
Rakstu krajums
izdots no

Rigas Latveesu Beedribas Zinibu

Kommisijas.

6. krājums.

Jelgavā.. -

— h Sieslack'a drukatavas apgadeena. -i-



JI,O3BOJieHO ueH3ypo». — Pāra, 12-ro Ķex&6ļ>a 1890 r.

Druka s Sieslack'a drukatavā, Jelgava,



Raditajs.

lap. p.

Tautas parunas un sakāmi vardi 1

Maņi, kas atrodas Zinibu Kommisijas manuskriptu krājuma. 28

Kazu eerasas Dundangas apgabala Dzimtlaikos 78



Tautas parunas un sakami vardi.

Sakartoti no M. Bimaņa.

Zinibu Kommisija se ir nodrukājusi neveen visus viņai, bet

ari Brivzemneeka kungam peesutitos tautas parunu un sakāmu

vardu krājumus. Pavisam kopa ir nodrukātas 1050 parunas, kuras

izdalās uz eesutiteem krajumeem sadi:

1) Zin. Komm. eesutiti krājumi:

Jansonu Jāņa, iz Leel-Platones, Jelg. apr. 285parunas

F. Inteneesa 84
„

2) Brivzemneeka kgin eesutiti krājumi:

M. Arona 395
„

Matisona, Leezerč 192
„

M. Dandena 45
„

J. Tauriņa, Viceema, Vidzeme 23
„

ĀDiias Plo9kaln, Skrunda, Kuld. apr. .

13
„

Brivzemneeka 10
„

? 3
„

Parunas, ņemtas no Brivzemneeka kgm peesutiteem krāju

meem, apzimetas ar *). Sakārtošana ir izdarita pec Brivzemneeka

drukāta izdevuma parauga, pee kam tur atrodošas parunas se nav

uzņemtas, bet tikai eeverojamakas variantes, kuras se apzimetas
ar: (v. Br. ar kadu skaitli).



1zkritis ābecei cauri.

*) Ar a cim dzivot (t i. uzmanigi).

Peeedis lidz acim.

*) Acis neez, bus jāraud.
5 *) Atplet acis, gan redzēsi.

*) Kas acis sķeele, tas ir melis.

*) Strādāt, ka vaj acis zaļas paleek.

*) Tam acis ka vanagam.

*) Acs grib, mute grib, sirds vairs neņem preti (saka kad

labi peeedis).
10 *) Katram sava ada miļa.

Netiksi klat ne ar adas cimdeem.

*) Dzivam adu plest nost.

*) Labāk agrāk, ne ka velak.

*) Yeeglak aizdot, ne-ka atpakaļ dabūt.

15 *) Neveens nemeklēs citu aizkrāsne, kas pats nebūs aiz-

krāsne bijis.

*) Ka aizmāršu kule.

*) Eet ka aizmidzis (v. aklis).

*) Lens ka aita.

*) Labāk akmeni kakta eeveļ, neka eebuveeti.

20 *) Oeets ka akmens.

Sten ka aknu paredees.

*) Katram amatam savi augļi.

*) Glan Ancits pasaule izmacisees.

*) Nestrādā bez apdoma.
25 *) Tu zini tik to apēst un citu prasit.

Tika ka apsa uz vērsa pauteem.

*) Skreen ka apsvilis.

*) Arājam grūts darbs, bet salda dusa.

*) Ļauna asaka alaz dūmus kvēpina (teic no ļaunas seevas)
30 *j Sakaltis ka asaka.

Visas asaras nekrit zeme.

Trinas ka asaris pa olam (saka no ķildoņa).

*) Uz jauneem asneem (t. i. uz paradu, uz ceribam).

1Rakstu krājums VI.
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Aizskrēja aste sperdams.
35 *) Minas ka uz azadam.

*) Palaižas ka azis uz saveem rageem.

*) Ko veenreiz atlicina, to otrreiz aped.

*) Aunam peedzima jers bez pakaļskajam fpeezobojosa iz-

saukšanas pee ka briniskiga).

*j Nogaidīsi ka aunam jeru ft. i. pa velti).

40 Kas to ņems par aunu, kas nav jera leeluma.

*) Leec to labi aiz auss.

Kur ausa runa, tur gudrais cees klusu.

*) Bailigs ka baba!

*) Dzeed ka veca baba (ja muļķibas runa).

45 *) Runa veen ka veca baba un neka nesaprot.

*) Bads dara ruktumu saldu.

*) Bagātais leels bez galvas (v. prata, gudribasj.

*) Kas bagātam par bedu, — no rita pagulas, uz vakaru

mirst badu.

Muld ka baļļa eekapis.
50 *) Balts driz no vazājas.

*) Ne balts, ne melns, ne cepts, ne varits.

Baltu veen spļauj (ja kas slikti izdeveesj.

*) Barzda aug, bet pats neaug.

*) Pliks (v. nabags) ka baznicas žurka.

55 *) Sed ka bazulis (t. i. atstats).

*) Bēdas nemirsi, ja slims nebūsi.

*) Kas man bēdas, lai darās, ka pats grib.

*) Katram savas bēdas (v. grūtības).

Vaj bedu deļ jāmirst, — kad tik sirds vesela,

60 *) Sarkans ka beete.

*) Eet slapstidamees ka bēglis.

Kas dos beķera bērnam kliņģeri!

*) Soli nu beķera bērnam kliņģerus!

*) Labeem berneem labi klajas.

65 *) Runa ka bērns bez prata.

*) Jo bērnu per, jo bērns raud.

*) Raj pats savus bērnus, nerāj citu.

*) Pats bisu teviņs (t. i. leelakais, augstākais).

*) Stradigs ka bite.

70 *) Ekur blēdis, — kumeļu apēdis!

*) Blēņas tikpat ka vit pavij.
Pats bļodu (v. karoti) peespļavis, pats izstreb
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*) Kost ka blusa.

Ar sirdīm ka brāļi, ar mantu katris sev (v. Br. 142).

75 *) Leela brēka, maza vilna (v. Br. 148).

*) Brenc, slauc degunu, kaķis pee peena spāņa (uzsauc

meegaiņam)!

*) Tam vel brūte berza gala.

*) Buras ka burvis pa tumsu.

*) Ka burvis ar sajukuseem mateem.

80 *) Skatitees caur peeri, ka burvis.

Ceema edeens, krūma steepeens.
Ceema ests, ceema paleek.

Lai but ir no sēnalām, kad tik ceema kukulis.

Ceenat ceena, bet est nedod.

85 *) Resi celmi — dziļas saknes.

*) Ka ceļos, ta nacu: ne mutes nemazgājis, ne galvu nesu-

kājis.

Leelas ka ceplitis (mazs putniņš).
Ne cepts ne varits, ne zivs ne gaļa.
Kada cibiņa, tads vaciņs.

90 *) Danco ka Ci gana zirgs.

*) Kas Čigānam zirgu leelis, ja pats neleelis.

Trakas aitas — Čigānam krūmos virsu skreen.

*) Bledigs ka Ci gans.

Cigans nevar noķert juras paipaliņu, ka lai viņš noķer

zosu tēviņu.
95 Kas cikst, tas jasmere.

*) Met cilpas ka vilks (v. zaķis).

*) Cilvēka darbs, suņa dzive.

*) Miligam cilvēkam nav nekādu sirdēstu.

*J Vecam cilvēkam maz padoma.
100 *) Neapdomigeem cilvekeem slikti klajas.

*) Veceem cilvekeem vajās kājas.

*) Veci cilvēki daudz pļāpa.
*) Citādi cilvēks labs, tik pirksti pa gareem.

*J Jauns cilvēks, veiklas kājas.
105 Kads tas cilvēks, tads tam lops.

*) Kas cilvēku kops, ja pats uekopsees.

*) Ka cimds ar roku.

*) Ko nu činksti, ņem naudu un nepiksti vairāk ne vārda

(saka pee pirkšanas).
*) Dzeed ka circenis.

1*
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110 Atkapees pa cirteenam!

Kas nu to citam dos, kas pašam labi smeķ.

*) GJ-ozejas ka cuka peesaule.

*) Ka cuka ar visam kajam sile (ja kads nepeeklajigi uz-

vedas).
Ko cuka eekoz, to ne pats ķeizars nevar atņemt.

115 *) Cuka galvu nokož, ķeniņs nesaleek.

*) Kur cuka rok, tur sakni atron.

*) Melna cuka krāsni (ja aizkurta krāsns izdzisusi).

*) Nezin ne tik, ka cuka no saules.

Nevar sarunatees, ka cuka ar zosi (v. Br. 211).

120 *) Slinka ka cuka.

Uz tadu vizi var cuka par neru palikt.

*) Cūkai peries (teic, ja kads lempis greznojas un uzpūšas).

*) Nemāk ne cūkas sapit.

*) Sņac ka cuska.

125 Ne sis ne tas: neko dara, ne-laiz vaļa.

Pee darba ka redzi, pee edeena ka sadedzis.

*) Staigā bez darba ka deenas zaglis.

*) Darbam smaga pātaga.
Neskatatees uz maneem darbeem, bet klausatees uz

maneem vardeem.

130 *) Kads darbs tādas drebēs.

*) Dari kas peenākas!

*) Neuzkāp debesis bez trepēm!

*) Ka deega gala pakārts (t. i. nedroši).

*) Vaj veenai deenai vajag?
135 *) Nezin neka ne no deenas, ne nakts.

*) Deenu zaglis — muza zaglis.

*) Nezodz deenu (v laiku).

*) Deeva paligs visur labs.

*) Deeva teesa — taisna teesa.

140 Ko smejees Deeva radibai, — liks tas puišelis, liks tas

mantelis.

*) Neticu vaj pee Deeva klusi (t. i. nodomu sasneegsi).

Sakaltis ka Deeva kociņš.

Svēts ka Deeva pirksts, bet liks ka aza rags (v. Br. 263).
Kas Deevam neder, to velns nerauj.

145 *) Deevs lai tev palidz — velns zin, cik ilgi.

*) G-an Deevs tev to atmaksas viņa saule.

*) Ka man Deevs palidz, ta es otram.
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*) Kads Deevs (v. velns) tevi tada (slikta) laika (v. ceļa)

atnesa (v. atdzina).
*) Ko tad darisi, kam Deevs palidz.

150 *) Lai Deevs nedod redzēt!

Lai DeeVs pasarga no sētas meeta un no akas cauruma.

*) Smejees veen, gan tevi Deevs smees.

*) Vecais Deevs vel dzivo.

Kad Deevu lugs, tad deezgan bus.

155 Citam deg, viņam smird.

*) Deguns neez —uzdzirdēs kur peedzimusu (v. nomirušu).

*) Deguns ka enges, zobi ka šķiltavas.
Ņem lai deguns lokās.

*) Augstu veen degunu nest.

160 *) Ne ikreizas dēlam teva padoms.
Ne-edusam desa desu rijas.

*) Deviņus maksāja, desmitus nozaudēja (t. i. atrāva).

*) Otram dod dirsu, pats dirs ar sankauli.

*) Dod, dod, — vaj vairs atnāks?

165 Kad dod, tad ņem, kad sit, tad bedz.

Domas gaisos, pakaļa pelnos.
» *) Ka dosi, ta ņemsi.

*) Dotu otram, kaut pašam negribētos.

*) Esi draugs, bet ne uzreiz.

170 *) Balts ka drēbe (v. sneegs).

Nospļaujees, lai drudzis nepeekrit (kad sabaidijees).

*) Veenu dzeesmu dzeedat.

*) Kūkot ka dzeguze.

*) Dzelss jakai, kamēr sarkana.

175 *) Dzenis izkaļ pats savus bērnus.

Dzer un leelas, tup un turas, cits citam ķeras spuras.

*) Eet veen ka dzērve.

*) Kas dzimst, tas mirst.

*) Ka dziras Mačus (ja kads veenmer dzert pager).

180 *) Kur dzirkstele, tur uguns.

*) Šķiļ ka dzirkstēs veen eet gaisa.

*) Kas dzivo, tas cd.

Lai eet ka eedams, dzivs jav zemē nelidisi.

Kuram gan dumi uz galvas kup.
185 *) Dumjus maca, trakus kuļ.

*) Duri pacēlis, tikpat ka eesitis.

Dusa biksas eekrituse.
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Dusa ka meets, sirds ka seets.

*) Nepalika silta pee dvēseles (t. i. paņēma visu).

190 *) Ed, ka lai vaj ada pārsprāgtu (v. cd ka neēdis).

*) Pee edeena ka blusa, pee darba ka uts.

*) Kads edejs, tads galds (v. tada karote).
Pazuda ka Eecava.

*) Ed vesels, kamēr eeksas pārsprāgst (v, Br. 355).
195 *) Labāk eelaps, neka caurums.

*) Tam laikam ka zirgam eenasi palikusi.
Ko pats eenisti, nedari citam.

Skraida ka eesalu peededzinajis.
Eet ka vaļa.

200 *) Eet ka brikšķ veen.

*) Lai eet ka eedams, kad tik eet.

Eezidees ka erce mīkstuma.

*) Pee esanas visi, pee darba neveena.

*) Atri ēzdams aizrijas.
205 *) Gads nav gada brālis.

Dzeed ka gailis no galvas (v. bez meldiņa).

*) Ed ka gailis (v. vista), strada ka vērsis (v. zirgs (v.
Br. 1530).

Gailis nominis vērsim meli.

*) Kad gailis vakara dzeed, tad cilvēki maldas.

210 *) Kaunas ka gailis.

*) Tad ceļas, kad gailis uz meslu gubas dzeed (t. i, veļu).

Milti gaisa, sēnalas maisa.

*) Runa veen no visa gaisa.

*) Slēp slēpdams, tak reiz gaisma naks.

215 *) Cula veenmer ka tauka gaļa.

*) Kur gaļa tur kauli, — kur ada tur spalva.

*) Labāk gaļa baļļa, neka vepris kuti.

*) Sed ka gala gaididams.
*) Ko lidz galva bez gudra padomiņa.

220 *) Pliku galvu, basam kajam, — ka pirti perees, ka pee

saimneeka galda edis.

*) Gani cērp, gani cērp — aitiņas.

*) Tik gars tik plats (v. resns).

*) Sņac veen ka Gauja.

Vaj čiksti, vaj nečiksti, gaspazas dots jaed.
235 *) Kad glazē pilna, tad draugu deezgan.

Godam celts, ne apēšanai, — kam nav kauna, lai apēd visu.
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*) Gods godam ceļu greez.

Gods tev un tavam suņam.

*) Apēst godu ka cuka sivēnus.

230 *) Godu var atri laupit, bet atdot vis nevar.

*) Govs velnu nosperuse.

Tiņgens (t. i. slinks) ka leelas govs teļs.
Brauc maja, grāmata vēja.
Melo ka grāmata (v. no grāmatas).

235 *) ka gramatneeku.

*) Ne plika graša nedot.

*) Katram savs graustiņs miļs.
Cik tāļu grēks, tik nogreez ar nazi.

Grēks no Deeva, kauns no ļaudim.
240 Ko bitees grēku deļ, kad sirds tira.

*) Daudz grib, maz teek.

*) Kam gribas, tam vis gards.

*) Ko gribējis, to dabūjis (v. panācis).
Ar Deevu, griķu maize, kas cepis, lai cd.

245 Specigs ka griķu beezputra (ja kads gribētu but stiprs,
bet nav).

*) Kur ar ko strada, tur gruzi nokrit.

*) Kas grūtumu panes, dabu veeglumu.

*) Gudram ir Deevs palidz.

*) Gudri bet netaisni.

250 *) Viņš nav vairs gudrs.

*) Guļ ka spradzis (v. veca spragene).

*) Gulbji atnes pavasari mazeem berneem zābakus.

*) Gulēdams neka nepadarisi.
Ja nav kur gulēt, tad guli sķuni uz krāsns, vaj pirti uz

ecesas.

255 Kas gulošam ko dos.

*) Leen ka ilens.

*) Sadilis ka ilens.

*) Kam kas ir, no ta ples,—kam neka nav, ko no ta piesis?
Kur ir, tur rodas.

260 *) Iznāca par isu (t. i. peetruka).

*) Kad izbraucis, tad jābrauc, — kad ko eesacis, tad jā-

pabeidz.

*) Vaj nu izmacija gan?

*) Izsalkušam viss gardi varits.
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*) Nu jav izskrēja mala (v. eeskreja meza) (kad ko nepa-

reizi izruna).
265 *) Kas to visu var izstastit.

Ko nedabūji pa Jaņeem, to dabūsi pa Petereem.

*) Jauneem vecee jaaptek.

Atņemees jauns būdams, tad vecam negribesees.

*) Jauns sliņķis — vecs zaglis.

270 *) Jauns slinko, vecs mocees.

*) Jauns strada, vecs slinko.

*) Jauns un traks.

*) Ko jaunuma nemacees, vecuma nepratisi.

*) Vaj tev jēgas.
275 *) Ak tu jera dvēsele!

*) Miligs ka jers.

*) To jūdzi vilks mērojis ar garu asti.

*) Juri, turi kazu!

*) Atgreezas ka jurmaleete ar 300 rubļeem uz teva maju.

280 *) Tik nebija kaites, ka ta kleedzeena.

*) Uz kajam pacelt (t. i. izpalidzet).

*) Ņem kājas pa pleceem un laid ļekas vaļa.
Suds pa kaķeem, kad tik leeli lopi veseli.

Nemāci vis kaķi peles ķert.

285 *) Sveed kaķi ka gribi, — uz kajam kritis.

*) Kaķim gribas zivtiņu est, bet negribas kaju slapināt.

*) Uz kuru pusi kaķim kupris, no tas puses veesi gaidāmi
Kad kaķis nav maja, tad peles danco.

*) Kaķis ka zaķis.
290 *) Kaķis eda zaķa cepeti, kungi eda kaķa cepeti.

*) Kaķis var uz pakaļas sedet.

*) Manigs ka kaķis.

*) Ņaud ka kaķis bez acu.

Neeeredz ka kaķis pūsli.
295 *) Pelēks ka kaķis.

Platas ka kaķis pa ledu.

*) Sprausla ka kaķis dūmos.

*) Eet par kaklu par galvu.

*) Uz otra kaklu (v. adu) eet.

300 Vaj kakta, vaj maka!

*) Bals ka liķis.

*) Izputēt ka kaļķn kule.

*) Tur kalns jārok, teic slinkais.
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*) Kas to dos kalpam, kas kungam ir.

305 *) Veenas kamanas braukt (jeb sedet).

*) Ka kamanas sedi, ta dzeesmu dzeedi (v. Br. 677).

Kas uz kapeem aizvests, tam tur japaleek.
No kapeem augša necelsees.

*) Bez kapeikas rublis nav pilns.
310 Kāpostu galva ir ari galva.

*) Tam ir kāpostu galva.

*) Ko karoji, to dabūji.

*) Kungs, kungs, kaza krāsni; velc aiz ļipas ara.

Vaj kaza kads lops, vaj seevisķis kads cilvēks, vaj plikais
kažoks kada goda drēbe.

315 *) Kas tavu kazu sodeen uz tirgu jaj (ja kads jaucas otra

darisanas).
Ta eet kazakam, ragaviņas velkot.

Ko kazas dabu, mājas pateic.

*) Kažoks, svārki mugura, seevas mate kubula.

*) Varas ka katlis (teic no leelas pļāpas).
320 Ko nu kauc, vaj neizkauksees, kad adu piesis.

Izdilis ka kaulu kambaris.

*) Tam nav kauna ka vecam Kran9am (jeb suņam).
Kas kaunigam ko dos.

Kauns par visu gimi.
325 Vaj kauns kads gods, vaj nauda kada manta?

*) Protees kaunu!

*) Uz otra ķešas izeet (t. i. gribēt, lai otrs tēriņu samaksa).

Tpru, ķeve, kungs prasa, kam lauzu.

*) Leen ka ķirpis otram dusa (t. i. apvaino).
330 *) Ka kleedz, ta skan.

*) Paradi viņam knipi (v. duri).

*) Kņopi suvot eekod salmiņu zobos, lai grāmatu ne-

aizmirstas.

*) Eet ka ar koka kajam.

*) Kokam ir lapas, kokam ir miza.

335 *) Veceem kokeem leelas saknes.

*) Grauz ka kokgrauzis.

*) Kads koks, tādas lapas (v. miza) (v. Br. 544).

Ne koz, ne sper.

Pec leela krājēja nak leels izšķērdētājs.

340 *) Ja krāsni nekurināsi, istabu nesildisi.

Nesaki ne savam kreklam.

kažoks kada goda drēbe.



10

*) Vakar kroga, sodeen mājas.

*J Kur krogs, tur stedele.

Nebēda ne par krupi.
345 *) Krūts ka vistas maga.

Tris kuļ, deviņi guļ.

*) Kule bazams, maisa neleen.

*) Apēstu kumosu nevar atrit.

Kur kuņa ir, tur vilksņas eeronas.

350 *) Kunga darbs nav padarāms.

*) Kunga gods, kunga darbs.

Kas kungam to var leegt, ar cimdeem blusas ķert.

Kas neklausa kungam, tas klausa pātagai.

*)' Kungi veen grib visi but, nezin kur tee zemneeki bus

355 *) Kungs dara ar kalpu ka grib.

*) Es kungs, tu kungs, — kas kuli nesis?

Mans kungs nav tavs sulainis.

Pārdod kungu, nopērc sulaini.

*) Viņš ir tik kungu pakaļlaiza (t. i. kalps, vergsj.

360 Tas ta var runāt, kam kurpe nespeez.

Kas dos kurpneekam labus zābakus.

Kurzemneeki zirgu zagļi, —
Vidzemneeki eemauktus tur

*) Laba veen jav nevar izrunāt.

*) Eebaz labas deenas ķesa, ka neizkrit.

365 *) Labo visi redz, slikta neveens.

*) Labs jāpatur, slikts jāatmet.

*) Labs pee laba, — es pee tevim.

*) Labs talu jāmeklē.
*) Ne sis ne tas, — ne labs, ne slikts.

370 *) Kas labu mācas, teek gudrs.

*) Kad lācim zars uzkrit, tad brec; bet kad viss ozols uz-

krit, tad aizeet klusiniņam.

*) Breen ka lacis, dubļi veen sļakst.

*) Ruc ka lacis.

*) Lai lad:
pa muti izeet, pa nasim eeeet.

375 *) Ar lagu viss jāpadara.
*) Veci laiki, veci darbi; jauni laiki, jauni darbi (v. domas)

*) Slikts laiks: vaj burvis, vaj ragana nosprādzis.
Laime ka no zila gaisa.

*) Laime a ka es tur nebiju.
380 *) Man nomirstot tada laime un vaļa nebūs, ka sim dzivojot

Tad ta laime, ka laime, — noķeru vārnu.
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*) Turi, Juri, lai es duru pasa laimes cauruma,

Sez ka no laivas izsveests.

*) Aizlaistees lapas.
385 Dzivs ka lapsa apaks ecesas (saka no tada saimneeka,

kura ēkas ar noplisuseem jumteem).

*) Gudrs ka lapsa.

*) Kas Japsu savs, ja cilvēks nešaus.

*) Laudim plata grāmata.

*) Ir veci ļaudis brinijas (t. i. ari vecee ne ikreiz gudri).
390 *) Ļauns ļaunam atdodas.

Stāsta tik pa ļautiņu teikšanu.

Lepns ka leelakunga cuka.

*) Leeldeenas rita saule šūpojas.

*) Ka leelibas pakaļa (v. azis; kule).

395 Cita leeta ka manai seevai.

*) Leela leeta no tevis gan neiznāks.

*) E kur leeta, apaļa un ceeta!

*) Vaj tu tai 1eetai uz pakša tupēji (t. i. vaj tu viņu esi

pagatavojis).
Lai list leetiņs, tad bus peeniņs.

400 *) Leetus list, svārki plist.
Aizmirst ka Leitis vaidēšanu.

Brinees tur, kur Leitis ķevi dira.

Ņukst ka Leitis ar verseem.

*) Ka lēlis, kur olu dej, tur atstāj.
405 *) Lib am liba padoms.

*) Kur lika, tur lipa (vārds veeta teikts).

*) Likums nav likums.

*) Leelu lomu vilkt.

*) Esi gan tu lops.
410 *) Kur veens lops bļauj, tur visi salec.

*) Tiri lops, tik astes trūkst.

Mans luks maksa tavu siksnu.

*) Eesmauc par lupām.

*) Atri strēbdams sadedzina lupas (v. Br. 651).

415 *) Lupas ka pastalas, deguns kā ķipis, galva ka spānis.

Mētājas ka lupatneeka zirgs.

*) Tam jaeet. — veenalga vaj lust vaj plist.

*) Jo vairāk mācas, jo vairāk zin.

*) Ne katram macitajam macitaja gars.

420 Gatavs ceenigs macitajs, vārda veen tik trūkst.
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*) Dzivo kā maisā eebasts (t. i. nezin neka no pasaules).

*) Maize nenāk bez strādāšanas (jeb pelnisanasj.

*) Sausa maize leela raize.

Ko tu tam darisi, kas maizes paēdis.
425 *) Taupi maizi, netaupi darbu.

*) Kada maja, tads jumts.
*) Tira maja seevas rota.

Vaj maja zaķis, vaj saimneeks suns.

No katrām mājām pa sunim, no macitaja muižas divi.

430 *) Izsalcis pec mājas, kā velns pec Zida dvēseles.

*) Vaj tu esi manā makā eelidis, vaj es tavā?

*) Tikpat kā no maleem sists.

*) Kads malējs, tada maize.

Kas man nedeg, to es nedzēsu.

435 *) Manigais teek visur cauri.

*) Jo mazāka manta, jo leelaka milestiba.

*) Kada manta, tada nauda.

*) Tira manta kā eļa.

*) Vaj nu otra manta? Pasa manta, var darit, ko grib.
440 *) Ko leelees ar otra mantu, kad pašam nav.

Ai, boza Maza!

Tas kā Mazai kurpe.
*) Kas mazumu nesmādē, dabu daudz (v. leelumu).

*) Ne mata teesu nedabūt (t. i. neka).
445 *) Mātei noplist azote, preeks berneem krājot.

*) Bez matēs augusi bērni ir palaidnigi.

Vaj matēs deļ jaeet ar suņeem eenaidā?

*) Veenas matēs bērni; — ne visi veenā slotā pērti, ne

viseem veena laime.

Lai pust mati, kad nav tēvam cepures.

450 *) Smalks kā mats (v. deegs, zidsj.

*) Gulēt veenā medū (t. i. saldā meegā).

*) Zavajas kā meega negulējis.

*) Meegs nak: bus leetus.

*J Ta meita nav lagā suņa barojuse: precibās braucot slikts

laiks.

455 *) Tris meitas, divi ķēves dzen saimneeku no mājām arā.

Ko darisi, kad balta mele.

Mele kā cauksture.

*) Tam gara mele, — visu aizķer.

*) Meles galā (v. uz meles) ir, bet izteikt nevar.
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160 *) Kad meli satur, tad labi eet.

*) Kas meli palaiž, tam slikti eet.

*) Meli aiz žēlabām vaj pusu kost.

Meli daudzreiz taisnībai par ķili (v. Br. 739).

*) Kur melnums, tur caurums.

165 *) Melo kā gribi, — sava tevim nedošu un tava ari neņemšu

*) Tādos melos nav vērts klausitees.

*) Kur slauka, tur mesli ronas.

Tads nav ne meslos atrodams.

Suj ko sudams, aizmet mezglu.

170 *) Mezā būdams, niezā meklē.

*) No meza ābeles potētu aboļu nesagaidisi.
* Skreen kā meza zvērs (v. negudrs).

*) Gan mežs (t. i. žagari, rikstes) izmacis.

Mezs bijis, mezs bus.

175 *) Kā lai redz mezu, kad koki preeksā.

*) Cik miklas, tik kliņģeri.
Kur papreeks leela milestiba, tur pec leela eenaidiba.

*) Stivs kā milna.

*) No teem milteem nevar putru izvarit.

180 Milti gaisā, sēnalas maisā.

*) Neveenam milti nebirst nemalām, — kad maļ, tad birst.

Kas miris, augšā necelsees.

Mirons ne mālderis, ļurba ne pagasta vecākais.

*) Kad elē moku trūkst, — kad muižā darbu! (v. Br. 771).
185 *) Mugura dimd, bus saimneece.

*) Kada muiža, tads kungs.

*) Ak mokas, kādas manas rokas, — visas delnas melnas.

Muļķi, se desa!

*) Ko nu muļķim prasi?
£90 *) Muļķim muļķa nelaime.

Muļķis kā zeķe (v. zābaks, zābaka papēdis, puļķis).

*) Muļķis skreen, gudrs ķer.
Tad tā muļķis kā muļķis, ne putna nepazist.
Sazini nu Muramuizas ļaudis, — citi krogā, citi baznicā

195 *) Krit kā mušas uz medus.

Ed, kamēr sera mute paleek.

Mute kā laidars (v. Raunas vārti) (teic no pļāpas).

Yiņs nav vis uz mutes kritis (teic uz atjautīga cilvēka).

Ko pļeksķini muti, svelpt vajag (grib teikt, kā ar visu

japeeķeras).
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500 Turi muti, dabūsi pusi.
Treecot naba zila palikuse (saka no leela pļāpas).

*) Tur noslika visa mana nabadziba.

*) Nabaga tarba grūta tarba.

Cinas ka nabags gar desu.

505 *) Nabags no nabaga neekus prasa.

Oz kā nabags desu.

*) Kur tev tās nabagu kules?

Kā nācis, tā gājis.

Izdzivojees kā Nadziņu kroģeris.

510 *) Par nageem sadot.

Leelas, ko nagi nes!

*) Ka bez nagu.

*) Kā nak, tā eet.

*) Mētājās kā veca nauda.

515 Nauda kā par kveeseem.

Naudas leetu nekad nesagaidisi.
*) Neizbēdz naudas!

*) Par naudu ir velns danco un Deevs grēkus peedod (v.

Br. peel. 63).

*) Par naudu var Rigā visu dabūt, tik teva, matēs un

putna peena ne.

520 *) Kā nav, tā nav.

Kur nekas nav, tur nekas neiznāk.

Ak nave, kur cirvis, — se kur man ir bomis.

*) Nave nak negaidāma.

*) Nāves cels viseem jāstaigā.
525 *) No nāves neveens neizbēgs.

*) Tas jav ir ar navi tris gadi parada.

*) Kas lagā nedzird, slikti padara.

*) Lai ne cd; kad tik strādā.

Vaj ne edi kad bija, vaj ne edisi kad bus.

530 *) Ceļ kā ne edis (t. i. bez speķa).
*) Rij ne edis.

*) Kas slikti neeesak, labi neeesak.

*) Kas neeet, tas ari nekrit.

Neeki nav tik leeli.

535 *) Vazājas kā nelabais.

*) Kad nelaime notikuse, tad ir visi gudri.

*) Kad zinātu, kur nelaime noteek, tad neveens netiktu

nelaimigs.
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Nelaime nenāk bļaudama (v. Br. 856).

*) Nelaime zin, kur palicis (ja gaiditā nevar sagaidit).

540 Tisu deku skreet nelaimē.

*) Vaj nelaime tevi se atnesa?

*) Kur nelaim es negaidi, tur nelaime noteek.

Nelaimes stunda ir tukša bise sprāgst.

*) Nepreecajees par otra nelaimi, driz pats vari tada krist.

545 *) Nemāci tu mani!

*) Kas ņemams, — ņemt, kas atstājams, — atstāt.

*) Turpat ir, bet neredz ka akls (v. stulbs).

*) Nesmej ees otram, kā pašam tāpat nenoteek.

Kad nezini, tad nemini.

550 *) Daudz vairs netrūka, kad bija beigts.

*) Kad nevajag, tad ir, — kad vajag, tad nav.

Kad nemaz vairs nevar, tad vel bisķi.

Niķi nelidz, naudas vajag.

Niķu kā sunim blusu.

555 *) Ko veens nopelna, to otrs aped.

Od, kamēr silts.

*) Suc kā ods.

Kā oga, mat, kas zageru rokā (saka, ja kadu darbu atri

padarijis).

*) Melns kā ogle (v. cigans, krauklis, vārna).
560 *) Veļas kā ola.

Kā to var otram dot, kas pašam labi smeķ.

*) Otram sit, pašam teek.

*) Otram reebdams, tik pats sev sareebsi.

Lika drusku pagaidit (t. i. ntizdosees)!

565 *) Melna kā pagale.
Tika nu bija kā pagāza.

*) Pakļaus ees nu, ko saka.

*) Ar paldees veen nepeeteek

*) Izēdās, izdzērās, aizgāja, ne paldees nesacija.
570 *) Paldees par sal' un maizi (v. par visu labu).

*) Te bij, te palika!

*) Pamacisana dod gudribu.

Puri, mezi pust, parāds ne (v. Br. 880).

Labāk pasa, nekā otra.

575 *) Pasa sapelnits

Pļāpā kā pasaku Leitis.

*) Pašam gribas, otrs prasa.



16

*) Pasaulē, nav tik daudz zirga sudu, ka viseem mutes aizbast.

*) Redz kā eet pasaulē.
580 *) Viņš vel pasaulē nav neka baudijis (v. redzējis).

*) Kas pasaules darbus izdarījis (v. izdaris).

*) Pasaules jav neizmacisi.

*) Kas nu var visu pasauli peeedinat.

Pazaga rugā uz kruķa.
585 Kur nav patikšana, tur nav satikšana.

*) Ko pats vari padarit, ar to nemoci citus.

*) Pats peekravis, pats aizvilksi.

*) Eet tā kā pauts no galvas nekrit.

*) Pauts maca dejeju (v. vistu).

590 *) Otra pavēni silditees (t. i. dzivot).

*) Lepns kā p avs.

*) Peeaudzis un tak vel muļķis.

Apdulis kā uz peedzersanu.
Peelist pa aklo pusi.

595 Ko negribi peemirst, to aizleec aiz auss.

*) Peena ķērne izdod sveestu.

*) Balts kā peena puika.

*) Tas tik ir tads peena puika.

*) Tam vel p c c n s no lupām nav nožuvis.

600 *) Miksts kā p c c pa.

*) Peere neez, — kauns bus.

Neveenam nav uz peeres rakstits, kads tas ir.

Grib ar peeri mūrim cauri skreet (v. Br. 911).

*) Peeedusai pelei milti rūkti.

605 Suri grūti peln i t s.

*) Melns kā pelnu rusķis.
Slinks kā pelumaiss.

*) Jau pērkons rūcis, — cūkas viļājas.

Dusa kā Pētera sivēnam.

610 Varas kā piķa (v. darvas) katlis (t. i. pļāpā daudz).

*) Lipigs kā piķis.
Put veen pi1it ē.

Labs p i p ē, labs ragā, labs vecas matēs dozitē.

Pipes meklē, — pipe zobos.

615 *) Kas veenreiz pirkstu uguni bāzis (v. sadedzinājis), tas

otrreiz vairs nebāzis.

Trapit kā ar pirkstu aci (t. i. uz reizi uzminējis jeb

padarijis).
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Kas pirmais brauc, maļ pirmais.

Auksta pirti pereenu dabūt

*) Plaukt, bet neuzaugt.
620 Nokrist ka no plaukta.

Pļāvējs gudrāks neka sejejs.

*) Jo plikāks, jo trakāks.

Peras ka pliks pa nātrēm (t. i. grib panākt, ko nevar).

Pūt, Poli, pa marku.

625 Peeedis ka Poļu muizneeks.

Domāt ar viseem peeceem prateem.

*) Pasa pratu panes jūdzēm, otra negrib ne par istabu

pārnest.

Saņemt visus peecus prātus kopā.

