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GRĀBEKLIS.

9474. Kad klaušinieki kāsuši sie-

nu un stārasta nebijis klāt, tad grā-
bekļi runājuši: „Ka tiks, ta būs. Ka

tiks, ta būs." Bet kad pamanījuši
stārastu, tad grābekļi ātri vien sa-

cījuši: „Vai nāksi, vai nenāksi? Vai

nāksi, vai nenāksi?"

H. Skujiņš, Smiltene.

9475. Sienu grābjot, saimnieces

grāblis saka: „Nāc šurp, nāc šurp!"

Kalpones grābeklis turpretim: „Vai

nāksi, vai nenāksi? Vai nāksi, vai

nenāksi."

A. Aizsils, Veckalsnava.

9476. Ka grābeklis izkrīt no ro-

kām, to dienu nedabūs ēst.

V. Liepiņa, Penkule.

9477. Ja sienu grābjot izkrīt grā-
beklis no rokām, tad to dienu paliks
vai nu bez brokastīm, pusdienas vai

vakariņām.
A. Done, Liepāja.

9478. Ja kasot izkrīt grābeklis
no rokām, tad saka, ka pazaudējis

pusdienas, jeb arī tā laika ēdienu,

kas tanī reizē nāk.

E. Aizpurve, Lubāna.

9479. Kad sienu grābjot, grā-
beklis nokrīt zemē, tad grābējs zau-

dēs pusdienu.

V. Holcmane, Vandzene.

9480. Kad sienu grābjot, grābek-
lis izkrīt no rokām, tad pazaudē-
jot launagu.

H. Krastiņa, Ropaži.

9481. Ja sienu kasot izkrīt grā-
beklis no rokām, tad saimniece ta-

nī dienā negrib launaga dot.

L. Pogule, Gatarta.

9482. Ja sienu kasot grabeķis iz-

krīt no rokām, tad zaudē launagu.
K. Atgāzis, Nītaure.

9483. Ja grābjot izkrīt no ro-

kām grābeklis, tad nedabūs pusdie-
nu vai brokastis.

J. Andersons, Sātiņi.

9484. Ja sienlaika grābekli atstāj

augšupēdu, tad līs lietus.

K. Jansons, Plāņi.

9485. Ja siena laikā noliekot

grābekli ar zariem uz augšu, tad

nākot lietus.

H. Lindberga, Veselauska.

9486. Ja negribot, lai lietus lītu,

tad nevajagot, kad beidz sienu ka-

sīt, grābekli apgāzt augšmuguriski,
t. i. ar zariem uz augšu.

A. Podniece, Ogre.

9487. Ja siena laikā grābeklim
noliek zarus uz augšu, tad drīzi lie-

tus būs.
J. A. Jansons, Tirza. E. Druv-

nese, Irlava.

9488. Grābekli siena laikā ne-

drīkst nolikt ar zariem uz augšu,
citādi līst lietus.

K. Corbiks, Līvbērze.

9489. Siena laikā nedrīkst grā-
bekli augšpēdus mest, jo tad lietus

līst.
Z. Prauliņš, Aumeisteri. H.

Šiliņa, Dobele.

9490. Nedrīkst grābekli likt ar

zariem uz augšu, tas lietu velk.

L. Zvirbule, Jaunlaicene.

9491. Siena laikā nedrīkst nolikt

grābekli ar zariem uz augšu, tad

lietus līst.

J. Pļaviņš, Koknese.
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9492. Pļavā nedrīkst grābekli
likt ar zariem uz augšu, tad būs

lietus.

V. Dukurs, Kalnamuiža.

9493. Siena laikā nevar grābekli

nomest ar zariem uz augšu, tad būs

lietus.

A. Tidriķe, Pabažu jūrmala.

9494. Ja uz pļavu ejot grābeklim
zarus tur uz augšu, tad būs lietus.

V. Greble, Kalnamuiža, Valkas apr.

9495. Siena laikā nedrīkst turēt

grābekļa zarus uz augšu, tad drīz

būs lietus.

J. Krastiņš, Irlava.

9496. Ja negrib, lai rītā lītu lie-

tus, tad nekad nevajaga atstāt grā-
bekli zemē ar zariņiem pret debe-

sīm.

J. Kļaviņš, Jelgava.

9497. Ja grābekli nes vai liek ar

zariem uz augšu, tad lietus līst.

A. Mednis, Sarkaņi.

9498. Grābekli nevar sliet pie

pakša ar zariem uz augšu, tad at-

velk lietu.

V. Dukurs, Kalnamuiža.

9499. Sienu kasot, nedrīkst no-

sviest grābekli ar zariem uz augšu,
tad līst lietus.

M. Spilva, Druviena.

9500. Ja pļavā grābekli iesprauž

ar siekstu uz augšu, tad būs lietus.

J. Jakans, Bebrene.

9501. Ja, grābeklim nokrītot, za-

ri paliek uz augšu, tad sagaidāms
labs laiks, bet ja uz zemi, tad —

slikts.

Z. Grīnberga, Sigulda.

9502. Grābekli nedrīkst sviest

ar zariem uz augšu, tad būs slikts

siena laiks.

E. Bērziņa, Mārsnēni.

9503. Ja sienu kasot, grābekļi

kopā sasitas, būs labs siena laiks.

E. Bērziņa, Mārsnēni.

9504. Ja, strādājot ar sienu,

grābekļi sasitas kopā, tad vēl pastā-
vēs siena laiks.

M. Spilva, Druviena.

9505. Ja grābājot sienu sasitas

grābekļi kopā, tad būs gaidāms labs

laiks.

J. Kļaviņš, Jelgava.

9506. Ja grābekļi saķeras, tad

būs siena laiks.

K. Strautiņš, Mēdzūla.

9507. Ja sienu kašot grābekļi
sasitas kopā, tad būs sauss laiks.

K. Jansons, Plāņi.

9508. Ja sienu grābjot sasitas

grābekļi kopā, tad rītu būs jauks
laiks.

V. Slaidiņa, Drusti.

9509. Ja siena grābējiem grā-

bekļi saķeras, tad būs ciemiņš.
A. Bauers, Ranka.

9510. Kad, sienu grābjot, grā-

bekļi kaujas, tad nākošā dienā būs

labs laiks.

M. Štāle, Kaltene.

9511. Ja grābekļi kaujas — bus

siena laiks.
E. Laime, Tirza.

9512. Ja sienu kasot grābekļi

kaujas (sasitas), tad būs vēl darbs.

M. Ozola, Piebalga.
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>bl3. Ja sienu kasot grābekļu
kāti sasitas kopā, kasītāji tiks ra-

dos.

V. Hāzena, Nītaure.

9514. Ja meita ejot aiz sevis pa

zemi tukšu grābekli velk, tad tā par

saimnieci tiekot.

K. Jansons, Plāņi.

9515. Kad grābekli velk pa zemi,

tad aizvelk svētību un savelk badu.

A. L.-Puškaitis.

9516. Ja, ejot pa pļavu, grābekli

sev pakaļ velk, tad aitas ziemu

nmēr vaukš (blēj).

E. Laime, Tirza.

9517. Grābekli sienu grābjot ne-

drīkst likt uz pleca, jo tad mugura

sāp!
K. Strautiņš, Mēdzūla.

9518. Grābekļa kāti jācērt jaunā

pilnā mēnesī, tad viņi ir viegli.
J. Kladnieks, Lubāna.

519. Grābeklim zarus vajagot
sist vecā mēnesī un teikt: „Vecs mē-

5, vecs mēness!" Tad zari ne-

:ot ārā.

E. Laķis, Ozoli.

9520. Ja grābeklim zarus liek

jaunā mēnesī, tad tie ātri izbirst.

A. KondTāte, Cēsis.

9521. Grābekļi jātaisa pilnā mē-

, jo tad kāts nekrītot laukā un

zari. nelūstot. Cirvjiem kāti jātaisa
un jāliek vecā mēnesī, tad kāti ne-

lūstot.
Z. Grīnberga, Sigulda.

9522. Grābeklim zari jāliek pēc

pu iienas, tad tie nekrīt ārā.

E. Korne, Meirāni.

9523. Grābeklim zari pirms dzī-

šanas jānovāra, tad tie ir izturīgi.
E. Korne, Meirani.

GRĀMATA.

9524. Ja bērnam liek pagalvī

grāmatu, tad tas mācītājs būs.

M. Eglīte, Valka.

9525. Kad gulēt iet, tad vajaga

grāmatu likt pagalvī, lai paliktu
gudrāks.

E. Baltiņš, Raiskums.

9526. Bērnu nedrīkst grāmatā
sākt mācīt septītā gadā, bet piektā

gadā, lai tas nav dumjš. [Sal. kris-

tīšana] .

K. Jansons, Plāņi.

9527. Kad bērns grāmatu lasot

smejas, tad tam paliek šķībi zobi.

J. Treimans, Berze.

9528. Kas dedzina daudz rakstī-

tus un drukātus papīrus, tas nevar

lāgā iemācīties ne rakstīt, ne lasīt,

pat ne rāceņus kasīt.

K. Matisons, Talsi.

9529. Pašam jeb citiem ēdot ne-

vajaga lasīt grāmatu, jo citādi la-

sījumu apēd. [Sal. ēšana.]

P. §~ Rauna. Z. Lancmanis,

Lejasciems.

9530. Kad bērns grāmatu atstāj

vaļā, tad tas nevar iemācīties.

K. Matisons, Talsi.

9531. Ja bērns grāmatu atstāj

vaļā un pats aiziet projām, tad ne-

var vairs iemācīties tanī vietā.

E. Reinbacha, Vecpiebalga.

9532. Atvērtas grāmatas neva-

jaga vaļā atstāt, jo tad velns lasa.

P. §~ Rauna. K. Jansons, Plāņi.
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9533. Kad grāmatu tur vaļa, tad

velns izlasa visus vārdus.

R. Bērziņš, Džūkste.

9534. Ja grāmatu atstāj vaļā un

pats aiziet projām, tad velns lasa

to.

E. Reinbacha, Vecpiebalga.

9535. Ja grāmatu lasa un grib

no tās iemācīties, tad (kad noliek

nost) jātaisa tā ciet, jo citādi lasot

velns un pēc tam grūti iemācīties.

A. Aizsils, Lubāna.

9536. Lasāmu grāmatu nedrīkst

nekad pamest atvērtu, tad velns vi-

ņu izlasa, un bērni nevar vairs ie-

mācīties.

V. Hazena, Nītaure.

9537. Vakarā izmācījies nedrīkst

pamest grāmatu vaļā, tad pa nakti

velns visu izlasot, un no rīta viss,
ko vakarā mācījies, aizmirsies.

E. Kampare, Skrunda.

9538. Ja grāmatu pa nakti at-

stāj vaļā, tad velns to lasa.

A. Ruciņa, Rīga.

9539. Grāmatu nedrīkst atstāt at-

vērtu, citādi velns izlasīs un vairs

nevarēs iemācīties.

J. Šmits, Nītaure.

9540. Ja grāmatu atstāj vaļā un

nelasa, tad velns izlasa to, un lasī-

tājs vairs nevar no galvas iemācī-

ties.

J. A. Jansons, Valka.

9541. Grāmatu nevajag par nak-

ti vaļā atstāt, velni izlasīs.

V. Runika, Skujene.

9542. Kod nakti cvļvāks, skai-

teidams gruomotu, pamess jū uz

golda naaizdareitim vuokim, itei pī-
zīmēj, ka tū nakti čorts skaiteis tu

gruomotu.
V. Podis, Rēzekne.

9543. Pātarus skaitot, nevajaga
dziesmu grāmatu vaļā turēt, jo pa
to laiku velns iet grāmatu lasīt.

O. Freimane, Jaunrumbas
muiža.

9544. Grāmatu nedrīkst atstāt at-

vērtu, tad velns izlasīs, un arī gud-
rības izskries no galvas.

J. Apsalons, Sērpils.

9545. Grāmatas nevajaga atstāt

atvērtas, citādi velns paņem visu

izlasīto, un lasītāji vairs nekā ne-

var atminēt.

P. Zeltiņa, Ikšķile.

9546. Pec lasīšanas jāaiztaisa

grāmata, citādi velns apēd burtus.

M. Pelēce, Cirsti.

9547. Kad grāmatu beidz lasīt,

tad viņa jāaiztaisa cieti, jo citādi

nevar nekā iemācīties.

V. Spandegs, Pociems.

9548. Ja grāmatu mācās un at-

stāj neaizvērtu, tad daudz grūtāk
iemācīties.

N. Rudzīte, Nogale.

9549. Pēc lasīšanas nedrīkst grā-
matu atvērtu turēt, tad gudrība iz-

iet no tā cilvēka.

I. Mennika, Ainaži.

9550. Kad atstata vaļa mācību

grāmata, tad visa gudrība iziet ārā.

K. Corbiks, Jelgava.

9551. Ja iet gulēt, tad nevajaga

atstāt grāmatu vaļā; kad nomirs-

tot, tad esot acis vaļā.

K. Lielozols, Nīca.

9552. Kas aiziedams atstāj grā-

matu vaļā, tas nomirdams atstāj

muti vaļā.
J. Zariņš, Skrīveri.
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9553. Ja no rokām nejauši izkrīt

grāmata vai kas cits, tad kāds iz-

baidīs.

P. Eglīte, Priekuļi.

9554. Ja mācoties nokrīt zemē

grāmata, tad vajaga viņai uzsēsties

virsū, lai viss izietu labi.

K. Corbiks, Valgunde.

9555. Vakarā gulēt ejot grāmata

jāpaliek pagalvī, tad visa gudrība
no tās būs rītu galvā.

P. Zeltiņa, Ikšķile.

9556. Ja bērns grāmatu izmācī-

jies, tad vajagot tai nobučot visus

stūrus un piesist trīs reiz pie galvas,
tad nekad neaizmirstot, ko mācī-

jies.
R. Bērziņš, Džūkste.

9557. Ja grib kādu gabalu labi

iemācīties, tad ar to grāmatu jāsit

pa pieri un jāsaka: ~Kas grāmatā,

tas galvā."
M. Macpane, Alsunga.

9558. Lai atminētu, ko grāmatā

iepriekš izlasījis, tad jāsit grāmata

pret pieri un jāsaka: ~Lai ieiet viss

manā galvā."
P. Eglīte, Priekuļi.

9559. Ka īdūsi cytam gruomotu

skaitēt, bet pats jū vel naskaitēji,
itvs pīzīmēj, ka atdūsi tam cvlvā-
kam daļi sova pruota.

V. Podis, Rēzekne.

9560. Jo adut laseisi gruomotu,

byus grvuts pruots.
V. Pilipjonoks. Asūne.

Grāmata sapnī.

9561. Ja sapnī redz grāmatu ar

melniem vākiem, tad nāk darīšanās

ar kāda miroņa mantu. [Sal. cūka].
K. Jansons, Plāņi.

9562. Ja sapnī pirk grāmatas un

iet pie aumeistara, tad uzņemsies
kādu grūtu darbu.

J. Kriķis, Starti.

9563. Kad sapnī grāmatu skaita,
tad tas ienaidā, bāršanā. [Sal. pā-
tari.]

Āronu Matīss no vecmāmiņas,
Bērzaune.

GRĀVIS.

9564. Veci cilvēki tā noskatīja,
kur grāvis jārok. Kur pavasarī gāja
plūdu ūdens pāri, tur raka grāvi.

H. Skujiņš, Smiltene.

9565. Ja, grāvjus rokot, skraida

peles, tad laba peļņa, bet ja kurm-

ji, tad maza peļņa.
A. Aizsils, Meirāni.

9566. Ja, lecot pāri pār grāvi,
iekrīt tanī, tad drīz būs sagaidā-
mas lielas nepatikšanas.

V. Bernava, Cēsis.

Grāvis sapnī.

9567. Ja pa sapinim jārok grā-

vis, tad būs darīšana ar mironi.

H. Skujiņš, Smiltene.

GREDZENS.

9568. Ja vīram vai sievai pazūd

laulājamais gredzens, tad turpmā-

kā dzīvē ķildošoties.
H. Skujiņš, Smiltene.

9569. Ja brūtei pazūd gredzens,
tad tā pazaudēs arī brūtgānu.

H. Dravniece, Alūksne.

9570. Ja pazūd davats gredzens,
tad nelaimīga dzīve.

M. Driņķe, Ranka.

9571. Ja pazūd laulības gre-

dzens, tad drīz šķiras.

E. Rotmane, Jaunauce.
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9572. Ja pazūd laulājamais gre-

dzens, tad tas pāris šķirsies.

E. Druvnese, Irlava.

9573. Ja pārlūst gredzens — at-

stāj mīļākais jeb mīļākā.

V. Miķelāns, Dunava.

9574. Kod preceita sīvītja nūgai-

svnuoj sovu lauleibvs gradzvnu,
tod vacīji ļauds runuoj, ka tei sīva

nugaisvnuos sovu veiru.

V. Podis, Rēzekne.

9575. Kod meita nugaisvnoj gra-

dzvnu nu piersta, tod itei pīzīmēj,
ka jei nugaisvnuos sovu mīļu bryu-

guonu.
V. Podis, Rēzekne.

9576. Ja uzvelk laulājamo gre-

dzenu kamēr nav vēl precējies, tas

nekad neapprecēsies.

M. Šķipsna, Gulbene.

Gredzens sapnī.

9577. Ja meita sapnī redz zelta

gredzenu, tad viņa drīz būs brūte.

P Š., Rīga.

9578. Ja sapnī atrod zelta gre-
dzenu, tad dosies laulībā.

J. Jurjāns, Jaungulbene.

9579. Ja pa sapinim atrod lau-

lājamo gredzenu, tad drīz vien pa-
šam būs kāzas.

H. Skujiņš, Smiltene.

9580. Kad pa sapņiem dabu gre-
dzenu, tad piedzīvo laulības.

V. Spandegs, Pociems.

9581. Ja sapni atrod gredzenu,
tad brūtgānu iegūs.

E. Barbaka, Rīga.

Ja sapnī atrod gredzenu,
tad atnāks tas, ko nemaz negaida
vai neparedz, ka tas atnāks.

A. Aizsils, Kalsnava.

9583. Ja sapnī atrod laulības gre-

dzenu, tad apprecēsies.

E. Barbaka, Rīga.

9584. Ja pa sapinim uzmauc lau-

lājamo gredzenu pirkstā, tad sapņo-

tājs būs brūtgānā jeb brūtē.

H. Skujiņš, Smiltene.

9585. Kad sapnī apmauc gredze-

nu pirkstā, tad drīz apprecēsies.

Aronu Matīss, Bērzaune.

9586. Ja sapnī uzmauc gredzenu

pirkstā, tad drīzā laikā saderinā-

sies.

M. Zaube, Rīga.

9587. Ja sapnī redz, ka uz labās

rokas pirksta ir laulājamais gre-

dzens, tad būs kāzas.

R. Vucene, Lubāna.

9588. Ja sapnī redz laulājamo

gredzenu pārlauztu, tad vīrs jeb

brūtgāns atstās.

E. Barbaka, Rīga.

9589. Ja sapnī pazaudē gredze-

nu, tad pazaudē labu draugu.

J. Jurjāns, Jaungulbene

9590. Ja pa sapņiem pazaudē

laulājamo gredzenu, tad meita pa-

zaudēs brūtgānus, puisis brūti.

H. Skujiņš, Smiltene.

GREGORA DIENA.

9591. Gregora dienā (12. martā)

iziet lapsa no alas, ja ir jauks

laiks; bet kad laiks ir slikts, tad

tā vēl paliek div nedēļas guļot.
Aizkrācnieks, Tirza.

GREIZIE RATI.

9592. Kad greizie rati ir virs

kūts, tad aitām būs jēri.
K. Arājs, Virbi.
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GREMOKLIS.

9593. Kad govs negremo, tai

gremokslis izkritis. Tad gremokslis

(barība, ko lops atrij vienā kumo-

sā gremojot), jāizņem aitai un go-

vij jāieliek mutē.

K. Jansons, Plāņi.

9594. Govīm un aitām dažreiz

izkrīt gremokslis un tad viņas vairs

negremo. Tad taisa jaunu gremok-
sli no liepas mizas un iedod to sli-

majam lopam.
P. Š., Preiļi.

9595. Govis un aitas paliek sli-

mas un vairs negremo, ja viņām
izkrīt gremūkslis. Tad vajaga sa-

plūkt zāļu, sasautēt un ielikt sli-

majam lopam mutē par jaunu gre-

mūksli.
P. §~ Rauna.

9596. Kad govij gremoklis iz-

kritis, tad pašam kāda zālīte jā-
saēd un jāiebāž govij mutē.

K. Jansons, Plāņi.

9597. Kad govij izkrīt gremok-
lis, jāņem maize, sāls, siens visi jā-
satin kumosā un jāiedod govij, tad

sāks gremot.
J. Apsalons, Sērpils.

GRĒKOŠANA

9598. Kad cilvēks grēko, tad

eņģelis raud, bet velns smejas.

[Sal. ceļošana.]
V. Juoņus, Pustiņa.

GRĒMIENS.

9599. Jāls ir nelabas atraugas,

tādas siltas, karstas, ļoti nepatīka-
mas. Dažiem cilvēkiem vienmēr

pēc tauku ēdienu ēšanas sāk nākt

jāls. Jāskaita deviņas reizes un pie

tam ātri, bet lai nesajuktu: ~Jāls

ēd mani, es ēdu jāli, jāls ēd mani,

es ēdu jāli."
A. Skuja, Mālupe.

9600. Deviņas reizes jāskaita
ātri un lai nesajūk: ~Jāls ēd mani,

es ēdu jāli, lops zaļu zāli, vilks jē-
lu gaļu v. t. t.

A. Skuja, Mālupe.

9601. Ja ģēlis ēd, tad jāsaka 9

reizes bez elpas atņemšanas: „Ģē-
lis ēd mani, es ēdu ģēli, ģēļam
kauli brakš"; tad ģēlis vairs neēd.

E. Laime, Tirza.

9602. Kad ģēlons griež, tad de-

viņi reiz jāskaita: „Suns ēd zaļu
zāli, man griež ģēlons."

P. Š., Rauna. K. Jansons, Plāņi.

9603. Kad ģēlons griež, tad ar

vienu elpas vilcienu jānoskaita

trīsdeviņas reizes: „Suns ēd zaļu

zāli, man griež ģēlons."

K. Jansons, Plāņi.

9604. Ja sūrājs dedzina (rūg-

tas siekalas saskrien mutē), tad

vajaga 9 reizes noskaitīt: „Suns ēd

zaļu zāli, man dedzina sūrājs"; to

vajaga izdarīt ar vienu elpas vil-

cienu.

J. Širmanis, Vilzēni.

9605. Kad ģēlons griež, tad 9

reizes jāsaka: „Lops ēd zaļu zāli,

vilks ēd jēlu gaļu."
K. Jansons, Plāņi.

9606. Kad grēmiens dedzina,

tad bez dvašas atvilkšanas jāskai-
ta šādi vārdi: „Skrej, skrej, grē-
miens, atmet ļipu! Tev viens, man

viens, tev divi, man divi v. t. t."

(tā līdz desmit).
K. Miļnus, Zeime.
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9607. Kam ģēlons griež, tam

kādam pirtī nezinot no muguras

jānoņem bērza slotas lapiņa un

tā jānorij.
K. Jansons, Plāņi.

9608. Kam ģelons griež, tam

pirtī mazgājamais ūdens jādzer.
K. Jansons, Plāņi.

9609. Kam ģēlons griež, tam no

ceļa grambas ūdens jādzer.

J. Jansons, Plāņi.

9610. Kam ģelons griež, tam vē-

ža ikri jāēd.

P. Š.. Rauna. K. Jansons, Plāņi.

9611. Kam ģēlons griež, tam jā-
ēd maizes glidina, kas maizi grie-
žot pie naža paliek.

K. Jansons, Plāņi.

9612. Kad ģēlons griež, tad jā-
ēd ap maizes nazi aplipusī maize.

K. Jansons, Plāņi.

9613. Pret ģēlonu jāēd saules

kartupeļi, t. i., kas vēl rudenī pie
laksta zaļi virszemē.

K. Jansons, Viļāni.

9614. Ja ģēlons griež, tad jā-
dara tā: No kāju pirkstu starpām
izslauka sviedrus un tos labi saos-

tās, tad vairs ģēlons negriež.

H. Skujiņš, Smiltene.

9615. Kad jēlons ēd kaklā, tad

vajaga šņaukāt un ievilkt nāsīs

zeķu un kāju sviedru nepatīkamo
smaku.

K. Bika, Gaujiena.

9616. Kam ģēlons griež, tam

sestdienas vakarā ar krekla paka-
ļasgalu trīs reiz mute jānoslauka.

K. Jansons, Plāņi.

9617. Pret grēmiena dedzināša-

nu jāsaberž kreisās rokas delnā

zaļais zirneklis, un kad grēmiens

dedzina, tad šī delna jālaiza.
K. Miļnus, Zeime.

9618. Kad grēmu dedzina, tad

jādzer ķiminu novārījums ar

medu.

P. Zeltiņa, Ikšķile.

9619. Kad rēmenu dedzina, tad

vajaga dzert vērmeļu tēju, lai pār-
ietu.

M. Ķaupelis, Nīca.

9620. Grēmas var aizdzīt ar tām

plūrēm, kuras pēc putras kūsē-

šanas piekalst pie katla malas.

J. Rubenis, Ērgļi.

9621. Krīts ar saldu pienu ir

derīgs, kad vērmeles dedzina.

V. Strautiņš, Taurupe un Zelgauska.

GRIBĒTĀJS.

9622. Par gribētājiem sauc tos

miroņus, kas rādoties cilvēkiem

sapņos un prasot no tiem kādas

mantas.

P. Š. no K. Šilinga grāmatas
(1832. g.) par Tirzu.

GRIESTI.

9623. Mājai griestus liekot, jā-
vāra bieza putra, tad siltas istabas.

J. A. Jansons, Rīga.

9624. Kad nakts vidū griesti

brikšķ, tad kāds rados mirs.

R. Bērziņš, Džūkste.

9625. Ja pusnaktī dzird gries-

tus brīkšķam, tad sajems nāves

ziņas.
V. Loze, Drusti
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9626. Ja griesti istaba ņirkš, tad

kādam jāmirst.
A. Užane, Skujene.

9627. Ja kādā istabā brīkšķ

griesti, tad tanī istabā kaut kas

mirst.
A. Braka, Meirāni.

9628. Ja čīkst griesti, tad tanī

mājā kāds mirs.

J. Dzilna, Lubāna.

9629. Ja istabai brakšķ griesti,
tad šai istabā kāds drīz mirs.

V. Miķelāns, Rubeņi.

9630. Kad istabā griesti brīkšķ,
tad jāmirst kādam. Kurā kaktā

griesti brīkšķ, tur jāmirst.

A. Aizsils, Lubāna.

9631. Ja dzird istabā knaukstot

griestus, tad drīzumā kāds mirs.

A. Liepiņš, Bērzaune.

9632. Ja naktī griesti istabai

paukšķ, tad tanī mājā kāds mirs.

A. Ozoliņa, Taurene.

9633. Ja kādā mājā griesti

čīkst, tad tanī mājā kāds drīzā

laikā mirs.

J. Zvaigzne, Rēzekne.

GRIEZE

9634. Kad grieze griež, tad ru-

dzi briest.

K. Corbiks, Jelgava.

9635. Kad grieze griež rudzu

druvā, būs bagātīga rudzu raža,

bet ja dzied pļavā, būs daudz

siena.

V. Oinaskova, Ungurpils.

9636. Kad griezne aizbrēc, tad

grēmes dedzinās.

K. Šilings, 1832. g., Tirza.

9637. Ja grieze aizdzied cilvē-

ku, tad tas nozīmē sliktu: tanī ga-
dā cilvēks dabūs stipras iekšas

graizes un karsoni.

K. Bika, Gaujiena.

9638. Ja grieze aizbrēc, tad aiz-

brēktais tai gadā tiks ievainots ar

kādu asu rīku.

A. Bīlenšteina rokraksts, Ne-

reta un Bauska.

9639. Kad grieze aizgriež (aiz-
brēc), tad tam rokas sagriež.

R. Bērziņš, Džūkste.

9640. Ja pavasarī neēdis pirmo
reizi dzird griezi griežot, tad tanī

vasarā vienmēr griežas rokās un

kājās.
E. Stīpniece, Vērene.

9641. Grieze grieze rudzīšos,

Paipaliņa karkliņos.
Grieze rudzus briedināja,

Paipaliņa kasinaja.
LD 27996.

9642. Grieza mana labvelīte,

Ta dziedāja rudzīšos;

Tai es ļautu padziedāt
I manā istaba.

LD 27998.

9643. Prieka, mana liela prieka,

grieze grieza rudzu lauku.

LD 28099.

9644. Grieze grieza rudzīšos,

Paipaliņa karkliņos.

Sagriez, Dievus, brāliņam
Rudzus, miežus tīruma.

LD 27997.

9645. Ja grieze griež labība, tad

būs laba labība; bet ja viņa griež

pļavā, tad būs labs siens.

E. Cimbule, Lauri.
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9646. Kad griezes griežot ru-

dzos, tad būšot slapja vasara. Bet

ja griežot pļavās, tad būšot sausa

vasara.

E. Gaile, Aumeisteri.

9647. Ja grieza griež kalnā, tad

gaidāma sausa vasara; ja lejā, tad

slapja.
L. Daugaviete, Smiltene.

9648. Kad grieze griež labība,

tad labība krīt vasaru veldrē.

K. Corbiks, Jelgava.

9649. Grieze sakot: „Briest ru-

dzi, briest mieži, briest visa labī-

biņa!" Kad dzirdot, ka grieze grie-
žot, tad sakot: „Grieze grieza tī-

rus rudzus, paipaliņa pelaviņas."

H. Skujiņš, Smiltene.

9650. Grieze sakot: „Sap sirds,

sāp sirds!"

H. Skujiņš, Smiltene.

9651. Ja grieze griež koka, tad

būs lietus.
E. Ķikule, Rīga.

9652. Ja vakaros griezes griež
skaļi un ilgi, rītā būs labs laiks.

A. Aizsils, Lubāna.

9653. Ja griezes griež, tad bus

silts laiks.

R. Vucene, Lubāna.

9654. Grieze griežot tā: „Lai aug
rudzi, lai aug mieži, lai aug visa

labībiņa, lai suņiem maize tiek, lai

tie mūsu nenorej!"

S. Priedīte, Aumeisteri.

9655. Ja pavasarī grieze griež,
tad būs labs āboliņš.

K. Steinbergs, Skrunda.

9656. Ja grieze griež pļava, tad

bus laba zāle.

A. Bauers, Ranka.

9657. Kad grieze griež, tad bus

siena laiks.

A. Vilciņš, Līgatne.

9658. Ja grieze griežot kautkā-

dā ēkā, tad tā drīzā laikā nodeg-
šot.

E. Cimbule, Lauri.

GRIĶI.

9659. Griķi nav jāsēj jaunā gais-
mā, bet gan dilstošā mēnesī. Viņus

sēj arī dienvidus un austruma

vējā.
S. Gūberts, 1688.

9660. Griķi jasej bez saules, tad

migla tiem nav kaitīga.

Atbalss k. 1892. J. Kriķis,
Starti. E. Laime, Tirza.

9661. Griķi jāsēj priekš saules

lēkta, lai migla nekaitētu griķu
ziedēšanas laikā.

A. Silkalns, Jaunlaicene.

9662. Griķus vajaga sēt agri no

rīta, kad ir migla, tad migla ne-

maitā griķu ziedu.

Z. Lancmanis, Lejasciems.

9663. Griķi jasej miglaina rītā,

tad migla ziedu nenoēd.

J. Jurjāns, Jaungulbene.

9664. Griķi jāsēj miglaina laika,

tad tārpi ziedus nemaitā.

P. Zeltiņa, Jaunpils.

9665. Griķi un lini jāsēj mig-
lainās dienās.

V. Krieviņš, Daugmale

9666. Griķi labi izdosies, ja

alkšņiem melno pumpuru pa pil-
nam.

I. Anševica, Piebalga.
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9667. Griķi un pupas jāsēj vecā

mēnesī, var arī sēt auzas un mie-

žus.
S. Gūberts.

9668. Griķu garaiņi dod niknu

tvaiku, kur cilvēks var lēti apreibt
un mirt.

Veca vārdnīca no 17. g. s.

Griķi sapnī.

9669. Ja sapnī ēd griķu putru,
tad būs viegli darbi priekšā.

P. Zeltiņa, Ikšķile.

GRĪDA.

9670. Grīda jāliek jauna mēne-

sī, lai būtu sausa.

E. Zirnītis, Lubāna.

Grīda sapnī.

9671. Ja sapnī mazgā grīdu, tad

kāds aizies no tās vietas.

M. Stupele, Rīga.

9672. Ja pa sapņiem berž grīdu,
tad kāds no tuvējiem mirs.

P. Rīga.

GRĪSTE.

9673. Kad vecu grīsti ugunī sa-

dedzina, tad nekrīt ļaužu valodās.

R. Bērziņš, Ropaži. M. Sikle,
Nīca. J. Treimans, Bērze.

9674. Ja vecu grīsti sadedzina

ugunī, tad nekrīt ļaužu valodās.

V. Saperovs, Vecpiebalga.

GROZS.

9675. Ja kartupeļu grozu mauc

galvā, tad aug augoņi.

V. Poriete, Palsmane.

9676. Ja uz galvas mauc kurvi,

tad galvā aug utis.

E. Bērziņa, Suntaži.

9677. Ja galvā mauc kurvi, tad

galvā vātis metas.

E. Laime, Tirza. E. Bērziņa,
Sēļpils.

9678. Kad kurvi mauc galva, tad

tam zirgs iekožot.

K. Lielozols, Nīca.

9679. Kad kurvji, ogas vai sē-

nēs ejot, čerkst, tad laimējas.
K. Lielozols, Nīca.

9680. Ja kurvi liek galva, tad

vātis aug galvā.
L. Reiteris, Lubāna.

9681. Ja grozu mauc galva, tad

galvā metas vātis. [Sal. siets.]
E. Reinbacha, Vecpiebalga.

GRŪTUMI.

9682. Kad bērnam grūtumi, kad

ar krūtīm piespiests, sakuļ saldu

sviestu, izkausē, pieliek brūno

sukuru un dod iekšā; pie kāju

apakšām sien izceptu sīpolu. Sala

laikā ārā ejot kusla bērna māte

uzbāž uz krūtīm drānu vai ādas

gabalu, lai nesasaldētos un bērns

zīžot nesaslimtu ar grūtumiem.
Pati māte tādā reizā nekad neda-

būnot kāsu, jo bērniņš to nozīžot.

K. Pētersons, Raņķi.

GUBA.

9683. Rudenī uz nopļauta labī-

bas lauka pirmo gubas kopiņu va-

jag likt uz ziemeļiem, tad žurkas

un peles labību neaiztiek.

A. Kondrate, Lenči.

GUDRS CILVĒKS.

9684. Kam divi skreitūļi pierē,

tas ir gudrs.
K. Jansons, Plāņi.
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9685. Kas izdaroties (dabīgu va-

jadzību izpildot) galvu groza, jeb

kustina, tas ir gudrs.
K. Jansons, Plāņi.

GULBJI.

9686. Gulbis kliedz: „Nesu mie-

ru, nesu mieru!"

I. Johansone, Rīga.

9687. Kad pirmo reizi redzot

gulbi, tad vajagot sviest gulbim

pakaļ gružļus, tad vasaru dabūšot

daudz pīļu olas.

J. Daizis, Nīca.

9688. Kad gulbji aiziet, tad pēc
tam jau trešā dienā būs sniegs.

J. Rubenis, Ērgļi. P. Š., Rau-

na. K. Jansons, Plāņi.

9689. Kad gulbji iet, tad trešā

dienā sniegs snieg.
E. Lacis, Tirza.

9690. Kad gulbji aizlaižas, tad

trešā dienā sniegs.
E. Laime, Tirza.

9691. Rudenī, ja gulbji sāk lais-

ties projām, pēc trim dienām gai-
dāms sniegs.

F. Gruzīte, Lubāna.

9692. Kad gulbji prom iet, tad

trešā dienā sniegi nāk.

L. Rudzīte, Vijciems.

9693. Ja gulbjus redz aizlaižo-

ties uz siltām zemēm, tad pēc trim

dienām būs sniegs.

M. Hermakile, Raņķi.

9694. Ja redz rudenī gulbjus
aizejam, tad pēc trijām dienām būs

sniegs.
L. Zvirbule, Jaunlaicene.

9695. Kad rudenī aiziet gulbji,
tad trīs dienas vēlāku uzkrīt

sniegs.
A. Salmāns, Balvi.

9696. Ja gulbjus redz projām

laižamies, tad pēc trim dienām gai-
dāms sniegs.

H. Šiliņa, Dobele.

9697. Trīs dienas pec gulbju aiz-

iešanas snigs.
J. A. Jansons, Nītaure.

9698. Rudeņos, kad gulbji iet

projām, tad pēc tam trešā dienā

snieg sniegs.
E. Stīpniece, Vērene.

9699. Ja rudenī redz gulbjus
aizejot, tad trešā dienā snieg.

V. Alke, Jaungulbene.

9700. Ja rudeni gulbji laižas ze-

mu, tad ziemu būs dziļš sniegs.
A. Vikmane, Liepupe.

9701. Ja rudenī gulbji iet zemu,

tad trešā dienā gaidāms sniegs.

J. Skara, Jaunpiebalga.

9702. Ka gulbji iet projām, tad

pēc deviņām dienām nāk sniegs.
K. Veinberga, Aumeisteri.

9703. Ja gulbji aizlaižas, tad pec

deviņām dienām nāk sniegs.
A. Luste, Ozoli.

9704. Ja rudenī gulbji iet, tad

pēc deviņām dienām snieg sniegs.
A. Dragone, Palsmane.

9705. Ja rudenī gulbji laižas

zemu, tad pēc 9 dienāmbūs ziema.

A. Bulene, Turaida.

9706. Kad gulbji aiziet uz sil-

tām zemēm, tad pēc deviņām die-

nām būs sniegs.
H. Skujiņš, Smiltene.
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9707. Deviņas dienas pec gulbju
aizlidošanas sagaidāms sniegs.

J. A. Jansons, Sigulda.

9708. Ja gulbji iet prom vakara

pusē, tad agrs rudens gaidāms, ja

rīta pusē, tad rudens vēls, bet pa-

vasars agrs.
A. Bērziņa, Aloja.

9709. Ja gulbji un klurgas (dzēr-

ves) iet rudenī augstu, tad ir dzi-

ļa ziema; ja zemu, tad sekla.

K. Jansons, Plāņi.

9710. Kad rudenī gulbju rindai

garais kāsis ir uz ziemeļiem, tad

būs gara ziema; ja uz dienvidiem,

tad būs īsa ziema.
K. Jansons, Plāņi.

9711. Ja gulbji agri aizlaižas,

tad būs agra ziema.

A. Aizsils, Lubāna.

9712. Ja rudenī gulbji aiziet,

tad trešā dienā sākas ziema.

E. Līdeka, Lubāna.

9713. Kad gulbji aizlaižas, tad

trešā dienā gaidāma ziema.

A. Zvejniece, Lubāna.

9714. No kuras puses gulbji lai-

žas, — no tās puses precinieki
brauc.

V. Miķelans, Dunava.

9715. Pār kurām mājām pava-
sarī skrien gulbji, no tām kāds ap-

precēsies.
E. Zalutka, Panemune.

9716. Ja pavasarī gulbji vai

dzērves skrien pār mājas jumtu

pareizā kārtībā un dzied, būs mā-

jās kāzas; ja juceklī un izmisuši

kliedzot — mirs kāds.

A. Šķērē, Skaistkalne.

9717. Kad gulbji skrien par kā-

dām mājām pāri, tad tajās mājās
būšot kāzas.

J. Streņģis, Nīca.

9718. Ja gulbis pār jumtu pār-

skrien, tad tais mājās gaidāmas
kāzas.

I. Anševica, Piebalga.

9719. Pavasarī, kad gulbji klieg-
dami laižas pār māju, tad to gadu
tais mājās kāzas gaidāmas.

K. Corbiks, Sesile.

9720. Kad gulbji iet par mājam
spēlēdami, tad būs kāzas.

A. Drazniece, Nīca.

9721. Kad gulbji iet pār mājām

spēlēdami, tad būšot kāzas; kad

dziedādami, tad gaidāmas bēres.

R. Bērziņš, Džūkste.

9722. Kad gulbji laižas pār mā-

ju jumtu dziedādami, tad būs ra-

dos bēres.

K. Streidiņš, Vejķi.

9723. Kad gulbji laižas pār mā-

jām pāri dziedādami, tad būs bē-

res.

A. Drāzniece, Nīca.

9724. Ja redz dziedot gulbjus

skrējām pa gaisu, tad būs kari.

A. Podniece, Lubāna.

9725. Ja gulbis izbāzis kaju caur

asti, tad būs lietus.

K. Rasa, Kalnamuiža.

9726. Kad gulbji mazgājas, tad

lietus gaidāms.
M. Sikle, K. Lielozols, Nīca.

GULĒŠANA.

9727. Ja pa naktīm piepēži

miegs vairāk nenāk, tad kāds slik-

tums gaidāms.
P. Zeltiņa, Ikšķile.
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9728. Kod nakti tu puorzamvud

un tev izskatās, ka jau dīna, bet

dīnys nav, itei pīzīmēj, ka tu uz

reita dabuosi nagaidāmu prīceigu

gruomotu vai veistuli.

V. Podis, Rēzekne.

9729. Kas zināmā stundā grib

pamosties no miega, tam vakarā,

gulēt ejot, ar kreiso kāju jāmet
krusts un jāsaka: „Dievs tēvs,

Dievs dēls, Dievs svētais gars, pa-

līdzi man tai stundā uzcelties!"

Tad tai stundā tiks kā no gultas

izgrūsts. Bet ja piecēlies liksies at-

kal gultā, tad nogulēs ļoti ilgi.

F. Brīvzemnieks, 1881. IV, 197.

9730. Lai zinātu, vai laiks augšā
celties vai ne, tad iebāž pirkstu

pakaļā un paož; ja skāba smaka,

tad jāceļas, ja nav skāba smaka,

tad vēl jāguļ.
J. Līnis, Taurene.

9731. Pie durvīm nakti nevaja-

ga gulēt, jo tad gari gulētāju aiz

kājām vazā. [Sal. gulta.]

K. Jansons, Plāņi.

9732. Ja blakus gulētājs pa mie-

gam velk otram apsegu nost, tad

tas ir skops cilvēks.

P. Zeltiņa, Rīga.

9733. Vakarā, ejot gulēt, vajaga
uz sienas pie gultas uzvilkt lietu-

vēna krustu, tad naktī nemocīs lie-

tuvēns.

K. Corbiks, Jelgava.

9734. Ja vakarā ejot gulēt ne-

pārmet krustu, tad nakti māc lie-

tuvēns.

O. Eglīte, Glūda.

9735. Kad guļot rokas saliek uz

krūtīm, tad lietuvēns moca.

Z. Pūtele, Sabile.

Q 9736. Pirmo reiz svešā mājā va-

karā gulēt ejot, vajag izskaitīt lo-

ga rūtis un kaut ko iedomāties,
tad iedomātais piepildīsies.

L. Rone, Ikšķile.

$ 9737. Gulēt ejot, cilvēki noģērb-
jas, jo citādi eņģelis nevar izšķirt
cilvēku no gultas maisa un atstāj
viņu bez apsardzības. Eņģeļa vie-

tā tad nāk velns pie gulētāja.
V. Juoņus, Pustiņa.

9738. Ja nakti guļ ar vaļēju mu-

ti, tad dabūn pļāpīgu dēla sievu,

jeb meitas vīru.

M. Zīlīte, Salaca.

9739. Kas salīcis guļ, tas ir

slims ar iekšām.

H. Skujiņš, Smiltene.

9740. Ja naktī cilvēks miegā
stipri iekliedzas, tad kur kāds

mirst.

J. Skara, Jaunpiebalga.

9741. Kad kāds cilvēks gulē-
dams pūš, tad tam būs drīz jā-
mirst.

P. Zeltiņa, Latgale.

9742. Dažs priekš nāves guļ
vienā gulēšanā. Kas uz sirds pusi
guļ, tas drīz mirs.

H. Skujiņš, Smiltene.

9743. Ja kads guļot tur muti

vaļā, tad tam ātri jāmirst.
A. Šķērē, Skaistkalne.

9744. Kurš cilvēks guļ uz mu-

tes, tas ātri mirs.

J. Zvaigzne, Rēzekne.

9745. Kad guļ uz mutes, tad mirst

nedabīgā nāvē.

Z. Pūtele, Sabile.
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9746. Ka cilvēks guļ ar seju uz le-

ju, tad viņš noslīks.

K. Steinbergs, Skrunda.

9747. Ja guļ uz mutes, tad tam

nāve slīkstot.

L. Reiteris, Lubāna.

9748. Kad uz mutes guļ, tad gu-

lētājam būs jānoslīkst.
P. Zeltiņa, Ikšķile.

9749. Ja guļ uz vēdera, tad tas

drīz slīkšot.
E. Abuce, Priekuļi.

9750. Cilvēks, kas nakti guļ uz

vēdera, tas slīkst.
A. Zibens, Rugāji.

9751. Ja kads aizvien augšpēdu

guļ, tad tas drīz mirs.

V. Līce, Līgatne.

9752. Ja uz mutes guļ, pūtina

muguru zārkā gulēšanai (ātri

mirst).
E. Laime, Tirza.

9753. Kas guļot krāc, tas mirs

vasarā un to ar vāģiem vedīs uz

kapsētu. Bet kas guļ klusi, tas

mirs ziemā un to vedīs uz kapsētu
ar ragavām.

K. Skujiņš, Smiltene.

9754. Ja guļot parasti krāc, tad

ar ratiem vedīs uz kapsētu.
A. Bērziņa, Aloja.

9755. Ja naktī guļot kads krāc,
tad viņš drīz mirs.

V. Bernava, Cēsis.

9756. Kad baznīcas laikā guļ,
tad groza velnam cepeti.

J. A. Jansons, Rāmuļi.

9757. Ja guļot rokas aizliek aiz

galvas, tad velns guļ virsū.

Z. Pūtele, Sabile.

9758. Kas pa miegam runa, tas

sarunājas ar velnu.

A. Šķere, Brukna.

9759. Guļot nedrīkst rokas likt

zem galvas, tad rādās slikti sapņi.
A. Sulcs, Krievijas pierobeža.

9760. Lai pamostos rītā nodo-

mātā stundā, tad vakarā guļoties

jāpiedauza ar kreisās kājas papē-
di tik reizes, kā iznāk skaitlis

(stundu), bet pēc tam vairs neru-

nāt.

A. Kurzemniece, Taurkalns.

9761. Ja grib no rīta agri pa-

mosties, tad gulēt ejot, vajaga ar

kāju piedauzīt pie gultas kājgaļa.
P. Zeltiņa, Rīga.

9762. Ja cilvēks nakti guļot kla-

bina zobus, tad viņš ātri mirs.

J. Jakans, Bebrene.

9763. Ja pa nakti runā, tad ru-

nātājam jāiesit ar kreisās kājas

pastalu pa muti, tad runāšana mi-

tēsies.
M. Macpāne, Alsunga.

9764. Ja kāds pa miegam staigā

apkārt, tad tam vajaga iesist trīs

reizes ar pastalu pa muti un tas

vairs nestaigās.
A. Šķere, Brukna.

9765. Ja naktī guļošam cilvē-

kam spiež kreisās kājas mazo

pirkstiņu, tad tas izstāsta pa mie-

gam savus noslēpumus.
M. Driņķe, Ranka.

9766. Ja gulošu cilvēku tur pie

kājas īkšķa un kaut ko prasa, tad

tas izstāsta visus noslēpumus.
A. Pidriks, Sauka.

9767. Lai butu smuks, tad ilgi

jāguļ.
H. Augstkalne, Ikšķile.
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9768. No gultas jākāpj laukā ar

labo kāju pa priekšu, tad visu die-

nu būs laba oma.

H. Jankovska, Rīga.

9769. Kad gulēt iet, tad bikses

neliek galvgalī, lai sapņi nemoka.

H. Skujiņš, Aumeisteri.

GULTA.

9770. Gulta, veca mēnesī taisīta,

ir no visiem kukaiņiem brīva.

J. Vilnītis, Jumurda.

9771. Gultas kājgalis nedrīkst

atrasties uz durvju pusi, jo tad pa

nakti pie gultas nāk dažādi gari.
[Sal. gulēšana.]

K. Corbiks, Tukums.

9772. Nevajaga gultu likt pie
sienas ar kājgali uz durvju pusi, jo
tad drīz jāmirst.

E. Jepe, Palsmane.

9773. Gultu nedrīkst likt ar

galvgali pret durvīm, jo tad gulē-

tājam drīz jāmirst.
A. Oše, Lubāna.

9774. Gultas galvgali nedrīkst

pret ziemeļiem griezt, tad pastarā
dienā nevarēs uzcelties.

P. Zeltiņa, Ikšķile.

9775. Salmi gultas maisos jābā-
žot vecā pilnā mēnesī, tad ātri ne-

sabirztot.
E. Aizpurve, Lubāna.

9776. Cisas jāliek gultā jeb jā-
bāž gultas maisos vecā mēnesī, lai

blusas neaug.
J. Rubenis, Ērgļi.

9777. Gultas maisiem cisas jā-
bāž veca mēneša pirmā piektdienā,

jo tad neaugot blusas.

L. Aizpurve, Lubāna.

9778. Gultas maisa salmi jabaž
vecā mēnesī, lai blusas neaug.

M. Klause, Jaunpiebalga.

9779. Ja jauna mēnesi baž gul-
tā salmus, tad blusas kož.

E. Zirnītis, Lubāna.

9780. Gultas maisā salmus vaja-

got bāzt vecā mēnesī, tad neaugot
blusas.

H. Lindberga, Veselauska.

9781. Tā meita, kas gultu taisa

no rīta puses, žigli izies pie vīra;

bet tā, kas uz vakara pusi taisa,

paliks par vecu meitu.

H. Skujiņš, Smiltene.

9782. Kad meitām pataisa jau-
nu gultu, kurš puisis tad pirmais

iegulstoties tai gultā, tam esot jā-
dod (butele) degvīns.

J. Daizis, Nīca.

9783. Ka gulta, uz kūris tu gul,
salauž un tu prokrissi caur, tod

itei pīzīmēj, ka tu dreiži pamessi
sovu sātu un ilgi nabvusi atpakaļ.

V. Podis, Rēzekne.

9784. Ja guļot čīkst gulta, tad

gulētājam būs jāmaina dzīves

vieta.

M. Klīpa, Spare.

9785. Kad gulta brīkšķ, tad gul-
tā gulētājam sagaidāma nāve.

E. Poriete, Lubāna.

9786. Kad gulta lūst, tad tās gu-

lētājs drīz mirs.

V. Līce, Līgatne.

9787. Rītā no gultas nevajag iz-

kāpt ar labo kāju, tad visu dienu

ir sagaidāmas neveiksmes. [Sal.

gulēšana, kājas.]
V. Greble, Kalnamuiža, Valkas apr.
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9788. No gultas ceļoties, ir jā-

kāpj ar labo kāju, bet ja izkāpj ar

kreiso, tad visu dienu nekas neiz-

dodas.

P. Š., Rauna.

9789. Ja no rīta no gultas iz-

kāpj ar kreiso kāju, tad dienā ies

labi. Ja ar labo — slikti.

E. Reinbacha, Vecpiebalga.

9790. Lai dienā klātos labi, rītā

no gultas kāpjot, pirmā jāizceļ la-

bā kāja.
K. Corbiks, Jelgava.

9791. Rītos ja no gultas izkāpj
ar kreiso kāju, tad tāds cilvēks

esot visu dienu dusmīgs.
T. Dzintarkalns, Talsi.

9792. Gulēt ejot nedrīkst kāpt
ar kreiso kāju gultā, jo tad velni

rādās.

T. Dzintarkalns, Talsi.

9793. Kad ar kreiso kāju gultā
kāpj, tad tai naktī redz sliktus

sapņus, bet kad ar labo rītā no

gultas ārā kāpj, tad tai dienā sa-

skaistas.

Z. Lancmanis, Lejasciems.

9794. Ja vīrs pirmo nakti ar sa-

vu sievu guļ īsā gultā, tad viņam
paliks pliks pakausis.

K. Jansons, Plāņi.

9795. Gulta ēst ir grēks; tikai

slimnieks var ēst gultā.
P. Š., Rauna. K. Jansons, Smiltene.

9796. Kas gulta ēd, tas velnam

ēd.

K. Jansons, Plāņi.

9797. Uz gultas sēdot nedrīkst

ēst, tad naktī velns dīda.

A. Aizsils, Lubāna.

9798. Gulta ēdot no maizes

druskām aug blusas.

K. Jansons, Plāņi.

9799. Kad gulēt ejot piesit trīs

reizes pie gultas kājas un piesauc
kādu vārdu, tad par to cilvēku

nakti sapņo.

K. Corbiks, Kroņa-Vircava.

9800. Salmus, ko izpurinot no

gultas maisa, nedrīkstot kaisīt cū-

kas midzenī, jo tad cūka savus si-

vēnus noguļot.
E. Aizpurve, Lubāna.

9801. Cisu maisu nevar cūkām

un aitām purināt, tad viņas savus

bērnus noguļ.
E. Vīksne, Vecpiebalga.

GULTA SAPNĪ.

9802. Kad pa sapņiem guļ labā

mīkstā vietā (gultā), tad iemanto

labu dzīvošanu.

Aronu Matīss, Bērzaune.

9803. Kad sapnī redz, ka gulta
salūst vai saplīst, tad viens gulē-

tājs nomirs.
Aronu Matīss, Bērzaune.

9804. Ja sapnī redz istabu ar

daudz gultām, tad būs nepatik-
šanas ar sievietēm.

M. Zaube, Rīga.

GULTĀ MĪŠANA.

9805. Kas paspārnē miez, tam

bērni miez gultā.
K. Poga, Penkule.

9806. Kas gultā miez, tam trīs

reizas jāmiez uz krustceļiem, tad

tas tiks vaļā no tās nelaimes.

F. Brīvzemnieks, 1881. IV, 197.

9807. Ja bērns miez gultā, tad

tas jāuzliek uz sliekšņa un ar pa-

saini (spaiņa vangu) jāper un jā-

velk pār slieksni.
V. Kancāns, Asare.
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9808. Ja bērns miez gultā, tad

viņš jāper ar spaiņa valgiem, vai

arī viņam jāiedod deviņas saber-

ztas lapas no slaukāmās slotas.

V. Spandegs, Pociems.

9809. Ja sieva miez gulta, tad

vajaga pērt ar spaiņa valgu.

J. Širmanas, Vilzeni.

9810. Ja bērns ilgi vietā slapina,
tad, lai no tā atradinātu, jānoņem

spainim linu saite un ar to jāper
naktī tai brīdī, kad miez.

Fr. Vāvere, Alūksne.

9811. Kas gultā miezn, tas jāuz-
velk uz sliekšņa un deviņas reizes

ar ūdens spaiņa valgu tam jāsit

pa pakaļu.
K. Jansons, Latgale.

9812. Ja bērns miez gultā, tad

tas jāper ar spaiņa valgu, lai taptu
vesels.

F. Brīvzemnieks, 188LIV, 197.

9813. Ja bērns čurā gultā, tad

viņu vajagot ar spaiņa valgu no-

pērt.
T. Cimdiņa, Ķoņi.

9814. Kas gulta miezn, tas gu-

ļot jāper ar nesamā spaiņa valgu.
K. Jansons, Plāņi.

9815. Lieli bērni, kas vēl gultā

miez, jāper uz durvju sliekšņa ar

spaiņa pasaini.
K. Miļnus, Zeime.

9816. Kad bērns gultā miezn,
tad viņš jāuzvelk šķērsu uz durvju
sliekšņa, jāsit tam trīs reiz pa pa-
kaļu ar pirts vai krāsns slaukāmo

slotu, kura tad jāiemet ugunī.
K. Jansons, Plāņi.

9817. Bērni, kas gultā miez, jā-
dod nabagam ar spaiņa pasaini

pie akas pērt.
K. Miļnus, Zeime.

9818. Ja vecāks bērns vēl miez

gultā, tad jānodedzina žagars un

ar to vēl gulošais bērns jāper.
K. Miļnus, Zeime.

9819. Ja bērns miez gultā, tad

viņš jāper ar degošu vēja rīksti

(vēja slotu).

R. Straudovskis, Lielplatone.

9820. Ja kads mīznī vieta, tad

tas jānoper ar bērza vēja slotiņu.

O. Darbiņš, Birži.

9821. Ja mazi bērni miezn gul-
tā, tad tos vajaga pērt ar vēja
slotu.

A. Salmans, Balvi.

9822. Ja bērns naktī iemīzis

gultā, tad viņš jāper ar paegļiem
un spaiņa valgu, — uz priekšu
vairs tā nedarīs.

J. A. Jansons, Salaca.

9823. Kas gulta miezn, tad tam,

kas guļot miezn, sit ar pirts slotu.

K. Jansons, Gatarta.

9824. Kas gultā miezn, tam, ci-

tiem nezinot, jāiemiezn žīda vāģu
rata rumbā, vai veca mieta cauru-

mā, kur tad virsū jāuzliek trīs ak-

mentiņi.
K. Jansons, Plāņi.

9825. Bērns jeb pieaudzis, kas

mieznot gultā, tam jāuzmeklē vecs

miets, jāizvelk tas, jāiemiezn mie-

ta caurumā un jāuzliek miets vir-

sū, tad gultā mīšana vairāk neat-

kārtojoties.
J. Jansons, Plāņi.
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9826. Kas gulta miezn, tam cū-

ku migā jāiemiezn.
K. Jansons, Plāņi.

9827. Ja kādam ir tāda kaite,

ka gultā jāmiez, tad vajaga noiet

uz kādu tiltu un uzmeklēt, kur ir

izsprādzis zars. Tur jāmiez trīs rei-

zes caur to cauri, tad vairs nav no

tās reizes gultā jāmiez.
J. Banazis, Nīca.

9828. Ja kāds miez gultā, tad

viņam jāiemiez tikko izraktā ka-

pā, ka neviens neredz, kad racēji
ir aizgājuši un vēl zārks tur nav

ielaists.

K. Bika, Gaujiena.

9829. Kad zēns nakti miezn

gultā, tad vajaga aizvest to uz ka-

piem, lai jaunizraktā dobē iemiezn

un iemet naudu, tad mīšana mi-

tēsies.

J. Apsalons, Sērpils.

9830. Kas gultā miezn, tam ce-

turtdienas vakarā pēc saules no-

iešanas jāiet uz kapsētu, jāiemet
tur kādā jaunā tukšā kapā trīs

saujas smilšu un jāskrien uz māju
neskatoties atpakaļ.

K. Jansons, Plāņi.

9831. Kas gulta miezn, tam ar

kapsētas smiltīm jāmazgājas.

K. Jansons, Plāņi.

9832. Puikam, kas gultā miezn,

jādod āža mīzali; bet meitenei ka-

zas mīzali.

K. Jansons, Plāņi.

9833. Kas gultā miezn, tam jā-
dod zivs, kura ir kādas citas zivs

vēderā bijusi (ierīta).
K. Jansons, Plāņi.

9834. Ja bērni miez gulta, tad

vajaga noķert līdaku, kura ir no-

rijusi kādu zivtiņu. Šo zivtiņu va-

jaga izņemt no līdakas vēdera, sa-

grauzdēt un likt bērnam to apēst,
tad viņš kļūs vesels.

J. Širmanis, Vilzēni.

9835. Kas gultā miezn, tam ne-

zinot jāiedod apēst kuiļa jeb cūkas

dzimuma orgānu ārējā daļa.
K. Jansons, Plāņi.

9836. Kas gultā miez, tam jāie-
dod par pulveri sadedzināts cūkas

pūslis.
S. Gūberts, 1688.

9837. Ja kas miez gultā, tad jā-

ņem cūkas pūslis, vislabāk no trīs

dienas veca sivēna, jāizvāra jeb jā-
izkaltē un tad jāiedod slimajam,
lai tā kaite beigtos.

F. Brīvzemnieks, 1881. IV, 197.

9838. Kas gulta miezn, tam ne-

zinot jāiedod sagrauzdēta žurka.

K. Jansons, Plāņi.

9839. Ja bērns mīznī vietā, tad

bērnam jāēd desu galiņi, kurus

pie cepšanas aizsien ar diegu.
V. Miķelāns, Asare.

9840. Kas gultā miezn, tam 9

vistu ķoļu (zvirgzdu māgas) plāk-
sterus iedod pulverī.

K. Jansons, Plāņi.

9841. Ja čurā gultā, tad vajag

ieliet gultā aukstu ūdeni, tad vairs

nečurās.
T. Cimdiņa, Ķoņi.

9842. Bērni, kas vecāki gados

vēl gultā miez, jākūpina garaiņos,

kad ogles dzēš.

K. Miļnus, Žeime.

9843. Kas gultu piemīzis, tam

otrā rītā jāēdot bieza putra.

J. Jansons, Plāņi.



GUĻA.

9844. Par guļām sauca lipīgas

slimības, kā karstuma guļu (tīfu),
vēdera guļu (dizentērija) un citas.

Guļas arī esot staigājušas apkārt

tāpat kā citas slimības. Guļu laikos

kvēpējuši istabu, dedzinot tur

ļaunuma zāles, perkšuma zāles,

matus, ķiplokus, v. t. t. Guļa kād-

reiz piegājusi pie tā izkvēpinātas
istabas loga un sacījusi: ~Vai kā

tur pieķēzīts, tur nevar ne deguna
bāzt iekšā."

J. Rubenis, Ērgļi.

GURĶI.

9845. Gurķus sej priekš septītā

maija.
A. Zvejniece, Piebalga.

9846. Ja gurķus stāda vecā mē-

nesī, tad tie ienākas, bet ja jaunā,
tad zied vien.

K. Corbiks, Līvbērze.

9847. Gurķi jāsēj pilnā mēnesī,

tad viņi zied un nogatavojas; ja

sēj tukšā mēnesī, tad gurķi neiz-

aug un zied līdz rudenim.

J. Bikša, Daugmale.

9848. Gurķi jasej veca jeb pil-
nā mēnesī, tad būs daudz gurķu.

P. Dzilna, Lubāna.

9849. Mazie gurķīši stādami ve-

cā laikā, jo citādi ziedi ir tukši.

J. Pamplis, Garoza.

9850. Gurķus vaigot stādīt vīrie-

šam, tad tie izaugot resnāki un

lielāki.

T. Ziemele, Smiltene.

9851. Lai ogurčim nabvutu tuk-

šu zīdu, sastdīnas vokorā veirītis,
īdams uz pierti, lai apvalk ar bik-

sēm apleik ap grādom.

L. Švandere, Mērdzene.

9852. Ja sējot gurķus, iet ga-

rām vīrietis, tad būs laba raža.

A. Podniece, Tome.

9853. Kad gurķi zied, tad nav

brīv meitām dziedāt.

N. Freidenfelds, Talsi.

9854. Kamēr gurķi ziedēja, tik-

mēr nedrīkstēja dziedāt, tad gur-

ķi neaugot.
Skolnieki, Limbaži.

9855. Ja grib, lai augtu labi

gurķi, tad jānoplūc gurķu ziedi un

jāizkaisa pa ceļu, lai braucēji sa-

brauc.

G. Pols, Bauska.

9856. Kod ogurčim doudz tuk-

šu zīdu, vajag sastdīnas vokorā īt

vīnam ar izkapti un it kai pļaut
zīdus. Utrs īt nu muguras un pro-

sa: „Kū pļaun?" Pvrmais atbild:

~Pūstūs zīdus. Es izpļaušu, vairs

nobvus." Tī vuordi juosoka trīs

reizes.

L. Švandere, Mērdzene

9857. Gurķi jasej mierīga laika,

tad būs maz vēja ziedu.

L. Latkovskis, Varakļāni.

9858. Gurķi jādēsta Urbāna die-

nā, tad tie labi padodas.
E. Rotmane, Jaunauce.

9859. Lai gurķi labi padotos, tie

jāsēj Urbāna dienā.

J. Andriņš, Taurkalns.

9860. Ja kāds pārkāpj gurķu
dobei pāri, tad tur gurķi vairs lā-

gā neaug.
L. konv. vārdnīca, 15530.
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GURNI.

9861. Ja gurni niez, tad tas da-

būšot pērienu.
J. Streņģis, Nīca.

9862. Kad niez gurni, tad rīta

dabūs pērienu.
K. Lielozols, Nīca.

ĢERTRŪDES DIENA.

L Ģertrūdes dienas sa-

kars ar visādiem kukai-

ņiem, tārpiem, zvirbu-

ļiem, pelēm, lāčiem un

vilkiem.

9863. Ģērdas un Bindas jeb ma-

tiņu dienu sauc par kustoņu die-

nām; kas tās nesvētī, tam kustoņi
noēdīšot tīruma un dārza augļus.

K. Šilings, 1832. g., Tirza.

9864. Ģertrūdes dienā nevarot

neko stādīt, tad kukaiņi visu noē-

dot.

A. Gulbe, Burtnieki.

9865. Tanī dienā, kad iekrīt Ģē-

drūtes diena, nedrīkst nekā stā-

dīt, lai kukaiņi dārzājus neēd.

K. Biša, Vijciems.

9866. Ģedrūtes dienās (piem.,

ja Ģedrūte pirmdien, tad visas

pirmdienas ir Ģ. dienas) neko ne-

drīkst stādīt, tad visu tārpi apēd,

jo tanīs dienās čūskas pamostas.

M. Bukava, Valmiera.

9867. 17. marta dienu sauc Apu-
kalnā un Jaunrozē par Ģērdaci

un par kustoņu dienu. Šai dienā

visi kustoņi ceļoties augšā, kuri bi-

ja sastinguši ziemas miegā. Tautā

šur tur vēl šo baltu dienu domā,
ka līdz šai dienai neviens kustonis

nepamostoties no sava ziemas

miega, lai būtu cik silts laiks bū-

dams. Šo dienu visi tādi kustoņi
gaidīt gaidot, lai pamostos. Šai

dienā sākot parādīties bites ārpus

tropa, skudres ārpus pūļa, lācis

beidzot savu ķepu zīst, kāpdamies

augšā no savas migas.

D. Ozoliņš, Jaunroze.

9868. Ģertrūde pamodinot pa
ziemu snaudošos kustoņus, un ko

viņa neiespējot, to pamodinot vi-

ņas biedrs, sirmais, bet spēcīgais
Benedikts. Tas apgriežot pat stipro
lāci uz otriem sāniem.

Balss, 1886, 18.

9869. Ģērdacī ēkās nevelējoties,

jo tad labajiem kustoņiem galvas
sasitot, kad visi augšā ceļoties.

K. Ozoliņa, Jaunroze.

9870. Ja Ģērdacī laukā velējo-

ties, tad sadauzot galvas visiem

ļauniem kustoņiem: odiem, mu-

šām v. c.

P. Jurģis jun., Jaunroze.

9871. Kad Ģērdača rītā deviņas
reizes dzirnavas riņķī griež, tad

ļauniem kukaiņiem samaļ galvas.
K. Rozenbergs, Jaunroze.

9872. Ģērdača rītā vajagot mak-

šķerēm skaistas griezt, tad ar to

makšķerējot zivis labi ķeroties.
K. Rozenbergs, Jaunroze.

9873. Ģertrūdes diena priekš
saules jāiet art, tad kurmju nebūs.

A. Bulēne, Rīga.

9874. Gertrūdes dienas rītā

priekš saules lēkšanas jāaizdzen
visi zvirbuļi no mājas prom, tad

zvirbuļi neknābj graudus no kaņe-

pēm ārā.

A. Bulle, Burtnieki.

9875. Kas Ģērdača rīta ilgi gu-

ļot, tam lācis savu miegu atdodot.

F. Kraujš, Jaunroze.
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9876. Kas Ģērdacī galvu sukā-

jot, to lācis saplēšot.

T. Lode, Jaunroze.

9877. Kad Ģērdacī villu vērpjot,
tad vasarā vilki aitas kožot.

T. Lode, Jaunroze.

9878. Ģertrūdes dienā jeb Ģēr-
dā (17. martā) nedrīkst vilnu

vērpt; ja to dara, tad vilki aitas

kož.

Aizkracnieks, Tirza.

9879. Ģerdrūtes dienā nedrīkst

vīt auklu un visādus valgus, tad

tanī vasarā redz pulka tārpu.

K. Bika, Gaujiena.

9880. Ja Ģertrūdes diena šuj,
tad vasaru kurmji izraks dārzu.

K. Bruņinieks, Sēme.

11. Ģertrūdes dienas sa-

kars ar mušām.

9881. Ģertrūdes dienā priekš
saules istaba tīri jāizslauka, tad

mājā nenāk mušas. Nav brīvu no

meža nekā mājās vest, citādi mā-

jās nāk čūskas.

E. Gaile, Trikāta un Rūjiena.

9882. Ģertrūdes dienā jānoslau-
ka kūts griesti un sienas, lai mu-

šas neaug. [Sal. mušas.]

V. Spandegs, Pociems.

9883. Ģertrūdes dienā agri no

rīta jāiet kūtij griestus slaucīt, lai

vasarā govīm mušas nekož.

A. Upmane, Jaungulbene.

9884. Ģedrūtē vajaga priekš sau-

les lēkšanas noslaucīt kūtij gries-
tus un sienas, bet mēslus nest un

pārbērt pāri robežai. Uz māju nā-

kot neskatīties atpakaļ, tad vasaru

kūtī nav mušu.

E. Auziņa, Liepa.

9885. Ģēdurtas rītā priekš sau-

les jāizslauka istaba un mēsli jā-
aiznes uz nāburgu robežu, lai va-

saru mušas nav istabā.

K. Corbiks, Burtnieki.

9886. Ģetrūdes dienā (17. mar-

tā) vajag izslaucīt istabas un no-

slaucīt griestus un vajag slaucīt

pa durvīm ārā, tad vasarā nebūs

mušu.

V. Rozīte, Umurga.

9887. Ģērdas dienas rītā priekš
saules uzlēkšanas jānoslauka kūts

griesti un mēsli jāaiznes uz krust-

ceļu, jāsviež pār plecu un jāsaka:
~Tiš, mūsas, uz nāburgiem!"

K. Jansons, Skulte.

9888. Kas grib, lai mušas mājā
nedzīvo, jeb ja grib daudz mušu

iznīcināt, tad vajaga Ģērdača rītā

priekš saules lēkšanas mušas malt

uz roku dzirnavām. Vienam jā-

griež dzirnavas trīs reiz riņķī, lai

labi rūc, un otram, aiz aiztaisītām

durvīm stāvot, jāprasa: „Ko tu tur

mal?" Dzirnavu griezējam jāat-
bild: „Mušas maļu." Aiz durvīm

stāvošais atkal saka: „Mal, mal, ka

vari samalt!" Tā tas darāms trīs

reizes no vietas, tad tai gadā ne-

viena muša mājā nedzīvos.

K. Saliņš, Jaunroze.

9889. Ģērdača rītā esot mušas

jāsamaļ, tad viņas tai gadā ēdienā

nekrītot.

E. Cikuse, Jaunroze.

9890. Agri no rīta jāizslauka

mūsas no istabām un kūtīm, vaka-

rā jāgrūž piestā un trīs reiz ap

istabu skrienot jāvaicā: „Māsiņ,
ko tu grūd?" Jāatbild: „Mūsas

grūžu."
J. E., 1889, Valmiera.
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9891. Ģertrūdes dienā no ista-

bas un kūtīm rītā agri mušas jā-
izslauka. Vakarā tās jāgrūž piestā
un trīs reiz ap istabu skrienot jā-

„Māsiņ, ko tu tur grūd?"
Jāatbild: „Mušas grūžu."

E., Valmiera.

9892. Vērpt šai dienā nedrīkst;

ja vērpj, tad vasarā no mušām ne-

var glābties. Arī slotas un grozus

nedrīkst istabā turēt.

J. E., 1889., Valmiera.

9893. Ģērdas dienā no ēku gries-
tiem jāsaslauka mēsli, kuri priekš
saules jāaiznes par 3 māju robe-

žām, lai vasarā mūsu nebūtu.

K. Jansons, Plāņi.

111. Ģertrūdes dienas

sakars ar utīm un

blusām.

9894. Ģērdača rītā priekš gais-

mas jāizslauka istaba, tad blusas

neaugot.
E. Cikuse, Jaunroze.

9895. Ģertrūdes vai Māras die-

nas rītā pirms saules lēkšanas va-

jag slaucīt griestus, tad neaugs

blusas un mušas.
A. Bulle, Burtnieki.

9896. Kad Ģerdaci galvu sukā-

jot, tad galvā augot daudz vutu

(utu).
K. Jurģis, Jaunroze.

IV. Ģertrūdes dienas

sakars ar bitēm.

9897. Bitinieks Ģērdacī nedod

nemaz bišu no dārza laukā, ne arī

kādu pie bitēm piederīgu, vajadzī-

gu rīku no mājas projām, jo citādi

visas bites aizejot tam līdz, kam

viņas dotas. Devējam pašam bites

nemaz vairs nevairojoties.

P. Jurģis sen., Jaunroze.

9898. Ģērdacī bitenieki nelaiž

neviena sveša bišu dārzā, jo citādi

viņam laime pārejot svešinieku ro-

kās.

P. Jurģis sen., Jaunroze.

9899. Kad Ģērdacī bites veduši

mājā, tad tās ļoti vairojušās.
L Blums, Jaunroze.

9900. Kad Ģērdacī, kustoņu die-

nā, bites dārzā pārceļot no vienas

vietas otrā, tad tanī kokā nākot

garais putns iekšā dzīvot.

P. Jurģis sen., Jaunroze.

V. Ģertrūdes dienas sa-

kars ar čūskām.

9901. Ģērdacī nevajagot ne no

lauka, ne no meža malku vai ža-

garus mājā vest, tad čūskas nākot

mājā.
T. Lode, Jaunroze. R. Bēr-

ziņš, Lieliecava.

9902. Ģertrūdes dienā no meža

nevar vest žagarus mājā, jo līdzi

var ievest čūskas.
A. Mencis, Puikule.

9903. Ģertrūdes dienā nedrīkst

no meža pārvest kārtis jeb malku,

tad čūskas lien mājā.
V. Spandegs, Pociems.

9904. No lauka nekas neesot

mājā jāved ne jānes, lai čūskas

mājā nenākot.
J. Bitaka, Litene.

9905. Ja Jēdurtas dienā nes no

meža mājās kādu koku, tad vasaru

čūskas nāk mājās.

K. Corbiks, Burtnieki.

9906. Ģedrūtes dienā un gavēņa

piektdienās nevar nekādukoku no

meža mājā vest, tad vasarā nāk

čūskas mājā.
P. Zeltiņa, Ikšķile.
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9907. Ģēdrūtes dienā nedrīkst

Žagarus mājās vest, lai čūskas mā-

jās nenāk; ja kāds šo likumu pār-

kāpis, tad tam jāņem viens žagars

pie galotnes un jāvelk atpakaļ (ač-

gārni) uz mežu, tad čūskas vairs

mājās nenāk.

V. Biša, Vijciems.

9908. Ģertrūdes dienā, kad visi

zvēri un kukaiņi pamostas, ne-

drīkst neko mājās nest, tad sanes

līdzi čūskas un visādus mūdžus.

A. Aizsils, Kārķi.

9909. Lai nenāktu dažādi rāpuļi

mājā, tad Ģertrūdes dienā nav ne-

suši neko no meža mājā.

E. Krastiņa, Naukšēni.

9910. Kad Ģērdacī ved žagarus

no meža uz druvām, tad tanīs

iemetoties garais putns. Turpretim

ja Ģērdacī tukšuma jeb pūļa vējš

pūšot, tad varot droši žagarus, ko-

kus, malku vadāt, tad čūskas ne-

metoties.

P. Jurģis sen., Jaunroze.

9911. Ģertrūde un Bendiks ir

čūsku dienas.

H. Skujiņš, Aumeisteri.

9912. Ģertrūdes dienā nedrīkst

nekā nest no meža mājā, citādi

čūskas nāk mājās.
A. Bulle, Burtnieki.

9913. Ģertrūdes dienā nedrīkst

kokus mājā vest, jo tad čūskas

mājā nākot.

M. Smeilis, Galgauska.

9914. Ģērdacī nevarot rīkstes

mājā nest un pagalmā nosviest, ci-

tādi vasarā tai vietā nākot čūska.

Ja neviens cilvēks neredzot, ka to

nosviežot, tad vēl neesot nekāda

vaina; bet tiklīdz ko kāds redzot

un vēl turklāt sakot: „Nu tu nes

šodien rīksti mājā", tad tai vietā,

kur rīkste nosviesta, visādā ziņā
nākot čūska un rādoties cilvēkam.

P. Jurģis jun., Jaunroze.

9915. Ja Ģērdacī iet sērst ar

vēzu rokā un to atstāj ciemā, tad

tur to gadu nākot čūskas mājā un

dzīvojot.
K. Saliņš, Jaunroze.

9916. Ģertrūtes dienā, kad visi

kustoņi atmostas, nav jāslauka is-

taba, citādi čūskas nāk mājā.
A. L.-Puškaitis.

9917. Ja Ģērdacī nones kur kar-

tupeļus, tad tai gadā tur čūskas

nākot.

K. Saliņš, Jaunroze.

9918. Ģerduta vajaga cūkas ga-

ļu ēst, tad tai gadā čūskas nerādās.

K. Biša, Vijciems.

9919. Ģerda cūkgaļa jaed, lai

vasaru čūsku neredz.

K. Jansons, Plāņi.

9920. Ģertrūdes dienā priekš
saules lēkšanas ēda kāpostus ar

cūku gaļu, lai vasarā čūskas nere-

dzētu.

M. Rožukalns, Dikļi. M. V. 1891., 33.

9921. Lai čūskas nenāktu mājā,
tad Ģertrūdes dienā nav ēduši ne

siļķes, ne reņģes.
E. Krastiņa, Naukšēni.

9922. Kad Ģerdaci ar velekni

rīkojoties, tad čūskas nākot mājā.
P. Blums, Jaunroze.

9923. Kad Ģērdacī nākot kads

no otras mājas dziju tīt, tad nākot

čūska mājā.
P. Jurģis sen., Jaunroze.
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9924. Ģērdacī dzijas nevajagot

nepavisam tīt, jo tad vasarā čūskas

tinoties kā dzijas pavedieni kamolī

ap kājām.
I. Blums, Jaunroze.

9925. Kad Ģērdacī auklas vijot,
tad tanī gadā pulka čūsku redzot.

T. Lode, Jaunroze.

9926. Ja negrib redzēt nevienas

čūskas, tad Ģērdača rītā vajagot
neēdušam priekš saules lēkšanas

laukā iet un trīs reiz sacīt: „Vai

vilks, kā man cūkas gaļas gribas!"
tad tai gadā varot pat čūsku pe-

rēklī gulties un tomēr nevienas ne-

redzot; bet kas pēc viņa nākot,
tam tūliņ esot čūskas priekšā.

K. Laicens, Jaunroze.

VI. Ģertrūdes dienas

sakars ar govīm.

9927. Ģerdrūtes dienā govis ne-

dzirda, bet ēdina tikai ar sausu

barību.

P. Dreimanis, 1889., Krustpils.

VII. Ģertrūdes dienas

sakars ar cukam.

9928. Ģertrūdes dienā cūkas

priekš saules jādzen ārā, lai va-

sarā būtu modrīgas.
J. E., 1889., Valmiera.

VIII. Ģertrūdes dienas

sakars ar kāpos-
tiem.

9929. Tanī nedēļas dienā, kurā

bijusi Ģertrūtes diena, nedrīkst kā-

postus ne ēst, nedz stādīt, citādi

tos vasarā ēd kukaiņi un tārpi.
J. E., 1889., Valmiera.

9930. Dienā, kurā tai gadā bi-

jusi Ģertrūdes diena, nedrīkst stā-

dīt kāpostus, jo tad spradži apēd.

L. Rone, Ikšķile.

9931. Ģērdacī nedrīkstot kāpos-
tus cilāt, jo tad vasarā tiem uz-

metoties spradži un citi kukaiņi.
J. Saliņa, Jaunroze.

9932. Ģērdacī nevarot kāpostus
ēst, jo tad tiem neesot nekādas

svētības.

P. Blums, Jaunroze.

9933. Kad Ģērdacī kāpostus vā-

ra vai ēd, tad vasarā tie neizdo-

doties: vai nu viņus tārpi apēd jeb
tie ar pelniem apmetas.

K. Jurģis, Jaunroze.

9934. Ģertrūdes dienā nedrīkst

kāpostus ne ēst, ne vārīt, ne pat

cilāt, citādi vasarā kukaiņi apēdīs

kāpostus.
L. konv. vārdnīca, 15507.

9935. Ģērdacī vajaga priekš sau-

les lēkšanas pelnus ņemt un tos

vasarai noglabāt, ko uz kāpostiem
un citiem stādiem sēt, tad nākamā

vasarā uz tiem nobeidzas visi kus-

toņi un pēc tam arī neviens uz

tiem nemetas.

K. Saliņš, Jaunroze.

9936. Ģertrūdē jāslaukot istaba

un mēsli jāsviežot uz kāpostu dār-

za, tad kukaiņi neēdot kāpostus.
H. Skujiņš, Smiltene.

9937. Ģēdurta turēta par kāpos-
tu dienu.

J. Ansbergs, Ēvele.

9938. Kustoņu dienā (17. martā)
vistas neesot jābaro, tad tās kā-

postus nekašot.
J. Bitaka, Litene.

IX. Ģertrūdes dienas

sakars ar sēšanu.

9939. Ģertrūdes dienā nedrīkst

neko stādīt jeb sēt, jo tad druvu

ēdot kukaiņi.
K. Krastiņš, Koknese.



602 Ģertrūdes diena — Ģērbšanās

9940. Tai nedēļas dienā, kad

Ģedrūte iekrīt, nedrīkst pavasari
nekā ne sēt, ne stādīt, jo tad peles
zemi alo un kāpostus un kartupe-

ļus tārpi ēd.
P. Zeltiņa, Ikšķile.

9941. Ja Ģedrūtes diena neiekrīt

svētdienā, tad tā nedēļas diena,

kurā iekrīt Ģertrūde, jāievēro la-

bības un dārzāju sēšanai, tad labi

aug. [Sal. sarma.]
P. Zeltiņa, Ikšķile.

9942. Kāposti, zirņi un pupas

neizdodas, ja tos stāda vai sēj ar

to vēju, kas Ģērdacī pūtis.
P. Blums, Jaunroze.

9943. Ģedrudes dienas aukstie

vēji vēsta vispār aukstus vējus.
A. Bērziņa, Aloja.

9944. Nevajagot arī pavasarī ar

to vēju linus sēt, kas pūtis Ģērdacī.
F. Kraujš, Jaunroze.

ĢĒRBŠANĀS.

9945. Ja no rīta drēbēm uzvelk

kreiso pusi, tad tanī dienā dabūs

dzert. [Sal. drēbes.]

M. Šķipsna, Gulbene.

9946. Ja kādam drēbes gabalam
padodas uzvilkt kreiso pusi uz

āru — drīzumā sagaidāma branga
iemešana.

V. Putra, Kalsnava.

9947. Ja nejauši apģērbj apģēr-
bam kreiso pusi, tad gaidāma ie-

dzeršana.

T. Rigerte, Brunava.

9948. Ja drēbēm uzvelk kreiso

pusi, tad gaidāmas kādas viesības.

A. Braka, Meirani.

9949. Ja kādu drēbes gabalu uz-

velk netīšām uz kreiso pusi, tad

tanī dienā labi ies.

E. Reinbacha, Vecpiebalga.

9950. Ja ģērbjoties apvelk ap-

ģērba kreiso pusi, tas nozīmē labu

laimi.

T. Java, Palsmane.

9951. Ja drēbes uzvelk otrādi,

tad maziem bērniem būs žagari.
E. Zirnītis, Lubāna.

9952. Ja bērns uzvelk biksītes

kreisā pusē, tad viņš dabūs pē-
rienu.

A. Mūrniece, Cēsis.

9953. Ja uzvelk kreisā pusē kā-

du drēbes gabalu, tad gaidāma ne-

laime.

M. Ķimene, Mazsalaca.

9954. Ja no rīta ģērbjoties uz-

velk kādu drēbes gabalu kreisā

pusē, tad tanī dienā sagaidāma ne-

laime.

M. Breikša, Līgatne.

9955. Ja kreklu uzvelk ačgārni:

priekšpusi uz mugurpusi, tad tajā
dienā notikšot nelaime.

Z. Grīnberga, Sigulda.

9956. Ja kāds ačgārni uzvelk

kādu drēbes gabalu mugurā, tas

dabūs dzert brandavīnu jeb citu

stipru dzērienu.

K. Bika, Gaujiena.

9957. Kad apģērbam uzģērbjas
kreisā puse, tad tanī dienā pie-
dzeras.

Z. Prauliņš, Aumeisteri.

9958. Ja drebēs otrādi apvelkas,
tad tas ir uz dzeršanu.

P. Š., Rauna. P. Zeltiņa. Ikšķile.
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9959. Ja no rīta kāds uzvelk

kādu uzvalka gabalu uz ļauno pu-

si, tad tanī dienā viņš piedzersies.
A. Skuja, Vestiena.

9960. Ja jakai apvelk kreiso pu-

si, tad ceļā dabūn piedzerties.
K. Corbiks, Ezere.

9961. Ja drēbes uzvelk uz krei-

so pusi, tad būs iedzeršana.

M. Hermakile, Raņķi.

9962. Ja kādam apģērba gaba-
lam uzvelk kreiso pusi, tad pie-
dzersies.

A. Berķe, Mētriena.

9963. Ja kādam apģērba gaba-
lam apgriežas otra puse, tad pare-

dzama iedzeršana.

J. Nīdere, Alsviķi.

9964. Kod meita apvilks sūkni

uz keiruos pusis, vai puiss na tū

pūgu aizmat, itei pīzīmēj, ka tū

dīnu dziers brandīni vai olu un

bvus cīši pīdzērs, un taipot vel

bvus lela napatikšona.

V. Podis, Rēzekne.

9965. Ja gadās no rīta uzģērbt
kādu apģērba gabalu ačgārni, tad

tajā dienā dabūs piedzerties (vīrie-

tis) jeb kāda ķibele notiks (sie-

vietei).
Z. Bergmanis, Aizupe.

9966. Ja velkot svārkus uzvelk

aiz pārskatīšanās kreiso pusi, tad

tai dienā iet ļoti jautri.
E. Rotmane, Jaunauce.

9967. Ja svārkus netīšam apvelk
otrādi, tad tas uz nelaimi.

E. Zirnītis, Lubāna.

9968. Ja drēbes apvelk uz kreiso

pusi, tad būs jautri piedzīvojumi.

L. Zvaigzne, Gaujiena.

9969. Ja svārki uz kreisoNpusi
uzvelkas, tad būs jāiet kaut lfr»

godībās. /"

A. Zandere, Dole.

9970. Ja uz ciemu taisoties uz-

lokās apģērbs — ciemā ļevi godi-
nās.

Z. Biša, Rīga.

9971. Ja ģērbdamies apģērba ga-

balu apvelk ofcradi (piem. kreklu),
tad nevajag otrreiz pārvilkt, jo tad

būs laime.

T. Dzintarkalns, Talsi.

9972. Ja ģērbjoties kādam ap-

ģērba gabalam uzvelkas kreisā pu-

se, ies labi.

I. Dzilna, Lubāna.

9973. Ja apvelk ģērbjoties kādu

drēbes gabalu uz kreiso pusi, —

laime gaidāma.
J. A. Jansons.

9974. Ja drēbēm kreiso pusi uz

virsu uzvelk, būs laime.

L. Pilsētniece, Vecpiebalga.

9975. Ja uzvelk drebēs uz kreiso

pusi, tad labi klāsies.

V. Priedīte, Mālpils.

9976. Ja apģērbj kādu apģērba

gabalu uz kreiso pusi, tad tai die-

nā labi neiet.

E. Zubeckaja. Rīga.

9977. Ja drēbes uzvelk uz kreiso

pusi, tad slikti klāsies.

M. Hermakile, Valka.

9978. Ja ģērbjoties kādu drēbes

gabalu apvelk uz kreiso pusi, tad

tanī dienā iet slikti.

Vi Johansone, Liepa.
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9979. Ja rītā apģērbjoties gadās
uzvilkt kādu apģērba gabalu ar

kreiso pusi uz augšu, tad diena

būs neveiksmīga.

L. Zvirbule, Jaunlaicene.

9980. Ja no rīta ģērbjoties uz-

velk ļaunā pusē apakškleitu, tad

tai dienā ies slikti.

V. Bernava, Cēsis.

9981. Ja kleitu uzvelk ar kreiso

pusi uz augšu, tad dabūs bārienu.

R. Svekre, Valka.

9982. Ja svārkus no rīta uzvelk

uz kreiso pusi, būs nelaime.

V. Rimpele, Rīga.

9983. Ja drēbes uzvelk uz kreiso

pusi, tad tas dabūn kūlienu jeb

piedzeras.
li. Krastiņa, Rīga un Jelgava.

9984. Ja no rīta uzvelk kādu ap-

ģērba gabalu uz kreiso pusi, tad

dabūs vai nu pērienu jeb dāvanu.

A. Mednis, Rīga.

9985. Ja sieviete jaku un vīrie-

tis kreklu apvelk uz kreiso pusi,
tad kāds viņu sitīs.

J. Zvaigzne, Rēzekne.

9986. Ja kādam nezinot gadās
uzvilkt ļaunā pusē kreklu vai zeķi,
tad tas dabūs pērienu (rājienu).

P. Eglīte, Priekuļi.

9987. Ja kreklu apvelk ar krei-

so pusi uz āru, tad tas cilvēks tanī

dienā tiks sists.

V. Arbidans, Latgale.

9988. Ja drebem uzvelk kreiso

pusi, tad pērienu dabūs.

A. Bulene, Turaida. K. Jan-

sons, Plāņi. K. Kristape, Olaine.

9989. Ja drēbēm apģērbjoties

apvelk kreiso pusi, tad sagaidāms
pēriens (arī nelaime).

V. Greble, Kalnamuiža, Valkas apr

9990. Ja kādam drēbes gabalam
netīšām izdodas uzvilkt kreiso pu-

si, tad dabūsi piedzerties, jeb bēr-

niem sagaidāms pēriens.
E. Vēvere, Ļaudona un Zeltiņi.

9991. Kas, drēbes novilkdams,

tām apgriež kreiso pusi, tas prā-
tam apgriež kreiso pusi.

E. Laime, Tirza.

9992. Ja apģērbu uz kreiso pusi

apģērbj, tad uznāks slimība.

T. Dzintarkalns, Talsi.

ĢIPSDEĶIS.

9993. Ģipsdeķis jāsit veca mē-

nesī.

K. Jansons, Vijciems.

ĢĪMIS.

9994. Kad mūsains ģīmis, tad

tas jāmazgā kazu pienā. [Sal. sie-

va.]
A. Ģēģeris, Vecpiebalga.

9995. Lai dabūtu no sejas nost

dažādus plankumus, tad pavasarī

pīkst. 12 naktī vienam jāaiziet pie

dīķa, kur vardes laiž kurkuļus. Ar

šo ūdeni jānorīvē vieta, kur plan-
kumi ir, un pēc tam pirksts, ar

kuru plankums rīvēts, jānoslauka
tādā vietā, kur plankums var būt

(piem. pie kājas). Tad drīz vien

plankums no sejas nozudīs un pa-

rādīsies tai vietā, kur pirkstu no-

slaucīja.
S. Spriņģe, Rembate.

9996. Ja muti mazgā maizes

ūdenī, tad tā balta.

H. Šiliņa, Dobele.
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9997. Kam spalvains ģīmis, tas

ir laimīgs cilvēks.
Z. Lancmanis, Gaujiena.

IEDZIRDĪŠANA.

9998. Vecie burvji nosita kādu

čūsku, peli, vardi vai krupi, no-

sisto kustoni apraka un kustoņa
acī iedēstīja zirni. Zirnis izauga,
un tie graudi, kas radās viņa pāk-

stīs, noderēja iedzirdīšanai. Šos

zirņus sakaltēja, saberza pulverī

un iemeta alū vai brandvīnā; tādu

dzērienu pasniedza tam, ko gribēja
iedzirdīt. Kāda kustoņa acī zirnis

bija izaudzis, tādas sugas kustoņi

tagad sāka augt iedzirdītam iek-

šās. Tādu apdzirdītu cilvēku lū-

koja glābt ar apdziru zālēm. Sa-

vārīja trijdeviņi pāri apdziru zāļu

ar trijdeviņi pāri tabaka lapu un

šo dzērienu deva iedzirdītam cil-

vēkam. Šis, to ieņēmis, sāka stipri
vemt un pie tam arī iedzirdītos

kustoņus.
J. Ilsters.

9999. ledzirdīt varējuši, kad no

zirņa, kurš bijis izaudzis caur no-

sistas čūskas, peles, šķirgāļa vai

cita dzīvnieka aci, iedrupinājuši,
citiem neredzot, pa druskai nodo-

mātā šņabja vai alus glāzē. Ja

šādu šņabja glāzi kāds izdzēris,

tad tam bez žēlastības bijis jā-
mirst. Bet bijuši arī tādi cilvēki,

kas varējuši iepīpināt otram visā-

dus mūdžus vēderā.

J. Kriķis, Starti.

10000. Ja grib kādu cilvēku pie
sevis pievilkt, tad jāņem kāds dzē-

riens, jāgriež ap sevi apkārt un jā-
saka: „Ti, ti, gailīt, deviņas jūdzes

uz priekšu, deviņas atpakaļ, bet ti-

kai pie manis", pēc tam dzēriens

tam cilvēkam jāiedod dzert.

K. Preiss, Vecgulbene.

IEĒDINĀŠANA.

10001. Lai meita pievilktu pre-

cinieku, tad tai savās valkājamās

pastalās vajag ieliet ūdeni, paska-
lot un tad to ūdeni dot iecerēta-

jam izdzert. Tad būs vīrs rokā.

A. Korsaks, Ezere.

10002. Kad pirtī peras un pie
kailas miesas pielīp kāda lapa, tad

tā jānoņem, jāpārnes mājā un jā-
sadedzina. No pelniem jāpagatavo
dzēriens un jādod dzert tam, kuru

mīl.

Skolnieku pulciņš, Jēkabpils.

10003. Ja meita grib dabūt

brūtgānu, tad jāņem pirts slotas

lapas, ar kuru pirtī pērusies, un ar

viņu tēju jādzirda kārotais puisis.
A. Zvejniece, Lubāna.

10004. Lai pieburtu puisi, tad

jāņem tās slotas lapas, kas pirtī

peroties bij pie miesas, jāsakaltē

un jāsavāra tēja, un jādod tam

puisim, kuru grib. Tad šis puisis

lips klāt kā bērza lapa.
A. Zālīte, Bērzpils.

10005. Ja pirtī peroties pielīp

bērza lapa, tad šī lapa jāsagrauzdē

un jāiedod puisim, kuru grib; pui-
sis tad lipšot klāt kā bērza lapa.

O. Darbiņš, Birži.

10006. Kad meitas peras pirtī,
tad jāsalasa tās slotas lapiņas, kas

pielīp pie miesas, jāsakaltē un jā-
dod tam puisim, kuru grib dabūt

par draugu.
P. Zeltiņa, Ikšķile.

10007. Ja meitas grib ieēdināt

kādu puisi, tad tām jādabon bērza

lapa, kas pirtī pielipusi pie miesas,

tā jāsaberž un jāiedod puisim ap-

ēst.

K. Corbiks, Jelgava.
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10008. Ja grib puišus pievilkt,
tad jāsaberž pie miesas pirtī pieli-

pusi lapa un jādod tā puisim ap-

ēst.

V. Spandegs, Pociems.

10009. Kod cvlvāks īt uz pierti
un ti piertī pi juo pīlypa lapeņa,
tod pajām itū lapeņi un īdūd vai

meitai, vai puišam; kas pajām nū-

rij itū lapeņi, tas cīši mīļos tū cyl-
vāku, kur tū īdevja.

V. Podis, Rēzekne.

10010. Vajaga nostāties mežā

pie bērza, un kad dzird dzeguzi
kūkojam pirmo reizi šai gadā, tad

vajaga noraut bērza lapas un pār-
nest mājās, tad tās sakaltēt un

pieliet puisim pie ēdiena, tad viņš
to meitu mīlēs un darīs priekš vi-

ņas visu. Bet kad apprecēsities,
tad dzīvos ļoti naidīgi, bet atstāt

viņš tevi neatstās, kamēr nomirs.

P. Pauliņš, Asūne.

10011. Sestdienas vakarā pirtī,
kad visa miesa nosvīst, jāieņem

pudelītē sviedri pa visu miesu un

pudelīte jānokorķē. Tad trīs treš-

dienas vakaros pulksten divpad-
smitos naktī jāiet uz krustcelēm un

jāapgriež pudelīte trīs reiz ap krei-

so padusi pret sauli. Ja divatā iet,

nedrīkst runāt un atpakaļ skatī-

ties. Sviedri tad jāiedod tam, kuru

grib. Tas tad paņems.
A. Elksnītis, Prauliņi.

10012. Meita var ieēdināt puisi
ar saviem sviedriem, kuri jāsakrāj

pirtī sestdienas vakarā un puisim
nezinot jāiedod.

K. Jansons, Plāņi.

10013. Sievietes uzsmērējušas

jeb uzsviedušas sviedrus no pu-

piem jeb čičiem uz maizes un tad

to devušas puišiem ieēst.

K. Bika, Gaujiena.

10014. Sieviete stipri saslapēja
ar saviem sviedriem mutes autiņu
un to deva jauneklim, lai tas arī

ar to vēl tāpat velgu esošu noslau-

cītos, tad abēju sviedri tā sajauk-
tos.

K. Bika, Gaujiena.

10015. Ja kāda meita ir piebū-
rusi kādu puisi un cita grib to at-

burt, tad jāizkasa no pirmās mei-

tas kurpes vai cita apava, kas vi-

ņai bijis kājā, sviedri un jāiebaro

puisis, tad viņš būs atburts.

K. Preiss, no 79. g. v. M.

Zvirgzdiņas, Vecgulbene.

10016. Jāņem uz pirti kāda bul-

ka jeb cits kas ēdams, jātur padu-
sē, kamēr piesūcas ar sviedriem.

Tad jālūko, lai iedotu to otram

apēst. leēdinātais tā mīlēs ceturtdaļ
gada, pēc kam var atkal ieēdinā-

šanu atkārtot.

F. Brīvzemnieks, 1881. VI, 199.

10017. Meitai vajaga ielikt mai-

zes gabalu padusē un tad stipri
iet, ka lai dabū labi sasvīst, tad

maize pārklājas ar sviedriem, un

tad tā jādod puisim ēst.

K. Bika, Gaujiena.

10018. Ar zirga sviedriem, tos

pie ēdiena pieliekot, varot puisi
vai meitu ieēdināt.

D. Dama, Smiltene.

10019. Ja meita grib sev puisi

pievilt, tad jādod puisim nezinot

apēst maizes doniņa, kuru meita

trīs dienas nesusi padusē.
A. Užāne, Skujene.

10020. Kad meita grib iegūt sev

patīkamu puisi par vīru, tad viņai

jānēsā astoņi mēneši sukura

grauds padusē, kurš tad slepeni
kādā dzērienā jāiedod dzert tam
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puisim. Viņš tad apprecēs to mei-

tu, bet pirmo gadu dzīvos tomēr

naidīgi, jo precēšanās notikusi ar

velna palīdzību.
P. Zeltiņa, Ikšķile.

10021. Ābols jānonēsā pie plikas
ādas trīs dienas un trīs naktis un

jāiedod tam, kuru grib ieburt. Kas

apēdīs, tas par to būrēju vien do-

mās.

A. Elksnītis, Prauliņi.

10022. Ja meita trīs dienas no

vietas nonēsā ābolu padusē un tad

vienam iedod, tad tas viņu appre-

cēs.

A. Smilga, Gaiķi.

10023. Lai meita dabūtu patīka-
mo puisi, tad viņai jātur ābols 9

dienas padusē. Pēc tam tas puisim

jādod apēst.
M. Poriete, Lubāna.

10024. Ja meita grib sev patīka-
mā puiša pretmīlestību iegūt, tad

vajag nēsāt 9 dienas savā azotē

ābolu un to iedot puisim apēst.

V. Greble, Kalnamuiža, Valkas apr.

10025. Ja meita grib iegūt kāda

puiša mīlestību, tad viņai vajaga
dabūt āboliņa lapu ar četriem sta-

riem, to ar kādu drēbi iesiet pa-

dusē un nonēsāt tur trīs nedēļas,

nemaz nenoņemot. Tad lapa jā-

pārdala uz pusēm, katrā pusē jā-

atstāj divi stari, un viena puse jā-

nomet nemanotpuisim priekšā, lai

tas pārietu pāri. Pēc tam lapa
atkal jāpaceļ un jāpaglabā.

V. Grīva, Lubāna.

10026. Meita var puisi ieēdināt,

ja viņa Jāņa dienas naktī kreisā

padusē sasautē sieru un to iedod

uzcerētam puišam.

K. Jansons, Plāņi.

10027. Puisi var ieēdināt, ja tam

iedod padusē sasildīta siera ga-

balu.

E. Laime, Tirza.

10028. Ja kāda meita puisi mīl,

bet viņš tās ne, tad meitai jāieliek
sev padusē siers vai ābols un tas,

kādu dienu panēsājušai, jādod pui-
sim, lai apēd, tad tas viņu mīlēs.

K. Preiss, Vecgulbene.

10029. Sieviete var apēdināt vī-

rieti, ja tā viņam nezinot iedod no

savas kreisās paduses deviņas spal-

vas.

K. Jansons, Plāņi.

10030. Meita var puisi ieēdināt

ar savām spalvām, ja tās izlasa

no pirts slotas, ar kuru pērusies,

un nezinot tās iedod puisim ap-

ēst.

K. Jansons, Plāņi.

10031. Bezkaunīgas sievietes pat

nocirpušas apakšējās spalvas un

tad sagrauzdētas uzlikušas uz mai-

zes jeb sajaukušas ar to un devu-

šas jaunekļiem apēst.

K. Bika, Gaujiena.

10032. Meita puisi apēdinot, ja

tā nezinot iedodot tam trīsdeviņas

kūša spalvas, sagrauzdētas un pul-

verī sagrūstas.
J. Jansons, Plāņi

10033. Kad meita grib, lai to

kāds puisis apprecētu, tad tai jā-

nocērp spalvas no dzimumorgāna

un puisim ar ēdienu jāiedod, tad

tas viņu apprecēs.
G. Pols, Valka.
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10034. Ja meita gribot ieēdināt

sev kādu puisi, tad tai veca gada
vakarā pulkstens pusdivpadsmitos

jāejot uz pirti un jānoģērbjoties

plikai. Tad no kūša tai vajagot iz-

raut trīs spalvas un pirts krāsnī

tās sagrauzdēt. Kad tās sagrauzdē-
tās spalvas iedodot pie ēdiena vai

pie dzēriena puišam, tad tas esot

ieēdināts un meitu apprecot.

H. Skujiņš, Smiltene.

10035. Ja kāds(-a) grib sev pie-
burt līgavu(-aini), tad vajagot no-

cirpt sev kūsi un sagrauzdēt, tad

šo grauzdējumu iedot vai nu ar

dzērienu, vai ēdienu tam, kuru grib

pieburt — tad viņa(-š) kā lipten

pielipis.
E. Pūriņš, Skujene.

