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Tautas sapņu iztulkojumu krāšana.

Nodoms krāt latviešu tautas sapņu iztulkojumus man

radies jau gadus divpadsmit atpakaļ, kad sāku krāt inten-

sivāk latviešu tautas tradicijas. Līdz šim laikam šai tautas

tradiciju nozarei krājēji piegriezuši mazu vērību. Par sapņu

māņiem mums nav gandrīz nekādas literatūras. Uz šādu pa-

rādību aizrāda arī E. Šiliņa (Latviešu deja, 7. lpp.). Arī pašu

iespiestu vai sakopotu sapņu iztulkojumu, kas būtu kaut cik

pieietami, nav. Savā laikā jau biju nodomājis izmantot

prof. P. Šmita māņu krājumu, bet viņa krājumā (pēc ne-

laiķa paša izteicieniem) tos būtu ļoti grūti sameklēt, jo tie

izkaisīti pa visu lielo māņu krājumu. Arī Folkloras krātuvē

sapņu tulkojumi izkaisīti pa visiem māņu un tradiciju krā-

jumiem. No iespiestiem sapņu tulkojumiem tad es arī va-

rēju izmantot tikai 23 sapņu izskaidrojumus — 19 no prof.

P. Šmita sakrātiem sapņu tulkojumiem par maizi 1
un 4 no

Naudītes, kurus savā laikā sakrājis Alksnis Zundulis
2

. Bei-

dzamajos laikos gan arī H. Tichovskis sniedz 8 sapņu iz-

skaidrojumus (starp tiem 2 ņemti no Folkloras krātuves

materiāliem) savā Latgales kāzu aprakstā
3

,
bet tie nevar

kaut cik jūtami ietekmēt manu sapņu krājumu, tāpēc bei-

dzamos neesmu centies pievienot savam krājumam. Jau

savā laikā pats biju sniedzis vairākus sapņu izskaidrojumus

par tautās ejamās dienas nosapņošanu
4

un nāves vai bēru

pareģošanu
5

.

Mans nodoms ir bijis sakrāt, cik vien iespējams, visus

sapņu izskaidrojumus, bet no šāda nodoma man jāatsakās,

1 Prof. P. Smita raksts Maize latviešu māņos un ierašās 19.

H. L. B. Z. K. R. kr., p. 106.

- R. L. B. 6. r. kr., p. 70.

3 Kāzu parašas Latgalē, cand. phil. Heronims Tichovskis, p. 20.

1 Sievietes pasaule 1996. g., 2. nr., p. 18.

5 Latgales Vēstnesis 85. nr., 1938. g. 5. augustā.
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tad šāds krājums varētu ieraudzīt dienas gaismu tikai pēc

daudziem gadiem, jo visu Latvijas pagastu apceļošana nav

veicama dažos gados. Ceru, ka ar izdoto krājumu būšu

vienu otru ierosinājis un varbūt iegūšu sev kādu palīgu, kas

man paziņos par savas apkārtnes tautas sapņu tulkojumiem.

Arī savākto, bet nesakārtoto materiālu krājums nedod pār-

skatu par to, kas jau ir savākts, kas kopīgs un kas no grā-

matām ienācis jaunākajos laikos.

Salīdzinot manus sakrātos materiālus ar iespiestajām

sapņu grāmatām, vēroju, ka grāmatas ir darijušas savu:

daudzi sapņu izskaidrojumi saskan ar vienu vai otru grā-

matu
6
*. Man nav iespējams pateikt, kur grāmatas sastādī-

tājs attiecīgu izskaidrojumu dzirdējis no tautas un kur tau-

tas izskaidrojums savus pamatus guvis no vienas vai otras

sapņu grāmatas. Juta fon Rautenfelde7 min starp izlietotām

grāmatām arī latviešu tautas pasakas, Kr. Barona Latvju
Dainas un Latvju tautas ticējumus un parašas, taču daudzu

īstu latvisku izskaidrojumu šinī ~modernajā zīlniekā" ne-

maz nav. Mums nav arī zināms, kas tie par ~Latvju tautas

ticējumiem un parašām", ko Rautenfelde piemin kā izlie-

totos materiālus. Citi sapņu grāmatu autori mazāk pretendē

uz latviešu tautas sapņu tradicijām.

Pirmā sapņu grāmata latviešu valodā izdota jau 1867.

gadā
8

, un pēc tam šādi izdevumi nākuši klāt gandrīz ne-

pārtraukti. J. Misiņa Latviešu rakstniecības rādītājā ir ve-

sela virkne šādu grāmatu
9

,
un no 1867. g. līdz 1925. g. sa-

sniedz 23 grāmatas, neskaitot dažus piecus līdz sešus izde-

■ Salīdzinātiem pielikta klāt attiecīga šifra, sk. saīsinājumus.
* Neuzticamākos materiālus, kas par daudz saskanēja ar vienu

vai otru grāmatu, svītroju. Daudz svītrot nācās 1, 2, sa, 10, 17 (gan-
drīz viss saskanēja ar Marius'a Fio sapņu grāmatu), 47, 52 un .">:!.

Klāt pieliktās sapņu grāmatu šifras atvieglos vēl atšķirot neuzticamā-

kos materiālus.

7 Juta von Rautenfeld, Modernais zīlnieks, ~Spīdolas" izdev

1929. g.
8 J. Misiņa Latv. rakstn. rādītājs, 1585—1925, 11, 1937. g

nr. 10778.

• Op. cit., nr. 10706—10789.



5

vumus: „papildinätus" ~pārlabotus" „pēc senēģiptiešu vairāk

kā 200 g. (!) veciem manuskriptiem". Ja mēs gribētum sa-

līdzināt un atzīmēt visas grāmatas, tad mums nāktos dau-

dziem sapņiem rakstīt veselu virkni šifru, un tāpēc šo no-

domu esmu atstājis vēlākajiem laikiem, kad paši tautas sap-

ņu izskaidrojumi būs kaut cik vairāk sakrāti un sakārtoti.

Lai izvairītos no liekiem atkārtojumiem, esmu daudzus

noklausītos sapņus uzrakstijis, cik vien iespējams, īsā veidā.

Parasti var sastapt trīs sapņu uzrakstīšanas veidus sapņa

pirmajā daļā: 1. Ja sapnī redz vilku, tad gaidāmi precinieki.

2. Kad sapnī redz vilku, tad gaidāmi precinieki, un 3. sapnī

redzēts vilks nozīmē precinieku. Retāk sastopam citos lai-

kos izteiktus ticējumus, piem.: Ja (vai kad) sapnī redzēsi

vilku — brauks precinieki.

Svarīgākais ir redzētais objekts, tāpēc nosacijumi: ja

sapnī redz . . ~ tad . . ~ vai: kad sapnī redz . . ~ tad . . .
esmu

vienkārši izteicis vilks — precinieks, vai: vilku redzēt — gai-

dāmi precinieki. Arī vārds ~redzēt" zināmā mērā lieks, jo

sapņos taču arvienu „redz" dažādas lietas un parādības.

Sapņa pilnīga izstāstīšana ir ļoti gara. Piem.: ~Es gāju

pa ūdeni. Ūdens bija ļoti skaidrs, bet tad ūdens kļuva ar-

vienu netīrāks, duļķaināks. Pamodies (-usies) vēl ilgi ne-

varēju aizmigt. Pēc pāris dienām slimība klāt. Sapņos brist

pa netīru ūdeni jau nozīmējot slimību." Šādu (un vēl ga-

rāku) sapņa stāstīšanas veidu esmu dzirdējis Kalsnavā.

Sniegšu vēl kādu sapņu izstāstīšanas veidu no Nīcgales.

Mana vecmāte, Marija Ruža, dzīv. Nīcgales pag. „Sa-

mugalā", stāsta: ~Esmu baznīcas dārzā, kur aug brīnišķi

krūmi, ogulāji un augļu koki. Laiks rāms un kluss. Saules

stari laistas pār visu zemi. Atskanēja sērīgas zvanu skaņas

baznīcas tornī un man baigi metās, it kā kas glūnētu visap-

kārt. Te pēkšņi izskrēja no krūmiem mazs puisēns, norāva

no ābeles koši sarkanu ābolu un pasniedza man, teikdams:

„Tu nokod tikai vienu kumosu, bet visu pārējo aiznes savai

meitai." Puisēns nozuda. Es nokodu, kā bij teikts, vienu

ābola kumosu. Ak Dievs, mīļais! Ābols bij tik šausmīgi

rūgts un negaršīgs, ka zaudēju pat spēkus. Pēc laiciņa

pienāca ziņa par meitas vīra traģisko nāvi. Vecmāte saka:
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~Rūgtais ābola kumoss bij manas sāpes, līdzjūtība un asa-

ras, bet meita baudija atlikušo ābola daļu, t. i. neizsakāmas

sāpes un asaras." 41.

Rakstot sapņu izstāstijumus šādā nesaīsinātā veidā, mēs

gan būtu ieguvuši no apm. 10.000 variantiem milzīgu sē-

jumu tautas valodas un runāšanas veida piemēru, bet paši

sapnī redzētie objekti un attiecīgais izskaidrojums tad būtu

meklējams stāstījuma beigās, vai izprotams pēc stāstijumā

izteiktā satura. Variantu apvienošana tad nebūtu domājama,

jo katram teicējam cits stāstīšanas veids. To mēs redzēsim

nodaļā ~Sapņu orākuls".

Teikto vai uzrakstīto īpato izteiksmes veidu esmu cen-

ties respektēt un sapņa otrā pusē atstāts teicēja patie-

sais apzīmējums.

Sapnī redzētie objekti sakārtoti alfabēta kārtībā. Atri-

būts visbiežāk likts aiz apzīmējamā vārda, lai techniski

vienkāršotu un padarītu darbu pārskatāmāku. Neparastāk

gan skan koks nokaltis, diegs melns, bet darba

technika to prasa. Kur bijis citāds teikums, tur attiecīgais

vārds atstāts pareizā vietā, bet tāpat retināts. Piem.: Iziet

pa vairākām durvīm — ieiet jaunā dzīvē 22, 36.

Dažreiz tomēr loģiskais ir prasijis nelielu atkāpšanos

no stingrā alfabēta. Sapņu alfabēts vēl ir vecais, kāds tas

pastāvēja līdz 1938. g. 9. septembrim, jo negribēju visu

sakārtojumu atmest un sākt no gala.

Pamata krājuma vietām devu savu ciparu, mazos bur-

tus liekot tās pašas vietas citam teicējam vai uzrakstītājam,

bet jaunie teicēji mani spieda likt arī citām vietām papildu

apzīmējumus. Pēc teicēju un uzrakstītāju sarakstā minētām

šifrām to viegli varēs atrast. No dažiem pagastiem teicēju

bijis ļoti daudz, piem., Lubānas (34), Meirānu (37), un c.

Tur teicējus neesmu uzrādījis tāpēc, ka tad man vajadzētu

sarakstīt vairākus desmitus savu radu, draugu un pazīstamu

(lai viņiem kopīgs paldies!).

Manuskriptā esmu atstājis negrozītas pasivo divdabju

formas ar -ams, -āms, turoties pie principa, ka attiecīgos

pagastos tā izrunā, bet tas var būt arī vienkārši agrākais

rakstu valodas likums par gariem un īsiem patskaņiem vār-
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du piedēkļos. An -as un -as manuskripta ir atstati uz

līdzīga likuma pamata.

Materiālu apstrādāšanā man vērtīgus padomus devis

nelaiķis prof. Dr. P. Šmits, Folkloras krātuves pārzinis prof.

Dr. K. Straubergs un priv. doc. Dr. J. A. Jansons. Paldies!

Pateicība pienākas arī daudziem citiem uzrakstītājiem,

teicējiem un manuskriptu pārrakstītājiem un nākošajiem

lasītājiem, kas, ceru, savus sapņu iztulkojumus atzīmēs un,

varbūt, arī nosūtīs uz Lubānas Grīslaiņiem, kur

pavadu savas suņu dienas.

A. Aizsils.

Daugavpilī, 1939. g. lapu mēnesī.
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Sapņu izstāstīšanas loma latviešu tautas dzīvē.

Cik liela loma ir bijusi maģijai un visam maģiskam

primitivo tautu dzīvē, par to mēs ziņas atrodam vairākos

zinātniskos darbos. Franču zinātnieks Levi-Brīl's stāsta

par primitivo tautu sapņiem
10

,
ka primitivajām tautām nav

starpības starp sapni un īstenību. Primitivais cilvēks nācis

pie misionāra 150 jūdzes, lai atprasītu ķirbjus, ko (sapnī)

misionārs viņam nozadzis
11.

Seno latviešu dzīvē par šādu māņticību mums trūkst

ziņu. Taču arī senāk māņticībai un ticībai liktenim ir bi-

jusi redzama vieta visu tautu dzīvē. To norāda jau trīs

likteņa dievības grieķiem
12

,
romiešiem

13
un arī latviešiem

14

.
Kaut gan dziesma saka ~bur manā tīrumā pieci bēri ku-

meliņi", tomēr arī maģiskajiem ritiem bijusi sava vieta
15

.
Jo liela loma maģijai bijusi vidus un humānisma laikos,

un mēs to esam paturējuši, ko apstiprina burvju grāmatas,

kas vēl tagad atrodamas nomirēju atstātajās mantās. Šīs

grāmatas tomēr jaunākas (un vairāk reprezentē taisni šo-

laiku kultūru) 16

. Dzīves grūtos brīžos cilvēks daudzkārt sāk

ticēt zināmiem likteņa lēmumiem. Cilvēkam gan intuicija

nav tik raksturīga kā dzīvniekiem, kas paredz visu nākošo

tīri intuitivi. Putni dodas uz siltām zemēm zināmas intuīci-

jas vadīti. Zvēri ielien savās ziemas migās intuicijas vadīti.

Cilvēkiem arī primitivajā dzīvē bija vajadzīgs noģist, no-

jaust. Vēl tagad mēs sakām: ~Vai tev nebija ģismenes?"

10 Lēwy-Bruhl, Die geistige Welt der Primitiven, p. 79—104.

11 Op. cit., p. 88.

12 Prof. P. Šmita Latviešu mitoloģija, p. 30.

13 Grieķu ~moiras", romiešu „tria fata" — trīs likteņa dieves.

u Prof. P. Šmits, op. cit., p. 26—35.

15 J. A. Jansons, Maģija latviešu tautas tradicijās, ats. novilk.

3. lpp. Par sapņu māņu lomu vācu tautas dzīvē, sk. H. Meiera Das

Deutsche Volkstum, 328. lpp.
16 J. A. Jansons, op. cit., 3.
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„Man nebija ne jausmas". Kas ir šī „ģismene" un ~jausm-

a"? Taču kāda priekšsajūta. Sapnis esot priekšvēstnesis.

Vecie cilvēki zina teikt, ka viņu sapņi piepildījušies vairāk-

kārtīgi un veci cilvēki saviem sapņiem arī tic.

Daudz tautas sapņu izskaidrojumi uzglabājušies līdz pat

mūsu dienām. To norāda tas, ka vēl tagad man izdevies

sakrāt apm. 10.000 sapņu iztulkojumu variantus, pie tam

izmantoti tikai apm. 60 pagasti (sk. teicēju un uzrakstītāju

sarakstu).

~Maģija ir tik svarīgs faktors tautu veco laiku kul-

tūrā, ka tā kļūst par kārtotāju faktoru ne tikai saimnie-

ciskajā un sabiedriskajā dzīvē, bet arī reliģiskajā un aistetis-

kajā", saka J. A. Jansons
17

. Maģijas tuvo sakaru ar reliģiju

uzsver K. Straubergs: ~Ka maģijai (burvībai) ir tuvs sa-

kars ar reliģiju, par to nav divu domu
18

." Mūsu nolūks

šoreiz nav ko skatīties un skaidrot maģijas jautājumus, bet

apmierināties tikai ar sapņu maģiju, ticējumiem, kā tautas

mēģinājušas iztulkot redzētos sapņus. Šādi meklējumi un

tulkojumi ir bijuši pazīstami visvecākajā pasaulē un bībelē

mēs varam lasīt veselu virkni dažādu sapņu un izskaidro-

jumu. Uz šiem bībeles sapņu tulkojumiem balstās arī kāds

K. Br.
19

,
kas apcerē dažādas sapņu grupas, izejot tikai no

bībeles vielas. Sapņu bailēs meklējami reliģijas sākumi
20

.

No šī viedokļa mums vispirms jāuzkavējas pie primitivo

tautu sapņiem. Par tiem ziņas sniedz jau minētais Levi-

Brīls. Primitīvajām tautām nav starpības starp sapni un

īstenību. Sapnī redzētais ir a) īstās dzīves sākums, b) pati

īstā dzīve, c) īstās dzīves turpinājums.

Izejot no šādiem primitivo tautu uzskatiem, mums jā-

secina, ka tiešās analoģijas sapņu tulkojumi ir visvecākie.

Abra ar mīklu — Dieva svētība 26.

17 Op. cit., 3.

18 Prof. K. Strauberga, Mīlestības maģija, IMM 1922. g., 2. burtn.,

181. lpp.
19 ~Sapņu grāmata ar piemēriem iz dzīves. Latviski no K. Br.

Liepājā, 1895". Viņš iedala sapņus: 1) dievišķīgos, 2) paredzēšanas,

3) dabīgos, 4) grēcīgos.
20 Prof. P. Šmita, Latviešu mitoloģija2, p. (5.
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Abra tukša — nabadzība 25, trūkums, nabadzība 57,

bads 26.

Aut kājas — ceļš, būs jāiet citur dzīvot 16, 36, ceļš

priekšā 52a.

Baznīca atrasties — tiesa 14, 36, bus jātiesājas 11,

tiesā būt, nepatikšanas 21.

Kad abra ir pilna, tad ir ko cept un ēst; pretējais ir, ja

abra ir tukša. Kāju aušana ir ceļošanā un dzīves vietas

maiņā raksturīga darbība. Ja mums vēl varētu rasties šau-

bas par to, vai baznīca un tiesa stāv tiešā analoģijā, tad

nav jāaizmirst, ka senāk baznīca „tiesäja" grēciniekus par

viņu grēkiem, piedraudot ar elles uguni, par to būs tuvāk

apcerēts nod. Galvenie objekti sub voce baznīca un mā-

cītājs. Vēsture zina stāstīt arī par kauna stabiem baznī-

cas priekšā, kur pārmācija tos, kas muižas darbos sagrē-

kojušies — ~izpildīja" muižas piespriestos sodus v. t. t.

Jaunu cepuri likt galvā — dzīves maiņa 21a, 26. Šādu

piemēru atradīsim vairākus simtus. Šādi tiešas analoģi-

jas piemēri varēja rasties uz vairākkārtīgu novērojumu pa-

mata.

Nākošā grupa būtu pamatota uz pretstata līdzības. J.

A. Jansons gan domā
21

, ka šādu burvības dari jumu samērā

maz, bet sapņu izskaidrojumos šādu pretstata līdzības mā-

ņu ir vesela rinda.

Asaras — liels, negaidīts prieks 9, ļoti liela laime 16,

smiekli 24.

Bēres — laime 5, mantojums 16, kazas 24.

Dievmātes bilde — lielas bēdas piedzīvot 9.

Mēsli — nauda 16, dabūt mantojumu 46.

Mēslos stāvēt — dārgas dāvanas 50.

Mēslu kaudze — nauda, bagātība 16a v. t. t

Visas lietas arvien zināmā sakarībā. Arī sapnī var re-

dzēt dažādas lietas dažādā sakarībā. Uz šāda pamata ir

dibināti analoģijas jeb līdzības ticējumi. Arī sapņu izskaid-

rojumos analoģijas jeb līdzības ticējumu ir daudz
22.

21 Maģija latviešu tautas tradicijas, p. 10.

22 Analoģ. tic., sk. J. A. Jansona Maģ. t. tr., p. 18.
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Āboli — augoņi 19, 24, 34, 37.

Debesis apmākušās — nepatikšanas 5, grūtības 10, ne-

zināma nākotne 24b, bēdas 25, skumjas nākotnē 32, skum-

jas 37, bāršanās 50.

Debesis gaišas — laba dzīve 46.

Kaklu aptīt ar lakatu -— slimība 19.

Kalna kapt — sasniegt mērķi 21a, 24a, 25, 34, 46.

Blakus analoģijas ticējumiem J. A. Jansons
23

sniedz

sākuma ticējumus. Šādus sākuma ticējumus saskatām arī

tautas sapņu izskaidrojumu priekšnosacījumos.

Rīta stundas sapņotie sapņi piepildās visātrāk un ir vis-

nozīmīgākie 1, 5, 11, 16.

Jauna mēnesi sapņotie sapņi ir pareizi un piepildās 1,

16, 25, 41.

Par visvecākiem ticējumiem mums jāuzskata analoģis-

kie sapņu tulkojumi. Pēc Levi-Brīla
24

primitivajiem cil-

vēkiem nav starpības starp reālo dzīvi un sapni. Arī prof.

P. Šmits25
to saka par māņiem vispārīgi.

Nākošie pēc vecuma būtu pretstata analoģijas ticējumi.
Ja nenotika tā, kā pēc analoģijas vajadzēja notikt, bet pre-

tēji, tad to varēja attiecināt arī uz citiem gadijumiem. Pie

šādiem secinājumiem tauta nāca pieredzes ceļā, līdzīgi kā

to jau J. A. Jansons piemin
28

.

Ka cilvēkiem paradums mesties pretstatos, to mēs re-

dzam sevišķi maldoties, slīkstot, vai apjukumā nenoteikti

skraidot turp un atpakaļ nelaimes gadijumā. Jo rūgtākas

zāles ārsts paraksta, jo labākas tās liekas. Arī tautas ārst-

niecībā pret stiprākām slimībām jālieto ~stiprākas" zāles.

Tāda ir vienkāTšo ļaužu ticība vai māņticība. No šīs māņ-

ticības nav paglābti arī tie, kas citādi varētu skaitīt sevi

pie ~zemes sāls".

Par ļoti veciem mums jāuzskata arī tie sapņu tulko-

jumi, kas slēpj sevī seno, preanimisma laiku ticību. Vis-

23 Op. cit., p. 18.

24 Levy-Bruhl, op. cit., p. 88.

28
Māņi, Lat\. lit. vēst. 405—108.

26 Op. cit., p. 10.
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pazīstamākais piemērs te noderēs sapņa tulkojums par mi-

roņiem.

Ja mironis ko dod, vai no miroņa ko ņem (tad tas dzī-

vajiem ir labvēlīgs, uz tā pamatojas viss mirušo dvēseļu

kults — veļu godāšana) — veselība 11, labi 21, viss piepil-

dīsies 37, 50a, kaut kas labs, panākums 9a, labumu piedzī-

vot 14 v. t. t.

Gluži pretēji ir, ja mironim ko dod, vai tas ko paņem.

Mironis iznes kaut ko no mājas — kādam šis mājas

iemītniekam jāmirst 51.

Mironis ņem — ģimenē nāves gadijums 27, 42.

Mironis ved līdzi — nave 26.

J. A. Jansons par visvecākām tautas dziesmām uzskata

Barona Daiņas 275514, 27515, 275516
27

,
kur mironis jā-

slēdz važās, ~lai nenāk ciemoties" un jābaida ar lāci un

vilku, lai tikai neiedrošinātos nākt atpakaļ
28

.

Sapņu tulkojumos netrūkst arī pavisam jaunu uzskatu.

Daži no šādiem sapņu tulkojumiem, bez šaubām, ienākuši

no grāmatām. Pirmā grāmata, kas varēja veicināt svešu uz-

skatu ienākšanu, ir bībele. Jāzepa un citi sapņi tautai bijuši

pazīstami līdz ar bībeles tulkojumu un eksplikāciju mācī-

tāju sprediķos, bībeles stāstos v. t. t. Arī sapņu grāmatas,

kas savu gaitu uzsākušas jau 1867. g., darījušas savu. No

mana krājuma man nācies svītrot daudzus tulkojumus, kas

par daudz saskan ar sapņu grāmatām. Nesvītrotiem mate-

riāliem esmu licis attiecīgas šifras.

Katrā ziņā jauni sapņi ir vēstules saņemšana, brauk-

šana ar vilcienu senā zirga vietā; arī mīlestības pareģošanas

būs jaunas. To apliecinās vecākas kāzu un precību parašas,

par to rakstijis prof. P. Šmits29

.

No mana krājuma man nācās svītrot daudzus ,auto-

mobiļus", „aeroplanus", „fabrikas" un citus beidzamo laiku

~ieguvumus". Ja kāds no tiem vēl palicis, tad tas darīts ar

27 J. A. Jansons. Kr. Barona vieta mūsu kultūras dzīvē, p. 11.

28 Turpat.
29 Latvju tautas daiņas VI, 343: VIII, 5.
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nolūku sniegt to, ko tauta sapni redz, ja tas tieši nesaskan

ar kādu (no manis salīdzinātu) sapņu grāmatu.

Latgalē noklausītie sapņi tikai pāris vietās saskanēja

ar kādu poļu sapņu grāmatu (apzīmēti ar šifru Ž, sk. sa

īsinājumus). Kādas krievu un poļu sapņu grāmatas Latgalē

bijušas pazīstamas, to man līdz šim nav izdevies noskaidrot.

Latgaliešu dialektā, cik man zināms, sapņu grāmatas nav

izdotas. Latgales sapņi ir tikpat latviski vai pakļauti tiem

pašiem sapņu grāmatu ietekmējumiem jaunākajos laikos.

Sapņu tulkojumu teicēju starpā lielāko tiesu ir tikai

sievietes. Kaut arī manu tiešo teicēju vidū ir labs skaits vī-

riešu, tomēr tie ir snieguši savai mātei, vecmātei v. t. t. iz-

taujātus sapņus. Mēs varam tālāk secināt, ka ar sapņu iz-

tulkošanu visvairāk nodarbojušās sievietes. Jau Homēra

Odisejas I, 415. un 416. rindās lasām, ka Tēlemachs negrib

dzirdēt, ko pareģi zīlē, lai gan māte (Pēnelope) tādus aicina

namā un klaušina savu likteni.

Ka sievietes ir bijušas lielākas sapņotājas un sapņu tul-

kotājas, to norāda arī priekšmeti, ap kuriem grozās sap-

ņotāju domas. Abra, adata, adāmās adatas, adīk-

lis, aitas, aka, audekls, bērna auklēšana, balt-

maizes cepšana, drēbju mazgāšana un daudzi citi re-

dzētie objekti ir nākuši no sieviešu dzīves un darbiem. Ar

U: mēs nebūt negribam domāt, ka vīriešu darba rīku neredz

sapņos un vīrieši nav sapņojuši vai sapņus iztulkojuši. Vī-

rietis savos darbos ir patstāvīgāks un aktivāks. Tautu meita

gaida jājam precinieku un var par to tikai zīlēt. Lielākā

tiesa nodaļā ~Sapņu orākuls" minēto sapņu attiecas uz to,

kā meitas nosapņo un zīlē: kad jās precinieki, kad vedīs

tautās. Ka sievietes ir lielākas sapņotājas un sapņu izskaid-

rotājas, to man atzīmējuši arī daudzi sapņu māņu uzrak-

stītāji un teicēji.

Arī R. Blaumanis novele ~Nāves ēna" raksta: ~Man

mājā sieva katru reiz noredz sapnī, ja kāda nelaime gai-
dāma .

.
."

30

.

:1° R. Blaumaņa kop. rakstu IV*, p. 8.
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Jaunākajos laikos sapņu grāmatas pērk tikai sievietes.

To esmu vērojis uz laukiem un pilsētās.

Domāju, ka daudz nemaldīsimies secinādami, ka 75%

sapņu tulkotāju ir bijušas sievietes.

Galvenie objekti latviešu tautas sapņu

iztulkojumos.

Nav daudz to lietu un priekšmetu, ar kurām nācies sa-

stapties senajam latvietim. Jaunākajos laikos šo lietu skaits

daudzkārtīgi vairojies. Tas izskaidrojams ar senās latviešu

dzīves veidu. Latvietis dzīvoja savā sētā. Viss viņa dzīves

ritums bija saistīts ar vienkāršo apkārtni un vienkāršo dzī-

ves veidu. Tautas sapņu izskaidrojumi tad nu aptver a) lat-

viešu mūža gaitas, b) ikdienas dzīvi, c) gada laiku maiņas,

un d) darba posmus, līdzīgi kā to saka E. Šiliņa par lat-

viešu deju (12. lpp.). No visa lielā krājuma mēģināsim iz-

vilkt laukā tos priekšmetus, ar kuriem visvairāk latvietim

ir nācies sastapties. Centīsimies meklēt sakarus starp tiem

un senā latvieša dzīvi un dzīves veidu.

Adata ir kaut kas ass. Tās dūrieni sāpīgi. Ir kāda

slimība, kuru veci cilvēki sauc par dūrēju jeb caurduri.

Adatas redzēšana tad nu kļūst par šīs dūrējas jeb slimības

vispārīgu pavēstītāju. Tādus izskaidrojumus sniedz arī 28,

34, 47 v. c.

Alu dzert — lietus 11, 20, 21, 21c, 24, 24a, 24b, 32

v. t. t. Ja mājās ir alus un alu dzer, tad „līst". Šādu līšanu

var paplašināt un attiecināt arī uz lietu kā atmosfēras no-

krišņiem. Šeit notikusi „jēdziena" paplašināšanās. Alus dzer-

šana var nozīmēt arī kakla sāpēšanu un kāsu. Kakla iekai-

sums var viegli sapņos parādīties kā alus dzeršana.

Apavi vispārīgi nozīmē ceļošanu. Pa māju dzīvojot

kājas nav jāaun. Ja jādodas ceļā, tad kāju aušana ir pati

pirmā nepieciešamā darbība. Tālāk šādu kāju aušanu var

attiecināt uz iziešanu pie vīra un arī uz jaunu dzīves vietu.

Šai parādībai atbalstu var viegli sameklēt daudzajos Zie-

massvētku un Jauna gada ticējumos par kurpes sviešanu —

uz kuru pusi nokritīs kurpes purns, uz to pusi būs jāiet
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dzīvot jeb uz to pusi meitu aizprecēs. Šādus ticējumus esmu

dzirdējis gandrīz katrā pagastā.

Arājs — līķis 34, nāves ziņa v. t. t. Zemes ~aršana
'

notiek arī tad, kad jāatdod kas Zemes mātei. Sapņu izskaid-

rojumos tad zemes aršana var kļūt par zemes nearšanu, par

nonākšanu veļu valstī. Sapņi ir saistība ar viņu sauli
31

,
un

te cilvēks jau gatavojas spert savu kāju šinī viņā saulē.

Atsaukties kaut kam — saslimt 21c, 34. Par to,

ka senie latvieši slimību uzskatijuši par it kā dzīvu būti,

jau rakstijis prof. P. Šmits32. To pašu vērojam daudzās lat-

viešu teikās. ~Mēris piegājis pie Daugavas ar lielu grāmatu

padusē", XIII, 330
33

.
„Viens bijis balti ģērbies ar baltu zir-

gu", 331. ~Še mēris katru vakaru, saulei norietot, ar baltu

zirgu iejājis", 331, 4. variants. ~Ceļa vīriem vienmēr no pa-

kaļas braucis melns kungs ar divi melniem zirgiem", 332,

6. variants. Līdzīga izskata iedomātas senāk arī citas sli-

mības. Šī paša sējuma 342. lpp. lasām: ~Vienreiz satikušies

kāšus ar drudzi mežā un sāk sarunāties", 343. lpp., blakus

kāsum minēts kašķis v. t. t. Ja nu pa sapņiem kas sauc,

tad tas var būt kāds ļauns gars vai slimība, kas grib, lai

cilvēks atsauktos. Arī mironis var būt ļauns, kas nācis pa-

ka) dzīvajam. Ja mironim līdzi aiziet — jāmirst 34. Lat-

viešu tautas teikās stāstīts par to, ka veļi nogalina cilvē-

kus
34

. Jau pirmais variants sniedz ziņas par to, ka trīs mi-

roņi nomaitājuši ceļinieku. Par nepatiesu zvērēšanu šiem

trim miroņiem bijis jāsavāc dvēseles. J. A. Jansons
35

,
rak-

stīdams par vissenāko ticību, saka: Kad cilvēks nomirst,

tad viņš apglabāšanas vietā dzīvo kā mironis, kas ir naidīgi

noskaņots pret dzīvajiem. Tāpēc cilvēki lieto visādus aiz-

sargu līdzekļus, lai mironis neatgrieztos mājās. Sapņos tad

nu šis „ļaunais" gars ir nācis kādam pakaļ, tāpēc mironim

pa sapņiem nedrīkst neko dot — ja ko dos — slimība vai

31 Sk. K. Strauberga Viņa saule, IMM 1922. g. 6. nr.

32 Sk. Latviešu pasaku un teiku XIII sēj. 330. lpp.
33 Ibid.

34 Prof. P. Šmita Latviešu pasakas un teikas XIV, 334.

38 Dr. J. A. Jansons, Kr. Barona vieta musu kultūras dzīve, 1935.

S. IMM 11. burtn. (atsev. novilk., p. 11).
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bēres 14, 34. Sapņu maņi, bez šaubām, nav šķirami no mušu

senču ticējumiem vispārīgi.

Abele nokaltusi — rados vai majniekos mirs 34.

Abele nolauztiem zariem — nelaime, asaras vai ra-

dos būs bēres 3a.

Par koku lomu mītos rakstijis prof. P. Šmits 36

.
Ābele

latviešu tautas tradicijās ir mātes koks, tāpēc to piemin ar

lielu mīlestību
37

.
Ja pa sapņiem ābele nokaltusi, tad sagai-

dāms, ka māte mirs. Sapņu iztulkojums gan nesniedz tieši

mātes nāves ziņu, bet apmierinās ar mājnieka vai rada nāvi.

Bērzs ir vīrieša kārtas koks
38

, tāpēc — kad precēta sieva

redz nolauztu bērzu — vīrs nomirs 50. Liepa ir jaunas

meitas koks
39

.

Liepa nogāžas — mirs sieviete 32a. Liepa nolūst —

meita mirs 24.

Līdzīgi ozola nolušana vēstī jauna vīrieša navi 21a,

50 un citur.

Daudzi citi un citādi šo sapņu izskaidrojumi, bez šau-

bām, ir jaunākajos laikos ienākuši (daži arī no sapņu grā-

matām), kad senā koku loma jau bijusi aizmirsta. Koku

nociršana vai nozāģēšana vispārīgi saistās ar kāda cilvēka

nāvi, pat mājas sijas pārlūšana var vēstīt nāvi 26.

Baļķis mājas — mājas līķis 9.

Baļķus cirst ■— rados bēres 50.

Baļķus vai dēļus vest — mironi vest 16, 21a, 26,

34, 37.

Ka baļķis var atgādināt šķirstu un reizē arī mironi, to

mēs varam saprast, ja atceramies, ka senākais šķirsts bija

izdobts no apaļa koka. Tad baļķa vešana, ko redz sapnī,

dzīvē izrādās par neparasta, savdabīga ~baļķa" vešanu. Šā-

dā sapņu tulkojumā pamirdz senās dzīves reminiscences.

Jaunākajos laikos, kad šķirstu gatavo no dēļiem, var arī

36 Prof. P. Šmita Koku loma mītos, Latv. tautas dainas I, p

11. un tālāk.

17 Op. cit., p. 14.

3S Op. cit., p. 16.

39 Op. cit., p. 11.
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dēļu vešanu pielīdzināt miroņa vešanai. Baļķis ir nozāģēts

koks. Koka zāģēšana ir saistīta ar cilvēka nāvi. Par to jau

minēju, pieminot atsevišķus kokus (sk. ābele v. c. koki).

Baznīca un mācītājs — tiesa 5, 26, strīds 5, tiesas

darīšana 16, nelaime 24a, nepatikšanas, slimība 34 v. t. t.

Par to. ka baznīcā latvietis ir tiesāts, mēs jau pieminējām

agrāk. Ka tas tiešām tā, to lai apliecina daži citāti no Jura

Manceļa Sprediķu grāmatas 3. izd. I, 185. lasām: Gitu liek

Dievs apsirgt, citu aplaupīt, citu apgāzt, citam ugunsgrēku

piesūta, cits citu nelaimi redz: visu to Dievs ikkatram pie-

sūta, gribēdams to sirdi tam cilvēkam izklausīt. 199. lpp.

sirds ~izklausīšana" atgādina parasto tiesas pratināšanu).

.. . bet tie jaunie ļaudis, Dievam žēl, ne gribas tikties mācī-

ties, ne grib klausīt. . . . Dievs viņā pastarā dienā sacīs uz

tādu: „Atkäp no man tu ļaundarītais cilvēks, es tev nepa-

zīstu." 11, 37. Dievs sūti ja mums mēri ... 11, 39. . . . tev

būs debesu augstāke turēt, ne ka zem.
... li. 199. . . . bet

kas saka tu jegkis 'ģeķis), tas jir to elles uguni nopelnījis

...tam būs asina 'asinu) mārkā novazāties, mēmam, ak-

lam, stulbam palikt. 11, 175. Mancelis liesa arī kungus, mā-

cītājus par viņu nama turēšanu. 11, 313. . . . viņš iet ir pi

Dieva galdu; bet viņš jir tomēr burvis, sāls pūšlētais, jeb

viņš tādus velna pesteļus meklē, viņš jir melkulis, ne klausa

kungu, nei tēvu, nei māt, radu, kas viņam labe māca, viņš

reijās ka suns . . . Līdzīgus piemērus esmu atzīmējis vēl ve-

selu rindu. 1654
1

,
1675

2
un 1699; Manceļa Sprediķu grāma-

tas izdevumi ir burtiski vienādi, jo tikai nākošie 17-16.

1769' un 1823
6

izdevumi izdoti ar J. Baumaņa pārlaboju-
miem

40

.
Ja nu tik ilgus gadus latvietis baznīcā ir ..tiesāts",

lad nav ko brīnīties, ja viņš sapnī redzētu baznīcu un mā-

cītāju attiecina uz tiesāšanos.

Berns — nepatikšanas 5, nelaime 19, 21, 21a, sli-

mība 24, bēdas 16, 21a, 23, 24a, 25a, 26, 34, 35, 32a, 46.

Bernu auklēt — bēdas 5, 26, loceklī ievainojums 24,

sagaidāmas nepatikšanas 34, lielas bēdas 34, slimība 34,

40 Latviešu rakstniecība, B. Dīriķ 18(>0. g., p. 8.
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46a, raizes, slimība 37, 50, 56, nepatikšanas, pasakas, ap-

melojumi 47.

Prof. P. Šmits41

domā, ka bērns sapņos apzīmē bēdas

tikai vārdu drusku līdzīgas izrunas dēļ. Sapnī redzēts bērns

var tomēr apzīmēt bēdas arī uz pretstata analoģijas pamata.

Ja dzīvē par bērnu priecājas, tad sapnī tas var nozīmēt bē-

das. Nabaga ļaudīm arī tiešā analoģijā bērns var saistīties

ar rūpēm un raizēm. Nu tev ir „bērns", un tu viņu varēsi

~auklēt", un tev būs kaut kas sevišķi uzraugāms.

Arī jaunavām bērns var būt netiklības, negoda pierādī-

jums — tā tad tieša analoģija. Tas pats attiecināms uz jau-

niem puišiem. Bērns senajai jaunavai ir jauno vieglo dienu

noslēgums un jaunas, grūtākas, pienākumiem pilnas dzīves

sākums. Dzīves prieks un dziesmu prieks latviešu tautas

dziesmās uzsvērts kā jaunības laika piederums. Kr. Barona

Latv. t. dziesmu I sējumā vesela nodaļa dziesmu veltīta

dziesmu priekiem jaunībā. Citēšu tikai 66. t. dz.:

Kamēr jauna, es lustīga,

Dziedādama vien staigāju;

Priekšā man tās dieniņas,

Gaudojamas, sērojamas.

Arī Folkloras krātuves papildinājumos, attiecīga no-

daļā, atradīsim līdzīga satura dziesmas:

Nacin naca ta dieniņa,

Kad nobira asariņa. 35844.

Līdzīga satura ir35859, 35866, 35867, 35877 t. dziesmas.

Ka bērni sagādā rūpes un raizes, to redzam visās ze-

mēs, kur valstij jāatbalsta bērnu skaita pieaugšana. Tā mēs

varam secināt, ka sapnī redzētam bērnam ar bēdām daudz

dziļāks pamats nekā tikai analoģija vārdos.

Čūska
— ienaidnieks 4, 5, 34, ļauna sieviete 16, jā-

sargās no ienaidnieka 25a, ļauns cilvēks 21c, 24b, 47, 50a.

Čūska Latgalē ir tabū. Čūsku sauc par „tuorpu" vai

par „cärtamo tuorpu". Čūskai ļoti svarīga loma arī citos

tautas ticējumos. Čūskas nositējam Dievs piedodot septiņus

41 Prof. P. Šmits, Māņi, Latv. lit. vēst. I, 406,
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grēkus. Ja čūsku palaižot nenosistu, tad iemantojot ienaid-

niekus.

Čūskas godājuši senie prūši
42

.
S. Hennings raksta par latviešiem 1587. g., ka viņi tu-

rējuši čūskas (laikam gan zalšus) un krupjus par dieviem43.

Čūsku cienīšana sastopama pie daudzām tautām. Čūsku

kults bijis pazīstams arī latviešiem. Hūpelis (Topographi-

sche Nachrichten 11, 460) stāsta, ka zalši senāk turēti pie

kūtīm, lai lopkopība labāk izdotos
44

. Indīgās čūskas ir cil-

vēku ienaidnieks, pret čūskas kodumu tautas ārstniecībā ir

vesela virkne skaitāmo vārdu, 871 variants4"1. Arī sapnī re-

dzēta čūska var apzīmēt tikai ienaidnieku. Ja viņa aiziet

projām, tad vēl labi (21c), bet ja iekož — tad gaidāma pat

nāve 5, 34.

Dzeguzes kūkošana — vēsts, jaunas ziņas 46, var

būt arī nāve kādam tuvam cilvēkam 47, precinieki at-

brauks 50.

Dzeguzes kūkošanai latviešu tautas ticējumos liela lo-

ma. Pēc dzeguzes kūkojienu skaita noteic, cik gadu vēl jā-

dzīvo, jeb pēc cik gadiem apprecēsies. ■—

Kuko, mana dzeguzīte,

Cik gadiņu man dzīvot.

— Divi, trīs pie māmiņas,

Visu mūžu tautiņās. 10074.

Ļoti plaši par dzeguzi jau katrs lasītājs atradīs prof.

P. Šmita Latviešu mitoloģ. (115—117). Liela loma sapņos

ir arī citiem putniem un viņu brēkšanai. Kraukļa brēkšana

vēstī nāvi 24b, 27, 32b, 47 v. c. Pēc putniem pratušas zīlēt

jau senās tautas. Homēra Odisejas I dzied. 203—4 lasām,

ka Atēna negrib būt pareģis, kas piegriež lielu vērību putnu

brēkšanai.

Gaļa — saimniecība lops sprāgs 3, mājlopi nobeig-

sies, lopos nelaime 34, 37 v. c. Ka gaļa var pārstāvēt beigtu

42 Prof. P. Šmita Latviešu mitoloģija, p. 13.

43 Op. cit., p. 40.

44 Op. cit., p. 41.

45 Sk. K. Strauberga rakstu 1936. g., Senatne un māksla I, 136
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Lopu, to mēs varam iedomāties ļoti viegli. Gaļu taču var ie-

gūt tikai tad, kad lops ir nokauts. Latvieši nav darijuši pāri

nevienam dzīvniekam, tāds bijis senajam latvietim simpā-

tijas bauslis"3. Vēl tagad daudziem saimniekiem lopu pie-

turēts vairāk nekā var labi izturēt, jo negribas teliņu no-

maitāt. Katrs saimnieks daudz labāk pārdos teliņu dzīvēm

(turēšanai) pat lētāk nekā kaušanai |saslimušu lopu nokauj

un dažreiz atdod arī trūcīgiem patērētājiem). Gaļa tad nu

var vēstīt par lopu slimību. Levi-Brīls
4

' raksta: „Die Träume

sind die guten oder schlechten Vorzeichen."

Vienkārša analoģija saskatāma, kad redz netīru govs

pienu, tad govs saslims 30. Saslimusi govs dod netīru,

daudzreiz asiņainu pienu. Šinī gadijumā atkal sapnis ir ļau-

nā priekšvēstnesis.

Gredzens ir visvairāk laulību un sirdslietu piede-

rums. Gredzens tad nu arī vēstī laulības vai mīlestību.

Gulēšanai vislielākais sakars ar slimošanu. Ja prasa

par kāda slimotajā izveseļošanos, lad Kalsnavā saka: „Nu,

vai NN ir jau piecēlies?" ar nozīmi — vai ir jau vesels, vai

sāk jau staigāt. Levi-Brīls48
min kā uzskatu „Der Schlaf

ist der Bruder des Todes." Arī teiciens: „Tas vēl ilgi gu-

lēs" nozīmē, ka tas vēl ilgi slimos. Līdzīgu nozīmi verbam

gulēl pazīsi ari Mīlenbacha Latviešu valodas vārdn.
49

,
tikai

tur teikts gulēt ar
...

Tādu pašu slimības sakarību

varam saskatīt arī ar gult v.

[stabu izslaucīt — no šis mājas jāaiziet 37. Arī

Šādā sapņa iztulkojumā varam saskatīt tiešu analoģiju.

Ja kāds ir atstājis dzīvokli vai istabu, uz citu vietu ejot,

neizslaucītu, tad tas ir liels negods. Pat Oliņiete Kaudzīšu

..Mērnieku laikos" skrien skatīties un grib sagaidīt, ka Gai-

li ii i būs atstājuši netīru istabu, tad varēs izgāzt savas dus-

mas, bet atradusi istabu tīru — jūtas kā ar ūdeni aplieta,

jo nav nekā ko teikt.

4,1 J. A. Jansons, Senču tikums, 11. lpp.
47 Op. cit., 80.

48 Op. cit.. p. 81.

49 Latv. vai. vārdu. I. 077.
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Kartupeļus dēstīt — dzirdēt par miršanas gadiju-

mu 14, 51. Līdzīgi zemes aršanai, arī kartupeļu dēstīšana

ir ~iejaukšanās" Zemes mātes valstībā, tāpēc tai jāvēstī

nāves ziņa.

Koka nogāšanās vai nociršana vēstī nāvi". Mēs jau

redzējām, ka liepas, ozola, bērza vai ābeles nociršana bija

saistīta ar kāda cilvēka nāvi. Kad šo koku loma jau bija

aizmirsusies, tad tomēr vēl gandrīz katrā pagastā pazīst ti-

cējumu, ka koka nociršana saistīta ar nāves gadījumu.

Zārku (šķirstu) sauc arī par mūža māju. Ja nu pa sap-

ņiem ceļ māju, tad tā būs droši vien šī mūža māja. Arī

Virzas Straumēnu vectēvs priekš miršanas pa sapņiem ceļ

sev jaunu māju.

Ogas ar savu apaļumu atgādina asaras. Sevišķi asa-

ras būs tumšās ogas, piem., mellenes.

Spīdekļi pie debesīm ir cilvēkiem tuvi. Tautas dzies-

mās māte pielīdzināta saulei
51

.
Saules norietēšanu tad nu

izdevīgi saistīt ar vecāku nāvi. Arī mēness ir spīdeklis, un

ja mēness noriet — mirst vīrietis 20, 28.

Arī dziestošas zvaigznes vēstī tuvu nāvi 34. Ja

zvaigzne krīt, tad nelaime tuvojas 46, vai pašam jāmirst 54.

Astroloģiju pazinušas jau senās austrumu tautas. Gudrie no

austrumu zemes pēc zvaigznes atrada ceļu uz Jēzus dzim-

teni. Jo spožāka zvaigzne iedegās pie debesim, jo ievēroja-

māks vīrs bija piedzimis. Arī mūsu dienās zvaigžņu rakstus

skaidro un mēģina pēc tiem noteikt cilvēku likteni. Par

1939. g. 23. aprilī dzimušiem rakstīts: ~Šodien dzimušiem

dzīves panākumu ceļā bieži ir stāvējuši radinieki'
2
." Arī lie-

lākai tiesai sapņu grāmatu ir pievienoti dažādi zvaigžņu

raksti. Par debesu spīdekļiem interesējušās visas tautas .

Senāk stingri ievēroja mēneša ceturkšņus. Vēl tagad lauku

amatnieki materiālus sagatavo vecā vai jaunā mēnesī un tam

piegriež lielu vērību. Arī cūkas parasts kaut augošā mēnesī,

50 Prof. P. Šmita Koku loma mītos, Latv. t. d. I, 11.

51 Sk. Kr. Barona t. dz. 3165, 3223, 3232—34, 3237 v. c.

52 1939. g. „Rīts" Nr. 112, I izdevums.

53 Prof. P. Šmita Latviešu pasakas un teikas I, 51.
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jo tad gaļa vāroties plešas. Mati jāgriež jaunā mēnesī, tad

labāk augs. Šādus ticējumus pazīstu no Kalsnavas, un lī-

dzīgus esmu dzirdējis arī citos pagastos. Jaunākajos laikos

ir no kalendāriem ienākušas arī dažādas dienas: svaru,

zivs etc. Lubānā linus vedot pārdot svaru dienā, tad lini

smagāki. Govis nedrīkst pirmo reizi dzīt ganos zivs dienā,

jo tad govis zūd kā zivis ūdenī.