*) Preti ņ9mejs slimāks kā zaglis.
630 Zveedz kā Prusu ērzelis (v. ķeve).

*) Sirdigs kā pūce (v. erce).

Tas notiks tad, kad pūcei aste zeedēs.

*) Tas tik ir puika, kadu vari pameklēt (v. kadu pa sim-

teem veena neatradisi).

*) Zeed kā puķe, aug kā roze (teic no daiļas jaunavas).

635 Puņķis aiz jostas,-— jera kaja zobos.

Macees pa pupām bradāt.

*) Raibs kā pupu zeeds.

*) Kā neeesmaucu pa purnu!

*) Purvā un elē (t. i. tur, kur vis ļaunums ronas).

640 *) Katram sava labā un kreisā puse.

*) Jaed maizite, lai putni neaizdzeed (v. dzeguze neaizkūko).

*) Putnits, no ligzdas izkritis, leti vairs atpakaļ neteek.

*) Preecigs kā putns.

*) Brivs kā putns zara galā.

645 Putnu pazist no dzeesmas.

*) Nevar iztikt, kā putra bez sals.

*) Sildita putra vairs nesmēķē.

*) Paraugi manas putras.

Kadu putru izvarisi, tadu izstrebsi.

650 *) Šoreiz garā Maja putru varijuse (teic, ja putra šķista).

*) Kads racējs, tada lāpsta.

Preeķsā rada, — no pakaļas bada.

*) Eadamees neka neizdarisi, — daudz vairāk ar labu.

*) Kā ragana ar izplesteem mateem.

655 *) Cikst kā vecas ragavas. ;
~ ,

2Rakstu krājums VI.
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*) Otram likt ragus turēt.

*) Kam raize, tam maize.

*) Skreen (v. skobas) ka rats uz veenu un otru pusi (t. i.

ir nepastavigs).

*) Tas eet visur lidzā ka peektais rats.

660 Vaj raudi, vaj dzeedi, tris dālderi jāmaksā.

*) Raud ka raugs.

*) Kur veenreiz raugu eeleek, tur rūgst ikdeenas.

Mate tad veen raušus cep, kad tai labi milti.

*) Ed raušus, lai maize taupās (teic no greizas taupibas).
665 *) Tas tik bija ko redzēt (v. paskatitees).

*) Ka redzi, tā izteec.

*) Kā katrreiz redzi, tā runā.

*) Reeksts no lazdas talu nekrit.

*) Dari ko dari, uz reizes padari.
670 Kas nav uz reižu, tas nav pareizi.

Gudrs kā Riga.

*) Rigā tik sēņu seklas, veca asinis un putna peena nevar

dabūt.

*) Nezin rita ne vakara.

Ko ritam taupa, to kaķis aped.
675 Ritens rumbā, aukla vaļā.

*) Jo riteņus smērē, jo tee veegli skrej.

*) Kam auksta roka, tam daudz naudas.

*) Ņem, kas rokā krit (t. i. tuvāko).

*) Roka pee darba, sirds pee Deeva.

680 *) Viņam slaika roka (t. i. labprāt dod.)

*) Zaļa roka, slaida valodiņa (t. i. veicas vis).

*) Ko dari, to dari ar rokām (t. i. tā, ka ari veicas).

*) Čaklas rokas darba nebistas.

*) Eegruda roku kā spirkstis.
685 Dzer roni teju, cukuru apedisi ritā.

Par rubli tris aitas un jers peedevam.

*) Rudeni baba gudrāka, nekā pavasari virs.

*) Man nav nekāds rudens (t. i. nekādu augļu).

*) Balti rudzi, balta maize.

690 *) Ar rudzu bisi saut.

*) Pee runas leels, pee darbeem mazs.

Atkodees kā sivā rutkā.

Sacisana nav darisana.

*) Saimneece ir mājas atslēga.
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695 Uzpurinajees, būsi saimneeka dels.

*) Saimneeka acis vairāk padara, ne ka kalpa rokas.

*) Saimneeka deena rubļa vērtē.

Saimneeka zirgs, pasa pātaga, — skreen labi.

Ed pats, dod sunim, tad darisi saimneekam postu.
700 Eva saimneeks, bikses vaļā! (uzsauc tādam, kas dusigi

ko dara).

*) Kads saimneeks, tada saime.

*) Strādā deenu, strādā nakti, tad būsi saimneeks.

*) Jo agrāk saksi, jo agrāk beigsi.

*) Nevar ne salma (v. luka) pa ledus virsu pavilkt.
705 *) Kā bez samaņas.

Tas jav laikam ar samazgām kristits.

*) Samts kragā, pelavas migā.

Saprot gan, bet nevar atbildēt.

*) Eet kā sasalis.

710 Kad put, laj put, sauj par jaunu.

*) Citur ari saule spid.

*) Ne ikdeenas saule spid, — ne ikdeenas leetus list.

*) Ilgi gulēdams neredzēsi saules uzlecam.

Saules muza nedzivosi (v. Br. 1070).

715 Se tev saveens, pašam raveens.

*) Kā seesi, tā turēs.

*) Caurs kā seets.

*) Teeva seeva, ceeta veeta.

*) Seevas sirds, — miksta sirds.

720 Viņš jav neraud pec vecās seevas,
bet pec tās ar raiba-

jeem lindrakeem.

*) Kā sesi, tā pļausi.
Sirms kā sesk is.

*) Kur augsta seta, tur sneegs metas.

*) Tas notiks tad, kad sētas meeti dancos.

725 No sētmalas skreen pasaulē.
Sirds vibotnēs (saka no eemilejusās)

*) Sirds kā meets (t. i. ceeta, puciga).
*) Sirds meez veen pec c deena.

*) Sirds tā sap kā vats.

730 *) Sit, sit, lai sirds tric.

Vaj mana sirds ir kazas ļipa?

*) Danco kā sisenis.

*) Slinks kā sisenis

2*
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*) Ka sit, ta sap.

735 *) Skābs kā dzērveņu oga.

Skāde virām pa ķevi, — aste veen palikuse rokā.

Eedzersim, kamēr skaidrā prātā.
Skaistums nepilda vēderu.

Šķiņķim kaja noluzuse, Ķiļķenu krogā dancojot.
740 Sķiņķotam zirgam zobus neskatās (v. Br. 1111).

Labs preeks šķiršanas: dzer bez pirksta.
Četras nedēļas skolā gājis, tomēr vel nav gudris.

*) No skopa var vel ko dabūt, no tukša neka.

*) Noplisis kā skrandu lacis.

745 Skreen bet nekrit.

Streb skroder, putra ]aba, vista varita eeksā.

Tris gadi pee skrodera bijis, vel ne kakla gala nepazist.

Peecpadsmit kā skroderim.

*) Nobridusēs kā slampa
750 *) Leela slava, mazs gods.

*) Pasa slava, cita gods.

*) Vaj tu domā, kad slims, tad tulin jav mirs.

*) Kas slinkam dos maizi.

*) Ne smeekļa vērts.

755 Smej ees tu tagad man, gan cits smeesees taveem

berneem.

*) Smej ees veen, gan tu pec raudāsi.

*) Smejees, bet neapsmej.
Ko sņac, ko kasees, — ko gribi, to prasees.

*) Labāk sodeen ne-kā ritu.

760 Lad, kā sodrēji sak no gaisa birt.

*) Ko soli, to turi (v. dodi).

*) Daudz solit maz eedot.

*) Solits krit makā.

765 *) Eet soļus skaitidams.

*) Kam sp eks, tam daļa.
Palaidees uz savu speķu, kā vērsis uz rageem

Balts kā speltes eekspuse (saka tādam, kas leelas ar

savu tiribu).

*) Vaj tu cauri spidi? (t. i. nestāvi preeksā!).
770 *) Tads kā spradzenis (v. plika didaj.

*) Grozās kā spreslica (ja kads pārak lepojas).

*) Viņam sprunguls astē.

*) Otram sprunguļu uz asti maukt (t. i. vest spailēs).
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*) Saskaitees ka spunde.
775 Jo steidz, jo ķeras.

*) Kad sterstas maja nak, tad putenis gaidāms.

*) Stivs kā stimbans (v. benķis).

*) Kam ar stiprāku kautees, kad no ta var izbēgt.
*) Kas strada, tas ir cd.

780 *) Strādā kā ar savu mantu (t. i. droši).

*) Labāk strādāt, ne-kā vaidēt.

*) Ja nemaki strādāt pats preeks sevim, tad strādā preeks

cita.

Sudu muiža, lubu jumts.
No suda nevar vasku izspeest (v. Br. 1162).

785 *) Kas sudeem apkārt metā, tam rokas netiras.

Tadu ne pa sudeem meklēdams nedabūsi.

Suds sets, suds aug.

*) Jo sudu glauda, jo viņš plešas.
Ej suņa pakaļā mūza raudzit.

790 *) Guli kad pee suņa ļipas.

*) No suņa nevar desu pirkt, no beķera miltus.

Tam nav ne suņa kauna.

Tev suņa smaka.

*) Kas suni baros, ja cilvēks nebaros.

795 Ne visi tee suņi nikni, kuri rej.

Suni per ir pee baznicas.

Dod sunim (pereenu) ar visām lapām.

Kad jau pari, tad astei it veegli pari tikt.

*) Lai ne sunim tādas dabas kā tev.

800 Nepastāv kā sunim desa.

*) Ne sunim neder.

*) Nerunā vaj sunim, vaj tev!

Sunim suņa alga.
Sunim sveed, tādam trapi.

805 *) Aizeet kā suns asti nolaidis (t. i. nokaunejees).
Es neesmu tads suns, kā ta kaimiņu kuņa.

*) Kā suns, desu dabūjis, aizeet projām.

*) Kads suns eekodis, tads lai atkož.

*) Ko leelees kā suns ar kaulu (uz meslu čupas).
810 Mii kā suns karstu kartupeli.

Ņurd kā suns vēderu kasidams.

Pazistams kā raibs
suns.

*) Rej kā suns preti.
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*) Skreen ka traks suns.

315 *) Suns rej, paskatees, kas tur nak.

*) Suns viļājas uz mikstu laiku.

Vaj veens suns veen ir raibs.

Vandas ka suns pa sēnalām (saka no tada, kas pulējas,
bet neka nepanāk).

Kur dabūsi suņu kuti maizi.

320 *) Taisns kā svece.

Sveedeena galā velns.

*) Ar sveedreem nopelnits.
*) Smags kā svins.

Saskābis kā Zagares Zideete.

325 *) No žagatām dzirdējis (t. i. nepateesas ziņas).

*) Zagi rauj, vaj radi peemin, vaj skauģi lad.

Kad zagi vilks, tad maize bus.

*) Zaglim veens grēks, dzinējam daudz.

*) Zaglis dabu savu algu: savā kaklā ceetu valgu.
330 Lai zog zaglis, — zagļa bērni paķer to, kas neglabā.

*) Zaglis un saņēmējs, veens tads kā otrs.

*) Ap lapu birstamo laiku zaķi nedzird.

*) Dzen zaķi, ķer breedi.

*) Zaķi ķert (t. i. krist).
335 Sajuka kā zaķim leceeni.

Bailigs kā zaķis, bezkaunigs kā kaķis (v. Br. 1485).

*) Mudrs kā zaķis.

*) Dzivus zaķus reizē ķerdams, neveena nenoķersi.

Atrauj viņu zaļa zale.

S4O *) Zaļo kā zale. '
*) Vaj zale augtu, kad leetus nelitu.

Nelidz ne zāles, ne plāksteris, — ne lāsti ne pātari

(t. i. padarits nav grozāms).

*) Dauzās kā zebere (jeb stebere).

*) No tevis zeemas ceeteja nebūs.

845 Saravees zeemas korteli.

Ari tas ir tirs no zelta, kas zeltam blakām gulējis.

*) Ar zelta makšķeri makšķerēt.

*) Tirs kā zelts.

*) Kada zeme, tadi augļi.
850 *) Kur zemei robežas, tur dzērves maldas.

*) Kad reti sej, tad nokrāpj zemi.

Zens kā skreemelis,
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Te tev nu bija pa tavi septiņi zeseri.

Pliks kā zeseris.

855 *) Lai Deevs nedod Zida mājās.

Smuks kā Zida bilde.

Stiprs kā Zida snabis.

Ej nu sazini, kas Zidam vezumā: trauki vaj bļodas.
£idam labs, kad tik raibs.

860 Beg kā Zids no krusta.

*) Met kā Zids ziluma zāles (t. i. pa bisķim) *

Micas kā Zids pa malu bedri.

Pazuda kā Zids pa Miķeļeem.
Prasa kā Zids ceļu, zinādams.

865 Raud kā Zids bez asaru (t. i. leekuligi).
Zids ar viii, velns ar zagi, — vilē kamēr dumi kup.

Kas visu grib zināt, paleek atri vecs.

*) Zini daudz, saki maz.

*) Zirgā jādams, zirga meklē.

870 Nevar eeteikt, kā zirgam pasaku.

*) Zirgam zirga spēks.

*) Kads zirgs, tads vecums.

Kamdēļ lai zirgs auzas ne-ed, kad tam dod.

Lai gudro zirgs, tam leelaka galva.
875 *) Zveedz kā zirgs (t. i. stipri smejas).

*) Zivs peeleen malā, bet vēzis eeleen alā.

Zizu rota mugurā, salmu griste vēderā.

*) Gar zobeem vilkt (t. i. peezobot).
Pirmee zobi, otra galva.

880 *) Zobi veen klab kā sunim.

Cees kā zobu sāpes.

Tas, ko meklē, skaita tev zobus.

No zosu tēviņa nevar auzas pirkt.

*) Šņauc kā tabaku.

885 Ko tads cd pa zeemu?

*) Tas ir tads, kā nekāds.

*) Taisnibai daudz pretineeku, labam cilvēkam daudz

eenaidneeku.

*) Tu jau veen taisnību runā (atbilde uz: Ej nu —

nemelo!).

*) Kas taļak eet, tas vairāk zin.

890 *) Jo taukāks jo labāks.

*) Pārdot taukus, pirkt pavalgu.



24

*) Veenā taure pust.

Papreeks tavu, pec katrs savu.

*) Teic drizi, ka pec nemelo.

895 Vaj teļa deļ vilkam nebūs briv dārza skatitees.

Pirmee teļi nikst.

Nesit, nesit, tam nav teva (t. i. neesi nezeligs pret

lopeem.
Teva dels, kunga virs, — šķelmis, kas vaicāja (v. Br. 1259).

*) Teva vaigs, bet ne teva padoms.

900 *) ffas tēvam neklausa, klausa mežam (v. Br. 1260).

Runa ka vecais tevs, dara ka mazais bērns.

*) Vaj tavs tevs stikleneeks? — mans Tevs bundzeneeks.

Veens tevs spej uzturēt daudz bērnu, bet pulks bērnu

nespēj uzturēt veenu tevu (v. Br. 708).

*) Tik i nu bij.
905 Lēnam pa tiltu.

*) Tirumā veeglaka aršana, neka plēsumā.

*) Kads tirums, tadi augļi.

*) Trakam traks padoms.

*) Kleedz kā traks.

910 *) Traks jau mezā skreen.

Tas trauks veenmer baltāks, ko apmazgā, tas cilvēks

veenmer labāks, ko aprunā.

*) Nu sodeen bijis trauku vedējs, — trauki veen apmeta-

jusees (ja kads trauks saplisis).
Neteic treknu, kamēr ne-esi dirajis.

*) Brauc uz Tukuma pec smukuma.

915 *) Tupenis nav ābols.

*) Vaj no tupeņeem taisits.

*) Turi, kamēr vari, kad nevari vairs, turi vel.

*) Ir ar uguni meklēdams neatradis!

*) Kas uguni eet, uguni sadeg.
920 *) Uguns visu aprij.

Uzpuc', lai uzskat', kad uzskat', lai prec, — kad tad ne-

prec, tad ir pasa Deeva vaina

Eelaidis kā uti kažokā.

Eevilcees kā uts kažokā.

*) Uts koz, galva neez, — bagatee skaita naudu.

925 *) Uts kāpj uz auss, bus miksts laiks.

*) Urbj kā vabole smiltis.

*) Viņu var vadāt kā pee sņorites.
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Eet ka vadzis atsperees.

*) Kūtrs ka vadzis.

930 *) Labāk vairāk ne-kā mazāk.

*) Nesvilpo vakarā, tad velns pa maju staigā.
Nav jau vakarējais.
Tādam nav vaļas ne nomirt.

*) Veenu valgu vilkt.

935 *) Labas valodas velkas kā gleemezis, bet sliktas vēja spar-

neem skreen.

*) Tu jau ar valodu viņam preeksā neaiztiksi.

Nogrima kā vanā (v. Eecavā) (t. i. nozuda atri).

*) Klaudz kā izkaltuse vanckare (v. padekle).

*) Kā var, tā jadzivo.
940 Izlēcis kā varde uz sausumu.

*) Beidzot ne vardei ceļa negreezis.

*) Kadi vardi, tadi darbi.

Zelta vardi eeksā, bet arā nenāk.

*) Laipns vārds muzam gards.

945 *) Izteiktu vardu vairs nevar atņemt.

*) Nu varitaja bijuse pee puiseem (teic, ja putra peedeguse),

*) Varitajai bijuse Riga tuvu (teic, ja edeens par salu).

*) Tas notiks tad, kad vārna ar divriceem brauks (t. i

nekad).

*) Ar varu rados netiksi.

950 *) Kā nosaluse vāvere.

*) Manīgs kā vāvere.

Lec, vecais, te ir grāvis.

Miļais teti, vecais klēti.

*) Kadi vecāki, tadi bērni.

955 *) Kas vecāku vardu neklausa, muzam pa ceļu neees (v

Br. 1347).

Jau vecs, bet kumeļa prāts.

*) Lai ir vecs, kad tik labi lec.

*) Kur nu veeglums bez grūtuma, saldums bez ruktuma

Veens par diveem: vaj Trine mirs, vaj pirts degs.

960 *) Veens kas veens, divi kas divi.

*) Kads veesis, tada maltite.

Nedzen vēja ar duri.

*) Skreen kā vej a grābeklis (v. vejs, zvērs).

Tikpat kā vejs pee nama dzēšanas.

965 *) Svilpo kā velna saukādams.
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*) Tas ir no velna (v. nelabā) pārņemts.

*) Dod velnam pirkstu, viņš tev paņems visu roku.

Nesveed velnam ar akmeni

*) Viņš ir velnam rada.

970 *) Tadi pasi velni ir visi.

Ko tu tam darisi, kam velns par krusttēvu.

*) Lai velns par stenderi (v. mazu zenu) paleek.
*) Ņemas kā velns pa karkleem.

Notēs laikā velns mušas cd.

975 *) Velns lai Zidu sasper.

Velns mani apmanija (teic, ja ko sliktu padarījis).
*) Velns nav tik melns kā izbļauts.

*) Labāk velnu mājās eerauga, ne-kā Zidu.

*) Eet kā vepris (v. cuka) šņukuru uzcēlis.

980 Par vērdiņu ne velns savu mati nedod uz pirti aizbraukt.

No veena vērsa nevar divas adas dirat (v. Br. 1392).
Neba vērsi veenā deenā nobadas.

*) Tur kā ar veza nageem.

Izmucis kā vēzis no čaumalas.

985 *) Velkas kā vēzis (v. mēris).
Vilka nests un palaists (t. i. slikti gājis, bet nu eet labi).

*) Gadijās kā vilkam kūmos.

Tas bija kā vilkam zemeņu oga.

*) Kad vilkam nav gaļas, tad cd pleenus.
990 *) Kad vilkam atplesta mute, tad nekož.

*) Kad vilkam pagali pasola, tas aizbēgs

*) Ne vilkam ko ņemt, ne ganam ko kleegt.
Visi vilki nav pelēki.

*) Beg kā vilks no uguns.

995 *) Boli acis kā vilks (t. i. ir dusmigs).

*) Eegreez kā vilks acis peerē (t. i. raugās dusmigi).

Izskrējis kā vilks caur Bigu.
Lai ir vilk s no meza iznācis, kad tik cepure galvā (saka

vecai meitai).

Tā dari, kā vilks paēdis un kaza vesela.

1000 Vilks ņem ari no izskaititā (v. no skaita).

Vilks nav tik leels, kā kleedzeens (v. Br. 1416).

*) Apēstu vaj vilku ar visām spalvām.

*) Kas vilku baros, ja pats nemeklē.

*) Miksts kā vilna (v. pūpēdis).
1005 Virām vira dusa (v. darbi).
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*) Veci viri, — gudri vardi.

Lai but Zidiņs, kad tik viriņs.

*) Kads virs, tadi darbi.

*) Nelūko viru pee cepures.

1010 *) Ka visgribis, — ko eerauga, to grib.

*) Nekaro viseem iztikt.

Labāk pasa vize, neka cita zābaks.

*) Aun vizēs, kad nav pastalu.

*) Dauzās ka akla vista.

1015 *) Kā vista tinas pa pakulām.

*) Tup kā vista uz pauteem.

*) Ne tik, cik vistas kajā gaļas.

Kas visu ko grib darit, tam iznāk pļurksķis galā.



Maņi,

kas atrodas Zinibu Kommisijas manuskriptu krajumā.

75 num. Māņticības atleekas, sakrātas Nauditē. Eesutijis

Alksnis-Sun dulis.

80
„ Eesutijis K. Ķuze, Annas muižas skolotājs

82
„

Maņi.

89
„

245 maņi. Sakrājis A. L.-Puškaitis

105
„

Veco Latveesu maņi, salasiti Jelgavas apgabala no

J. Steglava.
108

„
Dažas māņticības atleekas. No J. Rumbas muižas

eesutijusi Brivneeku Leesma (Freimaņu Olga).

140
„

Maņticibas. Eesutijis Punku Jānis iz Berzones.

150
„

Maņticibas atleekas. Uzzīmējis Alkšņu Krist aps-

Sundulis no Naudites spgabala
163

„
Maņi, sakrati no Puškaiša, Džūkstes Lanceneeku

skolotajā.

203
„

Drostalas iz senču gara mantām. Dobeles apgabala

Alkšņa-Sunduļa sakrātas.

215
„ Pagātnes atleekas. No Andreja Zeibes.

242
„

Tautas dzeesmas un maņticibas, noklausijees un sala-

sījis Zelgovska V. Strautiņš.
246

„ Drusciņas iz tautas dzives, no Stendes pagasta Talsu

apr. Eesutijis skolotājs Mucukalns.

Sos māņus sakārtoju pec dažādam deenam un laikeem, sva-

rigakeem dzives atgadijumeem un svarigakeem darbeem ka ari

mitoloģiskam būtnēm, kas tur minētas. Daži maņi zimejas uz

vairāk atgadijumeem, deenam, darbeem etc, tadeļ zem katras no-

daļas peezimeju, kur vel atrodami tamlidzi maņi. Skaitlis preeks

maņeem apzime ta manuskriptu krājuma nummuru, iz kura tee

ņemti.

Peemeram:

1.

75 Jauna gada vakara jāpurina etc.

Jauna gada vakara jāvelk Leetuvena k. etc.

Jauna gada vakara nav jalauz skali etc.
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nozime, ka visi see mani ņemti iz manuskripta, kas apzimets ar

75. Taisni iz tautas mutes ņemteem maņeem apakša pilnigi pa-

rakstīts, iz kureenes tee uzzimeti. — M. Arona kunga peezimes,

kuras tas taisījis, sa sakārtotus māņus caurlūkojot, t. ir tee maņi,

kurus viņš pats uzrakstijis, ka tos dzirdējis un redzējis ir iz Ber-

zones, Leezeres, Vejavas, Ergļeem un Rujenes. Maņi, ar citam

peezimēm, ir no manis uzrakstiti.

Rig&, novembri 1889.

K. Graurtiņs.

1.

Jauna gada deena.

1) 75. Jauna gada vakara jāpurina augļu koki, lai nakosa

gada butu daudz augļu.

2) Jauna gada vakara jāvelk Leetuvena krusti uz visam

durvim, lai nakosu gadu Leetuvens neveena neaiztiktu.

3) Jauna gada vakara nav jalauz skali, lai vasara jeri ne-

klibotu.

4) 82. Kas veļas zināt, ka klasees jauna gada, tam jauna

gada nakti jānogulstas stalli, zirga pasilē, un kad pusnakti zirgs

nopūšas, tas jāvaicā: Ko tu (beriti jeb meliti etc), ta noputees?
Tad zirgs, kas tani bridi spej runāt, cilvēkam pasludinās viņa
likteni. Ja minēta nakti zirgs nenopusotees, tad gulētajam bus

laimigs gads.

5) Kas atradumos grib but laimigs, tam vajag j. g. nakti,
malkas placi, salasit skaidiņas, pa veenai mest kuroša krāsni un

pee katras skaidiņas saukt tādus vārdus, ko labprāt velētos atrast.

(Skt. Zaļa ceturtd. un Leela- peekd.)

6) 89. Ja j. g. vakara istaba sveez -tupeli par galvu un tu-

peles purns nokrit uz durvju pusi, tad sveedejam bus jaizeet no

tam mājam.

7) Pa j. gadu javara mema putriņa un jastreb bez runāšanas,

lai dabun precetees.

8) Ja j. g. vakara krāsni skatotees eerauga navi, tad skatī-

tājs mirs tani gada.
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9) J. g. nakti pīkst 12. esot pari minūtes visas akas vins.

10) J. g. nakti, menesnicā, jaeet skatitees, katram sava ena.

Kam ena bez galvas, tam tani gada jāmirst.

11) J. g. nakti visi lopi runa.

12) J. g. nakti jaunavām janoleek pagalvi ūdens un dveels,
tad tas, kas sapni nak dveeli slaucitees, ir sapņotajās brūtgāns.

13) J. g. nakti jaunavām jajaj ar kruķi uz cuk-kuti un tur

jāsaka: Labvakar, leelmate; cik ilgi dzivosu vel neprecejusees?
Cik reizes cuka atrukst, tik gadu prasitajai vel jāgaida.

14) J. g. nakti jaunavām (pa veenai) jaeet vabiņas laust. Uz

kuru pusi, vabiņas lauzot, suņi rej, uz to pusi lauzēju aizprecēs.
15) J. g. nakti jaunavām jaeet uz kuti aitas ķert, kurai lai-

mējas noķert aunu, ta precesees tani gada. (Ari 108. 140.).

16) J. g. nakti jaunavām jaraun salmi iz jumta, kura izraun

salmu ar rogu, tai bus bagāts brūtgāns.

17) J. g. nakti jaunavām jaraun žagari iz malkas gubas. Ta,

kura izraun smuidru kociņu, dabūs slaiku viru, bet ta, kura izraun

liku — kumpu.

18) J. g. vakara jaunavām jānober graudi, katrai preeks
sevis savu cupiņu un janoleek gailis vidū. Ta jaunava, no kuras

cupiņas gailis pirmak cd, pirmā no visam precesees. — Gaili var

visādi vilināt.

19) J. g. vakara jasagaz ragi čupa, jo tad zirgi peeguļa
neklist.

20) Kas j. g. vakara suj, tam radās vilkaci.

21) LO5. J. g. nakti nedrikst skatitees speegeli, jo tad tur

redz velnu.

22) 203. Kad j. g. vakara paēdušam norauj atraugas, tad ta

zime, ka vel nakosa j. g. vakara edis, t. i. to peedzivos.

23) 82. Ja grib but neredzams, tad j. g. nakti jāizvāra it

melns kaķis un ta kauliņus jāaplūko speegeli, pa veenam. Kuru

kauliņu speegeli neredz, to jaeebaz kabata un ar seem kauliņeem

kabata paliks ari pats citeem neredzams.

24) 89. J. g. nakti (? K. Gr.) janoleek pirti uz lavas bran-

davins, meestiņs, gaļa, maize un aizdedzināta svece, jo tad gari
nak meelotees.

25) Ja j. g. deena vejs ābeles purina, tad vasara bus labi

augļi.

26) 108. J. g. nak+i meitām jaeet uz kuti tekuli ķert. Kura

pirmā pa tumsu to noķer, to tani gada pirmo izprecēs. (AriB9.unl4o.)



31

27) Ap Berzoni stāsta, ka taisni j. g. nakti, ap pasu pusnakti

esot jaskatotees speegeli; ko taja eeraugot — tada esot skatitaja

laime nakosa gada.

28) J. g. vakara bļoda saleek maizi, atslēgu, gredzenu etc.

un to apsedz. Tad tumsa velk iz bļodas: ko izvelk, ta vilcēja

laime. (Ap Berzoni).

29) Par to pasu paradumu no Ērgļu apgabala stāsta sadi:

Uz galda salika desmit cepuru; zem cepurēm palika kada veciga
seeviska dažādas leetas, ka: gredzenu, atslēgas, skangali, žagaru

zuksniti, naudas gabalu, maizi, grāmatu v. t. t., pa veenai leetiņai

zem cepures un tad no apslēptas veetas sauca mājas ļaudis, lai

tee, cepures celdami, atmin savu nakamibu.

30) J. g. vakara leja laimes. (Loti plaši izplatijusees paraša).

2.

Zvaigznes deena*

1) 89. Ja zvaigznes deena suka galvu, tad utis aug tik lee-

las ka zvaigznes.

3.

Tena deena.

1) 246. Teņa deena (17. janv.) ir cuku deena. Tani deena

nedrikst vairāk neka darit ka tikai plūkt spalvas. Ja sini deena

sun, tad cūkas rok, ja vērp, tad cūkas saslimst ar greezoni (gree-

sanas kaiti) v. t. t.

2) Teņa jeb Tenisu deena nav briv strādāt. Sai deena jaed
cūkas galva un cūkgani jāved uz krogu izdancināt, lai izdodas

labi sivēni. (Rujenē).

4.

deena.

1) 75. Sveču deena(2. febr.) nevar sukāt galvu, lai neaugtu utis.

2) 89. Sveču d. jaeet ceema, lai aug gari lini. (Ari 105. bet

tur Sveču d. veeta ir Vastlavju deena. Skt. ari Pelnu d.).

3) Sveču d. nevar dzirdināt govis, lai tas ganos nebizo.
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4) Sveču d. jāsmejas, lai visu gadu butu jautrs un gads butu

labs. (Berzonē, Vesteena).

5) Kad sveču d. sneeg sneegs vaj putenē, tad gaidāma lee-

taina vasara; kad skaidrs, tad — sausa. (Berzonē).(Berzonē).

5.

Tastlavju jeb Meteņu deena.

1) 105. Kad Vastlavju deena strada, tad kurmi izceļ laukus

2) Kad V. d. cila seetiņus, tad nakosa vasara daudz musu

(Skt. Marijas pasi. d.).

3) 242. Meteņu d. (Vastl.)*) jāsprauž kodeļas uz jumta vaj

sneega kupenas, lai aug gari lini.

4) Ari ar vizināšanos var to panākt.

5) Met. d. ari nedrikst neka mājas eevest, bet gan izvest,

peem. kuts meslus, ja ne ar zirgu, tad vismazākais ar ragutiņām

jāizvelk kadi vezumi, lai knisi un peles kūtis nedzivo.

6) (Jaunjelgavas apkaimē so deenu sauc par Piragu d. jeb
veenkarsi par Pirageem. deena esot jācep piragi un jābrauc

ceemos, ar ragaviņām no kalna v. t. t., lai aug gari lini.**)
K. Graudiņš).

7) Ap Meteni vizinotees koda cūkausi un dzeedaja: Cik no

kalniņa nolaižos, tik no auss nokožos. (Eujenē).

6.

Pelnu, Skulduru jeb Budēļu deena.

1) 75. Pelnu deena jākaisa pelni uz dārza, tad vasaru spradzi
neēdis stādus. (Ari augļu kokeem zeedus nemaitas kukaiņi.

Berzonē).

2) Pelnu d. jāmazgā krekli, tad tee bus balti. Sini deena

ari maize jācep, tad visu gadu ta neatleks un nakosa vasara bus

labi rudzi.

3) 105. Kad Pelnu d. strada, tad metas tārpi uz kaposteem

*) Meteņu deenas vakara Laima metot savas dāvanas, no kam celees

vārds „Metenis" (skat. Brivz. taut. dz. kraj.).

**) Tautas dzeesmas: Meten, Meten, kur tavi piragi? —

Klēti plaukta, krustiņš vidu.

Ap Meteni slaidi brauca — lai liniņi gari auga v. t. t.
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4) 89. Ja Pelnu d. (kalpu) seevas apceemo saimneeci, tad

tanis mājas gaidāmi gari lini.

5) 2032. Pelnu jeb Skulduru d. (citur ari Meteņu d.) vērpē-

jam jānobeidz verkulis novērpt preeks saules noreetesanas, ja to

nevar, tad kodeļi jāsadedzina. Novērpto verkuli jāiznes lauka

un jaeesprauz sneegakupeni,lai nakosa gada butu lini balti ka sneegs.

Minēto vakaru ari jaed cūkas skulduri, jeb kulksņi ar beez-

putru, lai cūkas labi aug un beezputras devēji (meezi) ronas.

Skulduru vakara saimneeki kakta, aizkrāsnē ari nolika podiņu ar

sivēna vaj cūkas kulksņeem, lai „Skulduram" butu to vakaru ko

meelotees. — Tautas mute ari saka: Skuldurs kakta

siven' kulksņus gaididams. (Jaunjelgavas apkaimē sauc par me-

teņeem tikai Vastlavju jeb Piragu deenu, veenkarsi Pirageem.
K. Graudiņš).

6) 246. Pelnu d. jāved apiņu maikstes, tad apiņeem nepee-

metas nekāda liga.

7) 75. Pa Budeļeem javara cūkas kājas (skulduņi), lai cūkas

labi izdodas.

8) Budēļu vakaru jācep gaļa uz eesma. Eesms jāpaglabā
un ar to Zeemas svētku un Jauna gada vakaros veet-veetas jāiz-
bada dārzi, tad vasara tos kurmi neizrakņas.

9) 89. Kad Budēļu nedēļa sija, tad to vasaru daudz mu^u.

10) „Budeļu vakara nevar adit, jo tad Buduļeem izdur acis.

11) „Kas Budēļu vakara vērp, tai aitas paleek aklas.

12) „Kas Budēļu vakarā dara darāmo (ada), tai ragaini jeri.
13) „Budeļu rikstes jāuzglabā preeks aitām, kas nemil jērus.

7.

Ģertrutes deena.

1) 89. Ģertrutes deena, kad visi kustoņi atmostas, nav jā-
slauka istaba, citādi cusņi nak maja.

8.

Marijas pasludināšanas jeb Mares deena.

1) 89. Kad Marijas deena slauka istabu, tad kustoņi izrok

dārzus.

2) „Kas Marijas d. strada, tam kukaiņi noēd linus.

Rakstu krājums VI.
3

(25. marta).
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3) Kad Marijas d. suka galvu, tad vistas karpas. (Jaunjel-

gavas apkaimē —
tad vistas kas kāpostus).

4) Kas Marijas ritu agri neizceļas, tam lacis atdod savu

meegu un padara ilgguletaju par meega pūzni uz visu gadu.

5) Marijas d. nav jānes uguns istaba, citādi kāposti miksti

nevaras.

6) 140. Kad Marijas d. visus mājas seetus slepena veeta ap-

gāz, tad tur cauru vasaru nav neveenas mušas.

(Visas sis maņu eerasas par Mares deenu, kuru sauc ari par

Kāpostu -Mari ari Atmodas deenu, pazistamas ari Jaunjelgavas

apkaimē. K. Graudiņš).

7) 215. Kapost-Mares rita preeks saules japeeceļas un jaeet

uz aku mazgatees, lai lacis pa preeksu neuzceļas un gulētajam
neatdod meegu, jo si deena ir nagu ve9a atmošanās deena.

