroņa vaina, naktspamašas, pa-

krūtes sāpes, peles vaina, pirksta atska-

barga, roze, saraustīšanās, sirdskaite, skrē-

jējas, strēlas, sunsnagla, suņkāsis, sutums,

svētās meitas, tulznas, tūkšķis, ugunsvā-
tis, ūdenskaite, vātis, velna bulta, vēdera

sāpes, vēders ciets, vēja drudzis, vēmiens,

zemes vaina, zobu sāpes, žņaudzējs.
Slimnieks: mācītājs, piektdiena.
Slinkums: bērns, cūka, krāsns, nazis,

sēdēšana, sieva, svētdiena, uguns, vīrs ar

sievu.

Slīkšana: adata, aka, bērns, ezers, sie-

va, spainis, tēvs, uzacis, ūdens.

Slota: bīšanās, circeņi, dilstamais mērs

(bērnu slimība), ēde, grēmens, gultā mī-

šana, Jurģa diena, kārpas, krusa, lietus,

Miķēlis, pāris jaunais, pērkons, piens, sie-

va, sišana, vēdera sāpes, zārks.

Smēķēšana: Labrenča diena, lampa, sie-

va, svece.

Smiešana: acis, alus, baznīca, cūka,

čūska, kāposti, klusā nedēļa, lampa, mai-

ze, pērkons, piršana, raudāšana, sveces,

sveču diena.

Smilgas: blusas, zīlēšana.

Smiltis: cūka, vējš, viesulis.

Smuts: ceļošana, pirts.
Snaušana: arājs, aršana, baznīca, ganī-

šana, gans.

Sniega kukaiņi: kāposti, tārpi.
Sniega vārti: Miķēļa diena.

Sniegs: Annas diena, auns, bezdelīga,
cīrulis, cūka, čigāns, Dārtas diena, ganī-
šana, gulbis, Jēkaba diena, jēri, kartupeļi,

kazas, kāposti, koki, labība, lapsa, māko-

ņi, peles, prūši, rudens, salmi, skals, sve-

ču diena, svīre, tauri, telegrāfs, teteris,

vaigi, ziemassvētki, zosis meža.

Solīšana uz laikiem: veļu laiks.

Soms: burvis.

Spainis: gultā mīšana, meita, sieva.

Spalvas: Tanīsa diena.

Spalvu izmazgāšana: saru pēršana.

Spaļi: garais kāšus, jumts.
Spārnu ciršana: pirtīžas, sieva.

Speķis: taukums.

Speršana: sišana.

Spēks: ēšana, maize.

Spēlēšana: gavēnis.
Spiedējs: arnika, sastaipīšanās.

Spieģelis: bēres, govs, jaunsgads, ka-

ķis, lietuvēns, slimnieks, vakars.

Spilvens: laulāti ļaudis, šūpulis.

Spiras: garais kāšus.

Spitālība: šķirgālis.

Spīga: zivis.

Spīgainis: ēni.

Spīgana: Jāņa diena, ragana.

Spļaudīšana: aprunāšana, augļi, bērns,

bīšanās, ceļošana, cilvēks ļauns, ēšana,

miezis acī, nauda, uguns, vilks, zvejnieks.

Spoki: ēni.

Spole: skals, vakars.

Spradži: alksnis, kāposti.
Sprēgājums: nosprēgājums.
Sprigulis: zuši.

Spuru pēršana: saru pēršana.
Stabule: mūzikas instrumenti.

Stallis: Jurģa diena, pūce, sermulis, sēr-

mūkslis, zirgs.
Staņislava diena: sējas laiks.

Stārks: jaunsgads, krampji, marts, ne-

aiztiekamas lietas, zirņi.
Stādīšana: sēšana.

Stāmiči: kāzas.

Stērķele: sutums.

Stirna: ceļošana.

Stīpa: metenis.

Stostīšanās: mēdīšana.

Strazdi: krāsošana.

Strādāšana: darbs.

Strēlas: mēnesis, strēlenes.

Strēlnieka diena: bērns.

Striķis: valgs.
Strīdus: adata, atslēga, bites, ēdiens,

galds, grāmata, mēsli, nazis, pavasara Mā-

ra, pavārnīca, pērkons, putra, sālnīca, sī-

poli, slieksnis, spieģelis, ugunsgrēks.

Strops: bites, burvis, Jāņa diena.
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Sukurs: acu sāpes, garais kāšus, ieēdi-

nāšana, ievainojums, krūšu guļa, krūšu

sāpes, meitene, pirksti, šūpuļa līksts, vār-

došana, vīveles, zobu sāpes.
Sulas: drudzis, ēde, rāmīšana, tetera

raibumi, ziema.

Sulu mēnesis: aprilis.

Sumpurnis: burvis.

Suns: aita, akmens, Andreja diena, au-

gons, bēres, bērns, burvis, ceļošana, cil-

vēks, cūka, delamais, dilonis, dilstamais

mērs, drudzis, dvēsele, dzeltānā vaina,
ēdamais mērs, ēšana, galvošana, garais

kāšus, grēmens, ievainojums, jaunsgads,

kaķis, kārpas, krītamā vaina, lielā piekt-

diena, lūpas, maize, medības, meita, me-

tenis, miezis acī, mirējs, mirons, mūzikas

instrumenti, nelaime, otra puse, pamaša,

pastalas, pērkons, sieva, sišana, slota, spī-

gainis, sumpurņi, šķaušana, šūpulis, vār-

pas, vātis, veļu laiks, vilks, zaglis, ziemas-

svētki, zivis, zīlēšana.

Sunsnagla: bērzs, suns.

Suņa mērs (bērnu slimība): suns.

Suņkāsis: delamais, garais kāšus.

Suņu dienas: teteri.

Suseklis: govs, šķiršana no krūts,
zārks.

Sutums: balanda, sutene.

Sūdi: mēsli.

Sūna: bērns, ēde, jaunsgads, Mārtiņa
diena.

Sūrenes: lini.

Svaru diena: bērns, cūka, ganīšana, kā-

posti, lini, lopi, sējas laiks.

Svārki: mirons.

Svece: aršana, bēres, brūte, burvis, pēr-
kons, sēšana, sveču diena, zveja.

Sveču diena: galvas sukāšana, kāposti,
lācis, svētku dienas, Tanīss.

Sveču mēnesis: skals.

Sveicināšana: aita, audekls, baznīca, cū-

ka, gavēnis, govs, Jurģa diena, kāposti,

laulība, pārdošana, piektdiena, sēšana,

skaušana, slieksnis, tirgus.

Svepšķēšana: sieva.

Svēršana: bērns, cāļi, dilstamais mērs.

zosulēni.

Svētas meitas: apšautums, bērns, ne-

aiztiekamas lietas, peldēšana, pirtīžas,

ugunsvātis.
Svētbilde: šķiršana no krūts.

Svētdiena: adata, bērns, bites, cāļi,
darbs, dienas laimīgas, dzīvoklis, ganīša-

na, govs, murds, nagi, piektdiena, pirm-

diena, precības, puķes, ragana, sapņi, sau-

le, siens, šķavi, tīkls, vilks, vistas, zirgs,
zobi.

Svētība: došana, kulšana, maize, rudzu

luņģis.
Svētki: uguns.
Sviedri: ieēdināšana.
Sviests: deguns, gailenes, govs, krūšu

guļa, Labrenča diena, līķa vātis, pakaļa,
pirksti, ragana, sieva, sviestenes, vātis, vē-

ders, zaļā ceturtdiena.

Svikli: bietes.

Svilpošana: bizošana, cāļi, gavēnis, Jur-

ģa diena, maize, pērkons, piektdiena, pirts,
putni, svētdiena, vakars, vējš, zosis.

Svins: dzemdēšana.

Svīšana: jaunsgads, mīšana, pirtīžas,

pirts.

Š

Šaušana: bēres, burvis, dzīvoklis, gari

ļauni, jaunsgads, lieldienā, zaļā ceturt-

diena.

Sķaunadze: alksnis.

Sķavi: ceturtdiena, otardiena, piekt-
diena, pirmdiena, sestdiena, svētdiena,

trešdiena.

Šķēres: dāvināšana.

Sķielēšana: sieva.

Šķietavas: ēde, ugunsvātis, zārks.

Šķirgālis: buršana, cilvēks ļauns, iedzir-

dīšana.

Šķiršana no krūts: bērns, meitene.

Šķūnis: siens.

Šļupstēšana: sieva.

Šūnas: pērkons.

Šūpošanās: lieldiena.

Šūšana: brūte, ganīšana, gavēnis, mei-

tene, mezgls, mirons, Tanīsa diena.

T

Tabaka: bruka, kakla sāpes, skuteles,

vātis, vilks, zārks, zobu sāpes.

Talka: aizgavēnis.

Tapa: sieviete, zobu sāpes.

Tarakāni: prūši.
Tauki: nosprēgājums, salšana.