Pupas — asaras 22, 24, 46a, 57 v. t. t. To pašu no-

zīmē arī zirņi. Senāk nevienās bērēs netrūka zirņu, jo tie

simbolizē asaras. Lubānā vēl tagad parasts bērēm nest arī

vārītus zirņus. Pupa tautas pasakās var izaugt līdz debe-

sīm
54

. Pupu prof. P. Šmits pielīdzina opijam un hašišam ,
kas rāda brīnišķīgus sapņus. Vecākie cilvēki vēl tagad va-

karā neēd zirņu vai pupu, lai naktī nerādītos nelabi sapņi
jB

.
Svece izdeg vai nodziest — nāve, bēres daudzos pa-

gastos. Jau tautas pasakās redzam, ka cilvēka dzīvība pie-

līdzināta sveces gaismai: jo gaišāk svece deg, jo gaišāka ir

šī cilvēka dzīve. Kad svece taisās izdzist, tad arī cilvēkam

jāmirst. Pazīstamāko piemēru varam skatīties pasakā Nāve

par krustmāti
57

.

Sveces gaismai tuvu stāv arī uguns izdzēšana; arī tā

vēstī nāvi. Nāvi var pareģot arī dažādu putnu brēcieni: dze-

guzes kūkošana, kraukļa ķērkšana etc. Ka putniem ir sa-

kars ar dvēseli, uz to aizrāda jau prof. P. Šmits' 8

.
Daži esot

redzējuši, ka dvēsele izlaidusies no mirstoša cilvēka mutes

kā putns
59. Kad cilvēks taisās mirt, tad attaisa logus vai

durvis vaļā, lai dvēsele varētu vieglāk izlaisties laukā. Pēc

vālodzes kliedzieniem pareģo laiku. Dzeguze izkūko dzīvo-

šanas gadus vai laiku, cik ilgi vēl jādzīvo tautu meitai bā-

liņos. ~Zīle nesa vēsti tēvam un mātei" ir visiem pazīstama

tautas dziesma. Pēc vārnu laišanās noteic laiku; gailis jau

64 Op. cit., p. 42.

55 Op. cit., p. 42.

58 Visas tautas tradicijas, kurām neminu vietu, pazīstu pats no

savas dzimtenes — Kalsnavas.

57 Prof. P. Šmits, Skaistākās latviešu pasakas, p. 65.

58 Prof. P. Šmits, Latv. pas. v. teikas, p. 44.

59 Op. cit., p. 44.
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senajam tautām ir bijis gaismas simbols60

. Kad gailis dzied,

tad spoku laiks beidzas.

Utis — nauda 3b, sa, 19, 20, 21a, 21b, 21c, 25a, 25b,

26, 28 v. t. t. Utis ir nabadzības pazīme. Ja nav naudas, ar

ko kaut ko nopirkt, tad saka: „Ar ko lai es pērku, ar utīm

vai?" Pēc tautas ticējumiem utis aug uz slimību, uz ne-

laimi, uz nāvi. Sapnī redzētas utis var nozīmēt naudas ie-

gūšanu uz pretstata analoģijas pamata.

Vilks — precinieki 7a, 11, 13, 16a, 20, 21, 25, 25a,

27, 32, 32a, 33, 35a, 36, 46, 46b, 48c, 50a, 55, 57. Pat Rū-

dolfs Blaumanis raksta, ka vilks nozīmējot preciniekus
61

.

Šinī sapnī redzam seno precību un vedību parašu reminis-

cences: tad precinieki uzglūnēja un aizveda meitu tāpat kā

vilks uzglūn aitām. Līgavu zagšana, laikam gan, būs jāuz-

skata par visvecāko sievas iegūšanas veidu.

Turpmākais mūsu uzdevums būtu pakavēties un runāt

par to, kas ir tie objekti un notikumi, ko vēlas nosapņot.

Tā saucamajos orākula sapņos visvairāk cenšas nosapņot

ko apprecēs un vai apprecēsies. Tikai retāk precību vietā

sagaidāma nāve vai kas cits. Šis „cits" izriet tomēr no vēlē-

šanās nosapņot apprecēšanos. Par pārējiem, parastajiem

sapņiem jāsaka, ka latvietis sapņos redzējis visus savas dzī-

ves svarīgākos notikumus. Ļoti svarīgi notikumi ir arī tu-

vinieku, radu, mājnieku, mājas kustoņu etc. nelaimes ga-

dijumi vai vispārīgi notikumi ar tiem. Vēl svarīgi ir pare-

ģot ugunsgrēku, neražu, labu vai nelabu laiku, pļāpas, ten-

kas nepatikšanas. Par to, kas no šiem notikumiem visvai-

rāk pareģots, varētu spriest ar parasto statistisko datu snieg-

šanu, bet tas mums vēl jāatliek uz turpmākajiem laikiem.

Ir tā saucamie tukšie sapņi, tajos visvairāk nākas kavē-

ties pie dienā pārdzīvotā, redzētā, kad mūsu domas turpi-

nās arī sapņos. Svarīgi ir zināt un nosapņot pārmaiņas dzī-

vē. Šādas pārmaiņas tad arī ir vairāku sapņu tulkojumos:

Apavus apaut — dzīves maiņa 21a, ceļš 26, 34.

Apģērbt jaunus svārkus — nokļūsi jauna viela 14.

00 Prof. P. Šmita Latviešu mitoloģija2, p. 9.

01 R. Blaumaņa kop. r. 15,I5
,

70. lpp.
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Svarīga ir arī laika maiņa. Ja mironi redz, tad laiks

mainīsies. Te pašreizējais laiks ir ~miris". Cik svarīga lauk-

saimniecībā ir laika maiņa, lietus līšana vai laba siena lai-

ka iestāšanās, ap to lauza galvu tagad daudzi meteo biroji.

Senāk tādu nebija, tad vajadzēja gaidīt sausā vai slapjā lai-

ka ..miršanu'* un vēlamā iestāšanos.

Pārmaiņas dzīves veidā ir kāzas. Precību un kāzu no-

sapņošanai veltīti visi sapņu orākulā minētie sapņi. Kāzas

var pareģot, ja meita apauj jaunas kurpes, dabū gredzenu,

uzkāpj kalnā, gana lopus, redz putnu lizdu vai vilku
62.

Pārmaiņas dzīvē var rasties arī saslimstot. Slimības pa-

redzēšana ir ļoti svarīga. Slimībai" nedrīkst atsaukties, par

to jau minējām. Slimību paredz vairāki simti sapņu māņu.

Vissvarīgākais, kas noslēdz cilvēka dzīvi, ir nāve. Sa-

vas, radinieku, mājinieku vai tuvinieku nāves paredzēšanai

sapņos ļoti redzama vieta. Arī citos tautas māņos nāvei ir

ierādīta redzama vieta. Jau (>. R. L. B. rakstu krājumā ir

vesela virkne māņu par miršanu un bērēm. Katra pagasta

bēru aprakstā ir simtiem māņu. Nāvi var paredzēt putni,

dzeguzes kūkošana, dzīvnieki, suņa gaudošana etc. un ve-

sela rinda sapņu. Pieminēsim tikai jau citētās atsaukšanās,

mironim līdzi aiziešanu, koka nociršanu vai nozāģēšanu, ar-

šanu tīrumā, čūskas iekošanu etc.
63

.

Gada laiku maiņu paredz sapņi līdzīgi parastajiem ti-

cējumiem. Daudzi sapņi rāda ikdienas dzīves notikumus:

naudas vai mantas iegūšanu, darba iegūšanu vai pazaudēša-

nu, tikšanu par saimnieku vai saimnieci (atslēgas redzēšana

vai atrašana) un vēl veselu rindu citu ikdienas dzīves no-

tikumu, ko katrs atradīs pats, lasot sapņu māņu krājumu.

Visa dzīve taču sastāv tikai no šādiem vai tādiem ikdienas

sīkumiem. Līdzīgi kā latviešu tautas dziesmas aptver visu

latviešu dzīvi no šūpuļa līdz kapam, tā arī sapņos mums

rādās šie sīkumi, ap ko risinās mūsu domas un darbi.

Lasot latviešu tautas sapņu māņus, mes varam mest

'- U sapņu mani, sk. 1936. g. Sievietes pasaules 2. num. pie

raksta ..Tautās ejamā diena".

63 Citus beru ticējumus sk. Latgales Vēstneša 1938. g. 85. num.
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dažus skatus uz latviešu seno dzīvot ziņu, dzīvot māku, dzī

ves uztveri un dzīves izpratni. Viss notiek dzīvē ar savu zi-

ņu. Katram, arī sapnī redzētam, priekšmetam ir sava no-

zīme. Adatas un naži ir asas lietas. To redzēšana sapnī

vēstī slimību. Ar slimību var cilvēku ~saderināt", ~salaul-

āt". Ecēt var ne tikai zemi, bet arī paši cilvēki savā starpā

var ~ecēties", t. i. bārties un ķildoties. Līdzīgi var tikt uz

augšu dzīvē, ja sapnī uzkāpj kalnā vai kāpj pa trepēm.

Pretējā nozīme būs, ja iekritīs bedrē. Visa šī analoģiju

meklēšana un analoģiju iztulkošana mums tagad liekas par-

daudz vienkārša, tomēr patiesa, īsta un neapgāžama.

Uz analoģijas pamatiem balstās ne tikai sapņu iztulko-

šana, bet daudzi māņi vispāri, tautas dziesmu pielīdzinā-

jumi, paralelismi un blakusnostatijumi. Liepas kuplums un

meitas augums arvienu stāv blakus. Arī sakāmos vārdos un

parunās analoģijai ļoti liela loma. Starp koka locīšanu un

bērna audzināšanu ir redzama līdzība. Koks jāloka, kamēr

tas mazs. Tāpat bērns jāmāca mazatnē. Gudrs kā lapsa;

manīgs kā vāvere'14. Visiem šiem tautas spriedumiem pamatā

ir līdzība, analoģija.

Mīklās analoģija ir gan tieša, gan simboliska. Sacerēt

mīklu, nozīmē kādu priekšmetu simbolizēt. Ola pielīdzināta

muciņai, bite mazam vīriņam. Tautas gudrība slēpjas šo

analoģiju un simbolu izpratnē — mīklu atminēšanā.

Izejot no analoģijas mēs varam runāt par parādību

secību. Dzīves māka un izpratne nosaka parādību secību

un novērojums — kas seko zināmai parādībai — ir daudz

zinību pamatā. Arī sapņu māņos ir jāprot saskatīt šie paši

secības likumi. Uz ilgākiem novērojumiem balstoties, cil-

vēks spriež par to, kas sekos, ja bezdelīgas augstu lidos.

Uz vairākiem novērojumiem ir pamatoti arī sapņu iztulko-

jumi"'. Priekiem dzīvē seko bēdas. Kāpēc sapnī redzētiem

priekiem gan nevarētu sekot bēdas, asaras! Katrai parādī-

bai ir savs cēlonis un savas sekas. Izprast šo cēlonisko dzī-

84 Sk. 6. R. kr., p. 1—27.

• J. A. Jansons to attiecina uz māņu rašanos vispārīgi, Maģija

latv. t. tr., 10. lpp.
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ves parādības un saprast attiecīgo lietu secību ir latviska

dzīvot ziņa un dzīvot māka.

Ja mūsu tautas sapņu iztulkojumiem nebūtu piejaukti

klāt sapņu grāmatu un moderno laiku gaišreģu zīlējumi,

tad latviešu tautas sapņu iztulkojumi, kas pamatoti uz lat-

viskās dzīves izpratnes pamatiem, būtu jauna latviešu tau-

tas tradiciju nozare, kādu velti meklēsim citām tautām. Ta-

gad atšķirot visu jauno laiku ~ieguvumu" ne katrreiz būs

tik viegli. Latviskā dzīvot ziņa un dzīvot māka uzņem arī

svešo, kas liekas viņai noderīga.

Kā senās dzīves atliekas sapņu māņos mēs vislabāk

varam saskatīt veļu kultu, čūsku un dabas parādību kultu,

tāpat varam spriest par mūsu tautas senāko ētiku.
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Sapņu orakuls.

Šinī nodaļā sakopoti visi tie sapņi, kuru realizēšanās

(piepildīšanās) var notikt tikai tad, ja ir ievēroti attiecīgi

priekšnosacijumi un kur gulētājs jau iepriekš ievēro zi-

nāmus noteikumus, lai varētu kaut ko nosapņot. Viena

un tā pati darbība daudzkārt minēta Jaunam gadam sā-

koties, Ziemas svētkos, Jāņos etc. Gandrīz viscauri ar šādu

zīlēšanu grib noteikt to, vai drīzumā apprecēsies.

Pie gultas nomesti vai pagalvi palikti apģērba gabali.

Jaungada nakti meitas liek pagalvī vīrieša bikses. Kas

sapnī tās izņems, tas būs līgavainis 20.

Ziemas svētku vakara meitas nomet brunčus zeme. Kas

sapnī tos pacels, tas būs izredzētais 23a.

Koču vakarā jaunām meitām vajadzīgs pārmest brun-

čus pār plecu un neskatīties atpakaļ — kurš sapnī brun-

čus nesīs klāt, tas būs līgavainis 34.

Veca gada vakara jānozog bikses un jāpaliek pagalvī.
Kas sapnī nāks un tās izvilks, būs meitas nākošais vīrs 37.

Veca gada vakarā meitai, gulēt ejot, jānolaiž brunči

zemē kā viņi krīt un jāiet gultā neviena vārda nerunājot.

Kas sapņos brunčus pacels, tas būs izredzētais 37.

Ziemas svētku naktī puisis paliek zem spilvena kreklu,

bikses, zeķes un cimdus. Ja sapnī redz, ka kāda meita

pasniedz šos apģērba gabalus, tad viņš dabūs nākošā gadā

sievu- Teicis īvāns Vecgulbenē.

Zvaigžņu dienas naktī meitām jāpaliek vīrieša krekls

zem spilvena. Tas, kas nākšot sapnī pēc krekla, būšot

īstais mūža draugs 55.

Jaungada naktī, gulēt ejot, jāpakar dvielis virs gal-

vas — kurš sapnī nāks pie dvieļa slaucīties, tas būs „nā-

košais" 34.

Ejot gulēt, meitai jāuzkar balts dvielis uz gultas gala.

tad sapnī parādīsies nākošais līgavainis 24a.
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Zem spilvena palikta maize, spogulis etc.

Ziemas svētku vakarā jānozog baltmaizes kukulītis un

jāpaliek zem spilvena. Kas naktī baltmaizi ēdīs, tas būs

~nākošais" 34.

Pirmajos Ziemas svētkos, ejot gulēt, paliek zem spil-

vena riecienu maizes. Ja sapnī redz savu iedomāto līga-

vaini, tad tas drīz viņu izprecēs 54a.

Veca gada vakarā pēc vakariņām pēdīgais maizes

kumoss jāpaliek zem spilvena un ūdens trauks pie gultas

uz krēsla. Naktī nāk brūtgāni un grib mazgāties 34.

Lai meita zinātu, kāds viņai būs vīrs, tad Ziemas

svētku priekšvakarā meitas pēc vakariņām noslauka galdu

un maizes druskas saber zem spilvena. Naktī tad redz sa-

vu izredzēto 6a.

Jauna gada naktī, gulēt ejot, zem spilvena jāpaliek

spogulis. Kas sapnī nāks spogulī skatīties, tas apprecēs 21e.

Veca gada vakarā meita, ejot gulēt, paliek zem spil-

vena spoguli. To, ko sapnī redzēja, cerēja atbraucam bil-

dināt 16b.

Jaungada vakarā, nākot no pirts, jāņem līdz pirts

slotas zariņš; tas, gulēt ejot, jāpaliek zem spilvena. Ko

sapnī ieraudzīs pie gultas pienākot, tas būs līgavainis 6b.

Ziemas svētku naktī meitas ar susekli sasukā matus

un susekli noliek pagalvī. Kas sapnī paņems susekli, tas

būs nākošais līgavainis.

Teicis M. Pastors Vārkava.

Ziemas svētku pusnaktī meita pieiet pie spoguja (ti

kai vienai pašai jābūt istabā), izpin matus, sasukā un atkal

kreisā pusē matus sapin, bet labā pusē atstāj matus ne-

sapītus. Kas miegā pienāk sapīt matus, tas būs viņas lī-

gavainis.

Teikusi A. Pastore Vārkava.

Zem gultas palikts trauks ar ūdeni.

Ziemas svētku vakarā, gulēt ejot, zem gultas jāliek

jauna bjoda ar ūdeni. Bļodai pāri jāpārliek skaliņš. Xa1»

sapnī ies pār skaliņu, tas būs līgavainis 6b.
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Ziemas svētku vakarā paņem mazgājamo bļodu, ziepes

un dvieli un paliek zem gultas. Kas naktī ..mazgāsies",

tas būs izredzētais 6a.

Ziemas svētku vakarā meitai vai puisim kāds cits paliek

zem gultas nemanot bļodu vai šķīvi ar ūdeni un pārliek

salmu vai skaliņu pāri. Ja sapnī redz, ka vīrietis pārceļ

pār upi vai pārved pār tiltu, tad ar to apprecēsies 16b.

Kūču dienas vakarā, pirms gulēt iešanas, ģimenes

jaunavai vai jauneklim, pašam nezinot, zem gultas nolika

trauku ar ūdeni. Viņš tad redzēja sapnī kādu jaunavu

( ekli), kuru nākamā gadā apprecēja 16c.

Ziemas svētkos zem gultas paliek bļodu ar ūdeni un

tai pāri no skaliem iztaisa akas sirobu. Pie bļodas jāno-
liek kārts, ar ko ūdeni izvilkt. Kas naktī prasīs spaini ar

ūdeni, tas apprecēs 21 c.

Ziemas svētkos jaunavas, gulēt ejot, zem gultas no-

liek bļodu ar ūdeni un zem pagalvja dvieli. Kas sapnī at-

nāks dvielī slaucīties, tas būs īstais.

Teikusi Pokšane Jasmuiža.

Ziemas svētku naktī jaunava sasukā gludu galvu un

ķemmi noliek zem spilvena. Zem gultas noliek trauciņu

ar ūdeni un pāri tam skalu. Gulēt liekas ne ar vienu ne-

runājot. Kas sapnī ies pāri laipiņai, tas būs īstais.

Teikusi Pokšane Jasmuiža.

Veca gada vakarā paliek zem gultas bļodu ar ūdeni.

Bļodai virsū uzliek spoguli, dvieli un malā nober auzas.

Tad sapnī atbrauc viņas līgavainis; viņa zirgs ēd auzas,

bet pats mazgājas. Ja līgavaini redz sapnī rīta pusē, tad

drīz atbrauks precinieki, bet ja naktī, tad precinieki nav

paredzami 25b.

Veca gada vakara zem gultas paliek ūdens trauku un

dvieli. Kas nāks mazgāties un slaucīties, tas būs īstais 23a.

Jauna gada priekšvakarā jāiet uz aku pēc ūdens.

Spainis ar ūdeni jāpaliek zem galda un jāapsedz ar dvieli.

Uz dvieļa jāuzliek spogulis. Ja sapnī redzēs puisi, kas no-

liktajā ūdenī mazgāsies, dvielī noslaucīsies, spogulī paska-

tīsies, tad tas būs nākošais virs 25a.
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Kūķu vakarā māla bļodiņa ar ūdeni jāpaliek zem gul-

tas. Bļodiņai pāri jāpārliek skals. Kas sapnī pārnesis pār

laipu, tas apprecēs 29.

Veca gada vakarā (arī koču vakarā) zem gultas jāpa-

liek bļoda ar ūdeni. Pie gultas jāpakar dvielis. Kas nāks

sapnī mazgāties, tas būs nākošais 34, 37 un daudzos citos

pagastos (Preiļos, Vējavā, Viesītē, Vecpiebalgā v. c).

Meita guļ ar Jāņu dienas vainagu.

Veca gada vakarā, gulēt ejot, meitām jāpaliek zem

spilvena vainadziņš, kas vīts no trejdeviņām puķēm Zāļu

vakarā. Kas sapnī prasa vainadziņu, tas būs nākamais 37;

zem spilvena liek Z. svētkos vītu vainagu 6b.

Ziemas svētku vakarā meitas liek galvā Jāņu dienā

pītos vainagus un iet gulēt. Kas sapnī parādās, tas būs

īstais līgavainis 24a.

Meitai nozog kurpes, meita guļ ar apautam kajam

Veca gada vakarā, kad visi guļ, māte nozog meitai

kurpi un aiznes uz citu istabu. Rītā māte prasa meitai,

vai sapnī nav ko redzējusi. Ja tā ir redzējusi kādu iedo-

mātu puisi, tad pie tā un tanī gadā jāaiziet 25b.

Ziemas svētku priekšvakara jāapgulstas apautam kajam.

Kas sapnī kājas noaus, tas būs noliktais vīrs 25a.

Izsēj labības graudus.

Ziemas svētku sestdienas vakara jāiesēj pie loga auzas.

Kas parādīsies sapnī kā auzu pļāvējs, tas būs līgavainis.

Teicis Mikuļins Bikova.

Jauna gada naktī bļoda ieber auzas un pārliek pari

skalu. Kas sapnī vedīs pār laipu, tas apprecēs 21e.

Jauna gada naktī pie loga jāiesēj linsēklas. Kas naktī

nāks linus plūkt, tas apprecēs 21e.

Ziemas svētku naktī meita, citiem nezinot, pabēra
zem spilvena auzas. Kas sapnī pabaroja zirgu ar auzām,

tas atbrauks bildināt 16b.
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Ziemas svētku vakara pie gultas izbārsta labību. Kas

naktī nāks labību pļaut, tas īstais 23a.

Jaunavai, kas grib redzēt savu nākamo, veca gada va-

karā gultā jāiesēj auzas. Kas naktī nāks pļaut, tas būs

īstais 37, 34, 49.

Gulēt ejot skaita zināmu skaitijumu.

Trejkungu dienā, gulēt ejot, jānoskaita trīs reizes Tē-

va reize un jāsaka: ~Trīs gudri vīri no austrumu zemes,

pasakiet manu likteni!" Sapnī tad gudrie vīri pastāstīs

tavu likteni 21e.

Jauna gada naktī vai Jāņos meita salika četrus ska-

lus zem spilvena un teica: „Likteņlēmējs, nāc pie manis

zirgus dzirdīt!" Sapnī tad parādijās nākošais vīrs ar zirgu

un prasija spaini ūdens ko padzirdināt zirgu. Ja ūdeni prasi-

ja meitas līgavainis, tad tas viņu arī apprecēs.

Teikusi Vaivade Līksna.

Meitas vara „memo putru*.

Ziemas svētkos meitas vāra mēmo putru. Tad nedrīkst

runāt. Katra liek katlā tikpat daudz ūdens, sāls un miltu.

Kad putra gatava, tad klusējot jāiet gulēt. Kas sapnī

sniegs nodzerties, tas būs nākošais vīrs.

Teikusi M. Cepure Baldonē, Mikuļins Bikovā, 23, 34,

37; 21e to sauc par „laimes zupu". Liezerē veca gada va-

karā meitas cepušas šādus plācenīšus: viens piņģerots

miltu, otrs sāls un trešais ūdens. Tas viss jādara, lai ne-

viens to neredz. Izceptais plācenis jāapēd un jāiet gulēt.

Pie gultas jānoliek ūdens krūze. Kas sapnī devis dzert,

tas meitu apprecējis. Teikusi E. Aveniņa.

Šadu pašu parašu pazīst arī Stameriene, teicēja I. Jo

zāne.

Vakara apgulstas ar slapju krekla piedurkni vai neno

slaucītu muti.

Jaungada vakarā vajaga nomazgāt muti un atstāt ne-

noslaucītu. Kas dos sapnī dvieli slaucīties, būs vai nu lī-

gava vai līgavainis 4.
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Jaungada naktī meitas gājušas uz aku un saslapinā-

jušas kreklam piedurkni. Ja meita guļot redzējusi kādu

puisi, kas palīdzējis tai piedurkni izgriezt, tad tas puisis

viņu apprecēs 6a, 21e, 29.

Ziemas svētku sestdienas vakarā meita nomazgā muti un

atstāj nenoslaucītu. Dvieli uzkar uz gultas gala. Sapnī nā-

kamais vīrs nāk slaucīties pie uzkārtā dvieļa. Teicis Ta-

manis Bebrenē, 16b.

Zeilēšana vāca goda pēdīgā dīnā: Meita samērcēja

krakla pīdurkni vudenī un guoja guļēt ar taidu kraklu.

Sapynä jai pasaruodēja joās nuokušais veirs un prasī ja

nūgrīzt pīdurkni. Tys tad arī beja meitas nuokušais veirs.

Teikusi Vaivade Līksna.

Veca gada vakarā meitas gājušas mazgāties avotiņā,

kas iztek pret rītiem. Muti nenoslaucijušas, mājās pārnā-

kušas un klusām gājušas gulēt. Pie gultas jānoliek -dvie-

lis. Kas nakti pados dvieli mutes noslaucīšanai, tas būs

meitas izredzētais.

Teikusi E. Aveniņa Liezere.

Meita iemet vēstuli skurstenī vai velk zīmītes.

Veca gada vakara meitai jānoraksta vēstule un jāie-
sviež skurstenī. Ja naktī pie durvīm dauzās, tas ir īs-

tais 37.

Ziemas svētku sestdienas vakarā meitas saraksta uz

zīmītēm brūtgānu vārdus un paliek zem spilvena. Nakti

pamostoties velk ar kreiso roku vienu zīmīti laukā. Ar

kāda brūtgāna vārdu zīmīti izvelk, ar tādu apprecēsies 16b.

Ziemas svētku vakarā no skaliem iztaisa krustu un

pieslien pie krāsns. Kas sapnī stāvēs pie krāsns, tas ap-

precēs 21e.

Veca gada vakara meitas liek atslēgu zem spilvena,

Lai izredzētais var durvis atslēgt un parādīties sapņos 37.
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Jauna dzīves vieta.

Ja jaunā dzīves vietā pirmo reizi iet gulēt, tad jāpa-
liek zem galvas maizes garoza. Kādu puisi sapnī redzēs,

pie tā izies par sievu.
Teicis L. Laurinovičs Asūne.

Jāņu dienas zīlējumi.

Juoņdīnas vokorā meita nūpina uz krustcelim deviņu

zīdu vainadziņu un aiznese tū da sātai un palika zam spil-

vana. Zam gultas palika bļūdu ar yudeni, kam pori puorli-
ka laipeņu (nu skaleņa). Tad redzēs bryutgonu, kas vedīs

por laipeņu.
: : „.„_„Teikusi E. Ģiptere Višķos.

Jāņu naktī meitas likušas pagalvi zaļu vainagu. Kas

sapnī vainagu paņēmis, tas būšot līgavainis 20.

Jāņu dienas priekšvakarā jāuzliek rudzu vārpu vai-

ņags galvā. Ar vaiņagu galvā jāapgulstas. Kurš puisis vai-

ņagu nojems, tas būs nākošais vīrs 25a.

Jāņa dienā vajaga līdz saules lēktam kviešu rasā maz-

gāties un pēc tam iet gulēt. Kādu puisi sapnī redzēs, pie

lā izies par sievu.
. . _ _ .

Teicis L. Laurinovičs Asūne.

Lai meita zinātu, ar ko apprecēsies, tad Jāņu naktī,

pulkstens 12 jāiet uz tuvāko vietu, kur aug neaizmirstules

un jānovij vainadziņš no neaizmirstulēm, nelietojot diegu

un nemērot iepriekš ap galvu. Vainadziņš jāuzliek galvā

un mājās atnākot jāpakar uz gultas kājgaļa. Ar kuru puisi

sapnī sarunāsies, ar to apprecēsies. Pa vaiņaga pīšanas

laiku nedrīkst runāt, jo tad sapnī neviena neredzēs.

Teikusi E. Miķelsone Aizkraukle.

Jāņu vakara meita novij trejdeviņu ziedu vainadziņu

un. gulēt ejot, uzliek galvā. Kurš puisis sapnī noņem vai-

nadziņu, tas apprecēs. n,
llllll(n r\ottAS

Teikusi Dubulte Dagda.

Jāņu naktī no treju kaimiņu robežām jāsaplūc jāņu-

zāles un jānovij vaiņags. Ar visu vaiņagu jāiet gulēt. Kas

naktī (sapnī) vaiņagu ņems, tas apprecēs 21e.
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Zāļu vakarā meitas nopina vainadziņi] trejdeviņām

puķēm un palika pagalvī. Kurš puisis sapnī lika vaina-

dziņu galvā, tas bija līgavainis.

Teicis Rubenis Pļaviņas.

Jāņu dienas vakarā meita novija vainagu no trej-

deviņiem ziediem, vakarā apgulās uz klēts sliekšņa un vai-

nagu nolika blakus. Kas sapnī vainagu paņems, tas pa-

ņems pašu meitu
_.. . „

_ ~

Teikusi Giluče Preiļos.

Jāņu nakti, gulēt ejot, jaunas meitas pin vainagus un

liek pagalvī, tad sapnī redzēs nākošo vīru 50.

Andreja dienas zīlējumi.

Pirms Andreja dienas meitām vajaga visu dienu gavēt

un vakarā apēst visu siļķi. Kurš puisis sapnī nesīs dzert,

tas apprecēs. B:uju n..,.1r
'„

Teikusi Giluče Preiļos.

Andra vakarā meita guļ uz kreisiem sāniem un ar

labo roku sēj graudus atpakaļ, sacīdama: „Es sēju sēklu

iekš Dieva vārda, iekš Jēzus dārza", pēc tam vairs ne-

drīkst runāt. Ko sapnī redzēs, tas apprecēs.

Teikusi A. Rebane Alūksne.

Andreja dienas vakara izvelk trīs kārtis un paliek

zem spilvena. Ko sapnī redzēs, tas apprecēs 21c.

Andreja dienā jāizcep kukulītis no vienas karotes

sāls, vienas miltu un vienas ūdens. Visu dienu jāgavē un

vakarā kukulītis jāapēd. Kāds puisis sapnī atnesīs dzert,

tas apprecēs.
~
. .

,

Teicis L. Laurinovičs Asūne.

Andreja vakarā trīs meitas vāra putru. Viena kurina

uguni, otra maisa putru un trešā met miltus. Paēdušas

nerunā neviena vārda un iet gulēt. Ko sapnī redz, to ap-

precēs. Ja sapnī neredz nekā, tad apprecēšanās nav gai-

dāma.
_ .

. .
...

Teikusi A. Rebane Alūksne.
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Zem Andreja dienas jāpaliek zem gultas trauks ar

ūdeni, gulētājam nezinot, un pāri traukam jāpārliek skals.

Kas pāries pār tiltu (pār skalu), tas apprecēs 21c.

Nosapņošanas priekšnosacijumi.

Nosapņošanai, tāpat kā katrai maģiskai darbībai, sa-

vi priekšnosacijumi. Šādu priekšnosacijumi] sevišķi daudz

Ziemassvētkos, Veca gada vakarā. Jāņos un citos, tā sauca-

mos orākula sapņos. Nosapņošanas priekšnosacijumi ir

arī parastajiem sapņiem. Svarīgs liekas laiks, kad redz

sapni, jauns vai vecs mēness, gulētāja stāvoklis etc. Snieg-
šu pēc kārtas dažādus nosapņošanas priekšnosacījumus,

kādus esmu uzrakstijis pats vai snieguši mani sapņu mā-

ņu krājēji.

Sapņu piepildīšanās ir atkarīga no sapņošanas laika.

Rīta stundās sapņotie sapņi piepildās visātrāk un ir vis-

nozīmīgākie (1, 5, 11, 16, 24, 21a, 50a). Ļoti ātri sapnis pie-

pildas, ja pēc tā redzēšanas pamostas (32) un dzird gaili
dziedam (25). Ja sapni redz skaidri (16, 53) vai arī vai-

rākas reizes, tad sapnis piepildīsies ātri 32, tai pašā mē-

nesī 26, pat nākošā dienā 5. Visdrīzāk piepildās pirmā

miegā un rīta pusē redzētie sapņi F. Rīta stundās sapņotie

sapņi piepildās pēc mēneša, vai arī nemaz nepiepildās 24a.

Vakarā, vispār līdz pusnaktij redzētie sapņi nepiepil-

dās 21c. Nakts vidū redzētais sapnis piepildās vēlāk 11,

pat pēc diviem un vairākiem gadiem 16, 21b, 24, 26. R.

Pdaumanis66

piemin līdzīgu nozīmi: ~ ..
. tad viss nogrims,

kā priekš pusnakts sapņots sapnis '. Vakarā redzētie sapņi

piepildās jau nākošā dienā24a.

Jaunā mēnesī sapņotie sapņi ir pareizi un piepildās

1, 5, 16, 24b, 25, 41. Lielāka nozīme jaunā mēnesī redzē-

tiem sapņiem 3b. Jaunā mēnesī redzētie sapņi tūlīt pie-

pildās 26. Jaunā mēnesī redzētie sapņi nenozīmīgi 21c.

Augoša mēnesī redzētie sapņi piepildās 11, 21b, 24a.

6ß R. Blaumaņa Laimes klēpī, kop. r. IV sējuma4 87. lpp.
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Vecā mēneša sapņi ir maldīgi 1, 16, 24, 25, 41. Vecā

mēnesī sapņu redzēšana paliek par meliem 26. Vecā mē-

nesī redzētie sapņi ļoti nozīmīgi un ātri piepildās 21c.

Dilstoša mēneša sapņi ir bez nozīmes 21b, 24a.

Sapņi, kas sapņoti naktīs no otrdienas uz trešdienu

un no ceturtdienas uz piektdienu, ir pilnīgi pareizi un pie-

pildās ātri, jo šīs naktis saistās ar Kristus ciešanām 21b.

Vislabākie ir sestdienas sapņotie sapņi 50a.

Sapnis ir atkarīgs ari no gulētajā stāvokļa. Uz laba

sāna vai uz muguras guļot redzētie sapņi ir labi 24b,

25, 41.

Uz labā sāna guļot redzētie sapņi ir dienas darbu re-

produkcijas 21b. Uz kreisā sāna vai uz vēdera guļot re-

dzētie sapņi ir nepatīkami 24b, 41. Sapņi, kas redzēti uz

mutes guļot, nav jāņem vērā, jo te nav labais gars ar sap-

ņotāju bijis 25.

Ja redz sliktu, nepatīkamu sapni, tad trīs reizes jā-

noskaita tēva reize un sapnis nepiepildīsies 16.

Lai sapnis neaizmirstos, tad nedrīkst griezties uz ot-

riem sāniem 32, 53, vai arī skatīties pa logu 16. Ja pēc

pamošanās sapni nevar atcerēties, tad jāapgriež spilvens

uz otru pusi un atkal redzēs to pašu sapni otrreiz 21c.

Sevišķi liela nozīme ir sapņiem, kurus redz svešā

vietā 5. Tāpat liela nozīme ir pieguļnieku sapņiem, kurus

redz guļot zem kāda koka 5.

Nedrīkst gulēt uz taciņas, sevišķi ja šī taciņa tuvuma

krustojas ar kādu citu taku 5.

Sapņus izskaidrot palīdz ne tikai laiks, uzmošanās,

gulēšana uz vieniem vai otriem sāniem, bet arī dažādi

priekšmeti: spogulis, gredzens, spilvens, apģērba gabali.

Jaunavām ļoti gribas zināt
—

kāds būs vīrs. Lai to no-

skaidrotu, palīgā ņem spoguli. Vakarā, gulēt ejot, spoguli

paliek zem spilvena ar stiklu uz augšu. Kādu vīrieti sapnī

redzēs, tas būs viņas vīrs. Līdzīgi spogulim lietoja gre-

dzenu.

Ar apģērba gabaliem rīkojās šādi: ja grib redzēt kādu

cilvēku, vīrieti vai sievieti, tad ņem attiecīgā cilvēka ap-

ģērba gabalu un paliek zem spilvena. Ja grib redzēt vīrieti.
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ņem cepuri vai kreklu, ja sievieti — lakatu vai apģērbu

(kleitu). Nav vajadzīgs tieši no tā cilvēka, kuru grib re-

dzēt 21c.

Ja kadu grib sapni redzēt, tad pirms gulēt iešanas

trīs reizes krāsnī jāiepūš 16.

Ja sapnī redz kādu cilvēku, piem., līgavu vai līga-

vaini, tad tūlīt jāiesit trīs reizes pa galvu, spilvens jāap-

griež otrādi un jānogulstas gultas kājgalī. Šādā gadijumā

tikko sapnī redzētais cilvēks tai pašā naktī redzēs sapnī

gultas kājgalī gulētāju, kas sapnī attēlosies vislabākajām
domām un karstu mīlestību uz viņu 32.

Nākoša gada ražas nosapņošana:

Pēc sēšanas paber zem gultas maisa sauju no izsē-

tām labībām, tad sapnī redz jauno ražu. Dievticīgi zem-

nieki tā nav gribējuši darīt, Dievam nepatīkot, ka viņa

ceļus nosaka 53.

Sapņi ar patiesību iet pretēja virziena. Ja sapnī pie-

dzīvo lielas bēdas, tad patiesībā būs prieki un otrādi 41.

Liela nozīme ir Jauna gada, Jāņu dienas un Mārtiņu

dienas naktīs redzētiem sapņiem, it sevišķi jauniem ļau-

dīm 1, 32, 41. Sapņošana nav vienkārša, bet saistīta ar da-

žiem noteikumiem 1. Līgo naktī sapņošana nav vienkārša,

bet saistīta ar dažādiem noteikumiem un lielu ticību 41.

Svētku naktīs, gulēt ejot, jāpaņem līdzi kāda manti-

ņa no mīļākā lietām, tad sapnī redzēs tieši īstenību. Ja

klāt neko neliek, tad sapnim ir parastais izskaidrojums 53.

Grēcīga cilvēka sapņus nevar izskaidrot, jo tam velns

visur staigā līdz. Sapņi piepildās sevišķi tad, kad sapņu

redzētājs dienā bijis baznīcā un lūdzis Dievu 53.

Sapnim jātic 1, 53. Sapnim jātic īsti un no visas sirds,

jo tikai tad tas piepildās 32.

Sapņus var izskaidrot tikai pēc stundām, kad sapnis

redzēts 34. Ne visiem sapņiem piešķirama vienāda vēr-

tība. Ir tādi sapņi, kas nepiepildās, citiem vārdiem sakot,

tukši 32.

Ja grib sapņus atcerēties, tad tūliņ, kad pamostas,

jāpagriežas uz otriem sāniem 50b.
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*)

Šinr

skaita
nav

ticējumi,
kas

izlietati

nodaļa
par

nosapņošanas

priekšnosacījumiem
un

.sapņu

orākulā".
Visu

variantu

kopskaits
apm.

9000

Sapņu

izskaidrojumu
teicēji,

uzrakstītāji
un

variantu

skaits.

pzTmejums

Pagasts
vai

vieta

Uzrakstītājs

Teicējs

Variantu

(šifra)

un

apriņķis

skaits
*)

1

Aknīste,
II.

Solomeja

Gravere

No

savas

vecas

matēs

41

2

Aknīste
un

Susēja,
II.

Solomeja
Gravere

No

savas

vecas

mātes

82

Asūne,
I).

A.

A.

Alberts

Homka

11

3a

Asūne

A.

A.

Antoniņa

Homka

99

3b

Asūne

Jūlija

Klagiše

Tekla

Rubine

173

4

Basi,

Azp.

A.

A.

Eduards

Kaitnieks

20

5

Bauska,
B.

A.

A.

Olga

Markuse

211

5a

Bauska

.1.

Podžuks

No

vairākiem

teicējiem

296

(>

Bebrene,
II.

A.

A.

P.

Jansons

7

C>a

Bebrene

A.

A.

V.

Kaucam-

apm.

20

6b

Bebrene

A.

A.

B.

Plūme

apm.

10

7

Bērzaune,
Md.

Aronu

Matīss

Vera

Krauze

3

7a

Burtnieki,
Vlm.

A.

A.

3

8

Cēsis,
C.

A.

A.

Kārlis

Pauls

4

8a

Cēsis

A.

A.

Ella

Vapa

3

9

Dauguļi,
Vlm.

Jūlija

Klagiše

Emīlija

Božkalne

64

9a

Dunalka,
Azp.

A.

A.

Elza

Bergmane

9

10

Egluna

(Aglona),
D.

Staņislavs
Verza

Vera

Tumova

235

11 12

Elēja,

Jg.

Ērgļi,
C.

Ērģeme,
Vlk.

Alīda

Bertule
Budolfs

Blaumanis

Jasaišu

nespējnieku
mājas

iemītnieki

94 2

13

Igors

Bumelis

Alma

Bērziņa

119
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pzrmEjums (šifra)

Pagasts
vai

vieta

Uzrakstītājs

Teicējs

Variantu

un

apriņķis

skaits
*

25

Kaplava,
IL

Vera

Zvere

E.

Slavniece,
A.

Zvēre

99

25a

Kārsava,
Ldz.

A.

A.

A.

Karpova

Gl

25b

Kārsava

A.

A.

B.

Laganovskis
E.

Gulbe

.7

26

Kārzdaba,
Md.

A.

A.

80

27

Krustpils,
D.

Anna

Balode

E.

Balode,
L.

Vagulane

334

28

Kuldīga,
Kld.

Laši,

IL

Elvīra

Budļevska

1.

Ozoliņš,
M.

Tauriņa

223

29

A.

A.

Vilis

Krauklis

15

30

Lazdona,
Md.

A.

A.

Jānis

Stabulnieks

20

31

Lizums,
C.

A.

Jaunzeme

Veronika
Dzene

1

32

Līksna,
D.

A.

A.

207

:52a

Līvāni,
D.

A.

A.

Koroļkevičs

20

32b

Līvāni

A.

A.

P.

Gercans

15

32c

Līvāni

A.

A.

A.

Gercans

3

33

Lielborne,
iL

Livija

Skrauce

lesalniece

26

34

Lubāna,
Md.

A.

A.

No

vairākiem

teicējiem

627

35

Lugaži,
Vlk.

A.

A.

Jānis

Induss

83

35a

Malta,
Hz.

A.

A.

A.

Popele

30

36

Mazzalve,
Jk.

A.

A.

Osvalds

Satiņš

91

37

Meirāni,
Md.

A.

A.

No

vairākiem

teicējiem

341

38 39

Naudīte,
Jg.

Nautrēni,
Ldz.

Alksnis-Zundulis

J.

Sīpolnieks

4

A.

Ai

2

40

Nīca,

Lp.

K.

Lielozols

2

41

Nīcgale

Veronika
Dzene

No

savas

vecas

matēs,

Marijas

Bužas

268
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Saīsinājumu šifru izskaidrojumi.

B Pilnīga Baltijas sapņu grāmata, sarakstīta pēc vislielākā sapņu

izstāstītajā Jāzepa metodes, ML Freiberģa apgādība, Bīgā, Avotu

ielā 25, 1901.

F Vispilnīgākais sapņu tulks, sastādīts pēc veco ēģiptiešu, Varavus

un citām mācībām un visjaunākiem pētījumiem. Gaišreģa A. F-ka

redakcijā. Ed. Meijera izdevums. Vairumā Rīgā, Avotu ielā 33.

H Sapņu grāmata jeb: Jaunākais sapņu izstāstītājs. Pēc slavena

Arābiešu sapņu paregoņa Ejuba Hasana. Sapņu grāmata sarak-

slita. 11882) Rīgā. Drukāts un dabūjams pie M. Jakobsona. Ne-

veru ielā 5.

H2 (Tas pats) otra un stipri pavairota druka. (1888).

J Vispārīgā Baltijas sapņu grāmata, pēc lielākā sapņu tulkotāja Jā-

zepa metodes Ēģiptē līdz mūsu dienām. Ar vecu ļaužu piepalī-

dzību sastādīta. M. Jakobsons, Rīgā. (1907).

M (Sapņu grāmata). Sastadijis Mariuss Fio. Rīga. 1930. gada. (Vāks

noplēsts, pilnīgs virsraksts man nav zināms.)

N Sapņu grāmata jeb: skunste visādus sapņus izstāstīt Parizē, sa-

lasīta no tās izslavētas sapņu izstāstītājas Le Normand papīriem.

Jelgavā, 18<>7, J. \V. Steffenhagena un dēla izdevums.

P Mag. Bonifacijs Palustris. Sapņu tulks Vispilnīgākā šolaiku sapņu

iztulkošana. Izdevniecība ~Vecā Tfīne", Rīgā.

Š3 Pilnīga sapņu izstāstīšana iz daudz veciem rakstiem sastādīta.

Pielikumā: Laimes liešana un puķu valoda. iTrešā pavairotā un

stipri papildināta druka.) Apgādājis J. Sablovsky Jelgavā, Katoļu

ielā 9. 1901.

U Pilnīgā vecēģiptiešu Sapņu grāmata sastādīta no vairāk kā 200

gadus veciem atrastiem rakstiem. Pielikumā: Pareģošana un citi

jautri laika kavēkļi. Rīgā, 1929. Izdevniecība ~Uguns" Rīgā.

2 Wielki sennik powszecbny najwiekszy z istniejacych. Z ilustrac

jami. Opracowat St. Zarnecki. Wydawniciwo popularnej

w Warszawie. 1934.
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Izmantotā literatura.

Prof. P. Š m i t s. Latviešu mitoloģija, otrs pārstrādāts izdevums

Rīgā 1926.

Prof. P. Šmi t s. Maui, Latviešu literatūras vēsture I, 405.

408. lpp.

Prof. P. Šraits. Latviešu pasakas un teikas I. levads 5—134 lpp.

Prof. K. Straub c r g s. Mīlestības maģija, IMM 1922. g. 2.

burtu.

Prof. K. S t r a v b c r g s. Viņa saule, IMM 1922. g. 0. burtn.

Prof. K. S t rau b c r g s. Latvju mitoloģija, Latv. konv. vardn.

85. burtn. 21709—21752.

Prof. K. Straub c r g s. Buramie vardi. Senatne un Māksla

1936. g. I, 135.

Priv. doc. J. A. Jans o n s. Maģija latviešu tautas tradīcijās.

1937. g. ~Audzinātāja" 3. un 4. burtn. (atsevišķs novilkums).

Priv. doc. J. A. Jansons. Senču tikums
— musu tagadnes un

nākotnes pamati. LSCO 1936. Rīgā.

Priv. doc. J. A. Janson s. Kr. Barona vieta mūsu kultūras

dzīvē. lAtsev. novilk. no IMM 1935. g. 11. burtu.

Lēvy -Brühl. Die geistige Welt der Primitiven. (Die Trau

me, pag. 79—104.)

Karl Beth. Religion und Magie. 1927-.

Paul Sartori. Sitte und Brauch. Zweiter Teil. 1911.

Dr. Hans Meyer. Das Deutsche Volkstum. 1898.

Anton Hartmann. Das Traumleben.

Bez tam esmu izmantojis vēstures un literatūras vēstures grā

mātas, dažādu tautas tradiciju krājumus un pāris desmit dažādu

sapņu grāmatu.
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A

Abra — pārticība 17, 28 M, daudz darba 34; ar mīklu

— Dieva svētība 26, sagaidāma bagāta dzīve 28: pilna ar

mīklu — laime 14,57, bagātība 14, 17, 25, 57, iegūsi turību

un bagātību ar darbu 47; tukša — nabadzība 25, bads 26,

tevi piemeklēs posts un nabadzība 47; trūkums, naba-

dzība 57.

Ab r a miklu mīcīt — iztikšana saimniecība 55.

Acis melnas — slimība 50a.

Adata — draud nelaime 3a; jābūt uzmanīgam sa;

būs caurduras (slimība) 14; lielas bēdas piemeklēs, slimība

28; sēras, slimība (dūrēja) 34, 37; nepatikšanas 4C>: ļauns

cilvēks, kas tevi mēģinās durt kā ar adatu 47; ar diegu —

garš ceļojums sa; ar pavedienu — nepatīkams ceļš 25; sa-

rūsējusi — nelaime 34, 37.

Adata diegu vert — ļauni cilvēki 28.

Adatu dabūt — nepatīkama vēsts 52 X: dāvināt —

dabūsi jaunu darbu 47, mīlestībā nepatikšanas 52; iespr<uist

kamolā — apvainot draugu sa; pārdot — izglābties no ne-

patikšanām 17 M; pārlauzi cerības nepiepildīsies 17 M;

pirki izsargāsies no nelaimes 3a, ielūgums kāzās 16, ne-

patīkamas ziņas 28; salauzt — draugu pazaudēt 5a F, ne-

laime 10 U.

Adatas — atriebsies 21c: sāpes 26. 27: sadursme mī-

lestības lietās 32; redzēt un ar tām šūt — būs jāpārdzīvo

nepatīkami brīži 52 M.

Adāmās adatas — mīlestība 2, 3b; ar tām adīt —

saimniecības stāvoklis uzlabosies 3a; kopā sasiet — ieman-

tosi labus uzticamus draugus 47 F.

A d c k 1 s samežģijies — nepatikšanas 25.