8) Tai pasa deena ari nedrikst seetu roka ņemt, lai vistas

kāpostus nekasa.

9) Kapostu-Mares d. dzijas jātin kamolā, lai kāpostu galviņas
leelas aug.

10) Sini deenā jāslauka greesti un paspārnes un mesli peestā

jagruz. Tad peeeet kads otrs un jauta: „Ko,tu tur grūd?"

Grūdējam uz tam jāatteic: „Mūsas" un peenacejam atkal jāatbild:

„Grud, grūd, kamēr sagrūd!" — Tas jādara tālab, lai vasar mušas

neaizteek lopus.

11) Mares d. nedrikst galvu sukāt, lai plauki galvā nemetas.

Sldz.: 31, 2.

12) Mares d. vara leelaskluckas (ķiļķenus)
>

lai augleeli kāposti.

(Berzonē).

13) Puikam jālasa skaidas, lai vasarā varētu uzeet daudz

putnu. (Ērgļos).

14) Mares d. preeks saules lekšanas vajag mazgāt muti (gimi)

ar brandvinu, ja grib dabūt sarkanus vaigus, un govim muguru,

lai viņas vasarā nebizo. (Rujenē).

15) Ja grib dabūt daudz sveesta, tad Mares ritā deviņ zaru

meeturis preeks saules jāpārnes pār deviņām rebezām. (Rujenē).

ii.

Pūpolu svetdeena.

1) 89. Kad Pūpolu svetdeenā suka galvu, tad aug leelas

ntis. (Ari 105).

2) 105. Kad Pupolusv. vaj Zaļo ceturtdeenu noķer kurmi un
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to apglauda un ar to pasu roku apglauda zirgus stalli, tad tee

resni un brangi.

3j 2032
. Pūpolu sv. ritu kādam no majeneekeem japeeceļas

agrāki par citeem, janoeet uz niezu, jānolauž tur pūpolu rikste no

apses vaj karkleem, jāsteidzas uz mājam un gulētājus jāmodina

ar pēršanu, pee kam jāsaka: Apaļš ka pūpols! Rungitis rungots

ka pūpols! To jādara tadeļ, lai viņi nakosu vasaru visi butu ve-

seli un spirgti.

4) 215. Pūpolu sv. Ritā jākuļas pupoleem, lai augtu apaļš kā

pūpols, lai veseliba eetu eeksā un neveseliba arā un lai augtu

miksti zirņi. Pedejā mērķa deļ ari sini deenā zirņi javara un jaed.

ĪO.

Zaļa ceturtdeena.

1) 75. Zaļās ceturtdeenas, Leelās peektd. un Leeldeenas ritos,

preeks saules lekšanas, jāķer vistas un jānes uz to veetu, kur ve-

lētos, lai tās mistu visu vasaru, tad tās ari tur mitis un neees

darzo3 un labibas laukos skrapat.

2) Jaunjelgavas apkaimē ir eerasa, ka berneem Zaļā ceturtd.

Ritā skaidainē jālasa skaidas un jāmet krāsni, pa veenai

un pee tam jāsaka, ko velētos atrast, lai tee butu laimigi atra-

dumos. K. Graudiņš, Skt. Jaungad. d. 75., Leelo peektd. un Jurģu
d. (peezimi).

Sldz. 8. 12.

11.

Leelā peektdeena.
1) 75. Leelo peektu ritu jāmazgā govim muguras ar ledus

gabaliņu, tad vasaru dunduri viņas nemocis un viņas nebizos.

2) Zvirbuļus var izdzit, kad Leelās pktd. un Leeldeenas

ritos preeks saules lekšanas no paspārnēm ar žagaru izdzenā mi-

nētos putnus, un tad žagaru aiznes uz mezu un tur nomet. No

meza uz mājām atpakaļ ejot. nedrikst atskatitees. Visi zvirbuļi
nu atstāj mājas un aizeet uz mezu dzivot.

3) Ja grib, lai vanags neķer cāļus, tad vajagLeelās pktd. Ritā

izraut meetu no zoga un meeta caurumā eemest vistas olu fpautu)
un tad caurumu atkal aizbast ar to pasu meetu. Ja to dara, tad

vanags neaiztiks neveena cāļa.

3*
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4) Ja visādus mudzus, ka: blusas, prusakus, žurkas v. t. t.

grib izdzit, tad septiņi peekti vakari preeks Leeld. jāvij pātaga

un Leelas pktd. Ritā ar to jāizkapā visi paksi un visas veetas,

kur mudži majo un pee tam japeesauc mudžu vardi un ta veeta,

uz kureeni tos grib aizdzit, tad drizā laika tee visi izzudis.

5) 89. Leelas pktd. Rita jāsteidz agri izslaucit istabu un me-

slus ianones un jānober uz krustceļeem, tad tani istaba nebūs

blusu.

6) Ja grib dabūtvisu to, ko acumirkli veļas, tad Leelā pktd.

jānoķer divas sapārojušās (vardes, tās jaeemet skudru pūzni un

atpakaļ neskatotees jaeet uz mājām. Pūzni Itudaļ dzird varen

jauki dzeedam un spēlējam un velaku suņus kaucam. Otrā deenā

skudru pūzni atrod mazu kasiti un kruķiti. Ar §o kasiti var visu,
ko tik veļas, peevilkt un ar kruķiti atstumt.

7) Leelās pktd. Ritā jaeet, cik agri veen eespejams, mazgatees
tekošā ūdeni, tad nemetas nekāda kaite un neraun bruņu.

8) Ja Leelās pkl d. Ritā salasa skaidiņas un eeber ugunskurā,
tad uzeet daudz putnu ligzdu. (Skt. Jaung., Zaļā ceturtd. un

Leeld. 203 2.)

9) Leelās pktd. Ritā preeks saules lekšanas jaed zaveta cv

kas gaļa, tad neredz cusnu.

10) Ja divās Leelās pktd. vij pātagu un nobeidz tikai trešajā,
tad ar tadu pātagu var aizdzit visas žurkas.

11) Cik cusku Leelā pktd. nosit, tik grēku Deevs peedod.

12) 203 2
.

Leelās pktd. un Leedeenas ritos preeks saules lek-

šanas jaeet skaidiņas lasit, tad to gadu pacels naudu un arveenu

bus laime. (Skt. Leeld. 89., Zaļā ceturtd. un Jaunā g.).

13) 215. Leelā pktd. jaed svetee ļļrutki (juras rutki) un ari

jādod lopeem, lai nepeesistos nekāds ļaunums.

14) Minētā deenā jaskreen ap laidari un tad jaatgreez mu-

gura pret sauli un jakleedz „urrā".

(Kadeļ tas jādara, to eesutitajs nezin. K. G-r.)

15) 89. Leelā pktd. ir visas raganas baznicā. Ja tad baznicā

skatās caur tadu zirņa zeedu, kas tani deenā tikko uzzeedejis, tad

tās eerauga ar slaucenēm uz rokas.

16) Ja Leelās pktd. nakti atron tadu zārka deliti, kam zara

caurums, ļtad var redzēt visas raganas, ja baznicā caur caurumu

skatās.

17) 89. Sveestu, kas kults no apburta peena, var pazit, kad

to greez ar trejās Leelās pktd. kaltu nazi. Pee naža tad arveenu
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paleek asins pilite karajamees. Tadeļ raganas arveenu steidz dot

savu nazi.

18) Leelās pktd. Ritā burvji mežā cert; kurs pirmais so skaņu

dzird, tam jāmirst. (Vejavā, Ērgļu draudzē).

19) Ja kaut kur kads atron „ņesļavu" (eeburumu), tad ta

ja-uzglaba lidz Leelai pktd., kurā deenā ta jaeeleek ratu rumbā

un janoslicina avotā vaj akā. Burvis caur to slāpst nost un skreen

uz to maju, kur neslavu nonesis un no tureenes grib kaut ko

dabūt, vaj nu uguni, pelnus v. c. — ja tos dabon, tad tas paleek
atkal vesels. Tadeļ sadā reizē nekādam svešam neko nedod.ļ

(Vejavā).

12.

Leeldeenas

1) 75. Leeldeenas olas (pautusj ēdot, čaumalas jāsadrupina
labi smalki, lai vistas labi dej.

2) 89. Pa Leeldeenām labi jāizšūpojas, lai knausli ne cd.

(Ari 215).

3) Leeldeenas ritu berneem jālasa skaidiņas un jaskreen ar

klepjeem tris reizes ap istabu, tad ganidami atron nazi v. c.

4) Leeld. ritu jāceļas agri un jāmazgājas tekošā ūdeni, tad

dzird, ja labi apklausās, rūkšanu un redz lecošu sauli supojamees.

5) 242 3. Leeldeenās vajag katram supotees, jo vairāk jo la-

bāk. Kad "šūpojas, tad vasarā jodi neleen acis un lopi labi ba-

rojas.*)

6) Ja kads, kas agrāk taisijis šūpotnes, tās vairs neceļ, tad

labee gari atreebs pee ta lopeem un tos iznicinās.

7) 215. Pa Leeldeenām javara olas, lai telites apaļas barojas.

13.

Jurģu jeb Usmu deena.

1) 75. Jurģu deenā nevar darāmo darit (adit), lai ļvilki ne

plestu jērus. (Ari 89).

2) 105. Kad Jurģa d. ada, tad rodas tikai ragaini jeri. (Skt

Mārtiņu d.).

*) Tautas dzeesma: „Ap Leeldeenām šūpojos, lai telites barojas."
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3) 242 4. Jurģu d. katram mājas tēvam jakaun gailis*) un ta

asinis jātecina zirgu silēs uz auzām, lai zirgi labi barojas (Skt.

Miķeļa un Nikolaja d.).

4) 215. Ūsiņu ritā staļi jāaizslēdz, jo tani laikā burvji un

raganas staigā apkārt.**)

5) Sini ritā, preeks saules lekšanas, burvji ari kap uz aug-

steem kalneem un ozoleem un kleedz nesaprotamus vārdus. Ja

to dzird, tad jaatkleedz: „Lai tu, ko pa muti izlaid, pa nasim

atpakaļ sarauj!" Visa nelaime, ko burvis velējis, tad uzbruks vi-

ņam pašam. Bet burvis to zina un jau eepreeks izrok zem ozola

dobi un izkleedzis tajā eelec, lai nedzirdētu atkleedzam. — Burvja

velēta nelaime sneedzas tik talu, cik talu aizskan viņa balss. (Skt.

Svētki v. t. t.).

6) Jurģu ritā papreeksu ja-uzceļas saimneekam un saim-

neecei. Ja cits pirmais uzceļas, tad majā ronas kada nelaime.

(Berzonē).

7) Brokasts Jurģu ritā jāsteidz est agri, ka lai kads veesis

ne-eenaktu pirms brokastim. Ja tas noteek (t. i. ja kads ceemiņs

sai ritā eenak pirms brokastim), tad majā ceļas kada nelaime.

Ja eenakusais veesis vel mājās nav pa-edis, tad mazleet vel labāk,

bet ja pa-edis, tad pavisam slikti. (Berzonē).

8) Jurģu ritā nedeva mājās nekādam svešam ne uguni nedz

ūdeni. (Vejavā).

9) Jurģu ritā izleek uz kada sevišķa galda plāceni, gaļu, alu

v. t. t. un to noleek uz istabas kadā paspārnē (ari pee leeleem

kokeem un akmeņeem) gareem (deeveem; ko meelotees.

(Ap Berzoni un Ergļeem).

10) Jurģu ritā agri bez saules peldina zirgus, lai tee aug

stipri. (Berzonē, Leezerē, Vejavā v. c).

11) Preeks Jurģa svešās mājās nedrikst eet basām kājām, jo

tad tur neizdodas bites. Ja kads tomēr majā eedrosinajees eeeet

basām kājām, tad nevajaga saņemt viņa sveicinājumu, bet dzit

to laukā. Ari svilpt sai laikā nav briv, jo tad ļauni gari nak

mājās. (Rujenē).

*) Sim gaiļam vajadzēja but melnam. (Ap Berzoni).

Taut. dz.: Ūsiņam gaili kavu, pasa svētku ritiņa :

Lai tas man zirgus gana, so garo vasariņu.

**) Leezere pec vecu ļaužu nostasteem si aizslēgšana notikusi nakti no

Leelas ceturtd. uz Peektdeenu. Ja sai nakti ragana dabūjusi kuts durvju
stenderes apsmērēt ar peenu, tad govim tai gada peens noburts.
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12) Kad Jurģu deena jauns kalps pirmo reizi eenak mājās,

tad viņu sēdina uz muriti, lai viņš ilgi paliktu deenet. Kurs

kalps varot apnest ar seetiņu tris reizes ap maju, tas esot mudigs,

bet kas to nevarot, tas esot slinks. (Rujenē).

13) Jurģos cd ari cūkas galvas pusi, kura tai pasā deenā

kauta, lai cūkas izdodas labi. (Ērgļos un Rujenē).

14.

Debessbrauksanas jeb Krusta deena.

1) 89. Krusta deenās nav jacila arklis, ecesas v. t. t.. lai

krusa nenosistu laukus.

2) Ceturtdeenās preeks Krusta d. nav jaece, citādi krusa

nomaitā sējumu.

3) 203. Krusta d. nedrikst no kokeem laust zarus, jo tad ari

citi augi lej sulu un nikst.

4) Debessbrauksanas d. vārnas krusta savus bērnus, tālab

tās todeen nevar kaut kā tisam traucēt, citādi tās atreeb trau-

cētajam.

5) Jaunjelgavas apkaimē Debessbrauksanas d. kokeem, tos

greezot, tek asinis; tadeļ to deen nedrikst greest neveenu

kociņu. Gani pat to deen nedrikst rikstes greest.*)

Turpat ari svetija 3 Krusta deenas, un proti: pasu Krusta

deenu un divas ceturtdeenās preeks tās, kuras ari nosauca par

Krustdeenām, ari Mazajām Krustdeenām. (K. Graudiņš.)

6) Ceturtdeenā preeks un pec Krustdeenas nedrikst veletees.

(kadeļ?) (Ap Berzoni).

15.

Jani.

1) 75. Jāņu nakti laidara vārti jānosprauž ar erkskeem un

nātrēm, tad raganas un burvji nespēj tikt pee lopeem.

2) 89. Kas Jāņu nakti guļ, tam labiba krit veldrē.

3) 203 2 Jāņu nakti nevar eet gulēt, jo kas to nakti guļ, tas

snauduļo visu gadu.

*) Ari ap Berzoni sai deena nedriksteja ir puķites noplūkt, jo tad tam

sāpot.
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Par to runa ari kada taut. dzeesmā:

Ai jus, puisi, ai jus meitas,

Jāņu nakti neguleet!

Kas gulēja Jāņu nakti,

Visu gadu snauduļoja.

4) 80. Kas grib, lai visas viņa lūgšanas tiktu peepilditas,
tam jānoķer sikssparnis un Jāņu nakti pīkst. 12. jāaiznes un ja-
noleek uz skudru puzņa. Atpakaļ skrejot, jāaizbāž ausis, lai ne-

dzirdētu sikssparņa pīkstēšanu, jo tad paleek kurls. Kad skudras

sikssparni saēdušas, atlikusee kauliņi jāsalasa, un tiklidz ka no

otra ko ludz, kauliņi japeedur pee ta drēbēm vaj rokas, un lūg-

šana tulit tiks paklausita.

5) Jāņu nakti zirgus nelaiž ganībās (peeguļa) tapec, ka pa

ganibam vazajotees ļauni gari. (Berzonē, Ērgļos v. c.).

6) „Zaļu vakara" noplūc laimes puķi (Erigeron acer, ari

Sedum vulgare L.) un to aizsprauž istabā vaj klēti aiz sijas (vaj
ari citur). Otrā, t. i. Jāņu deenas ritā eet to lūkot. Ja zeedu

galviņas uzplaukušas labi platas, tad spraudējai vaj spraudējam
laime gaidāma; ja ne, tad nav cerams nekas labs. (Berzonē).

7) Jāņos visvairāk gājusi spiganos. Tadeem, kas ejot spi-

ganos, esot kada ozolu runga. Lidz ar so tee eetinotees baitā

palagā, tad dvēsele izejot un lūkojot eegut svetibu no peena un

sveesta. Ja kads so meesu bez dvēseles apgreezot tā, ka galva
atronas tur, kur bija kājas, tad tam japaleek mirušam, jo tad

dvēsele vairs nezinot eeeet. Spiganos ejot vairāk seeveetes, tā

kā veesuļos vairāk vireesi. (Rujenē. Velmē).

8) Jāņu vakarā meitas, gulēt eedamas, lika sev kroņus apaks

galvas, lai dabūtu zināt, kas kroni ņems un bus brūtgāns.

(Ap Rujeni).

16.

Labrenča jeb Uguns deena.

1) 89. Ja Labrenča deenā kur uguni, tad tani gadā uguns

grēks.

2) 203 2
.

Labrenčos un Miķeļos nedrikst kurināt rijas krāsnis,

lai nenotiktu ugunsgrēks, jo tanis deenās pa rijām Puķi svin dzi-

ras un tee atreebas, ja viņus traucē. Tanis deenās ari „Uguns

māmiņa" grib atpustees no saveem darbeem.
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3) 242. Labrenča d. nedrikst riju kurt, nedz ari uguni nest

citādi ka rija, jo ta deena ir uguns deena. Ja kādreiz tas nepee-

ceesami vajadzigs, tad pa J/preeksu |jalej uz rijas krāsns spānis

udeņa. — Ja Labrenča d. list leetus, tad to ruden maz uguns-

grēku. (Ari Jaunjelgavas apkaimē, bet te bij ļļriju kurot v. t. t.

spānis udeņa tikai jauzleek uz rijas krāsns.*) K. Graudiņš).

4) 246. Labrenča d. preeks saules gnoeesanas nemaz mājas

nedrikst taisit uguni, nedz ari rijas krāsni kurt, pat nedrikst pi-

pet. Edeens javara ārpus mājas. Tas jādara tadeļ, lai mājas

paliktu pasargātas no ugunsgrēka un citam nelaimēm. Ja tai

deena leetus ļlist, tad tani gadā bus maz ugunsgrēku, bet ja ir

jauks laiks, tad — daudz.

17.

Mares deenās.

(Leela 15. augusta un maza 8. septembri).

1) Ja gadās, ka mazās vaj leelās Mares deenās nakti lini

eemerkti, tad jauzleek jau eepreeksejā deenā |uz marka iskapts

vaj cits kads dzelzis, lai pini nesabojātos, teem butu labi

skeezni un labs svars.

18.

Veļu laiks
— Veclauzu deena.

' ' 9

(Eesakas 9 deenās preeks Miķeļeern un beidzas 9 deenās preeks

Martiņeem).

1) 140. Veļu laikā nedrikst vilnu cilāt, [nedz govis aizlaist.
Ja to dara, tad aitām neaug vairs tada vilna un govs nedod vairs

tikdaudz peena kā senāk.

2) 246. Pec Miķeļeern pa nedēļu jasveti 4 otrdeenas vakarus

(pirmd. izejot) Veļus. Kas sinis vakaros strada, tam uzmetas Veļu
utis visur, kur tik spalva, sevišķi uzacis tās noēd. Tās ir mazas

kā smiltis un ari leelas baltas.

Sldz. 1, 24.; 52, 4.; 13, 9.j

3) Veļu laiks bij istais miklu došanas un minēšanas laiks.

(Berzonē).

*) Tāpat ari Berzonē.
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Pec Velmēs (iz Rujenes apgabala): Miklas „mija" jeb deva

tai nedēlā preeks 1. novembra (Vecļauzu deenās). Miklas uz-

dodami un minēdami, nodarbojās pa vakareem leeli un mazi; it

sevišķi bērni preecajās, kad varēja atminēt deviņas uzdotas miklas,

jo kas deviņas miklas nevarēja atminēt, to „titereja", p. peem. tā:

titere, titere, par purveem, gar mezeem, gar skudru puli! No-

sprāguša zirga kurvis tev par vageem, kungis par deķi, zarnas

par grozeem" v. t. pr. Kas jo labāki varēja „titeret", tas bija
varonis. — Tik sini nedēļā varēja ar miklām nodarbotees. Ja

kads pec Vecļauzu deenās gribēja miklas dot, tad tam uzsauca:

„Nejaj kailo zirgu!" — Vecļauzu deenā ēdināja nomirušos un

meta viņeem edeenu apaks galda ar seem vardeem: „Paedatees

un aizejat!" Paēdusi viņi leelā rindā ejot uz baznicu. Viņus va-

rot redzēt, ja uzbāžot zirgu sakas kaklā un tad lukojotees caur

cukura galu. Bet lūkotajam par gadu esot jāmirst. Ja kads baz-

nicā braukdams, sakot: „Vecee ļaudis, eesezatees!" tad rati pa-

leekot tik grūti, ka zirgs vairs nevarot pavilkt, kaut ari veens

pats cilvēks atronotees ratos.

19.

Mikelu deena.

(29. septembri).

1) 75. Miķeļa vakarā janokaun gailis un viņa asinis jātecina
auzās un ar tām jāēdina zirgi, vislabaki [kumeļi, tad tee izaugs

stalti kā gaiļi. (Skt. Jurģu un Nikolaja d.).

2) Miķeļos no katra edeena jādod maju deeveem, eekam

pasi sākusi est. Sai deenā ari jāberzē ar vilnaiņu cimdu, kurā

atronas kasits ķeegelis, jauneem lopeem zobi, lai viņi „neeetu

vaļā", t. i. lai zobi nekustētos. (Rujenē).

30.

Simjūdu deena.

(28. oktobri).

1) 242. Simjūda deenās vakarā mēdza dzit TJrgucus, t. i.,

ļaunus garus. Tad peevarija papilnam gaļas un peecepa papilnam

plāceņu, bet neveens no mājas ļaudim nedriksteja no visa ta est,

kamēr nebij Urguci izdziti un labi deevekļi no ta ēdusi. Dažās
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veetās ari Urguceem uzlika pilnu bļodu gaļas uz krāsns, bet

citu visu aiznesa uz klēti. Kad Urguci bij izdziti, saimneeks

gāja uz klēti pec ēdamā. Pa preeksu tam nu vajadzēja visu to,

ačgārni ejot, apnest ap dzivojamu maju un tikai tad driksteja nest

eeksā un celt preeksā citeem mājas ļaudim. No visa tam vaja-

dzēja baudit pirmējam.

21.

Martinu deena

1) 75. Mārtiņu vakaru nevar darāmo darit (adit), lai neronas

ragaini jeri. (Skt. Jurģu d.).*j

23.

Nikolaja deena.

1) 246. Nikolaja deena ir zirgu deena. Sini deenā zirgam
silē eebera auzas un tad nokāva gaili un ta asinis tecināja uz

auzām, lai zirgi cd. (Skt. Jurģu un Miķeļu d.).

23.

Zeemas svētki, Kuķu vakars.

1) 75. Zeemas svētku vakarā jalauz vabas un kurās mājās no

sā trokšņa rej suņi, tur bus driz kazas. (Skt. Jaungada d.).

2) Zeemas svētku vakarā jastav galdvirsū uz veenas kājas
un jatura veenā rokā alus kauss, otrā linu sauja, tad aug vareni

lini.

3) Zeemas svētku vakarā janoleek zirņu bļoda uz galda, jo
pusnakti miroņi nak meelotees. (Skt. Veļu 1.).

4) Z. sv. v. saimneekam jānostāda seeveetes ap sevi riņķi

un jasej tām zirņi klēpjos. Cik zirņu tai eekrit klēpi, tik jeru
tai padosees.

*) Tautas dzeesmas par Mārtiņu:
Es savam Mārtiņam sarkankaju gaili kavu:
Lai guntiņas nevaj'dzeja, kumeliņus barojot.

Mārtiņam gaili kavu, deviņeem cekuleem:

Lai tek mans kumeliņš deviņeem celiņeem.

(6. decembri).
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5) Pirmā Z. sv. v. nevar sukāt galvu, jo tad sprāgst lopi.
6) Ja Z. svētkos eesveez cimdu pari kuti, tad aitas atues

parisus.

7) 105. Kad Z. sv. v. lauz skalus, tad lopi lauz kājas.

8) Z. sv. v. jātur maize, sals un uguns uz galda, tad nākams

gads bus svetigs.

9) 242. Z. sv. preeksvakarā jeb Kuķu deenās vakarā jātaisa
sermuksu koka krustiņus un tee jāuzdur uz apcirkņu kokeem un

ar kritu jāuzvelk krusti uz visām maju durvim, ;tapat ari zirgu
stalli uz redeļu kokeem. Tas viss jādara, lai ļauni gari nestaigātu

un mājās rastos Deeva svetiba.

10) Sai vakarā ari visas ragavas jāsavelk zirgu staļļa preeksā
un zirgu leetas, kopā saseetas, janoleek uz tām, lai zirgi nakosu

vasaru turas kopā un neklist un nešķiras.

11) Sini vakarā ari bikses kara uz staļļa durvim, bet kadeļ
to darija, to eesutitajs nav dabūjis zināt.

12) Z. sv. v. pee vakariņām [saimneece sagreeza mazos ku-

mosiņos maizi, gaļu un plāceni un salika juku jukām uz galdiņš.
Tad visu nolika zemē un peesauca 'pee ta suni. Visi uzmanigi
lūkojās, ko suns edis pirmo, jo tas tad bus dārgs nakosā gadā»
(Ari 215.) Kad suns bij paēdis, tad laida to laukā» Ja suns, iz-

gājis, ļapgulās, tad visi bij parleecinati, ka nakosā gadā sai majā
bus kādas bēres, bet ja reja, tad kādai no jaunajām maju meitām

kazas.

13) Ari jaunavas so vakaru izleetoja pareģošanai. Citas gāja

uz kuti ķert avis un ja kada noķēra aunu, tad droši cerēja, ka

nākamā gadā svinēs kazas, ja noķēra aitu, tad no kazām neka;

citas atkal, baltu kreklu apvilkušās, gāja uz ezeru (?) pee alinga un

tur apmērcēja veenu peedurknes galu. Kurai nu sapni kads no-

greeza so peedurkni, ta bija droša, ka nākamā gadā svinēs kazas.

14) 140. Ja grib, lai vasarā zirgi nešķiras, tad Kuķu vakarā

visas zirgu leetas jasaleek rijā veenā veetā.

15) 215. Kuķu vakarā meitām jāizslauka istaba un jānostājas
uz izmesteem >mesleem un jāklausās, uz kuru pusi suņi rej, jo uz

to pusi sās aizvedis tautās. (Eesutitajs nepareizi peezime, ka

Kuķu vakars esot veca gada pēdējais vakars. K. Graudiņš).

16) Ja minētā vakarā zvaigžņota debess, tad to gadu bus

papilnam jaunu lopu.*)ļ

*) Ziņojās ari sadi: Ja Zeemas svētku pirmās deenās vakarā redzams

daudz zvaigzņu īpee debesim, tad saimneekam tai gadā pulks jeru, ja otrās

deenās — tad kalpeem.
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17) No minēta vakara lidz Treju kungu deenai mesli nav

jānes ara, bet tikai jāsaslauka kaktiņā.

18) Tajā nakti sveseneeki nav jāpatur majā.

19) 140. Kad Kuķu nakts skaidra, tad rodas mudri lopiņi.

20) 246. Kad Zeemas svētkos, sevišķi pirmā svētku vakarā

skalus lauz, tad vasarā jeri klibo.

21) Kuķu vakarā javara grūdenis ar cūkas ausi. (Berzonē).

22) Z. sv. sapņi jaleek verā, jo viņi peepildotees. Ja meitas

sapņo no cepures, tad jāgaida brūtgāns. Jāuzber ari sals cupiņas

uz galda; kura cupiņa pirmā izkust, tās cupiņas bērējam pirmām

jāmirst. (Rujenē).

24.

Bārbeles jeb Ķekatas jeb Aitu deena.

1) 246. Bārbeles jeb Ķekatas jeb Aitu deenu svetija kā govu

deenu. Gani tad tupus lekaja pa istabas klonu, sita pee tam ar

rokām pa reizei pee ceļeem, pee saņeem un pee galvas un teica:

Strump, mani jēriņi, strump kazleniņi;

Es pats strumpaju Ķekatu vakaru.

(Eesutitajs izskaidro, ka si deena bijuse starp Zeemas svet-

keem un Pelnu deenu, bet isti kuru deenu, tam neesot bijis ee-

spejams izzināt. K. Graudiņš).

35.

Basku deena.

1) 246. Basku deenu (govu deenu) nosvinēja kā svetdeenu.

(Eesutitajs izskaidro, tka si deena bijusi starp Zeemas svet-

keem un Pelnu deenu, bet isti kad, to izzināt tam neesot izde-

vees. K. Graudiņš).

36.

Svētki, svetdeenas un pasvetdeenas.
1) 163. Kas svetdeenā tes, drāz v. t. t., tam Deevs pastarā

deenā saujā sadedzinās visas svetdeenā kritušas skaidas.

2) 242. Leelos svētkos bij kleedzeji. Katram, kam gadijās
rita agrumā ejot dzirdēt kleedzeja vārdus, bij gaidāma kada ne-
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laime. Bet ja dzirdētājs prata atkleegt. tad pats kleedzejs krita

no koka zemē un turēja ausis ceet ar abam rokam, lai to nedzir-

dētu, jo citādi peepildijas ļaunums pee pasa, ko tas citam

velējis. (Skt. Jurģu d.).

3) 242. Pasvetdeenas nav jāmet seens kaudzē, nedz jabaz

sķuni. Ja ari kādreiz slikta seena laika deļ tas jādara, tad kau-

dzei galva nav janoraun, jo tam, kas to dara, pērkons eespers

kaudzē vaj sķuni.*;

Sldz. 39, 1.

37.

Peekti vakari

jeb peektdeenas vakari un peektdeenas.

1) 75. Ja peekta vakara vij auklas, tad tas grauz kājas.
(Ari 89.)**)

2) 89. Peekta vakara nevar malt, citādi zog zirgus.

3) Ja P. v. taisa pastalas, tad jārājas.

4) Kas P. v. lauz šķērsam skalu, tam aitas klibo.

5) Kas P. v. vērp, tam paleek aitas dulas.

6) Ja P. v. vērp, tad tai gada daudz zibeņu un pērkoņu.

7) Ja trijos peektos vakaros sakrāj no galda saslaucitas dru-

panas un tas aizskrasnē metot saka: „Ceemiņi, edeet un aizejeet!"
tad caur to aizdzen visus circeņus.

8) Ja p. v. loka spoles, tad aitas paleek dulas

9) 105. P. v. nevar taisit pastalas, tad paleek cauras kājas.

(Par P. v. skat. zem „Vakars").

Sldz. 55, 24.; 29, 7.

*) Ap Berze i nebijis eeradums kaudzē mest vaj sķuni bast seenu šā-

das deenas (vel tagad daži to eevero): septiņu brāļu, Madleenas, Jēkaba, La-

brenča un Pētera deena. Sals deenas nemēdz ari veletees.

**) Ap Berzoni svēti tikai ceturtdeenas vakaru, izņemot gavēņu

peektdeenas. Tadeļ ari te dzeed:

Svetijeet, jaunas meitas, ceturtdeenas vakariņu:
Ceturtdeenas vakara miļa Mara peedzimuse.

Visas deenas baliņam, svetdeeniņa māsiņai —

Svetdeeniņa māsiņai, ceturtdeenas v kariņs.

(Arona taut. dz.)
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38.

Rits.

1) 75. No rita nevar smeetees, lai pa deenu nenoteek kada

nelaime un nav jāraud.

2) No rita no gultas izkāpjot, jāceļ laba kaja pa preeksu, tad

deena viss laimesees.

39.

Takars

1) 75. Kas vakara taisa pastalas, tam tirpst kājas.

2) 89. Kas vakarā svelp, to nakti velni moca.

3) Kas vakarā kājas supo, tas supo velnu.

4) Kas v. slauka logus, tas nakti meerigi neguļ.

5) Kas v. svelp, to velns raun aiz kājām iz gultas.

6) V. nedrikst striķus vaj auklas braucit. Kas to dara, tas

naktis krāc un krākšana ir velna dzeesma.

7) 203 2. Novakares — tas laiks zeemā, kad saule tikko no-

reet — jāsvin, ipasi seeveetēm; jo novakarēs Laimiņas apmeklē

vērpējas un tās nedrikst traucēt ar strādāšanu. Peektdeenas no-

vakares it ipasi svinamas, jo tanis rezēs Laimiņām leelaka staigā-

šana pee cilvekeem, tadeļ tad neveens nedrikst strādāt nekādu

leelu darbu, nedz kur eet. Sinis vakaros visam un viseem jabut
tiram un tireem un skaleem vajaga gaisi degt.

8) 215. V. nav briv svilpot, jo tad nakti Leetuvens jada.

9) V. nav striķi jābrauka, jo tad meegā krac.

10) 89. Kad v. spoguli skatās, tad nakti velns moca.

11) Pec saules noeesanas nevar maizes klaipu pusu greest,
lai svetiba neaizeet.

12) Kad v. nazi trin, tad visi slepkavas taisās vaļā.

13) Vakaros meitām jaeet arā vabiņas skaitit: matē, meita;

mate, meita v. t. t. Ja pedejo vabiņu skaitot eekrit „meita", tad

skaititaja drizi precesees, bet ja mate, tad ilgi jāgaida.

14) Kas v. zeķes sit gar krāsni, tam aitas nemil jērus.

15) Kad v. ūdeni lej arā, tad eelej Laimiņai acis.

16) Ja pec saules noeesanas slauka istabu, tad Laimiņa at-

ņem svetibu. Istaba jāslauka preeks saules noeesanas, jo Laimiņai
tik staigāt spodribā un tiribā.
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17) 150. V. nevar suni saukt pee vārda, lai to vilks nenokož.

18) 89. Ja v. kads taisa preeks otra pastalas, tad cita gada

pastalu taisitajam jaaizeet projām uz citam mājam.

Sldz. 68, 25.

30.

Menesa ceturksni.

1) 89. Kad veca laika cert žagarus, tad atvases neaug.

Sldz. 37, 18.

31.

Gads-kārtas.

1) 75. Pavasari, preeks dzeguzes atnākšanas, ūdeni no strauta

dzerot, tris reizes jānospļaujas, lai nepeekrit klepus.

2) 2032
.

Pavasari, kad jau seja plika no sneega, nav vairs

briv uguni istaba nest, jo tad kukaiņi no-ed seju. Ari pec Ma-

rijas deenās nav briv vakaros uguni nest istaba, nedz pee uguns

vērpt, jo tad ar vērpšanu traucē Mari un [ta tadeļ nedod labus

linus.

3) 215. Jāsargājas, ka dzeguzei vaj cits kads pavasara putnis
ne-edusu neaizkieedz, jo tad peemetas visādas nelaimes.

4) 89. Ja pavasari dzeguzi pirmo reizi ļdzird kūkojam tukša

dusa, tad visu gadu tek seekalas, visvairāk nakti guļot,

5) Pavasari, pirmo reizi pērkoni dzirdot, galva jādauza ar

akmeni, tad nekad neuznāks galvas sāpes.

33.

Oavens

1) 75. Lēpju lapas var iznicināt, kad gavēņu peektdeenas
tanis veetas, kur aug minētas nezāles, ar, bet otrādi: cilvēkam

pašam jāvelk arkls un zirgs japeeseen pee balsta vira veeta. Tas

neko nedara, ja sneegsfiir, vajaga tikai ar arklu pari reizes pari
vilkt un visas nezāles izniks.

2) 89. Ja gavēņu ceturtdeenās eet uz mezu vaj ved žagarus

mājas, tad nak daudz cusku mājās.
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Rakstu krājums VI. 4

3) Ja gavēņu laika slauka greestus, tad peemajo Leetuveni.