10036. Vienai k
. . . spalvai ir de-

viņu zirgu spēks, ja to ņem ieēdi-

nāšanai.

K. Jansons, Plāņi.

10037. Lai meita pievilktu pre-
cinieku, tad vajag iemest tai ēdie-

nā savus matus, ko dod izredzēta-

jam ēst. Tad šis būs klāt.

A. Korsaks, Ezere.

10038. Ja puišus grib iebarot,

tad meklē to matus.

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

matēs, Kraukļi.

10039. Jāņem drusku zemes no

kāju apakšas, drusku mati no gal-
vas un padušu spalvas, jāuzliek
uz pannas, jāsagrauzdē un tad jā-
aizberzē aiz kakla meitai jeb pui-
sim, kā grib.

K. Mūlenbaehs.

10040. Lai iegūtu kādas meitas

sirdi, jānocērp ūsas, jāsadedzina,
pelni jāieber kabatas lakatiņā un

izrīkojuma izredzētai jāpavedina
ģīmī ar šo lakatiņu.

V. Miķelans, Dunava.

10041. Meita var puisi ieēdināt

arī ar olu pirmā Lieldienas dienā:

ola viņai jāapņem ap kreisās kā-

jas gurnu un puisim, par to nezi-

not, jāiedod.
K. Jansons, Plāņi.

10042. Meita var apēdināt pui-
si ar visu ko ēdamu, ja tā puišam
nezinot apņem sev trīs reiz ap

nabu.

K. Jansons, Plāņi.

10043. Ja meitu vai puisi gribot

pieburt, tad tam, kas to gribot, va-

jagot izkaltēt savu sūdu un to ie-

dot tam, ko gribot pieburt.
K. Skujiņš, Smiltene.

10044. Kad mazai meitiņai na-

bas galiņš noritis, tad tas jāietin

dziju kamolā, no kurienes, kad

meitene pieaugusi, jāiztin un kaut

kādā veidā jāiedod tam vīrietim,

kuru tā mīlē.
K. Jansons, Plāņi.

10045. Meita puisi var iebarot

un iegūt par savu, dodot tam na-

bas saikli. Tas no dzimšanas ir

jāuzglabā.
J. Vilnītis, Jumurda.

10046. Meita puisi var pielabi-
nāt, ja tā uz krēsla, kur puisis sēd,

nezinot paklāj drēbi, kas samēr-

cēta viņas mēnešziedos.

K. Jansons, Plāņi.

10047. Kad meitai pirmo reiz

esot mēneša ziedi, tad tos vajagot

noglabāt. Kad no tiem iedodot

trīs pilienus ar ēdienu vai dzērie-

nu kādam puisim, tad tas no mei-

tas netiekot vaļā un to apprecot.

K. Skujiņš, Smiltene.
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10048. Ja kāda meita grib da-

būt puisi par vīru, tad tai klusi jā-

nogriež puisim matu šķipsna un

jāieliek savā pagalvī, bet savi ma-

ti jāieliek puiša pagalvī. Ja tomēr

ar to vien nepietiek, tad jāsataisa
mēneša ziedi ar cukuru vai citu

kaut ko un puisis jāieēdina. Ja lie-

to pēdējo līdzekli, tad puisim mei-

ta katrā ziņā jāņem, citādi tam jā-
mirst.

A. Zavicka, Sātiņi.

10049. Sieviete var apēdināt vī-

rieti ar savu pirmo asins pilienu

mēnešstarpas pirmajā dienā.

K. Jansons, Plāņi.

10050. Meita puisi varot ieēdi-

nāt tā. Vajagot ar adatiņu iedurt

pirksta galā un ņemt trīs pilienus
asins, kas no pirksta iztek. Kad tās

asinis iedodot kādam puisim ar

ēdienu, tad tas netiekot vaļā no

tās meitas, kura tam savas asinis

iedevusi.

K. Skujiņš, Smiltene.

10051. Ja tu gribi, lai tevi kāds

puisis apprec (vai lai meita pie te-

vis iet), tad iegriez kreisās rokas

mazā pirkstiņā un iztecini trīs pi-
lienus asiņu, kurus nezinis iedod

iedzert savam izredzētam.

A. Liepiņa, Lubāna.

10052. Lai iegūtu to puisi, kurš

patīk, tad jāiegriež rokas mazā

pirkstiņā un jāiepilina 3 asins

piles ūdenī un šis ūdens jāiedod
tam puišam.

L. Aizpurve, Lubāna.

10053. Ja grib kādu puisi vai

meitu ieēdināt — jāietecina no

kreisās rokas mazā pirkstiņa asi-

nis maizes kumosā un jādod lai

apēd.
K. Zilbers, Meņģele.

10054. Ja meita grib puisi da-

būt uz savu pusi, lai tas to mīlē-

tu, tad iegriež vainu pirkstā jeb
citur, lai dabūtu asinis, un līdz ar

ēdienu mēģina iedot mīlamam

puisim, tad šim ar visu varu jā-
mīlot zināmā meita.

A. Bundža, Ķieģeļi.

10055. Lai piespiestu otru sevi

mīlēt, jāiedod tam kaut kā norīt

savu sēklu.

F. Brīvzemnieks, 1881. VI, 199.

10056. Ja grib otru ieēdināt, lai

tas ieēdinātāju mīlētu, tad jādod

tam sava sēkla norīt.

F. Brīvzemnieks, 1881. VI, 199.

10057. Ja grib pieburt meitu,

vajaga pilna mēneša naktī nošaut

ar sudraba skrotīm sikspārni. Ve-

ca mēneša naktī sikspārnis, ne-

vienam nezinot un neredzot, jā-

vāra rijas jeb pirts pavardā. Kad

gaļa no kauliņa novārīta, jāizņem

spīļu kauliņš. Ar šo kauliņu jā-

piebikstot meitai trīs reizes, tad

tā tūliņ pati pakaļ skrejot.

K. Skujiņš, Smiltene.

10058. Meita var puisi ieēdināt,

ja tam iedod sikspārņa asinis, no-

sakot pie sevis tādus vārdus: „Kā

sikspārnis sapinas matos, tā lai

puisis ieķeras manī!"

E. Zommere, Rauna.

10059. Meita varot puisi ieēdi-

nāt, ja tā iedodot tam nejauši ar

ēdienu kaltētas sikspārņa asinis.

J. Jansons, Plāņi.

10060. Lai pievilktu precinieku,
tad vajag noķert sikspārni. Viņam

apakš ādas pie spārniem esot

mazs āķītis. Šo āķīti vajaga ieka-

bināt iecerētajam drēbēs, tad tas

drīz bildinās.
A. Korsaks, Ezere.
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10061. Lai puisi ieēdinātu, tad

jāsaķer sikspārnis un jāuzliek uz

skudru pūļa; kad skudras gaļu no-

ēdušas, tad jāņem viens sikspārņa

kauliņš un ar to jāaizķer puisim
aiz drēbēm.

E. Laime, Tirza.

10062. Ja grib kādu cilvēku pie
sevis pieturēt, tad Jāņa naktī jāsa-

gūsta sisenis (sienāzis), jāsakaltē,

jāsaberž smalkā pulverī un tad šie

pīšļi jāpieber ēdienam un jādod
tam cilvēkam ēst, kura mīlestību

grib iegūt. Ēdienu taisot jāteic šā-

di vārdi: „Vieglis kā sisenis, uz-

ticams kā suns, un padevīgs kā

tārpiņš". Ja uz visu mūžu šo cil-

vēku grib iemantot, tad vēl ir jā-
skaita arī šādi vārdi: „Uz mūžību,

uz trim gadiem, uz trim dienām,
uz trim acu mirkļiem".

A. Priede, Ērgļi.

10063. Lai saistītu pie sevis kā-

du cilvēku, tad nakti jāsagūsta
sienāzis vai sisenis un jāsakaltē.
Sakaltētā siseņa atliekas jāsaberž
smalkā pulverī. Pēc tam šie pīšļi

jāieber tā cilvēka ēdienā, kura

mīlestību gribi iegūt, un jādod,
lai tas jeb tā apēd. Ēdienu paga-

tavojot, jāteic šādi vārdi: „Viegls
kā sisenis, uzticams kā suns, pade-

vīgs kā tārpiņš —uz mūžību, uz

trim gadiem, uz trim dienām, uz

trim acumirkļiem".
J. Jansons, Rīga.

10064. Jānoķer jaunie krupji,

jānēsā deviņas dienas padusi un

tad jāsadedzina. Ja nu tos saberž

pulverī un paslepēni iedod otram,

tad to var ieēdināt.

E. Zommere, Rauna.

10065. Pavasarī jāuzmeklē di-

vas vardes, tēviņš un mātīte kopā,

tās jāsadedzina un to pulverī sa-

grūstie pelni paslepēni jāiedod
otram. Kas tos pelnus ieņems, tas

visu mūžu skries devējam pakaļ.
E. Zommere, Rauna.

10066. Zaļā ceturtdienā jāno-

ķer varžu pāris un starp abām var-

dēm jāizvelk adata ar diegu. Ja

šo diegu izšuj caur mīlama cilvē-

ka drēbēm, tad tas ir iegūts.

A. Pidriks, Sauka.

10067. Jo gribi ka meitas mī-

ļuotu, ej pēdējā pīkdinā pvrms Vo-

soras svātkim uz avīkšu krvumim,

sameklēj zam tuo speidūšus tuor-

piņus, izkaltēj viņus un īdūd kai

navin meitai īdzert. Tad tei tevi

mīļuos.
M. Apeļs, Stoļerova.

10068. Puisis meitu un otrādi

var ieēdināt, ja 9 vienā reizē dzi-

mušas peles jeb žurkas bērnus iz-

vāra tējā un nezinot iedod uzcerē-

tam.

K. Jansons, Plāņi.

10069. Lai puiši pieliptu, mei-

tām jāēd maizes donas pielipas

(kribiņas).
V. Spandegs, Pociems.

10070. Meita puisi var ieēdināt

ar tādu ūdens zāli, kura pret
straumi aug.

K. Jansons. Plāņi.

10071. Lai sieviete vīrieti jeb
vīrietis sievieti ieēdinātu, vajaga
dabūt ieēdināmās puķes jeb auga

ogu, un to iedot apēst tam, kuram

nu vēlas, zināms, lai tas par to

nekā nezinātu. Šim ieēdināmam

stādam ir tikai viena melna oga.

K. Bika, Gaujiena.
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10072. Puisis meitu un otrādi

var apēdināt, ja tas, nevienam ne-

zinot, izdzen mironam caur kreiso

delnu melnu adatu ar melnu die-

gu un iešuv to uzcerētā cilvēka

drēbēs.

K. Jansons, Plāņi.

10073. Caur tās eglītes skujām,
kura aug skudru pūžņa pašā vidū,

3 reizes jāizver ar adatu un šī

adata jāiesprauž izredzētā — izre-

dzētās — drēbēs, tad uz mūžu pa-
liks tavs.

V. Miķelans, Dunava.

10074. Lai puisi ieēdinātu, tad

caur kādu miroņa drēbes gabalu
jāizvelk adata ar diegu; pēc tam

tā adata jāiesprauž puisim aiz

svārku oderes.

E. Laime, Tirza.

10075. Šujot līķim uzvalku, jā-
nozog adata ar diegu. Ja grib kādu

personu iegūt sev par vīru, tad ar

šo diegu vajaga tai personai kaut

ko sašūt un adatu tā noglabāt vīlē,
ka nevar manīt. Visu šo notiku-

mu nevienam neizpaust.
K. Corbiks, Kroņa-Vircava.

10076. Lai meita dabūtu puisi,
tad meitai vajadzēja šūt tā puiša
drēbes ar tādu adatu, ar kuru ir

šūts miroņa krekls. Un tai puiša
drēbei vajadzēja būt tādai, kura

stāv tuvāk pie miesas klāt.

G. Pols, Vecgulbene.

10077. Ja mirēja drēbes šūn ar

divām adatām, un meita vienu no

tām sev nēsā drēbēs, tad neviens

tai nevar viņas brūtgānu atņemt.
K. Jansons, Plāņi.

10078. Puisis meitu un meita

puisi pielabina, ja tas sev ap vi-

duci adatu apņem pret sauli un

iedur tam, ko grib par draugu da-

būt.

K. Jansons, Plāņi.

10079. Ja meita grib puisi ieē-

dināt, tad jāuzraksta uz papīra it

kā no puiša puses šādi vārdi: „An-

na (jeb cits vārds), es tevi neatstā-

šu pie saules, mēneša un debess

zvaigznēm. Es tev zvēru pie vi-

siem eņģeļiem: it kā Jēzus Kristus

savu draudzi neatstās, tā es tevi

nekad neatstāšu. Āmen!" Šo pa-

pīru vajaga apņemt sev ap kailu

viduci trīsreiz apkārt no priekšas
uz muguras pusi, noskaitīt tēva

reizi, sadedzināt un tad tam ar

ēdienu jeb dzērienu iedot.

E. Zommere, Ranka.

10080. Ja grib iemīlēto dabūt,

tad kādā sestdienas vakarā jāuz-
raksta viņa vārds uz papīra un jā-
liek aiz sveces un jāskatās no div-

padsmitiem līdz vienam, tad katrā

ziņā savu iemīlēto dabūs.

M. Eglīte, Vijciems.

10081. Trīs vakari, bez saules

jāņem no izrakta kapa pa trim

smilšu saujiņām, un ceturtā vaka-

rā no aizbērtā kapa, kuru cilvēku

tad grib iegūt, tam jāuzkaisa no

šīm smiltim.

Z. Prauliņš, Aumeisteri.

10082. Ja trīs reiz pusnaktī pie

kāda cilvēka bešanas no kapa pa-

ņem smiltis, tad puisis vai meita,

kas to dara, var būt drošs, ka viņa

līgava tam paliks uzticīga.
K. Jansons, Plāņi.

10083. Lai pievilktu precinieku,
tad vajag paņemt smiltis no tri-

jiem kapiem, tās smiltis uzbērt tri-

jās vietās uz krēsla. Ja iecerētais

tur uzsēdīsies, tad viņš to meitu

(uzbērēju) drīz bildinās.

A. Korsaks, Ezere.
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10084. Meita puisi var pielabi-
nāt, ja tā pie puiša durvīm noliek

mālu podu (trauku).
K. Jansons, Plāņi.

10085. Jāņa naktī jānorauj ne-

aizmirstelīte, jānēsā uz krūtīm,

kamēr sakalst un tad jāiedod patī-

kamam puisim, tad viņš būs ap-

dzirdīts.

P. Zeltiņa, Tome.

10086. Ar vāģu tapu, kas zemē

atrasta, var dabūt ikkatru sievieti

pie sevis. Tai vietā, kur tā sieviete

ir mīzusi, jāiedzen tā tapa zemē,

tad sieviete pati piedāvāsies vīram.

J. Jansons, Plāņi.

10087. Kod meitai gribis izīt pi

veira, bet jū nikas nagrib jimt, tod

meitai vajaga praseit būrus, kab

sataiseitu, kab jū pajimtu tvs cyl-

vāks, kuru jei mīluoj. Burs runuoj

uz meitys: „Tu gribi pi veira, tod

tev vajaga sagiut mainu kači, nū-

pleist nu tuo kača uodu un itū ka-

ča gaļi īlikt pūdā un labi izvuo-

reit, kab pi kaulu napaliktu nicik

gaļis. Tūlaik izjimt nu pūda tūs

kaulus un samalt kai myltus. Un

kod puiss atīs, pībērt, kab jis na-

redzeitu, jam pylnus karmynus."
Kod vyss byus gotovs, puiss nu

reizis suoks mīļuot tū meitu un

pajims sev par sīvu, un cik jis
dzeivos uz šuo pasauļa nikod ar

sīvu nasalomuosīs, bet meitai itū

navajag nikam runuot.

V. Podis, Rēzekne.

10088. Kad puisis grib, lai jū
meita mīļuotu, jam pēdējā pīkt-
dīnā pyrms Vosoras svātkim juoai-
zīt uz avīšuoju, juosalosa speidū-
šūs tuorpeņus, tūs juoizkolta un

tai dabuotū pulveri juoīdūd kaidai

meitai īdzert.

Jaunais Vords. 1932. V.

10089. Ka meita pavvsam na-

šmuka, nikas nu puišu uz juos na-

grib pavvsam viertīs, kū dareit tai-

dai meitai? Namiert že jai par vā-

cu meitu. Taida meita lai īt uz me-

žu pavasara laikā un meklēj
čvuškvs uodu. Varbvut vysi zynit,
ka čvuška kotru godu puormaina
uodu. Kod itei meita otrass uodu,

tod lai pajām tū uodu, pajām teiru

daguna skusteņi un tū uodu aiz-

sīn, atnas uz sātu, sātā tū uodu

nulikt ceplī un sadadzvnot palnūs.
Tūs palnus pajimt un taipat aizsīt

boltā lupateņī un aizšvut kur ne-

bejs sovā kraklā un nikam nikuo

par itū narunuot. Nu tuos reizis

koč pavvsam našmuku meitu vysi

puiši cīši mīluos un tei meita drei-

ži izīs pi veira, bet koč jei izīs pi
veira, a tūs palnus lai tur vys pi

sevis, par tū, ka veirs var jū koč

jau preceitu pamest. Ka meita na-

nuosuos tūs palnus pi sevis, tod

pi veira nabyus tuos mīlesteibys.
Itū padareidama, koč kaida nalai-

meiga meita var byut par lai-

meigu.
V. Podis, Rēzekne.

10090. Ja ieēdinātājs neizstāstot

ieēdinātajam savu noslēpumu, tad

abi dzīvojot labi kopā. Bet kā ieē-

dinātais dabūjot taisnību zināt, tā

viņš jūtot pret otru nepārvāramu

riebumu.

A. Vaskis, Tukums.

10091. Ja sieviete grib pievilkt
vīriešus, tad tai jāpeldas tādās vie-

tās, kur to vīrieši bieži kailu redz.

J. Jakans, Bebrene.

10092. Ja ieēdinātais puisis vai

meita vairs nepatīk, tad, nevienam

neredzot, jāuzslauka ieēdinātajam
tas ūdens virsū, ar ko kāds mirons
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mazgāts, un jāsaka: „Smirdi tu kā

mirons!" Tad tiek no ieēdinātā

vaļā.
H. Skujiņš, Smiltene.

IEGALVJU lESPIEŠANA.

10093. legalvju iespiešana tikusi

šā izdarīta: Kuram bērnam gadī-

jies, ka tam virsējā paura daļa bi-

jusi it kā ielīkusi, tam vecmātes

ņēmušas un ielikušas īkšķi mutē

augšējā daļā aukslējās un tad spie-
dušas. Pa tam atkal vilkušas ar

vēsmu (ar muti) to vietu, kura bi-

jusi iespiedusies. Bērns, kam iegal-
vis iesities, kas daudzkārt nāk no

tam, ka bērns krīt uz galviņas, ne-

var labi izrunāt un runā aizrauda-

mies.

K. Bika, Gaujiena.

IELĀPS.

10094. Nevajaga lāpīt ielāpu uz

ielāpa, tad veļos būs grūta guļa.
Z. Prauliņš, Aumeisteri.

IEMAUKTI (Iemauti).

10095. Kod vmovvs guļ un buo-

ba puorīs puori, itei jau tam zyr-

gam byus čiši griut tū dīnu struo-

duot.

V. Podis, Rēzekne.

IENĀŠI.

10096. Kad zirgam ir ienāši, tad

jāsavāra skudres kopā ar vasaras

rudziem un karsti jāuzkar zirgam
kaklā, lai suta ietu tam nāsīs.

S. Gūberts, 1688.

10097. Kad zirgam ienāši ceļas,
tad vajaga viņu stipri siltumā tu-

rēt, savārīt siena ziedus un ielikt

tos kulē. Tad to kuli vajaga uz-

maukt uz galvu, lai zirgs dabū

šķaudīt, un tad paliek vesels.

ML Ķaupelis, Nīca.

10098. Ja zirgam grib izdzīt ie-

nāšus, tad jādod saosties (zirgam)
nodīrāts sesks.

A. Aizsils, Bērzaune.

10099. Zirga ienāšus var izdzīt

ar sasutinātu siena smeltni. Sasu-

tināta siena smeltne jāieber kulē

un kule jāmauc zirgam galvā.

A. Aizsils, Bērzaune.

IEROCIS.

10100. Ja kādam pie darba no

rokām izkrīt darba rīks, tad viņš
nākamo maltīti pazaudēs. [Sal.
grābeklis.]

K. Jansons, Plāņi.

10101. Ja nokrīt kāda asa lieta

zemē un ieduras zemē, tad būs

labs laiks; ja viņa neieduras zemē,
nebūs labs laiks.

V. Bērziņa, Priekule.

10102. Ja otram dāvina adatu,

nazi vai citu asu ieroci, tad ar šo

pašu cilvēku sanāks ienaidā.

E. Kampare, Rīga.

10103. Asas lietas nedrīkst ot-

ram dāvināt, tad sanīstas.

M. Štāle, Kaltene.

IESKĀŠANA.

10104. Par galvas izieskāšanu

paldies nesaka, lai utis neaug.

K. Jansons, Plāņi.

10105. Ja bērnam izieskā tikai

galvas vienu pusi, tad viņš apmal-
dās mežā.

E. Jēpe, Palsmane.

10106. Kam vienu pusi vien gal-
vai izieskā, tas maldās.

K. Jansons, Plāņi.

10107. Galvu ieskājot, nedrīkst

vienu pusi atstāt neieskātu — me-

žā maldās.

V. Miķelans, Dunava.
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10108. Ja galva paliek pusies-

kāta, tad iznākot liela maldīšanās.

I. Upenieks, Skrunda.

10109. Kad galvai vienu pusi iz-

ieskā un otru ne, tad ieskātāju
vilks ēdot.

R. Bērziņš, Džūkste.

10110. Kam vienu galvas pusi
vien izieskā, to vilks apēd.

K. Jansons, Plāņi.

10111. Kam vienu galvas pusi
izieskā, to vilks aiznes.

K. Jansons, Viļāni.

IESNA

10112. Degunā jāierauj auksts

ūdens. Jāšņauc tabaka. Jāož

karstas maizes garaiņas. Papēži

jāsmērē ar taukiem un pret uguni

jākarsē.
Etn. 1894. IV, Ērgļi.

10113. Kad iesna piemetusies,
tad no rīta, kamēr cilvēks vēl nav

ar citiem runājis, vajaga trīs reiz

nāsīs ievilkt aukstu ūdeni.

K. Jansons, Plāņi.

10114. Ja ir iesna, tad pirts
sestdienā jāiet pirtī pie saltā ūdens

trauka, jāpaņem ūdens saujā, jā-

ierauj degunā, tūliņ jāizlaiž saujā
atpakaļ un jāuzmet uz pirts
krāsns. Tā tas jādara trīs reizes,

tad iesna pāriet.
E. Laime, Lizums.

10115. lesnu aizdzen, kad ož sa-

dedzināta nātna lupata dūmus.

Labi jāsaožas gruzdoša aukla.

Etn. 1894. IV.

10116. lesna noiet, ja dūšīgi sao-

žas linu drēbes dūmus.

E. Jepe, Palsmane.

10117. Lai iesnu izdziedētu, tad

jāsaplucina nātna dzija, jādedzina
un tās dūmi jālaiž nāsīs.

P. Zeltiņa, Ikšķile.

10118. lesna pariet, ja saožas

auklas vai lupatas dūmus.

A. Vaskis, Tukums.

10119. Kad ir stipra iesna,

jāsaostās nātnu lupatu dūmi, tad

iesna pāriet.

K. Veinberga, Aumeisteri.

10120. Jāņem zilas krāsas nāt-

na dzija, jāsadedzina un tas pul-
veris jāievelk nāsīs, tad pāriet
iesna.

E. Zommere, Rauna.

10121. Ja stipra iesna, tad jā-
dedzina nātna (linu) lupatiņa un

dūmi jāieelpo caur degunu. Var

dedzināt arī rupjas maizes garo-

ziņu un tās dūmus ieelpot.
E. Vēvere, Ļaudona.

10122. Kad iesna piemetas, tad

kastāņu augļi jācepina pelnos vai

kvēlošās oglēs, un kad tie pār-

plīst, tad jāliek pie deguna.
E. Zommere, Rauna.

10123. lesnu var nodzīt, ja smē-

ķē nātru kaulus (stublājus).
E. Jēpe, Palsmane.

10124. lesnu var izārstēt, ja aiz-

dedzina kaķa asti un tos dūmus

ieošņā.
J. Zvaigzne, Rēzekne.

10125. Ja ir iesna, tad vajaga
dūmus pa degunu elpot.

E. Barbaka, Rīga.

10126. Jāož karsta maize, arī

zvirbuļa mēsli, ap degunu jāapsien
karsti kāposti.

Etn. 1894. IV, Sērpils.
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10127. Kad ir iesna, tad jāož
karstas maizes suta, kad maize tik-

ko no krāsns izņemta un pušu

pārlauzta.
K. Bika, Gaujiena.

10128. Kad ir iesna, tad jāap-
smērē kāju apakšas ar taukiem

un tāpat deguns, tad jāsilda pie
karstas kurinātas krāsns ķieģe-

ļiem.
K. Bika, Gaujiena.

10129. Kad ir iesna, tad jāsa-
dzeras stipri karsta tēja, un tad

cieši ar siltiem deķiem jāapsedzas

un jāguļ.
K. Bika, Gaujiena.

10130. Kad no iesnas grib tikt

vaļā, tad vajaga ostīt kāju sārņus.

A. Salmans, Balvi.

10131. Kad ir iesna, tad jādzer
rudzu salmu tēja.

K. Bika, Gaujiena.

10132. Ja iesna ir, tad jaed cep-

ti sīpoli
Etn. 1894. IV, Alsviķi.

10133. Pret iesnām jaed cepti

sīpoli.
A. Aizsils, Lubāna.

10134. lesnas derot brūkleņu

novārījums.
K. Jansons, Plāņi.

10135. No zaļiem zirņiem iesnas

metas.

H. Skujiņš, Smiltene.

IESVĒTĪŠANA.

10136. lesvētāmo kleiti vajag
šūt beidzamā brīdī, lai ātri appre-

cas.

M. Kalniņa, Vandzene.

10137. Kad jauna meita iet mā-

cībā, tad nemaina (virsas) drēbes,

lai brūtgāni nemainās.

H. Skujiņš, Smiltene.

10138. Ja mācībā ejot gadās tik

pat daudz meitu kā puišu, tad vi-

sas meitas izprecēs.
A. Biša, Rencēni.

10139. Uz iesvētīšanu nevajag

braukt ar ķēvi, jo tad nevar viegli

apprecēties.
K. Corbiks, Kroņa-Vircava.

10140. Kad meita iet pie iesvē-

tīšanas, tad krusttēvs kreisās kā-

jas zeķē ieliek sudraba naudu un

maizi. Baznīcā ejot jākāpj ar labo

kāju pār slieksni un pirmais skats

jāuzmet mācītājam.
M. Miezīte, Liepkalne.

10141. Ja iesvētāmais zeķē ie-

liek sudraba rubli, tad tas dzīvē

nav nekad bez naudas.

E. Jēpe, Palsmane.

10142. lesvētīšanas dienā iesvē-

tāmam jāpaņem uz baznīcu līdzi

sāls, maize un nauda, tad būs pār-

tikusi dzīve.
E. Bukava, Rīga.

10143. Jauniesvētāmam bērnam

jāliek kabatā maize un nauda, tad

viņa dzīvē maize un nauda ne-

trūks.
L. Seržante, Aloja.

10144. Kad iet pie iesvētīšanas,

tad iešuj kādā drēbē naudu, sāli

un maizi, tas nozīmē, lai jaunam

cilvēkam dzīvē nekas netrūktu.

[Sal. brūte, kristīšana.]

K. Celmiņš, Balvi.

10145. lesvētāmiem bērniem jā-

ņem līdzi sudraba nauda un mai-

ze, tad dzīvē tās netrūks.

M. Brīdaka, Jaunroze.
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10146. lesvētījot un laulājot,

jāturot klāt sudraba nauda, tad

visu mūžu būšot naudīgs.
K. Skujiņš, Smiltene.

10147. Ejot pie laulībām jeb ie-

svētīšanas jāieliek kurpē nauda,

tad visu mūžu naudas netrūks.

L. Tomsone, Ikšķile.

10148. lesvētāmiem bērniem va-

jag vilnas zeķes aut kājā, lai visa

dzīve būtu silta.

J. Širmanis, Vilzēni.

10149. lesvētījamam jaunēk-
ļam un jaunēklei pie pirmām va-

kariņām baznīcā vajaga būt baltu

vilnas zeķu.
K. Jansons, Plāņi.

10150. lesvētāmām meitām jā-
mauc vilnas zeķes iesvētot, jo tad

iet aitas labi uz roku.
E. Jēpe, Palsmane.

10151. Lai ātri meita apprecē-

tos, tad ejot uz iesvētīšanu, jāuz-
velk vīriešu krekls mugurā.

A. Broža, Naukšēni.

10152. lesvētīšanas dienā aiz

kakla jāaizbāž maizi, tad visā mū-

žā maizes netrūks.

H. Krastiņa, Ungurpils.

10153. Kad meitenes iet pie ie-

svētīšanas, tad tās, kas iet gar vī-

riešu pusi, ātri apprecas, bet citas

gar sieviešu pusi paliek vecmeitas.

K. Corbiks, Sesile.

10154. Kad jaunās meitas iet

baznīcā, tad tā jaunā meita izies

pirmā pie vīra, kas turas vīriešu

pusē, kad iet baznīcā.

H. Skujiņš. Smiltene.

10155. Ja jauna meita iet pie
iesvētīšanas, tad tai vajaga nostā-

ties vīriešu pusē; tad dabūs ātrāk

vīru.

A. Smilga, Gaiķi.

10156. Ja iesvētāmās meitas iet

baznīcā, tad tā, kura iet kungu pu-
sē — pirmā apprecēsies.

A. Ratniece, Pabaži.

10157. Uz iesvētīšanu jāiet pa

labo (vīriešu) pusi, tad meita nepa-
liek vecmeitās.

A. Aizsils, Kārķi.

10158. Ja meitai iesvētīšanas

dienā pirmais laimi novēl vīrietis,

tad drīz apprecēsies, ja sieviete,

tad paliks veca meita.

A. Upmane, Jaungulbene.

10159. Pēc iesvētīšanas, kad

pirmo reizi dzeguzi dzird kūko-

jam, vajag skaitīt, cik reizes kūko,

pēc tik gadiem apprecas.
M. Kalniņa, Vandzene.

10160. Divas meitas brauc mā-

cībā. Pretī nāk jauneklis. Kuras

pusē paiet garām — tā pirmā ap-

precēsies.
Z. Biša, Rīga.

10161. Kad iesvēta jaunas mei-

tas, tad tās iet pa pāram. Kura

meita ejot gar vīru pusi, tā ātrāki

dabūšot precēties.
J. Daizis, Nīca.

10162. lesvētīšanas dienā no

otra nedrīkst neko aizņemties, tad

visu mūžu būs no citiem jālasa.
E. Laime, Tirza.

10163. Ja par iesvētāmām drē-

bēm paliek parādā, tad paliek pa-

rādā nāvei.
H. Augstkalne, Rīga.

10164. Ja meita ir iesvētīta, tad

nekad nevajaga sievietei pirmai
novēlēt laimi, tad meita neappre-

cēsies.
A. Zandere, Dole.
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10165. Ja iesvētīšanas dienā,

laimi pirmā novēl sieviete (vec-

meita), tad neapprecēsies.
M. Šķipsna, Gulbene.

10166. Ja iesvētīšanas dienā ne-

viens nedāvā gredzenu, tad jāpa-
liek vai nu vecmeitai, vai vecpui-
sim.

M. Šķipsna, Gulbene.

10167. Ja iesvētāmā dienā sau-

le spīd, būs saulaina dzīve; ja visu

dienu līst, tad ir slikti; ja drusku

līst, tā ir svētība.

H. Augstkalne, Rīga.

IEŠANA.

10168. Kas dzīve iet taisni, tas

nodauza pauri. Bet kas met kupri
tas sveika cauri.

E. Miglava, Rīga.

10169. Senāk, kas staigāja salī-

cis, to sauca par āža ragu.

G. Pols, Bauska.

10170. Tā meita, kura iet kājas

pie zemes sizdama, ka būkšķ vien,

tā ir pēc dabas sirdīga un dūšīga.
No tālienas es pazinu dusmīgo mā-

tes meitu, Rīb tai soļi staigājot,
skan valoda runājot.

K. Bika, Gaujiena.

10171. Ja ejot jaunam cilvēkam

uzmin uz papēža, tad dabūs tā kā-

zās dancot.

A. Bīlenšteina rokraksts, Ze-

mīte. Marta Bīlenšteine, Do-

bele.

10172. Nevajaga staigāt pa sa-

slaukām, tad citi aprunā.

V. Saulīte, Ādaži.

10173. Mātei pa priekšu ejot,
bērns nedrīkst mīt mātes pēdās, jo
tad mātei jāmirst.

A. Šķērē, Skaistkalne.

10174. Ja kāpjas uz atpakaļu,
tad paīsina vecākiem mūžu.

M. Macpane, Alsunga.

10175. Jauni cilvēki, kuriem

vecāki nav miruši, nedrīkst atpa-
kaļ kāpties, jo atpakaļ kāpjoties,
nomērojot saviem vecākiem kapu.

K. Corbiks, Bene.

10176. Atmuguriski nevar iet,
tad vecākiem soļus līdz kapam
skaita.

E. Lācis, Tirza.

10177. Atmuguriski nevajag iet,

tad vecākiem drīz jāmirst, ja tā

ejot, mērījot zārka garumu.

L. Čapa, Rīga.

10178. Nedrīkst tēvam vai mā-

tei pa priekšu ačgārni iet, tad tie

drīz mirs.
G. Sutelis, Ezere.

10179. Bērns nedrīkst atmugu-

riski iet, jo tā viņš mātei kapu
mērī.

J. Ansbergs, Ēvele. Etn. IV, 173.

10180. Ja atmuguriski iet, tad

mātei kāpu mēra.

M. Poriete, Lubāna.

10181. Ja atmuguriski iet, tad

tēvam kapu mēra.

Z. Biša, Rencēni.

10182. Kas atmuguriski ejot, tas

mātei kapu mērot: cik soļus, jeb

pēdas noejot, tik garš būšot kaps.
A. Krūmiņa, Smiltene.

10183. Kad atmuguriski iet, tad

mātei kapu mēro. Kapu mātei mē-

ro arī tad, kad kādu koku vai šķi-

peli pa priekšu grūž.
V. Eglīte, Sēja.

10184. Ja ačgārni iet, tad mātei

zārku mēro.

H. Šiliņa, Dobele.
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10185. Ja bērni negrib, lai māte

mirst, tad nedrīkst ačgārni iet, jo
tā mātei zārku mēra.

A. Užane, Skujene.

10186. Ja kads iet uz oksta (at-
pakaļ), tad tas mērī mātei zārku.

O. Darbiņš, Birži.

10187. Ja iet atmugareniski, tad

mērot mātei vai tēvam zārku.

E. Abuce, Ķoņi.

10188. Kas ačgārni iet, tas sa-

viem vecākiem zārku mērī.

V. Miķelans, Slate.

10189. Atmuguriski nevajaga iet,
tad mātes zārkam dēļus mērī.

M. Zariņa, Ogresgals.

10190. Atmugureniski ejot, mā-

tei zārku mēro.

A. Veiss, Penkule.

10191. Nav brīvu ačgārni iet,
tad mātei zārku mēro.

L. Kleinberga, Vecsaule.

10192. Ja kāds iet uz atpakaļ,
tad tas mērojot mātei kapu jeb
skaitot, cik gadu vecāki dzīvošot.

A. Vestmanis, Jēkabnieki.

10193. Atpakaļ nedrīkst iet, tad

māte mirst. [Sal. bērns un sieva.]

I. Indans, Gārsene.

10194. Ja iet atmuguriski, tad

mirst māte un tēvs.

M. Leimane, Lubāna.

10195. Atmuguriski nedrīkst iet,
tad vienam jāmirst.

M. Bukava, Valmiera.

10196. Atmuguriski nevajag iet,
tad kāds mirs.

L. Zvaigzne, Gaujiena.

10197. Kas It atpakaļ, tys pīzī-
mēj mēreit kaut kam grobu.

V. Podis, Rēzekne.

10198. Nedrīkst iet atpakaļ, jo
tā iedams pats mērī savu kapu.

J. Šmits, Ķēči.

10199. Ja cilvēks kāpjoties at-

pakaļ, tad viņš mērot sev zārka

garumu. Cik pēdas atkāpjas, tik

garš zārks.

I. Upenieks, Skrunda.

10200. Atpakaļ kāpties nav brī-

vu, jo tad pats sevim mēro zārku.

A. L.-Puškaitis.

10201. Kas ačgarniski iet, tas

mēro sev zārku.

J. Treimans, Berze. L. Stru-

te, Šķibe.

10202. Ja kāds cilvēks ejot at-

mugeriski, tad saka, ka tas mērot

priekš sevis zārku, cik tas garš va-

jadzīgs.
E. Aizpurve, Lubāna.

10203. Bērns, kas ačgārni iet,
mērī sev zārku.

V. Līce, Līgatne.

10204. Atmuguriski nevar skriet,

tad velnam ceļu rādot.

V. Pilipjonoks, Asūne.

10205. Ja kāds tīšām kāpjas at-

pakaļ, tad tas nomin Laimei kājas
un tam visu mūžu atpakaļ vien iet.

A. Šķere, Skaistkalne.

10206. Par ratu grambu ne-

drīkstot iet, tad māte mirstot.

D. Dama, Smiltene.

10207. Nevajag bērniem Jaut uz

ceļgaliem staigāt, tad viens no ve-

cākiem mirst.

L. Zvaigzne, Gaujiena.
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10208. Ja ejot atsitas kaja, tad

sastaps paziņu.
E. Bole, Rīga.

10209. Kad ejot atsitas kājas

pirkstgals pret akmeni, tad satiks

kādu pazīstamu.

A. Draviņa, Stende.

10210. Kad ejot atsit kājas

pirkstgalu pret akmeni, tad satiks

kādu pazīstamu.
Lagzdiņa, Sabile.

10211. Kad ejot piesitas kreisā

kāja pie akmens, tad satiks kādu

pazīstamu sievieti.

K. Corbiks, Jelgava.

10212. Kad ejot piesitas labā

kāja pie akmens, tad satiks kādu

pazīstamu vīrieti.

K. Corbiks, Jelgava.

10213. Nedrīkst iet riņķī un ap-

kārt kādam cilvēkam, jo tad tam

stipri galva reibst.

K. Bika, Gaujiena.

10214. Nevajag ļaut iet sev riņ-

ķī, jo tad neviens nelūdz kristībās.

A. Pidriks, Sauka.

10215. Ja apiet nepieaugušam
bērnam apkārt, tas tas vairs ne-

aug lielāks.

V. Arbidāns, Latgale.

10216. Kad cilvēks pārkāpj pāri
otram cilvēkam, tad otrs cilvēks

neaug liels, bet paliek sīks un ar

nesmuku augumu. [Sal. suns.]
A. Klause, Jaunpiebalga.

10217. Ja kādam cilvēkam otrs

apiet trīs reizes apkārt, tad tas

vairs lielāks neaug.

I. Miķelsone, Rencēni.

10218. Ja divi cilvēki iet pa ce-

ļu un laiž iziet starp viņiem kādu

pretimnācēju, tad būs abiem ne-

laime, un jo lielāka tā, ja sieviete

iziet.

A. Mūrniece, Cēsis.

10219. Ja divi kur iet, tad ne-

kad nevajaga caur vidu kādu iz-

laist, tad gājiens neizdosies.

A. Zandere, Dole.

10220. Ja ejot diviem izgadās
saskriet krūtīs, tad viņi nākamās

dienās tiks par radiem.

J. Rečs, Silajāņi.

10221. Ja divi cilvēki ejot sasi-

tas ar galvām, tad tie būs rados.

V. Dzilna, Rembate.

10222. Ja kādam nejauši uzmin

uz kājas, tad būs jāsastopas ar vi-

ņu vai nu kāzās, vai kristībās.

A. Mūrniece, Cēsis.

10223. Ja ejot uzmin otram uz

kājas, tad uzminējs ies uzmītam

vedējos.
E. Lācis, Tirza.

10224. Kad rāpus iet, tad mātei

galva sāp.
A. L.-Puškaitis.

10225. Ja mazi bērni iet rāpus,
tad gaidāmi sveši ciemiņi.

M. Ķimene, Mazsalaca.

10226. Ja lielāki bērni (tādi, kas

jau staigāt prot) rāpus iet, tad mi-

rušu dzird.

E. Laime, Tirza.

10227. Ja tādi bērni, kuri jau

staigā kājām, kādu reizi iet rāpus,
tad kāds ir nomiris.

H. Vieglais, Vecpiebalga.
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10228. Ja otram pāriet krustis

ceļu, tad no rīta rāsies krusti

gultā.
K. Jaunzeme, Nīca.

10229. Ja otram aiz muguras

skaita tā soļus, tad caur to paīsi-
na viņa mūžu.

A. L.-Puškaitis.

10230. Par slotas kātu un ūdens

nesamiem kāšiem nedrīkst kāpt

pāri, nedrīkst arī līst cauri vija-
mam valgam, citādi sāp vēders.

M. Sikle, Nīca.

10231. Meitām nevajaga par val-

gu jeb diegu kāpt, tad puiši ķersta

pie krūtīm.

P. Zeltiņa, Baldone.

lešana sapnī.

10232. Ja pa sapņiem jāstaigā

pa tumšu vietu, tad būs bēdas.

H. Skujiņš, Smiltene.

10233. Kad sapnī jālien pa kā-

du šauru caurumu, pa pagraba
velvēm, jākāpj pa grūtām saplīsu-
šām trepēm v. t. t., tad būs grūta
dzīve.

Āronu Matīss, Bērzaune.

IEVA (Prunus padus).

I. levas vaiņags.

10234. levas un ozolus nestāda

mājas tuvumā, lai pērkons ne-

iesper un ābelēm ziedus nenoņem.

G. Pols, Vecgulbene.

10235. levu nevajaga pie mājas
stādīt, tad tārpi pāriet uz mājām
un tās ilgi nestāv. [Sal. vītols.]

E. Līdeka, Lubāna.

10236. levas koks degot smaržo.

H. Skujiņš, Smiltene.

10237. Es nopinu vainadziņu
No visam puķītēm,
levas ziedu vien neliku,

Lai galviņa nesāpēja.

P. Zeltiņa, Ikšķile.

11. lev a skuj a.

10238. Starastiņ, velnabērns,
Nesit man ar ievas kūju,
Dievs tev liks nosmirdēt

Kā tam ievas kociņam.
LD 31499—501.

10239. Rijnieciņ, bāleliņ,
Nekul meitas ievas kūju:
Dancos tava dvēselīte

levas kūjas galiņa.
LD 31600.

10240.Vagarīte vagareja,
levas nūja rociņa.
Dievs dod tev ta nobirt,

Ka ievai ziedi birst.

LD 31515.

111. levas sakari ar ai-

tām.

10241. Kad ievas zied, tad ai-

tas jācērp.
K. Jansons, Plāņi.

10242. Kad ievas zied, tad jā-

cērp aitas.

H. Skujiņš, Aumeisteri. M.

Navenickis, Zasa.

10243. levas ziedu laika aitas jā-

cērp, tad augs bieza vilna.

Z. Lāce, Veclaicene.

IV. levas sakari ar la-

bību.

10244. Ja pavasarī agri ievas

zied, tad rudenī agri labība būs

gatava.
K. Meiers, Lubāna.



10245. Kad ievas zied, tad ar vi-

ņu ziediem jānokaisa lauki, lai la-

bība ražīgi padotos.
K. Corbiks, Svēte.

10246. Ja pavasarī ievas sāk

ziedēt ātri un ļoti daudz, tad la-

bība ātri nogatavosies un būs ba-

gāta raža.

M. Macpāne, Alsunga.

10247. Kad ievas ļoti kupli zied,

tad būs auglīga vasara.

M. Ābele, Jaunjelgava.

10248. Kad pavasarī daudz ie-

vas zied, tad nākošu rudeni daudz

meitas precas.
R. Eglentale, Reņģe.

10249. Ja ievām lieli ziedu ķe-
kari, tad būs bagāts gads.

H. Šiliņa, Dobele.

V. levas sakari ar ru-

dziem.

10250. Kāds laiks ievu zieda,

tāds pat arī rudzu ziedā.

A. Aizsils, Zeltiņi.

10251. Kāds ir laiks ievām zie-

dot, tāds būs laiks rudziem ziedot.

Ja ievas nozied izdevīgi, arī rudzu

zieds izdosies.

A. Aizsils, Veckalsnava.

10252. Kads ir ievziedu laiks,

tāds ir arī rudzziedu laiks.

M. Brīdaka, Jaunroze.

10253. Kāds iekrīt ievu ziedu

laiks, tāds būs rudzu ziedu laiks.

Ja ievu ziedu laiks ir lietains, tad

rudzu ziedu laiks ar būs lietains

v. t. t.

H. Skujiņš, Smiltene.

10254. Ja ievu zieda labs laiks,

tad labs laiks būs arī rudzu ziedā.

A. Āboliņš, Alūksne.

10255. Kads ir ievziedu laiks,
tāds ir arī rudzziedu laiks.

V. Saulīte, Mālpils.

10256. Ja labs ievu ziedu laiks,

tad būs labs arī rudzu ziedu laiks.

Blate, Lielstraupe.

10257. Ja ievas zied, tad apmē-

ram pēc mēneša ziedēs rudzi.

E. Brīnums, Rūjiena.

10258. Ja pavasarī ievas kupli
zied, tad rudzi labi izdodas.

A. Biša, Vijciems.

10259. Kāds laiks ievu zieda,

tāds pats arī rudzu ziedā.

E. Laime, Tirza.

10260. Kāds ir ievu zieds, tāds

arī ir rudzu zieds; ja ievu ziedi

nosalst, tad arī rudzu ziedi nosalst.

Z. Lancmanis, Lejasciems.

10261. Ja ievu ziedus maitā vēt-

ra vai lietus, tad arī rudzu ziedus

maitās.

L. Pruse, Vecpiebalga.

10262. Kad pavasarī apsalst ievu

ziedi, tad arī rudzu ziediem no-

tiek kāda nelaime.

V. Ozoliņa, Laubere.

10263. Ja ievām ziedi nosalst,

tad rudzu raža būs vāja.

J. A. Jansons, Sigulda.

10264. Ja ievu ziedu laiks ir lie-

tains, tad arī rudzu ziedu laiks ir

lietains.

V. Greble, Kalnamuiža, Valkas apr.

10265. Ja ievu ziedā līst lietus,

tad arī rudzu ziedā būs lietains

laiks.
P. Zeltiņa, Ikšķile.

10266. Ja ir daudz ievu ogu,

tad rudenī laba rudzu raža.

Z. Grīnberga, Sigulda.

621leva
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10267. Ja ievām daudz ogu, tad

tai gadā būs daudz rudzu.

K. Jansons, Plāņi.

10268. Ja ievām daudz ogu, tad

nākošgad būs labi rudzi.

A. Ozoliņa, Taurene.

VI. levas sakari ar mie-

žiem un auzām.

10269. Kad ievas zied, tad mie-

ži jasej.
S. Gūberts, 128.

10270. Kad ievas zied, tad īstais

auzu sējas laiks.

P. Atspulgs, Rauna.

10271. Ja daudz ievu zied, tad

būs laba auzu raža.
I. Ozoliņa, Rīga.

VII. leva dziedēšanā.

10272. levu mizas, mizotas zāļu
dienā un savārītas, ir labas cietam

vēderam, lai ietu cauri.

N. Ozoliņš, Grazdone.

10272a. levu mizas tiek uzliktas

uz pampumiem, kas ceļas no kaulu

sāpēm.
M. Šimiņš, Brukna.

10273. levas miza ir labs līdzek-

lis rozes atslāpēšanai. Koka
zaru

miza jānokasa, jāsatin lupatā un

jāuzliek virsū, virs lupatas jāliek
zilais papīris ar krītu.

J. Celmainis, Nīca.

10274. Pret kāsu vai cietām

krūšu kaitēm lietoja arī ievu

grebzdus.
J. Ilsters.

10275. levu gremzdus liek pie
vaiga, kad zobi sāp.

K. Jansons, Plāņi.

10276. Latviešu tautas ārstnie-

cībā lieto sakasītu ievas mizu pret
rozi.

E. Birzmanis, Latv. ārstn.

stādi, 1897.

10277. levu ogas traukā žvadzi-

not saka: ~Sūrums arā, saldums

iekšā!" [Sal. kartupeļi, pirts, rutki.]
K. Jansons, Plāņi.

VIII. levas sakars ar lai-

ku.

10278. Ja maz ievu ogu, gaidā-
ma lēna un silta ziema.

K. Palteris, Nītaure.

IEVA (pirmā sieviete).

10279. Pirmos sievietes ~kaķa
bērnus" mēnešziedos Dievs ievīstī-

jis lupatā un licis levai iemest lu-

patu upē, piekodinādams neskatī-

ties, kas lupatā ir. leva pie upes

tomēr slepus paskatījusies vīstolī,

kur ieraudzījusi asinis. Tad viņai

no bailēm iztecējušas pirmās
asinis.

K. Jansons, Plāņi.

10280. lesākumā Dievs prasījis
levai, cik reiz gadā tā gribēšot tai-

sīt lielo joku, bet nav bijusi mierā

ne ar kādu Dieva noteiktu laiku.

Tad Dievs atsacījis: „Nu, tad grū-

žat kā kaņepes!" Tādēļ arī cilvē-

kiem pie kopošanās neesot nekāda

noteikta laika.

K. Jansons, Plāņi.

IlEVAINOJUMS.

10281. Ja ar cirvi jeb citu ieroci

ievainojas, tad vajaga tūliņ no tās

vietas, kur stāvējis, paņemt zemes,

uzlikt tās uz ievainotās vietas un

apsiet. To ieroci, ar ko ievainojies,

vajaga tai vietā zemē ierakt. Tad

apstājas asinu tecēšana un ievai-

nojums ātri sadzīst.

J. Rubenis, Ērgļi.
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10282. Kad jaunā mēnesī ie-

griež vai ieskrambā pirkstā, tad

ilgi nesadzīst, aug un pūznī.

O. Darbiņš, Birži.

10283. Ja jaunā mēnesī iegriež,
tad brūce aug un čūlo, vai arī ja

noplēš pusaizdzijušu brūci, tad at-

kal brūce aug pa jaunu.
M. Macpane, Alsunga.

10284. Ja vecā mēnesī gadās

iegriezt rokā, pirkstā vai citur, tad

pūznīj, bet ja jaunā mēnesī ie-

griež, tad rēta drīzi aizaug.
A. Skruze, Saikava.

10285. Ja gadās kāds ievaino-

jums vecā mēnesī, tad ātri sadzīst,

bet ja jaunā, tad čūlā līdz vecam

mēnesim.

O. Biteniece, Ogresgals.

10286. Ja ar nazi iegriež pirk-
stā vai kur citur, tad jāsakož tā pa-

ša naža asmens, tad asinis vairs

netecēšot.

J. Auziņš.

10287. Ja pārcērt kāju, tad kas

pirmais ierauga, tam vajag trīs rei-

zes uzšpļaut uz ievainojuma, un

tas sadzīst.

K. Steinbergs, Skrunda.

10288. Ja sasit galvu, tad lai

neuzpamptu, tā sasistā vietā jāap-

spaida ar nazi.

A. Bērziņa, Aloja.

10289. Ja cilvēkam kāds ievai-

nojums vai kāds augons v. t. t.,

tad nevarot iet baznīcā zem zva-

na, tas esot kaitīgi slimībai.

M. Klause, Jaunpiebalga.

10290. Kas ar kādu asu rīku se-

vi ievainojis, tam esot jāsargās, ka

to rīku vairs neņem rokā, kamēr

vaina nav sadzijusi, citādi ta nesa-

dzīstot.

K. Šilings, 1832. g., Tirza.

10291. Vakarā, kad skaidrs mē-

nesis, tad jāiet ārā, rokas jāspiež

pie iecirstas vainas un jāsaka: „Kā

mēnesis pie debess pazūd, tā lai

pazūd man vaina. lekš tā vārda

Dieva, Tēva, Dēla un svētā Gara.

Amen + + +."

K. Skujiņš, Smiltene. J. Jan-

sons, Rīga.

10292. Kod cvlvāks īgrīz pier-
stā un jam īt ašnis, ka nikai tū

ašni navar aptureit, tod buri ru-

nuoj, vajag izraksteit uz papeira
itūs burtus: R. U. U. N. V. K. K. V.

un pīlikt pi tuos vainvs, kur tak

ašnis. Nu reizis ašnis apstuos īt un

rana suoks dzeit.

V. Podis, Rēzekne.

10293. Sunim vajagot dot laizīt

pušumus, vātis v. c, tad tās ātri

izveseļojoties, jo sunim uz mēles

atrodas trejdeviņas indeves, kuras

viņš varot izdziedēt.

P. Āboliņa, Jelgava.

10294. Ja grib, lai brūce ātri sa-

dzīst, tad jādod sunim aplaizīt.

H. Jankovska, Rīga.

10295. Ja roku vai kāju sagriež,

tad vajaga dot suņam nolaizīt, tad

ātri sadzīs.
R. Svekre, Valka.

10296. Ja ieduras skabarga, vai

citādi gadās kāds ievainojums,

ņem nātanu drēbi, aizdedzini un

ar dūmiem apsvēpē slimo vietu.

A. Brūvele un A. Suse, Ape.

10297. Ja ir kāds ievainojums,
tad otrs nedrīkst izrādīt nekādu

brīnēšanos, citādi tas nedzīst.

A. Rozentale, Jaunauce.
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10298. Ārīgas vainas pie locek-

ļiem tā varot ārstēt. No tā ūdens,
kas atrasts uz triju kungu robežas

kādā akmens dobulē, un ar to pa-

šu ūdeni vaina jāmazgā. Jeb arī no

sienas esot jānocērt tai vietā skai-

da, kur baļķī ir zars, bet tā kā zars

netiekot līdzi nocirsts, bet paliekot

pie sienas un skaida vien nošķe-

ļoties ar apaļu zara caurumu. Caur

to caurumu lai nu lejot trijdeviņas
reizes ūdeni, un tad lai dzerot un

vainu mazgājot.

K. Šilings, 1832. g., Tirza.

10299. Pie pušuma vātīm, kas

ceļas no ieciršanas un iegriešanas,
asinis mēģina apturēt starp citu ar

aukstu ūdeni un brandvīnu. Aiz-

dziedēšanai vēl lieto pārgrieztas

alejas lapas, apsien ar tauku plē-
vi, liek plāksterus virsū.

K. Miļnus, Zeime.

10300. Ja pārgriež pirkstu, tad

tas jāiegrūž stipri karstā ūdenī, lai

drīz vesels paliktu.

H. Skujiņš, Smiltene.

10301. Zirnekļu plēkas, kas gar

istabas griestiem un kaktos ir da-

būjamas, der likt uz vainas, tās

aptura asins tecēšanu un dziedina

vainu. Var likt virsū arī sakapātu
cūkas gaļu ar sīpoliem.

K. Seržants, Blīdiene.

10302. Ap brūci jāapliek zirnek-

ļa tīkli vai jāapsien ceļmala lapi-

ņa, tad asinis apstājas tecēt.

V. Amoliņa, Vecpiebalga.

10303. Kad iecērt kādā loceklī,
tad jāuzber tabakas pelni vai jā-
uzliek zirnekļa tīkliņš.

A. Bērziņa, Aloja.

10304. Ja cilvēks iegriež pirkstā
vai citā kādā vietā, tad ievaino-

jumu jāaptin ar zirnekļu tīkliem.

J. Ķikuts, Nīca.

10305. Ja pārgriež pirkstu, tad

uztin zirnekļa tīklu, lai vairs asi-

nis netek.

P. S., Rauna. I. Johansone, Rīga.

10306. Uz pušuma jāliek zir-

nēkļa tīkls, lai asinis netek.

K. Jansons, Plāņi.

10307. Sien virsu zirnekļa tīti-

ņus.

Ūdre, Tetelminde.

10308. Uz pušuma liek pulverī
saberztu čūskas nomauku.

K. Jansons, Plāņi.

10309. Uz ievainojuma liek āla-

vu zaru, kuru vienā pusē iegriež,

izplēš un tad liek virsū.

Etn. 1894. IV, Bilstiņi.

10310. Uz asiņu retas, pušuma
liek baltās ušnas sulu.

K. Jansons, Plāņi.

10311. Ja ir kāds ievainojums,
tad jāsaspiež pelašķi un sula jā-

uzpilina uz vainas.

P. Š., Preiļi.

10312. Pret iegriezumiem, iecir-

tumiem un līdzīgiem ievainoju-
miem drīzumā uz vāts jāuzliek

kaļķes un jātura, kamēr atlec.

Etn. 1894. IV, Bilstiņi.

10313. Labs dziedināms līdzek-

lis pret lielākām vainām, kā pār-

cirtumiem un plīsumiem, ir skābs

krējums, savārīts ar dzīviem sve-

ķiem.
Etn. 1894. IV, Grazdona.
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10314. Lielākus ievainojumus,

ja tanīs sāk jau rasties liekā mie-

sa, dziedē šā: papriekšu uzliek kaļ-

ķes, lai vāti labi izēd, tad pārmai-
na ar alonu un šo atkal ar kaļ-
ķiem, kamēr vātī liekās miesas

vairs nav, pēc kam liek virsū dzie-

dināmās zāles. Pret lieko miesu un

pūžņošanu der arī saldens krē-

jums ar sukuru par sviestu sa-

kults. Saldenu krējumu tikām cep

uz pannas, kamēr tas pieņem
sviesta izskatu.

Etn. 1894. IV, Bilstiņi.

10315. Ja kaut kur ir pušu, tad

uzliek ceļmallapas, kāpostu vai arī

biešu lapas.
I. Johansone, Rīga.

10316. Uz ievainojuma liek ceļ-

mallapu
P. Š., Rauna.

10317. Asinsdziru lapas jāsa-
berž uz delnas un viņu sula jāuz-

spiež uz pušuma.

L. Ozole, Sērpils.

10318. Dzelžu zāles derīgas ie-

vainojumiem. Viņas ir drēbes ga-

baliņā jāsasit un jāpiesien pie ie-

vainojuma.
J. Banazis, Nīca.

10319. Ja ir pirksta iegriezts, tad

vajag uzlikt siļķes ādu, lai sadzītu.

K. Jaunzeme, Nīca.

10320. Kad bērns pirkstā ie-

griež, saēd labi maizi ar sāli un

piesien [to ievainojumam]; piesē-

jums stāv, kamēr nozied.

Austere, Saldus.

10321. Kas nezinot roku pār-

skrampis, tas ar svešu cilvēku ie-

pazīsies.
K. Jansons, Plāņi.

10322. Kod cvlvāks, nikuo na-

dūmuodams, īgrīzs sev pierstā, itys

pīzīmēj, ka jis ar kū nebejs īpa-
zeistas.

V. Podis, Rēzekne.

IGAUŅI.

10323. Igauņi dzīvo kārtīgos
ciemos kopā, bet latviešu mājas ir

izkaisītas. Pēdējiem ir blakus ri-

jai pa lielākai kāds tīrāks kamba-

ris ar vienu jeb diviem maziem

glāžu logiem. Latvieši tura mazāk

kustoņus savā istabā, augstākais
ziemā suņus, kaķus un kādas vis-

tas. Igauņi dzīvo ļoti netīrīgi un

tura savās tumšās dzīvojamās
ēkās arī aitas, cūkas un citus lo-

pus. Lielāka starpība parādās abu

tautu raksturā. Latvieši ir saticīgi,
čakli darbā. Pieklājīgi un pazemī-

gi kā krievi. Turklāt viņi ir drusku

iedomīgi, labsirdīgi, ļoti māņticīgi

un vienaldzīgi ticības mācībā.

Igauņi ir turpretī viltīgi, skaudīgi,

strīdīgi, atriebīgi, stūrgalvīgi un ar

lielākām verga īpašībām. Viņi
izturas nežēlīgi pret citiem cilvē-

kiem un kustoņiem, priecājas, kad

var otru apvainot, sevišķi vācieti,

ir nepieklājīgi un reti nojem savu

cepuri. . . Visi precējušies igauņi
nes garu bārdu; latvieši turpretī

mēdz bārdu dzīt, izjemot gluži ve-

cus vīrus
. . . Tāpat igauņi, kā arī

latvieši ir ļoti netīrīgi savā apģēr-
bā, sevišķi vēl vīrieši. Latviešu

tautiskā krāsa ir pelēka, igauņu
brūna. Latvietis iet vasarā parasti

ar kailu galvu, bet igaunis valkā

lielu apaļu malās nokārušos ce-

puri. Ziemā abas tautas nēsā bie-

zas kažoka cepures, zem kurām

juku jukām nokaras bārda un

mati. Neviens zemnieks nevalkā

kājās ne kurpes, ne zābakus, bet

gan pastalas un vīzes, kuras auj
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uz autiem, retāki zeķēm. Igaunie-

tes un latvietes, kamēr nav vēl pre-

cētas, nenēsā ne cepures, ne aubes.

Viņas šķir matus ar celiņu un sa-

pin bizēs, jeb arī atstāj tos vaļē-

jus zem vaiņaga. Vaiņagu taisa no

papes, kas ir pārvilkta ar vilnāt-

nu drēbi. Šāda galvas rota viņām
izskatās ļoti labi un liekas ļoti lī-

dzīga seno grieķiešu galvas segām.
Latvietes mēdz vēl pušķot savu

galvu ar zaļumiem, puķēm, spar-

ģeļiem, magonēm, zalpijām, krūz-

mētrām un citām puķēm, kuras

viņas rūpīgi audzina savos dār-

zos. Igaunietes tā nedara. Visi val-

kā jostas, vīrieši parasti siksnas.

Neprecēti igauņi nēsā siksnas ar

daudz misiņa sprādzēm. Sievie-

tes auž savas jostas no vilnas un

diegiem, igaunietes greznas ar vi-

sādām puķēm, latvietes vairāk

vienkrāsainākas. Turīgākas latvie-

tes mēdz nēsāt sidraba ķēdes, ma-

zāk turīgas misiņa ķēdes, pie ku-

rām piesien savus nažus. Savus

vadmalas svārkus vīrieši valkā ga-

rus un platus, parasti bez pogām

un āķiem, sasienot ar jostām un

siksnām. Ziemu nēsā aitādas ka-

žokus bez virsdrēbes. Igauņi val-

kā kažokus arī vasarā. Latvieši

mēdz taisīt arī sieru no tvāraga,

piena un olām. Parasti viņi ēd

tvāragu, maisītu ar krējumu un

olām. Igauņi netaisa ne sieru, ne

tvāraga mērcekli, bet ēd rūgušu

pienu gluži nemaisītu, jeb pieliek
tam tikai vārītus miltus. Latvieši

pļauj labību ar īsām izkaptīm; bet

igauņi griež vairāk ar sirpjiem.
Latvieši ar savus tīrumus tikai ar

zirgiem, bet igauņi arī ar vēršiem.

J. Petri, Neuestes Gemālde

von Lief- und Ehstland. 1809,

467—478 (saīsināts).

10324. Kols raksta, ka krievs,

polis un latvietis panesot dzimt-

būšanu ar lielu pacietību, bet igau-
nis ar rūgtumu un stūrgalvību.

Baltijas vācieši latviešus nicinot,

bet no igauņiem baidoties. Igauņi
esot slinkāki, netīrīgāki un nekau-

nīgāki par latviešiem. Zaglību tur-

pretī abām tautām varot vienādi

pārmest. Bet igauņi un latvieši zo-

got tikai ēdamas lietas un citus sī-

kumus, tomēr liela zādzība esot

abām sveša.

J. Kohl, Ostseepr. 11, 1841, 193—201.

10325. Līdz šim dēvē igauņus

par vislabākiem pūtējiem, vārdo-

tājiem un burvjiem.
Balss, 1879, 2.

10326. Igauņi mēdzot sacīt, ka

igaunis esot cūka, latvietis aita. Ja

nelaime uzbrūk kādam latvietim,

citi visi noskatās mierīgi kā aitas,

vai aizbēg. Bet ja kādam igaunim
kas uzbrūk, tad citi visi igauņi kā

cūkas uzbrucējam virsū.

Apsesdēls.

ILKSIS.

10327. Par siļksi [ilksi] navajag

kuopt, tad puorzamessi (nebūs bēr-

nu).
C. Apšenieks, Bērzpils.

10328. Ja vāģa ilksīm kāpj pari,
tad nagiem ienadži atplīst.

A. Auziņa, Jaunrauna.

10329. Ilkšu vidu nedrīkst mīzt,

tad bērni gultā mīž.

A. Lāce, Skujene.

IRBES.

10330. Dievs sūta putnus dzies-

mas mācīties. Irbe tad noiet pie

kāpostu griezējām un iemācās

šņirkt, šņirkt! svelpt.
A. L.-Puškaitis. Džūkste.
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10331. Saka, ka irbe savā va-

lodā svelpot tā: „Svilpšu, svilpšu
vīrus pusdienā!"

A. L.-Puškaitis, Džūkste.

10332. Irbe dzied: „Svilpšu,

svilpšu vīrus pusdienā!"

I. Johansone, Rīga.

10333. Kad atrod irbes perēkli

un piesprauž tur mietiņu, tad irbe

grib to apdēt un dēj tikmēr, ka-

mēr nobeidzas.

Z. Lancmanis, Lejasciems.

10334. Irbes nak mājās tikai uz

puteni.
A. Liepiņš, Bērzaune.

10335. Ja ziema irbes nak mā-

jās, tad drīzumā gaidāmi puteņi.
K. Zvirgzdiņa, Trikāta.

10336. Kad irbes nak pie mā-

jām, tad gaidāms stiprs sals.

N. Enerts, Kandava.

10337. Kad irbes mājas nak, tad

gaidāms sals.
K. Zvirgzdiņa, Trikāta.

10338. Ja irbes skrien sēta,

būs lietus.

J. Austrums, Krape.

IRBINĀJI (Viburnum opulus).

10339. Irbināju ogu novārījums
tiek lietots par urinu dzenošu lī-

dzekli.

Beschreibung d. Prov. Kur-

land, 1805, 74.

ISKAPTS. (Izkapts.)

10340. Kad ar iskapti sāk pļaut

govīm zāles, tad iskapts jāaplej ar

rūgušpienu no purna līdz pēdai
trīs reiz, tad piens nezūd.

A. Elksnītis. Prauliņi.

10341. Beidzot pļaut, jāsviež iz-

kapts; ja viņa krīt ar izkapts galu
uz augšu, tad nākošā gadā vēl te

pļaus, un otrādi.

A. Ozoliņa, Lubāna.

10342. Iskapti nedrīkst pie ma-

las nolikt ar asmeni uz augšu, jo
tad laime var kājas sagriezt.

A. Užane, Skujene.

10343. Ja, sienu pļaujot, kādam

salūst iskapts, tad kāds no pļāvē-
jiem drīz mirs.

A. Kondrāte, Cēsis.

10344. Iskapts salūšana nozī-

mēja katrā ziņā īpašnieka nāvi.

A. Skuja, Mālupe.

10345. Iskapti strīķē jauna bara

gala.
H. Skujiņš, Smiltene.

10346. Iskapti strīķē jauna bara

galā, bet nekad vecu baru nobei-

dzot.

H. Skujiņš, Smiltene.

10347. Siena pļaušanu beidzot,

jāizstrīķē iskapts, lai ziemā siena

ēdājiem būtu asi zobi.

K. Oļļe, Mazsalaca.

10348. Ar izstrīķētu iskapti ne-

drīkstot mest mieru pļaušanai, bet

tūlī, kā iskapts izstrīķēta, vajagot

pļaut, tad aitas kūtī nebrēkšot.

K. Skujiņš, Bilska.

10349. Vasarā, kad beidz sienu

pļaut, jāuzasina iskapts, lai lopi

paēduši nebļauj.
A. Zeltkalns, Lubāna.

10350. Kad tikko iskapti izasi-

na ar strīķi un nevienu vēzienu

nenopļauj, tad ziemu aitas vien-

mēr blēj.
J. Zaķītis, Lautere.
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10351. Iskapti nestrīķē, kad cir-

tienu izbeidz, bet kad nostājas jau-

na cirtiena galā.
J. Zaķītis, Lautere.

10352. Ja iskapti asinot miglai-
nā rītā tālu skan, būs labs laiks.

L. Jenne, Allaži.

10353. Kad iskapti strīķējot ro-

ka paliek melna, tad būs lietus.

Brīvā Zeme, 1929. VI, 7.

10354. Pļaušanu beidzot, sviež

iskapti gaisā un, ja tā sēdus nokrīt,

tad vēl būs jāpļauj nākošā gadā,
bet ja uz mutes, tad jāmirst.

J. Vilnītis, Jumurda.

Iskapts sapnī.

10355. Ja sapnī redz iskapti, bus

sāpes. [Sal. adata, nazis.]
J. Kalniņš, Druviena.

ISTABA.

I. Celšana un iekārta.

10356. Kad gribēja jaunu istabu

cirst, tad saimniekam bij jācērt

pirmais baļķis, un to tad vajadzēja
likt uz durvju palodēs, tad dūmi

līgoja arvienu tikai līdz minētajam

baļķim un nekad nenolaidās dzi-

ļāku. Ja to neievēroja un baļķi
nolika citā vietā, tad dūmi līgoja
līdz zemei.

(Mulenbacha m.) R. Kalniņš, Udze.

10357. Maja jasak celt rīta vējā,
tad tā būs sausa.

E. Laime, Tirza.

10358. Jauna maja jāiegroza rī-

ta vējā, tad sausa stāv.

A. Aizpurve, Lubāna.

10359. Kad mājai griež baļķus,
tad pirmais koks jālaiž uz zieme-

ļiem un nav jāved mājā, tad jau-
najā mājā neaug nekādi kukaiņi.

A. Aizpurve. Lubāna.

10360. Maja nav jāiegroza siltā

vējā, tad tā ir mitra.

A. Aizpurve, Lubāna.

10361. Māja jāsāk celt tad, kad

pūš ziemeļu vējš, jo tad viņā dzī-

vojot, tā stāv sausa un nepūst.

V. Krieviņš, Daugmale.

10362. Mājas nedrīkst sākt celt

tad, kad pūš rietumu vējš, jo tad

viņā dzīvojot tā stāv slapja un ātri

sapūst.
V. Krieviņš, Daugmale.

10363. Lai mājā būtu tīrība, tad

māju būvējot tā, lai gali stāv uz

ziemeļiem un dienvidiem, vai no

vakariem uz rītiem.

A. Aizpurve, Lubāna.

10364. Vēja lauzti koki nav dzī-

vojamās mājās jābūvē, jo tādās

dzīvojot mirst cilvēki.

A. Pliens, Meirani.

10365. Jaunās mājās tādi koki

nav jābūvē, kuri ir lūzuši, jo tādā

mājā mirstot cilvēki.

A. Sāvītis, Lubāna.

10366. Ja ceļ dzīvojamo ēku, tad

tā jāsāk celt sestdien, jo tad būs

daudz izturīgāka.
K. Grantiņš, Krustpils.

10367. Tādās vietās, kur apīņi

auguši, nav jābūvē mājas, jo tādās

mājās dzīvotājiem neejot labi.

A. Sāvītis, Lubāna.

10368. Kad māju būvējot, puda-
mentē iemūrē naudu, tad mājā
vienmēr būs nauda un nekad tā

neizsīks.

E. Zariņa, Cere.

10369. Jaunu istabu ceļot, zem

stūra liek naudu bagātībai un vil-

nu siltumam.

V. Pilipjonoks, Asūne.
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10370. Kad jaunu māju ceļ, tad

uz pirmā baļķa četros stūros jāliek
sidraba naudu vai Dieva vārdu la-

piņas, tad svētība būs mājās.
Z. Lāce, Veclaicene.

10371. Lai māja ilgi stāvētu un

tai nenotiktu nekādas nelaimes,

tad jaunceļamās mājas fundamen-

tā jāiemūrē papīrītis, uz kura būtu

uzrakstīti kādi vārdi no bībeles.

E. Brīnums, Rūjiena.

10372. Lai mājā neceltos uguns-

grēks, tad mājas pamatā iemūrē

trīs sarkanas un trīs melnas ogles.
E. Poriete, Lubāna.

10373. Māju ceļot, pirmās kār-

tas pakšķī jāiecērt krusts, jo tad

tā māja ir svēta.

V. Krieviņš, Daugmale.

10374. Kad mājai pirmais vai-

ņags uzlikts, tad uz viena baļķa jā-
velk lietuvēna krusts, lai pērkons

neiesper.
E. Laime, Tirza.

10375. Māju kad ceļ, tad pirmā
vaiņaga kādā baļķī jāiecērtot
krusts un tad tanī krustā jāiele-

jot dzīvsudrabs, tad naida neesot

mājā.
E. Aizpurve, Lubāna.

10376. Gūda kokta pakšā īcārt

kristu un īlīk tamā naudu (sudob-

ru vai zaltu), dzeivsudobru un

(grabnīcas) voska sveces kristiņu:

boguotība, veselība un sadarība

saimē.

T. Beča, Preiļi.

10377. Māju ceļot, pirmo pama-

ta akmeni nedrīkst kustināt, tad

mājā blaktis aug.
E. Laime, Tirza.

10378. Kad sāk istabu celt, tad

uz viena baļķa ēd brokastis, bet to

baļķi ēkā neiebūvē. Viņu atstāj

pūstam jeb sacērt malkā. Arī pir-
mo sūnu grozu aiznes uz mežu,

tad jaunajā istabā circeņi nemītot.

A. Bīlenšteina rokraksts.

10379. Lai ustubā nabvutu bru-

saku un plakšu, tad, kad īt usto-

bas svunuošonai syunu plyuktu,

vajaga pyrms pīplyukt treis gubi-

ņas un pasacīt: tuos brusakim,
plaktim un cierciņim. Tūs gubiņu
uz muojom navest.

T. Beča, Preiji.

10380. Ja jaunas mājas būvei

plēš sūnas, tad pirmie kušķīši jā-
sviež pār plecu un jāsaka: „Lai

nav plakšu, lai nav brusaku, v.

t. t."

V. Joass, Lubāna.

10381. Ja jaunas mājas būvei

plēš sūnas, tad pirmie kušķīši jā-
sviež pār plecu un jāsaka: „Lai

nav prusaku, lai nav plakšu un

t. t."

A. Zvejniece, Lubāna.

10382. Kad byuvei syunys plieš,
tod saplāstuos syunys juosakraun
čatrās čupiņās meža molā un juo-
nūvēl vīna prusakim, ūtra plaktim,

treša cierciņim, catūrtū var vest uz

sātu, un jaunejā byuvē nabyus

mynātus kukaiņus.
A. Borozinska, Barkava.

10383. Kad istabu vitē (balsina),
tad vajagot piejaukt alaunu klāt,

jo tad istabā nekādi kukaiņi ne-

ieviešoties.

H. Skujiņš, Smiltene.

10384. Kad istaba bijusi uzcelta,

tad saimnieks apvilcis jaunu baltu

kažoku, turējis rokā maizi ar sāli

un gājis trīs reiz apkārt ap istabu.

Viesi jautājuši iekšā:
„

Kas tur
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staigā ap istabu?'' Saimnieks at-

bildējis: „Pats Dievs staigā ar

maizi un sāli." Tādas sarunas at-

kārtotas trīs reiz.

J. Karpovičs, Sakstagals.

10385. Kad jaunā istabā ieiet

pirmo reizi uz dzīvi, tad vajaga
ienest un uzlikt uz galda sāli ar

maizi, lai mājās būtu pastāvīgi
Dieva svētība.

M. Ķaupelis, Nīca.

10386. Ja māju uzceļ uz tādas

vietas, kur kāds pašnāvībā miris,

tad tai mājā spokojas.
C. Ķelle, Lietuva, Janišķe.

10387. Istaba jābalsina veca mē-

nesī, jo tad blusas nemetas.

M. Velvele, Straupe.

10388. Istabas jāmazgā veca mē-

nesī, lai blusas neaug.

J. Vilnītis, Jumurda.

10389, Istabu vajaga mazgāt ve-

cā mēnesī, tad nebūs blusu.

J. Banazis, Nīca.

10390. Kad istabas sienas brakšķ,
tad kāds mirs.

H. Skujiņš, Smiltene.

10391. Kad vecai istabai sienas

un griesti brakš, tad kādam no

tās istabas jāmirst.
A. Gulbe, Burtnieki.

10392. Ja istabai sija brikšķ,
tad mājās gaidāma slimība.

A. Ulmane, Jaunsvirlauka.

11. Istaba sapnī.

10393. Ja sapnī redz jaunu ista-

bu, tad būs mirons.

M. Navenickis, Zasa.

10394. Ja pa sapņiem tīra vai

mazgā istabu, tad būs no tā dzī-

vokļa jāiziet.
L. Ozole. Rīga.

ISTABAS LIETAS.

10395. Ja istabā ar troksni

sprakšķ kāds mēbeles gabals, tad

sagaidāms nāves gadījums.
E. Rotmane, Jaunauce.

10396. Ja istabā knikš pašas no

sevis mēbeles — galdi, skapji v.

t. t., ģimenē gaidāmas nesaskaņas.
J. Andriņš, Taurkalns.

10397. Ja istablietas brikšķ un

sprāgst, tad kāds iemītnieks mirs

vai aizies.

L. Kleinberga, Svēte.

ISTABAS SLAUCĪŠANA.

t. Ka jāslauka.

10398. Pirmo reizi istabu slau-

kot, vajaga slaucīt no durvīm uz

dibenu, tad tur ilga dzīvošana būs.

K. Kristape, Olaine.

10399. Istabu slaukot, nedrīkst

gružus vilkt uz savu pusi, tad ļau-
dis nicina.

A. Rozentāle, Jaunauce.

10400. Mēslus nedrīkst slaucīt

uz durvju pusi, lai neizslaucītu

svētību.
J. A. Jansons, Piņķi.

10401. Istabu slaukot, mēsli jā-
slauka uz dibenu, bet ne uz durvju

pusi, citādi jāiziet no mājām.
Vidzemes Maliena.

10402. Kad istabu slauka no

durvīm uz iekšu, tad dzīvo visa

saime.

M. Pelēce, Cirsti.

10403. Ja mēslus slaukot pā(r)
slieksni istabā iekšā, tad slaucītājs

ar savējiem saiešot naidā.

H. Skujiņš, Smiltene.
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10404. Istabu slaukot, mēsli nav

jāslauka uz durvju pusi, jo tad

kāds mirs.

A. Skuja, Vestiena.

10405. Vakaros no istabas ne-

drīkst iznest mēslus un slota jāno-
liek kaktā ar spici uz augšu, tad ši-

nī mājā esot Dieva svētība.

K. Šuberts, Bramberga.

10406. Senos laikos veci cilvēki

domājuši, ka istabu slaukot mēs-

lus nedrīkst slaucīt pār slieksni,

tad izslauka visu mājas svētību.

Skolnieku pulciņš, Jēkabpils.

10407. Lielās piektdienas, pirmo
Lieldienu, pirmo Vasarsvētku un

pirmo Ziemassvētku rītu nedrīkst

slaucīt istabu. Tad izslauka mājas
svētību.

A. Done, Liepāja.

10408. Ja vakara istabu slauka,

tad aizslauka bagātību.

V. Johansone, Liepa.

10409. Vakarā nevajaga slaucīt

istabu, tad bagātību aizslauka. Pa-

pīrus tik vajaga uzlasīt, tad būs

ienākumi — nauda.

M. Hermakile, Rīga.

10410. Mēslus nevajaga slaucīt

pāri slieksnim, tad izslaucīs visu

labumu.

E. Hiršsone, Talsi.

10411. Ja vakarā mēslus slauka

pār slieksni, tad preciniekus aiz-

slauka projām.
M. Hermakile, Valka.

10412. Meslus nedrīkst slaucīt

pār slieksni, jo tad izslauka laimi.
A. Aizsils, Lubāna.

10413. Istabu slaukot mēslus ne-

drīkst slaucīt pār slieksni, jo tad

slaucītājs aizslauka projām savu

laimi.

E. Stīpniece, Vērene.

10414. Ja pec vakariņām slauka

istabu, tad izslauka laimi.

A. Tīsone, Talsi.

10415. Istabas mēslus nevarot

bērt ārā, bet jāberot krāsnī, jo tad

savu laimi izsviežot.

M. Kļaviņa, Koknese.

10416. Kad, slaukot istabu, mēs-

lus pārslaukot pār slieksni, tad vi-

su bagātību izslaukot ārā, bet va-

jagot mēslus istabā sagrābt un tad

iznest ārā.

P. Eglīte, Priekuļi.

10417. Istabas mēslus nevar pār

slieksni slaucīt, jo tad ķildīgi jā-
dzīvo.

M. Velvele, Straupe.

10418. Ar egļu skujām nedrīkst

istabu slaucīt: drīz būs ar skujām

jākaisa (kāds nomirs).

A. Upmane, Jaungulbene.

10419. Istabu slaukot, mēslus

nedrīkst mest pāri sliekšņam, tad

ļaudis aprunā.
P. Zeltiņa, Ikšķile.

10420. Nevar vakarā slaucīt ista-

bu un mēslus izmest laukā, tad to

slaucītāju aprunās.
A. Aizsils, Zilupe.

10421. Vakarā nedrīkst slaucīt

istabu un mēslus (saslaukas) mest

laukā, tad aprunā.
A. Aizsils, Zilupe.

10422. Jaunā mājā istabu slau-

kot, nedrīkst pirmo reiz mēslus

pār slieksni slaucīt, jo tad atkal

drīz būs jāaiziet.
A. Dragone, Palsmane.

10423. Mēslus pār slieksni kad

slauka, tad saimniekam jāiziet no

mājas.
T. Dzintarkalns, Talsi.
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10424. Ja slauka pār slieksni

mēslus, tad drīzi no dzīvokļa jāiz-
vācas.

E. Lappuķe, Jelgava.

10425. Mēslus nevajagot pār
slieksni otrā istabā slaucīt, jo tad

naids ceļoties.
H. Skujiņš, Smiltene.

10426. Ja mēslus slaukot no ista-

bas pā(r) slieksni ārā, tad slaucī-

tājs saiešot ar svešiem cilvēkiem

naidā.

H. Skujiņš, Smiltene.

10427. Istabu slaukot jāuzmanās,
lai mēslus neslaucītu pār slieksni,

no vienas istabas otrā, jo tad iz-

slaukot mājas saimnieku, tam drī-

zumā jāmirst.
K. Corbiks, Jelgava.

10428. Ja mēslus slaukot pār

slieksni, tad meitas paliekot nepre-
cētas.

H. Lindberga, Veselauska.

10429. Istabu slaukot, nevajaga
mēslu pa logu mest laukā, tad

slaucītāja ilgi neapprecas.

P. Zeltiņa, Jūdaži.

10430. Ja istabu slaukot, meita

atstāj sie(n)māļus netīrus, tad vi-

ņai gadās spalvains vīrs.

K. Jansons, Plāņi.

10431. Meita ja istabu slaukot

pamet mēslus, tad vīrs būšot spal-
vains.

Vidzemes Maliena.

10432. Jaunas meitas istabu

slaukot nedrīkst pamest gružus,
tad dabū bārdainu vīru.

E. Kampare, Skrunda.

10433. Ja istabu tīri neizslauka,

tad dabū bārdaiņu vīru.

J. Cinovskis, Snēpele.

10434. Ja meitas, istabu slaukot,

mēslus atstāj, tad dabūs vīru ar

bārdu.

E. Laime, Tirza.

10435. Ja istabu tīru neizslauka,

tad dabon bārdainu vīru.

T. Dzintarkalns, Talsi.

10436. Ja meitas izslauka ista-

bas un atstāj saslaukas kaktā, tad

dabūn vīru ar bārdu.

J. Cinovskis, Snēpele.

10437. Ja meita slauka istabu un

neizslauka tīru, tad meita dabūs

pūkainu vīru.

A. Bērziņa, Aloja.

10438. Meitas nedrīkst kaktā at-

stāt mēslus, tad brūtgāns būs ne-

tīrs.

I. Melngalve, Melluži.

10439. Jāslauka tīras istabas, lai

nestaigā skrandains vīrs.

A. Zalmieze, Grenči.

10440. Ja meitas skaidas mēs-

los izslauka, tad tās neizprecē, jo
pat skaidiņa lūdzot Dievu, lai mei-

tas izved drīz tautiņās.

K. Jansons, Plāņi.

10441. Istabu slaukot, jāskatās,
lai neizslaucītu laukā koka gaba-
lus, jo ātrāk nevarēs iziet tautās,

kamēr koki nebūs satrūdējuši.

V. Bērziņa, Priekule.

10442. Jaunas meitas nedrīkst

žagaru rūsu jeb malkas bruģi pie
citiem mēsliem bērt, jo tad tās tik-

mēr neizprecē, kamēr rūsa nav sa-

trūdējusi.
E. Zommere, Rauna.

10443. Meitām, istabu slaukot,

jāizlasa no mēsliem skaidiņas, ci-

tādi meitas neapprecēsies pirms

skaidiņu satrūdēšanas.

S. Ozole, Rīga.
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10444. Lielu koku nedrīkst slau-

cīt mēslos, jo tad tai meitai jāgai-
dot precinieki tik ilgi, kamēr koks

sapūstot.
L. Aizpurve, Lubāna.

10445. Istabu slaukot mēslus

nedrīkst atstāt istabā, jo tādā ga-

dījumā tai meitai ilgi jāgaida uz

preciniekiem.
K. Corbiks, Ozoli.

10446. Mēslus, saslaucītus kur-

vī, nedrīkst nolikt aiz durvīm na-

miņā (koridorā), tad neiet preci-
nieki istabā.

V. Miķelans, Dunava.

10447. Ja negrib, lai neslava no

mājas iziet, tad gavēņa piektdienā
mēsli jāsaslauka paslieksni un tur

jāatstāj.
V. Johansone, Liepa.

10448. Kad saslaucītus mēslus

atstāj kaktā, tad nemīl jeb necieni

vīra māti.

J. Treimans, Berze.

10449. Ja istaba stāv mēsli ne-

slaucīti, tad būs barga vīra māte.

A. Braka, Meirani.

10450. Ja istabu slaukot mēsli

skrien atpakaļ, tad slaucītājai jā-

paliek vecmeitās.

Skolnieku pulciņš, Jēkabpils.

10451. Ja slaukot istabu mēsli

skrien atpakaļ, tad sagaidāma kā-

da mājinieka nāve.

K. Corbiks, Svēte.

10452. Kas istabu atstāj pus-

slaucītu, tas paliek pusprecēts.
A. Skreija, Talsi.

10453. Istabu pusslaucītu ne-

drīkst atstāt, paliks meita ieprecēta

(t. i. iecerētais viņu atstās).

M. Poriete, Lubāna.

10454. Ja meita atstājot istabu

pusē ieslaucītu, tad viņa paliekot

ieprecēta.
H. Skujiņš, Smiltene.

10455. Ja jaunas meitas mēslus

slauka krāsns priekšā, tad paliek
neprecētas.

R. Kalniņš, Lubāna.

10456. Ja slauka netīru istabu,

tad apprec bārdainu vīru.

L. Druķe, Virbi.

10457. Ja netīri istabu slauka,

tad dabū bārdainu vīru.

J. Cinovskis, Snēpele.

10458. Ja jauna meita istabu

tīri slauka, tad vīrs būs bez bārdas,

netīri — ar bārdu.

V. Miķelans, Dunava.

10459. Nedrīkst atstāt ieslaucī-

tu istabu, jo tad ar vīru jākaujas.
Fr. Vāvere, Rembate.

10460. Ja meita istabu pamet

pusslaukā, tad vīrs viņu bieži sitīs.

A. Zvejniece, Lubāna.

10461. Jaunas meitas slaukot

istabu nedrīkst atstāt pusslaucītu,
tad kad apprecoties, tad vīrs sitīšot

un atstāšot un pēc tam sitīšot

atkal.
J. Stučka, Stameriene.

10462. Ja kura meita istabu slau-

cīdama atpūšas, to vīrs sitīs.

J. Rupjais, Asūne.

10463. Meitas, istabu slaukot,

nedrīkst atpūsties: vīrs vēlāk sitot

atpūzdamies.
J. A. Jansons, Salaca.

10464. Ja istabu slaukot, pūšas,
tad vīrs pūzdamies sit.

M. Leimane, Lubāna.
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10465. Ja meitas atpūzdamās
slauka istabas un ja viņas appre-

cējās, tad vīri atpūzdamies viņas
sit.

R. Kalniņš, Lubāna.

10466. Meita istabu slaukot ne-

drīkst apstāties, tad vīrs to pērs
dusēdamies.

L. Zvirbule, Jaunlaicene.

10467. Ja jaunava, istabu slaucī-

dama, atpūšas, tad viņas nākamais

vīrs to atpūzdamies piekaus.

A. Salmāns, Balvi.

10468. Ja atpūzdamies slauka

istabu, tad vīrs būšot atpūzdamies

pērt.
E. Pļaviņa, Koknese.

10469. Jauna meita, istabu slau-

cīdama, nedrīkst stāvēt, tad vēlāk

viņu vīrs ar slotas kātu sitīs.

A. Upmane, Jaungulbene.

10470. Istabu slaukot, kad

slaucītājas apstājas, tad nākamās

dienās vīrs to sitot tik ilgi, cik ilgi

stāvējusi istabu slaukot.

E. Aizpurve, Lubāna.

10471. Istabu slaukot, nevajag

atpūsties, tad precinieki ilgi stāv

aiz vārtiem.

R. Kalniņš, Lubāna.

10472. Ja istabā uz grīdas atro-

das kaut kur salmiņi vai skaidiņas
krustā sakritušas, tad šai istabā

dzers krustības.

V. Miķelāns, Dunava.

10473. Ja istabu slaukot jeb mēs-

lus berot, kaut kas sakrīt krustiņā,
tad kādam jāmirst.

O. Darbiņš, Birži.

10474. Ja slaukot istabu, kāds

pārkāpj pār mēsliem, tad tas pa-

liek palaidnīgs, un ko tas slaucī-

tājs saka, tas piepildās.
L. Strute, Šķibe.

10475. Istabu slaukot mēsli nav

jāsviež citiem cilvēkiem virsū, jo
tad to neņemot kūmās.

J. Rubenis, Ērgļi. K. Jansons,

Plāņi.

10476. Kuram istabu slaukot

mēslus uzslauka virsū, to neviens

kūmās neaicina.
T. Rigerte, Brunava.

10477. Ja istabu slaukot, kāds

stāv, tā ka mēsli slaukās virsū, tad

to neņem kūmās.

Skolnieku pulciņš, Jēkabpils.

10478. Kam ustobu slaukut ap-

slauka kuojas, tuo najems kūmuos.

V. Pilipjonoks.

10479. Ja meita istabu slaucīda-

ma apslauka kādam kājas, tad to

neviens kūmās neņems.

J. Rupjais, Asūne.

10480. Ja gružus uz kājām slau-

ka, tad kristībās nelūdz.

H. Šiliņa, Dobele.

10481. Mesli nav jāslauka otram

virsū, tad kūmos neprasa.

R. Kalniņš, Lubāna.

10482. Jo ustubu slaukūt kam

ar māslīm apsaslauka kuojas, tad

tū najims kvumuos.

T. Beča, Preiļi.

10483. Kam uzslauka meslus uz

kājām, to nelūgs kāzās.

J. A. Jansons, Piņķi.
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10484. Ja viens slauka istabu un

uzslauka otram uz kājām mēslus,

tad to otru nevienā godā nelūgs.

A. Šķērē, Skaistkalne.

10485. Ja slauka ar slotu stāvo-

ša cilvēka priekšā, tad uzliek tam

parādus.
V. Pilipjonoks, Asūne.

10486. Vīrietim nevajaga sev

laist slaucīt mēslus uz kājām un

slotai mesties klāt, tad meita ne-

mīlēs un būs dusmīga.

K. Bika, Gaujiena.

10487. Kad kāds taisās iziet uz

lauku, nevajaga istabas slaucīt, ka-

mēr iziet, citādi tam neiet labi.

M. Pelēce, Cirsti.

10488. Istaba zeme nolijušu dzē-

rienu nedrīkst šķērsi slaucīt.

K. Jansons, Vijciems.

10489. Divi nedrīkst kopā ista-

bu slaucīt, citādi tie sastrīdēsies.

[Sal. krāsns.]
A. Bīlenšteina rokraksts no

Jaunauces.

10490. Istabu nedrīkst slaucīt

divi slaucītāji, jo tad, tanī pašā

gadā, mājās kāds nomirs.

A. Ķirse, Ruba.

10491. Ja vienu istabu slauka

vairākām slotām, tad bagātība aiz-

ies uz visām pusēm.
V. Pilipjonoks, Asūne.

10492. Ja istabu slaukot slota

nokrīt, tad kaunu dabūnot.

A. Sietiņš, Taurene.

10493. Istabu slaukot nedrīkst

kāpt pāri slotai, tad bērni negulēs.

C. Ķelle, Lietuva. Janišķe.

10494. Kad istabu slauka, tad

nevar otram dot mēslus laukā nest,

jo ar to atdodot otram savu laimi.

E. Zommere, Rauna.

10495. Istabas slaucītājam pa-
šam vajaga arī mēslus iznest, ot-

ram dodot nest, atdod savu laimi

uz aitām.

Atbalss k. 1897. K. Kleķeris,
Skujene.

10496. leslaucītu istabu meita

neļauj otrai meitai slaucīt, lai tā

viņai brūtgānu nepaņem.

K. Jansons, Plāņi.

10497. Kad istabu līdz pusei iz-

slauka un otram dod tālāk slaucīt,

tad brūtgānu atņem.
H. Šiliņa, Penkule.

10498. Ja atstāj istabu ieslaucītu,

tad atstāj vīrs jeb līgavainis.
L. Strute, Šķibe.

10499. Kad divas sievietes reize

slauka istabu, tad viņas rāsies.

A. L.-Puškaitis. B. Daņilovs,
Kacēni.

10500. Ja divi istabu slauka, tie

dabūs to dien' abi izbārties.

V. Miķelāns, Dunava.

10501. Kad divi reizē slauka

istabu, tad jābaras.

M. Valtere, Jelgava. J. Trei-

mans, Bērze.

10502. Kad divas sievietes ista-

bu reizē slauka, tad krupji pa to

lēkā (tas ir, nāk istabā).
Alksnis-Zundulis, Naudīte.

10503. Ja vairāk cilvēki reizā

slauka vienu istabu, tad govis ba-

dās.
J. Jakāns, Bebrene.
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10504. Ja ar divām slotām slau-

ka istabu, tad slaucītāja govis ba-

dās.

V. Krieviņš, Daugmale.

11. Istabas slaucīšana

zīlē viesi.

10505. Kad istabu slaukot mesli

lec atpakaļ, tad būs viesis.

J. Apsalons, Sērpils.

10506. Ja mesli velkas atpakaļ,
tad sagaidāms kāds rets viesis.

J. Putniņš, Bērzpils.

10507. Ja istabu slaukot mēsli

(mēšļi) skrien atpakaļ, tad ciemiņš

gaidāms.
K. Matisons, Talsi.

10508. Kad istabu slaukot mesli

lec atpakaļ, tad būs kāds ciemiņš.

K. Corbiks, Jelgava.

10509. Ja istabu slaukot mēsli

lec atpakaļ, tad būs gribīgs cie-

miņš.
E. Laime, Tirza.

10510. Kad istabu slaukot mes-

li skrien atpakaļ, tad būs viesi.

M. Pelēce, Cirsti.

10511. Ja slaukot istabu meslus

vējš nes atpakaļ, tad gaidāmi viesi.

Z. Akmentiņa, Lubāna.

10512. Ja istabu slaukot vējš
pūš mēslus atpakaļ, tad būs viesi.

O. Darbiņš, Birži.

10513. Kad istabu slaukot mes-

lus met atpakaļ, tad gaidāmi viesi.

Z. Prauliņš, Aumeisteri. A.

Bērziņš, Džūkste. J. Treimans,
Bērze.

10514. Ja slaukot mesli velkas

atpakaļ, tad gaidāmi ciemiņi.
A. Ozoliņa, Lubāna.

10515. Ja istabu slaukot vēl pa-

liek mēsli uz grīdas, tad gaidāmi
ciemiņi.

L. Kundziņa, Talsi.

10516. Ja slaukot istabu mesli

sprāgst atpakaļ, tad nāks ciemiņi.
A. Tisone, Talsi.

10517. Ja istabu slaukot skrien

gruži atpakaļ, tad būs ciemiņi.
Ž. Bergmanis, Aizupe.

10518. Ja istabu slaukot slaumi

skrej atpakaļ, tad visā drīzumā būs

ciemiņi.
E. Pūriņš, Skujene.

10519. Ja istabu slaukot mesli

lec atpakaļ, tad gaidāmi viesi.

L. Zvaigzne, Gaujiena.

10520. Ja istabu slaukot mēsli

lec atpakaļ un tinas ap slotu, tad

būs ciemiņi.
V. Greble, Kalnamuiža.

10521. Ja istabu slaukot, slotā

ieķeras salms un velkas līdz, tad

nāk viesi.
A. Korsaks, Ezere.

10522. Ja istabu slaukot gruži
lec atpakaļ, tad nāk viesi.

A. Korsaks, Ezere.

10523. Ja istabu slaukot salms

(vai cits kas līdzīgs) sviežas atpa-

kaļ, tad gaidāmi viesi.

V. Vintere, Matīši.

10524. Ja istabu slaukot mēsli

skrien atpakaļ, tad būs bārdains

ciemiņš.
E. Lācis, Tirza.
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10525. Ja meitai, istabu slaukot,

mēsli skrien atpakaļ, tad viņa da-

būs bārdainu vīru.

E. Melnbārdis, Virbi.

10526. Ja meitai istabu slaukot,

mēsli skrien atpakaļ, tad viņa da-

būs vīru ar bārdu.

P. Zeltiņa, Rīga.

10527. Kad istabu slaukot mēsli

lec atpakaļ, tad būs nepatīkami
viesi.

K. Corbiks, Līvbērze.

10528. Kad istabu slaukot mēs-

li krīt atpakaļ, tad būs rupjš Vie-

sis.

P. Zeltiņa, Ikšķile.

10529. Istabu slaukot, kad mēs-

li skrien atpakaļ, tad būšot nelabi

ciemiņi.
K. Corbiks, Jelgava.

10530. Kad istabu slaukot ne-

tīrumi lec atpakaļ, tad nāks kāds

svešs cilvēks.

K. Lielozols, Nīca.

10531. Kad slaukot istabu, mēs-

li skrej atpakaļ, tad apmeklē ļauni
cilvēki.

L. Strute, Šķibe.

10532. Ja istabu slaukot mēsli

skrien atpakaļ, būs izsalkuši viesi.

J. A. Jansons.

10533. Ja istabu slaukot mēsli

lec atpakaļ, sagaidāms nekaunīgs
viesis.

A. Šķērē, Skaistkalne.

10534. Kad istabu slaukot mēs-

li put atpakaļ, tad nāk nekaunīgi
viesi.

A. Bīlenšteins, Dobele.

10535. Ja telpas slaukot mēsli

krīt atpakaļ, pāri slotai, tad iera-

dīsies nepatīkami, nekaunīgi viesi.

A. Kurzemniece, Taurkalns.

10536. Ja slaukot istabu netīru-

mi nāk atpakaļ un ir grūti no ista-

bas izslaukāmi, tad gaidāms nepa-

tīkams viesis.

K. Bruņinieks, Sēme.

10537. Ja istabu slaukot mēsli

lec atpakaļ, tad nāks nekaunīgi

ciemiņi.
A. Lillenurms, Veclaicene.

10538. Ja vakara istabu slauka,

tad būs slinki ciemiņi.
A. Miglava, Rīga.

10539. Ja istabu slaukot netīru-

mi nāk slaucītājam virsū, tad par

slaucītāju sarunās dažādas tenkas.

K. Bruņinieks, Sēme.

10540. Ja istabu slaukot mēslos

garš salms, nāks garš ciemiņš, ja
līks, tad būs līks.

K. Jansons, Plāņi.

10541. Ja istabu slaukot pakaļ

paliek garš salms, tad gaidāms garš

(liels) ciemiņš; ja īss salms — īss

ciemiņš.
A. Mencis, Puikule.

10542. Ja istabu slaukot paliek
kāds garāks gruzis (salms) istabā

neredzēts, tad būs garš viesis.

V. Saulīte, Mālpils.

10543. Ja istabu slaukot slotai

kāts izmūk, tad tūliņ būs kāds cie-

miņš, tāpat ja ēdot kumoss no mu-

tes izkrīt.
L. Pogule, Gatarta.
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111. Istabu slaukot gada

par Laimu.

10544. No rīta vispirms jāno-
slauka istabas padurve, lai Laime

var istabā ietikt.

K. Jansons, Plāņi.

10545. Istabu vajaga izslaucīt

un gultu uztaisīt, pirms saulīte pa-

spējusi grīdu apspīdēt, tad saules

gaismā Laima pa grīdu dancos.

L. Ezīte, Alūksne.

10546. Vakara jāslauka istaba,

lai Laimiņa var pa nakti pastaigāt.
P. Zeltiņa, Ikšķile.

10547. Vakara gulēt ejot jāpār-
slauka istaba, citādi Laima nestai-

gājot.
H. Šiliņa, Penkule.

10548. Vakaros meitām istaba

jāslauka, jo tad Laima nākot.

L. Aizpurve, Lubāna.

.
10549. Katru vakaru jāizslauka

istaba, tad pa nakti Laima nāks.

S. Spriņģe, Bauska.

10550. Jaunām meitām vakarā

jāizslauka istaba, jo tur staigās
Laima.

J. A. Jansons, Bauska.

10551. Vakara jāizslauka ista-

ba, lai Laima var tecēt.

J. Zariņš, Skrīveri.

10552. Vakarā, priekš gulēt ie-

šanas, jāizslauka istaba, kur Lai-

miņai tecēt.
A. Neimers, Brukna.

10553. Katru vakaru vajaga iz-

slaucīt istabu, lai var Laima pa
nakti staigāt.

K. Corbiks, Jaunsvirlauka.

10554. Vakara jāslauka istaba,
kur Laimiņai staigāt.

A. Mednis, Limbaži.

10555. Vakara jāizslauka istaba,

savādāk Laimīte nevar pastaigāt.
A. Ozotiņa, Taurene.

10556. Vakara vajaga istabu

slaucīt, tad Laimiņai ceļu noslauka.

M. Hermakile, Rīga.

10557. Vakara jāizslauka istaba,

jo tad nakti pa to Laimiņa danco-

jot.
L. Rone, Ikšķile.

10558. Vakaros vajag izslaucīt

istabu, lai pa nakti būtu kur Lai-

miņai diet.

E. Kampare, Skrunda.

10559. Vakarā vajaga istabu iz-

slaucīt, lai Laimīte nākot nenosit

kājas.
M. Velvele, Straupe.

10560. Vakarā jāslauka istaba,
lai Laima naktī staigādama nesa-

dur kājas.
L. Tokele, Sesava.

10561. Vakarā priekš gulēt ieša-

nas jāizslauka istaba, lai Laimīte

nākot neizlauž kāju.