Adīklis — dzīves vietas maiņa 19, sarežģīts darbs

24b M, grūts uzdevums 28, pārmaiņas dzīvē 47; balts —

viegla dzīve, 47 F, P, pārmaiņas dzīvē uz labu 47; melns

— slimība 47; raibs — ~raibas" pārmaiņas dzīvē 47.
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Adīkļus vairākus meitai redzēt — kazas, turība

47 F.

Adīt — būsi ātri bagāts 10, ceļš 25, labi 26, īpašums

27, dabūt dāvanu 46, sāksies jauna dzīve 50.

Adītu lakatu valkāt — kādam pāri darīsi 24b.

Airēt — nepastāvīga nākotne 54.

Airis — tevi vajās ienaidnieks 50.

Aitas — dabūt naudu 21a, bagātība 23, 34, kaut ko

nepelnīti pārdzīvot 25a, muļķīgi cilvēki 47, nāks ciemiņi 56;

baltas — salna, sniegs 19, uzticami draugi 28, labi izdosies

34, gaiša dzīve 53 F, laba dzīve 57; baltas dzīt kūtī — gaiša

dzīve un labi auglīgi gadi 53 F; cirpt — nauda 19, kļūt na-

bagam 21a, zagļi apzags 21c, tava manta vairosies 34, 37,

bagātība 46 M, naudu saņemsi 50, mironi mazgāt 35; ganīt

— bagātība 25, vēstuli saņemt 32; kaut — dzīvi izputināt

21a, cilvēku nelaimē iegrūzt 54; mazgāt — ielūgs kāzās 32;

Steinas — tuvojas nepatikšanas 28, bēdas 34, sēras un pat

bēres 53 F; mēmas dzīt kūtī — sēras, bēres, bads tuvojas

53; redzēt ganībās un pašam ganīt — muļķības padarīt 53;

sadzīt kūtī — saņemt bites 34, 37.

Aitu bars — ļaužu sabiedrība 24, viesības 28, bēres

50, krustības, radības 57; pārdot — nepatikšanas ar māj-

lopiem 19.

Aizdot kaut ko otram — nepatikšanas, nepateicī-

ba 47; maizi — paspēlēt darbu un dzīvot trūkumā 53 F.

Aizgaldu taisīt — cietumā tiksi 21c.

Aiziet līdzi nomirušam cilvēkam — pašam sagai-

dāma nāve 34.

Aizkari — noslēpums 24b.

Aizkrāsnē gulēt — pazemos tevi 50.

Aizņemties kaut ko — nepaļaujies uz citiem 241).

52 M; labību — slikti gadi, neraža 47 F.

Aizsviest gredzenu — ardievu brūtgāns! 34.

Aka ar du)ķainu ūdeni ■— nepatikšanas 47; ar netīru

ūdeni — nepatikšanas 21a, bēdas 26: ar skaidru ūdeni —

labi 26, miers un prieks darbā un mājas dzīvē 53; sausa,

bez ūdens — nāve 47 F; tukša — bēdas 28.
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Akā iekrist — pašam drīzi jāmirst 211), nabadzība 34,

37, zaudēt labu vietu 55; cits iekrīt — iekritējs mirs 21b;

ielēkt — laime 55 M. X.

Aku izrakt — priecīgas dzīves pārmaiņas 41; rakt —

bēres 21a, pelnīs daudz naudas 28.

Aklam būt — negaidīts zaudējums 3b, piekrāps 17,

50 M: palikt — ciešanas 21a, mīlestības saites izirs 41.

Aklu cilvēku satikt — nepatīkami šķēršļi dzīvē 52.

Aklus vadīt — cietušiem palīdzēt 21a.

Akmens — lielas nepatikšanas sa, 21b, sastapsies ar

ļaunu cilvēku 50.

Akmeni celt — tu kļūsi spēcīga 13.

Akmeņi — kavēkļi dzīvē 2, grūts darbs 36, neveik-

smes, kavēkļi darbā 47; gludi un pār tiem iet — viss ies

labi un lielas nepatikšanas tiks aizmirstas 53; lieli — grū-

tības ceļā 17 M.

Akmeņus cilāt — darba grūtumus pārvarēt 24b:

d(uizīt — augoņi augs 50; kraut ratos — negaidīts grūts

darbs 52; skaldīt — sanaidosies 1, izkļūt no nepatikšanām

21c, pārvarēsi lielus grūtumus 24b, 54; saskaldītus redzēt —

grūta dzīve 41; velt — grūtu dzīvi dzīvot 22.

Aknas ēst — skumjas 21a, iemīlēsies 50.

A 1 v brūvējam redzēt — nākošā dienā līs lietus 22, 32,

34, 37; brūvēt — lietus 14, 28, 36, ielūgs ciemā 25, sniegs

kusīs nost 26, mājās kāzas vai viesības 47, draugs saslims

52; dzert — lietus 11, 20, 21, 21c, 24, 24a, 32, 32a, 34, sli-

mība 16, atkusnis, lietus 19, līs lietus un tev vajadzēs iet vai

braukt lietainā laikā 24b, labklājība 24b, būsi jautrā sa-

biedrībā 25, kāss nāks 21a, 26, 37, prieka dienas piedzīvot

34, 37, ciemos iesi, godībās tiksi 50, peldēsies 54; tecināt —

lietus 21c.

Alus — klepus 25a, 35; muca pilna — jautrība 47 F;

putojošs — lietus 21c; trauki putojoši — lietus 24; tumšs —

slimība 53.

Ala — drošs mūžs sa, no briesmām izsargāties 16a;

auksta, tumša, mitra — smagas ciešanas 21a; no kuras var

izkļūt — būs laba dzīve 21a.
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Ala dzīvot — dzīve bez gaismas 21a, droša dzīve 16a.

Alu aizbērt — izkļūt no posta 21a; rakt — gādāt par

sevi sa, pats sevi postā ieved 21a; rok citi
— citi ievedīs

postā 21a.

Altāra priekša stāvēt — laulības 16a, 46 F.

Altāri celt — prieks N, laime sa; izpostītu redzēt —

uzbrukums, nelaime 41; nojaukt bēdas, posts sa, 26;

pušķot — kāzas 1, precības 41 F; redzēt — būsi godībās

3a, laulības sa, tuvinieku starpā būs kāzas 25, nepatikša-

nas, slimība 26, 34, piedzīvosi priekus un laimi 41, kāzas

drīzumā 50.

Alva — grūta dzīve 16a, F.

A mata but — raizes 10 U.

Amatnieku redzēt — sagaidāma laime sa; pieņemt

— darbs sa.

Apakšsvārkos apģērbties — lielas nepatikšanas

21a.

Apaugt ar spalvām — kļūt bagātam 52.

Ja apauj jaunu apavu —
tad mainīsies dzīve 26, 37,

jauna nodarbošanās 34; meita jaunas kurpes — dabūs jau-

nu vīru 34; vecas kurpes — dabūs atraitni par vīru 34.

Apaut kājas sev — bagāts paliksi 50.

Apavi — ceļš 24b; jauni — laime 2 F, laimīgs ce-

ļojums sa, mainīsies dzīve 34; labi, skaisti — labums 20.

Apavus apaut — dzīves maiņa 21a, cc|š 26, 34: lāpīt

— nelaimīgs ceļojums sa, vietu mainīt 53 F; noaut — no-

domātais ceļojums nenotiks 34, 53; pirkt — izdevumi sa;

redzēt un aj>aut — lielu vietu dabūt 53.

Aut kājas — viesības 5, 17 M, būs jāiet citur dzīvot 16,

34, 37, ceļš 34, 47, 52a; citam — dāvāsi 50.

Apcirkņi pilni — bagātība 25: tukši nabadzī-

ba 25.

Apēst kaut ko — paliksi nabags 23, 34.

Apgāzties — draud liela nelaime 3a, iekļūt ne-

patikšanās 21a.

Apgriezt bārdu — nepatikšanas, nelaime 34; nagus

— zaudējumi 34. 37: malus — rūpes un trūkums 21a, nav

labi 26.
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Apgulties — slimot 21a.

Apģērba gabalu pazaudēt — nelaime 24a.

Apģērbs balts — slimība 5; jauns — dzīves pār-

maiņa 34, 37; melns — sēras 5; raibs — nepatikšanas 5.

Apģērbties labas drebēs — gaiša nākotne 21a, sli-

mība 21c; vecās drēbēs — rūpju pilna nākotne 21a.

Apģērbt jaunus svārkus
— nokļūsi jauna vieta 14.

Apģērbts melns kažoks — nelaime 24a.

Apiņi — viesības 3b, nodoms izdosies 10 U, uzticīga

mīlestība 32, jautra dzīve 57.

Apīņus augam redzēt — laba raža vasaras labībai

24b, labi 26; noņemtus redzēt — dzīrās mājās 24b.

Ja apkampj līgava vai līgavainis — sagaidāma ne-

uzticība, ķildošanās, pat izšķiršanās 41.

Apkampt citus — sanaidosies 21a.

Ja apkrāpj kads — arī dzīve notiks tas pats 21a.

Apkūlības but — nākoša vasara labība augs griez-

damās 24b.

Ap ķ c z ī t i c s — naudas mantojums 34

Ja aplaupa sapnī — kļūsi bagāts 41, mantu ie

gūt 47.

Applaucēties — nepatikšanas 34.

Appļāvības but
— vienam no pļāvējiem sagaidā-

ma nāve 24b.

Aprakt dzīvu — kauns 5; vecu cilvēku — paliks sil

tāks laiks 34.

Aprokam sevi redzēt — būs nelaime 34, 37

A ļ) s c — nepatikšanas 10 U, sastapsies ar labiem drau-

giem 10.

Apses malka — trūkums 5, 17 M.

Ap s i nocirst — grūtības pārvarēt 17, 28 M.

Apspļautam but — piedzīvosi apkaunojumu 28.

Apzagtam būt — liels mantojums 16.

Aļ>z c 11īt a s lietas — meli 5.

Ar d i c V a s dot — draudzība izbeigsies 21a.

Ar laivu braukt — ceļojums 34. iedzeršana 34, 37;

nomirušu kopā iet — gods 11; mirušu cilvēku satikties —

ziemā būs mīksts laiks 34; palagu galdu segt — laba dzīve
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21; jaunu puisi runāt — slimība ātri pāries 24a; vecu puisi

runāt — ilgstoša slimība 24a; puišiem dancot — slimot 21,

26; vilcienu braukt -— saņemt kādas ziņas 34, 37; zirgu

braukt — vējš 20, 24a, 26, liela vētra 34; ātru zirgu braukt

— sniegputenis 34; melnu zirgu braukt — nepatikšanas 21,

liels vējš 34, 37; vīrieti skūpstīties — sagaidāma slimība 34,

zobi sāpēs 26.

Arājs — svētīga dzīve 2 F, būs laba raža 3a, laime

sa, līķis 34, 57, nāve 57; ar — turība, labosies apstākļi 47,

nāves ziņa 51; tīrumā — mirs kāds 26.

Arkls — nepatikšanas beigsies 3a, laime 3b, bagātī-

ba sa, precības 9, jauni ienākumi 28, laimīga dzīve 46, rū-

pes piedzīvot 50.

Ar arklu tīruma but — kaut kas rados mirs 26. 34.

Art —- iedzīvosies bagātībā 3a, bēres 21, mājās vai

rados bēres 21a, izdošanās darbā 24b, bēres, nāve 34, 37;

līdzenu lauku — darbs izdosies 25; nelīdzenu lauku —

darbs neveiksies 25; tīrumu — dzirdēt par kādu miršanas

gadījumu 14; vai redzēt citu arot — mironis, nāve tanīs

mājās, kuras laukus redz arot 36.

Asaras — skumjas sa, bēdas 10 U, liels, negaidīts

prieks 9, ļoti liela laime 16, smiekli 24, prieki 24b, būs da-

rīšanas ar naudu 29, pēc bēdām nāks prieki 26, 46.

Asaras noslaucīt — skumjas izgaisīs 17 M, bēdas iz-

beigsies 21a, 52.

Asaris — sastapties ar nikniem ļaudīm 50.

A s m is — iemīlēsies 3a, laba dzīve 14, nelaime 20,

tuvinieks nomirs 21, radinieki atbrauks 21a, negaidīts cie-

miņš 21b, kaut ko mīļu tuvākā laikā sagaidīt 22, ceļojums

24a, satikšanās ar radiem 4, 25, 50, viesos atnāks radi 50b,

redzēt tuvus radiniekus 25a, prieks 27, žēlabas 28, 34, sirds-

sāpes 28, 37, noslēgsi tuvu draudzību 32, gaidāms tālāks

ciemiņš 32a, bēdas 34, atriebība 36, ziņas par radiem 46,

jaunas ziņas 46b, sirdssāpes no piederīgiem 30, briesmas,

nepatīkami piedzīvojumi 47, skumjas, nepatikšanas dzī-

vē 57.

Asinis tek no deguna — slimība galva 5, ārkārtīgas

žēlabas 18a, lietus 26, sāpēs galva 52; tek, kad izrauj zobu
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— bērns mirs 21c; netek, kad izrauj zobu — būs labi 21c;

pie sevis — lielas žēlabas 34, jāizcieš grūta slimība 55; pie

cita — radīsies zaudējumi 55; pirtī — ātra nāve 21b; plūs-

tam redzēt — ceļā jābūt 21c.

Savas miesas asini redzēt —
bus ļoti tais ciemiņš 3.

Asiņainam būt — briesmas 5, 17, 41.

Asiņojošs ievainojums — sastapt ilgi neredzētu

tuvu radinieku 21d.

Asiņot — nāvīga slimība 24b.

A s i ņu pilna mute — būs jāmirst 21b.

Asni — veselība, prieka uzplūdums 47 F; nosaluši —

neveiksme mīlestībā 47.

Asteres — auksts laiks 28; ziedos — velēšanas ne-

piepildīsies 46.

Atāls — bagātība vecuma 47 F.

Atbalsi (savu) dzirdēt — sliktums 20.

Atraitnei (-im) but — dzīve pārgrozīsies 32 F.

Atraitni precēt — grūts mūžs 52.

Atrast atslēgu — būs meita 34, 37; avotiņu — lai-

mīga laulības dzīve 34; kādu lietu — pazaudēt daļu no man-

tas 11, liela laime 35; naudu — jāsargās no ienaidniekiem

34; pakavu — laime 34; putna ligzdiņu — bagātība 34.

Atrasties baznīca un redzēt mācītāju — bus jāiet

pie tiesas 26, 34.

Atsaukties, ja sauc — saslims 34; kaut kam

saslimt 21c.

Atslēga — būsi saimnieks (-cc) 3a, 28, 34, saim-

nieka (-ces) varu iegūt 32; liela — lielas tiesības 5.

Atslēgu atrast — gūsi lielu varu 10, mantojums 26,

tikt par saimnieku, būs meita 34; atrast un glabāt -
— māju

dabūt 42; dabūt sev — kļūt par saimnieku, saimnieces gods

35; pazaudēt — neveiksme saimniecībā 5, zaudēt manto-

jumu 26, ķildas un nemiers 34; salauzt — slimība 34.

Atslēgas saņemt — kļūt par saimnieku (-ci) 34, 37.

Atsveicināties ar pazīstamu — tas cilvēks paliek
ienaidnieks 16.

Atvadīties — izšķirties 16.

Atvars — briesmas sa, 21a, 47.
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Atvara iekrist — briesmas iekļūt 21a, 32, bēdas 26;

peldēt — piesargāsies no dzīves viļņiem 41.

Atvērts logs — labums 20.

Atvērtus logus redzēt — šinī maja mirs vai bus

kāda cita nelaime 34.

Atvases — rūpes, gādība 47.

Atzinību saņemt — radīsies daudz ienaidnieku

241).

Aube — ģimenes strīds 5, galvas sāpes 26, 28, 34,

37, kāzas 57; neprecētai — precības 28.

A v b i valkāt — paliksi vecmeitas 41.

Audekls — ceļš 50a; vai citi lieli drēbes gabali —

vēstule 34; vai dvielis — ceļš 16, 19, 34, 35a, 47, 50; balts

— vieglas dienas 3a, sagaidāmas kāzas 11; gaišs — labs

ceļš 9; garš — ceļojums 26, garš ceļš 34, ilgs ceļojums 50;

īss — īss ceļš 34, 50; labi aužas — labs ceļš 24b; melns —

grūtas dienas 3a; slikti aužas — labs ceļš 24a; tumšs —

slikts ceļš 9, bēres 11.

Audeklu attinot redzēt — pūru darināt 53; satīt —

atsacīties no sava labuma citu labā 53.

Audeklu aust — negaidīta ceļojuma doties 9, ceļo-

jums 10, 21b, 21e, 25a, 32, 34, 37, garš ceļš 21b, 34, laime

24b; aužam redzēt — sagaidāmas salnas 24b, skaudība, ne-

labvēlība 57; beidz aust —
būs jāmirst 34, 37, iziet pie vīra

25b; mest — ceļš 21b; metam redzēt — nesaskaņas ģime-

nē 57; samest — garš ceļojums 41; sagriezt — šķirties no

dzīves 3a; šķeterēt — kāzas 20; vilkt — ceļojums 34, 37.

Augļi — piedzīvosi prieku 10, slimība 26, 34, iene-

sīga vieta 34, 37.

A v g ļ v s est — klepus 4, slimība 34, ilgs mūžs 52 N;

ēst rūgtus, sarkanus — sāpes, asaras 41; ievākt — laime 5.

Augļu dārzi ziedoši — kristības 54; dārzs pilns ar

augļiem — saņemt lielu mantojumu 57; koki — svētība,

laime 5; koki nokaltuši — bēdas 5; koku nocirst — pēkšņa
nāve 52.

Augoni redzēt — raizes par kadu cilvēku 3a; sev

redzēt — tevi piekrāps 50.
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Augoņu s aizkārt — sāpes 21b; redzēt — piedzīvosi

nepatikšanas no saviem radiem 53.

Augt pašam — gods un bagātība 21a

Aukle — patvērums 5; ar bērnu — bagātība 2.

Auklēt bērnu — nepatikšanas 5, 34, 46, bēdas 21b,

53, ielūgs par krusttēvu, krustmāti 32, raizes, slimība 34,

37; meiteni — bēdas, nelaime 26, 34; puiku — bēdas, bet

mazākas 26, prieks 34.

Aukstumā stāvēt -— kavēkļi 5.

Auns — labklājība 16, neuzticams, ķildīgs cilvēks 47.

Auna galva nocirsta — tuvinieka nāve 21b.

Aunu baltu rudenī redzēt — sniegs 50.

Auni un vērši — kavalieri 34.

Auni skrejoši — lielāks strīds 17, 24b M; badās —

ciešanas 19.

Ausis mazas — neklausi sliktam padomam 24b, ne-

patīkams padoms 54; mazgāt — laba veselība 41; lielas —

jaunas zinas 5: sarkanas — mīlestības apliecinājums 5.

Auskari — kauns un negods 24b, neveiksmes dar-

bā 28.

Auskarus atrast — laime 41.

Aust — ceļojums 5, 20, 50; audeklu — ceļš 24, 25,

21a, 32a, 37, tāls ceļš 22, 34, 36; baltu audeklu — priecīgs

ceļojums 35; nātnu audeklu — ceļojums 35; platu audeklu

— tāls, nezināms ceļš 46b; raibu audeklu — raiba dzīve 34;

vilnas audeklu — bēres 35; segu — tāls ceļš priekšā 53.

Automobilis — liels vējš gaidāms 50.

Auzas — trūkums 5, turība sa, nabadzība 10 U, lieli

panākumi 16, labi 26, necerēts prieks 46, kustoņi izdosies

47; apcirknī lielā daudzumā — kaut kādas sievietes nomir-

šanas vēsti dzirdēt 51; kult — mājlopi labi izdosies 14; kup-

las — panākumi darbā 5; malt — jauka dzīve sa; pļaut —

liels darbs 5, naudu iekrāt sa, trūkums, asaras 24b, māj-

lopi labi izdosies 25, 53; tīrumā zaļas — labi un brangi

lopi nākošā gadā 53.

Auzu druva — bagātība 14; pelavas — nabadzība

sa, nāve 53; pelavas savā mājā — tuvinieku nāve 53.
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Avenes — prieks 17 M, asaras, pēc tam prieks 24b,

gaidāms patīkams pārsteigums 32a; ēst — raudāt 50; lasīt

— sveiciens no mīļākā, mīļākās 32, 41.

Avietenes — asaras 17.

Avīzes — ļaunas valodas 5, baumas 9, visādas pļā-

pas 24b.

A v o t a mazgāties — tu būsi skaidrs 13, atsvabināsies

no netikumiem 24b.

Avotiņu atrast — laimīga laulības dzīve 34.

Avots — skumjas 2, bagātība 3b, tuvojas liela ne-

laime 28, spēks un veselība 36, prieki 46; dzidrs — laime

nākotnē 17 M, veselība 26; duļķains — bēdas 5, 17 M; ne-

skaidrs — iekritīsi parādos 32, nepatikšanas 54; sajaukts
— bēdas 21a; skaidrs — veselība, laime 32; tirs — lai-

me 21a.

Ābece — grūta dzīve 3b.

Ābeci lasīt — tevi mēģinās krāpt 24b; mācīties —

labas ziņas 16; mācīt citu — pakalpojums 16.

Ābele — bagātība, turība sa, pievils 10, skaisti cil-

vēki 23, 34, izdošanās, panākumi, bet atraitnim čakla sieva

47; ar augļiem — bagāti radi 17 M, jauni bagāti radi 28;

kupla — labklājība 2, 17 F, M, labi 26, laimīga dzīve 46;

kupla un liela — laimīga dzīve, ilgs mūžs un jaunavām

iekļūt bagātos rados 53; nokaltusi — nabadzība 2, sa, 17 F,

M, sēras 28, nabadzība, bēdas 28, rados vai mājiniekos mirs

34, neveiksmes mīlestībā 43, nelaimīga dzīve 46; nolauzta

— pazaudēt savu tuvāko draugu 53; nolauztiem zariem —

nelaime, asaras vai rados būs bēres 3a; ziedoša — kāzas

14, laime mīlestībā 17, 24b, M, daudzi tevi mīlēs 25, liela

laime 28, laimīga ģimenes dzīve 43; ziemā vai arī nokaltu-

šiem zariem — ja to redz jauna meita vai puisis, tad tie

neapprecēsies 25.

Ābeli pilnu ar āboliem redzēt — augs augoņi 14;

pilnu ar sarkaniem āboliem redzēt — nelaime 32.

Āboli — kārdināšana, vātis 16a, trumi (t. i. augoņi)

19, 20, 24, 34, 37, vātis 24a, celsies izsitumi 34, 37, pļāpas

34, jaunas ziņas 36, 57, precības, uzjautrināšanās 47, sar-

gāties no kārdināšanas 53; gatavi — prieki 2 F; krīt no
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ābeles — pazaudēt draugu, sirdssāpes 16; labi — labas ru-

nas 27; rūgti -— asaras sa, F; saldi — patīkama saruna 3a,

liels prieks 17 M; sapuvuši —- nepatikšanas 9, 27; skaisti —

iemīlēties 34; skābi — nepatikšanas 3a.

Ābolu daudz pie koka — bagātība 53.

Ābolus est — veiksme darba 5, ilgs mūžs 13, vātis

21a, asaras 24, slimība 27, 34, 37, augoņi 25b, 28, 34, 35,

50; ēst vai lasīt meitai — brūtgāns 35.

Rūgtus a b o 1 v s ēst — neveiksme 55.

Saldus ābolus est — prieks 3b, laime 32, patīkams

piedzīvojums 55.

Skābus ābolus est — bēdas 3b, skaudīgi cilvēki 52.

Ābolus griezt — raizes sa; lasīt — prieks 5, dāva-

nas 11, metas augoņi 52a; raut — saņemt mantojumu no

tuvāka cilvēka 53, tikt pie bagātības 46, ziņas par nāvi 16;

saņemt — precības 43.

Āboliņa lauks vai to pļaut — laime un bagātība 47.

Āboliņš — bagātība sa; ar četrām lapiņām — lai-

me 14, 25; balts — nevainīga mīlestība sa; sarkans — ne-

laimīga mīlestība sa, laulībā kļūsi laimīgs 10 U.

Āboliņu grābt — caur pūlēm tiksi pie turības 24b:

kaltēt — pasakas 47; pļaut — bagātība 1, 25, mantojums

vai vinnests 24b, 52; sēt — laime saimniecībā 52.

Ada — vecu draugu satikt 52; no rokam iet nost — ne-

slava 24a.

Adu sev plest — nokļūt nepatīkama stāvokli 52

Aķ i redzēt iespraustu — kads iejauksies ģimenes da

rīšanās 3a.

A 1 i ņ ģ i s — slimība 57

Āliņģī iekrist — slimība 14, 57, tevi apmelos 50, ne-

laime tuvojas 53; skaidrs ūdens un tur zvejot — prieks un

drīz saņems lielāku naudas sumu 53

Amurs — grūtības priekša 10 U, darbu dabūt 47;

un ar to darboties — ienesīgs darbs 53.

Ārprātīgs cilvēks — pēkšņas pārmaiņas dzīve 57.

Ārsts — nepatikšanas 34, slimība 24b. 26, 34, 37
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Āzis — velnu redzēsi! 26, nepatīkami draugi 28, bez-

kaunīgu cilvēku sastapt 34, 37, ļauns, tiepīgs cilvēks 47,

sargies no ķildīgiem vīriešiem 53.

A ž i badās — draugi „badis" 28.

B

Bada cietējus redzēt — laime, bagātība 57.

Badā mirt — laime 5, 17 M.

Badu ciest — dzīvē klāsies labi 13.

Bada kads kustonis — iekrist citu nagos 21a.

Badīties ar kādu kustoni — ļauna cilvēka rokās

krist 41.

Bagātam būt — neveiksmes naudas lietās 28, lieli

zaudējumi 41, dzīvē neveiksies 50; palikt — ļaunums 5,

baumas 54.

Bagātību iegūt — zaudējumi 10 U.

Bailes pārdzīvot — jaunas negaidītas ziņas 57.

Baidīt citus — atriebties kādam 50.

Balkons — gods un slava sa, 57; no tā krist —

darba vietas zaudējums 24b.

Balodis — prieks 3b, pazaudēt draugu 16, labi 26,

sabiedrība ar jaukiem cilvēkiem 47, lietus 50; ielaižas istabā

— gaidāmas kāzas 20; lidojošs — uzticīgs draugs 28.

Baloži — uzticama draudzība 24b, labas ziņas 34,

37; pulkā — kāzas 17, 24b, M; mājā — precinieki 20.

Baložus barot — precības 10 U, jauna mīlestība

28; nokaut — pazaudēt draugu, draudzeni 32; noķert ■—

apprecēties 32; redzēt — prieki 2, sa, dāvana 21c, preci-

nieki brauks 24b; redzēt laižoties — vēstule no tālienes 34.

Balle — karsonis, slimība 5, 24b, M.

Ballē būt — slimība sa, F, nav labi 26, nelaime uz-

bruks 32, nepatikšanas 50; dejot — mēris sa, peldēsi 24b,

slimība 34, nepatikšanas 41.

Balli rīkot — bēres 21a.

Balsi dzirdēt — bēres 3a.

Baltmaize — nepatikšanas 1, 25a, 46, slimība 16,

labi 21c, pļāpas 18a, 34, uz pasakim (uz pļāpām) 52a, slik-

tas valodas 57; ar ogām — pļāpas ar asarām 34, 37.
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Baltmaizi cept — aprunās 3b, 34, 48, pļāpas dzir-

dēs 28, aprunāšana, nepatikšanas viesībās 47, gaidāmas vie-

sības 53; ēst — bēdas 17 M, aprunās 19, 21e, 28, 34, 37,

trūkums pārtikas ziņā 21a, kauns 24, nepatikšanas 25, 4,

35a, 55, pļāpas 26, 35, viegla dzīve 28, 36, 57, kādu apru-

nāt 46, laba dzīve 52, slimība 40, tevi uzlielīs 50.

Baļķi mājās — mājās līķis 9; redzēt — kāds paziņa

mirs 25, tuvinieka nāve 28, mironi redzēs 18a, 34, nelaime

57, uz miršanu 48c.

Baļķus cirst — rados bēres 50; no mājas izvest —

drīz izvedīs līķi 53; vest — jāved zārks 20, mironi pavadīt

4, 6, 14, vajadzēs braukt bērēs 25, 30, 50, līķi redzēt 28,

mirs 34, 43, 56; vai dēļus vest — mironi vest 21a, 26, 16,

34, 37; zāģēt — bēres 46.

Baļļa — nemiers, rūpes 28.

Bantes baltas — šķīsta mīlestība 21a; melnas —

skumjas 21a.

Baravikas ēst — nepatikšanas 28; lauzt — dzirdēt

par miršanas gadijumu savā vai citu ģimenē 14.

Barokli kaut — dzīrēs ielūgs 41.

Barot cūku
— laime, labklājība 34; lopus —

labklā-

jība 21a; putnus — kāzas 24b; suni vai kaķi — pašam vai

citiem sagaidāmas svinības 24b.

Basam kajam staigāt — nabadzība 21a, 41.

Baznīca — drīz būs kāzas 3a, strīds 5, 32, tiesas

darīšana 16, nelaime 21c, 24a, nepatikšanas 21c, 25a, 34,

slimība 25a, 34, mājās naids 34, saticīga dzīve 36, 57, tie-

sāšanās, nemiers 41, patīkamas ziņas 50; un 'mācītājs —

tiesa 5, 26.

Baznīcas biķeris pilns ar vīnu — kāzas 57; zvans

— ziņas par mirušo 16; zvans zvana — skumjas dzirdēt

9, dzirdēs jaunas ziņas 20.

Baznīcā atrasties — tiesa 14, 36, notiks kaut kas

ļauns 21c, būs jātiesājas 11, 21, 50a, 52a, nepatikšanas 21,

ielūgs kāzās 19, 25, drīzumā raudāt 50; Dievu pielūgt —

slimība, nepatikšanas 9, bēdas un nelaime 21a; dziedāt —

lielas bēdas 9, bažas, raizes, asaras 34; krustu redzēt —

būs nelaime 3; iet — nākt pie tiesas 28, 34, darīšana ar



57

tiesām 30, 35, jābažijas par kaut ko 34; iet basām kājām
— nepatikšanas 24; gulēt — tiesa 52; lūgšanu skaitīt —

jāzvēr pie tiesas 20; mācītāju redzēt — vārdu pārmaiņa 34;

skrandās būt — ielūgs kāzās 32: zvana — jaunas ziņas 25,

mirst kāds baznīcas kalps 34.

Baznīckungs — nešķīsts gars 21, izrēķināša-

nās 21c.

Bakas uguns — uzticīga mīlestība 5

B ā r d a — bagātam palikt 16a, gods 17, 24b M, laime

34, 37, liela bagātība 35, 47, spēks 47; gara — bagātība

16a, 35, kaut ko jaunu sagaidīt 21a, liels gods 28, laimīga

laulības dzīve 28, labklājība 43; kupla — bagātība 34; mel-

na — panākumi sabiedrībā 28; sirma — ilgs mūžs 17, 41 F,

ilga dzīvošana 28, paliks bagāts 35a, 50.

Bārdainu žīdu redzēt — bagātība 24b.

Ar b ar d v apaudzis cilvēks — trūkums un neveiksmes

dzīvē 14.

Bārdu apgriezt — nepatikšanas, nelaime 34; dzīt —

nelaime 17 M, nelaimīga laulības dzīve 28, nelaime ģimenē

43; nodzīt — nelaime 21a, drauga nāve 21b, bēdas un ne-

patikšanas aizies prom 22, apzagšana 53; nogriezt — pa-

zaudēt savu īpašumu 16a, zaudējumi 35.

Bārdas nazis — kaimiņa nave 21b.

Bārenim but — tevi apvainos 50; palīdzēt — pa-

nākumi 54; redzēt — laime sa.

Bārties — uzticība sa; ar kadu — nepatikšanas 34

ar vecākiem — ķildas sa.

Bedre — briesmas 3a, 47, slimība 10, nepatikšanas

57; no kuras nevar izkāpt — dzīves klizmas 21a; no kuras

var izkāpt — šķēršļus pārvarēt 21a.

Bedrē iekrist — kritiens arvien dziļākā postā 14, sli-

mība 24, 48c, nepatikšanas 34, neizdošanās 41, liela ne-

laime 47 F, zaudējumi 50b, grūta slimība 57; iekrist un

ja apber — nāve 48c; iekrist un izkāpt — izveseļošanās 50;

iekrist un neizkāpt — mirsi 50; krist — briesmas 5, būs

jāslimo 50.

Bedri izrakt — neveiksmes pasākumos 57; rakt —

bēres 19, tavai dzīvei nav droša pamata 50.
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Bekas lauzt — tevs mirs 21c, jacila miroņa drē-

bes — 26.

Jaunas bekas lauzt — jauns radinieks mirs 53.

Vecas bekas lauzt — vecs radinieks mirs 53.

Bezdelīga — labas ziņas 16, dzirdes kaut ko jau-

nu 28, jauks paziņojums 34, 37; lido — lietus 50.

Bezdelīgu nosist — nave 21b.

Bezdibens — tuvu ļaunums 5, draud briesmas 34,

37, nepatikšanas 46.

Bezdibenī iekrist — nelaime 21a, F.

Bēres — laime 5, mantojums 16, kāzas 24, laiks

mainīsies 24b, 46a, pārmaiņas ģimenes dzīvē 28; ar zārku

— pašam drīz jāmirst 53.

Bēres but — slikts laiks 9, veselība 47, laika pār-

maiņa 50; būt un raudāt -— lietus 21c.

Beru zvans — nesaticība 17.

Bērna kleitiņu turēt — piedzīvot bērnu 9.

Berns — augonis 3a, nepatikšanas 5, 46, nelaime 19,

21, bēdas 16, 21a, 24a, 23, 25a, 26, 32a, 34, 35, 46, sli-

mība 24, pārmetumi 50; dzimst — nepatikšanas 25; krīt —

slimība 28; netīrs — nauda 11, nav labi 26; priecīgs — ne-

laime 11; skaists — iepriecinājums 28.

Bērnu auklēt — bēdas 5, 26, loceklī ievainojums 24,

sagaidāmas nepatikšanas, lielas bēdas 34, slimība 34, 46a,

raizes, slimība 37, 50, 56, nepatikšanas, pasakas, apmelo-

jumi 47; ņemt auklēt — bēdas saņemt 21; auklēt netīru —

nepatikšanas 2, slimība 25; auklēt tīru — laime 2, jaunas

ziņas, pārsteigums 25; dzemdēt -— necerēta laime 10, ne-

cerēta dāvana 32; krustīt — sagaidāmā nelaime novērsta 34:

krustīt vest —saņemt nelaimi 21; nest — ilgstoša slimība 11:

skūpstīt — nepatīkami sarežģījumi 5, liels prieks 52.

Bērni ar bakām — mirs 34.

Bērnus glabāt — bēdas 20; pērt — tas bērns, kuru

per, nomirs 16, slimība 20, bērns saslims 34: slēpjoties re-

dzēt — mironi apbedīt 21.

Bērzlapes lasīt — raudāsi 50.

Bērzi — sagaidāmi priecīgi brīži 34, 37.

Bērzs — prieks 5, negaidīts prieks 17 M, steidzīga
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ziņa 54; aizlauzts vai nolauzts — vīrieša nave 25; ar zie-

diem — bagātība 3b; nokaltis — skumjas 17, 28 M.

Bērzu cirst — vīrietis mirs 50; griezt — vīrietim

mirt 21; nogriezt — nosprāgs cūka 24; nolauztu precētai

sievai redzēt — vīrs nomirs 50; sulas dzert — klepu da-

būt 10 U.

Biedēkli redzēt — zādzības 50.

Bietes — laba iepazīšanās 16.

Biezokni maldīties — laime 27

Biezpiens — slimība 3b.

Biezpienu est — patīkamas viesības būsi, arī kū-

mās brauksi 54.

Biezputra — nepatikšanas 5, pļāpas 20, bagātī-

ba 28.

Biezputru ēst — putra dzīvē, nesaskaņas 21a, no-

kļūsi nepatīkamā stāvoklī vai nezināšanā 24a, cietīsi citu

dēļ 50, tenkas 52a; vārīt — pļāpas izplatīt 21a, taisīt pļā-

pas 34, 37.

Bikses — pātīkami pārsteigumi 28, liels gods 47;

īūpīt — slimība 10 U; netīras — kauns, slikta slava un ap-

smiekls 53 F; noģērbt — vilšanās 41; nomaukt — pazaudēt

labu vietu 14; novilkt — pazaudēt vietu 53 F, saņemsi dā-

vanas 54; uzvilkt — gods 24b, 54.

Izvilkt vīriešu bikses (ja sapņotajā meita) — da-

būt skaistu puisi 37.

Pie bikts iet — sarunas ar vīriešiem 24.

Biķeri apgāzt — skumjas, bēdas 57; redzēt -— rūg-

tumu piedzīvosi 3a; tukšu redzēt — nāve ģimenē 57.

Bildi noņemt no sienas — nave pašam vai citam 53.

Mīļa cilvēka bildi redzēt — drīza priecīga satikša-

nas 52.

Birze — sabiedrība ar daudz cilvēkiem 47.

Birzs — tevi kads iemīlēs 24b.

Bites -— ienākums 1, 21, 50, ražīgs gads 9, uguns-

grēks 14, 21a, kāzas 24, darbs 24b, 36, lietus 34, 37, labi

ar aitām 34, naids ģimenē 26, ķildas 43. bagātība 46, iene-

sīga peļņa 47, naudas trūkums 50a, tavs darbs prasīs daudz

pacietības 54, laime un laba izdošanās darbā 57; apkārt
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skrienot redzēt — bakas 21; dzeļ — cilvēki uzbruks 28,

naidnieks atriebsies 50; laižas — ugunsgrēks 50; medu nes

— darbs 25; saņemt — būsi bagāts 4, kāzas 9.

Bišu dzēlienus just — tiksi briesmīgi aprunāts 32;

spiets — sniegi vai ugunsgrēks 35: stropi — kļūsi bagā-

tāks 25, saimniecība uzplauks 32; stropi tukši — nabadzīga

dzīve 1, 50.

Bize gara — gods 16.

Bizes nogriezt — kaut ko pazaudēt 10, slimība 17,

28 M; pīt — liels gods, nepatikšanas 28, izsmiekls 41.

Bībele — gudrība 14, miers ģimene 36, miers, sa-

ticība 57.

Bībeli lasīt — nave 27, gudrība 36, 57, atra nave

ģimenē 41.

Bīskaps — tiesas darīšanas 9.

B 1 a z m a — dzīve iespīdēs gaisma 21a

Blaktis — nemiers un uztraukums 14, ļauni cilvēki,

ienaidnieki 24b, nemiers ģimenē 57; gultā un tās spiest —

nesaticība laulībā un pašam jāsargās no nemiera celša-

nas 53.

Bliņas — aprunāšana 211), 26, 35a, nepatikšanas

21c, nepatīkamas runas 24; cept -— aprunās 21c, 32a, būs

jaunas pļāpas dzirdamas 32, 34; ēst — tiksi nepatikšanās

46a; iejaukt — pļāpas 54.

Blusas — bagātība 16, mēļošana 14, nepatikšanas

25a, ļauni cilvēki 46, no zagļiem piesargāties 52, nepatiesa

aprunāšana, apmelošana 57; kož — ienaidnieks sagādās

nepatikšanas 46; ķert — ātras, steidzīgas darīšanas 32.

Blūze saplēsta — trūkums 52.

Bļoda — viesības 24b; caura — kļūsi nabags 50.

Bļoda pilna — daudz draugu 43, labklājība 47, no-

doms piepildīsies 50; tukša — nabadzība 53F.

Bradāt pa dubļiem — negods 17, 26, gods tiks sa-

mīdīts 21b, nepatikšanas 34, 37, nejaukas pasakas, apme-

lojumi 47, piedzīvot lielu negodu 52; pa rasu — asaras, rau-

dāsi 47; pa ūdeni — slimība 24, iedzeršana 32, nepatikša-

nas 34; pa netīru ūdeni — kreņķi 21c, slimība 23, 34, ne-
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patikšanas 25; pa tīru ūdeni — alus dzeršana 24a, darbs

izdosies 25, laime, veselība 34.

Brandvinu dzert — but priecīgos ļaudīs; kle-

pus21.

Braucēju redzēt — skaudība no tuviniekiem 57.

Braucot izkrist — labu vietu zaudēt 10 U, darbā

liela neveiksme 24; zirgs izjūdzas — neizdošanās 30; zirgs

paklūp — uzsākts vai domāts saimniecisks pasākums sa-

bruks 21d.

Braukt — vējš 21c, 23, 26, 34; ar kamanām — ie-

lūgs kāzās 1, 10, gluda, patīkama dzīve 53; ar laivu — ce-

ļojums 21c, 34, 37, sagaidāma iedzeršana 34, 37; ar plostu

pa straumi — laba dzīve 50: ar plostu pret straumi — dzīvē

būs lielas neveiksmes 50; ar vilcienu — saņemsi vēstuli 25,

52, saņemt kādas ziņas 34, 37; ar zirgu un savaldīt — godu

piedzīvot 9; ar ātru zirgu — sniegputenis 34, liels vējš 52.

vējains laiks 21c: ar baltu zirgu — bēres 21b, 55: ar mel-

niem zirgiem — mirs 23, 34; ar melnu zirgu — būs liels

vējš 34, tuviniekos mirs 55; ar straujiem zirgiem — liels

vējš 18a; buru laivā -— nodomi piepildīsies, bet tikai uz īsu

brīdi 24b; kalnā — pārmaiņas dzīvē uz labu 47; lejā — pār-

maiņas uz ļaunu 47; lepnā pajūgā — gods 16; naktī caur

lielu tumšu mežu
— dažādas klizmas 21c; no kalna — ne-

laime 53; pa kalniem — strīds 5; pa plašiem ūdeņiem — at-

bildīgs un svarīgs darbs 36; pa labu ceļu — prieks 24a; pa

sliktu ceļu — skumjas 24a; pa straumi — neveiksmes dzīvē

35; pret straumi — vēlēšanās piepildīsies 35; pār tiltu — no

nelaimes izmukt 41; ratos — bēres 21b; un gāzties — ne-

veiksmes darbā 5; uz riteņa — vējš 21c.

Brāli redzēt — svētība, 34, 37, laime 41; mirstot re-

dzēt — ienaidnieka nāve 10, 34.

Brist dubļos — ar ienaidniekiem satikties 34; pa

purvu — grūta dzīve 36; pa ūdeni — piedzerties 34, 37, 4,

no nelaimes izvairīties 52; pa duļķainu ūdeni — nelaime

24a, nepatikšanas, dažādas neveiksmes dzīvē 36, slimība 55;

]>a dzidru ūdeni priecīga dzeršana 34: pa skaidru ūdeni

— veselība, laime 23, 34, viesības 55; pa tumšu un dūņainu

ūdeni — bēru gods 34.
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Briedis — uzzināsi lielu noslēpumu 1, grūts uzde-

vums 28.

Brieža ragus redzēt — nelaimīga laulībai.

Briežus redzēt — tiksi cienīts sabiedrībā 32.

Brokastis ēd citi — maizes trūkums 1.

Brunčus vilkt mugurā — slimība tuvojas 43.

Baltus brunčus uzvilkt — labs dzīves draugs 52.

Jaunus brunčus uzvilkt — prieks 26.

Bruce — ievainojums dvēsele 21a.

Brūklenes — nepatīkamas sarunas 3b, jāraud 37,

47, asaras 46; ēst — veselība 3b F, zobu sāpes 10 U, raudāt

21a, 34, slimība 24b, 28; lasīt — sāpes 2, 3b, slimosi pats

vai slimos kāds mājinieks 54.

Brūklenājs novītis — slimosi 50; zaļojošs — jautra
sabiedrībā būsi 50.

Bučoties — sanaidoties 21a, iesnas 21c, slimība

23a, 32, 34, 35, 35a, 37, 54, zobi sāpēs 52a; ar sievieti —

saslimt 25a, 34.

Bučot brūtgānu (brūti) — izirs mīlestība 32; ģimenes

cilvēku — būs jāceļo 34, 37; mironi — nāve 41; nomirušus —

draud nāve 21a; sievieti — zobu sāpes 34; skaistuli — pie-

krāpšanās 34, 37; vecākus — gods un laime 41.

Bullis — ienaidnieks sa, 46, 47, naudas trūkums 16,

jāsargās no ienaidnieka 16a, slikts cilvēks 34; bada kādu

cilvēku — būs jāceļo 34, 37 mironi — nāve 41; nomirušus—

sona 35; nikns — ienaidnieks uzbruks 46b; sadusmots —

— nelaime, slimība 4.

No buļļa baidīties — piedzīvot lielas briesmas 52.

Bumbieri — laime mīlestība 2, sa, 47 F, laimīga

nākotne 24b; pie koka — gaidīt labāku laimi 34, 49.

Bumbieri sārti — kaislīga mīlestība sa.

Bumbierus est — nauda sa, iepazīties un iemīlē-

ties 41; noņemt — piedzīvosi lielu skādi 34, 49.

Burkāni — veltīgas cerības 16, raizes 16a, nevese-

lība 47.

Burkānus ēst — vaja veselība 28; stādīt — palikt
slimam 28.

Burtus rakstīt — slimība 16a.
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Burve — cerības izirs 1, nelaime sa.

Butes — nabadzība 1.

Būdiņa — jauniešiem drīza precēšanas, miers un

laime 24b, miers 54; deg — nelaime ģimenē 10.

B v v c t jaunu māju — zārks pašam vai citam 26.

(

C a v ne — zagļi 5, 17, 47.

Cauni nosist — izvairīties no nepatikšanām 17

Caurumi vilnas drebēs — nelaime pie aitām 34.

Cāļi — ģimenes pieaugums 5, 17, 52 M, laimīga dzīve

9, rūpes 11, izdosies labi cūkas 26; lielā pulkā — veseli

bērni 27.

Celis ievainots — kavēkļi darbā 28.

Celmi — atbildīgs darbs 21c, cīnīsies ar dzīves grū-

tībām 50.

Ceļmalā sēdēt — tevi apvainos 50.

Ceļos noslīgt — pazemojies 9.

C c ļ ot — gods 34.

Ceļš — iešana uz priekšu dzīvē 24b, vēstule 28, 43,

ceļojums 46, pārmaiņas dzīvē 57; aizaudzis ar zāli — sa-

slimsi 50; dubļains — grēcīga dzīve 54; grumbuļains —

grūta dzīve 50; līdzens — darbi izdosies, viss ies gludi 25;

pa to iet — skumīga dzīve 32; plats — laba un jautra,

prieka pilna dzīve 37; šaurs — nepatikšanas 57.

Pa platu ceļu iet — prieks sagaidāms 32a.

Ceļu slaucīt — ceļojums 57.

Cepeti ēst — smagi darbi 53; redzēt — tiksi lielā

godā 12, labs panākums 53.

Cept bliņas — pļāpas 18a, 34, būs bāršanās 24a, 26.

Cept maizi — bagātīga pārtika saimniecībā 53; rau-

šus
— tiksi lielā godā 1, apprecēties un lielā godā tikt 53.

Cepure — sargies no viltīgiem cilvēkiem 16, gods

24b; dzeltena — netaisni liecināsi 54; jauna (pašam) —

gods 5, labklājība 16, laime 17, priecīga dzīve 26, gods un

laime 34, 37, veselība 54; pazūd — darba vieta jāatstāj 28;

saplēsta — negods 17, M, kauns un nepatikšanas 21a, vil-
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tīgs darbs 28: sarkana •— veselība pašam 54; šķībi kādam

uzlikta -— kauns 54; uz acīm uzvilkta — sāpes pašam 54.

veca — ilgi dzīvot vienā vietā 5, 17 M, viss pa vecam 21a,

tukšs laikmets 28, vājprātība 37, trūkums 53.

Cepuri jaunu likt galvā — dzīves maiņa 21a, 26;

maukt citam — gribēsi kādu piekrāpt 50; maukt sev —

piemānīs tevi 50: pazaudēt — negods 47, vietu pazaudēt

21a; pirkt — jauna mīlestība 43; pīt no salmiem — liels

darbs, mazi ienākumi 52; uzlikt galvā — galvas sāpes 14,

slava un gods 53.

Ceriņi kada dārza — tanī sēta kazas 21.

C i b a — aizceļošana 2, F.

Cilvēka sirds -— laime mīlestībā 16.

Cilvēki melni grūž bedrē — nelaime 24a.

Balts cilvēks stāv pie gultas — kāds mirs 34.

Bāls cilvēks — slimība 41, nāve, grūta slimība 57.

Cilvēks baltas apakšdrebes — redzētais

mirs 18a.

Cilvēks bez galvas — nāve 11; iebrien dūņu purvā

un netiek laukā — tam dzīvē labi neiet 42; ievainots — mī-

lestība 2; kails — zaudēt draugu 20, nepatikšanas 27, 34,

37, nav labi 34, negods 36, slimība 50a; kurls — skaudība

27: laimīgs — bēdas 27; melns — krusa, pērkons 34; melns

stāv ļ>ie gultas — kāds piedzims 34: mēms — saņemt vēs-

tuli 32; mirst — aukstums pāries 21c; noslīcis — pazaudēs

draugu 52: nosvīdis — tas naudu dabūs 42; sārts ■— šis cil-

vēks slimos 37; sen nomiris — auksts laiks 34.