4) 215. Gavēņu un Veļu laika nedrikst dot uguni viņu mātei.

5) Gavēņu laika raganām japarcees visleelakas mokas, un

tas var tikai tad drusku remdetees, ja dabun nodzertees no

cita cilvēka krūzes.

33.

Precēšanās — lauliba.

1) 75. Meitām suņi labi jābaro, tad dabūs driz precetees.

2) 89. Ja meitas labi nekop suņus un kaķus, tad tam kazu

deena slikts laiks.

3) 75. Meitas, kas grib precetees, nedrikst est sali.

4) 89. Pee nama durvim nevar seet zirgu, tad neizprec meitas.

5) 75. Kad meita redz vilku sapni, tad ta driz sagaidīs
brūtgānu.

6) 242. Jaunekles un jaunekļi izleeto ari sadu mēģinājumu

pee miļaka (—kas) izzināšanas. Tai vaj tam, kas grib zināt, vaj
uzdomātais (—tā) viņu preti milejot, izgerbjotees jānovelk ar roku

gar virsuzvalka peedurknes malu. Ja pretmilestiba busot uzdo-

mātā sirdi, tad tas (ta) visvēlākais 12 stundu laikā nonaksot pee

viņa (—as) paterzetees.

7) 89. Meitai, kura tura logus norasojušus, brūtes deenās jā-

raud, tāpat ari jāraud tai, kas saulitei noreetot slauka logus.

8) Meitu, kas pamet pusē eemazgatu kreklu, brūtgāns atstāj.

9) Brūtes param, raditees braucot, japeeseen zirgam cimdu

paris, lai pee macitaja laba laime.

10) Ja brūtes paris, raditees braucot, sateek tukšus ratus

veen, tad drizi veenam no viņeem jāmirst.

11) 82. Pee laulibas nekad nedrikst eet ar leenetām leetām,
nedrikst ņemt no otra ne nazi, ne nēzdogu, ne ari kaut kadu ci-

tu leetu; citādi laulibā esot jākaujas ar trukumeem.

12) 105. Pee laulibas ejot, brūtei japabaz nauda labajai kā-

jai apaks zeķes, tad laulibas dzive bus svetiga.

13) Kad brūte brauc uz baznicu pee laulibas, tai jaeebaz
azotē naudas gabals (sudraba) un mājās pārbraukušai tas jaleek
izkrist, tad bus veegla dzemdēšana.

14) Kad brūtes paris brauc uz baznicu pee laulibas, tad

brūtei, brūtgānam nezinot, jaeebaz azotē maizes kukulits. Mājās
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pārbraukušai, tai tas jaaped kopa ar jauno viru, tad bus laimiga
dzive.

15) 82. Brūti nedrikst vest uz baznicu ar ķevi, citādi tai

dzivē nekas nelaimējas.

16) Kad brūtei, uz baznicu braucot, ratos eeleek zirņu pāksti,

kura 9 zirņi, tad zirgi ne par ko neeet.

17) Tāpat ari zirgi ne par ko nevelk, kad diseles galu apsmērē

ar laca taukeem.

18) 89. Ja brūtes ratos (uz baznicu pee laulibas braucot)
eeleek tadu zirņu pāksti, kura 9 zirņi, tad zirgeem smagi vilkt.

19) Kad uz brūtes kroni list leetus, tad brūtei bagāta dzive.

20) 89. Ja brūtgāns pee laulibas pasteidzas pirmais brūtei

uzmit uz kājas, tad tas dzivē valdis par seevu, bet ja brūte atraki

uzmin, tad ta valdis par viru. (Ari 150).

21) Brūtei, no baznicas braucot, uz krustceļa jānomet gareem

preeveeti un, maja pārbraucot, jaeemet kuti cimdu paris, tad lopi

nesprāgs.

22) 203. Jaunajai seevai, no baznicas pārbraukušai, jārauga,

pee kazu maltites sēdot, peesedet jauna vira svārku stūri, bet

ta, ka tas to nemana, tad ta valdis, par viru visu muzu.

23) 215. Kad, uz laulāšanu braucot, zaķis pārlec par ceļu,

tad jaunajam pārim gaidāma visāda nelaime, ja pat nave.

24) Pee laulāšanas ejot, jaunajam Iparim jāsaķeras, lai ne-

veens neizeet caur viņu vidu, jo tad tee dzivos ka šķirti.

25) Ja jauneeseem, no laulāšanas maja pārbraucot, kads pār-

brauc ar ecesu par ceļu (ko darija visvairāk burvji), tad tee ple-
sisees sava starpa.

Sldz. 1, 7. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 26.1; 23, 1. 12. 13. 15.;

34, 14. 15.; 48, 1.; 55, 79.; 61, 17.; 45, 6.; 29, 13.

34.

Kristibas, bērnu audzināšana v. t. t.

1) 89. Bernu pee kristibas vedot, jāpaņem lidz nauda, maize,

ogle, sipols, ķiploks un grāmatas lapa, tad mazajs visu muzu

bagāts.

2) Bernu pee kristibas vedot, jaizgreez iz grāmatas lapas

krustiņš un jāaizsprauž aiz autiņeem, tad bērniņš bus apdāvināts!

3) Kurnam jāņem lidz uz baznicu, pee kristibas braucot, ka-

tram maizes klincis, tad bērniņam bus bagāta nākotne.
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4) Bernām, pee kristibas vedot, japeetin klat grāmatas lapa,
tad mazajam leta galva.

5) Kad bērnu ved kristit, tad jāmet ūdeni sals graudiņš un

tris reizes jāsaka: ,Esi jauks un skaists, bērniņ!" Bērniņš tad

augot skaistu seju.

6) Bernu kristot, kristibas ūdens jaeeslauka viņam acis, tad

tam acis nekad nesāpēs.

7) 203 2. Ja bērns kristot guļ, tad tas driz mirs.

8) Ja bērns kristot skaņi brec, tad viņam, bus grūts muzs.

9) Ja bērns meerigi skatās (neguļ), tad tas bus laimigs.

10) 105. Kumineekeem jasez beezi kopa pee galda, tad ma-

zajam bus beezi zobi. (89. Bernu krustot, kumineekeem jasez
beezi kopa, —).

11) 89. Bernu ūdeni (t. i. ūdeni, kura mazgāts mazs bērns)

nevar leet pelnos, jo tad aizlej mazajam acis.

12) Bernu ūdeni bez saules nevar ara leet, jo tad izlej bēr-

niņa laimi.

13) 75. Vakarā dzimis bērns driz mirs, un tādam vakara

vecim nav laimes dzivojot.

14) 2032. Bērns, kurs peedzimst launaga laikā, sasneegs tikai

pusmūžu. Launaga laikā dzimušas meitiņas palikšot ilgi meitās,

un tikai pusmūžā tikšot izprecētas. Turpretim vakarā dzimusi

bērni sasneegs leelu vecumu un ja tanis vakaros debesis nozvaig-

žņojušās, tad tee bus bagāti ar berneem un bērnu berneem.

15) No rita dzimusi bērni agri precesees, bet ari agri mirs.

16) Nakti dzimusi bērni par viseem spirgtāki un veseligaki.

17) 89. Ja mazu bērnu nosauc par „cini", tad tas tris deenās

nemaz neaug.

18) 215. Supļa likste jacert krusttēvam, un liksts celmā ja-
eedzen naudas gabaliņš, lai bērns butu stiprs un turigs. Liksti

nedrikst cirst purvā, bet kalniņā, lai bērna muzs nav sajucis kā

dūņas.

Sldz. 55, 36.

35.

Miršana, bēres v. t. t.

1) 82. Kad liki izved no mājām, tad tulit jāizārda ta veeta,
kur zārks stāvējis, lai cits driz pakaļ nemirst.

2) Kad liki no istabas iznesot, izdzēstās sveces dumi skrej
pakaļ pa durvim, tad atkal kads driz mirs.

4*
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3) Kad liki aizved uz kapeem, tad tai veetā, kur tas gulējis,
klonā jaeesit nagla, lai nelaiķis apkārt nestaigātu,

4) 105. Tani veetā, kur mirons mazgāts, jaeedzen nagla, ci-

tādi neez kājas, kad tur uzeet basām kājām.

5) 82. Kad liki ved par ezaru, tad tur izsprāgst visas zivis.

6) Mironim vajag zārkā zem pagalvja pabast pirts slotu, lai

tas, skaidri noperees, var eeeet debesis.

7) Kamēr liķis majā, nevar kurt pirti, jo tad liķis svist.

8) 89. Ja, liķim klēti guļot, suņi kauc, jāskatās caur suņu

ausu apakšu, tad var redzēt nelaiķa garu staigājam.

9) Ja liki ved pa dārzu vaj lauku, tad tārpi noēd augļus.

10) 89. Ja, liki glabājot, zirgs eezveedzas, tad tanis mājās
drizi atkal kads mirs.

11) Kamēr mironis majā, nevar pirti kurināt un drebēs maz-

gāt, jo tad aizgājušais svist.

12) Ja lika mazgātajai zeed vaigi, tad ta driz mirs.

13) Ja liki nes uz klēti preeks saules lekšanas, tad kaķis

skraida pa zārku, pee kam mirējs atmostas.

14) Ja miroņam eeleek naudu zārkā, tad tas veegli teek

debesis.

15) Ja, liki uz kapeem vedot, pirms sateek vireeti, tad tanis

mājās (no kurām nelaiķis) pirmak mirs vireetis un ja sateek see-

veeti, tad — seeveete.

16) Netālu no kapeem zirgi velk katrreiz smagāki liki, jo

citi miroņi nak tam pretim un uz zārka vizinājās.

17) 150. Kad, liki glabājot (uz kapeem vedot), kādam bere-

neekam zars noraun cepuri, tad tam driz jāmirst.

18) Kad liķis aprakts, viņa dvēsele atnāk vel veenu nakti

atpakaļ uz veco veetu, kur nelaiķis dzivojis. Tapec to nakti pec

lika apglabāšanas maju eedzivotajeem jāizturas rami un godigi,
lai netraucētu dvēseles staigāšanu.

19) 150. Kad kādās mājās kads nomirst un tur no citām

mājām pirmais eeeet vireetis, tad tanis mājās, kur liķis, pirmak
mirs vireetis, bet ja eeeet seeveete, tad — seeveete.

20) Kad kads mirst, tad durvis jātaisa vaļā, lai mirēja dvē-

sele var izeet pa durvim arā.

Sldz. 1, 8. 10. 13.; 11, 19.; 23, 12.; 33, 10.; 34, 7. 13. 14. 15.;

45, 1.; 61, 5. 8. 14. 15. 18. 20. 22.; 68, 23. 26. 42.; 65, 1.
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36.

Aršana.
9

1) 89. Kad pavasari eesak art, tad pirmā velēna jānes mājās,
lai musu nav.

2) Ja pavasari pirmo reizi ar vaj lopus dzen ganos un labi

nolejas, tad snaudeens nenāk. (Zimejas uz rumelesanu. K. Gr.)

3) Kur lēpes aug, tur krustiņš jāar, bet atpakaļ neskatotees,
tad tās izniks.

4) 108. Kad arājs ved arklu acgarniski no lauka majā, tad

saved lidzi visādus mudzus.

5) 242. Pavasari, pirmo reizi art ejot, mājas tēvam jauska.

plecos kuliti ar puskukuli maizes. Tris vagas no dzinušām, tam

no tās jaed, lai labiba labi aug un augļu kokeem daudz augļur

6) Pirmo reiz (pavasari) art ejot, lemesi jānosmērē ar dzīv-

sudrabu, lai tirumā neaug nezāles.

37.

Sesana.

1) 75. Sējējam, zirņus sējot, jāvelk mugurā labi skrandains

kamzolis, tad augs labi skaraini zirņi.

2) Auzas sējot, jādara tāpat, lai aug skarainas auzas.

3) Sējamā laikā sejejs nedrikst barzdu dzit, lai aug laba la-

biba kā barzda. Sini laikā ari nevar aitas cirpt, lai labiba aug

beeza kā vilna.

4) 82. Eekam visi lauki nav apsēti, sejejs nedrikst barzdu

dzit, lai mudži nemetas sejā.

5) 89. Kad meezus sej, javara cūkas aste, lai meezeem augtu
tik garas vārpas kā cūkas aste.

6) Ja pargreestas pupas sej, tad tās ceetas aug.

7) Lini jasej kadiķu zeedu laikā, tad tee labi izdodas.

8) Ja tani deenā, kad rudzus sej, tira barzdu, tad krusa no-

sit seju

9) Zirņus sējot, jāapvelk vecas drebēs, tad aug skaraiņi zirņi.

10) 105. Kveesus sējot, jāņem ola mutē, tad zvirbuļi neeet

kveesos.

11) 89. Zirņus sējot, ar kreiso roku neveenam neredzot, jā-
met atpakaļ 3 saujas, tad burvji nevar sējumu apburt.
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12) 108. Zirņus sējot, jāmauc rokā -pirkstaini cimdi, lai aug

pakstaini zirņi.

13) 140. Tai deena, kad preezu vasaraudzites no rita nolee-

kusas uz rita pusi, teicams sejas laiks.

14) Kad eevas sak zeedet, ir labais linu sejas laiks,

15) 180. Kad sermuksu vasaraudzites teek potētas (uz reizi

nokrit ka nogreestas), tad labākais meezu sejas laiks.

16) Kad ritos linumarkas zeed dzeltaneem zeedeem, tad visu-

labakais linusejas laiks. Tas noteek visvairāk starp 9. un 8. [sejas
nedēlu.

17) Kad vaboli izleen no zemes, tūliņ jāskatās, kur bērni

atrodas. Ja tee atrodas pakaļ gala, tad pirmā, ja preeksgala, tad

pedeja seja labāka. Tas jaeevero pee zeemas labibas sēšanas.

18) Kad rudzus sej veca mēnesi, tad tee tukši.

Sldz. 55, 7.; 48, 14.

38.

Dravneeciba.

1) Kad bites nestāv stropa, tad jāpaņem dziva varde un ar

to strops jāizsmērē un atkal jāpalaiž vaļā.

(Iz Leel-Platones).

2) Kad sameklē 3 pagastu ecezu tapas un mājās pārnesot
divas atstāj ārpus un trešo eenes eeks bisu dārza, tad bites labi

padodas. (Iz Leei-Platones.)

3) Jāņu vakarā jaleek uz bisu stropeem (aveļeem) bruņa da-

boliņa vainagi, lai ari bites var ligot.

(Iz Taurkalnes).

4) Bisu dārzā nedrikst bartees, nedz ari tur eeeet basām

kājām. (Iz Taurkalnes).

5) Taurkalnē izleeto pee bisu apslacisanas (kad tās bērnus

laiž) pec eespejas tikai krūkļu slotiņas un tāpat ari krūkļu koku

pee krātiņa*) pagatavošanas un eerikosanas.

6) Bicoļeem (bisu brāļi- Steneubriiber) jādala medus ļoti tais-

nigi, jo citādi bites nepadodas. (Iz Neretas).

*) Krātiņa eelika uz kadu laiku jaunas bisu saimes matiti (ķēniņu).

Krātiņš ir aveļa vizē taisits trauciņš, kura seenas izgreestas redeļu vizigi

cauras, lai matite tur nenoslāptu un citas bites tai varētu pasneegt baribu.
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39

Zveja.
1) 246. Tiklu uzmetot, jaeesak aust svetdeenā pa baznicas

laiku, lai tā zivis eet tiklā, kā ļaudis baznicā.

2) Kad zvejot eet, tad upes (ūdens) malā tris reizes jānoplūc
zale un jaeemet tiklā.

Sldz. 48, 7. 8.

40

Tirdzneeciba.

1) 75. Kad ko ved izdot uz pilsētu vaj tirgu, tad pirmajam,
ko sateek ceļā, jādod deevpaligs; ja tas to saņem, tad ar pārdošanu

ees labi, bet ja nesaņem, nevarēs pārdot to, ko ved. — Kad uz

pilsētu vaj tirgu braucot, uz ceļa pirmo sateek zidu, tad bus laime.

2) Ja govs, uz tirgu vedot, neeet, tad maizes reecens 3 reizes

gjareez riņķi ap zirga purnu un govs tūdaļ ees.

Sldz. 47, 3.

41.

Granisana.

1) 75. Pavasari, govis pirmo reizi ganos laizot, katra govs

jamero ar snori un katras garums jaapzime ar mazgu. Šņori jā-
aprok kuti apaks sleeksņa, lai govis nebūtu zagligas, turētos kopā
un visas naktu majā.

2) Kad zoslēnus, pirmo reizi arā laizot, nosver, tad tos ne-

aizteek nedz vārnas, nedz citi plesoņi. Kad tos apkvēpina ar

matu un šaujama pulvera dumeem, tad lapsas tos neaizteek un

ja tos izbāz caur rata rumbu, tad tee ganiklē turas kopā un ne-

klist.

3) 89. Pavasari, pirmo reizi govis laukā laizot, jasveez atslēgu
virkne lopu vidū un jaskreen 3 reizes teem apkārt, tad tee rami cd.

4) Ja pavasari, lopus pirmo reizi ganos dzenot, 3 reizes ap-
skreen

ap ganāmo pulku, tad lopi nelauzis locekļus.

5) Pavasari, pirmo reizi govis ganos dzenot, kuts greesti
jāizper riksteem, lai mu§as govis neēd.

6) 89. Ja govis pirmo reizi ganos dzenot, mājās vaj ganos
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auj, tad lopi tik nemeerigi ka adatas.

7) 246. Kad zirgus pirmo reizi laiz ganos, tad peeguļneekeem

jādod lidzi gaļa un pauti. Tas viss viņeem jāizvāra un jaaped
}

bet veens pauts jaeerok ugunskurā. Peeguļneekeem, no rita majā

parnakuseem, jāaplej mājas ļaudis ar ūdeni.

8) 242. Kad pavasari pirmo reiz jaj peeguļā, jāņem lidz olas

un gaļa. Preeks katra zirga jaapzime ipasa ola. Olas un gaļa

javara turpat peeguļā, katra savā katlā. Ja kada no apzimetām

olām varot saplisa, tad ta zime, ka tas zirgs, kuram si. ola pee-

sķirta, vaj nu nevesals vaj tam gadisees kada nelaime. Kad vaka-

riņas bij noturētas, mājas tevs tris reizes izsava plinti, lai vilki ne-

naktu pee zirgeem. — Katram peeguļneekam ari jāņem lidzi kada

lupata un ta jāaizdedzina un jāuzkar uz krūma, ar seem vardeem:

„Se, lakstigala, tava teesa,

Neņem pate savu roku.

Tas jādara tadeļ, lai uguns neaistiktu peeguļneeku drebēs.

Sld. 1, 19.; 4, 3.; 23, 10. 14.; 36, 2.

43.

Cels, ceļošana.

1) 75. Ja, pa ceļu braucot, eerauga, ka kaķis parskreen par

ceļu, tad nebūs laimes. Kaķi jārauga atdzit atpakaļ vaj tam jā-

uzsit ar pātagu, tad nekas nekaitēs.

2) 89. Kad ceļā sateek seevu tukšām rokām, tad nelaime gai-
dāma; kad — pilnām, tad laime.

3) Ja viri taisās izbraukt, tad seevām nav briv atraki istabu

slaucit vaj verbt, eekam tee nav aizbraukusi. To eeverojot, vireem

smaidis laime.

4) Zirgu eejudzot, jāpārmet krusts, lai labi izdodas.

5) Ja, pa ceļu ejot, eerauga zaķi, jānotupstas, lai butu laba

laime.

6) 108. Kad kadu darisanudeļ kur jaeet un zaķis vaj vāvere

parskreen par ceļu, tad gājējam jagreezas atpakaļ, jo tad nelaime

gaidāma.

7) Kad vireesam kadā« darisanās kur jaeet un tas pirmo sa-

stop seeveeti, tad tam talak nav jaeet, jo pats nelabais todeen

tamnedos meeru (150. — tad nelaimesees. Tadā atgadijumā vajaga
tris reizes nospļaut, tad viss atkal laimesees).
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8) 150. No mājam ceļā dodotees, jātaisa zirgam preeksā ar

pātagas katu tris krustus, lai nelaime un ļaunais gars bedz no

ceļa. (Ari 75 1.).
105. Kad kaķi ved, tad akmins jaeeleek vezumā, lai zirgs

nekust.

43.

Par dazdaeem maju lopeem, viņu kopšanu etc.

1) 75. Zirgam asti nogreezot, nogreestee sari jaleek apaks

siles, tad zirgu nezags un, ja to ari nozagtu, tas tomēr atskrees

atpakaļ

t) Kad kumeļš met pirmos zobus, tad pirmo zobu jaeedzen
silē. Zagļi tad nevarēs kumuļu nozagt.

3) Maizes ūdens jādod govim, vislabāk jaunām telēm, tad

tās bus apaļas kā maizes klaips.

4) Pirmo jaungovu peenu nedrikst greest ar nazi, nedz aiz-

tikt (? K. Gr.), lai govei peens neaiztrūkst un krējumu nenogreez.

5) Eekam cuku ved pee kuiļa, kuiļam jādod zirņi est, lai

sivēni butu apaļi kā zirņi.

6) Kad govi vada pee bula, bulim jādod maize, lai teļi butu

specigi un govs peeniga.

7) Putra, no pirmā pirmpeenes govs peena varita, jādod vi-

seem est, lai govs labi atnesas un veseliga.

8) Tauriņus, kas zeemas vakaros istabā skraida, nevajaga

nomaitāt, jo tad teliņi un jeri eet postā.

8) 89. Aitas mazgājot, jāvelk jauni lindraki, tad aitām augs

laba vilna.

9) Kad aitas cērp, javara kliņķeni, tad aitām ronas slaiki jeri.

10) Ja kads apbrino teļu, jeru, piles v. c. un saka: „ai, cik

jauks, cik trekns," vai, uja, kas pilenu," etc, tad tee nikst un

sprāgst.

11) Tāpat ari nedrikst apbrinot bagatibu.

12) Ja pirkstaiņā cimdā nesa zirņus, tad raibi jeri.
13) Kad aitas cērp, javara beezputra, lai aitām

aug beeza un

miksta vilna.

14) Kas vardes sit, tam sprāgst jeri. (Ari 105').

15) Ja kada aita nemiļ jeru, tad übaga runga jāvelk 3 reizes

ap bezkaunigo aitu un jers vaj ari aita labi jāizper vireesu dra-
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nām, vislabāk biksēm. Ja tas neko nelidz, tad jaskreen ara un

'asauc pilna kakla: E, viri, viri! Mana aita nemil jeru!

16) Ja sivēnus ar zirņeem baro, tad teem aug likās kājas.

17) 105. Pirmpeene govs pirmo reiz jāslauc caur laulibas

gredzenu, tad ta bus peeniga.

18) 105. Kad slaucenē "nes zirņus, tad govim metas karpas
uz pupeem.

19) Kad virisķu cepurē nes pautus perēt, tad ļvisi cāļi labi

izšķiļas.

20) 80. Kad maju lopi neizdodas un alaz nosprāgst, tad jāiz-
meklē lopu kūtis, vaj kads ļauns cilvēks nav eebazis lopu edami

vaj kada pakšķi gabalu no leellopu eeksam, ka: leesas, aknu, v. t. j. pr.

gabalu. Tads gaļas gabals, aiz ta pasa staļļa, japeenaglo pee delisa.

Ja peenaglotais gabals no ļauna cilvēka, tad tas sak tricet un tric

tik ilgi, kamēr viņa licejs atnāk. Ja tam nu nepeedod, tad tas

turpat nomirst.

21) 82. Kad vecus rikus un vilkšus uzsveez uz jumta, tad

aug labi un leeli kumeļi.

22) 163. Jaunu kucēnu eegadajotees, kucēna senākajam ipas-
neekam jādod kulite sals, lai jaunais mājas sargs augtu jautrs un

pikts. Mājas pārnests, kucēns janoleek pirms kuts vaj klēts preeksa
un tad tikai pec laba briza jānes istaba, lai tas butu labs gans un

sargs, bet ne istabas ložņa.

23) 246. Kad zeķes dauza gar seenam vaj citur kur, tad aitas

nemil jērus.

24) 75. Krupjus jādzen no laidara arā, jo tee izziz govis.

25) 105. Kad ar ņatreem izpušķo laidara vārtus, tad raganām

izzeļ acis.

26) 108. Kad maju lopus Leetuvens (Leetonis) jadele, tad

tādam lopiņam jauzseen uz muguras nošauta vārna un Leetuvens

atkāpsees.

27) Kad lopam nagata aci, tad pauta baltumu ar lediņu ja

sajauc un tam jaeedod.
(Iz Leel-Platones K. Gr.).

28) Grūsnējas govis nedrikst ar deķi apklāt, jo tad teļi cd

drebēs. Tāpat ari nedrikst ar deķi no govs aiznest atradušos teļu,

jo tad teļš ari cd drebēs.

29) Kucenis jābaro uz ecesām, tad tas bus labs sargs un

plesigs kā ecesas.

Sldz. 1, 3. etc; 3, 1. 2.; 4,3.; 6, 1. 5. 6. 7. 11. 12. 13.; 8, 3. 8.

13.; 9, 2.; 10, 1.; 11, 1. 4. 14.; 12, 1. 5. 6. 7.; 13, 2. 3. 10. 13.1
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15, 1.; 18, 1. 2.; 19, 1.; 21, 1.; 22, 1.; 23, 5. 6. 7. 21.; 27,

4. 5. 8.; 29, 14.; 33, 1. 2. 21.; 41, 4.; 47, 2. 3. 4. 5.; 48, 11.

15.; 55, 37. 38.; 67, 4.; 68, 24.

44.

Kulšana.

1) 89. Eudeni, pirmo reizi riju kurot, janokaun gailis un

rijas durvis jānotraipa gaiļa asinim, tad neizees svetiba un neiz-

celsees ugunsgrēks.

2) 108. Rudeni, pirmo riju nokuļot, jāatstāj uz ardeem kuliti

labibas un tam tur japaleek, kamēr kulšana beigta, lai labiba labl

rastos.

3) 242. Eudeni, pirmo reizi rijas krāsni kurinot, gailis jānes

rija, jāceļ uz krāsns un jāizsauc to par rijneeku, lai tas arveenu

ceļ kult.

4) Labibu pirmo reizi sērot, jāuzsprauž uz rijas durvim un

logeem ozola vaj sermuksa zariņš un ar kritu jāuzvelk krusts, lai

jabiba labi kalst un birst un nekāds ļaunums nenoteek.

45.

Maizes cepšana.

1) Kad maizi izvelk no krāsns, tad krāsni jaeemet kada mal-

kas pagale, tad nomirušam nepaliks mute vaļā.

2) Maizi jaucot, jasmukskina ar lupām, tad ta labi rugs.

3) Lizi noleekot, lizes peda jāceļ uz augšu, tad maizes klaipi
labi izcep un neatlec.

4) 89. Kad maizi no krāsns izvelk, tad krāsni jaeemet kādas

pagales, lai arveenu papilnam maizes.

5) Kadmaizi sauj krāsni, tadjāpārmet krusts, lai ta labi skāba.

6) 105. Kad meita, maizi cepot, klaipu glumu neglauda, tad

ta dabūs negludu brūtgānu, un otrādi.

7) 108. Kad maize krāsni eesauta, tad nedrikst muguru pee

krāsns sildit, jo tad maize sprega.

8) 163. Kad maize jav apcepuse bruņa, jālej ūdens krāsni,
lai maizite atdzeras un nesmok slapēs un nelād cepēju.

9) Kad maize eesauta krāsni, abrā jāmet krusts, lai kads iz

tās nepaņemtu svetibu.

Sldz. 6, 2. 61, 14.
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46.

Aušana, visparigi drēbju izgatavošana,
1) 89. Kad vadmalu veļ, tad jācep pantoki, lai vadmala tik

valkana ka pantoki.

2) 108. Kad veveris eesak audeklu aust, javara beezputra un

jaed, lai audekls butu beezs.

3) Kad audekls noauts, kads jasuta uz kaimiņeem pec

ma", lai vadmala veļot labi sarūk un ceeti noveļas. Par sūtni

jāizrauga arveenu tads, kas vel nezina, kas „rukums". Tādam nu

jaeedod kulite un jāuzdod prasit „rukumu". Kaimiņos tam peebaz
kuliti unpeekodina, lai ceļa netaisa vaļa. Kulitē medz eebast vaj

nu akmeni, vaj kucēnu, kaķi v. t. j. pr.

47.

KaUSana. (Dazadu maju lopu).

1) 75. Cuku kaujot, nedrikst smeetees, lai cuka atri mirst.

2) Kadcuku nokaun, tai janogreez galva un jauzleek uz krāsns,
lai citu gad aug cūkas leelas, ka krāsnis. (Ari 89).

3) Kad kadu lopu kauj vaj ved pārdot, tris reises jāizrauj

spalvas iz lopa galvas cekula un tas jāmet kuti un jāsaka:

„
Simtu, tūkstošu tai veetā!"

4) 89. Kad cuku nokaun, rovju koks jāslaka asinim, tad aug

varenas cūkas.

5) 108. Kad kautai cūkai (ari citeem kustoņeem) nogreez

galvu, tad nogreesto galvu tris reizes japeesit pee nogreestas vee-

tas, lai nokauta veeta rastos tris dzivi kustoņi, (lai tee labi vais-

lotos).

6) 163. Kad, lopu kaujot, kads to nozelo, tad lops grūti mirst.

7) Cuku kaujot jāsauc: „atsper skauģim! atsper skauģim!"
Tad lops veegli nomirst.

8) Tai deena, kad kadu lopu kauj, jaed rikles gals (vaj nu

no ta pasa lopa vaj cita), lai kakls nesāp.

Slds. 55, 82.

48.

Esana.

1) 75. Maizes klaips jagreez no resnā gala, lai vecas meitas

atri precas un lai vārpas aug labas resnas.
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2) Kad ēdot maizes kumoss nokrit zemē, tad tas jāuzceļ un

jānobučo, lai Deeviņs nerājas.

3) Kad stradneeki izstreb visu uz galda uzliktu putru, tad

nakosā deena bus jauks laiks.

4) Kad cd uz karstuļu benķa, tad kodes un žurkas kapa
drānas.

5) Tas pats noteek, kad vērpjot cd, t. i. pee ratiņa sezot.

6) 89. Kad paēdis nopūšas, tad apkaitina Deevu.

7) Kad zivis ar nazi cd, tad tiklis plist.

8) Kad zivis sak est no astes, tad nelaimējas zveja.

9) 105. Ar karoti nedrikst sist pee bļodas malas, tad badu

eedzen mājās.

10) 215. Ēdot nedrikst iz mājas izeet, jo tad atrod preeksā

(tur, kur aizeet K. Gr.) ķiļdojotees.

11; Pirmo peenu (jaungovu p.) ēdot, jāpatur .cepure galvā,

lai butu beezs krejms.

12) 89. Ja pee zirņeem cd maizi, tad aizmirst pātarus.

13) Kad vilnu kars, tad nevar uz kārstuvēm sezot est, jo tad

kodes saēd drānas.

14) 89. Tani deenā, kad zirņus sej, nav zirņi jaed, jo tad me-

tas karpas uz rokām.

15) 75. Kad maizi ar nazi greez eeks peena, tad govim no

greez krejmu.

Sldz. 43, 7.; 54, 5.; 55, 36. 61. 72.; 66, 4.; 62, 6. 8.; 68, 6. 7.

49.

Ģērbšanās.

1) 75. Baltu kreklu mugurā velkot, jāmet krusts, lai velns

beg projām.

2) Kad kājas apaun, tad par tām jāpārmet krusts, lai nekristu

un deenās gajeeni labi pašķirtos.

3) Kājas aunot, laba kaja papreeksu jāapaun, lai deenās darbi

labi pašķiras.

4) 105. Kad gultā aun kājas, tad zirgs paleek slapjš.

5) 215. Kad, kājas aunot, otram uzmet auklas, tad tas meegā

trukajas. Bet ja tas, kam auklas uzmestas, tās nogreez jeb saseen

mazgu, tad teek vaļā no sis ligas.
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50.

Istabas slaucisana.

1) 75. Kad divi seeveetes istabu reizē slauka, tad krupi pa

to leka, (tas ir, nak istaba).

2) 89. Kad divi seeveetes istabu reizē slauka, tad tee rasees.

3) 108. Istabu slaukot, meslus nevajaga izsveest pa durvim,

jo caur to Laimei aizber acis.

Sldz. 7, 1.; 8, 1.; 11, 6.; 23, 15. 17.; 29, 16.; 42, 3.

51.

Par sleegsni.
1) 75. Kad uz sleegsņa cert žagarus, tad laime atstasees

2) 89. Kad uz durvju sleegsņa cert žagarus, tad Pūķis aiz-

nesis laimi un peelaidis uguni.

3) Kas uz sleegsņa sed, to ļaudis aprunā.

4-) Kad uz sleegsņa cert ar cirvi, tad Laimes mātei nocērt galvu.
5) Kas uz sleegsņa sez, no ta ļaudis daudz runa.

6) 105. Par sleegsni neko nevar otram dot, jo tad devējs

nožņaudz savu Laimi, kas gul apaks sleegsņa.

53.

Eku celšana.

1) 75. Eku ceļot, pamatnica (pamata baļķi) jaeecert krusts,

tad ta driz nesapūs.

2) 242. Eku eegrozot, pirmajā kroni, visos četros pakšos jā-

pilina dzivsudrabs un virs ta jaleek sermuksas krustiņš, lai jaun-

ceļamai ēkai nenotiktu kads ļaunums.

3) 246. Kad jaunai ēkai uzceļ spāres, tad uz paksugala jano-
kaun gailis, uz jumta jāuzceļ eglite un par to jasveez brandvina

butele. Ja butele saplist, tad maja bus laimiga, bet ja nesaplist,
tad nelaimīga.

53.

Ugunsgrēks.

1) 75. Kad ugungreku citur redz, tad tam, kas pirmais to

eeraudzijis, tris reizes ūdens jālej krāsns speltē, lai ugunsgrēks

dzeest un pasu mājas neizceļas tada pat nelaime.
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2) 89. Uguns grēku cita mājās eeraugot, jālej spelte ūdens,

lai pasu mājās ari neizceltos tada pat nelaime.

3) 105. Kad ugunsgrēku eerauga, tad jāmet tris kausi ūdens

krāsns speltē.
Sldz. 26, 1. 2. 3. 4.; 44, 1.; 51, 2.; 55, 50.; 61, 22.; 66, 3.

54.

Zaglis un zagšana.

1) 82. Zagļeem, zagt eimot, jāpaņem lidz leels duncis un tik

lidz maju suņi sak reet, tas jaeedur tuvējā istabas galā un suņi

tulit apklusis.
2) 89. Ap eza midzeni jāaptaisa zodziņs. Kad ezis nu pār-

nāk un nevar peetikt pee berneem, tas atnes tadu zaliti, ar kuru

tas spej zodziņu apgast. Si zalite un jāpaņem un jaeeaudzina

plaukstā aiz adas, tad var atburt visas atslēgas.

3) Ja zirgs nozagts, tad pulkstenis (zvans) un eemaukti jaee-

kar skursteni un otrā ritā, saulei lecot, zirgs bus klat.

4) 105. Kad pautu zog, tad paleek pliks.

5) 215. Ja zaglis par zagto naudu pircis kādas ēdamas leetas,

tad uz ta, kas pirmais no tām cd, krit apzagtā lāsti. Tadeļ jā-

sargās no zagļa kaut ko baudit.

6) Kas adatu zog, tam pastara deenā bus jaleen caur adatas

aci. (Iz Taurkalnes. K. Gr.).