E. Rotmane, Jaunauce.

10562. Kad istabu slaukot smil-

tis atstāj paslieksnē, tad Laimas

māte nevar tikt iekšā.

J. Treimans, Berze.

10563. Vakaros vajag istabu iz-

slaucīt, lai Laimīte nāk iekšā.

K. Corbiks, Vecsvirlauka.

10564. Vakarā vajag istabu iz-

slaucīt, lai Laimai nevajag pa mēs-

liem staigāt.
M. Kalniņa, Vandzene.
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10565. Ja gružus slauka pari
slieksnim, tad slauka Laimai acīs.

G. Puliņa, Mīlgrāvis.

10566. Ja mēslus no vienas ista-

bas otrā pār slieksni slauka, tad

slaucītāja savai laimei acis aiz-

slauka.

E. Laime, Tirza.

10567. Kad istabu izslauka, tad

gružus nevajaga šļākt par slieksni

pāri; tad iešļācot Laimai acīs.

K. Lielozols, Nīca.

10568. Istabu slaukot nevajaga
mēslus slaucīt pār slieksni, jo tad

tos ieslaukot Laimai acīs.

M. Zaķis, Stiene.

10569. Vakara nevar slaucīt ista-

bu, jo tad veļiem pieslaukot acis.

O. Grenševica, Vietalva.

10570. Pēc saules noiešanas ne-

drīkst istabu slaucīt, tad Laimai

acis izgrābsta.
M. Auziņa, Rīga.

10571. Mēslus nedrīkst slaucīt

pār slieksni, jo tad aizslauka Lai-

mai acis.
J. A. Jansons, Piņķi.

10572. Istabu slaukot, nedrīkst

gružus slaucīt pāri slieksnim, tad

aizslauka Laimai acis; bet pie kat-

ra sliekšņa gruži jāsaslauka un jā-

pārmet slieksnim pāri.
Z. Pūtele, Sabile.

10573. Mēslus nedrīkst slaucīt

pāri slieksnim, tad slauka Laimai

acīs.

V. Saulīte, Mālpils.

10574. Vakara nedrīkst istabu

slaucīt, tad Laimai acis izslaukot.

M. Auziņa, Rīga.

10575. Kad pēc saules noieša-

nas izmet mēslus no istabas, tad

izmet Laimīti ārā.

P. S., Rīga.

10576. Saulei noejot, nedrīkst

mēslus nest laukā un istabu slau-

cīt, tad Laimīti iznes laukā.

M. Kalniņa, Vandzene.

10577. Mēslus nedrīkst pār
slieksni slaucīt, jo tad Laimīti aiz-

slauka.

H. Šiliņa, Dobele.

10578. Nekad nevajaga slaucīt

mēslus pa durvīm laukā, bet uz

iekšpusi, tad nelaiž Laimīti ārā.

E. Barbaka, Rīga.

10579. Mēslus nedrīkst atstāt

pie durvīm, tad Laima nenāk

istabā.
R. Gailīte, Rīga.

10580. Mēsli vakarā pie durvīm

jāsaslauka čupiņā, lai Laima, pār

tiem lēkdama, kāju pārlauž un ne-

iet projām.
K. Jansons, Plāņi.

10581. Kad saslaucītus mēslus

izsviež pār slieksni, tad Laimas

mātei acis pieberot.
M. Valtere, Jelgava.

10582. Kas, istabu slaukot, mēs-

lus pār slieksni sviež, tas savai lai-

mei acis aizsviež.
E. Laime, Tirza.

10583. Kad istabu slaukot atstāj
smiltis paslieksnē, tad Laimas mā-

tei aizber acis.
J. Treimans, Bērze.

10584. Kad saslaucītus mēslus

sviež par slieksni pāri, tad Laimas

mātei aizber acis.

J. Treimans, Bērze.
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10585. Ja pēc saules noiešanas

slauka istabu, tad Laimiņai atņem
svētību.

A. L.-Puškaitis.

10586. Istabu slaukot, mēslus

nevajaga izsviest pa durvīm, jo
tad Laimai aizber acis.

O. Freimane, Jaunrumbas muiža.

10587. Vakarā saslaucītus mēs-

lus nedrīkst ārā izsviest, tad līdz ar

to iznes arī Laimīti no mājas.
M. Auziņa, Rīga.

10588. Ja vakarā slauka istabu,

nevajaga mēslus nest ārā, jo tad

iznes laimi.

A. Mužika, Rīga.

10589. Istaba jāslauka ta, ka

saule iet, lai laimi neaizslauka.

K. Jansons, Ludzas Pilda.

10590. Kad pagulti neizslauka,

tad Laima garām iet.

K. Jansons, Plāņi.

10591. Mēslus nedrīkst ugunī
sviest, tad Laimai acis izdedzina.

M. Auziņa, Rīga.

10592. Kad izslauka istabu, tad

mēslus nevajag bērt ugunī nedz

ūdenī, tad Laimīti sadedzina jeb
noslīcina.

M. Auziņa, Rīga.

10593. Vakarā priekš gulēt ieša-

nas vajaga istabu slaucīt, tadnaktī

pa istabu eņģeļi danco.

K. Jansons, Plāņi.

10594. Ja vakarā priekš gulēt
iešanas izslauka istabu, tad pa nak-

ti nāk eņģeļi slaucīt.

A. Šulcs, Krievijas pierobeža.

10595. Ja vakara istabu izslau-

ka, tad pa nakti viņā eņģeļi staigā.
A. Šķērē, Jaunsaule.

10596. Vakara gulēt ejot istaba

jāslauka, lai eņģeļi nāk dejot.
K. Corbiks, Jelgava.

10597. Ja vakarā neizslauka

istabu, Dievs nenāk iekšā un neap-

sargā.
J. Jakans, Bebrene.

10598. Vakaros vajagot istabu

slaucīt, tad Dieviņš tos ļautiņus pa

naktīm apmeklējot.
A. Strode, Rudzēti.

10599. Ja vakarā priekš gulēt
iešanas neslauka istabu, tad naktī

nāk velni slaucīt.

A. Šulcs, Krievijas pierobeža.

IV. Sods par slaucīšanu

pēc saules.

10600. Kad bez saules istabu

slauka, tad māte bez valodas mirst.

[Sal. pirts.]
P. Š., Rauna.

10601. Bez saules vakarā neva-

jag istabu slaucīt, jo tad kāds mirs.

L. Rone, Ikšķile.

10602. Istabu nedrīkst pec sau-

les slaucīt, tad māte mirst.

M. Brīdaka, Jaunroze.

10603. Ja pēc saules noiešanas

slaukot mēslus pār slieksni, tad

māte mirstot.

Lejasciems.

10604. Ja slauka istabu pec sau-

les rieta, tad vecāki mirst.

Tichonova, Abrene.

10605. Vakara laikā nevajag ista-

bu slaucīt, jo tad kāds mirst.

A. Biedriņa, Alūksne.
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10606. Vakara nedrīkst slaucīt

istabu, jo tad mājās būs ķildas.

V. Rimpele, Rīga.

10607. Istabu nedrīkst slaucīt

vakarā, tad nāk bads un raizes.

E. Krēģere, Vandzene.

10608. Ja pie vakara mājā slau-

ka istabu, tad šai mājā gadās ne-

laime.

T. Ķengā, Jelgava.

10609. Kad nakti slauka ustobu,

itei pīzīmēj, ka pi tuo saiminīka

nikod nabvus naudvs, jis jū iz-

slauka.

V. Podis, Rēzekne.

10610. Mēslus nedrīkst nest ārā

no istabas pēc saules rieta, tad

iznes svētību.

V. Amoliņa, Olaine.

10611. Vakarā, kad saulīte no-

gājusi, vai rītā, kad saulīte nav lē-

kusi, nevajaga nest ārā istabas mēs-

lus. Ja tos nes ārā, tad iznes no

mājām visu svētību.

J. Atteka, Nīca.

10612. Vakaros nevajag slaucīt

istabu, lai neizslauka svētību.

M. Sils, Nīca.

10613. Vakara laikā nedrīkst

istabu slaucīt, tad izslauka svētību

ārā.

J. Cinovskis, Snēpele.

10614. Kad saulīte nogājusi, ista-

bu nevajag slaucīt, tad visu mantu

izslauka.

L. Capa, Rīga.

10615. Saslaukas nedrīkst pēc
saules nest ārā, tad iznes līdz svē-

tību.

V. Saulīte, Mālpils.

10616. Ja pec saules istabu slau-

ka, tad badu mājā ieslaukot.

A. Sietiņš, Taurene.

10617. Vakarā nevajaga istabu

slaucīt, tad kādam jāaiziet uz ci-

tu vietu.

I. Upenieks, Skrunda.

10618. Ja vakarā bez saules

slauka istabu vai pagalmu, tad

aizslauka preciniekus.
E. Bērziņa, Mārsnēni.

10619. Ja meita istabu ieslaucītu

atstāj, tad to ieprecē, bet neizprecē.
K. Jansons, Plāņi.

10620. Ja pēc saules noiešanas

meitas istabu slauka, tad viņas pa-

liek vecmeitas.
K. Jansons, Plāņi.

10621. Ja meitas aizdurvē atstāj

čupā saslaucītus mēslus, tad viņas

neizprecē.
K. Jansons, Plāņi.

10622. Ja mēslus atstājot istabas

kaktā, tad tanī istabā paliekot ve-

cas meitas.

H. Lindberga, Veselauska.

10623. Ja istabu slaukot meitas

ieslauka mēslos skaidas, tad tās

paliek vecmeitas.

K. Jansons, Plāņi.

10624. Kura meita krēslā istabu

slauka un mēslus izmet ārā, tā pa-

zaudē brūtgānu.
H. Skujiņš, Smiltene.

10625. Sēžot uz krēsla, nevajag

ļaut apkārt slaucīt, jo tad pazau-

dēšot brūtgānus.
A. Vimba, Alsviķi.

10626. Ja pēc saules istabu slau-

ka, tad blusas aug.

M. Bukava, Valmiera.
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V. Istabas slaucīšana

sapnī.

10627. Kad sapnī izslauka ista-

bu, tad no tās istabas visiem būs

jāiziet.
V. Slaidiņa, Drusti.

10628. Ja sapnī redz istabu slau-

kām, tad tai mājā kāds mirs.

P. Š., Rīga. K. Jansons,
Plāņi.

10629. Ja pa sapņiem slauka,

tad tam jāizvācas.

M. Erdmane, Rīga.

10630. Ja sapnī istabu izslauka,
tad no dzīvokļa izies.

M. Zaube, Rīga.

10631. Ja sapnī redz, ka slauka

istabu, tad ātri jāiziet no tās mā-

jas, kurā dzīvo.

K. Palteris, Nītaure.

10632. Ja sapnī redz istabu slau-

kām, tam jāaiziet no turienes.

A. Aizsils, Prauliena.

10633. Ja sapnī redz istabu

slaukām, tad tas nozīmē, ka sap-

ņotājam no līdzšinējās dzīves vie-

tas jāaiziet.
A. Plaudis, Kosa.

10634. Kad pa sapņiem istabu

slauka, tad tas ir uz iziešanu jeb
miršanu.

H. Skujiņš, Smiltene.

10635. Ja sapnī slauka istabu

jeb sētas vidu, tad no tās mājas
būs jāaiziet.

P. Zeltiņa, Ikšķile.

10636. Ja sapnī redz istabu maz-

gājam, tad tai mājā kādam jāmirst,
vai jāaiziet.

A. Oše, Lubāna.

10637. Ja sapnī redz mazgājam
vai slaukām istabu, tad no tās vie-

tas jāaiziet.
A. Aizsils, Kalsnava.

10638. Ja sapnī redz mazgājam
istabu, tad būs jāaiziet no tās mā-

jas, kurā dzīvo.

E. Everts, Oļi.

IZIDORA DIENA.

10639. Izidora diena, 4. ap-
rilī. Svētais Izidors ir arāju pat-
rons, un šai dienā Latgalē senāk

nearuši.

B. Eriņa, Latgale.

IZKĀRNĪŠANĀS.

10640. Kad sapnī izkārnījās

(dirsn), tad dabūsi naudu.

J. Apsalons, Sērpils.

IZMEŽĢĪJUMS.

10641. Izmežģījumu appūtuši ar

šādiem vārdiem: ~Kauliņi, mie-

siņas griežas vietā, ar Dieva pa-

Ugu."
Baznīcas vteit, 1739.

10642. Kad kas samežģīts, izli-

mināts, tad „jāsien saite". Kas

naktī dzimis, tādam jāsien ap sli-

mo locekli sarkans un melns dzī-

pars vai dzija; kas dienā dzimis,
sarkana un pelēka dzija. Sarkanā

dzija nozīmē slimnieka asinis, mel-

nā nakti un pelēkā dienu.

M. Šimiņš, Brukna.

10643. Sagrūž starp diviem ak-

meņiem griezumazāles (vārnas-

kājas), un sien klāt, kad roka vai

kāja izmežģīta.
A. Rozenšteine, Saldus.
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10644. Ja gadās kādu locekli iz-

mežģīt, tad jāņem melna dzija, jā-

aptin ap slimo vietu, lai dzija ietu

krusteniski, tad vaina pāriet.
A. Bruvele un A. Suse, Ape.

10645. Izmežģījums jāapsien ar

govu mēsliem jeb ar mālu un spirta

maisījumu.
P. Zeltiņa, Ikšķile.

10646. Kad pants (saslimis) sa-

slimējis, uzkaisa samaisītus pipu-
rus uz oglēm, iegarina garaiņas
villānā lupatā un liek virsū.

Kuplais, Kuldīga.

10647. Kad bērnam kāja jeb ro-

ka izmežģīta (izgnuzināta, — Vents-

pilī), apsien ar kampara špirktā sa-

mērcētu, saziepētu un saraudzītu

villāna lupatu.
Austere, Saldus.

IZPARA.

10648. Ūdens caur izparu
laists noder pret visādām slimībām.

F. Brīvzemnieks, VI, 193.

IZSITUMS.

10649. Izsitums ceļoties no tās

vietas, kur cilvēks gulējis, jeb arī

no pirts, kur mazgājies. Tādā vie-

tā tad uzkaisa drusku sidrabu par

ziedu, lai kaite pārietu.
A. Hūpelis, 1781.

10650. Izsutumiem un izpluku-
miem der saplucinātas linu lupatas,

darva, prauli (smeltes veidā).
A. Aizsils, Lubāna.

10651. Ja uz miesas ir izsitumi

vai cita kāda ādas vaina, tad va-

jag uz šo vietu trīs reizes uzspļaut
un teikt: „Lai tas pielīp kokam,
akmenim!" Un vaina nozudīs.

E. Kampare, Skrunda.

IZTEKAS DIENA.

10652. Iztekas diena ir tā diena

pēc Jāņiem.
A. Bīlenšteina rokraksts, Lv-

bāna. K. Boivics, 1862. g.

IJABA DIENA.

10653. Ijāba dienā dēstīti sīpoli
labi cero un aug lieli, par piemiņu
Ijābam, kam bijuši lieli augoni.

P. s., Rīga.

10654. Sīpoli jāstāda ījaba die-

nā, tad viņi vasaru labi aug.

L. Ērģelniece, Ķemeri.

ĪKŠĶIS.

10655. Ja meita krustis rokas

tur un kreisais īkstis tai pār labo

stāv, tad tā par vīru valdīs.

K. Jansons, Plāņi.

10656. Kad grib, lai labi iziet,

tad vajaga rokai īkšķi turēt saujā.

K. Corbiks, Jelgava.

10657. Ja grib, lai skolā stundā

labi izietu, tad otram skolniekam

vajag turēt īkšķi.
E. Rotmane, Jaunauce.

JANVĀRIS.

10658. Kā kādam iet jaunā jan-
vārī (krīt, raud etc), tā tam visu

gadu ies. [Sal. Jaunsgads.]
K. Jansons, Plāņi.

10659. Ziemeļa vēji šai mēnesī

atnesot skaidru gaisu. Silts janvā-
ris atnesot siltu maiju. Ja janvāris

ar sniegu skops, tad marts būs jo

devīgs. Vārnas ķērc uz drēgnu un

stērstiņas nāk mājā uz aukstu lai-

ku. Stipri atkušņi janvārī nozīmē

neauglīgu vasaru, arī dārza koki

iet bojā.
D. Ozoliņš, Jaunroze.
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10660. Ja janvārī zeme nesa-

salst un dienvidus vēji valda, tad

būs daudz slimību.

J. Juškevičs. B. Z. 11. piel.
1933, 275.

10661. Miglains janvāris perinā-

jot slapju pavasaru. Pēc jauka

janvāra mēneša gaidāms labs gads.
Ja janvāris ir lēns un patīkams,
tad gaidāma auglīga pavasara. Kad

janvārī maz sniega snieg, tad tas

skādējot laukiem un kokiem. Jan-

vāra iesākums un beigums rāda,

kāds laiks būs visā gadā.

D. Ozoliņš, Jaunroze.

10662. Lēnīgs janvāris sola labu

ražu arājiem.
A. Bērziņa, Aloja.

10663. Puteņains un dziļš jan-

vāra mēnesis vēsta slapju vasaru.

V. Oinaskova, Ungurpils.

10664. Kad mīksts janvāris, tad

slapjš pavasaris.
Zemes Spēks, 1932, 28, 477.

10665. Migla janvārī gatavo

slapju vasaru.

Latvis, 1932, 3094.

10666. Kāds janvāris, tāds jū-

lijs: ja janvāris sauss un auksts,
tad jūlijs sauss un karsts.

D. Ozoliņš, Jaunroze.

10667. Janvāris ziema ir līdzīgs
jūlijam vasarā.

Latvis, 1932, 3094.

10668. Ja janvāra rītos stipras
rīta blāzmas, tad vasarā gaidāmi
stipri pērkoni.

D. Ozoliņš, Jaunroze.

10669. Ja janvāra rītos salst de-

guns, tad gaidāma karsta vasara.

J. Cinovskis, Snēpele.

10670. Ja janvapa mēnesis ir

stipri auksts, tad .būs laba raža nā-

košā gadā.
P. Ortmans, Nogale.

10671. Ja janvārī uz kokiem sal-

na, tad sagaidāma auglīga vasara.

K. Lielozols, Nīca.

10672. Kad koki janvāra mēnesī

apsarmo, tad gaidāma auglīga va-

sara.

A. Cimemane, Nīca.

10673. Ja janvārī uz kokiem bie-

ži ir sarma, tad vasaru sagaidāma
laba raža.

K. Bruņinieks, Sēme.

10674. Pec remdena janvāra nak

auksts pavasaris un auksta ziema.

A. Bērziņa, Aloja.

10675. Ja janvārī trūkst snie-

ga, tad būs ļaunums kalniem, lau-

kiem un kokiem.

Latvis, 1932, 3094.

10676. Ja janvārī zeme paliek

vaļā un nesasalst un kad bieži pūš

stipri dienvidus vēji, tad būs daudz

slimību.

S. Gūberts, 1688.

10677. Lietus janvārī nenes svē-

tību augļiem.
Latvis, 1932, 3094.

10678. Ja zale aug janvārī, tad

tā aug slikti vasarā.

Latvis, 1932, 3094.

JAUNEKLIS.

10679. Ja sapnī redz jaunekli,
tad būs gods, bagātība un peļņa.

A. Miglava, Rīga.
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JAUNSGADS.

I. Jauna gada ēdieni un

citādas jaungada ie-

rašas.

10680. Lai nākošā gadā būtu

daudz naudas, tad jāēd zivis ar vi-

sām zvīņām, zvīņa jāberž ar rokām

un jāliek naudas makā — tad nau-

das būs kā zvīņu. Jāēd arī zirņi
un pupas, lai būtu daudz naudas.

Tādā pašā nolūkā jauna gada rītā

mazgājoties, bļodā liek naudu.

Jauna gada vakarā stāv arī uz

krustceļiem, lai nauda būtu. Apakš-
tasē ieber rupjus miltus, uz galda
uzliek naudu un miltus uzgāž vir-

sū. Ja nu ar muti var uzmeklēt to

naudu, tad nākamā gadā būs daudz

naudas.

B. Z. 11. pielikums, 1935, 11.

10681. Veca gada vakarā jāēd
skābi kāposti, lai skābums, kas ra-

dies pagājušā gadā, tiktu apēsts;

jaunā gadā turpretim nedrīkst ēst

skābus kāpostus, jo tad visa dzīve

nākamā gadā būs skāba.

A. Bundža, Ķieģeļi.

10682. Jaunam gadam iestājo-
ties jāēd zivis, lai nākošā gadā bū-

tu tikpat daudz naudas, kā zivīm

zvīņas.
A. Bundža, Ķieģeļi.

10683. Jaunā gadā jāēd zivis,

kas vārītas ar visām zvīņām, tad

būs daudz naudas.

A. Mūrniece, Cēsis.

10684. Jauna gada ir jāēd zivis,

tad visu gadu būs nauda.

Z. Akmentiņa, Lubāna.

10685. Veca gada vakarā jāiz-

zvejo liela zivs, kurai ir lielas zvī-

ņas. Zivs jānotīra un zvīņas jāno-

vieto kādā traukā un jātur uz gal-
da visu nakti. Jauna gada rītā zvī-

ņas jāizdala starp mājas ļaudīm.
Zvīņas jāglabā visu gadu naudas

makā. Tad visu gadu daudz nau-

das, kā zivju zvīņu.

A. Brāķa, Meirāni.

10686. Veca gada vakarā jātīra
zivis un zvīņas vienmēr jānēsā
naudas makā, tad visu gadu nau-

das netrūks.

L. Reiteris.

10687. Jaungadā jāliek makā

zivju zvīņas, tad būs nauda.

/ J. A. Jansons, Rīga.

10688. Jaungadā jāliek makā

zivs zvīņas, lai visu gadu naudas

maks būtu pilns ar naudu.

J. A. Jansons.

10689. Jaungada vakarā jāēd
zivs un zvīņi jāliek makā, tad visu

gadu būs nauda.

E. Rotmane, Jaunauce.

10690. Pirmā jauna gada dienā

jānēsā kabatā zivju zvīņas, tad tajā

gadā ieņemot daudz naudas.

K. Briežkalns. Dole.

10691. Ja jaungada nakti cd zi-

vis, tad būs nauda kā zvīņas.

J. A. Jansons, Piņķi.

10692. Jaungada vakarā jāēd zi-

vis, un zvīņas jāsaliek makā, tad

to gadu būs daudz naudas.

K. Corbiks, Jelgava.

10693. Jaunā gadā vajaga sabērt

kabatās labi daudz zivju zvīņu, tad

visu nākamo gadu būs daudz nau-

das.

V. Rimpele, Rīga. V. Priedīte, Rīga.
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10694. Jaunā gadā vajagot ielikt

naudas makā zivju zvīņas, tad visu

gadu būšot daudz naudas.

K. Corbiks, Kroņa-Vircava.

10695. Jaunā gadā makā jāliek

zvīņas, tad visu gadu naudas ne-

trūks.

H. Jankovska, Rīga. A. Aizsils, Lubāna.

10696. Veca gada vakarā vajag
likt makā zivju zvīņas, tad visu

gadu būs daudz naudas.

A. Ozoliņa, Lubāna. V. Greb-

le, Kalnamuiža, Valkas apr.

10697. Jaunā gadā jāēd zivis,

lai būtu naudas tikpat daudz, cik

zivīm zvīņu.
E. Medene, Meirani.

10698. Veca gada dienā jātīra
zivis; zvīņas jāuzglabā un visu

jauno gadu jānēsā naudas makā,

tad naudas nekad netrūks.

A. Zālīte, Bērzpils.

10699. Jauna gada naktī jāliek
uz galda visādi ēdieni, lai nākošā

gadā nekā netrūktu. Ja uz galda
liek zivi ar braunām, tad nākamā

gadā būs daudz naudas.

P. Š., Rauna.

10700. Jauna gada dienā vajaga
labi paēst, tad visu gadu būs labi

ko ēst.

L. Reiteris, Lubāna.

10701. Jaunu gadu gaidot vaja-
ga 9 reizes ēst vakariņas, jo tad

nākošais gads bagāts.
E. Jepe, Palsmane.

10702. Veca gada vakarā vaja-
ga divpadsmit reiz ēst, lai jaunā
gadā būtu arvien bagātīgs galds.

E. Zommere. Rauna.

10703. Veca gada vakarā vaja-
got līdz pulksten divpadsmitiem
dzīvot augšā un divpadsmit reizes

ēst, tad nākošais gads būšot ba-

gāts. [Sal. Ziemas svētki.]
J. Ozola, Smiltene.

10704. Jauna gada vakaru jāēd

sausi zirņi ar siļķi, tad ir veselīgs
cilvēks un būs daudz naudas.

M. Koškina, Elēja.

10705. Jaungada vakarā vajagot

ēst zirņus un zivis, tad visu gadu

būs daudz naudas.

K. Corbiks, Jaunsvirlauka.

10706. Jaungada vakarā vajag

apēst siļķi ar visām iekšām, zvī-

ņām un žaunām, tad nākošā gada

naudas netrūks.

M. Kalniņa, Vandzene.

10707. Jaungada nakti jāēd zir-

ņi un zivju zvīņas jāliek makā, lai

būtu daudz naudas.

K. Corbiks, Reņģe.

10708. Jauna gada vakarā vaja-

ga dzert, dziedāt un dancot, tad

visu gadu klājas labi. Lai nebūtu

jāraud, tad jaunā gadā nevāra zir-

ņus; tie jāapēd vecā gadā līdz pus-

naktij, un kas paliek pāri, tie jā-

sadedzina; ja to nedara, tad nāko-

šais gads būs asaru gads. Zirņi tad

ir jāēd tikai pa deviņiem. Tāpat

vecā gada vakarā jāapēd visi izvā-

rītie skābie kāposti, bet jaunā ga-

dā tos vairs nevar ēst, jo tad vairs

kāposti neaug. Jaunā gadā saim-

niekam pašam vajaga iesākt mai-

zes kukuli un apgādāt visai saimei.

Visā jaunā gadā galds nedrīkst būt

tukšs no ēdieniem. Par visām lie-

tām uz galda jāliek sāls un maize,

tad Laime tur apmetas uz dzīvi.

B. Z. 11. pielikums, 1935, 11.
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10709. Vecgada vakarā vajaga

zirņus vai pupas vārīt, tad jaunā

gadā daudz naudas būs.

M. Čiekurs, Vijciems.

10710. Jaunā gadā jāēd zirņi:
cik zirņu apēdīs, tik tūkstošu (arī

simtu) naudas gadā iegūs.
A. Upmane, Jaungulbene.

<o 10711. Veca gada vakarā esot

jāēdot vārīti zirņi un pupas, tad

visu jauno gadu esot pulka nau-

das.

K. Skujiņš, Smiltene.

v 10712. Ja jaungada naktī ieliks

naudas makā trīs vārītus zirņus,
tad naudas netrūks visu gadu.

K. Corbiks, Kroņa-Vircava.

10713. Veca gada vakarā jāēdot
sausi zirņi, tad jaunā gadā daudz

naudas.

A. Lāce, Lubāna.

10714. Vecā gada vakarā jāēd
daudz zirņu, tad jaunā gadā būs

daudz naudas.

H. Jankovska, Rīga.

10715. Jaunā gadā jāēd sausi

zirņi un pupas, tad tanī gadā būs

daudz naudas.

Z. Prauliņš, Aumeisteri. V.

Greble, Kalnamuiža.

10716. Ka jauna gada vakarā

vāra zirņus, tajā gadā būs daudz

naudas.

V. Liepiņa, Penkule.

10717. Veca gada vakarā jāēd

zirņi, tad nākošā gadā ieņems nau-

du kā zirņus.
E. Zommere, Rauna.

10718. Jauna gada naktī jāēd

zirņi, lai visu gadu netrūktu nau-

das.

K. Jansons, Plāņi.

10719. Jaunu gadu gaidot jāēd

zirņi, tad jaunā gadā nebūs jāraud.
V. Kalniņa, Burtnieki.

10720. Veca gada vakarā vaja-

ga daudz zirņu ēst, lai nākamā ga-

dā nebūtu jāraud.

J. A. Jansons. A. Zandere, Dole.

10721. Vecā gada vakarā jāēd

zirņi, lai būtu it kā noēstas visas

pagājušā gada asaras.

K. Briežkalns, Dole.

10722. Veca gada vakarā jāēd
sausi novārīti zirņi, lai asaras tiktu

apēstas.
A. Bundža, Ķieģeļi.

10723. Ja jauna gada vakara ēd

zirņus, tad apēd asaras.

P. §~ Rauna.

10724. Jaungada vakarā ne-

drīkst zirņus ēst, jo tad dabon visu

gadu raudāt.

M. Veidenberga, Vecmokas.

10725. Veca gada vakarā ir jāēd

zirņi, tad apēd visas vecās asaras.

Z. Akmentiņa, Lubāna. V. Grīva, Lubāna.

10726. Vecgada vakarā nevaja-

ga zirņus ēst, tad būs daudz jā-
raud.

V. Saulīte, Mālpils.

10727. Jaunā gadā nedrīkst zir-

ņus ēst, jo savādāk visu gadu būs

jāraud.
K. Strautiņš, Mēdzūla.
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10728. Jauna gada naktī neva-

jag zirņus ēst, tad daudz asaru

jaunā gadā.
M. Auziņa, Rīga.

10729. Jaungadā nevajaga vārīt

sausu zirņu, ja vārīs, tad visu jau-
no gadu būs jāraud.

H. Vieglais, Vecpiebalga.

10730. Jaunā gadā nevajaga vā-

rīt zirņus, tad būs asaras visu

gadu.
A. Mednis, Rīga.

10731. Jauna gada naktī vajaga

pašiem ēst zirņus un arī zirgus ba-

rot ar zirņiem, tad būs visu gadu

brangi zirgi.
Z. Lancmanis, Lejasciems.

10732. Jauna gada (priekšva-
karā arī ēd kūķi kā Ziemassvētku

vakarā.

S. Novickis, Ilūkste. RKr. 11.

10733. Jauna gada vakarā, arī

metenī un Ziemas svētkos, vārīja
zīdeni ar gaļu. Šo gaļu un maizi

deva arī suņam: ja suns maizi ēd

papriekšu, tad maize būs dārga, ja

gaļu, tad tā būs dārga. [Sal. mete-

nis.]
J. Rubenis, Ērgļi.

10734. Jaungada nakti jāvāra

pupas un jāliek galdā, lai nāk mie-

loties mirušo dvēseles.

K. Lielozols, Nīca.

10735. Jauna gada naktī atstāj
uz galda ēdienus, dzērienus un

sveci degot, tad mirušie radi vai

paziņas nāk viesos.

M. Auziņa, Rīga.

10736. Jauna gada naktī [? K.

Gr.] jānoliek pirtī uz lāvas bran-

davīns, alus, gaļa, maize un aizde-

dzināta svece, jo tad gari nāk mie-

loties.

A. L.-Puškaitis.

10737. Jaungada naktī visu lai-

ku jābūt uz galda ēdienam, tad

viss nākošais gads būs sātīgs.

E. Vevere, Zeltiņi.

10738. Jauna gada vakarā gulēt
ejot sakrauj galdā dažādus ēdie-

nus (klāj galdu), jo nakti nāk Lai-

miņa viesos.
H. Šiliņa, Dobele.

10739. Jaungada naktī pulksten

divpadsmitos uzliek uz galda ku-

kuli maizes, galvas pusi un pupu

bļodu, lai Dieviņš ēd, visu nakti

dedzina arī uguni. Ja no rīta ro-

das pupu bļoda izēsta, tad teic, ka

Dieviņš bijis un izēdis.

K. Lielozols, Nīca.

10740. Kad jaungada vakaru iz-

cep raušus un ēdot runā, tad pa-
liek mēms.

K. Jaunzeme, Nīca.

10741. Jaungada vakarā iet arī

ķeķatas. Viens jāj uz koka zirga,
otris uz koka āža. Viens pārģērb-

jas par žīdu, otris par čigānu. Tā

viņi palaidņojas visu nakti.

A. Bīlenšteina rokraksts, Puze.

10742. Dažs aptinas ar zirnā-

jiem un iztaisās par lāci, otris iz-

taisās par lāča dīdītāju un vadā to

lāci apkārt.
A. Bīlenšteina rokraksts, Jaunauce.

10743. Jaungada vakarā iztaisa

no salmiem un koka divus cilvēka

tēlus, apģērbj tos drēbēs un rāda

kā tie plūcas.
A. Bīlenšteina rokraksts, Jaunauce.
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r? 10744. Jaungadu sagaidot maz-

gājuši un tīrījuši visas malas. Tas

bijis arī vajadzīgs, jo sincēs

(priekšnamā) turējuši cūkas. Ļau-
dis runājuši: ~Jāiet uz pirti un jā-

nomazgā vecā gada dubļi, lai jaunā
gadā būtu labāka dzīve, un lai ne-

būtu jāiet vecie ceļi un jānēsā ve-

cie dubļi." Vakarā lējuši laimes un

šīm laimēm arī nopietni ticējuši.
Jaunam gadam darījuši alu un cie-

mojušies viens pie otra. Jauno

gadu ļaudis uzlūkojuši par puisi,
veco gadu par veci. Jaunsgads iz-

pildot cilvēka vēlēšanās, jo tas ne-

zinot nekā ļauna. Zīlēdamas mei-

tas metušas arī kurpi pār pleciem,
lūkojušas sētas zediņus pa pāriem

saķert un klausījušās suņu riešanā.

Ap pulksten 12, kad gaiļi dzied,

visi klusot kādu brīdi, tad vēlējot
laimes un notiekot atkal priecāša-
nās. Jaungada dienā braukuši uz

baznīcu, bet vakarā taisījuši da-

žādus jokus, pekstiņus, jeb gājuši

čigānos. Čigānos iešana turpinā-
jusies no jaungada līdz triju ķē-

niņu dienai. Daži čigāni tēlojuši
dzērvi, lāci, dzirnavnieku, dakteri

un citus. Viņus saukuši par kuitu

vedējiem.
B. Eriņa, Latgale.

10745. Arī mūsu tautā diezgan
ērmi ronas, ar ko jaunu gadu ie-

sāk
. . .

Pavisam grēcīgs ir tas iera-

dums arī jauna gada nakti ar pie-
dzērušu prātu tāpat pavadīt, kā

Ziemas svētkus.

Latviešu draugs, Piel., 1839, 50.

11. Vispārīga zīlēšana.

10746. Ja kāds cilvēks atnāk

jaunā gadā, tad tas nāks visu ga-

du. Jaunā gadā jāstrādā, tad visu

gadu būs čakls; nedrīkst ilgi gulēt,

lai visu gadu nebūtu jāguļ. Jaun-

gada rītā jāmazgā mute, lai nav

visu gadu ar melnu muti jāstaigā.
B. Z. 11. pielikums, 1935, 10.

10747. Jaunā gadā, tāpat kā arī

citos svētkos, izpušķo visas ista-

bas.
Brīva Zeme, 1933, 5. janv.

10748. Ja jaunā gadā iet labi,

tad arī visu nākošo gadu būšot

labi; turpretī ja notiek kāda ne-

laime, tad tā notikšot visu gadu.
L. Daugaviete, Smiltene.

10749. Jaungada jāslauka skur-

stenis, tad jaunais gads ir svētīgs.
K. Lielozols, Nīca.

10750. Ko jaungada naktī redz

sapnī, tas nākošā gadā piepildās.

M. Ķimene, Mazsalaca.

0 10751. Jauna gada sapnis pie-

pildoties.
A. Klause, Jaunpiebalga.

10752. Ko jaungada nakti sap-

ņo, tas piepildās.
A. Miglava, Rūjiena. R. Gailīte, Rīga.

10753. Ko Jaungada naktī redz

sapnī, tas piepildīsies.
K. Corbiks, Jelgava.

10754. Ko jauna gada sapņo, tas

piepildās.
A. Bīlenšteina rokraksts.

v
010755. Jaungada naktī jāskatās

uz mēnesi, tad ko pa nakti sapņos,

tas piepildīsies.
A. Rullē, Ciecere.

10756. Ja žīds jaunā gada dienā

prasa ceļu, tad nevajaga rādīt, ci-

tādi viņš paņem laimi.

A. Zandere. Rīga.
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10757. Kas jauna gada naktī

var pliks uz mežu aizskriet un at-

kal atskriet atpakaļ, tas nodzīvos

deviņu cilvēku mūžu.

B. Z. 11. pielikums, 1935, 11.

T. Dzintarkalns, Talsi.

10758. Kas notiek jaunā gadā,
tas notiks visu gadu. [Sal. janvā-
ris.]

O. Darbiņš, Birži.

10759. Kad jauna gada rītā iz-

kāpjot ar labo kāju no gultas, tad

visu gadu ejot labi.

K. Streidiņš, Vejķi.

10760. Ja jaungada diena kaut

ko dara, tad tas jādara visu gadu.
A. Miglava, Rīga.

10761. Veca gada vakarā neva-

jaga daudz strādāt, tad nākošā ga-

dā neies labi.

L. Liepa, Dzērbene.

10762. Veca gada vakarā bez

saules nedrīkst strādāt, jo tad visu

gadu pa nakti vien jāstrādā.

E. Laime, Tirza.

10763. Ja iesāktos darbus vecā

gadā nenobeidz, tad jaunā gadā
nav miera.

Šķila, Nīca.

10764. Jaungada nedrīkst but

slinks, tad tāds būs visu gadu.
K. Lielozols, Nīca.

10765. Uz jaunu gadu ja rau-

dāsi, tad raudāsi visu gadu.
A. Aizsils, Zilupe.

10766. Ja jauna gada naktī rau-

dot, tad visu gadu esot bieži jā-
raud.

T. Java, Palsmane.

10767. Kā iet jauna gada dienā,
tā ies visu gadu. Tādēļ vajag jau-
nā gadā izturēties nopietni, ar cie-

nīgu seju.
V. Greble, Kalnamuiža.

10768. Nevajaga daudz ēst, lai

visu gadu nav daudz jāēd; nevar

arī neēdis no mājām iet, jo tad

visu gadu būs neēdušam jāstaigā.
B. Z. 11. pielikums, 1935, 10.

10769. Jaungada dienā vajaga
bagātīgi ēst, priecāties, naudu skai-

tīt, tad visu gadu tāpat ies kā pir-
mo dienu.

A. Zandere, Rīga.

o 10770. Ja Jaungada dienā kaut

ko ēd pirmo reizi un kaut ko vē-

las, tad šī vēlēšanās arī piepildās.

B. Brikmans, Skrunda.

10771. Jaunajā gadā uz galda

jāliek mantas, kas nepieciešamas
visā dzīvē, jo tad gadā būs visa pa-

pilnam.
K. Deķis, Blīdiene.

10772. Jaungada rītā jāpiesar-

gās no visādām bēdām un sliktu-

miem, citādi visu gadu labi neies.

P. Zeltiņa, Ikšķile.

10773. Jaungada dienā no mā-

jas nevar neko izdot, jo tad visu

gadu būs jāizdod.

A. Tidriķe, Pabažu jūrmala.

10774. Jaunā gada dienā katrs

mēģina naudu ieņemt, ne izdot.

Tad visā nākošajā gadā naudas ne-

trūks.
A. Zālīte, Bērzpils.

& 10775. Jaunā gadā nevajag iz-

dot naudu, tad visu gadu būs jā-
izdod.

V. Greble, Kalnamuiža.
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10776. Jaungada vakarā nedrīkst

bez naudas būt, jo tad visu gadu
būs bez naudas jāstaigā.

L. Bulīts, Krape.

10777. Jauna gada rītā nevaja-

ga naudu skaitīt, jo tādā gadījumā
būs visu gadu rūpes par naudu.

H. Vieglais, Vecpiebalga.

10778. Ja grib daudz naudas,

tad spaļus vajaga jauna gada va-

karā piekaisīt durvju priekšā.

H. Vieglais, Vecpiebalga.

10779. Ja jauna gadā baras, tad

būs jābaras visu gadu.
K. Strautiņš, Mēdzūla.

10780. Kad jaungada rīta baras,

tad visu gadu jābaras.

J. Cinovskis, Snēpele.

10781. Jauna gada dienā neva-

jaga bārties, tad visu gadu neva-

jadzēs bārties.

L. Reiteris, Lubāna.

10782. Kad karoti jaunā gadā
sit gar katla malu, tad to gadu jā-

kaujas.
K. Lielozols, Nīca.

10783. Ja veca gada vakarā gu-

lēt aiziet, tad būs miegains visu

jauno gadu.
S. Ozoliņa, Valmiera.

10784. Ja jaunā gada nesagaida,
bet aiziet gulēt, tad tas visu gadu
gulēs.

M. Šķipsna, Gulbene.

10785. Kad jaungada diena guļ,
tad visu gadu nāk miegs.

Z. Kozenkraniuse, Ainaži.

10786. Ja veca gada vakarā aiz-

iet gulēt, tad jaunais gads būs ne-

laimīgs.
S. Ozoliņa, Valmiera.

10787. Jaungadā nevajaga ap-

kārt staigāt, tad visu gadu būs jā-

staigā.
V. Saulīte, Mālpils.

10788. Jaunā gadā nevajaga sa-

rīkot bēres, tad visu gadu būs pa
bērēm jābraukā.

V. Greble, Kalnamuiža.

-" 10789. Kas jaungada rītā pir-
mais uzceļas, tas visu gadu mu-

dīgs, bet kas beidzamais, tas slinks.

L. Strute, Šķibe.

10790. Kas jaunā gadā pirmais

piecelsies, tas celsies visu gadu

pirmais.
St. Kokins, Egluna.

10791. Jaungada rīta agri jāce-

ļas, citādi visu gadu ilgi gulēs.
O. Darbiņš, Birži.

10792. Kas pirmais jauna gada
rītu uzcelsies, būs visu gadu mu-

dīgs, bet kas pēdējais, tas būs visu

gadu slinks.
J. Cinovskis, Snēpele.

10793. Jaungada diena nevaja-

ga gulēt, tad visu gadu būs jāguļ.

V. Saulīte, Mālpils.

10794. Ja jaunu gadu sagaida

guļot, tad visu gadu būs miegains.
A. Kondrate, Lenči.

10795. Veca gada vakarā ne-

drīkst gulēt: kas veca gada vakarā

guļ, tas visu jauno gadu nevar iz-

gulēties.
J. Jurjāns, Jaungulbene.
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10796. Ja veca gada vakarā ne-

mazgā muti, visu nākošo gadu jā-

staigā melnu muti.

A. Šķere, Skaistkalne.

10797. Jaungada sestdienā ir vi-

siem jānomazgājas, citādi visu ga-

du jāstaigā ar veciem melnumiem.

K. Lielozols, Nīca.

10798. Jaungada vakara vajaga

priecāties, tad visu gadu būs jautri.

K. Corbiks, Jelgava.

10799. Ja jaunā gadā slimo, sli-

mos visu gadu, tāpat ja baras vai

raud, tas jādara visu gadu.
B. Z. 11. pielikums, 1935, 10.

10800. Ja jauna gada slimo, tad

jāslimo visu gadu.
A. Miglava, Rīga.

10801. Bērns, kas jauna gada

piedzimst, būs nelaimīgs.

B. Z. 11. pielikums, 1935, 11.

10802. Kas uz jaunu godu rau-

duos, vai sasakaus ar sovu draugu,
tys vysu godu rauduos un kausīs.

I. Armaņs, Vārkava.

10803. Kas Jaungada vakarā

sper kreiso kāju pār slieksni, tam

visu gadu neveicoties.

I. Šaberts, Jaunauce.

10804. Jaunā gadā trīs reizes

jākāpj turpu un atpakaļ par mā-

jas slieksni, tad tai mājā nebūs

ugunsgrēka.
B. Z. 11. pielikums, 1935, 11.

10805. Ja Jaungada vakarā, mai-

zi cepot, paliek pāri mīkla, tad būs

visu gadu ko cept.

K. Corbiks, Jelgava.

10806. Jaungadā nevajaga daudz

dzert, lai nav daudz jādzer visu

gadu.
K. Lielozols, Nīca.

©10807. Ja jaungada pirmajā die-

nā plīst trauki, tad būs laimīgs

gads.
H. Dravniece, Alūksne.

10808. Jaungada vakarā jāsar-

gās kādu trauku saplēst, pretējā

gadījumā plēsīs visu gadu.
K. Corbiks, Lielsesava.

O 10809. Jaungada vakarā jāuz-
ber uz galda pelni un tur jāuzliek

glāze ar ūdeni, tad pelnos caur

glāzi varot redzēt nākamā gada
laimi.

P. Zeltiņa, Ikšķile.

10810. Citi ņem dziesmu grā-

matu, uzliek virs galvas un tad

iet, pātarus skaitīdami, apkārt is-

tabai. Ja uzšķiras tās dziesmas par

kristīgu dzīvošanu, tad cerē to ga-

du dzīvot. Ja gadās miršanas

dziesma, tad esot jāmirst. Ja uz-

šķiroties kristības dziesmas, tad

būšot kristības. Pavisam priecīga
esot tā ziņa, kad jaunām meitām

gadoties laulības dziesma.

Latv. draugs, 1839, 50.

10811. Jauna gada vakarā šķir

grāmatas. Viens, piemēram, saka:

~Pa labai rokai no augšas trešais

pants." To dziesmas pantiņu uz-

šķiļ' un rauga iztulkot.

R. Bērziņš, Džūkste.

10812. Pusnaktī jaunam gadam

sākoties, var nākotni zīlēt, bāžot

adatu aiztaisītā dziesmu grāmatā.
Pret kādu pantu iedomātā pusē

gadās, tas ir nākotnes pareģotājs.

F. Rozenbacha, Nīgranda.



Jaunsgads 653

10813. Jauna gada naktī jāsēd
uz pudeles kakla un jāver adatā

diegs. Citi atkal visādi sēdētāju
baida, lai tas apgāztos. Ja nu to-

mēr izdodas nosēdēt un ievērt ada-

tā diegu, tad tas šajā gadā piedzīvo
lielu laimi.

K. Briežkalns, Dole.

10814. Kad jauna gada naktī

pīkst, divpadsmitos ieejot cilvēks

savā mājā visbailīgākajā istabā,

tad lai uzdedz uguni un lai skato-

ties spieģelī, tad tur redzot visu,

kas nākošā gadā notikšot.

Z. Lancmanis, Gaujiena.

10815. Vecgada naktī jāiet uz

riju un jāskatās spogulī. Ko re-

dzēs, tas notiks arī dzīvē: ja redz

vīrieti melnās drēbēs, tad būs jā-

precas, ja zārku — jāmirst.
V. Slaidiņa, Drusti.

10816. Veca gada naktī pīkst.
12-tos jāsēd tukšā istabā pret spo-
guli (citi saka, ka spoguļam jābūt
maizes cepamā krāsnī) un jāska-
tās viņā, ko tad viņā varēs redzēt,
tas nākošā gadā notiks. (Pēc da-

žiem nostāstiem pret spoguli jāsēd
gluži kailam.)

J. Vilnītis, Jumurda.

10817. Jaunam gadam sākoties,

naktī pulkstens divpadsmitos vaja-

got ielikt spieģeli krāsns dibenā un

katrā pusē spieģelim vienu sveci,

un labi ilgi skatīties spieģelī, tad

redzēšot savu brūtgānu.
J. Daizis, Nīca.

10818. Jaungada vakarā jāieliek

spieģelis rijas krāsns dibenā un jā-
skatās tajā iekšā. Tur tad var re-

dzēt visus nākamā gada notiku-

mus.

M. Bērziņa. Vaidava.

10819. Jauna gada naktī ap pa-
šu pusnakti esot jāskatoties spie-
ģelī; ko tajā ieraugot, tad tāda

esot skatītāja laime nākošā gadā.
O. Freimane, Bērzaune.

10820. Jauna gada naktī jāska-
tās spieģelī, ko redzēs, tas nākošā

gadā piepildīsies.
L. Strute, Šķibe.

10821. Jaungada naktī pulksten
divpadsmitos jāskatās caur pogu

caurumu spieģelī, tad redzēs mi-

rušos paziņas.
K. Corbiks, Jelgava.

? 10822. Jaungada naktī jāņem
divi spieģeļi un starp viņiem jāno-
liek ķieģelis. Jāskatās vienā no

spieģeļiem un jāsauc tā cilvēka

vārds, kuru grib redzēt, tad viņš

spieģelī parādīsies.
K. Lielozols, Nīca.

10823. Jauna gada naktī jāno-
sēžas ar muguru uz krāsni un

jāskatās spieģelī; kas tad parādās
krāsns dibenā, tas notiks uz priek-
šu.

V. Spandegs, Pociems.

)P 10824. Veca gada naktī jānosēs-
tas vienam pie spoguļa, jānoliek
katrā pusē svece un jāgaida, kamēr

kāds parādīsies spogulī. Tas tad

būs nākamais vai nākamā.

H. Berķe, Metriena.

10825. Jauna gada naktī meitas

paņem spoguli, divas sveces un iet

uz riju. Spogulis jānostāda rijas
krāsns speltē un katrā pusē tam

aizdedzina sveci. Tad jānovelkas
kailai un caur kājstarpi jāskatās

spogulī. Pusnakts stundā spogulī

parādīsies nākamais vīrs.

J. Grīva, Koknese.
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10826. Jauna gada vakarā spie-

ģeļa priekšā pie trim svecēm, lasot

bībelē Zālamāna gudrības grāmatā,

jāsēd tā, lai aiz muguras būtu trīs

durvis cita pret citu, tad ko spie-

ģelī redz ienākam pa durvīm, tas

tanī gadā atgadās.
Z. Prauliņš, Aumeisteri.

10827. Jauna gada naktī pīkst,
divpadsmitos vajagot sēdēt spie-

ģeļa priekšā, lasīt bībeli un skatī-

ties pastāvīgi spieģelī, aiz sevis va-

jagot būt trīs durvīm atvērtām, pie
kam visām vajagot būt rindā, lai

spieģelī visas trijās varētu redzēt

atvērtas. Pie tam drīkstot būt ti-

kai viens pats cilvēks istabā. Tad

ap pīkst, divpadsmitiem naktī vi-

ņam parādīšoties spieģelī viņa nā-

kotne; ja mirs, tad gar muguru

noiet zārks, ja apprecas, tad redz

sevi brūtgāna apģērbā un t. t.

E. Ābole, Vijciems.

10828. Jauna gada vakarā pa-

ņem spieģeli un noliek to sev

priekšā, tad skatās krāsns atspo-

guļojumā caur kājām. Krāsns di-

benā parādīsies brūtgāns.
Z. Putele, Sabile. K. Corbiks,

Lielsesava.

10829. Jauna gada naktī pīkst.
12 vajaga nolikt cepļa krāsnī di-

vas sveces un starp svecēm spie-

ģeli, tad jānostājas atmuguriski pie
krāsns mutes un jāskatās otrā spie-

ģelī, tā ka var redzēt krāsnī esošo

spieģeli; tad jāskatās, kas krāsnī

esošā spieģelī parādīsies, tad tas

viss piepildīšoties tanī gadā.
T. Dzintarkalns, Talsi.

10830. Jaungada nakti pīkst,
divpadsmitos vajaga ņemt spieģeli
un nolikt divas sveces katrā pusē,
tad skatīties pa gaismas līniju, vai

kāds neparādīsies. Kad redz tuvo-

jamies nāvi, tad miršana neizbē-

gama, ja ierauga vīrieti, tad to ap-

precēs.
K. Corbiks, Reņģe.

°10831. Lai dabūtu zināt par sa-

vu nākotni, vai tā būs labāka, vai

sliktāka, tad veca gada naktī ap

pulkstens divpadsmitiem jāaizde-
dzot divas sveces un vidū starp,
svecēm jānoliek spogulis. Spogulī

jāskatoties piecpadsmit minūtes,

tad tur parādoties nākotne kaut

kādā veidā.

Aizpurve, Lubāna.

10832. Jauna gada vakarā taisni

pulkstens divpadsmitos, ja gribot
izzināt savu nākotni, tad vajagot
nolikt vienu spieģeli priekš un ot-

ru aiz sevis, pieliekot pie katra di-

vas aizdedzinātas sveces. Ja skatī-

tājs drīzumā apprecēšoties, tad

viņš redzēšot to sievieti (vīrieti);
bet ja viņam jāmirst, tad aiz mu-

guras parādoties zārks. Pēc tam,

kad visu to redzot, lai apgāžot ātri

spieģeļus uz mutes un nosakot tri-

jās reizes āmen. Pretējā gadījumā

pašu skatītāju nožņaudzot redzē-

tais, kurš pēc āmen teikšanas pa-

zūstot.

A. Skuja, Mālupe.

10833. Veca gada vakarā pulk-
sten divpadsmitos jāsēd plikam

pret spieģeli, jāskatās spieģelī un

dziesmu grāmata trīs reiz virs gal-
vas jāapgriež apkārt un tad jāuz-

šķir uz galvas. Kāda dziesma uz-

šķiras, tāda jālasa. Ja lasītājs pir-
mais bērns, pirmā lappuse jālasa
visa no augšas līdz lejai, ja otrs

bērns, tad tāpat otra lappuse jā-
lasa. Lasot jāskatās arī spieģelī.
Kas mirs, to ar zārku ienesīs, tik

nav jābīstas un nav jāskatās at-
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pakaļ, tad pašam jāmirst. Ja būs

kāzas, tad ar brūtgānu abi ienāks

laulājamās drēbēs. Viss tas jādara
aiz aizslēgtām durvīm un aizseg-
tiem logiem.

A. Elksnītis, Prauliņi.

10834. Veca gada vakarā pulk-
sten divpadsmitos jānoģērbjas glu-
ži kailam un jāieslēdzas vienam

pašam atsevišķā istabā. Šinī ista-

bā jānosēstas pie galda, uz kura

atrodas liels spieģelis. Labā pusē

spieģelim jānoliek bībele un kreisā

pusē aizdegta svece. Spieģelī jā-

skatās, acis nenolaižot. Pēc kāda

brīža spieģelī kaut kas parādīsies.
Ja spieģelim nones zārku garām,

tad nākošā gadā jāmirst; ja spie-

ģelim noiet kareivis garām, tad nā-

košā gadā jāiet kara dienestā; ja

spieģelim noiet jauneklis vai jau-

nava garām, tad nākošā gadā jā-

precējas.
K. Corbiks, Dzelzava.

10835. Jauna gada naktī pulk-
sten divpadsmitos vajaga nolikt di-

vus spieģeļus — vienu sev priekšā,
otru aiz sevis. Priekšējam abās

pusēs aizdedzina sveces, pēc tam

skatās priekšējā spieģelī, kur at-

spoguļojas divas sveču rindas; vē-

ro sveču rindu starpas otru galu,
kur parādīsies vai nu zārks vai al-

tārs. Zārks nozīmē, ka tanī gadā
būs jāmirst, altārs, ka jāprecas.

K. Corbiks, Lielsesava.

10836. Jaungada naktī pulkstens

divpadsmitos jāskatās spieģelī,
kam katrā pusē pa svecei. Ko

pulksten divpadsmitos tur redz,

tas jaunajā gadā piepildīšoties.

G. Pols, Baldone.

10837. Jauna gada naktī pulk-
sten divpadsmitos jāskatās spie-
ģelī, tad var redzēt sevi zārkā jeb
sev kādu blakus. Ja redz zārkā,
tad jāmirst, ja kādu blakus stāvot,
tad būs kāzas.

A. Skuja, Vestiena.

10838. Jauna gada vakarā jā-
sēd vienai pie spieģeļa un jālasa

bībele, tad visu redz, kas tajā gadā
notiks.

E. Gailis, Trikāta, Rūjiena.

10839. Jaunā gadā, pīkst. 12,

vajaga vienam aiziet uz riju un la-

sīt bībeli, tad nāk mirons un iz-

stāsta nākošā gada gaitas.
E. Jepe, Palsmane.

10840. Veca gada vakarā jāiet

uz riju, jāņem spieģelis, dziesmu

grāmata un divas sveces. Jānosē-

žas pret durvīm ar muguru, jāno-
liek spieģelis un tam abi pusēs sve-

ces sev priekšā, jālasa grāmata un

jāskatās spieģelī, tad redzēs to, kas

tai gadā notiks. Bet ja nāk kāds

cilvēks, tad ātri jāgāž spieģelis ap-

kārt, jānopūš sveces un jāaizsit

grāmata cieti. Ja to ātri neizdarot,

tad tas cilvēks zīlētāju nožņaudzot.
Nedrīkstot arī atpakaļ skatīties,

tad galvu nevarot atgriezt, paliekot

kā pagriezta.
Ir. Preiss, Galgauska.

10841. Ja grib uzzināt, kas ap-

precēs, tad veca gada vakarā jā-
nosēstas starp trīs durvīm un trīs

spieģeļiem un jālasa bībele. Kad

līgavainis ienāk, tad divi reizes jā-
laiž garām, bet kad trešo reizi nāk,

tad jātaisa bībele ciet. Tad appre-

cēs.

K. Preiss, Auguliena.
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10842. Jaungada naktī caur sa-

kām jāskatās krāsnī. Ko redz tur,

tas piepildās. Sakām pie tam va-

jag būt ačgārniski pakārtām.
M. Eglīte, Vijciems.

10843. Jaungada vakarā ieliek

maizes krāsns dibenā lampiņu;
skatās caur kājām krāsnī un redz

mīļāko.
A. Rudīte, Rīga.

10844. Jaungada naktī pulkst.
12-tos, nevienam nezinot, jāpaņem
divas svētītas sveces, kuras jāaiz-
dedzina un jānoliek katrpus mai-

zes cepamās krāsns un jāskatās

caur kājām krāsnī. Ja redz zārku

— tad jāmirst, ja vīrieti, tad būs

kāzas v. t. t.

M. Macpane, Alsunga.

10845. Jaungada naktī jāielien

cepļa krāsnī un jāgaida. Kas pir-
mais nāks skatīties, ar to dabūs

precēties.
A. Zebergs, Vandzene.

10846. Ja jaunava grib zināt,

kāda svarīga pārmaiņa notiks vi-

ņas dzīvē nākamajā gadā, tad viņa

gadu maiņas laikā izģērbjas kaila,

uzdedzina sveci un ieliek maizes

krāsnī. Pati nostājas ar muguru

pret krāsns caurumu un caur kāj-

starpu skatās tajā. Ja redz vīrieti

— tautās izies, ja nāvi — mirs, ja

jaunavu — paliks mājās.
A. Plaudis, Kosa.

10847. Jaungada naktī jāskatās
maizes cepamā krāsnī, ar pirts
slotu kājstarpi, tad redz savu mī-

ļāko.
E. Kušķe, Sigulda.

10848. Jaungada naktī jāizģērb-

jas vienos kreklos un jāizslauka
istaba. Mēsli jāsaslauka krāsns

priekšā. Tad jānovelk arī krekls

un jāuzklāj mēslu čupiņai virsū.

Tad jāskatās krāsnī caur kājstarpi.
Ko tur redz, tas nākamā gadā pie-

pildīsies.
A. Balodis, Sesava.

10849. Vecgada vakarā vai Zie-

mas svētku vakarā jāiedur sietiņa
sānos šķēres vai dzirkles un jātura

tikmēr, līdz sietiņš sāk griezties.
Kad sāk griezties, ir jāsaka, lai sie-

tiņš griežas tik un tik reizes; tad

tas, ko domā, piepildās, ja sietiņš
tik daudz reiz griežas.

M. Eglīte, Vijciems.

10850. Vecam gadam beidzoties,

pīkst, divpadsmitos jāapklājas ar

baltu palagu, jāiet pagalmā un jā-
skatās uz rijas jumtu, tad redzēs

to, kas jaunā gadā notiks.

K. Preiss, Galgauska.

10851. Veca gada vakarā jāap-
skrien trīs reizes ap māju un jāno-
stājas pret durvīm un jāskatās uz

jumta; ja uz jumta redz ērgli, tad

tai mājā gaidāmas kāzas, bet ja
zārku, tad bēres.

H. Oše, Lubāna.

10852. Ja jaungada naktī redz

zārku uz mājas jumta, tad tanī

mājā kāds mirs.

Lagzdiņa, Sabile.

10853. Ja saimnieks grib zināt

savas mājas likteni, tad tam veca

gada vakarā jāiet ap visām ēkām.

Ja tas aiz kādas ēkas redzēs sar-

kanu gaili, tad tā ēka nodegs tai

pašā gadā.
K. Preiss, no 80 g. v. M. Puš-

ķes, Auguliena.
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10854. Kad jauna gada naktī no

pulksten 11 līdz 12 staigājot pa

āru, dzirdot spēlējam, tad tanī

mājā dzimstot kāds bērns.

Z. Lancmanis, Gaujiena.

10855. Kas vēlas zināt, kā klā-

sies jaunā gadā, tam jaungada
naktī jānogulstas stallī, zirga pa-
silē, un kad pusnaktī zirgs nopūšas,
tad jāvaicā: „Ko tu (bērīti jeb mel-

līti v. t. pr.) tā nopūties?" Tad

zirgs, kas tanī brīdī spēj runāt, cil-

vēkam pasludinās viņa likteni. Ja

minētā naktī zirgs nenopūšoties,
tad gulētājam būs laimīgs gads.

RKr. 6.

10856. Veca gada vakarā ap

pīkst. 12 visi dzīvnieki sarunājas;
kas to noklausās, ātri mirst.

V. Liepiņa, Penkule.

10857. Jaungada naktī taisni

pulksten divpadsmitos zirgi runā-

jot. Kas gribot dzirdēt nākamas

lietas, tam jāpalienot pasilē un jā-

gaidot. Kad kāds zirgs nopūšoties,
tad tam tūliņ vajagot prasīt: „Nu,

bērīti, ko tu tā pūt?" Tad zirgs
sākšot stāstīt, kas prasītājam nā-

košā gadā notikšot. Ja zirgs to

nakti nenopūšoties, tas esot klau-

sītāja laime.

H. Skujiņš, Smiltene.

10858. Jauna gada vakarā iet

stallī klausīties, ko zirgi runā ap

pulksten 12. Viņi runā par visiem

svarīgiem gadījieniem, kas tanī ga-

dā notiks.

Z. Prauliņš, Aumeisteri.

10859. Vecgada vakarā pulkst.
12 zirgi sarunājas par nākošā ga-
da dzīvi.

V. Vintere, Matīši.

10860. Jaungada nakti pulk-
stens 12 visi lopi runā.

J. Fleišers, Skrunda.

10861. Ja jaungada naktī iet uz

kūti, tad var dzirdēt zirgus runā-

jam.
K. Corbiks, Kroņa-Vircava.

10862. Jauna gada naktī pulk-
sten divpadsmitos zirgi runā. [Sal.
Ziemas sv.]

V. Spandegs, Pociems.

10863. Jaungada naktī iet klau-

sīties, ko zirgi runā, tad tas pie-

pildoties.
K. Corbiks, Tukums.

10864. Jauna gada naktī zirgi

runā. Zirgu stallī tad var noklau-

sīties, ko viņi saka, kuru nākam-

gad uz kapsētu vadīs.

J. A. Jansons, Jelgava.

10865. Jaungada naktī zirgi ru-

nā; bet kas viņu runā noklausās,

tas drīz nomirst.
A. Korsaks, Ezere.

f10866. Jaungada naktī ieved zir-

gu istabā. Ja zirgs atstāj mēslu

čupu, tad būs bagāts gads.
J. Cinovskis, Snēpele.

10867. Ja jauna gada naktī visi

lopi ir rāmi un klusi, tad būs lai-

mīgs gads.

B. Z. 11. pielikums, 1935, 11.

10868. Jaungada naktī pulksten

divpadsmitos zirgi jeb arī govis
saimniekam sakot, vai viņš labs

vai slikts saimnieks.

K. Lielozols, Nīca.

10869. Jaungada nakti visi lopi

runā.

A. L.-Puškaitis.



Jaunsgads658

10870. Jaungada naktī pusnakts

laikā iet meitas stallī un klausās,

ka govis runā, kā meitas tās ir ko-

pušas. Ja meitas ir labi kopušas,
tad dabūs tai gadā precēties.

M. Ķaupelis, Nīca.

10871. Ja jauna gada naktī kāds

aitas apcērp, tad tur aitas sāk

nīkt, bet cirpējam aitas vairojas.
K. Pavasare, Āraiši.

10872. Jauna gada vakarā cū-

kām jādod zirņi, tad tās ir vaislī-

gas un treknas.

L. Strute, Šķibe.

M0873. Ja jauna gada naktī, ka-

mēr pulkstens sit 12, uzraksta trīs

vēlēšanās un to rakstu sadedzina

uz uguns, tad tās vēlēšanās piepil-
dās.

V. Spandegs, Pociems.

Jaungada naktī priekš

divpadsmitiem jāuzraksta kāda vē-

lēšanās uz papīra gabaliņa un, ka-

mēr pulkstens sit, papīrītim jāsa-

deg. Ja sadegs, tad vēlēšanās pie-

pildīsies, ja nesadegs — nepiepil-
dīsies.

K. Corbiks, Reņģe.

10875. Ja jaungada naktī, ka-

mēr pulkstens sit divpadsmit, uz-

raksta uz papīrīša to, ko nākotnē

vēlas, un sadedzina, tad tas nā-

kotnē piepildīsies.
F. Rozentāle, Talsi.

10876. Veca gada vakarā, ka-

mēr pulkstens sit divpadsmit, va-

jag uz balta papīra uzrakstīt trīs

vēlēšanās, tad sadedzināt un apēst,
tad vēlēšanās piepildoties.

V. Grīva, Lubāna.

<?1087 7. Kas grib redzēt nākamas

lietas, lai vecā gada vakarā dedzi-

na papīrus. No degošo papīru dū-

miem uz sienas rādās ēnas. Šās

ēnas rāda nākošā gada svarīgākos
notikumus.

A. Zahte, Bērzpils.

10878. Ja grib, lai kāda vēlēša-

nās piepildās, tad jaungada naktī

trīs reizes jāapskrien ap pirtiņu,
bet nav brīv runāt, tad jāieiet pir-

tiņā un jāizsaka kāda vēlēšanās,

tad tā piepildīsies.
K. Corbiks, Kroņa-Vircava.

10879. Ja jaungadā pirmais ap-
sveic vīrietis, tad būs tai gadā
laime.

M. Bērziņš, Rīga.

10880. Ja jaungada dienā pirmo
satiek vīrieti, tad visu to gadu būs

laimīgs, bet ja sievieti, tad nelai-

mīgs.
E. Pūriņš, Skujene.

10881. Ja jaunā gadā pirmais
viesis ir vīrietis, tad tai gadā būs

laime; ja sieviete, tad nelaime.

P. Zeltiņa, Ikšķile.

10882. Jaungada dienā ja pir-
mais atnāk vīrietis — būs laime, ja
atnāk sieviete pirmā, tad nelaime.

A. Tidriķe, Pabažu jūrmala.

10883. Ja jaunā gadā pirmais

apciemo vīrietis, tad būs draudzī-

ga dzīvošana, ja sieviete, tad visu

gadu jānaidojas.
K. Strautiņš, Mēdzūla.

* 10884. Ja jauna gada rītā pirmo

sastop vīrieti, tad tanī gadā appre-

cēsies.

M. Šķipsna, Gulbene.
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10885. Ja jaungada rītā pirmā
ienāk sieviete, tad nākamais gads
ir nelaimīgs.

K. Corbiks, Valgunde.

10886. Kad jauna gada dienā

sieviete pirmā ieejot citu istabā,
tad tam saimniekam būs neauglīgs
gads; ja vīrietis, tad būs bagāts
gads.

M. Šiliņš, Kurzeme.

10887. Ja jaunā gadā pirmais
laimi novēl vīrietis, tad būs labs

gads.
V. Duka, Maliena.

10888. Ja jauna gada rītā pir-
mais nāk pretī suns, būs laimīgs
gads; ja vīrietis, var apmierinā-
ties; ja sieviete, gads būs nelai-

mīgs.
E. Bērziņa, Mārsnēni.

10889. Veca gada vakarā trīs

reiz jāskrien ap riju, ikreiz sakot:

~Kas būs mans īstais sirds draugs,
tas lai nāk man pretim un sauc pie
vārda!" Kad vārdus nosaka, jāap-
stājas un jāklausās, vai sauc kāds

pie vārda, un jāskatās arī, vai re-

dzēs kādu. Tas viss jādara bez

saules vakarā, un jauna gada rītā

bez saules jāiet uz riju skatīties,

vai krāsns aprakstīta: ja kāzas

būs, tad būs brūtgāna jeb brūtes

vārds, ja bēres, tad būs zārks. Ja

sieviete ar bērnu, jāskatās viņai uz

krāsns priekšas, ja jauna, uz

krāsns dibena. To visu var ir sie-

vietes ir vīrieši darīt.

A. Elksnītis, Prauliņi.

10890. Jaungada vakarā, iekams

aizdedz uguni, jāapskrien 3 reizes

ap māju, un tajā brīdī, kad aizde-

gas Uguns, jāskatās, ko redzēs, ar

to būs saistīta dzīve.

K. Corbiks, Jelgava.

10891. Jauna gada rītā iekurina
krāsni. Ja uguns gaiši deg, būs

gaiša dzīve.

B. Z. IL pielikums, 1935. 11.

10892. Ja jauna gada rītā priekš
gaismas aizkurina krāsni un tā la-

bi deg, tad tai gadā būs gaiša
dzīve.

Brīva Zeme, 1933. 5. janv.

10893. Kas atradumos grib būt

laimīgs, tam vajag jaungada naktī

malkas placī salasīt skaidiņas, pa
vienai mest kurošā krāsnī un pie
katras skaidiņas saukt tādus lietu

vārdus, ko labprāt vēlētos atrast.

RKr. 6.

v 10894. Jaungada naktī saliek uz

galda trīs krāsas: baltu, sarkanu

un melnu un aiztaisot acis velk.

Ja izvelk baltu, tad būs viss gads
laimīgs, ja sarkanu, tad vidējs, ja
melnu, tad drūms.

A. Smilga, Gaiķi.

10895. Jauna gada vakarā dara

tāpat [kā Ziemas svētkos], tik vien,
ka tos krustus melnus ar ogli uz-

velk, jo to velns nepazīstot, tāpēc
ka tas [krusts] uzvilkts no jauna

un savāds. Svece deg cauru nakti

uz galda, un kas neguļ, tie pie kār-

tēm un laimes liešanas to svētu

nakti pavada. No rīta mēs vispir-
māk upurējam savām ēkām, lo-

piem un laukiem, lai tie mums

jaunu svētību atnestu, un ir pa-

šai jūrai brandvīnu ielejam, lai tā

mūs tanī gadā neaizmirst; to pats

ar savām acīm esmu redzējis.
No Kolkas jūrmalas. „Ziņas

un stāsti par Dieva valstības

lietām." 1852. IV. Aizliegts izd.
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10896. Jaungada naktī jānolie-
kot gredzens, zeme un nauda vie-

nā vietā un ar aizmiegtām acīm

jāpieskaras pie vienas no tām lie-

tām. Ja pieskaroties pie gredzena,
drīzumā būšot kāzas, ja pie nau-

das, tikšot bagāts, ja pie zemes,

drīzumā nomiršot.
L. Vigante, Jelgava.

10897. Kab jauni un vāci Jauds

vysu godu byutu vasaly un stypri
kai zyrgi, tod uz naktis jauna go-

da lai divpadsmit stunžu, kod va-

cījis gods īt prūjuom, pajām treis

spaiņi snīga, īnas ustobā un ro-

zavylkas plyks, un labi ar tū snīgu
lai rozlaiž yudini un tū yudini sa-

leij buteļā un kotru dīnu pa lizei-

ku lai īlej bjūdā, kurā mozguojis,
tod vvsod byusi vasals un stypris
kai zyrgs, nikod tevis nikaida sli-

meiba nasatvers vysu godu.

V. Podis, Rēzekne.

10898. Zam jauna goda tū nak-

ti, kod vacījis gods īt prūjuom, a

jaunais atīt, kai reizja divpadsmit
stunžu naktī, lai meita pīcap bļinus

un treis bļinus lai pajām ar sevim

un īt nakti, kai reizja divpadsmit
stunžu uorā. Ar kū jei pyrmū uz

ceļa sazatops, tam atdūs itūs bļi-
nus. Ka byus sīvītja pyrmā, tod

pīzīmēj, ka juos veirs byus kai

buoba un ar buoba pruotu. A ka

puisis, tod byus veirs cīši gudris.
A ka suns, tod veirs byus kai suns

un dzeivja juos byus kai suņa

dzeivja. A ka cyuka pyrmū saza-

tops, tod dzeivja byus kai cyukys
nateira. Ka pyrmūs sazatops cyu-
ku, suni vai buobu, tod tū godu lo-

buok sēd pi tāva un muotis.

V. Podis, Rēzekne.

10899. Ikviens grib paredzēt sa-

vu nākamu likteni. Diezgan ērmo-

šanās ar laimes liešanu, kur iz-

kausētam vaskam jeb alvai piemē-
ro praviešu spēkus.

Latviešu draugs, 1839. 49.

10900. Diezgan ērmošanās no-

tiek ar laimes liešanu, kur izkau-

sētam vaskam jeb alvai piemēro

praviešu spēkus. Vīri un sievas iet

vakarā pie durvīm klausīties, vai

nedzird attālu kur kādu troksni.

Kur kādu nomana, tai pusē esot

līķis tai gadā.

Latviešu draugs, 1839. 50.

10901. Jauna gada vakarā ik-

katrs pareģo savu likteni ar lai-

mes liešanu. To izdara ļoti vien-

kārši. Jāņem kāds mazs trauciņš
un jālaidina alva vai vaska un tad

kausējums jālej ūdenī vai arī uz

smiltīm. Kas iznāk, pēc tā pareģo
likteni.

J. Čudars, Rēzekne.

10902. Jaungada naktī kādu

darba rīku izlej no alvas jeb vas-

ka, tad tādā amatā būs jāstrādā.
K. Kristape, Olaine.

<J 10903. Jaungada naktī lej lai-

mes. Atdzisušās laimes liek pret

uguni un skatās ēnā: ja redzams

krusts, tad attiecīgajam cilvēkam,

kam laime lieta, jāmirst. Citādas

ēnu zīmes norāda uz citu ko.

J. Cinovskis, Snēpele.

10904. Jauna gada lej laimes

gan ar svinu, gan arī ar vaskiem.

P. Rauna.

10905. Ja jaungada naktī, lai-

mes lejot, izlejas kas šķirstveidīgs,
tad to gadu jāmirstot.

M. Raņķis, Nīca.
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10906. Veca gada vakarā vaja-

got ielikt karotē alvu un uz uguni
izkausēt. Kad alva izkususi, tad

vajaga kaut kur izliet, un ja izle-

jot zārku, tad būšot to gadu jā-
mirst.

J. Daizis, Nīca.

10907. Jaungada naktī lejot lai-

mes, ja izlej zārku, tad lējējam būs

to gadu jāmirst.

K. Jaunzeme, Nīca.

10908. Jaungada vakarā jālej
no alvas laime. Alvu sakarsē šķid-
ru un tad ielej aukstā ūdenī. Al-

va sasaldama pieņems kādu veidu,

piem., naudas, atslēgas, zārka v.

t. t.

K. Corbiks, Jelgava.

10909. Jaungada vakaru lej lai-

mes: ja izlej zārku vai krustu, tad

ir jāmirst.
J. Cinovskis, Snēpele.

10910. Jauna gada naktī vaja-

ga liet laimes no svina, vai izde-

dzināt no papīra. Kāds veids kat-

ram iznāk, tas katram jaunā gadā
būs. Piem.: ja izlietais veids atgā-
dina zārku, tad būs jāmirst, ja ra-

tus, tad ceļos, v. t. t.

K. Corbiks, Valgunde.

10911. Jauna gada naktī izlietā

laime jāliek pret uguni, lai redzētu

tās ēnu, jo tikai no tās var saprast,

kas ir iznācis.

K. Jansons, Plāņi.

10912. Jauna gada vakarā lej iz-

kausētus vaskus ūdenī; ja no vas-

kiem iznāk kronis, tad meita lējēja
to gadu tiks izprecēta.

A. Vanags, Mērdzene.

10913. Jauna gada naktī vajaga

jemt mazu papīrīti, uzrakstīt uz tā

kādu vēlēšanos un sadedzināt uz

sveces liesmas. Tas jāizdara, ka-

mēr pulkstens sit divpadsmit.
V. Loze, Drusti.

Jaungada vakarā uz

šķīvja jāsadedzina saņurcīts papī-
ris un pie sveces gaismas jāska-
tās, kāds veids būs palikušo pelnu
ēnai. Ar to būs sakarā nākotne.

K. Corbiks, Jelgava.

V 10915. Jauna gada vakarā liek

apakš šķīvjiem dažādas lietas. Kas

uzceļ atslēgas, būs saimnieks, kas

koka gabalu, tas mirs, kas kroni,

tas precēsies, kas bērza zaru, tas

dabūs pērienu, v. t. t. [Sal. Ziemas

svētki.]
R. Bērziņš, Džūkste.

e> 10916. Jaungada naktī uz galda
uzliek piecus šķīvjus. Zem viena

paliek atslēgu, zem otra gredzenu,

zem trešā krustu, zem ceturtā mir-

tes zaru un zem piektā vēstuli. Ja

uzceļ atslēgu, tad būs saimniece.

Ja uzceļ gredzenu, tad drīz precē-

sies. Ja uzceļ krustu, tad mirs. Bet

ja uzceļ mirtes zaru, tad būs brū-

te. Ja gadās vēstule, tad zīlētāja

paliks veca meita.

J. Cinovskis, Snēpele.

\ 10917. Jaungada naktī paliek

zem šķīvja maizi un salmus. Kāds

velk nu uz labu laimi vienu no

šīm lietām no šķīvja apakšas. Ja

izvelk salmus, tad nākamu gadu

gaidāms bads, bet ja maizi, tad ba-

gātība.
J. Cinovskis, Snēpele.
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10918. Jaungada vakarā uz gal-
da zem apgāztiem šķīvjiem saliek

dažādus priekšmetus, kā atslēgu,
maizi, gaļu, drēbes gabalus, zemi

v. t. t. Tad katrs no mājniekiem
iet un paceļ vienu šķīvi. Ja kāds

uzceļ atslēgu, tas būs saimnieks,

ja maizi, būs bagāts, ja zemi, tad

mirs.
K. Corbiks, Jelgava.

10919. Jaungada naktī zem vie-

na šķīvja jāpaliek laulības gre-

dzens, zem otra ogle, zem trešā

zeme, zem ceturtā nauda. Kas grib
uzzināt savu likteni, tam divpad-
smitos naktī viens no tiem šķīv-

jiem jāpaceļ. Ja zem tā ir nauda

— tad būs bagātība, ja laulības

gredzens — precības.

K. Corbiks, Kroņa-Vircava.

10920. Ņem trīs trauciņus, ap-

gāž un zem viena paliek atslēgu,

zem otra maizi, zem trešā mālu pi-

ciņu. Kas grib savu nākamību zi-

nāt, tas nu izvēlas vienu trauciņu.
Kas atrod mālus, tam jāmirst, kas

atrod atslēgu, tas apprecēsies, kas

atrod maizi, tas paliks bagāts.
A. Bīlenšteina rokraksts.

10921. Jauna gada naktī pareģo
nākotni šādi: ņem četrus šķīvjus,

zem tiem paliek maizi, kas no-

zīmē Dieva svētība, gredzenu —

līgava vai līgavainis, atslēgu —

saimnieks un skaliņu — zārks.

Katram dalībniekam jāceļ 3 reiz,

ko uzceļ, tas piepildās.
K. Briežkalns, Dole.

10922. Jauna gada vakarā zem

šķīvjiem uz gultas saliek dažādus

priekšmetus, kā: gredzenu, krus-

tus, naudas gabalus, sviesta pici-

ņas, maizes drumstalas un citus.

Tad minētāji uzceļ katrs pa šķī-
vim un pēc apakšā paliktām lie-

tām spriež par nākošo gadu.
K. Corbiks, Jaunsvirlauka.

10923. Jauna gada vakarā jā-

ņem divpadsmit tasītes un apakš
katras tasītes jāuzraksta viens

vārds ar nozīmi, un tad jāvelk; ko

izvelk, tas tanī gadā notiek. Tā, p.

p., ja izvelk papīri ar uzrakstu:

atslēga, tad būs saimniecība jāva-
da, ja zārks, tad nāve un t. t.

L. Strute, Šķibe.

10924. Jaunā gadā jānoliek 4 ta-

sītes. Zem pirmās noliek smiltis,

zem otras maizi, zem trešās nau-

du un zem ceturtās gredzenu. Pēc

tam viens iet celt šķīvīti augšā. Ja

uzceļ pirmo šķīvīti, tad viņš mirs,

ja otru, tad būs laba raža, ja tre-

šo, tad paliks bagāts, bet ja cetur-

to, tad apprecēsies.

I. Ābele, Valle.

10925. Jaungada naktī uz nelie-

la dēlīša apgāž trīs vienādas krū-

zītes. Zem tām apliek atslēgu, gre-

dzenu vai pelnu čupiņu, citiem ne-

redzot. Ja izvelk atslēgu, tad izvil-

cēja nākošā gadā būs saimniece,

ja gredzenu, tad precēsies, ja pel-
nu čupiņu, tad mirs.

E. Žalutka, Panemune.

10926. Jauna gada vakarā bļo-
dā saliek maizi, atslēgu, gredzenu

v. t. p. un to apsedz. Tad tumsā

velk iz bļodas: ko izvelk, tā vilcēja
laime.

O. Freimane. Bērzaune.
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10927. Jaungada naktī vajaga

deviņas reizes slaucīt istabu, mēs-

lus nobērt pagalmā un pašam stā-

vēt uz mēsliem, tad var dzirdēt, ko

citās mājās dara. Kur spēlē, tur

būs kāzas, kur cērt, tur kāds mirs,

un t. p.
Z. Lancmanis, Lejasciems.

10928. Jaungada vakarā jāiz-
slauka istaba un mēsli jānes uz

krustceļu un jāklausās. Ja dzird

zāģējam, tad būs jāmirst, ja suņus

rejam, tad nāks precinieki.
M. Bērziņa, Vaidava.

10929. Veca gada vakarā jāiz-
slauka istaba. Mēsli jāiznes laukā

un jāizber aiz klēts. Pašam jāuz-

kāpj mēsliem virsū un jāklausās,
uz kuru pusi suņi ries — uz to

pusi būs jāpāriet dzīvot.

A. Aizsils, Lubāna.

10930. Jauna gada vakarā ielaiž

ūdens bļodā divus degošus sveču

galiņus, kurus apzīmē vienu par

sievieti, otru par vīrieti. Tad ūdeni

sakustina, ja galiņi sapeld kopā,
tad no abiem iznāk pāris, ja viena

svece nodziest, tad tas mirs.

J. Treimans, Bērze.

Jaungada vakarā bļodā
ar ūdeni ielaiž laiviņas no riekstu

čaumalas. Katrā laiviņā ieliek de-

gošu sveces galiņu. Vienu laiviņu

iedomājas par kādu puisi, otru

par meitu. Ūdeni sagriež ar pirk-
stu un nu skatās: ja abas laiviņas

sapeldēs kopā, tad tie apprecēsies,
ja ne, tad ne. Kura svecīte ātrāk

nodzisīs, tas pirmais mirs.

K. Corbiks, Jelgava.

10932. Jaungada nakti jāņem

bļoda ar ūdeni un tanī jāliek di-

vas rieksta čaumalas. Katrā čau-

malā jāliek svecīte. Viena svecīte

jāiedomājas par vīrieti, otra par

sievieti. Pēc tam jāsakustina
ūdens. Ja svecītes saiet kopā, tad

apprecēsies, pretējā gadījumā —

ne.

K. Corbiks, Kroņa-Vircava.

10933. Jauna gada vakarā vi-

siem jāsapulcējas vienā istabā, jā-

ņem katram viena puse rieksta

čaumalas, jāuzraksta uz maza pa-

pīrīša kāds no klātesošo vārdiem,

jāsatin, un katrs to ieliek savā

rieksta čaumalā. Tad visi iesviež

čaumalas kādā traukā ar ūdeni.

Nu jāņem šis trauks ar ūdeni un

jāpakustina, un ja kāda čaumala

sasitīsies kopā ar otru čaumalu,

tad tie katrā ziņā nākošu gadu ap-

precēsies, kuru vārdi bija minētās

čaulās.

K. Corbiks, Jelgava.

10934. Ņem div' degošus sveces

galiņus, ieliek ūdens bļodā un dod

vienam jauna puiša, otram jaunas
meitas vārdu. Ja abas svecītes sa-

peld kopā, tad jaunie cilvēki ap-

precēsies; bet ja tie izšķiras, tad

nesaprecēsies.

Špīss, Zemīte. A. Bīlenšteina rokr.

10935. Jauna gada naktī ielie-

kot mazu sveci sīpola mizā, to aiz-

dedzinot un laižot ūdenī, lai peld.
Ja svecīte nogrimstot, tad laidē-

jam esot drīz jāmirstot, bet ja tā

peldot virs ūdens, tad vēl ilgi jā-
dzīvojot.

T. Ziemele, Smiltene.

10936. Veca gada vakarā jā-

ņem liela bļoda, tanī jāielej ūdens,

pēc tam ūdenī ieliek divus puļķī-
šus, vienu no tiem garāku, tad

stipri ūdens jāmaisa; puļķīši grie-
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žas līdz ar ūdeni, bet kad ūdens

apstāsies, tie arī paliks uz vietas.

Ja puļķīši tad stāvēs tālu viens

no otra, tad domātais pāris nesa-

ies kopā, bet ja tie stāvēs tuvu, tad

būs kāzas.

T. Dzintarkalns, Talsi.

10937. Jāieliek bļodā jaungada
vakarā divas skaidiņas un jāuzlej
ūdens. Tad sāk ar pirkstu ūdeni

griezt ar visām skaidiņām. Kad

skaidiņas viena otru noķer, tad

dabūs precēties.
K. Jaunzeme, Nīca.

10938. Jaungada naktī jāņem
trauks ar ūdeni un tanī jāiemet di-

vas oglītes. Ja oglītes saiet kopā,
tad tanī gadā apprecēsies, ja ne,

tad neapprecēsies.

M. Veinberga. Vecmokas.

10939. Jaungada vakarā istabā

ienes bļodu ar ūdeni, kuru sakus-

tina. Ūdenī iemet divas ogles, kas

tiek iedomātas par brūti ar brūt-

gānu. Ja ogles saies kopā, tad tas

pārs apprecēsies, ja nesaies, tad

neapprecēsies.
K. Corbiks, Sesile.

10940. Vecgada vakarā jem bļo-
du ar ūdeni un divas ogles. Bļodā
ūdeni sagriež un iemet tur abas

oglītes. Ja ogles saķeras un neiz-

šķiras, tad apprecēsies.
J. Aužele, Panemune.

10941. Jaungada naktī jāiesmeļ

bļodā ūdens un ūdenī jāiemet di-

vas ogles: viena puiša, otra mei-

tas. Tad ūdens jāsagriež un jāska-
tās, ja puiša ogle dzīsies meitas og-

lei pakaļ, tad arī puisis dzīsies

meitai pakaļ; ja meitas ogle dzī-

sies puiša oglei pakaļ, tad arī mei-

ta dzīsies puisim pakaļ.

K. Lielozols, Nīca.

10942. Jaungada naktī pulkst.
12-os jāpeldina ogles pa šķīvi, kur

viena ir lielāka, otra mazāka. Lie-

lākā ir vīrietis un mazākā sieviete.

Apvelkot ar pirkstu pa ūdeni 3 rei-

zes riņķī, ogles sāks viena otru

dzīties. Ja peldinātāja ir sieviete,

tad lielai oglei jāķer mazā, ja ne-

noķer, tad šogad precības neiznāk.

M. Macpane, Alsunga.

10943. Jauna gada vakarā jāpel-
dina ūdenī oglītes, pie kam katra

oglīte jāapzīmē ar kādu cilvēka

vārdu. Ja oglītes peldot saies kopā,
tad zināmais pāris tanī gadā ap-

precēsies, ja nesaies, tad neappre-

cēsies.
K. Corbiks, Lielsesava.

10944. Jauna gada naktī jāmet
bļodā trīs reizes divas oglītes. Ja

trešo reiz oglītes saiet kopā, tad

tai gadā metājs apprecēsies.

R. Vītiņa, Tukums.

10945. Jaungada vakarā ņem

kādu lietu un, griežoties riņķī, laiž

to vaļā. Uz kuru pusi lieta aiz-

skrien, no tās puses būs preci-
nieks.

M. Veinberga, Vecmokas.

10946. Ja Jauna gada vakarā

suņi rej kādā mājā, tad tur to ga-

du kāzas gaidāmas, kad gaudo,
tad kāda nelaime vai bēres.

P. Zeltiņa, Ikšķile.

10947. Ja suns jaungada naktī

kauc, nav laba zīme. Ja sunim

purns uz augšu, tad togad izcelsies

ugunsgrēks, ja uz zemi, tad kāds

mirs.
A. Zandere, Kandava.

10948. Ja suņi veca gada naktī

gaudo, tad būs jaunā gadā daudz

nelaimes gadījumi.
Jaun. Ziņas, 1923, 292.
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10949. Veca gada vakarā jāiet

uz krustceļiem un pirmajam pre-

tim nācējam jāprasa vārds. Pro-

tams, sieviete prasa pirmajam vī-

rietim un vīrietis — pirmajai pre-

tim nākošai sievietei vārdu: tā

sauks nākošo vīru vai sievu.

M. Poriete, Lubāna.

10950. Jauna gada naktī jāienes

un jānoliek istabā ūdens bļoda,

kurā pašos divpadsmitos jāskatās

iekšā, tad dabūs visu zināt, kas

notiks nākošā gadā.
P. Zeltiņa, Jumprava.

v' 10951. Ja jauna gada liek kur-

pes pie durvīm, tad būs laime.

E. Reinbacha, Vecpiebalga.

10952. Jaunā gadā jāliek kur-

pes pie durvīm, tad laime nāks pa-

ti no sevis iekšā.

A. Mūrniece, Cēsis.

10953. Jaungada vakarā jāsa-
liek kāju apavi viens pēc otra, pēc
tam beidzamo ņem atkal rindas

priekšgalā, v. t. t. Tad tas cilvēks,

kura kājas apavs atradīsies uz

sliekšņa, apprecēsies.
B. Brikrhanis, Durbe.

10954. Jauna gada vakarā sviež

kreisās kājas pastalu pār kreiso

plecu uz durvju pusi; ja gadās

purns uz durvju pusi, tad nozīmē

precības, ja papēdis, tad būs pa-
likšana.

J. Treimans, Bērze.

10955. Jauna gada naktī sviež

kurpi pār plecu. Kad pirksta gals
uz durvju pusi, tad tas nozīmē kā-

zas, ja papēdis, tad gaidīšanu.
R. Bērziņš, Džūkste.

10956. Jauna gada vakarā sēd

zemē ar muguru pret durvīm un ar

kāju pār kreiso plecu sviež tupeli;

ja tupele krīt uz mutes ar purnu

uz durvju pusi, tad sviedējam tanī

gadā jāmirst. Ja krīt pareizi, ar

purnu uz durvju pusi, tad tanī ga-

dā no tās mājas jāiziet, ja krīt

ar purnu uz iekšu, tad paliek.
[Sal. Ziemas sv.]

Z. Prauliņš, Aumeisteri.

10957. Jaungada vakarā vajaga
mest tupeli pār galvu. Ja purns

būs iekšpusē, tad paliks šai mājā,

ja durvju pusē, tad izies.

K. Corbiks, Valgunde.

10958. Veca gada vakarā jāmet

tupele pāri galvai, tad ja tupeles

pirksta gals uz durvju pusi, tad

mirst, ja otrādi — dzimst vai arī

ieprecē.
Z. Grīnberga, Sigulda.

10959. Jauna gada vakarā jāno-
sēžas plāna vidū, jāuzmauc tupele

kājā un tad ar kāju jāmet, ka tu-

pele krīt galvai pāri. Ja tupelei

pie zemes nokritušais pirksta gals

stāv uz durvju pusi, tad būs no

tām mājām jābrauc prom, bet ja

tupelei papēdis uz durvju pusi, tad

būs palikšana.
B. Blumbachs, Lībagi.

10960. Veca gada naktī vajaga
nosēsties uz grīdas ar muguru pret

durvīm un tad mest kurpes sev

pār galvu. Ja kurpju purna ir uz

durvju pusi, tad zīlētājs tur vairs

nedzīvos, bet ja purna ir kritusi uz

iekšu, tad paliks.
Z. Lancmanis, Lejasciems.
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10961. Jauna gada naktī sēdus

no kājas jāsviež kurpe; ja viņa
skatās uz durvju pusi, tad tai ga-

dā vai nu jāiet pie vīra, vai uz citu

māju, vai uz kapsētu.
V. Spandegs, Pociems. K.

Pavasare, Araiši.

10962. Jaungada vakaru sviež

tupeli uz durvju pusi. Ja tupelei

purns ir uz durvīm, tad tais mājās
dzīvošana vairs nebūs.

J. Cinovskis, Snēpele. A.

L.-Puškaitis.

10963. Jaungada naktī jāmet
koka tupele pret durvju pusi. Ja

tupeles purna gals būs pret dur-

vīm, tad no tās mājas vajadzēs to

gadu iziet, ja purna gals būs uz

iekšu, tad būs palikšana.
K. Corbiks, Kroņa-Vircava.

10964. Jaunā gadā vajaga ar kā-

ju mest tupeli pār plecu. Uz kuru

pusi nokritīs purns, tur būs līgava

(-ainis). Ja nevar pārsviest, tad pa-

liks togad neprecējies (-usies).
K. Corbiks, Kroņa-Vircava.

10965. Jauna gada vakarā divi

meitām jānostājas muguru pret

muguru un jāsviež vienai pār otru

tupele no kājas. Kuras tupelei nu

būs purns pret durvīm, to tanī ga-

dā aizvedīs.
P. Zeltiņa, Ikšķile.

10966. Jauna gada vakarā kur-

pe jāmēro pa istabu, grozot no

vienas puses uz otru. Ja pirksta

gals iznāk pie sliekšņa, tad da-

būs precēties, ja papēdis, tad ne-

dabūs.

K. Corbiks, Lielsesava.

10967. Meitas met atmuguriski
trīs reiz pa durvīm laukā vienu

kurpi. Ja kurpes spice krīt uz

durvju pusi, tad metējai būs jā-
aiziet; citādi jāpaliek tai pašā

mājā.
Latviešu Avīzes, 1866. 10.

10968. Jaungada vakarā meitām

jāiet pie vārtiem un atmuguriski
jāsviež gaisā kurpe. Ja kurpe no-

kritīs ar purnu uz vārtu pusi, tad

nākošu gadu tajās mājās vairs ne-

dzīvos, ja ar purnu uz māju pusi,
tad tur vēl paliks.

K. Corbiks, Jelgava.

10969. Jauna gada vakarā jau-
niem cilvēkiem jāsviež tupele pret
durvīm pār plecu; ja purns krīt

pret durvīm, tad to gadu apprecē-
sies, jeb būs jāaiziet uz citu vietu

dzīvot.

P. Zeltiņa, Ikšķile. K. Strau-

tiņš, Mēdzūla.

10970. Jauna gada naktī jāsviež

tupele pār plecu uz durvju pusi;
ja tupelei pirkstu gals nokrīt uz

durvju pusi, tad jāmirst, ja uz iek-

šu, tad jādzīvo.
K. Briežkalns, Dole.

10971. Veca gada vakarā mei-

tām tupele jāsviež pār galvu. Ja

purns uz durvju pusi, tad nākošo

gadu būs tautās jāaiziet.

V. Rūnika, Skujene. A. Beņ-

ķe, Mētriene.

10972. Jaunā gadā pusnaktī va-

jag tupeli sviest pār plecu. Ja tu-

pele nokrīt ar purnu uz durvīm,

tad jaunavai tanī gadā jāappre-

cas, bet vecam zīlniekam — jā-
mirst.

V. Grunbergs, Jaunpiebalga.
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10973. Lai zinātu, no kuras pu-

ses brauks precinieki, tad jauna

gada naktī jāsviež zābaks pār ista-

bas jumtu; uz kuru pusi stāv

purns (spice), no tās brauks pre-
cinieki.

A. Pliens, Meirani.

10974. Jauna gada vakarā mērī

ar kurpi istabu no dibena līdz

durvīm. Ja nu kurpes spice iznāk

pret slieksni, tad tai gadā būs no

tās mājas jāiziet jeb arī jāmirst.
A. Bīlenšteina rokr., Ķevele.

10975. Jauna gada vakarā jāde-
dzina skals: ja skals gaiši deg, tad

to gadu būs laba dzīve, ja tumši,

tad slikta.
P. Zeltiņa, Lielvārde.

10976. Ūdenī apmērcē skalu un

tad dedzina; ja skals labi deg, tad

būs priecīga dzīve, ja slikti deg,
tad slikta dzīve.

A. Vanags, Mērdzene.

10977. Meitas apmērcē skalus

ūdenī un tad lūko aizdedzināt; ku-

rai pirmai skals sāks degt, to pir-
mo izprecēs.

A. Vanags, Mērdzene.

10978. Jauna gada naktī ie-

sprauž degošus skaliņus grīdas

šķirbās. Katrs iezīmē savu skaliņu.
Kura skaliņam ogle krīt uz durvju

pusi, tam jāmirst, kura uz iekšu,

— jādzīvo.
K. Briežkalns, Dole.

10979. Veca gada vakarā jāpa-

ņem divas spičkas, divi skaliņi vai

divas sveces un jāaizdedzina abi

reizē. Tad nosaka divus cilvēkus,

kuriem šie skaliņi pieder, katram

savs. Kurš skaliņš pirmais sadeg,
tam pirmām jāmirst.

A. Berķe, Mētriene.

10980. Veca gada vakarā dedzi-

na nomaļu skalu un iesprauž
krāsns caurumos. Ja izdeg viss,

tad ilgs mūžs jādzīvo, ja puse —

tad pusmūžā jāmirst.
A. Suta, Lazdona.

10981. Vecā gada vakarā vecai

slotai jāiesprauž divi skaliņi, abi

galos jāiešķeļ, un abiem šķēr-
sām jāieliek trešais un jāaizdedzi-
na. Uz kuru pusi sprakšķ, tur iz-

precēs.
Fr. Vāvere, Koknese.

& 10982. Jauna gada naktī ap

pulksten 12-tiem nopietni jāskatās

gredzenā, kas ielikts ūdenī uz bal-

tas drānas uzliktā glāzē, tad redz,

kas tanī gadā notiks.

Z. Prauliņš, Aumeisteri.

10983. Jauna gada naktī gre-

dzens jāmet ūdens glāzē, tad tai

gredzenā varot redzēt nākamā ga-

da notikumus.
P. Zeltiņa, Ikšķile.

010984. Uz galda jāuzliek četras

sveces, vidū jāuzber pelni, tur jā-
uzliek glāze ar ūdeni. Ja nu glāzē
ieliek laulājamo gredzenu un ska-

tās tā vidū, tad var redzēt, kas uz

priekšu notiks.

P. Zeltiņa, Rīga.

10985. Vecgada naktī jāieliek

laulājamais gredzens ūdens glāzē

un jāskatās tur; ko tur redzēs, tas

būs nākamais.
A. Bulēne, Turaida.

10986. Jaungada naktī un Zie-

mas svētku naktī jāapslapē papīrs

un virs tā jāliek glāze. Glāzē jāie-
liek laulājamais gredzens un jāuz-

lej ūdens tik daudz, kamēr gre-

dzens pārsegts ar ūdeni. Tad jā-
skatās vienam tik ilgi. kamēr gre-

dzenā redz brūtgānu.

M. Eglīte, Vijciems.
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10987. Jaungada vakarā jāska-
tās glāzē. To dara tā: paņem glāzi
ar skaidru ūdeni, vidū ieliek lau-

lājamo gredzenu un katrā pusē

sveci. Ko gredzena vidū ieraudzīs,
ar to būs saistīta nākošā dzīve.

K. Corbiks, Jelgava.

10988. Kad vēlas redzēt kādu

cilvēku, tad jaungada vakarā ņem

glāzi ar ūdeni, tanī iemet laulāja-
mo gredzenu un skatās glāzē. Tad

minētais cilvēks parādīsies, bet ja
viņš būs miris, tad parādīsies viņa
zārks.

T. Dzintarkalns, Talsi.

10989. Diedziņā piesien gredze-
nu un tur to pār glāzi. Cik reiz

gredzens piesitas pie glāzes malas,
tik ilgi zīlētājs vēl dzīvos.

A. Leimane, Mārsnēni. Brī-

va Zeme, 1932, 5. janv.

'10990. Veca gada vakarā, ja grib
zināt, cik gadus vēl dzīvos, vajaga
pakārt laulājamo gredzenu matā

un turēt glāzē līdz pusei, neatspie-
žot elkoni uz galda. Cik reizes gre-
dzens piesitas pie malas, tik gadus
dzīvos.

E. Jēpe, Palsmane.

10991. Jauna gada vakarā jā-
ņem tējas glāze un gredzens un

jāskaita, cik reiz viņš piesitīs pie
glāzes malas. Ja būs pāru skaitlis,
tad apprecēsies, bet ja nepāru, tad

neapprecēsies.
L. Strute, Šķibe.

10992. Jauna gada naktī jā-
ieveļ- laulājamais gredzens matā

un jātur ūdens glāzē. Cik reiz gre-
dzens piesitīs pie glāzes malām,

pēc tik gadiem turētājs apprecē-
sies.

A. Jugana, Beļava.

10993. Vecgada vakara jāņem

glāze ar ūdeni, virs kuras ar di-

viem pirkstiem uz mata uzvērts

laulības gredzens. Uzstādot jautā-

jumus, gredzens atbild, piesitoties

pie glāzes malām. Ja jautājumi

nepiepildīšoties, tad gredzens ne-

sitot. Tā varot uzzināt, cik gadu
vēl jādzīvo.

A. Gulbe, Burtnieki.

10994. Jaungada naktī ielej glā-
zē ūdeni un ielaiž viņā matā iesie-

tu zelta gredzenu. Ja gredzens pie-
dauzās pie malas, tad notiek tas,

par ko domā.

J. Cinovskis, Snēpele.

10995. Ja grib zināt, cik ilgi dzī-

vos, tad jaungada naktī jāņem

pusglāze ūdens, jāuzver uz paša
mata laulājams gredzens (bez zī-

les) un jātur līdz ar ūdens līme-

ni, līdz gredzens sāks šūpoties, pie-
sitoties gan pie vienas, gan otras

malas. Cik reizes gredzens piesitī-
sies pie abām glāzes malām, tik

ilgi jādzīvo. Var prasīt arī citus

jautājumus.
M. Macpane, Alsunga.

10996. Jauna gada vakarā pulk-
sten divpadsmitos māja jāapgais-

mo un visiem jāiet ārā: iekšā ne-

viens nedrīkst palikt. Pašam jā-
skrien trīs reizes ap māju no rī-

tiem uz vakariem, pie kam vien-

mēr jāskatās pa logiem iekšā.

Skrienot pie katra loga jāsit kāja.
Tad redz, kas nākošo gadu notiks.

E. Gaile, Trikāta un Rūjiena.

10997. Jauna gada vakarā jāie-

domājas, vai no tām mājām būs

jāiziet vai ne, vai tanī gadā dabūs

precēties vai ne un tad jālaiž pa-

kulu pūki (pūkas) gaisā. Ja būs

jāiziet, tad pūki ies uz durvju pu-

si, ja jāpaliek, tad stāvēs uz vie-

tas. Ja apprecēsies, tad pūki saies

pa diviem kopā.
lt. Corbiks, Lielsesava.
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10998. Par jaunu gadu paņem

pakulu kušķīšus tik, cik mājās cil-

vēku, un tad tos aizdedzina. Ku-

ra kušķītis paceļas gaisā, tas iz-

iet no mājas tai gadā.