Cilvēks vajš — veselība 34, 37; vecs — laime 34.

Ar pazīstamu cilvēku bārties — ar šo cilvēku sa-

draudzēties 51.

Ar pazīstamu cilvēku pa labam sadzīvot — ar šo

cilvēku saplēsties 51.

Cilvēku nest uz muguras — piedzīvosi lielas bēdas

32; sist — ciemiņi atnāks 25, tas paliks slims 52a.

Cilvēkus kaujoties redzēt — slimība 36.

Cimdi — laime un gods 24b, būs aitām jēriņi 26, ba-

gāta līgava 43, precības 53; balti — priecīgas dienas 55;

bez raksta — saticība 50: izrakstīti — naids ģimenē 50, pre-
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cinieki brauks 54; labi — pārticība 28; veci roka — sā-

pes 28.

Cimdu atrast — aitiņu atrast 21.

Cimdus adīt — iemīlēties 25; baltus pirkt — precī-

bas 41; melnus uzvilkt — nāves gadi jums paziņās 41, sē-

ras 55; nomaukt — zaudēt labus draugus 55; pazaudēt —

aitas saslims 30; pirkt — iepazīties 5, ielūgums kāzās 55.

Cinis — draud nelaime 50.

Circeņi — nepatikšanas 1.

Cirst ar cirvi — nesaskaņas ģimene 25, dzīves grū-

tumus pārvarēt 3a.

Cirvis — sals pieņemsies 3a, nelaime 5, 9, 17, 24b,

36, 41, strādāt kādu darbu 14, 25, lipīga slimība 43, sastap-

sies ar ienaidnieku, sadursme ar ļauniem ļaudīm 50.

Cirvis iekrīt asinīs — lielas bēdas 34; neass — smags

pārbaudījums 54.

Cirvja asmenī robu redzēt — pašam zobi sāpes 24b.

Cīnīties ar kadu — slimība 54; ar kadu briesmoni,

nezvēru — aprunās 24b, 54.

Cīrulis — ātri tikt dzīvē uz priekšu 3b, jaunas ziņas

32, patīkamas ziņas 47; augstu gaisā — tāls ceļš priekšā 57;

dzied — prieks 24b, labas cerības 54.

Čiekurus lasīt — no darba maz peļņas 1.

Cielaviņa — laimīgas dienas piedzīvot 3a, cerības

piepildīsies, vēstule 47, būs govīm daudz piena 26, gari lini

augs 50; aizlaižas — labus draugus pazaudēt 3a.

Cielaviņu saķert — labu sievu iegūt 3a.

Ciemiņi — laimīga nākotne 16, slimība 19.

Ciemiņus gaidīt — drīzumā saslimt 50.

Cienāt ar baltmaizi — skūpstīsies 50.

Cietumā būt — kļūt laimīgam 1, 13, 32, 41, slim-

Nīca nokļūt 28.

Cietums — negods, slimība 5, liels trūkums 3a.

Cukurs — negaidīts ciemiņš 16, jauna draudzība54.

Cukuru ēst — liels prieks 35, strīdēšanās 41.

Cūka
— liela laime 9, 19, 34, nepatikšanas 16, 26,

46, tiksi apmelots 21a, sastapšanās ar nekārtīgu cilvēku

24b, ļauns cilvēks 28, piedzerties 32a, 50, skauģis, ienaid-
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nieks 36, nepatikšanas darbā 43, naids, strīdus, strīdīgs cil-

vēks 47, sastapšanās ar dzērājiem 50, 50a; ar sivēniem ■—

rados kristības 54; dzenas pakaļ un panāk — laime 4; vāja
— nelaime 14.

Cūku kaut — atbrīvoties no ļauniem cilvēkiem 2, sli-

mība 11, nelaime lopos 34, atsvabināties no ienaidniekiem

41, ienaidnieku uzvarēt 46b; nokautu vest — mironi vest

21; treknu redzēt — laime 14; treknu precētai sievai redzēt

— lamāsies ar vīru 50; svilināt — aukstums 21c.

Cūkas — ļauni cilvēki 5, naidīga sadzīve ar kaimi-

ņiem 20, kauns 21, piedzērušies cilvēki 25b, 50b, ļauns cil-

vēks apkaunos 32, satikties ar piedzērušiem vai skaudīgiem

cilvēkiem 33, pašu piemeklēs lāsti, slimība 34; barot — ne-

patīkama sabiedrība 21c, cūcības, nekrietnības 25a, sastap-

sies ar dzērājiem 50; gaļa — lāsti 34, 50a, pļāpas, tenkas

42; gaļu ēst — nepatikšanas 5, sliktums 20; ganīt — dzir-

dēt ļaunas valodas 5, nepatikšanas 21c, 25, nevarēs sapras-

ties ar mājiniekiem 24b, jācīnās ar ļauniem cilvēkiem 28, ar

muļķīgiem cilvēkiem kāda darīšana 34, 37, laimīga nākotne

54, ar kādu bārsies 56; guļam redzēt — saslimt 25.

Č

Četrrāpus iet — dzērājus redzēt 50.

Čigāni — liekulīgi draugi 2, 34, viltīgi draugi 5, 24b,

krāpšana 9, ugunsgrēks 21, 24, 25, 36, 50, 55, jautra sabied-

rība 21c, zādzības 20, 51, slimība, zagļi 26, viltīgi cilvēki

28, būs strīdēšanās 34, piekrāps 37; sabrauc mājās — šinī

mājā izcelsies ugunsgrēks 4, 14.

Čigāniete — ugunsgrēks 28.

Čūska — ienaidnieks 4, 5, 34, ļauna sieviete 16, ļauns
cilvēks 21c, 24b, 47, 50a, jāsargās no ienaidnieka 25a, nav

labi 26, ienaidniece izdarīs ko ļaunu, viltīgs cilvēks 46, sli-

mība 46a, nelaime 50; aiziet projām — labi 21c; aizskrien

— kāds tuvinieks stipri slims 11; bēg — ienaidnieki izgai-
sīs 53; dusmīga — ļauns cilvēks 2; dzeļ — jāmirst 5, 34,

Jaunumu nodarīs 11, nepatikšanas 27, nelaime 32a, būs jāiet
tiesā 34, ļaunas, asas mēles 53, smags apvainojums 55;
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iekož — nepatikšanas 23a, tiesā jāiet 34; melna — zaudē-

jums ganāmpulkā 21d; sarkana vai brūna — pieaugums

ganāmpulkā 21d.

Č ū s ka s — daudz nāvīgu ienaidnieku 24b, viltība 25,

naids 27, jauni lopi 28, lopiem slimības, lielas nepatikšanas

34, viltīgi draugi 43.

C ū sk v aizšļūcot redzēt — labs cilvēks 2; nosist -—

izbēgt no ļaunuma 5, ienaidnieku uzvarēt 21c, 55, 32a, zau-

dējums lopos 21c; sist — slavu iegūt 34; perēklis —

naids 27.

I>

Dadzis — strīds 5, 17, 24b, sarūgtinājums 50; pie-

ķēries — uzmanīties no ļauniem cilvēkiem 5, M, neatlai-

dīgs pielūdzējs 43, kāds tevi grib apmelot 50; ziedošs —

ass strīds ar vislielāko draugu 54.

Dadži — sāpes sa, nepatikšanas un ķildas kaimiņu

starpā 14, sirdssāpes 16a, ķildas 34, lipīga slimība 36, ļauni

cilvēki 41, apsmiekls 49, nepatikšanas 57.

Dadžus iznīcināt — ienaidnieku uzvarēt 21a; iesviest

citam matos — nedarbi 21a; noraut — atsvabināties no sā-

pēm sa.

Dakšas — darbs sa; meslu — bagātība sa, F; salmu

— dzīves asumi 34.

Dakteri redzēt -— slimība 9.

Dancot — slimība 21c, 34, 35, 50, sadancot nelaimi

22, 36, sirds bēdas 50a.

Darbs — laba nākotne 34, 37.

Darbu grūtu pastrādāt — uzvaru iegūt 3a, labi 5,

laime 10; meklēt — pazemība 57; strādāt — miers sa; strā-

dājam redzēt — pieticība 57.

I) ar v a — sargāties no negodīgiem, slimība 34.

Daudz bērnu redzēt — laba ziņa 16; cilvēku redzēt

— sanīsties ar draugiem 21c; kareivju redzēt — sniegpute-

nis 22.

Dārza but — viesības jāiet 43.

Dārzājus noņemt — badoties, bēres 24b.
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Dārznieks — labs saimnieks 46.

Dārznieku redzēt puķes plūcam — skaistu un ba-

gātu sievu dabūt 52.

Dārzs-— laime 5, laime ģimenē 24b, 47, M, laba dzī-

ve 46; ar puķēm — laba dzīve 3a, pārejoša, īsa laime 28,

jauna mīlestība 41; košs, zaļiem kokiem — cerības piepil-

dīsies 41; tukšs un panīcis — mirs kāds ģimenē 34, 49;

tukšs — mirs kāds ģimenē 3b.

Dārzu kopt — laime 1, 10, U.

Dāvanas dot — svētība sa, pēc bēdām drīz būs

prieki 10, U, trūkums, 57; pirkt — kauns sa; redzēt —

precības sa; saņemt — precības 2, 3b, precinieki sabrauks

32, 41, saņemt mantojumu 57.

Debesis apmākušās — nepatikšanas 5, grūtības 10,

nezināma nākotne 24b, bēdas 25, skumja nākotne 32, skum-

jas 37, bāršanās 50; gaišas — laba dzīve 46; sarkanas — būs

karš 29, neizdošanās 37; skaidras un zilas — priecīgas

dienas 1; skaidras — labas izredzes 5, laime, prieks 25, sa-

ticīga dzīve 50; tumšas — bēdas 46; zilas — spoža nākotne

54; zvaigžņainas — izvairies no lielām briesmām, priecīgs

notikums 32.

Debesīs būt — laimīgas dienas piedzīvot 10, U, uz-

sākt jaunu dzīvi 24b, būt laimīgam 32, nāve 34; kāpt — pa-

nākumi 5, 32, pie liela goda tikt 32, 34, 49.

Dedzināt kaut ko — iedegties mīlestība 41

Degoša māja — panākumi 24b, neslavu mantot,

auksts laiks 34, 55, nāve, liela nelaime 57; māja gaišām

liesmām — sals 21a; svece — laime 16.

Degošas drebēs -— apvainojums 55.

Degošs koks — cerībās pievilties 34, 55.

Degt — liela mīlestība 5.

Deguns — kaunu piedzīvot 47; sarkans — dzērāju

vīru vai sievu dabūt 41.

Degvīnu dzert — asaras 20, sadusmoties ar mīļāko

50; pārdot — nāve 21b.

Dejošana — kaušanas 20.

Dejot — ķildas viesības 11, slikti 11, nepatikšanas

16, tiks dancināts no dzīves 21a, galvas sāpes 24, bēdas 32a,
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50, slimība 37; ar sievieti — saslimt 50; ar vīrieti — sagai-

dāmas bēdas 50; ballē — slimība 34; bedres malā — bēdas

24a; izrīkojumā — patīkams pārsteigums 55.

Desu cept uz cita pannas — slepena mīlestība uz cita

vīru, vai sievu 53; ēst — kārumos ielaisties sa, F, veselība

10, U, grūta slimība 16; taisīt — izbraukšana 16; vārīt •—

karsta mīlestība sa.

Desa un gaļa — pie lopiem nav kas labi 26, 50a.

Dēļus redzēt — ļaudis mirs 50; zaget — nave 5, ne-

patikšanas 41.

Dimantu redzēt — cietsirdība sa, slimība 37.

Dīķis — ziņas sa; ar neskaidru ūdeni — nepatikša-

nas, slimība 47; duļķains — raizes, tumša dzīve sa; liels —

kāzas 28; skaidrs — laime sa, jauka, laimīga dzīve 47.

Dīķī peldēties — būt sabiedrībā un iedzert 50a.

Diega pavediens — ceļš, ceļojums 47 F.

Diegs melns — šķiršanās sa, 10 M U.

Diegu kamols — ceļš.

Diegus šķeterēt — iemantot kaut ko materiāla ziņa

21c; tīt — ceļš 25; tīt rupjus ■— nedrošs ceļojums 53.

Diena apmākusies, miglaina — bēdas 19; aust —

labi, ilgi dzīvosi 21; jauka — laimīga dzīve 21a; tumša —

sēras 21a.

Dievkociņš — cerības piepildīsies, laba dzīve 16a.

Dievkalpojums baznīcā — bēres 21b.

Dievmātes bilde — lielas bēdas piedzīvot 9.

Dievvārd dziesmas — sliktums 20.

Dievs — turība mājas sa, bēdas, ciešanas 21a, laime

32, laime un svētība ģimenē 49.

Dievu lugt — sagaidāms iepriecinājums 37, lai-

mc 41.

Ar Dievu runāt — prieks, laime sa.

Dobe — laime sa.

Dobe ar puķēm — patīkamas pārmaiņas 47; kaila,

bez puķēm — kaps 47, F.

Dot kaut ko — kāds tuvinieks mirs 34.

Dot kaut ko mironim — tuvinieks mirs 50a.

Draudēt kādam puisim — palikt viņam uzticīga 50a.
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Draugu sastapt — jaunas ziņas 41; sist — slimība 2,

F; skūpstīt — laime mīlestībā 2, 3b, F.

Driģenes — nepatikšanas piedzīvot 13; est -—
sli-

mam palikt 13.

Drēbe balta — nave 2, jauna dzīve 21a, svētums,

skaidra sirds 21b, prieks 24, laime, slimība 34, gods, slava

36, godībās tikt 41.

Drebi locīt — braukt kadu ceļa gabalu 22.

Drebēs — ceļš 46a; aptraipīt — ļoti bēdīgas ziņas

21a.

Savas drebēs atdot citam
— sagaidāma nelaime 34.

Drēbes baltas cilāt — vēstule 21; gabals — vēstule

35a; gabals garš — garš ceļš 4; jaunas — gods 25, jauna

vieta 34, laba vieta, panākumi 47; labas — panākumi 48c;

lāpīt — izlabot dzīvi 21a, nabadzība 27; mazgāt — nepatī-

kamas runas 24, 50a, tikt ierautam ļaužu valodās 32, ballē

ielūgs 41, vēlēšanās piepildīsies 47, N; melnas ■— sēras ģi-

menē 10, bagātība 11, sēras 21a, 19, 33, 37, slimība 34, nāve

25, nepatikšanas 36; pelēkas — slimība 2, skumjas 24; pe-

lēkas uzvilktas — nākotnē sagaidāma laime 37; raibas —

ķildas 2, nepatikšanas 47; saplēst — izpostīt savu godu 21a,

nepatikšanas 37, ķildošanās 41; saplīsušas — negods 21a,

nabadzība 23, 34, bēdas, piedzīvosi kaunu 46, 47; sarkanas

— strīds sa; skaistas — nākotnē labi klāsies 21a; šūt jaunas
-— viesības 47; tīrīt — laba nākotne 52; vecas — piedzīvosi
kaunu 25, nabadzība 27, sagaidāmas lielas nepatikšanas 34;

velēt — mēļošana 21; zilas — prieks un laime 13.

Baltas drebēs ģērbties — slimot 21, vēstule 24.

Drošam but — iekļūt briesmas 13.

Drupas — kļūt nepastāvīgam 13; (mājas) ■— posts

21a; pa tām staigāt — pagātni censties aizmirst 54.

Druva — prieks 5, svētīgi augļi darba 47; apsēta —

laba dzīve 21a; panīkusi — nekas labs nav gaidāms 21a.

Drūzma but — bus jāceļo 13, nepatikšanas 50.

Drūzmu redzēt — dot nepatiesas ziņas 13.

Dubļi — slimība 1, 17, 10, M, U, pļāpas 3a, nepa-

tikšanas 5, 46, nelaime 34, neslava 36, 57, kauns, apsmiekls
47, 54, lipīga slimība 50.
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Pa dubļiem bradāt — nepatikšanas 32a, 37, ar

ienaidniekiem satikties 34, 49.

Dubļos iekrist — kaunu dabūt 1, 13, 41, U, grūtus

laikus piedzīvot 17, iekļūt nepatikšanās 32, 36; pakrist —

nepatīkamā sabiedrībā atrasties 57.

Duncis — bēdīga vests 21a; asiņains — dabūt bē-

das 9.

Dunduri — ļauni kaimiņi 21a.

Durvis atvērt — jaunu dzīvi iesākt 32; atvērtas —

dzīves vietas maiņa 19, bēres 50; izkritušas — kāds mirs

11; vaļējas — būs jāmaina dzīves vieta 24b.

Iziet caur vairākām durvīm — ieiet jauna dzīve 22, 36.

Dusmīgu citu redzēt — nepatīkamas viesības 10 U;

mironi redzēt -— slimam būt 34.

Duksnes — nepatikšanas 21.

Dūmi — jāsargās no nelaimes 16, nepatikšanas 10,

22, 27, silts laiks 20, kauns 24b, nelaime darbos 36, nelaime

57; balti — laimes smaids uz īsu brīdi 41; istabā — kauns

21. mainīga dzīve, asaras 54, strīdi mājā 50a; krāsnī — īsu

laiku svētība mīlestībā 37; melni — briesmas 41; tumši —

lielas nepatikšanas 34.

Dūņas — sliktums 20, ļauni darbi 57.

Dūņas iestigt — trūkums, nabadzība 57

Dvīņus redzēt — svētība un laime pie bērniem 34,

49.

Dvielis — caur smagām vilšanām nāksi pie prāta

24b, panākumi darbā 43, ceļojums 46, 50b, kāzās būsi 50,

iesi tautiņās 50, prieks 54.

Dvieli mazgāt — daudz mācīsies 54.

Dvieļus aust — garš ceļš 9, 50a; šut — precības 1,

10, U, sabiedrībā būt 32b.

Dzeguze — jaunas ziņas 28, dāvana sagaidāma 34,

37, mirs mīļš cilvēks 50; kūko — ļaunas valodas 5, nelai-

me 16, jaunas ziņas 46, nāve kādam tuvam cilvēkam 47,

raudāšana 50.

Dzeguze nekūko (redzēt jaunai meitai) — paliksi

vecmeitās 50.

Dzeltenam but •— slimība 5.
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Dzeltena krasa — skaudība 16.

Dzeltenas puķes — viltīgs draugs 21c; puķes plūkt

— viltība 241).

Dzeltenu dziju pirkt — nākošais ceļojums tev neko

nedos 24b; suni redzēt — neuzticams draugs 47, F.

Dzelzs gabals -— stipra veselība 50; sarūsējis — sli-

mība 20.

Dzemdēt — grūta slimība 32; meiteni — nelaime 41,

50a; zēnu — liela laime 41.

Dzemdības — bagātība 19.

Dzenis — bēres 34; kaļ kokā — nelaime 50.

Dzeroklis, — slimība 47; izkrīt — nāve 47.

Dzert — sekmes darbā 24b, dabūsi kāsu 30; degvīnu

— zobu sāpes 14, 36; ūdeni — labi 13, veselība 34; duļķai-

nu ūdeni — nāve, slimība, kauns 47, F; skaidru ūdeni —

prieks 47, F, ilgs mūžs 50.

Dzērājs — laime tirgošana 16, nepatikšanas 29, 36,

sabārsies ar draugiem 28.

Dzērienu tumša krasa pasniegt un dzert — dzērā-

jam sagādāl nepatikšanas 34.

Dzērvenes — asaras 5, 25a, 34, 37; est — asaras

25a; lasīt — asaras 24b, 56.

Dzērve — laime 46, draugs 24b, 47, M.

Dzērves augsti lidojam redzēt — pienāks ātra ne-

gaidīta ziema 54; redzēt laižamies pulkā — iešana uz ka-

piem 27; skrienam redzēt — ziņas 1, 47.

Dzēst uguni — posts dzīvē 21a, laime 41, U; uguns-

grēku — neslava, par ko būs daudz jāraud 34.

Dzija — ceļš 25, ienaids 34; kamola — ienaids 1,

ceļš 16; sarežģīta — naids 5.

Dziju tīt — laime mīlestībā 10, 13, U, nepatikšanas

21c, ilgs mūžs 27, tuvi sakari ar mīļu cilvēku 54, nesaska-

ņas ar tuviniekiem 57; vērpt — mērot ceļa gabalu 14, ceļš

(ceļā būt) 21a, laime mīlestībā 52, citu aizdomās nokļūt 57.

Dziedam dzirdēt — lielas bēdas 14, asaras, slimība

34, bēres 47, 51, dzirdēt kaut ko no jauna 56.

Dzirdēt dziedam tautas dziesmas — labums 20.
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Dziedāt — lielas nepatikšanas 5, laime 16, raudāt

21a, 34, asaras 24, 35, bēdas 25, 32a, nelaime ģimenē 34,

labi klāsies 50, kakls sāpēs 54.

Dziedāt bēru dziesmas — kāds mirs 3a; jautras
dziesmas — laimīga nākotne 55; korāļus — ielūgums kā-

zās 16; skaņu balsi — labas ziņas 27; skumjas dziesmas —

bēdas 55.

Dziesmu grāmata — gaidāmas laulības 28

Dzirdēt bērnu raudot — laime ģimenē 11; muziķu

— asaras 34, 37, bēdas 50a; pērkonu rūcam -— bārsies 34,

37; pie loga klaudzinām -— rados mirs 34; saucam savu

vārdu — saņemt prieka vēsti 27, slimība 37, nedrīkst at-

saukties, jo saucēja ir slimība 34; saucam savu vārdu un at-

saukties — nāve 34; smiešanos — tapsi izsmiets 49; Šā-

vienu — drīzas ziņas 16, 34.

Dzirnavas — laime 1, laba peļņa 16, nelaime 19,

panākumi 28, turība 47, citu cilvēku nelabvēlība 57.

Dzirnavas maļ — nepatiesa apmelošana 57.

Dzīres (godības) redzēt — precības, kazas 57; rīkot

— posts dzīvē 21a, atbrauks precinieks 50a.

Dzīvnieku sist — kads no lopiem nobeigsies 9.

Ar dzīvnieku mesliem rīkoties — ar naudu rīko-

ties 42.

Dzīvokli mazgāt — dzīves vietas maiņa 21a, dzī-

ves pārmaiņa 50a; slaucīt — dzīves vietas maiņa 24b, 54.

Dzīvoklis netīrs — bagātība 47

E

Ecēt — strīds paša mājā 17, 24b: smilšainu zemi —

bērēs būt 50.

Ecēšas •— ķildas 1, strīds 5, nesaticība draugu starpā

14, strīdēšanās 24b, nesaskaņas ar draugiem 25, ķildas ģi-

menē 32, strīdus kaimiņos, arī savās mājās 47.

Ecēšas taisīt — nepatikšanas ciest 21a.

Egle — laime 1, 5, 10, 34, cerība 24b.

Egle nokaltusi — drauga nave 17, 24b, M, tuvinieka

nāve 28; pilna ar čiekuriem — bagātība 14, 25, F.
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Egles dēļi — bēres 5, 17, M.

Egli nocirst — bēdīgas ziņas 5, M, tuva cilvēka

nave 43.

Eglīte maza pie mājām — krustības 50a.

Egļu mežā būt — būs daudz draugu 24b.

Ellē būt — ugunsgrēks 32, 41, 52.

Eļļainu, netīru uzvalku redzēt — apmelos 24b; ūdeni

dzert — slimība 24b.

Enkurs — cerība 34.

Enkuri izmest — pec rupem tikt pie labklājības 32,

laulība 41.

Eņģelis — laimīga ziņa 16, laime, jauka vests 24b,

viss būs necerēti labi 32, prieks 46.

Eņģelim but — iemīlēties skaista meitene 41.

Eņģeli noskumušu redzēt — zaudējums 32.

Eņģes izlauzt — nelaime 10.

Ezerā ar laivu braukt — būt jautrā sabiedrībā 25;

iekrist — nelaime 28; peldēties — priecīga dzīve 2, 36, ve-

selība un spēks 14, būt jautrā sabiedrībā 25, ķildas 28, laba

nākotne 41, patīkama dzīve 46, būs miers un bads 52, laba

veselība 57; slīkt — draud briesmas 46; zivis — laba

peļņa 5.

Ezers — prieks 5, laimīga nākotne 10, slimība un

nepatikšanas 16, domu piepildīšanās 57; liels — plaša dzīve

2, bagātība 57; mazs — nabadzība 57; mierīgs — mierīga

dzīve 54; negaisā — lieli uzdevumi un šķēršļi 54; rāms —

klusa mīlestība 28.

Ezerroze — nepastāvīga dzīve 50.

Ezis — ļauns cilvēks 19, 50, nepatikšanas, strīds 25,

kašķīgs draugs 28, paspēlēt 32.

Ed am redzēt — slimība 57; edam redzēt kadu cilvēku

un pēc tam pieceļamies un aizejam — šis cilvēks mirs 22.

Edinat bērnus — lielas bēdas 24b; lopus -— labklā-

jība 24b.

Ēdiens — izsalkums 2, 3b; garšīgs — patīkama dzīve

47, F; labs — tikt viesībās 13; piededzis — apmelos 13;

plāns un skābs — nabadzība un ļaunas valodas 53, F; rūgts
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— iemīlēties 3b; sagatavots — trūkums 24b; salds -— iemī-

lēties 2, 47, F; skābs — nepatikšanas, ļaunas valodas 47, F.

Ēdienus gatavot — viesības paša mājas 54.

Ēkas būvēt — nāve tuviniekam vai pašam 21a, lie-

lāks darbs 34, kāds mirs 56; degošas — kauns 54, strīds

24b; izjaukt — nelaime 41; jaunas — laime 1, 10, mirša-

nas gadijums 41, 50a; sapuvušas — piedzīvot kaunu 52.

Ērģeles — gods un slava 57; spelet — asaras 5,

skumjas 24b, nāve 37.

E r c c iekodīs — kads aprunās 50

Ērglis — tiesa 2, tiesā būt 3b, slimība 10, liels darbs

gaidāms 28, panākumi dzīvē 46, bagāts vīrs būs 50; aiznes

— pats mirs 34, slims 34; ar laupi jumu ■— bagāts preci-

nieks 46; augstu gaisā ■— gods 5.

Ērgli ķert — slimība 1, 34, U; šaut — izbēgt no ne-

laimes 34.

Ērkšķis — ciešanas mīlestība 43; pirkstos dursies

— mācīties kādu stīgu instrumentu spēlēt 24b.

Ērkšķos drebēs saplēst — niknu sievu apprecēt 32.

Ērkšķu kronis — sirds sāpes 21a.

Ērkšķogas — naids starp mīļiem cilvēkiem 47;

ēst — naids starp mīlētājiem 41.

Est — sagaidāmas vēdersāpes 34, pasakas 47.

Ēst bliņas — tenkas iznēsāt 21a, nokļūt pļāpās 34,

50a; cepeti — slimība 16; gaļu — cerības nepiepildīsies

34; gurķus — laimīga mīlestība 34; kliņģerus — pļāpas 34;

ķiršus — tevi bučos 34; ņemt — dabūt kaut ko no tā 21;

melnas ogas — būs lielas bēdas un būs jāraud 34; sarkanas

ogas — asaras 24a, 50a, prieks 34; pīrāgus — aprunās 24a.

'*'oa, plāceni — pļāpas 34; pupas, zirņus vai ogas -— raudāt

33, 50a; putru — raizes 34; salātus — bagātība un vese-

lība 16; zirņus — raudāt 34.

E v c 1 c t — slimība 5.

Ēzelis — dabūt dusmīgu vīru 50.
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G

Gada tirgus — nepatikšanas ģimene 1, U, nav labi 26.

Gadus skaitīt — rūpes 1.

Gailis — mīlestība 5, laba ziņa 16, greizsirdība 19,

negaidīti precinieki 24b, pļāpīgs cilvēks 34, sliktas ziņas 41;

balts — prieks 25; dzied uz mājas jumta — māja nodegs

34, 53; melns — sēru vēsts 5, kāds mirs 25; melns, sarkans

— nāve, ugunsgrēks 53; pelēks — slimība 2, 3b, 25; sarkans

— ugunsgrēks 2, 3b, 4, 5, 22, 24b, 25, 34, 36, 37, 46.

Gaili dziedot dzirdēt — piedzīvot laimi 10 U, būt

jautrā sabiedrībā 25, galvā būs daudz jārēķina 54, piedzī-

vot nepatikšanas no draugiem 57; ķert — jautra sabiedrība

28; nokaut — vīrs mirs 14.

Gaiļi kaujas — strīds ģimene 5, ciema puiši strīdē-

sies 50.

Divi sarkani gaiļi uz jumta — ugunsgrēks 34.

Gaisma — dzīve uzlabosies 34.

Gaiss asiņains — karš 32, 41; karsts -— grūtumi 21a;

miglains — šķēršļi 21a, 24b.

Pa gaisu skriet — nodoms neizdosies 20, laba iz-

došanās 32, 50a.

Galdauts netīrs — slimība 47

No galda noņemt galdautu — trūkums 57

Galds apaļš — ienākumi 3b; ar ēdienu — turība 28;

pilns — labklājiba 5. tukšs — trūkums 9, 34, 37, nabadzība,

rūpes 41.

Galdu iznest pa durvīm — saimniekam jāmirst 22;

klāt — pārticība, laime 24b, 47, laime ģimenes dzīvē 32,

pārpilnība dzīvē 57.

Galva asiņaina — briesmas 5a F; kaila — ļaunums

21c, raizes 24b; netīra — negods 1, 10, 34 U; nocirsta —

nāve 5, nelaime lopiem 41; sirma — gods 5, cienība, god-

bijība 24b, 47.

Galvu mazgāt — nepatikšanas sa, atsvabināties no

lielām rūpēm 10, 34, 49 U, gaidāmi labāki laiki 41, atbrī-

voties no bēdām 43; nogriezt — amatu zaudēt 21c; sukāt
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— ceļš 25, nauda 34, dziļas domas 50a; sukāt un izsukāt

daudz utu — slimība 21c.

Galvas lakats — vēstule 21c.

Gaļa — saimniecībā lops sprāgs 3, slimība 3a, 35a,

nepatikšanas 3b, kārības sa, ķildas 19, mājlops nobeigsies

21b, 50a, nebūs labi 34, aprunās 32b, lopos nelaime 34,

37, slimos kāds lops 56; asiņaina — sirdssāpes 25; jēla un

tārpaina — nāve pirms laulībām 53; pārvārīta -—- zaudē-

jums lopos 21c; sālīta — mantkārība 27; svaiga — mirs

jauns cilvēks 11; žāvēta — mirs vecs cilvēks 11.

Gaļu cilāt — nogaisis lops 21; ēst — veselība 1, 28,

nelaime 24, slimība 27, nobeidzas lops 25a, cerības nepie-

pildīsies 34, nepatikšanas 46b, bagātība 54; jēlu ēst —

skumjas 5, slimība 27.

Sivena gaļu est — strīdus 54.

Gaļu pirkt — nepatikšanas 5, klāsies labi 13, preci-

nieki atbrauks 25, pārticība 28; vārīt — mājlops nobeig-

sies 21b, kāzās ielūgs 25, valodas 41.

Ganāmpulks — sabiedrība 9, 21d, bēres 19, ba-

gātība 36, 47, 57.

Ganības — laime 46, laba izdošanās uzsāktajā dar-

bā 57; pilnas ar lopiem — turība 1; tukšas un noēstas —

nabadzība 1.

Ganīt lopus — būs labi 21a, drīzumā vajadzēs būt

kādos svētkos (kāzās, krustībās v. c.) 24b, viesības 32a,

kāzas 37; brūnus lopus — godības 34.

Garīdznieks — mieru iemantot 16a, nepatikšanas

un sēras 21a, 24b.

Garoza — trūkums 47.

Gājputni — šķiršanas no draugiem 24b; aizlaižas

— pašam būs jāatstāj dzimtene 24b.

Glābties — izbēgt no briesmām 13.

Glāze — saderināšanās 3a: pilna — bagāts paliksi

50; saplīsusi — sēru vēsts 28, naids 47 M; tukša — skum-

jas 5, nabadzība 50.

Glāzi saplēst — laime 5, cerības izirs 24b, 32, naids

41, briesmas draud 43.
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Glazēs pirkt — laba dzīve 3b; saplēstas — izjaukta

laime 3b.

Gleznas pirkt — goda tikt 34.

Godības rīkojam redzēt — lielu godu un slavu pie-

dzīvot 57.

Gods — bāršanas 21.

Govis — būs viesi 4, bagātība 2, sa, 19, 46, iekrist

parādos 9, būs karš 11, laba dzīve 21a, turība 21a, lielas

bēdas 22, jāiet uz kāzām 56; barot — citam dāvāsi 50;

bizo — kāzas 21b; bļauj — sliktums 20; ganās — godā
tikt 34; ganīt -— bēres rados 3b, paredzams būt sabie-

drībā 6, 35, būt ļaužu pulkā 21a, viesības, godības 21a, 42,

52a, vēstuli saņemt 24b, gaidīt viesus 25a, labs gads 27,

godības, visvairāk bēru 34, laime 34, gods 3b, palikt par

saimnieci 50, kāzas pašam, paša mājās vai rados 54, ne-

patikšanas 21c; izbēg no kūts — govis jāpārdod vai no-

nīkst 30; kaut — kāvējam jāmirst 34; liesas — neauglība

10; melnas — bēres 25a; nevar noganīt — gaidāma kāda

radinieka nāve 51; niknas — ienaidnieks ir sieviete 34;

raibas — bērēs būsi 50; sarkanas — kāzas 25a; svešas

kāpostu dārzā — kādam no kāpostu dārza īpašnieka ģi-

menes locekļiem jāmirst 5 M; vājas — neauglīgs gads 3b,

bads trūkums, nabadzīgi gadi 2, 21a, 23, 34, 36, 41, 46.

No caura tilta tek ūdens uz govīm, kuras guļ ūdenī

zem šī tilta — kādu no piederīgiem notiesās, un govju

skaits norāda uz cik ilgu laiku 14.

Govis slaukt — dāvanas saņemt 3b, 50, laba peļņa

6, laba iztika 21a, alu dzert 24b, lietus 35, bagātība 52;

treknas — ražīgs gads 3b, laba vasara 21a, bagātība 34,

pārpilnība, bagāti gadi 23, 34, 36, ļoti labi, auglība 41,

bagāta raža 46.

Govju bars — iegūt bagātību 33; bars dažādas spal-

vas — bēres 50; bars vienādas spalvas — kāzas 50.

Govs piens netīrs — govs saslims 30.

Granti bert uz ceļa — velēšanas nepiepildīsies 50.

Grasi redzēt — maz nopelnīt 13.

Graudi — bagātība 3b, laime saimniecība 10, tu-

rība 57; lieli — bagātība 2 F; mazi — bēdas par uzturu 2.
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Grābeklis — jautra sabiedrība but 10, ienākums

34, 37, pārticība 47.

Grābekli salauzt — drīz bus jākaujas 13

Grābt sienu — sniegs 34.

Grafu redzēt — gods sa.

Grāmata — jaunas ziņas 46, apciemos prātīgi cie-

miņi 50.

Grāmatai izrautas lapas — pazaudēsi kadu mantu

50.

Grāvis — draud briesmas 3a, šķēršļi 9, rūpes 21a;

<ir duļķainu ūdeni — nemierīga dzīve 2 F; ar skaidru ūdeni

— prieks 2 F; dziļš — bēres 32b.

Gravi rakt — norobežoties no citiem 21c, grūta sli-

mība 34, bēres 50.

Grāvim netikt pāri — gaidītais nevarēs atbraukt 34;

pārlekt pāri — izbēgt no lielas nelaimes 3a, pārvarēt

šķēršļus 9.

Gredzens — kāzas pašam 21c, 34, 54, iemīlēsies 32,

meitai — līgavainis, precētiem — bērni 47, laime 50; ar

dārgakmeņiem — bērns piedzims 41; ar galviņu — iepa-

zīties ar puišiem 3b; dimanta — nelaime laulībā sa; pirkstā

— laulība 9, precības 28; salauzts — sēras 5, mīlestība iz-

jūk 28; sudraba — nelaimīga ģimenes dzīve 43; zelta —

kāzas pašam 5, 24b, skaista dzīve 21a.

Gredzenu aizsviest — ar dievu, brūtgān! 34, 26;

dabūt — dabūt kavalieri 34, precību piedāvājums 41;

daudz — daudz brūtgānu 48c.

Puisis iedod meitai zelta gredzenu — šai meitai sa-

gaidāms bērns no šī puiša 22.

Gredzenu iegūt — precību piedāvājums 24b; pa-

zaudēt — mīļākais atstās 5, zaudēt kādu tuvu draugu 27,

vecmeitās palikt 32, pazaudēt labu draugu 34, neveiksmes

laulībā 43; rokā redzēt — laulības 8, 34; salauzt — nelai-

mīga laulība 32, mirs vīrs vai sieva 43; saņemt no brūtes

— sirdssāpes no viņas 30; saņemt no sveša — bildinās 28,

30; uzdāvāt — iemantot labu draugu 34; uzlaikot — laulī-

bas 34, 37; uzmaukt — ievainot roku 21.
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Laulājamais gredzens — cietums 16, kazas 32a,

mīlestība 46.

Laulājamo gredzenu dabūt — mīlestība Ž. sa:

gredzenu dabūt meitai — drīz pie vīra tikt 35; gredzenu

pirkt — pašam kāzas 1, 41; gredzenu salauzt — mirst lī-

gava 32a, zaudēt laulāto draugu 33, nelaime 53; gredzenu

saņemt -— kāzas 46; gredzenu uzmaukt sev pirkstā — no-

ņemt savam draugam vīru vai sievu 53.

Greznoties ar puķēm — slimība (izsitumi) 24b,

50a.

Grēkus sūdzēt — būs strīdus 3, lielas nepatikšanas

21, nesaskaņas mājā 24a, kāds pievils 41, tevi apskauž 50,

tevi aprunās 50.

Grīdu mazgāt — viesības 1, 10, 50a U, mainīt dzī-

vokli 5, 21a, 32, 47.

Grīsli pļaut — veci ļaudis mirs 50.

Griezt dzīvu sievieti — pazaudēt kādu locekli 34.

Grozu pīt — neveiksme darbā 19.

Grožus vīt — ceļojums 17 M.

Gubenī gulēt — nelaime 50.

Gulbis — gods 16, precinieks 25, vēstule 34, 37,

tāls svešs viesis 41; balts — būt brīvam no visām nepatik-
šanām 3a; laižas pāri mājai — drīz brauks precinieki 14.

Gulbi ķert — precinieki 24, ķeraja apprecēsies 25:

peldam redzēt — tuvojas nāve 34.

Gulēt — slimot 21a, slinkošana 54; gultā — slimība

34, 37, 46; kamanās — nemiers 1 U; pie svešas sievietes ■—

slimība 21c; sniega kupenā — patīkams pārsteigums 50,

50a; tīrā gultā — laba mājas dzīve 35; un uzmosties —

laime 27; uz grīdas — tevi pazemos tuvinieki 50; uz zāles

— laba veselība 34.

Gulta — laime 5, labums 20, slimība 22; apklāta —

slimība 34; balta, skaista — nāve 22; netīra — slimība 34,

35, 41, nesaticība 47, nabadzība 3b;sajaukta ■— iziruši dzīve

27; skaista ■— svētība 16; šaura — slimība 5; tukša —

nāve 46.

Gultu iznest no istabas ara — virs mirs 22; klat —

labas pārmaiņas dzīvē 57; taisīt — laba dzīve 27.
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Guni vasara redzēt — karsts laiks 46a; ziema redzēt

—auksts laiks 46a.

Gurķus ēst — veltīgs darbs 28, rūpes 46, laimīga

mīlestība 37, 49; stādīt — laba raža 13, iedzīvoties daudz

bērnos 32.

Ģērbties jaunas drebēs — mainīt dzīves vietu 16a.

Ģ il ti redzēt — ļaunas valodas sa.

Ģimenes cilvēku bučot — bus jāceļo 34.

Ģindeni redzēt — izbailes sa, bus auksts laiks .'54.

37.

Ģībt — ilgs mūžs 50.

H

H ar m o n i k v spelet — tracis 24b

I

Ikri — nauda 47.

Ilksi salauztu jaunai meitai redzēt — dabūs neapķē-

rīgu vīru 50.

Ilksis īsas — prieks 2; resnas — cietums 2; salu

zušas — kavēkļi darbā 47.

Inde — liels zaudējums 16

Irbes — neizdošanas 17, 47, ienākums 16, jaunu

meitu pulkā nokļūs 28; ķert — asaras 25.

Istaba ar mesliem un melnam gleznam — nakt vie-

sībās, kurās radīsies ķezas 53.

Istaba ar puķēm izpušķota — šai istabai lemts no-

degt 51; deg — māte slima 11; jauna — zārks 24b; liela •—

prieks 5, M; maza — trūkums 5, M; neslaucīta — naudu

dabūsi 50; netīra, piemēslota — laba dzīve 14; pušķota ar

meijām — kāzas 53, F; sagāžas — mirs kāds no piederī-

giem 32a; saulaina — priecīga dzīve 2, F; tukša, melna —

drauga nāve 41; tumša — sēras ģimenē 2, F, nāve, kaps 5.

Istabas iekārta jauna, kura pats esi iegājis — pa-

šam būs jāmirst 21c; stūris sabrūk — nāve 9.

Istaba ziedošas puķes — bēres 11.

Istabu buvet — bus jātaisa kādam pazīstamam
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zārks 3a; izslaucīt un mēslus iznest — no šīs mājas jā-

aiziet 37; pamatīgi izslaucīt — sliktā dzīvē tikt 21; mazgāt

— dzīves vietas maiņa 21c, ja saimnieks neizies, tad tas

mirs 34, kāds aizies no mājām 35a.

Kas istabu piemiezn — pie ta aiziet (tas apprec)

23.

Ja jauna meita pietaisa (piesūdo) istabu — pre-

cinieks drīz būs klāt 14.

Istabu pušķot — bēru gods 21e; slaucīt — jāatstāj

mājas 11, 34, kāds tanī mājā mirs 3b, 22, 34, 37, bēres 20,

uz citām mājām pāries dzīvot 21a, 21c, 25, 27, 32a, 34, 46,

iziet 23, 48, pārmaiņa 24b, precinieki būs 24b, 41, jāaiziet

no mājām 25, 27, 36, 47, slimība, nāve 47, naudu izdot 50;

slaucīt un saslaukas pa logu izmest — ātrākā laikā pāriet

uz citurieni dzīvot 51; taisot redzēt — mirt 21.

Izģērbties — slimība 16, godu zaudēt 24b, U.

Izkapts — sargies no ienaidniekiem 1, kads mirs

3a, nāve tuvojas 19, 21c, 46, 47, 50, sāpes 34.

Izkapti iesiet — mieru slēgt 17; salauzt - nevī-

žība, slinkums 57.

Liels izrīkojums — liels nemiers 16

Izsitumi — trūkums, slimība 47.

Izslaucīt meslus no mājas — drīz jāiziet no šīs

mājas 34.

Izsmiet kadu — pats sevi neveikla stāvoklī nove-

dīsi 24b, lieli zaudējumi 24b; nevietā — nepatikšanas 1.

īlens — atriebība 2, bus caurduras (slimība) 14,

briesmas 21a, ļauns cilvēks 50, 50a; liels — atriebība 2.

lebūvieša istaba dzīvot — bagātība 24b.

legriezt kaut kur — tur uzaugs augonis 21, ļau-

nums 24a.

lejava — nepatikšanas 47.

lekliegties — prieks 24b.

leķīlāt lietas — trūkums 10.

lela — laime 24b; akmeņaina — grūtības 5; gara —

ilgs mūžs 24b.

lelai neredzams gals — ilga dzīvošana 54.

lelu slaucīt — izšķirties ar draugu 16.
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lelāpu likt — saplest tanī vieta drebi 21a.

leleja — slimība 16, grūts posms 24b; jauka —

prieks, veselība 47, 50a; koša — laimīga dzīve 10, laime

dzīvē un darbos 57.

lelejā būt — neslava pašam 54.

Kad ielūdz viesos — nepatikšanas 41

I c 1 ū s t ledū — slimot 21a.

lemaukti — patīkamas ziņas 28.

lemīlēties — kads piemuļķos 32, neiemīles 41,

sāpes 47; vecā meitā
— bagātība 47.

lenaidnieks — viltīgs draugs 2, 47, briesmas,

jāuzmanās 57.

lepazīties — sirdssāpes piedzīvot 32.

lepirkties — mantojums 57.

lereibušam but — slimot 25a.

leroci dāvināt — godu pazaudēt 2; nest — gods 2,

47; pazaudēt — kauns 2.

lerocis medībām — neizdosies nodoms 54.

lesalu malt — laime mīlestībā 50.

Ja otrs iesit — slimība 20.

levaino — liela goda tikt 32, vēstuli saņemt 41.

levainojums — sirdssāpes no piederīgiem 30.

leva — laime 17, līgava 47; nodzeltējusi — izdzisīs

mīlestības uguntiņa 32; ziedoša — mīlestība 10, kļūsi līgava

28, iemīlēs smuks puisis 32.

levas ogas — asaras 47; ziedi — sniegs 32a.

Iet ar koka kājām — nogāzīs no amata 32, augst-

prātība tevi gāzīs 37; baznīcā — būs jābažījas par kaut ko

34; caur purvu — bēdas, asaras 47; kailām kājām — drīz

uzbruks slimība 34; pa dubļiem — slimība 3b; pa ledu —

kaunā tikt 21; pa mežu — dzīvot vientulībā 52; pa mēslu

čupām — iegūsi turību 47; pa sniegu — dzīvot starp

aukstiem cilvēkiem 23; pa taisnu taciņu — viegla dzīve

50; pa tīrumu — dzīves rūpes 41; pa zaļu zāli — labas,

mīlīgas dienas 47; pāri laiļ>ai — nedrošs ceļš 21b; pār jaunu

tiltu — pārmaiņa dzīvē 21d.
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•I

.1 a smīnēs zied — uzplauks dzīve 50.

.1 a smīnus plūkt — labu sievu apprecēt 41.

Jaunava— mīlestības sāpes 2, prieks 3a; neglīta —

nepatikšanas darbā vai neizdosies nodoms 3a.

Ja v n a v v skūpstīt — slimība 47.

Jauneklis — mīlestība 2, laime 3a, ilgs mūžs 24b,

jaunavai kazas 24b, stipra veselība 50.

Savu jaunību redzēt — grūta slimība 21c.

Jaunu meitu redzēt — patīkamas ziņas 50; meitu

satikt — nelaime 34.

Jautra m but — nepatikšanas 21c, M, slimība 50.

Jautri cilvēki — skumjas 241), M.

Jāņogas — raudat 21a, 24b, asaras 46, 50a; est —

prieks 5. asaras 50; lasīt — rūpes 5; melnas — bēdas 10, U.

Ja ņ t ar p i ņ š — mīlestība 2, prieks 9.

Jāt — vējš 3a, labi 32; ar baltu zirgu — nāve 41, 50;

pa gaisu — vējš 41; uz melna un kaulaina zirga - na-

badzība 53.

Ja t n i c k s — ziņojums 34.

Je r i — laba dzīve 10, bagāti ģērbsies 24b, tikt pie

mērķa 32; melni — nepatikšanas 34.

Je zu redzēt — liela laime 41.

Josta — garāks ceļojums 24b, 50a, ceļš, precības 47

Jostu aust — ceļojums 3a, 21c; aust jaunai meitai

— šogad iesi tautiņās 50; jnrkt — draudzība 52; valkāt —

drīzumā apprecēsies 1, 10, U.

Jumta lodziņu redzēt — brīvību laupīt 32, kads ilgo-

jas 50a.

Jumta caurums — trūkums 50.

J v mt s jauns — labi 41.

No j v m t a krist —■ nelaime 5, 41.

Jumtu jumt — bēres 50; klat — zārks bus jātaisa

21c.

J v s t ēstgribu — draugs saslims 16.

Jūra — ceļojums 10, 32, par jūrnieku kļūt 21c, lai-

me 47; bangojoša — nemiers un rūgtums sevī 41; mierīga
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— labi 5; nemierīga — briesmas draud 46, 47; rāma —

laimīga dzīve 3a, 46; trakojoša — strīds 5.

Jūrā brist — precības 41; peldēties — ļauna sli-

mība 36, 57.

Juras cūciņa — laime 24b; zivis est — laime 16.

Jūras zivis ēst — laime 16.

Jūrnieks — neuzticīgs cilvēks 16.

X

Kabata — but uzmanīgam ar savu naudu sa; tukša

— nabadzība 47, F.

Kabatas cauras — izšķērdība 10, U, nav labi 26;

lakatiņš — asaras 5, 24b, vēstule 16, 21c, iesnas vai asaras

54; nazi atrast — iemantot ienaidniekus 10, U.

Kadiķis — spožas cerības 1, vilšanas 28.

X a d i ķ v ogas — laime 1.

Kafiju dzert — nepatikšanas 57.