Sldz. 27, 2.; 43, 1. 2.; 48, 2.; 55, 35.

55.

Tautas medicina, zināšanās, pūšļošanas vardi.

1) 75. Karpas var nodzit, kad tās berze ar maitas kaulu, bet

kauls jaatleek atpakaļ gluži tā, kā tas pirmak bijis un, projām
ejot, nav jāskatās atpakaļ.

2) Karpas ari noeet, kad tās berze pee baznicas durvju kliņķa

tai bridi, kad macitajs kap no kanceles.

3) 89. Karpas noeet, kad deegā saseen tik daudz mazgu, cik

karpu, un deegu noleek tadā veetā, kur tas atri sapūst.

4) Kas grib karpas nodzit, tam jaeet uz kapeem un tur tās

jāberzē ar miroņa kaulu. Atpakaļ ejot nav jaatskatotees.
5) Karpas ari var iznicināt, kad, macitajam baznicā spredi-

ķojot, tās arveenu paberzē.
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6) 105. Kad karpas apberz ar suņa galvas kausu, tad tas noeet.

7) Kad izsētus zirņus cd, tad aug karpas.

8) 150. Karpas var nodzit, kad kartupeli pargreez, ar to kar-

pas noberz un kartupeļi tad eerok zemē. Tiklidz ka kartupelis
saks put, pus un noees ari karpas.

9) 89. Kad rāpus eet, tad mātei galva sap.

10) 75. Nogreestos matus nevar mest ara, bet tee jasadezina,

jo kad putni tos eenes ligzda, tad sap galva.

11) 105. Matus, kas ķemejot izeet, jāmet uguni, jo kad kads

putns tos eevelk ligzda, tad sap galva. (Ari 215.).

12) 165. Nogreesti mati jāsalasa un jaeemet uguni, lai galva

nesāpētu,

13) 89. Ja tur stāv, kur suns vartijees, tad peemetas kritamajs.

14) 105. Kad staigā par kapu veetam, tad peemetas kritamā

kaite (kritamajs).

15) Kad preeks dzeguzes nosit kurmi, tad ta asinis derigas

preeks kritamas kaites ārstēšanas.

16) 75. Kas cd sapelējušu maizi, tam nekad zobi nesāpēs.

17) Ari tam nekad zobi nesāpēs, kas cd peļu apkrimstu
maizi. (Ari 89.).

18) 75. Drudža vardi: „Abaraka". „Abarak. a „Abara v. „Abar".

„Aba". „Ab". „A U. §cc vardi jāuzraksta vaj septiņi maizes gaba-

liņi ar teem jāaprunā (jāapvārdo) un slimneekam jādod apēst, ik

ritus preeks saules lekšanas veens maizes gabaliņš,.

19) 89. Kad drudzis dabūts no sabisanas, tad slimo var iz-

ārstēt tikai caur sabaidisanu.

20) Drudzis aizeet, ja zirnekli ar visu staipekli eeleek balt-

maizē un aped.

21) 89. Drudzi var aizdzit, ja slimneeku eerok miroņu kau-

los ta, ka galva veen ara.

22) Drudzis aizeet, kad slimneekam eedod maisijumu iz ka-

diķu ogam, gaļas salijuma un sipoleem, bet tam nav jāzina, ko

tas eeņem.

23) Drudzi var visdrosaki izārstēt, ja eet pee katoļu maci-

taja palidzibu lugtees.

24) Drudzi var aizdzit, ja peektdeena mazgājas strauta. Maja*

ejot, nav briv atpakaļ skatitees.

25) Drudzi var aizdzit, kad slimo eerok aitu meslos. Velns

tūliņ skreen gar pakseem un slimneeku sauc vārda, bet atbildi

nedabūjis, to atstāj.
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26) Drudzi var aizdzit, kad uz slotas ačgārni aizjāj uz krust

ceļeem un tur to pamet. Mājās ejot, nav briv skatitees atpakaļ

27) Drudzi var aizdzit, kad slimneeku dārzā apkraun ar de-

ļeem un to atstāj guļam. Velns tulit eerodas un to krata veļ

niknāk nekā senāk, bet, labi izkratījis, atstāj.

28) Drudzi var aizdzit, ja eelaizas akā.

29) Drudzis ir velns. Viņu tikai caur to var aizdzit, ka to

peekrap. — Kada saimneece aizdzinuse ganu meitai drudzi caur

to, ka deenās vidū meiteni atguldijusi augšpēdu un uzlikusi baltu

skaidu uz acim un atstajuse to veenu pasu guļam. Pec kada

briza kads saucis: „Tas nav mans jājams zirgs, jo tam blese peerē.
Eesu savēju meklēt". Drudzis ar to meiteni atstājis. — Kads

puisis atkal drudzi peekrapis sā: Viņš palidis zem tilta un eelaL

dees lidz lupām ūdeni, peeķerdamees pee dzedrkoka. Te kads

uz tilta saucis: „Tas zirgs mani apnicis. Jasu to ķevi, kas tur

zveedz mezā". Drudzis tulit atstajees un uzklupis ganumeitai,
kura turpat meziņā, lopus ganidama, dzeedajuse.

30) 89. Atpakaļ kaptees nav briv, jo tad pats sevim mero

zārku.

31) Kad ačgārni eet, tad mate mirst.

32) Ja otram aiz muguras skaita ta soļus, tad caur to paisina

viņa muzu.

33) 105. Kad uz celiņa meez, tad mate mirst.

34) 89. Kad otram sveez ar nazi, tad caurais dur.

35) 105. Kad adatu zog, tad caurais dur.

36) Bernām nevar kaut ko uz naza uzdurtu dot est, jo tad

viņam dur caurais.

37) 82. Kad suni kairina ar maizes vaj gaķs kumosu, tad

suns-nagla eemetas pakaļā.

38) 89. Kad suui sauc bez vajadzibas, tad eemetas sunsnagla.

39) 105. Kad uguni spļaun, tad metas uguns vātis.

40) 150. Kad uguni spļaun, tad uzmetas uz meles vaj mutē

tulgznas.

41) 89. Kad mate, pee deevgalda ejot, paņem baltmaizi lidz

un, mājās pārnākusi, dod berneem apēst, tad teem letas galvas.

42) 163. Ja kādam eesun pogu, novelkot drebēs gabalu,
tad tam, kuram pogu eesun, jātur mutē salmiņš (Jaunjelgavas
apkaimē — salmiņs-deegs etc. —), lai nepaliktu aizmarsigs.

43) 75. Kad sabaidās, tad vaj nu janospļaunas, vaj jānodze-

ras, vaj ari jaizmeezas, lai nepeekrit kada liga.

gRakstu krājums VI.
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44) Ja virisķam ir nakts pamasas, tad tas var aizdzit, kad

tam sit par muti ar lindrakeem un seeveetēm — ar biksēm.

45) Ja pus caur durvu atslēgas caurumu, tad ausis sap.

46) Ja rokas slauka palaga, tad nagi plist un rokas sap.

47) Kam augoņi vaj caurais kājas, tam jaed peles gaļa, tad

si sērga apstasees.

48) Ja divi runa un zin, ka cits aiz durvim klausās, un sveez

ar akmeni durvis, tad klausitajs paleek kurls.

49) Kad kads no citureenes atnāk ēdamā laikā, tad tam ari

jādod est, lai bērni labi aug.

50) 75. Uguns vardi:

S + A + T + O + R-f

A+R+E + P + 0 +

R+o+T + A + S +

T + E + N-4-E + T+. Tam janodzeest

eeks ta vārda Deeva ta Teva -j- Eeks ta vārda Deeva taDela -ļ-

Eeks ta vārda Deeva ta Svētā gara -f Amen. Ar seem vardeem

aprakstits steegelis jāmet uguni un jaskreen ap degošu eku ač-

gārni, „Musu Tevs" skaitot.

51) 76. Eozi var novārdot ar seem vardeem:

Musu pestītājs pa ceļu gāja, nesa tris rozes rokā, veenu

meta, otra pazuda, treša izputēja. Tā lai ir si izput. Eeks ta

vārda Deeva ta Teva un Deeva ta Dela un Deeva ta Svētā Grara

Amen". See vardi tris reizes sakāmi, tad rozi jāapspļauda un

uz tās jāmet krusts.

52) 80. Meita ar šaurām acim nekad atri nedabūs bērnu.

53) 82. Kad ar istabas slotu otram sit, tad cērmes aug.

54) Viveļu vardi; Tris jūgi uz preeksu, tris atpakaļ, deviņi

krusti preeksā, dzivs dzimis, dzivs miris. — Kad cuska koduse, tad

vainu var glābt sadeem vardeem, kas atrodas vecā Kurzemes

dzeesmu gr. 463. dzeesmā 6. pantā:

Uz lauvām, odzēm staigāsi,

Un mis' tos niknus tārpus etc.

55) 89. Augoņu var aizdzit kad cd ceptu peli.

56) Ja tai ūdeni mazgājas, kur vista dzērusi, tad acis eeme-

tas vistas puta.

57) Zavajotees jāpārmet krusts, lai ļauns gars neeebrauc mutē.

58) Ja stiprāks burvis uzlicis kādai raganai sodu, kādas mo-

kas, tad ta tulit teek no tam vaļā, ja dabun burvja majā nodzer-

tees. Tomēr pate ta nedrikstot dzereenu ņemt, jo tad tas neko

nelidz; kādam citam tas viņai japasneedz.
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59) Ja Leetuvens moca, tad jāpaņem ar kreiso roku kada

cubiņa un jaeeleek kaut kada zaru cauruma. Otra deena. caur

čubinu skatotees, var redzēt, vaj Leetuvens vireetis vaj seeveetes

(Skt. Leetuvens).

60) Ja Leetuvens jaj govis, tad jauzgreez sads krusts uz

kuts durvim un lopeem uz muguras jauzseen izkapts vaj linu suka.

61) 105. Kad vireetis pee grāpja cd, tad tam aug melna barzda.

62) Kam delama kaite, tam jaapgultas pee sleegsņa un trij-

deviņas reizes jālecina suns pari, tad ta atstasees.

63) Kad kaklis sap, tad tas jaapseen ar tadu lupatu, ar ko

mirons mazgāts.

64) Kad bērns seekalajas, tad tam jāpārvelk par lupām ar

melna kaķa asti, tad tas vairs neseekalasees.

65) 108. Pa nakti nevar gulēt tadā veetā, kur mēness spid

virsū, jo tad paleek par nakts staiguli.

66) 150 Ciruļa raibumi (ari ķivites raibumi saukti: ©omtner-

fproffen) noeet, kad gimi mazgā ar varzu kurkuļeem.

67) 242. Bernām, pirmo zobu izraunot, tas jādod viņam pa-

šam apēst, tad tam zobi nekad nesāpēs un tas veegli varēs eema-

citees. Izrautu zobu var ari mest uz krāsns, pee kam jāsaka:

„Se, circeni, leepas zobs, atdod man kaula zobu."

68) 215. Ja seetu leek uz galvas, tad vātis aug galvā (vis-
vairāk berneem).

69) Par slotas katu un udeņa nesameem kaseem nedrikst

kapt pari un caur striķi, kuru vij, nedrikst list cauri, lai vēders

nesāp.

70) Kad zobi sap, tee jābada perkoņa spertā koka skambi-

ņām, tad sāpes rimsees.

71) 75. Jumiķa reekstu, jumiķa sēnes, jumiķa ābolus, jumiķa

kartupeļus nevar est. Ja tos cd, tad dzimst dviņi.

72) 105. Kad seeva, kas uz grūtām kājām, koz deegu, tad

tās bērniņam bus reti zobi.

73) Kad seeva, kas uz grūtām kājām, nes cūkām est, tad tās

bērniņam augs sari acis.

74) Kad seeva, kas uz grūtām kājām, baz ābolus azotē, tad

tās bērniņam metisees augoņi.

75) 89. Bernām peedzimstot, jāskaita pee peeres tēvreize,
tad tam ir leta galva.

5*
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76) 82. Kad bērns peedzimst, tad to vajaga psveest uz muti,
lai nav leels pļāpa.

77) 105. Kad bērns peedzimst, tad jāuzvelk 3 krusti uz lo-

geem un durvim, lai velns nepārmaina bērnu.

78) Kad meitene peedzimst, tad jauzleek uz pirts krāsns

medus un ta jaeetin vireesu krekla, tad tai, leelai izaugušai,
bus daudz brūtgānu.

79) 89. Kad bērniņu pirmo reiz mazgā, tad jāmet nauda

ūdeni, lai mazajam bagāta nākotne.

80) 105. Kad par nestāvam pari kap, tad gadās kritamā kaite.

81) 163. Tani deena, kad kadu lopu kauj, jaed rikles gals

(vaj nu no ta pasa lopa, vaj cita), lai kaklis
nesāp.

Sldz. 1, 2.; 2, 1.; 4, 1.; 8, 11. 13., 9, 1. 3. 4. 8. 11. 14.; 11, 8.

14.; 18, 2.; 19, 2.; 27, 9.; 29, 1. 2. 4. 6. 8. 9. 10.; 31, 1. 3. 4.

5.; 33, 3. 13.; 34, 2. 4. 5. 6. 10. 13. 14. 16.; 35, 4.; 47, 8.: 43,

12.14.; 49,5.; 57,4.; 61,3. 19.; 66,4.; 67, 1.; 68,3. 18.28.37.

56

Nezaļu un kaitigu kukaiņu iznicināšana iz

darzeem, druvām, mājām, kā ari aizsargā-
šanās no teem.

1) 89. Ja tārpi uzmetas uz ogu krumeem, tad jāatnes bez

atpakaļskatisanas no pirts slota, tarpaiņee krūmi labi jāizper un

slota atkal jāaiznes atpakaļ uz pirti, ari bez atpakaļskatisanas.
Otra, trešā deenā tārpi, acim redzot, nozudis.

2) Prusakus var no istabas izdzit, kad kadu neziņus eebaz

zida paunā. Prusaki tad tulit nikst un zud.

3) 108. Lepas jeb baltvederes iznikst, kad tani veetā, kur

tās aug, preeks saules lekšanas pliks nogerbees rāpus parliz

pari.

4) Dārzu sakņu dobes ravējot, jaeesprauz duncis dobes galā,

nezāles tad tik atri vairs neaugs.

5) 163. Tārpi nav kukņa jādedzina, jo tad viņu beedri nak

istabas un ložņa pa seenam un logeem.

Sldz. 6, 1. 3. 6. 8. 9.; 5, 1. 2. 5.; 7, 1.; 8, 1. 2. 6. 10.; 11, 2. 4.

5. 6, 10. 11.; 12, 2. 5.; 13, 1.; 14, 1. 2.; 2?, 7.; 31, 2.; 32, 1.

2.; 35, 9.; 36, 1. 3. 4. 6.; 37, 4. 8. 10.; 41, 2. 5.; 48, 4. 5. 13.;
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57.

Pērkons, zibens, zeemeļa blāzma (kāvi), astes

zvaigznes.

1) 75. Pērkona laika seeveetes nedrikst sacelt (uzspraust) lin-

drakus, jo tad velns, no zibeņa bēgdams, paslēpjas lindrakos un,

velnu sperot, zibens var nospert cilvēku.

2) Kad gevelē un spāres augšgalos eecert tris krustus, tad

zibens nesper tada eka.

3) Perkoņa laikā jātaisa namā (kukņā) uguns, lai dumi kup;

tad Pērkona tevs tur nespers, bet, dūmus redzēdams, ees talak.

4) 105. Kad pirmais pērkons ruc, tad ar akmini 3 reizes jā-
sit par peeri, tad galva nesāp un laba atmiņa.

5) 75. Zeemeļa blāzma ir zime, ka bus dārgi laiki.

6) 75. Astes zvaigznes ir zinies, ka driz bus kari.

7) 215. Perkoņa laikā nedrikst svilpot. Ja to dara, tad ne-

labais peesitas un pērkons, kas nelabo arveenu meklē, var tad

cilvēku nospert.

8j Kad perkoņa negaiss tuvojas pagalmā, krustiski jasaleek

kruķis un krāsns slota, jo see ir raganu jajamee zirgi, kuros pēr-

kons var eespert.

9) 215. Perkoņa laikā nav jaskreen, jo tad var nelabajam
uzskreet, kurs tādās reizēs peeņem gan cūkas, gan suņa veidu un

tadā vizē nepazits megina cilvēkam peeglaustees.
Sldz. 26, 3. 6.; 27, 6.; 31, 5.;

58.

Kā var izzināt, ko citur dara, kas noteek,
ko runa etc.

1) 80. Kad grib zināt, ko citā kadā veetā runa, tad vajaga
salasit septiņu dazadu lopu seklas un tās jāsajauc. Ja sadu mai-

sijumu nu tura rokā, tad var dabūt zināt, ko kaut kurā veetā runa.

2) 89. Kad žagus (leni) rauj, tad radi peemin, bet kad žagus
dikti rauj, tad eenaidneeks lad.

59.

Laika pareģošana.
1) 89, Ja vārnas tup koka galotnē, tad lis. Ja žagatas skreen

namā. tad dikti sals, tāpat ari kad zilite grabinās gar logu.
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2) 140. Kad rudeni mezeem skaisti dzeltanas lapas un tas

ilgi stāv pee koka, tad nākamā gadā bus skaisti dzeltani meezi,
bet ja tās rudeni zaļas nokrit, tad meezi agri nosūt.

3) 150. Kad zvirbuļi kazojas, čalodami pa kokeem skraida,
tad bus negaiss jeb leetus.

4) Ja sneegs krūmos, sētmalēs un ap mājām sametas leelās

kupenās, tad gaidāma bagāta vasara.

(Berzonē).

5) Ja pee jumteem gari lastagi salst, tad nakosā vasarā gai-
dāmi labi lini. (Berzonē).

Sldz. 4, 5. 48, 3. 60, 3. 4

60

Sapņu tulkošana,

1) 75. Kad sapni redz zaķi, tad driz dabūs zagli dzenat.

2) Kad seeva redz sapni laci, tad viņas virs naks mājās pee-

dzeris.

3) Kad redz sapni uguns grēku, tad — ja vasarā — bus leels

karstums un — ja zeemā — leela sala.

4) Kad zeemā redz sapni miroņus, tad sneegs driz ees nost;

bet kad vasarā redz miroņus sapni, tad — ja jauks laiks — driz

lis un — ja leetus laiks — tas drizi stasees un bus jauks laiks.

Sldz. 1, 12.; 23, 13. 23. 33, 5.

61.

Visparigi nākotnes un pagātnes izzināšana.

1) 75. Ja maize izkrit no rokām, tad driz dabūs baiditees.

2) Kad maizes reeceni, no klaipa greezot, nogreez sķibi, tad

preeks tam ir melojis.

3) Kad pirmo reiz stārku redz stāvam uz veenas kājas, tad

kājas augs (t. i. kājās augs augoņi) un bus jāklibo, un kad to redz

par jumtu skrējām, tad plisis daudz trauku.

4) Kad sali izber (nevilšus), tad driz bus jārājas.

5) 89. Ja pee nama durvim pūce vaid un dzeguze kuko,

tad kādam jāmirst.

6) Kas pavasari pirmais eerauga raibu tauriņu, tam nakosā

vasarā klasees loti raibi.
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7) Ja blusa koz uz rokas, tad tai deena kads roku bučos.

8) Ja menesnicā kada cilvēka ēnai rodas ap galvu gaismots

vainags, tad drizi mirs.

9) Ja kreisa sauja neez — dabūs naudu.

JO) Ja deguns neez — dabūs ko jaunu dzirdēt.

11) Ja žagatas nak nama. tad seevas rasees.

12) 89. Kas pavasari ceelavu pirmo reizi eerauga uz jumta,

tam bus gari lini, bet kas zemē — tam isi.

13) Kas pavasari svēteli pirmo reizi eerauga laizamees, tam

drizi jāvadājas uz jaunu dzivi.

14) Kad maize eespraguse, tad cita gada kads edajs bus

mazāk.

15) Ja kaķis izskreen caur rokzagi, tad liķis atmostas.

16) Ja maizes kumoss izkrit iz mutes, tad gaidāmi nekaunigi

veesi.

17) 105. Kad šujot deegs mezglojas, tad šujamai* preeks
brūtes vaj brūtgāna.

18) 108. Kura maja upis pee lopeem vaid, tur veenam tai

gada jāmirst.

19) 150. Kad pavasari vardi pirmo reiz redz uz sausas zemes,

tad to gadu sāpēs acis

20) Sējējam, kuram aizmirstas kadu birzi apsēt, jāmirst tani

gada, kad pļaus seto labibu.

21) Kad pavasari ceelaviņu pirmo reiz redz pa gaisu laizo-

tees, tad bus gari lini, bet ja uz zemes ftupam, tekam) tad — isi-

22) 150. Kad suns naktis kauc, tad bus kada nelaime; vaj

nodegs kada eka vaj kads cilvēks nomirs.

Sldz. 1, 4. 6. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 22. 26. 27. 29. 30.; 16, 3. 4.

23, 1. 4. 12. 16. 19. 20. 23. 31,; 29, 13.; 33, 10. 23.; 34, 7.

8. 9. 13. 14. 15. 16. 17.; 35, 2. 10. 15. 17. 19.; 40, 1.; 52, 3.;

57, 5. 6.; 67, 2. 3. 5. 7. 9.

62.

Akmens, kas katru cilvēku padara nere-

dzamu.

'■) 80. Akmeni, kas katru cilvēku padara neredzamu, tiklidz

to eeņem roka, var dabūt, kad izņem jaunu bezdelidziņu iz ligz-
das un to redzama veetā izplesteem sparneem peenaglo pee see-

nas. Nu atskreen leels pulks bezdeligu un izsmej peenagloto bez-
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delidzena vecākus, ka tee ļaujot ta mocit savu bērnu. Nevarēdami

ceest tadu izsmeesanu, vecais bezdeligu paris aizskreen uz jurmali
un pārnes brinuma akmeni, kuru tad eeleek peenaglotas bezdeli-

dziņas knābi, lai to nevar redzēt. Tiklidz peenagloto bezdeliziņu

nevar redzēt, jātausta starp naglām seenmali un jāizņem akmens

iz knābja. Cilvēku, kuram tads akmens roka, neveens nevar redzēt.

Sldz. 1, 23.

63.

Vilkaci (vilkates)
1) 215. Vikaci (vilkates) bija par vilkeem pārvērsti cilvēki.

Viņeem bij eespeja dzivot ka cilvekeem un kad eegribejas gaļas,
tad tikai vajadzēja parkuleņot par kadeem burvju dunceem, un

tee tulit pārvērtās par vilkeem. Kad vilkacis atkal gribēja par-

verstees par cilvēku, tam atkal bij japarkuleņo par mineteem

dunceem. Burvji varēja kadu cilvēku pārvērst par vilkaci ari uz

visu muzu un see bij istee vilkaci. Burvis tikai pateica uz zinā-

mo cilvēku: „Tādas pašas drebēs tev, kā man, pelēki svārki un

gara aste". Tas, uz ka see vardi tika runāti, tai pasā bridi pār-

vērtās par četrkājaino plesoni. Kad nošautu vilkaci diraja, tad

apaks adas bij redzams sarkans krekls. — - Tadeem burvjeem uz-

nāca reizēm it kā arpratiba; gribot negribot teem nu bij japaleek

par vilkaci. Stāsta, ka kādam virām, tirumā arot, esot uznakuse

tada indeve; tas atstājis arklu, parvertees par vilkaci un saplēsis

pats savu zirgu. Bija ari skola, kā varēja izsargatees no burvja
vardeem un pa§u burvi parmacit.

2) Taurkalnā esmu dzirdējis, ka cilvēkam, kas grib un mak

parverstees par vilku, papreeksu jāizģērbjas un drebēs jānoglabā
tadā veetā, kur tās neveens nevar atrast, jo kad kads tās apcilā,
tad japaleekot par vilkn visu muzu. K. Gr.

Sldz. 1, 20.

3) Par vilkaci cilvēks pārvērtās, kad tas izlida caur tadu

koku, kura virsune noleekusees uz zemi un tur eeaugusi.

(Berzonē),

64.

Pukis.

215. Kur pūķis mita, tur arveenu bij visāda pilniba. Dee-

nās gaismai nodzeestot (vakarā), tas pamāca majā. Kad tas naca
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pilnu nastu, tad bija zils, bet kad tukšu, tad — sarkans. Pūķis

skrēja ļoti atri, pa deenu ka veesuls. Kur tas skrēja, tur nola-

sīja visu labāko, kas tam ceļa gadijās. Kad to lamāja par „cūkas

sudu" un tam meta ar sudu kunkuļeem, tad tas aizgāja, kur nācis.

— Kads zemneeks reizi veesuļam metis ar mazu dunciti (tuteniņu)

Pec kada laika viņš aizbraucis uz Bigu un tur, savas preces izde-

vis, ticis no tirgotajā pameelots, pee kam uz galda eeraudzijis

savu pasu tuteņu.

Sldz. 16, 2. 51, 2.

65

Leetuvens.

215. Leetuvens moca aizmigušus cilvēkus. Leetuvens ir no-

žņaugtu bērnu, pakārušos, slikoņu vaj nosisto dvēsele, kurai jāmal-

dās pa so pasauli tik ilgi, cik ilgi tai bij nospreests dzivot. — Ja

nu gadās tai veetā gulēt jeb ap pusnakti garam eet, kur tads cil-

vēks izlaidis savu garu, tad gars uzbrūk gulētajam vaj gājējam
dazadu kustoņu jeb cilvēka vaidā un gulētāju moca kā Leetuvens.

Tas pats ari noteek pasā deenās vidū. Bet deenās laikā tas cil-

vēku visvairāk maldina, citādi reti uzbrūk.

Kad peenak tādas dvēseles miršanas stunda, tad saceļas bargs

perkoņa negaiss un caur zibeņa spereenu aizvada nabaga maldosa

dvēseli uz citu pasauli.

Sldz. 1, 2.; 29, 8.; 32, 3.; 43, 26.; 55, 59. 60.

60.

Pirts, pēršanās.
1) 75. No pirts nākot jāskaita „Musu Tevs", lai nakosā ne-

dēļā ļauni cilvēki neko nevar padarit.

2) Pirti nevar pliks slotu sutināt, bet jāuzmet uz muguras,

lai nav plika laime.

3) Pirti nevar runāt no degšanas, lai neizceļas ugunsgrēks.

4) 89. No pirts pārnākušam nav briv atraki dzert, eekam

nav apēsts kumosiņš maizes, citādi aizmirst pātarus.

5) No pirts aizejot (nomazgajusamees), uz lavas jāatstāj gar-

mete un slota, lai Laimiņa var izpertees.
Sldz. 35, 6. 7. 11.
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Ceemi (yeesi)
9

ceeinosanās (veesosanās)

1) 75. Kad ceemā noeet, jāapsēžas, lai bērni guļ.

2) Kad pa deenu meegs nak, tad driz bus leetus vaj ceemiņi.

3) Kad kaķi laizās (mazgājas), tad bus ceemiņi; tāpat ari

ceemiņi gaidāmi, kad žagatas leka gar mājas durvim.

4) Kad sveseneekam paceļ krēslu, tam tulit jasezas, lai vistas

dej.

5) 89. Ja žagatas pa sētsvidu vaj jumteem leka, tad ceemini

gaidāmi.

6) Galds jānoņem preeks veesu aizeesanas, citādi tee aiznes

svetibu.

7) Kad kaķi mazgājas un laizās, tad ceemiņi gaidāmi no tās

puses, uz kuru kaķam kūkums.

8) Ceemiņam nav briv atraki aizeet, kamēr visi nav paēdusi,
citādi tas atrodot mājās ļaudis baramees.

9) 150. Kad zvirbuļi nolaižas uz istabas sleegsņa, tad cee-

miņi gaidāmi.
Sldz. 4, 2.; 5, 4.; 6, 6.; 23, 18.; 55, 49.; 61, 16.

68.

Dazadi mani.

1) 75. Kad sveces lej, tad jāsmejas, lai tās gaisi deg.

2) 89. Ja sveci dedzina abos galos, tad nedzird zagļus nākam.

3) 105. Auklas nevar pee gultas peeseetas vit, lai tas cilvēks

nekrāc, kas tani gultā guļ.

4) 163. Rutki ir garsigi, ja tos sataisot (klapējot) sauc: „Ruk-

tums arā, saldums eeksā!"

5) 75. Malt beidzot, dzirnu akmiņa aci jaeeber labiba, tad

nekad nebūs maizes trūkums.

6) Sveestu cibiņā (bundulā) leekot, jāmet krusts un kad sveests

eelikts ar karoti uz sveesta ari jauzspeez krusts, tad velns to ne-

var aiztikt un ēdot tas ees spēkā un svetibā.

7) Pirms peenu kas spaniti, spanisa dibinā jāpārmet krusts,

lai raganas nespēj krējumu nokreet un lai peens satigs.

8) 89. Kad svētelis karksķina, tad tas ludz preeks sava saim-

neeka Deevu. Tas saimneeks, kura majā svētelim ir ar-

veenu laimigs un pārticis.

74
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9) 89. Kad maizes klaipa eegreesto galu leek uz durvju pusi,
tad svetiba izeet. fAri 150.).

10) Kad grābekli velk gar zemi, tad aizvelk svetibu un sa-

velk badu.

11) Baribu iz katla lejot, jaeelej arveenu kada karote atpa-

kaļ, lai nekad netrūkst ko varit.

12) 105. Kad labiba zeed, tad logi un durvis jātaisa vaļa,

lai svetiba nak maja.

13) Kad nabagam dod maizi, tad reeceņam jāaplauž stūri,

lai svetibu neizdod lidz.

14) 82. Kad negrib aizeet, no kādas veelas, kur laba dzive,

tad sava pagultē jaeerok akmens. Ja to dara, tad tai veetā no-

dzivos lidz muza galam.

15) 105. Kad kads virs aizeet!!dzivot uz citam mājām, tad tam

janomez sekums sudu no kuts durvim, tad novērsts viss ļaunums.

16) 150. No tās labibas, kura seklai atšķirta, nevar otram

neko pārdot, nedz aizdot. Pircējs vaj aizņemajs tad paņem

lidzi visu svetibu.

17) 75. Kad svelpj, tad sauc velnu. (Ari 108.).

18) 89. Ja nazi tura augšpēdu, tad nakti velns jaj.

19) Ja nazi tura augšpēdu, tad dilst ķēde, ar ko velns pee-

ķedets. Si ķēde ari dilst, kad vakarā nazi trin.

20) 105. Kad nazi leek augšpēdu, tad slepkava dzimst.

21) 89. Kad ūdeni spļauj (105 meez), tad Laimes mātei cc-

spļauj (105. eemeez) acis.

22) 105. Kad nagus apgreez, tad nogreestee nagi jāmet azote,
bet ne zemē, jo citādi pastarā deen'i nebūs eespejams tos salasit.

(Ari 75.).

23) 75. Kad pee mājām dārzos nocērt vecus kokus, tad cir-

tējs driz nomirs, vaj majā notiks cita kada nelaime.

24) Kad iznica vecus ceļus, tad nav pee maju lopeem nekā-

das laimes.

25) 89. Vakarā jāizlasa iz ugunskura akmentiņu un steegeļu

gabali, lai Laimiņai veegla dusēšana.

26) 89. Kad krāsns izkurejusees, spelte nav jāpamet vaļā,
citādi nomirstot acis paleek vaļā.

27) 89. Burvjus un raganas var izdzit iz kuts, ja laci tani

eeved.
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28) 75. Zavojotees jāmet krusts preeks mutes, lai velns ne-

teek eeksā.

29) 75. Kad no otra dzirkles aizņem, tad atdodot dzirkļu

riņķis japeebaz ar vilnu, lai aitām aug laba vilna; tāpat ari, no

otra aizņemtas linu sukas atdodot, jaapseen ap linu gristi, lai aug

labi lini.

30) 89. Uz mēnesi nevar ar pirkstu radit, jo tad pirksts no

pust.

31) Ja baznicā skatās caur tadu zirņu pāksti, kurā deviņi

graudi, tad redz raganas dancojam.

32) Kas sini pasaulē valka auss karekļus, tam viņā pasaulē
karasees vabules ausis.

33) Kad uzeet putnu ligzdu, tad nav briv oliņas vaj bērni-

ņus aiztikt rokām, muti vaļā turēt, runāt vaj zobus radit. Tā

darot nav labi.

34) Ja sneegs stipri sneeg, tad kada ragana miruse.

35) Rokas aiz ceļeem sakrampēt nav labi.

36) 89. Ja logi norasojusi, tad saule raud.

37) 80. Kam leelas uz aru izspeedusas acis, ar leeleem baltu-

meem, tā vireeseem kā seeveetēm, teem ir ārlaulības bērni.

38) 105. Kad nabagam lidzi dzeed, aug lacauzaini rudzi.

39) Kad seeveete guļ ar apseetu galvu, tad Laime raud.

40) Kad beidz labibu vadāt, jāatstāj uz lauka kulitis labī-

bas preeks zemes matēs.

41) 108. Pātarus skaitot, nevajaga dzeesmu grāmatu vaļā tu-

rēt, jo pa to laiku velns eet grāmatu lasit.

42) 150. Veenu maju eedzivneeki nedrikst veens otram „lab-
vakaru" dot. Ja to dara, tad veens vaj otrs driz mirs.

43) 163. Ja maizite nokrit zemē, tad uzceļot ta jānobučo,
lai Deeviņs nedusmotos.

44) 215. Zirņus, no tiruma majā pārvedot, nedrikst vest par

linaiti, jo tad tee miksti nevaras.

45) Saimneekam, jaunā dzivē eeejot, jasauj krustiski caur

mājām, lai nelabais izbēg. Tad pat ari javara beezputra, lai māj-

turībā arveenu butu pilniba.

46) Kad nokasitas pļavas otrreiz kasa — naks badu gadi.

47) 215. Burvja salauzitā labiba jeb citas apburtas leetas ja-
eeleek rumbā un ta janoslicina avotā, tad burvim .pašam leksees.
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Laima.

29, 7. 16.; 50, 3.; 51, L 4. 6.; 56, 5.; 58, 21. 25. 39.

Terpsana.

3, 1.; 5, 3.; 6. 5. 11.; 27, 5. 6. 8.; 31, 2.; 42, 3.

Adisana.

6, 10. 12.; 13, 12.; 21, 1.

3ledisana.

11, 3.

Malšana.

27, 2.; 68, 5.

Pastalu taisīšana.

27, 3. 9.; 29, 1. 18.

Tisana.

27, 1.; 29, 6. 9.; 55, 70.; 68, 3.

Drēbju mazgāšana.

6, 2.; 33, 8.; 35, 11.



Kazu eerasas

Dundangas apgabalā dzimtlaikos.

Salasījis un kopa sakārtojis Dūnsberga Ernsts sen.

Ee vedeens.

Ko balini ne lukoj

Visu gani vasariņ?

Nolūkoju tautas meitu,

Ar to zilu vaidziņ.