Taukums: pirksti, skabarga.

Tauriņš: dvēsele.
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Tārpi: griķi, Ģertrūdes diena, kāposti,
labība, pavasara Māra, rudens, rudzi, sak-

nes, sēšana, sīpoli, zirņi.

Tārpu diena: kartupeļi.
Tāss: ēde.

Teļš: bērns, tauri, ziemassvētki, žagari.
Teļu diena: sveču diena.

Tetera raibumi: bezdelīgas, ķīvīte, put-
ni, sieva, skudres, stilbītes, sulas, uguns-
puķes, varžu kurkuļi.

Tēja: glāze.
Tērauds: dzemdēšana, ganīšana, mirons,

parādi, sasitums, zobi.

Tēvareize: bērns, ganīšana, Jāņa diena,
kristīšana, lopi, maize, maldīšanās, noti-

kums, pirts.
Tēvs: krāsns, puika.
Tēvu dienas: veļu laiks.

Tiesa: audekls, baznīca, buršana, kā-

jas, nagi, spēlēšana, vardes.

Tilts: dziedēšana, gultā mīšana, kāzas,

krustdiena, maize.

Tinte: ēde.

Tirgotājs: atslēga.

Tirgus: aitas, audekls, galvas sukāšana,

ganīšana.
Tirpšana: kurmis, lopi, maize, mirons,

vakars.

Tinis: bērns.

Tīrums: meitene, mirons.

Tīternīce (Potentilla anserina): caur-

dure.

Tītīšanās (gražošana): bērns, nobrīni

šana.

Trauki: egle, stārks, vīrietis, zaļā cc-
turtdiena.

Trešdiena: aitas, aizšķaudīšana, bēres,
bērns, cuka, dienas nelaimīgas, dzīves

maiņa, gaļa, ganīšana, gavēnis, ieēdināša-
na, kaļi, kāposti, maize, pirmdiena, pupas,
rudzi, šķavi, veļu laiks, vistas, zirgs.

Triju kungu diena: krustdiena, ziemas-

svētki, zagšana, zvirbuļi.
Trīs lietas: galvošana, mute (mutes at-

slēgas), velns, zagšana.

Trīspadsmit: cūka.

Troksnis: klusā nedēļa.
Trums: bruka.

Trūkuma zāle: caurdure.

Trūkums (bruka, trums), brūte, kartu-
peļi.

Tulzna (čulka, čulga): svētās meitas,

ugunspuķe.

Tuņa: Tanīsa diena.

Tupeles: pāris jaunais.
Tutens: dūcis.

Tuvredzība: bērns.

Tuba: vadmala.

Tūkšķa lapa (Tussilago farfara) (lēpju
lapa, baltvēdere): aršana, galvas sāpes,
gavēnis, roze, žņaudzējs.

Tūkšķis: asie ašķi, bērzs, ceļmallapa,
čūska, dadzis, dēļu likšana, lupstājs, pa-

eglis, pārceļamā zāle, pētersīļi, tūkšķa la-

pa, ūdrāja, vāverāji.

Tvārags: liela Māra.

v

Uguns: aršana, bērns, gavēnis, Jurģa

diena, Labrenča diena, lielā piektā, Mā-

ras diena, māte, mēle, mieži, pavasaris,
Piena māte, piens, putni, rudzi, sējas
laiks, svētās meitas, veļu laiks, ziemas-

svētki.

Ugunsdiena: Labrenča diena, svētku

dienas.

Ugunsgrēks: Agatas diena, balodis, bez-

delīga, Bērtuļa diena, bites, ceļošana, či-

gāns, dzeguze, ezis, gailis, kulšana, Lab-

rencis, Labrenča diena, logs, maize, māja,

pavasara Māra, Pētera diena, pirts, pļau-
šana, pūķis, rija, sieva, sieviete, slieksnis,

spoles, suns, sveču diena, tītavas, uguns,

ūpis, vārna, vāvere, vista, vīrs, zivis, zobi,

zvirbulis, žurkas.

Uguns māte: Labrenča diena, mati.

Uguns puķes: kārpas, saules nodegums.

Uguns vaina: sieva, vīrs.

Uguns vātis: bērns.

Upe: aka, bērns, cāļi, drudzis, pods,
zaķis.

Upenājs: maize.

Urbāna diena: gurķi, kaņepes, lini, raža

laba, sējas laiks.

Urguči: Simjūda diena, veļu laiks.

Uriēlis: lietuvēns.

Ušņas: Jurģis.
Utis: apdziru zāles, bērns, ēka, diev-

kociņš, drēbes, dzeltānā vaina, galvas su-

kāšana, Ģertrūdes diena, ieskāšana, krekls,
mati, Māras diena, māte, mušas, piekt-
diena, plinte, sestdiena, sieva, smiltis,

stārks, sveču diena, velēšanās, veļu laiks,

ziemassvētki.

Uzacis: bērns.

Uzmazgāšanās: mirons.

Uzzīdīts bērns: bērns.
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I

Ūdens: aka, Bāba, ceļš, Depis, ganīšana.

Jurģa diena, mīšana, nakts, Piena māte,

pirts, putni, uguns.
Ūdens kaite: lupstājs, pupulakša.

Ūdens laiva: liela laiva.

Ūdens mate: tilts.

Ūdens velns: varavīksne.
Ūdens vīra diena: bērns.

Ūpis: nelaime.

Uzas: bikses.

V

Vabules: aitas, govs, neaiztiekamas lie-

tas, ragana, reņģes, sējas laiks.

Vadātājs: dvēsele, igaunis, maldīšanās,
velns.

Vadmala: tūpļa nosišana.

Vaigi: ausis.

Vaiņags: medus.

Vakarēšana: advents.

Vakargailis: kazas.

Vakars: aukla, bērns, galvas sukāšana,
nauda, saule, siens, suns, svilpšana, tūk-

šķis.

Valgs: ceļošana, čūska, gavēnis, iešana,

kāršanās, krākšana, kumeļš, mēnesis, sie-

va, vakars, veļu laiks, vēdera sāpes, zie-

massvētki.

Vanags: Annas diena, cāļi, cirvis, dze-

guze, gavēnis, Jurģa diena, pūce, slota,

stallis, strops, zaļā ceturtdiena, zoslēni,

zvirbuļi.
Vardes: aka, augons, bērnu slimības,

bites, brīnuma lietas, ceļošana, čūska,
drudzis, iedzirdīšana, kaupiņš, lielā piekt-

diena, lieldienā, neaiztiekamas lietas, no-

zieguma slēpšana, piens, ragana, sakas,

siens, tūkšķis, vēži, zobu sāpes.
Varžacis: sieva.

Varžiņa: bērns, nabas saite, sieva.

Varžu kurkuli: baušļaks, govs, sarkanā

vaina, tetera raibumi.

Varš: dzemdēšana, kakla lūzums, kaula

lūzums, naba, sutums, tūpļa nosišana.

Vasara, sausa: alksnis, bērzs, ceļš, cie-

lava, dzērvenes, kurmis, pavasaris, vardes,

vāvere, ziema.

Vasara, silta: dzērves, janvāris, marts,

ziemassvētki.

Vasara, slapja: alksnis, ceļš, cielava,

dzērvenes, janvāris, jāņeglītes, maijvabu-

les, pērkons, sērmūkslis, vanags, vardes,
ziema.

Vasaras Māfa: lielā Māra.
Vasarassvētki: govs, klibā diena, mei-

jas, vīveles, zveja.

Vasarājs: apse.
Vaski; jaunsgads, naba, zīlēšana, zobu

sāpes.
Vastalāvis: metenis.

Vācietis: drudzis, igaunis, kašķis, lat-

vietis, pavasara Mara, velns, veļu laiks,
žurkas.

Vāģi: bēres, valgs.
Vāģu smēri: ratu smēri.

Vāle: bērns, cuka, dzemdēšana, paris
jaunais, sieva, velēkne.

Vālodze: tetera raibumi.

Vārda diena: meijas.
Vārdotājs (riebējs, pūšļotājs, labdaris):

burvis, govs, skuteles.

Vārds: bērns, bites, čūska, dvēsele, ga-
ļa, govs, kaķēni, kristīšana, lietuvēns, lo-

pi, meita, mirējs, pirts, runāšana, sauk-

šana, sieva, sivēni, slimība, suns, teļš,
velns, vilks, zaltis, zirgs, zīlēšana, zoslēni.

Vārna: cāļi, cūka, krauklis, krāsošana,

krustdiena, lietuvēns, putni, sniegs, va-

nags, ziemassvētki, zoslēni, žagatas.

Vārpa: slieksnis.

Vārputnes, vārpu zāles: aršana, dūrāji.
krampji.

Vātis: aizgavēnis, kurvis, ogas, siets,

sieva.

Vāverāji: blauznas, dilonis, krūšu guļa,
mieži, paģiru zāles, smaka mutē.