K. Lielozols, Nīca.

10999. Jauna gada vakarā jā-
laiž „puguļi". To dara tā: uztaisa

no liniem divus apaļus vieglus

vīkšķīšus un, gaisā ceļot, reizē aiz-

dedzina. Pie aizdedzināšanas sauc

viena vīrieša un vienas sievietes

vārdu. Ja „puguļi" degdami sa-

skrien kopā, tad tie precēsies.
R. Bērziņš, Džūkste.

11000. Satin no pakulām divus

vīstokļus, apzīmē vienu ar zināma

vīrieša, otru ar sievietes vārdu un

aizdedzina ar skalu; ja abi ceļas,
tad saprecas; ja ne, tad precības
iznīkst.

J. Treimans, Bērze.

11001. Jaungada naktī paņem

divas mazas pakulu kodeliņas, pie-
laiž uguni un palaiž gaisā. Ja vi-

ņas gaisā saiet kopā, tad laidējs

to gadu apprecēsies, bet ja nesaiet,

tad — ne.

J. Cinovskis, Snēpele.

11002. Jaungada vakarā vajaga

paņemt pakulas, uztaisīt divus vie-

nādus kamoliņus un iedomāties

kādu pāri, kuram varētu būt kā-

zas. Pielaist abiem kamoliņiem

reizā uguni; ja abi gaisā saskries

kopā, tad kāzas notiks.

K. Corbiks, Līvbērze.

11003. Jaungada naktī pulkstens

divpadsmitos jānoliek uz klona divi

pakulas kušķīši netālu viens no ot-

ra, ieliek tievu skaliņu vidū un

laiž uguni klāt. Ja kušķīši celda-

mies uz augšu sasitas kopā, tad

tas cilvēks, kas licis uz savu laimi,

apprecēsies, bet ja nesasitas, tad

neapprecēsies.
G. Pols, Bauska.

11004. No pakulām sataisa divi

kušķīšus, dod vienam kāda jauna

puiša un otram jaunas meitas vār-

du, un tad aizdedzina. Ja abi kuš-

ķīši degdami paceļas gaisā, tad tas

puisis ar to meitu apprecēsies. Ja

viens kušķītis nepaceļas jeb iz-

dziest, tad tas nav gribētājs. Tāpat
zīlē arī ziemas svētkos.

A. Bīlenšteina rokr., Saldus.

11005. Jauna gada vakarā savi-

ļina divus pakulu kamoliņus, no-

sauc katru zināmā vārdā, vienu

sievietes, otru vīriešu, un pielaiž

uguni. Ja abi sadegot uzskrej gai-
sā un izzūd, tad tie, kam šie kamo-

liņi bija, tanī gadā apprecēsies, ja
tikai viens uzskrej, tad viens do-

mā, bet otrs negrib.

L. Strute, Šķibe.

11006. Ap jaunu godu vajag pa-

ņimt pokolas un smalči saplvu-

kuot, savelt opolā pykā un aizda-

dzvnuot, jo pokolys dagdamys ce-

ļis uz augšu, tod tū godu dzei-

vuosi, bet jo uz vītvs sadegs, tod

miersi.
A. Gari-Jone, Dricēni.

11007. Jauna gada naktī jāiet

uz ceļiem, kas iziet no mājas, un

jāskaita, cik jaunas pēdas ir izgā-

jušas un cik ienākušas; tikpat jau-

nu dzīvotāju ienāks un izies Jur-

ģos.
J. Putns, Trapene.
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111. Ražas zīlēšana.

11008. Kad jauna gada naktī

pulksten 12 uziet uz rudzu lauka

un dzird no zemes saucam: „Spie-
žaties ciešāki", tad būs laba rudzu

raža.

K. Pavasare, Araiši.

11009. Jaunā gada rītā jābrau-
cot uz dzirnavām malt, tad būšot

ko malt visu gadu.

E. Aizpurve, Lubāna.

11010. Redzot veca gada vakarā

skaidras, zvaigžņotas debesis un

platu piena ceļu, var sagaidīt ba-

gātu gurķu, kartupeļu un citu sak-

ņu ražu.

Jaun. Ziņas, 1923, 292.

Ja jaungada naktī zvaig-
žņota debess, — būs bagāts gads.

J. A. Jansons.

#11012. Simta diena pec jauna

gada ir zirņi jāsēj.
B. Z. 11. pielikums, 1935, 11.

11013. Ja jaunā gadā priekš

gaismas aizkurināta krāsns labi

deg, tad augs gari lini.

Brīva Zeme, 1933, 5. janv.

11014. Ja priekš jauna gada

sniegs ir lielās kupenēs, — nāko-

šā vasarā būs lielas graudu gubas;

ja pēc jauna gada, lielas pelavu
gubas.

J. Apsalons, Sērpils.

11015. Jauna gada vakarā jā-
velk no jumta salms. Ja tajā paga-
dās graudi, būs bagāts gads.

A. Šķere, Brukna.

11016. Jauna gada vakarā velk

salmus no jumta, ja būs grauds
iekšā, būs laba raža.

R. Bērziņš, Džūkste.

11017. Jauna gada lize krāsnī

jāapgroza, lai maizes netrūkst.

L. Auniņa, Ērģeme.

11018. Jauna gods vokorā va-

jag nupurinuot nu uobeļneicu zo-

rim snigu, lai nuokūšā godā byutu
daudzi uobūlu.

A. Ancans, Egluna.

11019. Ja jaungada nakti debess

nozvaigžņojusies, tad nākamais

gads auglīgs.
K. Lielozols, Nīca.

11020. Ja jauna gada naktī ir

debesis skaidras un redzamas

daudz zvaigznes, tad nākamā ga-

dā būšot daudz koku augļu.
A. Bīlenšteina rokr., Embūte.

11021. Ja jaungada naktī ir

daudz zvaigznes pie debesīm, tad

vasaru kokiem būs daudz augļu.
J. Atteka, Nīca.

11022. Kad jauna gada naktī ir

nozvaigžņojusies debess, tad tai

gadā gaidāma bagāta ābolu raža.

J. Cinovskis, Snēpele.

11023. Kad jaungada vakarā

daudz zvaigznes mirdz pie debe-

sīm, tad labi padosies augļi.
N. Freidenfelds, Talsi.

11024. Ja no jaungada uz

Zvaigžņu dienu katru nakti ir no-

zvaigžņojies, tad gaidāms bagāts
meža ogu gads.

.1. Cinovskis, Snēpele.

11025. Ja jauna gada naktī ir

zvaigžņotas debesis, tad tai gadā
būs daudz ogu; ja zvaigžņu ne-

redz, tad ogu nebūs.

A. Bīlenšteina rokr., Piltene.



Jaunsgads 671

11026. Jaungada naktī jāiet lau-

kā dārzā un jāsien sarkana dzija

ap ābelēm, tad rudenī būs daudz

ābolu.

S. Spriņģe, Rembate.

11027. Ja jaunā gadā uz ko-

kiem ir daudz sarmas, tad vasaru

būs daudz ābolu.

A. Kondrate, Lenči.

11028. Jauna gada vakarā sit

ar nūju pie ābelēm, tad būšot

daudz ābolu.

A. Bīlenšteina rokr., Ķevele.

11029. Jauna gada vakarā jā-

purina augļu koki, lai nākošā ga-

dā būtu daudz augļu.

B. Daņilovs, Kacēni.

11030. Ja jaungada naktī pie
debesīm daudz zvaigžņu, togad pa-

dosies daudz lopu.
A. Skujiņš, Vidriži.

11031. Kad jauna gada naktī

daudz zvaigžņu, tad kustoņi izdo-

doties.

E. Kampare, Piebalga.

11032. Ja debesīs jaungada
naktī daudz zvaigžņu, tad mājlopi
labi padodas.

P. Krievs, Lubāna.

11033. Ja lopi veca gada naktī

nemierīgi, govis ēd un zirgi bubi-

na, būs sagaidāms ļauns gads; ja
rāmi un klusi, tad labs un laimīgs

gads.
Jaun. Ziņas, 1923, 292.

11034. Kad jauns gads sagaidīts,

vajaga aiziet uz kūti un pabarot

lopus, jo tad tie turas trekni.

E. Jēpe, Palsmane.

11035. Jauna gada vakarā jāba-
ro suns ar visu to, ko pats vaka-

riņās ir ēdis; ko suns pirmo ņems,

tas tanī gadā būs visdārgākais.
A. Skuja, Vestiena.

11036. Jaungada vakarā saim-

niece nes suņiem ēst, vienā rokā

maizi, otrā gaļu: ja suns ķer pa-

priekšu maizi, tad būs maizes

gads, ja gaļu, tad gaļas gads.

J. Treimans, Bērze.

11037. Vecgada vakarā dod su-

nim trauku ar gaļas un maizes ga-

baliņiem. Ko suns pirmo ņems,

tas togad būs dārgs.
V. Saulīte, Mālpils.

11038. Pēc vakariņām ņem vie-

nā rokā gaļu un otrā maizi, un

dod suņam. Ko nu suns papriekšu

ņem, tas tai gadā būs dārgs.
A. Bīlenšteina rokraksts, Ķevele.

11039. Jaungad naktī jāiesauc

suns un jātur vienā rokā baltmai-

ze, otrā gaļa; kuru suns paņems

pirmo, tas nākošā gadā labi izdo-

sies.

E. Vēvere, Ļaudona.

11040. Jaungada naktī, pulksten

divpadsmitos, vajaga iziet laukā

un izvilkt no žagaru strēķa vienu

žagaru. Ja tam ir daudz zaru klāt,

tad būs bagāts gads.
K. Corbiks, Līvbērze.

11041. Jaungada nakti pulksten
12-os jādod govīm siens un zir-

giem āboliņš, jo tad ir spēcīgi

lopi.
M. Veidenberga, Vecmokas.

11042. Jaungadā zirgiem jādod

auzas, lai tie kļūst izturīgi un ve-

seli.

K. Lielozols, Nīca.
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11043. Jaungadā vajaga govīm

ragus apgriezt, lai būtu daudz krē-

juma.
K. Lielozols, Nīca.

11044. Lai govis vasarā nebizo-

tu, tad tās jauna gada naktī jāsa-

pin ar zirnājiem.
J. Cinovskis, Alsunga.

11045.
v
Ja grib, lai govis pa va-

saru nebizotu, tad jaungada nakti

tās vajag sapīt.
A. Korsaks, Ezere.

11046. Jaungada nakti, pulksten
divpadsmitos, vajaga aiziet uz kū-

ti un tumsā izslaukt govis, tad iz-

liet pienu uz durvju sliekšņa un

teikt: „Kaut citam nevienam ne-

būtu tik daudz piena kā man!"

tad esot daudz piena.
K. Corbiks, Līvbērze.

11047. Jaunā gada naktī jāiet

uz kūti govis skatīt: ja govs guļ uz

labiem sāniem, tad būs telīte, ja uz

kreisiem, tad vērsītis.

E. Gaile, Trikāta un Rūjiena.

11048. Kad veca gada vakara

skalus lauž, tad jēri sprāgst.
Lagzdiņa, Sabile.

11049. Kad veca gada vakara

skalus lauž, tad jēri sprāgst.

A. Draviņa, Stende.

11050. Jaungada vakarā jānes
uz aitu kūti un jāpakar cimdu pā-
ri, lai aitām būtu pa div jēriem. Jo

vairāk cimdu, jo vairāk jēru.
A. Bīlenšteina rokraksts, Zvārde.

IV. Precinieka zīlēšana.

11051. Ja jaungada naktī suņi
rej, tad tai mājā tai gadā kāds pre-
cēsies.

M. Pelēce, Cirsti.

11052. Jaungada nakti ieliek su-

ni un kaķi ķēķi. Tad viens tos

sauc; ja abi skrien ārā, tad saucējs
dabūs precēties.

J. Cinovskis, Snēpele.

11053." Par kuru puisi jaungada
naktī sapņo, tas apprecēs.

H. Dravniece, Alūksne.

11054. Ja veca gada vakarā rej

stipri suns, tad nākošā gadā tai

mājā būs kāzas.

A. Āboliņa, Ļaudona.

11055. Kurās mājās jaungada
naktī 12-tos rej suņi, tur būs kā-

zas.

H. Dravniece, Alūksne.

11056. Uz kuru pusi jaungada
naktī dzird suņus rejam, tur gai-
dāmas kāzas.

J. Cinovskis, Snēpele.

11057. Jaungada nakti jāklau-
sās uz krustceļa, no kuras puses

suņi rej. Ja rej no kādām mājām,
tad tur dabūs ieprecēties, bet ja rej

no kapu puses, tad būs jāmirst.

A. Zebergs, Vandzene.

11058. Jauna gada vakarā jā-

klausās, no kuras puses suņi rej,

no tās puses brauks meitām preci-
nieki. [Sal. Ziemas sv.]

P. Zeltiņa, Ikšķile.

11059. Veca gada vakarā pulk-
sten 12 jāiet laukā klausīties, kur

suņi rej: no tās puses brūtgāns
nāks.

J. Jurjāns, Jaungulbene.

11060. Kad jauna gada naktī iz-

iet ārā un dzird suni rejam, tad uz

to pusi aizvedīs, kur suns rej.

A. Bīlenšteina man. P. Zē-

vaids, Jelgava.
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11061. Jaungada naktī meitas

laiž ārā suni; uz kuru pusi suns

skrien un rej, no tās nāks preci-
nieki.

2. Bergmanis, Aizupe.

11062. Jaungada naktī kad mei-

tas taisa kādu troksni, tad uz ku-

ru pusi suns ierejas, uz to pusi

meita tiks aizprecēta.
M. Ķaupelis, Nīca.

11063. Lai zinātu, uz kuru pusi
meitu aizprecēs, tad jaungada va-

karā tai jāsaslauka visi gruži, jāiz-
ber laukā un tūlīt jāklausās, kurā

pusē suņi rej, uz to pusi tad aiz-

vedīs. Bet ja nekur nerej, tad mei-

ta vēl tai gadā paliks neprecēta.

G. Pols, Skaistkalne.

11064. Jaungada naktī, kad ve-

cais gads jau savu varu beidz, jau-
niem puišiem un meitām jāiet ārā,

jāiestājas paša sūdu gubā un jā-
klausās: kurā pusē suns rej, uz to

pusi aizprecēs, vai no tās puses
sievu ņems.

J. Grīva, Koknese.

11065. Pusnaktī, kad vecais

gads ar jauno rokas sniedzas, jau-
ni puiši un meitas iet ārā, nostājas
uz sūdu gubas un klausās; kurā

pusē suns rej, uz to pusi aizprecēs,
vai no tās puses sievu ņems.

Koknese.

11066. Jauna gada vakarā jāiz-
slaukot istaba un mēsli jāiznesot

pagalmā un jāizberot zemē, tad jā-
klausoties, no kuras puses suns ie-

riešoties, no tās puses braukšot nā-

košo gadu precinieki.
A. Pliens, Meirani.

11067. Vecā gada naktī ap div-

padsmitiem jāiet pagalmā slaucīt.

Ja slaukot redz kādu cilvēku, tad

nākošā gadā jāapprecējas ar to.

A. Leimane, Mārsnēni.

11068. Jauna gada rītā bez sau-

les jāslauka istaba un uz mēsliem

uzkāpjot jākliedz trīs reizes; kurā

pusē atskanēs, tur tautas vedīs.

A. Aizpurve, Lubāna.

11069. Vecā gada vakarā, ka-

mēr vīrieši pirtī, jāizslauka istabas

un mēsli jāber uz malcirkšņa (skai-

dienā). Jāklausās: kurā pusē cērt,

tur mirs, bet kurā pusē zvani skan,

tur būs kāzas.

Fr. Vāvere, Stāmeriene.

11070. Jaungada rītā agri jāiz-
slauka istaba un jāiznes mēsli uz

krustceļa. Mēsli jāizber un jāklau-
sās: uz kuru pusi rej suņi, tur aiz-

vedīs.
G. Troica, Dzelzava.

11071. Jauna gada sestdienā,

kad vīrieši iet uz pirti, jaunavām

vajaga izslaucīt istabu, mēslus iz-

mest dārzā un pašai nostāties uz

mēslu čupas. No kuras puses ir

dzirdams lielāks troksnis, uz to

pusi tai gadā jaunavu aizprecēs.
A. Salmans, Balvi.

11072. Ja kaķis jaungada naktī

noķer peli, tad tanī mājā kāds pui-
sis apprecēsies.

K. Corbiks, Kroņa-Vircava.

11073. Jaungada naktī meitas

iet klausīties, uz kūpu pusi gaiļi
dzied — uz to pusi aizvedīs.

K. Corbiks, Tukums.

11074. Jauna gada vakarā jauni
cilvēki var zīlēt par precēšanos.
Katram jāsaber maza čupiņa mie-

žu un jāieliek gailis vidū. Kura

miežus gailis papriekšu sāk ēst, tas

pirmais apprecēsies. [Sal. Ziemas

sv.]
P. Š., Rauna, Rīga. Z. Lanc-

manis, Lejasciems.
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11075. Meitas lai uzzinātu, ku-

ru pirmo precēs, tad jaungada nak-

tī tās nostājas riņķī, katra nober

sev priekšā sauju graudu, un ie-

laiž gaili vidū. No kuriem grau-

diem gailis pirmo knābienu taisa,
tā meita pirmā izies pie vīra.

K. Krastiņš, Dzērbene.

11076. Jaungada priekšvakarā
saiet meitas pulciņā, gribēdamas

izzināt, kura no viņām tautās ies,
saber zirņus: ikkatra uz sava gal-

diņa. Tad atnes no laktas gaili un

liek to arī uz galdiņa. Pie kuras

gailis pirmāk kņābs, tad togad tā

meita tautās ies.

J. Čudars, Rēzekne.

11077. Jaungada vakaru meitas

nober graudus uz plāna atsevišķās
vietās. lenes gaili, lai nāk graudus
ēst. No kuras meitas graudiem gai-
lis ēd, tā to gadu apprecas.

J. Cinovskis, Snēpele.

11078. Jaungada nakti jauniem
cilvēkiem jāsasēžas riņķveidīgi ista-

bas vidū. Katram jāņem sauja
miežu un jānober uz grīdas, savā

priekšā. Pulksten divpadsmitos

jāienes gailis un jāpalaiž tas ista-

bas vidū. No kuras čupiņas gai-
lis sāks knābt graudus, tas pirmais
to gadu apprecēsies.

K. Corbiks, Kroņa-Vircava.

11079. Jaungada vakarā jau-
navām jānober graudi katrai sava

čupiņa par sevi un jānoliek gailis

vidū. Tā jaunava, no kuras čupi-

ņas gailis pirmāk ēd, pirmā no vi-

sām precēsies. Gaili var visādi vi-

ļināt.
A. L.-Puškaitis.

11080. Jaungada naktī gailis jā-
nes istabā un jādod viņam mieži.

No miežiem katram klātesošam

nodomāts savs grauds. Ja gailis
pārknābj kādu no graudiem pušu,
un pie tam pusi apēd un pusi at-

stāj, tad tas, kam grauds novēlēts,

apprecēsies un pēc nedēļas izšķir-
sies.

M. Eglīte, Vecgulbene.

11081. Jaungada rītā jānosēstas
vairākiem ļaudīm istabā gar vienu

sienu, un katram sēdētājam pie kā-

jām jānober čupiņā mieži. Tad ie-

laiž gaili istabā. Pie kura čupiņas
gailis pieies un sāks ēst, tam pir-
mām būs jāmirst. Pie kura čupi-

ņas gailis piešmucēs, tad tas visil-

gāk dzīvos.
J. Jansons, Rīga.

11082. Veca gada vakarā ienes

gaili istabā un nober katrs savu ču-

piņu miežu; kura čupiņu gailis
pirmo sāks knābt, tam jāmirst.

J. A. Jansons, Rāmuļi.

11083. Tamā dīnā prīks jauna-
gods vajag palikt zam cepļa gaili.
Jaunagods vokorā sasāloša kūpā
jaunovas, izņam gaili nu paceples,
palaiž gaiļam golvu zam spuorna un

tū stvpri sagrīž; cvkam gaili grīž,
meitas nustuoj apliek un kotra sev

prīkšā nūber mīžu čupiņu, pēc tam

nūlīk gaili zemē, pī kuras čupiņas
gails daīs un soks ēst mīžus, tei

tamā pat godā izīs pi veira.

A. Gari-Jone, Dricāni.

11084. Jaungada naktī izber au-

zas pagultē un palaiž tur gaili ar

vistām. Ja pirmais auzas knābās

gailis, tad nākamo gadu apprecē-

sies, bet ja vistas, tad ne.

O. Grenševica, Vietalva.
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11085. Jaungada nakti vajaga
uzlikt gailim auzu kulīti uz kaklu.

Ja gailis auzas ēd, tad tai gadā da-

bū precēties.
I. Upenieks, Skrunda.

11086. Jauna gada vakarā jau-
nieši nober sev katrs miežu čupiņu

priekšā, tad ienes gaili. Pie kuras

čupiņas gailis iet pirmais knābt,
tas ātrāk precējās.

J. Treimans, Bērze. R. Bēr-

ziņš, Džūkste.

11087. Jauna gada vakarā uz

galda jānoliek trīs čupiņas miežu

graudu, katra čupiņa jāapzīmē ar

kādu cilvēku un jādomā, vai tas

dabūs tanī gadā precēties, vai ne.

Tad jāienes gailis un jālaiž, lai ēd

no čupiņām. No kuras čupiņas viņš
pirmo graudu ņems, tas tanī gadā
pirmais apprecēsies.

K. Corbiks, Lielsesava.

11088. Ja grib zināt, kurš būs

īstais līgavainis (-va), tad jaunga-
da naktī vajaga nobērt 3 čupiņas
graudu un katrai čupiņai iedomāt

kādu puisi (meitu): no kuras ču-

piņas ēdīs gailis, tas būs tas īstais

(-stā).
K. Corbiks, Kroņa-Vircava.

11089. Jauna gada naktī jādod
vistai graudi ēst, kur paslēpts lau-

lājamais gredzens. Ja vista izsviež

gredzenu ārā, tad apprecēsies; ja

ne, tad zīlētājs mirs.

I. Irbe, Cēsis.

11090. Jauna gada vakarā jau-
nas meitas ieber miežus gredzenā
un baro gaili; ja tas miežus knāb-

jot, ieknābj gredzenā, tad būs kā-

zas.

L. Latkovskis, Latgale.

11091. Vecgada vakarā jāatnes
vista no kūts, jāpakaisa graudi, sa-

likti čupiņās. Katra meita novēl

sev vienu čupiņu; kuras čupiņu
vista pirmo knābs, tā pirmā ap-
precēsies.

E. Poriete, Lubāna.

11092. Jaungada nakti iet pie
vistu kūts un piesit trīs reizes. Ja

vista iekladzinās, tad klauvētājam
būs jāmirst, bet ja gailis iebrēcas,
tad viņš precēsies nākošā gadā.

J. Cinovskis, Snēpele.

11093. Ja jaungada naktī dzird

gaili daudzreiz dziedam, tad būs

laime, bet ja tikai dažas reizes, tad

notiks kaut kas ļauns.
J. Cinovskis, Snēpele.

11094. Zosu tēviņam maukuši

cimdu galvā — uz kuru pusi tas

iet, uz to pusi būs zīlētājam jāaiz-
iet.

B. Z. 11. pielikums, 1935, 11.

11095. Jauna gada vakarā zosij

uzbāž cimdu uz galvas un laiž, lai

iet. Uz kuru pusi zoss ies, no tās

puses nāks precinieks.

K. Corbiks, Lielsesava.

11096. Jauna gada naktī jāuz-

mauc zosij cimds uz galvas un jā-

palaiž pagalmā: pa kuriem vār-

tiem tā skries ārā, pa tiem izvedīs

tautiņās. Ja iet malkā, tad jāmirst.

L. Strute, Šķibe.

11097. Jaunagada vakarā mei-

tām jādod reizē sunim vislabākais

ēdiens. No kuras meitas suns vis-

pirms saņems ēdienu, to tai gadā

izprecēs.
P. Zeltiņa, Ikšķile.
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11098. Lai meitas dabūtu zināt,

kuru pirmo izprecēs, tad jaunu ga-

du gaidot, divpadsmitos naktī jā-
saliek vai nu cūkas jeb teļa jeb jēra

kāju kauliņi uz grīdas, pie kam

katrai meitai ir savs kauliņš. Tad

laiž iekšā suni; kuru kauliņu suns

pirmo ņems, to izprecēs pirmo.
A. Krūmiņa, Smiltene.

11099. Vecgada vakarā meitas

noliek rindā kaula gabalus. Kuras

kaulu suns saņem, to meitu togad

izprecēs.
K. Biša, Rencēni.

11100. Jaungada naktī meitām

sunim vajaga dot maizi; no kuras

tas paņems, tā apprecēsies to gadu.
K. Kristape, Olaine.

11101. Noliek uz grīdas vecā ga-

da vakarā rindā maizes kumosus.

Katrs jaungada gaidītājs nostājas

pie sava kumosa. Tad pasauc su-

ni un laiž, lai tas maizes kumosus

apēd. Kura kumosu apēd pirmo,
tas apprecēsies pirmais v. t. t.

A. Leimane, Mārsnēni.

11102. Meitas noliek maizes ga-

baliņus zemē un ielaiž suni istabā;

kuras meitas maizi suns papriekšu

apēdīs, to papriekšu izprecēs.
A. Vanags, Mērdzene.

11103. Vecgada vakarā jāiet pie

staļļa durvīm, jāpiesit ar dūri un

jāklausās: ja zirgs bubina, tad tai

gadā mājā būs kāzas, bet ja kašā

ar kāju, tad bēres.

S. Skrastiņa, Vaive.

11104. Jauna meita grib zināt,
vai tiks šogad izprecēta, un iet

tumsā uz avju kūti aitas ķert; ja
aitu noķer, tad slikta cerība, ja au-

nu, nu tad priecīgs prāts.

Latviešu Draugs, 1839,49.

11105. Jauna gada nakti meitas

iet aitu kūtī un lūko tumsā aunu

aiz pautiem noķert; kurai tas izdo-

das, tā togad dabūs vīru. [Sal.
Ziemas sv.]

A. Bīlenšteina man. P. Zē-

valds, Jelgava.

11106. Jaungada nakti ieved

aitu istabā; ja aita grib skriet at-

pakaļ, tad drīz dabūs precēties.
J. Cinovskis, Snēpele.

11107. Jaungada nakti meitas

tumšā kūtī ķer aunu. Kas to noķer,
tā apprecēsies, bet kas noķer aitu,

tā ne.

O. Grenševica, Vietalva.

11108. Jauna gada vakarā jā-
iet uz kūti auniņus ķert; ja noķers

aitiņu, tad tanī gadā neapprecēsies,

ja auniņu, tad apprecēsies.
K. Corbiks, Lielsesava.

11109. Jaungada naktī māte jeb
saimniece ieved meitu aitu kūtī.

Lukturim aizliek priekšā skoteli,

lai paliek tumšs. Ja meita noķer
aitu, tad precības šogad neiznāks,

ja — aunu, tad apprecēsies.
K. Corbiks, Reņģe.

11110. Jaungada vakarā iet kūtī

aunu ķert; kura meita to noķers,
tā tai gadā apprecēsies.

K. Corbiks, Valgunde.

11111. Jaungada naktī, kad iet

aitās, kas trīs reizes noķer tekuli,

tas dabūs precēties; bet kas noķer

aitu, tas nedabūn precēties.
J. Cinovskis, Snēpele.

11112. Meita jaunā gadā zīlē

precinieku, kūtī pa tumsu aitas ķe-
rot: ja noķer aunu, tad nākamā

gadā izprecēs; ja noķer aitu, tad

vēl paliks meitā.

P. Š., Rauna. K. Jansons,

Plāņi. J. Simbruks, Bauska.
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11113. Jauna meita grib zināt,

vai tiks šogad izprecēta, un iet tum-

sā uz avju kūti aitas ķert; ja aitu

noķer, tad slikta cerība; bet ja au-

nu, nu tad priecīgs prāts.

Latviešu Draugs, Pielik. 1839,50.

11114. Meitām jāiet uz kūti jē-

ru ķert; ja pa tumsu saķer auni-

ņu, tad togad izprecēs, ja saķer

aitiņu, tad vēl jāgaida.
E. Gaile, Trikāta, arī Rūjiena.

11115. Kura meita tekošā gadā
grib precēties, tai jaungada naktī

jāiet uz kūti un pa tumsu jāķer ai-

tas. Ja noķer aitu, tad meita vīru

nedabūn, bet ja noķer aunu, tad

apprecas.
K. Krastiņš, Dzērbene. P.

Zeltiņa, Tome.

11116. Jaunagada naktī meitām

jāiet uz kūti aitas ķert, kurai lai-

mējas noķert aunu, tā precēsies
tanī gadā.

A. L.-Puškaitis. O. Freima-

ne, Jaunrumbas muiža.

11117. Ja veca gada vakarā mei-

ta kūtī starp aitām noķer aunu,—

nākošgad apprecēsies.
J. A. Jansons, Rāmuļi.

11118. Ja jaungada naktī mei-

ta noķer aunu, tad viņa tajā gadā

apprecas, un ja puisis noķer aitu,

arī apprecas.
A. Berķe, Mētriene. M. Eg-

līte, Vijciems. E. Andersons,

Sātiņi. V. Johansone, Jaun-

piebalga.

11119. Jauna gada naktī pulk-
sten divpadsmitos vajaga iet uz

cūku kūti, pieklauvēt pie kūts dur-

vīm un klausīties, cik reizes cūka

rukšķēs, pēc tik daudz gadiem da-

būs precēties. [Sal. Miķēļa diena.]
T. Dzintarkalns, Talsi. A.

Zebergs, Vandzene.

11120. Jaungada naktī jāiet pie
cūku kūts un jāpiedauza. Cik reiz

cūka ierukšķas, pēc tik gadiem ir

dauzītājam kāzas.

J. Cinovskis, Snēpele.

11121. Ir paradums, ka jaungada
naktī meitas iet pie cūku staļļa un

prasa: ~Labvakar, cūku māte, cik

vēl ilgi meita būšu?" Cik reizas

cūka ieurkstas, tik gadus vēl mei-

tās jādzīvo.
J. Cinovskis, Snēpele.

11122. Jaungada vakaru jāiet

pie cūku staļļa un jāklauvē: cik

reizes cūka ierūksies, tik gadu būs

vēl jādzīvo neprecējušamies.

J. Cinovskis, Snēpele.

11123. Jauna gada naktī jauna-
vām jājāj ar kruķi uz cūkkūti un

tur jāsaka: „Labvakar, lielmāte!

Cik ilgi dzīvošu vēl neprecēju-
sies?" Cik reizes cūka atrukst, tik

gadu prasītājai vēl jāgaida.
A. L.-Puškaitis.

11124. Jaungada naktī pulksten

divpadsmitos ar krāsns kruķi jā-

jāj pie cūku kūts durvīm un jā-

prasa: „Cūku māt', vai dabūšu šo-

gad precēties?" Ja cūka vienu rei-

zi atrukš, tad to gadu dabūs ap-

precēties.
K. Lielozols, Nīca.

11125. Jaungada naktī vajaga
uz koka jāt pie cūku staļļa durvīm

un saukt: „Cūku māt, vai šogad
dabūšu precēties?" Ja cūka rukst,

tad iznāks precēties.
K. Jaunzeme, Nīca.

11126. Jaungada naktī 12-os jā-

uzkāpj ačgārni slotas kātam virsū

un jājāj uz cūku stalli. Jāpieklau-
vē pie durvīm un jāprasa: ~Labva
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kar, vīra māte, cik gadiņus vēl jā-

gaida?" Cik reizes cūka atrūcas,

pēc tik gadiem dabūs precēties. Ja

nemaz neatrūcas, tad jāpaliek vec-

meitās.

M. Macpane, Alsunga.

11127. Ja gribot uzzināt, vai nā-

košo gadu apprecēšoties, vai ne,

tad jaungada naktī vajagot aizjāt

uz slotas kāta uz cūku kūti un pra-
sīt cūkām to. Ja atbildot vepris,
tad apprecēšoties, ja cūka, tad ne.

B. Vinkmane, Jaunpiebalga.

11128. Jauna gada naktī viena

meita kāpj uz kruķa un otra uz

slotas kāta un tad jādamas sit ar

priekšējo galu kūts durvīs. Ja cū-

ka sabijusies aizurkšas, tad saka:

„Dod man kuilēnu, kuiļa-māte!"
A. Bīlenšteina man. P. Zē-

valds, Jelgava.

11129. Jaungadam iestājoties,
meita piedauza cūkkūtij; ja cūka

neaturkš, tad kāzas to pašu gadu,

ja urkš, tad jāskaita, cik reizes, —

pēc tik gadiem būs kāzas.

V. Saulīte, Ādaži.

11130. Ja jaungada naktī mei-

tas slaukot istabu bez brunčiem,
tad zem galda redzot brūtgānu.

J. Bitaks, Litene.

11131. Veca gada naktī meitai,
kura grib redzēt savu nākošo vī-

ru, jāskatās caur savu kājstarpi
maizes krāsnī. [Sal. Ziemas sv.]

K. Jansons, Plāņi.

11132. Pašā pusnaktī jāskatās
caur kājām krāsns dibinā: ko tur

redzēs, to apprecēs.
J. Treimans, Bērze.

11133. Jaungada nakti jāskatās
krāsnī. Ko tur redz, to apprecēs.

K. Corbiks, Kroņa-Vircava.

11134. Jaungada nakti jāskatās
caur kājām krāsnī, ko tad ierau-

ga krāsnī, tas būs tas nākamais.

L. Bumbiere, Talsi. J. A.

Jansons, Rāmuļi.

11135. Pusnaktī jaunam gadam
sākoties, puišiem jālien krāsnī,
krāsns ieejā nostādct sveci, un jā-
skatās pa kāju starpu atpakaļ. Ko

redzēs pie sveces stāvam, tā būs

līgava.
F. Rozeibacha, Nīgranda.

11136. Jauna gada naktī puisim
vai meitai jāpārgriež papardes sak-

ne, kurā tad var redzēt sava nāka-

mā dzīves biedra vārda pirmo
burtu. [Sal. Jāņa diena.]

K. Jansons, Plāņi.

11137. Jaungada naMī meitas

iet dzeguzes puķes rakt, Vin ja iz-

rok sakni, kas izskatās kā divas

rokas, tad būs jāprecas. \

J. Cinovskis, Snēpele.

011138. Jauna gada naktī meita

liek spieģeli zem spilvena, tad sap-

ņos precinieks nāks tajā skatīties.

Ja liek ķemmi vai susekli, tad tas

nāks galvu sukāt. Ja liek pirts
slotu, tad viņš nāks tās prasīt. Kad

liek cimdus, tad viņš nāks pēc

tiem, jo tam būs rokas nosalu-

šas. Ja paliek vārpu, tad preci-
nieks nāks labību pļaut. Ja paliek

velējamo vāli, tad to dabūs sapnī

redzēt. Pie gultas sēj miežus,

auzas vai linu sēklas, tad pa

sapņiem redzēs savu precinieku

pļaujam. Uz gultas gala meita uz-

liek zeķes, lai redzētu, kas tās no-

ņems. Viņa iet gulēt ar jaunām

zeķēm, tad īstais precinieks tās no-

vilks. Viņa atstāj brunčus zemē

pie gultas, tad viņš nāks un tos pa-

cels.
B. Z. 11. pielikums, 1935, 10.
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11139. Ja meita grib zināt, kāds

puisis viņu apprecēs, tad tai jāiet

uz riju un jānoliek spieģelis priek-
šā un aiz muguras un tā mierīgi
jāsēd līdz pusnaktij; pulksten div-

padsmitos parādās tas puisis, ar

kuru meitai būs kāzas.

J. Jurjāns, Jaungulbene.

11140. Meitām jaungada naktī

jāskatās spieģelī; ja rādīsies jau-
neklis, tad būs kāzas, ja balts tēls,

tad būs jāmirst.
O. Ozoliņa, Ādaži.

11141. Jaunagada vakarā ūdens

glāzē jāiemet laulības gredzens,
tad tur jāiepilina kaut kādas asi-

nis un labi ilgi jāskatās. Tad varē-

šot redzēt savu nākamību.

E. Zommere, Rauna.

11142. Ja jaunava grib zināt,

vai viņa izies tautās vai mirs, tad

viņa jaungada naktī iemet ar ūde-

ni pildītā traukā gredzenu. Aiz

trauka tur spieģeli un neatlaidīgi
skatās tajā. Ja redz jaunekli —

tautās izies, ja sievieti — tad sa-

gaidāma miršana. Tas jādara ga-

du maiņā, pusnaktī.
A. Plaudis, Kosa.

11143. Jaungada naktī jāielej

glāzē ūdens un .jāieliek gredzens.
Kāds amata rīks gredzena vidū

parādīsies, tāds amatnieks būs

brūtgāns vai nākošais vīrs.

K. Lielozols, Nīca.

11144. Jaungada naktī jānostā-

jas pret spieģeli un jāmet gredzens
ūdenī, tad spieģelī būšot redzams

mīļākais.
J. Bitaks, Litene.

11145. Jaungadu gaidot, ap div-

padsmitiem jāskatās ūdensglāzē.
Ja tur ieraudzīs kāda cilvēka seju,
tad ar to jāapprecas.

A. Leimane, Mārsnēni.

11146. Pēc vakariņām jauni ļau-
dis nes klēpjiem malku istabā un

tad skaita, cik pagaļu. Ja iznāk

pāriem, būs kāzas, ja nepāriem —

kāzu nebūs, un ja gadās pagaļu
starpā nodegulis, tad nesējam to-

gad jāmirst.
S. Novickis, RKr. 11.

Veca gada vakara jānes
malkas klēpis, ja gadās pa pārām,

tad tanī gadā apprecēsies.

A. Aizsils, Kārķi.

11148. Jauna gada vakarā vaja-

ga iet malku nest; ja trīs reizes ie-

nes klēpjus un katru reizi ir paga-

les pārā, tad to gadu izprecēs. Ņe-
mot klēpī, nevajag skaitīt.

K. Lielozols, Nīca.

11149. Jauna gada naktī jāie-

nes viens klēpis malkas un tad jā-
skaita, vai ir pa pārām, tad precē-

sies, kad nav, tad ne.

K. Pavasare, Mujāni.

11150. Jaungada naktī meitas

nes malku un skaita ienestās paga-

les: ja ir pa pārim, tad to gadu ap-

precēsies, bet ja ir nepāris, tad ne.

J. Cinovskis, Snēpele.

11151. Jaungada vakarā jāskrien

uz malkas šķūni un bez skaitīša-

nas jāsaķer malkas klēpis. Ja ir

saķerts pāra skaitlī, tad to gadu

apprecēsies, ja nepārā, tad ne.

K. Corbiks, Jelgava. M. Prie-

dīte, Meirani.

11152. Jaungada nakti basām

kājām jāaizskrien uz malkas šķū-
ni un jāpaņem malka, bet nedrīkst

skaitīt. Istabā ieejot jāsaskaita, cik

pagales ir ienestas: pēc tik gadiem

apprecēsies.
K. Corbiks, Kroņa-Vircava.
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11153. Ir paraša jaunā gadā
kailām kājām izskriet laukā un pa-

ņemt malkas klēpi. Ne vārda ne-

runājot, iet gulēt un no rīta skaita

pagales, ja būs pa pārām, tad tanī

gadā apprecēsies.
A. Bundža, Ķieģeļi.

11154. Jaungada vakarā jāsa-

ķer pa tumsu kādu malkas pagali.
Ja pagale būs maza, tad vīrs būs

nabags, ja liela, tad bagāts, ja za-

raina, tad dusmīgs, ja ieplīsusi, tad

šķirsies no vīra.

K. Corbiks, Jelgava.

11155. Jaungada vakarā jāiet
ārā un jāsaņem mieti, cik plati var

rokas izplēst; ja izskaitot būs pa

pārām, tad togad būs kāzas.

P. Zeltiņa, Tome.

c 11156. Jauna gada vakarā mei-

tas skrien uz sētmali un abi rokas

izplētušas, ķer daigas. Kad daigas
iznāk pa pārām, tad viņa iziet pie
vīra; ja iznāk nepārs, tad neap-

precēsies.
J. Lazdans, Kalupe.

11157. Jaungada naktī vajag iet

sētas mietus skaitīt. Jāskaita:

„Jauns, vecs, atraitnis." Ja uz pē-
dējo mietu iznāk jauns, tad dabūs

jaunu vīru, ja vecs, tad vecu, ja

atraitnis, tad dabūs atraitni.

A. Korsaks, Ezere.

11158. Jaungada vakarā jāskai-
ta sētas mieti; ja iznāk pa pārim,
tad to gadu apprecēsies.

K. Corbiks, Jelgava.

11159. Jaungada nakti divpad-
smitos jāiet skaitīt sētas mieti, sa-

kot: „Tēvs, dēls, tēvs, dēls, tēvs,
dēls v. t. t." Ja iznāk beidzamajam

stabiņam dēls, tad apprecēsies to

gadu, ja tēvs, neapprecēsies.

K. Corbiks, Kroņa-Vircava.

11160. Vecgada vakarā jāskrien

gar sētu un jāskaita stabi ar vār-

diem: „Te puika, te ļeka, te puika,
te ļeka." Ja beidzamais vārds iz-

nāk puika, tad apprecēsies ar zē-

nu; ja ļeka, tad ar atraikni.

E. Līkais, Panemune.

11161. Jauna gada naktī meitas

skaita sētas mietiņus: „Tēvs, dēls!"

Kad, nonākot pie sētas staba, jā-
saka: „Dēls", tad tā ir zīme, ka ši-

nī gadā meita dabūs līgavaini, ja,

turpretim, pie staba jāsaka:
„Tēvs", tad līgavainis meitai izput.

K. Corbiks, Mežotne. K.

Briežkalns, Dole.

11162. Jaungada naktī pulksten
divpadsmitos jāskaita sētas mieti

no viena staba līdz otram. Skaitot

vīrietim jāteic: „Tēvs, māte, mei-

ta", bet sievietei: „Tēvs, māte,

dēls." Ja vīrietim iznāk beidza-

mais miets meita un sievietei dēls,

tad tie dabūs precēties, bet ja tēvs

vai māte, tad nedabūs.

G. Pols, Bauska.

11163. Jaunagada naktī jāķer

stādaigi (zediņi) ar abām rokām;

kad saskaitot iznāk pa pāriem, tad

tai gadā apprecēsies.
J. Apsalons, Sērpils.

11164. Jauna gada vakarā jā-
skrien stādaigu sētiņā un jāķer

stādaigi; ja saķer pāru skaitu, tad

apprecēsies, ja nepāru, tad ne.

O. Darbiņš, Birži.

11165. Veca gada naktī jāaiziet

pie sētas un jāapņem ar abām ro-

kām nezināms daudzums zediņu.
Ja apņemto zediņu skaits ir pār-

skaitlis, tad šogad apprecēsies, ja

nepārskaitlis, tad ne.

A. Berķe, Mētriene.
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11166. Vecā gada pēdējā brīdī

(pīkst. 12-os naktī) neprecējušies

ļaudis skrien zediņus ķert; tas, kas

saķer zediņus pārskaitlī, nākošā ga-

dā apprecēsies.
M. Brīdaka, Jaunroze.

11167. Veca gada vakarā no

pirts nākot, pie sētas jānomet pirts
slota, jāuzkāpj tai virsū un jāap-

kampj sētas mieti, pēc tam jāskai-
ta. Ja pa pāriem būs sakampis, tad

apprecēsies, ja nepārī, tad tai gadā
neapprecēsies.

K. Preiss, Galgauska.

11168. Veca gada vakarā jaunie
ļaudis iet pie sētas, sagrābj zediņus

klēpī, un tad izskaita. Ja to ir pa

pārām, tad tam jaunietim nākoš-

gad būs jāprecas.
J. A. Jansons, Tirza.

11169. Jauna meita skaita va-

biņas starp diviem stabiem, vai iz-

nāks pārs, vai nepārs. Ja iznāk

pārs, tad meita tai gadā tiks izpre-
cēta.

A. Bīlenšteina rokraksts, Ķevele.

11170. Jaungada naktī jauna-
vām (pa vienai) jāiet vabiņas lauzt.

Uz kuru pusi, vabiņas laužot, suņi
rej, uz to pusi lauzēju aizprecēs.
[Sal. Miķēļa diena.]

A. L.-Puškaitis.

11171. Jaungada naktī meitas

rauj vabas no kaimiņu sētām, ku-

rā sētā suņi sāk riet, no tās nāks

precinieki.
M. Valdmane, Zaļamuiža.

11172. Jaungada vakarā jāiet
ārā vabas skaitīt; skaita pēc kār-

tas: tēvs, dēls, tēvs, dēls v. t. t. Kad

iznāk uz pēdējo tēvs, tad par vīru

dabūs atraitni, ja dēls — tad jau-
nu puisi.

K. Corbiks, Jelgava.

11173. Jaungada vakarā vajaga
iet gar sētu un skaitīt stāvkočus

no viena staba līdz otram un ru-

nāt: „Māte, meita!" Kad vārds

~māte" beidzamais, tad skaitītājs
dabūs atraitni, ja „meita", tad mei-

tu. Meitas atkal skaita: „Tēvs,

dēls!"

R. Bērziņš, Džūkste.

11174. Jaungada naktī iet lauzt

žoga riķus, uz kuru pusi lūziens

atbalsojas, uz to pusi būs jāaiziet
tanī gadā.

T. Dzintarkalns, Talsi.

11175. Jaungada nakti meitām

jāiet riķi lauzt: uz kuru pusi tad

suns rej, no turienes brūtgāns gai-
dāms.

E. Melnbārdis, Virbi.

11176. Jaungada vakarā iet ri-

ķus (zediņus) lauzt; uz kuru pusi
suns rej, uz to pusi precinieki aiz-

vedīs.

K. Corbiks, Valgunde. L.

Druķe, Virbi.

11177. Jauna gada naktī velk

no žagaru strēķa žagaru; ja tas ir

zarains — bagāts nākamais, ja bez-

zaris — būs nabadzīgs nākamais

gads. Ar tādu pašu nolūku lauž

arī, aizsietām acīm, kokam zarus.

R. Bērziņš, Džūkste.

11178. Jaungada vakaru iet no

gubas raut žagarus. Kad izrauj kup-

lu, tad ir bagāts mūžs, bet ja iz-

velk pliku, tad nabadzīgs mūžs.

J. Cinovskis, Snēpele.

11179. Jaungada vakarā pulk-
sten divpadsmitos jāvelk no žaga-

ru gubas ārā kāds žagars. Ja ža-

garu izvelk neaplauztu, tad būšot

bagāts gads; bet ja aplauž, tad bū-

šot nabadzīgs gads.
G. Pols, Bauska.
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11180. Jauna gada naktī jāiet

žagari lauzt; ja nolauž bez zariem,

tad apprecēs nabagu, ja ar zariem,

tad bagātu.
L. Strute, Šķibe.

11181. Jaungada naktī jauna-
vām jāraun žagari no malkas gu-

bas. Tā, kura izraun smuidru ko-

ciņu, dabūs slaiku vīru, bet tā, ku-

ra izrauj līku, dabūs kumpu.
A. L.-Puškaitis.

11182. Jaungada naktī pui-
šiem un meitām jāiet skaidas la-

sīt. Ja būs salasīts pāru skaits —

tad apprecēsies, ja nepāru, — tad

ne.

L. Zvirbule, Jaunlaicene.

11183. Vecgada vakarā jāizvelk
no jumta sauja salmu, ja pāra

skaitlis, tad nākošā gadā izies pie
vīra.

V. Vintere, Matīši.

11184. Jaungada vakarā puiši
aiznes salmu kūli uz krustceļiem,

apsedz ar vilaini, iet klāt un saka:

„Kur tu spruksi, kad es tevi ķer-
šu?" Tā viņš paliek cerībā, ka sev

sievu noķers.
T. Dzilna, Bērzgale.

11185. Jaunā gada naktī meitai

jāapskrien piecas reizes ap kādu

ēku ar salmu jumtu, tad jāizrauj

šķipsna salmu un jānāk uz istabu

skaitīt. Ja salmi būs pa pārām,
tad meitu tai gadā izprecēs.

P. Zeltiņa, Rīga.

11186. Jaungada naktī pulksten
divpadsmitos puišiem un meitām

ir jākāpj uz salmu jumta un jā-
velk no jumta salms ārā. Ja iz-

velk salmu bez graudiem, jeb ar

nepāra graudiem, tad nekāda pār-
maiņa dzīvē nebūs, bet ja izvelk

pāru graudu, tad dabūšot precēties.

G. Pols, Bauska.

11187. No jumtiem jaungada
naktī vilka salmus: katrs pa trim

salmiem. Kura salmos atradās

vārpa ar graudiem, tas šai gadā

apprecēsies.
K. Pāvuliņa, Br. Zeme, 1934, 31. dcc.

11188. Jaunagada naktī jauna-
vām jāraun salmi no jumta; kura

izraun salmu ar rogu, tai būs ba-

gāts brūtgāns.
A. L.-Puškaitis.

11189. Veca gada vakarā jāiz-

rauj salmu kušķis no salmu jumta;

ja salmi gadās pa pāram, tad tanī

gadā izprecēsies.
A. Aizsils, Kārķi.

11190. Jauna gada vakarā jau-
nām meitām jāgrābj ar kreiso ro-

ku zirņi, jāuzber uz galda un jā-
skaita: ja zirņi būs pa pāriem, tad

to gadu apprecēsies. Puišiem jā-

grābj ar labo roku.

P. Zeltiņa, Ikšķile.

11191. Veca gada vakarā vaja-

got grābt pupas; ja izgrābšot pāri-

ņu, tad dabūšot precēties; bet ja

neizgrābšot pāriņu, tad nedabūšot

precēties.
J. Daizis, Nīca.

11192. Vecā gada vakarā sa-

grābj rokā miežu graudus. Ja

graudi ir pa pāriem, tad apprecē-
sies nākošā gadā.

A. Leimane, Mārsnēni.
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11193. Veca gada vakarā ēda

sausus zirņus, tā bija sevišķa

ceremonija. Divas sievietes nostā-

jās, viena pie vienas, otra pie otras

sienas un apmētājās ar zirņu sau-

jām. Ja meita uzķēra zirņus pā-

ros, tas nozīmēja, ka tā izies pie

vīra; ja nepāros, tad paliks nepre-
cēta.

M. Šiliņš, Kurzeme.

11194. Meitai jāliek jaungada
vakarā spēļu kārtis zem spilvena;
kurš puisis nāks kārtīm pakaļ, tam

meita būs jāņem par sievu.

P. Zeltiņa, Tome.

11195. Jaungada naktī ar salmu

mutē jāguļ; kurš pa sapņiem salmu

izņem, tas būs precinieks.

A. Mencis, Puikule.

11196. Kad jauna meita pēc jau-
na gada ierauga pirmo reizi jaunu
mēnesi, tad tā paliek stāvot, no-

skaita tur pātarus un tad paņem

no tās vietas drusku zemes. To

zemi ieber lupatiņā, kuru tad, ne

ar vienu nerunājot, ieliek savā

gultā zem spilvena. Tad viņa nak-

tī ieraudzīs sapnī savu nākošo

brūtgānu.
R. Prikne, Asūne.

11197. Jaunā gadā jaunavas ap-

velk vienā kājā zeķi un kurpi un

aiziet gulēt. Kurš jauneklis pa sap-

ņiem viņai noauj kāju, tas arī vi-

ņu apprecēs.
A. Salmāns, Balvi.

11198. Jaungada naktī jaunām
meitām jāapmauc vīrieša zeķe un

jāiet gulēt. Kuru nu redz naktī

zeķi novelkam, tas būs brūtgāns.

L. Dragune, Meirani.

11199. Jauna gods naktī ap puš-
naktim vajag nūviļkt zeči nu kai-

ruos kuojas un palikt zam golvas,
tad veļ palikt četri kārtu kungi un

sacēt: „Tīsuotājs, dzemdētājs, pa-

saruodi man!" Pēc tam vajag gu-
lēt un vysu, ku viņ gribieji, īrau-

dzeisi tūlaik sapvnā.

A. Gari-Jone, Dricēni.

11200. Meitas ņem četrus apsē-
jus jeb prievītus un sasien tos ar

aiztaisītām acīm. Ja visi četri ir

sasieti, tad apprecēsies. Bet ja viens

prievīts ir palicis pāri, jeb ar ci-

tiem ir krustām sasējies, tad būs

liedzēji starpā.

Špīss, Zemīte. A. Bīlenštei-

na rokraksts.

11201. Jauna gada naktī zem

gultas jāpaliek bļoda ar ūdeni, uz

kuras jāuzliek skalu tiltiņš. Kas

sapnī ies par tiltu un sniegs roku,
tas būs mīļākais.

V. Spandegs, Pociems.

11202. Jaungada naktī paliek

zem gultas bļodu ar ūdeni un pāri

pārliek skaliņus, kā mazu tiltiņu,

un zem spilvena vēl paliek dvieli.

Ja sapnī redz, kurš bļodai pāri iet,

ūdenī mazgājas un dvielī slaukās,

tas ar zīlētāju apprecēsies.
A. Smilga, Gaiķi.

11203. Jaungada vakarā meitai

zem pagalvja jāsaliek tiltiņš no

skaliem: kurš puisis tad sapnī nāks

tiltu jaukt, tas tad būs zīlētājas
vīrs.

P. Zeltiņa, Ikšķile.

11204. Ja gribi, lai kāds puisis
tevī iemīlas, tad jauna gada naktī

paliec zem viņa gultas bļodu ar

ūdeni un pārliec pāri divus salmus

krustā, otrā rītā no šīs pašas bļo-
das dod viņam nomazgāties, tad

esi droša, ka puisis tevī iemīlēsies.

A. /Savītis, Lubāna.
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11205. Jaunām meitām vecga-

da vakarā jāienes bļodā ūdens, jā-
noliek pie gultas un jāpārliek skali

krustām pāri. Dvielis jāuzliek uz

gultas gala un ziepes pie bļodas.
Kurš sapnī bļodā mazgāšoties un

dvielī slaucīšoties, tas meitu appre-

cēšot. [Sal. zīlēšana.]
J. Jurjāns, Jaungulbene.

11206. Jauna gada vakarā, gulēt
ejot, jāpielej bļoda ar ūdeni un pā-
ri jāpārliek skali. Kas pirmais
sapnī ies par tiltu, tas būs nāka-

mais brūtgāns.

K. Corbiks, Lielsesava.

11207. Jaungada vakarā jāņem

bļodiņa ar ūdeni un jāpaliek zem

gultas; no rīta pieceļoties gulētā-

jam jāprasa: ~Ko nakti sapņoji?"
Ja gulētājs redzējis kādu ejam pār

bļodiņu un ja gājējs pārgājis labi

pāri, tad viņš to gadu apprecēsies,
bet ja saslapinājis kājas, tad ne.

M. Neimans, Talsi.

11208. Kad kaida meita aizmy-

guse guļ jaunagods naktī, tod jai
nadzieržūt vajag zam gultas palikt

gluozi ar iudini un puori puorlikt

skaidiņu; jei gulādama redzēs sa-

pynā, ka jai dūd rūku kaids puiss
un vad par tyltu, pi tuo jei izīs pī
veira. Var taipat puišam palikt

gluozi ar iudini zam gultas un

puorlikt skaidiņu; jo jis redzēs kai-

du meitu jam dūdūt rūku, tad tei

byus jam sīva.

A. Gari-Jone, Dricēni.

11209. Jauna gada naktī noliek

gultai blakām ūdeni, kuram skali

pāri. Uz skaliem uzliek dvieli.

Tad sapnī nāk brūtgāns mazgā-
ties.

R. Bērziņš, Džūkste.

11210. Veca gada vakarā jau-
nām meitām mutes pienā jānomaz-

gā, citādi jaunā gadā puiši nemī-

lēs.

S. Ozoliņa, Tome.

11211. Vakarā nomazgā muti,

bet nenoslauka, un dvieli paliek
zem pagalvja: kas nāk sapnī muti

slaucīt, tas apprecēs.

J. Treimans, Bērze. V. Greb-

le, Kalnamuiža.

11212. Puisis jaungada vakaru

nomazgājas un nenoslaucījies iet

gulēt: tā, kas nakti sapnī ies viņu

slaucīt, būs viņa nākošā sieva.

J. Cinovskis, Snēpele.

11213. Ja jaungada nakti mei-

tas nomazgā acis un ar slapju seju
aiziet gulēt, bet dvieli paliek pa-

galvī, tad sapņos redz kādu nākam

pēc tā dvieļa. Tas nācējs ir meitas

nākamais vīrs.

A. Zebergs, Vandzene.

11214. Jaungada naktī meita no-

mazgā muti, bet nenoslauka; kurš

nakti nāks slaucīt muti, tas arī ap-

precēs.
H. Šiliņa, Penkule. K. Stein-

bergs, Skrunda.

11215. Jaunam gadam sākoties,

pa nakti meitām vajagot ielikt

dvieli savā pagalvī, kā to var re-

dzēt, tad, kas no rīta pirmais no-

slaucīs pie dvieļa muti, tas būšot

tās meitas brūtgāns.
J. Daizis, Nīca.

11216. Veca gada vakarā jāpa-
liek zem gultas kādam cilvēkam

ūdens bļoda, ziepes un dvielis. Tas

jāizdara nevienam nezinot. Cilvēks

sapņos tad redz, ka kāds pieiet un

nomazgājas, un tas nu būs izredzē-

tais (-tā).
A. Berķe, Metriene.
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11217. Jauna gada naktī meitas

piekar gultas galā dvieli: kurš pui-
sis pa sapņiem nāk dvielī slaucī-

ties, tas to meitu apprecēs.

J. Jaunsudrabiņš, Nereta.

11218. Jauna gada vakarā priekš

gulēt iešanas meita nomazgā muti,

bet nenoslaukās. Kas nu pa sap-

ņiem pasniegs dvieli, tas būs brūt-

gāns.
A. Bīlenšteina rokraksts, Pu-

ze un Zemīte.

11219. Ja jaungada naktī jauna-
vas grib redzēt īsto, tad tām jāno-

mazgā mute, jāpaliek pagalvē
skaidrs dvielis, bet nedrīkst slaucīt.

Kas pa sapņiem muti slaucīs, tas

būs nākamais vīrs.

K. Corbiks, Jelgava. A. Kor-

saks, Ezere. A. Bulēne, Rīga.

11220. Ja grib savu nākamo re-

dzēt, tad jaungada nakti vajaga

apslapināt acis un palikt dvieli pa-

galvī. Brūtgāns pa nakti nāks acis

slaucīt.
A. Zandere, Kandava.

11221. Pašu jauna gada vakaru,

gulēt ejot, noliek pie gultas bļodu
ar ūdeni, ziepes un dvieli; ja tad

sapnī redz, ka kāds bļodā mazgā-

jas, ar to tad jādodas laulībā, bet

ja sapņu tēls nemazgājas, tikai pa-

rādās vien vai dara ko citu, tad

laulībā ar viņu laimes nebūs, un ja

sapnī nekā neredzēja, tad kāzu

tanī gadā nebūs.

S. Novickis, Ilūkste. RKr. 11.

11222. Veca gada vakarā mei-

tām gulēt ejot jāmazgā mute un

jāatstāj neslaucīta, dvielis jāliek

pagalvī. Kas sapnī dvieli pados,
tas būs nākamais.

E. Skarnele, Kalncempji.

11223. Jauna gada nakti gulēt
ejot pie gultas jānoliek mutes bļo-
da, ziepes un dvielis. Ja sapņos
muti nāks mazgāt vīrietis, tad ta-

nī gadā apprecēsies, ja sieviete,

tad neapprecēsies.
K. Corbiks, Lielsesava.

11224. Jauna gada vakarā jā-

nomazgā mute un jāatstāj neno-

susināta. Tad uz gultas gala jāno-
liek gluži jauns dvielis. Kurš nakti

nāks muti slaucīt, tas būs nāka-

mais brūtgāns.

K. Corbiks, Lielsesava, ari Reņģe.

11225. Jauna gada naktī jauna-
vām jānoliek pagalvī ūdens un

dvielis, tad tas, kas sapnī nāk dvie-

lī slaucīties, ir sapņotājas brūtgāns.
A. L.-Puškaitis. K. Corbiks,

Līvbērze.

11226. Jauna meita noliek tādā

istabā, kur nemēdz staigāt, ūdens

ķipi, ziepes un dvieli. Ja nu rītā

vēro, ka kāds būtu it kā mazgājies,

tad zīlētāja tai gadā tiks izprecēta.
A. Bīlenšteina rokraksts, Ķevele.

11227. Puiši veca gada vakarā

nomazgā muti sālijā ūdenī, bet ne-

noslauka, un apgulstas. Meita, ku-

ra dodot sapnī dvieli, būšot viņa lī-

gava.
P. Kļaviņš, Jumurda.

11228. Jaungada rītā gulēt ejot

jānomazgājas, pēc tam, ne vārda

nerunājot, jāiet gulēt un jāpaliek

pagalvī vīrieša krekls. Kas pirmais
nakti vilks kreklu ārā, tas būs šī

krekla valkātājs.
S. Skrastiņa, Vaive.
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11229. Puišiem, kas grib precē-

ties, jauna gada vakarā, kad iet ba-

rot zirgus, jāsamērcē krekla pie-
durkne ūdenī, pēc tam jāiet gulēt
un jāliek slapjā roka zem galvas,
un jāapguļas. Ja rādās sapnī mei-

ta, kas sniedz gulētājam sausu

kreklu, tad tā ir viņa izredzētā un

tā viņam ir jāprecē.
J. Jirgensons, Carnikava.

11230. Veca gada vakarā, gulēt

ejot, jāsamērcē piedurkne; kas sap-
nī to piedurkni nožāvēs, tas būs

īstais brūtgāns jeb brūte.

A. Oša, Lubāna.

11231. Veca gada vakarā gulēt
ejot jāapslapē kreisā roka līdz

plecam ar aukstu ūdeni un jāatstāj
virs apsegas. Kas pa sapņiem ro-

ku apsegs, tas būs īstais precinieks.
L. Šmīdeberga, Zemgale.

11232. Veca gada vakarā paliek
zem gultas krūzi ar ūdeni, un kas

sapnī no krūzes dzers, ar to appre-

cēsies.

K. Preiss, no 80 g. v. M.

Pušķes, Auguliena.

11233. Veca gada vakarā meitai

jāēd siļķe un jāiesāk no galvas ēst.

Kurš vīrietis tad nu viņai pa sap-

ņiem dos dzert, tas viņu apprecēs.

[Sal. Andreja d., Ziemas sv.J

K. Jansons, Plāņi.

11234. Jaungada vakarā meitas

ēd ko sāļu un tad aiziet gulēt. Pa-

gultē paliek bļodu ar ūdeni un

skalu pāri. Kas nu sapņos ies par

tiltu un dos meitai ūdeni, tas būs

viņas brūtgāns.

M. Bīlenšteine, Dobele.

11235. Meitai jaaped jauna gada
vakarā visa siļķe ar visām brau-

nām un asakām un jāiet gulēt.
Kurš puisis nu tai dos par nakti

ūdeni padzerties, tas būs meitas

nākamais vīrs.

P. Zeltiņa, Rīga.

11236. Jaungada naktī pasēj au-

zas zem gultas, kas nāk pa sap-

ņiem pļaut, tas patiesībā nāks pre-
cēt.

A. Skreija, Talsi.

11237, Jauna gada vakarā mie-

žus sēj, un tas, kas sapņos pļauj,
būs nākamais.

H. Šiliņa, Dobele.

11238. Jaungada vakarā meitas

zem savas gultas pasēj kaņepes.
Ko redzēs nakti kaņepes raujam,
tas būs viņas izredzētais vīrs.

A. Smagars, Ludza.

11239. Veca gada vakarā meitas

ņem kaņepes, sēdamas iet uz aku,

tai trīs reizes apkārt, tad atpakaļ
uz istabu, trīs reizes ap gultu, un

tad apgulstas ne vārda nerunājot.
Tad sapnī redzēs savu nākošo vīru.

A. Zālīte, Bērzpils. L. Rei-

teris, Lubāna.

1
11240. Jauna gada vakara trim

meitām kaut kas savā starpā jāno-
runā un tad jāvāra mēmā biezput-

ra, pie kam vārot nedrīkst runāt

neviena vārda. Viena met sāli, ot-

ra putraimus un trešā lej ūdeni.

Ja kāda no viņām ēdot ierunāsies,

tad norunātās domas neizpildīsies.

K. Corbiks, Lielsesava.

11241. Veca gada vakarā lej lai-

mes. Gulēt ejot meitas vāra mē-

mo putru; ar uzpirkstni nes put-

raimus, ar uzpirkstni ūdeni, pienu

v. t. t., pie kam vārot nedrīkst ne

vārda runāt. Paēdušam jāiet at-

muguriski gultā, tad sapnī redzēs

to cilvēku, kuru apprecēs.

A. Bundža, Ķieģeļi.
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11242. Meitas jaunagada vaka-

rā, kad pīrāgi jau izcepti, cep ma-

zu plācenīti, no viena peņģerota
miltu, viena peņģerota ūdens un

viena peņģerota sāls. Šo plācenīti

cep aizkurā, krāsns kreisā pusē,

un vakarā gulēt ejot. Tad sapnī
varot redzēt savu nākamo preci-
nieku.

Skolnieku pulciņš, Jēkabpils.

11243. Jauna gada vakarā de-

viņiem cilvēkiem jāvāra putra, bet

pie tam nedrīkst ne runāt, ne smie-

ties, un tad putra jānoliek; kas nu

sapnī nāks, vai brūtgāns, vai nā-

ve, tas tad būs priekšā.

K. Pavasare, Mujāni.

11244. Jaungada vakarā jāvāra
mēmā putra jeb jācep mēmais pī-

rāgs, kuriem jābūt ļoti sālītiem.

Vārot jeb cepot nedrīkst ne ar vie-

nu ne vārdu runāt. Kurš puisis
tad nu meitai par nakti sapnī dos

ūdeni dzert, kad slāps, tas viņu ap-

precēs.
P. Zeltiņa, Tome.

11245. Jauna gada mēmo putru
vāra deviņi cilvēki, kuri katrs ar

trīsiem pirkstiem cērt malku, aiz-

kur uguni, ber miltus, un visi

domā vienas domas.

K. Jansons, Plāņi.

11246. Kad mēmo putru saēdas

un nedzer vakarā, kurš nakti dod

dzert, tas nākamais vai nākamā.

J. Treimans, Bērze.

11247. Veca gada vakarā jāēd
mēmā putra, kura ir ļoti sālīta,

tad nakti nākamais nesīs dzert.

M. Zālīte, Jumurda.

11248. Veca gada vakara jāizcep
kukulīts no 3 piņģeroti sāls, 3

piņģeroti miltu un 3 piņģeroti
ūdens. Šis cepums jāapēd pirms

gulēt iešanas un tad jāgaida, kurš

sapnī nāks dzert dot, tas būs izre-

dzētais.

J. Vilnītis, Jumurda.

11249. Veca gada vakarā mei-

tas izzīlē, vai viņas dabūs nākošā

gadā vīru, jeb ne. Vairākas meitas

vāra nesarunājoties (ko katra met

katlā) biezputru. Putra parasti iz-

nāk sālīta. Sapnī meitām slāpstot.
Tas puisis, kurš nesot ūdeni, esot

īstais.

P. Kļaviņš, Jumurda.

11250. Meitām veca gada vaka-

rā, nevienam nezinot, jācep kuku-

lis no rudzu miltiem, sāls un

ūdens. Izceptais kukulis priekš

gulēt iešanas jāapēd. Kurš sapnī
dodot dzert, tas būšot meitas vīrs.

J. Nīders, Alūksne.

11251. Veca gada vakarā meitas

viegli var uzzināt, kādu vīru tās

dabūs. Trīs jeb četras meitas vā-

ra putru. Bez iepriekšējas noru-

nas katra met katlā sāli, putrai-
mus. Tā putra parasti iznāk sali-

ja (sāļa). Ēdējai nakti slāpst. Tas

puisis, kurš nākošā naktī sapnī dos

dzert, būs viņas „izredzētais".

J. A. Jansons. P. Kļaviņš, Jumurda.

v

11252. Pa jaunu gadu javara
putriņa un jāstrebj bez runāšanas,

lai dabūn precēties.
A. L.-Puškaitis.

11253. Jaungada vakarā izcep-
tais mēmais pīrāgs jānēsā iepriekš

trīs dienas padusē, arī pirtī mazgā-

joties, tad jāapēd, un kurš tad sap-

nī nāks padot meitai dzert, tam

puisim viņa jāpaņem par sievu.

P. Zeltiņa, Tome.



688 Jaunsgads

11254. Jaungada vakarā sapul-

cējas vairākas jaunavas un cep
mēmos penkokus. Viss, kas cep-
šanai vajadzīgs, jāzog. Penkoki

jācep, cik tik sāļus var. Viss tas

jādara bez runāšanas. Kad labi sa-

ēdas, tad tūlīt jāliekas gulēt. Kas

pa sapņiem nāks dot dzert, tas

būs vīrs.

K. Corbiks, Jelgava.

11255. Meitām, kuras vēlas re-

dzēt savu nākošo līgavaini, jācep

jaungada vakarā mēmie pankoki.

Jāņem trīs piņģeroti ūdens, trīs

piņģeroti sāls un trīs piņģeroti mil-

tu, viss jāsajonē [jāsajauc?] un

jācep krāsnī. Bet cepējai nav brīv

ne runāt, ne smieties. Tad tas, kurš

nāks pirmais dot dzert, būs īstais.

T. Dzintarkalns, Talsi.

11256. Jaunagada vakarā vāra

sāļo putru. Ne vārda nerunājot
katrs liek kaut ko podiņā un tāpat

nerunājot apēd. Kurš sapnī nes

dzert, tas būs izredzētais.

Z. Prauliņš, Aumeisteri.

11257. Jaungada vakarā vajaga

ņemt vienu piņģerotu ūdens, vienu

— sāls, vienu — miltu; to sajaukt

kopā un izcept rausīti. Visu to die-

nu nedrīkst runāt un nakti divpad-
smitos rausi apēst. Kas sapnī pa-

dos dzert, to apprecēs.
K. Corbiks, Reņģe.

11258. Veca gada vakarā jāuz-
kar svārki uz sētas mieta un tad

jāskrien trīs reizes ap māju, tad

pie svārkiem stāvēs nākamā.

M. Zahte, Jumurda.

11259. Jauna gada vakarā jau-
navas aizslēdz un atslēgu noglabā

pie akas; kurš jauneklis nāks un

slēgs viņu vaļā, tas būs viņas iz-

redzētais.

A. Salmans, Balvi.

11260. Ja meitas sapnī grib re-

dzēt brūtgānu, tad veca gada va-

karā jāliek atslēga zem spilvena.
R. Kalniņš, Lubāna.

11261. Ja grib savu nākamo

sapnī redzēt, tad jaungada naktī

vajaga linsēklas matos iebērt, brūt-

gāns pa nakti nāks lasīt laukā.

A. Zandere, Kandava.

11262. Jauna gada naktī ap

pulkstens divpadsmitiem jāejot gu-

lēt un tad jāliekot zem spilvena

ķemme. Naktī sapnī tad redzē-

šot, kas ar to ķemmi sukās savu

galvu, tas būs tā cilvēka nākamais

draugs.
E. Aizpurve, Lubāna.

11263. Veca gada vakarā jāpa-
liek kādam cilvēkam zem spilvena
ķemmes. Kas sapnī ar šām ķem-
mēm sukās matus, tas būs izre-

dzētais, -tā.

A. Berķe, Mētriene.

11264. Vecgada vakarā vajaga
ar plikām kājām skriet ārā un no-

lauzt ābeļu zaru; kurai būs gadī-

jies kuplāks zars, tā dabūs bagātā-
ku brūtgānu.

A. Bulēne, Zemgale.

11265. Jaungada naktī vajag
iziet atmuguriski no istabas dārzā

un ar zobiem nolauzt vienu ābeles

zariņu, atpakaļ jānāk atkal atmu-

guriski. Un ja aiziet un atnāk at-

pakaļ, ka nav pakritis un atpakaļ

atskatījies, tad tas būs visu gadu

laimīgs.
A. Polikova, Saldus.

11266. Jaungada nakti jāiet ābe-

les zari lauzt; ja nolauž apsūnoju-
šu, tad dabūs vecu sievu, ja drus-

ku apsūnojušu, tad pusmūža sie-

vu, ja neapsūnojušu, tad jaunu.
K. Lielozols, Nīca.
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11267. Jauna gada naktī ar krei-

so roku pār plecu jānolauž ābeles

zars un, ne vārda nerunājot, jāpa-
liek gultas pagalvī. Kas sapnī
nāks to zaru ņemt, tas vēlāk būs

jāapprecē.
M. Zariņš, Smārde.

11268. Jauna gada vakarā jāno-
liek tējas glāze pagultē, un kas pa

sapņiem dos sukuru, tas būs nā-

košais brūtgāns.

K. Corbiks, Jaunsvirlauka.

11269. Jauna gada naktī jāsa-
grābj no dzirnavu apakšas saujiņa
miltu un jāmeklē kāds kukainis.

Ja atrod, tad tajā gadā izprecēs.
Fr. Vāvere, Rembate.

11270. Kad grib zināt, kas būs

nākamais vīrs, tad jauna gada va-

karā vajaga ieiet vienai pašai ista-

bā, uzlikt uz galda ēdienus, attai-

sīt logu un gaidīt tik ilgi, kamēr

kāds kāps pa logu iekšā un sēdī-

sies pie galda. Kas nāks ēst, tas

būs nākamais.

K. Corbiks, Mežotne.

11271. Jauna gada vakarā gulēt

ejot drānas jānosviež zemē; kas

pacels, ar to būs kāzas.

L. Strute, Šķibe.

11272. Ja meita grib zināt, kurš

viņu precēs, tad viņa ieliek jauna

gada naktī vienu cirvi savas gultas

pagalvī; kurš puisis nu nāks sapnī
to cirvi ņemt, tas ir viņas izredzē-

tais.
A. Bīlenšteina man., 1867. g.

11273. Jauna gada vakarā jāiet

plikam ārā, kuru vīrieti (sievieti)
ieraudzīs, ar to būs kāzas.

K. Corbiks, Ozoli.

11274. Jauna gada naktī pulk-
sten divpadsmitos jāskrej trīs reiz

kailam ap māju. Tad jānostājas

pret mēnesi, un tad parādīsies kāds

cilvēks; tas būs nākamais līgavai-
nis vai līgava.

A. Aizpurve, Lubāna.

11275. Jaunagada naktī sēj pu-

ķes un saka: „Es sēju puķes un

redzu savu mīļo Paradīzes dārzā."

Kas sapnī puķes noplūc, tas būs

brūtgāns.
R. Bērziņš, Džūkste.

11276. Lai uzzinātu, vai drīz ap-

precēsies, tad jauna gada naktī jā-
skrien ap māju riņķī 3 reizes. Ja

tai meitai, kura grib apprecēties,
būs kronis galvā, tad to gad' ap-

precēsies, ja ne, tad jāgaida.

E. Poriete, Lubāna.

11277. Jaungada nakti vajag no-

likt kroni pie gultas; kas to uzliek

galvā, tas nākamais vīrs.

K. Corbiks, Līvbērze.

11278. Jauna gada vakarā liek

kroni galvā, kas Jāņos vīts. Kas

kroni sapnī noņem, tas būs brūt-

gāns.
R. Bērziņš, Džūkste.

11279. Jauna meita, gulēt ejot,
iebāž cimdu pāru azotē. Kas nak-

tī sapņos to izņems, tas būs brūt-

gāns.

A. Bīlenšteina rokraksts, Ķevele.

11280. Jaungada naktī zem pa-

galvja jāpaliek cimdi. Kas nāks

tos ņemt, tas būs nākamais vīrs.

K. Corbiks, Kroņa-Vircava.

11281. Jaunekļiem jaungada
naktī jāpaliek zem spilvena cimdi;

kas tos paņems, tas būs izredzē-

tais-izredzētā.
A. Ozoliņa, Taurene.
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11282. Jaunas meitas, gribēda-

mas izzināt, vai iet tautiņās, izada

raibus cimdus un jauna gada

priekšvakarā aiziet uz kūti un uz-

liek savai iemīļotai govij uz ra-

giem. Rītā agri pieceļas un skatās:

ja govs rītā stāvēs ar galvu uz dur-

vīm, tad tā zīme, ka tautās ies kā

likts.

J. Čudars, Rēzekne.

11283. Jauna gada vakarā jāiz-
iet laukā un jānoklausās, ko iekšā

runā. Ja saka vārdu ~jā", tad da-

būs precēties, ja ~nē", tad precēties
nedabūs.

K. Corbiks, Lielsesava.

11284. Puišiem veca gada vaka-

rā uz slotas kāta jālec ap māju,

pēc tam pie loga jāklausās, ko ru-

nā. Kādu vārdu minēs, tāds būs

sievas vārds.

J. Nīders, Lazberģe.

11285. Ja grib zināt nākamā

vīra vārdu, tad jauna gada vaka-

rā jāiziet aiz loga, jāklausās, kādu

vīrieša vārdu pieminēs, tas būs nā-

kamā vīra vārds.

A. Pliens, Meirāni.

11286. Uz ceļa jaungada naktī

pretim nākošam vīrietim prasa,

kāds tam vārds. Kādu vārdu tas

pasaka, tāds vārds būs nākama-

jam meitas preciniekam.
K. Pavuliņa, Br. Zeme, 1931, 31. dcc.

O 11287. Jauna gada naktī pulk-
sten divpadsmitos meitām jāskrie-
not uz ielas un pirmām pretī nācē-

jam vīriešam jāprasot, kāds viņa
vārds. Kāds viņam esot vārds, tāds

būšot nākamam vīram vārds.

T. Ziemele, Smiltene.

11288. Jauna gada vakarā, gu-

lēt ejot, uz papīrīšiem jāuzraksta

pazīstamu vīriešu vārdi un papīrī-

ši jāpaliek zem pagalvja. Naktī,

pirmo reizi atmostoties, jāņem
viens papīrītis laukā. Kura vārds

tur būs, pie tā arī tanī gadā izies

par sievu.

K. Corbiks, Lielsesava.

11289. Gulēt ejot, meitai jāuz-
raksta uz zīmītēm dažādu puišu
vārdi un līdz ar tukšām zīmītēm

jāpaliek zem spilvena. Naktī pa-

mostoties, ir jāvelk viena zīmīte.

Ja nu izvelk kādu puiša vārdu, tad

tas būs meitas precinieks; ja ga-

dās tukša zīmīte, tad precība neiz-

nāk.

P. Zeltiņa, Rīga.

11290. Jauna gada vakarā jā-
saraksta puišu vārdi un jāliek

apakš spilvena, kur guļ, un pulk-

sen divpadsmitos jāiet vilkt; kura

vārdu izvilks, tas būs brūtgāns.

L. Strute, Šķibe.

11291. Ja grib zināt, kurš būs

īstais līgavainis, tad jaungada nak-

tī vajaga iegriezt ābolā vairākus

burtus un katram burtam iedomāt

kādu puisi, tad tumsā kost ābolā:

kura burts būs iekosts, tas būs tas

īstais.

K. Corbiks, Kroņa-Vircava.

11292. Jaungada naktī ja pabe-

rot auzas pagultē, tad varot savu

nākamo vīru redzēt, kas auzas uz-

lasot.

L. Vīgante, Jaunpils.

11293. Veca gada vakarā paliek

zem spilvena pirts slotu. Kas sap-

nī slotu ņem, tas apprecēs.
K. Preiss, no 80 g. v. Puš-

ķes, Auguliena.

11294. Vecā gada vakarā meitas

salasa brusakus, nes uz krustcelēm

un skatās, uz kuru pusi lāpo —

tur tautās aizvedīs.

A. Zālīte, Bērzpils. L. Rei-

teris, Lubāna.
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V. Nāves zīlēšana.

11295. Jaungada nakti iet pie
cūku kūts un trīs reiz pieklauvē;

ja cūka neaturkst, tad klauvētā-

jam drīz jāmirst.
J. Cinovskis, Snēpele.

11296. Pusnaktī trīs reiz jāklau-
vē pie cūku kūts durvīm; cik reiz

cūkas rukšķ, tik gadu vēl jādzīvo.
J. Treimans, Bērze.

11297. Ja kāds cilvēks gribēja
zināt, vai vēl šogad dzīvos, tad

jauna gada naktī pulksten divpad-
smitos jāiet pie cūku kūts un jāsit
pa durvīm ar sētas vabiņu. Ja cū-

kas atbild, tas ir ierūcas, tad šo-

gad dzīvos, bet ja neatbild — jā-
mirst.

K. Corbiks, Sīpele.

11298. Ja vecagada vakarā stip-
ri uzmācas miegs, tad jaunā gadā
būs darīšanas ar nāvi.

Jaun. Ziņas, 1923, 292.

11299. Ja jauna gada naktī pulk-
sten 12 dzird mežā kokus cērtam

un kā dēļus tēšam, tad tanī gadā
daudz mirs.

K. Pavasare, Araiši.

11300. Vecgada vakarā, pirms
saules rieta, jāizslauka istaba, un

mēsli jāsaber uz krustceļa. Pus-

naktī jāiet jāstāv uz krustceļa un

jāklausās: ja dzird dēļus plēšam,
tad jāmirst, ja zvanot, tad kāzas.

S. Skrastiņa, Vaive.

11301. Kas jauna gada naktī

dzird dēļus krītam, tam jāmirst.

V. Spandegs, Pociems.

11302. Vīri un sievas iet va-

karā priekš durvīm klausīties, vai

nedzird attālu kur kādu troksni,

un kur tādu nomana, tai pusē ra-

dos vai kaimiņos esot tai gadā lī-

ķis.
Latviešu draugs, Piel. 1839, 50.

11303. Vīri un sievas iet vakarā

priekš durvīm klausīties, vai ne-

dzird kur kādu troksni. Kur tādu

nomana, tur tai gadā rados jeb
kaimiņos esot līķis.

Latviešu draugs, 1839, 49.

11304. Jaunā gadā sit ar roku

ūdens bļodā — kuru aplej, tas āt-

rāki mirs. Dedzina skalu, noliek

uz galda — pret kuru apstāsies iz-

dzisusī ogle, tam būs jāmirst. Sa-

slien vairāk skaliņus kopā un aiz-

dedzina, uz kura pusi tie gāzīsies,
tas mirs. Karotē nes ūdeni laukā

un skatās, kā aizsals — ja aizsalst

ar kalniņu, tad dzīvos ilgāki, ja
aizsalst ar ielīkumu, tad drīz mirs.

Saliek kaut kur mazas sāls čupi-

ņas, kura čupiņa nu rītā ir mitra,
tas mirs.

B. Z. 11. pielikums, 1935, 10.

11305. Jauna gada vakarā jāaiz-
dedzina skals. Ja skals izdeg līdz

galam, tad dedzinātājs dzīvos vēl

nākošu gadu cauri; bet ja tas no-

dziest neizdedzis, tad būs jāmirst.
J. Rubenis, Ērgļi.

11306. Jaungada naktī visi mā-

jinieki izraudzījās vienādus skalus

un tos visus reizē aizdedzināja, pēc

kam sasprauda vienā slīpumā. Ku-

ra skals ātrāki izdega, tam bija āt-

rāki jāmirst.
M. Šiliņš, Kurzeme.

11307. Jauna gada vakarā vīrs

ar sievu liek divi sālsgraudiņus
krāsns speltē. Kura graudiņš izku-

sīs, tam tai gadā būs jāmirst.

A. Bīlenšteina rokraksts, Gramzda.
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11308. Citi liek sāli uz galdu,
kad sāls kūst, tad jāmirst, kad ne-

kūst, tad ir cerība dzīvot.
Latv. Avīzes, 1860, 26.

11309. Jauna gada vakarā jā-

ņem tik daudz sāls graudiņu, cik

mājā cilvēku, katra cilvēka vārdā

jāuzliek viens graudiņš sāls un pa-

pīrs jānoliek sausā vietā. Kura cil-

vēka sāls graudiņš nu rītā izrādī-

sies izkusis, tas tai gadā mirs.

F. Brīvzemnieks, 1881. VI, 207.

11310. Veca gada vakarā visiem

mājas ļaudīm jānoliek katram savs

sāls gabals zināmā vietā. Ja kāds

gabals tiek slapjš, tad jaunajā ga-

dā tam jāmirst.
J. Bitaks, Litene.

11311. Jaungada naktī uz krāsns

jāber sāls; ja sāls izkūst, tad nā-

košā gadā jāmirstot.
K. Lielozols, Nīca. M. Ķaupelis.

11312. Jaungada naktī vajagot
nolikt sukuru uz sausu logu, ja su-

kurs no rīta izkusis, tad licējam
būs jāmirst.

I. Upenieks, Skrunda.

11313. Ja jaungada vakarā ska-

tās krāsnī un ierauga nāvi, tad ska-

tītājam būs jāmirst.
T. Dzintarkalns, Talsi.

11314. Veca gada vakarā vaļē-

jās pirts durvīs jāskatās spieģelī:

ja nākamā gadā būs jāmirst, tad

redzēs zārku v. t. t.

K. Jansons, Plāņi.

11315. Jaungada naktī iet sētas

vabiņu skaitīt. Vabiņas skaita, lai

zinātu, vai šogad jādzīvo, vai jā-
mirst. Ja skaitītājam beigās iznāk

pāra skaitlis, tad dzīvos, bet ja ne-

pāra skaitlis, tad jāmirst.
K. Corbiks, Sīpele.

11316. Ja jaungada naktī redz

kādu krītošu zvaigzni, tad togad
kāds pazīstams nomirs.

K. Corbiks, Kroņa-Vircava.

11317. Ja jaungada dienā izlūst

kādam mājniekam zobs, tad kāds

no mājniekiem mirst.

K. Corbiks, Rembate.

11318. Ikviens grib paredzēt sa-

vu nākamu likteni..
. Diezgan ēr-

mošanās ar laimes liešanām, kur

izkausētam vaskam jeb alvai pie-
mēro pravieša spēkus ...

Citi ņem
dziesmu grāmatu, uzliek uz galvas,
tad iet, pātarus skaitīdami, apkārt
istabai un tad zīlē nākamību pēc
uzšķirtas dziesmas vārdiem.

Latviešu draugs, Piel. 1839, 50.

11319. Citi ņem dziesmu grāma-
tu, uzliek uz galvas un tad iet pā-
tarus skaitīdami apkārt istabai; ja
nu uzšķiras dziesmas par kristīgu
dzīvošanu, tad cerē to gadu vēl dzī-

vot, bet ja gadās miršanas dzies-

mas, tad esot jāmirst v. t. t.

Latviešu draugs, 1839, 49.

11320. Jaungada nakti grāmata

jāuzsit trīs reizes, ja ir miršanas

dziesmas, tad jāmirst.

K. Lielozols, Nīca.

11321. Kad jauna gada vakarā

ēd ķūķes, tad trīs karotes izstrēbu-

šam jāskrien ārā aiz loga skatī-

ties, kurš ēdējs būs bez galvas. Tas

tad mirs un nākamo jaunu gadu
vairs nesagaidīs. Kad tā aiz loga

skatoties, tad apkārt esot dzirda-

ma visāda čaukstēšana, tā ka ska-

tītājs varot pārbīties.

V. Kancāns, Asare.
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11322. Jauna gada vakarā jānes
no akas uz istabu nelielā trauciņā
ūdens, neskatoties atpakaļ. Ja līdz

pusei vai vairāk nolaistās, tad ne-

sējs tai gadā mirs; ja drusku no-

laistās, tad tikai slimos.

V. Kancans, Asare.

11323. Kad jauna gada vakarā

ienes istabā uguni, kura cilvēka

ēnai tad nav galvas, tam tai gadā

jāmirst.
Latv. Avīzes, 1860, 26.

11324. Ja veca gada vakarā, kad

citi ēd vakariņas, viens nezinot iz-

iet laukā un skatās pa logu, tad

kuram no ēdājiem nevar galvu re-

dzēt, tas jaunā gadā mirs.

A. Korne, Meirani.

11325. Ja jaungada nakti, uz

krustceļa stāvot, cilvēka ēnai nav

galvas, tad drīz jāmirst.

J. Cinovskis, Snēpele.

O 11326. Ja veca gada vakarā ejot

pa ceļu gājējs redz savu ēnu bez

galvas, tad viņam jāmirst.
A. Oše, Lubāna.

11327. Ja jaungada nakti mē-

nesnīcā redz sevi bez galvas, tad

tai gadā ir jāmirst.

J. Cinovskis, Snēpele.

11328. Kad jaungada vakarā re-

dzot mēneša gaismā cilvēku bez

galvas, tad tas mirs.

K. Corbiks, Jelgava.

11329. Kam jaungada nakti mē-

nesnīcā ēna bez galvas, tam tai ga-

dā jāmirst. [Sal. ēna.]

A. Korsaks, Ezere. V. Slai-

diņa, Kuldīga. J. Treimans,
Bērze. I. Sāberts, Jaunauce. J.

A. Jansons, Rāmuļi.

11330. Jaungada naktī vajaga
ēnā skatīties; ja ēnai galva, tad

dzīvos, ja nē, tad mirs.

K. Kristape, Olaine.

11331. Lai izzinātu, kurš no

dzimtas pirmais mirs jaunā gadā,
tad jāiet ap pulksten divpadsmi-
tiem trīs reizes ap māju apkārt un

tad jāskatās pa logu iekšā, tas,

kurš redzams bez galvas vai atkal

it kā miglā, mirs.

E. Krēģere, Vandzene.

11332. Ja jaungadā 12-os aiz-

ejot pie loga un skatoties istabā

un kad redzot kādu cilvēku bez

galvas, tad tas mirs.

K. Corbiks, Jelgava.

11333. Ja grib zināt, kas to gadu
mirs, tad vajag, citiem nemanot,

iziet ārā un skatīties, kurš būs bez

galvas, tas togad mirs, vai atkal

aiziet pulksten divpadsmitos uz

baznīcu un skatīties pa logu, tad

tie, kas būs baznīcā, togad mirs.

S. Andersone, Jelgava.

11334. Veca gada vakarā jāiet

ārpusē pie loga un caur sakām jā-
skatās istabā. — Sakas jāņem tā,

lai rezgalis uz augšu. — Kuru ista-

bā redz bez galvas, tam jāmirst.
Fr. Vāvere, Koknese.

11335. Jauna gada vakarā, kad

visi mājnieki ēd vakariņas, vajaga
nevienam nemanot uzmaukt kaklā

zirga sakas, trīs reizes apskriet ap

māju un tad lūkoties caur logu.
Kas tanī gadā mirs, tas sēdēs bez

galvas.
K. Atgāzis, Nītaure.

11336. Vecgada vakarā vajaga
ārā iet un nostāties rindā; kuram

galvu redz, tas dzīvos, kuram ne —

tas mirs.
A. Bulēne, Zemgale.
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11337. Vecā gada naktī jāiziet

no istabas un jānostājas ar mu-

guru pret logu. Ja tad skatās caur

kājstarpi istabā, tad tādu cilvēku

tur redzēs bez galvas, kam tai gadā

jāmirst.
A. Salmans, Balvi.

11338. Jauna gada rītā brokas-

tis ēdot vienam slepeni jāiziet ārā

un jāskatās pa logu uz ēdējiem:
kas mirs, tas būs bez galvas, kas

precēsies, tam būs kronis galvā.

[Sal. Ziemas sv.]
A. Ozoliņš, Barkava.

11339. Jauna gada vakarā sai-

mei vakariņas ēdot, jāskatās pa lo-

gu istabā, kam pie galda nav gal-

vas, tam tai gadā jāmirst.
P. Zeltiņa, Ikšķile.

11340. Ja jaungada naktī skatās

pa logu un redz divas ēnas, tad

tas drīz mirs.

A. Rumane, Brunava.

11341. Ja grib zināt, kam nā-

košā gadā jāmirst, tad trīs reizes

jāskrien ap māju riņķī un jāskatās

pa logu istabā: kas bez galvas, tam

jāmirst.
J. Jurjāns, Jaungulbene.

11342. Jauna gada vakarā, kad

saime tur vakara pātarus, jāskatās
ārā aiz loga, kuram no sēdētājiem
nebūs galvas klāt, tam to gadu jā-
mirst.

P. Zeltiņa, Lielvārde.

11343. Jaungada naktī jāuz-
mauc sakas, jāskrien trīs reizes ap

istabu un jāskatās uz tiem, kuri

ēd vakariņas, tad kuru tur redz

bez galvas, tas to gadu nomirs.

A. Miglava, Jaungulbene.

11344. Ja veca gada vakarā ap-
iet mājai 3 reizes riņķī un tad ska-

tās pa logu istabā, tad dažreiz tur

var redzēt cilvēku bez galvas. Ja

tādu redz, tad tam drīzi būs jā-
mirst.

J. A. Jansons, Tirza.

11345. Veca gada vakarā, kad

citi ēd vakariņas, nemanot jāiziet
no istabas, jāuzmauc sakas kaklā

un jāskatās pa logu istabā. Kuram

no mājiniekiem nebūs galvas, tas

nākamā gadā mirs.

A. Kalniņa, Jaunpiebalga.

11346. Jauna gada naktī jāiziet
slepeni ārā un jāskatās pa logu is-

tabā. Ja tur redz kādu bez galvas,
tad tam tai gadā būs jāmirst.

A. Bīlenšteina rokraksts, Mežmuiža.

11347. Veca gada vakarā div-

padsmitā stundā citiem nemanot

jāiziet no istabas un jāapiet trīs

reiz ap māju. Kad trešo reizi būs

apiets, istabas priekšā redzēs rindā

sastājušos visus mājas ļaudis (mig-
las tēli, bet pazīt var). Kas nākošā

gadā mirs, tam nebūs galvas.

A. Kalniņa, Jaunpiebalga.

11348. Veca gada vakarā nevie-

nam nezinot trīs reiz jāapskrien

ap istabu un tad jāpaskatās pa lo-

gu istabā uz mājiniekiem: kuram

jaunā gadā būs jāmirst, tam būs

tanī brīdī balta cepure galvā.
K. Jansons, Plāņi.

11349. Ja veca gada vakarā ap-

iet trīs reizes mājai apkārt un tad

caur logu redz kādam cilvēkam

krustu priekšā, tad tas mirs.

M. Šķipsna, Gulbene
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11350. Jauna gada vakarā jāiz-
iet ārā un jāskatās caur skala za-

ra caurumu un caur logu istabā,

tad redzēs, kas tanī gadā mirs.

Kam būs tai gadā jāmirst, tas stā-

vēs ačgārni.
J. Ansbergs, Ēvele. Etn. IV, 174.

11351. Veca gada vakarā vie-

nam jāiet ap istabu un jāskatās pa

logu istabā, kad citi ēd, kam tad

būs ēdot divas galvas, tas citu ga-

du mirs.
K. Jansons, Plāņi.

11352. Veca gada vakarā, kad

visi ēd vakariņas, vienam jāskrien

ap māju un jāskatās: kuram ierau-

ga kaut ko baltu aiz muguras, tas

mirst.

J. Jurjāns, Jaungulbene.

11353. Daži iet trīs reiz ap mā-

ju un skatās trīs reiz pa logu ista-

bā. Ja nu tur ierauga zārku, tad

tai gadā būs mājā kāds līķis.
A. Bīlenšteina rokraksts, Ķevele.

11354. Jauna gada vakarā ba-

sām kājām trīs reiz jāapskrej ap

istabu un jāskatās savas dzīvoja-
mās istabas logā. Tad redzēs visu,

kas notiks nākamā gadā.
K. Corbiks, Lielsesava.

11355. Jauna gada vakarā mē-

nesim uzlēcot jāiet ārā un jāska-
tās pašam uz savu ēnu. Ja ēnai

galvas nebūs, tad jāmirst.
K. Corbiks, Lielsesava.

11356. Jauna gada naktī, mē-

nesnīcā, jāiet skatīties katram sa-

vā ēnā. Kam ēna bez galvas, tam

tanī gadā jāmirst.
K. Corbiks, Jelgava. A. L.-Puškaitis.

11357. Jaungada nakti divpad-
smitos jāskatās pa logu ārā. Ja

redz savu ēnu, tad dzīvos, ja ēnas

neredz — mirs.

K. Corbiks, Beņģe.

11358. Jauna gada vakarā jā-
skatās savā ēnā; kad ēnai nav gal-
vas, tad būs drīz jāmirst.

B. Blumbachs, Lībagi.

11359. Ja jaungada vakarā suns

gaudodams skrien no mājām ārā,

tad kāds dzīvnieks tur togad no-

beigsies, bet kad mājās gaudo, tad

cilvēks mirs.

P. Zeltiņa, Ikšķile.

11360. Ja jaungada vakarā suns

gaudodams purnu tura uz zemi,
tad šais mājās togad kaut kas

mirs, ja uz augšu — būs krustības.

V. Miķelāns, Slate.

11361. Jauna gada naktī vajag
suni aiz kakla pār slieksni vilkt.

Ja suns kauc, tad nākošā gadā tai

mājā kāds mirs.

K. Pāvuliņa, Br. Zeme, 1934, 31. dcc.

11362. Jaungada naktī sunim uz

muguras uzliek nazi un suni vadā

pa istabu. Ja nazis nokrīt, tad va-

dātājam drīz jāmirst.
J. Cinovskis, Snēpele.

0- 11363. Jaungada nakti aizsien

sunim acis un ieved istabas vidū:

pie kura cilvēka suns skrej, tam

drīz jāmirst.
J. Cinovskis, Snēpele.

11364. Jaungada nakti aizsien

kaķim acis un griež riņķī. Pēc tam

palaiž vaļā. Pie kura kaķis pie-

skrej, tam cilvēkam būs drīz jā-
mirst.

J. Cinovskis, Snēpele.

11365. Veca gada vakarā visa

mājas saime saber istabas vidū

katrs savu graudu čupiņu. Pulk-

sten divpadsmitos ienes gaili un

laiž pie graudiem; no kuras čupi-

ņas gailis vispirms knābs, tam pir-
mām jāmirst.

J. Jurjāns, Jaungulbene.
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11366. Jaungadā vairāki cilvēki

nosēstas gar vienu sienu un kat-

ram pie kājām noliek kaut ko ēda-

mu, bet visiem vienu un to pašu
un vienāda daudzuma, un tad ie-

laiž kaķi. Pie kura kājām kaķis

pirmais ēd, tas pirmais mirs.

A. Mūrniece, Cēsis.

11367. Veca gada vakarā jāiet
laukā un jāklausās, kurā pusē zva-

na, tur kādam jāmirst.
J. Jurjāns, Jaungulbene.

11368. Jauna gada naktī 12-os

jāiet uz krustceļiem. Ja dzird zva-

nus — būs bēres, ja muziķu —

kāzas.

R. Vītiņa, Tukums.

11369. Jaungada naktī iet pie
baznīcas durvīm klausīties. Ja

dzird dziedot garīgas dziesmas, jā-

mirst; ja laicīgas, sagaidāmas kā-

zas.

M. Baltiņa, Meņģele.

11370. Ja jauna gada vakarā

krāsnī skatoties ierauga nāvi, tad

skatītājs mirs tanī gadā.

A. L.-Puškaitis.

11371. Jauna gada naktī jāliek

pie krāsns mutes uz dēlīša pelni.
Ja no rīta pēda uz pelniem būs

gājusi krāsnī, tad šinī gadā kāds

šīs mājas iedzīvotājs mirs; bet ja

no krāsns ārā, tad kāds piedzims.
M. Driņķe, Ranka.

11372. Veca gada vakarā jāde-
dzina skals; ja skals gaiši deg, tad

laba dzīve, bet ja tumši, tad jā-
mirst.

R. Kalniņš, Lubāna.

11373. Ja grib zināt, kurš nā-

košgad mirs, tad jaungada naktī

jānoliek uz galda spogulis un bī-

bele; jāraugās spogulī, — kuru

redz ienākam pa durvīm, tam nā-

košgad jāmirst.
J. A. Jansons, Sigulda.

11374. Jaunā gadā meitas pie-
smeļ pilnas karotes ūdens un iznes

laukā, ja ar uzkalniņu nosals, tad

to gadu dzīvos, bet ja ar ieleju aiz-

sals, tad to gadu mirs.

J. Rupjais, Asūne.

11375. Veca gada naktī jāiet at-

muguriski no istabas un jāskatās
uz skursteni. Ja redzēs skursteņa

galā krustu, tad mirs, ja baznīcu,

tad apprecēsies.
K. Preiss, no 80 g. v. M.

Pušķes, Auguliena.

11376. Ja jauna gada pusnaktī
dzird kādās mājās zāģējam, tad tur

drīz kāds mirs.

Z. Lancmanis, Lejasciems.

11377. Kad jauna gada naktī

redz zaķi uz jumta, tad kāds mir-

stot.

R. Bērziņš, Džūkste.

11378. Jauna gada naktī pulk-
sten divpadsmitos vajaga apiet 12

reizes mājai apkārt un ja uz jum-

ta redz zārku, tad gājējam tai ga-

dā jāmirst.
I. Upenieks, Skrunda.

11379. Veca gada vakarā jāiet

(nevienam nezinot) atmuguriski
laukā un jāskatās uz jumtu, ja
redz uz jumta zārku, tad tanī gadā

jāmirst.
A. Liepiņa, Lubāna.

11380. Jauna gada naktī ir jāiet

atmuguriski caur deviņām durvīm

un jāskatās uz jumta, tad redzēs,

kas nākošā gadā notiks.

A. Jugane, Beļava.
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11381. Jauna gada naktī vajaga
iziet ārā, satīties baltā palagā un

skatīties uz jumta. Ja redz zārku,

tad tajā gadā jāmirst.
V. Loze, Drusti.

11382. Jauna gada naktī iet ap

istabu. Ja redz uz jumta gaili, tad

būs ugunsgrēks.
R. Bērziņš, Džūkste.

11383. Kas jauna gada mirst,

tam dvēsele iziet pa logu.
K. Jansons, Plāņi.

11384. Jaungada vakarā noķer
mušu un atrauj tai vienu kāju; ja
muša skries, tad tas cilvēks dabūs

mirt.
J. Cinovskis, Snēpele.

11385. Veca gada vakarā jā-

sprauž sniegā katram sava malkas

pagale. Kuram otrā rītā pagale ap-

gāzusies, tam tajā gadā jāmirst.

Fr. Vāvere, Koknese.

11386. Ja veca gada vakarā kā-

dam gulētājam gulta čīkst, tad tam

nākamā gadā jāmirst.

M. Priedīte, Meirāni.

11387. Ja jaungada naktī mājā
sienas vai griesti aizbrikšķas, tad

tanī mājā tanī gadā būs kādam jā-
mirst.

A. Zeltkalns, Lubāna.

11388. Kad jauna gada naktī

griesti brīkšķot, tad kāds mirstot.

K. Streidiņš, Veļķi.

VI. Jaungada sakars ar

velniem, raganām un

spokiem.

11389. Jauna gada naktī ne-

drīkst skatīties spieģelī, jo tad tur

redz velnu.

J. Steglavs, Jelgava.

11390. Ja jaungadā matus iz-

skaita, tad velns naudas maisu at-

nes.