Kailam but — trūkums 14, veselība 25, kauns 46,

neveselība 50a, nepatikšanas 48c.

Kailam un netīram but — izsmiekls 25.

Kailam kajam staigāt — drīz uzbruks slimība 37.

Kaisītas puķes uz ceļa — slimosi ar masalām vai

bakām 24\);j)uķes — slimība 24b.

Kaklu aptīt ar lakatu — slimība 19

Kaķis — sargies no zagļiem 1, 10, 16, 19, 32, vil-

tība 2, nelaime 21c, kautkas zudīs 22, 25, lamāšanās 25a,

jāsargās no lišķīgiem cilvēkiem 37, viltīgs cilvēks 34,

37, 50a, asaras 46, viltīgs draugs 48c, nikni cilvēki 34, 50a,

būs nepatikšanas 56; dibenu mazgā — atnāks nekaunīgs

ciemiņš 50; jaunai meitai klēpī — nepatikšanas ar mīļāko

50; melns — naids 5, ļaunums 36, viltība 57; melns guļ

gultā — ļauna slimība 57; plucina — slimība 34; raibs —-

nepatikšanas 5; saplēš roku — satiks ļaunu cilvēku 28.

Kaķi dzirdēt ņaudam — nepatīkami kaimiņi 28;

(jlaudīt — sastapsies ar ļaunu cilvēku, nelaime 24b, at-

riebība 54; risi — plēšanās ar draugiem 53; uz ceļa redzēt

— vecmeitās palikt 41.
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Kaķēnus redzēt — radīsies viltīgi draugi vai zagļi

24b, viltība, arī nepatīkami viesi 25, pārsteigums 46.

Kalējs — dzīves pārmaiņa 2, 3b, mīlestība laime 10;

kaļ — slavu iegūt 3a.

Kaļot dzirdēt — saņemt vēstuli, ari draudus 41.

Kalna gala stavet — velēšanas piepildās 32a.

No kalna lejā kāpt —- atsvabināties no grūtībām 20,

nepatikšanas 21, dzīvē uz leju slīdēt 21b, zaudējums 21c,

50b, slikta dzīve 25a, neveiksmes 28, 33, 35a, vēlēšanās

nepiepildās 32a, slikti 37.

No kalna nokrist — zaudēt savu godu 27

Kalna kapt — grūtu darbu uzņemties 3b, dzīve labi

ies 11, 21c, 28, 35a, 37, 46a, gods 19, 27, grūtības 20, dzīvē

tikt uz priekšu 21c, 33, dzīvē uzvaru gūt 21b, sasniegt

mērķi 24a, 25, 34, 46, sasniegumi 21c, dzīvē tikt uz priekšu

21d, 54, dzīvē kāpt uz augšu 25a, sasniegsi savu vēlēšanos

27, 34, kavēkļi ceļā 47, 48c, cīņa ar dzīves grūtībām 50,

ienākumi un laba dzīve 50b; kāpt un atkrist — neko ne-

sasniegt 41; kāpt saulainā, jaukā laikā — dzīves ceļš ies

kalnā 42; kāpt drūmā, apmākušā laikā — dzīves ceļš ar

grūtu darbu ies uz augšu 42; neuzbraukt — nabadzība 50;

neuzkāpt — trūcīga dzīve 50, nepatikšanas 21e; stāvēt —

cilvēki uzslavēs 3b.

Kalns — jācīnās ar kavēkļiem 24b; ar vecām j>ils-

drupām — mīlestība atplauks 41; nepārredzams — nepār-

varami šķēršļi 28; stāvs — grūtības 9.

Kapt — piepildīsies velēšanas 34.

Kalpam but — mantošanas ceļa iegūsi naudu 24b.

tiksi par saimnieku 24b.

Kamanas — ceļojums 47, izdevīgs ceļojums 53, F;

greznas — lepnība 47, F.

Kamanas braukt — vējš 21c, „gluda" dzīve 28,

viesības 41.

Kamielis — kļūsi bagāts 13.

Kamols — izdošanas 1, 10, 47, U, laime 24b, augoņi

augs 50.

Kamolu tīt — labas cerības 28, garš ceļš 34, jaunas

ziņas 47.
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Kancele uzkāpt — aprunāšanas 41.

Kanna pilna — dzīres būsi 50; tukša — nabadzība

50.

Kaņepājs — bagātība 34, 37.

Kaņepājā sēdēt — ciemā braukt 50.

Kaņepājus vērpt — svētība saimniecība 1, U.

Kaņepes mīstīt — mantojums 1, U.

Kapracis — slimība 47.

Kapa iekāpt — saslimušos kopt 53; iekrist — bries-

mas tuvojas 53; mironi aprakt — prieks 41.

Kaps — zaudējums 3a, paziņa mirs 41; ar krustu —

dzīvē būs lielas neveiksmes un bēdas 50; bez krusta — dzī-

ve bez pārmaiņām 50; jauns — bēres 2, 47, F; jauns ar

puķēm — bēres 53; vaļā — nāve 47, F; zaļš — no sāpēm

tikt vaļā 53.

Kapu apkopt — labklājība 34, 37; izrakt — strīdu

atjaunot 1, 41; nojaukt — rados bēres 34; rakt — nāve 34.

Kapsēta — sirds mieru pazaudēt 3a, lipīga slimība

9; ar krustiem — dzīves likstas 21a.

Kapsētā atrasties — pagājušās, grūtās bēdas atkār-

tosies 14, grūtumus piedzīvot 3b, sirds miers 25, mierīga

dzīve 32, laika pārmaiņa 50; ieiet — kļūsi slims 13; kaut ko

strādāt — iegūsi dvēseles mieru 34; sēdēt — miera laiki 3a;

staigāt — jālūdz par mirušiem 21c, nejauša šķiršanās no

dzīves vietas 34, iegūt dvēseles mieru 34; staigāt un no tās

iziet — sirdssāpes, pēc kurām sekos miers 53.

Kara dienesta izdod — mirt 21a.

Karašu ēst — tevi ielūgs kūmās 13, U.

Kareivis — ieņemsi atbildīgu amatu 34, stipra ve-

selība 50, laba izdošanās 50a.

Kareivji — nemieri 8, bāršanas 21b, gods 32,

ugunsgrēks 37; sarkanās drēbēs — ugunsgrēks 21b.

Karogs — laime 10, U, svinības 24b; melns — sli-

mība, sēras, nepatikšanas 57.

Karote — ciemiņi 5, 19.

Karoti nolauzt — mazas rūpes 5, zaudēt saimnie-

košanas vietu 24b, dusmās mēģināsi atriebties 24b.

Karotes taisīt —- viens lieks edajs bus 21c.
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Karot — negaiss 19.

Karš — neraža, bads 25, naids, briesmas 47, negaiss

50.

Kartupeļi — trūks uztura 20, pārticība 47.

Kartupeļus dēstīt ■— dzirdēt par miršanas gadi-

jumu 14, 51; ēst — nabadzība 10, U, bēdas 46, dzīvosi

labā saimniecībā 54; mīcītus ēst — baumas 41; lasīt —

prieks 19; pirkt — liels darbs 16; rakt — nauda 21c, bēres

34, mājās mironis 36; slapjos maisos bērt -— būt bērēs

32a; stādīt — naudu atrast 21c; redzēt vagojam -— kapu

rakt 42.

X a s c k 1 i s — dureja (sape) 37.

Kaste pilna — svētība 47; tukša — nabadzība 47.

Kastīte — dāvana 16.

Kašķis — ļauni, uzbāzīgi cilvēki 47.

Ar kašķi saslimis cilvēks — neslava, nepatikšanas

57.

Katls ar varošu ūdeni — bāršanas 34; pilns ar gaļu

bēres 50.

(āiguna katls uz uguns — saimniecība par daudz

izšķērdīga 54.

Kaudze — radiniece precēsies 1, U.

Kaulenes ogas lasīt — asaras 24b.

Kauli — nelaime, nemiers 21a.

Kaulus lauzīt — rūpes pārtikas dēļ 41.

X a v nu piedzīvot — tevi visi cienīs 41.

Kaujoties redzot — drīzumā atnāks kads viesis

50b.

Kauties — ciemiņi 3b, 16, sadraudzēties 21c, iera-

dīsies ciemā kāds radinieks 33, tāls viesis 50; tā, ka asinis

tek — satikties ar radiem 21b.

Kaza — nepatīkama jaunava 2, F, bēdas 10, 13, U;

balta — prieks 16; melna — nelaime 16.

Kazas ganīt — vecmeitas palikt 41.

Kažoks — laba vieta 16, auglīga vasara 19, slava

24b, apnikums 34, 37, negaidīta bagātība 46; izvērsts uz

kreiso pusi — naids mājās 50; jauns — gods 27.
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Kažoku uzvilkt — nest dzīves smagumu 21a, labu

vietu dabūt 34, mantojums 34.

Kaja sap — bēres 24a.

Kajas — uzticami draugi 2, F; apautas — cienība

2; apaut — labi 11, ceļš 17, 19, 52a: aut — ceļošana 2.

5, F, labā dzīvē tikt 21, garš ceļš 21c, ceļš 25, 32a, 34, 37,

16, 47; basas — godu pazaudēt 2, F, nabadzība 46, tau-

pība 54; kailas — nabadzība 9, 17; mazgāt — šķēršļi un

grūtības 41; netīras — slimība 5, 17, M; noaunas — apru-

nās 21c; noaut —- zaudēt darbu 3b, slikti 11, zaudējumi 20;

sasist — šķēršļi ceļā 10, U, grūts ceļojums 41.

Kajas gari zābaki — ceļš 9.

Kājapakšu kasīt — dejos 50.

Kailam kajam staigāt — kaunu piedzīvot 32a. sli-

mība 34, nabadzība vai grūta dzīve 35.

X a j v izmežģīt — iekļūt nelaime 50.

Kaļ i — labs gara stāvoklis 16a, labas sekmes 17.

X a ļ v s est — veselība 1, U, skūpstīties ar vīrieti 50.

Kāposti — lielas dusmas 36, 57.

Kāpostu galviņas griezt dārza — sagaidīt kada tu-

vinieka nāvi 51.

Kāpostus augot redzēt — labi 21a: ēst — lielas

dusmas 22, priecāties par savu darbu 24b, vēlēšanās pie

pildīsies 24b, U, laba dzīve 36, laime mīlestībā 41, ļaunas

valodas 47, laba dzīve 57; dēstīt — iemīlēsies 25; ņemt nost

no dārza — bēres 34, 37; skābēt — zaudēt mīlestību 41;

vārīt — nepatīkami viesi 1, U, kāzas 16.

Kāpt-— vēlēšanās piepildīsies 34: kalnā — dzīvē ies

labi 34, pārvārēs visus kavēkļus darbā 53; augstā kalnā —

laba dzīve 21e; no kalna — dzīvē ies slikti 34; kokā —

gods 16; pa trepēm — dzīvē ātri tiksi uz priekšu 10, U,

ieklāsi labākā dzīvē 34; pa trepēm uz leju — iekļūsi na-

badzībā 34, 37; pār sētu — sanīdīsies ar citu ģimeni 53.

Kārtis redzēt — sargies no viltīgiem cilvēkiem 3a,

tevi iemīlēs 10, U; spēlēt — naudas izdošana 16, strīds 24b,

viltība glūn 41: spēlēt uz naudas — ķildas draugu starpā

13, U.

X ašus redzēt — nodoms nepiepildīsies 10, U,
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Kāzas — jauna iepazīšanās 3b, nāve 21, 21b, jaunas

ziņas 21, vējputenis 21c, bēres 24a, bāršanās 28, tas slimos,

kuram bija kāzas 46a.

Kazas but — prieki un bēdas mainīsies 25, ķildīgi

draugi 28; būt un dejot — slimība 17, 21, 47, M.

Klajuma stavet — noslēpums sen atklāts 41, U.

Klajums — brīvs ceļš 47; zaļš — par tevi runa ti-

kai labu 10.

Klauvējam dzirdēt — rados mirs 34.

Kleita ar garu šlepi — gods 55; balta — labi 21a,

prieki 23a, 47, slimība 25a, nevainība 47; dāvināta —

priecīga ziņa 28; jauna, balta — slimība 16, lielas skumjas

50a; jauna — pazaudēs godu 28; gaiša — laime 34, 37;

grezna — laimīga nākotne 55; melna — sēras 9, 21a, sli-

mība 23a, 34, nāve 53; saplīsusi — zaudējumi 37; netīra —

kauns 21c, 47, negods 46; tīra — gods 46, 47, F; tumša —

bēdas 34, 37.

Kleita caurums — zaudējums 21a.

Baltu kleitu uzģērbt — mirt 11, prieki 25, kazas

ielūgs 32; kleitu sev šūt — drīz pašai kāzas 41.

Kleitu lāpīt — apciemos nepatīkams viesis 55.

Melnu kleitu uzģērbt — sēras 25, 32, slimība 34.

Kleitu noģērbt — draugu zaudēt 10, 55, U; pirkt —

laime mīlestībā 55, U; raibu valkāt — ķildas ar mājiniekiem

41; saplēstu redzēt — mīļākais atstās 41; šūt — rīkošanās

uz kāzām 13, U, dzīves maiņa 21a, ballē ielūgs 32, kāzas 55.

Klētī ieiet — kazas 2, 47, F.

Klēts — bagātība 3 b, pilnība 17; ar atvērtām dur-

vīm — atbrauks precinieki 50; atslēgas pazaudēt — no

mājas izputēt 11; pilna — bagātība 25, 34, 37, 55, liela

bagātība 47, F; pilna labības — bagātas kāzas 53, pārticība

28; tukša — nabadzība 25, 37, nabadzība un bads 47, F.

Klinšaini kalni -— lielas grūtības jāpārvar, lai

sasniegtu mērķi 24b.

Klints — šķēršļi ceļa sa; augsta — nelaime 52.

Klintī uzkāpt — uzvarēt šķēršļus 55.

Klintis — kavēkļi darbā 47, grūts darbs 57.
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Klints no tas nokrist — nesasniegt savu mērķi 55;

pret to atsisties un atkrist — nodoms nepiepildīsies 41.

Kliņģerus est — pļāpas 34, 37.

Kliegt — draud briesmas 24b, slimība 34, lielās iz-

bailēs būt 37, grūtības 47; un nevarēt — grūtības 47,

briesmas ģimenē 53.

Klons — grūtības darbos 47, grūta dzīve 55; uz ta

labību kult — jautrība 55.

Klosterī ieiet — bēdas sa, brīvību pazaudēt sa, F,

bēdas 21c, cietums 55.

Klosteris — cietums sa, F, ilgstoša slimība 16

ierobežos tavu brīvību 24b.

Klepojot dzirdēt — nemiers 13.

Kasējot dzirdēt — sastapsi slimu cilvēku 1.

Klepot — citus uzbudināt sa, F; un spļaut — melot

sa, F; pašam — grūta slimība 55.

Klupt — kavēkļi, neizdošanas 47, vilsies savas ce-

rībās 50.

Kļavu redzēt — patīkamas ziņas 1, 10, U.

Kļavām lapas lasīt — beru maize bus jācep 34, jā-

cilā miroņa drēbes 34.

Knābis — bēdīgas ziņas par radiniekiem 16.

Kodeļu vērpt — dzīves ceļš 16a, 50a.

Kokle — muziķu mīļot 13, U.

Kokli spēlēt — prieks 41.

Kociņu stādīt (jaunu) — ielūgums 24: stādīt — lai-

me ģimenē 47.

Koka celms — beies 21b.

Koka kājām staigāt — tava augstprātība tevi gāzīs

34. 37; kurpes valkāt — nekārtība saimniecībā 1; tupeles

lielas un netīras — rūpes 41.

No koka nokrist — nelaime 19, 27, grūti saslimsi

34, 55.

Koka dobums — apmelos 50; kāpt — sasniegums

21c, tiksi dzīvē uz priekšu 28.

Kokam nolauzta galotne — izšķirsies vīrs ar sievu

14.
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Koki kaili — zaudējumi 34, 37; ziedoši un lapoti --

bagātība 37.

Kokiem zarus lauzt — pazaudēt uzticību 52.

Koks — bagātība 16a, tas esi tu pats, cilvēks 47:

ar augļiem — dāvanas 24b; ar lapām un ziediem — ba-

gātība 5, 34, 37; bez lapām — nebūs neviena drauga 54;

deg — zaudējums 3b, vilsies cerībās 34, 37, nemīlēsi 54;

gāžas — mirst kāds cilvēks 22; izgāzts ar saknēm — ne-

laime ģimenē, kas saistās ar iziešanu no mājām 36; kupli

— bagāta dzīve 2, mīlestībā būsi laimīgs 34, 37, bagātība

47; nogāzies — mirs tuvinieks 16a; nogāžas — mirst 21;

nokaltis — nāve 2, 21c, 47, nepatikšanas 5, ilgstoša sli-

mība 28; nolūzis — nāves gadi jums 28, nāve, mironis 36;

nolūzis jauns — jauni ļaudis mirs 50; pilns ar augļiem —

cerības piepildīsies 55; zibeņa sašķelts — zaudēt labu drau-

gu 55; ziedošs — laime ģimenē 2.

Koku griezt — mirt 21; cirst — kāds no tuviniekiem

mirs 3b; laist — uz šķiršanos 23, uz miršanu 34; nocērt —

mājas saimnieks mirst 18a; nocirst — slimība 5, draugu

pazaudēt 41; nogriezt — mironis būs 21c.

Ja nozaģe vīriešu kārtas koku — mirst vīrietis 20;

sieviešu kārtas koku — mirst sieviete 20.

Kokus dēstīt — ģimenes pieaugums 35; mizot —

zārks, bēres 52a; raut ar saknēm — nāve 16a, bēres 21b;

zāģēt dārzā — mirs kāds 21e; zāģēt pie mājas — tanī mā-

jā kāds mirs 34.

Kokvilna — laba peļņa 16.

Konfektes ēst — iepazīties 32, zobu sāpes 37.

Kovārņi — skauģi 47.

Kožu saēstas drēbes — ļauna slimība 50.

Krasts — briesmām beigas sa, mainīga ģimenes

dzīve 57; augsts — cerībās vilties 55.

Krastu sasniegt — nodoms piepildīsies 41.

Kratīt kaut ko — kādu nedarbu izdarīt 27.

Krauklis — briesmas sa, slimība 32b, nelaime 34,

bēres 41, 50, sliktas, nepatīkamas ziņas 57.

Kraukli nošaut — uzvarēt ienaidnieku 37; virs

galvas griežoties redzēt — nāve pašam 37.
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Kraukļus brēcot dzirdēt — mirs kads paziņa 24b,

47, no ģimenes kāds mirs 27, mironis 32b.

X rāce liela — briesmas 55.

Krāces straujas — šķēršļi, bīstami brīži 47.

Krāsns izjukusi — jāmirst, grūtumi dzīvē 22; pilna

kvēlojošām oglēm — auksts laiks, pastāvīga mīla 3a, 50a;

sabrūk — mirs saimnieks vai saimniece 18a, 34, krustības

24, ģimenes naids 30; vesela — dzīve apmierinoša 22.

Krāsni kurināt — saulainas dienas 21, aukstums

21c, strīdēties 25a, mājas naids 30, labs laiks 50, sekmes

darbā 55.

Krāsnī dūmus redzēt — īsu laiku svētība mīlestība

37; uguni izdzēst — tuviniekos nāve 55.

Krekls — prieks 19; balts — iepazīšanās 9; īss —

dāvana 37; jauns — labi 21c, laime un veselība 53; netīrs

— slimība 37.

Kreklu degot redzēt — smaga slimība 13; mazgāt —

laba nākotne 37; novilkt — slimība 1, 47, F; šūt — laime

mīlestībā 1, 24b, 34, 41, 49, V-.uzvilkt — izveseļoties no

grūtas slimības 27.

Krelles — zobu sāpes 9, asaras 9, 47, F

Krējums -— panākumi 9, nesaticība 16, labas pār-

maiņas rados 27.

Krēsls — omulība sa, atpūta 24b.

Krēslam kāja nolūzusi
— lieli izdevumi 24b.

Krēslu daudz — viesi gaidāmi 34, 37; ienest istaba

un apsēsties — ļoti labā un mierīgā dzīvē ieiet 14.

Krist — pazeminājums 21a, nodomi nepiepildīsies

34: no augstas vietas — neveiksme, zaudējums 21c; no

kalna neveiksmes darbā 16, nesasniegt mērķi 24a; no tre-

pēm — nepatikšanas 47: v: līdzenas vietas — nelaime 47.

Krustības — precības 41.

X r v s t ī b ā s būt — nepatikšanas 24b, 50a.

Krustīt mazu bērnu — sagaidāma nelaime novērsta

34.

Krogus — kaušanās 16.

Krogū ieiet — būs jādzird meli 27, neslava, ne-

gods 47.
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Kronis — gods, slava sa, 47, 50a.

Kroni nēsāt galvā — gods no visiem 3a.

Miršu kronis — kāzas 34.

Kropli redzēt — slimība sa, F.

Krupis — nelaime sa, nelabas domas domāt 21a,

ienaidnieks 47.

Krupi nosist — zaudēt ienaidnieku 27; lienot redzēt

— ienaids 27.

Krusa — asaras sa, 5, 16, F, bāršanās 47.

Krusts — svētība 1, 3b, U, priecīgas ziņas 9, sade-

rināšanās 16, bēdas 16a, 19, nelaime 21, drīzi pats mirsi

21c, ciešanas 24, 35a, nāve, bēdas 37, grūta dzīve 25a, 46,

miers 47.

Krusts ar Kristus tēlu — ciešanas 50; bez Kristus

tēla — dzīve bez pārmaiņām 50; ar zārku — slimība ģi-

menē 55; melns — nelaimes gadijums 21, nāves ziņas

47, F.

Krustu gaisā redzēt — verdzība apspiedīs 41.

Krūmos slēpties — briesmas 24b, 27.

Krūze — prieks 47.

Krūzi sasist — izpostīt laimi, darbu 24b.

Kuģi redzēt — aizceļošana 34, doties svešumā 50.

Kuilis balts — nejauks laiks 27.

Kuili nosist — atsvabināties no nepatikšanām 27.

Kuiļa kājas — būs jābēg 13.

Kukaiņi — nauda 47.

Kukulis — bagātība 34, 37.

Kukuli cept — viesus gaidīt 13; uz pusēm pārgriezt

— nāve 21b.

Kule — bēdas 5.

Kuli uz muguras nest — trūkums, nabadzība 34.

Kult bērnu — saslims bērns 47.

Kulšanas talkā būt — ļaudis tevi aprunās 50.

Kumeļš — laba apprecēšanās 16, jauns cilvēks 47 F

Kumeļi ganībās — labs laiks 24b; skrejoši — vējš

24b, 50a.

Kumoss izkrīt no mutes — zaudējums 37.
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Kurmi redzēt — lielas raizes piedzīvot 32, maza

skāde 37.

Kurmji ceļ kapus — jāmirst vienam no ģimenes 53.

Kurpei nokrīt zole -— šķirties no drauga 25a.

Kurpi sagriezt — kājas sāpēs 13.

Kurpes — sagaidāms kaut kas patīkams 22, ceļo-

jums 24b, 34, 37, laba izdošanās 36; apaut — īss ceļojums

10, ceļš 25, 55 U; jaunas apaut — darbā paaugstinājums

16, tāls ceļš 34, jauna vieta 30; atrast un uzmaukt — kāju

sāpes 22; cauras — neizdosies ceļojums 11, slikti 21, naudu

dabūt 25; izjukušas — trūcība 53; jaunas — ceļš 3b, 27,

patīkams ceļš 5, dancošana 24b, jauna darba vieta 28, 34,

ieņemt dzīvē labāku stāvokli 33, jaunas paziņas 46 Ž, godā

nākt 47, pārmaiņa dzīvē 50; noaut— slimība 5, 10, 25, 52, 55,

U, H
2

; noplīsušas — trūcība 27, nabadzībā iestigt 47 F; sa-

plēst — pazaudēt draugu 46; saplēstas — slikti 21a; saplī-

sušas — nabadzība 34, 41, 53, kauns 53; sarkanas — dā-

vātu gredzenu dabūt 32; vecas — garš ceļš ar grūtībām 24b.

Kur redz sevi lopus ganot — tur vedīs vīrs 21.

Kurvis ar ogām — asaras 47.

X v r v j v s pīt — putnus atrast 21c.

Ja kūlēji aiziet uz kaimiņiem — tur būs bēres 21b.

Kūlēji mājās -— bēres mājās 21b.

Kūkas cept un ēst — precinieki apmeklēs māju 53;

ēst — nepatikšanas 5, 47, pļāpas 16.

Kūleņus mest — muļķības izdarīt 27.

Kūlīši tukšām vārpām — nabadzība 27.

Kūļus siet — laime mīlestībā 47.

Kūts ar ļoti nemierīgām govīm — lielas bēdas 14;

pilna — bagātība 25, 27, 46, 55; tukša — nabadzība 25,

27, 46.

Kviešu lauks — gods, bagātība 22, 37, 41, 47, 50a.

Kviešus pļaut — naudu iekrāt sa; redzēt — turība

L6a.

Ķemme — ķilda 19.

Dzelzs ķēde — grūts darbs 46.

Zelta ķēde — kāzas 46.

Ķēdes — cietums 34, 37; siet — ieraus valodās 41.
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Ķēde S ieslēgts — smags liktenis uzbruks 21c.

Ķēve — krustības 16.

Ķiploki — dusmas 21c.

Ķiplokus est — laime mīlestība 50.

Ķildoties — kauns 19.

Ķirši — raizes 3a, nepatikšanas 16, labklājība, laba

nākotne 24b, jāraud 34, 37.

Ķ i r šu ogas pie koka — cerības piepildīsies 55.

Ķ i r š v s ēst — laime mīlestībā 2, asaras 3a, raudāt 21,

bučoties 34, veselība 55; lasīt — raudāt 50, laimīga nā-

kotne 55; raut — bučoties 19.

Ķirzaku saķert — ienaidnieku nomierināt 37.

Ķīseli ēst — bagātam palikt 21, pļāpas 24b.

L

Labdienu dot — jauna mīlestība 16a

Labība — labas sekmes 2, 37, bagātība 19, lietus 20,

izdosies sāktie darbi 27, laba raža 46, turība 10, 13, 36, 37,

47 U; ar puķēm — nepatikšanas 47; izkulta — bagātība 57;

kupla — bagātība 34, 37; sausa — prieks 17; vārpās — lab-

klājība vairosies 24b; zaļa — neizdošanās 17, prieks 21a.

Labības druva nopļauta — nelaime 34; druva zie-

doša
— laime 34; graudi — laime, bagātība 17, 47, labas

sekmes darbā 3b; kūlīši — bagātība 5, 17: kūlīši pilnam

vārpām — bagātība 27; lauks — mīlestība 17, saņemsi ne-

gaidītas dāvanas 24b, turība 28, ražīgs darbs 57.

Labību kopt — panākumi 17, viesības 28, laba pār-

tika saimniecībā 37.

Savu labību nopļaut — vajadzēs slimot 52.

Labību pārdot — bagātība 57; pirkt — pārtikas

trūkums 37, 57; pļaut — nāve kaimiņos 19, bagātība 25.

atsvabināsies no raizēm 27, sniegs snigs 28, trūkumu ciest

34, grūtumu pārvarēt 37, priecīga dzīve 41; savākt — ba-

gātība 46; vest — bagātība 37; vētīt — ģimenē kāds mirs 33

L a lir i tu sacīt vai saņemt — gods 24b.

Laidara stavet jaunai meitai — iziesi pie bagāta

vīra 50.
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Laiks labs — labi veiksies 46b.

Laimīgam but — nelaime 27, nepatikšanas 37.

Laipa — kavēkļi sa, šķēršļi dzīvē 21a, citu skaudība,

viltība 57; nedroša, pa to iet — kāds slimos 21c; pār upi —

rūpes 2, bailīgs ceļš būs jāpārvar 37; pār ūdeni — dzīves

pārbaudi jums 21c.

No laipas nokrist — nelaime 25, 46b, ienaidnieks

uzvarēs 52.

Laipu pāriet -— nodoms izdosies 3a, pārdzīvot bries-

mas 21c, sasniegsi mērķi 14, 25, uzmanīties darbā 37, ne-

laime garām 46b, dzīves apstākļi sarežģīsies 54, laba izdo-

šanās dzīvē 21e.

Laiva — pārmaiņas sa, ceļš 47; caura — nabadzīga

dzīve 2; sabojāta — bēdīga dzīve 3b; veca ar mironi iekšā

— briesmas mīlestības lietās 41; vētrā — citi tevi vajās 3a.

No laivas izkrist — briesmas ģimenes dzīve 32.

Laivā ar līgavu sēdēt — precības 1; braukt — vēs-

tule 11, uz jaunām mājām vajadzēs pāriet dzīvot 25, sir-

snīga mīlestība 28, mironi vest 35, piedzīvot lielus prie-

kus 52; braukt un apgāzties — nelaime 5, negaidīts pār-

steigums 52; braukt pa straumi — mirsi 50; braukt j>ret

straumi — ilgs mūžs 50; braukt pa netīru ūdeni — nepatik-

šanas 32; braukt pa skaidru ūdeni — uzvarēsi visus

šķēršļus, laimīga dzīve 3a, dzīvē ļoti labi klāsies 14,

prieks 47.

Laivu grimstot redzēt — kada drauga nave 34, 37.

Lakats — galvas sāpes 21, 34, 37, vēstuli saņemt

21a, 46, 50, sargies no sieviešiem 28; balts — prieki 13, 27,

vēstule 32a, prieks un līksmība 37.

Biezs vilnas lakats — turība 27.

Bruns lakats — rados bus kads ļoti slims 27.

Melns lakats — sēras 27, 37; melns lakats galvā —

bēdas 21e, galvas sāpes, lielas nepatikšanas ģimenes

dzīvē 36.

Lakats rupjš — nabadzība 10, U; sarkans — ne-

laime 13; smalks — turība 10, U: zaļi patīkamas cerības

37; zils — uzticamu draugu iegūt 37.

Lakatu galva siet — sāpes galva 21.
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Lakstīgala dzied — jautrs ciemiņš atnāks 50.

Lamatas — jāsargās no viltniekiem sa.

Lamāties — satikties ar nepieklājīgu cilvēku 21c,

nepatikšanas 27.

Lampa degoša — prieki 10, laime 37; tumša — bē-

das 47 F; veca — nepatikšanas 37.

Lampu nodzēst — uz nāvi 9a, 18a, 41, trūkums 20,

50a, nelaime 37; nodziestot redzēt — bēres 30.

Lapas dzeltenas — viltība, nenovēlība 36, 57; kokos

plaukst — laime nākotnē 37; krītošas — ienaidnieku ieman-

tot 57; sakaltušas — nāves gadijums 27, slimība 47; zaļas
— prieks 5, laimīga mīlestība 37.

Lapsa — viltīgs draugs 5, viltība sa, viltīgs cilvēks

9, 16a, 25a, 35, 37, 46, 47, nepatikšanas 19, vilšanās 50,

cilvēku nelabvēlība 57; beigta — liela laime 27.

Lapsu noķert — kadu viltīgu draugu noķert 27; no-

šaut — no nepatikšanām vaļā tikt 52.

Lapseņu pūlis — ienaidnieki 27.

Lasīt grāmatu — iemantot gudras zināšanas 37;

kļavu lapas — bēru maize jācep 34; mellenes — dabūt

bakas 34; sēnes — bēres 34; jaunas sēnes — mirs jauns 34;

vecas sēnes — mirs vecs 34; skaidas — neizbēgama naba-

dzība 34.

Lauka strādāt — godīgs darbs un laba slava 57.

Lauks nopostīts — skumjas 32; zaļš — prieks un

laime 25, 27, cerības piepildīsies 37.

Laulāties — brīvību pazaudēt sa, jāmirst 20, iz-

juks laulības 21e; ja redz vecs cilvēks — tad viņš drīz mirs

25, slimība 16, 34.

Laulājamais riņķis — laulība 21b

Balta laulājamā kleita — mirt 25a.

Launagu ēst — rītu iesi ciemos 50.

Laupītāji — lielas bēdas 27, mantojums 24b, bē-

das, nepatikšanas 37, precinieki 46, 50a, nepatikšanās ie-

kļūsi caur neuzmanību 54.

Lauzt baravikas — nave 50; rīkstes — saņemsi sodu

24b; sēnes — dabūt naudu 34.

lazda — mīlestība sa.
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Lazdas lapas — velēšanas piepildīsies 2.

Lācis — precinieki 16, nikns cilvēks, gaidāms stiprs

pretinieks 34, 37, ugunsgrēks 34, 35, 37, 48c, smaga sli-

mība 50.

Ledus lacis — lielas briesmas 13.

Lacis brūns — satikšanas ar skopiem cilvēkiem 27;

melns — nepatikšanas 27.

Lāci redzēt jaunai meitai — paliksi vecmeitās 50; re-

dzēt sievai — vīrs nāks mājās piedzēries 38; šaut — atsva-

bināties no blēžiem 1, 41, briesmas sa.

Lade pilna — pārticība 47; pilna ar drebem -— bagā-

tība 37; tukša -— nabadzība 37.

Lāpīt drēbes — trūkums 37, nabadzība 47; uzvalku

— mēģināt noslēpt savus nedarbus 24b; zeķes — parādus

nokārtosi 24b, atradības 34.

Lāpsta — grūta peļņa 52

Ar lāpstu rakt — atklāsi senus noslēpumus 24b, ar

paša spēkiem tiksi pie bagātības 54.

Lapu gājiens — gods 37; nest — tuviniekos nave 37

Lāstekas — nepatikšanas 57.

L c d v est — slimība 5; lauzt — sadursme ar kadu 50;

Hdzēt — lielas bēdas 14, kauns 21, grūta dzīve 22, 36.

Ledus kalni — briesmas 5; plāns — jāuzmanās no

saslimšanas 27.

Leja krist — slikti 46a.

Lidot — tukšas cerības 16, vējains laiks 28

Ligzda ar putniem — bērnu svētība 27 U; tukša

— zaudēt kādu darba rīku 27, mantas zaudējums 32.

Ligzdiņu atrast — bagātība 34.

Lilijas — dāvana 21c; baltas — mīlestība 16; plūkt

— laime mīlestībā 1, 41.

Li n d r ak i raibi — lielas nepatikšanas 35.

Lindraku cauru apģērbt — liela nelaime saimnie-

cība 14.

Lini — nauda 2, 47, laba peļņa 34, 37, bagātība 46.

Linu pods — gaidāms dels 34; lauks — laba izdoša-

nās darbos 23, mājas miers 28.
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Linus klāt — sniegs būs 21c; kulstīt — dabūt naudu

10, saņemt negaidītu naudu 52; plūkt — liela peļņa 37, nā-

košgad precības 54; vērpt — laba dzīve 52.

Līdaka — laime 36, 57, lietus 50, nauda 5, 50a.

Līdaku noķert — laimīgs ceļojums, ienākums 32,

radības 36, 57.

Līdakas zvejot — bus lietus 34; ziema redzēt — at-

kusnis 50.

Līdumā būt — ļaudis mirs 50.

Līdzenumā atrasties — pieticība 57

Līgavainis — slimība 32.

Līgava — velēšanas piepildīsies 46; ar plīvuru — ta

meita mirs 46a; paņem līgavaiņa zābakus — kāzas 20.

Līgojot dzirdēt — prieks 16.

Līgotāji — prieks 1.

Līķi redzēt — labs laiks 2, būs kāzas Š;,
23a, laiks

mainīsies 25, 28, 34, 47, 46, 50a; pavadīt — atbrīvoties no

bēdām 43; vest — laika maiņa 35.

Ar lielgabalu šaut — jaukas ziņas 25.

Liellopu nokaujam redzēt — kavējam jāmirst 34.

Liepa kupla — labklājība 28.

Liepa liela — bagātība 37; nogāžas — mirs sieviete

32a; nolauzta — meita mirs 21c, 24, 50, tuvinieku nāve 27;

ziedos — jaunava 47, bitēm būs daudz medus 50.

Liepu lapas — nezināms cilvēks iemīlēsies 32.

Lietus — dzeršana 25a, asaras 3b, 21a, 21c, 28, 30,

32, 37, 46, 50, 56, jāraud 4, 20, 23, 34, bēdas 30, sastapsies

ar daudz cilvēkiem 34.

Lietus ar pērkonu — nelaime 5.

Lietus ar zibeni un pērkoni — tēvs vai māte mirs

53; liels — aprunās 21c; lēns — bagāta raža 27; līst ar lie-

lām lāsēm — daudz asaru 34; līst virsū — aprunāšana

21b; mierīgs —
dzirdēt patīkamas valodas par sevi 21d: sa-

mērcē — būsi iemaisīts lielās nepatikšanās 51.

Stiprs lietus — asaras 27, U.

Lietu stavet — rājiens 19.

Lode — draud briesmas 13.
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Logs — pielūdzējs 16, kāds grib iepazīties 24b, tālu-

mā kāds par sapņotāju domā, un jo mazāks logs, jo lie-

lāka domāšana 50a; deg — tuva drauga nāve 9; izdauzīts

nepatikšanas 47, 52.

Logi ar melniem aizkariem — bēres 1; atvērti — lie-

las bēdas, piem. kāds mirs, izcelsies ugunsgrēks vai kāds

saslims 34.

Logus ar melniem aizkariem plest — sēras 32; maz-

gāt — ciemiņi būs 21c.

Lopi trekni — laba raža 17, M.

Lopu bars — svētki ģimenē 28, būs godības 34, kā-

zas, pārmaiņas 54; nokaut — mirt 21; uzpircējs atnāk —

drīzumā nosprāgs govs 51.

Daudz lopu barot — mājas viesi 32a.

Lopus ēdināt — labklājība 54; dzīt ganos — dzīves

viitu mainīt 47; dzīt mājās — ciemiņi būs 50a; dzīt vai

trenkāt — viesi būs 50a; ganīt — priekšā dziedāt 21, sa-

biedrībā būt 21c, bēres 20, 24, viesības 28, kāzas 37, pār-

maiņas saimniecībā 27, tikt pie bagātības 27.

Brūnus lopus ganīt — godības 34.

Raibus lopus ganīt — tiesa ar svešiem cilvēkiem 34.

Lukturis — prieks 13.

Lupatas — nabadzība 47. F.

L upatas lasīt — nabadzība 3b; pirkt — nabadzība

1; valkāt — nabadzība 16.

Lūgšanu skaitīt — laime ģimene 16, bārties 21, ne-

veiksmes 24b.

L v g t Dievu — sagaidāms iepriecinājums 34.

Lūkus plest — nepatikšanas 21c, nepatīkamas ru-

nas 24.

Ļaudis — jaunas ziņas sa, 47; melnas drānas — sē-

ras, nāve 32; strādā — bagātība 27; sveši — viesības sa,

Ļaužu liels bars — nemiers 57.
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HI

Magones — vilšanas 32, prieks 37; ziedošas — vil-

tība 25, laime mīlestībā 47.

Magoņu lauks — prieks 28.

Maita — strīdi par mantojumu 50a

Maitu apglabāt —
bēres 32.

Maiss caurs — naudu izdosi 50; pilns — bagātība

27, laba dzīve 28, turība, pārpilnība 47; pilns ar labību -

bagātība 57: pilns ar miltiem — bagātība 24b; tukšs —trū-

kums 27. 57, zaudējumi 28, trūkums, nabadzība 27, 47,

57, F.

Guļamo maisu izkratīt — drīzumā kādam jāmirst 51.

Maisus cilāt — būs jācilā līķis 34; nest vai cilāt —

līķa vešana gaidāma 34; redzēt — mironi redzēt 34; vest

vai nest — būs darīšana ar miroņiem 42; vest uz dzirna-

vām — mironis būs jācilā 26, 36.

Maize — bagātība 21a, 32a, labi 21c, svētība sētā un

laukā, bezrūpīga dzīve 53, F; balta — svētība ģimenē 3a,

būs liela aprunāšana 15, dabūs dzirdēt pļāpas 18, dzirdēs

par sevi neslavu 44; jēla — trūkums 14, 47; laba — bez-

rūpīga dzīve 2, 28; melna — viss ritēs labi 21c, 24, ļaudis

aprunās 50: rupja un labi izcepta — labu darbu dabūs 48b;

rupja un slikti izcepta — sliktu darbu dabūs 48b; rupja —

grūta dzīve 37; silta — slimība 37; skaista — laime un ba-

gātība 22.

Maizes gabaliņu dabūt— ies labi, dabūsi labu govi vai

zirgu 7; garozas — veselība 5; kukulis — laba dzīve 14,

ciemiņi 27, darbs 34; mīkla rūgta — nelaime 37; mulda —

zārks 20.

M a i z i aizdot — sliktums 20; cept — labi 5, 41, ienā-

kums 16, mīlestība 19, aprunāšana 21e, prieks 24, labklā-

jība 24b, darbs 25, turība 28, labas valodas dzirdēt 31, jauns

darbs, mironi mazgāt 35, bēres 36, gods stāv priekšā 37.

Maizi dodam redzēt — ņemejs darbu atrod 42;

ēst — būs klepus 7, pārticība 27, laba dzīve 46.

Baltu m a i z i est — aprunās 15.



103

Rupju ma i z i ēst — grūti darbi priekšā 15, 19, mājā

būs saticība 18, veselība 25a, jauns darbs 35, bagātība 47,

darbs 48, dabūt darbu 48c.

Siltu maizi est — slimība 10, U, B.

Smalku maizi est — pasakas un nepatikšanas 47.

Maizi cepot glaudīt — mazgās mironi 44. miroņa

galvu glaudīt 51; griezt — mājās strīds 17, darbi neveik-

sies 28; izdod kādam — tanī mājā kāds mirs 44; iejaukt —

pļāpas 1, aprunās 21c, pārticība 24b, būsi saimniece 32, pie-

ticība 37; mīcit — prieks 10, 34, 37, viesības 24b, grūts

darbs 28, mironi mazgāt 44, karsta mīlestība 50.

Maizi ņemt — mirt 21.

Maks — strīds 47; ar naudu — trūkums 5, būsi pār-

ticīgs 25, nokļūt nabadzībā 37; ar sudrabu — asaras 47;

tukšs nabadzība 25, pazaudēt naudu 37.

M aku atrast — laime 28; ar naudu atrast — pieticīga

dzīve 37; tukšu atrast — miers, saticība 37.

Makšķere — peļņa 13, 17.

Makšķerēt — lietus 21c, jauna mīlestība 24b, ne-

izdošanās 34, 37.

Makšķerēt, lielu zivi izvilkt — liela laime, nauda 47.

Makšķerētājs — tevi iemīlēsies 50.

Maldīties — nepatīkama stāvoklī nokļūt 47; meža

— nokļūt sveša sabiedrība 24b, ar policiju darīšanas 34, ie-

pazīšanās 41.

Malka — slimība 2, 3b, 47, F; ar troksni sabrūk —

ģimenē kāds mirs 32; degoša — nepatikšanas 37; rupja —

nauda 25: smalka — nabadzība 25.

Malkas pagales — mirs kads lops, 26.

Malku cirst — grūts darbs 35, ļaudis mirs 50, skum-

jas, rūpes, nāve 53; kraut — bēres 47, F, liels zivju loms

sagaidāms 51; nest — tevi nepatiesi apvainos 3a, grūtu

dzīvi dzīvot 22; skaldīt —
karš 19, izkļūt no nepatikšanām

21c, sauss laiks 28, lieli izdevumi 41, daudz pūļu, maz peļ-

ņas 53; ugunī mest — kāds ģimenes loceklis būs jāliek

Šķirstā 24b: vest — bēres 27, 47: zāģēt — slimība 5, uguns-

grēks 34.



104

Malt — ķildoties 21c, grūts darbs 36; labību — trū-

kumā nonākt 37.

Mati — labas izredzes 2, 3b; balti — zaudējums 3b,

ilgs mūžs 34, 37; biezi — ienākums 28; brūni — viss būs

labi 34; cirtaini — mīlestība izjuks 28; gaiši — laime mī-

lestībā 2; gaiši, sprogoti — prieks 32; gari — laime 5, 21a,

25, 37, labi 11, grūta dzīve 14, labi ienākumi 20, laba dzī-

ves pārmaiņa? 21, 37, nejauki klāsies 21a, slavēs 21c, bagā-

tība 2, 34, 35, 46, nāks negaidīta laime 34, tāls ceļš 36,

ilgs mūžs 50, lielas domas iznāks, būs liela domāšana 50a;

gari un kupli — godu piedzīvot 53; izjaukti — zaudēt

draugu 3b; īsi — pazemojums 5, slikti 21, nelaime 21a,

zaudējums 37, nepatikšanas 50; kupli — panākumi 9a, labi

26; noiet — nav labi 26; nogriezti — apvainots tiksi 28;

melni — raizes 27, sēras 37, grūta dzīve 50; sirmi — gods

34, 37; skaisti — bagātība, laime 34.

Matus apgriezt — nepatikšanas 32, nelaime, bēdas

34, bēdas, rūpes 52; divās bizēs pīt — preciniekus sagaidīt

21; izplūkt — zaudējums 54; izraut — nāve ģimenē 53;

mazgāt — nepatikšanas 21c; nogriezt — pazaudēsi mantu

3b, nabadzība 11, 34, zaudējums 11, 32, 35, 37, galvas sā-

pes 19, liela nelaime 21c, zaudēt kaut ko dārgu 21c, slimība

5, 25, mantas trūkums 20, krist kaunā 30, Ž, bēdas 34, ne-

patikšanas 46.

M a tu s pīt — ceļš 16, 34. 37, panākums 20: piepīt lie-

kus — saņemt lielu bagātību 34; sprogāt — slimība 21c;

sukāt — ceļš 25, 35a, 46, ienākumi 9, laime 21c, naudu

pazaudēt 34, vēstule 34, slimība 53.

Garus matus sukāt — tais ceļš 11, no ļaudīm tiksi

ieredzēts 30.

Matus sukāt pie spoguļa — laime 37.

Mazgāties — veselība 19, 47, tiksi ~mazgāts" dzīvē

21b, prieks 46; aukstā ūdenī — veselība 21b, ilgu laiku ne-

slimosi 24b; nepilnā vannā — vieta nebūs visai laba 34;

pilnā vannā — dabūt labu vietu 34; netīrā ūdenī — nepa-

tikšanas 4; pirtī — nepatikšanas 21c, 50a; sārmainā ūdenī

— netīrus darbus darīt 52: skaidra ūdenī — labāka dzīve

36; upē -— laime 24b.
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Mazgāt drēbes — nepatikšanas 21c; galvu — visas

nelaimes pārvērtīsies laimē 16, atsvabināties no lielām rū-

pēm 34, dabūt rājienu 53; vai slaucīt istabu — kaut kas aiz-

ies no mājām 20; kreklus — laba nākotne 34; šķīvjus —

dzīres 34.

Maz a s meitenes — bēdas 50a, 53; sēnītes lasīt

jaunu ļaužu (mazu bērnu) bēres 34.

Mazi cālīši —
dāvana 21c.

Maz s bērns — nelaime 21c; zens — laime, meitene

— nelaime 50a.

M a z v bērnu auklēt — sagaidāmas nepatikšanas 34;

lopu pulciņu ganīt — ķildas 20; meiteni auklēt — slimība

50; puisīti auklēt — jautra dzīve 50.

Sevi mazu redzēt — trūkums 27.

M a z v suni redzēt — labu draugu satikt 3b.

M a z v s puikas redzēt — prieki 53.

Mācītājs — tiesnesis 2, 47, F, nepatikšanas 3a, 3b,

9, 21, 50, 56, slimība 3a, 16, 21c, 24, 24a, tiesa 5, 17, 27,

50a, dabūs rājienu 11, ķilda 19, 34, 37; altārī — kāzas 37;

baznīcā — būs jāiet pie tiesas 34, 50a, būs vārdu pārmaiņa

34: kancelē — slimība 28.

Mācītāju mirušu redzēt — tiesa izdošanas 52; sa-

tikt — jātiesājas 20.

Māja apkārta ar melniem drēbju gabaliem — šī māja

degs 20: deg — liels atkusnis 1, 4, 21c, 23c, 34, 41, laime

10, neslava 34, 37, liels zaudējums 52, slimība 11; deg ar

dūmiem — nelaime 23a; jauna — nāve 32, 50, mājā no-

tiks nelaime 16, zārks 25a, būs bēres, rados mirs 34, 50a,

pašam saimniekam nāve 34, labāka dzīve 46; sabrūk —

mirst 20, mājas saimnieks mirs 22; veca, sagruvuši — sli-

mība 50, 55, bēdas un posts 53.

Jaunai mājai pamatu likt — sāksies labāka dzīve 50.

Jaunu ma j v celt -— zārks 21c.

Mājai kādu daļu nojaukt — kāds mirs 16a; nogāžas

skurstenis — tajā mājā kāds mirs 33; vējš nones visu jumtu

— saimnieks mirs 34, 53.

Majas tuvuma art zemi — mironis 16a.

Pa jaunām mājām staigāt — labi ies 34.
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Pa vecam mājam staigāt — slikti ies .'54.

Ja pašam jāiet uz ~mazo mājiņu" — tad ko no-

zags 34.

Ja bez īstajam saimniecības ekam ir uzceltas vel ari

mazākas mājiņas — mirs saimes bērni 14.