Vāvere: ceļošana, zaķis, zobu sāpes.
Vecainis jeb vecītis: Mājas kungs.
Vecāki: iešana, kaps, kājas, koki, va-

bulītes, zārks.

Vecie: veļu laiks.

Vecmāte: cāļi, dzemdētajā.

Vecmeita: dvēsele, istabas slaucīšana,
laiks slikts, meita, meitene, pērkonkaza,

puisis, rudzi, slieksnis, slota, svētās mei-

tas.

Vecpuisis: dvēsele, laiks slikts.

Vecums: ēšana.

Veikals: pakavs.
Velde: Jāņa diena, vizināšanās.

Velēkne: Ģertrūdes diena.

Velēšanās: atsvēte, gavēnis, Ģertrūdes

diena, ieva, Jurģu diena, krustdiena, lini,

pelnu diena, piektdiena, rudzi, septiņu
brāļu diena, sējas laiks, sieva.

Velna ducis: trīspadsmit.
Velna māte: dilonis, kristīšana, pēr-

kons, putenis.

Velna roka: čūskulājs.
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Velna sūds: bērns, cāļi, ganīšana, gari

ļauni, govs, kristīšana, reņģu vadus, zobu

sāpes.
Velns: aka, akmens, apse, atbalss, at-

raugas, atslēga, augusts, ausis, baznīca,

bērns, bļoda, braukšana, buršana, ceļo-

šana, ceļš, cilvēks, cirvis, dievs, dilonis,

dūmi, dzemdēšana, dzīvoklis, ēdiens, ēša-

na, gailis, grāmata, grēkošana, gulta, ie-

ēdināšana, jaunsgads, Jāņa diena, kaķis,

kājas, kliedzēji, koki, krustceļš, krusts,

kungs, kurpes, lielskungs, lietuvēns, mai-

ze, maldīšanās, mācītājs, meita, Miķēļa

diena, mirējs, mirons, mutes mazgāšana,
mūzikas instrumenti, nagi, nauda, naudas

maks, nazis, neizdodamais rublis, nelai-

me, par velti, piektdiena, precēšanās, pu-

dele, purvs, putra, ragana, rija, rutki,

saukšana, septembris, sestdiena, skals,

spieģelis, stārasts, sulas, svētdiena, sviests,

svilpšana, šķavi, šūpulis, vakars, vardes

zaļās, varavīksne, viesulis, vilks, zemes

vēzis, ziemassvētki, zirgs, zīlēšana, zvaigz-

nes diena, žāvas.

Velts: dāvana.

Veļa augons: veļa kauls.

Veļa kauls: kurmis.

Veļi: ausis, ielāps, jaunsgads, pirts, rak-

šana, tvārags, ziemassvētki.

Veļu laiks: dvēsele, gavēnis, Simjūda

diena, svētku dienas.

Veļu māte: veļu laiks.

Veļu utis: veļu laiks.

Vemšana: apdziru zāles, cērmes, dru-

dzis, dzeršana, krūšu guļa, medus.

Veselība: mēnesis jauns, pirts, pūpolu

svētdiena.

Vēdera sāpes: āboliņš, baldrijāns, bērzs,

biete, ieva, kalmes, kājas, miešķis, nesieņi,
retēlis, rudzi, saraustīšanās, sastaipīšanās,

slieksnis, stīpa, suns, vērmeles, vīdriekši.

vīgrieznis.
Vēdzele: zivis.

Vēja diena: Pētera diena maijā.

Vēja lode: retēlis.

Vēja māte: apse, audekls, vējš.

Vēja pinekli: pinekļu griešana.

Vēja slota: bērns, gultā mīšana, pēr-
šana.

Vēja vanags: dzeguze.

Vējš: braukšana, circeņi, debesis, ezers,

ēka, jumts, Jurģa diena, kaķis, krustvēja

diena, kule, mākoņi, meteņa diena, mē-

nesis, mīšana, pērkons, pīle, pods, saule,

sērmūkslis, skals, svilpšana, šūpošanās,

teļi, vakars, vārnas, vēži, zaļā ceturtdiena,

zibens, zirgs, zoss, zvaigzne.

Vējš, dienvidus: apiņi, cāļi, ēka, govs,

pīles, precēšanās, pupas, teļš, zirņi.

Vējš, vakara: govs, kartupeļi, kāposti.
Vējš, ziemeļa: auzas, cāļi, labība, lini,

mēsli, pīles, prūši, rudzi, zirņi, zivis.

Vēlēšanās: acis, augļi, ausis, baznīca,
bezdelīgas, dievmaize, ēšana, jaunsgads,
Jāņa diena, jāņatārpiņš, krievu mācītājs,
pakavs, rudzi, runāšana, tilts, ziedi, zīlē-

šana, zvaigzne.
Vērība: bērns, kristīšana, naba, šķir-

šana no krūts.

Vērmeles: baušļags, mirons, naba, sa-

raustīšanās, vēdera sāpes.
Vērpšana: aušana, bluķa vakars, ceļo-

šana, ceturtdiena, diegs, diena, ēšana, ga-
vēnis, Ģertrūdes diena, Katrīnas diena,

Laime, Lūcijas diena, metenis, Miķēļa die-

na, mirons, pavasaris, pelnu diena, piekt-
diena, piektsvakars, saule, sveču diena,
svētku dienas, Tanīsa diena, veļu laiks,

ziemassvētki.

Vērsis: ganīšana, nauda, stelles, zirgs.
Vērša diena: bērns.

Vēstule: baloži, cilvēks, gulēšana, ru-

nāšana, tauri, tēja, uzacis, zirneklis, zīle.

Vētra: bērns, jūra, kaijas, mākoņi, Pē-

tera diena maijā, putni, ragana, saule, sēr-

mūkslis.

Vēži: acis, bērns, cūka, dzeltānā vaina,

ganīšana, jēlons, kartupeļi, kurmis, māja,

pērkoņi, vabules, zirņi.
Vidus vaina: saraustīšanas.

Vienacis: sumpurņi.
Viesis: atraugas, bērns, biezputra, ēdiens,

ēšana, gailis, galds, istabas slaucīšana, ka-

ķis, karote, maize, Mārtiņa diena, mēsli,

miegs, nazis, nostāvēšana, ogles, piektdie-

na, piere, pirmdiena, pods, priekšauts,

putra, runāšana, Simjūda diena, skals,

skujas, slieksnis, snaušana, suns, svētdie-

na, šķavi, uguns, uzacis, vilciens, vistas,

zīle, zvirbulis.

Viesulis: burvis, misiņkaja, saukšana,

varavīksne
Vietas maiņa: cepure, dzeguze, istaba,

kažoks, krekls, mētelis, pagalms, pastalas.

Vijole: mūzikas instrumenti.

Vilka gaļa: ganīšana, govs.
Vilka mēnesis: mēsli, teļi.
Vf/A:a rozes: mēsli.

Vilkats: burvis, ragana.

Vilks: aitas, audekls, ceļošana, cūka.

drebuļi, ganīšana, gavēnis, Ģertrūdes die-

na, ieskāšana, Jurģa diena, Jurģis, lācis,

lieldienā, liesa, maize, miršana, mīšana,

nelaime, pieguļa, rudzi, sieva, slota, sta-

bule, suns, sveču diena, teļš, velns, zaļā

ceturtdiena, ziemassvētki, zīle, zobu nāk-

šana, žagata.
Vilku svētdiena: sestdiena.
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Vilna: aita, ausu sāpes, dzirkles, Kat-

rīnas diena, kristīšana, krūšu sāpes, roze,

zagšana.
Vilšanās: tauri.

Vimba: suveksis.

Viņa saule: auskari, kaķis, karš, nagi,
nāve, skals, spļaudīšana, stārasts, vakars,
vācietis, vārpste.

Virši: rūsa.

Vistas: bēres, bērns, cāļi, cirvis, cūka,

gailis, govs, Ģertrūdes diena, krēsls, krūšu

guļa, kūķu diena, lielā piektdiena, liel-

dienā, metenis, mēsli, pele, pelnu diena,

saknes, suns, sveču diena, svētdiena, va-

stalāvis, viesis, viesošanās, zaļā ceturtdie-

na, zirgs.

Vistiņas ķeršana: lieldienā.

Vistu vaina: acis.

Vizināšanās: metenis, pelnu diena.

Vībotnes: Jāņa diena, krītamā vaina,

pērkons, strops.

Vigriežņi: arpratība, caureja, dzemdē-
šana, graizes, suns traks.

Vīkala: mirons.

Vīns: acu sāpes, alus, ziemassvētki.
Vīra māte: audekls, velēkne.
Vīrāks: velns.

Vīrietis: akmens, bēres, bērzs, bučoša-
nās, cūka, jaunsgads, kājas, matadata,
meita, metenis, mēnesis, nazis, siens, sie-

va, sīpoli, svece, svētku dienas, uzacis.