K. Lielozols, Nīca.

11391. Veca gada vakarā vaja-
ga zirga nagu aiznest uz avotu, jo
velns to paņem un izlieto cepures

sirmja pagatavošanai un atstās tai

vietā naudu.
E. Jepe, Palsmane.

11392. Jauna gada vakarā velk

krustus uz durvīm, tad velns ne-

tiekot iekšā.

A. Bīlenšteina rokraksts, Ķevele.

11393. Jauna gada vakaru iee-

jot, citi uzvelkas krīta krustus uz

durvīm, tad velns nenākot mājā.
A. Bīlenšteina rokraksts. K.

Boivics, 1862. g., Lubāna.

11394. Jaungada naktī pulksten

divpadsmitos jāskatās krāsnī, tad

var redzēt velnu.

A. Skuja, Vestiena.

11395. Jaungada naktī pulksten

divpadsmitos vajaga nostāties pie
durvīm un skatīties caur kājām,
tad var redzēt dažādus ērmus.

J. Atteka, Nīca.

11396. Jaungada pusnaktī krās-

nī skatoties var velnu redzēt.

K. Lielozols, Nīca.

11397. Jauna gada naktī nevar

krāsns mutē skatīties, jo tad tur

redz velnu.

A. Bīlenšteina rokraksts, Jaunauce.

11398. Ja grib velnu redzēt, tad

priekš jauna gada tai rītā jāsa-
slauka istaba un mēsli pulkstens

divpadsmitos jāuzber uz sniega

kupenas, tad velni dancojot pa

jumtiem.
A. Suta, Lazdona.
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11399. Jauna gada naktī vajaga
iet pie baznīcas durvīm klausīties,

tad dzirdēs velna balsi.

K. Corbiks, Valgunde.

11400. Pulksten divpadsmitos

jaungada vakarā nevajaga skatī-

ties pa logu; kas skatās, to spoki
mocīs.

K. Corbiks, Mežotne.

11401. Jaungada naktī zemes

virsū uznāk mazs vīriņš ar sarka-

nu bārzdiņu. Kas šo vīriņu redz,

tas mirst.

J. Cinovskis, Snēpele.

11402. Jauna gada naktī vajaga

paņemt melnu kaķēnu un iet uz

krustceļu. Tur nāks velns, pārģēr-
bies par smalku kungu, un solīs

par kaķi daudz naudas. Bet neva-

jaga ņemt vairāk par vienu sudra-

ba rubuli, tad atdot kaķi un ne-

skatīdamies atpakaļ iet uz mājām.
Sudraba rubulis, lai cik reiz to iz-

dotu, vienmēr būs kabatā.

K. Corbiks, Valgunde.

11403. Jaungada naktī parvisam
melns kaķis jāiebāž maisā un jā-
aizsien ar deviņdesmitdeviņiem

mezgliem. Jāapnes baznīcai trīs

reizes apkārt un pie baznīcas dur-

vīm jāgaida. Tad nāks velns un

sāks tirgoties; velnam jāiestāsta,
ka tas zaķis, un vajag prasīt su-

draba rubuli. Ja velns sudraba ru-

buli iedevis, vajag tūlīt steigties

projām, kamēr velns nav attaisī-

jis visus mezglus. Lai izbēgtu no

velna, vajaga pārskriet krustceļam

jeb ieskriet svētā vietā. Rubulim

piemīt atgriešanās spēja, ja par vi-

ņu pirkot neizdod visu.

M. Kalniņa, Vandzene.

11404. Jaungada naktī jādabū
tīri melns kaķis, jāieliek maisā un

jāaizsien ar deviņiem mezgliem.
Ar to kaķi jāaiziet krustceļa tuvu-

mā. Pēc kāda laika nāks velns un

prasīs, kas tai maisā ir. Jāatbild:

„Cūka." Velns to gribēs pirkt. Jā-

pārdod par vienu rubli. Kad cūka

pārdota, jābēg pārdevējam uz

krustceļa. Kad velns attaisa maisu

un redz, ka tur ir kaķis, tad viņš

ķer pārdevēju cieši un grib to sa-

plosīt. Bet ja pārdevējs jau ticis

uz krustceļiem, tad velns vairs ne-

var neko darīt. Tad rublis ir neiz-

dodams.
P. Zeltiņa, Rīga.

11405. Kad jauna gada naktī

ņem melnu kaķi jeb gaili un sasien

tam kājas deviņdesmit deviņos

mezglos un to iebāž maisā, kuru

arī aizsien ar deviņdesmit deviņiem

mezgliem, pēc tam aiznes uz krust-

celēm, tad nāks pretī pulkstens

divpadsmitos melns kungs un pra-

sīs: ~Vai zaķis, vai cits kas?" Tad

vajaga atbildēt, ka zaķis. Tad

kungs prasīs, cik par to gribot, tad

vajaga atbildēt, ka vienu rubuli;

ja viņš sola mazāk, tad nevajaga
atlaist, un par rubuli varot pirkt,
ko grib, bet iztērēt drīkst tikai de-

viņdesmit deviņas kapeikas, lai

viena kapeika paliek pāri, jo tad

no tirgotavas izejot, rubulis būs

atkal kabatā.

Z. Lancmanis, Bormaņi.

11406. Jaungada naktī jāskrien
trīs reiz ap baznīcu ar melnu kaķi,
kas ielikts maisā un maiss aizsiets

ar deviņdesmit deviņiem mazgliem.
Katrreiz apskrienot, jāpieklauvē pie
baznīcas durvīm. Treišo reiz velns

nāks un prasīs, kas tur ir? Jāsaka,

ka melns kaķis pārdodams. Velns

par viņu solīs daudz naudas, bet
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to nevajaga ņemt, tik prasīt pēc

neizdodama rubļa. Velns pēc lielas

cīnīšanās dos neizdodamo rubli.

To vajag paņemt un skriet atpakaļ
neskatoties uz krustceļu. Kamēr

velns raisīs deviņdesmitdeviņus

mazglus, tikmēr krustceļš būs sa-

sniegts. Uz krustceļa vajaga ap-

stāties un apvilkt riņķi ap sevi un

priekšā krustu un jāstāv tur tik

ilgi, kamēr gailis dzied. Neizdo-

damo rubli nekad visu nevajaga
izdot, vajag atstāt kaut tik vienu

kapeiku, jo tad no tās kapeikas
radīsies atkal neizdodamais rublis.

M. Eglīte, Vijciems.

11407. Jauna gada vakarā jāno-

kauj gluži melns suns, jāliek ka-

manās, jāapbrauc trīs reizes ap
baznīcu, jānostājas pie durvīm un

jāsaka: ~Kungi, nākat, pirkāt ēr-

zeli!" Tūdaļ nākot velni un pie-
berot lielu maisu naudas. Kad pār-

devējs uz māju braucot, tad tiekot

pakaļā taisīti visādi trokšņi un

saucieni. Ja atpakaļ skatoties, tad

nauda pazūdot un galva paliekot
kā apgriezta.

J. Bitaks, Litene.

11408. Kad jauna gada naktī

šaujot, tad izšaujot raganām acis.

Tādēļ arī ir paradums tai laikā

šaudīt.

M. Šiliņš, Kurzeme.

11409. Ja jauna gada naktī šauj,
tad izšauj raganai acis.

R. Bērziņš, Džūkste.

11410. Vecā gadā vienam vajaga
aiziet uz mežu un kad pīkst. 12,

tad vajaga izšaut un ātri skatīties

atpakaļ. Kas tad rādās, tas piepil-
dās.

E. Jēpe, Palsmane.

11411. Kad jauna gada naktī

pulksten 12 izbāž rokas caur kap-

lodziņu, tad var sajust, ka dažādi

zvēri iet gar rokām.

Z. Lancmanis, Lejasciems.

11412. Veca gada vakarā jāiet
stāvēt uz āra durvju sliekšņa, tad

redzēs garām skrējām dažādus

priekšmetus, piem.: ja redz siena

kaudzi — paliks ārprātīgs, ja eņ-

ģeli — nomirs.

V. Johansone, Jaunpiebalga.

11413. Ja jaungada naktī, taisni

divpadsmitos, apjāj trīs reizes ar

slotas kātu ap baznīcu riņķī, tad

spoki nekad nerādās.

T. Dzintarkalns, Talsi.

11414. Jaunā gadā uz visām dur-

vīm velk lietuvēna krustu jeb arī

zīmē trīs parastos krustus pret lie-

tuvēnu un ļaunumu. Krustus taisa

arī no sērmūkšļa koka un noliek

pie durvīm. Zem kūts sliekšņa no-

liek arī sērmūkšļa kūju, uz kuras

uzgriezti trīs lietuvēna krusti.

B. Z. 11. pielikums, 1935, 11.

11415. Jauna gada vakarā jā-
velk lietuvēna krusti uz visām dur-

vīm, lai nākošu gadu lietuvēns ne-

viena neaiztiktu.

Alksnis-Zundulis, Naudīte.

11416. Jaunā gadā uz sērmūk-

šļa kūjas uzgriež trīsreiz deviņus
krustus un to kūju aizbāž kulītē

aiz vārceles, tad lietuvēns nemoka

lopus.
K. Veinberga, Aumeisteri.

11417. Vecu gadu beidzot, jācep
maize un beidzamajam kukulim

jāpārmet trīs krusti, bet jaungada

rītā tas jāatdod govīm, lai burvis

nevar zintēt.
K. Lielozols, Nīca.
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11418. Jaungada naktī burvji

staigā pa kūts augšām, atstājot tur

beigtus teļus, sivēnus un citas neš-

ļavas, lai lopus vasarā, rudenī un

ziemā mocītu lietuvēns.

P. Krievs, Lubāna.

11419. Jaungada vakarā pie dur-

vīm jāvelk lietuvēna krusts, lai nā-

košā gadā nenāktu lietuvēns.

T. Dzintarkalns, Talsi.

11420. Kad jaungada naktī pie
naudas grib tikt, tad vajag iet uz

mežu un pieplēst balto sūnu un

nest uz māju. Aiz muguras gan

spēlēšot, gan jāšot ar cūku, bet

atpakaļ nevajaga skatīties; kad

aiziet mājā, tad vajaga likt sūnas

zem spilvena un gulēt tām virsū,

tad rītā būs naudas diezgan.

Z. Lancmanis, Bormaņi.

VII. Jaunsgads laika zī-

lēšanā.

o 11421. Ja jauna gada dienā spīd

saule, tad būs laba vasara.

Brīvā Zeme, 1933, 5. janv.

11422. Jauna gada laiks sakrīt

ar Pēterdienas laiku.

A. Bērziņa, Aloja.

11423. Ja jaungada naktī lausks

sper, tad būs barga ziema.

K. Corbiks, Kroņa-Vircava.

11424. Dzirdot veca gada vaka-

rā lauski speram, var sagaidīt nā-

košā vasarā daudz pērkoņus un zi-

beņus.
Jaun. Ziņas, 1923, 292.

11425. Ja jauna gada rītā ir sar-

kana blāzma, tad vasarā būs daudz

pērkonu.
A. Āboliņa, Ļaudona.

11426. Ja jaungada rītā sarkana

rīta blāzma, tad vasarā būs daudz

pērkonu.
A. Bērziņa, Aloja.

11427. Ja jaungadā sniegs snieg,
tad togad būs nemierīgi ļaudis, ne-

mierīga dzīve.

V. Saulīte, Ādaži.

11428. Ja jaunā gada dienā

sniegs snieg, tad būs jauna bišu

raža.

A. Bērziņa, Aloja.

11429. Ja jauna gada dienā sau-

le spīd, tad būs jauka vasara. Ja

salst deguns, būs karsta vasara. Ja

jauna gada naktī nāk sniegs, tad

visu ziemu būs liels sniegs.
B. Z. 11. pielikums, 1935, 11.

11430. Sajust veca gada vakarā

aukstumu pie deguna un ausīm,

var sagatavoties uz svīšanu nāka-

mā vasarā.

Jaun. Ziņas, 1923, 292.

11431. Jauna gada naktī vajaga
uzmest uz augļu kokiem vecas bik-

ses jeb lindrakus, lai salna pava-

sarī nenokostu ziedus.

T. Dzintarkalns, Talsi.

11432. Jauna gada vakarā jāpu-
rina augļu koki, lai nākošā gadā
būtu daudz augļu.

Alksnis-Zundulis, Naudīte.

11433. Ja jauna gada diena vējš
ābeles purina, tad vasarā būs labi

augļi.
A. L.-Puškaitis.

11434. Jaungada dienā ja vējš

pūš, tad būs daudz riekstu.

O. Mucniece, Ventspils.
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11435. Jauna gada rītā priekš
saules jāizslauka istabas, lai ne-

ieperinātos kukaiņi.
F. Rozenbacha, Nīgrande.

VIII. Dažādi brīnumi.

11436. Jauna gada naktī pulk-
sten divpadsmitos vajaga iet āliņģī
ūdeni smelt, tas būs vīns. [Sal.
Ziemas svētki.]

K. Corbiks, Valgunde.

11437. Jaungada nakti pl. 12-tos

iet uz aku smelt vīnu. lesmeļ un,

atpakaļ neskatoties, ātri skrien uz

māju un noliek trauku uz galda:
ūdens tad ir kļuvis par vīnu.

J. Cinovskis, Snēpele.

11438. Jaungada naktī pulksten

divpadsmitos no akas smelts ūdens

paliekot par vīnu. Ja smēlēju pār-
steidz pulkstens sitot divpadsmit,
tad viņš iekrītot akā un noslīkstot.

K. Lielozols, Nīca.

11439. Ja jaungada naktī div-

padsmitos iziet ārā, tad akā ūdens

vietā redz vīnu.

A. Smilga, Gaiķi.

11440. Jaungada naktī pulksten

divpadsmitos naktī ūdens visur uz

laiku pārvēršas vīnā.

A. Pētersons, Talsi.

11441. Jauna gada naktī pulk-
sten divpadsmitos esot pāri minū-

tes visās akās vīns.

A. L.-Puškaitis.

11442. No vecā uz jauno gadu

pārejas momentā akā esot vīns.

V. Vintere, Matīši.

11443. Veca gada naktī taisni

pīkst. 24 jāsmeļ no akas ūdens,

jo tad ūdens ir kļuvis par vīnu.

J. Andersons, Sātiņi.

11444. Jaungada naktī pulkstens

divpadsmitos ūdens pārvēršoties

par vīnu.

G. Pols, Baldone. R. Bērziņš, Džūkste.

11445. Jaungada naktī pulksten

divpadsmitos viss ūdens vienu se-

kundi paliek par vīnu. Ja tad ūde-

ni iesmeļ kādā traukā, tad viņš pa-

liek par vīnu pastāvīgi.
K. Corbiks, Annenieki.

11446. Jaungada naktī vajagot
iet uz otrām mājām un smelt tur

no akas ūdeni, tad tās mājas akā,

no kuras bijis smēlējs, ūdens pa-

liekot par vīnu.

I. Ābele, Valle.

11447. Jaungada nakti vajag iet

ūdeni smelt, tad akā tīrs ūdens.

K. Kristape, Olaine.

11448. Kas jaungada naktī pulk-

sten divpadsmitos smeļ no akas

ūdeni, tas drīz dabū precēties.

K. Lielozols, Nīca.

11449. Ja ap jauna gada dienu

ir upes uzplūdušas, tad ap Jāņa

dienu būs divreiz lielāki plūdi.

H. Skujiņš, Smiltene.

11450. Jauna gada vakarā jā-

sagāž ragavas čupā, jo tad zirgi

pieguļā neklīst.
A. L.-Puškaitis.

11451. Ja veca gada vakarā

zirgs, trīs reizes aiz astes paraus-

tīts, aizzviedzas, tad nākamā gadā

viņu nozags.
J. A. Jansons, Tirza.

11452. Ja jaungada naktī snieg-

putenis, tad togad daudz jēru

sprāgs.
K. Corbiks, Kroņa-Vircava.
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11453. Jauna gada rītā nedrīkst

lauzt skalus, tad tai gadā skabar-

gas lien rokā.

I. Indans, Gārsene.

11454. Ja grib raibas aitas, tad

jaunā gadā zirņi jāber cimdos.

A. Zeltkalns, Lubāna.

11455. Jauna gods vokorā na-

vajag skaļi kaut ko lauzt, lai vo-

sorā nabļaun jāri.

A. Ancans, Aglona.

11456. Ja jaungada naktī klau-

soties 12-os pie kūts durvīm dzird

aitas blējam, tad tajā vasarā nebūs

aitu laimes. Ar citiem lopiem tas

tāpat.
H. Dravniece, Alūksne.

11457. Jauna gada vakarā nav

jālauž skali, lai vasarā jēri nekli-

botu.

Alksnis-Zundulis, Naudīte.

A. Šķere, Kurmene.

11458. Jauna gada vakarā ne-

vajaga skalus lauzt, tad lopi lauž

tanī gadā kājas.

A. Podniece, Ogre.

11459. Kad jaungada rīta lauž

skalus, tad lopi pārlauž kājas.

I. Stirna, Skrunda.

11460. Bitenieki jaunā gada
naktī apcērp kaimiņa aitām gal-

vas, noada no šīs vilnas cimdus un

ar šiem cimdiem iet pie bitēm, tad

vienmēr medus diezgan.
L. Reiteris, Lubāna.

11461. Jaungada nakti pulksten
divpadsmitos vajag apjāt trīs rei-

zes ar kruķi ap stalli, trešā reizē

piesist ar kruķi pie staļļa durvīm,
tad visu gadu govis neslimojot.

K. Lielozols, Nīca.

11462. Kūtīm griesti jāslauka

jaungada dienā, tad lopus kukaiņi
neēd.

P. Krievs, Lubāna.

11463. Jaungada naktī iet dažas

saimnieces gluži plikas caur lai-

daru, lai lopi izdotos.

A. Bīlenšteina rokraksts, Sakaleja.

11464. Meita iet pusnaktī uz go-

vu kūti; ja pa tumsu pieiet pie

govs ragiem, tad vīra saime būs

dusmīga, bet citādi būs laba.

A. Vanags, Mērdzene.

11465. Kad pa jaunu gadu aiz-

skrien krustām priekšā melns ka-

ķis, tad labi neietot to gadu.

K. Lielozols, Nīca.

vi 11466. Ja grib būt neredzams,

tad jauna gada naktī jāizvāra it

melns kaķis un tā kauliņus jāap-
lūko spieģelī, pa vienam. Kuru

kauliņu spieģelī neredz, tas jāie-

bāž kabatā un ar šiem kauliņiem
kabatā paliks arī pats citiem ne-

redzams.
RKr. 6.

11467. Pēdējā veca gada nedēļā

jānēsā maizes garoza kabatā un

katru rītu līdz Jaunam gadam jā-
iedur trīs vietās ar adatu. Veca

gada vakarā šī garoza jāpaliek zem

kāda cilvēka ķisena un jāskaita
šādi vārdi: „Šamdari, čamdari, ko

dari, to dari: mirsti — nesprāgsti;

peķojies, aizrijies, novārgsti —

drips!" Tad tam cilvēkam visu nā-

košo gadu ir tādas sāpes, kā ar

adatām dursta, kamēr beidzot no-

mirst.
J. Jurjāns, Jaungulbene.

11468. Kas jauna gada vakara

šuj,, tam rādās vilkači.

A. L.-Puškaitis.



Jaunsgads — Jāņa diena 703

11469. Jauna gada vakarā jāiet
uz krusta ceļa laimes podu meklēt.

Kad pulkstens sit divpadsmit, tad

laimes pods pilns ar zeltu uznāk

zemes virsū. Kas podu atrod, tam

viss, ko viņš vēlas, piepildās.
K. Corbiks, Lielsesava.

11470. Jauna gada vakarā uz

krusta ceļa vajaga krustu vilkt.

Pirmais, kas iemin krusta vidū,

laukā nevar tikt, kamēr nenāk

krusta vilcējs un viņu neatsvabina,

par ko var prasīt maksu.

K. Corbiks, Lielsesava.

11471. Jaungada nakti jāsviež

cepure gaisā: ja cepure nokrīt ~uz

acīm", tad jaunajā gadā gaidāma
liela bagātība, bet ja nokrīt augš-

pēdus, tad — bads.

J. Cinovskis, Snēpele.

11472. Jaunā gadā nevar vieš-

ņai lakatu noņemt, tad tai gadā
labi vistas dēj.

P. Zeltiņa, Rīga.

11473. Jaungada nakti ienes vis-

tu istabā; ja vista sāk kladzināt,

tad tās mājās būs karš.

J. Cinovskis, Snēpele.

11474. Kas jaungada rītā pir-
mais paceļas un istabu izslauka,

tam to gadu nav blusu.

K. Lielozols, Nīca.

JĀNIS.

11475. Jānis ved pļāvējus pļava,

Jēkābiņš druvā.

D. Ozoliņš, Jaunroze.

JĀŅA DIENA.

11476. Jāņa diena esot latvie-

šiem svētāka diena nekā Ziemas

svētki.

Latv. Avīzes, 1824, 32.

11477. Jāņa diena ir vasaras vi-

dus.

J. Juškevičs, B. Z. 11. piel.
1933, 274.

I. Jāņa dienas līgošana
un pušķošanas.

11478. Nu, mīļie draugi, eimu

nu ar labu Dievu Jāņos, bet ne kā

vakarēji Jāņa brāļi un māsas, kat-

ri gavilēdami ar dažādām zālēm

miežos un rudzos salasījuši, pārie-
dami mājās, ar ozola zariem un

zālēm appušķo vārtus un visas

ēkas no iekšas un ārienes, ticēda-

mi ar tādu lietu burvjus un raga-

nas nost dzīt: pēc īpašas zāles sie-

nā iesprauž, šim un tam laimē: ku-

ra zāle par nakti savītīs, tas tanī

gadā mirs, bet kura zāle zaļa pa-

liek un zied, tas paliks dzīvs. Tā-

du krāsnu darbu nostrādājuši, lie-

lu Jāņa uguni iededzena, apkārt
to tie lēkā kā kādās kāzās. Ne tā,

mani draugi, visas tās lietas ir

elkadievība.

Manceļa Postille, 1654, 11, 44.

o 11479. Kad visas malas ir ap-

pušķofas un sāk jau mesties krēsla,

tad sākas līgošana. Vispirms ap-

līgo visas malas un pašu māju, se-

višķi saimnieku un saimnieci.

Saimnieks dabū kuplus ozola,

saimniece zāļu vaiņagus. Līgotā-

jus pacienā ar alu un sieru. Līgo-

tāji staigā no vienas mājas uz ot-

ru, kamēr pēdīgi sanāk lielā pul-

kā kādā kalnā, kur dedzina dar-

vas mucu. Pie ugunskuriem dejo,

rotaļojas, un lēc pār uguni.

B. Riekstiņš, „Atpūta", 1932,
17. VI, 22.

11480. Dziedāšanu Jāņos sauc

par līgošanu un dziedātājus par lī-

gotājiem un līgotājām. Līgošanu
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katrā mājā mēdz iesākt, kad vaka-

riņas paēstas, un viņu turpina vi-

su cauru nakti gandrīz līdz saules

lēkšanai, vai nu pie Jāņu uguns,

vai arī līgotāji iet no mājas uz

māju, kur tos laipni uzņem, pa-

cienā gan ar sieru, gan ar alu, gan

citu ko. Tikpat pēc Jāņu uguns,

kā arī pa mājām līgojot, viņi cits

citu apdziedas. Šādu apdziedāša-

nos Jāņos nosauc par aplīgošanu.
Tādās reizēs kalpi aplīgo savus

kungus, saimniekus, maizes devē-

jus un otrādi, kā arī meitas pui-
šus un puiši meitas, v. t. t. Līgoja-
mais laiks iesākas tā divas nedē-

ļas priekš Jāņiem, savu augstāko
stāvokli sasniedz Jāņu priekšvaka-
rā un pastāv līdz Pētera jeb Māras

dienai. Pēc tās vairs nedrīkst līgot.
D. Ozoliņš, Jaunroze.

11481. Jāņos visiem jahgo.

M. Navenickis, Zasa.

11482. Ja Jāņu dienā līgotājus
aizraida, tad aizraidītājiem sagai-
dāma kāda nelaime.

A. Kondrāte, Veļķi.

11483. Ja pa Jāņiem nelīgojot,
tad vasarā lini sakritīšot veldē.

M. Dambe, Ozoli.

11484. Ja Jāņos līgo, aug gari
lini.

K. Jurjane, Penkule.

11485. Jāņa dienā jālīgo, lai us-

nes neaugtu tīrumā.

P. Krievs, Lubāna.

11486. Pie Jāņa ugunīm pa visu

zemi ar lielu prieku danco, dzied

un lēkā.

B. Rusovs, 1584.

11487. Jāņa dienas vakarā de-

dzina lielu uguni, pie kuras tad

dzied, dej un šūpojas. Dažos ap-

gabalos ļaudis iet ap muižas lau-

kiem dziedādami, par ko kungi
tos pacienā.

A. Hūpelis, 1781.

11488. Jāņu vakarā saplūc zā-

les un iet līgot. Zāles samet Jāņu
mātei un tēvam virsū. Zāles istabā

paliek visu Jāņu dienu, jo pa Jā-

ņiem istabu neslauka, lai svētība

paliek mājā.

M. Kalniņa, Vandzene.

11489. Jāņa vakarā visas saim-

nieces gaida līgotājus ar Jāņa zā-

lēm. Jāņa zāles saimnieces izdala

pa kušķītim govīm un priecājas,
ka govis dos uz priekšu daudz

piena. Bet ja līgotāji nenāk, tad

baidās no visādām nelaimēm.

R. Prikne, Asūne.

11490. Jāņa dienā dzen lopus
vislabākajā pļavā, kas tuvāku pie

mājas, lai govis dabūjot ziedu. Ku-

rai govij ir zieds, tai arī tai ziemā

būšot jauns piens, bet kurai nav,

tai nebūšot. Jāņa vakarā govis mā-

jā dzenot, pušķo tām galvas ar vai-

ņagiem. Tad sūta ganus pēc asa-

jiem dadžiem, kurus noliek lopu
kūts paslieksnē, lai raganas, nak-

tī skriedamas, izdurot acis. Pušķo
vēl istabas, visu māju durvis un

vārtus, klēts apcirkņus un kamba-

rī dzirnavas. Puiši nejāj zirgu pie-

guļā, bet pļauj sēku un baro zir-

gus mājā. Jauni cilvēki iet līgo-
dami pa mājām un krogiem līdz

gaismai.
A. Ģēģeris, Vecpiebalga.

11491. Jāņa vakarā vaiņagus

pinot, vajaga tanīs iepīt arī jānī-
šus (erigeron acer.)

A. Odrītis, Jaunroze.
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11492. Jāņa dienā lasa jānīšu

puķītes un katrs sprauž tās sev

pie griestiem. Kuram puķīte agrāk
novītīs, tas agrāk mirs.

V. Arbidans, Latgale.

11493. Zāļu vakarā mazgātājas

plūca tā saucamās bērnu zālītes,
kā: grābenes, kuiļu viekus, mada-

ras, baltābolu, skretēliņa saknītes

v. c.

Ziģenots, Ērgļi. Austrums.

11494. Vaiņagus ap Jāņiem pi-
na trimpīnā no visādām puķēm,

pat no koku zariem.

D. Ozoliņš, Jaunroze.

11495. Pa Jāņu tie jaunie dedzin

ugun.
A. Šlesere, Kuršu kapās.

11496. Jāņu dienu mēs tā pava-
dām. Pirmā vakarā uzkuram ugu-
ni pie jūrmalas un kādas vecas

laivas sadedzinājām. Pie tāda

uguns tad sanāk puiši un meitas

un līksmojas un dzied:

Kas gulēja Jāņa nakti

Līgo! līgo!
Tam rudziņi lažinēja,

Līgo! līgo!

Nu uguni beiguši saietam kādās

mājās un dancojam to nakti caur!

No Kolkas jūrmalas. ..Ziņas

un stāsti par Dieva valstības

lietām". 1852, IV. Aizliegts
izdevums.

11497. Jāņuos āzkur marmulē

[mares malā] dižs uguns. Pazuog
laivas viens zvejs nuo cita, uoznes

iz kalna ir āzkur. Palaiž darvas

muc's iz ūden.

A. Medne, Kuršu kapās.

11498. Jāņuos piepropā mucu ar

darvu, nuoliek gane iz ūden, plud
dran, aizdedzina.

A. Medne, Kuršu kapās.

11499. Jāņa ugunis dedzināja
īpaši augstās vietās, augstos kal-

nos.

Etn. 18M, IV, 70.

11500. Jāņu ugunskuri jākur
kalniņos. Ugunskura pelnos Die-

viņš naudu ber.

A. Zālīte, Bērzpils.

11501. Agrāk Cesvainē cilvēki,
ar vībotnēm apjozušies, lēkuši

caur Jāņa ugunskuru.
A. Smirnovs, Jaunlaicene.

11502. Jāņos kurina lielus

ugunskurus gan laukos, gan mā-

jās, un dedzina darvas muciņas
gan kokos, gan garas kārts galos.
Kas esot šās uguns tuvumā, vai pie
tās pieduroties, tas uzturot vese-

lību un dzīvību.

D. Ozoliņš, Jaunroze.

11503. Jāņu vakaram saimniece

papilnam pagādā sieru un plāciņu
un saimniekam jārūpējas par dze-

ramo. Kad dienas darbi beigti, liels

un mazs, vecs un jauns, visi stei-

dzas plūkt Jāņa zāles.

S. Novickis, Ilūkste. RKr. 1.

11504. Kura māte sieru deva,

Tai aug slaiki telēniņi; Kura sie-

ru man nedeva, Lai aug sīki, sa-

krupuši.
J. Dāvīds, Biksere. LD 32782.

11505. Jāņa dienā dara alu, sien

sierus un ēd, jo tad šinī vasaras

laikā govis dod visvairāk piena.
K. Bika, Gaujiena
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11506. Sasagrieza Jāņa bērni

Jāņa tēva pagalmā: Sagriez, Dievs,

rudzus, miežus Jāņa tēva tīrumā.

Aronu Matīss, LD 32852.

11507. Jāņiem alu darot, ne-

drīkst laist svešus cilvēkus klāt, jo
tad alus nerūgst.

R. Eglentale, Reņģe.

11508. Ja Jāņa dienā saimnieks

neiztaisa alu, tad viņam šinī rude-

nī nepadosies mieži.

H. Vieglais, Vecpiebalga.

11509. Jāņos (arī citos svētkos)

pie alus struča pirmajam jāiet
saimniekam. Ja cits ies, tad tam

pielips nelaime.

A. Zālīte, Bērzpils.

11510. Jāņu vakarā uz ganībām

jāiet līgot un siera ēst, lai govīm

svētība pieliptu.
A. Zālīte, Bērzpils.

11511. Ja Jāņa dienā saimniece

neizsien sieru, tad viņas govis pie-
meklēs kāda slimība.

H. Vieglais, Vecpiebalga.

11512. Jāņa vakarā gani pin

kroņus un liek govīm kaklā, tad

Jāņa māte dod sieru.

J. Banazis, Nīca.

11513. Tur, kur līgotāji Jāņu
naktī ejot par pļavām, augot labā-

ki zāle.

E. Gaile, Aumeisteri.

11. Jāņa dienas sakars

ar sauli.

11514. Jāņa rītā jāskatās saulē

caur vabiņu sētu jeb arī caur bie-

zām ķemmēm, tad var redzēt, kā

saule rotājas.
P. Zeltiņa, Ikšķile.

11515. Jāņu rītu nedrīkst gulēt,
jo tad saulīte rotājas.

L Sabērts, Jaunauce.

11516. Daži līgotāji dzied un

lec pār ugunskuru cauru nakti,

gaidīdami, ka saule uzlēkdama ro-

tāsies.

K. Priknis, Asūne.

111. Jāņa dienas sakars

ar skaistumu.

11517. Kas nu meitu vai puišu

grib, kab jū byutu skaisti, tod ku

jim vajag dareit? Juoņa nakti div-

padsmit stunžu jim vajag izmoz-

guotīs ar pīnu un tu pīnu vajag
nūnest un izlīt zam ruožvs kūka.

Itū pataiseidams, meita vai puiss
nikam nikuo narunuoj un dīna aiz

dinys ji taisējas šmukuoki un go-

lu gola paliks pavvsam skaisti kai

pučeitja ruožvs.
V. Podis, Rēzekne.

11518. Kad Jāņa rītā bez saules

iet uz avotu mazgāties, tad paliek
skaists.

A. Jaunzeme, Lizums.

11519. Jāņu dienā meitas maz-

gājas kviešu rasā, no tā viņām bal-

tas sejas.
J. Rupjais, Asūne.

11520. Jāņa dienas rītā agri
līdz saules lēkšanai jauniem cil-

vēkiem jāiet uz kviešu druvu un

jānomazgājas ar kviešu rasu, lai

tiem visu vasaru būtu balts un

smuks ģīmis.
K. Priknis, Asūne.

11521. Jāņa nakts rasu uzskata

par ļoti svarīgu. Ja tanī mazgājas,
tad tiek skaists. Ja šī rasa iebirst

apavos, tad pārvēršas par zeltu un

sudrabu. Arī raganas notrauc un
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savāc Jāņa rasu, lai iegūtu citu

svētību. Viņas laižas pa gaisu

priekš saules lēkšanas ar slauce-

nēm rokās uz citu ganībām. Tādēļ

Jāņa rītā govis nevajaga agri dzīt

ganos un ir jāuzmanās, lai rasa ne-

būtu notraukta.

B. Riekstiņš, „Atpūta", 1932,
17. VI, 22.

IV. Papardes ziedēšana

un laimes meklēša-

na.

o 11522. Jāņa naktī vīzes jāap-
aun ačgārniski, ar purniem uz pa-

pēžiem, tad jāsatinas baltā palagā
un jāuzmeklē papardes zieds. Tad

var iet, kur grib, un darīt, ko grib,
neviens neredz.

A. Salmans, Balvi.

11523. Jāņu naktī paparde zied.

Kurš to ziedu dabūn, tas visu zina

un redz.

K. Jansons, Plāņi.

11524. Jāņa naktī zied paparde
ar krāšņiem ziediem. Kas iegūst

papardes ziedu, tas ir laimīgs, jo
tam piepildās viss, ko viņš vēlas.

Zieda iegūšanu kavē ļauni gari un

tikai drošs cilvēks var to iegūt.
B. Riekstiņš, „Atpūta", 1932,

17. VI, 22.

11525. Jāņa naktī jāiziet uz pa-

pardēm un jāpaklāj zīda nezdo-

dziņš. Papardes ziedot ziedus no-

birdina zīda nezdodziņā. Nezdo-

dziņš ir jāaizsien un jāpaglabā.
Tad visu var zināt, kas notiek pa-

saulē.

L. Dragune, Meirāni.

0
11526. Uz slotas kātu Jāņu nak-

tī ir jālec 8 reizes ap 8, kas ir uz-

vilkts uz zemes. Tanī laikā ne-

drīkst sarunāties un arī ne smie-

ties. Kad ir to izdarījis, tad uz slo-

tas kāta jāšus ir jāaizlec līdz tu-

vākam papardes pudurim, bet ti-

kai vienam: tad tas redzēs papar-
des ziedu ziedam.

L. Aizupe, Irlava.

11527. Jāņa naktī paparde zied

zelta ziediem, kas viņu redz zie-

dot, tas var izteikt vienu vēlēšanos,
kura piepildīsies.

K. Corbiks, Penkule.

11528. Kas Jāņu naktī paklāj
zem papardes zīda segu, tas redz

papardes zeltīto ziedu.

O. Eglīte, Glūda.

11529. Jāņu nakti pulksten div-

padsmitos papardes ziedot ar zelta

ziediem.
I. Upenieks, Skrunda.

11530. Jāņa naktī vajaga gulēt
zem papardēm, tad dabūjot redzēt,

kā tās pašā pusnaktī zied. Viņas
noziedot vienā acumirklī. Papar-
des ziedot sudrabotiem, pēc citu

nostāstiem zelta vai pat dimanta

ziediem. Kad papardes ziedus ie-

liekot kāju apavās, tad varot iet,

kur gribot, bet neviens to nedzir-

dot. Tāds cilvēks kļūstot laimīgs:

viņš varot atsaukt tālus neredza-

mus cilvēkus, kad tikai klusām to

vēloties.

D. Ozoliņš, Jaunroze.

11531. Zāļu vakarā jāiet uz me-

žu un jānostājas pie kādas papar-

des. Tēva reizi skaitot ar dzelzs

nūju jāapvelk sev un papardei

pēc iespējas liels riņķis un jāgaida
līdz paparde uzziedēs. Kas dabūjis

papardes ziedu, tas uz visu mūžu

laimīgs.
L. Lupiķis, Dzelzava.
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11532. Jāņu nakti jāmeklē pa-

pardes zieds: kas to atrodot, tas

būšot laimīgs.
K. Corbiks, Kroņa-Vircava.

11533. Pa Jāņiem vajaga stāvēt

pie papardes, tad pusnaktī var re-

dzēt žurku uz pīlādža ziediņa pa-

pardes galā. Kas žurku var nosist,

ziediņu noķert un palikt pagalvē,
tas varot redzēt, kas uz priekšu no-

tikšot.

R. Bērziņš, Lieliecava.

11534. Jāņu nakti vajag stāvēt

pie papardes. Pusnaktī redz papar-

des galā spīdošus ziediņus un čūs-

ku. Čūsku vajag nosist un ziedi-

ņus noraut, tad tos vajag likt sev

pagalvī un nu var redzēt savu nā-

kamību.
R. Bērziņš, Džūkste.

11535. Pulksten 12-tos Jāņu
naktī ziedot svētā paparde, kuras

ziedus tanī naktī sanākušie kusto-

ņi, kā: čūskas, vilki, lāči, pūķi, v.

c. apēdot. Šie īstenībā esot burvji
un raganas. Tas cilvēks, kas šo pa-

pardes ziedu apēdot, esot visu mū-

žu laimīgs. Kas nu vēlas laimīgs

tapt bez kādām pūlēm, tas lai iet

un apsēžas Jāņu nakti pie svētās

papardes un apvelk ar sarkano

krītu riņķi, cik tālu sēdēdams var

aizsniegt. Šis riņķis aizsargājot
pret augšminētiem kustoņiem, ku-

ri arī lūko dabūt ziedu. Kad nee-

sot no riņķa pilnīgi apsargāts, tad

cilvēku tūlīt minētie kustoņi no-

mokot. Tiklīdz kā zieds pilnīgi iz-

plaucis, tad tūlīt jānoraujot, šādus

vārdus runājot: „Es visu vēlos".

P. Iklavs, Zaļenieki.

11536. Dabūto papardes ziedu

vajaga glabāt zem kājas, vislabāk

aiz ādas. Kam tāds zieds, tas visu

zina, kur tik kāds notikums, kur

atrodas pazudusī lieta, v. t. t.

F. Brīvzemnieks.

11537. Ja grib visu zināt, kas

pasaulē notiek, Jāņu naktī jāsargā
papardes zieds, kad tas pusnaktī
uzzied, tas jānorauj, ar nazi jāie-

griež rokā un rētā jāieliek zieds,

pēc kam vaina jāaizdziedē; tad vi-

su mūžu zinās, kas pasaulē notiek.

A. Šķērē, Brukna.

11538. Viens drošsirdīgs zaldāts,

kur paparde zied, un apņēmies to

iegūt. Naktī viņš gājis turp, nostā-

jies zināmā vietā un, krustu mez-

dams, lasījis dziesmu grāmatā. Nu

nākuši visādi spoki un gribējuši

viņu aizbaidīt, rādījušies kā plē-

sīgi zvēri un čūskas tam vēlušās

kamoliem virsū, bet zaldāts nav bi-

jies, jo zinājis, ka tie viņam neko

nevar darīt.

Mājas Viesis, 1891, 25.

11539. Jāņu naktī jāiet skatī-

ties kā paparde zied: kas to redzē-

jis, tas atrod apslēptu mantu.

J. Jurjāns, Jaungulbene.

11540. Jāņa naktī jāiet uz mežu,

kur daudz papardes, tad papardes
ziedot zelta ziediņiem, ziediņi jā-

noplūc un vienmēr jānēsā līdz, kur

vien iet, tad nekāda nelaime neno-

tiks.
J. Jurjāns, Jaungulbene.

11541. Jāņu naktī 12-os vajaga
iet uz mežu un atrast papardes

ziedu, tad atradējs laimīgs, un pie-

pildīsies viss, ko viņš vēlēsies.

K. Corbiks, Jelgava.

<j 11542. Ja Jāņu nakti redz pa-

pardes ziedu, bet to nenorauj, tad

tam tai gadā jāmirst.
A. Mūrniece, Cēsis
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11543. Jāņu vakarā saulei rie-

tot jāizrauj paparde un sakne jā-

pārgriež šķērsām pušu, kāds burts

tur iekšā salasāms, ar tādu sākas

nākošā vīra vārds. [Sal. jauns-
gads.]

A. Skreija, Talsi.

11544. Jāņu naktī jāizrauj pa-

pardes sakne un jāpārgriež gare-

niski. Kā vārds tur stāv rakstīts,

tas būs nākošais brūtgāns.
V. Līce, Līgatne.

o 11545. Jāņa dienas rītā jāno-

griež papardes kāts pie pašas pa-

matnes, uz nogriezuma būs re-

dzams kāds burts, ar to burtu sāk-

sies nākamā vīra vai sievas vārds.

L. Vīksne, Talsi.

11546. Jāņa naktī jāizrauj pa-

parde ar visu sakni un jānogriež
saknes galiņš, tur varēs redzēt nā-

kamā vīra vai sievas vārdu.

M. Neimane, Talsi.

11547. Jāņa naktī jāizrauj pa-

parde, jāpārgriež papardes sakne

garām pušu. Kā vārds saknē ie-

rakstīts, tas būs nākošais brūtgāns
vai brūte.

Audzis, Krimulda.

V. Jāņa dienas sakars

ar apraktu naudu.

11548. Zemē ierakta nauda Jā-

ņa naktī kaltējoties.
D. Ozoliņš, Jaunroze.

11549. Jāņa naktī varot redzēt

naudu kaltējamies.
J. Nīders, Alūksne

11550. Dažu reizi redzot Jāņu
naktī mazu uguntiņu degam kā

mazu liesmiņu. Šādās reizēs velns

kaltējot naudu ar bērza lapām.
F. Kraujš, Jaunroze.

11551. Jāņa dienā parādoties
maldu uguntiņa, kas esot nauda,

kas nākot no zemes apakšas kaltē-

ties.

B. Eriņa, Latgale.

11552. Jāņa nakti jāiet skatīties,

kur nauda kaltējas.

J. Jurjāns, Jaungulbene.

11553. Jāņa naktī arī nauda

kaltējoties, degdama tāpat kā

uguns liesma. Kad pie tās pieejot
tāds cilvēks, kam tā neesot novēlē-

ta, tad uguns nodziestot.

J. Anitens, Jaunlaicene.

11554. Ja Jāņa dienas pusdie-
nā vai pusnaktī redz kur naudu

kaltējamies, tad vajadzīgs uzmest

no kreisās kājas kaut ko virsū un

tā uguntiņu apslāpēt, tad tās vietā

paliekot naudas čupiņa zemē.

F. Kraujš, Jaunroze.

11555. Kad Jāņa dienas rītā,

pusdienā vai pusnaktī redz kur

naudas uguntiņu, tad vajaga iet

droši klāt un uzmest ko virsū. Ja

uzmet cepuri, tad nauda ir sešas

pēdas dziļi, bet ja uzmet kurpes
vai pastalas, tad tikai pēdu.

P. Tortus, Jaunlaicene.

11556. Veci ļaudis stāsta daudz

nostāstu par šādām uguntiņām. Ja

kādam gadījies no uguntiņas uz-

likt ogles uz pīpes, vai uzbērt pel-

nus virsū, vai svārku stūri piebērt

ar ugunskura lietām, tad tās visas

pārvēršoties par naudu.

D. Ozoliņš, Jaunroze.
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11557. Jāņa dienas naktī nau-

das sargi salasās pirtī apspriesties

par naudas glabāšanu, un tur viņi

arī peras. Ja grib noklausīties un

izzināt, kur nauda noglabāta, tad

vajaga apmaukt aramās sakas ap

kaklu, uzkāpt uz pirtsaugšas un

klausīties.

A. Garijone, Domopole.

11558. Jāņu naktī ap pusnakti

jābrien pa ūdeni, tad rītā būs

nauda pastalās.

M. Valtere, Jelgavas Kaln-

muiža. R. Bērziņš, Džūkste.

11559. Jāņa naktī ap pusnakti

jābrien pa ūdeni, tad atradīs nau-

du pastalās.
D. Ozoliņš, Jaunroze.

11560. Jāņa vakarā jāsalasa vī-

botņu ziedi, jāiesien kabatas laka-

tiņā un naktī jābrien pa ūdeni vai

rasu, tad tie ziedi pārvēršas zeltā

vai sudrabā.

B. Riekstiņš, „Atpūta", 1932,

17. VI, 22.

11561. Jāņa naktī nevajagot iet

gulēt, bet ar vīžu pārām apkārt
staigāt līdz gaismai. Jāņa naktī

nauda allaž mēdzot kaltēties, un

kur nauda kaltējoties, tur esot

liesmiņa ieraugāma, tad vajagot
klusi un ātri pieiet, kamēr liesmi-

ņa neizdziest, un uzmest vīžu pāru,

jo tad nauda dziļāk zemē nelienot,

kā vienīgi pēdas platumā. Kad nu

vīžu pārs uzmests, tad rītā jāiet un

nauda jāizrok.
Mājas Viesis, 18&3, 7.

VI. Jāņa dienas sakars

ar labību.

11562. Jāņu vakarā pušķo lau-

kus: kāpostos sprauž liepu zaru,

lai mīksti kāposti izaug, rudzos

ozolzaru, lai cieti graudi, pīlādzi
pie vārtiem, lai sātāns netiek iek-

šā, mežrozes pie kūts, lai raganas

netiek govis slaukt.
A. Skreija, Talsi.

11563. Daudz māņticīgi ļaudis
Vidzemē un Kurzemē iesprauž
Jāņos vasarāja tīrumos kuplus za-

rus, jo bagātus augļus gaidīdami.
K. Šilings, 1832. g., Tirza.

11564. Vai Jāņos sprausti kupli
zari dos druvām, dārziem auglību?

1809. g., Vidz. dziesmu gr.,
379, 4.

11565. Jāņa vakarā tīrumos jā-

sprauž meijas. Tad aug kupla la-

bība.

J. Avotiņš, Vestiena.

11566. Jāņu vakarā vajagot lau-

kus meijot ar pīlādzes zariem, tad

skauģi neko nevarot padarīt.
F. Pārups, Zante.

11567. Labībā lika ozola kroni,

uzspraustu mietā galā, vai arī ie-

sprauda sērmūkša koku.

D. Ozoliņš, Jaunroze.

11568. Jāņu rītā priekš saules

saimniekam vajaga laukus apstai-

gāt melnās drēbēs, lai aug laba la-

bība.

K. Lielozols, Nīca.

11569. Jāņa naktī vajaga kai-

lam apskriet laukus, tad labāk

aug.
E. Žalutka, Panemune.

11570. Jāņu naktī saimniekam

un saimniecei jāapstaigā lauki, lai

labība neaplīkst.
J. A. Jansons, Rīga.

11571. Jāņu vakarā appušķo
laukus un pļavas, lai augtu laba

labība un liela zāle.

Austrums, 1889. J. Ceplenieks,

Māņticība.
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11572. Jāņa dienā vajaga vār-

tus pušķot, lai izdodas laba un

kupla labība.

J. Anitens, Jaunlaicene.

11573. Jāņa vakarā jāstaigā pa

pupu lauku un jāsukā mati, jo tad

aug garas pupas.

K. Corbiks, Annenieki.

11574. Jāņa vakarā sprauda kā-

postu dārzos- un labības tīrumos

ozolu zarus, lai aug laba labība.

K. Kajļa. Jaunlaicene.

11575. Kāpostu dārzos sprauda
bērza meijas, lai augtu kāpostu

galviņas labi cietas kā bērza koki.

V. Strautiņš, Taurupe.

11576. Lija lietus Jāņa dienu,

Lija Jāņa vakariņu; Nu bij miežu

sējējam Rokā nest cepurīti.
D. Balodis, Kandava. LD 33158.

11577. Jāņa vakarā iet dziedā-

dami gar laukiem, un kāda labība

tur aug, tādu dziesmu dzied.

J. K. Dambergs, Ēdole.

11578. Jāņa dienā jālīgo, tad

aug tīri rudzi bez lāčauzām un ga-

ri lini.

P. Zeltiņa, Ikšķile.

11579. Kad Jāņu nakti staigā

gar liniem, tad ir gari lini; tas tā-

pat ir, kad par vastlāvi iet ciemā,

tad ar' aug gari lini.

J. Treimans, Bērze.

11580. Ja Jāņa nakti krustis

pārlec rudzu vārpas, tad rudzu

pļāvējiem pļaujot rokas sāp.

K. Jansons, Pilda.

11581. Kas Jāņa nakti kopojas,
tam labība sagāžas veldē.

K. Jansons, Plāņi.

11582. Kas gulēja Jāņu nakti,
Tas uz labu negulēja, Tam veldē

mieži, rudzi, Veldē paša līgaviņa.
Alaunu Reinis, Paltmale.

LD 33189.

11583. Kas Jāņu nakti guļ, tam

labība krīt veldē.

Z. Prauliņš, Aumeisteri. A.

L.-Puškaitis. P. Zeltiņa, Ikšķi-
le. K. Corbiks, Tukums. E.

Zubeckaja, Rīga. M. Sikle, Nī-

ca. A. Buša, Vijciems. J. A.

Jansons, Olaine.

11584. Kas Jāņa nakti guļ, tam

rudzi sakrīt veldē.

M. Āboliņa, Aumeisteri. K.

Jurjane, Penkule.

11585. Ja saimnieks Jāņu nakti

guļ, tad togad rudzi metīsies veldē.

V. Saulīte, Mālpils.

11586. Jāņa naktī neesot brīvu

vīriešiem ar sievietēm kopā gulēt,

jo tad lini krītot veldē.

K. Jaunzemis, Koknese.

11587. Tie, kuri negrib, ka lini

krīt veldrē, lai Jāņu nakti neguļ.

P. Iklavs, Grienvaldes Zaļenieki.

11588. Jāņa diena nedrīkst gu-

lēt, citādi labība krīt veldē.

Audzis, Valmiera un Krimulda.

11589. Ja zāļu naktī guļ, tad tī-

rumos labība sakrīt veldrē.

K. Lindbergs, Jelgava.

11590. Jāņu nakti nedrīkst gu-

lēt, lai labība nekristu veldrē.

M. Koškina, Elēja.

11591. Cik tālu spīd liesmas no

Jāņu ugunīm, tik tālu visi lauki

paliekot auglīgi un labība to gadu
labi izdodoties.

D. Ozoliņš, Jaunroze.



712 Jāņa diena

11592. Jāņa dienas naktī vajaga

noģērbties plikam, aiziet uz ru-

dzu lauku un trīsdeviņas vārpas

aizlauzt no dienvidiem uz ziemeļa

pusi. Laužot var saimniekam no-

vēlēt visādu nelaimi, sev atkal var

prasīt kādu daļu no saimnieka* ru-

dziem. Kad rudzus nopļauj, tad

viss notiek, kas novēlēts. Kad ru-

dzu lauzējs iet pie saimnieka pirkt
drusku rudzu, tad vēlāku visa no-

vēlētā daļa pāriet pie lauzēja. [Sal.
rudzi.]

A. Gari-Jone, Domopole.

11593. Ja Jāņa dienā sasien tī-

rumā rudzus, tad pļāvēju vai tās

maizes ēdēju lauza sāpes.

B. Riekstiņš, „Atpūta", 1932,
17. VI, 22.

° 11594. Ja sienu pļaun priekš Jā-

ņa dienas, tad siens kalstot stipri
saraunas. Ja pļaun pēc Jāņa die-

nas, tad siena tiek daudz un viņš
vair neraunas.

H. Skujiņš, Smiltene.

q 11595. Rāceņi jāsēj tai diena

priekš Jāņa dienas, tad viņi labi

aug.
P. S., Rauna. I. Jurģe, Jaun-

roze.

VII. Jāņa dienas sakars

ar lopiem.

11596. Līdz Jāņa dienai saimi-

nieces nepļauj lopiem zāli ar iz-

kapti, bet plūc ar rokām vien, lai

pienu ar izkapti nenogriež.
K. Šilings, 1832. g., Tirza.

11597. Ja priekš Jāņiem neplūc
sēku ar rokām, tad govīm zūdot

piens.
Latv. Avīzes, 1824, 32.

11598. Ja priekš Jāņiem sēku

ar rokām neplūc, tad govīm zūdot

piens. Pēc Jāņiem zāli var ar iz-

kapti pļaut.
Latv. Avīzes, 1824, 32.

11599. Priekš Jāņiem nevajaga
dot govīm ar izkapti pļautu zāli,
lai govis piena nenoraun.

K. Jansons, Plāņi.

11600. Kad priekš Jāņa dienas

lopiem zāles ar izkapti pļaunot,
tad tās dodot daudz piena.

Dambenieks, Rīga.

11601. Jāņa māti apveltī ar rai-

biem puķu vaiņagiem, lai telītes

būtu raibas kā puķes.

M. Freiberga, Talsi.

11602. Jāņos govis vajaga ap-

līgot, lai ir labs sviests.

K. Corbiks, Līvbērze.

11603. Jāņa dienas vaiņagi jā-

nes uz siena šķūni, tad govis dod

tauku pienu.
L. Reiteris, Lubāna.

11604. Jāņa dienas vaiņagi tiek

pakārti priekšistabā, viņi nozīmē

laimi un labklājību; vēlāk Jāņa
zāles tiek kaltētas un dotas govīm,

jo tās veicinot teļu vairošanos.

J. Kols, Ostseeprovinzen,
11, 1841, 26.

11605. Ja Jāņu dienu govij pa-

liek kušķītis zāļu mutē, tad nāko-

šā gadā viņai piedzimstot telīte un

dodot daudz piena.
A. Suta, Lazdona.

11606. Kurām govīm Jāņu vaka-

rā mājās nākot mutē zāles, tām

būs telītes.
V. Rūnika, Skujene.
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11607. Lai govis dotu daudz pie-
na, tad Jāņu rītā jāiet ar govs sai-

ti pa rasu.

R. Vitiņa, Tukums.

11608. Jāņa dienā dzen sievas

visus savus lopus: govis, aitas, cū-

kas uz kopu ganību. Tur iztaisa

zemē caurumu, kur tad ieliek olu,

karašas, alu. Nu uzkur tur uguni
un tura maltīti. Tas esot lopiem
par labu. [Sal. Vasaras svētki.]

A. Bīlenšteina rokraksts, Lubāna.

11609. Jāņu nakti nekad neva-

jaga pirmajam dzīt lopus ganos,

jo tad raganas noburot govis un

tās paliekot klibas.

K. Corbiks, Līvbērze.

11610. Pa Jāņu nakti govis jātur

mājā kūtī un jāsargā, lai tām ra-

ganas nekaitētu.

A. Bīlenšteina rokraksts.

11611. No rīta priekš saules

lēkšanas vajaga arī Jāņu rītu smelt

rasu no zāles, ar to govīm mazgāt

muguru; tad govis dodot daudz

piena.
P. Iklavs, Grienvaldes Zaļenieki.

11612. Juoņu naktī vajag nūsa-

vilkt plvkam, apsaplēst ar boltu

pologu, pajemt tukšu slauktivi, īt

pa cytu ganībom un traukt rosu

slauktivē, tod tuos gūs, kūris go-

nuos tvmuos ganeibuos, pavysam

moz dūd pīna, bet staiguotuoja gūs
dūd daudzi pīna.

A. Garijone, Domopole.

11613. Lai pienu padarītu vāju,
tad Jāņu rītā, itin agri, kad lopi
tiek dzīti laukā, jāiet pa viņu pē-
dām ar slauktuvi uz rokas un jā-
saka: „Tev tā sūkal', man tas krē-

jums! Tev tā sūkal', man tas krē-

jums!'
J. Miljons, st. Birze.

11614. Lai byutu ūtra saimnīka

gūvu svīsts, tad juoīt Juoņu reitā

ar slauktivi apkārt pa rūbežu, ga-

nības molu, juonej svīsts un juo-

soka, grīžot svīstu uz sovu pusi:
„Tev sulas, man svīsts!"

C. Apšenieks, Bērzpils.

11615. Lai byutu pīna daudz,
tad Juoņu nakti juoizslauc ūtra

saiminīka guovis.
C. Apšenieks, Bērzpils.

11616. Jāņu rītā govis nevarot

laist laukā, kamēr rasa nav nobi-

rusi; tad govis vairs nedodot

piena.
P. Iklavs, Grienvaldes Zaļenieki.

11617. Jāņu vakarā vecenes, ku-

rām ir sakari ar ļauniem gariem,
staigājot pa kaimiņu laukiem,

plūkdamas zāli, ar nolūku atņemt
kaimiņu govīm pienu. Jāņu nakti

laidaros šīs vecenes esot ieradušās

suņu izskatā un zīdušas pienu.

Skolotāji, Rīga.

11618. Jāņa rīta nevajag slaukt

govis, tad pēc tam ir trekns piens.
L. Ērģelniece, Ķemeri.

11619. Jāņa diena piens jāēd ar

lemesi, lai govis piena nenoraun.

K. Jansons, Plāņi.

11620. Jāņa dienas rītā piena
kāstuvis jāsaslapina ar rasu, tad

govis dos daudz piena.
K. Priknis, Asūne.

11621. Jāņa naktī saimniecei

jāiziet 9 māju robežas, uz kuru

ežām jāsamērcē rasā kreisās kājas

auts, kas vēl priekš saules lēkša-

nas jāizmazgā savā krējuma ķēr-
nē, lai būtu biezs krējums. [Sal.

āboliņš, govs.]
K. Jansons, Plāņi.
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11622. Jāņa vakarā lauž lapu

žagarus, saulei noejot sien deviņi
zari slotā, saulei lecot staigā pa

kaimiņu ganībām, slauka rasu ar

slotiņu piena slaucenē un dod go-

vīm dzērienā, runājot šos piena
vārdus: „Ai Dieviņ, mīļā Māra, sēd'

manā laidarā! Trīs upītes ietecēja

manās govu nāstiņās, vien' no jū-

ras, vien' no Ventas, treš' no ma-

niem kaimiņiem. No radziņiem pu-

piņos, no pupiņiem manā slauce-

nē: baltu pienu, biezu krējumu,
dzeltānu sviestu dod (jāmin lopu
spalva)!"

F. Brīvzemnieks, IV, 460.

11623. Vasarā starp jauniem un

veciem Jāņiem jāiet uz mežu, jā-
nolauž pīlādzis un jāatvelk ač-

gārni uz māju, jāaizliek aiz spāres.

Ja gadās tad lopiem lietuvēns

(sviedrošana), tad no pīlādža ņem 3

sprunguļus, apņem ar katru lopam
9 reizes apkārt un tad uzliek pir-

mo uz ragie"m, otru uz krustiem un

trešo uz muguru.
S. Spriņģe, Budberga.

11624. Jāņu dienas svētkiem

beidzoties, kaisa, govīm no ganiem
uz māju nākot, uz ceļa Jāņu zāles.

A. Bīlenšteina rokraksts, Lubāna.

11625. Ja govīm dod Jāņu vai-

ņagu zāles, tad viņas dod vairāk

un treknāku pienu.
A. Bīlenšteina rokraksts, Kazdanga.

11626. Priekš Jāņa dienas va-

jagot salasīt visādas puķītes un no

tām sapīt vaiņagus, ik kurai govij

pa vaiņagam. Kad govis ziemā nāk

slaucamas, tad jādod katrai pa vai-

ņagam apēst; tad viņas dodot

daudz piena.
M. Jurģe, Jaunroze. J. Eni-

ķis, Jaunlaicene.

11627. Jāņu nakti meitām jāla-

sa Jāņu zāles un jāēdina ar viņām

jaunpiena govis, tad esot daudz

piena.
K. Lielozols, Nīca.

11628. Ja Jāņu zāles dod ziemu

govīm, kad tās tiek slaucamas, tad

govis dos daudz piena.
H. Dravniece, Alūksne.

11629. Jāņu vaiņagu zāles uz-

glabā un dod vēlāku govīm, kad

tās teļus atnesušas. Zāles tikušas

uzvārītas ar iesala miltiem. Pēdē-

jā laikā vaiņagu vietā ņem Zāļu
dienā pļautu zāli.

A. Bīlenšteina rokraksts, Jaunauce.

11630. Jāņu vaiņagu zāles tiek

arī govīm dotas pret asinssērgu.

A. Bīlenšteina rokraksts, Jaunauce.

11631. Jāņa vakarā iedur govju

kūts jumtā būceņu vices, lai govis
labi izdotos.

J. K. Dambergs, Ēdole.

11632. Jāņu dienas kroņi jādod

govīm, kad telītes atrodas.

E. Lacis, Tirza.

11633. Jāņa dienas vaiņagi jā-
dod ziemā govīm, lai pienam bū-

tu biezs krējums.
K. Jansons, Plāņi.

11634. Lai govis daudz piena

dotu, tad Jāņa dienā govīm jāvij

ap ragiem kroņi.
P. Krievs, Lubāna.

11635. Jāņu dienā govīm jāliek

vaiņagi uz ragiem, tad dos treknu

pienu.
G. Stankeviča, Dzelzava.
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11636. Jāņu dienā vajag izpuš-
ķot laidaru, tad govīm būs daudz

un trekns piens.

J. Kasparovics, Skrunda.

11637. Ja Jāņa vakarā gani ne-

appuško govis, tad viņas pārējā
vasaras daļā nedod pienu.

H. Vieglais, Vecpiebalga.

11638. Jāņa dienā salasīti, izkal-

tēti un uzglabāti ziedi un zāles no-

derēja atnākušās gosniņas vārīga-

jām iekšām. Zāles tapa uzplucinā-
tas ar siltu ūdeni, un, saujiņu mil-

tu pieliekot, padarītas par spēcīgu
un garšīgu dzērienu.

Latviešu Avīzes, 1890, 25.

11639. Kad Jāņa sestdienas va-

karā uz piena tolenīšiem uzliek

liepu lapas, tad govīm tai gadā ir

arvien mīksti pupi.
A. Ozoliņa, Smiltene.

11640. Jāņa nakti jāiet ar ai-

tām pieguļā, lai aitas mazgājas ra-

sā, tad viņām aug balta vilna.

E. Gaile, Trikāta un Rūjiena.

11641. Jāņu nakti vajaga dzīt

ganos aitas, tad būs balta vilna.

J. Atteka, Nīca.

11642. Zaļu naktī aitas jādzen

ganos, lai tām būtu balta vilna.

L. Lupiķis, Dzelzava.

11643. Kod zemnīks grib, kab

juo aitvs vai vuškvs dūtu jam lobu

vvlnu, tod kū jam vajag dareit?

Uz Juoņa dīnys agri da pacelšo-

nys saulis vajag vysus vuškus iz-

mozguot ar rosu, tūlaik vvlna

byus poša lobuokai ni pi kura

zemnīka nav.

V. Podis, Rēzekne.

11644. Ja Jāņu dienā neviena

mājlopa vai putna nekauj, tad ta-

nī gadā no mājlopiem kāds nobei-

dzas.
A. Zvejniece, Piebalga.

11645. Ja katru gadu kauj uz

Jāņiem tekuli un vienu gadu ne-

nokauj, tad viens no tekuļiem
nobeidzas.

J. Fleišers, Skrunda.

11646. Kā Ziemas svētkos, tā

arī Jāņos lopi pusnaktī runājot

par cilvēku likteni. Tie esot lopu
laiki, kur viņiem jādod svētku ba-

rība.

A. Bīlenšteina rokraksts, Zvarde.

VIII. Jāņa dienas sakars

ar zirgiem.

11647. Jāņa vakarā iedur staļļa

jumtā bērza un ozola vices, lai

zirgi labi izdotos.

J. K. Dambergs, Ēdole.

11648. Jāņa vakarā Jāņu bērni

apveltī Jāņu tēvu ar ozola vaiņa-

giem, lai aug viņam zirgi stipri kā

ozoli.
M. Freiberga, Talsi.

11649. Jāņa nakti zirgus neva-

jaga zālē likt. [Sal. Jurģa diena.]
K. Jansons, Plāņi.

11650. Jāņa diena zirgus liek

stallī un baro ar sēku.

A. Bīlenšteina rokraksts, Zemīte.

11651. Jāņu naktī zirgus nelaiž

ganībās (pieguļā) tāpēc, ka pa ga-

nībām vazājoties ļauni gari.

RKr. 6. Bērzaune, Ērgļi un citur.

11652. Jāņa naktī nelaida zir-

gu pieguļā, tāpēc ka tad pa ganī-

bām vazājušies ļauni gari un nela-

bi cilvēki.

Ziģenots, Ērgļi. Austrums.
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11653. Jāņu nakti zirgus nelaida

ganībās, bet baroja kūtīs.

J. Bēdulis, Rundāle.

11654. Jāņu nakti zirgus nevar

laist pieguļā, tad tie ātri gurst.

V. Saulīte, Mālpils.

11655. Jāņu naktī zirgus nevar

laist pieguļā, tad tiem piemetas
kāds sliktums.

M. Brīdaka, Jaunroze.

11656. Lai vilki nenokostu zir-

gus, tad tie Jāņu naktī nav jādzen

pieguļā.
P. Krievs, Lubāna.

11657. Jāņu nakti nedrīkst zir-

gus pieguļā laist, tad vilks kume-

ļus apēd.
E. Laime, Tirza.

11658. Jāņa naktī jādzen zirgi

pieguļā, tad redz saulīti rotāja-
mies.

A. Nenners, Brukna.

11659. Kas grib izsargāties no

burvjiem, Jāņu naktī pīlādža nūja
nu jāaizbāž istabā vai stallī aiz

griestiem; caur to nevien atbaida

pesteļus, bet tos var izdevīgā brī-

dī ar to pat nosist.

Austrums, 1889. J. Ceplenieks,

Māņticība.

11660. Kad Jāņa nakti zirgus at-

stājot ganībās, tad ar tiem jājot
lietuvēni un raganas.

J. Bēdulis, Rundāle.

11661. Jāņa dienā vajagot zirgu
ar olām dzirdīt, tad tiekot stipri un

apaļi.
P. Tortus, Jaunlaicene.

11662. Jāņu naktī nedrīkst ku-

rināt pirti, lai zirgi nesvīstu.

J. A. Jansons, Piņķi.

11663. Kod puiss apvilks uz Jā-

ņa dīnys sīvītis lvndraku, tod itei

pīzīmēj, ka tū puisi vysod kūss

zyrgs.
V. Podis, Rēzekne.

IX. Jāņa dienas sakars

ar bitēm.

11664. Bitēm Jāņa diena jāliek
ozola vaiņags.

O. Darbiņš, Birži.

\ 11665. Jāņu vakarā jāliek uz

bišu stropiem (aveļiem) brūnā dā-

boliņa vaiņagi, lai arī bites var lī-

got.
RKr. 6. Taurkalns.

X. Jāņa dienas sakars

ar mušām, dundu-

riem un odiem.

11666. Jāņu dienā no rīta priekš
saulītes vajagot govu kūtij griestus

noslaucīt, tad kūtī mušas neesot.

E. Abole, Vijciems.

11667. Jāņa sestdienā pīleņu za-

riem izsprauž kūti un arī govis sa-

dzen ar pīleņu zariem, lai mušas

aizietu projām.
K. Pavasare, Mujāni.

11668. Jāņa vakarā nogriezti

sērmūkšļa zari, ja tos aizbāž aiz

istabas sijas, pasargā māju no vi-

sādiem kukaiņiem: ēdējiem un cir-

tējiem.
A. Bīlenšiteina rokraksts, Gramzda.

11669. Jāņu vakarā labībā va-

jaga iedurt pīleģi, lai kukaiņi
neizcērt.

J. Fleišers, Skrunda.
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11670. Ja priekš Jāņa dienas

iznīcina vienu dunduru, tad rodas

simts vietā; bet ja pēc Jāņa dienas

vienu iznīcina, tad simts iznīkst.

V. Zvaigznīte, Zeltiņi.

11671. Ja priekš Jāņu dienas

nosit vienu aklo dunduru, tad tā

vietā rodas desmit citu.

J. Laimiņš, Druviena.

11672. Jāņu nakti nevajag gu-
lēt, lai odi nekož.

A. Bumanis, Pampāļi.

11673. Kad priekš Jāņa dienas

nosit odu, ta desmit odu tai vietā

rodas.

M. Āboliņa, Aumeisteri.

11674. Ja līdz Jāņiem nosit odu,

tad tā vietā tūlīt rodas desmit jau-
ni, bet ja pēc Jāņiem nosit, tad

desmit odu uzreiz mirst.

A. Zālīte, Bērzpils.

11675. Jāņos jālec pari uguns-
kuram, lai odi nekostu.

M. Greize, Dole.

11676. Jāņa diena jālec pari

ugunskuram, tad vasaru neēd odi.

C. Ķelle, Janišķi, Lietuva.

XI. Jāņu dienas sakars

ar vilku, raganām un

buršanu.

11677. Pa Jāņu nakti varot da-

būt velnu redzēt, ja pliks stāvot

vārtu starpā.

R. Bērziņš, Lieliecava un Džūkste.

11678. Kad saimnieki un saim-

nieces Jāņu nakti iet linus sar-

gāt, tad velns tos nenoguļ un tai

gadā ir labi lini.

J. Cinovskis, Snēpele.

11679. Jāņu nakti ap pīkst. 12

jānes uz linu lauku puceņu ziedi:

tad velns neiet linus nobradāt un

to gadu izdodas labi lini.

J. Cinovskis, Snēpele.

11680. Jāņa dienā dažs burvis

gājis ap trijdeviņu saimnieku lau-

kiem apkārt, skauzdams.

P. Tortus, Jaunlaicene.

11681. Jāņu nakti saimnieks uz-

mauc sev kaklā zirga sakas, loku,

grožus, iet pa otra saimnieka tīru-

mu un met tur olu vanckarus, ja

grib otru noburt.

K. Jansons, Plāņi.

11682. Jāņu vakarā kalpones iet

uz pļavām, slauka kāstuves pa ra-

su un teic: ~Puse piena man, pu-

se piena man", tad saimniecēm

govs dod pusi piena un atlikušo

kalponēm.
J. Rupjais, Asūne.

11683. Ja viena saimniece grib,
lai otrai saimniecei nebūtu daudz

piena, tad viņa Jāņu vakarā iet ar

dvieli govis slaukt un paņem arī

spaini līdz. Ja kūts nav vaļā, viņa
stāv pie durvīm un slauc to dvieli.

A. Kāposts, Panemune.

11684. Otra lopiem pienu var

atburt, ja Jāņu rītā iet pa ganu ce-

ļu, vico ar rīksti un skaita:

„Sviests, krējums manā ķērnē, vi-

ņu (kaimiņu) ķērnē sulas vien!"

A. Aizsils, Kalsnava.

11685. Jāņu rītā piena raganas

skrej rasu traukdamas un saka:

„Viss uz mani, viss uz mani!" Ja

kāds to dzird, tad lai saka: „Man

kaut pusīti!" Tad arī tam piena
netrūks.

A. Zālīte, Bērzpils.
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11686. Kad grib, lai govs dotu

daudz piena, tad Jāņu dienā vaja-

dzīgs aiziet uz svešu kūti, paņemt

sauju mēslu, sadedzināt to smalki,

izsutināt un izmazgāt ar pelniem
visus stuļģus un slauktuves.

J. Rupjais, Asūne.

11687. Jāņu nakti raganas stai-

gā.
K. Lielozols, Nīca.

11688. Raganu turētāji Jāņa
naktī pašā pusnaktī ēdinājuši un

dzirdinājuši raganas ar labākiem

ēdieniem un dzērieniem.

P. Tortus, Jaunlaicene.

O 11689. Lielo piektdienu vajaga
iestādīt zirni; Jāņos paņemt zirņa
ziedu, piespraust to pie cepures

un ieiet baznīcā, tad var redzēt

raganu.
K. Corbiks, Līvbērze.

11690. Jāņos visvairāk gājuši

spīganos. Tādiem, kas ejot spīga-

nos, esot kāda ozolu runga. Līdz ar

šo tie ietinoties baltā palagā, tad

dvēsele izejot un lūkojot iegūt
svētību no piena un sviesta. Ja

kāds šo miesu bez dvēseles apgrie-
žot tā, ka galva atronas tur, kur

bija kājas, tad tam jāpaliek miru-

šam, jo tad dvēsele vairs nezinot

ieiet. Spīganos ejot vairāk sievie-

tes, tā kā viesuļos vairāk vīrieši.

P. Velmē, Rūjiena.

11691. Jāņa nakts ir raganu

nakts. Tad tās pulkstens divpad-
smitos skrienot burdamas pa kai-

miņu sētām, laukiem un ganībām.

G. Pols, Baldone.

11692. Jāņu rīts ir raganu bu-

ramais laiks; tad tās skrienot ap-
kārt pa mājām un ganībām, bur-

damas lopus un cilvēkus.

G. Pols, Bauska.

11693. Jāņa rītā ejot raganas

ar slaucenēm un slotu, rasu slaucī-

damas, caur ko govīm atraujot

pienu.
J. Bēdulis, Rundāle.

11694. Jāņadienas vakarā saim-

nieks sēž pagalmā, lai nenāk ra-

ganas un nedara kādu ļaunumu

viņa lopiem, bet ja kāds nāk, tad

viņš to uzskata par burvi un sit

nost.

A. Sprudžs, Varakļāni.

11695. Jāņu vakarā nogriež trīs

būceņa un trīs ozola zarus, ko Mi-

ķēļu vakarā, lopus stallī liekot, ie-

liek saites vietā un tur tura līdz

pavasarim. Lopus ārā laižot, šos

zarus noliek apakš sliekšņa un trīs

reiz pārdzen lopus pāri, lai laumas

netop klātu.
J. K. Dambergs, Ēdole.

11696. Jāņu vakarā zem kūts

sliekšņa vajaga pabāzt izkapti, tad

raganas netiek kūtī.

V. Runika, Skujene.

11697. Zāļu dienas vakarā liek

govu kūts priekšā pret durvīm uz

jumta dadzi un paslieksnē izkapti

augšupēdu, lai raganas kūtī neejot.

Raudaviete, Bērzaune.

11698. Jāņu vakarā, kad visi lo-

pi apkopti, vajaga saraut nātresun

salikt tās laidara vārtos katrā pusē

krustiem, tāpat laidara vidū un

pie durvju sliekšņa, tad raganas

nevar tikt kūtī un izslaukt govis,

un visu gadu būs daudz piena.

K. Corbiks, Līvbērze.

11699. Jāņa dienas vakarā vār-

ti jāapsprauda ar smalkajām nāt-

rēm, lai raganas un burvji, nakti

nākdami, sadzeltos un nevarētu

apburt pienu.
P. Broks, Varakļāni.
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11700. Jāņa dienā mājas māte

liek nātras uz logiem un sliek-

šņiem, lai raganas pakaļas sade-

dzinātu.

L. Grīsle, Jaunlaicene.

11701. Jāņu vakarā vajaga kai-

sīt sīkas nātres pie kūts durvīm,

lai raganas netiek iekšā.

K. Corbiks, Berzmuiža.

11702. Lai aizsargātu lopus no

raganām, Jāņu naktī kūts durvis

jānosprauž ar nātrēm.

K. Corbiks, Mūrmuiža.

11703. Jāņu vakarā laidars jā-
izkaisa ar nātrām, lai raganas no-

duras.

K. Corbiks, Jelgava.

11704. Jāņa naktī laidara vārti

jāsprauž ar ērkšķiem un nātrēm,

tad raganas un burvji nespēj tikt

pie lopiem.
Alksnis

- Zundulis, Naudīte.

K. Corbiks, Jelgava.

11705. Ja Jāņu naktī pie kūts

durvīm piesprauž ērkšķu zariņu,
tad raganas netiek kūtī iekšā.

V. Holcmane, Vandzene.

11706. Jāņu naktī raganas skre-

jot apkārt ar basām kājām un kai-

lu galvu, kādēļ baidoties, ka nesa-

dur kājas un ka nenozeldina ro-

kas un ģīmi. Jāņu vakarā, kad lopi

bija sadzīti laidarā un apkopti, go-

vis izslauktas, tad aizcēla laidara

vārtus un aizsēja ar nātrām. Tā-

pat arī virs vārtiem un vārtu sta-

biem uzsprauda nātras. Visus lai-

dara celiņus nokaisīja ar dadžiem

un gužņām līdz pat laidara vār-

tiem. Tad raganas nevarēja tikt

pie lopiem laidarā un tos apburt,

īpaši govis.
J. Bēdulis, Rundāle.

11707. Jāņu nakti raganas un

burvji skraida apkārt. Lai no tiem

izsargātos, jāiesprauž dadzis vār-

tos.

A. Zālīte, Bērzpils.

11708. Jāņu vakarā pie kūts

sliekšņa jānoliek asie dadži, tad

raganas netiek kūtī.

Skrien, ragana, krustu šķērsu
Manā sētā neieskrien;

Mana seta dzelžiem kalta,
Adatām jumti jumti.

J. Avotiņš, Vestiena.

11709. Kad grib, lai raganas go-
vis nenoburtu, lai tās pienu nedod,

tad Jāņa vakarā vajaga iet uz me-

žu atrast asu dadzi, uz māju ejot

ne ar vienu nerunāt un aizbāzt da-

dzi kūtī aiz sijas.
J. Rupjais, Asūne.

11710. Jāņu naktī sprauž gar

kūtīm dadžus, adatas, ābeles

v. t. pr., tad raganas noduras. —

Appušķoju laidariņu ar ābeļu

zariņiem, Lai izbada Laumas acis,

Jāņu nakti staigājot.
R. Bērziņš, Džūkste.

11711. Pa Jāņiem kūts durvīs

jāsprauž kupls dadzis, lai raganas

noduras.

K. Corbiks, Jelgava. V. Ha-

zena, Nītaure.

11712. Jāņu vakarā zem kūts

sliekšņa vajaga pabāzt dadžus, tad

ragana kūtī netiek.

V. Runika, Skujene.

11713. Pa Jāņiem vajaga da-

džus nest mājā un piespraust pie

vārtiem, lai raganas netiek iekšā.

K. Kristape, Olaine.

11714. Jāņu naktī dadzis ir jā-
iemet laidarā, lai raganas uzduras.

K. Lielozols, Nīca. M. Rum-

pe, Tirza.
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11715. Par Jāņiem laidara dur-

vis ar dadžiem un nātrām jāap-

pušķo, lai raganas neieiet.

H. Šiliņa, Dobele.

11716. Jāņu vakarā jānes kūtī

nātras un dadži, lai raganas ne-

nāk un neslauc govis.

K. Corbiks, Ozoli.

11717. Jāņa naktī lopu kūtī jā-
nes dadži un sausi žagari, tad ra-

ganas ziemu govis neslaucot.

A. Dragone, Palsmane.

11718. Jāņu vakarā, kad iz-

slauc govis, spaiņa kante jāapkai-
sa ar nātrēm, lai raganas netiek

pie piena.

M. Veidenberga, Vecmokas.

11719. Ja gribējuši, lai govis la-

bi pienu dotu, lai pasargātu tās no

pienēžiem, tad kādam uz lizes bi-

jis jāapjāj ap kūti, istabu un pa-

galmu un pati lize jānoliek piena
kambarī. Tad jāizrauj kāds asais

dadzis un jāiesprauž kūts durvīs,

tad govīm būs miers no pienēžiem.
J. Jurjāns, Jaungulbene.

11720. Tīrumus pret raganām

un burvjiem nosargā, tos apsprau-

žot ar pīlādžu meijām.
B. Riekstiņš, „Atpūta", 1932,

17. VI, 22.

11721. Jāņu vakarā visas kūtis

vajaga apspraust ar pīlādžiem un

nātrēm, — lai raganas netiek iek-

šā.

K. Poga, Penkule.

11722. Jāņu vakarā pie kūts

durvīm sprauž nātras, dadžus un

pīlādžus, lai burvji netiek iekšā.

K. Corbiks, Valgunde.

11723. Jāņu vakarā pie visām

durvīm jāpiesprauž pa puceņu

(sērmūkšļu) zaram, lai ļauns gars

netiktu ēkā un neatnestu postu.

J. Cinovskis, Snēpele.

11724. Jāņa vakarā jānolauž
sērmūkšļam kāds zars pirms sau-

les rieta un jāienes istabā. Ja ne-

nolauž, tad raganas naktī nokož

sērmūkšļiem jaunās galotnes.

J. Avotiņš, Vestiena.

11725. Jāņu rīta raganas no-

griezušas ķērmūkšai zaru galiņus.

M. Navenickis, Zasa.

11726. Jāņa naktī raganas noko-

žot pīlāģiem galus.

P. Tortus, Jaunlaicene.

11727. Jāņa naktī raganas no-

laužot visiem pīlādžiem galotnes,
lai govīm varētu pienu zagt, jo

raganas varot aizdzīt tikai ar Jā-

ņa naktī grieztām pīlādžu galot-
nēm.

F. Heidene, Talsi.

11728. Jāņu vakarā vajag nest

pīlādžu koku mājās ačgārni pa

durvīm, lai raganas nenāk.

K. Kristape, Olaine.

11729. Pa Jāņiem burvis velk

ačgārni pīlādžu nūju un iet pa mā-

jām, dzert prasīdams; nedrīkst

dzert dot, tad būs slikti, jo burvis

var apburt.
L. Blimbergs, Baldone.

11730. Ja Jāņa vakarā pīlādzi

ačgārniski pa sētu vazā, tad ne-

nāk zagļi mājā.
A. Kundziņa, Talsi.

11731. Ja Jāņu vakarā sētu ap-

sprauda ar pīlāgiem, tad raganas

neko ļaunu nevar izdarīt.

N. Rudzīte, Nogale
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11732. Jāņa vakarā, kad pār-
dzen govis mājā, tad iedur sēr-

mūkšļa zarus zemē aiz vārtiem un

staļļa durvīm, lai raganas neno-

bur.

L. Žagata, Liepājas Krute.

11733. Jāņa vakarā kūtī jāno-
liek pīlādžu zari, tad govis nemo-

ca lietuvēns.

M. Auziņa, Rīga.

11734. Jāņa vakarā pie visiem

vārtiem un gultas galiem vajag
iespraust pīlēģus, lai nelabais ne-

ienāk.

A. Pilskalns. Skrunda.

11735. Kad Jāņu vakarā iz-

sprauž ar pīlādžu zariem kūts

griestus, tad lietuvēns nemoca lo-

pus.
J. Treimans, Bērze.

11736. Jāņu vakarā jāuzsprauž

uz visām kūts durvīm pīlādžu za-

ri, tad raganas un ļauni ļaudis ne-

var lopus apskaust.
R. Bērziņš, Džūkste.

11737. Jāņu naktī kūtī jāsprauž

pīlādžzari, lai raganas uzdurtos.

V. Saulīte, Mālpils.

11738. Lai raganas nevarētu go-

vis noburt, tad Jāņu vakarā uz

kūts durvīm jāsprauž Sērmūkšu

meijas.
V. Johansone, Liepa.

11739. Jāņa dienā liek pie kuts

durvīm sērmūkšļu meijas.

P. Š., Preiļi.

11740. Jāņu vakarā slēdzot kū-

ti, vajagot pārmest krustu, lai pa

nakti nenobur lopus.
L Upenieks, Skrunda.

11741. Jāņa vakarā iztaisa no

pīlādža koka krustiņu un to aiz-

bāž aiz griestiem, lai tas lopus pa-

sargātu no nelaimes.

Dambenieks, Rīga.

11742. Jāņa dienā kulti lopi ar

sērmūkša zariem pret vīvelēm.

Vēciņš, Jaunlaicene.

11743. Pret raganām visvairāk

jāsargā laidars un lopi, tāpēc go-
vis zāļu vakarā dzen jau laikus

mājā no ganībām. Kūts durvis aiz-

spiež ar apses mietu, pie tām no-

liek dadžus, nātres, kadiķus, guš-
nas v. c. dzeļošus stādus, dažos

gadījumos arī izkapti, ar zobiem

uz augšu. Uz durvīm uzvelk lietu-

vēna krustu, priekšā noliek ap-

gāztas ecēšas un pīlādža zarus.

B. Riekstiņš, „Atpūta", 1932,
17. VI, 22.

11744. Ļaudis tic, ka Jāņa naktī

raganas lien svešā kūtī, nocērp

aitas un izslauc govis. Un lai ra-

ganai aizsprostotu ceļu, tad vaka-

rā jāaizsien kūtīm durvis ar cēr-

mūkšas mizu, kuru ragana nevar

atsiet.

A. Smagars, Ludza.

11745. Jāņa naktī lopu laidars

jāappušķo ar pīlādžu zariem un

paeglēm, kas lai izbada raganai

Laumai acis, kura staigā govis

burdama.
P. Zeltiņa, Ikšķile.

11746. Jāņu vakarā jāsadedzina

raganu vēmekļi un pelni jāizkaisa

uz krustceļiem, tad skauģi un bū-

rēji nenāks tai mājā burt.

V. Līce, Līgatne
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11747. Ja Jāņa vakarā ieliek

padusē olu un tura līdz nākošiem

Jāņiem, tad no tās izšķiļas pūķis.

B. Riekstiņš, „Atpūta" 1932,

17. VI, 22.

11748. Juoņa dīnas vokorā uz

vuortim juolīk vāca veize, lai ru-

puči nalāktu klāvā un nazeistu

gūvu.
A. Ancans, Aglona.

XII. Precību zīlēšana.

11749. Ja meita Jāņu naktī eze-

ra malā ūdenī skatās, tad viņa tur

var ieraudzīt tā puiša ģīmi, kas

viņu tanī rudenī apprecēs.
G. F. Stenders, Kurzeme.

11750. Jāņa vakarā iet jaunas
meitas pie ūdens. Kāda puiša at-

spīdumu meita ierauga ūdenī, tas

būs viņas precinieks.

A. Bīlenšteina rokraksts, Zemīte.

O 11751. Jāņa naktī meitas skatī-

jušās ezerā, tad ezera ūdenī redzot

brūtgānu nākam.

J. Eniķis jun., Jaunlaicene.

11752. Jāņu vakarā meitas iet

lūkoties ūdenī, jo tad dabūn re-

dzēt savu nākošo brūtgānu.

Austrums 1889. J. Ceplenieks,

Māņticība.

11753. Jāņu naktī vajagot iet

skatīties upē. Kas upē parādīsies,

ar to iznākšot precēties.

I. Upenieks, Skrunda.

11754. Ja meita grib dabūt zi-

nāt savu nākamo vīru, tad viņai

Jāņu naktī jāiet upes vai ezera

malā un jāskatās ūdenī, tad varēs

to ieraudzīt.
O. Biteniece, Ogresgals.

11755. Jāņu vakarā meitas iet

pie dīķa un met vaiņagus, kuras

vaiņags noplūdīs, tad tā šogad pre-
cēšoties, bet ja nenoplūdīs, tad ne-

precēšoties.
J. Rupjais, Asūne.

11756. Jāņu naktī vajaga nopīt
divus vaiņadziņus un pusnaktī aiz-

iet uz upi un iemest; ja vainadziņi

saplūst kopā, tad izved tautās, ja

nesaplūst, tad neizved.

A. Lazdane, Kalupe.

11757. Jāņa dienas vakarā jau-
nas meitas pin pa pāriem vaiņa-

gus un met tos dīķos. Kurai mei-

tai vaiņagu pārs rītā stāv kopā, tā

to gadu tiks apprecēta, bet kurai

vaiņagi šķīrušies, tai jāgaida pre-

cinieks līdz nākošam gadam.
K. Priknis, Asūne.

11758. Jāņa dienas vakarā mei-

tas novij trīs vaiņagus: vienu sev

un divus saviem izredzētiem. Šos

vaiņagus tad iemet lielākā ūdenī.

Ja viņas pašas vaiņags sastopas ar

vienu no abiem citiem vaiņagiem,
tad tas meitu apprecēs, kam vai-

ņags bija nozīmēts.

V. Miķelans, Slate.

11759. Jāņa dienā jānovij trīs

vaiņagi, divi meitu vārdā, viens

paša vārdā, un visi trīs jāiemet
ūdenī. Tad bez līgošanas jāiet gu-

lēt. Ar kuru vaiņagu paša vaiņags
ir sagājis kopā, tā meita pašam
būs jāapprecē.

J. Bečs, Silajāņi.
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11760. Jāņu vakarā meitas ap-
smērē naudas gabalu vienā pusē

ar sarkanu krāsu, aiziet pie upes

un met viņu ūdenī, ja naudas ga-

bals iekritīs ar sarkano pusi, tad

tā precēs nabagu, bet ja naudas

gabals nokritis ar nesmērēto pusi,
tad precēs bagātu vīru.

J. Rupjais, Asūne.

11761. Jāņu naktī saulei rietot,

jānopin vaiņags, tad nevienam ne-

redzot jāiet pie ozola un vaiņags

jāmet ozola zaros. Pēc cik reizēm

vaiņags pakaras ozolā, pēc tik ga-

diem apprecas.

Skolnieku pulciņš, Jēkabpils.

11762. Ozoliņa kroni pinu

Jāņu nakti līgojot;
Dievs dod man šoruden

Dabūt pašu ozoliņu!

J. Sveikuls, Nītaure. LD 33127.

q 11763. Jāņu nakti meitām vaja-

ga mest Jāņu vaiņagus ozolā. Kurš

vaiņags uz pirmo sviedienu paka-

ras zaros, tā meita to pašu gadu
aizies tautās. Kuras meitas vai-

ņags nokrīt zemē, tai vēl tautas

jāgaida. Cik reizes vaiņags nokrīt

zemē, tik gadi jāgaida.
R. Eglentāle, Reņģe.

11764. Jāņuos saulei laižuoties

nuo septiņ vai deviņ puķēm tur

būt vainīks nuopīts. To met mei-

tas iz kuok. Cik reiz viņš nuokrīt

zemuj, tik metu dar trūk, kāl mei-

ta apsaprecas. Ja viņš pirmo reiz

augšām, tad apsaprece tuo pašu
meit.

A. Medne, Kuršu kāpas.

11765. Jāņu vakarā meitas no-

vij vaiņagu un sviež kokā. Ja vai-

ņags paliek zaros, tad to gadu ir

jāprecas, bet ja nokrīt zemē, tad

nē.

J. Cinovskis, Snēpele.

\J 11766. Ja jaunava grib dabūt zi-

nāt, vai nākošo gadu apprecēsies,
tad tai jānopin kronis no deviņām
dāmpuķītēm un, saulītei noejot, jā-
met vītolā. Ja kronis paliek kokā,
tad izies tautās, ja ne, tad vēl jā-
gaida.

Austrums 1889. J. Ceplenieks,

Māņticība.

11767. Jāņa naktī jāsviež ozola

vaiņags ābelē; cik reizes vaiņags
kritīs zemē, tik gadi vēl jāgaida
līdz kāzām.

K. Corbiks, Jelgava.

11768. Jāņu naktī vajaga vīt

vaiņagu krustceļā un no turienes

trīs reizes mest ābelē. Ja tas reiz

paliek ābelē, tad to gadu dabūs ap-

precēties.
K. Lielozols, Nīca.

11769. Jāņu vakarā vajagot mei-

tām kroņus mest ābelē; ja kronis

uzkrīt uz zaļa zara, tad dabūjot
tai rudenī precēties; ja uz sausa,

tad ne.

F. Parups, Zante.

11770. Jāņu vakaru (nevienu
vārdu nerunājot) jāskrien uz pļa-
vu. No trejām puķēm jāņem trej-

deviņi pušķi un jānovij vaiņags.

Tāpat — nerunājot — jāskrien

mājā un vaiņags jāsviež ābelē. Cik

reizes vaiņags krīt zemē, tik gadu

vēl jāgaida līdz kāzām.

K. Corbiks, Valgunde.

11771. Jāņa vakarā meitas vij

vaiņagu no divpadsmit puķēm, met

to kokā un skaita. Cik reizes ne-

izdodas uzmest (tas ir vaiņags ne-

paliek kokā), tik ilgi viņas paliks
meitās. Ja uzmet pirmā reizē, tad

tai gadā precas.
Z. Sēle, Sloka.
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11772. Jāņa naktī jāiet pīt no

trejdeviņām puķītēm vaiņags, jā-
iet dārzā un jāsviež ābelē. Ja vai-

ņags paliek kokā, tad to gadu pre-

cas, ja izkrīt, tad jāpaliek vecmei-

tās.

L. Strute, Šķibe.

11773. Jāņu naktī jaunām mei-

tām krustceļā jāvij vainadziņš no

9 šķiru puķēm. No katras šķiras

jāņem 9 ziedi. Ar šo vainadziņu

galvā jāiet gulēt. Kas sapņos vai-

nadziņu noņems, tas apprecēs.

J. A. Jansons.

11774. Jāņu vakarā jānopin vai-

ņadziņš no 9 ziedu šķirām, no kat-

ras ņemot 9 ziedus, un jāpaliek tas

pagalvī. Kurš no puišiem sapņos

mauc to viņai galvā, tas būs brūt-

gāns.
M. Bērziņš, Vaidava.

11775. Jāņu nakti jālasa puķes
no trim pagastiem, jānovij vaiņags
un jāliek galvā. Kas vaiņagu no-

ņems, tas būs brūtgāns.
J. Cinovskis, Snēpele.

11776. Jāņu vakarā, saulei rie-

tot, meitām jāiet ap savu zemi, jā-

saplūc trejdeviņi ziedi, jānopin

vaiņags un jāuzliek galvā; ko sap-
nī redzēs, tas būs īstais.

E. Laime, Tirza.

11777. Jāņu vakarā jānovij vai-

ņags no trejdeviņām puķēm un gu-
lēt ejot jāuzliek galvā. Kas sapņos

vaiņagu noņems, tas būs izredzē-

tais.

T. Dzilna, Birzgale. H. Šili-

ņa, Dobele. E. Kampare,
Skrunda.

11778. Jāņu vakarā pēc saules

no trejdeviņām zālēm jāpin vaina-

dziņš, tad sapnī redzēs izredzēto.

M. Liniņa, Aumeisteri.

11779. Jāņos meitām jāvij trej-

deviņu ziedu vaiņagi un jāliek lī-

gojot galvā. Kas nojem vaiņagu,

ņems pašu vijēju.

E. Jepe, Palsmane.

11780. Jāņu sestdienas rītā mei-

tai pirms saules jāuzceļas, bez ru-

nāšanas jāaiziet pļavā, bet tā, lai

neviens neredz; tad no trejdevi-
ņiem ziediem jānopin vainadziņš,

jāaizbāž azotē un visu dienu jā-

glabā. Vakarā jāaiziet krogu, jā-

izdejojas un gulēt ejot vainadziņš

jāpaliek pagalvī. Kas pa nakti nāks

vaiņagu ņemt, tas būs nākamais

vīrs.

V. Priedīte, Mālpils.

11781. Jāņa naktī meita nopin

vainadziņu un iet ar to gulēt. Kuru

sapnī redz nojemam vaiņagu, tas

būs nākošais dzīves draugs.

V. Dzilna, Rembate.

11782. Meitām Jāņu naktī jā-

plūc puķes un uz krustceļa jāno-

pin vaiņags. Šo vaiņagu uzliek

galvā un iet gulēt. Kas pa sapņiem

vaiņagu noņem, tas ir viņas īste-

nais nākamais.

J. Cinovskis, Snēpele.

11783. Jāņu sestdienā, kad sau-

līte riet, jānopin meitai no sarkanā

āboliņa vaiņags, sēdot uz krustce-

lēm, un jāpaliek zem spilvena. Kas

sapnī paņems vaiņagu, ņems pašu

vijēju. Ja paņem nāve, tad jā-
mirst.

E. Jepe, Palsmane.

11784. Jāņu nakti ja apgulstas
ar neaizmirsteļu vaiņagu galvā,
kurš tad sapnī vaiņagu noņems,

tas būs meitas līgavainis.
P. Iklavs, Zaļenieki. E. Stīp-

niece, Vērene.
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11785. Juoņa dīnas vokorā, ni

vuorda nasokūt, nu trejdeviņuom

puķītēm juonūvej vaiņaks un ar

tū golvā uzlvktu juoguļ. Kas sap-

nā nūjems vaiņaku, tys byus bryu-

guons.
T. Beča, Preiļi.

11786. Jaunuom meituom Juo-

ņa dīnas vokorā juonūvej vaiņags,

juoapmauc lobajā rūkā un juoguļ
duorzā. Ja redzēs sapnī, kas viņai

tū vaiņagu nūmauks, tys apprecēs.

T. Nagle, Varakļāni.

11787. Jāņa dienā meitām vaja-

ga kroni sviest gaisā. Ja meitas

krītošo kroni pašu saķer, tad mī-

ļākais tūliņ izprecēs, ja izrauj ti-

kai puķi, tad vēl būs jāgaida; bet

ja kronis pavisam nokrīt zemē, tad

būs jāizšķiras.
P. Tortus, Jaunlaicene.

11788. Jāņa naktī meitai jāno-

ģērbjas kailai, jāuzliek rožu vai-

ņags galvā; kurš puisis to noķers,
tas būs meitas nākamais vīrs.

P. Zeltiņa, Rīga.

11789. Kad Jāņa rītu iet cita tī-

rumā zāles plūkt, tad meitas ap-

prec.
R. Bērziņš, Džūkste.

11790. Jāņa naktī vajagot iet uz

tīrumu un sapīt divas saujas au-

gošu rudzu vārpu. Ja vārpas otrā

rītā esot atpinušās vaļā, tad pinējs

to gadu apprecēšoties.

K. Skujiņš, Smiltene.

11791. Ja meita Jāņos uzliek

pati sev kroni galvā un tad sapnī

redz kroņa noņēmāju, tad tas arī

apprec to meitu.

A. Smilga, Gaiķi.

11792. Jāņa naktī meitas pinu-
šas kronīšus, ko galvā likt. Kurš

naktī sapnī to kronīti noņemot, tas

esot izredzētais vīrs laulībā.

V. Strautiņš, Zelgauska.

11793. Jāņu vakarā jānopin trej-
deviņu puķu vainadziņš un ar to

jāguļ; kas sapnī ies ņemt vainagu
nost, tas apprecēs.

O. Darbiņš, Birži.

11794. Juoņa dīnas vokorā, ni

vuorda nasokūt, nu trejdeviņom

puķītēm ir juonūvej vaiņaks un ar

tū golvā juoguļ. Kas sapnā nūjems

vaiņaku, tys byus par bryuguonu.
T. Beča, Preiļi.

11795. Ka jauni ļauds, vysvai-
ruok meitys grib zynuot, kurā go-

dā jī izīs pi veira. Tod kū vajag
dareit taidim ļaudim? Juoņa nakti

izpušķot sev skaistu vaiņigu, izlikt

sev uz golvys un, kab nikas nare-

dzeitu, ap pusnakti divpadsmit
stunžu nūjīt uz mežu, kur aug pa-

pardes, tipi papardes suokt ru-

nuot: „Juoneiš, atsyut mani itū

godu veiru!" Ka pi papardis at-

skrīs vardivja un suoks peikstēt,

tod itei pīzīmēj, ka tei meita tū

gods izīs pi veira, a ka vardivja

puorskrīs puor par papardi, itei

jau pīzīmēj, ka meitai sēdēt pi tā-

va ustobā, nikas jū itū gods napa-

jims.
V. Podis, Rēzekne.

11796. Zāļu vakarā jānopin vai-

ņags no trīsdevīņām puķēm, ņemot

no katras trīs ziediņus, un jāaiznes
mežā uz krustcelēm. Pašam jāno-

slēpjas krūmos un jāgaida, līdz

kāds nāks un paņems vaiņagu, tas

būs īstais.
L. Lupiķis, Dzelzava.
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11797. Pret Juoņa dīnu tamā

vakarā vajag nūpeit sešus vaiņu-
kus nu vvsaidom puķēm, pi vaiņu-
kim pīsīt svecītes un izbraukt lai-

vā uz azara vai uz upes; aizdadzv-

nuot sveceites un palaist vaiņukus
uz vudina. Tod skatētīs: juo vai-

ņuki peļdēs cyts pi cytu tyvu, tod

meita, kura palaidja vaiņukus uz

yudiņa, izīs pi veira, bet jo peļdēs
tuoli vaiņuki cyts nu cyta, tod na-

izīs pi veira.
A. Garijone, Domopole.

11798. Juoņa dīnas vokorā va-

jag nu smolkom nuotrēm nūpeit

deveņus vaiņukus un deveņus nu

ceļminēm, vysus vaiņukus palikt
zam golvas, tod nokti var redzēt

sapvna, kaids byus veirs.

A. Gari-Jone, Dricāni.

11799. Ja meitas jau iepriekš
savu brūtgānu gribot redzēt, tad

vajagot priekš Jāņa dienas no de-

viņu kungu āboliņa kroni nopīt un

to Jāņa naktī galvā likt, tad tas

nākot sapnī un to kroni noņemot.

E. Mazajans, Jaunroze.

11800. Jāņa naktī meitām jāno-

pin kronis no deviņiem ziediem un

tas guļot jātur galvā, tad sapnī

brūtgāns parādoties.
J. Kriķis, Starti.

11801. Jāņu naktī meita nopin
kroni ar deviņiem ziediem un ar

to galvā apguļas. Kas sapnī tai

kroni noņems, tas būs viņas brūt-

gāns.
K. Jansons, Plāņi.

11802. Jāņa naktī jānopin kro-

nis no trejdeviņiem ziediem un jā-
liek guļot galvā: kurš puisis sapnī

nāks ņemt kroni, tas būs zīlētājas
vīrs.

P. Zeltiņa, Lielvārde.

11803. Jāņu vakarā jānopin vai-

ņags no 99 ziediem un jāpatur gal-
vā visu Jāņu nakti. No rīta, gu-

lēt ejot, vaiņags jāpakar pie gultas.
Cilvēku, kuru sapnī redz, apprecēs.

A. Leimane, Mārsnēni.

11804. Jāņa naktī jānopin no

99 puķītēm vaiņadziņš un jānoliek

pagalvī; ko guļot redz sapņos, tas

būs nākamais līgavainis.

M. Neimane, Talsi.

11805. Jāņa dienā jānopin no 9

rudzu puķītēm vainadziņš, jāuzliek

galvā un jāguļ aizmigušam turpat
rudzu laukā, tad sapņos redzēs sa-

vu nākamo vīru jājam.
O. Mucniece, Ventspils.

11806. Jāņu vakarā meitas, gu-

lēt iedamas, lika sev kroņus apakš

galvas, lai dabūtu zināt, kas kroni

ņems un būs brūtgāns.
RKr. 6. Rūjiena.

11807. Zāļu dienā jaunavām jā-
salasa ziedi no deviņu kaimiņu ro-

bežām un jāsavij vainagā. Vakarā,

gulēt ejot, vainags jāpakar gultas

galvgalī. Kas šo kroni sapnī no-

ņem, tas jaunavu apprecēs.
J. Jurjāns, Jaungulbene.

11808. Jāņu naktī meitām jāiet

uz krustceļu no trijdeviņām pu-

ķēm kroni pīt; tas jāpaliek pagal-

vī, tad dabūj redzēt nākamo mī-

ļāko.
J. Krūmiņš, Auļukalns.