M ā j v būvēt — jauna dzīve 5, no nelaimes izsargāties

sa, bagātību iegūt 10,53, ģimenes pieaugums 20, 28, tuvi-

niekos nomirs 21a, mironim šķirstu taisīt 3a, 41, bēres 19,

24b, 46a, 50, kāds no mājiniekiem mirs 21c, 25, laimīga

dzīve 55, mironis 56; izjaukt — nabadzība 3b.

Jaunu māju slimniekam redzēt — iegūt veselību 21b.

Māju nojaukt — nāves gadijums ģimenē 28; pabeigt

taisīt — būs jātaisa zārks 34; pirkt — bagātība 3b, uzvara,

laba dzīve 52.

Savu m a j v uz cita zemes redzēt — nepatikšanas 19.

M ā ko ņainas debesis — nelaime vai skumjas 34.

Mākoņi — drūma dzīve 3a, parāds 16, skumjas 24b.

grūta, mainīga dzīve 57; ar pērkoni — liela nelaime un

zaudējums 16a; balti — laime tevi gaida 13, priecīga nā-

kotne 55; melni — nelaime 13, 27, 55.

Mali — nave 21b, paradi 57; mīksti — laba dzīve 37;

sīksti — laimīga dzīve 27.

Malu bedre iekrist — ļauni cilvēki apmelos 27, 55.

Masu skūpstīt — šķista mīlestība 47.

Māte — prieks 17, svētība, laime 32; bēdīga — neiz-

dosies paredzētais darbs 37; jauna — laimīga ģimenes

dzīve 37; laba — prieki 27; laimīga — ģimenē laime 25;

slima — ģimenē ķildas un nesaskaņas 25.

Mat c s kaps ■— domu piepildīšanas 27.

Māti apbedīt — strīdus 52; mirstot redzēt — laime

zūd 37; nomirušu redzēt — slimība 32; zaudēt — nelaimes

gadijums 47.

Medīt — laba peļņa 16.

Mednieks šauj — vests par promesošu tuvinieku

dzīves apstākļiem 21d.

M edus —daime 3b, žēlabas 18a.

M c d v ēst — laime 1, 9, 10, 27, veselība 9, 25, 47, no-

tiks nelaime 14, laimīga dzīve 29, 37, laulības 36, 57.
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Meitene — sagaidāma mazāka nelaime 34; maza —

bēdas 3b.

Meiteni auklēt — bēdas, nelaime 34; saņemt — ne-

laime 50.

Meita — nodomi neizdosies 28; daiļa — slimība 50;

ķer putnu — apprecēsies 21c; pieķeras baltās drēbēs ģērbu-

sies — saaukstēsies 24.

Meitu apkampt — slimība 24b, 54.

Jaunu meitu precēt — slimība 52.

Mellenes — asaras 9, 10, 27, 32, 34, 50a; ēst —

asaras 36, 50; lasīt — dabūt bakas 34.

M cīna pelavmaize — slikti 21c.

Mezgls mazs — dzīvē tikt uz priekšu 27.

Mežsargs — slikti 11.

Mežam grūti cauri tikt — daudz ienaidnieku 54.

Mežā apmaldīties — slepena mīlestība 5, zaudēt

draugu 27; būt — slepena mīlestība 10, U, satikšanās ar cil-

vēkiem 27, iemīlēsies 37; pastaigāties — dzīvot svešos ļau-

dīs 21. iepazīšanas 25; vilku satikt — precinieki būs 3b.

Caur mežu iet — brūtgānu dabūt11.

Pa biezu mežu braukt — kupla raža 4.

Mežs — izdevība 20, slikti cilvēki 25; ar lapām —

laba cerība nākotnē 3b; bez lapām — bēdas darbā 3b. ne-

saskaņas, skumjas 32; biezs — draudzība, draugu labvē-

lība 32: zaļi — laime 9, 32. patīkamas cerības piepildī-

sies 37.

Mēbeles jaunas apmainīt pret vecām — nāve 21b.

Mēmam būt — smagas sirdssāpes ciest 32.

Jaunu mēn c s i redzēt — dzims bērns kautkur 21; pre-

cētai sievai — piedzims dels 13.

Mēness — jauni radi 3b, laime mīlestībā 5, 10, U,

piedzims puisēns 34. 35, 35a; atspīdums ūdenī — darīšanas

ar skaistu sievieti 24b; gaismā staigāsi — pastāvīga mīles-

tība 24b; lec — dēls piedzims 28, saņems algu 34; noriet
—

mirst vīrietis 20, 28, paliksi bez algas 39.

Mēness spīd pie debesīm — laime sagaidāma 50;

stāv augstu — saņems algu 34.

M c uess nakti staigāt — prieka laikus piedzīvot 53.
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M ē ne š v s vairākus redzēt — kazas vai krustības 32,

ģimenes pieaugums 34.

Melot — kaunu piedzīvot 47.

M c 1 c — baumas 24b, apmelosi citus 54.

Mērnieki — bēres 34, 37.

Mesli — nauda 16, mantojums 46; govju — bagā-

tība 27, 47.

Mesliem aptraipīties — liels negods 35.

Meslos brist — dāvanu saņemsi 50; iekāpt — nepa-

tikšanas 19; stāvēt — dārgas dāvanas 50.

Meslu kaudze — nauda, bagātība 16a; talka — bēres

19, 50.

Mēslus aizvest — naudu izšķiest 53: izslaucīt no mā-

jas — drīza laikā būs jāaiziet no šis mājas 34: slaucīt

kaudzē — caur taupību pie turības kļūt 53, F; vadāt —- ne-

patikšanas 41; vedot redzēt — būt bērēs 32a; vest — izkļūt

no nepatikšanām, laime, sniegs 21c, ģimenē mirs 21e, bēres

241), 25a, 50, zaudējums lopos 27, lietus būs 28, vajadzēs

mironi vest 37, mironis 57; vest no kūts — kustoņi nīks

(nosprāgs) 35.

Mēteli apvilkt — gods, jauna vieta 53; apvilkt cau-

rumainu — jauni ienākumi, kas nesīs kaunu 53, F; apvilkt

jaunu — tiksi pie bagātības 32; novilkt — laime ģimenē 1,

10, U; pazaudēt — pazaudēt vietu 22; zaļu nopirkt — cerī-

bas piepildīsies 41.

Mētelis jauns — labi 34, 37; saplīsis — izdevumi 1,

U; vecs — nepatikšanas 34, 37.

Mētras — jaunas cerības 2.

Derēt mieru — raizes sa.

Miežus redzēt — turība 1, 10, 16, 37, piedzims bērns

32; augot redzēt — laba cerība 37.

Migla — skumsi, ilgosies, raudāsi 24b, grūtības 47.

Milti — bagātība 46, laime 47.

Miltus malt — iekļusi nelaime 50

Mironi aprakt — aprakt nelaimi 34: apbedīt — labi

32; atdzīvojamies redzēt — veca mīlestība 9; izrakt — ļau-

nums 21c, neveiksmes, raizes 32, nokļūsi lielās briesmās 34,
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49; skūpstīt — slimība 25, 34; uz kapiem vest — aukstums

21, siltāks laiks 32a; zārkā likt — pēc bēdām būs prieki 37.

Mironim dot ēst — nāve tanī mājā 18a, kādam no

piederīgiem jāmirst 35; iedot speķi — mirs 21e; kaut ko dot

— slikti 11, slimība vai bēres 14, 37, drīz kāds mirs 35, 50a;

līdzi aiziet — jāmirst 34; pašam būt — ilgs un laimīgs

mūžs 3a.

Mironis — laika maiņa 3a, 3b, 21c, 25a, 27, 28, 32,

33, 34, 35a, 38, 42, 50a, 50b, 52a, ilgs mūžs 10, lietus 21c,

34, 52a, auksts laiks 20, 50a, 21b, 24b, 25a, 29, 34, slimība

25a, labi, būs mīksts laiks 37; aicina līdz — jāmirst 11, 34;

atnāk kādam pakaļ — tam drīz jāmirst 34; atnāk mājās un

prasa kaut ko iedot, ja iedod — no mājiniekiem kāds mirs

32a; atnāk mājās un prasa kaut ko iedot, ja nedod — viss

labi izies 32a; atnāk un nolauž kokam zaru — gaidāmas bē-

rts 21b; ceļas augšā — bēda, kas bij pārgājusi, atkal atkār-

tosies 14, ziemā auksts laiks 30, 34, 53, vasarā karsts laiks

30; ceļas un pakaļ dzenas — liels aukstums 21; dusmīgs —

slimība 34; gulošs — laika pārmaiņas 14; iznes kaut ko no

mājas — kādam šīs mājas iemītniekam jāmirst 51; iedod

kaut ko —kautkas labs, panākums 9a, labumu piedzīvot 14,

ģimenē radības vai sagaidāma materiāla laime 42; klaudzi-

na pie durvīm un viņam kaut ko iedod—pašam jāmirst 16;

lūdz kaut ko — labi 21c; nāk mājā un paņem kaut ko ar

varu — kaut kas nomirs 21c; nokauj gaili — vīrietis mirs

18a; nokauj pīļu tēviņu — mirs vīrietis 18a; nokauj zosu

tēviņu — mirs vīrietis 18a; nokauj vistu — mirs sieviete

18a; ņem — ģimenē nāves gadijums 27, 42; prasa ēst — uz

nāvi. slikts 9a; prasa kaut ko un viņam to dod — jāmirst

52a; sauc — jāmirst 28; sveicina — slimība 21c; ved līdz —

nāve 26; zārkā — slimība, pat nāve 32, prieks 37.

No miroņa ņemt — veselība 11, labi 21, dzīves pār-

maiņa 27, viss piepildīsies 37, 50a; saņemt rupju maizi —

pie zirgiem labums 44.

M i r o ņ a kauli — grūtums, nepatikšanas 21a.

Mirte — derības 5, kazas 19, 21a, 34, 37; ziedoša —

kāzas 28, liela laime mīlestībā 34, 49.
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Mirtes apgriezt — laimi zaudēt 21c; zariņš — kā.

zas 46.

Miršu kronis — apprecēšanas 25a, laulības 34.

Mirstam redzēt — laika maiņa 21c.

Kadu uz miršanu redzēt — jauks laiks 34

Mirt sapnī — trūkums 34, ilgi dzīvot 50.

Mirušam aiziet līdz — pašam jāmirst 19, 34; būt —

piemeklēs posts un nelaime 14, garš mūžs 34, lielas bēdas

36; dot — nav labi 25, tuvinieks mirs 23; līdz aizbraukt —

jāmirst 34; līdz neaizbraukt — nebūs jāmirst 34; pakal id

drīz jāmirst 14.

Mirušais ģimenes loceklis aiznes kādu priekšmetu

nāve ģimenē 19; ģimenes loceklis iedod kādu priekšmetu

pieaugums ģimenē 19; iedod kaut ko
— saņēmējs mirs 25.

Mirušus redzēt — labs 23, laiks mainīsies 34; vecā

kus redzēt — laime 41.

Mīkla — sarūgtinājums 16; abra — kāds mirst 40;

cieta — labi gadi gaidāmi 13, 27; rūgta — nelaime 27; salda

miers 27.

Mi let gaišmatainu sievieti — neuzticība mīlestība 16.

Mīļāko apkampt — šķiršanās 52.

M i ļak o skūpstīt — sanaidoties 21a.

Muca ar alu — priecīga dzīve 25; istabā un pilna ar

sūdiem — nosprāgs kāds lops 14: pilna — pārticība 25. ba-

gātība, ielūgums godībās 53; tukša — trūkums 25 U.

Mucas tapa — dzīres 27.

Muklājs — nepatikšanas 34, 37.

Muklājā brist — šķēršļi un nepatikšanas 47; iestigt

— sarūgtinājums, neveiksmes 32.

Mušas — lielas nepatikšanas 16, valodas 47.

Mušas ķert — bagātība 32.

Mutautiņu redzēt — vēstuli dabūt 3a.

Mūris no ķieģeļiem — daudz darba un ienākumu 54.

Mūros būt -— mūžīga nabadzība 41.

Muziķa — ciešanas 16, nave 21b.

Muziķu dzirdēt — asaras 2, 3b, 22, 32, 34, 37. bā-

riens 19, labi 20, mīla cilvēka nāve 21b, prieks, laime nā-
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kotne 55, patīkama saruna 46, bēdas 50a, strīdus 52; mācī-

ties — strīdīga sabiedrība 24b.

N

Nabadzība — lieli zaudējumi 27.

Nabagam būt — vēlēšanās piepildīsies 27, nepatik-
šanas 55; maizi dot — neparedzētu vajadzību dēļ būs jā-

pārdod kas no iedzīves 21d.

Nabagot iet -— kauns 27, 55

Nabags — mērķi sasniegsi 2, laba raža 25, viltīgi

draugi 28; mājā ienāk — lielas nepatikšanas 27.

Nabagu apdāvināt — gods 24b, 52, izdarīt labu pa-

kalpojumu citiem 55; atraidīt — sirdsēsti 2; pamielot —

sirdsmiers 2.

Nagla — laime 3b.

Naglu atrast ■— laime 2, 10, 25, 27, U; nolauzt —

laimi pazaudēt 3b; saliekt — laimi pazaudēt 2; sist sienā

— nelaime un nepatikšanas 16.

Pakavu naglas — bagāti ciemiņi 54; siena sadzītas

— slimība pašam 54.

Naglu daudz — laime, pārticība 14, izsmiets būsi 21a.

Nags ielūzis — sāpes 27.

Nags ieplīsis — bēdas, sāpes 55.

Nagi gari — kaunu piedzīvot 25, garš mūžs 27.

Nagus apgriezt — zaudējums 34, 37, atsvabināties no

ienaidniekiem 53; nolauzt — nelaime 27, slimība 55.

Nak 11 apmaldīties — iekļūt dzīves briesmas 1, 3b, 41;

ceļā būt — mierīga dzīve 3b; vienai iet — līgavainis pava-

dīs 32.

Nakts — dzīves ēnas 21a, bēdas 55; skaidra — lai-

mīga nākotne 55; tumša — bēdīga nākotne 27, 55, U.

Nasta — bēdas un rūpes 47; smaga — grūta dzīve

34, 37.

Nastu nest —
dzīves smagums 16, grūtums 20, lie-

las grūtības jāpārvar, lai sasniegtu mērķi 24b, slava 25, grū-

tības, smagumu uzņemties 34; nolikt — nolikt grūtības 34;

siet -— sataisīties grūtam liktenim 21a.
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Nauda — bēdas 19, asaras 3b, 28, 32, 46a, kašķis 22,

nepatikšanas 50; gaiša — laime 34.

Papīra nauda — nepatīkamas ziņas 2, 53, laba izdo-

šanās 35.

Sīka nauda — asaras, bēdas, nepatikšanas 34, 37, 46,

raudāšana 20.

Sudraba nauda— asaras 5, 11, 16, 21a, 24a, 27. 34,

35, 47, laime 10, 34, 37, labi 21c, ciešanas 21c, slimība 21e.

darbā liela veiksme 24, nepatikšanas 35, prieks 46.

Tumša nauda — nelaime 34.

Vara nauda — asaras 10.

Zelta nauda — laime 21a, pārticība 27, laime, gods

47, 53, F.

Naudas čupa — asaras 24b.

Naudu aizdot — sargāties no parādiem 50; atrast —

nelaime 3a, 56, prieks 16, nepatikšanas 21, jāsargās no

ienaidniekiem 34.

Zelta naudu atrast — neveiksmes 28; dāvināt — at

brīvosies no bēdām 28.

N a v d v izdot — peļņa 34, 37, 55; izrakt — asaras 1

41; mainīt — krāpšana 47.

Sīku naudu saņemt — asaras 19.

Naudu skaitīt — slikti 21c, asaras 25, cerības piepil-

dīsies 28, necerēts ienākums 32.

Kapara naudu skaitīt — augoņi 34.

Sudraba n a v d v skaitīt — dabūt kašķi 37.

Zelta n a U d v skaitīt — nemiers mā jās 52.

Naudu zagt - - strīds M, 52, cietums 55.

Naudas maks pilns ar naudu — vilsies cerības 24b

laime, gods 53; maku atrast — pieticīga dzīve 37, bagā

tība 54.

Ka z i atrast — jabut ļoti uzmanīgam 25, neizdoša

nās 28.

Kabatas nazi atrast — iemantosi daudz pretinieku 13

X a z i saņemt ka dāvanu — kāds pielūdzējs atstās 25

trīt — plēšanās uz nebēdu 37.

X a z i s — ķildas ģimene 3a, bus slimība 30, 34, sirds
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sāpes, nesaskaņas ģimene 36, sastapsies ar ķildīgu cil-

vēku 50; neass — atriebība 24b.

Ja nazis roka — sāpes 20.

N atrās — aprunās 19, nepatikšanas 36; plūkt —

šķēršļus pārvarēs 28.

Natram pērties — veselība 14, 25, 50a

N ā t r a s — jāsargās no ūdens 41.

Nävi redzēt — slimība 5, ilgi dzīvot 9, 10, 25, 34

37, U.

Neaizmirstule kādam piesprausta — taja iemīlē-

sies 54.

Neaizmirstules — laime 34, 37, uzticīgs draugs

46, laime mīlestībā 55; (aujam redzēt — tagadējā mīlestība

pastāvēs 24b; plūkt — uzticīgs draugs 28.

Negaisa mākoņi — nelaime 21c.

Negaiss — strīdus 3a, 16, 50, slimība 19, nelaime,

bailes 25, pārsteigums 27, briesmas 46, 55, ļaunums tuvojas

46b, valdīšana 47; ar krusu — asaras 25, 46.

Neizpildāmies kaut ko redzēt — tas izpildīsies 21.

Neredzīgam palikt — nelaime 25.

Ne tīra gulta — slimība 34; istaba — labi 21.

Netīras kājas — aprunās 21c.

Netīra ūdenī mazgāties — slikti 21; ūdeni peldēties
— slimība 34.

Netīros ratos braukt — piedzīvosi kaunu 53.

Netīrs apģērbs — bēdas 21c: ūdens — alus dzeršana

21c, slimība 50.

Netīru bērnu auklēt — bēdas 21; galvu sev redzēt —

negods 34.

Ne v a i n i bu zaudēt — lielu kaunu un izsmieklu pie-
dzīvot 23.

Nevarēt paskriet — dzīve uz priekšu netikt 34.

Nezāles izravēt -— pārvarēt šķēršļus 14, atsvabinā-

sies no kavēkļiem darbā 25.

Nikni vērši — ienaidnieki ir vīrieši 34.

Nikns bullis — satikties ar ļaunu cilvēku vai piedzī-

vot nelaimi 33.
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Niknu suni satikt — tikties ar ļauniem cilvēkiem 33,

jābaidās no ienaidniekiem 34.

Niedru redzēt puisim — dabūs sievu slaidu kā

niedru 50.

Nieres (mazas) est — slimība 27

Nobučot kādu — sāpēs lūpas 22.

Nodurt citu — ienaidnieku uzvarēt 21a.

Nodzēst uguni — laime 34.

Noglaudīt kadu cilvēku — tad tas mirs 16.

Nogriezt galvu — radinieces nave 16; matus —

zaudējums 34, bēdas 47; sev ko — zaudējums 47.

Noģērbties — kauns 21a, trūkums, nabadzība 36.

Nokāpt pa trepēm — iekļūsi nabadzībā 34.

Nokrist — nelaime, pazemošana 37; no augstuma —

notiks nelaime 21a; no jumta — lieli naudas zaudējumi 41;

no koka — grūti saslimt 34, pazaudēt ienākumus 21d, ne-

laime, pievilties cerībās 55; no augstas sētas un nesusisties

— grūtumi pāries nemanot 24.

Nokrustīt mazu bērnu — sagaidāma nelaime no-

vērsta 34.

Nomirst kads — laiks mainīsies 24, viņš ilgi dzīvos

21c, 24.

Nomirt — bēdas beigsies 25; un atdzīvoties — ilgs

mūžs un stipra veselība 27, 32.

Nomirušos izrakt — atkārtosies vecie strīdi 52.

Nomirušu redzēt — silts laiks 53; draugu redzēt —

laika maiņa 41; dzīvu redzēt — laime 5, 23a, vēlēšanas pie-

pildīsies 50a.

Noplīsušu redzēt — slimība 20

Nosalušam būt — bagātība 37.

Nosist kadu cilvēku — slimība drīz izbeigsies 22;

prūšus — izskaidrošanās ar kādu pļāpu 50.

Noskūpstīt — saslimt 34.

Noslīkt — pārmaiņas 9, apprecēties ar nesmuku

vīru 32.

Nosmērēties ar sūdiem —
kauns 41

Nošaut kraukli — uzvarēt ienaidnieku 34; meža pīli



115

— precību piedāvājums 24b; pazīstamu — apprecēties ar

to 16; vilku — no nekrietna cilvēka izvairīties 34.

Nozagt kaut ko — atriebība l, 41.

Noziedznieks — nepatikšanas 25.

Nožņaugt kādu — ķildas pašu mājās 52.

Nūja, ar to sist — uzvara 24b.

o

Odere — noslēpumu uzzināt 47.

Oderi pirkt — pļāpas 41.

Odi — nepatīkams apciemojums 16, nepatikšanas

2, 27.

Odus ķert — bez vērts bus padarītais darbs 55; sīcot

dzirdēt — lietus 55.

Odze — ienaidnieks 2, 46, viltīgi draugi 17, 32, 47,

darīšana ar ļauniem cilvēkiem 28, 50a, pievils 34, nikni sie-

vieši 34, ļauni cilvēki grib apvainot 37; iedzeļ — ienaidnieks

izdarīs ļaunu 21c.

Odzi nosist — ienaidnieku uzvarēt 2, 37, atstāt viltīgu

draugu 17, izsprukt no ļauna cilvēka 21c, 32, 46, prieks 41,

atsvabināties no ienaidnieka 46.

Ogas — asaras 3b, 19, 21, 21c, 24b, 35a, 37, 46, 47,

50, 50a, būs jāraud 26, nelaime 50, asaras, bēdas, nepatik-

šanas 50a, 52a; baltas —
tuvinieka nāve 25; ēst — raudāt

4, 34, asaras 5, 17, 20, 24b, 26, 46b, 50, 53, ķildoties ar tu-

viniekiem 32; lasīt — asaras 11, 21e, 28, 46b, 53, raudāt

27, 34, bēdas 34; neiegājušās un neskaistas — asaras 14.

Melleņu ogas — bus jāraud 37.

Ogas melnas — asaras 2, 18a, 21b, 21c, 21d, 32a, 34,

37, 57, lielas bēdas 17, kāds paziņa mirs 25, bēdas 36; (mel-

nas) ēst — asaras 11, bēdas 23a, raudāt 34, naids ģimenē un

sēras 37; (melnas) lasīt — nepatikšanas 24, asaras 41.

Ogas sarkanas — mīlestība 18a, 21b, slimība, bēdas

25, asaras 34, prieks, laime 36, nepatikšanas 51, prieka asa-

ras 21d; sarkanas ēst — prieks, raudāt 34: skaistas — iepa-

zīšanās 14, prieks 23, 34, 37, 57, uzticīga mīlestība 37; zagt
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— nepatikšanas 21c; (zemeņu) lasīt — velēšanas piepildīsies

52; zilas — kādam piederīgam nāve 53.

Ogles — pārmaiņas dzīvē 2, godu laupīt 10, nauda

24b; apdzēst — mirs mīļākā vai mīļākais 50a, 52; atrast —

naudu atrast 21; degošas — prieks, mīlestība 28; dzēst —

sāpes noklusināt 21c; kvēlošas — ugunsgrēks 36; sarkanas

— mīlestība 5, naudu pelnīsi 24b.

Olas — augoņi 3a, 50, 50a, nepatikšanas 5, 16, 27,

precības 9, tenkas 14, slimība 17, 21b, 24b, 32, 41, 47, nāve

21b, rāties 24a, asaras 25a, ies labi ar cūkām 26, cik olu

atrod, tik būs sivēnu 34, pļāpas 34, 36, pārcelšanās jaunā

vietā 35a, sivēni labi izdosies 37; atrast — precības 2, F,

augonis 3a, mazs ievainojums 21c; bāzt — slimība 27; ēst

— svētība 10, U, raudāt 21c, sāpes 24, veselība 25, ļauni

cilvēki aprunās 28, kakla sāpes 28, laime 37, laba dzīve 46;

ēst (vecas) — pļāpas un aprunāšanas 53, F; krāsot — ne-

gaidīta laime 10, negaidīts prieks 37, 41; kult — klačas 25;

ligzdā — drīza, laimīga laulība 32, drīzi būs cūkai sivēni 34;

perēklī — augoņi 3b; pirkt — nelaime gaida 21a; sadauzīt

— jaunumus dzirdēt 21a; sadauzītas — naudu aizdot 21, ra-

dos bēres 21b, nepatīkamas valodas 34; sapuvušas — labi

25; svaigas — labi 25; vecas — tiks aprunāts 25.

O 1 v perēkli atrast — bus bērni 19; pilnu perēkli —

bagātība 21e; perēkli izpostīt — zaudēt kādu mājlopu 34.

Olekti redzēt meitai — nākošais vīrs bus skroderis 50.

Ore braukt — šogad bus laba raža 50.

O s i redzēt — stipra veselība 50.

Osta but un no tas izbraukt — ceļojums 37; iebraukt

— laulība 2.

O s tu redzēt — pec bedam prieki 13.

Ormanis — nelaime 21a.

Ozola kronis — ilgs mūžs 17, M; paēnā sēdēt -— būsi

Stingrā uzraudzībā 24b; vainagus saņemt — gods 25, 50a:

zīles — rūpes darbā 1, 10, U, rūpes 27, nauda 23a, 53; zh

les lasīt — ienākumi saimniecībā 1, kāds no mājiniekiem

slimos 24b; zīles lasīt un ar tām mētāties — darīšanas saim-

niecībā 27.
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Ozolam nozāģēti zari — nomirs spēcīgs virs 21c, cie-

ma puiši piedzersies 50.

Ozola rāpties — liels gods 47.

Ozols — bagātība 25, 46, vara 37, veselība 47, ļaudis

kādu laiku nemaz neslimos 50; nogāžas — mirs vīrietis 32a;

nokaltis — nelaime 27, miršanas gadijums ģimenē 32, bē-

das, sēras 38, asaras 55; ozolu nolauzt — jauns puisis mirs

21a, 50, mirs kāds 34; salūst — puisis mirs 24b: stiprs un

zaļš — ilgs mūžs 27; zaļš — jautru puišu sabiedrība 28, ilgs

mūžs 37.

Ozolu nocirst — jauns puisis mirs 37.

p

Padebess melns ar pērkonu — bāršanas, naids 30.

Padzītam tapt — nelaime 21c.

Pa c g 1 c — teva nave 19, uzticīga mīlestība 34, paliksi

bārenis 50; deg — karsta mīla 17, M, uzticīga mīlestība 34.

Paegļu ogas est — sēras 37, strīds 47.

Pagalms izarts — saimnieks nomirs 51.

Pagalmu slaucīt — sabrauks precinieki 32,, viesi bus

37, 50a, iziešana no mājas 53.

Pagrabā ieiet — gara aptumšošanās 24b; iekrist —

nabadzība 52; kartupeļus lasīt — neveiksmes darbā 25, nāks

krusa 53.

Pagrabs pilns ar dzērieniem — braukt viesībās

52.

Pagrabu slaucīt — neraža, nebūs ko likt iekšā 14,

25.

Pagultē gulēt — negods būs 50.

Paģībušu redzēt — bailes 25.

Paģībt — bēdas 25.

Paipalas — tāla ziņa 48; ķert ■— bagātība 27.

Paipalu dzirdēt — saņemt vēstuli 27.

Pajumtē sēdēt — bēgsi no vajātājiem 50.

Pajūgā braukt — ienākums 32.

Pakavs — bagātība 17, M, laime 19, 24b, 34, 46, 47,

50, kaut ko patīkamu dabūs zināt 28.
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Pakavu atrast — laime 5, 24b, 28, 37, 41, kļūsi ba-

gāts 13, zirgu iemainīt 34; nagla — negaidīts prieks 37;

nagla sarūsējusi — bēdas 27; redzēt kaļam — precības 27.

Pakausi kasīt — smieties par kaut ko 50.

Pakārtu cilvēku redzēt — izplatīsies ļauna slimība

50.

Pakrēslī but — bēdas 17.

Pakulas redzēt — trūkums 17, nav labi 26, na-

badzība 27.

Pakšķi redzēt — laba dzīves vieta 17.

Palagu mazgāt — augstos rados iekulties 53; sūt —

kāzas vai krustības 28.

Palagus baltus redzēt — jaunas ziņas, vēstule 6.

Palagos satīties — slinkumā krist 10.

Palamās citus saukt — pats dabūsi sarkt 24i».

Pali — ugunsgrēks 19.

Pa miegam dzirdēt saucam — nedrīkst atsaukties,

tā esot slimība 34; dzirdēt saucam un atsaukties — saslimsi

34; dzirdēt saucam un neatsaukties — izvairīsies no sli-

mības 34.

Pa miegu raudāt — sagaidāmi lieli prieki 34, 50a.

Paniņas dzert — govīm būs daudz piena 50.

Pankūkas cept un ēst — aprunās 21, 50a.

Pannu pirkt — ielūgs viesībās 13; redzēt jaunai mci-

tai —
drīzumā paliks saimniece 50.

Papardes — vienaldzība 41, U; augam redzēt —

labs laiks pieturēsies 24b; plūkt — pārsteigums no drau-

giem 28, palīdzība darbos 47; ziedus meklēt — nesapņo par

lielām lietām 24b.

Papēdis sap — dejošana 50.

Papīra nauda — prieks 1(3, labums 20.

Pap irs — saņemsi vēstuli 4(vji[>rakstits — ziņas 16,

dabūsi vēstuli 53; balts — bērēs būsi 50; saplēsts — kauns,

apsmiekls 37.

Papīra dedzināt — izbeigt draudzību 54.

Papuvi art — pūles 47.

Paradīze but — laime uz īsu brīdi 54.

Pa rakstīt kaut ko — mirt 21.
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Parādā būt — nepatikšanas, slimība 47.

Parūka uzlikta pašam — nāve 24b.

Pasakas stāstīt — melosi 17, 24b.

Pasi izņemt — tāls ceļojums 37.

Pasniegt dzērienu tumša krasa, ja izdzer — nepa-

tikšanas 34; jaunai meitai mirtu pušķi — krist negodā 22.

Pastalas — nabadzība 17, 27; valkāt — nabadzība

41.

Paša kāzas redzēt — noslēpums tiks uzzināts 34.

Pašam raudāt — smiekli, prieki 34.

Pašam slīkt — briesmas dzīvībai 34.

Pavārs — svētīgs darbs sa.

Pazīstamu cilvēku mazu redzēt — slikti 11.

Redzēt pazīstamu, kas dzīvo tālu projām un no

kura nav sen nekādu ziņu — drīzi satiksies ar to, vai da-

būsi kādu vēsti 14, dabūsi ziņu 35.

Pazaudēt atslēgu — ķildas un nemiers 34; gredzenu
— pazaudēs labu draugu 34; priekšautu — nevainība 16;

un neatrast kaut ko — pazudīs lops 21.

Paks te s pilnas — daudz bērnu bus 28; tukšas

trūkums 28.

Pārdod kaut ko — trūkums 27, 55; lupatas — nave

ļoti mīļam cilvēkam 16.

Par upi pariet —
labums 20.

Pārdzīvot lielu nelaimi — laime 11.

Pārpeldēt upi — nodoms izpildīsies 21c.

Pātaga — nepatikšanas ģimenē 16, apvainojums 21c,

27, U; īsa — nabadzība 27; resna — gods 27; tieva —

negods 27.

Pātagu pīt — kaut kas atriebsies 52, kaimiņi pie-

krāps 28

Pekli lelli) redzēt — peklē tiksi 13. t'.

Pelavas — tukšas valodas dzirdēsi 50

Peldēt — briesmas sa, raudāt 16.

Peldēties — alu dzert 21c, piedzerties 27, 32a, sirds

mieru atgūt 32b, godības 34, saslimsi 50, veselība 53,

iedzeršana 50a, 54: aukstā ūdenī — ilgs mūžs 24: duļķaina

ūdenī — tava dzīve tiks traucēta 13, slikta dzīve 21e,
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atgadīsies kautkas nepatīkams 28; netīrā ūdenī — slimība,

nepatikšanas 25a, 27; skaidrā ūdenī — laba dzīve 21e, at-

gadīsies kautkas patīkams 28, veselība 57; tīrā ūdenī —

labi 34; tumšā ūdeni nepatikšanas 34; un slīkt — slimība

5, pārdzīvosi lielas bēdas 52; uz sauszemes —-veltīgs darbs

41.

Pele — prieks 27.

Peles — nelūgti viesi 2, sa, 14, 46, 47, F, zaglis 17,

24b, 48e, M, nemiers 27, lipīga slimība 28, 43, sastapšanās

ar blēžiem un laupītājiem 34, viltība 34, 37, bēgsi no ienaid-

nieka 50, rūpes 57; sist — uzbruks nelaime 32.

Peli nosist -— sprāgst govs 20, slimība 24.

Pelni — pievilties 10, drūma dzīve 19, bēdas mīlestībā

47; ar kvēlošām oglēm — laimīga dzīve 14; balti — prieks

37; izdzisuši — dzīvē ļoti grūti klāsies 14.

Pelnus rušināt — izdarīt nedarbus 27.

Perēklis — kazas 46; izjaukts — kazas izjūk 46.

Pestītājs lielas neizsakāmas ciešanas 14; pie kru-

sta — lielas sirdssāpes 34.

Pēdas smiltis vai sniega — ienaidnieki uzmana 24b.

Pērkons — bāriens 14, 50, laime un bagātība 16,

barga valdība 20, bāršanās 21, paziņos prieka vēsti 32, ģi-

menes naids 37, nepatikšanas, lamāšanās 25a, dabūt rājienu

no tēva 41; ar lietu — negaidīta satikšanās ar mīļāko 52;

ar zibeni — strīds 27; bargs — būs lamāšanās 13, nesaska-

ņas 27; bez lietus ■— prieks 27; rūc — bāršanās 23, 34, 56;

sper — dāvana 21b; tuvu — nepatikšanas 27.

Pērkona negaiss — mājā strīds 24b, nesaskaņas ģi-

menē 34, skandāls 42, nepatikšanas un bāriens no saimnieka

42; rūkšana — nepatikšanas 3b; spēriens — zaudējums 21c.

Pērles — nabags kļūsi 13, asaras 21c, 47; lielas —

viesībās ielūgums 34; sarkanas ■— mīlestība 37; skaistas,

greznas — bagātība 37; zaļas — uzticīgu draugu iemantot

37.

Pils-— uzticība, labklājība 47.

Pilsdrupas — posts 21a.

Pilsēta staigāt — jauna vieta sagaidāma 53.
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Pilsētu redzēt — jauna dzīves vieta sa, bagāts kļūsi

21c.

Piparus ēst — dusmas 52.

Pirkstainus cimdus redzēt — precinieki brauks

24b.

Pi r k St U nocirst — nelaime 21a.

Pirts — ienaidnieks 2, gaidāma nelaime 3b, šķīstība

sa.

Pirti kurināt — naidā savest 21c.

Pirtī būt — savu sirdi citam izkratīt 32b, negods 46,

tiksi aprunāts 46a; mazgāties — nepatikšanas 21c, slimība

24, 24b, 28, 36, viegla dzīve 36; mazgāties tīrā ūdenī•— laba

dzīve 22; mazgāties netīrā ūdenī — slikta dzīve 22; pērties
— pļāpas 18a, aprunātam tikt 21, 24a, 25a, kauns 21c, ne-

gods, strīdus 25, lielas nepatikšanas 27, slimība 28, 35, 52a,

53; raganas un spoki —atklāta kauna darīšana 41.

Pistole — neapdomība sa.

Pīles — ķildas 2, 16a, nepatikšanas 14, 25, 46, kla-

6as 16; ķert -— iegūs jaunu draugu 28; peld — cilvēki ap-

runās 24b, 52.

Pīļu gaļu ēst — godības gaidāmas 41.

Pīpe — veselība 24b.

Pīpēt — migla būs 21c.

Pīrāgu ēst — nepatikšanās iekulties 47.

Pīrāgus cept — aprunās 21.

Piederīgais baltās drēbēs — slimība 42; kas miris,

prasa kādu lietu -— mirs kāds no ģimenes 33.

Piedurknes — gods F, bagātība 47.

Piedzerti es — muļķības izdarīt 46b.

Piedzēries vīrietis — slimība 16.

Piedzērušam būt — bēdas, negods 25, slimība 46.

Piedzērušu redzēt — slimība sa, 25, F, lietus 21c,

šim cilvēkam būs lielas nepatikšanas 34.

Piedzērušus vest — satikties ar muļķīgu cilvēku

52.

Pieguļā jāt — atpūta 24, M; jāt ar baltu zirgu —

braukt kāzās vai krustībās 24b; jāt ar melnu zirgu — braukt

bērēs 24b; ugunskuru dedzināt — paliks vēsāks laiks 24b.
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Piena rauši — pļāpas 47 M.

Piens — dzīve bez rūpēm 50.

Pienu dabūt — govīm labums 20; dzert -— atgriezīsies

veselība 1, 3b, stipra veselība 2, sa, 16, 25, 27, 28, 37, 41,

47, satikt vecu paziņu 24b, uzcelsies no slimības 32; (skābu)

ēst -— nepatikšanas 52 M; izgāzt — zaudējumi 2; kāst —

bārienu dabūt 50: otram dot — govīm sliktums 20; slaukt

— laime 2, 53.

Piešus redzēt — gods sa.

Plaušas — nekas labs 24b.

Plācenis — rētas sa, pļāpas 34.

P lāceni ēst — pļāpas 24b, 37.

P 1 ā c c ņ i negaidi — nelaimē tiksi 13.

Plikam būt — tevi apmelos, apvainos 21c, 50a, kauns

27, nabadzība 32, zaudējums 34.

Plikam skriet pa kāpostu dārzu — dārzā nokaltis

visi augļi 53.

Pliku cilvēku redzēt — nebūs labi 34, bēdas 47.

Pliķus dabūt — apvainos 9.

Plosts — šaubīga mīlestība 47.

Plūdus redzēt — laime 57.

Plūmes — slimība 10, 50a; ēst — laba veselība 16,

žēlabas 34, bēdas 52; lasīt — nepatikšanas, asaras 47, asaras

un sēras 53; dzeltenās — viltīgi draugi 2; melnās — slimība

10; sarkanās — prieks 2; zilās — asaras 2.

Pļaujas laiks — svētīgs darbs tiks padarīts 55.

Pļaut labību — trūkumu ciest 34; miežu lauku —

bagātība 23, 34.

Pļāvēju redzēt — bailes no nāves sa.

Pļāvējus pļaujot redzēt — laime, svētība 47.

Pļava skaista — dzīvē labi ies 34; zaļa — iemīlēties 9.

Pods — trūkums sa, nodoms izdosies 24b; pilns —

laba iztikšana 47 F; tukšs — nabadzība 47; //: uguns — kā-

zas 241). viesības 54.

Pogas — nauda sa, 46, 47; dzeltenas — slimība 13.

Krekla pogas — liekulība 27.

P o g a s lielas —- bagātība 27; noraut — kaut ko apvai-



123

not 27: pirkt — ieņēmumi 41; piesilt — laime 10; zilas —

naids 55.

Policija — nelaime 34, 37, rūpes 21a.

Policistus redzēt — ugunsgrēks 24b.

Precēties — nave 21a, rūpes 27, tevi slimība ..ap-

precēs" 46b, pārmaiņas dzīvē 57.

Precinieki — nelaime 32.

Priecāties — raudat 25a.

Priede nolauzta — kads radinieks mirs 25; zaļa —

pastāvīga mīlestība 52.

Priekšauts — dāvanas 24b; jauns — jaunu darbu

dabūt 53.

Priekšautu atrast — labs darbs 52; lāpīt — rūpē-

sies par nākotni 53.

Pudeles mazgāt — kļūsi tirgotājs 21c

Pudeli sadauzīt — pazaudēt savu laimi 52.

Puiku auklēt — prieks 34, laime 50a.

P v i s i apskaut un skūpstīt — slimosi 24b.

Puisis apprecas ar neglītu, kroplīgu meitu — būs

vesels un spēcīgs 14; ar skaistu, slaidu meitu — slimība būs

klāt 14; pakaļ dzenas — saslimt 21.

Puķes — skumjas 3b, 50a, varonība sa, nelaime 16,

satikties ar draugiem 21c, bēdas 34, prieks 35a, 47, 53; ap-

kārt mājai — jauna ziņa 24; aplauztas, meitai redzēt — mī-

ļākais mirs 50; applūktas, puisim redzēt — mīļākā mirs 50;

ar tām pušķoties — slimība 24b, 50a; baltas — prieks 21c,

laime 24, jautra dzīve 25a, izredzētais godīgs cilvēks 25;

dāvināt kādam
— izdarīt labu pakalpojumu 25; dzeltenas —

kaunā krist 55; izraut — laimi izpostīt 21a; laistīt — bēdas

10, 21a, U, laime 16; novītušas — labas atmiņas 16, nāve

21a, sieviete mirs 25, skumīga nākotne 32, slimība 34, 37;

pīt vainagā — kāzas 10, 27, 55, 1"; pasniegt — nepatikšanas

18a; plūkt — prieks 5, zaudējumi 25, skumjas 27, dāvanas

saņemt 28, kāzas 32, jāmirst 34, 37, sagādāt citiem prieku

53; pušķos siet — kāzas 5, braukt krustības vai kāzās 52;

raibas — slimība 27, draugs pievils 55: raut ar saknēm —

tuvinieks mirs 35; saņemt — pārsteigums 25, 46; sarkanas

— ciešanas 21c. asaras 24, atklās kāds mīlestību 25, 46, lai-



124

miga mīlestība 55; sarkanas plūkt —slepkavība 19; skaistas

plakt lielā godā būt 21c; stādīt — vēlēšanās piepildīsies

28, jauka dzīve 47; zilas — līgavainis uzticīgs 25, kļūs tēvs

vai māte 35; ziedošas — laime un ilgs mūžs 50, sirdssāpes

35; ziedu noplūkt — kāds bērns mirst 34.

Puķu dobe — kapu rakt 53; vainags — galvas sāpes

25a.

Pulkstenis — kārtība darbā sa, iepazīšanās 16,

steidzīgas darīšanas 19; ejot apstājas — mirs cilvēki 14,

tuvinieka nāve 28, 50a; nokrīt — miršana 34; zelta — čak-

lība 24b.

Pulksteni ar ķēdi redzēt sievietei grūtniecības stā-

voklī — būs dēls 16; bez ķēdes redzēt sievietei grūtniecības

stāvoklī — būs meita 16.

Pulveris — dusmas 5a

P v m p ii r i — prieks, panākumi 47

Pupas — laime 2, sa, jautrība 10, 27, U, asaras 22,

24, 46a, 57, ķildas 36, 57; dīgstošas — krustības 50; ēst —

mirs kāds 11, asaras 21b, 24b, 50a, apvainojums 46, strīdus

52; lasīt — asaras 11, 41; pļaut — ķildas pašu mājās 52;

šķīt — rūpes par nākotni 17.

Purva brist — ar nepatikšanām grūtu dzīvi dzīvot 22;

staigāt — lielas skumjas 21c.

Purvs — nepatikšanas 2; nepārejams — grūta sli

mība un nāve 24b.

Putni — laime 10, 17, 55, vēstule 21c, ļoti labi 41,

jaunas ziņas 43, 50a; ligzdā — ienākums 34, 37; melni (vār-

nas, kovārņi, kraukļi) — sliktas ziņas 36; perēklī — kāds

ģimenē mirs 24b; sveši — sveši cilvēki 27.

Putns aizbēg — pazudis vēstule 21c; ieskrien loga —

nelaime 21c, 24; uzlaižas uz loga — jaunas ziņas 25.

Putnu bars — ļaudis ies uz kapsētu 50, uzbrukums

57; gūstīt — saņemsi vēstuli 39; ielaižamies mājās redzēt —

saņemt vēstuli 57; lidojot redzēt — vēstule 28, 34, karš 34,

jaunas ziņas 36, 47; ligzda ar olām — māju miers 17; ligzda

jauna un skaista — jauna, labāka dzīve 34; ligzda veča un

caura — nabadzība 34; noķert — priecīga vēstule 21d, pa-

zaudēt kaut ko 24, dāvanas saņemt 32; nosist — izbēgt no ne-
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laimes 21c, 24; plukt — dzīvošana uz cita rēķina 54; vārīt —

rūpes, nepatikšanas 47.

Putnus barot — darbs 25, dāvanas 50, jaunas ziņas

53; ķer — nepatikšanas 21, saņemt vēstuli 21c, 34, nodoms

nepiepildīsies 54; šaut — sievietei pakaļ dzīties 47.

Putraimi — bagātība 2, 3b, sa, F.

Putraimu s vārīt — pļāpas 34, 37.

Putru strēbt — vāja pārtika 1, 27, miers sa, uzbruks

trūkums 32, raizes 34, 37, jāpārcieš nepatikšanas 42; karstu

strēbt — zaudējumus izdarīt 41, tevi apmelos 50; vārīt —

laime saimniecībā 1, U, uzlabosies saimniecība 3b, iemīlē-

ties 19, naids 27, labklājība 34, 37.

Pūce — nelaime sa, 10, 19, 27, 47; brēc — bēres 27,

U; lido — miršanas gadijums 43.

P v p c d i atrast — cerības nepiepildīsies 24b.

Pūpolus plukt — bagāta nākoša vasara 24b, 54; re-

dzēt — nelaimīga mīlestība 16.

R

Radu redzēt — gaidi viesus 13; daudz — lielas ne-

patikšanas 27.

Rados būt — nepatikšanas 55.

Radus redzēt — viesi gaidāmi 41.

Ragana — nelaime sa.

Ragavas — ceļojums 2, sa, tais ceļš 3b, mazs ceļo-

jums 47.

Ragavas braukt — nodoms nepiepildīsies 41, laime

nav tālu 43.

Ragi — briesmas draud sa, 47.

Rakņāties pa grabažām — veltīgs darbs 41.

Rakstīt — uzslava 24b, slepena mīlestība 47, soli-

juins 54.

Rakt grāvi — grūta slimība 34; kapu — nāve 34; kar-

tupeļus — sagaidāmas bēres 34: zemi — nepatikšanas un

slimība 16, bērēs iesi 50.

R asa — asaras sa, 47.

Rasa bradāt — asaras 5, 17, M; stauet —.asaraina

dzīve 50.
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Raudāt — smieties 3b, 20, 21, 21b, 25a, laime 5, 17,

34, 37, prieki 4, sa, 16, 19, 27, 35a, 34, 41, 46, 50, mazi

prieki 16a, nebūs jāraud 21c, lietus 32, 34, 41, alus dzeršana

46a, priecīga vēsts 50.

Raudat stipri — nepatikšanas 55

Raudam citus redzēt — dāvanas sa, prieks 17, 22,

nepatikšanas 27.

Raušus cept — viesības 16a; ēst — viesības sa, 53, F.

Ravēt magones — saņemsi daudz naudas 50.

Rati — ceļojums 47, 55, F; dārgi — turība 27; melni

— bēres 14, 19, 25; salūzuši — darba kavēkļi 5; skaisti, spī-

doši — gods 47, F.

No ratiem izkrist — pazemošana citu priekšā 36;

izkrist braucot — tev dzīvē vienmēr un visur ir tikai ne-

veiksmes un caurkrišana 22.

Ratos braukt — dzīve uz priekšu tikt 9, gods 55.

Ratus smērēt — ceļš 27, labs ceļš 37.

Rāceņu lauks — manta 1, 3b, iegūt daudz mantas

27, U.

Rāceņus ēst meitai — paliksi vecmeitās 50; maukt

— bagātam kļūt 55; raut — vātis 21c; stādīt vai rakt — bē-

res 35.

Rāpot pa grīdu — saslimsi 50.

Redeles — darbu pazaudēt 5a

Reņģes — tukšums 9.

Resnam but — bagātība 41; palikt — laime darbos 27.

Resnu cilvēku redzēt — darīšana ar viltnieku 32; sie-

vieti redzēt — nepatikšanas 50.

Re ķ i n a t un neizreķinat — krāpšana 41.

Rija — grūti darbi 1, 10, apmelot 19: jauna — bagā-

tība 13, turība 27; sagāzusies — posts 27; veca — nabadzība

13, 27.

Rija but — apmelos tevi 50, grūti darbi bus jāpār-

var 55.

Ritenis — prieks, svabadība 47.

Rīkot dzīres, godības — lielu godu piedzīvot 57.

Rīkste — saņemt tiesas pavesti 16a; bez zariem —

lopiem uznāks sērga 24b.
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Rīkstes griezt — ciemos braukšana 50.

Rīts apmācies — skumjas 27; skaidrs un saulains —

laimīga mīlestība 55.

Rieksti — asaras 3b, 36, 57, veselība 16a, necerēta

laime 17, laime 32a, veselība 47, nepatikšanas 54.