Vīrs: čūska, gredzens, īkstis, kājas, ma-

ti, nazis, pirksti, priekšauts, sieviete.
Vīšana: mēnesis, piekts vakars.
Vītols: alus, deguns, kaulu sāpes.
Vīrus diena: govs, raža laba, sējas

laiks.

Vīveles: Jāņa diena, krītamā vaina,
kurmis, lietuvēns, mēnesis, vīzes.

Vīzes: aukla, Katrīnas diena, metenis,
mirons, pavasara Māra, raganas vēmekli,
sveču diena, sviests, zveja.

z

Zaglis: acis, atslēga, bailes, bites, ce-

pure, cilvēks, dzeguze, galds, klēts, klu-

sēšana, lieldienā, maiss, nabas saite, pa-

kavs, pirksti, runāšana, sieva, sniegs,

suns, sveces, vilks, vilna, zaķis, zīlēšana,

žagata.

Zagšana: adata, aitas, dzirksts, kaps,

kapsēta, lieldienā, mēsli, mirte, olas,

pirksti, puķes, pupas, rokas, skaušana,

slieksnis, vistas, ziemassvētki, zivis, zvans.

Zaķa lūpa: sieva.

Zaķis: augons, ābele, gavēnis, jauns-

gads, kaķis, labība, laulības, medības, ne-

laime, pļaušana, sieva, upe.
Zaldāts: smiltis.

Zalpijas: rūtas.

Zaltis: bērns, čūska, neaiztiekamas lie-

tas, Piena māte.

Zaļā ceturtdiena: buršana, burvis, ce-

turtdienas mazās, čūska, govs, kakla sā-

pes, kliedzēji, mati, mušas, pūpolu svēt-

diena, skudres, zvirbuļi.
Zavetnieks: apse, burvis.

Zābaki: pāris jauns.
Zālamāns: zvirbulis.

Zāle: bērzs, dārzs, debesbraukšanas

diena, Jāņa diena, Labrenča diena, Mār-

tiņa diena, mežs, Miķēļa diena.

Zāļu diena: ieva, Jāņa diena, lini.

Zāļu nedēļa: sēšana.

Zārks: atraitne, dzenis, iešana, jauns-

gads, mirons.

Zebieksta: neaiztiekamas lietas.

Zeķes: ābele, cimdi, dāvināšana, iesvē-

tīšana, kakla sāpes, kāja, kristīšana, kur-

pes, mirons, purs, sišana, zārks, ziemas-

svētki, zīlēšana.

Zelts: zobi.

Zeme: dzīves maiņa, jaunsgads, veļu
laiks.

Zemenes: ēde, sestdiena.

Zemes dievs: piektsvakars.
Zemes kaite: eņģelis.
Zemes ļaudis: bērns.

Zemes māte: aitas, labība, Laime jeb
Zemes sieva, meklēšana.

Zemes sieva: Laime jeb Zemes sieva.
Zemes sīpoli: ausu sāpes.
Zemes vēzis: drudzis, krītamā vaina,

lopi.
Zēvele: bērns.

Zibens: jaunsgads, Madlienas diena,
piektsvakars, sērmūkslis, suns, zobi.

Zibeņu diena: Pētera diena.
Zieds: vārdotājs, Bērtuļa diena.

Ziema: auns, bērzs, Matīsa diena, Mi-

ķēļa diena, oktobris, sniedze, sniegs, va-

sara.

Ziema, agra: dzērves, lapsa, rudens,

sesks, vāvere.

Ziema, auksta: Katrīnas diena, lapsa,
sesks, sniegs, vāvere.

Ziema, gara: cūka, gāju putni, gulbji,
koki, Mārtiņa diena, sienlaiks, vanags.

.Ziema, īsa: cūka, gāju putni gulbji,
koki, Miķēlis.

.

Ziema, silta: Katrīnas diena.

Ziemas Mara: sveču diena.

Ziemassvētki: advente, aitas, aprilis, bi-

zošana, buršana, čūska, govs, jaunsgads,
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Jēkaba diena, kaķis, klibā diena, krekls,
lopi, Mārtiņa diena, pavasaris, priede, ru-

dzi, vanags, veļi, zagšana.

Ziemas vārti: Miķēļa diena.

Ziemcieši: bruka.

Ziemeļi: gulta, labība, lini, lopi, maita,
pļaušana, suns, zirņi.

Ziepes: dzērājs, kašķis, kristīšana, mi-

rons, paparde, pirksti, vēders ciets, zārks.

Ziņas, jaunas: blusas, deguns, kuģis,
šaušana, vērsis, zīle, zvanīšana, žagata.

Ziņas, labas: lācis, zīle.

Ziņas, sliktas.- zīle.
Zirga skābenes: aka, caureja, kašķis.
Zirgs: apcirpšana, avots, bēres, bērns,

braukšana, burvis, ceļošana, cielaviņa, cū-

ka, čūska, drudzis, gailis, galvošana,
jaunsgads, Jāņa diena, Jurģa diena, ka-

ķis, kāju aušana, krampji, kristīšana, kur-

mis, lielā piektā, lietuvēns, līķis, lūpas,
maize, mati, mācītājs, Mājas kungs, Mār-

tiņa diena, meita, miedzīgs cilvēks, miegs,
Miķēļa diena,miroņkauls, mirons, Nikolaja
diena, piektdiena, piektsvakars, prūsis,
puice, pūce, pūpolu svētdiena, ragavas,
saule, sermulis, sesks, sloka, stallis, Ūsiņa
diena, valgs, vanags, vasarassvētki, vāģi,
veļa kauls, vilks, vistas, vīrietis, vīveles,
zebieksta, ziemassvētki, zīlēšana, zobu sā-

pes, zvirbulis.

Zirneklis: drudzis, grēmens, ievaino-

jums, lopi, metenis, rudzi.

Zirņi: aitas, aizgavēnis, alksnis, bēres,
ceļš, cūka, čūska, ganīšana, Ģertrūdes die-

na, iedzirdīšana, Jaunsgads, jērs, Jurģa
diena, kaņepes, kārpa, kristīšana, krusa,
krustdiena, lielā piektā, pupas pūpolu

svētdiena, ragana, sieva, sieviete, slaucene,
suns, šķaunadze, vēdera sāpes, vējš, vēži,
ziemassvētki, zirgs, zobu nākšana, zutis.

Zivis: burkāni, cigoriņi, ezers, gultā
mīšana, Ģertrūdes diena, jaunsgads, Jurģa
diena, lielā piektdiena, murds, naudas

maks, pavasara Māra, sējas laiks, zirņi.
Zivju diena: bērns, burkāni.

Zivs vaina: bērns, sieva.

Zīdīšana: atzīdenis, bērns, sievu mētras.
Zīds: bērns, krītamā vaina.

Zīle: kartupeļi, vārnas.

Zīlēšana: pīpenes.
Zīlīte: neaiztiekamas lietas, zīlēšana.

Zīlnieks: burvis, lielā piektdiena, pes-

teļi, tīkls.

Zobens: bērns, kāzas, raudāšana.
Zobi: bebrakārkls, bučošanās, circeņi,

dadzis, kazinājs, kāju aušana, kristīšana,
maize, mute, Pēteris, šķiršana no krūts,
vēži, zeltinājs, zosis.

Zobu sāpes: acis, aprunāšana, atslēga,
bebrukārkls, bērns, bučošanās, dēļu lik

šana, driģenes, ēšana, galvas sāpes, ieva,
kājas, kāju aušana, kristīšana, mērrutki,

ogas, peles, pērkons, piektdiena, pirts, sal-

dumi, sērmūkslis, skals, šķiršana no

krūts, udrājas, vilka mēle, vīgriežņi, zā-

ģenes.
Zodoma: decembris.

Zosis: augons, cāļi, kāšus, Mārtiņa die-

na, mēsli, nosalums, suns traks, ziemas-

svētki.

Zosulēni: cāļi.
Zustrenes: saaukstēšanās.

Zutis: dzērājs, zirņi.
Zūde: ēde.

Zvaigznes: cilvēks, dzimšana, jauns-

gads, Piena māte, saule, trešdiena, zīlē-
šana.

Zvaigznes diena: triju kungu diena.

Zvanīšana: mirons, pašnāvnieks.
Zvans: augons, ziemassvētki.

Zveja: dievgalds, dzērves, ezers, kaķis,

ledus, pakavs, vardes, vējš, ziemassvētki.

Zvejnieks: gavēnis, vastalāvis, zaķis,
zivis.

Zvēra vaina: sieva.

Zvērēšana: zvans.

Zvēri: jaunsgads.

Zvirbuļi: bērns, cīrulis, gavēnis, Ģert-
rūdes diena, Jurģa diena, kaņepes, kvieši,
lielā piektā, mieži, sveču diena, zaļā ce-

turta.