11809. Jāņa naktī jānopin vai-

ņags no trejādām puķēm, no kat-

ras pa deviņi ziedi. Vaiņags jāpa-

glabā tā, ka neviens neatrod. Jaun-

gada naktī vaiņags jāpaglabā pa-

galvī. Kas pa sapņiem vaiņagu

noņems, tas būs līgavainis.
K. Corbiks, Jelgava.
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11810. Jāņa vakarā meitas, ieda-

mas gulēt, pin vaiņagus no Jāņu
zālēm, parasti kādīlēm, tad ar vai-

ņagiem galvā iet gulēt, lai redzētu

sapnī savu brūtgānu.
K. Priknis, Asūne.

11811. Vaiņagus pinot, Jāņa
naktī meitai jābūt gluži mēmai,

t. i. nemaz nevarot runāt, tad tik

sapnī dabūjot brūtgānu redzēt.

A. Ūdrīte, Jaunroze.

11812. Jāņu naktī jāiesprauž pu-

ķīte matos; naktī pa sapņiem kas

ņem ārā, to apprec.

M. Koškina, Eleja.

11813. Jāņu sestdienā meitām

matos jāiesprauž mirtes zars, ar

kuru jāstaigā visa diena un naktī

nedaudz priekš saules lēkta jāiet

gulēt, neizņemot mirtes zaru no

matiem; ja tad saulei lēcot redzēs,

kas izņems no matiem mirtes za-

ru, tas arī būs nākamais vīrs.

K. Grantiņš, Krustpils.

11814. Smaržīgo āboliņu vajaga

Jāņa naktī pagalvī likt, kad viņš
uzzied, tad ir laime.

V. Eglīte, Rīga.

11815. Juoņa dīnas vokorā juo-

nūplvuc vēļ naizzīduša vacaines

duobuliņa un, aizdūmuojūt kaidu

vēlēšanūs, tys juoaizsprauž aiz se-

jas. Juo tys par nakti izzīdēs, tad

vēlēšanuos izapildīs.
T. Beča, Preiļi.

11816. Meitas, Jāņa vakarā gu-

lēt iedamas, liek sev zem pagalvja
divus jānīšu (erigeron acer) pušķus:
vienu izplaukušu, otru neizplauku-
šu. Ja rītā neizplaukušais pušķis

izplaucis, tad nākamā gadā appre-

cēsies, ja ne, tad neapprecēsies.

A. Ūdrītis, Jaunroze.

11817. Jāņu vakaru jāiedomā-
jas kāda persona, jānoplūc mar-

grietiņa un, noplūcot katru zied-

lapiņu, jāsaka: „Viņš mīlē, no

sirds, ar sāpēm, mazdrusciņ, ne-

maz." Ja „mazdrusciņ", tad tā per-

sona, par kuru domā, mazdrusciņ
mīlē.

K. Corbiks, Kroņa-Vircava.

11818. Naktī divpadsmitā stun-

dā jāskatās caur gredzenu ūdens

glāzē, tad dabū redzēt savu mīļā-
ko.

J. Eniķis jun., Jaunlaicene.

11819. Jāņa naktī meitām vaja-
got zirga sakas kaklā likt un uz

krustceļiem stāvēt, tad dabūjot

brūtgānu redzēt.

A. Liepiņa, Ape.

11820. Jāņa naktī meitas lai pa-

liek jaunus cimdus pagalvī. Kas

paņems cimdus, tas apprecēs.

A. Zālīte, Bērzpils. L. Rei-

teris, Lubāna.

11821. Jāņa vakarā meitai jā-
taisa tilts pār ūdens bļodu un bļo-

da jāpaliek apakš gultas. Kurš

naktī sapnī ies pār tiltu, tas būs

īstais brūtgāns; ja tilts tam pāri

ejot ielūzīs, tad viņš nebūs parei-

zais.

J. Eniķis jun., Jaunlaicene.

11822. Ja meita grib zināt savu

brūtgānu, tad Jāņu dienas vakarā

zem gultas jāpataisa tilts, naktī at-

ies brūtgāns un pārvedīs pār tiltu.

J. Rupjais, Asūne.

11823. Jāņa vakarā meitām jā-
vāra bieza putra, nemaz nerunā-

jot, un tās putras paēdušām jāiet

gulēt. Kurš nāks nakti runāties,

tas to meitu apprecēs.

J. Eniķis jun., Jaunlaicene.
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11824. Jāņa naktī meitas, gulēt

iedamas, novilkušas visas drēbes

līdz kreklam, arī apavus, un atstā-

jušas pie gultas zemē. Kurš ir mei-

tas brūtgāns, tas nākot nakti pie

gultas, bet drēbēm pāri nekāpjot,
tikai paceļot un noliekot uz krēsla

un tad vēl tuvojoties gultai.

J. Eniķis jun., Jaunlaicene.

11825. Jāņa nakti salocīju
Villainīti pūriņā;
Vai tādēļ gadījās
Jānīts miežu arājiņš?

Rundēls, Nītaure. LD 33097.

11826. Jāņa vakarā meitai jā-
mazgā ģīmis, bet nav jānoslauka.
Pie gultas jāatstāj ūdens bļoda,
ziepes un dvielis. Kurš būs meitas

patiesais brūtgāns, tas nāks naktī

viņai ar dvieli muti slaucīt.

J. Eniķis jun., Jaunlaicene.

11827. Jāņa vakarā jaunas mei-

tas mazgā muti, bet neslaukās

dvielī. Kas nu meitai naktī sapnī

pasniedz dvieli, tas būs viņas brūt-

gāns.
A. Bīlenšteina rokraksts, Mežamuiža.

11828. Ja meita grib zināt savu

brūtgānu, tad vajaga Jāņu dienā

līdz saulei kviešu rasā nomazgā-
ties, bet neslaucīties un iet apgul-
ties, sapnī brūtgāns atnāks un no-

slaucīs.

J. Rupjais, Asūne.

11829. Jāņa vakarā meitām jā-
ēd siļķe un tad jāiet gulēt. Kas nu

tai naktī sapnī pasniegs ko dzert,
tas būs brūtgāns.

J. Eniķis jun., Jaunlaicene.

11830. Jāņu naktī vajagot pasēt
miežus zem gultas. Kas miežus iet-

pļaut, pie tā jāaiziet.
L Upenieks, Skrunda.

11831. Vellu roku (pļavas puķi
ar lillā ziediem un sakni rokas vei-

dā) vajagot Jāņa naktī izraut, sak-

nei apukša būšot kāds burts, kas

brūtei vai brūtgānam būšot vārda

pirmais burts.

T. Ziemele, Smiltene.

11832. Jāņu naktī vajaga dedzi-

nāt sūnas; ja labi degs, tad drīz

apprecēšoties.
E. Vīķele, lecava.

11833. Jāņa naktī vajag dedzi-

nāt tikko no meža pārnestas sū-

nas. Ja tās labi deg, tad dedzinā-

tājs drīz apprecēsies.
L. Rone, lecava.

XIII. Jāņa dienas vispā-

rīga nākamības zī-

lēšana.

11834. Jāņa naktī, kad parādās

zvaigznes, ja atminēsi savu zvaig-

zni, tad paliksi svēts.

J. Rupjais, Asūne.

O 11835. Jāņu nakti atveroties de-

bess. Ja tai brīdī kaut ko vēlas,

tad tas piepildās.
J. Cinovskis, Snēpele.

11836. īstās Jāņa zāles, ar ku-

rām te cilvēki visvairāk zīlē nā-

kotni, ir jānīši (erigeron acer).
A. Udrītis, Jaunroze.

11837. Uz norām aug puķītes,
kuras sauc par laimītēm, arī par

jānīšiem. Šīs puķītes jānoplūc Jā-

ņa vakarā uz katra cilvēka pa vie-

nai un jāienes istabā, tad katram

jāizrauga sava, un jānoliek zīmīgi.
Kuram nav laimīte līdz rītam iz-

plaukusi, tam tanī gadā jāmirst.

P. Tortus, Jaunlaicene.
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11838. Jāņa vakarā priekš sau-

les noiešanas norauj dārzā kādas

puķes un tās iesprauž vērbaļķu
šķirbās šim un tam par laimi, un

tad no rīta skatās, kura būs novī-

tusi, tad tas tai gadā miršot.

A. Bīlenšteina rokraksts, Lv-

bāna. K. Boivics, 1862. g.

11839. Juoņa dīnas pīvakarē va-

jag nūraut taidu puķīti saucamu

dīvredzeite, pīspraust pi sovas gul-
tas, juo par nakti tei puķeite labi

izaplēss, tod ilgi dzeivuosi, bet jo
nivins zīdeņč naizaplēss, tod mier-

si tymā pat godā.
A. Garijone, Domopole.

11840. Jāņa vaiņagus meitas

met ūdenī, un katrs vaiņags, kas

peld un nenogrimst, ir zīme, ka

meita, ja maz, tad vienu gadu vēl

dzīvošot. Citkārt arī mēdza Jāņa
naktī ap pusnakti pie upes uzkurt

uguni. Kāda meita tad paņēma
vaiņagu, no septiņām puķēm pītu,

nogāja un tur to iemeta.

D. Ozoliņš, Jaunroze.

11841. Jāņa naktī zem galvas

jāliek vaiņags no trejdeviņiem zie-

diem, tad sapnī rādās, kas būs uz

priekšu.
J. Jurjāns, Jaungulbene.

11842. Jāņu naktī vaiņagu vi-

jot, pirmie ziedi jāliek krustā, lai

ļauni ļaudis neaprunātu.
K. Grantiņš, Krustpils.

11843. Jāņos vajagot nopīt no

deviņu māju robežiem vaiņagu, ko

tad visu nakti turēt galvā līdz sau-

līte lēc, tad redzot, kā paparde
zied. Vaiņagu vajagot 3 reizes

sviest ozolā. Ja tas visas 3 reizes

nokrīt zemē, tad metējai jāmirst,
bet ja vaiņags paliek zarā, tad jā-
dzīvo.

L Ābele, Valle.

11844. Jāņu naktī jānopin kro-

nis no Jāņu pūpoliem un jāpiekar

pie gultas; ja kronis stāv ilgi un

nenovīst, tad ilgi dzīvo.

M. Eglīte, Vijciems.

11845. Jāņu priekšvakarā priekš
saules rietas vajag salasīt deviņas
sugas puķes, no katras sugas pa

deviņām. Nakti pulksten divpad-
smitos uz krustceļa no šiem zie-

diem vajagot nopīt kroni, uzlikt

galvā, nerunāt ne ar vienu un iet

gulēt. Ko redz pa sapņiem, tas pie-
pildās.

M. Kalniņa, Vandzene.

11846. Jāņa naktī vajaga salasīt

zināmas puķes, piesiet tās pie
griestiem un katram pumpuram
uzlikt kāda cilvēka vārdu. Kurš

pumpurs Jāņa naktī uzplaucis, tam

cilvēkam tai gadā jāmirst.
Z. Lancmanis, Lejasciems.

11847. Ja Jāņu naktī izplūkst
norauti Jāņu ziedi (līdzīgi piene-
nēm), tad visas vēlēšanās piepil-
dās.

K. Jansons, Plāņi.

11848. Jāņu naktī starp pusdiv-

padsmitiem līdz divpadsmitiem no-

rauj trīs dažādas puķes, no katras

pa trim ziediem, pāriet mājā, ne-

runā ne ar vienu, noliek puķes uz

krēsla pie gultas, noskaita trīs rei-

zes tēvareizi. Ko redz sapņos, tas

piepildās.
M. Kalniņa, Vandzene.

11849. Jāņu vakarā jānoplūc lai-

mes puķe, un jāaizsprauž istabā

vai klētī aiz sijas. Ja Jāņu rītā

ziedu galviņas uzplaukušas labi

platas, tad spraudējam gaidāma
laime; ja ne, tad nav cerams ne-

kas labs.

M. Sikle, Nīca.
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11850. Zāļu vakarā noplūc lai-

mes puķi (Erigeron acer, arī Ze-

dum vulgare L.) un to aizsprauž
istabā vai klētī aiz sijas (vai arī

citur). Otrā, t. i. Jāņa dienas rītā

iet to lūkot. Ja ziedu galviņas uz-

plaukušas labi platas, tad sprau-

dējai vai spraudējam laime gaidā-

ma; ja ne, tad nav cerams nekas

labs.

J. A. Jansons, Rīga. RKr. 6.

Bērzaune.

11851. Jāņa vakarā iesprauž
ēkas sienā vienam jeb otram par

laimi dažādus ziedus. Kam zieds

paliek vesels, tam klāsies labi;

kam zieds novītīs, tam tai gadā
būs jāmirst.

A. Bīlenšteina rokraksts.

11852. Jāņa dienas sestdienā ir

jānoplūc pusplaukuši jānīši un

kaut kur jānoliek. Ja noplūktās

puķes par nakti izplauks, tad tas,

kas ir nodomāts, izdosies; ja ne-

izplauks, tad neizdosies.

A. Salmans, Balvi.

11853. Jāņu vakarā jāsaplūc de-

viņējādas zāles un gulēt ejot jāliek

pagalvī, tad tas, ko sapnī redz,

piepildās.
L. Bērziņa, Rīga.

11854. Kod uz Juoņa dīnys grib
zvnuot sovu laimi, tod nūraun dīv-

radis (erigeron acer) un aizdū-

muoj, kū gribi, uz laimis. Ka dīv-

radis rozplyuks par nakti, tod to-

vys dūmys izpildeisīs, a ka na, tod

nikuo naizīs.

V. Podis, Rēzekne.

11855. Kad Jāņa naktī jaunava
mirti stāda, tad no tās viņai izaugs
brūtes kronis.

P. Tortus, Jaunlaicene.

11856. Jāņa dienā slēgtas laulī-

bas esot nelaimīgas, tā ka Jānis

Kristītājs šinī dienā nokauts.

P. Tortus, Jaunlaicene.

11857. Jāņu nakti nedrīkst gu-

lēt, jo tad guļ visu gadu.
O. Jaunozols, Dzelzava. N.

Dārziņa, Ranka.

11858. Ja Jāņu nakti guļ, tad

visu vasaru nāk miegs.

V. Johansone, Liepa, Jaunpiebalga.

11859. Jāņa naktī nevar iet gu-

lēt, jo kas to nakti guļ, tas snau-

duļo visu gadu.

Ai jus, puiši, ai jus, meitas,

Jāņu nakti neguliet!
Kas gulēja Jāņu nakti,

Visu gadu snauduļoja.

Alksnis-Zundulis, Dobele.

11860. Jāņu naktī nevajaga gu-

lēt. Pretējā gadījumā gulētājs top

liels gulētājs.
E. Brīnums, Rūjiena.

11861. Lai vasaras rītos agri ce-

ļoties nenāktu miegs, tad Jāņu
naktī nedrīkst gulēt.

A. Plaudis, Kosa. P. Krievs,
Lubāna.

11862. Daži saimnieki Jāņu
naktī neļauj saviem cilvēkiem gu-

lēt, jo tad esot slikti mieži.

J. Cinovskis, Snēpele.

11863. Jāņa naktī nevajagot gu-

lēt, tad cilvēks esot visu gadu mie-

gains, vai arī nedabūjot sievas.

Audzis, Valmiera un Krimulda.

11864. Meitām jāiet Jāņu naktī

līgot; ja gulēsi Jāņu nakti, mūžam

vīra nedabūsi.

A. Zvejniece, Lubāna.
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11865. Kas nu jaunu preceitu
ļauds grib zvnuot, kaida jam lai-

meiga dzeive byus tuoļuok, tod

jam vajag Juoņa nakti izgrīzt go-

bolu zemis un apguozt tū zemi ar

viersu; uz reita, kod vel naizlecja
sauleitja pazavērtīs, ka ti bys kaids

nebejs tuorpeņš, tod itei pīzīmēj,
ka dzeivja tuo cylvāka byus pylna

vysa kuo, a ka ti nabyus nikuo,
itei pīzīmēj, ka dzeivja byus gryu-

ta, cik cvlvāks napelneisi, bet ni-

kur nikuo nabyus, vyss pūsts.

V. Podis, Rēzekne.

11866. Jāņa naktī vajagot ie-

griezt vienā eglē sirdi. Ja otrā rītā

sirdī esot meijvabulīte, tad griezē-

jam tai gadā būšot liela laime. Ja

sirdī esot melns tauriņš, tad grie-

zējs to gadu nomiršot. Bet ja sirdī

esot sveķu piles, tad tās nozīmējot
asaras.

K. Skujiņš, Smiltene.

XIV. Jāņa diena laika

zīlēšana.

11867. Tik priekš Jāņiem vēlies

lietu, pēc tam tas neder nenieka.

Kad Jāņa dienā lietus līst, tad

pļaujamā laikā arī ar lietu būs jā-

kaujas.
J. Eniķis sen., Jaunlaicene.

11868. Priekš Jāņu lietus nakti

nelīst.

K. Jansons, Plāņi.

11869. Ja Jāņos līst lietus, tad

slapja vasara.

E. Zirnītis, Lubāna.

11870. Zaļu diena arvien līst lie-

tus, bet Jāņa dienā nekad.

Z. Lancmanis, Lejasciems.

11871. Lai vai cik sausa vasara,
bet Jāņu sestdienā kaut drusku,
bet tomēr līst.

J. A. Jansons, Bīriņi.

11872. Ja Jāņa dienā tik ilgi līst

lietus, kamēr zirgu var apseglot,
tad būs auglīga vasara.

K. Jansons, Plāņi.

11873. Ja pa Jāņiem lietus līst,
tad labs siena laiks.

E. Zubeckaja, Rīga.

11874. Ja Jāņu diena nelīst lie-

tus, būs jauks rudens.

K. Corbiks, Tukums.

11875. Kad pirmās Jāņa zāles

nevīst ātri, tad pirmais siens ne-

kaltīs (līs lietus).
Atbalss k. 1894. P. Lodziņš,

Sērpils.

11876. Jāņu vakarā visās ēkās

jāiesprauž pīlādži, lai pērkons ne-

iespertu.
M. Macpane, Alsunga.

11877. Ja Jāņu nakti govis mau-

jot, tad būšot slapjš rudens.

K. Corbiks, Kroņa-Vircava.

11878. Ja Jāņu naktī govis mauj,

tad būs nākošgad gara zāle.

K. Corbiks, Kroņa-Vircava.

XV. Jāņa dienas sakars

ar dažādām zālēm

un slimību dziedē-

šanu. [Sal. zāļu diena.]

11879. Jāņa dienai tiek piešķirts

tāds spēks un svētums, ka zālēm,

kas tai dienā lasītas, esot lielas un

brīnišķīgas īpašības pret uguns-

grēkiem, cilvēku un lopu ļaunām

sērgām un slimībām.

P. Einhorns, 1627.
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11880. Visas zāles, kas plūktas

Jāņa vakarā, der ārstēšanai.

Latv. Avīzes, 1824, 32.

11881. Jāņu zāles paliek istabā

visu Jāņadienu, jo tās nes mājai
svētību. Kamēr tās ir istabā, tik-

mēr to neslauka, lai neizslaucītu

svētību laukā. Jāņu vaiņagus sa-

kaltē, uzglabā un lieto dažādu vai-

nu ārstēšanai. Tās dod govīm dzi-

rā pavadājoties un Lielās piektās
rītā. Jāņu meijas sprauž rudenī

ap labības laukiem, lai putni ne-

ēstu graudus. Viņas liek arī klētīs

un šķūņos uz grīdas, lai sargātu
ražu no pelēm.

B. Riekstiņš, „Atpūta" 1932,
17. VI, 22.

11882. Jāņu vakarā salasītas

lauka zāles der visu gadu visām

lopu un cilvēku slimībām.

A. Šķērē, Skaistkalne.

11883. Jāņu zāles izpilda vairāk

uzdevumus: netikvien senseno ie-

rašu piekopšanai, bet reizē kalpo

arī tautas medicinai.

RKr. 11. S. Novickis, Ilūkste.

11884. Jāņu vakara salasītas zā-

les un puķes der visām slimībām.

K. Corbiks, Bērze.

11885. Zāle aug līdz Jāņa va-

karam, bet jau ar Jāņa dienu sāk

briest. Tādēļ zālēm un tējai jāie-

vāc augi līdz Jāņa dienai.

P. Š., Rauna.

11886. Priekš Jāņiem lauku ār-

stes sameklēja savas zāles. Tās zā-

les turēja par vislabākām, kas

plūktas Jāņu vakarā bez saules.

Tādām piemita vislabākais dziedi-

nāmais spēks, un tās tad arī tika

uzglabātas. Zāles savārīja un deva

arī slimām govīm, tomēr nekad tū-

līt pēc atnešanās, bet tikai pēc sep-

tiņām dienām, jo citādi piens pa-

stāvot tikai līdz Jāņiem. Citiem

lopiem deva Jāņa zāles bez iero-

bežojumiem.
J. Bēdulis, Rundāle.

11887. Koki līdz Jāņiem vien

aug, bet pēc Jāņiem tikai briest.

J. Eniķis sen., Jaunlaicene.

° 11888. Audekli tikai līdz Jāņa
dienai vien balinās un pēc Jāņiem
pel.

I. Jurģe, Jaunroze.

11889. Jāņa dienā jālasa puķu
kušķi un jāliek glāzē ūdenī, tad

pēcāk jālieto tējā pret visādām

vainām.

P. Tortus, Jaunlaicene.

11890. Jāņa vakarā sasien pī-
leģa zariņus slotiņās, kuras jem,
kad vajadzīgs bērnu apkvēpināt.

[Sal. bērns, sērmūkslis.]
Ķilevice, Saldus.

11891. Pīlādzi, bet ar nenokostu

galotni, pārnes zāļu dienā un svē-

pē ar to bērnus.

Birkvalde, Lielsatiķi.

11892. Jāņu rītā priekš saules

jāsavāc rasa, dažādu izsitumu un

kaišu dziedēšanai.

G. Pols, Baldone.

11893. Jāņos balta drēbe jāval-

kā pa rasu, nogriezto ūdeni sa-

vāra ar medu, tad ar to jāmazgā

acis, lai neasaro, un kājas, lai ne-

salst.
V. Garais, Vecgulbene.
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11894. Juoņa dīnas vokorā juo-

nūplvuc vēļ naizzīdušu vacaines

duobuliņu un, aizdūmojūt vēlēša-

nās, juoaizsprauž tū aiz sejas. Jo

tys par nakti izzīdēs (izzīss), tad

vēlēšonuos izapiļdīs.

T. Beča, Preiļi

11895. Pie Jāņa zālēm pieder

gandrīz visi lakstaugi, bet īpaši
madaras, ņerbules, debestiņas, ābo-

liņš v. c. Ar tām izpušķo istabas,

sētu, pagalmu, tās vij arī vaiņagos.
No kokiem pušķošanai noderīgas
bērza meijas un ozola zari. Nekad

māju nepušķo ar apses un alkšņa
zariem: tos uzskata par ļaunā ko-

kiem.

B. Riekstiņš, „Atpūta" 1932,
17. VI, 22.

11896. Drudzi var atstāt uz ceļa,
kad ņem Jāņa vakarā grieztu pī-

lādža koka spieķi, vai, ja tāda nav

pie rokas, krāsns čauksturi, un

kad drudzis sāk kratīt, kāpj tam

mugurā un jāj uz krustceļu. Še

spieķis vai čauksturis jānosviež un

jāsaka: „Kas pirmais šo spieķi

(čauksturi) ieraudzīs, tam lai dru-

dzis paliek!" Tad slimajam jāiet
atkal uz māju, atpakaļ neskatoties.

[Sal. drudzis.]
F. Brīvzemnieks, IV, 299.

11897. Jāņa naktī sists sviests jā-

jauc kopā ar sagrauzdētu krupi un

ar to niezis jāsmērē, tad tas no-

ejot.
P. Tortus, Jaunlaicene.

11898. Jāņu rītu sakrātā rasa ir

labas zāles.
R. Bērziņš, Džūkste.

11899. Jāņa dienas rasa ir de-

rīga pret acu slimībām un tura

baltu ģīmi.
D/ Ozoliņš, Jaunroze.

11900. Ja Jāņa dienā ņem adatu

rokās, tad uz pirkstiem metas au-

goni.
A. Broža, Naukšēni.

11901. Kad Jāņa naktī var da-

būt no otra drēbēm, kas mugurā,
kādas, tad tās jāieliek vaska lo-

dītē un jāierok zem tā paša dur-

vīm, tad viņu apmeklēs zagļi,

uguns un sērgas.

P. Tortus, Jaunlaicene.

11902. Jāņa rītā jānogriež nūja
un ar to jāiet baznīcā un pēc tam

jāiesprauž aiz griestiem, tad tā no-

der pret pesteļiem un nešļavām.
Mājas Viesis, 1892, 17.

XVI. Dažādi brīnumi.

11903. Kas grib, lai visas viņa

lūgšanas tiktu piepildītas, tam jā-

noķer sikspārnis un Jāņu naktī

pulksten 12 jāaiznes un jānoliek
uz skudru pūžņa. Atpakaļ skrejot

jāaizbāž ausis, lai nedzirdētu sik-

spārņa pīkstēšanu, jo tad paliek
kurls. Kad skudras sikspārni sa-

ēdušas, atlikušie kauliņi jāsalasa,
un tiklīdz ka no otra ko lūdz, kau-

liņi jāpiedur pie tā drēbēm vai ro-

kas, un lūgšana tūlīt tiks paklau-
sīta!

K. Ķuze, Annasmuiža. M

Sikle, Nīca.

11904. Jāņa dienas naktī jāņem

gluži melns suns jeb teļš, jāiet ar

to uz mežu, tur jāuzvāra lielā katlā

ūdens, un tur jāiemet paņemtais
kustonis tik ātri, ka suns nedabū

kaukt jeb teļš bļaut. Katlam jāuz-
liek vāks un tikmēr jāvāra, kamēr

gaļa atkrīt no kauliem. Kad tas

izdarīts, tad jānodzēš uguns un jā-

ņem kauli laukā. Nu ir jābāž kauli

cits pēc cita mutē un jāprasa ot-
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ram: „
Vai tu mani redzi?" Kad

otrs atbild: ~Redzu", tad jāņem at-

kal cits kauls, kamēr otrs saka, ka

neredzot. Ja šādu kauliņu pie se-

vis turot, tad, lai ejot kur iedams,

neviens kauliņa nesēju neredzēšot.

A. Gari-Jone, Domopole.

11905. Jāņu naktī vajaga noķert
melnu kaķi un to dzīvu izvārīt, pēc

tam no šī izvārītā kaķa kauliem iz-

meklēt divus: ķeksīti un kruķīti;

ja tādus kaulus dabon, tad ar tiem

var izdarīt lielus brīnumus, par

piemēru: ja grib kļūt bagāts, tad

griežas pie ķeksīša ar lūgumu un

bagātība rokā; ja grib izvairīties

no nelaimes, tad griežas pie kruķī-

ša, un nelaime ir novērsta.

K. Šuberts, Bramberga.

11906. Jāņa naktī tāda

pelīte ar zālīti mutē. Tā pelīte esot

jānoķer un jāizņem tai zālīte no

mutes. Ar to zālīti cilvēks varot

palikt neredzams.

T. Ziemele, Smiltene.

11907. Kas Jāņu nakti divpa-
dsmitos viens atrodas mežā, to

var saplosīt zvēri.

A. Mūrniece, Cēsis.

11908. Ja Jāņu vakaru izlaiž

caur skursteni baltu balodi, tad to

cilvēku visi mīlot.

M. Koškina, Eleja.

11909. Jāņu vakaru kaimiņie-

nēm vajaga runāt, tad neesot jā-
strīdas visu gadu.

K. Corbiks, Līvbērze.

11910. Jāņa vakaru vajagot iet

uz kaimiņu robežas ēst, tad apēdī-
šot kaimiņa lauka svētību.

A. Zebuliņš, Vidriži.

11911. Ja kāds grib otru no-

skaust, tad vajaga Jāņa vakarā

kurināt pirti un lūgt to pirtī, kuru

grib noskaust.

J. A. Jansons, Olaine.

11912. Ja grib, lai gari mati aug,

tad Jāņu naktī pusnaktī vajag iet

kur apīņi aug un sukāt galvu.
K. Lielozols, Nīca.

11913. Jāņos nedrīkst čūskas

pieminēt, tad tās nāk mājā.

M. Valtere, Jelgavas Kalnmuiža.

11914. Cik dienas pēc Jāņu dze-

guze kūko, tik nedēļas lopi pēc

Mārtiņiem iet ganos.
J. Stirna, Skrunda.
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11915. No Jāņa dienas dzeguze
mēdās.

K. Jansons, Plāņi.

JĀŅA ZĀLES.

11916. Jāņa zāles (kuras aug uz

sausām smiltainām norām) Jāņa
naktī jāuzsprauž uz loga; ja tā rītā

ir izplaukusi, tad būs laba laime,

ja ne, tad nebūs. Ja visa dzimta

zīlē ar Jāņa zālēm, tad iesāk ar

vecāko no gala un beidz ar jau-
nāko.

J. Rubenis, Ērgļi.

JĀŅTĀRPIŅŠ.

11917. Ja Jāņu naktī atrod trij-

deviņus Jāņa tārpiņus, tad trijde-

viņas laimes varot vēlēties.

A. Suta, Lazdona.

11918. Kad Jāņtārpiņi spoži

spīd, tad būs jauks laiks.

A. Āboliņa, Ļaudona.
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JAŅEGLĪTES.

11919. Ja pļava daudz Jaņeglī-

šu, tad slapja vasara.

E. Lacis, Tirza.

11920. Ja pļavā daudz Jāņeglī-
šu — būs slapjš siena laiks.

E. Laime, Tirza.

JĀTNIEKS.

11921. Kad meita redz pa sapi-
nim jātnieku mājā iejājam, tad vi-

ņai būs brūtgāns.

H. Skujiņš, Smiltene.

JĀŠANA.

11922. Ja pa sapņiem jāj, tad

kļūst godā.
V. Spandegs, Pociems. M.

Stupele, Rīga.

11923. Ja sapnī kāds uz stalta

zirga jādams nokrīt zemē, tad tas

nokrīt no sava goda.
Aronu Matīss, Bērzaune.

JĀZEPA DIENA (19. martā).

11924. Ja Jāzepa diena saule

spīd, tad būs auglīgs gads.

Aizkrācnieks, Tirza.

JETES DIENA.

11925. Jetes diena jādēsta sīpoli,
tad tie aug daudz un lieli.

P. Zeltiņa, Ikšķile.

JĒKABA DIENA.

11926. Lai Jēkabu godam pie-

minētu, tad tēvu laikos kaimiņu

starpā notika sīva sacensība nevien

rudzu, bet arī agrīno miežu lau-

kos. Katrs centās pirmais iesēt, no-

pļaut, izkult un samalt, lai savai

saimei un kaimiņiem Jēkaba die-

nā celtu galdā jauno maizi un ka-

rašas. Dažos Vidzemes novados

vēl tagad piekopj parašu pacienāt
savus kaimiņus ar pirmo klaipu.
Jēkabi ir saimnieku, bet viņiem se-

koja Annas — saimnieču diena.

Tēvu laikos Jēkabi un Annas bijuši
iecienīta kāzu diena, kad pirmā
lauku raža deva iespēju kāzinie-

kus godam pacienāt.
Jaunākās Ziņas, 1932, 162, 23. VII.

11927. Jēkaba dienā vāra jaunu
rudzu biezputru, tad tiekot svētīti

visi ēdieni: kāsim un podiņam dod

papriekšu, lai varētu visus paēdināt
un būtu gausa. Vakarā pie ēdiena

nav brīvu runāt.

L. k. vārdnīca, 14291.

11928. Jēkaba dienā steidzas

cept jaunuvudzu maizi un pirmo
kukuli nes ūz lauku ziedam. Pir-

mo reizi jauno maizi ēdot, katram

jāsaka: „Dievs dod sātu, gausu!"
L. k. vārdnīca, 14291.

11929. Jēkaba dienā kāva kādu

jēru un vārīja zupā ar jauniem

kartupeļiem un kāļiem.
Zemes Spēks, 1928, 176.

11930. Citā vietā tai svētdienā

pēc Jēkaba dienas upurē kādā upē,

zināmā vietā.
K. Šilings, 1832., Tirza.

Jēkaba dienā (24. jūlijā)

pats Jēkabs sviežot Gaujā pirmo
aukstuma akmeni, tad jau peldē-
šanai jāmet miers. Otru akmeni

sviežot Labrencis (10. augustā).
Trešo aukstuma akmeni sviežot

ūdenī Mīkalis (Miķēlis). Citi teic,
ka Mīkalis taisot arī pār ūdeņiem
tiltu pāri, citi atkal, ka Mārtiņš
ūdeni pārklāj ar ledu. [Sal. Jē-

kabs, Krustdiena, pelnu diena.]

K. Bika, Gaujiena.
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11932. Jēkaba (Jēkaupa) dienā

lielskungs visiem dzīvotājiem atsa-

cīja no vecā līguma.
H. Skujiņš, Aumeisteri.

o 11933. Kad Jēkaba diena ir

skaidra, tad bus bagāta raža.

L. k. vārdnīca, 14290.

11934. Ja Jēkabs iekrīt jaunā

mēnesī, rudzi jāsēj ar jauno sēklu;

ja iekrīt vecā mēnesī, tad jāsēj ar

veco sēklu.

L. k. vārdnīca, 14290.

11935. Cik dienas priekš Jur-

ģiem ir rasa, tik dienas priekš Jē-

kabiem ir rudzi pļaujami.

L. k. vārdnīca, 14290.

11936. Labība, kas līdz Jēkaba

dienai neizplaukstot, līdz rudenim

nenogatavojoties.
L. k. vārdnīca, 14290.

11937. Kas ap Jēkaba dienu nav

izplaucis, tas krīt astagalī.
J. Rubenis, Ērgļi.

11938. Kad vasarājs pēc Jēka-

biem plaukst, tad viņš viss sakrā-

jies rijas dibenā (pelavu pūnē).

Atbalss k. 1894. P. Lodziņš, Sērpils.

11939. Jēkaba dienāburvis grie-
žot citu tīrumos vārpas un liekot

tās sava apcirkņa dibenā, tad vi-

ņam tiekot visa svētība.

L. k. vārdnīca, 14291.

11940. Ja ap Jēkāba dienu vēl

nav kāpostiem galviņu, tad arī ne-

būs nekad.
K. Bika, Gaujiena.

11941. Jēkaba dienā nevajaga
iet kāpostu dārzā, jo Jēkabs iegriež

kāpostiem serdes. Ja kāds ejot

dārzā, tad kāpostiem netiekot lāga

galviņu.
L. k. vārdnīca, 14290.

11942. Jēkābs iegriež kāpostu
serdes; tad nedrīkst iet kāpostu
dārzā, jo tad netiekot lāga galvi-

ņas.

L. k. vārdnīca, 15507.

11943. Ja Jēkaba, Annas vai

Labrenča dienā iet vilkt vai ravēt

kartupeļus, tad tie kļūstot cirmu-

ļaini.
L. k. vārdnīca, 14291.

11944. Jēkabs raudzējot un brie-

dinot ābolus, kādēļ priekš Jēka-

biem tos nevar ēst. Kad skaidra

Jēkaba diena, tad var gaidīt daudz

dārza augļu.
L. k. vārdnīca, 14290.

11945. Labrenča un Jākupa die-

nā sienu nebāza ne šķūnī, ne arī

meta kaudzē, lai pērkons neie-

spertu šķūnī vai kaudzē.

A. Aizsils, Kalsnava.

11946. Jēkāba dienā nevar vest

sienu šķūnī, tad tas sadeg, maitā-

jas.
P. Zeltiņa, Ikšķile.

11947. Kad Jēkaba diena pagā-

jusi, tad var bāzt tādu sienu šķūnī,
kad vai ūdens gar dakšām pil.

L. k. vārdnīca, 14201.

g
11948. Ja Jēkaba dienā ap sauli

daudz mazu mākonīšu, tad ziema

būs bagāta ar sniegu.
Latvis, 1932, 3094.

11949. Ja Jēkaba dienā pie de-

besīm staigā mazi balti mākonīši,

tad saka: „Sniegs zied uz nākošo

ziemu."

L. k. vārdnīca, 14291.

O 11950. Silta un gaiša Jēkaba

diena zīlē aukstus Ziemas svētkus.

Latvis, 1932, 3094.
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11951. Priekš Jēkopiem ja no-

sit vienu odu, tad simts vietā.

K. Kristape, Olaine.

11952. Kad Jēkāba un Annas

dienā lietus līst, tad riekstiem

melni kodoli, sapuvuši.

Atbalss k. 1894. P. Lodziņš,

Sērpils.

JĒKABS.

11953. Kad rudenī agri salst, tad

saka: ~Jēkābs iemet pirmo akme-

ni ūdenī, Labrencis otru, Miķelis

trešo, tad jau ziemai vārti vaļā.

[Sal. krustdiena, pelnu diena, Jē-

kaba diena.]
K. Šilings, 1832. g., Tirza.

11954. Jēkabs metot pirmo auk-

stuma akmeni ūdenī.

L. k. vārdnīca, 14291.

JĒLUMS.

11955. Kad auss sviedrus uzliek

uz kādu jēlu vietu, tad ātri jēlums
sadzīst.

A. Drazniece, Nīca.

11956. Kad kādā vietā ir kāds

jēlums, tad paņem zirnekļu tīklu,
uzliek uz jēlumu, tad tas ātri sa-

dzīst.

A. Drazniece, Nīca.

JERI.

11957. Jēri lieloties: „Mēs, mes,

mēs!"
K. Skujiņš, Smiltene.

11958. Jēri, pavasarī pirmo reizi

ganos, brēc: „Maza, maza zālīte!"

(zālītes ~a" it gari), jeb: „Mcm,

mcm, ciet' zālīt'!" (memes „c" un

zālītes „ī" gari).
Jaun sesava.

11959. Jēri, pavasarī pirmo rei-

zi ganos, brēc: „Sīksta zāle."

Bērze.

11960. Kad jēru iemij turēšanai,
tad tam jādod piedevos vilnas ze-

ķes vai cimdi un aizejot neesot jā-
saka „Ar Dievu!", tad tas labi au-

got.
K. Šilings, 1832. g., Tirza.

11961. Ja grib, lai būtu raibi jē-
ri, tad uz aitu kūti ejot jāieber zir-

ņi cimdā.

J. Lancmanis, Bukaiši. V.

Holcmane, Vandzene

11962. Kad cimda ber zirņus,
tad būs lāsaini jēri.

R. Bērziņš, Džūkste.

11963. Ja saimniece cimda zir-

ņus nēsā, būs raibi jēri.
Atbalss k. 1897. K. Kleķeris,

Skujene. J. Treimans, Bērze.

11964. Ja jērs piedzimst raibs,

tad tā īpašnieks ir zadzis zirņus
un bēris cimdā.

A. Sietiņš, Taurene.

11965. Ja meitām vai saimnie-

cei ir jēri ar raibu spalvu, tad tās

uz lāvas kādreiz sapirdušās.
J. Cinovskis, Alsunga.

11966. Ja teķu ir vairāk jēros
kā aitiņu, tad drīzi karš gaidāms.

P. Zeltiņa, Ikšķile.

11967. Kad aitām jēri nāk au-

niņi, tad mājā būs kāds sliktums,

sevišķi mantas putēšana.
P. Zeltiņa, Lielvārde.

11968. Jērus pirmo reizi šķērē-

jot, pirmā sprogu saujiņa jāiebāž
tiem mutē, jo tad aug bieza vilna.

L. Rone, Ikšķile.

11969. Ja jēru cērpot, nocērp

astes galā vilnu, tad aita vairs to

negrib.
L. Druķe, Virbi.
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11970. Kad jērus pirmo reiz

cērp, tad vajag mazu kušķīti vil-

nas jēram mutē iebāzt, jo tad tie

cērpot nespārdās.
L. Pogule, Gatarta.

11971. Kad pirmo reiz jērus cēr-

pot, tad pirmo vilnas kušķīti va-

jagot mest projām, it kā ziedotu

Laimes mātei, tad jēram bieza un

laba vilna augot.

E. Abole, Vijciems.

11972. Kad jēru pirmo reizi

cērp, tad pirmo vilnas kušķi iebāž

jēram mutē, lai tam augtu laba

vilna.

A. Bīlenšteina rokraksts. K. Boi-

vics, 1862. g., Lubāna.

11973. Nīkuļa jēri, sivēni jāap-
sola kādam laikgadam: Jāņa dienai,

Mārtiņam, Miķēļam.
K. Jansons, Plāņi.

11974. Jērus vajaga runīt vecā

laikā, tad tiem gaļa nesmirdot.

H. Šiliņa, Penkule.

11975. Ja nosprāgušam jēram
acis vaļā, tad vēl citi jēri sprāgs.

K. Jansons, Plāņi.

11976. Ja jēriņi danco, tad sa-

gaidāms vējš.
Z. Kozenkraniuse, Ainaži.

11977. Kad grib, lai ātrāki uznāk

sniegs, tad vajag baltu jēru ap bēr-

zu dzīt. [Sal. auns, kazas.]

V. Eglīte, Sēja.

11978. Kad rudenī jērus kauj,
tad jāapskata, kāda žults. Ja žults

liela, tad būs atkušņaina ziema.

Ja žults maza, tad būs dziļa zie-

ma.

H. Skujiņš, Palsmane.

11979. Nusapiušu, apsavylku
Maliņa jara kažuceņu:
As atjēmu kunga dusmys
Caur deveiņu duraveņu.

LD 31392.

JIKTS.

11980. Jikti var izdziedēt, ja lī-

ni pasien apakš kājas.
S. Gūberts, 1688.

11981. Kad jikts locekļos, tad

sāpošā vieta jāsaper ar nātrām,

tad jikts nostāj lauzt.

P. Zeltiņa, Ikšķile.

JODI.

11982. Ja jodi jeb kavi kaujas,
tad būs karš.

F. Brīvzemnieks.

JOSTA.

11983. Kad par jostu laiž trīs-

reiz čūsku, tad nesāp mugura.

Z. Lancmanis, Gaujiena.

11984. Ja sievai josta atraisās,

tad vīrs krogū dzer.

A. un Z. Lāce, Veclaicene un Skujene.

11985. Trim kārtam jostu jožu,
Govu kuti daiedama;

Audzē, Dievs, mīļa Mafa,
Trim kārtam laidara.

LD 32453.

11986.

Kupli, kupli jostas gali
Manai zīžu jostiņai;

Kuplas, kuplas tas druviņas,
Kur es būšu saiminiece.

LD 17007.

738 Jēri — Josta
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JUMIS.

11987. Ir arī riekstu jumis: ar

diviem kodoliem. Ja tādu atrod,
tad viens kodols jāēd pašam un

otrs jādod draugam, jo tad, mežā

aizmaldoties, ļaudis dzirdēšot sau-

cienu un atbildēšot.

P. Retelis, Latvis, 1930. g. 21. aug.

11988. Par jumi sauc divas vār-

pas uz viena salma, divus riek-

stus vienā čaumalā, tāpat divas

saaugušas sēnes, ogas, ābolus un

citas līdzīgas lietas. Kas jumi at-

rod, tam ir laime.

P. Š., Rauna.

11989. Pēc seno latviešu domām

Jumītis dzīvoja tikai labībā, un

tam saimniekam, kura labībā viņš

mājoja, auga braša maize. Tādēļ

bija jāpamet arvien drusciņa labī-

bas, lai Jumi pielabinātu un lai

viņš druvas neatstātu uz visiem

laikiem, jo ja vienu vien reizi tī-

rums bija atstāts bez labības

škumšķina, tad Jumītis bija sasir-

dīts un viņš vairs neatgriezās. Tā-

dā kušķītī Jumis pārdzīvoja zie-

mu. Nu ņēma un sasēja šo salmiņu

rogas kopā, jumtiņa veidā, no kā,

domājams, viņš arī savu vārdu da-

būjis. Tagad Jumim bija sava mā-

ja gatava. Sāka rakt zemi, pie

Jumja saknēm. Ja kukaiņi, kuri

parādījās pie rakšanas, steigšus
vien bēga atpakaļ, tad tas nozīmē-

ja uz priekšu visu labu: arī citu

gadu tiem pašiem pļāvējiem bija

jāpļauj tās pašas druvas; turpre-

tim, ja bija otrādi, tad citu gadu
daži darbinieki pietrūka. Jeb arī

visi pļāvēji svieda savas izkaptis

par kreiso plecu. Kura strādnieka

izkapts tālāk aizskrēja, to izpre-

cēja, ja bija sieviete, un ja bija
vīrietis, tad tas nomira. Labāk

teikt, ka pēc katra savādāka at-

gadījuma, pēc katra savādāka

priekšmeta latvietis kaut ko tē-

mēja. Vai nu pļāvējam salūza iz-

kapts barā, atradās akmens, rupu-
cis, zaķēns, visur mūsu senči re-

dzēja Dieva pirkstu! Pļāvējam bija
jānovij vaiņagi no pļaujamās labī-

bas, Jumja ņemot.

A. Skuja, Mālupe.

11990. Kad beidz rudzus pļaut,
tad gūn Jumi. Atstāj tīrumā pē-
dējos rudzu stiebrus un appušķo
to ar puķēm. Mājas saimniekam

pasniedz vārpu vaiņagu un jostu.
Jumi gūnot dzied šādu dziesmu:

Jumi dzynu visu dīnu

Pa tū lelu teirumeņu.
Jumis saucja, Jumis klīdzja,
Kur palvka Jumaleņa?

Atsasaucja, atsaklīdzja

Teirumeņa galiņā.

Pļaunīt, muni pļuovējiņi,
Kaušu uozi vokoram.

As nūguoju gūvu slauktu,

Gauži raud muns uozītis.

Neraud' gauži, muns uozīti,

Ar pļuvotjom samaluovu.

P. 5., Skaista.

11991. Beidzot pļaut, runā par

Jumja saņemšanu, parasti tā runā,

kad beidz rudzus pļaut. Par Jumi

saukuši pēdējo kūlīti, arī tieši pa-
šu pēdējo sauju. Divas vārpas, kas

saaugušas uz viena salma, arī sau-

kuši par Jumi. Jauni ļaudis centu-

šies atrast tādas saaugušas vār-

pas, tā esot zīme, ka tādas vārpas

atradējs ātri apprecēsies. Par Ju-

mi saukuši arī tos dzīvnieciņus, kas

bēguši ārā no pēdējā bara. Arī

tārpiņus un visādus vagulīšus, kas

bijuši zem pēdējā kūļa, saukuši

pa Jumi. Beidzamo bara daļu pļā-
vuši steidzīgi no visām pusēm, lai

Jumis neizbēgtu. Bieži no pēdējā
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bara bēg peles, vardes un citi kus-

toņi, tos tad arī saukuši par Jumi.

Ja atrastais kukainītis bijis skaists,

tad meitas teikušas, viņām būšot

skaisti vīri. Ja saka: „Mēs jau sa-

jēmām Jumi", tad tas nozīmē, ka

beiguši pļaut.
B. Eriņa, Latgale.

11992. Pļaujas beigās lauka vi-

dū atstāj nenopļautu mazu paugu-

riņu. Atstātos rudzos pļāvēji izravē

visas nezāles, un saimnieks vai ve-

cākais puisis vārpas sasien mezglā.
Katrs pļāvējs izvēlas sev vienu

stiebru un vēro, vai kādi sabaidīti

kukainīši pa to nerāpuļo. Ja atrod

kādu kukainīti, kas kāpj uz augšu

un paslēpjas sasējumā, tad nepre-

cējies apprecēsies, precēts dabūs

kādu mājas lopu. Pēc šī kukainīša

izskata vēro par nākamo līgavu jeb

dabūjamo mājas lopu; pēc gaitas

par gaidāmā notikuma ātrumu. Ja

kukainītis drīz atgriežas, viss paliks
bez pārmaiņām. Ja kukainītis no-

kāpj zemē, kas notiek ļoti reti, tad

zīlētājam jāmirst. Pēc katras pļā-

vās beigšanas apsēstas un piemin
Jumi, lai nākošā gadā nesāpētu

mugura. Jumi izrauj, nes mājā, vai

noliek pie statiem. Viņu paglabā
klētī, tad rodas svētība, pilna klēts

labības.

P. Retelis, Latvis, 1930. g. 21. aug.

11993. Kas vosorvs laikā ru-

dzūs atrass div vuorpeņis vīnu vīt,

itei pīzīmēj jam lobu un jaunu
dzeivi un taipat lelu laimi. A kas

atrass pīci vai seši vuorpeņis, tod

itei pīzīmēj, ka jis dzeivuos uz šuo

pasauļa koč laimeigi, bet par cik

[tik] godu, cik ti atroda vuorpeņu

vīnu vīt, jis miers zemī.

V. Podis, Rēzekne.

11994. Kas rudeni, kad beidz

labību pļaut, pēdējo cirtienu pļauj
(Jumi saņem), tam tiek visa svē-

tība.

E. Laime, Tirza.

11995. Miķēļa dienā saimnieks

sasauca visus mājas ļaudis, arī

tos, kas nebija viņa maizē. Pats sē-

dēja galda galā ar vārpu vaiņagu

galvā, ko meitas viņam bija uzli-

kušas. Galdā bija kāposti ar svaigu
cūkas gaļu un arī šņabis. Pirmo

šņabi palēja zem galda, tāpat arī

pa kumosam gaļas un plāceņa —

Jumim. Apēda, zināms, suņi.
Zemes spēks, 1928, 176.

11996. Ja saimnieks atrada Ju-

mi, tad viņam bija gaidāma liela

laime.

H. Skujiņš, Aumeisteri.

11997. Jumītis dzīvo druvās.

Kad beidz novākt pēdējo tīrumu,

tad pļāvējiem jācenšas pļaut no vi-

sām pusēm un visai ātri. Pabeigu-
šiem, jāapsēstas turpat uz kopi-

ņām un jāapskatās, vai nav vienā

stiebriņā divas vārpas, Jumītis, ja

atrod, tas jānes mājā un jāiesprauž
sienas šķirbā, ne pie durvīm, un

jāglabā rūpīgi visu ziemu. Saim-

niekam tad radīsies dažādi labu-

mi, bet Jumja atradēju, pļāvēju,
vēl tai pašā rudenī aizvedīs tauti-

ņās.
A. Bruvele un A. Suse, Ape.

11998. Jumja vārpu vajagot gla-
bāt klētī aiz sijas, tad tur guļot
klāt pūķis, kas velk bagātību klētī.

Atpūta, 1932, 404, 21.

11999. Pļaut beiguši, ķer Jumi,

—t. i. metas kūleniski un kliedz.

Kas pēdējais paliek pļaut, tas

pļaus katrā ziņā arī otrā gadā.
M. Brīdaka, Jaunroze.
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12000. Rudzu pļauju beidzot, ķer
Jumi. Pēdējo gabaliņu pļauj no

trim pusēm reizē. Kas pļauj pē-

dējo kopu, tam būs Jumis.

Atpūta, 1932, 404, 21.

12001. Katru gadu, kad rudzi

nopļauti, tad rijas vai šķūņus iz-

pušķo ar puķēm, jo tad Jumītis

aizdzenot prom visus kustoņus no

labības un dodot labu birumu.

J. Miljons, st. Birze.

12002. Kur, Jumīti, tu gulēji
Šo garo vasariņu?
— Tīrumiņa vidiņa
Zem pelēku akmentiņu.

LD 28543. Sal. 28513—59.

12003. Divžuburainā vārpa, ju-
mis, jāglabājot, ja izdodoties viņu
kādreiz tīrumā atrast, jo tad saim-

niekam nākot svētība.

H. Skujiņš, Smiltene.

12004. Divžuburaino vārpu (ju-

mi) glabā, jo tā esot atradēja lai-

me un esot arī uz bagātību.
H. Skujiņš, Smiltene.

12005. Jumja vārpu vajagot gla-
bāt makā, tad naudas nekad ne-

trūkstot.

Atpūta, 1932, 404, 21. J. Gul-

bis, Aizkraukle.

12006. Divžuburaina vārpa tiku-

si arī iepīta Jāņu bērnu vaiņagos.

H. Skujiņš, Smiltene.

12007. Ja tīrumā atrodot stieb-

ru ar divām vārpām, tad tas nesot

laimi.
T. Ziemele, Smiltene.

12008. Ja uz viena salma atrod

divas vārpas, jumi, tad ir gaidā-

ma laime.
J. Rečs, Silajāņi.

12009. Kad atrod rieksta, rudzu

vārpas, vai citu kādu jumi, tam

būs laime.

J. Apsalons, Serpils.

12010. Ja linus plūcot, atrod di-

vus kopā saaugušus linus, jumi,
tad atradējam būs laime. Jumis

jāpaglabā.
A. Šķere, Skaistkalne.

12011. Ja kas riekstojot atrod

div kopā saaugušus riekstus, tam

būs laime.

F. Cepļaks, Egluna.

12012. Ja kāds tīrumā atrod la-

bības stiebru ar divām vārpām,
tad tas kļūs bagāts.

A. Leimane, Mārsnēni.

12013. Ja labībā atrod daudz

tādu stiebru, kur uz viena stiebra

ir divas vārpas, tad būs bagāts

gads.
M. Šķipsna, Gulbene.

12014. Ja atrod rudzus pļaujot

pie viena stiebra divas vārpas, tad

būs nākošais gads ļoti auglīgs.
A. Podniece, Tome.

12015. Ja saimnieks jumi at-

rod, tad bagāta raža gaidāma.

H. Šiliņa, Dobele.

12016. Ja vārpas tīruma ir jumī-

tī, tad būs labībai labs birums.

A. Dragone, Palsmane.

12017. Ja jumi atrada, tad to

iepina vārpu kronī un to kroni

glabāja. Ja nu neprecēta meita pa-

ņēma to kroni, uzlika sev galvā,
mazu laiciņu paturēja un atkal no-

lika agrākā vietā un tūliņ gāja gu-

lēt, tad viņai sapņos rādījās īstais

(brūtgāns).
H. Skujiņš, Aumeisteri.
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12018. Ja meitas, rudzus pļau-

jot, atrod jumīti, tad sagaidāma

apprecēšanās.
Br. Puksts, Aglona.

12019. Ja meitas atrod jumi, tad

tajā gadā apprecas.

H. Šiliņa, Dobele.

12020. Ja atrod rudzus vai kā-

du citu labību pļaujot jauneklis
vai jaunava divas vārpas saaugu-

šas kopā, tad dabūs tai gadā pre-
cēties.

J. Kasparovics, Skrunda.

12021. Ja vārpa tīrumā ir ju-
mītī, tad tās vārpas atradējam būs

kāzas.
A. Dragone, Palsmane. I.

Upenieks, Skrunda.

12022. Kad uz viena stiebra at-

rodot divas vārpas, tad tajās mā-

jās, kam tīrumi piederot, kāds

precēšoties.
K. Lielozols, Nīca.

12023. Jo kas pļaunūt rudzus,

atrūn divi vuorpas kūpā saaugu-

šas, tad tys dreiži precēsīs.
M. Apeļs, Stoļerova.

12024. Divus ābolus, divas be-

kas, sēnes un t. t. kopā saaugu-

šas saucot par jumjiem. Jumjus
nedrīkstot ēst sievietes, jo tad tām

dzimstot dvīņi.
K. Gailis, Ventspils.

12025. Meitenes nedrīkstot ēst

augļu diviniekus, jo tad tām laulī-

bā dzimstot dvīņi.
J. Jirgensons, Ādaži.

12026. Ja ēd jumiķa riekstu, sē-

nes, kartupeļus, tad dzimst dvīņi.
M. Sikle, Nīca. K. Lielozols,

Nīca.

12027. Ja jumjus (divi āboli ko-

pā saauguši, vai divas vārpas uz

viena stiebra v. t. t.) ēd, tad tam

dvīnīši dzimst.

T. Rigerte, Brunava.

12028. Nedrīkst ēst jumiķus (di-

vas kopā saaugušas ogas, riekstus

v. c), tad dzimstot dvīnīši.

E. Kampare, Skrunda.

12029. Ja jumi ēd, tad dvīņi
dzimst.

H. Šiliņa, Dobele.

12030. Jumiķa riekstu, jumiķa

sēnes, jumiķa ābolus, jumiķa kar-

tupeļus nevar ēst. Ja tos ēd, tad

dzimst dvīņi.

V. Saperovs, Vecpiebalga.
Alksnis-Zundulis, Naudīte.

12031. Nekad nedrīkst ēst tādas

ogas vai sēnes, kas saaugušas pa

divi kopā, tad dzimstot dvīņi.
K. Corbiks, Jelgava.

12032. Ja sieviete apēdot ogu ju-
mi, tad viņa dzemdējot dvīņus.

P. Š., Rīga.

12033. Pie labības appļāvībām

ķer jumi, tad saimniekam būs pā-
rītis dvīņi.

A. Armans, Ludzas Zaļmuiža.

12034. Ja apēd divus kopā sa-

augušus riekstus, tad aug dubulti

zobi.

M. Štāle, Kaltene.

12035. Ja atrod divas vārpas

viena salma galā, tad tās dod ai-

tai, lai atnes pārīti.
G. Pols, Vecgulbene. H. Sku-

jiņš, Aumeisteri.

12036. Ja rudzi, kam divas vār-

pas, iedod apēst aitai, tad tai nā-

košā gadā būs divi jēri.
L. Berkholce, Vaive.



12037. Ja rudzu laukā atrod di-

vas vārpas vienā salmā, tad tās

jādod kādai aitai, lai viņa atnes

divus jēriņus.
A. Salmans, Balvi.

12038. Ja meita atrada jumi,
tad deva aitai apēst, lai jēri pāriņā
atnestos.

A. Zvejniece, Lubāna. H.

Skujiņš, Aumeisteri. Br. Puksts,

Eglūna.

12039. Kad sieviete atrada jumi

(divžuburaino vārpu), tad viņu pa-

glabāja un tādai sievietei vai mei-

tai nāca aitām pārās jēriņi.
H. Skujiņš, Aumeisteri.

12040. Ja aitām dod rudzu vār-

pas, kas divas saaugušas uz viena

stiebra, tad jēri pa pārām nākot.

J. Jansons, Plāņi. E. Laime,
Tirza.

12041. Ja atrod vasarā daudz

tādu āboliņa galviņu, kam uz vie-

na kātiņa ir divas galviņas, tad

tanī gadā aitām būs divi jēri.
M. Šķipsna, Gulbene.

12042. Ja atrod miežu Jumi (2

vārpas 1 salmā), tad būs bēres vai

kāzas.

K. Jansons, Viļāni.

JUMTA GAILIS

12043. Ja sapnī redzot uz jumta

gaili, tad māja degot.

E. Kampare, Piebalga.

JUMPRAVA.

12044. Jumpravas diena dzimis

bērns būs svēts.

P. §~ Ropaži.

JUMTS.

12045. Jumtu nedrīkst jumt jau-
nā mēnesī, tad salmi stāvus ceļas;
jājumj vecā mēnesī un starplai-
kos.

P. Zeltiņa, Ikšķile.

12046. Jaunā mēnesī nedrīkst

salmu jumtu jumt, citādi salmu

gali liecas uz augšu, nolūst, un

jumts ātri būs beigts.
L. Krustiņa, Baldone.

12047. Salmu jumts jājumj ve-

cā mēnesī, lai tas drīz apsūno.

K. Jansons, Plāņi.

12048. Jumtu vajaga sist vecā

mēnesī; ja sit jaunā, tad skaidas

saliecas un naglas lien laukā.

A. Salmans, Balvi. A. Lāce,
Lubāna.

12049. Vecā mēnesī jājumj jum-
ti, tad skaidas žūdamas neizmaina

savu formu. Jaunā mēnesī pienag-
lotās skaidas žūstot sašķobās, sa-

grozās un jumts izskatās kā no-

bijies.
V. Miķelāns, Slate.

12050. Jumti jājumj veca mēne-

sī, jo tad negriežas gali gaisā.
L. Aizpurve, Lubāna.

12051. Ja jumtu jumj veca mē-

nesī, tad noplīst tas drīz.

E. Zirnītis, Lubāna.

12052. Salmu jumts jājumj ve-

cā galā, lai salmu gali nesarīzās

(nesariežas) uz augšu.
J. Lazdans, Kalupe. A. Lāce, Lubāna.

12053. Salmu jumts esot jājumj
vecā mēnesī, tad negriežoties rez-

gaļi uz augšu.
G. Pols, Baldone.
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12054. Jumts juojumej vacā mē-

nesī; ka jumej jaunā mēnesī —

cysom goli sasaceļ uz augšu.
B. Spulis, Vārkava.

12055. Jumti jājumj veca mē-

nesī.

M. Navenickis, Zasa.

12056. Jumti jājumj, ziemeļu

vējam pūšot, lai neperinātos žur-

kas.

F. Rozenbacha, Nīgranda.

12057. Spaļi uz jumta čeguma

jāuzber vecā mēnesī: jaunā mēne-

sī uzbērtus spaļus aiznes vējš.

K. Jansons, Plāņi.

12058. Kad jumiķis pirmo sal-

mu kūli kā liek, tā atstāj, tad vējš

jumtu neplēš.
Atbalss k. 1892. J. Kriķis, Starti.

JUPIS.

12059. Dažreiz staigā melns

vīrs ap māju. Tas ir Jupis. Lai to

aizdzītu un izsargātos no nelaimes,

tad tam jāsit ar sērmūkšļu kūju,
kur uzgriezti deviņi riņķi jeb
krusti.

F. Brīvzemnieks, 1881. VI, 198.

JURĢIS.

12060. Svētais Jurģis jājot Jurģa
dienā ar vilku caur avīm.

G. F. Stenders, Kurzeme.

12061. Jurģis, svētais, esot no-

kāvis vienu pūķi un izglābis caur

to ķēniņa meitu no nāves. Jurģi
tēlo kā jaunekli uz balta zirga, kas

nonāvē pūķi čūskas izskatā. Dažās

bildēs turpat tuvumā arī viena

jaunava.
B. Eriņa, Latgale.

JURĢA DIENA.

I. Vispārīgi maņi.

12062. Jurģu rītā vispirms jāuz-

ceļas saimniekam un saimniecei:

ja kāds cits pirmais uzceļas, tad

mājā rodas kāda nelaime.

M. Sikle, Nīca. A. Žeibe, Bēr-

zaune. J. A. Jansons, Rīga. Bēr-

ziņš, Ropaži.

12063. Jura dīnas reitā vys-

pyrms juosaceļ saimnīkam ar

saimneicu. Ja cyts pīsacels pa

prīšku, tad mojuos rūnās kaut

kaida nalaime.

A. Ancāns, Eglūna.

12064. Jurģa rītā priekš saules

lēkšanas, sniegā jāmazgājas. Tad

vasaru nenāk miegs.

J. Avotiņš, Vestiena.

12065. Jurģu diena nevajaga
muti mazgāt, tad vasaru nenode-

got.
K. Lielozols, Nīca. R. Bēr-

ziņš, Džūkste.

12066. Brokastis Jurģu rītā jā-
steidz ēst agri, lai kāds viesis ne-

ienāktu priekš brokastīm. Ja tas

notiek (t. i. ja kāds ciemiņš šai

rītā ienāk priekš brokastīm), tad

tai mājā ceļas kāda nelaime. Ja

ienākušais viesis vēl mājās nav

paēdis, tad vēl mazliet labāki, bet

ja paēdis, tad pavisam slikti.

A. Zeibe, Bērzaune.

12067. Jurģa rītā nevar nevie-

nam neko dot, tad piemetas kas

ļauns.
A. Aizsils, Kalsnava.

12068. Jurģu rītā nedeva mājā
nekādam svešam ne uguni nedz

ūdeni.

A. Zeibe, Vējava.
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12069. Ja Jurģa dienā dedz

uguni, tad salna nokož ziedus.

M. Igaune, Galgauska.

12070. Priekš Jurģiem nevar

laukā uguni kurināt, tad mājas no-

deg.
A. Bērziņa, Aloja.

12071. Jurģu rītā izliek uz kāda

sevišķa galda plāceni, gaļu, alu v.

t. t. un to noliek aiz istabas kādā

paspārnē (arī pie lieliem kokiem

un akmeņiem), gariem (dieviem)
ko mieloties.

A. Zeibe, Bērzaune, ari Ērgļi.

12072. Kas Jura dīnā lomuojos
vai kaunas, tū sazatops pieska
[pēkšņa] un nazvnoma nuovja un

tai pat var nūsist ar pārkiuni Pī-

tera dīnā.

V. Podis, Rēzekne.

12073. Ziedos tērpies Jurģis

pareģo aukstu un slapju maiju.

A. Bērziņa, Aloja.

12074. Ja Jurģos pārceļoties uz

citu vietu, pārskrien čūska par ce-

ļu, tad tur labi neies.

M. Driņķe, Ranka.

12075. Cik dienas vardes kurc

priekš Jurģa dienas, tik dienas tās

vēlāku paliek klusu.

Latvis, 1932, 3094.

12076. Jura nedēļa nedrīkst

taisīt sētas, tad suņi skrien mājās.

L Zariņš, Palsmane.

12077. Ja Jura diena velējas, tad

suņi paliek traki.

E. Laime, Tirza.

12078. Jurģu nedēļā nevelējas,
lai traki suņi mājā nenāktu.

H. Skujiņš, Aumeisteri.

11. Jurģa dienas aizgā-

jēji un atnācēji.

12079. Kas Jurģī projām ejot
dod ardievas, tam jaunā vietā nav

laimes.

K. Jansons, Plāņi.

12080. Ejot Jurģos uz jaunu dzī-

ves vietu, nevienam nevajag ardie-

vas sacīt, tad jaunā dzīves vietā ies

labi.

V. Līce, Līgatne.

12081. Jurģu dienā aizejot uz

jaunām mājām, nevajag vecajās

mājās dot ardievu, jo tad lopu

gādniece, kura sēž snauzdama kā-

dam lopam mugurā, izdzirdusi pa

miegam ardievu, nodomā, ka viņai
ardievas teiktas, un tādēļ atstāj

lopus. Nesakot ardievu vecajās mā-

jās, lopi iet labi pa ceļu.
A. Kauliņš, Jauncerne.

12082. Ja setdienā pāriet uz

jaunu dzīves vietu, tad būs tur il-

gi jādzīvo.
P. Zeltiņa, Ikšķile.

12083. Kad Jurģu dienā aiziet

uz jaunu māju, tad no vecās vietas

jāpaņem salmi līdz un ar tiem jā-

izkaisa kūts, lai no izgājējiem ne-

pieķertos nekādas burvības. Citi

ņem arī akmeņus no vecās mājas
līdza un izmētā tos jaunās mājas

kūtī, lai izsargātos no burvībām.

E. Zommere, Rauna.

12084. Izgājējs, ļaunā nolūkā,

Ģurģī apakš siles paliek akminu.

lenācējam tas jāiemet ūdenī, lai

akmina licējs nāk atpakaļ runā-

ties, ko tad nedrīkst darīt.

K. Jansons, Plāņi.
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12085. Lai lopiem Jurģos jaunā
vietā neķertos nekāds ļaunums,
tad no vecās dzīves vietas jāpaņem

gultas maiss un maisa salmi jāiz-
kaisa jaunās dzīves vietas kūtī pa
visiem kaktiem.

E. Zommere, Rauna.

12086. Ģurģī jaunam iegājējam
no kūts paslieksnes trīs cecumi

sūdu jāizmet, lai lopiem nelabums

nepiemetas.
K. Jansons, Plāņi.

12087. Ja Jurģu dienā uz jaunu
dzīves vietu ejot, veco atstājot ne-

slaucītu, tad tas vecā vietā savu

svētību atstājot.

H. Skujiņš, Smiltene.

12088. Kad iet uz jaunu vietu

dzīvot, tad papriekšu tur vajagot
aiznest maizi un sāli, tad viss esot

bagātīgi, neesot jācieš trūkums.

V. Grīva, Lubāna.

12089. Ģurģī aizgājējiem veca

vietā durvis jāatstāj vaļā.
K. Jansons, Plāņi.

12090. Kad Jurģos iet uz jaunu

saimnieku, tad nevajaga vest ve-

co slotu līdz.

R. Bērziņš, Džūkste.

12091. Ejot Juros pie jauna

saimnieka, nedrīkst slotu ņemt lī-

dzi, lai to gad' tais mājās neda-

būtu pērienu.
A. Šķere, Skaistkalne.

12092. Ja Jurģos kalpiem pro-

jām ejot kaut kas aizmirstas vecā

vietā, tad drīz atkal atnāks atpa-

kaļ dzīvot.
A. Berķe, Mētriene.

12093. Ģurģī jauna maja no rīta

puses jāieiet.
K. Jansons, Plāņi.

12094. Ja Jurģos jaunā vietā

aizejot, vējš pūš no muguras pu-

ses, tad būs laba dzīve.

H. Šiliņa, Dobele.

12095. Ģurģī jaunā vietā no sau-

les puses jāieiet un apakš istabas

kreisā pakša jānoliek grāmata vai

pudele.
K. Jansons, Plāņi.

12096. Ģurģī uz jaunas mājas
zemes uzejot jāiekurina uguns.

K. Jansons, Plāņi.

12097. Ģurģī uz jaunu maju ne-

kristītu bērnu neved. [Sal. bērns.]

K. Jansons, Plāņi.

12098. Jurģa dienā aizgājējam

jāmet pakaļ akmens; ja tas ripo uz

priekšu, tad aizgājējs nepaliks jau-
nā vietā; bet ja akmens veļas at-

pakaļ, tad viņš atnāks atpakaļ dzī-

vot.

P. Zeltiņa, Ikšķile.

12099. Kad Ģurģī gājēji no mā-

jas iziet, ceļš jānokaisa ar sāli, lai

naids aizmirstos.
H. Skujiņš, Smiltene.

12100. Kad Jurģa dienā jauns

kalps pirmo reizi ienāk mājās, tad

viņu sēdina uz mūrīti, lai viņš ilgi

paliktu dienēt. Kurš kalps varot

apnest [ko?] ar sietiņu trīs reizes

ap māju, tas esot mudīgs, bet kas

to nevarot, tas esot slinks.

A. Zeibe, Rūjiena.

12101. Kad meita pa Jurģiem

iet pie cita saimnieka, tad ātrāk

viņa nevar aiziet no vecā saimnie-

ka, kamēr nav nokopusi visas ma-

las; citādi, kad atnāks jaunā mei-

ta, tad tā dzīvos visu gadu dikti

netīri, ja vecā meita nebūs noko-

pusi visas malas.

J. Atteka, Nīca.
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12102. Kad Jurģu dienā jauns

kalps pirmo reiz ienāk mājā, tad

viņš jāsēdina uz mūrīša, lai paliek

ilgi kalpot.
M. Sikle, Nīca. A. Broža,

Naukšēni. Bērziņš, Ropaži. J.

A. Jansons, Rīga.

12103. Jurģa dienā, jaunā dzī-

ves vietā nonākot, dzīvojamās tel-

pas tūliņ jāizslaukot, tad nebūšot

ar citiem mājas iedzīvotājiem jā-

ķildojas.
H. Skujiņš, Smiltene.

12104. Ja kādā mājā ieved kal-

potāju Jurģu dienā ar baltu zir-

gu, tad tas tanī gadā apprecoties.

E. Aizpurve, Lubāna.

12105. Ģurģeniekiem pirmo reiz

jādod ēst podiņā, lai tai jaunā vie-

tā ilgi dzīvo.

K. Jansons, Plāņi.

12106. Jura diena saldena putra

jāvāra, tad mājā būs saticība.

P. Zeltiņa, Ikšķile.

12107. Kad Jurģu diena varot

putru, tad čūskas esot podiņā.

E. Gaile, Aumeisteri.

12108. Jurģu dienā vaigot vārīt

gaļu, tad visu gadu būšot gaļa ko

ēst.

E. Gaile, Aumeisteri.

12109. Jura diena javara cūkas

kājas, tad saime būs mudīga.

P. Zeltiņa, Ikšķile.

12110. Agrāk Jurģos saimnieces

esot ienācējus un citus mājas ļau-

dis ēdinājušas ar skābiem kāpos-

tiem, vārītiem ar putraimiem un

cūkas gaļu.
T. Ziemele, Smiltene.

12111. Jaunam kalpam Jurģī

jādod pirmo reiz kāposti ēst, lai

viņš tai mājā ilgi dzīvotu.

K. Jansons, Plāņi.

12112. Jurģa dienā jādodot biezi

kāposti, lai gājēji ilgi dzīvotu, ne-

ietu uz citu māju.
H. Skujiņš, Smiltene. J. Šir-

manis, Valmiera.

12113. Kad sanāk Jura dienā

jauna saime, tad jādod biezie kā-

posti ēst, jo tad ilgi dzīvos.

A. Užane, Skujene.

12114. Jurģa dienā javara skābi

kāposti, tad kalpi ilgi dzīvo.

C Ķelle, Janišķes pag., Lie-

tuva. M. Vēbere, Straupe.

12115. Jurģos vajaga kāpostus

vārīt, tad kalpi neies prom.
E. Zariņa, Cēre.

12116. Kad Jurģos ienāk mājās

jauni dzīvotāji, saimniece vāra kā-

postus un dod pirmo reiz ēst, lai

tie ilgi dzīvotu tanīs mājās, tur-

pretim ja dod ēst zivis, tad ātri

aiziet no tās mājas.
K. Corbiks, Burtnieki.

12117. Jurģa dienā jādod kā-

posti jaunajiem ienācējiem, lai tie

jaunā dzīves vietā ilgi dzīvotu.

A. Vaskis, Tukums.

12118. Jura diena nedrīkst kā-

postu vārīt, tad būs naidīga saime.

P. Zeltiņa, Ikšķile.

12119. Ja Jurģos vara skābu

ēdienu, tad būs dusmīgi kalpi.
Z. Klūga, Penkule.

12120. Ja Jurģos atved jaunu

meitu, tad tai nedrīkst dot kāpos-

tus ēst, jo tad tā būs saskābusi visu

gadu.
T. Dzintarkalns, Talsi.
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12121. Jura dienā, kad vecie

mītnieki iet projām, vāra kāpos-
tus, bet kad jaunie nāk iekšā, tad

cep olas, lai visi dzīvotu saticīgi kā

cāļi.
E. Auziņa, Liepa.

12122. Jurģa diena jādod ļaudīm

pencis ēst.

P. Š., Rauna.

12123. Ja Ģurģu diena eda pen-

taku, tad naidīgi dzīvoja visu gadu.

H. Skujiņš, Smiltene.

12124. Ģurģī ienācējiem zirņus
nedod, lai tie nav pļāpīgi.

K. Jansons, Plāņi.

111. Jurģa dienas saka-

ri ar burvjiem un

skauģiem.

12125. Ūsiņu rītā staļļi jāaiz-
slēdz, jo tanī laikā burvji un ra-

ganas staigā apkārt.
A. Zeibe.

12126. Kad pa Jurģiem nobrau-

cot jaunā vietā, tad ar kārkla vici

vajagot izklapēt visas istabas un

kūts sienas, lai nekur nevarētu

ieiet neviens burvis.
J. Daizis, Nīca.

12127. Ģurģa nakts pautnešiem

(burvjiem) esot pēdējā.
K. Jansons, Plāņi.

12128. Šinī rītā, priekš saules

lēkšanas, buvji arī kāpj uz aug-

stiem kalniem un ozoliem un

kliedz nesaprotamus vārdus. Ja to

dzird, tad jāatkliedz: „Lai tu, ko

pa muti izlaid, pa nāsīm atpakaļ

sarauj!" Visa nelaime, ko burvis

vēlējis, tad uzbruks viņam pašam.
Bet burvis to zina un jau iepriekš

izrok zem ozola dobi un izkliedzis

tajā ielec, lai nedzirdētu atklie-

dzam. Burvja vēlēta nelaime snie-

dzas tik tālu, cik tālu aizskan viņa
balss.

A. Zeibe.

12129. Jurģa dienā, ja kāds cil-

vēks iet uz citu dzīves vietu, un ja

viņš grib savam bijušam saimnie-

kam atriebties, tad viņam jāiesviež

pāris siļķu maizes krāsnī un krāsns

slota jāiesviež dīķī, tad viņa biju-
šam saimniekam vienmēr būs ie-

naids mājās.
K. Corbiks, Sērene.

12130. Jurģu dienā burvis nesis

otra daļā nešļavas. Kā daļā tāda

nešļava bijusi aiznesta, tam ar' ga-

dījusies kāda nelaime ar kusto-

ņiem.
K. Veinberga, Aumeisteri.

12131. Jura rītā jāiet uz upi

mazgāties, tad skauģi nevar no-

skaust.

P., Ikšķile.

12132. Ja Jurģa dienā izšaun

trīs reiz priekš saules no plintes,
tam burvji un raganas nevar nekā

padarīt.
F. Brīvzemnieks, 1881. VI. 207.

IV. Jurģa dienas sakari

ar lopiem.

12133. Kad Jurģa naktī puiši

pirmoreiz izjāja pieguļā, saimniece

tiem deva līdz tik daudz olu, cik

zirgiem kāju. Priekš vārīšanas

olas ar ogli dažādi izrakstīja un

tad vārīja uz pieguļnieku uguns-

kura. Kad olas bija izvārītas, tad

izrāva zemē iesistu mietu, apaušu

cilpā ielika olu un ielaida mieta

caurumā, lai zirgi pieguļā būtu

rāmi. Lai zirgi arī brangi uzba-
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rotos, tad olu iemeta kārklu krū-

mā. Spēku un izturību turpretim

sagādāja [zirgiem] ozola caurumā

ielikta ola. — Katram zirgam no-

zīmēta īpaša ola. Ja tāda ola sa-

plīsusi, tad tam zirgam bijusi gai-
dāma kāda nelaime. Pēc tam vā-

rījuši pantāgu, ko kopā ar gaļu

apēduši un ar olu apslacījuši. Pan-

tāga mielastā aicinātas arī sievie-

tes. Kad mielasts bijis sagatavots,

pieguļnieku vecākais noturējis ru-

nu, griezdamies pie Ūziņa. [Tā-
lāku seko arī šī runa, kas izklau-

sās drusku teorētiska. Nevaram

arī sacīt, ka šādā gadījumā uzru-

nātu drīzāk Ūsiņu jeb Uziņu un

nevis Jurģi.] Jurģa dienā, rīta ag-

rumā, vīri stallī kāvuši gaili, ko

tad paši izvārījuši un vīriešu sa-

biedrībā noēduši.

Jaunākas Ziņas, 1935. g. 20. apr.

12134. Jura dienā un Lielā

piektdienā cits zemnieks kauj gaili

un, asinis iztecinājis, ierok zemē.

Tad ar zirgiem un lopiem labi lai-

mējoties, bet kaimiņa zirgiem un

lopiem tas būšot par sliktu.

K. Šilings, 1832. g., Tirza.

12135. Jurģu dienu mēs svinam

priekš zirgiem.
No Kolkas jūrmalas. „Ziņas

un stāsti par Dieva valstības

lietām" IV, 1852. Aizliegts izd.

12136. Jurģa dienā, rītā agri

priekš saules, jājem taisni no lak-

tas gailis, jānokauj un asinis jāie-
laiž kādā traukā. Ar šo trauku jā-

apiet trīs reiz ap visu māju pret

sauli. Mājā pārnākot, gaiļa asinis

no trauka jāpārlej cimdā un cimds

jāuzsviež uz mājas jumta. Tad visi

mājas lopi būs veseli.

F. Brīvzemnieks, 1881. VI, 201.

12137. Jurģu rītā itin agri uz

visām istabas durvīm jāsavelk lie-

tuvēna krusti, un pēc tam tās

stingri jānobultē. Staigāšanai jā-
notiek pa logiem. Pats saimnieks

kauj gaili un asinis tecina zirgu
silēs. Visas zirgu lietas un sāls

graudu novieto pagalmā uz sta-

biem un vadžiem. Deviņi vēji, kas

šai rītā pūš, atnes svētību visai mā-

jai, bet it sevišķi zirgiem un sāls

graudam. Šo sāli var lietot pilnīgi

zāļu vietā. Bet visa svētība zūd, ja
šai laikā, kamēr vēl durvis aizbul-

tētas un brokastis neieturētas, iero-

das kāds svešinieks.

M. Zeltiņa, Vējava.

12138. Jurģa diena visas mājas
ēd gaiļa gaļu.

A. Bīlenšteina rokraksts, Sakaleja.

12139. Jurģos nokauj bez saules

gaili virs zirga siles, silē ietecina

asinis, uzber auzas virsū, lai zirgi

apēd. Pašu gaili izvāra bez saules,

lai sveši neredz, un tad aizbrauc

uz tirgu.

Jurģa rītu gaili kāvu

Deviņiem cakuliem,

Lai tek mans kumeliņš

Deviņiem celiņiem.
A. Elksnītis, Prauliena.

12140. Jurģī kaun gaili un teci-

na asinis uz auzām, ta zirgi labi

padodas.
H. Skujiņš, Aumeisteri.

12141. Jurģa rītā kauj gaili un

viņa asinis tecina auzās, ar kurām

ēdina zirgus, tad aug trekni zirgi.

P. Rīmanis, Krimulda. Bīlen-

šteina man.
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12142. Jurģa dienas priekšva-
karā uz sētuves, pilnas ar auzām,

kauj gaili, pārgriežot tam muti

līdz kaklam. Asinis sajauc ar au-

zām un tās auzas dod zirgiem ēst.

A. Bīlenšteina rokraksts, Sakaleja.

12143. Jurģu dienā katram mā-

jas tēvam jākaun gailis un tā asi-

nis jātecina zirgu silēs uz auzām,

lai zirgi labi barojas.
V. Strautiņš, Zelgauska.

12144. Jurģa rītā jākauj gailis

zem zirgu siles, ar gaili jāvelk trīs

reizes pa zirga muguru un asinis

jāiepilina pie auzām, tad zirgi ir

brangi.
J. Jurjāns, Jaungulbene.

12145. Jurģa dienā gailis jākaun
un asins jātecina silē, tad zirgi labi

iet (t. i. izdodas, padodas, ar zir-

giem labi veicas).
A. Aizsils, Kalsnava.

12146. Lai Jurģa dienā mantas

vedot zirgi nesaslimtu, tad jāno-

kauj gailis. Tā asinis jāiepilina au-

zās, ar kurām baro zirgus.
A. Plaudis, Kosa.

12147. Jura rītā gaiļos kāva

vistu govu kūtī un gaili zirgu stallī,

lai lopi izdodas.

P. Zevalds, Birzgale.

12148. Jurģos jākauj gailis un

ar tā asinīm jāapsmērē zirgu staļļa

durvis, tad zirgi labi barojas.

A. Ozoliņa, Lubāna.

12149. Juru dienas rītā jākauj
uz staļļa sliekšņa gailis, lai tanī

gadā ir žigli kumeliņi.

V. Krieviņš, Daugmale

12150. Viens saimnieks vecos

laikos Zirgu dienā devis saviem

zirgiem pie auzām izkaltētus un

smalki saberztus vistu kaulus.

Saimniekam zirgi vienmēr labi pa-
devušies.

H. Skujiņš, Aumeisteri.

12151. Ģurģī salasot cāļu kau-

lus, sajaucot ar auzām un dodot

zirgiem, lai aug glumi zirgi.

P. Dreimanis, Krustpils.

12152. Jura dienā saimnieks at-

ver zirgu staļļus, lai iet svētais Ju-

ris un dod zirgiem stiprumu; tad

to vasaru zirgi ir ļoti spēcīgi.
J. Rupjais, Asūne.

12153. Jurģu rītā zirgiem jādod
maizes roku ūdens (kas rodas pie
maizes cepšanas), tad zirgi būs

apaļi kā kukuļi.
Z. Lace, Veclaicene.

12154. Puišam Ģurģī jaunā mājā
kreisā padusē sev jāsasautē maize

un jāiedod zirgam, ar kuru tam

būs jāstrādā, lai zirgs no viņa ne-

bēg.
K. Jansons, Plāņi.

12155. Jurģa rītā sit veca zirga

dzerokšņa zobu siles galā, tad zirgs,
kaut arī nozagts, nāk atpakaļ mājā.

P. Rīmanis, Krimulda. A.

Bīlenšteina man.

12156. Jura dienā zirgi pirmo
reizi priekš saules esot jāpeldina

un Niklāva dienā no visa darba

mierā jāpaliek, tad būšot stipri.
K. Šilings, 1832. g., Tirza.

12157. Jurģa dienā priekš sau-

les lēkšanas zirgi peldināmi, tad

nepiekūstot.
P. Iklavs, Zaļenieki.
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12158. Jurģu rītā agri bez sau-

les peldina zirgus, lai tie aug

stipri.
A. Zeibe, Bērzaune, Liezere,

Vējava.

12159. Jurģu dienā ar zirgiem
nestrādā, un tos pirmo reizi pel-
dina — tad viņi būs veseli.

A. Zālīte, Bērzpils.

12160. Jurģa dienā no rīta, bez

saules, jāpeldina kumeļi, lai tie aug

stipri.
B. Daņilovs, Kaceni.

12161. Ģurģa dienas rītā priekš
saules lēkšanas zirgi jāpeldina, lai

tiem nekas ļauns nedamestos.

K. Jansons, Plāņi.

12162. Jurģu rītu vajagot visus

zirgus nosukāt spožus, tad tie visu

gadu apaļi.
R. Bērziņš, Džūkste.

12163. Jurģa diena maize jācep,
jo tad esot zirgi resni.

P. Iklavs, (Grienvalde) Zaļenieki.

12164. Ģurģa nakti zirgus neva-

jaga zālē likt. [Sal. Jāņa diena.]

K. Jansons, Plāņi.

12165. Jurģa diena bijusi lopu,

sevišķi zirgu, svētdiena. Tad zir-

gus labāki barojuši, ar tiem ne-

strādājuši. Tad vārījuši arī olas,

kuras devuši ganiem un pieguļnie-
kiem. Baznīcā likuši upurus, lai

zirgi būtu veseli. Tai dienā jājuši

pirmo reiz pieguļā, lai arī dažu

gadu vēl nebijis zāles. Tāpat tai

dienā rumelējuši ganus un pieguļ-
niekus. Jura dienā svētījuši baz-

nīcā maizi, ko devuši slimiem lo-

piem un arī cilvēkiem.

B. Eriņa, Latgale.

12166. Jurģa dienā pirmo reizi

jāja pieguļā. Tad nu saimniece

pieguļniekiem deva līdz olas, uz

katras zirga kājas pa olai. Pieguļ-
nieki ēda olas un visādi lustējās.

H. Skujiņš, Aumeisteri.

12167. Ģurģī pirmo reiz jāti
zirgi pieguļā. Tad sakūruši uguni,
svieduši zirgiem ar vistas olu un

baidījuši vilkus prom: „Uz lielo

tiesu, uz lielo tiesu!" Ja ola pali-
kusi vesela, tad zirgi tai gadā pa-
likuši veseli.

K. Jansons, Mēri.

12168. Jurģu diena vara olas,
tad zirgi būs apaļi kā olas.

A. Zālīte, Bērzpils.

12169. Jurģa rītā jāvāra apaļas
olas un nav jānes no galda pro-

jām, tad zirgi ir brangi un nav

nikni.
M. Priedīte, Meirani.

12170. Jurģa rīta bez saules ne-

esot jābaro zirgi, lai vasarā būtu

godīgi.
M. Priedīte, Meirani.

12171. Ģurģī jaunā vietā zirgu
siles jāizslauka un ēdūkšļi apakš

priekšas kājām jāpamet.
K. Jansons, Plāņi.

12172. Ģurģī vecā vietā siles ne-

vajag izslaucīt, lai lopi jaunā vietā

miesu tura.

K. Jansons, Plāņi.

12173. Kad Jurģa dienā strādā

uz lauka ar zirgiem, tad vilks rej

kumeļus.
R. Straudovskis, Lielplatone.

12174. Jurģa dienā nedrīkst ne-

kā ar zirgiem strādāt, pat braukt

var tikai uz baznīcu. Ja tai dienā

strādā ar zirgiem, tad tie paliek

nespēcīgi un slimi.

K. Priknis, Asūne.
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12175. Ja Jurģa diena ar zemi,

tad vilki kož kumeļus.
M. Igaune, Galgauska.

12176. Jurģa diena nedrīkst art,

tad vilki kumeļus kož.

E. Laime, Tirza.

12177. Jurģa rītā jājāj zirgi pir-
mo reizi pieguļā, lai vasaru vilki

nekož kumeļus.
E. Bērziņa, Mārsnēni.

12178. Jurģa dienā nedrīkst ar

zirgiem uz lauka strādāt, jo tad

zirgiem esot svētdiena. Ja tā neie-

vēro, tad vilks uzbrūkot aitām.

A. Bīlenšteina rokraksts, Ķevele.

12179. Kad Jura dienā saim-

nieks nošauj žagatu un pakar to

zirgu stallī, tad zirgiem spalva ļoti

gluda un spīd.
J. Rupjais, Asūne.

12180. Jurģī zirgus pakaisa ar

skudru pūli, tad zirgi apaļi un spī-

dīgi izdodas.

H. Skujiņš, Aumeisteri.

12181. Jurģa dienā lopi jādzen

pirmo reiz laukā, tad tie visu va-

saru izturīgi.

E. Kampare, Vecpiebalga.

12182. Jurģī jauniem ienācē-

jiem no kūts paslieksnes jāizsviež

trīs cecumi mēslu, lai viņiem ar

lopiem labi klātos.

K. Jansons, Plāņi.

12183. Ka Jurģī nāca jauni dzī-

vātāji, nesa no vecās mājas lopiem
līdza kādu kušķi no migas un ie-

svieda jaunā kūtī, tad no vecās

mājas nekāds ļaunums nenāca

līdza.

H. Skujiņš, Smiltene.

12184. Jurģos, pārejot uz jaunu
dzīves vietu, lopi dažreiz bēg atpa-
kaļ uz veco māju. Lai to novērstu,

tad jāņem no katra lopa kušķītis

spalvu, vai saru un jāpaliek zem

jaunās kūts sliekšņa. Tad lopi at-

pakaļ nebēgs.
S. Spriņģe, Pociems.

12185. Jurģa dienā, nonākot

jaunā dzīves vietā, lopus neveduši

kūtī pirms nebijušas izmestas trīs

dakšas mēslu, lai lopiem ļaunums

nepiesistos.
H. Skujiņš, Smiltene.

12186. Ģurģī jaunās mājas zemē

ieejot, govīm ar smiltīm purnus

noberž un pēc tam smiltis caur

ragu starpu pār muguru pārsviež,
lai ļaunums apakš zemes saiet.

K. Jansons, Plāņi.

12187. Kad pa Jorenu ved lo-

pus uz jaunu mājas vietu, tad aiz-

vedis paņem pelnus un ieberzē

govij pierē, lai tā nebēgtu atpakaļ
uz veco māju.

J. K. Dambergs, Ēdole.

12188. Ģurģa rītā pienu neatstāj
vecā vietā, neved arī līdz, bet no-

mazgā ar to govīm muguras vai ie-

dod tām iekšā.

K. Jansons, Plāņi.

12189. Ja Jura dienā saiminiece,

kad iet govis slaukt, apmazgā ar

pienu govs purnu, tad tā vasaru

dos daudz piena.
J. Rupjais, Asūne.

12190. Ja Jurģa dienā no rīta

ir pļavās rasa, tad tai vasarā govis

dos daudz piena.
K. Priknis, Asūne.

12191. Ja grib, lai govis daudz

piena dod, tad Jurģos krogū vajaga

daudz dzert.
T. Rigerte, Brunava,



753Jurģa diena

12192. Jurģu rītā iet rasas rau-

dzīt, ja rasa ir uz zāles, tad to va-

saru būs govīm daudz piena.
V. Miķelāns, Asare.

12193. Ģurģī govīm ačgārni siļ-

ķe jādod, lai jaunā vietā tām vasa-

ras vaina nemetas.

K. Jansons, Plāņi.

12194. Ģurģī, uz jaunās mājas

zemes uzejot, lopiem divpadsmitos

eļļa jādod, lai lopi piena nenoraun.

K. Jansons, Plāņi.

12195. Ģurģī govīm valgos lielas

adatas jāiesprauž.
K. Jansons, Plāņi.

12196. Ģurģī kūts paslieksnē dū-

cis jāieliek, lai govis vasarā citas go-

vis nevar uzbadīt.

K. Jansons, Plāņi.

12197. Kad Jura dienā govis ie-

ved citā mājā, tad kūts sienā jāie-
liek nazis, lai govij ļaunums nepie-
sitas.

A. Sausā, Tirza.

12198. Ģurģī jaunam ienācējam

govju kūtī apakš silēm jāpaliek sēr-

mūkšļa koks ar deviņiem robiņiem.

K. Jansons, Plāņi.

12199. Ģurģa dienā lopus laiž

pirmo reiz ārā. Spalvā lopiem kaisa

pelnu dienas pelnus, lai mūsas un

dunduri nekož. Lopus mājā pārdzi-

nušam, ganam rīkste jāsviež uz

jumta, tad lopi arvien nāks mājā.

[Sal. ganīšana, rīkste.]

J. E., 1889., Valmiera.

12200. Jurģos, aizejot no vecām

mājām, jāpaņem līdzi sauja pelnu

un jaunā vietā jāiestājas kūts dur-

vīs un pelni atmuguriski jāiesviež

kūtī, tad nenīkst lopi.
A. Leimane.

12201. Ja pāriet uz jaunu mā-

ju, tad jāņem līdz priekšautā mai-

ze, sāls un katrai govij no priekšas
mēsli, kuri atkal jaunā kūtī jāno-
liek. [Sal. sivēni.]

E. Gaile, Trikāta un Rūjiena.

12202. Kad Ģurģī uz jaunu mā-

ju aizdzen cūku, tad tai seros jā-
iekaisa pelni, lai nebēg projām.

K. Jansons, Plāņi.

12203. Ģurģī no vecās vietas pa-

ņem trīs oliņas līdz, nomet tās jau-
nās mājas daļā un pārdzen tām cū-

kas pāri, lai tās uz veco vietu prom

nelaužas.
E. Jansons, Plāņi.

12204. Kad Jurģu dienā ada, tad

vilks plēš aitas.

V. Garā, Baldone. A. Broža,
Naukšēni. 8., Ropaži. J. A. Jan-

sons, Rīga.

12205. Jurģu diena nedrīkst adīt,

tad vilki plēš jērus.
M. Sikle, Nīca.

12206. Kad Jurģu dienā ada,

tad rodas tikai ragaini jēri.

J. Steglavs, Jelgava.

12207. Pa Jurģiem nevar dziju

tīt, tad govis badoties.

R. Bērziņš, Džūkste. M. Valtere, Jelgava.

12208. Ģurģī nevērpj un neauž.

K. Jansons, Plāņi.

12209. Jurģa diena nedrīkst art,

tad sakas zirgiem kaklu pārberž.

M. Brīdaka, Jaunroze.

12210. Kas Jura diena zivis zve-

jo, tas paliks ārprātīgs.
J. Rupjais, Asūne.
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12211. Jurģa diena jācep mai-

ze, lai zirgi barotos apaļi kā ku-

kuļi.
A. Vaskis, Tukums.

12212. Ai, Jurģīti, Miķēlīti,
Baro labus kumeliņus!
Vai es miju, vai pārdevu,
Tevis saucu llkaupos.

LD 30052.

12213. Jurģos jācep maize, tad

zirgi ir brangi.

M. Valtere, Tērvete.

12214. Jurģu dienā tur maltīti

ar cietām olām, gaļu un alu, lai lo-

piem labi klātos.

A. Bīlenšteina rokraksts, Lubāna.

12215. Jurģos ēd arī cūkas gal-
vas pusi, kura tai pašā dienā kauta,
lai cūkas labi izdodas.

A. Zeibe, Ērgļi un Rūjiena.

12216. Ģurģī jāiet uz kuti ar

sietu.

K. Jansons, Plāņi.

V. Jurģa dienas sakars

ar bitēm.

12217. Priekš Jurģiem svešās

mājās nedrīkst iet ar basām kājām,

jo tad bites neizdodas.

F. Heidene, Talsi.

12218—12228. Priekš Jurģa sve-

šās mājās nedrīkst iet basām kā-

jām, jo tad tur neizdodas bites. Ja

kāds tomēr mājā iedrošinājies ieiet

basām kājām, tad nevajaga saņemt

viņa sveicinājumu, bet dzīt to lau-

kā. Arī svilpt šai laikā nav brīv,

jo tad ļauni gari nāk mājās.
A. Zeibe, Rūjiena.

VI. Jurģa dienas sakari

ar vilku.

12229. Jurģa rītā nevienam ne-

redzot sasien mīstekles (paisekles)
ar trim jaunām linu auklām un pie
ikkatra mazgā piesaka klāt: „Tu
nevienu jēru vairs nekodīsi." Ja tā

dara trīs reizes, tad vilks neiet pie

lopiem.
P. Rīmanis, Krimulda. Bīlenšteina man.

12230. Jurģa dienā vilkam jā-
aizsien mute, lai vilki aitas ne-

kostu. Rītā priekš saules divi cil-

vēki aiziet pie paisītavām. Viens

sien ap paisītavām valgu, otrs pra-

sa: ~Ko tu tur sien?" —

„
Vilkam

muti sienu." Tāsien un prasa devi-

ņas reizes, tad vilkam mute ir aiz-

sieta.

A. Zvejniece, Lubāna.

12231. Ja gribējuši, lai vilks ne-

nes aitas projām, tad Jurģa dienā

sasējuši mīstīklas ar valgu. Vilks

tad izskraidījies pa aitu pūli, bet

nevienu aitu nav varējis aiznest.

E. Krastiņa, Naukšēni.

12232. Jurģa diena necērt koku,

lai vilki nedarītu nekādas kaites.

A. W. Hupel, Top. Nachrich-

ten 11, 1777, 144.

12233. Jura dienā glabāja cirvi

un atslēgas apakš sliekšņa, lai

vilks lopus neaiztiek.

P. Zevalds, Birzgale.

12234. Ja Jura dienā katlā, kur

lopiem dzeramo silda, dedzinot

kaulu, tad vilks lopos neejot.

J. Bitaks, Litene.

12235. Jurģu diena jāvelējas,
tad vilki neiet lopos.

J. Jurjāns, Jaungulbene. V.

Alke, Jaungulbene.
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12236. Jura dīna navar dareit

dorba, lai vylks naāstu jāru.
A. Ancans, Egluna.

12237. Jurģa dienā nevar darā-

mo darīt (adīt), lai vilki neplēstu

jērus.
Alksnis-Zundulis, Naudīte. A.

L.-Puškaitis.

12238. Ja Jurģu dienā ada, tad

vilki plēš jērus.
A. Aizsils, Kalsnava.

12239. Pirms Jurģiem nevajagot

no bērzu koka sētu taisīt, citādi

vilks nākot pār to jērus zagt.

V. Līce, Līgatne.

12240. Jurģa dienā nevajaga
daudz par vilkiem runāt, citādi

tie vasaru nākot jērus zagt.

V. Līce, Līgatne.

12241. Jurģos vajagot mazus

bērnus svēpēt ar vilka gaļu, tad

vasaru vilks nenākot lopos.
V. Līce, Līgatne.

12242. Jurģa diena nav galva

jāsukā, tad vilks nekož lopus.
J. Rubenis, Ērgļi.

VII. Jurģa dienas saka-

ri ar vanagu.

12243. Ja negrib lai vanagi mā-

jās nāk, tad Jurģos vajaga likt po-

du kārts galā.
A. Bērziņa, Aloja.

12244. Ģurģa rītā krustis slotas

jāsaliek, lai vasaru vanags cāļus
nenes.

K. Jansons, Plāņi.

12245. Kad atnāk Jurģu diena,

tad vajaga vistu izbāzt caur bikšu

galu, tad vanags neaiztiek.

Z. Sniķere, Veģi.

12246. Jurģa dienā ar čauksteri

jāizslauka visas paspārnes un čauk-

steris jāiemet otra daļā, tad vistas

pašu daļā (dārzos) nekašā.

K. Biša, Vijciems.

VIII. Jurģa dienas saka-

ri ar zvirbuļiem.

12247. Jurģa dienas rītā ar

šautru gaļas žāvējamo iesmu trīs-

reiz jāapiet ap visām ēkām un jā-
izčakarē paspērnes, šautrs jāaiznes

par robežu uz citu zemi, tad paša
mājā nedzīvos nekādi zvirbuļi.

P. S., Rauna.

12248. Jurģu rītā zvirbuļi ar ies-

mu jādzenā, tad tie nepostīs la-

bību.

A. Bērziņa, Aloja.

12249. Ģurģa rītā zvirbuļi ar

iesmu jāizdzenā, tad tie vasarā ne-

kaitēs labībai.
J. E., 1889., Valmiera.

12250. Jurģa rītā ar čauksturi

jāiet pret sauli ap ēkām un jā-
čuksta paspārnes, tad zvirbuļi ka-

ņepes neēd.
V. Spandegs, Pociems.

12251. Ja Jura dienā akmeni

aiz spāres aizbāžot, tad zvirbuļi

mājās nedzīvojot.
J. Bitaks, Litene.

IX. Jurģa dienas saka-

ri ar blaktīm, prū-

šiem un blusām.

12252. Ja Jurģos kads iedzīvo-

tājs aiziet no mājas projām un, vi-

ņam neredzot, ieliek ta drebēs trīs

blaktis jeb prusakus, tad tie kus-

toņi no mājas izzūd.

J. Smalkais, Rūjiena.
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12253. Jura dienā jāslauka ista-

ba un mēsli jāber uz krustceļiem,
tad neaug blusas.

M. Navenickis, Zasa.

12254. Jurģos aizgājēju vezumā

nemanot jāiebāž veca slota ar rez-

gali, tad viņam aiziet līdz visas to

māju peles un žurkas.

L. Kleinberga, Svēte.

12255. Lai izdzītu prusakus, tad

vajaga Jurģa dienā paņemt pāta-

gu, pērt visus kaktus un sacīt: „Ci-
tiem jurģi, jums arī jurģi!"

G. Pols, Bauska.

12256. Jurģa rītā priekš saules

jāpaņem no kūts mēsli un jāaiz-

nes pār robežu. Tad kūtī vasaru

nav mušu.

J. Avotiņš, Vestiena.

12257. Jurģa dienā nevajag ne-

kā nest no meža mājās, tad atne-

sot skudras.

E. Abuce, Alsviķi.

12258. Ja pirms Jurģiem ie-

spļauj skudru pūznī, tad saule ne-

nodedzina seju.
A. Bērziņa, Aloja.

X. Jurģa dienas sakari

ar labību.

12259. Jurģa dienā nedrīkst ne

art, ne ecēt, lai labībai nemetas

melnas vārpas.
K. Jansons, Plāņi.

12260. Jurģa dienā nedrīkst lau-

ka darbus strādāt, jo citādi krusa

nosit druvas.

A. Bīlenšteina rokraksts, Bauska.

12261. Pa Jurģiem nedrīkst lau-

ku darbus strādāt, nedz arī sētas

pīt un mietus spraust.

A. Bērziņš, Džūkste.

12262. Starp veco un jauno Jur-

ģa dienu ap visiem tīrumiem un

dārziem tiek vaga dzīta, lai nezā-

les izskaustu.

A. Bīlenšteina rokraksts,

Jaunjelgava.

12263. Kad Jurģī lietus līst, tad

būs smilgoji rudzi.

J. Rubenis, Ērgļi.

12264. Lietus Jurģa dienā sludi-

na sliktu gadu.

Atbalss k. 1897. K. Kleķeris,

Skujene.

12265. Ja Jurģa diena saulaina,

tad griķi labi padosies.

M. Brīdaka, Jaunroze.

12266. Jurģu dienas rītā plikam
saimniekam jāpārdzen pār tīrumu

krusteniski vagas, lai tīrumā nezā-

les neaugtu.
V. Līce, Smiltene.

12267. Ģurģī priekš saules pli-
kam jāar, lai ušņas neaug labībā.