Riekstot — labi laiki 41

Riekstu daudz salasītu — laba iztikšana 55; čau-

malas slaucīt — izputēt 53.

Riekstus ēst — zobu sāpes 34, 37, asaras 34, 37,

šķēršļi darbā 46; kokā redzēt — būs labāka dzīve 55; lasīt

— būs nauda 26, rūpes 28, uzvarēt ienaidnieku 32; pārkost

— raizes uzvarēt sa; raut — rūpes par nākotni sa; šķīt —

raudāt 27.

Robežas ment — ieturēsi kartību paša mājā 54.

Rokas — labi draugi sa, 47, F; asiņainas — satikties

ar radiem 25; mazgāt — raizes beigsies 10, 41; nosmērēt —

darbā nepatikšanas 52.

Roka iegriezt — apvainot savu draugu sa, zaudējums

27, 52, rados kāds mirs 50.

Roku izmežģīt — ceļa pārsteigums 52; sniegt (sveici-

nāties) — mīlestība līdz kapam 16a.

Ronis — bagātība 1.

Rozes — prieki sa, mīlestība 46; baltas — sirdssāpes

16, laime 21c, uzticīga, padevīga mīlestība 32, prieki 50, lai-

me mīlestībā 57; dažādās krāsās — asaras 10; dāvināt —

iemīlēties 52; ost — prieki 41; pasniegt — nepatikšanas 35;

plūkt — dāvanas saņemt sa, ātra iemīlēšanās 28; pumpurs

— jaunava 47; sarkanas — mīlestība 5, 24b, 47, sirdssāpes

16, kaislība mīlestība 19, ciešanas 21c, asinsizliešana 50,

laime mīlestībā 57; savītušas — meitas mirs 50; ziedošas —

laime 27.

Rozi piespraustu redzēt — tanī vieta uzaugs augo

nis 21.

Rožu krūma stāvēt — tevi apdraud ienaidnieks 21c

pušķus siet — kāzas 5, 41.

Rubļus skaitīt — skops paliksi 13.

Rudens un lapas krīt —nākoša gada daudzi nomirs

25a.
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Rudzi — laba raža 3b, labklājība 10, 27; vārpas —

labi 21b.

Rudzu lauks — laba raža 23, 34, bagātība 46, laba

dzīve 55; lauks ar tukšām vārpām — bads 1, 41; puķes —

nevainīgs prieks 16; puķes plūkt — nelaime 54; puķu vai-

nagu vīt — skūpstīties 24b: stati — kāda vīrieša nāves ziņu

dzirdēt 51; vārpas — bagātība 47; vārpas noplūktas — mirs

saimnieku dēli 50.

Rudzus kult un bērt maisā — mirs kāds no pie-

derīgiem 14; p\aut — slimība 17, M, mironis 21, labklājība

32, miršanas gadijums 43, gods 47, lieli ienākumi 54. nepa-

tikšanas 57; sēt — svētība dzīvē 16.

Rugāji — nabadzība 2, 47, F, posts sa, maizes tru

kums 10, trūkums 25.

Rugājos lopus ganīt — nepatīkams darbs 24b.

Rullis — prieks 13.

R v mb a — nepatikšanas 47.

Runāt ar vecu cilvēku — kaut kas labs nāks materiālā

ziņā 21c; ar žīdu — naudu izdot 21c.

Runcis — sastapties ar ienaidniekiem 27; ķer peles

— draugs atņems mīļāko 24b, greizsirdība 54; nāk — pre-

cinieks 47; ņaud — krustības 27.

Runga — savaldīt prieku sa, bēdas 10, sagaidi pē-

rienu 13, strīds 17, 47.

Runkuļi — labi laiki sa, F; bez lakstiem — bada

laiki paredzami 50.

Runu turēt — savu slavu pamazināt 41.

Rupju linu kreklu valkāt — labs darbs 24b.

R v p m a i z i ēst — bagātība 24b.

Rupucis — vecpuisī iemīlēties 41.

Rutki — nepatikšanas 27, asaras 47.

R v t k v s ēst — atklāt savu noslēpumu 27, veselība 36,

iekulsies sliktos cilvēkos 53, asaras, pļāpas 54, izturība 57.

Rutkus stādīt — slikta izdošanās 1.
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Saderināšanas — slimība 21c.

Sagšu redzēt delu mātei — dabūt drīzumā vedeklu sa.

Sagūstītam tapt — sirdi citam atdot 41.

Saimniekam but — ķildas 1, 27.

Sakas — ceļojums 1, 10.

Saknes — naids 1; ēst — veselība 1, 10, 55, laime 2;

sapuvušas — ķezas 27; vārīt — prieks 2; vēja izgāztiem ko-

kiem redzēt — tava dzīve nav nostādīta uz drošiem pama-

tiem 24b; zaļas — prieks, laime 55.

Salaulāti es — drauga nave 32, paliksi slims 34.

Salātus ēst — izdošanas 17.

Saldumi — skūpstīšanas 21, pļāpas 50a.

Saldu m v s ēst — saldus mirkļus baudīt 3b, nepa-

tikšanas 17, 35, skūpstīties 19, iemīlēt 21a, rūgtas zāles 54;

redzēt, bet neēst — izvairīsies no nepatikšanām 24b.

Saldu ūdeni dzert
— iemīlēsies 50.

Salmi — iziruši draudzība 17, drīz nokļūsi nepatī-

kamā strīdā 34, draudzība 47, patīkams, bet nevērtīgs iegu-

vums, 50a; gultā — cerības 10; izkaisīti — trūkums un na-

badzība 10, 47, F.

Salmos gulēt — nabadzība 41.

Salmu vezums — sniegs 19.

Salmus likt kaudzē — būs sniegs 16a; nest — gai-

dāms sauss laiks 50; vest — nepatikšanas 27, stipra drau-

dzība, mīļa sirds sagaida 53.

Salna — mīlestība izirs uz mūžu 41.

Salt jaunam puisim — sievas nedabūs 50.

Samirkt lietū slapjam — mirs kāds tuvinieks 23a.

Samtā ģērbties — izsargāties no izšķērdības 55.

Samts — pazemošana 1, 10; zaļš — negaidīta laime

55.

Samtu valkāt — gods 17.

Saplēst drēbes — nepatikšanas 34; lampu — bē-

res 20.

Saplīsusi kleita — zaudējumi 34.
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Saplīsušas drēbes — nabadzība, bēdas 34; kurpes

— nabadzība 34.

Sapni tulkot — cerības piepildīsies 32.

Sapnis — tu paliksi par miega mici 13.

Sapnī raudat — nelaime 11.

Sapņu grāmatu lasīt — cerības pievilsies 1.

Sarunāties ar melniem kungiem — pie tiesas būs

jāiet 21 c; ar nepatīkamu cilvēku — dabūs dzirdēt kaut ko

par bērēm 21b.

Saslimi — slimam veselība 16.

Saslimušu redzēt — miers 27.

Sasveicināties ar pazīstamu — tas draugs bus 16.

Sašautam tapt — vēstuli saņemsi 32.

Satikt jaunu meitu — nelaime 34; sievieti — nesati-

cība ģimenē 16; vecu cilvēku — laime 34.

Sauju kasīt — naudu izdosi 50.

Saule — prieks 2, 34, laime sa, garīgs miers 16, labs

laiks 21, gaiša nākotne 21a, dzird piedzimušu meiteni 35a,

35.

Saule aiz mākoņiem — bēdas sa; aptumšota — karš

32; gaiša — laba nākotne 16; krīt no debesīm — valdnieka

nāve 17, M; noriet — tuvinieka nāve 3b, 14, 25, ķeizars tiks

gāzts no troņa 11, nāve 16a, 19, cerības veltas 17, sieviete

mirs 20, 28, mirs rados 21e, ātri nomirs māte 25a, miršanas

gadijums ģimenē 27, vecāki mirst 33, 34, 50, mirst vecs cil-

vēks 34, nelaimīga dzīve 34, mātes nāve 34, 37, mirsi 34,

46a, mirs ievērojams valdnieks 37, nodoms nepiepildīsies 50;

norietējusi — mirs 11; pusdienas laikā — laba dzīve 3b; spīd

gultā — laime laulībā 2, nepatikšanas 17; spīd pa logu istabā

— piedzims meitene 53; spodra — laime, saticība 54; spoža
— sirdsmiers 32; uzlec — negaidīt laimi 3b, ilgs mūžs, gara

un laba dzīve 16a, panākumi 19, meitene piedzims 28, 34, 47,

iepriecinājums, kāds piedzimst, sākt jaunu nodarbošanos 34,

37, uz kuru pusi saule lec, dzims kāds bērns, laimīga dzīve

34, vēlēšanās piepildīsies 37, laime un prieki nāks 41.

Saule uzlec vakaros -— lielas pārgrozības dzīve 34.

Saule but — ieņemsi augstu amatu 13.

Sausums — aukstums 27.
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Sādža — ciemos but 3b.

Sals — strīdu iepīties 3b, bagātība 46.

Sali est — lieli panākumi 16, nepatikšanas 55; kaisīt

— pārciest grūtu slimību 27.

Sālītas zivis — neprātība 27

Sālīt gaļu — laika maiņa 5.

Sālītu ēdienu ēst — rūpes 50

Sāpes ciest — laba veselība 1, 3b, 13, prieks 55; just
— būsi kāzās 16.

Daudz seģeņu — bagātība 27.

S c s k (i) s — viltīgs cilvēks 24b.

Seskus ķert — zagļus gūstīt 24b

Sevi nošaujot redzēt — saņemt vēstuli 21; sitam re

dzēt — sagaidāma slimība 34; vecās drēbēs redzēt — sāgai
dāmas lielas nepatikšanas 34.

Sev netīru galvu redzēt — negods 34.

Sēklas (rudzu) redzēt — bagātība 55.

Sēnalas — neslava 17, viltus 17, 47.

Sēnes — asaras 3b, nauda sa, 8, rūpes 16, rados bē-

res 34, būs jācilā miroņa drēbes 37, nepatikšanas, nepatīka-

mas ziņas 50, lietus 50b; lasīt — prieks sa, naudu izdot 21c,

bēres 34, naids 35, raudāšana 50, laba veselība 53; lasīt un

likt kurvī — nāve nāk no kāda nelaimes gadijuma 34;

lasīt jaunas — mirs jauns 34; lasīt mazas — jaunu ļaužu

(mazu bērnu) bēres 34; lasīt vecas — mirs veci 34; lauzt —

bēres 27, dabūt naudu 34, miršana 47, 48c; lielas — mirs

veci cilvēki 34; lielas, vecas, tārpainas — skandāls ar lielām

nepatikšanām 7a; mazas — maza nepatikšana 7a; sālīt — ne-

patikšanas 47; vārīt — grūta slimība 53.

Sēņot — nepatikšanas piedzīvot 3b, nelaime 19, mirt

21, trūkums 24b.

Sērot — bus bēres 55.

Sēt — bagātība sa, labi darbu panākumi 27, labas ce-

rības 34, 37, laimīga nākotne 55; labu sēklu — labus darbus

darīt 3a; sliktu sēklu — nepatiesas baumas izplatīt 3a.

Seta apkrauta drēbēm — mironis 21.

Sētai pāri kāpt — aizliegta mīlestība 9.
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Sētu jaunu celt — kāzas 27; noplēst — liels zaudējums

27; taisīt — ātras kāzas 241), ģimenes locekļu skaits pavai-

rosies 54.

Sērkociņi — lielas dusmas 16.

Sija ielust — bēres 18a; uz krāsns pārlūst — kads

mirs 26.

S i ja t labību vai miltus — izdosies kada drauga pār-

baudīšana 27.

S i k s n a, ar to apjozties — laba veselība 53.

Sile pilna — bagātība, bezrūpība 47; tukša — trū-

kums 47.

S i ļ ķ c s est — slimība 3b, viesības 19, bus kustoņu ba-

gātība 53.

Sinepes — nepatikšanas piedzīvot 53; est — trū-

kums 1.

Sirma m palikt — palikt bagātam 21, panākumi darbā

47.

Sirma zirga braukt — laba dzīve 21.

Sirmgalvis — bagātība 24b.

Sirmi mati — gods 34.

Sitam sevi redzēt — slimība 37.

Sist kaut ko — gaidāmas bēres 3b; kādu — tas būs

slims 34, negaidīts ciemiņš 46, 50a; ar nūju — darīšanas ar

pļāpīgām sievietēm 27; čūsku — slavu iegūt 34; kādu no sa-

vējiem — tuvs radinieks atgriezīsies no svešuma 3a; svešus

cilvēkus — nāks sveša valdība valstī 3a.

Sivēna gaļu est — tiesāšanas 24b

Sivēni-— laime 25b; balti — lieli prieki 53; mazi —

skauģi 9.

Sivēns — labi 25, tiesa 47; kviec — zaudējums 53

melns — nepatikšanas 53.

Sivēnus barot — ķildas, rūpēsies par bērniem 24b.

ķildošanās 52.

Sīpoli — ļauni cilvēki 16, asaras 16a, 25, 46, 47, sa-

stapšanās ar cilvēkiem 27; sapuvuši — izdarīt muļķības 27.

Sīpolu daudz
— dzīve sarugtinasies 53; maz — labs

pārsteigums 27; maiss — muļķus nelaid savās mājās 53.
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Sīpolus est — sērošanas 20, asaras 24b, 41, skum-

jas, tiksi aprunāts 53, prieks 54.

Sirds — iemantot uzticību sa.

Sienu izklāt ar melnam dranam — laulāta drauga

nāve 32.

Siena kaudze — nepatikšanas 47.

Siena liels krājums — sagaidāms daudz sniega 22.

Siens — mantu iekrāt sa, nelaime 24b, 47, pļāpas

25a, strīds 35a, sniegs 52a.

Sienu ārdīt — labas ziņas 41; grābt — iegūt mantu

2, 3b, sniegs 34, 53; pļaut — laba dzīve sa, nepatīkams
darbs 10, rūpes 24b, sniegs 35; pļaut un kaltēt — laba iz-

tikšana un laba gādāšana par nākotni 53; vākt — vējš ar

sniegu 34, 37; nest — gaidāms sniegs vai lietus 20, 34, 37;

vest — sniegs 21, 34, 56, 57; vest vai kraut — lietus 27.

Vasara darboties ar sienu (pļaut, žāvēt, vest kaudze,

mest) — lietus 36.

Ziema darboties ar sienu (plest no strēķa, nest lo-

piem, vest mājās) — sniegs 36.

Sieru est — veselība sa, 10, 27, F; siet — viru ie-

mantot 21c.

Siets — nepatikšanas 47

Sieva — pļāpas 3a, svētība sa.

Sievu bučot — peļņa 10.

Sievas — slimība 21.

Sieviete — slimība 19, 32a, 22, nepatiesas baumas

46; guļ — apprecēties 19; kaila — kāds aprunās 29; melnā

garā kleitā — bēres 21c; nobučo — slimība 18a, 25; pelēkā

apģērbā — nāve 54; skaista — laime mīlestībā 16.

Sievieti bučot — slimot 21a, zobu sāpes 34; dzīvu

griež — pazaudēt kādu locekli 23.

Skaidas — bēres 37, slimība, nāve 47, ar uguni

apieties prātīgi 53, asaras 57; lasīt — saņemt naudu 21, ne-

izbēgama nabadzība 37; nest — nauda 27.

Skaidrs gaiss — darbi labi izdosies 53: ūdens

iedzeršana 34, veselība 50, prieks 53.

Skaista, jauna putnu ligzda — labāka dzīve 34.

Skaistas pļavas — dzīvē ies labi 34.
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Skaists rudzu lauks — auglīgs gads 21c.

Skaistule — tevi piekrāps 34, 37.

Skaistuli bučot — piekrāpšanās 34.

Skalus plēst — melot 21c.

Skābenes — nepatikšanas 47.

Skelets — nāve, karš 57.

Skolotajam but — nepatikšanas 41
r

amata lielas

rūpes 53.

Skolotājs — nepatikšanas 24b.

Skolā būt — jaunas ziņas 41.

Skolu redzēt — laime 53.

Skrandainam bērnam dāvanas dot — bagātība

24b.

Skrandainu übagu redzēt — laime 24b.

Skriet — panākt un izvest kādu darbu 27, izbēgsi

no nelaimes 50; pa ceļu — nogurt darbā 53; pa gaisu —

vējputenis 41, panākumi 50a, jaunas ziņas dabūt 53; no

kalna lejā — augstprātība zudīs 53; un nevarēt paskriet —

dzīvē uz priekšu netiek 34, neizdošanās 54.

Skrīveris — neielaisties ar tiesāšanām 53.

Skroderis — viltīgs cilvēks 21c, nabadzība 34, ci-

tus aprunās un piekrāps 53; šuj — nepatikšanas 21a; pie

la pasūtīt apģērbu — dabūsi dusmoties 53.

Skropstas noiet — vēstuli saņemt 50.

Skrūves — nepatikšanas 53.

Skrūvēt dēļus kopa — centīsies pec gara pacelša-

nas 53.

S k v dras — darbs 5, daudz darba 9, veiksmes darbā

14, kāda darīšana nokārtosies ļoti ātri 27, darba mīlestība

34, 37, čakls cilvēks 46, atbildīgs darbs 50, slinkumu atme-

tis un pievērties darbam 53.

Skudras uz galvas — nāves ziņas 47.

Skudru daudz — ienaidnieki 27; pūznis — darbs

14; pūznī iestigt — lielas ķezas un ķildas 53, F; redzēt jau-

nam puisim — čakla līgava 50.

Skujas — bēres, svētki 47, bēdīgas dienas 53.

Skujas kaisīt — bēres 53.
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Skurstenis gāžas — nave 34, 37; sabrūk — mirst

saimnieks 20.

Skūpstīties — ~mīksts" laiks 11, nepatikšanas 11,

41, sāpēs lūpas 21, 52, slimība 21a, 24a, 46, 46a, saslimsi

46b; ar sievieti — labi klāsies 50; ar vīrieti — slimība 21a,

33, nepatikšanas vīrieša dēļ 50.

Skūpstīt bērnu — veselība 50; līgavu — mīlestība

nepastāvēs 32; lielu cilvēku — iznāks nepatikšanas ar to

cilvēku 50; lūpas — sāpēs lūpas 24; mironi — paliksi slims

34; vecākus — mūžs būs laimīgs 53.

Skūpsts — viltīgs draugs 16.

Skūties — nabagam palikt 21.

Slaucīt istabu un istabas lietas — drīz kāzas svi-

nēt 53.

Slaukt govis — saņems ziņu 21a, laime 53.

Slazdi — darīšanas ar ļauniem cilvēkiem 50.

Slāpes dzesināt — priekus piedzīvot 10.

Slepkava — nelaime 53.

Slimam but — nesaprašanas mājas 16.

Slimot ar ūdens kaiti — nave ar ilgam mokām 21b.

Slimnieks nomirst — izveseļosies 24; nosit zvēru

— izveseļosies 24.

Slimnieku apmeklēt — slimosi pats 54.

Slīkonis — izbailes 27, izmisuma krist 32, laika

maiņa 41, būs slikts laiks 50a, 52.

Slīkt — slimība 14, piedzerties 21, jāuzmanās no kā-

dām briesmām 27, briesmas dzīvībai 34, pārmaiņa 47; ezerā

— tuvojas nave 21b; bet izglābties — no nepatikšanām iz-

glābs 21e.

Sliekas — nepatikšanas 53.

Slota — kauns 16, labāka dzīve 21a, ķildas 34, 47,

53, strīds 46.

Slotas zari — jāizvācas no šis mājas; saplūkāt —

zādzības 41.

Slūžas — plūdi gaidāmi tuvēja apkārtne 53.

Smeret kaut ko
— dzīvi pavieglinat 53; ratus — labs

ceļš 34.

Pa smilšainu ceļu iet — bēres 32b.
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Smiltis — sēras 5, dzīve stāv uz nedrošiem pama-

tiem 53.

Smilšu čupa — bēres 24b, mirsi pats vai tuvs cil-

vēks 54.

Smieties — asaras 5, būs jāraud 20, 34, 37.

Smiešanos dzirdēt — tapsi izsmiets 49.

Sniega klajums — jauna dzīve 50a.

Sniegs — izirst cerības 34, prieki sa, grūtības 16,

izpalīdzēt 21c, omulība 34, 37, laba ziņa 46a, prieks, līksmī-

ba 53; krīt — tukšas valodas 41, nākošā vasarā ievāks

daudz siena 53; krīt naktī — lopi nīkst, sprāgst 3b; no rīta

— jauni cilvēki mirs 3b; pēcpusdienā — veci cilvēki mirs

3b; kūst — kā laime ir nākusi, tā gājusi 53.

Pa sniegu bradāt — jaunas ziņas dzirdēt 53.

Pa sniegu iet — starp aukstiem cilvēkiem 23.

Sodrēji cm nosmērēties — bēdas 25.

Spainis — prieks 47, apmierināšanās 53.

Spaini nest — gods 34, 37.

Spalva izkrīt no vistas — neielaisties ar vieglprātī-

gām sievietēm 53;

Spalvas baltas — gods 53; melnas — nelaime 53.

Spārni — liels gods 24b.

Speķi est — muļķības izdarīt 53.

Speķis — slimība 3a; liess — nabadzība 53; trekns

— laba mājas būšana 53.

Spēlēt — asaras 24; ērģeles — nāve 34; kārtis —

izšķērdība 54; uz instrumenta — skumjas 16a; uz naudu —

paviegli draugi 24b; vijoli — ballē dejosi 53.

Spēlmanis — dzīres gaidāmas 53.

Spilvens — gļēvulība darbos 53; ciets — nezaudēt

dūšu, gan ies labi 53.

Spļaudīties — ķildas 9.

Spogulis — ģimenes pieaugums 16, nave 16a.

Spoguli skatīties — dzīves vietu mainīt 3b, jaunu

cilvēku satikt 21, slimība 21c, 41.

Spoki — saslimt 53.

Pa mazam durvtiņam staigāt — grūta dzīve 21.

Pa vecām mājām staigāt — ies slikti 34.
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Redzēt sevi stāvoklī — dāvanu saņemt 16.

Sudmalas — vējš 34.

Sudmalu akmens salauzts — nelaime 53.

Sudr a b s — darīšana ar sliktu cilvēku 16, laimīga

izdošanās 24b.

Suni glaudīt — laime 24b, salabsi ar ienaidnieku 50;

nosist — ienaidnieku uzvarēt 35; rīdīt — ienaids 53.

Jaunai sievai turēt klēpi suni — piedzims puisēns 14.

Suns — ienaidnieks 19, ļauns cilvēks 21a, 37, 50a, da-

rīšana ar viltīgu, ķildīgu cilvēku 34, jauns draugs 37, labs

draugs 46, jāsargās no ienaidniekiem 50, satikšanās ar ne-

labiem, ļauniem cilvēkiem 50b, jāsargās no ļauniem cilvē-

kiem 53; balts — nepatīkams cilvēks 16, uzticams draugs

25; balts un to pielabināt — laime, miers 53; dzeltens —

precinieks 25a; gaudo — miršanas gadijums 43; glaužas —

viltīgs cilvēks 25; glūnošs — ļauns cilvēks 21c; iekož —

slimība 11, kāds cilvēks sagādās nepatikšanas 18a, būs sa-

stapšanās ar ļauniem cilvēkiem 20, 23a, uzbruks ļauns cil-

vēks 21, grūta slimība 28, ienaidnieks atriebsies 28, satik-

ties ar ļaunu cilvēku 32a, nelaime 34, ienaidnieks ko sliktu

padarīs 35, kāds izdarīs ļaunu 35a, neveiksmes dzīvē 50.

Suns iekož, bet suni nosit — nekādas nelaimes neno-

tiek 34; kauc — uzvara 24b, nabadzība 34; kož — pārestī-

ba 21a, bildinās, tuvas darīšanas 21a, ļauns cilvēks ko iz-

darīs, slimība vai plēšanās ar ienaidnieku 50, ienaidnieks

apvainos 55; labs — viltīgs cilvēks 20, draugs 35a; liels
—

ienaidnieku satikt 3b, ar kādu pieklājīgu cilvēku satikties

53; lunistus ap cilvēku — tiksies ar viltīgu cilvēku 33: ļauns

— slikts draugs 34, 36; melns — briesmas 9, naidnieks 25a,

draugs 27, slikts vīrietis 34, slikts draugs 41; melns iekož —

dāvanu saņemt 21; mīļš — labs draugs 34; nikns — ļauns

cilvēks 2, slikts draugs 34, ienaidnieks 35a, 37, satikties ar

nelabiem cilvēkiem 46b; pinkains — bagātība 34; piesiets

— kāds no piederīgiem piedzīvos lielu nelaimi 14, kāds no

tuviniekiem tiks apcietināts 22, apcietināšana 36; plēš —

rājiens 24; rej jaunavu — precinieki 24, ļaudis aprunās 50;

roku laiza — puisis gribēs noskūpstīt 32; sarkans — ļauns

cilvēks 25, ienaidnieks 27, slikta sieviete 34, viltīgs draugs
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46, nodoms neizdosies 53; smuks — bagāts precinieks 25;

traks — bēdas 9; uzbrūk — ļauns cilvēks 21c, 22, ienaid-

nieks 34, 37; svešs uzbrūk — ļauns cilvēks rupji apvainos

21d.

Suņi — slimība 32, darīšanas ar vīriešiem 56, ļau-

nums 57; un kaķi — slikti cilvēki 34; dzenas paka\ —

daudz ienaidnieku 21a; labi — labi cilvēki 2; plēšas — ne-

patikšanas 19, ķildas 53; rej — cilvēki kausies 14; uzbrūk

— ļauni cilvēki 21e.

S v d z c t kadu — veltīgi laiku patērēt 53.

Sūklis — būsi apzagts no ļauna cilvēka 16.

Sūnas — liela laime 27; uz jumta — miršanas gadi

jums 43.

Stabu izrakt — nespēcība 53.

Staigāt bez krekla vai kleitas — kauns 16; pa duļ-

ķotu ūdeni —- sliktums 20; pa mežu — slimība 24.

Stallis — kalpot citiem 53.

Stārķa ligzda — laime 16.

Stārķis — laba ziņa no sen redzēta cilvēka 16. svē-

tīga laulība ar daudz bērniem 53, laulība 57.

Stārķis lido — vēstule 28.

Stelles — godīgs darbs 53; uz tam aužot redzēt —

pūru darināt 53.

Stirna — precības 47, laimīga precība 53, prieks 53

sašauta — drīza nāve 53.

Stipri dziedat — labi 21, bus jāraud 34; liesmojoša

uguns — labs laiks 21.

Stīpas — pārliecīgi resnam tapt 53.

Stīpu liekt — labu draugu satikt 47.

Strazds — apmelošana 24b, negaiss sagaidāms 53,

jaunas ziņas 54.

Strādāt vai strādājot redzēt — laba veselība 53.

Striķis — ceļš 14, ceļojums 53.

Strīdēties un virsroku dabūt — grūti laiki 24b.

Svārki — darīšanas ar godīgiem cilvēkiem 14; ar

ielāpiem — sargies no meliem 53; jauni — jauna dzīves

vieta 34, dāvanas dabūt 53, dabūt jaunu vietu 53; plāni —
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tev klāsies ļauni 53; sieviešu — saticība laulība 53; veci —

jāpaliek turpat 34; vīriešu — mantojums 53.

Svārku daudz — izsargāties no spītības 53; kabata

— daudz naudas 53; kabatas cauras — zaudējums 53.

Svārkus apģērbt — vietas maiņa 24; izārdīt — dzīvi

izpostīt 53; mazgājot redzēt — apprecēt labu sievu 52; pār-

dot — parādos iekrist 53; šūt -— ceļojums 21c.

Svece izdeg — jāmirst 34; izdziest — nāve ģimenē

19, nāve 38, 32; nodziest — bēres 21b; tumša, degoša —

nikna slimība 53.

Sveci aizdedzināt — iemīlēsies 2, F; dedzināt — sli-

mība 46; iedegt — nāve ,3a, ilgs mūžs 50; izpūst — nāve

ģimenē 33, nāve 41, nomirs kāds no vecākiem 34, nāve 9,

53; nest — nāve 47.

Sveces sadegtas — vedīs pie altāra 24; tauku —
lab-

klājība 53; vaska — ielūgums uz bērēm 53.

Sveicināties — precēties 11.

Sveicināt kadu — ar ienaidniekiem izlīgt 24b, pats

tiksi paaugstināts darbā 54.

Svilpot — strīds 24b, naids ģimene 27, negaiss 54.

Sviest akmeni — dzīve uzlabosies 50.

Sviestā robs — ar lopiem neies labi 26.

Sviests — labi laiki, turība sa.

Sviestu atdot
— lopi nepadosies 26; ēst — veselība

16, kauns 22, 36, iemīlēsies 50; kult — aprunāt 21c, darbs

neveiksies 25.

š

Šaujot dzirdēt pie kādas mājas — tanī maja kads

mirst 6.

Š a v te ne, ar to šaut — pēkšņa ziņa 24b.

Šaut — gaidāms ciemiņš 32a, auksts laiks 34; cilvēku

būs auksts laiks 34; ērgli — izbēgt no nelaimes 34.

Šāvienu dzirdēt — kads jaunums bus 3, jaunas zi-

ņas 6, 22, 32, 34, 37.

Šķaudāt veselība 24b.

Šķēres — piekrāps 21c, strīdēties 41, strīds ģimene

46, ķildas 47; ar tām griezt — ģimenes saites saraut 3a.
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Šķirstā gulēt — tikt labākā dzīvē 21.

Šķirties no vecākiem — saderība 41.

Šķīvi saplēst — tiesas darīšanas 16, labi 24b,

Šķīvji tukši uz galda — nabadzība tuvojas pašu mā-

ja 53; uz galda salikti — būsi viesības 24b.

Šķīvjus mazgāt — dzīres 34, 37.

Šķūnis — bagātība 34; ar labību — bagātība sa, F;

pilns labības — bagātība saimniecībā 53: ar sienu — laba

saimniecība sa, pasakas 47; liels — bagātība 27; mazs —

trūkums 27; pilns — bagātība 27.

Šūpot — garlaicība 27.

Šūpoties — slimība 9, 35, piedzerties 32b.

Šūpu 1 ē s šūpoties -— bēdas 21.

Šūpuli redzēt — labas cerības sa, nepatikšanas 11,

krustības 27, 47; iznest no istabas ārā — bērns mirs 22.

Šūpulī gulēt — slimība 5; mazs bērns — slimnieks

mājās 3a.

Šūt — sāpēs kājas 27, panākumi 54; ar jaunu adatu

— kodes ēdīs drēbi 21; jaunu drēbi — satikties ar ienaid-

niekiem 21c; kreklu — laime mīlestībā 34.

T

Tabaka -— raizes beigsies 53; zied - iemācīsies pī-

pēt vai apprecēsies ar lielu pīpētāju 24b.

Tabaku šņaukt — iesnas 24b, 53.

Tarba — trūkums 17, 47, nabadzība 53.

Tauki — asaras 34, 37.

T a v k v s kausēt — bagātam kļūt 53, 55.

Taurenis — drauga nāve 21b; lido — no kaut kā

jāsargās 3b, vieglprātīga mīļākā (ais) pievils 53: sēd — ne-

patikšanas 3b, nekrist kārdināšanā 53.

Tauriņš — neuzticīgs draugs 54; skrien — mīļāka

aizlidos 17.

Tauriņu ķert — pulēs 27

Tālums — atklātas patiesas ziņas 41.

Tālu m s zaļš — labs darba iznākums 27.
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Tārpi — bēdas 16, nelaime 55; dzīvi — nelaime 27;

beigti — prieks 27.

Tārpu daudz — klizmas 53; nosist — atsvabināties

no nepatikšanām 27, 53; rokās turēt -— nepatikšanas 52.

Tārpus graizīt — ienaidnieku uzvarēt 1, 41

Tāsis dedzināt — mīlestība bus atklāta, bet nepastā-

vīga 24b, nabadzība 24b.

Teātri spelet -— sirdi iekarot 41.

Teātrī būt — patīkams piedzīvojums 55

Te c c le, uz tas trīt —uz kadu darbu sataisīties 53.

Teka šaura — neveiksmes 17, M; pa to iet — kādas

grūtības 27.

Teku uziet — laime mīlestība 2, F.

Teļš — muļķības padarīsi 13, muļķīgi draugi 24b,

kaimiņos drīzas kāzas 53, piedzīvot kaunu 56.

Teļa gaļu est — slimība mīļotam cilvēkam 16.

Teļu bars — mirs mazi bērni 50.

Teteris — medības iet 53.

Tērauds — izturība 10, labi veiksies darba 55.

Tērps balts — prieks 24b, skumjas 50a; jauns —

viesosies pats vai gaidāmi ciemiņi 54; melns — sēras 3b,

24b, 50.

Test kokus — jaunas istabas lietas iegadāties 53.

Tēvocis — nesaticība1.

Te v v mirstam redzēt — sēras 27, 53, 55.

Ties ā būt — jāsargās no ienaidniekiem 16.

Tiesāties -— ķildas ar kaimiņiem 10.

Tiltam pāri braukt — dzīves pārmaiņas 21b, 50a,

mirt 50a; pāri iet — uzvarēt grūtumus 55; pāri iet, ja pāriet

— mērķi sasniegs 25; pāri iet, ja nepāriet — mērķi nesa-

sniegs 25.

Tilts — ceļš un dzīves pārmaiņas 34, šķērslis 47;

jauns — laime 5; nestiprs — nelaime 10; pa to staigāt —

labas attiecības ar tuviniekiem 27, mīļi sadzīvot ar kaimi-

ņiem 53; sabrūk — briesmas 27; salūzis — kavēkļi 17, ne-

laime 41.

Tiltu būvējam redzēt — neizturība 27.
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Tinte — sarakstīšanas sa, nelaime 24b, liekas izdo-

šanas 53; ar to rakstīt — jaunus darbus pieņemt 53; melna

— bēdīgas ziņas 16, skumjas, bēres 54; sarkana — uzticīga

mīlestība 55.

Tinti izliet -— neveiksmes darba 55.

Tirgus — jātaupa nauda sa, slimība 10, 27, pļāpas,

aprunāšana 27, 34, 37, naudas izdevumi 46.

Gada tirgus — nepatikšanas ģimene 13.

Tirgu but — nepatikšanas 2, 3b, lielas izdošanas sa,

53, nesaskaņas ģimenē 55.

Tikla iekrist — nepatikšanas 27.

Tikls — viltība sa; ar zivīm
— laime sa, nauda

pūrs 47; pilns — bagātība 27.

Tiklu aust — paspele 27, bēdīgam but 53; siet

svarīgas darīšanas būs 21c.

Tīrs ūdens — asaras 21c, labas pārmaiņas 53.

Tīra ūdeni iebrist — piedzerties 21; iekrist — labi

24; mazgāties — labi 21; peldēties — veselība 34.

Tīrums — labas cerības 2, plašs darba lauks 54;

atstāts — neveiksmes darbā 57; krusas izpostīts — nelaime

27, 53; pārplūdis — nelaime 57.

Tīrumu art — darbs 27, kaut kas attālāks mirs 34;

ecēt — krusas negaiss 35.

Tll kamolu — garš ceļš 34.

Tītars — nepatikšanas 16, darīšanas ar lielīgu cil-

vēku 46.

Tornis — pēc augstām lietām censties sa.

Toverī mazgāties — nabadzība 50.

Traips kaut kāds — negods 27; uz drēbēm — ne-

gods 55.

Trakot —
izdarīt kādus nedarbus 27.

Traks cilvēks — vētra sa, slimība 27; suns — ienaid-

nieks atriebsies 50.

Trauki — rūpes sa, ciemiņi 46; dārgi — gods 2, F;

koka — neiztikšana 53; pilni — laba dzīve 11; tukši — rū-

pes 2.

Traukus sasist — zaudējums, sa; saplēst — nelaime

19, nesaticīga dzīve 27, 53.



143

Treknas govis — labi gadi 21, bagātība 34.

Treknu gaļu ēst — nepatikšanas 24b.

Trepes pielikt — zādzība 10.

Pa trepēm kāpt — dzīvē sasniegt ko labāku 22,

labāka dzīve 36, dzīvē tikt uz priekšu 50a, 57; nokāpt —

posts 21c, iekļūsi nabadzībā 37; uzkāpt augšā — dzīvē tikt

uz priekšu 21c, celties dzīvē uz priekšu 34, iekļūsi labākā

dzīvē 37.

Trīt nazi — plēšanās uz nebēdu 34.

Troksni dzirdēt — nemiers 27.

Trūkums — prieki 27.

Tuksnesi staigāt — bēdas 53.

Tukša bļoda — tavas cerības bus veltas 50; klēts —

nabadzība 34; muca — nabadzība 50.

Tukšs dārzs — miršana ģimenē 34; galds — trū-

kums 34; katls — tukša, nabadzīga dzīve 11; zārks — gai-

dāma laime 34.

Tukšums — nabadzība 27.

Tulpes — pazemojums 1, 10.

Tulznainas rokas — atbildīgs darbs un laba

peļņa 24b.

Tulznu daudz — liels posts 53.

Tumsa — slimība 5.

Tumsā būt — ļaunums 24b; pazaudēt ceļu —

mirst 21.

Tu m š a kleita — bēdas 34; nauda — nelaime 34; sega

— sēras 50.

Tumši dūmi — lielas nepatikšanas 34; mākoņi —

nelaime 21c.

Tupeles — trūcīgi apavi 53.

Tupeņus ēst — augoņi augs 50.

Turīgam būt — nabadzība 10, 27.

Tutens lutina — sagaidāms kas ļauns 34.

U

Übags — Dievs 21, bagāts paliksi 50.

Übagu dāvanu dot — pretmīlestība 53.
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Uguni degot redzēt — saulains laiks 34; iededzināt

— mīlestību atjaunot 34, mīlestība 41, 50a; izdzēst — laime

10, 13, 34, mīļākās nāve 24b, zaudēt mīļāko 34, laiks būs

lietains 50; kurt — naidā savest 21c, viesi būs 34; redzēt —

mīlestība 5, 21a, karstas jūtas 16, būs liels sals 25, auk-

stums 34, 37.

Ugunī iekrist — nelaime 32, 55; malku mest — pa-

stāvīga mīlestība 24b.

Uguns gaiša — priecīga dzīve 21; izdziest — vecāki

mirst 34, briesmas 41; tumša — skumjas dzīvē 21.

Ugunsgrēks — sals 3, 11, 29, 35a, sals pieņemsies,

iemīlēsies 3a, labs laiks 3b, 50, auksts laiks 8, 11, 20, 19,

21c, 24, 25a, 27, 32b, 35, 37, 41, 56, laika pārmaiņa 16,

28, silts, saulains laiks 21, 24a, labs laiks (vasarā) 32b.

sauss laiks 34, slava vai neslava 34, 37, vējains laiks 35,

strīds 46, zaglis 46b, nepatikšanas 57; ar dūmiem —
nelai-

me 11, 17, nepatikšanas 55; bez dūmiem — laime 11; iz-

dzisis — nāve 27; vasarā — būs karsts laiks 6, 26, 32, 33,

34, 42, 38; ziemā — būs liels sals 6, 26, 32, 33, 34, 38, 42.

Ugunsgrēku dzēst — neslava, par ko daudz bus

jāraud 37.

Ugunskurs — iemīlēties 14, mīlestība 28, saulains

laiks 50; deg — prieks 55; degošs — sals piejemsies 14;

izdzisis — līgava atstās 19, mīlestība izjuks 50, tuviniekos

bēres 55.

Ugunskuru iekurināt — tava dzīve zels un plauks

22.

Upe aizsalusi —
dzīves pārmaiņas 27; dziļa — draud

briesmas 21a, nepārvarami šķēršļi 28, raizes 55; neskaidra

— nelaimes gadijums 27; pārplūdusi ar skaidru ūdeni —

laba dzīve 36; pārplūdusi — kavēkļi nodomam 53; pilna ar

zivīm — bagātība 27, mantā iedzīvoties 53; plata — zau-

dējums 27; plata un dziļa — mantas zaudējums 53; viļņo —

prieks 27.

Upei pari braukt — sasniegums 21c, dzīves vietas

pārmaiņa 33; pāri celties — izveseļoties 50.

Līdz upes vidum aizpeldēt — kads mirs 27.
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Upē iekrist — nelaime, nepatikšanas 21a, 24b, nelai-

mes gadijums 27, slimība 55; skrien zivis — sagaidāma
liela salna 34.

Upi parbrist — tikt pari grūtībām 16, 55; pariet —

uzvarēt ienaidnieku 52.

Utis — nauda 3b, sa, 19, 20, 21a, 21b, 21c, 25a, 25b,

26, 28, 32, 34, 46, 46a, 47, 50, 50a, 53, kauns, 5, dabūt

naudu 21b, 22, 25, 32b, 37, bagātība 24, 30, 27, 35a, sli-

mība 28, saņemsi sīku naudu 50, no nelaimes izbēgt 53;

dabūt —naudu iegūt 53; izsukāt — naudu dabūt 2, sa, 50a;

kaut — naudu izdot 2, 53, izputināsi visu mantu 14, 23a,

beigsies raizes 27, 53, naudu pazaudēs, saņemsi dāvanu 34,

nauda 41; matos — nauda 9.

Utu daudz — daudz naudas 34.

Uzacis apsvilināt — pieķers pie melošanas 50; mel-

nas — negaidīts prieks 55.

Uzbrūk kaut kas — slimība 34.

Uzcelties — labas pārmaiņas 47.

Uzpirksteni nopirkt — saņemt darbu 37.

Uzvalks jauns — ielūgums kāzās 55.

Uzvalku jaunu uzvilkt — jaunu darbu dabūt 3b, 34.

Uzvalks melns — sēras 50; noplīsis — negods 19;

vecs — nelaime 19.

Uzvalku ģērbt — prieks 3b; pirkt —patīkama satik-

šanās 3b.

Uz baznīcu iet — bērēs iet 21.

Uz jumta kāpt — bagāts paliksi 50.

Uz zirga jāt — labi 21, vējains laiks 24.

Ūdens — labi sa, 53, alus dzeršana 21; auksts —

prieki 27; burbuļo — ļaunas valodas h;duļķains — nepa-

tikšanas 19, 46b, 50, asaras 21b, nelaime 23a, sliktas pār-

maiņas 33, trūkums 34, neizārstējama slimība 50, bēdas 53;

dziļš — bailes 27; neskaidrs — bēdīga dzīve sa, klapatas,

briesmas 32; netīrs — dzeršana 21c, piedzerties 24b, zau-

dējumi 28, slimība 34, ļaunums 41; skaidrs — laba dzīve sa,

laime 23a, 32, labi 27, uzvarēs ienaidniekus 28, iedzer-

šana 34, 37, prieki 32, 53, gods 55; tekošs — dzīves pār-
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maiņas 57; tīrs — asaras 21c, labs prieks 21b, laimīga nā-

kotne 24b,labi 41.

Netīra ūdens peļķe — nepatikšanas 19.

Skaidra, stāvoša ūdens krājums — ģimenes miers

57.

Ūdeni dzert — nauda 16, alu dzert 24b, veselība 37,

nelaime 54.

Ar v d c n i laistīties — dzīres būsi 50.

Ūdeni nest — asaras 3b; netīru izliet — izcelsies me-

lošana par tevi 22; smelt — ienākums 34, 37; smelt pie akas

— dabūs naudu vai mantojumu 35; smelt pie akas un, ja

spainis noraujas un noslīkst — mirs tēvs vai māte 22.

Ūdenī brist — nepatikšanas 46b; grimt — briesmas

piedzīvot 10, alus dzeršana 21b, slimosi 50, nepatikšanas 53;

nogrimt — mirs 21e; laime 52; iekrist — pēkšņa slimība 25,

labvēlīga dzīves pārmaiņa 52; iekrist dūņaiņā —■ grūta sli-

mība 24; mazgāties — laba veselība 53; peldēt — ļauns sa-

gaidāms 21b; peldēt aukstā — grūta dzīve 35; peldēt netīrā

slimība 35.

Ūdeņi plaši (ezers, jūra) — darīšanas ar daudz cil-

vēkiem 36.

Ūdens dzirnavas — bagātība 1, 27; kritums — valo-

das 24b, ātras kāzas 52; krūze — veselība 19; plūdi — sa-

viesīga iedzeršana 21d, ļaužu valodas 32, nesaticība 41, ne-

patikšanas ģimenē 53, 55; spaini izliet pie istabas — par ne-

patikšanām raudāt 51; zāle — nepastāvīga dzīve 50.

Ūpis — tevi apmelos 50.

Ūsains cilvēks — tiesa 1.

Ūsas melnas — bēdas 27; nodzīt — kauns 1, 3b.

Ūtrupē būt — bagātība 2.

V

Vabole — patīkams viesis 3b, dzīvosi netīra dzīvoklī

13, skauģi mīlestībā 24b, dāvanas 50.

Vadmala rupja — īgnums 27.

Vadzi redzēt pavasarī — neražīga vasara 50.

Vaga — ievērojams darbs 24b, jauks sējamais laiks

53.



147

Vaidēt vai vaidus dzirdēt — ciešanas, sāpes 55.

Vaigi bali — slimība 13, 32, nave 27; sārti — tevi ap-

runās 50; iekrituši, bāli — slimība 55; sarkani — veselība

13, 27.

Vaigus apsegt — mirs tuvs cilvēks 13.

Vaimanāt — bēdas 13, 27.

Vainags — kāzas 3a, 16, bēres būs 3a, 50, slava

19, godu piedzīvot 35; ar baltām puķēm — sirdsspodrība 53;

ar gaišām puķēm — kāzas 55; galvā — tevi aprunās 1, 41,

53, sāpēs galva 21, uzvara 52; iziris — līgavainis atstās —

28; no mirtēm — kāzas 27; no puķēm — prieks 43; no ro-

zēm — precības 43; no skujām — sēras 43: valkāts — pa-

mudinājums 27; zaļš — laime 27; zelta — redzētājam nāve

21b.

Vainagu pīt -— apprecēsies 21c, 28, cerības piepil-

di sies 32, 53; saņemt — precēt devēju 21.

V a ja vai uzbrūk — slimība 34.

Vakara krēsla — labums 20; zvaigznes — veltīgas

cerības 24b.

Vakars — mūža gals 5a F.; iestājies — mierīga dzī-

ve 41.

Valdnieku redzēt — bus miera laiki 13.

Valgu vīt — bezrūpīga dzīve 53.

Vanags — nelabi draugi 2, sa, precinieks gaidāms

3a, nepatikšanas no drauga 3b, nāve 16a, slikts cilvēks 16,

apprecēties 19, ievainojumi 24b, lielas bēdas, skauģi 24b,

darīšanas ar viltīgiem cilvēkiem 27; gaili nes — dēls aizies

no mājām 3a; mazs — nabadzība 27; vistu ķer — ienaid-

nieki negaidot uzbruks — 24b; vistu nes — meitu tautas

aizvedīs 3a.

Vanagu redzēt jaunai meitai — atbrauks precinieki

50; redzēt precētai sievai — vīrs mirs 50; redzēt puisim —

kāds cits atņems līgavu 50.

Vanna nepilna mazgāties — dabūs nevisai labu vietu

34; pilnā mazgāties — dabūs labu vietu 34.

Varavīksne — sirdsmiers 2, 16a, 50a, F, salabt ar

ienaidnieku 32. auglīgs, bagāts gads 53.
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Varde — droša nāve 16a, viltīgi kaimiņi 16, pļāpīga

viešņa, lietus būs 50.

Varde (zaļā) — laika pārmaiņas 25, kļūdas, nelaime

47.

Vardi no istabas izdzīt — nāve 21b; nosist — dabūsi

naudu 2; saķert — slikts laiks 52.

Vardes — lietus, sniegs 34, zagļi 36; dīķī — zagļi

57; kurkstam dzirdēt — būs laika pārmaiņas 14.

Varš — nauda 16a.

Vara nauda —
darbā neveiksmes 24.

Vasara — prieks un turība mājās 16a

V a s a rā uguni redzēt — karsts laiks 20

V ā c c 1 c — mantas zaudējums 53.

V a ja m but — nespēks 27.

Vālodze — aprunāšana 47.

Vārgstam sevi redzēt — slimība 27.

Vārīt — kļūsi ziņkārīgs 13, pļāpas 24b; biezputru —

taisīt pļāpas, pļāpāt 34; ēdienu — jautra sabiedrība 46;

klimpas — kāzas 16; putru v<d kāpostus — pļāpāt 47.

Varošs ūdens — ceļojums 16.

Vārna — tuva radinieka nāve 3b, satikt nekaunīgas

sievas 16a, gadīsies kāds viltīgs draugs 27, nelaime 46, ne-

uzticami draugi 50; akla — nelaime 27; melna— nelaime 27.

V ā m v nošaut — zagli sagūstīt 2: saķert — bēdas 27,

53; uz koka redzēt — radi apciemos 53.

V ā m a s — nokļūt pļāpīgā sabiedrībā 32, neuzticami

draugi 55, sliktas ziņas 57; brēcot dzirdēt — nepatīkamas

ziņas 2, 16a, 27, 55.