Tautas eerasas ir, ta sakot, viņas rakstura veids, kuras atspo-

guļojas viņas dzive ar viseem labumeem un sliktumeem, zināšanu

un nezināšanu, smalkumu un rupjumu, godprātību un nekaunibu

un ta vel. Kamēr tauta pastāv uz veenada attistibas un kultūras

stāvokļa, tamer viņas eerasas pa leelakai daļai paleek ari vee-

nadas. Bet tik driz ka tauta sak grozitees un verotees pec kādas

citas tautas dzives un rakstura, vaj sak ari vairāk attistitees, tad

ari viņas eerasas un raksturs sak pargrozitees. To mes, kas pa-

saulē ilgāk dzivojusi, pee savas pašas tautas deezgan redzējusi un

peedzivojusi. Apskatotees mušu Latveesu tautu tagadēja laika

ar viņas dzivi un eerasām, un tad lukojotees atpakaļ, kādas tas

bijušas preeks 50 un 60 gadeem, tad gan atrodam itin eeverojamu

starpibu. Daudz eerasas tajā laikā gan bija tādas, ko tautai, kad

ta jel maz attistas un kadu kapeeni pakāpj uz kultūras stāvokli,

vajadzēja atmest un ari pa daļai ir atmetusi. Turpreti dažas ve-

cas eerasas, kas ari sirds musu jo attistitos laikos nu tautai ne-

daritu nekādu kaunu, bet tikai (ja atšķiram nost dažus nederigu-

mus) uzraditu tautas tautisku raksturi, ļaudis sinis laikos tura

par kaunu un atmet un dzenas pakaļ citu tautu eerasam, tās ee-

raudzidami un turēdami par jo labākām un derigakām. Nebūt tādas

citu tautu eerasas nesmādēju, un ta tauta, kurā viņas ir kā tautiskas,

ta lai viņas patura un izleeto pec savas patikšanas un parasanas.

Bet kam tad tautai tādas peesavinatees, kurai pašai uz tam jau
ir savas tajā ziņā derošas eerasas. Es domāju „musu veco Lat-

veesu kazu eerasas". Kad tās salidzinajam ar tagadējām tautu
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kazLm un viņu ceremonijām, tad ir daža leela izsķiriba. Aprak-

stisu, cik varēju sadabūt ziņas par musu tautu kazām, ka tās no-

turējusi sini gadusimteņa eesakumā, kā pats redzējis un ari no

vecakeem ļaudim dzirdējis, ka vel senāk atpakaļ tās noturējusi

uz tadu pasu vizi. Nu nosvin kazas gluži ar citu tautu eerasām,

sleijereem, slēpēm un tā vel. Latveesu tautai jau tada daba, citām

tautām pakaļ darit. Dažās leetās tas gan ir itin pareizi un pa-

tikami eeraugams, kad tā dara; bet ne visās leetās un veetās.

Tā daži Latveesi gekojas Vācu tautai pakaļ, savā starpā un dzivē

runādami viņu valodu, itin ka musu valodā nevarētu jauki saru-

natees, un ka tee caur to butu jo augstāki un jo ceenijami. Un

neveen pee valodas, bet vel ari pee dazeem citeem paradumeem
noteek tādas pašas pakaļkemosanas. Tapec gan der, kad atmi-

namees savas tautas eerasu un tās sakām atkal godā celt, kā par

peemeru to jau esam darijusi ar savām krasnām tautas dzeesmām,

un tikai tādas eerasas atmetam, kuras nava labas un vairs neder

musu gaismoteem laikeem. To atzidams, gribu tagad runāt par

musu tautas vecu laiku kazām, kā tās noturēja jeb ko dzēra, ipasi
dzimtlaikos. Veetu-veetām peeliksu klat kādas retajās, cik vel

varēju sadabūt, no tām tautas kazudzeesmiņām, ko tajā laikā un

tādos brizos leetajusi

Precibas.

Vilku mate, dēlu mate,
Abas veenu ceļu tek:

Vilka mate jeru teka,

Delu mate jaunaviņ.

Si virsēja dzeesmiņa uzrada, ka pee veceem Latveeseem

seevas bijušas tās pirmakās precineeces. Ipasi matēs pašas saveem

deleem eeprecejusas ligaviņas. Tas gan var but. un ir tagad vel

sis eeradums pee viņām cik necik nomanāms. Bet citreiz mate

to darija, tikai ligaviņas vecakeem paziņodama, ka viņas dels no-

lukojees so meitu. Visas matēs to ari nedarija un ari nevarēja,

jo ne visām seeveetēm ir tada izveiciga valoda, kadu vajaga pee
tādas darisanas. Tadeļ tikai tādas, kurām valoda labi atvedās,
un maceja labi pec prātam izrunatees, radi un draudzenes eeludza,

saveem deleem eet uz preeksprecibām. Visu izteikusi, kas pee
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tādas eerunas vajaga, beidzot ta vel peeinin, lai tikai gaidot, jo
nodomāta laika tauteetis, to un to vecāku dels, ar precineeku
busot klat, precēt pec viņas meitas.

Kad dels ar vecakeem jeb vecāki ar delu norunājusi, ka sim

jāprecas, un sim vaj no pasa izredzētā vaj no matēs vaj citām

seevām eeteikta, patikama ligaviņa jau zināma, nolūkota un no

preeksprecineeces ari jau paziņota (vaj katrreiz tas tā iz-darits,

to nezinu): tad, visvairāk rudeņa laikā, kad visi muižas un mājas-
darbi pa leelakai daļai apdzīvoti un tadeļ vairāk vaļas un ari

visas pee kazu taisisanas vajadzīgas leetas un sagādi vairāk pee

rokas, ne-kā kaut kadā citā gadalaikā, tauteetis — tautas dels —

brūtgāns*), izraudzījis labu runigu, sapratigu un pavecigu rada-

viru, vaj ari citu uzticamu draugu, to uzruna un ludz par preci-
neeku lidzjat uz tām jau zināmām mājām, pee tās un tās meitas,

viņa izredzētās ligaviņas. Kuru vakaru norunāts jat, tas jau liga-

viņas vecakeem ari paziņots. Tadeļ tee ari drusciņ uz tam saga-

dajusees un ari pati ligaviņa to ziņa un gaida. Turp aizjājusi,
zināms, tumsā vakarā, tauteetis ar savu pavadoni, zirgus pee zoga

peesejusi, eet lenitiņam istabā eeksā. Papreeks apsveicinājās ar

saimneeci un ligaviņas mati, tad ar saimneeku un tā vel. Apru-

nājas papreeks uz preeksu un atpakaļ par dažādām veenaldzigām

leetām, bet zināms tā, ko valoda greezas arveen tuvāki klat tam

nolūkam, kadeļ atjājusi. Ja precineeks ir labs mutigs un runigs,
tad peedzen ari dažus jokus, kadi gadās pec ķereena. Saimneece,

ari jau deezgan zinādama, kur seem ta kurpe speez, tomēr nelee-

kas to zinām un runa tikai vispari. Beidzot tacu nevarēdama

vairs ilgāki ceest, apkārt runādama, sak vaicāt, ko tad ceemiņi

tadā sebā vakarā apkārt staigā, laikam tāpat kada vajadziba, jo

ne-esot jau nekādas lustes deļ staigājams laiks un tā vel. Tau-

teetis nosarkst, ne vārda nesacidams; bet precineeks, vārdus sā

tā grabstidams, runa, kamēr uznāk uz pēdām un sak gaudotees,

ka viņeem jāmeklē miļa jauna balta aitiņa, kas pazudusi sim jau-

neklim, viņa draugam**). Pēdas eedzinusi sinis mājās; tadeļ

eenakusi se apvaicatees, droši cerēdami, ka bus se peeklidusi un

kadā kaktiņā eelidusi. Bet kad nu cerams, ka sinis mājās visi

labi un godigi cilvēki, tad jau gan neleegsot paziņot to preeku,

ka esot trapijusi, un tadā tumsā nakti nebūšot vairs talak jāstaigā

un tā vel. Saimneece, uz precineeka sadām runām pasminedama,

*) brūtgāns un brūte ir no vācu valodas peesavinati vardi; Latveeseem

bija tauteetis, tautas dels un laikam ari ligavains, un tautas meita jeb ligaviņa.

**) Vel jo senajos laikos nemeklēja vis aitiņas bet jaunu gosniņu.
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atbild: „Ceemiņi, draudziņi, vakara laiks, kad nevar lagi:^visus
vārdus redzēt, ko izruna; manim radās, ka buseet parteikusees,

vaj „„aitiņ u veetā laikam nebuseet gribējusi izteikt „meitiņu?" —

„
Varbūt, precineeks atri eesaucas. Manim tas acis tādas beezas,

un ta mele tada strupa, nevaru ta lagi nedz redzēt, nedz izrunāt.

Starpiba ari jau maza starp aitiņu un meitiņu. Un lai tad ari

paleek jums taisniba, ka meklējam meitiņu — nu ja meitiņu. Lai

aitiņa paleek kuti. Meitiņu, meitiņu meklējam!" — Saimneece

uz to saka: „Nu, ja tā, tad naceet un meklejeet pasi manu meitu

barā: ja savu pazisteet, tad ņemet. Varbūt, ka laimesees atrast."

Nu viņa precineeku ar visu savu tauteeti ved kambari, kur mei-

tas vērpj un tās radidama tā runa: „Se nu ir manas meitas; izlu-

kojotees pasi, vaj starp sim ari bus ta, ko meklejeet" Meitas

nebūt neleekas sos eenacejus redzot, bet vērpj veen naigi jo naigi

un itin nopeetni, tā dzeedadamas:

Leelas meitas sasēdušas,

Diženas — raženas:

Kur, māmiņa, es sedesu,

Tada moga, nerazena?

Sed meitiņa rindenejā,

Pasā rindas galiņā:

Nak laimiņa, ņems no gala.
Ne no vidus lasidama.

Kā jau minēts, tā meklējamā izredzētā pati ari jau deezgan

to zināja, ka so vakaru precineeki naks; un ja kada ari skaidri

nezināja, kuru vakaru naks, tad tomēr zināja, ka reiz naks. Ta-

deļ jau tūdaļ, tik ko dzirdēja suņus eerejamees un redzēja viree-

sus istabā eenakam un ar „labvakaru" saimneeci sveicam, jau

samanija, kas see tadi par veeseem, un tadeļ aizsedās aiz visām

citām meitāmkrēslā, pa-enā, vaj kur aiz gardiņeem. Viriņi aplūko
visas vērpējas itin smalki, citu aiz citas, tomēr savu izredzēto

meklējamo ne-atrod. Un lai gan nomana, kur ta pa-enā eelidusi

sez, tad tomēr tisam to neleekas redzam un greezas pee saimnee-

ces lugdamees: „Miļa namamāte, salda memiņa. — Ceelaviņa!

$c jums gan papilnam puķites, rozites, pilns dārziņš, pilna dobite;

tomēr ta puķite, ta rozite, kas mums diveem der, kas mums plū-

cama un ko tik suri, grūti meklējam, ta nav sini pulciņā — ta

nav sini dobitē! — Ai dūdiņa, ai zubite! Kur tu mums nu pasle-

pusees? Puķite, vaj vakarā savus zeedus eevilkusi, ka tev neva-

ram eeraudzit? Laimiņa, naci palidzet, izredzēto [uzmeklēt! —

Mamiņ, miļa māmiņa, nākat jus mums paligā! Jums te visas malas

QRakstu krājums VI.
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pazistamas. Vaj vel nav kads sturits, kada veetiņa, kur musu

zubite, musu puķite butu paslepusees. Var-but laimes mamiņi
naktu mums te paligā, ka vel pat so vakaru meklējamu atrastu!" —

Saimneece uz to atsaka: „Meklejeet, meklejeet kreetnak — var-but.

Jo miļs un dārgāks meklējums, jo dusigaki ir japeespeezas jums.
Ceriba nepamet kauna". Tad ar acim mirkšķinādama, rada uz

kaktu, kur meklējamā izredzētā paslepusees sez itin klusi, vārpstu
skvirbinadama. Precineeks izleekas, ka tee kakti viņam sveši,

grozās un skatās šurp un turp, kamēr uz reizi eerauga meklējamo
un eesaucas: „A rē, kur musu aitiņa! — ne, gribēju sacit: mei-

tiņa!" Ai, kur tu paslepusees, aiz visu citu meiču ēnām. Zubite,

puķite! Naci pee gaismas, lai skaidri redzu, vaj tu esi musu istaja

izredzētā? Roze no Zarona palejas!" Un nu viņš velk to meitiņu

pee gaismas, skatās acis, vel arveen 1ā runādams: „Tā, tā! Ak

kur stalta, skaista kā puķite, miliga skuķite. Nu deen, preeks,
kas nav neeks, ka nu rokā ta meklēta zilite, ta ceelaviņa, ta

milite!" Un tā grābsta vel vārdus kādus nekādus, ko eepin dzei-

jas ritumos, lai jaukāki un patikamaki izskan. — Meitiņa, tā no-

tverta un preeks citu acim izvilkta, stāv puslidz nokaunejusees
un neruna neko. Tāpat klusi stāv viņas miletais tauteetis, ne

taļ uz viņu lukodamees. Tā nu abi ar acim tikai saskatās. Nama-

māte, ar citām meitām nu apstājas jaunai līgaviņai apkārt un daž-

ādi jokajas un pasmejas. Precineeks savu tauteeti nu vaicā, vaj

si pateesi ir viņa ligaviņa, ko tik nopeetni meklēja, un kad tas

pasmeedamee- saka, ka esot jau gan, tad precineeks meitiņu vaicā,

vaj ta ari pazistot so jauno, brašo tauteeti, kas tepat viņai eepre-

tim stāvot; vaj tas viņai ari patikot, un vaj varot apsolitees reiz

viņam lidzi eet un tā vel. Meitiņa papreeks gan kaunas, grozī-

damās sā tā; tomēr beidzot leekas but ar meeru. Precineeks tad

velk no kabatas zizu vaj ari citas drānas vistuli, to attin vaļā.
lai redz tos vecus dālderus (rubļus tajā laikā daudz nepazina) kas

tur bija eelikti nelidzigā, jeb kā Dundzineeki medz sacit „un pa-

rigā" skaitli, vaj 3, vaj 5 vaj 7, 9, 15 vaj vel vairāk, kā nu tau-

teetim pee rokas, to dod ligaviņai un sauc „aizdodamu naudu".

Ja ir bagāta saimneeka dels, vaj ari brass bandineeks (bet tadu

tolaik gan maz gadijās), tas, zināms, aizdeva vairāk. Ja nabaga
vaļeneeka dels vaj varbūt barenits, tas deva mazāk. So naudas

vistuli precineeks nu eespeez ligaviņai saujā, lūgdams, lai to nu

peeņem kā pirmo sirsnigu dāvanu no sa miļa tauteesa, kas viņu

izredzejees par savu ligaviņu un arkuru nu japaleek arveenjo pazista-
mai. Meitiņa naudu gan peeņems, tomēr veca paraduma deļ,
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papreeks nepeeņem vis so naudas vistuli, bet atdod to atpakaļ

precineekam*). Sis dod to otrureiz, un ligaviņa dod vel atpakaļ.

Trešo reizi dodot, ligaviņa patura naudas vistuli, apsolās to gla-

bāt un eet tauteetim lidz, kad tas vedis. Nu tauteetis to nosauc

par savu „izredzeto ligaviņu". — Nu viss ir kartibā un visi pree-

cigi. Nu precineeks izvelk brandvina buteli no kabatas, ta runa

dams: „Par to preeku, ka savu meklējumu atradusi ta laimigi

sinis goda mājās, tad jau nevaram tā aizeet, godājamu nama tevu

un iniļo nama mati nepaceenijusi ar drusciņ sirdszālēm. Nu drusciņ

dusa ja-uz-prave!" Dzer pats papreeks, tad dod ligaviņas veca-

keem, saimneekam, saimneecei, un tad ap-ceena ari visus mājas

ļaudis. Brandvins bija lets, desmit un vel vairāk stopu pa rubļi,

nu tad jav varēja dzert. — Kamēr see tur nu vel ceenas ar tām

sirds zālēm, saimneece, uzlikusi vakariņas, kas gadās pee rokas,

sēdina veesus pee galda un cd pasi ari lidz, parunadamees un

pajokoclamees. Pec tam vel so to parunājusi, kas precibas ziņā

uz preeksu darāms, veesi taisās atvaditees. Ligaviņa un nama-

māte, meitas un vel citi tos pavada lidz, nama durvim. Teem

aizjājot, meitas, atpakaļ eeksā eedamas, dzeed :

Dzeedi, dzeedi tautas meita,

Gan tu sevi izdzeedasi.

Izdzeedasi savu puriņ',

Savu zilu vainadziņ.

Jasana zirni ņemt un likt uzsauktees.

To sestdeenas ritu (Dundzineeki to laik runāja „pusswetsritu";,
kad tajā svetdeenā gribēja likt uzsauktees, tauteetis vaj ar to

pasu precineeku, vaj ar kadu citu radabrali, ko izredzejees par

peevedeju jeb vakarbrali pee laulāšanas un uz kazām, jaj uz liga-

viņas mājām. Si jau ari uz to ir gatava, sataisijusees un ari at-

aicinājusi radineeci sevim lidzjat par peevedeju jeb vakarmasu.

Brokastu noturējusi, visi četri kāpj zirgos**) un jaj papreeks uz

muižu pee ceeniga kunga (Dundzineeki saka „ceeniga teva''*), iz-

lugtees precibas atļaujas zirni, ar ko eet pee macitaja deļ uzsauk-

šanas baznicā; jo bez tādas atļaujas zimes macitajam nebija briv

neveenu pari baznicā uzsaukt nedz salaulāt, tadeļ ka visi ļaudis,

*) Senākos atpakalejos gados ligaviņa vistuli metusi zemē.

**) jo to laik nebrauca rateem, ka, tagad, bet jāja visi: viri un seevas,

puisi un meitas. Seeveeseem bija ipasi sedli, kuros sēdot abas kājas bija

veena pusē. Un to neturēja par nekādu branga meitu, kas neprata jat

t>*
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ari puisi un meitas kungam peedereja, un tam par viseem bija
jāzina, vaj kadi precas vaj ko citu dara. Ceenigam tēvam reiz

varēja gaditees kads eegansts, ka pārim leedza saprecetees, tadeļ

ka to puišu jeb meitu viņam kur sevišķi vajadzēja. Bet tas, zināms,

tik beezi negadījās. No ceeniga teva precibas atļaujas zirni dabū-

jusi, jaj visi četri pee macitaja. Tam viņeem pasacijuseem savu

nolūku un uzradijuseem ceeniga teva doto precibas atļaujas zirni,

macitajs vakarabralim un vakaramasai, ka peevedejeem un leeci-

neekeem klat esot, jaunus ļaudis pārvaicā, vaj pasi veens otru

eeskatijusees jeb vaj no citeem peerunati un tā vel. Kad visu

atrod pec kārtas, kā vajaga, tad sola uzsaukt baznicā. Tauteetis

macitajam preeksā noleek naudas gabaliņu, katrs pec eespejas,
zeedam un tautasmeita atkal cimdus. Dažs vakarbralis bez tam

vel ķēķi eenes vistu pari un nodod spizmanei. — Pecaki, kad

valdiba zemneekeem paseem eecela teesas, jauneem pareem no

tureenes bija jadabun precibas atļaujas zimes. Te dazureiz

bija vairāk ķibeles nekā pee ceenigā teva. Skrīveris, kam jau

arveen ta leelakā vara bija rokā, dažam labam pārim negribēja
izdot precibas atļaujas zimes, tadeļ ka tās brangākas meitas ar-

veen vairāk izprecas un muižas moderēm peetrukst derigas darba-

meitas. Jo tur vajadzēja veseligas un stipras meitas, kas visus

rnoderneecibas darbus varētu pee-eet. Meitu bija deezgan, bet

kā jau dzimtlaikos: mazas, tikai desmit gadus vecas atrautas no

mātēm un nodotas pee saimneekeem, kur tās novārdzināja pee

visadeem mājas darbeem. Kalpa berneem jau nebija nekāda žēlo-

šana. Saimneeka berneem, zināms, gāja labāki. Tee uzauga pee

saveem vecakeem. Trispadsmit gadus vecas meitenes jav uzcēla

par darbameitām un tām muižā jav bija jānes udenstovēres un pelu-
liskas (nozesj un visi citi rnoderneecibas darbi. Tur negāja vis

veegli! Kads pratigs saimneeks, muižas darbameitu strādāšanu no-

skatijees, noputees un izsaucees: „Arestanteem pee katorgas dar-

beem teesam nav grūtāki strādāt, kā musu darbameitām!" Un ja
vel kadā muižā gadijās velna mate par moderi un tadu ari netrūka,

velnam jav ir daudz seevas, tur darbameitām bija pedeis gals, un

nebija dusēšana ne deenā ne nakti. Pee tādas negantigas verdzi-

nāšanas daudz meitas palika slimigas un kropligas. Tādas mui-

žās vairs nepeeņema par darbameitām, bet nodeva pee saim-

neekeem, lai tur strada pee mājas darbeem, cik spej. — Katrā

muižā vajadzēja zināmu skaitļi darbameitu, un lai nu so

skaitli katrā muižā varētu peepildit, tad skriveris, gribēdams

ceenigam tēvam un moderēm iztikt, aizleedza dažam jauneklim
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precēt savu izredzēto ligaviņu. Kas pavisam negribēja vaj ne-

varēja atlaistees no precēšanas, tam tad bija jārauga |ar kukuļeem

cauri tikt.

Uz kazām taisotees, kava govi, aitas, cūkas, zosis un tā vel;

bideleja rudzus ar meezeem; kveesu bideletus raušus preeks smal-

keem veeseem — muizasļaudim tikai kadu magumu izcepa. „Kas
visus kazineekus ar puru baltmaizi var pee-edinat?" Didzinaja

eesalu un brūvēja alu. Kas varēja, tas rudzinaja ari meestiņu.

Brandvinu jav sapirka mucelēm, jo tas bija lets, 12—13 stopu

par rubli. Vel so to vajadzigu apgādāja. Kazas noturēja abās,

tauteesa un ligaviņas mājās un otras jeb mazākas tauteesa mājās.
Tas ir vecs eeradums; bet gadijās ari, ka abēju vecāki un radi

sametās kopā un nodzer (nosvin) visas kazas ligaviņas mājās veen.

Deribas. Laulāšana.

Teci. teci, kumeliņis;
Tevis gaida, manis gaida.

Tevis gaida auzu sile,

Manis jauna ligaviņa.

Taļi, taļi vel tauteeti,
Tu no manis, es no tev.

Daudz krūmiņu mums starpeju,
Daudz ļauziņu valodas.

Kas tur spid, kas tur vizo

Viņa lauka galiņā!

Ligaviņa kroni pin,
Deviņeemi zariņeem.

Kazu svetritā tauteetis (brūtgāns) ar savu vakarbrali aiz-

jāj atkal ligaviņas (brūtes) mājās. Si ar savu vakar masu viņus
tur jau gaida Namatēvs ar jaunu pari un visu aimi notura rita

pātarus. Vakarbralis vaj kads cits uz tam izredzēts kreetns rada-

virs nolasa no grāmatas kadu deribas runu, kam laba valoda,
peeleek vel ari kādus sirsnigus vārdus klat, un tad jaunam pārim
rokas saleekot, tos saderina Deeva Teva, Dela un svēta G-ara vārdā.
Kamēr jaunais paris posās un ģērbjas, jat uz baznicu pee laulā-

šanas, namamāte uzleek brokastu: cāļu gaļu ar burkaneem, kā sirds

zāles alu un senākos laikos ari meestiņu (ar medu saraudzēto alu).
Meitas jaunā para zirgus appušķoja sarkanbaltām un raibām ban-

tēm un vel kā nekā. Pec brokasta jaunais paris, vecakeem rokas
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pabučodami, no teem atvadas, viņu svetisanu izlugdamees. ko

see ari labprāt novele; un tad visi četri, ligaviņa, tauteetis, vakar-

bralis, vakarmasa kāpj zirgeem mugura un jaj pee laulāšanas.

Pee baznicas kada maja vaj ari krogu apģērbj un izgrezno ligaviņu-

Uzvelk košus sarkanstripu lindrakus, vadmalas vamžus, abus pasa

austus; tad uz kameeseem uzsedz baltu vilaini un par to pārsedz

baltas, skaisti izrakstitas leelas plores jeb kragus, tris pantas cit'

uz citas. Preeksā apseen baltu, garu un platu preeks-autu, gar

apakšu malu dazadi kosi izrakstitu. Preeks-auta virsgalu aiz mu-

guras saseenkopā, ka tur lindraku drusciņ veen tik var redzēt. Kājas

apauj baltas zeķes ar pastalām vaj ari zemam kurpēm, jo augstas kur-

pes un gamašas tolaik neveens zemneeks nepazina, un baltus vilnas

cimdus rokā. Beidzot galvā leek leelu mirdzošu ?kroni, kas izro-

tāts dazadeem spidoseem zariņeem, kas ar zilēm aprotati un pee

saules un uguns gaismas mirdz un vizuļo, ka kvit un zib veen.

Pee plores jeb kraga peekara daudz un dažādas kulites, un pa-

kausi pee bizes ar kosi saliktu rozi peesprauda divas leelas, pla-

tas, balt- un sarkanstripainas zizu lentes, kas nokārās lidz pus

mugurai. Ta bija citreizējā ligaviņas state un izskatijās kosaka

un pee tautiska apģērba daudz jo peelaidigaka, nekā tagadēja izķe-

mosanās ar teem lidz zemes karosamees sleijereem un paru olekšu

garu asti, kas noslauka visus baznicas plāna putekļus un spļau-

dekļus un dubļus ārpus baznicas. Teesam kauns tādai brūtei pa-

kaļ eet un redzēt, ka to dārgu baltu drānu vaza pa dubļeem un

dažs pakaļ gajejs netisi vaj ari pargalvigi uzkāpj virsii un eemin

dubļos. Te nu brutesstati ved kā dubļu-vezumu uz mājām. Tau-

teetini nekādas ipasas states nebija, tikai balta kakla drāna un

balti vilnas cimdi. Cits apģērbs viss kā jau katram. Ligava,

izrotāta un izgreznota, vel vairāk ne kā se aprakstits, nu peesta-

jas pee vakarmasas un si nu ar vakarbrali ved jauno pari baznicā.

— Daža ligaviņa, no matēs vaj ari no draudzenes peemacita, kad

nostājas pee altāra, un macitajs tura laulibas runu un pārmij gre-

dzenus, pee laulāšanas tauteetim blakām stāvot, rauga tam uzmit

uz kāju; jo tad varēšot valdit par viru. Ja tauteetis nezina sadu

maņu ticibu, vaj aizmirst to apdomāt, tad tada stiķota to padara

gan. Bet ja tauteetis tās blēņas jau ari zina un uzmanās, tad

jav tas nenoteek, viņš sarga savas kājas. Bet notikt tas jau deez-

gan var, jo kur tad cilvēks lai savas kājas glabā un sparditees

pa to laiku nav vaļas; jo pee spardisanās jākustas un tad maci-

tajs nevar gredzenus uzmaukt uz pirksta. Vakarbralis un vakar-

masa stāv jaunam pārim pa visu laulāšanas laiku aiz muguras un
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kad maoitajs prasa gredzenus, tad tos padod*). Pec salaulāšanas

vakarmasa uz altāra uzleek dveeli un cimdu pari.

Laulibas dzeršana. Jasana uz kazām.

Tauteesam roku devu:

Labo devu ne kreisajo :

Labo devu ne ķeiri,

Lai mums laba dzivosan'.

No baznīcas iznākusi, tajā pasa nama vaj krogu, kur ligavu

ģērbusi, notura laulibas. Visi kazu veesi preeks nedēļas laika jau

ee-aicinati; puisi un meitas ta eelugti, ka teem ari janak lidz

baznicā, ne tā, pa pareem jaunajam pārim lidz eet baznicā, kā

tagad daudzi dara; bet tik tā, ka viņi ir baznicā. Pec baznicas

see kazineeki visi nu salasās pee tauteesa un ligaviņas; un kas

vel nav tur eenacis, to uzmeklē un ved eeksā pee „laulibas dzer-

šanas". Vakarmasa no kazunama lidz paņēmusi labu pauniņu
baltas maizes, gaļu, sveestu un tā vel, saleek to visu uz galda un

tad ludz visus kazineekus, vedējus, panaksneekus, kadi nu sanā-

kusi, lai eet pee galda un eekoz, kas ir. Pusdeenas laiks ari jav

ir projām, est katrs grib, un tad ari katrs eekoz it smardigi veen,

kas un cik tur ir. Vakarbralis atkal apgadajees ar kadeem blas-

ķeem snapsa un tā tad visi uzprave dusas. Daži puisi leek vel

krodzineekam atnest kādas kannas alus. Pec tam visi kazineeki

sarikojas un sabramejas jat uz kazunamu. Visi, kas pee tām ka-

zām peeder, turas kopā. Vakarbralis jaj ligaviņai blakām visu

papreeks un tura to savā apziņā, ka tai nenoteek kada ķibele,

zirgs nepaklup un tā vel. Tad jaj tauteetis blakām vakarmasai,

un tad visi kazineeki. Tik ko puisi zirgeem uzsauc „nu!" tad

tee ari sak laist kājas vaļā, un tad nu ari eet pussklabiņeem veen,

ka dubli sprāgst gaisu gaisos. Puisi uzkleedz un uzukso un mei-

tas uzdzeed, ka vis tric un dimd:

Kad es gāju tautiņas,

Dzeesmas tinu kamola:

Ja bus laba dzivosana,
Pa veenami risināšu;
Ja bus slikta dzivosana,
Lai satrude kamolā.

*) Citi stāsta, ka vakarmasa jauno pari pee altāra saspeež ceeti kopa,
lai nekas viņeem nevarētu starpa eespeestees.
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Un vel daudz citas tādas dzeesmas, kādas dzeedataju meitām

gadās pee rokas. Jo retu gabaliņu aizjāj klusi; un jo taļak kazu

mājas, jo vairāk meitas dabu dzeedat.

Sirgi pa gabaleem skreen pusleceneem veen. Ligava un

visas meitas un seevas savos veenpusu sedlos sez tik stingri un

vingri, ka preeks redzēt, un pa brinumu kada, kad zirgs saraujas

vaj paklūp, izlec no sedleem; bet tūdaļ atkal knaši augsam, sēdos

eeksa un jaj atkal kā briksk veen. Kur nak kadi meza- vaj tuks-

nesa-gabali, tur jaj jo rami un klusi; bet kur nak atkal kādas

mājas, ceems vaj krogs, vaj citādi apdzivots vidus, tur puisi sa-

bramo zirgus, uzkleedz un ukso, un meitas un seevas dzeed:

Kas ta tada skuju buda

Mana ceļa-maliņā? —

Ta nav vis skuju buda,

Ta ir brāļa istabiņa.

un tā vel. Pee tādas mājas varteem kur jaj garam, kā ari pee

tilteem, kur jaj pari, ligaviņa nomet zeedu, tas ir: uzbanta gaba-

liņu, ko viņa, meita būdama, jav leeleem baķeem no-audusi un uz

tādām zeedosanām pa gabaliņeem sagreezusi. Meitas par tiltu

jājot dzeed:

Neleeceesi vara tiltis,

Man veenami pārjājot.

Pakaļ naku mans purinis,
Deviņeemi baleliņeem.

Taļak jājot, meitas dzeed atkal:

Baliņs veda ligaviņu,

Man ne vārda nesacij's

Aicin mani maršu vest,

Ko vedisu, nepazistu.

Tā dzeed veenumer; jo labas dzeedatajas meitas, jo vairāk.

Daudz veetās uz ceļa gadās preeksā ari daži ķezekļi: dvari

aizvilkti kartim un stabos aizķileti stipreem ķileem, ka bez cirvju
nebūt nevar atraut vaļā. Pee dvara aizķileta peejajusi, puisi ar

varu izraustas rokām un kājām kārtis un grib ar viseem stabeem

izraut un parsveest par grāvi. Bet nekas. Zināms, kur neecigi,

kas aizkrebinats preeksā, tur to padara driz; bet kur viri ceeti

nostiprinājusi, tur bez vajadzigeem laušanas eeroceeru grūti tādus

ķezekļus izardit. Visi kazineeki nu gan pee tada laušanas darba

nepeedalas; 'jo daudzi tik noskatās, ko tee varoņi tur izdarisees.

Seevas un meitas, zirgos sezot, pa brizam dzeed. Apdzeed par-
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galvigos dvara aizķiletajus un ari savus kazineeku puišus, ka ne-

jēgas, kas nespējot dvaru attaisit. Daži bramaņi rauga savus

zirgus par grāvi un zogu parlecinat. Kadi, kas dusigi un

kam labi spregani zirgi, ari top pari. Bet visi to jau nevar;

un ko tad ispasi daris seeveetes un ligava? Tas jau nevar zirgus

ta lecināt. Te uz reiz sada leelā keda atrodas paris viru ar cirv-

jeem roka. Fee nu pa jokeem sak bartees, kādas nu tadeem vi-

reem tas mutes: „Kas jus tad par karvireem — par jatniķeem?
Dauzes gar mus robzeem! Nobrade vis ez's, salouz zog's! U tadem

var tad vaļ' ļout?*) „un taisās ķilat. Be tvakarbralis gan noredz,

kas te vajadzigs: velk buteli ara no kabatas un it ka lugdamees

sakta runāt: „Ko nu ceemabrali? Redzu, kas jums par vainām.

Auksts laiks, lejas vejs stipri pus, tapec aizķīlājusi te dvari, la1

vejs netop klat. Tas bargais vejs jums aizdevis dusu. Ludza-

mees: laizeet cauri — vedam tauteetim ligaviņu; un ta nevar ilgi

kavetees; jo ir auksta rasa, beeza migla, viņai sala kājiņas. Vē-

jiņš bargi aurēdams, vainadziņu purina. Laizeet cauri tautas

meitu, jums zeediņu pazeedos. Jums zeediņu pazeedos, jums rikliti

paskalos." To teicis, viņš paceļ pilnu buteli gaisa, runādams:

„redz se!" „Ak, nu tad, lab, lab," tee saka. „Mums tā aukst un

esam tad sagaj's — tad saslims. Tad's zal's mums ist notik. Ja

jums tad's zal's lidz, tad ja jalaiz cour v grib v negrib." „Kas nu

tadā aukstā laikā jas bez tādām derigām sirdszālēm?" vakarbralis

atsaka. Velk korķu vaļā un eedzer papreeks pats, lai redz, ka ir

veseligas zāles, un tad sneedz teem dvara-aizķilatajeem, lai sasilda

un aizspirdzina dusu. Apceena ari visus kazineekus. Tā sadū-

šojas visi kopā un izjokojas, kā gadās. Tad viri ar saveem cirv-

jeem velk ķiļeem pa degonu, ka tee par grāvi pari un taļi krū-

mos eeksā; atrauj sklandukartis vaļām, un nu visi kazineeki aiz-

skrej aulekšu veen projām, puisi uksodami un meitas un seevas

dzeedadamas:

Teci rikšu kumelinis,

Ne-ej soļus skaitidams

Vai es tevim auzas devu,

Pa veenami skaitidams?

Pus-ceļā tauteetis atstāj ligavu ar kazineekeem pakaļ uz

ceļa un aizskrej auleksam veen projām, gribēdams atrak mājās

tikt, tur apsveicinatees ar vecakeem, kā jav tevu tevi darījusi,
un ari redzēt, vai mājās viss kartibā, ka ligavu godam tur var

eevest. Vecākus apsveicinājis, viņš apsēžas galdgalā un noskaita

*) Pa dundziniski.
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„Tevsmus" vai vel ari kādas citas lūgšanas, tad gaida ligavu un

kazineekus. — Majineeki visi te nu dusigi veen rikojas un taisa

visu gatavu. Galdus saķile un noleek pec kārtas; benķus noleek

gar seenmaļeem un galdu klajuma pusēm. Saleek traukus visus

pee rokas, ka tik var ķert un nest, kad nu kur vajaga. Uzgroza
alus mucas pec rindas un nozime, no kuram laist alus papreeks?
no kuram pa nakti un no kuram atkal rit, pee atvadisanās No-

stāda eglites pee varteem un durvim, aizbāz skujas aiz dzeedreem

un sakapā skujas, plānus apkaisīt. Seevas un meitas atkal steidz

palagus izkārt gar seenmaļeem, kur sēdēs jaunais paris un aug-

stakee veesi; rauga, cik zinādamas un varēdamas, palagus izrotāt

gan dabīgām puķēm, cik un kādas veen sadabūjamas, gan ari sar-

kani un dzelteni nokrāsotam ēveļu skaidām, Visi, cits aiz cita,

tā tek un nes un strada, itin kā kad jav gaida ligavu no baznicas

pārvedam. Eerni, kas vel neko nevar padarit, uz sētām un zo-

geem sakāpusi, klausās veens aiz otru, kurs pirmais dzirdēs kazi-

neekus uksojam un dzeedam un kurs pirmais eeraudzis tos jā-

jam. Kad jau dzird un pamana jājam, tad paris viru nostājas pee

varteem un tos nostiprina ceeti, lai kazineeki bez viņu atļaujas

netaptu sētsvidu eeksā.