Zvīņa: apdziru zāles.

ž

Žņaudzējs: rūgtene.
Žurkas: augons, deviņu vīru zieds, ēša-

Zagari: bērns, Mārtiņš, mīšana, slota.

Žagata: burvis, cāļi, cūka, gavēnis, Jur-

ģa diena, kaķis, kovārnis, lietuvēns, ne-

laime, putni, ragana, stallis, vārnas.

Žāvas: bērns, pulkstens.

Zepkus: vējš.
Žēlabas: roze, sasitums, vilna.

na, gavēnis, gultā mīšana, ieēdināšana,

jumts, Jurģa diena, kakla sāpes, kartupe-

ļi, kuģi, lielā piektdiena, maiss, maize,

mēris, Miķēļa diena, otra puse, truši, zag-

lis, zaļā ceturtdiena.
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Adamovičs, A. Dundaga J. R. N. 0. Kr. =

SUrotne, ©unbagd. <£>un-

bftneeiu ifloffnč. Cafmeefcbu
<3eebribač 9?alftneeaibač Sftobafaš 11.

9lafftu SraftumS 1893. 159. Ip.
Arbuzovs, L. Rig. Almanach, 1911 = Ar-

busovv Leonid jun. Zauber- und Hexen-

wahn m den baltischen Provinzen. Ri-

gascher Almanach 1911. 101—126.

Audzis, Inciems, Jkr. 11. 1893 = Slubftš,
9*tgd. OBttfarfcbeem'' 3naeemd
15.—17., „<}>ar 9Hebri" OGBibfemc 18.,
„<3Kutti« beblS" £obes muifcbd 30.—31.,

„<2lr Itbbafačpaltbgu" 3njeemd 31.—32.,
„£ebnam,CaurU!" 3njeetnd32.3etgaroa3
ģatroeefcĢU 93eebriba3

Sttobataš 11. 9\atfru svrabjums 1893.

Aronu Matīss, Latvis, 1929.25. XII. = "2t.

«Hbronu 9Jianbfs. <2Bejoš ImfoS tau-

btč SeemaS-fmebtfoš ebbufcĢt. Catrotč

1929. 25. XII.

Baloža V. rokraksts no Kampenhausena re-

vīzijas prot. 1739. Pēc V. Baloža rok-

raksta no Kampenhausena revīzijas pro-
tokoliem, 1739.

Bankavs, J. F. sprediķa grāmata 1725 =

'Sanfaroš, 3ebfat>3 SBribrtftč. Cattmtfft
@n>ebtbeenaž ©arbt... 1725.

Bankins, J. Aizkraukle. Šis un tas. 1879=

SSanfinč, 3- @cbts un tai, froefcbž un

pati. Stabftmi, pafattaē un blebnu-

bfeefmač jeb fmgeš, faraffritač un fa<
metletaš no

, ffoblmei-
ftara un ebrgelnccfa. 3clgan?d, 1872.

frabjumž. 3elgamd 1879.

Bergmans, B. Magazin, 1838 = Bergmann
Benjamin. Ueber den Ursprung der lett.

Sprache. Magazin, herausgegeben von

der lettisch-literārischen Gesellschaft.

VI. Bd. 1—425. 1838.

Bergmans, B. 1809, Vidzemes dz. grāmata
562 = §>feefmas, QsJibfcmmež
bafmjdS un mabjdš bfeebamaš. 9\igd,
1809.

Bergmans, J. 1862, Bārta = 93ergmann, 3.

£armeefcbu Olroifež, 1862.

Berckenmayer s, Curieuser Antiquarius, 1711

= Berckenmayer, P. L., Der getreue
Antiquarius, vvelcher dem curieusen Le-

ser durch gantz Europam die meisten

geographische und historische Merck-

wūrdigkeiten zeiget... 3) Curieuser An-

tiquarius. 3. Aufl. Hamburg 1711.

Birsmanis, E. Latv. ārst. stādi, 1897 =

Birsmanis, E. Mag. Latvijas ārstneecibas

stādi, krāti un izstāditl no apteeku
preču tirgotavas. Latveešu etnogrāfiskā
izstāde. Rigā, 1896. — Otrs papildināts
izdevums. Rigā, 1897.

Bīlenšteins, A. 1867 = Bielenstein, A. Alt-

preussische Monatschrift, 1867.

Bīlenšteina, A. manuskripti = Bielenstein,
A. Manuscripte, 1862—1907.

Bīlenšteina, A. rokraksts no kādas eņģeļa
Miķēļa grāmatas.

BīlenŠteine, M. — Bielenstein Martha. Die

altlettischen Fārbmethoden, Veroffentli-

chungen der volkskundlichenForschungs-
stelle am Herderinstitut zu Riga, Band

11. Riga 1935.

BOrgers, mācītājs Ērģeme. 1896 = Borger J.

Von den Hochzeiten derLetten. Rigasche
Stadtblātter Nr. 18. 139—143. 1896.

Brand, J. A. von. 1673, Kurzeme = von

Brand,Johann Arnholds. Reysen durch die

Mark Brandenburg, Preussen, Churland,

Liefland, Pleßcovien, Groß-Naugardien,
Tvveerien und Moscovien, m vvelchen

vleles nachdencklich wegen gemeldter
Lānder, wie auch der Litthauwer Lebens-

art, Gottesdienst, allerhand Ceremonien,

Klevdung, Regierung, Rechtspflegung,
und dergleichen, angemercket... herauß

gegeben durch Heinrich Christian von

Hennin. Wesel 1702.

Brants, A. dakteris, Ludzas apr. Inland,
1845 = Brandt A. Polnisch-Livland und

dessen Bewohner. 429 — 433, 449—458;
Koit und Ammarik. Eine esthnische

Volkssage 741 — 743, Einlge Worte über

den Aufsatz des Hrn. Prof. Dr. Kruse

,Ist bei Libau an der Stellē von Kap-
sehten eine friihere Romische Colonie

gewesen oder nicht?* 433—438. Inland.

Ein Wochenschrift fūr Liv-, Esth- und

Curland's Geschlchte, Geographie, Sta-

tistik und Literatur 1845.

Brāže, G. S. J. Paleija, 1844 =

©. 6. &d 3<xbni« famu bub-

fcbonu tobptč. Urrāja laubtm par
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preeff(bftbmt farafftibtš no —

—, Stibjcč
un 'BabrteS mabjttaja. 3elgarod, 1844.

Brīvzemnieks, F. Tpyflw, 1881, VI. = Tpett-
0. fl. (BpHB3eMHiaKCTj). Tpyflbi

3THorpa4>HwecKaro OTjrk;ia. Kmira VI.

Maiepia-nbi no 3THorpa<piH JlaTbiuīcKaro

noirb pcaaKuiefl . MocKßa,
1881.

Broce, J. C. Rig. Stadtblātter, 1896= Brotze

Johann Christoph. Bauernahrung m Riga,
was es gewesen. Rigasche Stadtblātter

1896. 43. 341—343.

Batners, J. G. Inland 1836 = Būttner Jo-

hann Georg. Die Letten an der Winda.

Inland. Ein Wochenschrift fūr Liv-, Esth-

und Curland's Geschichte, Geographie,
Statistik und Literatur. 1836. 137—140.

Ceplenieks, J. Austrums = Cepleneeks J.

Mahņtiziba. Austrums 1889. 1187—1203.

Danovskis, J. Dagda == Latviešu pasakas
un teikas, prot. P. Šmits (Schmidt) V.

303 lpp. 6. A. 478, Rīgā, 1929.

Ddbners, A. Mitteilungen fur die evang.
Geistlichkeit Russlands, 1858 = Dobner

A. Zur Naturgeschichte des Letten. Mit-

thellungen und Nachrichten fūr die evan-

gelische Geistlichkeit Russlands. 11. 1858.

136—155.

Einhorns, P. 1636 = Einhorn Paul. .Refor-
matio Gentis Letticae m Ducatu Cur-

landiae'. Riga 1636.

Einhorns P. 1649 = Einhorn Paul. Historia

Lettica das ist Beschreibung der Letti-

schen Nation. Dorpat 1649.

Einhorns, P. 1627 = Einhorn Paul. Wider-

legunge der Abgotterey vnd nichtigen

Aberglaubens so vorzeiten auB der heyd-
nischen Abgottorey m diesem Lande

entsprossen vnd bißhero m Gebrauche

blieben. Riga, 1627.

E. J. (J. E.) 1889, Valmiera (apkārtne) s=

_

Enkmanis, J. (?). 1889. Rokrakstā.

ĒdolesKārlis, 1834= gbbobleč (mā-

cītājs K. Hugenbergers) (£i)t)o\)leē
farunafcbana ar jaunefteem. Magazin,

herausgegebvin von der lettisch-literāri-

schen Gesellschaft IV Bd. 3. St., 1834.