Vārpas — labs gads 16a, laime 24b, 47, prieks, līks-

mība 55; briedušas — bagātība 27; lasīt — izsalkums 25,

nesaskaņas 27, trūkums 28, strīdiņš 53; lielas — bagātība

27; nokritušas — mirs tuviniekā 10a; pilnas bagātība 24b,

25, 46; tīrumā — bagātība 3a; tukšas — nabadzība 25, 46.

Vārtus aiz.slegt neizdošanas 52: redzēt — ilgas 52;

redzēt izgāžamies — tēvs mirs 41.

Vati s dabūt
— ienaidnieks 41.

Vāvere — ugunsgrēks 14: skrej par jumtu — tanī

mājā izcelsies ugunsgrēks 34.
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V7 c c a cepure — vājprātība 34; sieviete — slimība 50.

Vecas drebēs nesat — sagaidāmas lielas nepatikša-

nas 34: olas — nelaime 34.

Vecākus ļaudis redzēt — laime 1; redzēt — nepatik-

šanas 3b, prieks 27; nomirušus redzēt — prieks 47.

Vecmāte — ģimenes pieaugums 16.

Veci svārki — jāpaliek turpat, kur dzīvojis 34.

Vecs cilvēks — nelaime 50; mētelis — nepatikšanas

34.

Vecu cilvēku aprakt — paliks siltāks laiks 34; māju

nojaukt — kāds mirs 34.

Vecus zābakus novilkt — vietu pazaudēt 34.

Velēnas — nāve 50.

Velns — kārdināšana krist sa, 16a, labi paslēpies

ienaidnieks 16, būs darīšana ar mācītāju 22, 57.

Veļa — vēstuli saņemt 46; bultu — kazas 3b; netīra

— slimība 3b.

Veļu mazgāt — ceļojums 3b, būsi bēres 16, slikti 21c,

tikt vaļā no ļaužu tenkām 30, pļāpas 35.

Vemt — dāvanas 50.

Veselas olas — saņemt naudu 21.

Ja vesels paliek slimnieks — tad jāmirst 19.

Vezums — manta iedzīvoties sa; apgāzts — drauga

nāve 21b, notiks kaut kas slikts 21.

Meslu vezums — nelaime 16.

Vēdera sāpes just — ielūgs balle 41.

Vējputenis — dancot 21c, mājās sagaidāms strīds

50.

Vējš, negaiss — posts mājā 21c: bargs — dusmas 27;

nolauž alksni — rados mirs kāds vīrietis 34; nolauž bērzu

— mirs kāds vīrietis 34; nolauž egli — rados mirs sieviete

34; nolauž liepu — mirs sieviete 34; nolauž ozolu — mirs

vīrietis 34; nolauž priedi —
mirs sieviete 34.

Vēju dzirdēt — ziņas sa, 16a.

Vēji gaudo — nāves briesmas 16a.

Vēlēties kaut ko — bāršanās 34.

Vērpt — bagātība sa, but čaklam 13, iziet pie vīra

19, mērot ceļu pie radiem, kur noticis bēdīgs gadijums 22,
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darboties ar mironi 34; dziju jaunai meitai — atbrauks pre-

cinieki 50; linus —
kāds aprunās tevi 50.

Vērsis — briesmas tuvojas 2, sa, satikties ar ener-

ģisku cilvēku 14, darīšanas ar mācītāju 22, būs labi 24b, 34,

ļauni cilvēki 28; balts — vilšanās 27; dusmīgs — nemiers

2, laupītāji un trūkums 20, ienaidnieks ir vīrietis 34, ļauni

cilvēki 34; izsalcis — briesmas, nelaime 27.

Vērši un vuceni — kavēkļi 34.

Vēršus dzenot redzēt
—

laba raža 27

Vēstule — labas ziņas 1, 13, ziņas saņemt 14, 34;

bez paraksta — nepatīkamas ziņas 50.

Vēstuli saņemt — patīkamas ziņas 3b, 34, 37, ce-

ļojums 28, jaunas ziņas 27. 32. 34, 37; saņemt no līgavaiņa
— kauns 32.

Vētra, negaiss — dzirdēt sliktas valodas no citiem par

sevi 21d.

Vētra but — neuzticīga mīlestība 41.

Vēzis — jaunas ziņas 21c, bus jāpiedzīvo kauns 50.

Vēži — kļūsi nabags 2, atgriezīsies labs vai ļauns at-

pakaļ 3b, atkusnis 35, slimība 47.

Vēžot ■— kaunu piedzīvot 21a, 50.

Vijole-— skumjas 21a, 50a.

Vijolītes — prieks sa, iepazīšanās ar skaistu cilvēku

16; plūkt — laime ģimenē sa.

Vilks — jāsargās no nepatikšanām 3b, precinieki 7a,

11, 13, 16a, 18a, 20, 21, 25, 25a, 27, 32, 32a, 33, 34, 35a.

36, 46, 46b, 50a, 55, 57, 48c, kāzas 21, 46a, būs darīšanas

ar vientiešiem 29, slikts cilvēks, nepatikšanas 34, negants

cilvēks vai tiesas vīrs 35, ļauni cilvēki 53; aiznes aitu —

izprecēs meitu 18a; glūn—zagļi 21c; lopos—meitu bildinās

3a; ienāk mājās — gaidāmas kāzas 20, sabrauks precinieki

34, meitām brūtgāni nāk 53; nes aitu — apprecēsies 21c;

nosists — bēres 21b; meitu aizrauj — meita izies pie vīra

32; puisi aizrauj — puisis izies iegātņos 32; resns —
ba-

gāts precinieks 16; saķer — iziešana pie vīra 25a; uzbrūk

— precinieki atbrauks 21c, bildinās 21c; vajā — dēls pie-

dzims 11; vājš — trūcīgs precinieks 16.
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Vilku nosist — apprecēties 33; nošaut — no nekriet-

na cilvēka izvairīties 34, 37; redzēt jaunai meitai — atbrauks

precinieki 22, 50; staltu meitai redzēt — būs stalti precinieki

24a; meitai redzēt — sagaidīs brūtgānu 34; noliesējušu mei-

tai redzēt — nepatīkami precinieki 24b; iekožam jaunai

meitai redzēt — atbrauks precinieki 10; jaunam puisim re-

dzēt — atstās mīļākā 50; laulātam vīram redzēt — sieva

mirs 50.

Vilki pleš jaunu meitu — precinieki 21c.

Trīs vilkus jaunai meitai redzēt — vienā dienā

sabrauks trīs precinieki 50.

Vi 11aina s drēbes — jēri izdosies 20.

Vilna — bagātība 34, laba dzīve 46; balta — priecī-

gas vecuma dienas 35.

Vilnas maiss — bagātība 27,

Melnu vilnu aust — bēres 35

Viļņi — ceļš 34, 46.

Vi n ne t kada rotaļa — viltīgi paziņas 24b.

Vista — nelaime 13, ar kašķīgiem cilvēkiem darīšanas

34, rūpes 50b; ar cāļiem — bagātība M 5, labas ziņas 16,

daudz bērnos iedzīvosies 53; dzied — nelaime 1, 53; kladzina

nelaime 27.

Vistas olas perēkli piedētas (jaunas) — laime 34:

olas perēkli piedētas (vecas) — nelaime 34.

Vistu aiznes —
kazas 20: redzēt jaunai meitai — cie

ma sievas aprunā 50.

Vistas — nauda 46; gūstīt — dzirdēsi pļāpas 24b

olas dēj — vātis augs 3a: pārdot — laimi zaudēt 21c.

Vistu daudz — izcelsies ugunsgrēks saimniecība 14.

Kailu vīrieti meitai redzēt — viņa to apprecēs 4,

katrā ziņā apprecēsies 25a.

Vīrieti redzēt sievietei — gaidāma slimība 32a;

skūpstīt — slimība 34, 47.

Vīrietis apakšbiksēs — būs lieli ūdens plūdi 50; ar

pelēkām drēbēm — ļaunums 16; ar kuplu bārdu — bagā-

tība 50a, 53; bez bārdas
— nabadzība 53; gaišmatains -

labi klāsies 50; jauns — veselība 50; ķer — slimība 21c.
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Vizes — mūžīgas pļāpas, nepatikšanas 32, 41.

Viens jātnieks — ziņojums 34.

Viesības but — strīdēšanas 24b.

Viesus saņemt — meli 27, apmelots tiksi 41.

Vietu atstāt — būs lielas bēdas 13; dabūt— bēdas 41.

z

Zaglis — ugunsgrēks 11, 21b, 24, 24b, slikts draugs

16, līgavu zaudēt 14, precinieki 25, 46a, 50a, slimība 35;

nakti tevi apciemo — precinieki būs klāt 14; nozog —

nāve 35.

Zagļi — sāncenši 47, precēsies 46b, ēdīsi zaķa gabalu

50, būs darīšana ar ļauniem cilvēkiem 55, laba izdošanās

darbā 57; ielaužas — negaidīti viesi 3b, laime 27.

Zagt — vēlēšanās nepiepildīsies 16, sods 27, dzīvē labi

ies 34, neizdošanās 37; jaunam puisim — brauksi precībās

50; kāda zābakus — cita vietu iekarot 53; naudu — paļās

iestigt 53.

Zaķi dīrāt — zagli noķert sa; ķert — ķert zagli 34;

ķert un nošaut — zagli gūstīt un noķert 53; noķert —- izdo-

das zagli noķert 34; saķert — piemānīšana 37; nošaut —

zagli saķert 25, sasniegt mērķi 34; redzēt — zaglis 11, 21,

35, zagli gūstīt 2, 26, 38, brūtgāns, zaglis mājā ielauzīsies 20,

krustības 21c, zādzības 24b, 50, neesi tik bailīgs, gan viss

labi izdosies 29, ugunsgrēks 32a, 46a, notvert zagli 34, zagļi

apzags 34, 37; skrienot redzēt — bagātība 34, 37, tevi apzags

50, neizdošanās 50a.

Zaķis sapīts — zagli noķert 3b.

Zaldātos but — tev bus daudz rupju 13.

Z a 1 d ā tu redzēt ziemā — auksts laiks 27.

Zaļa vārna — skumjas 1.

Zari biezi — laba dzīves pārmaiņa 27; nokaltuši —

nabadzībā grimt 55; pilni augļiem — bagātība 2, laime mī-

lestībā 55; sausi — trūkums 47; zaļi — patīkama dzīve 27,

laime 47.

Zaru nasta — nabadzība 1, 10, 27; nastu nest — na

badzība 3b.
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Z ar v s cirst — posts 10, 55, nelaime 27.

Zābaki — cerības sa; jauni — jauna dzīves vieta

23, 34, dzīves pārmaiņa 25a, jauns darbs 35; jauni bez zo-

lēm — nomirs māte 16; spīdoši — darbā liela peļņa 53.

Zābakus apvilkt — cerības uz jaunu vietu 53; ap-

vilkt garus — ceļojums 30; apvilkt jaunus — dzīves vit las

maiņa 21, dzīvē labāk klāsies 21b, jaunas pārmaiņas dzīvē

34; apvilkt vecus — nonāksi trūkumā 30; lāpīt — dejosi 50:

vecus novilkt — vietu pazaudēt 23, 34; pazaudēt — zaudēs

darbu vai neveiksmes dzīvē 35.

Z a ģ c t malku — kļūt grūtos darbos 21b, ugunsgrēks

34, bērni mirs 50; pie mājas kokus — tanīs mājās kāds mirs

34.

Zāģi redzēt — sargāties no ļaužu melēm 21b, ne visi

var baltu maizi ēst 29; salauzt — pazaudēt darbu 21b.

Zale (telpas) — sargies no biežiem 13, labas cerības

21b: pilna lauzu — viesības sa, 21b; tumša — bēres 21b.

Zāles (ārstniecības) — slimība 21b; iedot kādam

citam
— tava slimība turpināsies 1; iedzert — bēdas 1; pu-

delē — slimība sa.

Zāle nokaltusi — skumjas 32; novītusi — zudīs labs

draugs 55; zaļa — veselība 27, piepildīsies cerības 32, ilgs

mūžs 55.

Zale gulēt — laba veselība 34, 37.

Zaļi est — raizes 27; pļaut — raizes 27, rūpes 34.

Zārka gulēt — mirs kads ģimene 52, grūta slimība 55.

Zārks — laika pārmaiņa 50; tukšs — gaidāma laime

34. ilgs mūžs 10, 55; zem gultas — uz miršanu 48c.

Zeķes — izdevumi 24, nepareizs ceļš 47; adīt —

jaunu dzīvi sākt 28, būs auksts laiks 55; lāpīt — ceļojums

21c, atgūt kādu zaudētu lietu 27, atradības 24b, 34; noplī-

sušas — nabadzība, trūkums 55; novilkt — sagaidāms kāds

ļaunums 34; pazaudēt — šķiršanās ar draugu 16; saplīsušas

nelaime 27; uzvilkt kājas — kaju sāpes 14.

Zelta gredzens — kāzas 21; nauda — prieks 21e, ba-

gātība 21c; pulksteni saplēst — nezināmu vēsti dabūt 11;

rotas pārdot — nelaime un nepatikšanas 55.

Zelts — skumjas 16a, nepatikšanas 47.
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Zeltu atrast — būsi nabags 13; dabūt — labums 20;

izdot — ķildas 10, miers, prieks un laime ģimenē 53; pazau-

dēt — tevi piekrāps tavi draugi 13; rakt — panākumi darbā

52; zagt — nepatikšanas 52.

Zeme melna — nelaime 10, 27, 53, sēras 32, 53; sa-

plaisājusi un cieta — nepatikšanās iekļūt 53; smiltaiņu —

pārticība 53; sveša — nelaime 47; uzarta — atklāt noslē-

pumu 32, labklājība 47.

Zemi art — bēres 20, 34, 46a, mironis 21, mirt 25a:

pērkam redzēt — kapa vieta jārok 11; ved — mirs kāds ra-

dinieks 50b.

Zemestrīce — nelaime 41.

Zemenes — asaras 16, raudāt 32b, jāskūpstās 34.

mīlestība 47; ēst — iemīlēties 34; lasīt — tava vēlēšanās pie-

pildīsies 13.

Zemeņu ziedus plukt — skūpstīties 32.

Zemniekam būt — tu ilgi dzīvosi 13.

Zemnieku sastapt — ar patīkamu cilvēku iepazīties

53.

Zens — dāvana 21, liela nelaime 34; mazs — prieks

3b.

Zēnus redzēt -— izdarīt kādu nedarbu 13, patīkams at-

gadijums 28.

Zibens — ķildas 1, nemiers mājās 52, nesaticība un

ķildošanās 53; iesper mājās — uznāks liels aukstums 14, tur

drīz kāds mirs 56; sper — slikti sakari ar cilvēkiem 34.

No zirga begt — saderināšanas 41; no zirga nokrist —

zaudēt vietu 52.

Uz zirga jat — lepnas viesības nakt 53 F; uz zirga

ātri jāt — vējš 25b.

Zirga pakavu klaudzienus dzirdēt — karš vai ne-

mieri 42: sakas — ceļojums 27.

Zirgi traki — vējš 52a.

Zirgs — vējš 3a, 21, 21b, 21c, 25a, 32a, apmelošana

3b, ceļojums sa, prieks, ceļš 24b, laime 29, tāls ceļš priekšā

34, gaidāma laika maiņa 37, stipra veselība 53; aizskrien —

sagaidāmas briesmas 9; ātrs — vējš 21c, 34, 50a; balts —

vējš 6, laika maiņa 11, nāve 10, 21c, 22, 36, 53, 57, sniegs
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29, miršanas gadijums 32, nākotne ies labi, panākumi 34,

sēras 41, darīšana ar sirmu vīrieti 47; bērs — vējš 50; jauns

— laime saimniecībā 53; klūp — nelaime 10, 27, 53; lē-

nām iet — pūtīs mazs vējš 50; melns — svinībās būt 32,

slikti ies 34, tumšmatains vīrietis 47, nāve 53, skumjas 55,

nelaime, bēdas 57; pelēks — lielas pūles 53; skrien — vējš

23, 34, 36, 50, 51, 57, liels vējš 22, 27, 34; skrien virsū —

slimība 22, 36, uzbrukums 57.

Zirgu apkalt — precības 10, laime 10, 27, 53, 55.

Ar zirgu braukt — vējš 11, 35a, 46a, nave 27, liela

vētra 34, sniegputenis 34, laimei pretī steigties 35.

Ar baltu zirgu braukt — laba nākotne 57; ar baltu

zirgu no mājas izbraukt — precinieki brauks 53.

Ar melnu z i r g v braukt — liels vējš 37

Zirgu jūgt — vējš 21c, rāms laiks 50; sedlot — da-

rīšanas ar pagasta veci 54.

Zirgus ganīt — kazas but 21c.

Zirneklis — ienaids 1, ienaidnieku dabūt 3b, asins-

kāre 34, 37, atriebība 41, bēdas 47, sargies no ienaidniekiem

53.

Zirnekļa tīkls — laime 1, 53.

Zirnājs — laime saimniecība, bet sevišķi izdodas

labas aitas 53.

Zirņi — asaras sa, 11, 21, 34, 35a, 36, 50a, jautrība

21c; balti — viesos iešana 50, laime 50; pelēki — pārpra-

tums 50; zaļi — prieks 27; zied — iesāktais darbs labi izdo-

sies 53.

Zirņu lauks ziedošs — priecīga dzīve 53; pāksts —

turība 27.

Zirņus ēst — asaras 3b, 21c, 46b, 47, nepatikšanas 9,

raudāt 19, . 20, 21e, 32a, 34, prieku baudīt 21a, laime un

labklājība 53: pelēkus ēst — asaras 50; sēt — prieks 10,

labas cerības 55.

Zivi redzēt vasarā — lietus līs 24b redzēt ziemā —

atkusnis 24b, daudz sniega 50.

Zivis — lietus 3, 19, 21, 21a, 25a, 29, 34, 35a, 37, 55,

56, asaras 3a, 46, nauda 5, 9, 32a, 47, 50a, 48c, slimība 11,

auksts laiks 20, 34, 53, viesības 24. viesi 27, runas 25b,
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laika pārmaiņas 37, slapja vasara 50, salna (Kaudzīšu ~Mērn-

ieku laiki"
5

, 190: ~jo zivis ir salnā' ); beigtas — slapjš,

slikts laiks 34; dzīvas — labs laiks 16a, auksts laiks 34, 35,

sauss laiks 34.

Zivis ķert — lietus 21a, 28, 46, darīšanas ar parādnie-

kiem 29; lasīt — saņemt naudu 21; nevārītas — labs laiks

21c, asaras 25; smalkas — aukstums 21; vārītas — lietus

21c; redzēt upē — aukstums 32a; ūdenī saķert — bērns 21:

tīrīt — ielūgums krustībās 16; zvejot — nauda 19, 41, sa

biedrībā būt 21c, lietains laiks 22, 32, 36, jaunas ziņas 50.

Zivju daudz — drīz būs lietus 14, laime naudas lietās

36; zupu ēst — slimība 32.

Zīds — labi 21.

Zīda drēbes — asaras 21; drēbes mugurā — slimība

20.

Zīles lasīt — bagātība 10, 53.

Zīlītes pirkt — asaras 27.

Zīlniece — nelaime 53.

Zīme uz miesas — laime 13.

Zīdīt bērnu — bēdas 47.

Zīst — pavairosies ģimene 34, 37.

Ziedi sarkani — karsta mīlestība 55.

Ziedu daudz — laime 55; pušķis — prieks 16; puķei

noplūkt — kāds bērns mirs 34.

Ziedus plūkt — drīza precēšanās 35, ielūgums kāzās

55.

Ziedoša labības druva — laime 34; mirte — liela

laime mīlestībā 34.

Ziedošas puķes — notiek nelaime 20, grūtības, bē-

das 22.

Ziedoši ceriņi — izveseļošanās 16; lapoti koki — ba-

gātība 34.

Ziemassvētku eglīte — prieks 34, 37.

Ziema — patīkama dzīve 1, laba dzīve 3b, prieks,

veselība, laime 27, nākošais gads būs labs 35.

Z i c m a uguni redzēt — auksts laiks 20.

Ziepes nenoskalotas no ģīmja — apmelos tevi 24b.

Zobens— piedzīvot lielu godu 52, karš 50.
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Zobenu pazaudēt — tu kļūsi nespēcīgs 13.

Zobs caurs, izkrīt — vecs vīrs mirs 16a; izkritis —

mirs kāds radinieks 5, tuva cilvēka nāve 32; izkrīt — kāds

no radiem mirs 3, 28, 34, 35a, 50a, kāds mirs 3a, iekrist ne-

laimē 9, tuvinieks nomirs 11, 21c, 24b, 25a; izkrīt ar lielām

sāpēm — sēras pēc tuvinieka 3b, 21c, 24a, mirs kāds pa-

zīstams 21b; izkrīt bez sāpēm — nomirs no radiem, kura nav

žēl 3b, kaut kas mirs 21c, mirs svešs 21c, mirs attālāks ra-

dinieks 24a.

Gudrības zobs izkrīt — rados mirs vīrietis 50.

Priekšz o1) s izkrīt — mirs ģimenes cilvēks 34, ra-

dos mirs sieviete 50, mirs radinieks 50.

Sānu zobs izkrīt — mirs kāds radinieks 34.

Zobs izlūst — kāds mirst 48c, 52a.

Dzerūkšņu zo b s izlūst — mirs rados vecs cilvēks

34.

Izlūst kāds no priekš/ obi c m — mirs rados jauns

cilvēks 34.

Zobu izlauzt — mirs kāds no piederīgiem 10, 11, 34;

izraut — liels zaudējums 10, 46, nomirs tuvinieks 19, 21a,

53, nošķirsies no ģimenes locekļiem 21d, nelaimes gadījums

27, kādu piederīgo pazaudēt, satikties ar ļauniem cilvēkiem

34, 37, zudības, kāds mirs 21e, 37, liels zaudējums, pat nāve

41, no nepatikšanām atkratīties 52 M.

Dzerūkšņu zobu izraut — mirs attālāks radinieks

18a.

Priekšējo zobu izraut mirs kāds ģimenes locek-

lis 18a, mirs tuvs radinieks 26,

Zobu nolauzt — nepatikšanas M 47, rados bēres 50,

dusmas 53; raut ar asini — nomirs kāds no radiniekiem

3a, 16; raut bez asinīm — nomirs kāds pazīstams 16; uz-

augot redzēt — jauns radinieks 21; (vecu) izraut — mirs

vecs cilvēks 21.

Zobi balti — liels ienākums 3b, bagātība 32, ļoti labi

41; izbirst — lopus aizvedīs no mājām 21c.

Visi zobi izkrīt — nosprāgs kāds mājas kustonis 24.

Zobi melni — zaudējums 3b; stikla — pievilšanās 34,

37; vaska — nāve 34, 37; veseli — gods 27.
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Zobus ielikt — nelaime 10, zaudējums 32, nelaime

cilvēkos 53.

Zosis — nepatiesas valodas sa, bagātība 10, 13, 27, 34,

37, pļāpas 34, 37; baltas skrien — snigs sniegs 34, 50; ganit

ielūgs viesības 32.

Zosu bars — kazas 3b, sievas bārsies 50.

Zupu vārīt — nepatikšanas 21c.

Zvaigzne spoža — ilgi dzīvosi 50.

Zvaigznes — pupas labi augs 14, dāvana 21c, mirs

mīļš draugs 46; dziestošas — tuva nāve 34; krīt — nelaime

tuvojas 46, pašam jāmirst 54.

Zvaigžņu lietus — raizes 27.

Zvanīt — melot jaunas ziņas 21, nak kara laiki 34.

Zvanu dzirdēt zvanam — ļaunas meles 24b, mirst

kāds baznīcas kalps 34.

Zvejot līdakas — bus lietus 34.

No zvēra izbēgt — no slimības izbēgt 24.

Zvērus redzēt — grib tev atriebties 50.

Zvirbulis — posts 10, nepatīkamas ziņas 50.

Zvirbuļi — lietus 19, dabūt negausīgus viesus 53.

Zvirbuļus kokos redzēt — posts 53.

ž

Žagari pbte spiega — sievietes ķildosies 53.

Žagata — viltīgi ļaudis 5, 47, tevi pievils 13, ziņas

saņemt 19.

Žēlot kadu — piedosi savam ienaidniekam 13.

Žīds — nepatikšanas 3b, būsi tirgotājs 13, apkrāps 20,

21a, grūta slimība 28, laime 34, 50a, iepazīšanās 34, 37,

nauda vai vilšanās 41, nauda 47, prieks, turība 53, labi 50a.

mājā — mācītāju vedīs uz māju 24.

Žīda m kaut ko pārdot — piekrāps 13.

Žņaugt — neizdošanās 34, 37.

Žurkas — ienaidnieki 5, zagļi 11, piedzīvosi nemie-

rīgu nakti 13, sastapsies ar blēžiem un laupītājiem, tiksi ap-

zagts 34, nepatikšanas 46; istabā — būs viltīgi draugi, kas



apzags 53; nosist — no ienaidniekiem atsvabināties 24b, cū-

kas sprāgst 53.

Žūpa — iedraudzēsies ar sliktu draugu 13, nelabs

laiks 37.

159
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Das Sammeln der Traumdeutungen des lettischen

Volkes.

Bis heute haben sich die Sammler der alten Sitten und

Bräuche sehr wenig mit der Traumdeutung des Volkes be-

schäftigt.

Nun ist es meine Absicht gewesen, möglichst alle Traum-

deutungen zu sammeln. Eine solche Sammlung könnte aber

erst nach vielen Jahren erscheinen. Die Mediziner und Psy-

chologen haben sehr oft die Träume von ihren Standpunkten

aus betrachtet. Ich nehme einen folkloristischen Standpunkt

ein.

Es gibt beinahe keine Literatur, die Traumdeutung des

Volkes erörtert. Das Volk kennt aber verschiedene Traum-

deutungsbücher, die einen fremden Einfluß ausüben, was

mir beim Vergleichen meines gesammelten Materials mit

diesen Büchern klar geworden ist. Viele Traumdeutungen

des Volkes stimmen völlig mit denjenigen in den Büchern

überein. Es ist aber nicht leicht zu sagen, wo der Einfluß

des Buches in der Traumdeutung des Volkes zum Ausdruck

kommt, oder wo der Verfasser des betreffenden Buches

selbst von der Traumdeutung des Volkes beeinflußt worden

ist. Ein weitläufiges Vergleichen mit allen bis jetzt be-

kannten Büchern ist auch nicht möglich, wo alle Traum-

deutungen des Volkes in geordneter Form noch nicht vor-

handen sind.

Die Träume habe ich möglichst kurz aufgeschrieben,

weil das richtige Erzählen eines Traumes ziemlich lang ist,

und die im Traume gesehenen Gegenstände, wie auch die

Deutung des Traumes, werden erst am Ende der Erzählung

genannt. Die eigentümliche Ausdrucksart des Erzählers habe

ich beibehalten.

Die Gegenstände, die man in Träumen sieht, sind

alphabetisch geordnet.
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Mit Rat sind mir der gestorbene Prof. Dr. P. Šmits,
Prof. Dr. K. Straubergs und Privatdoz. Dr. J. A. Jansons

behilflich gewesen.

Die Rolle der Traumdeutung im lettischen Volksleben

Viele Gelehrten erwähnen in ihren Werken, eine wie

große Rolle die Magie und alles Magische im Leben der pri-
mitiven Völker gespielt haben. Levy-Bruhl erzählt von den

Träumen der primitiven Völker
67

) und behauptet, daß sie

keinen Unterschied zwischen dem Traum und der Wirk-

lichkeit haben. Was die alten Letten betrifft, haben wir

keine Hinweise auf einen solchen Aberglauben. Doch sind

der Aberglaube und der Schicksalsglaube im Leben aller

Völker sehr wichtig. Darauf weisen schon die drei Schick-

salsgötter der Griechen, Römer und auch Letten hin. Eine

besondere Rolle spielt die Magie nach Mittelalter. Daß der

Traum etwas prophezeien kann, glaubt man noch jetzt.

Die alten Menschen behaupten, daß ihre Träume oft ihre

Erfüllung erreicht haben, und ihr Glaube an sie ist fest.

Viele echte Traumdeutungen des Volkes haben sich bis auf

unsere Tage aufbewahrt. Der beste Beweis dafür sind die

fast 10.000 gesammelten Varianten aus nur 60 Gemeinden.

Das Volk hat immer versucht, die Träume zu deuten.

Schon in der Bibel lesen wir von verschiedenen Traumdeu-

tungen. Bei den primitiven Völkern ist das Geträumte

a) der Anfang des wirklichen Lebens, b) das wirkliche Le-

ben, c) die Fortsetzung des wirklichen Lebens. Daraus kön-

nen wir folgern, daß die Traumdeutungen der unmittelbaren

Analogie die ältesten sind, z. B. die Füße bekleiden — die

Reise, der Wechsel des Lebensortes 16, 36, die Reise 52a.

Eine neue Mütze auf den Kopf setzen — die Lebensände-

rung 21a, 26. Solche Beispiele können wir mehrere Hunderte

linden.

Eine andere Gruppe stützt sich auf die Ähnlichkeit des

Gegensatzes. Die Tränen — eine große unerwartete Freude

67 Levy-Bruhl, Die geistige Welt der Primitiven, p. 79—104.
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9, sehr großes Glück 16, das Lachen 24. Der Misthaufen —

Geld, Reichtum 16a u. s. w.

Alle Gegenstände stehen immer in einem bestimmten

Zusammenhang. Im Traume sieht man verschiedene Gegen-

stände im verschiedenen Zusammenhang. Darauf stützen

sich die Traumdeutungen nach der Analogie.

Heiterer Himmel — gutes Leben 46.

Auf den Berg steigen — das Ziel erreichen 21a, 24a,

25, 34, 46.

Die nächste älteste Gruppe wären die Traumdeutungen

nach der Analogie des Gegensatzes. Wenn es sich nicht so

ereignete, wie man das nach der Analogie erwartete, so

könnte man dasselbe auch auf andere Fälle beziehen.

Als besonders alte Traumdeutungen müssen wir die

ansehen, welche den alten Glauben (der Zeit des Präanimis-

mus) aufweisen. Das bekannteste Beispiel ist hier die Traum-

deutung von den Toten.

Wenn der Tote etwas gibt oder wenn man etwas von

ihm nimmt — Gesundheit 11, gut 21, alles wird erfüllt 37,

50a, etwas Gutes, Erfolg 9a, etwas Gutes erleben 14 u. s. w.

Ganz anders ist es, wenn man dem Toten etwas gibt,

oder dieser etwas nimmt. Der Tote nimmt etwas — Todes-

fall in der Familie 27, 42.

In der Traumdeutung kommen auch ganz neue An-

sichten vor. Einige sind wohl aus den Büchern genommen.

In erster Linie ist hier die Bibel zu nennen, dann die Traum-

deutungsbücher. In meiner Sammlung habe ich ziemlich

viele Traumdeutungen gar nicht aufgenommen, die völlig

mit denjenigen in den Büchern übereinstimmen und einen

spürbaren fremden Einfluß aufweisen.

Das Erhalten eines Briefes, die Eisenbahnfahrt u. dgl.

sind sicher Träume der neuesten Zeit. Deshalb mußte ich

auch viele „Autos", „Flugzeuge" und „Fabriken" beiseite

lassen. Die in Latgale (Lettgallen) aufgeschriebenen Träume

sind ebenso gut lettisch, wie die aus anderen Gegenden. Nur

paar Beispiele stimmen mit den Deutungen aus einem pol-
nischen Buch überein (Ž).
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Traumdeuter sind meistens Frauen. Wenn ich auch

unter den Aufschreibern eine Anzahl von Männern habe,

doch geben sie Träume, die ihnen ihre Mütter, oder Groß-

mütter erzählt haben. Also die Frauen haben sich meistens

mit der Traumdeutung beschäftigt. Dasselbe bezeugen auch

die Gegenstände, die in den Träumen am häufigsten vor-

kommen. Die Nadel, die Stricknadeln, die Schafe, der Brun-

nen, die Kinderpflege, das Weißbrotbacken u. a. sind Ge-

genstände und Sachen aus der weiblichen Umwelt. Damit

wollen wir nicht glauben, daß die Männer gar nicht träumen

und keine Träume deuten oder daß man ihre Werkzeuge

in den Träumen nicht sieht. In der letzten Zeit kaufen nur

Frauen Traumdeutungsbücher sowohl auf dem Lande, als

auch in der Stadt. Ich glaube, wir dürfen sicher behaupten,
daß 75% der Traumdeuter Frauen gewesen sind.

Die wichtigsten Gegenstände bei der Traumdeutung des let-

tischen Volkes.

Es gibt nicht viele der Gegenstände, die der alte Lette

gebraucht hat. Das steht im Zusammenhang mit seiner Le-

bensart. Er lebte auf seinem eigenen Hof. Sein ganzer Le-

bensrhytmus war mit der engsten Gegend und mit der ein-

fachen Lebensweise verbunden. Die Traumdeutungen des

Volkes umfassen so a) den Lebenslauf des Letten, b) das

Alltagsleben, c) den Wechsel der Jahreszeiten, d) seine Ar-

beit. Hier werde ich nur die Gegenstände betrachten, die

der Lette am häufigsten gebraucht hat.

Die Nadel ist etwas scharfes. Ihre Stiche sind schmerz-

lich. Wenn man im Traume die Nadel sieht, so erwartet man

eine Krankheit, die der Lette Seitenstich (dūrēja) nennt 28,

34, 47 u. a.

Bier trinken — der Regen 11, 20, 21, 21c, 24, 24a, 24b,

32 u. s. w. Hier können wir von der Erweiterung des Be-

griffes sprechen.

Fußbekleidung bedeutet eine Reise. Zu Hause kann man

auch ohne Schuhe gehen. Wenn man sich auf den Weg

macht, muß man zuerst die Füße bekleiden.
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Der Pflüger — die Leiche 34, Todesnachricht u. s. w.

Man „pflügt" auch dann, wenn man etwas der Mutter Erde

zurückgibt.

Auf einen Ruf antworten — erkranken 21c, 34. Darauf,

daß die alten Letten die Krankheit als ein lebendes Wesen

angesehen haben, weist schon Prof. P. Šmit hin68

.
Dasselbe

kommt in vielen lettischen Sagen vor
69

). Wenn nun im Trau-

me jemand ruft, dann kann das nur ein böser Geist oder eine

Krankheit sein, die nicht wollen, daß der Mensch entge-

genruft. Auch der Tote ist böse, wenn er einen Lebenden

holen will. In den lettischen Volkssagen erzählt man, daß

die Gestorbenen Menschen töten.

Dürrer Apfelbaum — Todesfall unter den Verwandten

oder in eigener Familie 34.

Der Apfelbaum mit gebrochenen Ästen — Unglück,

Tränen oder Leichenbegängnis unter den Verwandten 3a.

Der Apfelbaum (lett. weibl. Geschl.) ist der Baum der

Mutler. Er wird immer mit großer Innigkeit genannt. Also

der dürre Apfelbaum im Traume läßt den Tod der Mutter

erwarten. Eine gebrochene Birke (lett. masc.) prophezeit

den Tod des Gatten, wenn eine verheiratete Frau von ihr

Iräumt. Die Linde (auch lett. fern.) fällt — eine Frau stirbt.

Die Eiche (lett. masc.) — ein junger Mann stirbt.

Die Balken — eine Leiche zu Hause 9.

Balken oder Bretter fahren — einen Toten fahren 16.

21a, 26, 34, 37.

Daß der Balken uns an einen Sarg und zugleich an den

Toten erinnert, ist nicht schwer zu begreifen, wenn wir uns

dessen erinnern, daß früher der Sarg aus einem runden

Baumstamm gehauen war. Der Balken ist ein gefällter

Baum. Daß das Fällen des Baumes mit dem Tode eines

Menschen verbunden ist, ist schon oben erwähnt.

Die Kirche und der Pastor — das Gericht 5, 26, der

Streit 5. der Prozeß 16, Unglück 24a, Unannehmlichkeiten,

die Krankheit 34 u. s. w. Der Lette ist früher in der Kirche

6S Latviešu pasakas un teikas XIII, 330.

~,, Op. eit., p. 330, 331, 331—1 var., 342, 343.
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zu Grunde gerichtet worden; kein Wunder, daß er dann

die Kirche und den Pastor auf das Gericht bezieht. Als

Beleg dafür gelten viele Stellen aus Manzels Predigten

I.anggewünschte lettische Postill" 3. Auflage I, 185; S. 199;

11, 37; 11, 39; 11, 199; 11, 175; 11, 313.

Das Kind — Unannehmlichkeiten 5, das Unglück 19,

21, 21a, die Krankheiten 24, die Trauer 16, 21a, 23, 24a, 25a,

26, 34, 35, 32a, 46.

Prof. P. Šmits denkt, daß diese Deutung aus der etwas

gleichen Aussprache beider Wörter ~bērns" (das Kind) und

~bēdas" (die Trauer) entstanden ist. Hier können wir aber

auch von der Analogie des Gegensatzes sprechen. Bei armen

Leuten bezeichnet das Kind Sorgen und Kummer auf Grund

der unmittelbaren Analogie. Den Jungfrauen ist das Kind

ein Beweis für ihr lasterhaftes, unehrliches Leben. Früher

war das Kind einer jungen Frau der Schluß ihrer leichten

Tage und der Anfang eines schweren, pflichtvollen Lebens.

Daß die Kinder Sorgen und Kummer verchaffen, sehen wir

in allen Ländern, wo der Staat die Kinderreichen Familien

unterstützen muß.

Die Schlange — der Feind 4, 5, 34, böses Weib, 16, man

muß sich vor dem Feinde schützen 25a, böser Mensch 21c,

24b, 47, 50a. Im alten Volksglauben spielt die Schlange eine

große Rolle. Auch bei den Letten ist der Schlangenkultus

bekannt gewesen — Hupel, Topographische Nachrichten 11,

460. Giftige Schlangen sind den Menschen feindlich. So

können sie auch im Traume nichts anderes als einen Feind

bedeuten.

Der Kuckuck ruft — eine neue Nachricht, eine Mittei-

lung 46, Tod eines lieben Menschen 47, die Freier werden

kommen 50.

Der Kuckuck hat im Aberglauben der Letten eine wich-

tige Bedeutung. Nach seinem Rufen zählt man die noch

übriggebliebenen Lebensjahre oder nach wieviel Jahren

man sich verheiraten wird. Sehr weitläufig schreibt

darüber Prof. P. Šmits, Lettische Mithologie
2

(115—117).

Das Fleisch — das Hausvieh wird verenden, Unfall

beim Hausvieh 34, 37. Das Fleisch vertritt ein totes Tier.
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Das können wir uns leicht vorstellen, weil wir erst dann das

Fleisch bekommen, wenn das Tier geschlachtet worden ist.

Der Ring prophezeit immer die Ehe oder die Liebe.

Das Schlafen und das Liegen stehen im engsten Zusam-

menhang mit Krankheiten.

Das Zimmer fegen — man muß das betreffende Haus

verlassen 37.

Kartoffeln pflanzen — eine Todesnachricht 14, 51. So

wie das Pflügen, ist auch das Pflanzen der Kartoffeln ~die

Verletzung" des Reiches der Mutter Erde und deshalb soll das

den Tod verkünden.

Beeren erinnern uns an Tränen, weil sie rund sind

Der Wolf — die Freier 7a, 11, 13, 16a, 20, 21, 25, 25a,

27, 32, 32a, 33, 35a, 36, 46, 46b, 48c, 50a, 55, 57.

In diesem Traume sind die alten Reminiszenzen an die

Heirat und Brautwerbung noch lebendig: die Freier lauerten

auf das Mädchen und entführten es, ebenso wie der Wolf auf

das Schaf lauert und es fängt.
Weiter muß ich die Gegenstände und Ereignisse er-

wähnen, die man mit Hilfe der Traumdeutung ergründen

will. In den sogenannten Orakelträumen wünscht man am

meisten den künftigen Freier zu sehen. Der alte Lette hat in

den Träumen alle seine wichtigsten Lebensereignisse ge-

sehen, wie z. B. Ereignisse mit den Seinigen, Verwandten,

dem Hausvieh etc. Sehr wichtig ist es, verschiedene Lebens-

änderungen im Traume zu sehen. Als solche werden die

Hochzeit, die Krankheiten, der Tod angesehen. Die Ände-

rung des Wetters und der Wechsel der Jahreszeiten beein-

flussen oft die Arbeit des Menschen —- auch hier kam die

Traumdeutung zu Hilfe. In den Träumen sieht man alles,

was uns am meisten beschäftigt und interessiert und was

mit unserer Arbeit verbunden ist.

Beim Lesen der lettischen Traumdeutung, bekommen

wir einigermaßen den Eindruck von der Lebenskunst, Le-

bensauffassung und dem Lebensverständnis des alten Let-

ten. Im Leben geschieht alles nach bestimmten Regeln. Jeder

Gegenstand (auch im Traume) hat seine Bedeutung. Die

Nadeln und die Messer sind scharfe Gegenstände. Wenn
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man diese im Traume sieht, ist das ein Vorzeichen von

Krankheit. Man hat im Leben Erfolg, wenn man im Traume

einen Berg besteigt. Umgekehrt, wenn man in eine Grube

fällt. Jetzt scheint uns alles Suchen und Deuten dieser Ana-

logien sehr einfach, doch wahr, echt und unleugbar.

Nicht nur die Traumdeutung, sondern auch viele aber-

gläubische Vorstellungen überhaupt haben die Analogie als

Grund.

Von Standpunkt der Analogie können wir von der

Reihenfolge der Erscheinungen sprechen. Die Lebenskunst

und das Lebensverständnis bestimmen die Reihenfolge der

Erscheinungen, und die Beobachtung — was einer bestimm-

ten Erscheinung folgt — liegt vielen Kenntnissen zu Grunde.

Auch in den abergläubischen Vorstellungen der Träume muß

man verstehen, dieselben Gesetze der Reihenfolge nach zu

sehen. Der Mensch folgert, was geschehen wird, wenn er

lange beobachtet hat, z. B. die Schwalben fliegen hoch (gutes

Wetter). Dasselbe bezieht sich auf die Traumdeutung. Im Le-

ben wechseln sich Freude mit Trauer. Warum könnte denn

nicht der im Traum erlebten Freude Tränen folgen? Jede

Erscheinung hat ihren Grund und ihre Folge. Das Verständ-

nis für diese Kausalität der Lebenserscheinungen und der

Sinn für die Reihenfolge der betreffenden Sachen sind die

lettische Lebensweisheit und Lebenskunst.

Wenn die Traumdeutungen unseres Volkes nicht von

den Büchern und von den Prophezeiungen der modernen

Wahrsagern beeinflußt worden wären, so wären sie, auf

das Verständnis des lettischen Lebens begründet, ein neu-

es Gebiet der lettischen Volkstraditionen. Jetzt ist es nicht

leicht „den Gewinn" der Neuzeit vom alten Schatz zu son-

dern. Die lettische Lebensweisheit und Lebenskunst nehmen

auch das Fremde auf, was ihnen nützlich scheint. Als Rest

des alten Lebens können wir in den abergläubischen Vor-

stellungen der Träume am sichersten den Schlangenkultus

und den Kultus der Naturerscheinungen bezeichnen.

Die Vorbedingungen, wenn man im Traume etwas sehen

will.

Wenn man im Traume etwas sehen und erfahren will,
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so muß man wie hei jeder magischen Tätigkeit gewisse

Vorbedingungen berücksichtigen. Besonders viele Vorbedin-

gungen erfordern Weihnachten, Sylvesterabend, das Johan-

nilest und andere Orakelträume. Vorbedingungen haben

auch die gewöhnlichen Träume.

Die Erfüllung der Träume ist von der Stunde abhän-

gig, wenn man träumt. In der Morgenstunde gesehene

Träume erreichen ihre Erfüllung am schnellsten und haben

die größte Bedeutung 1, 5, 11, 16, 24, 21a, 50a. Sehr schnell

geht der Traum in Erfüllung, wenn man gleich nach dem

Sehen erwacht und den Hahn krähen hört 25. Wenn man

den Traum deutlich sieht 16, 53, oder mehrmals, dann geht

er schnell in Erfüllung 32, im selben Monat 26, sogar am

nächsten Tage 5, Dasselbe gilt von den Träumen, die man

im ersten Schlaf sieht.

Vor Mitternacht Geträumtes geht nicht in Erfüllung

21c.

Wenn es beim Träumen Neumond gibt, so sind die

Träume wahr und gehen in Erfüllung 1, 5, 16, 24b. 25, 41.

Der Altmond macht die Träume irrefahrend 1, 16. 24,

25, 41.

In den Nächten zwischen Dienstag und Mittwoch und

zwischen Donnerstag und Freitag gesehene Träume sind

immer wahr und gehen schnell in Erfüllung, weil diese

Nächte im Zusammenhang mit dem Leiden Christi

stehen 21b.

Am besten ist es, wenn man am Sonnabend träumt 50a.

Der Traum ist auch von der Lage des Schläfers ab-

hängig. Wenn man auf der rechten Seite oder auf dem

Rücken liegt und Träume sieht, dann ist es gut 24b, 25, 41.

Wenn man einen bösen Traum sieht, dann muß man

dreimal das Vaterunser hersagen, und der Traum ward nicht

in Erfüllung gehen.

Man darf sich nicht auf die andere Seite umkehren 32,

53, oder durch das Fenster schauen 16, um den Traum

nicht zu vergessen. Wenn man beim Erwachen den Traum

vergessen hat, so muß man das Kissen umlegen, und man

wird denselben Traum noch einmal sehen 21.
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Bedeutungsvoll sind Träume, die man an einem frem-

den Ort sieht 5.

Auch verschiedene Gegenstände helfen die Träume deu-

ten, z. B. der Spiegel, der Ring, das Kissen, die Kleidungs

stücke. Wenn man einen Mann oder eine Frau im Träume

sehen will, so nimmt man das Kleidungsstück der betref-

fenden Person und steckt es unter das Kissen.

Wenn man nach der Saatbestellung unter das Bett eine

Handvoll Korn streut, so sieht man im Traume die neue

Ernte.

Die Träume und die Wirklichkeit haben entgegenge-

setzte Richtung. Die Trauer bedeutet Freude und umgekehrt

41.

Die Träume eines sündhaften Menschen kann man nicht

deuten, weil mit ihm überall der Teufel ist.

Der« Traumorakel.

In dieser Abteilung werden alle Träume genannt, deren

Erfüllung erst dann sicher ist, wenn die betreffenden Vor-

bedingungen berücksichtigt sind, und wo der Schläfer schon

vorher gewisse Vorbedingungen beachtet, um im Traume

etwas sehen zu können.

Beinahe immer will man in solchen Fällen ergründen,

ob man sich bald verheiraten wird.

Paar Beispiele sollen das charakterisieren.

Am Bett gesetzte oder unter dem Kissen gesteckte Klei-

dungsstücke, Brot, Spiegel u. a. Gegenstände werden bei

solchen Wahrsagereien am häufigsten gebraucht.

Am Sylvesterabend stecken die Mädchen Männerhosen

unter das Kissen. Wer im Traume die Hosen holt, ist der

künftige Bräutigam 20.

Am Weihnachtsabend steckt der Jüngling das Hemd,

die Hose, Socken und Handschuhe unter das Kissen. Wenn

er im Traume ein Mädchen sieht, das ihm diese Kleidungs-

stücke reicht, so wird er das nächste Jahr eine Frau

nehmen.
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Am Sylvesterabend muß man nach der Mahlzeit das

letzte Brotstück unter das Kissen stecken und eine Was-

serschüssel am lictt auf den Stuhl setzen. In der Nacht kom-

men dann Bräutigame und wollen sich waschen.

Man könnte sehr viele ähnliche Beispiele anführen.



SATURA RĀDĪTĀJS.

Lpp.

1. Tautas sapņu iztulkojumu krāšana un kārtošana
...

3

2. Sapņu izstāstīšanas loma latviešu tautas dzīvē
....

8

3. Galvenie objekti latviešu tautas sapņu iztulkojumos . . 14

4. Sapņu orākuls 27

5. Nosapņošanas priekšnosacijumi 35

6. Sapņu teicēji un uzrakstītāji 38

7. Saīsinājumu šifru izskaidrojumi .
42

8. Izmantota literatūra 43

9. Sapņu izstāstīšana 44

10. Apcerējuma īss kopsavilkums vācu valoda 160








	Latviešu tautas sapņu iztulkošana�����
	FRONT
	Cover page
	Picture section
	Title
	Chapter

	MAIN
	Tautas sapņu iztulkojumu krāšana.����������
	Sapņu izstāstīšanas loma latviešu tautas dzīvē.�������������������������
	Galvenie objekti latviešu tautas sapņu iztulkojumos.�����
	Sapņu orakuls. Zem spilvena palikta maize, spogulis etc.�����
	Nosapņošanas priekšnosacijumi.�����
	Sapņu izskaidrojumu teicēji, uzrakstītāji un variantu skaits.��������������������
	Saīsinājumu šifru izskaidrojumi.�ℤℤ������
	Izmantotā literatura.�ナℤゞℤ
	Chapter
	Das Sammeln der Traumdeutungen des lettischen Volkes.
	SATURA RĀDĪTĀJS.�ℤ胉ℤ����������Ā


	Illustrations
	Untitled
	Untitled

	Tables
	Untitled
	Untitled
	Untitled
	Untitled