Kad nu tos eerauga no meza jājam arā un pa lauku starpu

šurp, pusauleksu veen, kā kareivju kletgdamuss un uksodamees,

un seevas un meitas dzeedadamas, kā viss klajums atskan: tad maji-

neeki iznāk sētsvidu, tos sagaidit.

Kazas ligaviņas maja.

G-aidi, gaidi balelinis,

Nu nak tavs gaidāmais,

Kā leepiņa zeededama,

Kā lapiņa drebēdama.

Tā dzeed majineeku seevas un meitas, lūkodamās uz tauteeti,
kas klēts preeksā stāv un skatās uz kakzineekeem atjajejeem. Pee

varteempeeskre jusi, viņi grib tūdaļ cauri tikt, bet nevar, jo vārti ceeti

nostiprināti un paris viru stāv preeksā un nelaiž, preti turedamees

rokām un kājām. Puisi tramda un dida zirgus un ukso un kleedz un

majineeki no sētsvidus ukso pretim. Seevas un meitas dzeed ari

tāpat no abējām pusēm; un tā tad ir juksts un trimiņs bez gala.

Ārpuses seevas un meitas, vartsargeem peejajusas, uzdzeed:

Sikarņi, sakārņi, greezati ceļu,
Lai leepa ligo ar ozoliņu, —

Lai leepa ligo ar ozoliņu! etc.
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Majineeki un seevas dzeed atkal preti:
Nac musu māsiņa nekavēdamas

Lai tava Jaimiņa ligoti ligo!

Lai tava laimiņa ligoti ligo! etc

Ja kādam kazineekam gadās plinte, tad viņš to ari pastarpām

izšauj. Ta tad puisi un viri no abām pusēm kleedz un ukso,

seevas un meitas dzeed pilnā balsi un pa brizeem atskan ari plin-

tes saveeni, kas visi kopā taisa tadu nezeligu troksni, ka leelaku

un drumigaku vairs nevar veletees. Kas pirmo reiz to redz un

dzird, tam uzeet bailes, kas te viss nu bus un izjuks! — Tauteetis

uz tadu dzeedasanu :
„
Gaidi, gaidi balelinis" etc.„ un

„

Nac musu

māsiņa nekavēdamas," etc. eet no klēts uz varteem un pavel eelaist

ligavu, laikam ari vakarbrali un vakarmasu eeksā. Kazineeki

grib ari lidz tapt; bet vārtsargi tos vel nelaiž, atstumj atpakaļ un

aizgrūž vārtus ceet. Uz to nu troksnis un ciniņs paleek arveen

leelaks. Kamēr kazineeki cinas un troksnejas aiz varteem, jaunais

paris ar vakarbrali un vakarmasu ee-eet klēti un apsēžas un paka-

vējas, vaj ari ee-eet istabā un apsēžas galda galā, kā parasts. Pa

tam citi kazineeki (puisi), kam dusigi zirgi, tos parlecinajusi par

setu (zogu), nu skrej pa sētsvidu (pagalmu) uz nama durvim un

grib ar visu varu eejat namā un istabā. Bet te nu nujeneeki (ka-

zineeki, kas nebija lidz baznicā) pee nama durvim ar skujām,
slotām un citeem eeroceem, ko katrs noķēris, turas preti, kleeg-
dami un rokām vicinadamees, un tā rauga bramaņus uzmācējus

no durvim atgainīti nost. Kamēr see varoņi cinas pee nama dur-

vim, citi kazineeki vel ārpus varteem dauzās un lauzas un trok-

snejas. Daži vel muras, bet nevar zirgus par setu parlecinat. Cits

atkrit ar visu zirgu atpakaļ kas gandriz ar visu jajeju nolauz kaklu.

Vārtsargi, ar sirdszālēm peelabinati, nu atver vārtus vaļām un

viss tracis uksodams, kleegdams un dzeedadams eeskrej sētsvidu

eeksā un klat
pee nama-durvim. Veens. otrs bramanis, lidz ar

teem jau preeksajeem, ar varu grib eejat istabā. Nujeneeku spe-

ciņi pret seem varoņu pulkeem vairs neko nespēj. Kam droši

zirgi, tee cits nujneekeem par galvu pari un istabā «eksā un tur

ar visu zirgu grozās veenup un otrup kā tranis. Dazureiz vesels

paris, eejajis istabā un tur ar zirgeem grozidamees, gandriz apgāz

visus galdus. Seevas ar biskeem, kruķeem, laktureem un skala

darksļeem tos gan gaina, gan aurēdamas, gan sizdams zirgeem, gan
bakstidamas pašus (zināms, tikai pa jokeem) gan šķendēdamās:

„Uja ojari! uja neganti, ko te nu merķes? ko brades peegan'
istab' ko lop'! Ej jal ar'! uja nelabe gar', ej jal ar'!" Tā tās dzen
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un kruķe, kamēr sos ērmus izdabū ara no istabas. Citas seevas

un meitas viņus ari ka nekā izjoko apdzeedadamas. —■ Te nu vel

japeemin, ka pee visa ta leela trimiņa pee varteem, ja laiks (gaiss)

jel maz peeļauj, ari muzikanti (spēlmaņi) spēle — senāk atpakalejos
laikos ragu un dudu putēji, pecak pijoļu spēlētāji. — Kad deez-

gan iztrakots, uksots, kleegts, dzeedats, šauts, spēlēts, pa
istabu

izjadits, tad jo apklust. Kazineeki kāpj zemē no zirgeem, tos at-

dod zirgpuiseem un pasi nak istabā eeksā. Bet te nu atkal troks-

nis leels istabā. Puisi un viri spārdās kājām gridu un kleedz un

ukso, ka visas ausis aizkrit, to dzirdot, un meitas un seevas pa

starpām dzeed kādas nekādas dzeesmas. Pee visa sada trimiņa
saimneece ar pavareeni un pee tam palidzigām seevām klāj gal-
dus un nes edeenus virsu. Kada senlaikos bijusi pirmā mlatite,

to neka vairs nedabūja zināt; bet kamēr celusees kartupeļi, ko

Dundzineeki sauc „raciņus," un ari pee mums eeveesusees, tamer

parasta pirmā maltite arveen ir rāceņi ar govs gaļu un smalku

gaļu. Si ir mazos kumosiņos sakapātas govs- un aitu eeksas,

pļausi, jeknas (aknas), zarnas, sirds un tā vel. Maize, kā jav pee-

minets. ir rudzu un meezu kopā bideletu miltu rausi. Pecak no

sadeem paseem milteem saka ari cept saldskābu (skabraugaj maizi.

Vel pecak izcepa ari drusciņ paru raušus, ipasi ceenigakeem vee-

seem. Brandvins un pasu brūvēts alus un senāk atpakalejos ga-

dos meestiņs (meestinis) bija papilnam. Kad edeeni visi salikti

uz galdeem un pa starpām ari brandvina buteles un alus kannas

no aluspuiseem peeleetas, tad marsalks, kas ari ir kazu saimneeks,

ar muzikanteem eet uz klēti, kur jaunais paris aizgājis gaida, un

tur, spelmaņeem spēlējot, puiseem uksojot un meitām un seevām

dzeedot:

Nac māsiņa launag' est,

Nesēro klētiņā.
Sveši ļaudis tev gribēja
Klēti badā nomērdēt,

vadina jauno pari no klēts arā uz istabu un to sēdina galdgalā.
Te nu pee viseem pavada troksnaiņeem trimiņeem, pa brizeem ari

izšauj, kas so skaņu goda gajeenu dara vel jo varonigu un eevero-

jamu. Pee nama durvim apstājas un marsalks ar zobiņu cert

krustu durvju palodā un sleegsni, citi ari vel katrā stenderā. To

pasu dara ari pee istabas durvim, un meitas un seevas pa tam dzeed:

Cert, cert durvim zobena krustu,

Cert velnu, cert skauģu gabalu gab'los!

Cert velnu, cert skauģu gabalu gab'los! etc.
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un vel dažas sim lidzigas dzeesmas. Istabā ee-eedamas, seevas un

meitas dzeed:

Eedam' tautas istabāi,

Skaitej viņa greestes-kok's:
Cik tautami greestes-koki,
Tik māsiņu baliņam.

Vel dažas tādas un citas daudz košākas dzeesmas seevas un

meitas tad izdzeed, kurus vairs nevarēju sadabūt. — Galda galā,

tajā veetā, kur jāsēdina jaunais paris, eekam tos apsēdina, mar-

salks ari tur uz seenmaļa ar zobiņu uzcērt krustu, un tad tos tur

apsēdina un vakarbrali un vakarmasu teem blakām. Tad sēdina

citus kazuveesus. Šeitan, ligavas mājās, vedēji (brūtgāna radi) ir

tee augstakee veesi, un tos sēdina augstākā galā. Panaksneekus

(ligavas radus) sinis mājās kā zemākus veesus sēdina galda zemākā

galā; otrās jeb brūtgāna mājās to dara atkal otrādi. Kamēr vee-

sus pee galda sēdina, muzikanti spēle, puisi, kas vel nav pee galda

peesedinati, pa plānu spārdās un ukso un seevas un meitas dzeed:

Sed' teesami, man māsiņa,

Ne nodūri savas acis:

Lai nodūra tautas dēlis

Apaks cauna cepures.

Mus' māsiņa sed' aiz galda,

Kā sarkanis rozu zeeds:

Tautas dēlis blakām sed',

Kā dzeltena meezu vārpa.

Sarkanbalta mus' māsiņa,

Dzimus' vasar's saulitē:

Rud peleķis tautas dēlis,

Ruden' dzimis zeemelē.

Ruda, bruņa tautas meita,

Sed pee mana bāleliņa:

Es baliņam ista masa,

Tam tik tuvu nesēdēju.

Tā un vel daudz un dažādas dzeesmas meitas dzeed un pui-
ukso un kleedz; un kam balti zābaki, tee sper un spārdās, ka

viss plāns tric. Te kada meita eesak un citas dzeed lidz:

Kur, baliņi, tu dabūji
Tik raženu ligaviņu?

Aiz meziņu, tur kalnejā,

Tai mazajā sētiņā.
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Marsalks, ar dažu seevu palidzibu visus galdus ar veeseem

peesedinajis, rokas paplauksķinadams, dod zirni, lai apklusas visi

troksnetaji. Viņš pats paceļas un visi galda veesi lidz nu noskaita

edeenu lūgšanu. Marsalks ar saveem paligeem un apdod viseem

veeseem snapsi un tad visi sak est un cd smardigi; jo ir stāvē-

jusi gandriz visu deenu, ka brokastu ēdusi. Tas mazs uzkožamais,

ko eekoda laulibas, nebija vairāk ka sirdi peeseet. — Uz galda

gan bija edeens un dzereens, bet neveena naza, nedz gapeles.
Nazi katrs pats ņema lidz un gapeli neveens tajā laikā nepazina,
nedz ari maceja ar to ko darit. Vel tagad mājas ļaudis ar gape-

lem neko nemāk darit un leeto pirkstus gapeles veetā. Bļodi

fDundzineeki tos sauca „kausķeni") gan bija no mala, podneekatai-

siti, bet sķivji no koka dreijati. Bļodi bija peesmelti pilni taciņeem

un gaļas gabali salikti virsu; katrā bļodā paris leelu koka karotu.

Cik pee ta bļoda varēja peekacetees fpeetikteesj, tee pec rindas

ņema karotes un strēba. Kam pašam bija nazis lidz, tas ar karotu

un nazi ceļa gaļas gabalu no bļodas arā, to lika uz koka sķivja,

tad, ar pirksteem peeturedams, ar nazi greeza, cik leelu kumosu

gribēja. Kam naza nebija, tas ar karotu pacēla gaļas gabalu no

bļodas, ar pirksteem to sagrāba; lai zupu no gaļas nedabūtu no-

strukt uz galda, tad papreeks to nosūca ar muti un tad nolika uz

sķivja. Nolaizija zupaiņus pirkstus ar meli un, ja vel nebija sausi,

tad tos noslaucija pee biksēm un svarkeem. Ar koku karotu strēba

zupu no bļodas; uz naza uzdūra raciņus, ņema gaļasgabalu pirk-

stos, to peekoda klat pee kartupeļeem un tā eda smardigi. Zupu

uz sķivja nevarēja leet, jo koka sķivjeem bija itin mazs un sekls

dobumiņs, kurā tikai gaļas gabaliņš maz varēja eegultees,
ka nenoveļās uz galda. Kaulus ar zobeem kreetni nograuza un

tad pasveeda apaks galda, lai kuca (sunis) atkal grauz. Alus-

puisi nesa alu pipkanās un leja dzeramās kannās uz galda, ko tad

veesi, veens otram roku sneegdami un veledamees, lai aug labi

meezi, saderēja un tad eedzera, kannu pa rindi apkārt laizdami

„Lai puto saldais alutiņš, tas musu gardais dzereniņs." — Vel te

japeemin, ka galdus istabā noleek gar veenu sani, no kambara

gandrizi lidz pat istabas durvim. Seenmaļu pusē, no galda veena

gala lidz otram ir benķis: uz ta sēdina seeveetes, un plāna jeb

klajuma pusē uz tadeempareem gareem benķeem sez vireesi. Ēdot,
kads vireetis pabrizam ari pa-ukso un meitas ari uzdzeed dažu

kosu galda dzeesmiņu. Tas vairāk noteek, kad leelais pulks jav

pa-edis un tikai kadi vecisi vel gremo. Puiseem tad vaļas pajo-
kotees ar meitām: sneedz tām par galdu kaulus, lai grauz pašas
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ta dzeedadami: „Pee kauliņa garda gaļa" v. t. pr., vaj ari ka citādi.

Kad neveens vairs ne-ed, tad marsalks atkal saplaukšķina rokas,

visi paceļas un noskaita Deevam pateicibas lūgšanas par sal' un

maizi. Marsalks tad vel nodzeed kadu garigu dzeesmas peršu:

„Lai uzvelk stigas koklitēm," etc. jeb „ī£edz kā ta brut uz danci

posās," vaj ari kadu citu, ko par to derigako uz so bridi izre-

dzējis. Tad visi atstājas no galda, lai, ja vel gadās kadi ne-edusi,

ari tee dabu pa-est. Jo kur jel maz papilnigas kazas, tur vel ar

otru galdu ne-izteek, kamēr visi paēdusi. — Pec esanas visus gal-
dus nes no istabas arā un benķus izleek visapkārt gar seenma-

ļeem, lai ļaudis, kas nedanco, var apsestees un plāns paleek tuks

un klais, ka jauni ļaudis var deet un lustetees. Vecāki ļaudis ap-

sēžas uz seenmaļu benķeem un sarunājas par veceem laikeem

par dzivi, pārtiku un ta vel. Puisi uzukso un meitas dzeed:

Spēlēji spēlmani, pus stabuliti,

Jo manas kājiņas dizoti dižas.

Lai manas kājiņas dizoti dižas! etc.

Vakarbralis ar jauno pari nu gaida, lidz marsalks muzikan-

teem leek uzspēlēt polnaizi; eet tad pats ar nūju papreeks, tau-

teetis ar vakarmasu un ligava ar vakarbrali viņam pakaļ, un tad

visi kazineeki, kam tik patikšana: marsalks to ari grib, lai nak

viņam pakaļ jo vairāk jo labāk; jo kad polnaize beigta, tad dažās

veetās speez dot zeedu vaj muzikanteem, vaj jaunam pārim. Mei-

tas, kas nav uzņemtas uz deju, dzeed:

Dancoja māsiņa, spid vainadzinis,
Tas tavs pēdējais spiduminis —

Tas tavs pēdējais spiduminis! etc.

Tris turas tā nodancojuseem, marsalks, preeks muzikanteem un

deijejeem paklanijees, tā runa: Nu, jaunee brāli un jaunas masas,

esmu tagad jums uzradījis, kas jādara; turpinajeet tad nu jus tā-

lāk so darbiņu." Tad viņš atkāpjas no danču veetas. Puisi pasi

nu izvelē deijas; leek muzikanteem uzspēlēt, [uzņem dančus un

danco pec patikšanas, kājas peesperdami. deijas citreiz

bija: polnaize, jandals, mazurs, kadrilis, valceris, sena un vel sadi,

tadi, kas sen jau atmesti un tagad pagalam aizmirsti. Pabrizam

kadi jo vecigi viri izlēkājas ari kazisku, un daža seeveete to izlec

preti, ka ir gan ko paskatitees. Kam zābaki apkalteem papezeem,

tee lēkādami peesper, ka viss plāns norib. Kad dancotāji peeku-

susi, vaj cita kada eegansta deļ stāv meerā, tad seevas un meitas

atkal padzeed un puisi pa starpeem pa-ukso. Daži puisi, meitas

kaitinādami, tisam dzeed:
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Ko tee musu cāļi lasa.

Pa planiņu tekādami?

Vedejiņu meitiņami
Blusu-kule pabirusi.

Meitas tadu dzeesmu nepameta bez atbildes; bet kad tadu

atbildes dzeesmu nevarēju roka dabūt, tad to ari nevarēju uzrak-

stit. Tadeļ te peeleeku citas dzeesmiņas, ko meitas pa sadeem

starpu-brizeem uzdzeedaja.

Es atjāju ar zobiņi

Masiņaju vedibas.

Kamēr citi zirgus seja.
Es pa logu istaba.

Brisniņu sa ta pajokujusās, meitas padzeed atkal

Kur laimiņa tu sedeji,
Kad nu manu laimi lemi?

Vaj sedeji lejiņajā,

Gaužas as'ras birdināji?
Daži veci eedzerusees viri, redzēdami plānu tukšu, klusam

sarunājas kopā, un ko dabūdami: vecus spaņņus, ragavas, mistek-

ļus un vel ko neko velk pa durvim istabā eeksā un visus krauj

plāna vidu un nodarbojas, tos nogrozidami mētādami un klabinā-

dami kā nekā, lai tik ir troksnis un nemeers, pasi savā starpā tā

runādami: „Nu tā tā re! Plans ju nevar stav't brij. Pa ko tad

dzer kaz's ? U tad tā dzer kad's kaz's, ka plāns stāv brije un vis'

snauž. Ja danc'te ir slink un nevize dart' sev darb', ta rov, mums

veceem ļoudems te ja smures. Uz tas mums nak veegel? Zale

zale tu trid' leeles merķ kokgabal's, tad tu redz. Andre' roug,

v tu tos miskaļ's nevar atgast augsped. Ak tu smurgels, kur

tee vec's rag's i grūt'! Rov, te no teemvecam tuplem var izdab't ples's
Pus tu — es kals." un tā vel. Tā runādami, tee muras kā zinā-

dami: kā urbj. tes, zage, krauj vezmu, ceļ, gaz un ērmojas, kā

tajā acumirkli prātā eekrit, visu laiku, kamēr dancotāji atpūšas.
Dazureiz aizkar ari dancotājus, tā, kā citi puisi leekas ļsapiktoju-
sees un vecus viriņus ar visām grabažām sagrābj un izsveez pa

durvim arā. Tad uzņem seeveetes un sak greestees pa plānu. Ja

tad vel kadi sikumi atlikusees plānā, tos dancodami izspārda un

izārda uz visām pusēm, un ja kads vecitis gadās tur vel klat, tas

dabu, ka riteniski veen aizveļas apaks benķa pee seenmala. Nu

visi dancotāji atkal uz kājām un skudinajas un lec un lokās, ka

ligojas veen. — Aluspuisi ar savām pipkannām peenes arveen alu

un peepilda kanniņas, lai neveenam netrūkst muti slapināt. Jo
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uksojot un dejot (dancojot) un vecajeem vireem pee galda trum-

pejot vaj ari pipejot, mutes arveen izzust un slāpst. Un par ko tad

ir kazas." Tad jau tacu jādzer. Ari seevas un meitas eedzer

savu teesu, dzeedadamas:

Alus puisi, alus puisi,

Sargait savu muguriņu
Es atradu kaniņeja
Pusvirusu apeniti.

Kārtis spēle arveen kambari pee mazeem galdiņeem, jo istabā

dancotāju deļ nav nekādas rūmes (telpas) nedz ari meera no gru-

stisanas*) — Kad istabā veenumer dancoja un nedancotaji staigāja

un dzēra, un tadeļ nebija nekādas meera veetiņas, un kambars

atkal pilns dazadeem kazineekeem, karšu speletajeem un sadeem

tadeem nabageem, jo kur kādas dzires, tur ari sarodas nabagi,

tad izleetoja klēti. Tur eerikoja galdiņu vaj ari uz tam derigu

ķista vaku. Tur stāvēja uzlikta ta labākā bariba: auksta sivēnu

gaļa, medus, sveests, labāki (puru) rausi un ari saldāks, garsigaks

un stiprāks alus, meestiņs un tā vel. — Uz vakaru, kad visi no

baznicas pārjājusi veesi un ari visi nujeneeki un kas veen kazās

atradās, jau pa-edusi un galdi no istabas iznesti un tur danco

un jukstas, tad vel atnāk arveen kadi ceemiņi un radi. Kas

nu sadi tadi, maz eevērojami, teem turpat kambari kadā stu-

rite uz galdiņa uzleek visparigu kazu baribu, kaut gan puslidz
atdzisušu, lai cd. Bet kas ir jo eeverojami un ceenijami, tos tad

aizvada klēti un peesedina pee ta jau peeminetā peekrautā galda

un vadzina, lai cd un dzer, cik sirds saņem. Jo marsalks vaj
namamāte jeb ligavas mate tur arveen ir klat un klēti ne briz-

niņu ne-atstaj bez apziņas, un ja tur kas trūkst, to tūdaļ apgāda
un uzleek, tā ka uz galda ir veenumer Deeva svetiba. — Kad nu

tur klēti nav daudz rūmes; jo tur jav noliktas visas saimneeka

mantas: skapji, tines, ķisti, alus mucas, drebēs uz kartim pakārtas
un tā vel kas nekas, — ari sakautas un varamas gaļas, kazās vaja-

dzigi trauki, un tadeļ ir tik mazs placitis, kur knapi apgreestees,
un pee ta tur sarikotā galdiņa nevar daudz, tikai kādus tris, ce-

trus veesus peesedinat, tad citeem jāpagaida, kamēr pirmee pa-

*) Zemneeku mājas citreiz bija ta eetaisitas: Ēkas vidu bija kambars

un istaba, starp kureem bija tikai vidus seena ar durvim, caur kuram gāja no

veena eeks otra. Kambari mājoja saimneeks un saimneece ar saveem berneem

un veetam ari meitām (kalponēm). Teem uguņa nams bija kambara gala.
Saime mājoja istaba. Teem uguņa nams bija istabas gala. Ta katri varija

un cepa sava nama galā.

7Bakstu krājums VI.
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ēdusi un atkapusees; tad sēdina atkal tos, kas vel atlikusi, zināms,

pee teem paseem bļodeem, sķivjeem un karotēm, bez ne kādas

daudz notirisanas, tikai to leelumu kaulus noslauka zemē, lai vai-

rāk rūmes maizei un edeeneem. Jo viseem jau veenadi pirksti un

veenadas mutes, ko tur vel vajaga mazgāt un velti darbotees? —

Ja-: kādus no jo eeverojamakeem un labakeem veeseem, kas baz-

nicā lidz bijusi un pee leela galda gan pa-edusi, tomēr vel ari

labāki grib paceenat, tad tos klusam aizved ari uz klēti un tur

paceena ar teem mineteem gardumeem. Ta bija parasti teiceeni

un jautājumi: „Viņu ari aizveda un ceenija klēti." — „Vaj tevi

ari veda klēti est?" — „Mani ceenija ari klēti." — „Vaj tajās
kazās kadu veda ari klēti un tur paceenaja?" — „Klēti bija viss

pa pilnam, bet istabā uz kazu galda tik tā pa vidām — parasts
kazu edeens!" — Ja eelugti kadi jo augstāki veesi: sulaiņi, jum-

pravas, vagari, skriveri, mežkungi un laikam ari pats macitajs,

un tā vel, tad ari tos tudalin aizvada klēti un paceena ar visu,

kas tas labākais, gan uzleek skaidrākus traukus, un mar-

salks un kazu saimneece, redzēdami, ka seem smalkeem ļaudim
naza neveenam nav lidz, izvelk no kabatas savus pasu salocāmus

nažus, cik ir, un izdala tos starp veeseem, lai pasneedz cits citam

un izteekas, kā var, jo ta jau ir zemneeku dzirēs. Ja kads nazis

ir apkaltis ar maizi un edeenu, tad turpat pee sleegsņa noberz,

pee preeksauta noslauka un dod smalkajām un ceenigajeem rokā,

lai greez un cd. No gapalēm un galdanazeem zemneeki neko

nezināja un daži ari vel tagad neka nezina. Tadeļ daži jo smal-

kāki ļaudis, pusvaceesi un Vaceesi, kā viņus tajā laikā sauca,

zemneeku kazas un viņu eerasas pazidami, pasi paņem nažus lidz

„lai nav gaļa jāplosa ar nageem," kā pasi runa, uz kazām taisida-

mees. Citi eegadajusees sevim tadu ermigu eeroci: nazi un ga-

peli eebastus veenā spalā, ko var izšķirt un katru leetat savā va-

jadzībā. Seeviņas, redzot tadu saleekamu un izārdāmo eeroci,

brinas un ludz to paļaut tuvāki apskatit, ko ari labprāt paļauj.

— Tā nu izlidz smalkakajeem veeseem, kas ari labpratigi tā ir

ar meeru, zinādami, ka ir zemneeku kazās. Bet pee pasu zem-

neekeem veeseem nebūt uz to neskatās, vaj teem ir nazis vaj nav;

kad tik edeens un dzereens preeksā, par citu viņeem nav daļas.

— Sadeem augstakeem veeseem, kad drusciņ apskatijusees dan-

cotajās vaj ari citi pasi lidzdancojusi, taisās uz projām braukšanu,
sak atvaditees, un vairs nav peeludzami, ilgāki palikt, kazu saim-

neece dod ceemmaizes lidz, zināms, no labakeem rauseem un vel

ko redzēja, kas teem bija patikams. — Uz tadu vizi ir klēti mcc-
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losana Un ja kads gan kazas aicināts, bet nav ticis eelugts klēti,

tad tas jau bijis peeradijums, ka bijis maz eeceenits veesis. —

Kamēr sadi augsti veesi, mezakungs, macitajs un tā vel, serz un

veesojas, tamer, zināms, visi kazineeki saturas ramaki, lai gan ari

deezgan reevajas un dzeed un ukso, kā eeceras, jo galviņas siltas

un pa daudz dzivibas pilnas, ka nevar ne ka norimtees. Bet kad

sadi smalki kungi aizbrauc, tad atkal palaiž isto troksni vaļā, kā

aizdambetam diķim sluzas.

Tā nu danco un ligsmojas lidz labam vakara gabalam, lidz

cita vakara gulēt ejamam laikam, tad klāj galdus mazvakariņām:

uznes vairāk sausus edeenus: plekstes (butes) vaj zavetas uzceptas,

vaj svaigas krāsni ceptas, ari tādas pašas krāsni ceptas reņģes,

ko Dundzineeki sauc „siļkes," bretliņus, medu, sveestu un kas vel

uz tam eegadats. Alu un brandvinu tā jau klat. Visu uz galdeem

salikusi, marsalks ar muzikanteem eet uz klēti pec jauna para,

kas pasi tur aizgājusi un ko nu ar tadu pasu trimiņu, kā pirmo-
reiz: ar maršu, dzeedasanu, uksosanu, šaušanu, un ar zobiņa krusta-

cirsanu durvis (palodās — sleegsņos v. t. t.) eevada istabā un

apsēdina galdgalā, savā jau zināmā veetā, vakarbrali un vakarmasu

teem blakām, kā jau parasts. Esana un dzeršana noteek, kā jau

pirmoreiz; tikveen ka marsalks pec esanas vairs nedzeed nekādu

garigu peršu. Meitas, kad veen tik peetop, gan preeks, gan pee

un gan ari pec esanas, dzeed savas parastas dzeesmas, un puisi

pa starpām ari pa-ukso. — Pec esanas galdus atkal izrida un

danco lidz pusnaktij. Ari tauteetis un ligava, ja ir labi dancotāji,
danco un ligsmojas lidz. Alus puisi arveen jau peelej kannas, lai

tik dzer un danco un lustejas. „Jo dzer kazas. v
— Eedzerusees viri

pee karšu galda reizēm gan saskrējās un saķeras ; tomēr tas no-

teek reti un driz atkal visu izslidinajas leni un godigi. Brizam

ari krit seevas starpā, tad gan eet jo dzedri; tomēr ari viss driz

sākts un beigts. Dažās kazās, kur kadi viri pa daudz sadzerusees,

un kur nav kreetns saimneeks un pratigi sameerinataji, tur ari

saplūcas un sakaujas itin dusigi. Jo citi smeedamees leeto so

sakāmu vardu; „Kur kads paris dusigi nesakaujas, tur nav nekādas

pilnigas kazas."

Mičošana.

Mičojot māsiņu cert labu pliķi,

Lai miļo viru, kļaus' viramati —

Lai miļo viru, kļaus' viramati. etc.

7*
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Pec veca eeraduma kroņa jeb vaiņagu noņemšana noteek

ap pusnakti. Dažas veetas, ipasi pecaki to pavilcināja gandriz
lidz ritam. Jo dažai brūtei pavisam nepatik sķirtees no savas

jaunibas nevainības vaiņaga. — Pee sis ceremonijas marsalks ee-

dedzina sveces, seevām un meitām dzeedot:

Dedzin skalus, dedzin sveces

Tautas tumsa istabā,

Kad eenaca mus' māsiņa,

Visas malas atspideja.
Eededzinatās sveces tas eeleek katrā pirkstu starpā, otrā

rokā paņem nūju, tāpat kā tad, kad pirmoreiz gāja plānā danco-

dams papreeksu, un tad jaunais virs ar vakarmasu un ar vakar-

brali viņam pakaļ; pec teem viss kazu tracis, varen garā rindā,

cik tik veen istabā rūmes, viņeem pakaļ danco riņķi apkārt, lig-

smodamees un kājas peesperdami. Tris turas izdancojusi, marsalks

papreeks un visi tam pakaļ cauri caur visu istabu, kambari, ugu-

ņa-namu, pret-istabu un kas vel par rūmēm gadās, visur cauri
;

tad apkārt visu istabu, un vel kur nekur un visa rinda tam pakaļ,

un tad beidzot klēti eeksā. Tur nu paleek jaunais paris, vakar-

bralis, vakarmasa un vel kādas vecigas seeveetes. Citi visi at-

kāpās aiz durvim un izklist uz istabu, tur atkal dancot un tā vel.

Kuri grib, tee paleek ari sētsvidu pee klēts durvim un ukso un

justejas. Klēti sagajusee nu izdara tā saukto „micosanu", vakar-

masa ar jauno viru un vel kādām pratigām seeveetēm nu taisās

noņemt brūtei kroni jeb vaiņagu. Sprauž un knubina visus pee-

seenumus un kneepadatiņas vaļā, kas nav vis tik atri padarāms

darbs, un tā rauga kroni atsvabināt no mateem. Ligava patam
radās noskumusi un nolaiž dažu karstu asariņu, ka nu ja-atdod
meitas nevainibas vaiņadziņis, nopūzdamās :

Jauks bij mans meitas muziņs,

Vaiņadziņā staigājot!

Kads bus mans seevas muziņs,

Apaks vira dzivojot?

Puisi pee klēts durvim ukso serigi, ka viņeem nu noplūc
veenu roziti un meitas nozelo savu māsiņu, gaudodamas:

Daiļš ir meitas muziņis

Vainadziņā padzeedot!

Deevs, deevs zina, kads nu bus]
Apaks vira dzivojot!

Meitas muziņs, saldais muziņs

Tek pa rozu zeediņeem;
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Seevas muziņs rukttis muziņs,

Apaks vira papezeem.

Meitiņai zelta deenās,
Rozu dārza pusķotees.

Seeviņai grūtas deenās,

Vira gribai padotees!
Te nu vel kādas sadā bridi derigas dzeesmiņas: ka nu veena

izstājas no viņu pulka un viņu pulciņš par veenu meitu paleek

vajaks. Un kad vakarmasa ar citu seeveesu paligu kroni jeb

vaiņagu raisa no mateem arā, tad meitas itin dzedri uz dzeed:

Turees masiņ, lidz melnu zem'!

Nedod tautām vaiņadziņ'!

Nedod savu vaiņadziņu,
Savu jaunu,meitas muzu.

Ligava gan grozās, šņukst, iten kā negribētu vaiņagu noņemt,
tomēr tas vairs neko nepalidz: vaiņagam jāšķiras no meitiņas

mateem un ja-atdod seevas micai veetas. Seevas dzeed:

Smags bij mans vaiņadziņis,
To valkāju dzeedadama:

Veegla nu gan tiļa mica,

To valkāju raudādama.

Meitas, no kletsdurvim nost atgreezusās, pašas savā barā

serigi dzeed:

Dzeedasim mes māsiņas,

Nu vel visas kopiņā.
Naks deeniņa pec deeniņas,

Cit' aiz citas vadisim.

Citu vadis tautiņas'u
Citu smilksu kalniņā.
~Ko aizvadīs tautiņas'u,

To reiz atkal redzēsim:

Ko aizvadīs smilksu kalnā,
To nekad neredzēsim,
To ne muzam neredzēsim!

Ai ja ja! — ai ja ja!

Ligava noņemtu kroni uzleeek brūtes vaj brūtgāna jaunākai

masai, un ja tādas nav, tad kada jo tuvāka rada vaj radinee-

ces jaunai meitenei, tad tai ari peederina klat par ligavainu pa-

zistamu un, ja var dabūt, ari patikamu, radapuisi, kas vel tads pats
pilnam nepee-audzis, kā ta jauna ligaviņa. See nu gan nav nekāds
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ists, bet tikai leeks un tam reizam, kazu eeraduma deļ, kopa sasē-

dināts paris. Dažu reiz tads nejausi sasēdināts paris izskatās ka

neveenadi vilcigs sajūgts zirgu paris, kas katrs velk uz savu pusi:

ta see atkal skatās katrs uz savu pusi. Un ar tadeem dazureiz

izdodas rūkti joki, ka to turpmāki dzirdēsim. Tadeļ seevas, kas

jaunu lauzu raksturu vairāk un labāki pazist, jav ari megina tādus

kopa sasēdināt par leeku pari, no kureem jau drusciņ nomana, ka

tee var-but reizi ari kopā sadosees. Tas gan reti, tomēr peedzi-
vots. — Klēti nu eenes trauciņu ar ūdeni, kurā, kad brūtei vai-

ņags noņemts, tai ar brūtgānu kopā acis un mute jāmazgā. Tad to

ūdeni izlej apaks gultas, jo ligavas gulta ir uztaisita klēti, un dažs

paris tur gul cauru pirmo zeemu. Vakarmasa ar citām seevee-

tēm ligavu nu grib apmičot; tas ir: vaiņagas veetā viņai galvā
likt seevas mici (aubu) un tā no meitas un ligaviņas jeb rozu

zeedu-muza celt seevas godā: bet brūte rauda un asaras slauci-

dama ne pa visam negrib ļaut mici galvā likt; un tik ko vakar-

masa mici uzleek galvā, brūte pate ņem zemē un met gultas kaj-

galā. Meitas patam dzeed :

Sveed zemē! sveed zemē!