Fabrīcijs, 1610 s= Dionysii Fabricli, Prae-

positi Pontiflcii Felinensis, Livonicae

historiae compendiosa series, m quatuor

digesta partes ab anno 1158 usque ad.

a. 1610. Curante Gustavo Bergmann.
Editio secunda auctior et emendatior.

Stanno Ruiensi MDCCXCV.

Fahne, A. Livland, 1875 = Fahne A. ,Liv-
land und seine Geschlechter*. Coln 1875.

Fischers, J. B. von. Lief. Landvvirtschafts-

buch, 1753, 401 = Fischer Johann Bern-

hard. Lieflāndisches Landwirtschaftsbuch.

Halle 1753.

Fuchss, J. Zane 1852 = gucbč Gbrifropb
3obonn. Sanne, jeb ttjjtbač
augti un galš. 3elgarod, 1852.

Fareckers, Kr. 1817 = gurecferš, <L

©feefma, taē par pccmtnnefcbanu mubfu,
jaurto oceroa«tt>tbru 9Kabrfmu Curteru,

precffd) 300 gabbeem tšffatbrotaš ttjsi-
baē, tai 19-ta Oftober (jeb Cectuč) tneb-

nefdba 1817-ta gabba 3elgatt>ač $lnneč-

braubfet irr jabfeeb, fo pdtš
Cutterč fabobmajtš un pebj 6. ftu*
recfer £attnn;ffd roatlobd pabrtulfojtS.

Gūberts, S. 1688 = Gubert Salomo. Strata-

gema oeconomicum oder Ackerstudent.

Riga, 16451

,
16492

,
16883

.

Harders, J. Gelehrte Beytrāge zu den Rig.
Anzelgen, 1764 = Harder Johann Jakob.

Untersuchung des Gottesdienstes, der

Wissenschaften, Handwerke, Regierungs-
arten und Sitten der alten Letten. Ge-

lehrte Beytrāge zu den Rigischen Anzei-

gen. 1764. Stūck 2. 5. 7. 12.

Hennings, S. 1587 = Henning Salomon.

Laus Deo Trino et Vni Semper Amen.

Warhafftiger vnd bestendiger Bericht, wie

es bißhero vnd zu heutiger stunde, m

Rellgions sachen, Im Fūrstenthumb Chur-

land, vnd Semigaln, m Lieffland etc.

Gestellet Durch Salomonem Henningum
Thuringum Vinariensem, Verordenten

Churlendischen Kirchen Visitatorn m

Lieffland, Anno 1587. Rostock MDLXXXIX.

Hervāgens, L. Skolas Maize, 1861, I. =

£eerrt)agens, £übrotgž.Gfot)laži-maije jeb
obtra batta lafftfdmnaš gvabma-

tai, fo ar braugu paltbbftbu ffoblnee-
feem apgabbajič

,
©aujeneš brau-

bfes mabjitai*. I. bafa. 9\ibgd, 18671
.

18692. 18734
.

Hūpelis, A. W. (Hupel, A. W.) Top. Nach-

richten s= Hupel August Wilhelm. To-

pographische Nachrichten von Lief- und

Ehstland. I—4. Riga, 1774—1782.

Ilsters, J. 1883 = 3(fter«, 3. <23otanita

tautaš-ffolabm un pafcbmabjibat. 9?igd,
1883.

Juškevičs, J. Br. Z. 11. pielikums, 1933 =

3ufcbferoitfcb 3. 17. gabftmiena larroee-

fcbu fcmncefa roebrojumi. 'Bribrodč Sc-

me« Sluftretat* pcelitumč. 1933. 35.
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Kelch, C. Lief. Historia, 1695= Kelch Chri-

stian. Lieflāndische Historia. Revall 1695.

Kleinhofu Fricis, Naudīte. Jkr. V =

bofu 9?aubite. £opt runājot jtl-
roeut nmlobu. 16. Saftš un fala 17. 3cl-

garoač un <£>obeleč loetnč 65. 3elgaroač
£attt>ee;fcbu 93ecbrtba$9\atftnecstba3 9?o-

-botaž 9?affru sv*abj. V. 1896.

Kohls, J. (J. Kols) Ostseeprovvinzen, 11.,
1841 — Kohl J. G. Die deutsch-russischen

Ostseeprovinzen. Dresden v. Leipzig
11. 1841.

Krauze, J. prof. 1784 = Krause, Joh[ann]
Wllh[elm]. Prof. Nachricht von der alten

lettischen Burg Pilliskaln und von meh-

reren ehemaligen festen Plātzen der Let-

ten und Ehsten. Auch von etlichen an-

dern Hef- und ehstlāndischen Merkvvur-

digkeiten. N. Nordische Miscellaneen

1794. IX. v. X. 519—545.

Lange, J. Katechismus, 1773 = £ange,
3eb?abč. 5a <2ttftbfcbana tabš

fibač nē ©eeroabtbjafcbanu, no ta mafa
£ufberuš teem £atroeefcbeem
eerabbitano ——, OCBtbfemmeč Superin-
tcnbenta. 9\ibgd 1773.

Lange, J. 1772 = Lange, Jacob. Vollstān-

diges deutsch-lettisches und lettisch-deu-

tsches Lexlcon. Mitau 1777. Besteht aus

2 Abtheilungen: a) vollstāndiges Letti-

sches Lexicon, samt angezeigten ver-

schiedenen Provlnzialdialekten m Llef-

und Kurland. Schloß Ober-Pahlen, 1772.

b) Lettisch Deutscher Theil.
.
. Schloß

Ober-Pahlen, 1773.

Langius, J. 1685 = Nīcas un Bārtas mācī-

tāja Jāņa Langija 1685. gada latvlski-vā-

ciskā vārdnīca ar īsu latviešu gramatiku,
izdevis E. Blese, prof. Rīgā 1936. Latvijas
Universitātes Raksti Filoloģijas un Filo-

sofijas fak. sērija. 111. 1.

Laurenty, A. 1860 = Laurenty A. Die land-

ārztlichen Verhāltnlsse, insbesondere Kur-
lands. Baltische Monatschrift 1860. 11.

189— 228.

Lenčs, Spr. grāmata, 1764 = £enj
jana) 3)arotb. $sprebbtfu-©vatymata . ..

9xtga, 1764.

Lerchis-Puškaitis, A. (A. L-Puškaitis, L. P.) =

Slnfč. £atroeefcbu
tautaž $afata*. I —VII. 1891 — 1903.
I —VI. 3elgarod VII. 9\igd.

LOvis, O. von. levērojamākie Baltijas putni
= 2'6xt>xē, 9. bon. (feroebrojamafee Bal-

tijas putni 1893.

Macilewiczs, J. Pawujciejszona, Viļņa, 1850

= Macilewicz, Jezups. Pawujclejszona

un wyssajdi sposobi, diel', ziemniku Ļat-

vviszu Lasieja nu vvissajdu Gromotu Les-

zysku, rakstieja un izdievvia Bazniejckungs
Wiersiniks Bazniejcas Kavvnatas. A

Wilna pi Kunga Marcinovvska izdruka-

wota goda nu pidzimszona Kunga Jezu

Chrysta 1850.

Maczewski, W. Spr. grāmata, 1793 s= 9Jia-

cjerofttč, OBribrtfftš ©uftatt>3. Sauna
Ģrprebbtfu grabmata pabr feemfvoebreem
ČČeroangeliumeem uč roiffabm fvoebbee*
nabm un augftecm fmebtfeem, faralftita
no

, Slbrlaroač 9Jiat)jttaja. 3clgan>d,
1793.

Mancelis, G. (Manceļa Lettus) = Mancelius,
Georg. Lettus das ist Wortbuch Sampt
angehengtem tāglichem Gebrauch der Let-

tischen Sprache Riga. 1638.

Mancelis, G. Manceļa spr. grāmata I. 1654

= Mancelius, Georg. Langgevvūnschte
Lettische Postill. Das ist: Kurtze und Ein-

fāltige, jedoch Schrifftmāssige Außlegung
und Erklārung der Sontāglichen und vor-

nehmstenFest-Evangelien, so im Fūrsten-

thumb Cuhrland und Semmgallen, auch

im ūberdūnischen Liefflande, so weit die

Lettische Sprache sich erstrecket, gelehsen
werden Riga 1654.

Manharts, V. = MannhardtWilhelm. Letto-

preussische Goetterlehre. — Vilhelms

Mannharts. Latviešu-Prūšu mitoloģija. —

Rīgā, 1936.

Manlius, Joannes. Libelltismedicus. Basileae

1563.

Māteru Juris. Baltijas Zemkopis, 1880, =

Gateru 3urič. Baltija* Sem-

lopi* 1880. 98—99.

Mekons, Fr. Latv. Avīzes, 1870, 15 = 9fle-

lon"sr. £eelbeenupvcefi. £atn>eefcbu Sirot-

fc« 1870. 15.