K. Jansons, Plāņi.

12268. Par cik nedēļām priekš

Jurģiem rasa uz rudziem, par tik

nedēļām priekš Jēkabiem rudzi

pļaujami.
Atbalss k. 1894. P. Lodziņš,

Sērpils. M. Driņķe, Ranka.

12269. Cik dienu priekš Jurģiem

pirms saules lēkta uz zāles ir rasa,

tik priekš Jēkaba dienas būs pļau-

jami rudzi.

K. Bruņinieks, Sēme.

12270. Par cik naktīm priekš

Jurģiem rasa, par tik nedēļām

priekš Jēkabiem pļauj rudzus.

L. Berkholce, Vaive.

12271. Ja priekš Jurģiem zālē ir

rasa, tad jau priekš Jēkabdienas

rudzi gatavi.
J. Skara, Jaunpiebalga.
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12272. Jurģa diena ir labākā li-

nu sējamā diena.

Latvis, 1932, 3094.

XI. Jurģa dienas sakari

ar siena laiku.

12273. Ja Jurģī tik vien saule

atspīd, ka laiks zirgu apseglot, tad

nākošu vasaru būs pietiekošs sie-

na laiks.

J. Rubenis, Ērgļi.

12274. Ja Jurģa diena lietus līs-

tot, tad ārā pļavās neesot zāles.

li. Lindberga, Veselauska.

12275. Kad Jurģa dienā lietus

līst, tad āra pļavās zāle, bet purva

pļavas tukšas.

Atbalss k. 1892. J. Kriķis,
Starti.

XII. Jurģa dienas sa-

kars ar laiku.

12276. Ja Jura dienā līst lietus,

tad tās asaras, kas raudātas šķiro-
ties Jura dienā, ir raudātas uz la-

bāku dzīvi.

A. Zālīte, Bērzpils.

12277. Ja Jurģa dienā lietus

līst, tad pārgājējiem jāraud jaunā

vietā visu gadu.
E. Zirnītis, Lubāna.

12278. Ja Jurģa dienā līst lie-

tus, tad govis dos daudz piena.
C. Ķelle, Lietava.

12279. Kad priekš Jurģiem pēr-

kons, tad bads ir mājās.

E. Kuške, Rūjiena.

12280. Kāds laiks ir Jurģu die-

nā, tāds arī Miķeļdienā.
V. Saulīte, Mālpils.

12281. Jura dienā jāliek alus

kanna rudzu vagā; ja kannas

vairs nevar saredzēt, tad būs laba

vasara.

M. Rumpe, Tirza.

12282. Ja Ģurģa naktī ir salna,
tad rudenī agri nāk salnas.

K. Jansons, Plāņi.

12283. Ja Jurģu rītā uzliek olu

uz jumta un ja tā sasalst, tad pa-
vasarī lini vēli jāsēj.

F. Gruzīte, Lubāna.

XIII. Jurģa dienas sa-

kars ar vēju.

12284. Ģurģa rītā pūš visi četri

vēji, kurš uzvar, tas pārvalda visu

gadu.
J. Rubenis, Ērgļi.

JURIS.

12285. Veci ļaudis zināja stās-

tīt, ka Juris, zirgā sēdēdams, pašā

Ūsiņa rītā nokāvis Ļāvu, pūķi.

Aizkracnieks, Tirza.

JURI (Jorjine).

12286. Kad jurģinai divi pum-

puri saauguši kopā, tad to gadu

tanīs mājās kādam būs kāzas.

K. Corbiks, Līvbērze.

12287. Stādot pavasarī ģeorģi-

nes dārzā, noliek zem saknes raibu

dzīpariņu piciņu, lai pie ziedēša-

nas būtu raibi ziedi.

V. Miķelāns, Baltmuiža.

12288. Ģeorģīnes jāstāda pilnā

mēnesī vai 3 dienas pirms pilna
mēneša dienas, bet tikai bez saulī-

tes no rīta agri vai vēlu vakarā,

un stādot nedrīkst runāt.

M. Ābele, Jaunjelgava.
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JŪLIJS.

12289. Silts jūlijs un vess au-

gusts vēsta aukstu ziemu.

A. Bērziņa, Aloja.

JŪNIJS.

12290. Pērkons jūnija kuplina
druvas.

Brīvā Tēvija, 1927, 207.

12291. Jūnijā saulains laiks nes

bagātu gadu, bet dubļains laiks

bada gadu.
Brīvā Tēvija, 1927, 207.

12292. Ziemeļa vējš jūnija dzen

graudus tīrumā.

Latvis, 1932, 3094.

12293. Mitrs jūnijs zīmējas uz

labu bišu medus ražu.

A. Bērziņa, Aloja.

JURAS JUMPRAVA.

12294. Vec lauž luob runāt, ka

saguvuš jūras jumprau — turijs
asti ka zuvs.

A. Medne, Kuršu kāpas.

12295. Reiz bijuš saguvuš jūras

jumpravu, tā gājus un dikti brē-

kus. Pēc palaiduš. Citādi kā cilēks,

bet aste pie zuvs.

A. Šlesere, Kuršu kapās.

JŪRNIEKS.

12296. Ja jūrnieks vēlas labu

ceļa vēju, tad tam jāiet uz kapsētu,

jāizrauj tur ar saknēm kāds ko-

ciņš un jāaiznes tas uz kuģi, turot

saknes uz priekšu. Tāpat ar sak-

nēm uz priekšu tas jātur uz kuģa.
F. Brīvzemnieks,lBBl. VI, 200.

JŪŖA.

12297. Pavasarī nevar ātrāk jū-
rā iet, kamēr neatnāk kāds patī-
kams viesis; un kurā dienā sieviete

(sievišķi) atnāk, tanī pavisam ne-

var pirmo reiz jūrā iet, jo tas vie-

sis atnes mums laimi. Kad pirmo
reiz laukā iet sēt, tas pats likums.

Uz jūras neviens otram nedrīkst to

teikt un rādīt, ko viņš redz, jo tad

ir jāslīkst.
No Kolkas jūrmalas. „Ziņas

un stāsti par Dieva valstības

lietām". 1892. IV. Aizliegts
izdevums.

12298. Ja jura par vienu vistas

pēdu celtos, tad pasaule slīktu.

K. Jansons, Plāņi.

12299. Kad jūra neizdod, tad

zeme neizdod: kad reņģu nav, tad

labības nav.

K. Jansons, Plāņi.

12300. Ja iet pirmo reiz jūrā

mazgāties vai citur, jeb arī brauc

ar kuģi, tad neslīkst, ja iemet ūde-

nī kādu dāvanu.
E. Barbaka, Rīga.

12301. Kad auziņas skalojas no

jūras, tad reņģes jūrā.

M. Alksnis, Skultes jūrmala.

12302. Ja iet dziļā vietā jūrā

peldēties, tad lai nenoslīktu, jūrai
kaut kas jāziedo.

E. Rotmane, Jaunauce.

12303. Kad klusā laikā jūra

šņāc, tad būs vējš.
S. Gūberts, 1688.

12304. Kad jura spīd (mierīga),
bus vējš.

M. Štāle, Kaltene.
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12305. Ja ūdens jūra plūst, tad

vētra būs.

M. Alksnis, Skultes jūrmala.

12306. Kad jura stipri krāc, tad

ir vētra.

K. Lielozols, Nīca.

12307. Kad jūra krākdama no-

virzās uz dienvidiem, tad sagai-
dāms stiprs lietus.

K. Lielozols, Nīca.

12308. Kad vēlu rudenī jūru
pārklāj mākoņi, tad sagaidāms
liels sals.

K. Lielozols, Nīca.

12309. Kad jura krāc zieme-

ļos, tad gaidāms jauks laiks.

A. Cimemane, Nīca.

12310. Kad jura krāc dienvidos,

tad gaidāms slikts laiks.

A. Cimemane, Nīca.

12311. Ja jūra iet uz garo dangu
krākdama, tad gaidāms slikts

laiks.

K. Lielozols, Nīca.

12312. Ja jura iet krākdama uz

Liepāju, tad gaidāms slikts laiks.

K. Lielozols, Nīca.

12313. Ja jūras viļņi pie malas

nāk sprakšķēdami, gaidāms pēr-

kons ar lietu.
K. Lielozols, Nīca.

12314. Ziemu un vasaru kad uz

jūras ir zils mākoņu mūris, tad

ziemu būs sniegs un vasaru lietus.

J. Ķikuts, Nīca.

12315. Kad jūra krākdama no-

virzās uz ziemeļiem, tad sagaidāms
labs laiks.

K. Lielozols, Nīca.

12316. Ja jūras krākšana iet no

Liepājas puses uz Palangas pusi,
tad sagaidāms slikts laiks, bieži

miglots.
K. Lielozols, Nīca.

12317. Ja jūrajs krākšana iet no

Palangas puses uz Liepājas pusi,
tad sagaidāms labs laiks.

K. Lielozols, Nīca.

JŪŖAS SLIMĪBA.

12318. Ja kādam ir jūras slimī-

ba, tad tas nedrīkst skatīties ot-

ram virsū, tad otram pielīp.
A. Rozentale, Jaunauce.

KABATA.

12319. Kas savas ķešas oderi ap-

griež, tam nedomājot nauda būšot

jāmaksā.
K. Šilings, 1832. g., Tirza.

12320. Ja pa sapņiem kabatā

caurums, tad pazaudēs naudu.
E. Hiršsone, Talsi.

KAFIJA.

12321. Kafeju dzerot, papriekšu

jāpieliek cukurs un tad jāpielejot

piens, ja citādi darot, tad puiši ne-

mīlot.
H. Krastiņa, Rīga.

12322. Vajag dzert kafiju ar vi-

siem biezumiem, jo tad paliekot

resns.

M. Macpane, Alsunga.

12323. Ja sapinīs dzer kafeju,
tad būs asaras priekšā.

K. Jansons, Plāņi.
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KAIJAS.

12324. Ja kaijas (knievi) skrien

bariem pa gaisu, tad gaidāmi

plūdi.
J. Streņģis, Nīca.

12325. Kad kaijas laižas uz

sauszemi, tad būs vētra.

J. A. Jansons, Rīga.

12326. Ja kaijas laižas uz eze-

riem, tad jūrā būs vētra.

V. Kalniņa, Liepāja.

12327. Kad kaijas laižas no jū-
ras uz sauszemi, tad būs liela

vētra.

E. Bukava, Rīga.

12328. Ja kaijas nak uz saus-

zemi, tad jūrā vētra.

V. Saulīte, Mālpils.

12329. Kad kaijas redzamas

krastā, tad gaidāma vētra.

A. Kabuce, Bulduri.

12330. Ja kaijas nāk no jūras
malā uz tīrumiem, tad gaidāma

vētra. Ja kaijas laižas no malas

jūrā, tad gaidāms jauks laiks.

E. Puķe, Ainaži.

12331. Kad kaijas laižas uz ze-

mi jeb mežu, tad gaidāma vētra.

M. Alksnis, Skultes jūrmala.

12332. Kad kluicas (kaijas) lai-

žas no jūras un kliedz, tad drīzu-

mā gaidāms lietus.

I. Šulcs, Nogale.

12333. Kad kaijas laižas pa

upēm, tad sagaidāmas plūdas.

K. Lielozols, Nīca.

12334. Kad kaijas laižas uz saus-

zemi, tad būs vētra.

M. Ķikuts, Nīca.

12335. Kad ļoti daudz kaiju lai-

žas, tad saka, ka būs plūdi.

K. Lielozols, Nīca.

12336. Kad pulku kaiju skraida,

tad ir lieli (-as) plūdi (-as).
K. Lielozols, Nīca.

12337. Kad no juras skrej kai-

jas ārā, gaidāms liels negaiss.
M. Ķikuts, Nīca.

12338. Ja lietum līstot kaijas
laižas pār ezeru, lietus līs ilgi.

A. Lejnieks, Rīga.

KAILSALA.

12339. Kad rudenī pliksalā

sniegs jaucas kopā ar zemi, tad

tanī gadā mirs daudz cilvēku.

V. Šiliņa, Sērene.

KAKLA CELŠANA.

12340. Kad bērnam kakls bijis

„nogrūsts", tad iebāzuši vienu

pirkstu mutē un cēluši visu bērnu

augšā.
M. Navenickis, Zasa.

KAKLA KUMBRA CELŠANA.

12341. Kad bērns dabūjot labu

cietu sitienu pa kaklu, tad tam no-

lūstot kakla kumbrs. Kad cilvē-

kam ir kakla kumbrs nolūzis, tad

tas ir bāls, viņam nesmēķē
ēdiens, sāp kakls un galva un ir

jāvemj. Tā tas nīkuļojot, kamēr

nomirstot. Šai slimībai neesot ne-

kādu zāļu un mācīti dakteri to

nepavisam nevarot dziedēt. To

dziedē tikai tā sauktie kakla

kumbra cēlēji. Viņi tausta ar ro-

kām dzīslas, kas atrodas kaklā zem

pakauša, un tur atraduši kādu

mazu kunkulīti, to spiež, kamēr
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iespiež iekšā. Kad šis kunkulītis

esot iespiests, tad kakla kumbrs

ir uzcelts un slimais paliek acu-

mirklī vesels.

Etn. IV, 1894, Blīdiene.

KAKLA LŪZUMS.

12342. Bērniem līdz divpadsmi-
tam gadam var nolūzt kakls. Kad

bērnam kakls ir nolūzis, tad tas ir

bāls, viņam nesmēķē ēdiens, sāp

galva un ir jāvemj. Tā bērns nīku-

ļojot un pēc nomirstot. Ja slimnie-

kam ir šādas īpašības, tad kakla

cēlējs vēl liek tam izstiept mēli,

un ja nu vēl to atrada baltu, tad

varēja droši palaisties, ka kakls

nolūzis. Kakla cēlējs iemērc rādī-

tāja pirkstu aukstā ūdenī, tad to

bāž slimniekam pa muti rīklē un

ceļ ar to trīs reizes nokritušo ūku

uz augšu. Ūka, kura līdz šim bijusi
aizkritusi rīkles galam cieti, tagad

paliekot stāvot savā agrākā vietā

un slimnieks uz vietas paliekot ve-

sels. Ja kādreiz bērns neļaujas
kaklu celt, kož cēlējam pirkstā, tad

cēlājs ņem karoti un bāž tās kātu

slimniekam rīklē, lai varētu ūku

uzcelt. Šo kaiti vēl dziedē, ceļot
bērnu pie matiem un liekot celi mu-

gurā. Slimniekam saņem pilnu sau-

ju matu un tad cilā kādas reizes

uz augšu. Tad cēlējs saņem, slim-

niekam aiz muguras stāvēdams,

viņa rokas krustiski pa krūtīm un

pie tam turēdams, liek slimnie-

kam celi muguras vidū, to labi cie-

ti piespiezdams, līdz mugura no-

krikšķ. Kad nu krikšķiens mugurā

atskan, tad kakls ir uzcelts.

Etn. IV, 1894, Blīdiene.

12343. Kad kakls nolūzis, tad

tas ceļams. Saņem galvu ar abām

rokām un velk uz augšu, pēc tam

bāž pirkstu jeb karotes kātu rīklē,

lai ūku, kura nokritusi (nolēkusi),
uzceltu (uzstatītu) vecā vietā.

O. Šulme, Embūte.

12344. Kad bērns aukstumus

dabūjis, kad nokāsējies, kad kak-

liņš nokāsēts, kad dižs kāšus, kad

īsi sakot kakls nolēcis jeb nolūzis,

tad rauga muti. Apgādā trauciņā
ūdeni. Viena sieva tur bērnu klē-

pī, otra laiž apslapinātu un man-

deļu vārdiem appūstu (saraudzītu)

pirkstu viņam dziļā rīklītē, divreiz

gar katru pusi, izspaidot dziedze-

rus (mandeles), trešo reizi pašā

vidū, rīkles dubenā, ar otru ro-

ku pieturēdama pakausīti. Raugot

paceļ bērnu uz augšu, lai uz-

vilktu (uzceltu) nolēkušo kaklu.

K. Pētersons, Raņķi.

12345. Augšā minētie dziedzeru

(mandeļu, arī trumu) vārdi ir šā-

di: „Tek sieva gar dziļu jūru, vā-

cele uz roku, pillā vācele kamolu;

krīt sieva, izbirst kamoļi, sarit dzi-

ļā jūrā. Tā lai iznīkst, izput trumi,

augoņi, dziedzeri kā jūras putas,

kā jūras burbulis, kā pērnais pū-

pēdis. Mēness aug, spiedēji, tru-

mi, dziedzeri iznīkst, izput, izdel."

K. Pētersons, Raņķi.

12346. Rīkles pašā vidū teicēja

nekad neraugot, tad varot ūkas

galu nogrūst. Kad bērnam pirmo

reižu rauga muti, raudzītāja pa-

trin raugāmo pirkstu uz galodu,
lai bērnam būtu stiprs kakls kā

cirvis.
A. Rozenšteine, Saldus.

12347. Muti rauga (kaklu ceļ),
lai kakls izvārstās un paliek ve-

sels.

Ķilevica, Saldus.
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12348. Muti var raudzīt visiem,

lieliem kā maziem, veciem kā jau-
niem, kam tik vien kakls sāp.

K. Pētersons, Raņķi.

12349. [Kad kaklu ceļ, tad] rau-

gāmo pirkstu apmērcē sakasītā

varā; tad kakls vairs nelūst.

Udre, Tetele.

12350. Kad mutīte izraudzīta,

raudzītāja sajem bērniņa galvu de-

niņu vietās starp plaukstām un pa-

velk uz augšu, tad pie pierītes un

pie pakausīša, atkal dažas reizas

uz augšu pavelkot. Kad tas viss pa-

darīts, turētājai ar bērnu nav vairs

brīv palikties sēžam tanī pašā vie-

tā; raudzītāja viņai uzsauc, lai ce-

ļas ātri augšām un mūk projām.
Beidzot raudzītāja uzlej ūdeni uz

istabas dori eņģi. Turētāja mūk

no savas vietas projām; lai slimī-

ba paliek, kur sēdēts.

K. Pētersons, Raņķi. Ķile-

vica, Saldus.

12351. Bērns nosit ūku (pie kam

rīkles gala snipītis nokrīt uz leju),
kad kaut kur līzdams vai cauri ie-

dams satriec galvas galu. Sajem
matu kušķīti galvas vidus bedrītē

un velk (ceļ) trīs reiz uz augšu;
kad nokriukšķ, tad labi. Dara arī

tā: liek bērnam piepūst vaidziņus

(muti cieti turot), sajem degunu ar

pirkstiem un rausta uz leju.
Čunka un Fogelmane, Liel-

satiķi.

12352. Ūku nosit ar triecienu

pa galvas virsu. Uku (kaklu) uzceļ
šitā. Izrauga muti (kaklu) ar pirk-
stu un tad izvelk un izcilā galvu
no āra puses.

Ķilevica, Saldus.

12353. Kad ūkas galā lakstiņš
nokritis uz zemi, tad paceļ to ar

pirkstu galu uz augšu. Cēlējs lej
pret sauli ūdeni uz jumta, lai tā iet

uz augšu kā tas ūdens.

K. Pētersons, Ventspils.

KAKLA SĀPES.

12354. Kad kakls sāp, nakti va-

jag apsiet ap kaklu kreisās kājas

zeķi, tad pāriet.
V. Rūnika, Skujene.

12355. Kam kakls sap, tam ap

kaklu jāapsien kreisās kājas zeķe.
K. Jansons, Plāņi.

12356. Kad kakls sāp, jāapsien
kreisās kājas zeķe par nakti ap

kaklu.

K. Bika, Gaujiena.

12357. Kad kakls iekaisis, tad

vakarā jāapsien kreisās kājas ze-

ķe ap kaklu, tad no rīta vairs ne-

sāpēs.
A. Auziņa, Jaunrauna.

12358. Ja kakls sāp, tad tur par

nakti jāuzliek kreisās kājas apval-
kāta zeķe, tad sāpes pāriet.

P. S., Rīga.

12359. Sapūš kamarā saslacinātu

un tad saziepētu kreisās kājas ze-

ķi, kuru sien ap slimo kaklu. Sa-

pūšamie vārdi ir šādi: „Lai izput
kā ziepju putas! Lai iznīkst un sa-

rūk kā pūpēdis! Lai sadrūp kā

gliemezis!"
Kuplais, Kuldīga.

12360. Kam kakls sāp, tam pie
kakla jāpiesien sveša cilvēka krei-

sās kājas zeķe, kura ar Rīgas zie-

pēm jāsazieķē.
K. Jansons, Plāņi.
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12361. Ja sāp kakls, tad jāap-
sien kreisās kājas zeķe, kurā ie-

bērti pelni.
A. Ozoliņa, Taurene.

12362. Kad kakls sāp, vajag likt

ap kaklu kreisās kājas zeķi ar

siļķi.
A. Mednis, Rīga.

12363. Kad kakls sap, sien klāt

karstus pelnus kreisās kājas zeķē.
K. Pētersons, Ventspils. K.

Bika, Gaujiena.

12364. Kakla sāpes pariet, ja
kreisās kājas zeķi pieber ar kar-

stiem pelniem un patur to pa
nakti pie kakla.

A. Vaskis, Tukums.

12365. Ja kakls sāp, jājem krei-

sās kājas zeķe, jāieber viņā pelni
un jāapsien ap kaklu.

V. Amoliņa, Vecpiebalga.

12366. Ja kakls sap, tad pie ta

jāsien pelni ielikti zeķē.

A. Bērziņa, Aloja.

12367. Lai kakla sāpes izārstē-

tu, nakti jātin ap kaklu kreisās

kājas zeķe. Tad pāriet klepus un

citas kaites.

A. Aizsils, Lubāna.

12368. Ja kaklā ir mandalas,

tad vajaga kreisās kājas zeķē ie-

bērt pelnus un apsiet to ap kaklu,

tad visas mandalas būs projām.
V. Krieviņš, Daugmale.

12369. Kad kakls sak sāpēt, ap-

sien mellu zīda drānu.

S. Čunka un Fogelmane,
Lielsatiķi.

12370. Ja kakls sap, tad tas jā-
berzē ar brunču vīli.

A. Bērziņa, Aloja.

12371. Kad kakls sāpot un kad
liekot ievas ap kaklu riņķī, tad

sāpes pārejot.
Z. Lancmanis, Gaujiena.

12372. Samazgā kaklu ar kam-

para eļļu un piesien vati klāt, —

der katram augonam.

A. Rozenšteine, Saldus.

_

12373. Kad kakls sāp, tad tas

jāapsien ar tādu lupatu, ar ko mi-

rons mazgāts.
J. Steglavs, Jelgava.

_

12374. Kad kakls sāp, tad tas

jāapsien ar tādu lupatu, ar kuru

mironis mazgāts.

B. Daņilovs, Kacēni.

12375. Kad kakls sap, tad vaja-
ga zaļu siļķi pie tā piesiet.

K. Saržants, Blīdiene.

12376. Kakla sāpes pāriet, ja
pie kakla piesien siļķi un patur to

ilgāku laiku.

A. Vaskis, Tukums.

12377. Kad kakls sāp, tad tas jā-

apspaida ar kaķa asti, jeb arī jā-
velk krusts ar kaķa asti pār rīkli.

K. Bika, Gaujiena.

12378. Kad kakls sap, jāēd me-

dus un jādzer medus tēja.

K. Bika, Gaujiena.

12379. Dzeltēnās krievu ziepes,

zaļus sīpolus, medu, eļļu un brand-

vīnu uzvāra kopā uz pannas un

tik karstu, cik iespējams, liek ap

kaklu pret kakla augoņiem un dif-

teriti.
Etn. 1891. g., I, 160. Dobele.

12380. Ja kakls aizkritis, tad no

suņa mēsliem jāizspiež sula un jā-
dod slimniekam.

V. Spandegs, Pociems.
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12381. Kad kakls sap, tad jādzer

kaķa mēslu novārījums.
K. Jansons, Plāņi.

12382. Kam kakls sap, tam jā-
iedzer prūšu mēsli.

K. Jansons, Plāņi.

12383. Lielo ceturtdienu vai

piektdienu nodur krupi, kuru sa-

žaudētu sadedzina (sagrauzdina)

un dod bērnam iekšā.

Rašmane, Saldus. K. Pēter-

sons, Ventspils.

12384. Ja cilvēkam jeb arī lo-

pam sāp kakls, tad sadedzina kādu

krupi jeb depi, saberž par pulveri
un iedod slimajam iekšā.

A. Bīlenšteina rokraksts, Sakaleja.

12385. Kad kakls sāp — iekšā

aug — tad ļoti derīgs ir pārkaļķis,
kurš smalki jāsarīvē un tad ar

skābu kreimu jāiedzer, tā ka lai

viņš paliktu rīklē.

K. Saržants, Blīdiene.

12386. Kad kakls ir uzpampis,
tad jānogriež cūkas speķa gaba-

liņš pirksta garumā un resnumā

un tas jāzelē mutē, tad pampums

pāries jeb augons pārtrūks.
S. Gūberts, 1688.

12387. Kad bērnam kakliņš sāp,
kad uzpampis un iekšā aug dzie-

dzeri, tad sakaltē pieci — seši

graudiņi žurku sūdu un bāž samal-

tus un medū iemaisītus rīklītē.

Sien arī klāt putraimus vai linsēk-

las, sasautētas ar cūku taukiem.

K. Pētersons, Raņķi.

12388. Kod zaušņeicas suop, va-

jag salaseit ūdžgalveites, īmest

tuos bļūdā ar yudeni; tod sakarsēt

plitā akmeni korstu un uzlikt uz

ūdžgalveitem. Pošam vajag apteit

golvu, uzlikt bļūdu uz ceļiem un

turēt muti atplāstu uz bļūdas, cik

ilgi var.

L. Švandere, Mērdzene.

12389. Ja ir kakls cieti, tad va-

jaga savārīt auzu salmus, ieliet to

ūdeni ar visiem salmiem kādā

traukā un tad sildīt to kaklu un

arī elpot tos garaiņus.

J. Atteka, Nīca.

12390. Kad kakls ir cieti, tad

vajaga dzert kumelīšu tēju.
M. Ķaupelis, Nīca.

12391. Kad kakls aug, tad tur ir

audzējs; liek klāt skābā kreimā

sarīvētu zaļu rāceni.

Rašmane, Saldus.

12392. Kad kakls cieti, tad satai-

sa dedzināmo eļļu (petroleju),
šņaucamo tabaku un tīrītu terpen-
tinu un iedod visu, lai dabon

vemt. Ja vēl nevemtu, dod aukstu

ūdeni ar drusciņu spranckrīta.
Rašmane, Saldus.

12393. Kad kakls cieti, laiž ar

spalviņu kaklā medu un drusciņ

spranckrīta.
A. Rozenšteine, Saldus.

12394. Kad bērnam kakls cieti,

savāra dzeltēnās ziepes, sīpolus un

drusciņu brandvīna un sien klāt;

pie kājas pēdiņām liek plānas šķē-
les rutka. Kad kakls aug (krups),
sataisa terpentinu ar medu un iz-

čakarē rīklīti ar pirkstu jeb ar

puļķīti, kam gals aptīts ar vati.

Austere, Saldus.

12395. Tai dienā, kad cūku

kauj, jāēd rīkles gals (vai nu cū-

kas, vai kāda cita lopa), lai kakls

nesāp. [Sal. cūka.]
A. Raņķis, Garoza.



KAKLS.

12396. Ja kakls dziedot, tad da-

bonot bēru alu dzert.

H. Lindberga, Veselauska.

12397. Ja kaklā dzied, tad tiksi

aicināts uz alus dzeršanu.

J. Zvaigzne, Rēzekne.

12398. Kod cvlvākam koklā

dzīd, itys pīzīmēj, ka jis labi iz-

dzers brandiņa.
V. Podis, Rēzekne.

12399. Kad kokls nīz, byus juo-
dzer olu

V. Pilipjonoks, Asūne.

12400. Ja dzied — čurkst kakls,
tad dabūs alu dzert.

M. Macpāne, Alsunga.

12401. Ja kakla nokurkst, da-

būsi kaut kur iedzerties.

V. Miķelans, Dunava.

KAĶPĒDIŅAS.

12402. Dzeltānas zaķa (kaķa)

pēdiņas dzer tējā dzeltānā vainā.

[Sal. dzeltānā vaina.]

K. Jansons, Plāņi.

KAĶĒNI.

12403. Mazus kaķēnus ja sauc

par pelītēm, tad kaķene viņus

apēd.
E. Stīpniece, Vērene.

12404. Kaķim nedrīkst teikt, ka

viņa bērni izskatās kā žurkas, tad

kaķis apēd bērnus.

L. Valkire, Tāšpadure.

12405. Kad kaķei piedzimst ka-

ķēni, tad nevajaga runāt par žur-

kām, jo tad kaķe savus bērnus

apēd.
I. Upenieks, Skrunda.

12406. Ja mazus kaķēnus, ku-

riem vēl nav acis, sauc par mazām

pelītēm, tad runcis tos nokož.

A. Broža, Naukšēni.

12407. Par kaķēnu maksas vie-

tā vajaga dot lāpāmo adatu ar vi-

su diegu, tad kaķis medīs peles.

A. Salmans, Balvi.

12408. Par mazu kaķēnu, lai tas

būtu mudīgs, jādod par maksu

adata ar nolauztu aci.

K. Oļļe, Mazsalaca.

12409. Mazus kaķēnus nedrīkst

nest slinki cilvēki, jo tad nebūs

medīgi.
A. Ratniece, Pabaži.

12409a. Kaķēnus nedrīkst slīci-

nāt, jo tad noslīcina savu laimi.

J. A. Jansons, Olaine.

12410. Kur tīrumā aprok mazus

kaķēnus bez acīm, tur tanī gadā

usnas neaug.
M. Igaune, Galgauska.

KAĶIS.

I. Kaķa īpašības.

12411. Kaķis esot cēlies no vie-

na velna, kas gribējis daudz ga-

ļas ēst. [Skat. Velns.]
J. Plaudis, Dzērbene.

12412. Senos laikos kaķim bi-

jusi tik īsa astīte kā zaķim, bet

zvēru karā viņš nesis bomi un no

tā laika viņam ir gara aste. [Sal.

gailis, lapsa, lācis.]
J. Enkmanis, Smiltene.

12413. Kaķis apkaš savus mēs-

lus, lai peles par viņu nedabūtu

zināt. Viņiem patīk peļu smaka,

kādēļ tie tūliņ peli nenokož, bet

kādu laiku ar to spēlējas.

S. Gūberts, 1688.
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12414. Ja kaķim nogriežot au-

sis, tad tas vairs neskrienot uz kai-

miņiem.
S. Gūberts, 1688.

12415. Ka kaķis ņaud, tas nozī-

mē kādu nelaimi.

A. Bīlenšteina rokraksts, Nereta.

12416. Ja kaķi ņaud mājās, tad

saka, ka viņi paredzot mājās kādu

nelaimi.

E. Aizpurve, Lubāna.

12417. Nedrīkst klausīties ilgā-
ku laiku kaķa ņurdēšanā, jo tad

var ausī ieaugt varde.

Br. Puksts, Aglona.

12418. Kaķis kriķus maļot.

K. Jansons, Gatarta.

12419. Kaķis miegu maļ.
K. Jansons, Plāņi.

12420. Kad kaķis urrā, tad tam

labi prāti; kad asti groza, tad viņš
lamā.

K. Jansons, Plāņi.

12421. Ja kaķis kustina asti, tad

viņš kādu soda.

K. Steinbergs, Skrunda.

12422. Ja kaķis asti purina, tad

viņš lad
A. Lau, Mežotne.

12423. Kad kaķis luncina asti,

viņš nolād kādu cilvēku.

K. Arājs, Virbi.

12424. Kad kaķis pēc pēršanas
asti noluncinot, tad viņš nolādot

to, kas pēris.
A. Krūmiņa, Smiltene.

12425. Kad kaķis ar asti sit gai-

su, tad viņš kādu lād.

V. Spandegs, Pociems.

12426. Kad kaķis asti svaida,

tad viņš lamājas: „Lai tev šā, lai

tev tā, lai tev katrs virsū brauc!"

P. Š., Rauna.

12427. Kad kaķis asti loka, tad

tavi draugi tevi aprunā.

H. Skujiņš, Smiltene.

12428. Kaķa mēle trīsdeviņas
slimības. [Sal. suns.]

M. Navenickis, Zasa.

12429. Kaķim uz mēles ir de-

viņas nelaimes, bet sunim deviņas

laimes, tāpēc ja suns aplaiza kādu

brūci, tā ātri saret.

F. Rozentāle, Talsi.

12430. Kaķim esot deviņas in-

deves mēles galā, sunim deviņas
veselības.

A. L.-Puškaitis, V, 300, Talsi.

12431. Ja kaķis zaļi cd, mājas
būs nepatikšanas vai slimība.

V. Bērziņa, Priekule.

12432. Kaķa kodums lēti ne-

dzīst. [Sal. suns.]
P. Š., Rauna.

12433. Ja iekož kaķis, tad ir trīs-

deviņas indeves (nelaimes), ja

suns, tad trīsdeviņas laimes.

J. Cinovskis, Alsunga.

12434. Kaķam 9 laimes un 1 ne-

laime (saka arī 9 nelaimes).
K. Jansons, Plāņi.

12435. Ja kaķa spalva kaklā

ieiet, tad kakls sāp.

K. Jansons, Plāni.

12436. Kaķa spalvas nedrīkst

ņemt mutē, jo tad dabū diloni.

Šķila, Nīca.
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12437. Ja kaķis, zaķis vai lap-
sa pāriet par ceļu, jeb krauklis

pārlaižas par galvu, tad būs ne-

laime priekšā.
P. Zeltiņa, Ikšķile.

12438. Ja kaķis pārskrien par

ceļu, tad neies labi.

Z. Akmentiņa, Lubāna.

12439. Kad kaķis pārskrien par

ceļu, tad būs nelaime priekšā.
P. Š., Rauna. K. Corbiks,

Valgunde.

12440. Melns kaķis pārskrien

par ielu — neveiksme gaidāma.
L. Lejasmeijere, Piltene.

12441. Ja svarīgās darīšanās ejot

kaķis pārskrien pār ceļu, tad da-

rīšanās neveicas.

K. Krastiņš, Jaunpiebalga.

12442. Kad kaķis pārskrien pār

ceļu mājā nākot, tad mājā notiks

kāda nelaime.

J. A. Jansons, Rīga.

12443. Ja kaķis pārskrien šķēr-
sām ceļam, tad notiks kāda kliz-

ma. Saka: „Kaķis aizvilka baļķi

priekšā", ja nav kāds nodoms iz-

devies.

J. Rinkuss, Prauliena.

12444. Ja kaķis pārskrien pāri

ceļam, tas jārauga atdzīt atpakaļ,

ar pātagu uzsitot; tad nekas ne-

kaitēs.

K. Lieflozols, Nīca. Bērziņš,

Ropaži.

12445. Ja kaķis pārskrien pār

ceļu un viņu atvelk pa to pašu ce-

ļu atpakaļ, tad nelaime nav sagai-
dāma.

K. Kēze, Priekuļi.

12446. Ja kaķis pārskrien no

labās uz kreiso pusi pār ceļu, tad ir

laime, bet ja no kreisās uz labo,
tad ir nelaime.

T. Dzintarkalns, Talsi. M.

Ozola, Piebalga. E. Reinbacha,
Vecpiebalga.

12447. Kad kaķis pārskrien pār

ceļu no kreisās uz labo pusi — būs

laime, kad no labās puses uz krei-

so — nelaime.

E. Bukava, Rīga. E. Kara-

pare, Skrunda.

12448. Ja melns kaķis par ceļu

pārskrien — gaidāma laime.

V. Priedīte, Mālpils.

12449. Ja melns kaķis pār ce-

ļu pārskrien, tad būs laime, ja
raibs vai pelēks — nelaime.

L. Čapa, Rīga.

12450. Ja pār ceļu gājēja priek-
šā pārskrien melns kaķis, tad gā-

jējs piedzīvos nelaimi vai arī kā-

du neizdošanos.
V. Grūnbergs, Jaunpiebalga.

12451. Ja melns kaķis pārskrien

pār ceļu, tad gaidāma neveiksme,

ja balts — tad nekas ļauns neno-

tiks.
K. Kēze, Priekuļi.

12452. Ja kaķis pārskrien pa

ceļu, tad tie cilvēki, kas kopā gā-

ja, vairāk nekad neies kopā.
V. Duka, Vidzemes Maliena.

12453. Ja pār ceļu pārskrien

melns kaķis, tad notiks kāda ne-

laime. Bet ja melnajam kaķim ir

baltas kājas, tad būs laime.

A. Preise, Embūte.

12454. Ja kaut kur iet un tad

pārskrien kaķis pār ceļu, tad mei-

tas satikšas ar puišiem, un puiši

satikšies ar meitām.

T. Dzintarkalns, Talsi.
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12455. Ja govij teļš piedzimst,
kaķis lūdz Dievu [dabūs pienu];
ja sievai bērns piedzimst, kaķis lā-

das [mazi bērni kaķus moka].
J. A. Jansons, Sigulda.

12456. Kaķam kniebj aste un

prasa: „Vai saimnieks mājā?"
K. Jansons, Plāņi.

12457. Ja kaķi ķer aiz astes, tad

viņš dabū caureju.
E. Zariņa, Cenas.

12458. Kaķi ar melniem ķepu

spilventiņiem ir laimīgi.
J. A. Jansons, Tukums.

12459. Ja kaķim pārvelk ar

pindzeli, tad viņš nosprāgst.
J. Briņķis, Sidgunda.

12460. Ja kaķis pietaisa cilvēka

drēbes, tad tam cilvēkam sagaidā-
ma nelaime.

M. Zaķe, Rauna.

12461. Ja kaķis ir slinks un tup

sarāvies, būs nelaime.

J. Austrums, Krape.

12462. Ja kaķis ar suni mājās
dzīvo draudzīgi, tad tajās mājās

ķildojas cilvēki.

K. Steinbergs, Skrunda.

12463. Kad kaķis aiziet no mā-

jas, tad būs liels sliktums; bet kad

svešs kaķis ienāk mājā, tad būs

liels labums. [Sal. suns.]
V. Arbidāns, Latgale.

12464. Kad kaķi nes mājā, tad

jāplūc smilgas, lai būtu medīgs

kaķis.
A. Aizpurve, Lubāna.

12465. Kad nes jaunu kaķi mā-

jās, tad nesājš uz ceļa nedrīkst

mīst, jo tad kaķis mājās izmētā

savus izkārnījumus kur nevajaga.
V. Krieviņš, Daugmale.

12466. Ja svešs kaķis ienāk mā-

jās, tad sagaidāma liela laime.

A. Zālīte, Bērzpils. L. Rei-

teris, Lubāna. M. Leimane,
Lubāna.

12467. Kad cita mājā atnāk

kāds svešs kaķis, tad saka, ka tas

saiminieks būs laimīgs.

J. Rupjais, Asūne.

12468. Kod pi saiminīka uz usto-

bu atīt sveši kači, itei pīzīmēj, ka

pi juo atbrauks gosti vai radinīki,

nu tuolos pusis, a kod kačs nu sai-

minīka skrīn uz cytu saiminīku

un nagrib dzeivuot, itei pīzīmēj,
ka nu tuo saiminīka kas nebejs nu

juo, ustobys izbrauks vai izīs uz

gara laika.

V. Podis, Rēzekne.

12469. Kad muojuos īsarūn svešs

kačs un atlik te dzeivot, tad muo-

juos byus kuozas.

T. Beča, Preiļi.

12470. Ja kaķim dod siltu mai-

zi ēst, tad viņš vairs nevar peles
atrast. [Sal. suns.]

A. Korsaks, Ezere.

12471. Ja kaķeņu sauc par žur-

ku, tad kaķe viņu apēd.

M. Veidenberga, Vecmokas.

12472. Kad kaķes bērnus sauc

par pelēniem vai žurcēniem, tad

kaķe bērnus apēd.
K. Lielozols un M. Sils, Nīca.

12473. Kad kaķei ir mazi kaķē-
ni un kāds tos pirmo reizi redzē-

dams teic: „Kādi kaķēni, tādi kā

žurkas!", tad kaķe visus savus ka-

ķēnus nokož.
A. Drazniece, Nīca.
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12474. Lai runči neēstu mazus

kaķēnus, jāsaka: „Kungi un mam-

zeles sabraukuši."

V. Ķiņķeris, Madona.

11. Dabūšana un atdo-

šana.

12475. Ja kaķi dabū no otra dā-

vātu, tad devējam vajaga dot ada-

tas, lai kaķis būtu kā adata medīgs
uz pelēm.

P. Š., Rauna. J. Jaunsudra-

biņš, Nereta.

12476. Kad no cita dabuj kaķi,
tad adata esot jādod pretī.

K. Šilings, 1832. g., Tirza.

12477. Par kaķi jāmaksā lāpā-
mā adata, tad tas ir medīgs.

J. Krastiņš, Irlava.

12478. Kaķi pērkot, nav jādod
nauda, bet adata, jo tad kaķis na-

dzīgs peļu ķērājs.
K. Atgāzis, Nītaure.

12479. Kad kaķi dod otram, tad

par maksu saņem adatu. Tad ka-

ķis jaunajā vietā būs labs medi-

nieks — acīgs kā adata.

A. Zālīte, Bērzpils.

12480. Ja ņem no kāda kaķi,
tad vajaga dot adatu; tad kaķis
esot medīgs.

K. Lielozols, Nīca. I. Kažo-

ka, Lubāna.

12481. Par kaķi jādod lapama
adata, lai tas labi peles ķer.

E. Medene, Meirani.

12482. Kad kaķi ņem no otra,

par maksu jādod lāpāmā adata, lai

tas būtu lodens uz pelēm.

E. Bērziņa, Mārsnēni

12483. Lai kaķis būtu medīgs,
tad par to kaķi, kas atnests no ci-
tas mājas, jādod lielā lāpāmā ada-
ta par maksu; kaķis tad būs tik

mudrs un čakls kā adata.

Skolnieku pulciņš, Jēkabpils.

12484. Par kaķi dod adatu, tad
tas labi peles ķer.

M. Pelēce, Cirsti.

12485. Kad kaķi nesot no kaut

kādas mājas, tad vajagot iedot lie-

lu garu pavedienu dzijas ar adatu,
lai kaķis ejot tālu peles ķert.

J. Daizis, Nīca.

12486. Jaunu kaķīti saņemot,

nedrīkst teikt paldies, bet jādod
adatiņa pretī.

*A. Smilga, Rīga.

12487. Ja mazu kaķēnu nesot

uz jaunu vietu, tad par kaķa au-

dzējumu vecajam saimniekam ne-

esot jāsaka paldies, citādi kaķēns
nomirstot.

A. Aizsils, Lubāna.

12488. Kad ņem no citām mā-

jām priekš sevis audzēt kaķēnu,
tad jādod par to adata, lai kaķis
būtu medīgs.

E. Kampare, Piebalga.

12489. Ja ņem kādu kaķēnu vai

kucēnu, tad par velti nedrīkst

ņemt; jāmaksā vismaz adata kā

zieda nauda, lai kaķis jeb suns

labāki redzētu.

O. Darbiņš, Birži.

12490. Lai kaķis, kas nupat

pārnests mājā, nebēgtu projām,
tad jem to pie ausīm, velk trīs reiz

caur istabu un paberž ar asti pie
krāsns. Smērē tam arī trīs vakari

no vietas ķepu ar sviestu.

V. Pilipjonoks, Asūne.
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12491. Lai kaķis neaizbēgtu at-

pakaļ uz māju, tad nesot tas jāap-

griež 9 reizes apkārt.
A. Broža, Naukšēni.

12492. Ja kaķis nenāk līdz uz

jaunu dzīves vietu, tad vajag to

aiznest, un pa ceļu ejot katru krū-

ma zaru vajag lauzt uz priekšu,
tad kaķis jaunā mājā dzīvos.

A. Kondrāte, Veļķi.

12493. Kad kaķi pārnes uz citu

māju, tad viņu vajaga vilkt aiz

astes ap piestu, tad neiet atpakaļ

uz veco vietu.

Z. Lancmanis, Lejasciems.

12494. Kad atnas jaunu kačīti,

tad atnesējam pašam tys nav juo-

nas ustubā, bet juopagaida, koleidz

tū īnas kaids cyts — vacuoks. Tad

byus lobs kačīts.

I. Armans, Vārkava.

12495. Jaunu kačīti nest uz muo-

juom vajag mīkrēslī un ejūt pa šo-

vu pogolmu, turūt kačīti rūkā, va-

jag ķert kaidu cīsiņu vai kū cytu.
Tad atnastajs kačs givs peles.

P. Vaivods, Vārkava.

12496. Kod saiminīks atnas uz

sātu kaču, vyspyrmuok, kab kačs

nikur nu ustobys sova saiminīka

najītu un napropultu, tod vajag
treis reizis apvoduot kači ap golda

kuoji. Kačs nikur vairuok naīs pi

cyta saiminīka.

V. Podis, Rēzekne.

12497. Jo kačs bīži sēd uz lūga
un vērās pa lūgu, tad tamā sātā

dreiži byus kuozas.

T. Beča, Preiļi.

111. Kaķis zīlē naidu.

12498. Ja kaķis vai suns atstāj
savu saimnieku, tad tam saimnie-

kam būs jāizput.
J. Skara, Jaunpiebalga.

12499. Kad kaķis pie stenderes

ar nagiem skrāpē jeb vēju zīlē, tad

būs mājā strīdus, naidus, sarūk-

šanās.

K. Jansons, Plāņi.

12500. Kad kaķis skrāpējoties

ap mājas sienām, tad mājā būšot

naids.

D. Dama, Smiltene.

12501. Ja kaķis kaut ko skrape,
tad būs nepatikšanas.

A. Aizsils, Zilupe.

12502. Maja vajagot turēt daudz

kaķu, tie izplēšot raganām acis.

L. Lauva, Lubāna.

12503. Nevajaga iet pa to vietu,

kur kaķis gājis, jo kaķis velk sev

līdza nelaimes pavedienu. Ja tur

tomēr jāiet, tad kājas jāceļ augstā-

ku par kaķa muguru, lai to pave-

dienu nepārrautu.
M. Sīlis, Cēsis.

IV. Kaķa sakars ar mei-

tām.

12504. Ja kaķis tautas dziesmās

danco uz akmeņa, tas zīmējas uz

kāzām.
P. S.

12505. Ik kaķītis Dievu lūdza

Meitiņām piedzimstot:
les meitiņa laidari

Dos ķipīti palaizīt.
P. Zeltiņa, Ikšķile.
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12506. Ja kaķis izlien meitai

caur kājām, tad to vajaga bāzt

atpakaļ. Ja to nevar izdarīt, tad

viņa paliks veca meita. [Sal. suns.]

M. Macpane, Alsunga.

12507. Kas kaķus mīlējot, tam

kāzu diena esot laimīga.

E. Aizpurve, Lubāna.

12508. Par kaķīti adatiņu,
Par sunīti sals saujiņu,
Tā dziedāja veci ļaudis,
Ta ir mana līgaviņa.

J. Zariņš, Aizkraukle. LD 34144.

V. Kaķu cienīšana.

12509. Kaķim nedrīkst pāri da-

rīt, tad pastarā dienā Dievs grēkus

nepiedos.
P. Zeltiņa, Ikšķile.

12510. Kaķi nedrīkst mācīt, tad

netiks debesīs.
P. Zeltiņa, Ikšķile.

12511. Kaķim nedrīkst sist ar

pātagu, tad viņš istabā ķēzās.
P. Zeltiņa, Ikšķile.

12512. Kad ar pātagu kaķi sit,

tad atņem zirgam spēku. [Sal.

govs.]
L. Strute, Šķibe.

12513. Kaķi nedrīkst pērt ar pā-

tagu, citādi tas aizbēg no mājām.

A. Zeltkalns, Lubāna.

12514. Kaķim nevajaga likt astē

spīles, citādi tas pieķēzīšot istabu.

K. Corbiks, Kroņa-Vircava.

12515. Kaķi nevajagot aiz astes

raut, tad aplam ķēzoties.

J. A. Jansons, Sigulda.

12516. Ja kaķi aiz astes ķer,

viņš istabā dirs.

K. Jansons, Viļāni.

12517. Kas kaķi nosit, tas viņa
dzīvībā bez acīm staigāšot.

K. Šilings, 1832. g., Tirza.

12518. Kas nav precējies, tam

nevajaga kaķi slīcināt; kas slīci-

na, tas savu laimi pazaudē.
K. Corbiks, Mežotne.

VI. Kaķis sakara ar pe-

lēm.

12519. Kad kaķam nogriež ūsas,

tad viņš vairs nesaož peļu smaku.

P. Š., Rauna.

12520. Kaķim nedrīkst ūsas no-

raut, jo tad kaķis neķerot vairs

peles.
A. Aizsils, Lubāna.

12521. Ja kaķim apgriež jeb vi-

ņam apdeg ūsas, tad viņš vairs ne-

saož peļu.
O. Darbiņš, Birži.

12522. Ja kaķim dod siltu mai-

zi, tad tas peles neķer.

K. Lielozols, Nīca.

12523. Kaķim ar dzelzi nevaja.-

ga sist, tad viņam nelaimējas pe-

les ķert.
Z. Prauliņš, Aumeisteri.

12524. Ja par kaķi saka paldies,
tad tas peles neķer.

E. Medene, Meirani.

12525. Turams kaķēns jāsviež

pār žogu, tad būs labs peļu ķērējs.
M. Veidenberga, Vecmokas.

12526. Ja kaķi rauj aiz astes,

tad tas neķer peles.
M. Veidenberga, Vecmokas.
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12527. Kad kaķis noķer uz lau-

ka peli, tad tas to tikmēr nevar ap-

ēst, kamēr nav cilvēkam parādījis.
E. Zommere, Rauna.

12528. Pirmie bērni kaķam un

suņam jāslīcina, jo tādu kodums

ļoti sāpīgs un pie tādiem drīzāk

trakums piemetas.
Atbalss k. 1894. P. Lodziņš, Serpils.

VII. Kaķis sakara ar

zirgu.

12529. Ja kaķi ved ratos ar zir-

gu, tad zirgs ātri nokūst, sevišķi
tad, ja vējš pūš zirgam virsū.

S. Gūberts, 1688.

12530. Kad kaķi ar zirgu ved,

tad zirgs svīst.

K. Jansons, Plāņi. I. Stirna, Skrunda.

12531. Ja kaķi ved ar zirgu, tad

zirgs kasās.

M. Igaune, Galgauska.

12532. Kaķi ar zirgu nevar vest,

jo tad nav zirga laime. Var tikai

nest.

M. Macpane, Alsunga.

12533. Kaķis nav ar zirgu jāved,

jo tad zirgi plēšas.
V. Alke, Jaungulbene.

12534. Kaķi nevajaga ar zirgu
vest, tad zirgs paliek kā kaķis.

P. Zeltiņa, Ikšķile. A. Sausa,
Tirza. E. Stīpniece, Vērene.

12535. Kaķi no otras mājas ne-

drīkst ar zirgu pārvest, tad arī zir-

ga spalva paliek kā kaķim.
A. Bulēne, Rīga.

12536. Ja kaķi ar zirgu ved, tad

zirgiem astes sari izkrīt.

A. Mencis, Puikule.

12537. Ja kaķim sit ar pātagu,
tad sitēja zirgs izdilst un paliek

nespēcīgs kā kaķis.
J. Briņķis, Sidgunda.

12538. Kad zirgā ved kaķi, tad

zirgi ir nespēcīgi.
L. Strute, Šķibe.

12539. Kaķi nevar ar zirgu vest,

jo tad zirgs kūst.

K. Kristape, Olaine.

12540. Kad kaķi ved, tad ak-

mens jāieliek vezumā, lai zirgs ne-

kūst.

J. Steglavs, Jelgava.

12541. Kad kaķi ved, tad vezu-

mā jāieliek akmens, lai zirgs ne-

piekūst.
Bērziņš, Ropaži.

12542. Kad kaķi ved, tad ak-

mens jāliek vezumā, lai zirgs ne-

nokūst.

J. A. Jansons.

12543. Saimnieks nedrīkst kaķu

pērt, jo tad zirgiem piesitoties vi-

sādas slimības.

K. Corbiks, Tukums.

12544. Kas kaķus mīļo, tam zir-

gi izdodas.

Z. Prauliņš, Aumeisteri.

12545. Kas kaķi neierauga, tam

zirgi neizdodas.

K. Jansons, Plāņi.

12546. Ja zirga vīrs kaķam ar

apaušiem sit, tam zirgi neizdodas.

K. Jansons, Plāņi.

12547. Ja kaķis izlien caur kāju

starpu, tad vairs nav zirgu laimes;

un to var novērst tādā kārtā, ka

kaķi izvelk pie astes atkal atpakaļ.
J. Cinovskis, Alsunga.



Kaķis 773

VIII. Melna kaķa burvja

spēks.

12548. Ja kads glabājot melnu

kaķi, tad tam esot daudz naudas.

H. Lindberga, Veselauska.

12549. No mella kaķa varot nau-

du izvārīt.

K. Jansons, Plāņi.

12550. Kaķis zīlēšana daudzreiz

pieviļ, bet suns nepieviļ.
A. Bīlenšteina rokraksts, Piltene.

12551. Vajaga uzmeklēt melnu

kaķi un Zaļās ceturtdienas vakarā

aiziet ar to uz tādu ēku, kur nav

cilvēku. Dzīvs kaķis jāieliek podā
un tikmēr jāvāra, kamēr tikai

vairs kauli paliek. Tad jānostājas

spieģeļa priekšā un, tur skatoties,

jāmet kaķa kauli sev pār galvu.
Tas jādara tik ilgi, kamēr, kādu

kauliņu rokā ņemot, pats vairs ne-

būs spieģelī redzams. Tas būs tas

brīnuma kauls, ko pie sevis turot,

paliek neredzams. Kaķi vārot, gan

rādīsies visādi ēni un briesmoņi,
kas lūkos darbu traucēt, bet neva-

jaga neko bīties un dzīt tikai trau-

cētājus projām. [Sal. krauklis.]

F. Brīvzemnieks, 1881. VI, 206.

12552. Ziemassvētku vakarā jā-

noķer melns kaķis, bet itin melns,

tā kā tam nav nevienas baltas spal-

viņas. Šis melnais kaķis jāiebāž
maisā un maiss jāaizsien. Tad tas

jāaiznes uz baznīcu un jāapnes ap

to trīs reiz apkārt. Pēc tam pārnes

kaķi atkal uz mājām un liek to

dzīvu vārīt. Bet grāpītis jāaiztaisa
visai cieti, jo citādi caur ūdeņa iz-

garošanu aizietu dažas spēcīgas

daļas vējā: bez tam arī ūdens ne-

drīkst izvārīties, jo jaunu nav brīv

pieliet. Kaķis jāvāra, kamēr visa

gaļa no kauliem atlobījusies, savi-

rūsi un izšķīdusi. Kad kaķis tādē-

jādi izviris, tad grāpīti noceļ un

ienes telpā, kur atrodas spieģelis.
Tad ņem vienu kaulu pēc otra,

un tur starp sevi un spieģeli, ka-

mēr beidzot uzdabūn īsto, t. i. to,

kuru priekšā turot pats sevi vairs

nevar spieģelī redzēt. Tāds kauls

ir tikai viens vienīgs, un tikai mel-

na kaķa kaulos atrodams.

R. Kalniņš, Sesava.

12553. Jādabū tāds melns ka-

ķis, kuram nav nevienas baltas

spalviņas. Tas jāvāra Ziemas svēt-

ku jeb Jauna gada naktī no pulk-
sten 11 līdz 12. Lai ļauni gari ne-

kavētu vārīšanu, tad ar tēraudā

nazi trīs reiz jāapvelk sev riņķis

apkārt. Riņķi velkot jāuzmanās,
ka nazis nevienā vietā neizlec no

zemes laukā. Izvārītie kauli jātur

pret spieģeli. Visus kaulus var spie-

ģelī redzēt, bet brīnuma kauls tur

neatspīd. Ar šo kaulu arī cilvēks

paliek neredzams. [Sal. krams,

brīnuma zāle.]
J. Rubenis, Ērgļi.

12554. Jauna gada naktī div-

padsmitos jāvāra katlā tīri melns

kaķis, kamēr kauli vien paliek

pāri. Ja nu ar šo vārījumu apsmē-

rējas, tad cilvēks paliek neredzams,

var visu noklausīties un darīt kas

patīk.
P. Zeltiņa, Ikšķile.

12555. Ja atrod nosprāgušu mel-

nu kaķi, tad tam jānovelk ada, tā

jāizģērē kaķa izvārītā miesā, kurai

klāt pielikta vēl tāda vārpata, kas

izaugusi caur zirga skeleta aci. No

šīs kaķādas jāpašuj cepure. Šo ce-

puri galvā uzliekot, var kļūt nere-

dzams.
J. A. Jansons, Olaine.
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12556. Jāuzmeklē pavisam
melns kaķis, jānosit un jāizņem no

tā krusta kauls. Ja šo kaulu iešuj
biksēs, tāds, kas tās bikses vilks

kājā, paliks citiem neredzams.

F. Brīvzemnieks, 1881. VI, 706.

12557. Puisis meitu un otrādi

var sev pielabināt, ja izvāra gluži
melnu kaķi, kura kaulos ir brīnu-

ma kāsītis un skruķītis. [Sal. sik-

spārnis, vardes.]
K. Jansons, Plāņi.

12558. Vajag sameklēt mainu

kaķi, kuram nabvutu ni vīnas bol-

tas spalviņas, tū kaķi vajag izvuo-

rēt. Jouzlīk kotls, josakur guns, un

tod, kad vudins aizavorejas, tad

kotru kauliņu jobož mutē un jo-
soka uz utro vai tu mani redzi?

Kad utrais atbild radžu, tod vel

jojem cyti kauliņi un tai pat jo-

vaicoj leidz tam, koleidz utrais pa-

sacīs ka naradzu. Pēdējais kauliņš
ir tys vajadzīgais, ar tu kauliņu

var pajemt ku tikai grib. Pi ko ir

malno kaķa kauliņš, to cylvāki cyti
naredz un jis katrā būdē var pa-

jemt par velti, kas vīn tik jam pa-

teik.

Gari-Jone, Domopole.

12559. Kad nokauj melnu kaķi

un izvāra to, tad vajaga stāties

spieģeļa priekšā un ņemt katru ka-

ķa kauliņu mutē līdz tam laikam,

kamēr sevis vairs neredzēsi, pēc

tam kad kauliņu ņem mutē, tad

neviens cilvēks to neredzēs, bet ja
izvilks kauliņu no mutes, tad at-

kal varēs redzēt pa vecam.

J. Rupjais, Asūne.

12560. Ja melnu kaķi aiznes uz

krustceļa un to paspaida, lai ņaud,
tad nāk velns un dod naudu.

Z. Lancmanis, Lejasciems.

12561. Ap pusnakts laiku vaja-

got melnu runci iebāzt maisā un

iet trīs reizes apkārt baznīcai, ri-

sinot šņori un sasienot deviņdes-
mit deviņus mezglus. Trešā reizē

satiekot velnu, kas jautājot: „Ko

tu nes?" Nesējam jāatbild: ~Zaķi
nesu." „Cik gribi?" — ~Simtu ru-

buļu!" Velns pie altāra naudu sa-

maksājot, bet nesējam vajagot bēgt

un noskriet simtu soļu no baznīcas,

iekams velns pagūstot atraisīt vi-

sus deviņdesmitdeviņus mezglus.
Ja tas izdodoties, tad varot pirkt,
ko gribot, bet simts rubuļu no ka-

batas nekad neizejot; ja neizdodo-

ties, tad paliekot velna nagos.

K. Lielozols, Nīca.

IX. Kaķa mazgāšanās
zīlē viesi.

12562. Ja kaķis mazgājas, tad

drīzumā būs viesi.

V. Baltais, Lubāna.

12563. Kaķim mazgājoties, viesi

tuvojas no tās puses, pret kuru

vērsts kaķa kūkums.

J. A. Jansons, Vecbrenguļi.

12564. Ja kaķis svētdienas rītā

mazgājas, tad būs ciemiņi no tās

puses, uz kuru pusi kaķim ir kū-

kums.

V. Slaidiņa, Drusti.

12565. Ja kaķis uz cepļa sēd un

mazgājas, tad no tās puses nāks

viesis, uz kuru pusi ir kaķa kuprs.
Bet ja kaķis mazgājas pie dur-

vīm, tad nāks übags mājā.

J. Rečs, Silajāņi.

12566. Kaķis laizās — būs vie-

sis jeb viešņa; uz kuru pusi kuprs
— no tās puses nāks.

Atbalss k. 1895. P. Lodziņš, Sērpils.
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12567. Ja kaķis mazgājas, tad

viesi gaidāmi no tās puses, uz ku-

ru kaķam ir kupris.
I. Kažoka, Lubāna.

12568. Ja kaķis mazgā galvu,
tad ciemiņš; ja muguru, tad vieš-

ņa.
E. Zirnītis, Lubāna.

12569. Kad kaķis mazgājas, tad

no tās puses nāks ciemiņš, uz ku-

rieni ir pagriezts kaķa kūkums.

P. S., Rauna. Z. Lancmanis,

Lejasciems. P. Zvirgzdiņš, Mār-

ciena.

12570. Kad kaķi mazgājas un

laizās, tad ciemiņi gaidāmi no tās

puses, uz kuru kaķiem kūkumi.

A. L.-Puškaitis.

12571. Kad kaķis mazgājas, tad

būs viesi, uz kuru pusi kaķim kū-

kums, no tās puses būs viesi.

M. Pelēce, Cirsti. K. Cor-

biks, Līvbērze.

12572. Ja kaķis mazgādamies
tur kūkumu uz durvīm, tad būs vie-

sis.

J. Rubenis, Ērgļi.

12573. Kad kaķis mazgājas, tad

gaidāms ciemiņš no tās puses,

kurp kaķis muguru pagriezis.
J. Cinovskis, Snēpele. K.

Corbiks, Jelgava.

12574. Ja kaķis mazgājas, tad

viesi nāks. Uz kuru pusi kupra,

no tās puses būs viesis. Citi saka,

uz kuru pusi astes gals, no tās pu-

ses nāks viesis.
O. Darbiņš, Birži.

12575. Jo kačs mozguojuos, ar

depīti glauda sovu spolvu, tad byus

gosti. Uz kuru pusi kuprīts, vai

astes gols, nu tuos puses byus

gosti.
T. Beča, Preiji.

12576. Ja kaķis mazgājas, tad

no tās puses, pret kuru kaķa mu-

gura pagriezta, ciemiņi nāks.

J. A. Jansons, Bīriņi. M.

Navenickis, Zasa.

12577. Ka runcis mazgājas, at-

ies viešu.

A. Medne, Kuršu kapās.

12578. Ja runcis mazgājas, —

viesis nāk no tās puses, ar kuru

ķepu viņš mazgājas.
J. A. Jansons, Rāmuļi.

12579. Kad kaķis laizās un met

ķepu aiz auss, tad nāks viesi mājā.
Uz kuru pusi kaķim stāv kūkums

jeb astes gals, vai arī uz kuru pu-

si viņš met ķepu, no turienes gai-
da viesus.

A. Upmane, Jaungulbene.

12580. Kad runcis pucējas, tad

vieši būs.
A. šlesere, Kuršu kāpas.

12581. No tās puses būs ciemiņš,

no kuras puses kaķis laizoties met

ar ķepu.
K. Atgāzis, Nītaure.

12582. Kad kaķis mazgājas, tad

viesi nāk.

A. Bīlenšteina rokraksts, Kan-

dava, arī Aizdzire.

12583. Kad kaķis mazgājas, tad

vajag skatīt tā astes galu, jo uz

kuru pusi astes gals, no tās naks

ciemiņš.
K. Jaunzeme, Nīca. V. Bēr-

ziņa, Priekule.

12584. Kad kaķis laizās, tad gai-
dāmi viesi. Uz kuru pusi kaķim
aste, no tās puses gaidāmi viesi.

V. Holcmane, Vandzene. Z.

Prauliņa, Aumeisteri.



776 Kaķis

12585. Ja kaķis mazgā muti, tad

gaidāmi viesi, no tās puses; kurā

kaķim aste.

A. Zaķe, Drusti.

12586. Ja kaķis mazgājas, tad

no tās puses, uz kuru astes gals
rāda, ciemiņi nāks.

J. A. Jansons, Bīriņi. V.

Greble, Kalnamuiža.

12587. Kad kaķis pucējas, tad

gaidāms svešs no tās puses, uz ku-

ru kaķim aste; tad kaķis jāsviež
durvīs. Ja viņš nāks atpakaļ pie

galda, tad būs jādod ēst; ja paliks

pie durvīm, tad ne.

K. Lielozols, Nīca.

12588. Ja kaķis laizās, tad bus

ciemiņi.
K. Pavasare, Araiši. V. Span-

degs, Pociems. J. A. Jansons,

Salaca un Tirza. K. Corbiks,

Kroņa-Vircava un E. Kampa-

re, Skrunda.

12589. Kad kaķis laizās, tad vi-

ņu vajag vilkt aiz ausīm pie dur-

vīm; ja kaķis palaists vaļā pie-

skrej pie galda, tad būs viesi, bet

ja citur, tad nebūs.

M. Klause, Jaunpiebalga.

12590. Kad kaķis laiza ķepiņas

un glauda savus vaidziņus, tad

ciemiņš gaidāms.
B. Blumbachs, Lībagi.

12591. Kad kaķis laizās, tad cie-

miņi nāk.

J. Treimans, Bērze. R. Bēr-

ziņš, Džūkste.

12592. Kod kačs, sādādams uz

krāsla, suoks mozguotīs, itei pīzī-

mēj, ka dreiži atbrauks gosti.
V. Podis, Rēzekne.

12593. Kad kaķi laizās (mazgā-
jas), tad būs ciemiņi; tāpat arī cie-

miņi gaidāmi, kad žagatas lēkā

gar mājas durvīm.

Alksnis-Zundulis, Naudīte.

12594. Ja kaķis laiza priekškā-
jas, nāks ciemā vīrietis; ja mugu-

ru, sieviete.

J. A. Jansons, Piņķi.

12595. Kad kaķis mazgājas, tad

viesi tuvojas.

J. A. Jansons, Vecbrenguļi.

12596. Kad kaķis mazgājas, tad

vajaga kaķi piegrūst pie durvju

sliekšņa, tad, uz kuru pusi kaķis
iet, no tās puses nāks viesis.

A. Auziņa, Jaunrauna.

12597. Kad kaķis mazgā pakaļu,
tad būs nekaunīgs viesis no tās

puses, uz kuru pusi kaķim kuprs.
A. Skruze, Saikava.

12598. Kad kaķis pakaļu laiza,

tad parādnieki nāk.

K. Jansons, Plāņi.

12599. Ja kaķis sēdus mazgājas,
tad gaidāmie ciemiņi būs čakli.

J. A. Jansons, Vecbrenguļi.

12600. Ja kaķis guļus mazgājas,
tad gaidāmi slinki ciemiņi.

J. A. Jansons, Vecbrenguļi.

12601. Ja kaķis, uz grīdas sēdē-

dams, mazgājas, tad nāks jauns

viesis; ja viņš mazgājas uz krāsns,

tad nāks vecs viesis.

St. Kokins, Egluna.

12602. Kādreiz var redzēt, ka

kaķis uz pakaļas brauc (šļūc pa-

kaļu pa zemi), tad vajaga noska-

tīties kādā virzienā kaķis brauc:

no kuras puses kaķis brauc — no

tās puses drīzumā būs ciemiņš.

E. Pūriņš, Skujene.
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12603. Ja kaķis skrāpējas pie
kokiem, būs viesi.

J. Rudītis, Jaunpiebalga.

12604. Ja kaķis asti kustina, tad

būs ciemiņi.
2. Bergmanis, Aizupe.

12605. Ja svētdienas rīta kaķis

ņaud, tad sagaidāmi ciemiņi.

J. Putniņš, Bērzpils.

12606. Ja kaķis šķaudas, — ie-

lūgums viesībās gaidāms.
E. Vasermanis, Rīga.

X. Kaķa vārtīšanas.

12607. Kaķis vartas uz nelaimi,

suns kauc uz nelaimi.

A. Skreija, Talsi.

12608. Ja kaķis vāļājas, tad bus

nelaiķe.
R. Kalniņš, Lubāna.

XI. Kaķis laika zīlēšana.

12609. Ja lietus laika kaķis ga-

ri ņaud, tad būs plūdi pēc mēneša.

K. Jansons, Plāņi.

12610. Kad kaķi pavasarī stipri

ņaud, tad būs lieli pali.
Z. Lancmanis, Gaujiena.

12611. Ja kaķi pavasari stipri

ņaud, tad būs lieli plūdi.
A. Salmāns, Balvi.

12612. Kad kaķis vēkš, tad otra

mēnesī gaidāmi pali.

J. Ezeriņš, Vecpiebalga.

12613. Kaķu vekšīšana vēsta

plūdus.
J. Vilnītis, Jumurda.

12614. Ja kaķi auro, tad bus

pali.
L. Zvirbule, Jaunlaicene.

12615. Ja vakaros kaķis ņaud,
tad būs vējš.

M. Macpane, Alsunga.

12616. Kad kaķis guļot stipri

ņaud, tad gaidāms stiprs sals.

K. Lielozols, Nīca.

12617. Kad kaķis ņaud, tad

sniegs kūst.

A. Dragone, Palsmane.

12618. Kad kaķi ņaud, tad gai-
dāms mīksts laiks.

A. Salmans, Balvi.

12619. Ja kaķi ņaud vecā mē-

nesī, tad gaidāms silts pavasaris;

pirmā mēnesī aizņaud, otrā sa-

ņaud un trešā — jau ūdens pa vir-

su līgojas.
A. Zvejniece, Piebalga.

12620. Kad kaķi pārodamies
sāk ņaudēt, tad pēc divi nedēļām

būs atkusnis.

K. Baumane, Jaunrauna.

12621. Pavasarī no tas dienas,

kad kaķi sākot ņaudēt, pēc sep-

tiņām nedēļām būšot pavasaris.

K. Skujiņš, Valmiera.

12622. Kad kaķis cd zaļi, tad

būs lietus.
S. Gūberts, 1688.

12623. Kaķis ēd zāli, bus ne-

gaiss.
V. Baltais.

12624. Ja kaķis jeb suns zaļi cd,

tad līs lietus jeb būs slikts laiks.

P. S., Rauna. Z. Lancmanis,

Lejasciems. Z. Akmentiņa, Lu-

bāna.
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12625. Kad kaķis zāli ēd, gai-
dāms jauks laiks.

K. Corbiks, Jelgava.

12626. Ja kaķis ēd zāli, tad būs

trūcīgs gads.
A. Ratniece, Pabaži.

12627. Ka runces zale grauž,

speiga būs šalts.

A. Medne, Kuršu kāpas.

12628. Kad kaķi sāk iet no mā-

jām ārā uz medībām, tad būs drīz

pavasaris.
Z. Lancmanis, Lejasciems.

12629. Ja kaķis krāsnī lien sil-

dīties, tad būs auksts laiks.

P. Š., Rauna. Z. Lancmanis, Lejasiems.

12630. Kad kaķis lien krāsnī,

gaidāms sala laiks.

A. Didriksone, Nogale.

12631. Kad kaķis grib siltumu,
tad sagaidāms auksts laiks.

Z. Kozenkraniuse, Ainaži.

12632. Ja kaķis lien uz cepļa
jeb ceplī gulēt, tad būs auksts

laiks.

O. Darbiņš, Birži.

12633. Ja kaķis lien krāsnī gu-

lēt, tad gaidāms liels sals.

A. Aizsils, Zilupe.

12634. Ja kaķis lien pie krāsns,
būs sals, bet ja guļ tālākos kaktos,

laiks būs siltāks.

A. Aizsils, Zilupe.

12635. Ja kaķis guļ uz krāsns —

būs auksts laiks.

I. Dzilna, Lubāna.

12636. Ja kaķis ziemu lien krās-

nī gulēt, tad gaidāms auksts laiks.

J. Ezeriņš, Vecpiebalga.

12637. Kad kaķis slēpjas uz

krāsns vai rovī, tad tas zīmējas
uz salu.

K. Pavasare, Āraiši.

12638. Ja kaķis guļ ceplī, tad

būs liels aukstums.

J. Zvaigzne, Rēzekne.

12639. Ja kaķis uz mura guļ,
būs auksts laiks.

A. J. Jansons, Sigulda.

12640. Ja kaķis guļot uz krāsni,

tad būšot sals; bet ja guļot uz grī-

du, tad būšot silts laiks.

J. Daizis, Nīca.

12641. Ja kaķis guļ uz krasns-

augšas, gaidāms slikts laiks.

J. A. Jansons, Valka.

12642. Ja kaķis meklē krāsni,

tad būs slikts laiks.

K. Rasa, Kalnamuiža.

12643. Ja kaķis vasaras laikā

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

O. Jaunozols, Jaungulbene.

12644. Kod kačs lem ceplī gu-

lātu, itys pīzīmēj, ka byus laiks

solts, a ka kačs gulstas uz greidys

pi durovu, tod laiks sylts.

V. Podis, Rēzekne.

12645. Kad kaķis tup pie zemes

un asti laiza, lietus gaidāms.

K. Lielozols, Nīca.

12646. Kad kaķis guļ uz grīdas,

tad būs silts laiks.

A. Indans, Eglūna.

12647. Ja sala kaķis guļ uz grī-
das, tad sals drīz pāriešot.

K. Lielozols, Nīca.
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12648. Ja kaķis, zemē tupēdams,
laiza sev asti un slēpj galvu, tad

būs lietus.

M. Sikle, Nīca.

12649. Kod kačs sēd uz zemis,
laiza sev asti un golvu globuoj zam

sevis, itei pīzīmēj byut lela leita

uz gara laika.

V. Podis, Rēzekne.

12650. Lietus gaidāms, kad ka-

ķi laizās un mazgājas.
A. Zvejniece, Lubāna.

12651. Ja kaķis laiza logu, bus

atkusnis.
A. Aizsils, Zilupe.

12652. Ja kaķis ilgi guļ, tad gai-
dāms slikts laiks.

K. Corbiks, Jelgava.

12653. Ja kaķis uz rieres guļ,
tad pareģo mīkstu laiku: ja vasa-

rā, tad uz lietu, ja ziemā, tad uz

sniegu.
Fr. Vāvere, Koknese.

12654. Ja kaķis guļ uz galda,

sagaidāms slikts laiks.

J. Zvaigzne, Rēzekne.

12655. Kad tuvojas slikts laiks,

tad kaķim lieli melnumi acīs.

R. Šmits, Valmiera.

12656. Tuvojoties negaisam, ka-

ķis paliek ļoti nemierīgs.
M. Rullē, Lubāna.

12657. Ja kaķis žāvājas, tad bus

pērkons.
A. Lau, Mežotne.

12658. Ja kaķis pie kāda priekš-

meta skrāpējas, tad ziemā būs lieli

puteņi, vasarā lieli lieti. Tādēļ ļau-
dis runā, kaķis vēju taisa.

Z. Lancmanis, Lejasciems.

12659. Ja kaķis skrāpējas gar

dažādiem priekšmetiem, tad būs

slikts laiks: ziemu putenis, vasaru

lietus.

Atbalss k. 1807. Kr. J., Nītaure.

12660. Ja kaķis skrape kokus,

gaidāms auksts laiks.

M. Breikša, Līgatne.

12661. Ja ziemā kaķis ar na-

giem plēš koku, tad rītā sniegu

putenis.
J. Auziņš, Sērene.

12662. Ja kaķis plēš krēslu vai

citu kādu priekšmetu, tad gaidāms

vējputenis.
J. A. Jansons, Vecpiebalga.

12663. Ja kaķis, neviena nedzīts,

skrien kokā, tad saka, ka būs

vējš.
M. Raņķis, Nīca.

12664. Ja kaķis pie koka skrā-

pējas, tad būs vējš.
P. Š., Rīga. K. Jansons, Plāņi.

12665. Uz vētru kaķis kaķi pleš.
N. Stepanovs, Nīca.

12666. Ja kaķis skrāpējas gar

koku, gaidāms vējš no tās puses,

uz kuru kaķa kājas.
K. Lielozols, Nīca.

12667. Kad kaķis „nagus trin",

tad būs vētra.

G. Stankeviča, Taurupe.

12668. Ja kaķis staipa nagus,

tad būs vējains laiks.

E. Stīpniece, Vērene.

12669. Kad kaķis paksi skrāpē,
tad pēc trim dienām būs vējš.

E. Vīksne, Vecpiebalga.
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12670. Ja kaķis gar pakšiem
skrāpējas, gaidāms vējains laiks.

V. Hazena, Nītaure.

12671. Ja kaķis skrāpē, tad gai-
dāms vējš.

J. A. Jansons, Bīriņi.

12672. Ja ziemas salā kaķis ar

nagiem plēš kādu lietu, tad drī-

zumā būs mīksts laiks.

A. Salmans, Balvi.

12673. Ja kaķis pleš bluķi, gai-
dāms vējains laiks.

A. Klause, Jaunpiebalga.

12674. Kad kaķis plēš kokus,
tad gaidāms vējš.

M. Brante, Ainaži.

12675. Ja kaķis skrāpē koku,
tad rītu būs slikts laiks.

J. Līnis, Taurene.

12676. Kad kaķis nagiem koku

skrāpē, tad laba zveja.
K. Jansons, Viļāni.

12677. Kad kaķis liedn krāsnī

jeb skrāpējas ap drēbju kuļamo

bluķi, tad ir slikts laiks gaidāms.

J. Rubenis, Ērgļi.

12678. Ja kaķis guļ uz krāsns,
tad būs silts laiks.

E. Reinbacha, Vecpiebalga.

12679. Ja vienā mēnesī kaķi

bļauj, otrā jau ir zaļa zāle un lo-

pus dzen ganos.
V. Miķelans, Slate.

12680. Četras nedēļas pēc pir-
majiem kaķu auriem pavasarī pil-

nīgi izbeidzas ziemas ceļš.
Brīvā Zeme, 1932, 213.

12681. Pavasarī, kad kaķi aulos

iet, tad pēc divām nedēļām būs

plūdi.
T. Grīnbergs, Dundaga.

12682. Ja kaķi ņauras iet, tad

nākošā mēnesī būs plūdi.
V. Eizans, Beļava.

12683. Kad kaķenes pēc run-

čiem vaukš jaunā mēnesī, tad būs

auksts pavasaris; bet kad vaukš

vecā mēnesī, tad būs silts.

E. Zommere, Rauna.

12684. Kad kaķenes vienu mē-

nesi vaukš pēc runčiem, tad otrā

mēnesī tūliņ laiks laidīsies.

E. Zommere, Rauna.

12685. Ja kaķis pieslējies pie
koka skrāpē nagus, tad viņš buras.

E. Lacis, Tirza.

12686. Kad kaķis guļ istabas

vidū — būs silts laiks, kad ēd zāli

— būs lietus, kad ar nagiem plēš

grīdu — būs lietus vai sniegs, kad

guļ uz krāsns — būs auksts.

V. Juoņus, Pustiņa.

21687. Ja kaķis ziemu maļas pa

āru un staigā pa jumtiem, tad gai-
dāms mīksts laiks.

F. Otmans, Nogale.

12688. Kad kaķi ziema iet rau-

nā, tad pēc 2 nedēļām ir atkušņi.
J. Putns, Trapene.

12689. Kad pavasarī kaķi uz

raunu brauc, tad pēc mēneša

sniegs kūst.

E. Laime, Tirza.

XII. Kaķis zīlē nav i.

12690. Ja kaķis skrāpē koku,

tad būs bēres.

E. Reinbacha, Vecpiebalga.
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12691. Kad kaķis ar nagiem
plēš pie koka, zārku taisa, tad

viņš izdzirdis kur kādu nomirušu.

Atbalss k. 1895. P. Lodziņš, Sērpils,

12692. Ja kaķis ar nagiem skra

pē koku, tas ēvelē kādam zārku.

A. Šķērē, Skaistkalne

12693. Uz kura gultas kaķis na-

gus asina, tas drīz mirs, jo kaķis
dēļus griež.

A. Cirsis, Kalupe.

12694. Kad kaķeni moca, tad

mate mirst.

V. Līce, Līgatne.

12695. Kad kaķis pakaļu laiza
— tas izdzirdis kur kādu nomiru-

šu; kad labo kaju pacēlis — vī-

rietis miris, kad kreiso — sie-

viete.

Atbalss k. 1895. P. Lodziņš, Sērpils.

12696. Ja kaķis izskrien caur

rokzāģi, tad līķis atmostas.

A. L.-Puškaitis.

XIII. Kaķis sapnī.

12697. Kad sapnī kaķis kož vai

skrāpē, tad dabūs iesnu.

J. Apsalons, Sērpils.

12698. Ja sapnī redz kaķi, tas ir

slikts cilvēks.

L. Ozola, Rīga.

12699. Ja sapnī redz kaķi, tad

zaglis kaut ko zags.

A. Aizsils, Prauliena.

12700. Kad sapnī kaķis vai

suns skrien virsū, tad no citiem

būs jāpiedzīvo kāds sliktums.

Āronu Matīss, Bērzaune.

12701. Ja sapnī guļ ar kaķi, tad

būs slimība.

M. Zaube, Rīga.

12702. Ja puisis sapnī redz tra-

ku kaķi, tad tas dabūs niknu sie-

vu.

T. Dzintarkalns, Talsi.

KALENDĀRS.

12703. Ja sapnī viens otram rā-

dot kalendārā datumu, tad tas,

kam datums rādīts, drīzā laikā

miršot.

J. Jansons, Plāņi.

KAĻEDAS.

12704. Kaļēdas vāra cūkas au-

sis, kājas, mēli.

A. Medne, Kuršu kapās.

KALĒJS.

12705. Cienījamākais amats bi-

jis kalējam, un nicinājamākais
skroderam.

K. Jansons, Plāņi.

12706. Ka kalējs jaunu zirgu

pirmo reizi apkaļ, tad kalējam jā-
dod pusstops šņaba.

H. Skujiņš, Smiltene.

12707. Ja guļ pie sienas, kur ka-

lēji kaļ, tad tam jāmirst.
J. Neimanis, Aloja.

KALMES (Acorus calamus).

12708. Kalmju saknes brandvī-

nā iemērktas, der vēdera caurejai
un krūšu kaitēm. Kad kalmju lak-

stus sasutinot karstā ūdenī un tai

mazgājoties, tad izdzenot kaulu

sāpes.
R. Bērziņš, Annenieki.
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12709. Ar medu savārītas kalvju
saknes ir derīgas atpūtai.

V. Strautiņš, Taurupe un Zelgauska.

12710. Kalmes saknes sakaltē

un ēd ar medu pret māgas kaiti.

P. Š., Preiļi.

12711. Kalvenu saknes ir līdzek-

lis pret caureju. Minētā auga sak-

nei virsas āda jānomizo un iekšē-

jais kodols jāsažāvē. Kad tas stip-
ri sažāvēts, tad smalki jāsarīvē un

jāiedzer ar aukstu ūdeni.

J. Celmainis, Nīca.

12712. Kalves priekš Jāņa die-

nas izkaltē un bāž gultas maisā, lai

blusas nemestos.

H. Skujiņš, Aumeisteri.

KALNS.

12713. Kad sapnī kāpj vai brauc

kalnā, tad dzīvē ies uz priekšu.

[Kontrasts: leja.]

P. Š., Rauna. Aronu Matīss,
Bērzaune.

12714. Ja sapnī kalna kāpj, tad

dzīvē uz priekšu ies.

M. Zaube, Rīga.

12715. Kad sapņos uzkāpj aug-
stā kalnā, tad citi uzteicot.

A. Bīlenšteina rokraksts, Lv-

bāna. K. Boivics, 1862. g.

12716. Ja sapņiem kāpj kalna,
tad dzīve iet uz augšu.

A. Aizsils, Prauliena.

KALPS.

12717. Kad kalpam mugura

skan piesitot, tad tas paliks par

saimnieku.

K. Jansons, Plāņi.

12718. Kad salīgst jaunu saimi,

tad tai jādod skābi kāposti pirmā
maltītē, lai tā būtu uzticama un

ilgi dzīvotu.

P. Zeltiņa, Ikšķile.

KAMENES.

12719. No Bērtmaņa kamenīte

Ziediņā pakārās.
LD 6021.

12720. Vasarā pusdienas laikā

(dienvidū) vajaga ēst kameņu me-

du, lai nelabi sapņi nerādās gu-

ļot.
J. Jansons, Plāņi.

12721. Ja pavasarī izposta me-

ža bites, tad nākošu ziemu nobeig-
sies aitas.

H. Vieglais, Vecpiebalga.

KAMOLS.

12722. Tinot dziju, nedrīkst likt

papīrus kamolā, jo tie tad no-

mirstot pašam jāapēd.
J. Apkalns, Koknese.

KAMZOĻI.

12723. Ja sapņos dabūj jaunus

kamzoļus, tad dabūs sitienus par

muguru. [Sal. bikses, lindraki.]

A. Bīlenšteina rokraksts.

KANNURAUĢIS (Kannengu-

cker).

12724. Zīlē nākamas lietas pēc

alus putām kannā.
E. Trautfeter, Inland, 1850, 807.

KAŅEPES.

12725. Kaņepes sējuši Urbāna

diena.

Z. Lancmanis, Lejasciems.
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12726. Kaņepes sēj vidējā sējas
laikā jaunos mēslos un pilnā mē-

nesī. Dilstošā gaismā sētas kaņe-

pes dod mazāk sēklu, bet labākus

kaņepējus.
S. Gūberts, 1688.

12727. Kaņepes jāsēj vecā mē-

nesī, tad laba šķiedra gaidāma.
M. Brīdaka, Jaunroze.

12728. Kaņepes jāsēj pēc pus-

dienas, jo tad putni tās neizēd.

J. Vilnītis, Jumurda.

12729. Kaņepes jāsēj priekš

gaismas, lai tās putni nenoēstu.

P. Zeltiņa, Ikšķile.

12730. Kaņepes jāsēj caur zir-

ga sakām, tad viņas vistas un citi

putni neēd.

A. Kuikulītis, Augstroze.

12731. Kaņepes jāsēj pusnaktī,
lai zvirbuļi nenoēstu, jo tad tie

gul-
A. Plaudis, Kosa.

12732. Pec kaņepju apsēšanas

jāskatās laukā, tad putni neēdīs.

L. Reiteris, Lubāna.

12733. Lai putni neēstu kaņe-

pēm sēklas, tad kaņepes jāsēj va-

karā, kad visi guļ.
G. Pols, Baldone.

12734. Kaņepes jāsēj pēc saules

un kulīte ar sēklu priekš sēšanas

jāizmauc caur zirga sakām, tad

kaņepēs neies zvirbuļi.

A. Kalniņa, Jaunpiebalga.

12735. Kaņepes priekš sēšanas

caur aramām sakām jāber, tad

putni neēd.
E. Vīksne, Vecpiebalga.

12736. Lai zvirbuļi neēstu ka-

ņepju, tad sēkla jāizber trīs reiz

caur sakām.
L. Kluce, Jaungulbene.

12737. Kaņepes sējot, sēkla jā-

ņem caur zirga sakām, tad zvirbuļi
neēd.

J. Ezeriņš, Vecpiebalga.

12738. Kad kaņepes iet sēt, tad

kulīte ar kaņepēm jāizvelk caur

zirga sakām, lai zvirbuļi neiet ka-

ņepēs.
E. Laime, Tirza.

12739. Kaņepes jāsēj rīta krēs-

lā caur kāju starpu, tad zvirbuļi

neēd un aug ļoti kuplas.

K. Zilbers, Meņģele.

12740. Kaņepes jāsēj priekš sau-

les lēkta, kad putni guļ, lai zvir-

buļi tās neaplasītu.
J. A. Jansons, Jaunrauna.

12741. Kaņepes jāsēj priekš sau-

les, tad vistas tās neizkasa.

M. Vēbere, Straupe.

12742. Kaņepes un zirņi jāsēj

priekš saules, kad gailis guļ.

E. Gaile, Trikāta un Rūjiena-

12743. Lai vistas neizkastu ka-

ņepju, tad, kaņepes sējot, vistas

jālaiž trīs reizes caur sakām.

P. Atspulgs, Rauna.

12744. Kaņepes jāsēj vakarā,

kad vistas aizgājušas gulēt, tad la-

bi padodoties.
M. Priedīte, Meirāni.

12745. Kaņepes jāsēj pec sau-

les, tad zvirbuļi neēd.

V. Spandegs, Pociems-
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12746. Kaņepes jāsēj vakaros

pēc saulītes, jo tad neredz vistas

un kaņepes paliek veselas.

K. Kaufmanis, Linde.

12747. Kaņepes jasej pec sau-

les, tad putni viņas neēd.

P. Zeltiņa, Ikšķile.

12748. Kaņepes jāsēj vai nu rī-

tā priekš saules, vai vakarā pēc
saules — tad vistas nekasīšot ka-

ņepju nākošā vasarā.

A. Jugane, Beļava.

12749. Kad dārzā sēj kaņepes

jeb miežus, tad vajaga jemt trīs

čipatas graudu un sviest aiz mugu-

ras zvirbuļiem, tad tie sējumam
neaiztiks.

F. Brīvzemnieks, 1881. VI, 198.

12750. Kaņepes jāsēj priekš vai

pēc saules, lai zvirbuļi tās neēd.

K. Jansons, Plāņi.

12751. Pēc kaņepju apsēšanas

jāskatās caur sētu laukā. Tad putni

kaņepju neēdīs.
A. Zālīte, Bērzpils.

12752. Lai vistas neietu kaņe-

pēs, tad tanī dienā, kad kaņepes

sēj, vistām jādod kaņepju, cik grib.
E. Laime, Tirza.

12753. Lai vistas kaņepju ne-

ēstu, tad sējējam kaņepju kulīte

jāizvelk caur zirga sakām.

E. Laime, Tirza.

12754. Kaņepes jāsēj pēc sau-

les rieta, jo tad vistas nekašņājot
laukā.

A. Silkalns, Jaunlaicene.

12755. Kaņepes, bez saules sē-

tas, putni neēd.

Atbalss k. 1892. J. Kriķis, Starti.

12756. Kaņepes sēj pa to laiku,
kamēr vistas guļ, jo tad viņas ne-

kaš kaņepju laukā.

A. Sprudžs, Varakļāni.

12757. Kaņepes jasej ta, lai ne-

viens neredz, tad putni tās neēd.

Blate, Lielstraupe.

12758. Kaņepes jāsēj ar cim-

diem rokā, lai zvirbuļi viņas neēd.

[Sal. zirņi.]
K. Jansons, Plāņi.

12759. Kaņepes jasej pusnaktī

plikam, lai tās zvirbuļi nenoēd.

[Sal. lini.]
K. Jansons, Plāņi.

12760. Kaņepes sējot vajaga vis-

pirms drusciņ graudus iemest mu-

tē un sējot nerunāt ne vārda, tad

putni neizknābās kaņepes.
J. Širmanis, Vilzēni.

12761. Kaņepes sējot jātur ka-

ņepes mutē, runāt un muti atvērt

nedrīkst pirms kaņepes apsētas,

tad zvirbuļi neuzkrīt un kaņepes

jo kupli aug.
K. Krastiņš, Nītaure.

12762. Kad kaņepes sēj, tad tās

jāber sētuvē caur zirgu sakām, tad

vistas viņas neizkaš.

J. Jurjāns, Jaungulbene.

12763. Kad kaņepes iet sēt, tad

tās saber sietā caur zirga sakām,

lai zvirbuļi tās nenoēstu.

L. Pilsētniece, Vecpiebalga.

12764. Kaņepes sējot, pirmās

saujas jāizsēj atmuguriski caur

aramām sakām, tad zvirbuļi kaņe-

pes rudenī neēd.
J. Jansons, Rīga.



12765. Kaņepes sējot, jāiet ač-

gārni, lai putni neēd.

E. Laime, Tirza.

12766. Lai vistas kaņepes neno-

ēstu, tās sējot pirmā šauja jāme-
tot par plecu aiz muguras.

K. Skujiņš, Valmiera.

12767. Kaņepes jāsēj pirmās

saujas atmuguriski caur aramām

sakām, tad viņas rudenī neēd zvir-

buļi.
V. Amoliņa, Olaine.

12768. Ja grib zināt, vai kaņe-

pes dīgs, vai ne, jāliek vārošā

ūdenī.

E. Miglava, Skaņkalne.

12769. Kaņepes jāsēj sausa lai-

kā, jo tad labi padodas.
A. Klause, Jaunpiebalga.

12770. Kaņepes sējot, nedrīkst

ar otru runāt pār sētu, jo tad vi-

ņas neuzdīgstot labi, bet izstīdzē-

jot pa zemes apakšu.
A. Silkalns, Jaunlaicene.

12771. Kad kaņepes sēj, tad tās

noecējot eglis jāapgāž otrādi —

zari uz augšu, tad kaņepes labi sa-

dīgst.
E. Šneiders, Alūksne.

12772. Kaņepes sej tymsa, lai

nabajut saušņu.
L. Švandere, Mērdzene.

12773. Pirmā kaņepēju sauja tū-

liņ jāienes istabā, tad blaktis ne-

aug.
E. Laime, Tirza.

12774. Kad kaņepes ccc, tad pie
ecēšām nedrīkst roku likt.

E. Laime, Tirza.

12775. Kaņepes taukšķējot, tās

jāmaisa, tā kā rakstot skaitli 8.

M. Vētra, Tirza.

12776. Kaņepju miltiņi. Iztauk-

šētas kaņepes atdzisina, tad grūž
piekstā (piestā). Kaņepju miltus

izsijā caur smalku sietu. Miltiem

pieliek krietni daudz smalki sa-

grūsta sāls un sajauc. Tikuši ēsti

par pavalgu pie novārītiem kartu-

peļiem, tos miltiņos apvāļājot un

pienu, kulteni v. t. t. piestrebjot.
H. Skujiņš, Smiltene.

12777. Kas daudz kaņepju ēd,
tam tumšas acis paliek.

K. Jansons, Plāņi.

12778. Kad divas galviņas uz

viena kaņepju stiebra, tad plē-

sējai rudenī būs kāzas.

A. Krūmiņa, Valka.

KAŅEPĀJI.

12779. Kad kaņepē ju mīstot

sakņu galos paliek lūki, tad kaņe-

pēji būs dārgi.
K. Jansons, Plāņi.

12780. Kaņepāji jāmērc piekt-
dienā, lai par pieci dieni izmirkst.

M. Igaune, Galgauska.

12781. Kaņepēji jāmērc piekt-

dien, tad līdz nākošai piektdienai
tie būs izmirkuši; ja mērc citās

dienās, tad ilgi mirkst.

E. Laime, Tirza.

KAPS.

I. Rakšana.

12782. Kapa racēji arvien bija
nomirušā tuvinieki, bet tēvs nera-

ka kapu bērniem, un bērni arī ne-

raka tēvam un mātei. Parasti tē-

vam un mātei raka kapu meitu vī-

ri un citi tuvākie radi.

H. Skujiņš, Smiltene.
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12783. Tēvs nerok bērnam kapu.

H. Skujiņš, Aumeisteri.

12784. Bērni neraka tēvam un

mātei kapu.
H. Skujiņš, Aumeisteri.

12785. Bērni nedrīkst rakt ka-

pu vecākiem, jo tad pēdējiem

smaga gulēšana.
J. Jansons, Plāņi.

12786. Kapu rokot, nedrīkst

smiltis mest saulei sejā.

K. Jansons, Plāņi.

12787. Kapu rokot, racēji allaž

iemet kapā kādu dzīpara gabaliņu
vai kādu lupatiņu kā ziedu, lai

mironis nerādās sapnī.

P. Rozens, Garoza.

12788. Kapa racējiem un zārka

nesējiem deva cimdus vai dvieļus,
lai rokas nesāp.

J. Rubenis, Ērgļi.

12789. Kapa racējiem deva par

ziedu cimdus vai arī ko citu, lai

rokas nesāpot.
J. Upīte, Gatarta.

12790. Nevajag ļaut bērniem ro-

taļājoties no smiltīm kapu kopi-

ņas celt, jo tad kāds mirst.

L. Zvaigzne, Gaujiena.

12791. Ja bērni spēlēdamies ka-

piņus taisa, tad mājās mirst. [Sal.
kapsēta.]

K. Corbiks, Rembate.

12792. Ja domā, ka mironis ir

dabūjis galu no burvības, tad ro-

kot paglabā pirmo velēnu, ko tad

apbedot liek apakš zārka. No tā

burvim pašam jāmirstot.
F. Brīvzemnieks, 1881. VI, 405.

11. Smilšu sabrukšana.

12793. Ja kapa mala ir izgruvu-
si, tad mirs vēl kāds mirušā tuvi-

nieks.

A. Bīlenšteina rokraksts.

12794. Ja kaps pēc apglabāšanas

iegrimst vienā pusē, tad kāds tu-

vinieks mirs.

A. Auziņa, Jaunrauna.

12795. Cik reizes kaps iegrūst,
tik daudz mirs pakaļ mirējam no

viņa piederīgiem.

M. Salmiņa, Anniņmuiža.

12796. Ja kapsētā atrada dobi

piebrukušu, tad vēl kāds no tās pa-

šas dzimtes miršot.

P. Bļaus, Ērgļi.

12797. Ja glabā mironi un ka-

pa malas ir iegāzušās, tad kāds

mirs drīz pēc tā.

M. Ramane, Brunava.

12798. Ja kapu rokot tas iebrūk,

tad kāds no tuviniekiem drīz mirs.

E. Rotmane, Jaunauce.

12799. Kad līķim bedri rokot tā

iegrimst, tad no īsteniekiem kāds

mirs.

I. Upenieks, Skrunda.

12800. Ja, kapu rokot, mala ie-

brūk, tad drīzumā mirs vēl kāds.

A. Didriksone, Nogale.

12801. Ja jauns izrakts kaps
sabrūk, tad tai pašā dzimtā vēl

mirs kāds cilvēks.

V. Arbidans, Latgale.

12802. Ja jaunizraktais kaps ie-

brūk, tad no tās pašas dzimtas at-

kal kāds mirs.
M. Liniņa, Valka.
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12803. Ja mironam izraktais

kaps iegrūstot, tad kāds viņa rad-

nieks mirstot.

K. Corbiks, Annenieki.

12804. Kad kaps iebiris, tad kā-

dam no piederīgajiem gaidāma
nāve.

K. Corbiks, Jelgava.

12805. Ja mironi glabājot brūk

kaps, tad mirs miroņa tuvinieks.

M. Navenickis, Zasa.

12806. Kad kaps iebrūk labā pu-

sē, tad mirst kāds vīrietis, ja krei-

sā, tad sieviete no piederīgiem.
Z. Sile, Brasa.

12807. Ja kurmis piederīgo ka-

pus izrok, tad kādam no tuvinie-

kiem jāmirst.
V. Hazena, Nītaure.

12808. Ja kurmis kapsēta kadu

kapu rok, tad tanī ģimenē mirs.

E. Laime, Tirza.

111. Glabāšana.

12809. Lai es miru, kad es miru,

Sestdien mani nebediet:

Es visiem miroņiem
Ūdentiņa nesējiņa.

LD 27357.

12810. Rokat mani priekš pus-
dienas,

Pēc pusdienas nerokat:

Priekš pusdienas gaiļi
dzied,

Pēc pusdienas gaigalīši.
LD 27398.

12811. Rokat mani priekš pus-

dienas,

Pēc pusdienas nerokat:

Pēc pusdienas leļu bērni

Sarausuši uguntiņu.
LD 27526.

12812. Pēc pusdienas veļu bērni

Veļu vārtus aizvēruši.

LD 27527.

12813. Līķa nesēji uz kapiem
apnes zārku trīs reiz apkārt dobei,
iekam noliek zemē.

P. Rozens, Garoza.

12814. Kad pirmo miroņu rok

kapos, tad vajaga rakt ar skatu uz

vakariem, bet pēc pirmā pārējos
ar skatu uz dienvidiem.

G. Pols, Vecgulbene.

12815. Kapā mironis jāliek ar

galvu uz ziemeļiem, tad viņu tārpi
neēd.

A. Ruska, Rauna.

12816. Miroņus mēdz guldīt ar

vaigu pret rītiem, katoļi pret dien-

vidiem.

S. Novickis, Ilūkste. RKr. 11.

12817. Miroņus guldina kapā ar

galvu pret vakariem un ar kājām
pret rītiem.

Skolotāji, Rīga.

12818. Mirušā Andreja kaimiņš
iemeta div kukuļus kapā, nolika

vienu kannu alus uz zārka un ie-

svieda vēl kapā sauju skalu, sacī-

dams: „Dzīvo vesels, labais draugsl
Es tev pasniedzu ceļam ēdienu un

dzērienu un skalus, ko ceļu ap-

gaismot'" Tad viņš nomazgāja
smiltīs rokas par zīmi, ka viņš pie
mirušā nāves neesot vainīgs.

Rig. Almanach, 1864. Des al-

ten Andreas Tod, 54.

12819. Mirējam kapa līdzi jāliek

grāmata
A. Aizsils, Vietalva.
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12820. Kad līķi glabājot trīsreiz

met smiltis uz dobē ielaista zārka,

tad trešo reižu drusku no tām jā-
aiztur rokā un rokas ar tām jāno-
berž, tad nekad nekādas vātis jeb
izsitumi uz rokām neradīsies, un ja
tai brīdī tādi būtu, tie noies un ro-

kas paliks vienumēr veselas.

Dreimanis, Krustpils.

12821. Bērni saviem vecākiem

nedrīkst kapā smiltis mest, lai tiem

tur nav smaga guļa.

K. Jansons, Plāņi.

12822. Pie kapa kopiņas sāniem

atstāja mazu koka lāpstiņu guļus

piespiestu, lai pastarā dienā nelai-

ķim būtu ar ko kapu atrakt.

P. Lodziņš, Sērpils.

12823. Dobē noliek zārkam sā-

nos nelielu koka lāpstiņu, ar ko

mironam pastarā dienā izrakties.

Kr. Kalniņš, Vitebska.

12824. Sieviņa pie kapa apgrie-

za ap mazas meitiņas galvu vara

naudu trīs reizes apkārt un tad ie-

meta to kapā, sacīdama: lai pirkot

zirgus, ormaņus, ko braukt smil-

tenē.

K. Šilings, 1832. g., Tirza.

12825. Miroņu aprokot, pie krus-

ta naudu piesit.
K. Jansons, Plāņi.

12826. Mironam uz kapa laidu-

ši naudu gar krustu. Sievietēm pie
krustiem likuši prievītus, vīrie-

šiem linus un kaņepējus. Kapa
smiltīs noberzējuši rokas, lai

šķīsts top.

K. Str., no 80 g. v. Cerbuku matēs.

12827. Raks man' jauns, raudas

gauži,
Birs dobē asariņas,
Bus man grūta gulēšana.

LD 27335.

12828. Lai no piederīgiem kāds

neaizietu mirušajam līdz kapā,
tad pie mirušā kapa nedrīkst rau-

dāt.
T. Ķengā, Jelgava.

12829. „Brumali tempore etiam

plaustrum lignorum sepulcro su-

perimponunt, ut anima habeat quo

se calefaciat." Ziemā viņi liek ve-

zumu malkas uz kapa, lai dvēse-

lei būtu ko sildīties.

Rīgas jezuitu ziņojums no

Latgales, 1/606. g.

IV. Sakara ar krītamo

vainu.