Nepeedeen — nepeedeen!

Nepeedeen caliņam
Vecas vistas cekuliņ'!

Divas reizes gultas kajgalānometusai, viņai trešoreizi tacujaļau-

jas mici uzlikt galvā; tā nu viņa vairs nav meita nedz ligaviņa,

bet Jauna seeva" un viņas ligavainis Jaunais virs." Seevas nu

sanākušas dzeed:

mes māsiņas:

Veena seeva vairumā!

Noskumstatees jus, meitiņas:

Veena meita mazumā!

Ja ligava ir dusiga un pee sis ceremonijas, kad vaiņagu no-

ņem un mici uzleek galvā, tura ceetu sirdi un nenolaiž neveenu

asaru, tad meitas sērodamās dzeed:

Vaj, vaj, māsiņa, tavu ceetu sirdi!

Ne asara nebirst pec vaiņadziņa!

Pec meitiņas muza, pec vainadziņa!

Pec meitiņas muza, pec vainadziņa!

Meitas, tā dzeedadamas, aizeet uz istabu un jauna seeviņa,

nu pirmureizi seevu barā eestajusees, dzeed un seevas dzeed lidz:
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Nac laimiņa, kad es saucu,

Basajami kājiņām.

Ausi kājas, paliks ilgi!

Grūti gaidit muziņā!

Te nu vel japeemin, ka jauna seeva, kad apmičota, sava

vira tevu un vira brāļus apvelti (apdāvina — apzeedo) ar jauneem

krekleem un vira masas un mati ar jaunam vilainēm vaj saksām.*)

See viņai atkal uz to zeedam preti deva naudas gabalus, ka katram

bija pee rokas.

Jaunās deenās tā kā pa sapņeem gan esmu dzirdējis, ka pec

visām sim patlabam peeminetām mičošanas ceremonijām, vakar-

masa jauno pari klēti gultā kopā apguldinājusi un apseguši un,

nezinu, "vaj tikai teem pee sis mielošanas ceremonijas klat biju-
seem vaj viseem kazineekeem izdalijusi „guldinamas maizes," uz

ko gaididamas, laikam vairāk seevas un meitas dzeedajusas:

Man ari, man ari guldamas maizes, etc.

Bet kad par so ceremoniju nekādas skaidras ziņas nevarēju

sadabūt, nedz ari par to, kā tās dzeesmiņas pērsi taļaki skan, tad

par to neko skaidrāki nezinu stastit. Ja tada guldinasana, kas pee

dažām citām tautām ir gan bijis izdarāms eeradums, ari pee Lat-

veeseem senākos laikos ir bijusi eeradums, tad peeminetā mazgāša-

nās abeem kopā, veenā traukā ir izdarita pec tās gulēšanas.

Jaunais virs ar savu jaunu seeviņu (laikam pec tās gulēšanas?)
eet no klēts istabā un eedanco savu jaunu kopdzives muzu.

Dažās kazās viri tad apstājas apkārt jauno viru, to sēdina uz

krēslu un ceļ tris reizes lidz greesteem „urā!" saukdami; pec

tam seevas dara tāpat ar jauno seeviņu. Muzikanti pa tam spēle
„tusu," meitas dzeed un puisi un viri ukso un kleedz, ka ir atkal

tads pats leels trimiņs, kā jauno pari pirmoreizi istabā eeksā

vedot. Tomēr man sķeetas, ka si ceremonija ir musu laikos no

citas tautas (no Vaceem) peeņemta.

Nu klāj galdus un sēdina visus kazu veesus pee naktsmal-

tites, pec jau parastas vizēs. Bet te nu vel kas no jauna. Jau-

najam leekam pārim, ko ar isteno para vaiņagu klēti patlaban
apkroneja, klat peelikti ari savs vakarbralis, sava vakarmasa un

ari savs marsalks. Sis nu dara tāpat, kā istenais marsalks, un

tam pakaļ tāpat un ar tadu pasu ceremonij ved savu jauno leeku

*) Vilaine ir balta un sakša ir melnaar baltu, rūtaina drāna jeb audekļa
gabals, kadu olekti plats un cetra lidz peecas olektis gars, ko seeveetes, bazincā

eedamas, ņema apkārt un preeksā, un uz krutim ar spradzi jeb sarknu dziju
sasēja. Pee Deeva galda ejot, visām seeveetēm bija apkārt balta vilaine.
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pari no klēts istabā. Tikveen ka zobiņu veetā tas paņēmis skalu.

Puiseem uksojot un kleedzot un seevām un meitām dazadi dzee-

dot, viņš savu jauno pari ved no klēts istabā. Pee nama durvim

ar savu skala zobiņu ceri ari krustu durvis. Bet kad nu istenais

paris eevests un apsēdināts savā veetā, galda galā, tad jaunam
leekam pārim jāņem veetas aiz galda, galda sani pee seenmala.

Seem jauneem bļodas veetā uz galda uzleek vecus podus vaj spāņus

un kannas-veetā vecus ķipisus. Kāposta galviņas sagreestas vaj ari

peepes gabalus uzkrauj maizes veetā; sagreestus struņķa jeb kala

gabalus gaļas veetā; peekrauj tur ari kaulus klat, un vecas virves

gabalus desas veetā. Skalgaliņus noleek nazu un gapeļu veetā un

paru raciņu kausamu lapstiti karotu veetā, un tā vel. Zināms, ka sos

jokus visur neiztaisa gluži ar sadeem se peemineteem daikteem,

bet dazadigi, tomēr vispari uz sadu vizi. Pee sadeemjokeem no vis-

parigas esanas maz kas, jo viseem jāskatās, ko jaunais marsalks tur

darbojas. Un ja gadās, ka tas ir labs izmanigs jokotājs, tad uz tadaiz-

darīšanām ari ir vērts paskatitees. Jaunais marsalks tādus un vel da-

žus citadusjokus iztaisījis, sak eelugt veesus uz simgodibām sadā vize:

Miļais lūdzams,
Plikais plūcams,
Nākat jel uz musu kazām,

So pasu gadu,
So pasu nedēļu,

Kuru katru deenu, kad jauks laiks:

Kad var iztapt,

Kad var atnākt.

Ai, kas mums bus par kazām!

Duj desmit duj dūdas;

Puss maiss ar aza rageem.

Kas par edeneem uz galda!
Ūdens baļa pee durvim,

Bundul puse eeksā.

Un tad bus tee dancotāji:

Tris pari deedelneeki,

Vizels ar Tumbel,

Magans ar Stoberkoc,

Lerpats ar Kazpurpeļ.

Miļais lūdzams,

Plikais plūcams,

Nākat jel uz musu kazām

Uz si Ļerpat para kazām!
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Jaunam leekam pārim visi see raibee un rupjee joki jāņem

par labu un ari tas, ka visi galdu pilni vairāk uz viņeem

veen skatās un nevar smeedamees veen nosmeetees. Marsalks

noskaita ari kādus raibus edeena pātarus un tad no pudeles, kur

brandvina veetā ūdens eeleets eeksā, apceena jauno pari un viņu

peederigajos ar snapsi, kā ne kā uzleelidams savas veseligas sirds-

zāles: „Dzereet miļee! Tās ir tās labākās un veseligakās milestibas

zāles. Ja tās kartigi leetoseet, tās per — ne, ne, perina mile-

stibu cauru muzu!" Pec tam viņš jaunus ļaudis vadzina pee ēša-

nas: „Ņemeet miļee, edeet, kozeet! kas tās par maizēm, kā cikst

un pikst veen; vot kabases, veens gals vēderā otrs vel ungos. Un

si 919a, trekna un miksta! To uzkožot tiri prātā saujas tas vecais

jendalis: cic kazaks, caures zābaks, tec uz — — i, laj nu kur.

Nekaunatees — neļaunatees ne ko! Tads jauns un jauks un skaists

un skaists paris!" Un tā vel, ko visu nevaru uzrakstit un ko visur

ari veeuadi neizrunaun ne-izdara. Uz sadeemjokeem tur apkārt saro-

das viri un seevas, un puisi un meitas, un katrs, kam sirds padibini
ir kads joks, tas to tur izmet arā, tā ka tur sarodas raibs joku

pulks. Dažs tajā pulkā ir tik raibs, cits tik jels un cits krāsains,

ka godpratiba to neļauj klaji aprakstit. Ja jaunais leekais paris

abi ir pratigi un paceetigi cilvēki, tad tee to visu ņem par labu, jeb
kā veci ļaudis saka: par galvu," apzinadamees. ka viņi nav

nekāds ists paris, un ka tas viss tikai ir gluži kazu joki veen, un

jokojas un smejas viseem citeem lidz. Bet daža tada leeka brūte

un brūtgāns, ar atru un dedzigu dabu — vaj ari turedamees pa-

daudz tikumigi, nevar paceest dažus padaudz dzivi un gaisi no-

krāsotus jokus, eepiktojas par tadeem, noskrej nost no galda. Pec

musu ticibas see to gan pareizi dara, bet kazās tas neko nepalidz.
Jo see piktojas, jo dažs no savas siltas galviņas uzpus teem virsu

vel jo kaiteligus jokus. Kas to nav redzējis, tam tur ir gan ko

redzēt un dzirdēt. Pabrizam citi puisi ari pa-ukso un meitas pa-

dzeed uz leeko brūti:

Nepeedeen, nepeedeen
Tam mazam calisam,

Dižas meitas vaiņadziņis,

Ne tads blakām sprogainitis.
īstais paris ar citeem vecakeem kazineekeem cd klusi, tapec

ka visi tee leelakee troksnetaji aizvilkusees pee ta leeka para jo-
keem. un tur lidz jokojas un ērmojas.

Citi vel stāsta, kad istais paris pec visas ce-

remonijas, tāpat kā ikreizes, ar muzikanteem un dzeedasanueevests
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istabā, tad starp pavadoņeem izcelees partiju ciniņs. Panaksneeki,

ligavas radi apdzeedajusi vedējus, vaj brūtgānu radus un ari pasu

brūtgānu:
Vedam tautas dēlam seevu

Kā leelaju breeza mat':

Istabai ee-eedama,

Izgāz durvju stenderus.

No taleenes es redzēju,

Kur brauc dela mamuliņ;
Kliba ķeve, suda rati,
Pate melna nosmuceta.

Meitas mata skatijas'i,

Glazu logu atverot:

Suņi plēsa dela mati

Pa krumeem vazadam'

Vedējas jeb brūtgāna partijas meitas atdzeed preti:

Suņi treeca meitas mati

Pa sikeemi krumiņeem,

Rau, kur karas kankarisi,
Siku krūmu zariņos.

Visu vakar es vaicāju,

Kas par smaku istabā?

Vakar masa apāvusi

Suņu kurpes kājiņās.

Tik tads krebulis vakara brālis,

Tik tada žagata vakara masa;

Tik tada zubite brutite pate;

Izkrāp manam baliņam sirsniņu miļu.

Sis tikai ir tādas nabadzigas atlasās no tām dzeesmām, ko

tad abas partijas veena pret otru dzeed. Bet kad tās labākās

nevarēju dabūt, tad sini reizē ar tām pašām ja-izteek.
Si partijiska dzeedasana noteek ēdot pee galda un dazureiz

saceļas itin dusigi. Bet kad krit starpā atkal kādas jo pratigas

seevas un rauga abas partijas tiktai sameerinat, ka visas kopā
sak dzeedat veenas dzeesmas, tad viss eenaids driz pagalam un

visas atkal dzeed un cd un dzer ligodamās, un kazu stundiņas
tek uz preeksu.
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Pec maltītes atkal muzikanti spēle, jaunee danco, ukso un

dzeed, un vecāki viri un seevas, kazas satikusees, sarunājas par

saveem preekeem un bēdām. Un ta eet tas lidz ritam un gaismai.

Veltisana.

Pec brokasta, un kadssau c jav palekusi, tad jauna seeviņa

zinādama, ka nu driz laiks bus klat, kura jāšķiras no sejeenes, no

vecakeem, no miļam mājam, kur dzimusi, kur augusi, kur vadijusi

meitu deenās, vainadziņa staigādama, saldas dzeesmas dzeedadama,

aitas, govis ganidama, lidz memiņai strādādama, un tā vel,

uzruna savas jo pazistamas miļās meitas, māsiņas, ņem tās lidz un

eet apkārt mājām, pa visām jo parastām eeverojamām veetiņām,

vel reiz aplūkot tās miļas veetiņas, kur staigājusi, kur strādājusi,

kur palejās puķites lasijusi. Sadas miļas veetiņas viņa vel pedigo
reizi aplūko, apdzeed un apvelti. Tas ir: tur nomet uzbanta ga-

baliņu: pee varteem, staļeem, kletim, pagraba, :akas, bisu dārza

un citeem darzeem, uz lauka gabaleem un tad vel dažām citām

miļām parastām paleju un pakalnu veetiņām. Tajās jo miļakās

veetiņās apstājas ilgāki, tur padzeedadama savas sēras šķiršanās

dzeesmiņas:
Ar deeviņu miļas mājas
Es pa jums vairs nestaigāšu!

Ar Deeviņu lauki, dārzi,

Es pa jums vairs nestrādāšu!

Ar deeviņu kalni, lejas,
Es pa jums vairs nedzeedasu!

Ar deeviņu vārti, dvari,
Es jums nu vairs nevarstisu!

Ar deeviņu zelta aka,
Se ūdeni vairs nesmelšu!

Ar deeviņu mezi, birzes,
Lidz ar putnu dzeesmiņām;
Se nekad vairs nedzirdēšu

Jusu jaukās balstiņas!
Ar deeviņu miļā upe,

Ar tām zaļām pakraujām,
Kur ar savu miļakaju,
Pirmo reizi runājām, etc.

Un tā vel dazadi. Veetām viņai nobirst daža karsta asariņa,
un dažā miļā parastā veetiņā apsedusees, viņa nebūt vairs negrib
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paceltees; apķeras māsiņām apkārt, tas nobučo, un tad, raudādama

un karstas asariņas slaucidama, nopūšas uz sadu vizi:

Cik isi, cik jauki man aizgājis
Tas saldigais jaunibas laiciņš!

Kads bus tas uz preeksu, to nezinu vis,

Tapec tads skumigs mans vaidziņš!

Jus miligas parastas veetiņas,

Vaj reiz vel kad misu se kājas?

Ai, ai! nevarēšu aizmirst nemaz,

Jus manas jaunibas mājas!

Te paleek nu tetits, te memiņa,
Te vis mans jaunibas muziņs!

Vaj varesu parast tur svešuma?

Vaj miligs bus muziņa draudziņš?

Jus miļas draudzenes, māsiņas,
Ne-aizmirsteet vis mani veenu!

Lai sirsniņas paleek mums veenotas

Lidz pasu beidzamo deenu!

Draudzenēm, tādus serus vārdus klausotees, paleek ari serigi

ap sirdi, norit ari daža zela asara un padzeed tas ari dažu seru

zēluma dzeesmiņu.

Ja jauna seeviņa ir serdeenite, tad, savas apdzivotas maliņas

apstaigādama un apveltidama, lidz ar savām miļām draudzenēm,

bez virsējām padzeed ari vel sadas dzeesmiņas:

Ar deeviņu, nu paleeci
Mana veca dzivosan'!

Dod, deeviņu, pee tauteesa

Man jo labu dzivosan'!

Tad ar citām miļām meitiņām, māsiņām kopā tā padzeed:

Kur tu teci svētā Mara,

Zizu svārkus saņēmusi?

Teku, masiņ', laidareju,

Serdeenitet teesu šķirt —

Serdeenitei teesu šķirtu,

Kam nav teesu sķireji. —

Šķir, Māriņa, man teesiņu,
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Man nevajag daudz teesiņ':

Div gosniņu, ses' aitiņu,

Veenu beru kumeliņ!

Bez sim jaunas seevas sados brizos dzeedajus,as daudz citas

un dažādas jaukas un serigas dzeesmiņas.

Kazineeku jasana uz brūtgāna mājam.

Uz pusdeenu visi, kas jās lidz uz kazām brūtgāna mājās, sak

rikotees uz ceļa. Nevar daudz kavetees: rudens deeniņas isas, ceļi

dubļaiņi, vakari un naktis tumsi un no dažām brūtes kazām ir

jūdze, ari lidz para jūdzēm, ko jat lidz brūtgāna mājām. Uz ceļa

var gaditees ari kadi kavēkļi preeksā, tadi pasi vaj teem lidzigi,
kadi gadijās no baznicas jājot. Tadeļ jāpasteidzas, lai ar deenas-

gaismu vel varētu tur aizkļūt. — Dažā veetā kazineekus brutes-

majās vel notura visu pirmdeenu, lidz otrdeenas pusdeenai un tad

tikai laiz jat uz ligavu mājām. Bet tas gadās tikai kādās retās

veetās un nav peeņemams par visparibu Sinams, ir bijušas ka-

zas, no kurām tikai tresdeenā kazineeki aizjāja uz brūtgāna mā-

jām. Tadi gadijumi ir tikai, „izņemumi" un nav par nekādu pee-

meru. Veca pastaviga eerasa bija, pirmdeenas vakarā kazineekeem

aizjāt uz otram kazām, ligaviņa mājās. Kamēr taisās uz jasanu

ligavas mājās, kazu taisitajas un strādātajās dzeed:

Visas manas kājas gura,

Garus veesus vadidam',
Ne tee gāja, ne palika

Uz kajami dižojās.

Daža rvpmicota seeviņa, vakarēja ligaviņa uz sava vira, va-

karēja ligavaiņa kazām jādama, uzleek vel vaiņagu galvā, lai tur

ari ne kā seeva, bet kā brūte ar brūtgānu aizjāj. To vairāk tura

par pareizu nekā par nepareizu. Jo kazas tikai jau tura, svin un

dzer ne seevai un virām, bet ligavai un tauteetim. Tomēr visur

tā nedarija. — Kad ligava apgerbusees un visi uz jasanu gatavi,
tad, ligavu no klēts arā vezdamas, meitas un seevas dzeed:

Nac arā, man' māsiņa!
Es ne-eesu tai klētiņā:
Tai klētiņā skuju jumts,

Apbirst manas vilainites.

Projamjajeju seevas un meitas, drebēs jozdamas, dzeed:

Sedlo ceeti, tau.as dēlis,
Man jājamo kumeliņ':
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Dziļas upes, stragni puri
Lidz tauteesu novadam.

Meitas un seevas, tā dzeedadamas, taisās pašas un uzskubina

ari visus uz jasanu rikojosos kajineekus, lai jel nu veenreiz velkas

poltrakos katrs un steidzas uz atvadisanos. Ceļa maltiti noturējusi

un zirgus sētsvidu sadzinusi, tad ari visi velkas un seenas un kāpj

zirgos: viri, seevas, puisi un meitas, kā visur ņurkst un kust veen.

Jaunajam pārim zirgapuisi patura zirgus un palidz sedlos eetapt.
Viseem jau sedlos sezot, brūtes tevs un marsalks ar aluspuiseem

projām gājējus vel labi saceena ar snapsi un alu. Ja ir meestiņs,
tad vel labāk, tas ir stiprāks un saldāks un uztaisa dusu. Dažs

saņemas tā, ka tikai knapi var uz zirga novalditees. Tas brūtes

tēvam patik, lai otrā kazunamā ne-aizjāj slābani un noknubusi,
bet ir labā dusā, un lai brūtgāna vecāki un radi redz, ka viņu

jaunavas (vedekles) vecāki nav nekādi papelejusees gurstes un

snaudeļi, bet ir jautri, brasi un dusigi un noprot, kas, kur un

kā ir vajaga. — Atvadidamees puisi patralinadami cits citam

peebild:

Kad mes nu no sim mājiņām

To skaisto rozi aizvedam,

Nu ko tad pee sim durvtiņām
Un varteem šeitan atstājam,
Tos skuju pušķus peemiņām?

Visi lidz tai, ko mes aizvedam!

Tadeļ, ko veen aizdabujam,
Lai izraujam un aiznesām.

Traļa, traļa, ta tram, ta tram!

Nu ar tee brasakee puisi, ar saveem sirgeem pa sētsvidu

surp un turp bramedamees un meitas sirgus tramdidami, gribē-

dami kādas izgast no sedleem, skrej pa nama durvim un veenu

skuju pec otras, ar ko durvju virsas izpušķotas, izrauj un aiznes.

Nujineeki un maju seevas gan gaiņās preti; bet tas neko nepā-

li dz. Dažs dusigais ar visu zirgu vel eesmaucas istabā un tur

nopuja un norida visus greznumus. Jau zinām, ka istabas seen-

maļi, augstākā galā, kur sedeja jaunais paris, bija izrotāti balteem

palageem un see izgreznoti puķēm, rozēm, lintēm, lentēm, dzel-

tenām un sarkanām apsu lapām, nokrāsotām un sariņķotām ēve-

les skaidām un vel kadeem nekadeem greznošanas lidzekļeem:

tos visus, kur sis nezeligais pujatajs tik peeteek klat, norauj, no-

pleš un norida, traladams:
„
Tadeļ, ko veen aizdabujam, lai izrau-

jam un aiznesām! Traļa, traļa, ta tram, ta tram!" Tad arā jādams,
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vel izrauj visas skujas, kas aizbastas aiz dzeedreem un tad ar vi-

seem pa durvim ara. „Ak tu nolokāms gengeris! butu pelnijis,
ka tev pee kājas no zirga norautu, ka ta noposti visu musu grez-

numu! Bet ej tu nu padari viņam ko! Sātana gabals tads!" tā

seevas viņam no pakaļeenes no-aureja. Bet sis varons to nelee-

kas ne dzirdējis, laiz teesam projām uz varteem, izrauj ari tās

eglites, kas tur pee varteem peestaditas, gabaliņu tās parauj lidz

un tad nosveez; tad lidz ar viseem citeem aizskrej projām, ukso-

dams un tralinadams, kā atskan mezi, lauki:

Tralalala! tralalala!

Ar deevu zeltenite!

Tralalala! tralalala!

Paklausees milulite!

Vel brītiņu pagaidīsim,
Tad pasi kazās taisisim.

Tralalala! tralalala! etc.

Meitas, kas paleek atpakaļ un nejāj lidz uz jaunā vira mā-

jām, no ligavas skirotees, dzeed:

Sķiramees mes māsiņas,
Mums katrami savs celinis:

Tavs celmis pee tauteesa,

Mums pee citām meitiņām.

Tā nu izšķiras visi un aizjāj projām.
Dažās veetās bija eeradums, ka ar kazineekeem uz ligavaiņa

mājām lidz veda ari ligavas puru, ko lidzjadamas meitas apdzee-
daja:

Tautas dēlis leelijasi,
Veenu zirgu paru vest.

Krav' māmiņa uzkraudama

Divu zirgu vezumiņ'.

Viseem projām atzjajot, atkal palikušas brūtes radameitas,

teem pakaļ noskatīdamās, serigi padzeed:

ISFac masiņ kājām sērst,

Ja tauteets zirgu leedz.

Tev baliņi aizvadīs

Dzidri bereem kumeļeem.

Tajos laikos ļautiņi bija deezgan maņuticigi. Ja ligavai jā-

jot, zirgs uz tilta paklupa, tad to turēja par zirni, ka ar viru labi

nedzivos. Pee tada gadijuma ligava dzeedaja:
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Vedat mani nevedati,
Es muziņu nedzivosu:

Man uz fceļa) tilta grodi lūza,

Ceļa gura kumelinis.

Kazas ligavaiņa mājas.

Kazineekus se sagaidija tāpat kā ligaviņas mājās. Ari tur pee

varteem bija tads pats eeksā nelaišanas ciniņs, tomēr, zināms, tik

traki te jav vairs negāja, kā pirmajās mājās. Vārtsargi, ar sirds-

zālēm paceenati, ver vārtus vaļā un laiz visus eeksā. Aluspuisi
ar pilnām kannām preti un uzpravo dusas atjājejeem kazineekeem.

No zirgeem nolēkusi, visi dodas istabā eeksā, uksodami un dzee-

dadami. Gan zināms, ne-eet vairs tik skaņi kā ligavas mājās, jo

caur to daudz kleegsanu un dzeršanu balsis ir puslidz aizsmakušas

un skan itin kā atbalss no vakarigā trokšņa; tomēr tas ne ko neiz-

taisa: jakleedz un jadzeed, cik var un kā var: Galdi apklāti un pee-

krauti edeeneem un dzereneem, tāpat kā pirmējās kazās. Vaj se

ar tadu pasu trimiņu un ar tādām pašām ceremonijām marsalks

jauno pari no klēts uz istabu vadina, to skaidri nezinu, lai gan

kadu reizi tādās kazās esmu bijis. Citās veetās laikam tā dara,
citās nedara, kā kurai ģimenei patik un izdodas. Pee galda jauno

pari sēdina tāpat augstākā galda galā un vakarbrali un vakar-

masu jaunam pārim katrā pusē. Citus veesus sēdina parastā kar-

tībā apkārt galdeem; tikveen ta starpiba, ka šeitan panaksneeki

jeb ligavas radi ir tee jo ceenijami un tos sēdina galda augstākā

galā, pee jauna para. Vakarbralis un vakarmasa gan ir tee pasi
pirmajee, bet marsalks, aluspuisi, muzikanti visi ir citi, un tagad
ari visi apgādātāji ir citi.

Preeks un pec esanas marsalks notura isus patariņus un puisi

pa starpām ukso un meitas dzeed, kā jau arveen. Jo brūtgāns
un viņa vecāki un peederigaji to grib, lai viņu kazas ne-izradas

jo serigi nekā ligavas mājās. Pec esanas marsalks tāpat ar pol-

naizi eesak un uzvada danci (deju) un tad tik atkal „spēle, danco

vis caur nakt' ar savu jauno meitiņ'." Ja ligava ar vaiņagu galvā

atjājusi tauteesa kazās, tad ap pusnakti to vaiņagu noņem tāpat
kā pirmējās kazās; tomēr visas ceremonijas palaiž jo veeglaki un

lenaki. Uz rita pusi visi tee kazineeki, kas no ligavas mājām
lidz atjājusi, paleek jo gurdeni, gan to paru nakšu negulēšanas

deļ, gan ari tapec, ka caur to daudz dzeršanu eeskurbusi un caur

daudz kleegsanu un uksosanu peekususi un daudzi no teem jau
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apgulusees, kur veetiņu dabūjusi. Bet tee, kas ligavas mājās ne-

bijusi, ir mudri un jautri un danco un ukso un dzeed, ka plist
veen. Daži nebedneeki teem aizmiguseem neļauj meerā gulēt.
Meitas tee gaz arā no gultas un velk kurpes zemē no kājām un tā

vel. Vireem (puiseem) atkal mista linus starp kājām, velk zāba-

kus zemē, skroderis mero bikses un tā ērmojas vel kā ne kā,

neļauj tikai gulēt. Nevaredameem izceest tadu nemeeru, negribo-
seem jāceļas augsam un jādzer un jādanco. Tā tad eet lidz rita

gaismai un lidz pusdeenai: cd un dzer un ukso un dzeed, un

deij un ligsmojas. —

Kad notura pusdeenas maltiti un tauteetis un kazu taisitaji
neko nesaka no ilgāk uzturēšanas, tad veesi taisās uz

un kad vairs ne-uztura, tad ari aizjāj. Dažās kazās pee pusdee-
nas maltites marsalks isti peesaka, ka ta nu pedeja maltite. Bet

kur viss jo pilnigi apgādāts, vel ir bariba un dzereeni Deeva sve-

tiba un ligavainim ar saveem veeseem pātik vel ilgāk papreecatees,
tur tos vel peeruna palikt uz otru nakti, jo „rudens deenās isas

deenās, ko tad mājās padarīs." Zināms, kam laiks nepaļauj, tee

atvadas un aizjāj; bet kam vaļas ir, tee paleek lidz nākošam bro-

kasta vaj ari pusdeenas laikam, un cd un dzer un ukso un dzeed

un ligsmojas.

Atvadisanas.

Viseem pee pēdējas maltites galda sezot un ēdot un dzerot,
marsalks uz sķivja atnes gaļas gabalu ar govs astesstruņķi, appu-

šķotu ar dazadeem zaļumeem, apkārt kuru tad dazadi izjokojas,
to cits citam peedavadami, puisi uzokso un seevas un meitas kā

nekā apdzeed veesus:

Edeligi, edeligi tee panaksneeki:

Apēda mus' braļam peec gadu vērsu.

Aste veen redzama sķivi uz galda,
Nes mājās, nes mājās to kancaku veetā!

Kā jav alaz, tā ari šeitan seeveetes dzeed kādas nekādas

raibas un kā nekā krāsotas dzeesmas un daža droša seeva uzvelk

tik mākslīgi gaisi krāsotu dzeesmiņu, ko uz balta papira nevaru

vis uzrakstit, jo izskatitos padaudz atklāti — japaleek aiz kuli-

sēm. Ko pee tam varu darit. Visi rupji, dabigi cilvēki, uz smal-

cibu un aistetibu maz attistiti un izglitoti, un dziru laiks un gal-
vas viseem ari siltas un lustigas. Un jāsaka: tajos laikos nej
apģērbā nej valodā neko ne-iztaisija par smalkumu kā tagad. See-

vas un meitas vasaras laikā staigāja basām kājām, lidz par pus-

8Bakstu krājums VI.
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dilbam strupeem lindrakeem, plikeem kakleem, pusplikām krutim,
lindrakeem bez apakssvarkeem un tā vel kā nekā. Tāpat ari va-

lodā daudz ne-eeveroja, cik rupji un pret smalcibu peedauzotees
vardi daudz reizes gan tisi gan netisi izsprūk no mutes. Ikveens

jav zina, kas ir un kā ir, un tadeļ neko ne-iztaisija un ari neko

nebrinijās un nenokaunejās. Mājās ari viri ar seevām un puisi
un meitas mājoja un gulēja un izģērbās veenā istabā, bez maz

atturēšanās un kaunēšanās. Tomēr jāsaka: nekartibas puišu un

meitu starpā mazāk notika nekā tagad, sinis smalkākos laikos,

kur slakas deļ no ārpuses daudz vairāk kaunas un sargās. Citi

laiki, citi ļaudis, cita dzive, citas eerasas. Kas labs, tas labs, kas

teicams, tas teicams un kas labs un teicams, tas peeņemams.

Ļaudis drusciņ skoloti, sajūt ari jav mazleet, kas ir attistiba un

izglitiba un rakstneeki vairs nemin „sudu," bet tajā veetā raksta

„mesli." Tas cita leeta. Tadeļ redzams, ka musu tauta kadu soli

uz preeksu gājusi arigā izturēšanās. Vaj ari eeksigi, tas savs jau-

tājums. — Bet te nu no nejaušu aizgāju pa tali nost no musu ka-

zām. G-reezisimees pee tām atpakaļ. Pavārs jeb pavareene, tas

ir, kada veicigaka seeveete, kas edeenus vara, dabūjusi vecu skar-

das trauku vaj podiņu, kas labi grab un pļerkst un vecu atslēgu,

vaj cita dzelža gabaliņu, eet ar seem eeroceem apkārt galdeem,

grabina un klabiua ar dzelzgabalu uz to vecu trauku. Dažas ve-

cas seevas eet viņai lidz un dzeed:

Metati, metati pavāra naudu!

Pavaram nosvilis preeksautu stūris, etc.

Un vel kā nekā, raibi jo raibi, kādas nu tajās kazās gadās
tās dzeedatajas. Tā viņas eet ar sadu trimiņu apkārt viseem gal-
deem un dzen pavāra naudu. Kas mutigs un cik necik sadusojees,
tas eet viņām paligā un dzeed un troksnejās lidz, kā tajā bridi

prātā eekrit. Gandriz ari katrs tajā vecā skardes traukā vaj podā
eemet savu grasiti, vērdiņu, pimberi, kā nu kuram gadās kabatā.

Dažās veetās kādus vērdiņus sametari rikmeitai. Jo seem deezgan

gar uguni jasvilinajas un ar karstu ūdeni japluciuajas. Kad visi pa-

ēdusi atstājas no pēdējas maltites, tad seevas un meitas vel uzdzeed:

Pa-edusi, padzērusi,
Pateikusi Deeviņam,
Pateikusi Deeviņam! etc.

Puis,i ud viri ukso un jokojas, citas seeveetes vel dzeed:

Saimneece, saimneece,

Glabajeeti savu maizi!

Glabajeeti savu maiz' etc
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No galda atstajusees, puisi un viri vel izspārdās un izgrasas
kā nekā pa plānu, un tāpat seevas un meitas vel kā nekā izdzee-

das un izligojas, kā nu kurā veetā tās dusas un attapības, un tad

visi pa durvim arā.

Bet te nu vel japeemin, ka ir bijis eeradums, kur ir jo ee-

verojami kazineeki, tee ligavas mājās un ari šeitan pee atvadī-

šanās met muzikanteem naudu. E-etais kads gan eemet veselu

dālderi, bet vairakaji tikai pa pimbereem, zesereem un tā vel.

Kas muzikanteem eemet naudu, tos tee ar maršu ari pavada. Kas

vairāk eemet, tos pavada taļak, kas eemet mazāk, tos talu nepavada.

Zirgi jau sadziti sets vidu. Visi kāpj sedlos. Veens, otrs

puisis jādelēdams vel pabramojas pa sets-vidu: izrauj skujas no

durvju palodēm, apgāz eglites pee nama durvim, ja pagadās, ee-

smaucas ari istabā un tur nopuja visu kazu greznumu. Ligavai-
nis ar aluspuiseem zirgos sēdušos veesus vel paceena ar uz tam

pataupitu labāku snapsi un alutiņu. Tad cepures vēcinādami un

labas laimes velēdami, visi atvadas un aizjāj uksodami un dzee-

dadami, katrs uz savām mājām un pee savejeem. Jaunais virs ar

savu jaunu seeviņu nu paleek divati veen un atgreezas savā dzī-

vokli.

Tur seeviņa pee sava muza drauga,

Kā zars pee koka ceeti peeķeras;
Pec prata viņam visu darit rauga;

Viņš preti mile to, kā peederas.

Gan skaistais zeedu laiks nu viņeem beidzas,

Bet miligs dzives laiks teem preti steidzas.

Te nu esmu kopā salasijis un uzrakstijis, kā pats peedzivojis
un kā no vecakeem cilveķeem dzirdējis „Dundzineeku apgabalā

citreizēju dzimtlaiku kazu eerasas." Vaj itin visur kazas noturē-

jusi ar tādām eerasām un ceremonijām, kā šeitan aprakstits, to

gan neņemos apgalvot; jo veenās so, otrās to izgroza citādi gan

dažas vajadzibas, gan ari pasu patikšanas deļ. Tomēr pa leelakai

daļai gan uz sadu vizi tajos laikos viņi kazas bus izrīkojusi. —

Tās te peeliktas kazu dzeesmiņas ir tādas, kādas varēju sadabūt.

Ir vel daudz jaukākas un labāk peedeenosas kazu dzeesmiņas: bet

kad tādas nevarēju sadabūt, tad bija ja-apmeerinajas ar tādām

pašām, kādas bija pee rokas.

E. D.

8*
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