Merķelis, G. Die Letten, 1797. = Merkel

Garlieb Helvvig. Die Letten, vorzuglich
m Liefland am Ende des philosophischen
Jahrhunderts. Leipzig 1797. 18002.

Meyers, J. Felliner Blātter, 1859 = FelH-

ner Blātter, herausg. von Friedrich Dsirne

und Joh. Meyer. Dorpat 1859. Heft I.

Mēdlere, M. Inland, 1846, 68 s± Mādler

Minna. Sternschuppe. Lettische Volkssage.
Inland. Ein Wochenschrift fūr Liv-, Esth-

und Curland's Geschichte, Geographie,
Statistik und Literatur. 1846. 68.

Novickis. S. Ilūkste. RKr. 11. = Novickis,
S. Par latveešeem Ilūkstes apriņķī. Etno-

grāfiskas un statistiskas ziņas. Rigas Lat-

veešu Beedr. Zlnibu kom. Rakstu krāj.

1897. 11. 58 —90.
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Pāvuliņa, Ķ. Ilustrētais piel. 1935 =

loulma. @roebtee foft. Q3ribtt>d3 Ge-

me3 3uiftretai3 pccltfumč. 1935. 1. 6.

Petri, J. Neuestes Gemālde = Petri Johann

Christoph. Neuestes Gemālde von Lief-

und Ehstland unter Katharina 11. und

Alexander L m historischer, politischer
und merkantllischerAnsicht. Leipzig 1809.

I—II.

Rezevskis, Turnava. Austrums, 1894 = 9?c=

feroffiš "Surnaroač pagaftd. 3f putnu roa-

tobač. Sluftntm* L 104. 1894.

Riekstiņš, H. B. Z. 11. piel. 1932 = 9\eef*

ftmfcb b. Katrīnas! un Slnbrejt.93ribrod3

Gemeč 3luftrctatS peelifum* 338—339.
1932.

Rusovs, B. 1584 = Rūssow Balthasar Chro-

nica der Prowintz Lyfflandt... Bart 1584.

Rusvurms, Inland, 1855, 20; 27 = Russ-

vvurm C. R. Lettische Beerdigungsgebrāu-
che. Inland. Ein Wochenschrift fūr Liv-,
Esth- und Curland's Geschichte, Geo-

graphie, Statistik und Literatur. 20 1855.

(309 — 313). 27 (329 — 332).
Rusvurms, K. 1861 = Russwurm C. Ueber

die Bedeutung der Volkssage fūr Schule

und Leben. Baltische Monatschrift 1861.

135—151.

SjOgrens, J. A. Livische Grammatik= Sjo-

gren J. A. Liwische Grammatik, nebst

Sprachproben undWorterbuchm gesammt.
Schriften 11. St. Petersburg v. Leipzig 1861.

Skuja, B. Salacgrīva. Zvejnieka Vēst., 1930=

Ģituļa 23. Ģjalasgribrod. Groejneefu tijc-
jumt un parafebaš. Groejneeht SBcbftnc-
ft* 1930. 18— 20. 44 — 47.

Stenders, A. J. Sērpils = Gtenbcrš, Sllef*

fanberš 3obanž. ©feefmaž, Gtabfru-
bfeefmač, etc. seem Catroec*

fd)ecm par tfluftefcbanu un prabfa-pee-
augfcbamt farafftttač no

,
@ebrpit«

leč prceffcbmabjitaja. 3elgatt>d, 1805.

Stenders, G. = Gtenber, ©ottbarb Ķvteb'
rieb. un @tabftt, tecm £at-

meefcbeem par ičluftefcbanu un gubru
mabjibu farafftttt. 9Zo jauna
fott un roatroti no ta roejja
un @onnafftež Bafntjīunga Stenber.

3elgarod, 1766i. 17892.

Stenders, G. F. Augstas gudr. grāmata,
17962 = Gfenberž, ©otbarbč grtebr.

Slugftač ©übrtbač ©rabmata no °£><x=
fauleč un ©abbaž. Guratfttta no Gebr-

ptlleš un @unnatfteč S3afntarunga .

3elgarod un SUčputfe. 17741
. 3elgatnd

17962
.

Stenders, G. F. Mazā Bībele, 1756 = Sten-

ders, Gotthard Friedrich, Dieners des

Gottlichen Wortes bey der Evangelisch
Lutherischen Gemeine zu Scheymen, Let-

tische Biblische Geschichte
... Konigs-

berg 1756. Latv. tituls: ©ebbert grtbrtf
Gtenbera, Scbcimež <3)rcwbfe3 93afnijač-

Ģ?\v>tbt\ Stabfti... s\!enSbergd
tytufyč)bē 1756. [3fnabja roebtaf ar

jaunu tituli: 9??afa Q3ibbele].
Straubergs, K. (K. Str.) = Profesors K. Strau-

bergs.
Straubergs, K. Br. Zeme, 1934 = Strau-

bergč Cauru apburfcbana un fat-

tefcbana. 33vibrod 6eme 1934. 298.

Šilings. 1832, Tirza =t Schilling K. Str-

fcn. Catroeef/cbu tautaš rnabmi rij*
jtbu. Magazin, herausgegeben von der

lettisch-literārischen Gesellschaft. IV. I.

29—95. 1832.

Šmits, I. (I. Š.) = Šmits Ida, Rīga.
Šmits, P. (P. Š. jun.) = Šmits Pāvils.

Šmits. P. (P. Š.) = Profesors P. Šmits.
Špīss, J. S. Zemīte. Latv. Avīzes, 1866,19=

J. S. [Spiess J]. @pobfs. Catrocefcbu Stari-

fe* 1866. 19.

Štempels. barons. Geoponika, 1799 =

Stempel, M. Geoponika. Ein okonomi-

sches Monatschrift fūr Kurlands und Liv-

lands Bewohner, 1799. (Stempels rakstī-

jis anonimi, tādēļ viua rakstu nevar at-

rast).

Strauss, J. 1687. Inland = Strauss, J. In-

land. Ein Wochenschrift fūr Liv-, Esth-

und Curland's Geschichte, Geographie,
Statistik und Literatur 1859,67—70.

Šulcs, K. Kurzemes stāsti, 1832 = <3?cbulj3,
Stabftu grab'

mata, jeb t<xbbxx leetu tfteitfcbana, taē

mebrd lecfamaš, un notitfu-

febač no loejseem latfeem Hbbf mubfu
beenabm, no

,
nelaulā £inbež un

S3trfgalle3 mabjiraja. 3ctgarod, 1832.

Tetsch, C. 1767 = Tetsch Kari Ludwig. Cur-

lāndische Kirchengeschichte von dem Zu-

stande dieser Provincial-Kirche bis zum

Ableben Gotthards ersten Herzogs zu

Curland, nebst der gegenwārtigen āußer-

lichenkirchlichen Verfassung dieses Her-

zogthums. Konigsberg und Riga (Leipzig)
1767.

Tiebe, F. (Liezeres mācītājs) Lief. und Ehst.

Ehrenrettung, 1804 = Tiebe Hermann

Friedrich. Lief- und Ehstlands Ehren-

rettung gegen die Herren Merkel und

Petri. Halle 1804.

Trautfēters. E. Inland. 1851 = Trautvetter

Ernst Christian. Ethnographisches ūber

die Letten, die Litthauer und die alten

Preussen. Inland. Ein Wochenschrlft fūr

Liv-, Esth- und Curland's Geschichte,
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Geographie, Statistik und Literatur, 1851.

685—691.

Treimanis, J. Kurz. Kr. Berze. Jkr. IV.

3anižS $r. 93ebrfneefo3. Sta

jebteeč teijeensS: paltbbf!", fab

fcbfauba. 3elgatt>a3 Caftueefcbu Q3cebri*

ba« CRafffneej. 9vob. 9tofftu IV.

51—52.

Utanomska St. totvsze Infland Polskich,

1891, Krakovv = Utanowska Stefānija.
Lotvsze Inflant Polskich. Krakow 1891.

Ulmans, Ķ. = Ulmann K[arl] Chr[istian].
Lettisches Worterbuch. L Theil. Riga,
1872. 11. Theil. Deutschlettisches Worter-

Atbalss k. = M. Sillnš, Atbalss kalendārs

(1889—1898).
Atpūta = Atpūta (žurnāls) 1911—1940.

Austrums = Austrums (žurnāls) 1885—1906.

Balss = Balss (nedēļas avīze) 1878—1906.

Balt.Vēstnesis = Baltijas Wehstnesis (avīze)

1869—1906.

Baznīcas revīzijas prot. Latvijas Vēstnesis,
1924. L. Sloka = @tofa Metuma, <£ar
upurefebemu un burfebanu (tf 17. un 18.

g. fimte«a bafmtfcbu venrifvju pvotofo-
leem). Latvijas Vēstnesis 1924. 145.

Baznīcas vizīt. = Kirchenvisitation 1637,

1774, 1814 (archlva materiāli).
Beschreibung der Prov. Kurland, 1805, 74 =

(Derschau, E. G. v., und Keyserlingk,
P. E. v.) Beschreibung der Provinz Kur-

land. Nach Anleitung des von Einer

freien oek. Gesellschaft zu St. Petersburg
im J. 1802 angefertigten Entwurfs. Mitau

1805.

Brīvā Tēvija = Brīvā Tēvija (avīze). 1926
— 1927.

Br. Z. 11. piel. Rīga = Brīvās Zemes Ilus-

trētais pielikums 1926—1940.

Cilvēces senejie laiki, J. Sirmais = Girmaiš

3abniž. 3iln>c§e3 fcnejce latft.

Itftenč, pabrtifa, bavba prafcbanač, fa-
bftbmeč bubfcbanač, paganu tijiba un

parafcbaž pveeffcbmepfturiffož latfo*.

9vtga. 1891.

Debess grāmata (No Debess grāmatas).
Austrums 1889, J. Cepleneeks, Māņti-
cība = Cepleneeks J. Mahņtiziba (Par
.Debess grahmatu"). Austrums (žurnāls)
1889. 1187—1203.

buch mitZugrundelegung des von Bischof
Dr. Cari Christian Ulmann zurūckgelas-
senen Manuscriptes bearbeitet von Gustav

Brasche, Pastor emer. Riga v. Leipzig,
1880.

Vēbers, F. Chr. 1730 = Das Herzogthutn
Livland um das Jahr 1730. Nach Fr.
Chr. Weber (m Pabst Bunte Bilder d. i.
Geschichten, Sagen und Gedichte nebst

sonstigen Denkvvūrdigkeiten Ehstlands,
Livlands, Kurlands v. der Nachbarlande.

Reval 1856).

Volters, E. 1890= BojibTept, 3.

MaTepiajībi jvrn 3THorpacpiH JlaTbiuīcKaro

BrnečcKoft ry6epHiH. 1890.

Dienas Lapa = Deenas Lapa (avīze).
D. L. f. 1888, P. J. Raudavietis = pseud.

9xaubaroeetč °p. 3. Sabirt*],
©ruffaei xē roejdm ccrafd)am un mab»-

Bebrfone* apgabala falaftjič
3- Ovaubaroccfsi. <3)eenač £apas fete-

tonē 1888. 165, 27.-29.
Dundurs Pats, 1876 sts Dundurs Pats (grā-

mata). Pēterburgā 1878.

Dundurupecnākamie, 1876 = Dunduru pčc-

nākamie (grāmata). Pēterburgā 1876.

Etn. I.—IV. = ©eenaš Capaž mebnefcba
peeltfumš. (Stnograftffa* Gmaš par

Cafroecfcbcem. I.—IV. 1891— 1894.

Etn. 11. 1892. J. Ilsters = 3lfterč 3.
un ftiti bftbronccft pebj feno lattteefcbu
tijibaž. (gtnograftflač finaš par Catroee-

fcbccm 11. <9ccnač Capač pcctif. 1892.

171—172.

Gelehrte Bevtrāge, 1765 = ©elcbrte 33eņ-
tvage 5u 6en 2lnjetgen, 1761—

1767.

Inland = Inland. Ein Wochenschrift fūr

Liv-, Esth- und Curland's Geschichte,
Geographie, Statistik und Literatur.

1836—1863.

Jaunais Vuords = Jaunais VOrds (avīze)
1931—1936.

Jauni Dunduri, 1875.= Jauni Dunduri (grā-
mata). Pēterburgā 1875.

J. Ziņas = Jaunākās Siņas (avīze) 1911—

1940.

Jezuitu ziņojumi no Rīgas = Mannharts

Wilhelms. Latviešu-Prūšu mitoloģija.

Rīgā, 1936.
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Jkr. V. 147. Runtuju Vilis, Vilce = 9xim-
fult* OSMlt*, OĒSitje. 3elgaroa*
Catroeefcbu 23ecbviba* 9\afftneeatba*
9?obata* 9\atftu frabjum*. V. 147.
(1890—1901).

Konv. vārdnīca == <2Babrb-

ntja, 9?igač £afroeefd)u 93eebvtbaš Si-
nibu fomiftja* un 3)er. ©rabm. <3lot>a-
(o* ifbota. 1906—1921. 1.—4.

Kurlāndische Kirchenordnung, 1570. Kur-

lāndische Kirchenordnung, Kirchen Re-
formation des Fūrstentums Churlandt und

Semigallien, In Liefflandt, 1570.

Kurzemes draudžu chronika = Kurzemes

Draudžu chronikas. 11. Rīgā. 1930. Valsts
Archiva izdevumi.

Kurz. Vārds = Kurzemes Vārds (avīze)
1918—1936.

Latv. Avīzes = CattocefcĢu Slioife* 1822—

1915.
Latv. draugs = i'atroeefcbu fcraugč

(avīze) 1832—1846.

Latv. draugs, Pielikums = £atn>ec;fd)u
broug* — peelifumč. 1840—1846.

Latv. gada grāmata = Catrmffa ©abba-

©rabmata. 1797—1798. (žurnāls).
Latv. konv. vārdnīca = Latviešu konver-

sācijas vārdnīca (A. Gulbja apgādībā).
(1927—1940.)

Latvija = Latvija (avīze) 1922—1934.

Latvijas Sargs = Latvijas Sargs (avīze)
1919—1934.

Latvijas Vēstnesis = Latvijas Vēstnesis

(avīze) 1920—1925.

Latvis = Latvis (avīze) 1921—1934.

L. D. = <33aronč &r. un OBtftenoorff* S).

Catroju baiactš 1.—V1., 1894—1915, 3el-
garod.

L. Lauksaimnieks = Catttnjač Cautfatm*
itccf* (žurnāls) 1919—1922.

Mājas Viesis = 9CRabjas (avīze)
1856—1910.

Mājas Viesa pielikums = OSSeef/tš —

peettfitm* 1868—1910.

Neue wochentliche Unterhaltungen, Mitau,
1808. = Neue wochentliche Unterhaltun-

gen, grčfitentheils iiber Gegenstānde der

Literatur und Kunst. Mitau, 1808.

Ostsee- Prov.- Blatt. = Ostsee-Provinzen-
Blatt 1823—1838.

Rig. Almanach, 1864. Des alten Andreas

Tod = Rigascher Almanach 1864.40.—55.

Rīgas bibliotēkas man. = Rīgas pilsētas
bibliotēkas manuskripti.

Rīgas jezuiti no Latgales, 1608, 1606, 1598.

Mannharts Wilhelms, Latviešu-Prūšumito-

loģija. Rīgā 1936.

R. Kr. 6. = 9\tga* Cafroeefcbtt Q3eebrtba*
Gintbu &ommtftja* o\afftu 6. frabtum*
1890.

C6opHHKT>, 47. 1. p. Brīvzemnieks = C6op-
hhkt> MaTepiaaoßTb no sTHorpacpiH, H3.ua-

BaeMbift npn HauiKOBCKOM-b 3THorpa<pH-
MecKOMi» MV3CB, Bbinycio> II nojn> peaaK-
uiett B. 0. MocKßa, 1887.

Sitzungsberichte der Ges. fūr Geschichte

etc. = Sitzungsberichte der Gesellschaft

fūr Geschichte und Alterthumskunde der

Ostseeprowinzen Rufilands. Rigā 1873—

1914. un 1930—1934.

Teikas par Dievu, 1929 = Latviešu folklo-

ras krātuves Teikas par Dievu. Rīgā
1929.

Veca vārdnīca 17. g. s. = Jāņa Langija lat-

viski-vāciska vārdnīca, 1685. g. izdevis

prof. E. Blese. Rīgā, 1936.

Vidz. dziesmu grāmata, 1764 = OOBtbfeme*
ofeefmu grabmata, 1764.

Wochentliche Unterhaltung. = Wochentliche

Unterhaltungen fūr Liebhaber deutscher

Lektūre m Rufiland, herausgegeben von

L F. v. Recke. Mitau, 1805—1807.

Zane, 1852 = Ganne jeb 9Jkbmt tujiba*
augti un gat*. Gibriftopb 3ohann tfucb*.

3elgarod 1852.

Zemes Spēks = Brīvās Zemes nedējas

pielikums 1921—1936.

Zvejnieku Vestn., Salacgrīva, Kuivišu ciemā.

B. Skuja = Groejneefu OBebftneft* 1930.
18.—20., 44.—47. Groejneefu ritējumi un

paraf/cba*. Gtuja 93. Sulasgribrod.

Šais četros sējumos ir pavisam uzņemti 36790 ticējumi, piekārtoti

vārdnīcas veidā 1626 galvenajiem vārdiem.

Redakcijas piezīme: 128 iespiedloksnes iespiestas jau agrāk.
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