12830. Uz kapiem nevajaga iet

pāri par kapu pakalnīšiem, jo var

gadīties, ka pašulaik pāri ejot sa-

brūk apakšā sen paglabātais līķis,
no kā ceļas krītamā slimība.

Dreimanis, Krustpils.

12831. Uz kapiem nekāpj pāri

par dobēm, lai nedabū krītamo

vainu.

J. Jaunsudrabiņš, Nereta.

12832. Citi pie kapa trīs reiz

mazgā rokas ar smiltīm, lai visi

grēki uz miroņa paliek.
K. Šilings, 1832. g., Tirza.

V. Izvairīšanas.

12833. No kapiem nedrīkst neko

līdzi ņemt, ne puķi, ne zāli, tad

drīzumā būs atkal bēres. [Sal. kap-

sēta.]
E. Krēģere, Vandzene.
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12834. No kapiem nevar ņemt

puķes, jo tad nāk pa naktīm miro-

nis un neliek mieru, kamēr aiznes

atpakaļ.
E. Pļaviņa, Koknese, arī Skrī-

veri.

12835. Ja paņem kaut ko no ka-

pa, tad paņemtās lietas vietā jā-

atstāj kaut kas, citādi mironis nāk

uz mājām pa nakti paņemto lietu

atprasīt.
J. A. Jansons, Tukums.

12836. Ja no sveša kapa noplūc
puķi, zāli, vai ko citu paņem, tad

jāatstāj atkal kaut kas vietā, citā-

di nomirušais nāk paņemtai lietai

pakaļ un neļauj gulēt.
M. Baltiņa, Meņģele.

12837. No kapiem nedrīkst nekā

zagt, jo tad nelabais gars visās vie-

tās biedēs.
J. Zvaigzne, Rēzekne.

12838. No kapa nedrīkst nekā

jemt, sevišķi puķes. Ja ož no ka-

piem jemtas puķes, tad paliek
kurls un deguns aizkrīt cieti, tā

ka nekā vairs nevar saost.

L. konv. vārdnīca, 15450.

12839. Kapu puķes nevajaga

ost, tad sāpēs galva.
A. Mednis, Rīga.

12840. Jāpaliek naktī pie ļauna
cilvēka kapa. Kad mirons piece-

ļas, ko var manīt no kapa kopiņas

kustēšanās, tad jāuzguļas uz kapa.

Gaiļu laikā mirons nāk atpakaļ,
bet atradis uz kapa gulētāju, ne-

var vairs tanī iekļūt un nu sāk

lūgties, lai laiž iekšā; uz to neva-

jaga klausīties, bet paģērēt, lai tas

to un to dara, vai to un to pasaka.

Pēc ilgas činkstēšanas mirons visu

padara, ko vien no viņa prasa, lai

tik tiktu savā mājvietā.
J. Ceplenieks, Māņticība.

Austrums 1889.

12841. Es ievēlu bērza kluci

Sava kapa vietiņa;
Kad tas klucis satrūdēja,
Man jāiet tai vieta.

LD 27331 (Sal. 27332—3).
27358. 27372—3.

12842. No kapiem nevajag neko

ņemt, lai miroņi nerādītos sapņos

un ļautu mierīgi gulēt.
L. Rone, Ikšķile.

12843. Ja no kapa noraujot kā-

du ziedu, tad mirons sapņos nākot

to atprasīt.
J. Jansons, Plāņi.

12844. Kad raunot no cita kapa

puķes, tad spokojot.
M. Valts, Nīca.

12845. Ja no kapa norauj kadu

puķi, tad nakti mirons nāk tai pa-

kaļ.
V. Holcmane, Vandzene.

12846. Ja noņem no kapiem
naudu, tad mironis iet nakti to

prasīt atpakaļ.
J. Cinovskis, Snēpele.

12847. No kapa krusta ņem

bantes, ar ko dziedē dažas slimī-

bas. Bet tad ap krustu jāapsien
kāds diegs, lai mirons nedusmo-

tos.

A. Bīlenšteina rokraksts, Jaunauce.

12848. Vispēdīgi uz vecā Andre-

ja kapa tika uzliets alus par ziedo-

jumu.
Rig. Almanach, 1864. Des

alten Andreas Tod, 54.
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12849. Ja, mironi kapā laižot,

slepeni dabū pagrābt saujā smiltis

un pārnest tās mājā, ka neviens

neredz, tad tās ir labākās zāles

pret prūšiem.
A. Zebergs, Vandzene.

12850. Pēc līķa aprakšanas na-

bagi krīt pie kapa ceļos un dabū

par to dāvanas.

A. Bīlenšteina rokraksts, Ezere.

12851. Kam, mironi glabājot,
kāds zariņš uzkrīt uz galvas, tam

drīz jāmirst.
V. Līce, Smiltene.

12852. Ja pie miroņa apbēršanas
trūkst zemes, tad aizgājējs dzīvo-

dams ir bijis skops, ja uzberas

augsta kopa — ir bijis devīgs.
V. Miķelans, Asare.

12853. Ja kapa uzbērums pēc

miroņa aprakšanas drīzi ieslīkst,

tad no tās pašas dzimtas viņam

drīzi vēl kāds sekos.

V. Miķelans, Asare.

12854. Cik reizes kaps iegrūst,
tik daudz mirs pakaļ mirējam no

viņa piederīgiem.
E. Zariņa, Anniņmuiža.

12855. Apglabājot mironi, vaja-

ga trīs reiz piesist pie kapa, tad

nomirušais sitējam rādīsies sapnī.

O. Eglīte, Glūda.

12856. Uz kapa nedrīkst stādīt

lauvmutītes, jo tad lauvas klabina

zobus un nomirušajam nav kapā
miera.

I. Kažoka, Lubāna.

12857. Ja uz kāda kapa krusts

sašķiebies, tad mirēja dvēsele nav

bijusi tīra.

E. Priediņa, Renda.

KAPSĒTA.

12858. Viņus [latviešus] vajaga

pieturēt, lai viņi savus miroņus ap-

rok kapsētās, kas šai zemē ir ka-

piem noliktas, bet ne vairs laukā

un mežā. Jo viņu lielākā daļa ap-
rok savus miroņus savās kapu vie-

tās, kā viņi no seniem laikiem ie-

raduši.
P. Einhorns, 1636.

12859. Pirmdienā un piektdie-
nā bez lielas vajadzības neesot labi

līķi rakt.

Latv. Avīzes, 1824, 32.

12860. Uz kapsētu braucot jā-

iegriež krusts kokā, tad mirušā

dvēsele vairs negriezīsies atpakaļ
citus biedēt.

L. Kluce, Jaungulbene.

12861. Blakus Kapu kalnam jeb

Kapiņiem Gatartā stāvējusi priekš

gadu desmitiem ļoti resna priede,

no vienas vietas apgriezta ar krus-

tiem. Priedi saukuši par krusta

priedi. Šinī priedē, miroņu garām
vedot, bērinieki arvien iecirtuši

krustu, lai mirons, pastara dienā

augšām celdamies, zinātu, no ku-

ras puses, un varētu nemaldīda-

mies uz māju atnākt. Senāk kat-

ram apgabalam bijusi sava krusta

priede.
Mājas Viesis, 1880, 10 (77).

12862. Ja labs laiks mironi uz

kapiem vedot, tad mirējs ir bijis

labs cilvēks, ja slikts laiks, tad

slikts.
A. Užane, Skujene.

12863. Kad kādu glabā un līst

lietus, tad mirējs bijis labs cilvēks.

T. Cimdiņa, Ķoņi.
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12864. Novārītus zirņus un pu-

pas ņem līdz uz kapsētu, bērēs līķi
pavadot.

Pratkopis Vietalvā. Balss,
1879, 3.

12865. Kad kādu miroņu vedot

uz kapsētu un baznīcas zvans sā-

kot zvanīt, tad no kapsētas nākot

jaunam mironam citi mironi pre-
tim un viens uz otra sakot: „Nāc

nu, iesim! Nu jau atkal Vidzemes

sunīši rej (zvans zvana). Nāks

mums jauns ciemiņš."
H. Skujiņš, Smiltene.

12866. Ka miroņu vedot uz kap-
sētu un no pareizā ceļa griežoties
uz kapsētas ceļa, tad miroņa radi

un pazīstami, kas jau esot nomiru-

ši, nākot no kapsētas mironam

pretī un metoties uz līķa vāģiem

un tāpēc zirgi tā atspērušies vel-

kot.

H. Skujiņš, Aumeisteri.

12867. Ja pie kapsētas piebrau-

cot, līķa vedamais zirgs smagi
velk, tad mironi nāk pretī.

K. Jansons, Plāņi.

12868. Netālu no kapiem zirgi
velk līķi katrreiz smagāki, jo citi

mironi nāk tam pretim un uz zār-

ka vizinājās.
A. L.-Puškaitis.

12869. Ja bērinieki nāk pret ka-

piem, tad pārējie miroņi nāk pretī

un sēžas līķa ratos, tāpēc zirgi pret

kapiem arvien smagāki velk.

H. Šiliņa, Dobele.

12870. Ja zirgi pret kapsētu

smagi velk, tad mirs kāds no bēri-

niekiem.

I. Melngalve, Melluži.

12871. Kad mironi ved uz ka-

piem un tas jau tiem tuvojas, tad

nekad nevajaga iet šķērsām pāri
par to ceļu, pa kuru mironi vedīs.
Citādi tas cilvēks odīs pēc veļiem
un tam ausīs skanēs vaidi un rau-

das. Tas notiek tādēļ, ka no ka-

piem jau nāk mironim pretī veļi,
kurus cilvēks nevar redzēt. Kas nu

iet pāri par ceļu, var kādam

piedurties, to apgāzt un samīt.

A. Ābols, no 64 g. vecas J.

Balodes, Vecpiebalga.

12872. Ja ved līķi un tad ja tu

pāriesi pār ceļu, tad tev jāmirst.
M. Šķipsna, Gulbene.

12873. Kad iet uz kapsētu, pirmo
reizi vajaga pielūgt pie vārtiem

Dievu. Citādi mirušie nedod mieru.

I. Upenieks, Skrunda.

12874. Ja, līķi glabājot, zirgs ie-

zviedzas, tad tanīs mājās drīzi at-

kal kāds mirs.

A. L.-Puškaitis.

12875. Ja piebraucot pie ka-

piem, līķa zirgs nozviedzas, tad

drīzumā vēl kādu dabūs glabāt.
A. Zebergs, Vandzene.

12876. Ja mironi uz kapiem ve-

dot līķa zirgs izliek labo kāju pir-
māk, tad nākošais mirs vīrietis.

A. Zebergs, Vandzene.

12877. Ja pie kapiem līķa zirgs
izliek kreiso kāju uz priekšu, tad

nākošo glabās sievieti.

A. Zebergs, Vandzene.

12878. Ja vedot līķi uz kapiem,
kāds no pavadītājiem paklūp, tad

tam pirmajam jāmirst.
M. Klēbacha, Sātiņi
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12879. Kapu zvani zvana: „Še
guļ daudz, še guļ daudz."

L. Zēberga, Jelgava.

12880. Kapsētas zvans sakot:

„Te bāliņi gulēt nāca! Te bāliņi gu-

lēt nāca."

K. Skujiņš, Lielvircava.

12881. Ja kāds pārkāpj par kap-
sētas valni, tad tam būs 1000 gadu
pēc nāves ellē dzīvot.

K. Corbiks, Kroņa-Vircava.

12882. Kā dāvanu no nelaiķa
puses visiem agrāk mirušiem ra-

diem un draugiem apsien viņu
krustiem skaistus dzīpariņus.

Kr. Kalniņš, Vitebska.

12883. Kad līķi apzvana un

zvans vēl reiz atskan, tad kādam

no tās mājas atkal drīz būšot jā-
mirst.

K. Šilings, 1832. g., Tirza.

12884. Bērinieki, pa kapsētu

staigādami, bieži vien uz līdzenas

vietas paklūpot. Apkārt apskato-
ties, tomēr nekā nevarot redzēt,

kādēļ būtu jākrīt. Paklupšana no-

tiekot tādēļ, ka staigātājs esot uz-

kāpis kādam mazam bērnam virsū,

kas izrausies no kapa un rāpājot

pa zemi, gaidīdams jauno miroņu.

Visi mironi priecājoties par jauno

atnācēju un sajemot to kā draugu.

H. Skujiņš, Smiltene, arī

Aumeisteri.

12885. Ja kapos pakrīt, tad drīz

kāds mirs.

E. Reinbacha, Vecpiebalga.

12886. Ja kapos bedre iebrūk,

tad drīzumā kāds mirs.

E. Reinbacha, Vecpiebalga.

12887. Kurš kapsētā pirmais
zārku ceļot, tam palīdzot mironi,

kādēļ tam celšana esot vieglāka.
A. L.-Puškaitis, Pienava, 111, 66.

12888. Kapsētā iesprauž krustu

kapa kāju galā, lai augšāmcelšanā
mironam būtu pie kā uzcelties.

K. Šilings, 1832. g., Tirza.

12889. Kad mirons aprakts, tad

pie kapsētas dzer šņabi un ēd.

H. Skujiņš, Aumeisteri.

12890. Tāds grēcīgs ieradums,
kas no veciem tumšiem pagānu

laikiem mūsu tēvu zemē vēl pa-

stāv, ir šis, ka uz kapsētām ņem

brandvīnu līdz un tad ar to tur

cienās.

Latv. Avīzes, 1845, 37.

12891. Ja aizejot no rīta uz kap-
sētu un skatoties krustam gar krei-

so pusi, tad varot redzēt nomirēja

seju.
K. Corbiks, Jelgava.

12892. Lubānā ļaudis piekopa
dažādas māņticības, galvenā kārtā

bērēs; uz kapiem likuši bļodas,
ēdamo un dzeramo, putnus v. t. t.

1748. g. baznīcas revīzijas

prot. Latvijas Vēstnesis, 1924,

145. L. Sloka.

12893. Kapsētā nedrīkst ēst, tad

arī miroņi prasa ēst.

Z. Lace, Veclaicene.

12894. Pēc miroņa apbedīšanas
senāk ļaudis lēkuši pāri uguni, do-

mādami, ka miroņa gars un miesa

viņiem vairs nevarot sekot.

V. Pilipjonoks, Asūne.
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12895. Kurš pēdīgais kapsētā
tiek paglabāts, tas sargā kapu vār-

tus, kamēr cits mironis tiek ienests

šinī kapsētā.
K. Corbiks, Penkule.

12896. Nomirušajam kapos jā-
vaktē pie vārtiem tik ilgi, kamēr

ieved jaunu mironi, tad atkal tam

jāvaktē.
M. Auziņa, Rīga.

12897. Apglabātam mironim tik

ilgi jāpaliek par kapsētas vārtu

sargu, kamēr atkal citu pēc viņa
tais kapos glabā. Tāpēc tā paruna,

ka dažam bijis ilgi kapu vārti jā-
vaktē.

P. Lodziņš, Sērpils.

12898. Kas pēdējais apbedīts,
tam bijis jāpaliek par kapsētas
vārtu sargu, kamēr nākošā svēt-

dienā nenācis cits viņa vietā.

H. Skujiņš, Smiltene.

12899. Tam, kuru apglabā, jā-

sargā kapi tik ilgi, kamēr glabā
nākošo.

T. Rigerte, Brunava.

12900. Miroņus nekad nevajag

apglabāt bez apaviem, jo tiem pēc

apglabāšanas jāstāv pie kapsētas

vārtiem, līdz nāk atkal kāds cits

tā vietā.

L. Rone, Ikšķile.

12901. No kapsētas nedrīkst pu-

ķes mājā nest, tad miroņi nāk pa-

kaļ. [Sal. kaps.]
Z. Lāce, Skujene, arī Veclaicene.

12902. Ja kapsēta plūc puķes,
tad mironi nāk pēc viņām.

A. Bumanis, Pampāļi.

12903. No kapsētas puķēm ne-

drīkst ņemt stādu, bet ja tomēr

ņem, tad tai vietā jāierok nauda,
lai ņēmējam nenotiktu nekāda ne-

laime.

E. Zommere, Rauna.

12904. Ja kapsētā grib kādu za-

riņu nolauzt, tad jānoskaita tēva

reize, citādi mironis nāk tam pa-

ka).
A. Edelmaniis, Raņķi.

12905. Ja no kapiem pārnes pu-

ķes, tad mironi nāk pakaļ.
J. Fleišers, Skrunda.

12906. Ja kapos kaut ko paņem,

tad naktī sapnī redz mironi.

E. Reinbacha, Vecpiebalga.

12907. Ja kapsētā norauj zariņu,
tad mironi staigā līdz.

E. Reinbacha, Vecpiebalga.

12908. Kad miroņu aizved uz

kapsētu, tad no turienes nedrīkst

nest uz māju ne kociņu, ne puķīti.
Kas ko atnesīs, tam būs drīz jā-
mirst.

J. Lazdans, Kalupe.

12909. Kas no kapsētas akas

dzer, tas drīz mirst.
E. Laime, Tirza.

12910. Pirmais, kas nāk no ka-

piem ārā, saslims un nāve tam ne-

izbēgama.
E. Krēģere, Vandzene.

12911. Ja noejot no kapiem, sie-

viete paliek beidzamā, tad nākošais

mirons būs sieviete.

A. Zebergs, Vandzene.

12912. Ja noejot no kapiem vī-

rietis paliek beidzamais, tad nāko-

šais mirons šais kapos būs vīrietis.

A. Zebergs, Vandzene.
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12913. Kad bērnu norokot, tad

mātei jāpaliekot beidzamai kap-
sētā un, pa kapsētas vārtiem ārā

nākot, vārti stipri jāaizsitot cieti

un jāsakot: „Nu jau tev pietiek,
lai paliek man!" Tad citi bērni

vairs nemiršot. Viena māte, kurai

nomiruši trīs bērni no vietas, tā iz-

darījusi un viņai pēc tam visi bēr-

ni, kas dzimuši, palikuši dzīvi.

K. Skujiņš, Lielvircava.

12914. No kapsētas izejot, no-

krati pīšļus, trīs reiz kāju piesitot

pie zemes, tad nekādas pamašas,
ne sliktums tevim nepiemetīsies.

A. Bruvele un A. Suse, Ape.

12915. Kas no kapsētas uz mā-

ju braucot no pajūga izkrīt, tas

drīz mirs.

K. Jansons, Plāņi.

12916. Uz kapiem brauc lēni,

bet no kapiem ātri, lai mironis ne-

panāk.
A. Veckalne, Dreiliņi.

12917. No kapsētas uz māju
brauca viens otram garām un tik

ātri, cik vien var, jo kas pēdīgais
brauca no kapsētas mājā, tam

pirmajam jāmirst.

H. Skujiņš, Smiltene.

12918. Ja pirmo nakti pēc tam,

kad kāds apbērēts, aiziet kāds

viens pats uz kapsētu, tad viņš da-

bū redzēt, ka citi miroņi saņem

dienā apbērēto, dziedādami garīgas
dziesmas.

Z. Lancmanis, Lejasciems.

12919. Ja miglainā rītā ap saules

lēktu iet kapsētā, tad var redzēt,

ka miroņi dejo.
Z. Lancmanis, Lejasciems.

12920. Pusnaktī nevar iet gar

kapsētu, jo tad miroņi ēd vakari-

ņas, un kas to redz, tas tūdaļ
mirst.

A. Mūrniece, Cēsis.

12921. Kad ejot pa vakariem

gar kapsētu, tad spokojot.
M. Valts, Nīca.

12922. Vecos laikos kapsētās ne-

turējuši dievvārdus un mironi tad

paši gājuši uz baznīcu dievvārdus

turēt. Viņi turējuši arī kapsētās
dievvārdus. Kad kapsētā bijuši no-

likti mirušo dievvārdi, tad mironi

nākuši no kapiem ārā. Ja kādam

cilvēkam tad gadījies gar kapsētu
iet, tad varējis tos redzēt. Pie kat-

ra krusta stāvējis mirons. Mironi

tāpat dziedājuši un turējuši diev-

vārdus kā dzīvie cilvēki. Un cilvē-

ki, mirušo dievvārdus redzēdami,

teikuši, ka kapsētā spokojoties.
Kad mācītāji kapsētās sākuši turēt

kapu svētkus, tad mironi vairs ne-

turējuši savus dievvārdus.

H. Skujiņš, Aumeisteri.

12923. Ja, gar kapsētu braucot,

ķēms iesēžas ratos, tad nevajaga
runāt ne vārda, bet apstādināt zir-

gu, tad no rīta vāģos atradīsies

kaudze naudas.

K. Corbiks, Jelgava.

12924. Ja gar kapiem ejot dzird

pieminam savu vārdu, tad nevaig

atpakaļ skatīties, jo tad jāmirst.
M. Macpane, Alsunga.

12925. Ar plikām kājām ne-

drīkst iet kapsētā, jo tad naktī

murgi baida.

A. Ruska, Rauna.

12926. Ja mazi bērni rok bed-

res, vai taisa kapus, tad dzimtā

kāds mirs. [Sal. kaps.]
V. Priedīte, Rīga.



Kapsēta — Kartupeļi 795

12927. Nevajaga ļaut kapsēta
bērnam bedri rakt, tad mirst māte.

A. Ruska, Rauna.

12928. Ja bērni dzīvādami taisa

kapsētu, rok kapiņu, aprok cālīti,
tad tai mājā kāds mirs.

P. Š., Rauna.

12929. Kad bērni rotaļādamies

apbed putniņus vai kukaiņus, tad

dzimtā kāds mirs.

R. Svekre, Valka.

12930. Ja bērni spēlēdamies tai-

sa krustiņus, vai rok kapiņus, tad

kāds no piederīgiem mirs.

E. Kampare, Skrunda.

Kapsēta sapnī.

12931. Ja sapni redz kapsētu,
tad tiek aprunāts.

K. Jansons, Plāņi.

KARAŠA.

12932. Karašas cepot raugu ie-

lejot jāšmukstina ar muti, lai labi

rūgst. [Sal. maize.]
T. Dzintarkalns, Talsi.

12933. Karašas jaunot ir jāsme-

jas un jāčāpstina lūpām, jo tad la-

bi rūgst.
A. Užane, Skujene.

12934. Ja vienu karašu izvelk

un pārlauž, kamēr vēl citas krās-

nī, tad cepējai mugura sāp.

E. Laime, Tirza.

12935. Ja maizes klaips vai ka-

raša no krāsnes ārā velkot apve-

ļas, tad cepiens būs bērēm.

A. Užāne, Skujene.

KARSTUMA GUĻA.

12936. Pēc karstumguļām vajag
muti pienā nomazgāt, tad nepaliek

neglīts sejs.
V. Hazena, Nītaure.

12937. Nav vis ilgi, kad vēl kar-

stuma guļu tā aizdzina. Viens no

veseliem mājas dzīvotājiem nogrie-
za sērmaukša (pīlādža) nūja un

gāja ar to tai rijai ap sienām ap-

kārt, kur vājie gulēja, sizdams un

sacīdams: ~Sausniene ārā, mīksnie-

ne iekšā!" Tad sagrābis kādu drus-

ku salmu no slimnieku cisām, sa-

ņēmis ātri to zirgu, kas stāvējis jau

gatavs priekš durvīm, un aizlēcis,

ko vien varējis, kādas pāru verstes

uz mežu projām, tur tos salmus iz-

gāzis un lēcis tikpat ātri uz māju

atpakaļ. Tad domājuši, ka slimība

aiznesta.
K. Šilings, 1832. g., Tirza.

KARSTUMS.

12938. Karstuma noņemšanai
liek virsū ceļmalu lapas un da-

džu lapas.
L. Ozole, Sēļpils.

12939. Karstumu atņem skābs

krējums, biezais piens un sakasīts

zaļš kartupelis.
L. Ozole, Sēļpils.

KARTĀKSLIS.

12940. Kartākslis ir kāds govju

slimības nosaukums. Kad govs ne-

gremo, stipri elso, purns sauss un

karsts, tad saka, ka viņai kartāk-

slis deg.
K. Lielozols, Nīca.

12941. Govīm kad kartāksli de-

dzina, tad vajaga iedot lai saēd dzī-

vu vardi.
M. Ķaupelis, Nīca.

KARTUPEĻI.

I. Kartupeļuzeme.

12942. Kartupeļi jāstāda smil-

šainā zemē, mālājā no viņiem labs

nekas nebūs.
H. Skujiņš, Smiltene.
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12943. Kad, kartupeļiem mēslus

ārdot, pirmos cecumus izsviež pret

vakariem, tad kartupeļi pūst.

Atbalss k. 1892. J. Kriķis,
Starti.

12944. Lai augot nepūtu kartu-

peļi, tad vajaga, kad ārda mēslus,

pirmās dakšas mest uz ziemeļiem.

G. Pols, Bauska.

12945. Pavasarī agri jau dārza

daļā (labā zemē) stāda pirmos kar-

tupeļus, un tos sauc par launaga

kartupeļiem.
H. Skujiņš, Smiltene.

12946. Ja sēklas kartupeļus

griež uz pusēm, ta izaug daudz

mazāki kartupeļi.

H. Skujiņš, Smiltene.

12947. Kartupeļus dēstot, sievie-

ši nedrīkst sēdēt uz piebērta mai-

sa, jo tad jaunie kartupeļi plīsīs

sprēgās.
0. Pelēce, Jaunpiebalga.

12948. Kad kartupeļi sāk ziedēt,
tad tik viņiem sāk mesties jauni

apakšā; un kad viņi jau ir nozie-

dējuši, tad jau var sākt ēst.

H. Skujiņš, Smiltene.

12949. Ja kartupeļiem nosalst

laksti, tad viņi vairs neaug.

H. Skujiņš, Smiltene.

12950. Kartupeļu lakstus nedod

govīm, jo no tiem govis noraun

pienu. Kad kartupeļus sāk vilkt,

tad lakstus nopļaun, sakraun zār-

dā un izkaltē. Tādus izkaltētus

kartupeļu lakstus ziemā vāra dzē-

rienā un dod govīm, un no tādiem

vairs govis piena nenoraun.

H. Skujiņš, Smiltene.

12951. Kartupeļiem laksti vieg-
lā zemē nosalst daudz ātrāki kā

stiprā zemē.

H. Skujiņš, Smiltene.

11. Kadā mēnesī jāstā-
da?

12952. Kartupeļi jāstāda jaunā
mēnesi.

M. Navenickis, Zasa.

12953. Kartupeļi jāstāda jaunā

mēnesī, tad tie augs lieli un gar-

šīgi.
A. Mūrniece, Cēsis.

12954. Jaunā mēnesī stādītie

kartupeļi izaugot tik lakstos, bet

vecā mēnesī stādītiem augot labi

kartupeļi apakšā.
K. Skujiņš, Smiltene.

12955. Kartupeļi jāstāda jaunā

mēnesī, jo tad tie nepaliekot zaļi

un neesot cirmuļaini.
J. Putniņš, Bērzpils.

12956. Ja kartupeļus dēsta jau-

nā mēnesī, tad tie ir ūdeņaini.
A. Štoks, Kandava.

12957. Kartupeļi jāstāda pilnā

mēnesī, tad būs lieli kartupeļi; ja

stāda jaunā mēnesī, tad lakstos iz-

aug.
A. Mūrniece, Cēsis.

12958. Kartupeļus nedrīkst stā-

dīt augošā mēnesī, jo tad nezāles

aug.
I. Seržants, Aloja.

12959. Kartupeļi jāstāda pilna

mēnesī, jo tad aug daudz kartu-

peļu.
M. Eglīte, Pāle.
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12960. Rapučus sēj pilna mē-

nes.

A. Medne, Kuršu kāpas.

12961. Kartupeļi jāstāda pilnā
mēnesī, tad labi aug. Kad gaiss
tāds gabalains, mākoņi izkaisīti,

tad sevišķi daudz kartupeļu.
M. Auziņa, Rīga.

12962. Kartupeļi jāstāda veca

mēnesī, tad kartupeļi būs miltaini.

A. Kurzemniece, Taurkalns.

12963. Kartupeļi jāstāda vecā

mēnesī. Jaunā stādīti tie izaug stī-

gaini, un rudenī ārā ņemot, apakšā
ir ļoti maz kartupeļu.

K. Miilenbacha man.

12964. Kartupeļi jāstāda vecā

mēnesī; ja tos apstāda jaunā mēne-

sī, tad tie tik zied un izstiedzē lak-

stos.

K. Jansons, Plāņi.

12965. Kartupeļus vajaga dēstīt

vecā mēnesī, jo tad augs apakšas
lielākas un laksti mazāki.

A. Cirsis, Kalupe.

12966. Ja kartupeļus stāda jau-

nā mēnesī, tad aug lieli laksti; ja
stāda vecā mēnesī, tad ir labas

apakšas.
A. Salmans, Balvi.

12967. Kartupeļi jāstāda vecā

mēnesī, citādi viņi aug virs zemes.

E. Gaile, Trikāta, arī Rūjiena.

12968. Kartupeļi jādēsta veca

mēnesī, tad aug lieli un neplaisā.
A. Skruze, Saikava.

12969. Jaunā laikā nedrīkst stā-

dīt kartupeļus, tad viņi lien ārā no

zemes, paliek zaļi un negaršīgi.
L. Ērģelniece, Ķemeri.

12970. Vecā mēnesī kartupeļi
jāstāda pēcpusdienā, tad tie aug
miltaini.

M. Bridaka, Jaunroze.

12971. Veca mēnesī kartupeļi
jāstāda priekšpusdienās.

V. Saulīte, Mālpils.

12972. Jauna mēnesī kartupeļi
jāstāda pēcpusdienās.

V. Saulīte, MalpMs.

12973. Kartupeļi, stādīti vecā

mēnesī, netaisa daudz sakņu.

M. Navenickis, Zasa.

12974. Ja kartupeļus dēsta vecā

mēnesī, tad tie aug labi, miltaini.

A. Štoks, Kandava.

12975. Kartupeļi jāstāda vecā

mēnesī, tad ir miltaini.

M. Priedīte, Meirani.

12976. Kartupeļi jāstadot vecā

mēnesī, tad augot gludi kartupeļi.
A. Lace, Lubāna.

12977. Vecā mēnesī jāstādot

kartupeļi, tad esot miltoti un

daudzi apakšā.
M. Priedīte, Meirāni.

12978. Kartupeļi jāstāda vecā

mēnesī, tad aug mazi laksti, bet

lieli kartupeļi.
G. Stankeviča, Dzelzava.

12979. Kartupeļi jāstāda veca

mēnesī, tad lakstos nesaaug.

E. Zirnītis, Lubāna.

12980. Kartupeļus vecā mēnesī

stāda no rīta līdz pīkst. 11, bet

jaunā mēnesī no pīkst. 3—-5 pēc

pusdienas, tad aug labi kartupeļi.
M. Ābele, Jaunjelgava.
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12981. Kartupeļus kad stāda

vecā mēnesī, tad aug vairāk apak-

šā; bet ja stāda jaunā mēnesī, tad

aug vairāk lakstos.

Z. Kozenkraniuse, Ainaži.

12982. Kartupeļi jādēsta vecā

mēnesī, jo jaunā mēnesī dēstītie

saaug tikai lakstos.

E. Medene, Meirani.

111. Kada diena jāstāda?

12983. Kartupeļi jāstāda ap ve-

ciem Jurģiem, tad tie labi aug.

E. Zirnītis, Lubāna.

12984. Kartupeļi jāstāda lādā

dienā, kad nevar redzēt mēnesi,

tad aug miltaini.

A. Zvejniece, Piebalga.

12985. Kartupeļi jādēsta vēža

dienā, tad viņi labi aug.

■J. Rubenis, Ērgļi.

12986. Kartupeļi jāstāda vēža

dienā.

O. Šulme, Embūte.

12987. Kad dvīņu dienas stāda

rāceņus, tad tie aug ķeķēs.
K. Lielozols, Nīca.

12988. Tārpu dienā vajaga kar-

tupeļus stādīt, tad nav tārpoti kar-

tupeļi.
J. Banazis, Nīca.

12989. Kartupeļi jāstāda tanī ne-

dēļas dienā, kad rudenī uzkrīt pir-
mais sniegs.

V. Amoliņa, Olaine.

12990. Kurā dienā rudenī pirmie
kruveši sasalst, tajā dienā pavasa-

rī kartupeļi jāstāda, jo tad tie au-

got lieli un krūmaini.

J. Putniņš, Bērzpils.

12991. Kartupeļus vajaga stādīt

nedēļas pirmā dienā, tad būs laba

raža.
A. Kondrate, Lenči.

12992. Kartupeļi jāstāda tikai

sestdien
J. A. Jansons, Bīriņi.

12993. Pirmdienās un otrdienās

nav jāstāda kartupeļi, tad aug vai-

rāk kartupeļu.
A. Aizsils, Vietalva.

12994. Kartupeļi jāstāda, kad

ābeles beidz ziedēt.

A. Aizsils, Zilupe.

12995. Kad ievas zied, un kad

ir jauns mēnes, tad jādēsta kar-

tupeļi.
J. Andriņš, Taurkalns.

12996. Kad ievas zied, tad jāstā-
da kartupeļi; tad viņi labi paau-

got- 1
H. Skujiņš, Smiltene.

12997. Kartupeļus laiks stādīt

tad, kad ķirši zied.

H. Šiliņa, Dobele.

12998. Tupeņi jāstāda uz vaka-

ru; ja no rīta stādot, tad tupeņi

kāpjot uz augšu.
A. Aizsils, Lubāna.

12999. Kartupeļi jāstāda pie va-

kara, tad augot dziļāk zemē.

A. Lāce, Lubāna.

IV. Pie kādiem māko-

ņiem jāstāda?

13000. Plikā (t. i. skaidrā) laikā

dēstīti kartupeļi ir pliki (t. ir tiem

ir maz apakšā); turpretī kuplā (ap-

mākušā, miglainā) laikā dēstīti ir

kupli (t. i. tiem ir daudz apakšā).
Atbalss k. 1895. P. Lodziņš,

Sērpils.
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13001. Ja pie debesīm nav ne-

viena mākoņa, tad nedrīkst kartu-

peļus stādīt, jo tad rudenī arī zeme

būs bez kartupeļiem.

M. Driņķe, Ranka.

13002. Kartupeļus stādot, gaiss
nedrīkst būt gluži skaidrs. Gaisā

jābūt apaļiem padebešu gabaliem

(ozoliem). Tādā laikā stādīti kar-

tupeļi labi aug.
Latvis, 1929, VII, 26.

13003. Ja kartupeļus stādot de-

besis ir ar lieliem mākoņiem, tad

būs lieli kartupeļi.

P. Zeltiņa, Ikšķile.

13004. Kartupeļus vajaga stādīt

tad, kad pie debesīm mākoņi; tad

kartupeļi būs lieli kā mākoņi.

K. Corbiks, Jelgava.

13005. Kartupeļi jāstāda, kad

laiks mākoņains (neapmācies), tad

lielāki izaug.
J. Jurjāns, Jaungulbene.

13006. Kad pie debesīm ir

daudz mazu mākonīšu kā kartu-

peļu, tad ir kartupeļi jāstāda.

P. Š., Rauna. Z. Lancmanis,

Lejasciems.

13007. Kartupeļi jāstāda tad,

kad debess mākoņaina, tad būs

laba raža.
H. Jankovska, Rīga.

13008. Kartupeļi jāstāda, kad

debesis apaļiem mākoņiem, tad la-

ba raža.
A. Zvejniece, Piebalga.

13009. Mākoņainā laika jāstāda

kartupeļi, jo tad tie labi padosies.

E. Tokele, Sesava.

13010. Ja mākoņi sīki un laiks

apmācies, tad vajaga kartupeļus
stādīt, tad laba raža.

K. Kristape, Olaine.

13011. Tupuļi jāstāda tad, kad

pie debesīm redzami balti renku-

ļaini mākoņi.
J. Apsalons, Sērpils.

13012. Kartupeļi jāstāda, kad

ābolains gaiss, tad padosies bagā-

ta raža.
V. Johansone, Liepa.

13013. Kartupeļi vislabāk izdo-

das, ja stāda tad, kad ir ābolaina

debess.

V. Saulīte, Mālpils.

13014. Kartupeļi jādēsta tad,

kad mākoņi kunkuļaini, jo tad

rudenī gaidāma laba raža.

M. Navenickis, Zasa. A. Uža-

ne, Skujene.

13015. Kartupeļi jāstāda, kad

pie debess burbulaiņi mākoņi, tad

augot lieli kartupeļi.
G. Pols, Staburags.

13016. Ja kartupeļu stādāmā

laikā gaiss čupains (mākoņains),

būs laba raža.

J. A. Jansons, Jaunrauna.

13017. Kartupeļi jāstāda, kad

debess ir zila un gabalaina (no bal-

tiem mākoņiem), tad aug kupli
laksti. Kartupeļus nevar stādīt,

kad debess strīpaina, tad tie nepa-

dodas.
Z. Lāce, Veclaicene.

13018. Kartupeļi jāstāda tādā

dienā, kad pie debesīm gabalaini

mākoņi, tad tie izaugs lieļi.

V. Ozoliņa, Laubere.



800 Kartupefi

13019. Kartupeļi jāstāda, kad

mākoņi gabalaini.
E. Skarnele, Kalncempji.

13020. Kad gabalainas debesis,

tad vajag dēstīt kartupeļus, jo būs

bagāta raža.

V. Greble, Kalnamuiža, Val-

kas apr.

13021. Kartupeļi (guļbas) juosēj
tod, kad debess ir lēlim gobolim.

T. Beča, Preiļi.

13022. Kartupeļus stādot, gaiss
nedrīkst būt skaidrs kā stikls. Gai-

sā jābūt apaļiem padebešu gaba-
liem (ozoliem). Tādā laikā stādīti

kartupeļi labi izdosies.

P. Atspulgs, Rauna.

13023. Kartupeļi jāstāda, kad

ozolainas debesis.

K. Biša, Rencēni.

13024. Kartupeļi jāstāda, kad ir

krūmotas debesis, tad būs lieli kar-

tupeļi ar lieliem krūmiem.

St. Kokins, Egluna.

13025. Kad rožainas debesis, tad

jāstāda kartupeļi, lai izaugtu daudz

un lieli kartupeļi.
A. Mūrniece, Cēsis.

13026. Kartupeļi jāstāda tādā

dienā, kad pie debesīm redzami

čemuraini mākoņi, jo tad augs labi

kartupeļi.
V. Miķelans, Kaldabruņa.

13027. Kartupeļi jādēsta (jāstā-
da) tādā dienā, kad debess ir pār-
klāta ar krūmu veida mākoņiem,
tad labi aug.

A. Aizsils, Lubāna.

13028. Kartupeļi jāstāda, kad ir

pinkuļaini mākoņi; tad kartupeļi
labi aug.

E. Laime, Tirza.

13029. Ja, kartupeļus dēstot, de-

bess sīkiem mākoņiem klāta, tad

laba raža gaidāma.

T. Rīgerte, Brunava.

13030. Kartupeļi jāstāda tādā

dienā, kad gaiss tāds gabalains,

tad lieli kartupeļi augot.

J. Jansons, Plāņi.

13031. Kartupeļi jādēsta māko-

ņainā dienā, tad tie aug lieliem

krūmiem.
L. Reiteris, Lubāna.

13032. Tupeņi jāstāda, kad ir

krūmains gaiss, tad aug lieli tu-

peņi-
. .

I. Kažoka, Lubāna.

13033. Kartupeļi jāstāda tādā

dienā, kad krūmaini mākoņi, jo

tad kartupeļi augot krūmaini.

J. Putniņš, Bērzpils.

13034. Kartupeļus vajaga stādīt,

kad pie debesīm ir sīki mākoņi,

tad būs tik daudz kartupeļu, cik

mākoņu.
J. Banazis, Nīca.

V. Kādā vējā jāstāda?

13035. Kartupeļi jādēsta, kad

vējš no dienvidiem jeb vakariem,

lai labi aug un ir gardi.
J. Rubenis, Ērgļi.

13036. Kartupeļi dēstāmi pie

dienvidus vakara vēja, tad tie dod

bagātu ražu; ziemelim pūšot, raža

vāja.
Brīvā Zeme, 1932, 213.

13037. Kartupeļi jāstāda dien-

vidū. Ja rītā stāda kartupeļus, tad

tie uz augšu kāpj. Ja stāda vaka-

rā, tad tie lien par daudz dziļi

zemē.

A. Aizsils, Vietalva.
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13038. Kartupeļi jāstāda tad,

kad pūš dienvidus vējš.
V. Amoliņa, Olaine.

13039. Vakara vējā nevajagot
stādīt kartupeļus, tad labi neizdo-

doties.
A. Krūmiņa, Valka.

13040. Kartupeļi jāsāk dēstīt no

dienvidus uz ziemeļa pusi ejot, tad

viņi labi aug, nepūst un ir gardi.
J. Rubenis, Ērgļi.

13041. Kartupeļus vajaga stā-

dīt, kad vējš pūš grūzdams, tad ru-

denī būs lieli blāķi kartupeļu.

Atbalss k. 1897. K. Kleķeris,

Skujene.

13042. Kartupeļi jāstāda tad,

kad ir ziemeļu vējš un gabalaini

mākoņi, tad viņi ir miltaini.

M. Veidenberga, Vecmokas.

13043. Kartupeļi jāstāda, kad

vējš pūš no rītiem un kad gaiss

ir mākoņains (pūļains), tad kartu-

peļi aug pūļiem.

M. Klause, Jaunpiebalga.

13044. Kad vējš ir ziemeļos, tad

nevajaga rāceņus stādīt, ja stāda,

tad tie nav miltaini.

M. Ķaupelis, Nīca.

13045. Kartupeļu zemi nedrīkst

strādāt nedz arī kartupeļus stādīt

ziemas vējā, tad kartupeļi labi ne-

auB-
E. Laime, Tirza.

VI. X a jast a d a.

13046. Kad iet kartupeļus stā-

dīt, tad vajag spilgti apģērbties,

lai kartupeļi izaug līdzeni.

K. Corbiks, Pampāļi.

13047. Ja kartupeļus stāda mā-

koņainā dienā, vajaga labi izvāļā-
ties un izsviesties ar zemēm, tad

labi izdodas.

A. Miglava, Jaungulbene.

13048. Pavasaros, kad stāda

kartupeļus, vajagot mesties pa

galvu pāri visgarām gabalam jeb
krustis, tad augot lieli kartupeļi.

A. Briedis, Nīca.

13049. Ja kartupeļus stādot

grozā sakrājas smiltis, tad puisim
būs slinka sieva un meitai slinks

vīrs.

P. Zeltiņa, Ogresgals.

13050. Pavasarī, kad rāceņus

stāda, tad tukšos kurvīšus, no ku-

riem stādīja rāceņus, atstāj uz

lauka un apgāž uz muti, lai neiz-

ejot no gabala ārā svētība.

K. Corbiks, Jelgava.

13051. Kad tupiņus stādot, tad

vajagot sacīt: „Tas man, tas čigā-

nam, tas žīdam!" tad kartupeļi la-

bi izdodoties.
J. Skara, Jaunpiebalga.

13052. Kartupeļus stādot, jāsa-
ka: „Lai aug čigānam un žīdam!",

tad būs laba raža.
J. A. Jansons.

13053. Ja pirmo dienu kartupe-

ļus stādot stādītāju aplej ar ūde-

ni, tad viņam nesāpēs mugura.

A. Bulēne, Turaida.

13054. Kad kartupeļus stāda, tad

jāēd kartupeļu biezputra, lai aug

biezi kartupeļi.
L. Lejasmeijere, Piltene.

13055. Kad stāda kartupeļus un

atstāj vienu vagu tukšu, tad kā-

dam jāmirst.
A. Šķērē, Skaistkalne.
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VII. Kartupeļus pirmo
reizi ēd.

13056. Kad jaunus kartupeļus
vāra, tad pirmām jāēd mazākam

ēdājam, tad kartupeļi visu gadu ir

sātīgi.
Z. Grīnberga, Sigulda.

13057. Kad jaunus kartupeļus
vāra, tad pirmām jāēd tam, kas

vismazāk ēd, lai kartupeļi būtu

visu gadu sātīgi.
M. Breikša, Līgatne.

13058. Kad pirmo reiz jaunus

kartupeļus un vispār svaigas sak-

nes ēd, tad jāsit nama mātei pa

pieri ar karoti, tad otru gadu labi

paaug.

M. Valtere, Jelgavas Kalnmuiža.

13059. Jaunus kartupeļus pirmo
reiz ēdot, ēdāji sit viens otram ar

karoti pa pieri.
V. Kancans, Asare.

13060. Kad pirmo reiz ēd jau-
nus kartupeļus, tad trīs reiz jā-

nospļaudās, lai nepārēstos.
K. Jansons, Plāņi.

13061. Kartupeļu nedrīkst dur-

stīt katlā ar dakšiņām, jo tad ēdāji
dabū caureju.

P. Zeltiņa, Ikšķile.

13062. Ceptus kartupeļus delnās

miltinot saka: „Sūrums ārā, sal-

dums iekšā!' [Sal. pirts, rutki,

ieva.]
K. Jansons, Plāņi.

13063. Jaunus kartupeļus ēdot,

jāsaka: ~Lāča spēks, zīles vēders",
lai tie būtu sātīgi.

K. Lideka, Meirani.

VIII. Kartupeļus ber pa-

grāba.

13064. Kartupeļus rudenī pagra-

bā berot, jāsāk bērt no dienvidus

puses, tad nepūst un peles tos ne-

ēd.

J. Rubenis, Ērgļi.

13065. Kartupeļi jasak rakt jau-
nā mēnesī, tad nepūst.

V. Alke, Jaungulbene.

13066. Arodā pirmais grozs kar-

tupeļu jāber pret ziemeļiem, tad

peles kartupeļus neēd.

R. Kalniņš, Lubāna.

13067. Kartupeļi apcirknī jāber

ziemeļu vējā, jo tad tie ziemā ne-

pūstot.
J. Putniņš, Bērzpils.

13068. Ja kartupeļus pa ziemu

apber turpat laukā, tad pirmais

kartupeļu grozs jānober ziemeļu

pusē, tad kartupeļi nesals.

J. Gulbis, Aizkraukle.

13069. Kad kartupeļus ber zie-

mas kapčā, tad pirmais grozs jāber

ziemeļu pusē, lai pa ziemu kartu-

peļus kustoņi nesaēd.

A. Šķērē, Kurmene.

13070. Kad kartupeļus ņem, tad

nedrīkst grezeli pa nakti atstāt uz

vagas, jo tad rītā līs.

J. Jakans, Bebrene.

13071. Kad liek kapsī vai bedrē

rāceņus, tad vajaga ielikt katrā

kapša stūrī akmeni, lai peles rāce-

ņus negrauž.
J. Banazis, Nīca.

13072. Lai kartupeļi labi pār-

ziemotu, tad vajaga kartupeļu bed-

rē mest akmeni, pēc tam bērt iek-

šā kartupeļus, jo tad tie būšot ve-

seli kā akmeņi.
G. Pols, Dole.
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13073. Ja grib, lai žurkas kartu-

peļus pagrabā neēd, tad, pirmos 3

grozus vai maisus izberot, pie katra

jāsaka: „Ediet, žurkas; ēdiet,

žurkas!"

J. A. Jansons, Piņķi.

13074. Lai žurkas bedrēs kartu-

peļus negrauztu, tad, rudenī kartu-

peļus noglabājot, jāiesviež 3 kar-

tupeļi bedrē un jāsaka: ~Tas žur-

kai, tas žurkai, tas žurkai!"

J. A. Jansons, Piņķi.

13075. Lai peles kartupeļu ne-

ēstu, tad ar sagrauzdētu vilnainu

lupatu jāapvelk ap apcirkni.
E. Laime, Tirza.

13076. Lai peles kartupeļu ne-

ēstu, tad, pirms kartupeļu bērša-

nas, apcirknī jāieslapina.

E. Laime, Tirza.

13077. Kartupeļus rusa aprokot,
nedrīkst runāt par pelēm.

K. Corbiks, Vilce.

13078. Ja karpeļus kaudzē liek,

tad nedrīkst salmus piebīdīt ar kā-

ju, lai peles karpeļus neizalo.

K. Biša, Vijciems.

13079. Lai peles kartupeļu na-

āstu, vajaga pogrobā pyrmū reizi

ībiert tod, kod dzan lūpus gonūs.
(Vysas peles aizalaiž uz teirumu).

T. Beča, Prei]i.

13080. Kad kartupeļus liek gu-

bā, tad vajag vāveriņus ielikt, jo
tad peles nelien gubā.

T. Grīnbergs, Dundaga.

13081. Ja noraktus kartupeļus

atstāj virs zemes neapsegtus un ja

kartupeļi dabūn caurvēju, ta viņi

paliek rūgti.
H. Skujiņš, Smiltene.

13082. Kod zemnīks, vai saimi-

nīks grib sabērt tupeņus zemī

dūbī, un kab jī ti nanūsaltu un tai-

pat nasapvustu, lai ber tupeņus
dūbī tūlaik, kod pots najēd's, tod

tupeņis nikod nasasals un taipat
napvuss.

V. Podis, Rēzekne.

13083. Kad rudenī sāk maukt

tupeņus, tad pirmo reizi dobē ne-

ber otardien, ceturtdien un sest-

dien, jo tās esot līķu glabājamās.
Ja šajās dienās bēra, tad peles ēda

tupeņus. Vienmēr sāka bērt pirm-
dien, trešdien vai piektdien.

J. Zaķītis. Lautere.

13084. Kad rāceņus noņem (no-

nej), tad vāra rāceņu bezputru.
J. Ķikuts, Nīca.

13085. Rudeņos, kad kartupeļi
trūd, tad kartupeļu laukā jāliek
vecas izkaptis.

K. Lielozols, Nīca.

13086. Ja kartupeļi pagrabā ag-

ri saasno, tad to gadu kartupeļi

agri jāstāda.
H. Skujiņš, Smiltene.

IX. Kartupeļi precību
zīlēšanā.

13087. Kad kartupeļus stādot

pēdējie maisi iznāk pa pārām, tad

rudenī tai mājā būs kāzas.
P. Zeltiņa, Ikšķile.

X. Kartupeļi ražas zīlē-

šanā.

13088. Kad kaimiņš stāda kar-

tupeļus, tad skauģis stāda savā

laukā kukuržņus, lai kaimiņam

kartupeļi neaugtu.
K. Straubergs, Brīvā Zeme,

1934. 31. dcc.
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13089. Kartupeļus stādot, ja
skaidras debesis, tad rudenī būs

laba raža.

J. Jansons, Rīga.

13090. Ja kartupeļi gubās vai

pagrabos ļoti sadīguši, tad nākošā

gadā būs laba kartupeļu raža.

K. Corbiks, Valgale.

XI. Kartupeļi sapni.

13091. Ja sapni redz kartupe-

ļus, tad paliks bagāts.

E. Everts, Oļi.

13092. Kad sapnī rok kartupe-

ļus, tad būs bēres.

P. Zeltiņa, Ikšķile.

13093. Ja sapnī redz, ka kartu-

peļus rok, tad kāds mirs.

R. Vucene, Lubāna.

13094. Ja sapnī kartupeļus lasa,

tad būs trūkums.

M. Zaube, Rīga.

KAŖAVĪRS.

13095. Karavīru mājā gaidot,
nedrīkst priekšlaikus tam nekādas

mantas sagatavot, tad viņu mājā

nesagaidīs.
P. Zeltiņa, Ikšķile.

13096. Ka cvlvāks, īdoms pa ce-

ļiu, nikuo nadūmuodams, pasave-

ras uz gaisu un jam ocūs pasa-

ruoda gaisā karaveiry, itei pīzī-

mēj, ka dreiži byus leli vaidi.

V. Podis, Rēzekne.

KAŖOTE.

13097. Cik pie galda ēdēju, tik

vajaga arī karošu; ja uzliek kādu

lieku karoti, tad tā arī ēd līdz.

J. Lazdāns, Kalupe.

13098. Līkos korūtes uz galda
navar turēt, jo tei apād tikpat, cik

cylvāks.
V. Pilipjonoks, Asūne.

13099. Katram bijusi sava ēda-

mā karote ēšanai, un tā esot bijusi

jāsargā, lai cits nepaņem. Ja kāds

paņēmis puiša jeb meitas karoti,

tad tas puisis, kā karote paņemta,

zaudējis savu līgavu, meita līgavai-
ni; bet ja precēts vīrs nozaudē sa-

vu karoti, tad tas zaudēšot savu

sievu.

G. Pols, Valka.

13100. Kad vienā traukā ielie-

kas divas karotes, tad radīsies di-

vas saimniecības.

P. §~ Rīga.

13101. Ja ēdot karote nokrīt ze-

mē, tad kāds izlies putru no trau-

ka.

J. Gulbis, Aizkraukle.

13102. Ja ar vienu karoti divi

ēda, tad tie drīz vien sāka ķildo-
ties.

H. Skujiņš, Smiltene.

13103. Ja ēd ar karoti no karo-

tes, tad cūka kož savus sivēnus.

L. Lorberga, Cēsis.

13104. Kas ar otra karoti ēd, tas

otram sievu noņem.

K. Jansons, Plāņi.

13105. Nevajaga ar divi karotēm

uz reizi ēst, tad dabūšot divus

vīrus.

V. Priedīte, Mālpils.

13106. Ja vīrietis paņem netīšām

2 karotes, tad viņam būs 2 sievas;

ja sieviete — 2 vīri.

E. Reinbacha, Vecpiebalga.
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13107. Vīrs jeb puisis nedrīkst

ar divām karotēm ēst, aizejot ņemt
atkal citu karoti, tad tam ar di-

vām sievām būs jādzīvo.

P. Zeltiņa, Ikšķile.

13108. Tukšu karoti mute ie-

bāžot, ir pilna mute tukšu valodu.

A. Kabuce, Bulduri.

13109. Pilnu karoti pie mutes

liekot nedrīkst apgāzt uz otru

pusi.
K. Jansons, Plāņi.

13110. Mazam bērnam nevajaga
dot karoti ko dzīvāt, tad viņš tī-

tās.

K. Jansons, Plāņi.

13111. Kad ēdienu vāra, tad ne-

drīkst karoti pie katliņa vai bļodas
malas dauzīt, tad var piedauzīt
badu.

A. Bulle, Rīga.

13112. Kad ar karoti sit pa bļo-
das malu, tad iedzen badu mājās.

K. Lielozols, Nīca. J. Steg-

lavs, Jelgava.

13113. Ēdienu vārot, nedrīkst ar

karoti piesist pie grāpja malas, jo
tad bads nāk mājā.

J. Cinovskis, Snēpele.

13114. Ja karoti sit gar katla

vai bļodas malu, tad saucot badu.

[Sal. bļoda, pavārnīca.]
K. Corbiks, Jelgava.

13115. Karoti nedrīkst pie ēda-

mā trauka piesliet, jo tad badu

slien pie trauka.

A. Bīlenšteina rokraksts, Valka.

13116. Ja karoti pieslej stāvus

pie bļodas, tad velns kāpjot bļoda.

H. Kreicberga, Lestene.

13117. Ar karoti nedrīkst sist

par bļodas malu, lai neiedzītu badu

mājā.
J. A. Jansons.

13118. Ēdot nedrīkst karoti ar

vienu galu atbalstīt pret bļodas
malu, jo tad bads kāpj bļodā pa

karoti.

J. A. Jansons, Piņķi.

13119. Ja paēdis atslej karoti

pret šķīvja malu, tad saka velnam

paldies.
V. Holcmane, Vandzene.

13120. Ja pec ēšanas ar kadu

reizē karotes noliek — reizē mirs.

E. Vasermane, Valmiera.

13121. Ja ādūt izkreit ližeika nu

rūkys, tad soka, ka nav pelnīts,
kū ād.

J. Lazdans, Kalupe.

13122. Ja karotes sakrīt krusta,

tad tas ir uz bērēm.
E. Zirnītis, Lubāna.

13123. Ja no galda nokrīt ka-

rote, tad gaidāma viešņa.
A. Aizsils, Zilupe.

13124. Kad karote izkrīt, tad

būs ciemiņi.
A. Veiss, Penkule.

13125. Ja traukus mazgājot no-

krīt zemē karote, tad būs viesis —

sieviete.
J. Fleišers, Skrunda.

13126. Ja traukus mazgājot no-

krīt karote, tad nāks kāds cie-

miņš. [Sal. nazis.]
P. Zeltiņa, Ikšķile.

13127. Ja ēdot karote nokrīt,

tad ciemiņš (bērns) būs.

Tichonova, Abrene.
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13128. Ja tējkarote nokrīt ze-

mē, tad atnāks ciemā kāds bērns.

E. Cimbule, Lauri.

13129. Ja karote nokrīt, tad sie-

vieškārtas viesis gaidāms.
H. Šiliņa, Dobele.

13130. Kad karote nokrīt zeme,

tad nāks nekaunīgs viesis.

Z. Prauliņš, Aumeisteri.

13131. Ja ēdot nokrīt zemē ka-

rote, tad atnāks izsalcis cilvēks,
kuram būs jādod ēst.

T. Dzintarkalns, Talsi.

13132. Ja nokrīt karote, tad bū-

šot ciemā izsalkusi sieviete, bet ja
nazis, tad izsalcis vīrietis.

T. Dzintarkalns, Talsi.

13133. Ja kaidam cvlvākam iz-

kreit ližeika nu rūkas, tad soka,

ka atīs olkona buoba.

J. Lazdans, Egluna.

13134. Kapotei jāiegriež krusts,

lai žīdi nezog.
R. Kalniņš, Lubāna.

Karote sapnī.

13135. Ja sapni atrod karoti, tad

badu piedzīvo.
J. Jurjāns, Jaungulbene.

KAŖŠ.

13136. Labāk man karā mirt,

Ne celiņa maliņā;
Karā kauta dvēselīte

let pie Dieva dziedāda-

ma.

LD 32092.

13137. Ja puiku dzimst vairāk

kā meiteņu, tad būs karš.

F. Brīvzemnieks.

13138. Kaujā ejot jāatceras viss,

kas klāt atrodas, jo tad paliek
vienmēr cilvēks dzīvs.

J. Vilnītis. Jumurda.

13139. Ja pa sapņiem redz ka-

ru, tad būs kādas krustubas. Ja uz-

var ienaidnieku un tas bēg, tad uz

krustubām neaizies. Bet ja ienaid-

nieks uzvar, tad aizies uz krustu-

bām.
A. Bīlenšteina rokraksts.

KASTĀNIJA.

13140. Ja kastaņi ilgi zied, tad

būs gara vasara.

R. Eglentāle.

13141. Ja kastanis rudenī savas

lapas met tālu no stumbra, tad būs

sekla ziema, bet ja tuvu, tad būs

dziļa ziema.
A. Bērziņa, Aloja.

KAŠĶIS.

13142. Divi malkas cirtēji apsē-

dušies un vienam no tiem bijis

kašķis. Te pienācis arī drudzis un

prasījis kašķim, kā šis pieticis.

Kašķis atbildējis, ka šis uzlaidies

par odu un iekodies. Drudzis pra-

sījis, kā gan lai šis pietiekot ot-

ram? Kašķis atbildējis, lai palie-
kot par pērslu un kad ēdot, lai ie-

metoties cibā. Kad nu ēduši, tā arī

pērsla iekritusi cibā. Malkas cir-

tējs saņēmis pērslu, iebāzis taba-

kas repī, aizsējis un pakāris mājā
krāsns romī. Pēc gada malkas cir-

tējs palaidis drudzi no tabakas

repja ārā. Nu kašķis prasījis: „Kā

tev, draudziņ, klājas?" Drudzis at-

teicis: „Vai, cik man slikti gāja!

Cauru gadu sakarājos karstā romī

un dūmos kopā ar tabaku. Bet kā

tev, kašķīt, klājas?" Kašķis atbil-
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dējis: „Cik man labi gāja! Mani

ēdināja ar krējumu, mazgāja ar

ziepēm un pēra ar bērza lapiņām."
J. Rubenis, Ērgļi. P. S., Rauna.

13143. Lai izārstētos vai arī iz-

sargātos no niezekļa (kašķa), tad

pēdējo ceturtdienu priekš Lieldie-

nām jāizkurina pirts un jāperas
tanī ap pusnakti, tad būsi drošs uz

visu laiku pret šo sērgu.

J. Zvaigzne, Rēzekne.

13144. Pret kašķi pirtī peroties
jānovēl kašķis pilsētniekiem.

M. Navenickis, Zasa.

13145. Kad ir kašķis, tad peras
ar kadeģa slotu.

K. Lielozols, Nīca.

13146. Kašķis noiet, ja niezošās

vietas aptraipa ar svaigu darvu

un tad pirtī krietni izperas.

A. Vaskis, Tukums.

13147. Kašķaina vieta jāberzē ar

saviem mīzaliem.

K. Bika, Gaujiena-

13148. Kašķi varot nodzīt, kad

govju mīzalos mazgājoties.
P. V. Bērziņš, Nītaure.

13149. Kašķis noiet, ja vairāk

reizes nomazgājas govs mīzalos.

A. Vaskis, Tukums.

13150. No kašķa jāmazgājas tā-

dā ūdenī, kas pret rītiem tek. Var

mazgāties arī stāvošā ūdenī, bet

tad tur jāiemet zieds. Kas šo ziedu

atradīs, tam piemetīsies kašķis.

F. Brīvzemnieks, 1881. VI, 195.

13151. Kam ir stiprs kašķis, tam

jāiet Zaļās ceturtdienas rītā priekš

saules uz upīti un trīs reiz jāno-
skalo sava miesa. Tad kašķis pār-
iet.

F. Brīvzemnieks. 1881. VI, 195.

13152. Kam ir kašķis, tam Liel

dienas rītu priekš saules lēkšanas

jāskrej uz tekošu strautiņu maz-

gāties: tad kašķis noiet.

J. Cinovskis, Snēpele.

13153. No kašķa tiek tūliņ vajā,
ja Lielās piektdienas rītā priekš
saules mazgājas tekošā ūdenī.

A. Bīlenšteina rokraksts, Kabile.

13154. Kašķi varot nodzīt, kad

mazgājoties straujā ūdenī.

R. Bērziņš., Annenieki.

13155. Kam kašķis, tas lai no-

met kādu naudas gabalu uz ceļa
sacīdams: „Kas to paceļ, tam lai

pielīp!" Kas naudu paņems, tam

piemetīsies kašķis.
F. Brīvzemnieks, 1881. VI, 195.

13156. Kad bērnam ir kašķis,
tad dod iekšā sakasītu zēveli ar

krūšu pienu. Nosmērē pirtī miesi-

ņas ar eņģelīšu smēri (ratu smēri)
un izsilda labi uz lāvu. Teicējas
māte dzinusi bērniem kašķi tā: ap-

smērējusi miesiņas ar savārītu

dāru (darvu) un kreimu un labi iz-

sildījusi.
K. Pētersons, Raņķi.

13157. Ja bērnam ir kasus, tad

viņš jāmazgā ar čūskas nometoklu.

K. Jansons, Smiltene.

13158. Ja kašķis ir vai lopam,
vai cilvēkam, tad to var viegli no-

dzīt, paņemot dzīvu čūsku, ielie-

kot to spailēs un saspiežot; tad

kašķis pazūdot nemanot.

M. Neimane, Talsi.
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13159. Ja saimē ir ieviesies nie-

zus, tad vajaga nosist čūsku un, ne-

vienam nezinot, to uzlikt pirtī uz

krāsns. Kas tai pirtī ies mazgāties,

tas tiks no niezus vaļā.
A. Salmans, Balvi.

13160. Kašķi var nodzīt, ja no-

ķer čūsku, un kad pirts izkurināta,

uz sakarsētiem akmeņiem sadedzi-

na. Kašķis noies visiem, kas tur

pērsies.
A. Bērziņa, Aloja.

13161. Kašķi var nodzīt, ja no-

ķer peli, sakaltē, saberž pulverī un

iedod tam, kam ir kašķis. Jādod

tā, ka slimais nezina.

A. Bērziņa, Aloja.

13162. Lai kašķi sistu uz aru,

tad jādzer sērs iekšā.

K. Miļnus, Zeime.

13163. Kad bērnam ir kasus, tad

tam jādod sērs iekšā, lai izdzen

kašķi no iekšas ārā.

P. Š., Rauna.

13164. Uz kašķi smērēja cūku

taukus ar biszālēm.

P. Š., Rauna. K. Miļnus, Zeime.

13165. Pret kašķi sataisa cūkas

taukus, biszāles un olas, un tad ar

to maisījumu jāsmērē.
K. Bika, Gaujiena.

13166. Kašķa nodzīšanai iztaisa

no pelniem stipru sārmu, tam pie-
ber sāli, izkausē ziepes un iekuļ

petroleju, tad pirtī uz lāvas tvaikā

rīvē ar to un pēc noskalojas.

L. Ozole, Sērpils.

13167. Kašķis noiet, ja mazgājas

pelnu un izdēdējušu suņu mēslu

sārmā.

E. Jēpe, Palsmane.

13168. Kad bērnam kašķis, maz-

gā ar vecu sārmu, noberž ar pel-
niem un sāli, kamēr labi sūrst.

Rašmane, Saldus.

13169. Kad bērniem ir kašķis,
tad tos mazgāja stiprā un karstā

sārmā.

P. Š., Rauna. J. Kriķis, Starti.

13170. Ar kreimu un taukiem

jāsagrūž zirgu skābenes un šis

maisījums jāsmērē uz vājām vie-

tām.

P. S., Rauna. J. Kriķis, Starti.

13171. Pret kašķi lieto sarīvētas

zirgskābeņu saknes, samaisītas ar

skābu krējumu. Pēc tam visu mie-

su nosmērē ar šā pagatavoto

smēri.
E. Vevere, Zeltiņi.

13172. Pret kašķi jāsataisa ar

krējumu izkaltētas un smalki sa-

grūstas zirgu skābenes.

K. Bika, Gaujiena.

13173. Saraudzē ar kreimu sa-

rīvētas zirgu skābeņu saknes un

apsmērē kašķainās vietas.

K. Pētersons, Raņķi.

13174. Kasus noiet, ja slimās

vietas apsmērē ar zirgu skābeņu
saknēm, kuras jāsagrūž un jāie-
maisa skābā kreimā.

K. Jansons, Plāņi.

13175. Kasus (kašķis) noiet no

zirgu skābenēm un pabērzu mi-

zām.

K. Jansons, Plāņi.

13176. Kašķa nodzīšanai noder

izkārsts vistu mēslu kausējums
karstā ūdenī.

K. Miļnus, Zeime.
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13177. Kašķi samazgā ar ūdeni,

kurā nokāsti sausi rāceņi. Laba zā-

le arī citiem izsitumiem.

A. Rozenšteine, Saldus.

13178. Kad bērnam ir kašķis,
tad savāra mēru puķes un mazgā
tai ūdenī slimo bērnu.

Rašmane, Saldus.

13179. Kašķi varot nodzīt, kad

samaisot saldus cūku taukus ar

dzīvsudrabu kopā un tad ar to

maisījumu apsmērējot kašķainās
vietas. Kašķis arī noejot, kad maz-

gājoties mālainā ūdenī.

R. Bērziņš, Annenieki.

13180. Lai kašķi nodzītu, tad

pirksti apsmērējami ar māliem,

kas pēc tam ietinami villainā lupa-
tā un noliekami krustceļā.

A. Bērziņa, Aloja.

13181. Krūkļa mizas jāsavāra
ar sēru un tad jāsmērē kašķainās
vietas.

K. Saržants, Blīdiene.

13182. Kašķi un vātis no galvas

varot izdzīt ar vāģu smēriem.

R. Bērziņš, Annenieki.

13183. Kašķis jāsmērē ar vāģu
smēriem vecā mēnesī.

K. Bika, Gaujiena.

13184. Kašķis ir jo viegli nodze-

nams, kad no rīta, saulei lecot,

vārtās pliks pa zirņu jeb zāles rasu.

K. Miļnus, 2eime.

13185. Kam ir kašķis, tam rīta

agri jāvāļājas pa rasu, cik ilgi vien

var izturēt.
A. Bīlenšteina rokraksts, Vecauce.

13186. Kam ir kašķis, tam Lielas

piektās rītā jāvāļājas, kur parno-

va cūka ir rakusi.

A. Bīlenšteina rokraksts, Irlava.

13187. Jāmazgājas ar ezerā

granti deviņas dienas, katru dienu

reizi, un tad jāsviež viss atpakaļ.
Tad nieze paliks ezeram.

A. Skuja, Mālupe.

13188. Ja uz rokām kašķis, tad

tās ar upes putām labi berzējot
jāmazgā.

A. Bērziņa, Aloja.

13189. Ja uz rokām kašķis, tad

akā jāsviež mazi akmentiņi un pa-

šam tik ātri jāskrej prom, ka ne-

dzird viņu plunkšķēšanu.
A. Bērziņa, Aloja.

13190. Pret kašķi kazenājs jā-
nogriež un jāvelk uz māju, atpa-

kaļ neskatoties, tad jānokasa mel-

nā mizas virsas kārta no dzeltā-

nās, jāsakasa smalkās skaidiņās,
un tad jāsakaltē un jātaisa ar krē-

jumu un jāsmērē.
K. Bika, Gaujiena.

13191. Kad bērnam skropuļi jeb
lielais niezis, tad trīs vakari bez

saules un katrā vakarā trīs reiz jā-
iet ar bērnu klēpī ap velētavu ap-

kārt pret sauli, tad reiz jāizlien

ar visu bērnu cauri. Pēc izlīšanas

paliekot bērnu velētavai apakšā,

jāsit trīs reiz ar vāli par velētavu.

Kad būsi trīs vakari tā izpūlējies,
kā vāzin novāzīsies. Kad bērna

nav klāt, tad tāpat ūdeni iznēsā,

pielej pie cita ūdens un bērnu no-

mazgā. Skropuļi tamdēļ, ka bērns

apauklēts mēnešvērtībās. Pie ve-

lētavas to visu dara tamdēļ, ka pie

viņa visus raibumus nomazgā.

A. Elksnītis, Prauliena.

13192. Ja kādam cilvēkam ir

kašķis, un kašķi neizārstējis, tas

iet pie mācītāja laulāties, tad kaš-

ķis tam paliks visu mūžu.

K. Bruņinieks, Sēme.
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KATOĻU TICĪBA.

13193. Daži ir no mūsu ticības

mēdz gan sacīt: katoļu ticība ir

svētāka. Bet kāpēc būtu viņa tad

jo svētāka? Tāpēc, domā tādi ļau-
dis, ka tur jo vairāk acīm spīd, jo
vairāk ārīgi likumi ir. Bet tie ir

no cilvēkiem iecelti. Jo to katoļu

augsts bīskaps un viņu baznīcas

kungi ir cilvēki, kā mēs, nemaz

svētāki, un šie ir tos likumus iecē-

luši
. . .

Kaites, lopu sērgas, nelai-

mes brīnišķi novērst, to tie kato-

ļu baznīcas kungi arī nespēj.
W. Maczewski, Spr. gr. 1793,

94—5.

KATOĻU MĀCĪTĀJS.

13194. Esmu dzirdējis ļaudis ru-

nājam: „Jābrauc pie katoļu mācī-

tāja un jāliek Dievs pārlūgt, tad

klāsies labāki.

J. Ceplenieks, Māņticība.

Austrums, 1889.

13195. Ja uz ko dusmojas, tad

mēdz draudēt: „Es iešu pie katoļu

mācītāja, lai tevi nolād."

P. §~ Rauna.

KATRĪNA.

13196. Katrīna bada mice,

Vistu cepa pelnos;

Mārtiņš bagāts vīrs,

Vērsi kava vakarā.

K. Jansons, Plāņi.

KATRĪNAS DIENA.

13197. Katrīnas dienā meitas

pārģērbjas un staigā apkārt, par

ko dabū ēdamas lietas, vilnu un

linus.

A. Hūpelis, 1781.

13198. Katrīnas vakaru meitas

tāpat dzen, kā Vastulāvi; bet nu

tās uzvelk vīriešu baltu kreklu uz

savu virsū, apjož ap vidiem sar-

kanu jostu, attaisa matus vaļām,
apliek vīriešu cepures galvā, un

tad vazājas no vienām mājām uz

otrām, skrej pa durvīm lēkdamas

iekšā un gaiši uzdzied: „Oplecu —

oplecu poliski dancot. Vēl mākam

— vēl mākam leitiski dancot."

No Kolkas jūrmalas. „Ziņas

un stāsti par Dieva valstības

lietām". 1852. IV. Aizliegts
izdevums.

13199. Kas Katrīnas vakarā at-

meties uz ceļiem noskaita piecus
pātarus, tas nakti redzēs sapnī nā-

kamo sievu vai vīru.

H. Riekstiņš, Kalupe.

13200. Katrīnas ir kustoņu svēt-

ki, jo tad viņi, cilvēkiem nezinot,

naktī pulkstens divpadsmitos ejot
baznīcā. Ja nocērpot aitas priekš
Katrīnām, tad viņas kaunoties kai-

las iet baznīcā.

G. Pols, Baldone.

13201. Katrīnas dienā aitas ejot
baznīcā. Priekš Katrīnām bija pa-

rasts aitas izmazgāt, bet necirpa,
lai tām nebūtu kauns rādīties kai-

lām baznīcā.

H. Riekstiņš, B. Z. 11. pieli-

kums, 1932, 338.

13202. Katrīnas diena ēda vistas

gaļu.
K. Bika, Gaujiena.

13203. Andrejs labs vīrs, tiltiņu

grīda, Katrīna mīžiņa izārdīja. Tas

nozīmē, ka ap Katrīnu allaž ir

mīksts laiks, kamēr ap Andreju
salst.

J. Rubenis, Ērgļi.
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13204. Ja Katrīnas dienā salst,

tad Andreja dienā līs lietus; bet ja
Katrīnas dienā līst, tad Andreja
dienā būs salna.

A. V. Hupelis, Top. Nach-

richten I, 1774, 115.

13205. Katrīnas dienai esot

ciešs sakars ar Andreja dienu. Kad

vienā dienā esot atkusnis, tad otrā

salna.

A. V. Hūpelis, Top. Nach-

richten I, 1774, 115.

13206. Katrīnas vakarā jāvāra
kliņķenu putra, tad aitām būs pā-

ris jēru.
P. Zeltiņa, Ikšķile.

13207. Katrīnas vakarā vīzes jā-

pin un kliņķenu putra jāvāra, tad

aitām būs jēri pa pārām un brangi.
P. Zeltiņa, Lielvārde.

13208. Pirms Katrīnām nedrīkst

cirpt aitas, jo Katrīnas naktī viņas
iet baznīcā.

J. A. Jansons, Piņķi.

13209. Katrīnas vakarā aitām

mute jāmazgā, tad tās iet pie diev-

galda; viņas nedrīkst būt nocirp-

tas, bet ja ir, tad jāapsedz ar vil-

nainīti, tad viņām būs bieza un

gara vilna.
P. Zeltiņa, Ikšķile.

13210. Katrīnas vakarā uz aitu

aizgaldas jāklāj baltas vilnaines,

jo aitas to nakti ejot baznīcā pie

dievgalda, tad tām esot smalka,

gara un balta vilna.

P. Zeltiņa, Lielvārde.

13211. Katrīnas diena nedrīkst

vilnu vērpt — aitas nepadodoties.

K. Corbiks, Tukums.

13212. Katrīnas dienā ar ciemi-

ņa cepuri jāizper aitas, tad tām

rodas divi jēri.
P. Krievs, Lubāna.

13213. Ap Katrīnas dienu cērp

aitas vecā mēnesī.

S. Guberts, 1688.

13214. Kad Katrīnas dienā

laiks kūst, tad ziema būs silta.

A. Miglava, Rīga.

13215. Ja Katrīnas diena laiks

salst, tad visa ziema būs auksta.

A. Miglava, Rīga.

KAUDZE.

13216. Siena kaudzi metot, sie-

nā jāiekrauj miets ar aso galu uz

augšu, lai kaudze iznāktu tikpat
kā mieta gals un ūdens netecētu

iekšā.

J. Gulbis, Aizkraukle.

13217. Ja siena kaudzes brakus

ievedot mājā, tad vanags cāļus ne-

sot.

J. Jansons, Plāņi.

13218. Kad kaudzi mat, jo pyr-

mu kliepi uz padibinis uzlīk vei-

rīts, tad vuškām visi iāri vucini,

ja sīvīte vuškiņvs.
A. Borozinska, Barkava.

13219. Siena kaudzi taisot, jā-
liek divi pirmie klēpji reizē, tad

aitām divi jēri rodas.
A. Mencis, Puikule.

13220. Kad siena stirpu galus
liek uz dienvidiem, tad siens ne-

pūst.
G. Stankeviča, Dzelzava.

13221. Katra grābēja cenšas

pirmā nolikt siena klēpi kaudzes

vietā. Kura ir mudīgāka, tā pirmā

sagaida savām aitām jērus.

E. Laķis, Ozoli.
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KAULA LŪZUMS.

13222. Koka gremzdu vajag sa-

kasīt un aplikt ap vietu, kur kaut

kas salauzts, tas noņem pampumu,

tad apliek vēl skaliņus un notin.

L. Ozole, Sēļpils.

13223. ~Lauzumu pret lauzumu,

aci pret aci, zobu pret zobu, roku

pret roku, kāju pret kāju, tad ar

nežēlo dzīvību pret dzīvību." Šie

vārdi trīs reiz jārunā pār lūzuma

vainu.

K. Skujiņš, Smiltene.

13224. Sasistu jeb salauztu kau-

lu tā apvārdo: ~Koks kokā, kauls

kaulā, aukām, mežiem, kur bijis,
lai paliek! Uz tā lai visi grēki, kas

pirmo Lieldienu olas neēd!" Pie

šiem vārdiem pieder appūst sāli,

izkausēt apvārdoto sāli ūdenī un

smērēt ar to vainu.

K. Šilings, 1832. g., Tirza.

13225. Ja cilvēkam kur kauls

pārlūzis, tad vajaga sveķus ēst, tad

drīz sadzīst.

J. Rubenis, Ērgļi.

13226. Pārlauztu pantu nosien

visapkārt ar skaliņiem un lej
aukstu ūdeni virsū; dzer iekšā

griezuma zāles un sakasītu varu.

Varš noiet līdz lūzumam, kurš tad

to savelk (sarumb).

K. Pētersons, Saldus.

13227. [Kad pārlauzts kāds lo-

ceklis], savīlē varu un dod iekšā.

Austere, Saldus.

13228. Dzer iekša varu, kurš ap-

velkas lūzumam visapkārt.
Ūdre, Tetele.

13229. Salauzto pantu nosien un

dod iekšā varu: tas saiet iekšā līdz

lūzumam un to savelk.

K. Pētersons, Tetele.

13230. Ja kustonis pārlauž kā-

ju, tad viņam jādod maize ar sa-

berztu varu; kustoni vēlāki no-

kaujot izrādās, ka varš sakrājies
lūzuma vietā.

K. Corbiks, Vilce.

13231. Ja lopam ir kauls pārlū-

zis, tad viņam vajaga dot savīlētu

varu iekšā.

P. Š., Rauna.

13232. Teicējas vista salauzusi

kāju. lesējuši [salauzto kāju] skali-

ņos un iedevuši varu iekšā. Kad

[vistu] nokāvuši, redzējuši, ka

varš strīpiņām vien bijis sagājis
lauzumā un to savilcis.

K. Pētersons, Tetele.

KAULU DARVA.

13233. Kaulu darva bijusi melna

sula, kas iztecināta caur dedzinā-

šanu no kauliem un ko senāk lie-

tojuši gan pret cilvēku, gan arī

pret lopu kaitēm. Cilvēki to dzē-

ruši pret kaulu sāpēm. Lopiem —

gavēnī, kā arī pavasarī pirmo reiz

ganos ejot — apsmērējuši ar to

pieri, krustus un devuši arī iekšā,

lai tiem nepieliptu asinssērga.
Arī uz lopkūtu durvīm, pirmo reiz

ganos dzenot, tikusi krustiski uz-

triepta kaulu darva.

Brīva Zeme, 1930. g. 15. janv.

KAULENES (Rubus saxatilis).

13234. Kauleņu kauliņus savā-

ra, un šo tēju dzer, kad mugura

sāp.
J. Ilsters.
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KAULS.

13235. Lopu un cilvēku kau-

liem piemītot savāds spēks, kas

dažās lietās noderot cilvēkiem un

lopiem. Kad ieviešas slimība, kur

lopi nobeidzas, tad nosprāgušo lo-

pu kauli varot to sērgu atkal attu-

rēt. Tādēļ viņi liek pie kūtīm uz

sētas mietiem sprāgušu zirgu un

govu galvas kausus, kas sargājot
no lopu sērgām.

P. Einhorns, 1627.

KAULU SĀPES.

13236. Kam kauli sāp, tas lai

ejot uz kapsētu, lai tur paņemot
kādu miroņa kaulu un lai ar to

strīķējot to vietu, kur sāp.

K. Šilings, 1832. g., Tirza.

13237. Pie kaulu sāpēm ņem

kapsētā kādu miroņa kaulu un

paberzē ar to sāpīgo vietu.

Inland, 1855, 332.

13238. No kaulu sāpēm, kuras

šaujot, dziedē šā. Nogriež šķēli
maizes, sadala to trīs daļās, tad

ņem adatu ar diegu, kur ir deviņi

mezgli, un izšuj ar tādu diegu kat-

ru daļu deviņas reizes. Pēdīgi ie-

bāž katrā daļā pa trim gabaliņiem
sāls un dod tās slimniekam.

F. Brīvzemnieks, 1881, VI, 194.

13239. Pie locekļu iekaisuma

vajaga pielikt labus mālus sajauk-
tus ar etiķi.

L. Ozole, Sērpils.

13240. Kaulu sāpju dziedēšanai

dzer brūkleņu mētru novārījumu.

P. Zeltiņa, Ikšķile.

13241. Pret kaulu sāpēm vajaga
sakasīt vītola mizas, sasutināt un

pielikt slimai vietai.
J. Rubenis, Ērgļi.

13242. Kad kādam ir (reuma)
reimatisms, tad vajaga no visas la-

bības pa druskai iebērt kulītē un

kulīti ielikt kādā mazgājamā van-

nā. Tad tur vajaga uzliet vārošu

ūdeni, lai tās sēklas labi izmirkst.

Tai ūdenī nu vajaga tam cilvēkam

trīs vakarus nomazgāties, tad rei-

matisms atstāj.
M. Ķaupelis, Nīca.

13243. Kad ir reimatisms jeb
jikts, tad slimā vieta jāaptraipa ar

akmeņa darvu jeb skābas ābeles

koka darvu.

K. Bika, Gaujiena.

13244. Kam ir kaulu lauzis

(kaulu sāpes), tam jādzer brūkle-

ņu ziedu tēja, tad žigli vien paliks
vēsais.

H. Skujiņš, Smiltene.

13245. Kam kaulu lauzis ir, tam

jāsalasa krastināju ziedi, jāizvāra
tā, ka iznāk brūna sula, un ik die-

nas no paša rītiņa jādzer pa drus-

ku ar tēju, tad arī žigli vien pa-

liks vēsais.
H. Skujiņš, Smiltene.

13246. Vaiga kažnu dīnu īt uz

pierti un pa nazcik alpu sazapērt
tū vītu, kur suop. Kažnu reizi, kai

sazapērsi, tai vaiga treit ar soltu

lādu un tad sasmērēt ar našatirnu

spirtu.
Bez paraksta.

13247. Kad kauli sāp, tad vaja-

ga pirtī uz lāvas pērties ar sīvām

nātrām, lai vairs nesāpētu.
M. Ķaupelis, Nīca.

13248. Kod atīsi nu pierts tad

samērcēj vilnuonu deči un pak-
luoj uz greidis, pīber suoļa, puor-
līc pa pusei, dalīc pi suopīguos vī-

tis i aptin vēl ar citu drēbi.

Bez paraksta.



814 Kaulu sāpes

13249. Smolkuos nuotris vaiga
visu mēnesi kotru dīnu dzert pa

gluozei.
Bez paraksta.

13250. Suopīgu vītu var treit ar

pīcorkuotim [sarīvētiem] rudukim.

Bez paraksta.

13251. Pavasarī vajaga saraut

priežu pumpurus, kadeģa ogas un

kalveņu saknes, tad tos visus trīs

ielikt butelē un tur vēl pielikt trīs

dzērves acis, tad noliek lai tās sa-

rūgtu un kad ir remetisms, tad va-

jaga ar to mazgāt.

M. Ķaupelis, Nīca.

13252. Spirtā saliek sāli, dzelte-

nās ziepes, piparu pākstes un kam-

paru. So maisījumu salej butelē,

kura tad tiek ielikta miežu zālēs

un tad jātura labi siltā vietā, lai

dabū rūgt. Kad šis maisījums ir

izrūdzis, tad var sākt ierīvēt sā-

pošās vietas.

K. Saržants, Blīdiene.

13253. Pie kaulu sāpēm vajag
savākt veselu skudru pūzni ar

visām skudrēm sabērt traukā un

apliet ar vārošu ūdeni, tad izkāš,

iesēstas iekšā un lej pamazām

karstu ūdeni klāt, kamēr var ciest.

Trauku apsedz, lai galva vien lau-

kā, tad tik ātri neizgaros. Izkāpis

tūdaļ iet gulēt un krietni sasedzas.

L. Ozole, Sēļpils.

13254. Kaulu sāpes var izdzie-

dēt ar skudrēm. Jāsagrābj skud-

res ar pūli kādā maisiņā, tas jā-
ieliek baļļā un jālej vārīts ūdens

virsū. Šai ūdenī nu jātura slimie

locekļi, cik karsti vien var paciest.
Tad tūliņ jāiet gultā un labi jāsa-
sedzas. Pie skudrēm liekot arī kal-

mes klāt.
E. Zommere, Rauna.

13255. Lai krusti nesāpētu, tad

jāmazgājas tādā ūdenī, kur vārī-

tas skudras.

E. Everts, Oļi.

13256. Kad ir jikts jeb reima-

tisms, tad slimo locekli smērē ar

skudru eļļu.
K. Bika, Gaujiena.

13257. Pret kaulu sāpēm iecie-

nīti līdzekļi ir asins laišana, ķepī-
tes (bankas) sausās un ar asins no-

laišanu, tāpat arī dēles. leberzēša-

nai noder spirts jeb stiprs brand-

vīns ar sāli, kampara spirts un ter-

pentīns. Slimo locekli sutina bēr-

za lapās, arī pumpuros.

K. Miļnus, Zeime.

13258. Pret reimatismu un pār-

strādātiem locekļiem der šādas zā-

les: jāsalasa tīruma ķirpji, jāsa-
bāž pudelē un jāsapūdē.

Etn. 1894. IV, Auļukalns.

13259. Kad veci ļaudis sajūt
kaulos sāpes un nestiprumu, tad

būs lietus.

K. Bika, Gaujiena.

13260. Ja veciem cilvēkiem sāp

kājas vai mugura, tad sagaidāms
slikts laiks.

A. Aizsils, Lubāna.

13261. Ja vecam cilvēkam sap

kauli, tad gaidāms slikts laiks.

J. Streņģis, Nīca.

13262. Ja veciem cilvēkiem kau-

li sāp, tad gaidāms slikts laiks.

P. Jaunzemis, Nīca.

13263. Ja veciem cilvēkiem sap

visi kauli, būs slikts laiks.

A. Aizsils, Zilupe.
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KAUNS.

13264. Ja sapnī redz sevi kailu,

tad tas zīmējas uz kaunu.

P. Š., Rauna.

KAUPIŅŠ.

13265. Kaupiņi labprāt dzīvo

govju kūtīs un izdod jiftīgu tvanu.

Ko viņi apmiez, to tie sajiftē. Ja

kaupiņš zīž govi, tad tai tesmens

uzpampst. Tādā gadījumā tesmeni

var aptraipīt ar sviestu.

S. Gūberts, 1688.

13266. Par rupuci mēdz runāt:

„Vajaga tik to likt uz dēlīša un

sist gaisā, tāpēc ka govīm pienu iz-

zīž." Rupuči nav vis govu slaucēji,
tā ir pasaka.

Mājas Viesa pielikums, 1871.

22. (88).

13267. Krupis izzīžot govīm un

kazām tesmiņus un ar savām sieka-

lām tas nozelējot, pēc kā tas sa-

krāpjot un lopi vairs nedodot

pienu.
Balss, 1885, 34.

13268. Krupi kūtī nevajagot

laist, tad viņš govis izzīžot.

J. Skara, Jaunpiebalga.

13269. Kad nositot krupi, tad

govis noraujot pienu.
K. Streidiņš, Veļķi.

13270. Govju kūtī kādā šķirbā

vajaga darvu turēt, tad kaupiņi iz-

zūd.
S. Gūberts, 1688.

13271. Rupuči rejot čūskas.

M. Navenickis, Zasa.

13272. Ja krupji nāk mājās, tad

viņus vajaga nopērt ar dzelzs nāt-

riņām, kas aug dārzā, un visi krupji
būs projām.

V. Krieviņš, Daugmale.

13273. Kaupiņi izzīž govīm

pienu.
P. š., Rauna.

13274. Krupji jādzen no laidara

ārā, jo tie izzīž govis.

Alksnis-Zundulis, Naudīte.

13275. Kad ierauga stallī rupuci
(tas ir pārvērtusies ragana, kas iz-

zīž govīm pienu), tad lai viņš neva-

rētu skādēt, tas jāuzliek uz ļuļķiņas
un jāuzsit gaisā.

J. Apsalons, Sērpils.

13276. Ja kaupiņu noķēra, tad

viņu uzlika uz dēlīša, kuru pārlika

par šķērskoku, un tad sita par dē-

līša otru galu, lai no gaisa krītot

kaupiņš nosistos.

P. Š., Rauna.

13277. Krupis izzīžot govīm pie-

nu. Lai govīm nepiesistos kāds

ļaunums, tad krupis esot jānosi-
tot.

H. Skujiņš, Smiltene.

13278. Kad rupucis grib īlekt

ustobā, kambarī, tad tvs ir nu

kuo svutīts pēc pīna; lai tam īspai-
da nabvutu, tys juoapsmērēj ar

degti, juosaper un juopadzan.

C. Apšenieks, Bērzpils.

13279. Kad krupi ēdina ķēķī

zem plīts, tad viņš pievelk govīm

pienu.
A. Smilga, Gaiķi.

13280. Krupim piektdienas va-

karā jādod biezputra un jāsauc:

„Sanākat, sanākat vislielie un bei-

dzot vismazākie."

A. Smilga, Gaiķi.
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13281. „Cip, lielais, cip, ma-

zais!" Kāds saimnieks namīnā

pienu sildot tā saucis krupjus kopā,
kas tad izlīduši no namīna pavi-

jām un pievēmuši piena podīnā
katrs savu daļu piena.

K. Jansons, Plāņi.

13282. Kad rupuci nositot, tad

govīm notrūkstot piens.
R. Bērziņš, Džūkste. J. Trei-

mans, Berze.

13283. Ja krupis jeb depis ieko-

žot, tad tai vietā miesa sākot pūt.

A. Bīlenšteina rokraksts, Jaunauce.

13284. Kad krupis uzlien kā-

dam cilvēkam uz krūtīm, tad tas

nomirst.

L. Pūriņa, Rīga.

13285. Ja krupi aizkarot, tad

tas atriebjoties.
J. Streņģis, Nīca.

13286. Kas krupi sit, tam rokas

kā krupis paliek.
K. Jansons, Plāņi.

13287. Kad krupi paņemot ro-

kā, tad rokas paliekot kā krupja
āda.

M. Raņķis, Nīca.

13288. Cilvēkam nevajaga ņemt
rokā krupi, tad viņam paliek tāda

āda kā krupim.
J. Atteka, Nīca.

13289. Kad cilvēks ņemot kru-

pi rokā, tad tam paliekot tāda pa-

ti seja, kā krupja āda.
A. Briedis, Nīca.

13290. Nevajagot krupi ņemt

rokā, jo tad kārpas metoties.

J. Skara, Jaunpiebalga.

13291. Ja krupim trīs reizes ap-
kārt apejot, tad laimējoties.

K. Lielozols, Nīca.

13292. Vajag apēst gabaliņu no

balta krupja, tad varēs saprast vi-

sas lopu un dzīvnieku valodas.

L. Rone, Ikšķile

13293. Lai vasarā nenodegtu ģī-

mis, jāmazgājas kaupiņa kurku-

ļos. [Sal. varde.]

M. Kalniņa, Vandzene.

13294. Krupju parādīšanās un

varžu kurkšana nozīmē sliktu

laiku.

V. Putra, Kalsnava.

13295. Ja krupis kurkst vienu

reizi, tad pēc vienas dienas būs lie-

tus, ja vairākas reizes, tad tai pa-

šā dienā līs lietus.

P. Jaunzemis, Nīca.

13296. Ja depji kurc, tad sagai-
dāms slikts laiks.

J. Streņģis, Nīca.

13297. Kad istaba krupji rāpo

un kurc, tad būs lietus.

M. Raņķis, Nīca.

13298. Ja krupis lien istaba, sa-

gaidāms lietus.

L. Stirkše, Ape.

13299. Krupji kurc uz lietu.

E. Laime, Kalsnava.

13300. Ja krupis kurc, gaidāms
lietus.

J. Ķikuts, Nīca.

13301. Kad krupji rapa, tad lie-

tus un pērkons gaidāms.

K. Lielozols, Nīca.

13302. Ja pie mājas staigā
daudz krupju, tad līs lietus.

A. Jēce, Zaube.



13303. Ja ķaupiņi sienlaikā jeb
rudzlaikā melnā krāsā, tad rītā būs

lietus; kad dzeltenīgi — tad jauks
laiks.

M. Iniņberģe, Rīga.

13304. Kad pavasarī redz daudz

krupju — būs sausa vasara, kad

daudz varžu — lietaina.

E. Bukava, Rīga.

KAUSS.

13305. Kad meita no kausa ēd,

tad viņu tālu aizprecē.

K. Jansons, Plāņi.

13306. Ja no kausa ēd, tad talu

aizprecēs.
Fr. Vāvere, Koknese.

13307. Ja jauna meita ar kausu

ēdusi, tad teikuši, ka to precēšot

„pāri Sedai". (Pāri lieliem ūde-

ņiem).
R. Štālberga, Ērģeme.

13308. Ja ar kausu strebj, tad

tāļu aizprec.
V. Johansone, Liepa.

13309. Kura meita kausu laiza,

to tautās tāļu vedīs.

M. Liniņa, Valka.

13310. Jaunām meitām jāēd no

lielās koka karotes, tad tautas

tāļu ved.
M. Vilciņa, Pope.

13311. Biezu putru vārot, mei-

tām nevajaga kausu laizīt, citādi

tās tālu aizprecē.
P. Zeltiņa, Ikšķile.

13312. Ja ir izvārīta biezputra

un meitas aplaiza kausiņu, tad sa-

ka, ka aiziešot tāļu tautās.

A. Podniece, Ogre.

13313. Kad kausu laiza, tad tā-

ļu aizprecē.
A. Šeitiņa, Taurene.

13314. Ja no kausa ar karoti

ēd, tad aitas klibo.

K. Jansons, Plāņi.

13315. Nevajaga ar karoti no

kausa ēdienu ēst, tad cūka ēdot

sivēnus.

V. Priedīte, Mālpils.

13316. No kausa nedrīkst ar ka-

roti ēst — būs muļķīgi bērni.

E. Bērziņa, Mārsnēni.

13317. Bērnam nevajaga dot

kausu laizīt, tad tas būs liels pļā-

pātājs, mēle tam ies tik veikli vi-

sus aprunādama, kā kauss podu

apskalodams.
K. Bika, Gaujiena.

13318. Ēdienu vārot nevajaga

podā kausu turēt, lai vārītājam pa-

doms neizverd.
K. Jansons, Plāņi.

13319. Ēdienu vārot nedrīkst

kausu katlā turēt, tad vīram pado-
mu izvāra.

V. Hāzena, Nītaure.

13320. Kausam nevar ļaut katla

vārīties, lai vārītājai nav jāraud.

M. Pelēce, Cirsti.

13321. Ja meita, ēdienu vārot,

atstāj kausu grāpī, tad ļaudis par
to daudz runā.

M. Brīdaka, Jaunroze.

13322. Ar kausu nevar pelnus

izgrābt, tad lopiem nagi plaisā.
M. Poriete, Lubāna.

13323. Ja grūta sieva ēd no kau-

sa, tad viņas bērnam būs liela

galva.
K. Jansons, Plāņi.

817Kaupiņš —
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KAZAS.

13324. Ja grib dabūt pelēkus
kazlēnus, tad kaza jāved vakarā

pie āža, ja baltus — tad rītā.

P. Kļaviņš, Jumurda.

13325. Kad kazai atgadās mazi

kazlēni, tad viņus vajaga piespiest
ar roku, lai drusku saklūp; ja to

nedara, tad kazlēni ir ļoti neval-

dāmi. Gadījumā ja vienu paceļ uz

augšu, otru ne, tad paceltais būs

ļoti nerātns, bet otrs rāms kā jērs.

M. Neimane, Talsi.

13326. Kazai no lietus ragi deg.

K. Jansons, Plāņi.

13327. Ja līst lietus, tad kazai

ragi deg, tādēļ viņa ļoti bļauj.
M. Macpane, Alsunga.

13328. Kad kazas spiro un

bļauj, tad būs pērkona lietus. Ka-

zas bļauj tāpēc, ka viņām ragi

deg.
G. Stankeviča, Dzelzava.

13329. Kazu piens un siers ir

veselīgāks par govju pienu un

sieru.

S. Gūberts, 1688.

13330. Kad gans gribējis, lai ot-

rā dienā snigtu sniegs, tad bijusi
kaza trīs reiz atsprākliski ap ak-

meni jāapved. Tādēļ vēl tagad snie-

gam uznākot saka: „Lūk, ganu

Jancis būs kazu ap akmeni apve-

dis." [Sal. auns, jērs.]
Aronu Matīss, Bērzaune.

13331. Kad baltu kazu apvedot
ap baltu bērzu, tad esot drīz zie-

ma.

R. Bērziņš, Džūkste.

KAZIMIRA DIENA.

13332. Cīruļi atnāk Kazimira

dienā (24. martā).
K. Jansons, Viļāni.

KAZINĀJS.

13333. Kas kaziņāju ogas ēd,
tam zobi izbirst. [Sal. zeltenājs,
bebra kārkls.]

K. Jansons, Plāņi.

KAŽOKS.

13334. Veca mēnesī jāšuj ka-

žoks, tad šuvas nejūk laukā.

E. Lacis, Tirza.

13335. Kažoks jāšuj veca mē-

nesī, lai šuves nejūk.
E. Medene, Meirani.

13336. Kažoks jāšuj veca mē-

nesī, tad tas ir viegls.
K. Corbiks, Kalsnava.

13337. Kažoku vajaga šūt vecā

mēnesī, lai tas ir viegls un sauss

valkājot.
A. Vikmane, Liepupe.

13338. Ja kažoku pašuj vecā

mēnesī, tad viņš ir vieglāks, ja jau-

nā, tad smagāks.
J. Auziņš, Sērene.

13339. Veca mēnesī kažoks jā-

šuj, tad tas būs mīksts un silts.

K. Biša, Vijciems.

13340. Kažauks jāšuv vecā mē-

nesī, ta kodes nemetas un šuves

neārdās.

H. Skujiņš, Aumeisteri.

13341. Kažoks jašunot veca mē-

nesī, tad šuves neirstot.

A. Lāce, Lubāna.

13342. Kažoks jāšuj veca mēne-

sī, jo tad kažoks nesakalst.

J. Putniņš, Bērzpils.
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13343. Kad šūn kažoku vecā

mēnesī, tad diegi neiet pušu un

neaug blusas.

G. Stankeviča, Dzelzava.

13344. Kažoku vajaga šut jauna

mēnesī, tad tas būs viegls nēsāt.

A. Salmāns, Balvi.

13345. Ja aizliecas kažoka mala,
tad tiks tas cilvēks aicināts mājā.

J. Zvaigzne, Rēzekne.

Kažoks sapnī.

13346. Sapnī novilkt jeb pazau-

dēt kažoku jeb mēteli nozīmē vie-

tu pazaudēt.

P. Š., Rīga. V. Spandegs, Pociems.

13347. Ja sapnī kažokam otru

pusi apvelk, tad nabadzībā nokļūs.
P. Zeltiņa, Ikšķile.

KĀJAS.

13348. Cilvēkam laba kaja esot

Dieva, bet kreisā vella.

K. Jansons, Latgale.

I. To īpašības.

13349. Ja pa ceļu ejot, atsit pret

kaut ko labās kājas pirkstgalu,
tad ceļā satiks labu sievieti; ja tā-

pat atsit labās kājas papēdi, tad

ceļā satiks labu vīrieti. Ja pa ceļu

ejot, pret kaut ko atsit kreisās kā-

jas pirkstgalu, tad ceļā satiks slik-

tu sievieti; bet ja tāpat atsit krei-

sās kājas papēdi, tad satiks sliktu

vīrieti.

V. Krieviņš, Daugmale.

13350. Ja kreiso kāju ejot uz

ceļa nosit, tad būs laba laime, bet

ja labo piedauza pie akmeņa, tad

būs slikta izdošanās.
R. Bika, Gaujiena.

13351. Ja ejot sasit kreiso kā-

ju, tad ceļa mērķī izdosies labi.

Bet ja ejot sasit labo kāju, tad ceļa
mērķī ies slikti.

J. Stučka, Stameriene.

13352. Ja labā kāja piesitas pie
kreisās, tad viss izdosies, kas tai

laikā domāts; ja turpretī kreisā

piesitas pie labās, tad neizdosies.

P. Zeltiņa, Ikšķile.

13353. Ja nodauza labo kāju,
tad būs nelaime; bet ja nodauza

kreiso kāju, tad būs laime.

I. Irbe, Ventspils.

13354. Ja nosit labo kāju, būs

nelaime; ja nosit kreiso kāju, būs

laime.

E. Abuce, Ķoņi.

13355. Ja ejot nodauza labo kā-

ju, — nelaime gaidāma; ja kreiso,

— laime.

J. A. Jansons.

13356. Ja apdauza kreiso kaju
— laime; ja labo — nelaime.

J. A. Jansons.

13357. Ja ejot atsit kreiso kāju,
tad kaut kas labs sagaidāms, ja la-

bo, tad slikts. Lai to novērstu, tad

trīs reiz jānospļaujas.
L. Zvaigzne, Gaujiena.

13358. Ja ejot sasit labās kājas

pirkstgalus, tad sagaidāma ne-

veiksme, bet ja kreisās, tad labi iz-

dosies nodomātais gājums.

V. Greble, Kalnamuiža, Val-

kas apr.

13359. Ja ejot nosit labo kāju,
tad nekas neizdosies, — ja kreiso,

būs laime.
M. Šķipsna, Gulbene.
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13360. Ja no mājas izejot atsit

labo kāju, tad slikti ies, ja kreiso,

tad labi.

R. Svekre, Valka.

13361. Ja ejot nosit kreiso kāju,
tad kāds nicina; ja nosit labo kāju,
tad uzslavē.

A. Salmans, Balvi.

13362. Ar kreiso kaju klupt no-

zīmē nelaimi, ar labo laimi.

A. Zibens, Rugāji.

13363. Ja atsit kreiso kaju, tad

dabūs dzirdēt nāves ziņu.

E. Tokele, Sesava.

13364. Ja atsit labo kaju, tad

dabūs labas ziņas dzirdēt.

E. Tokele, Sesava.

13365. Ja ejot nodauza labās

kājas purnu, tad satikšot kādu pa-
zīstamu sievieti, un kad kreisās,

tad vīrieti.

A. Strode, Rudzēti.

13366. Ja atsit labās kājas pa-

pēdi, tad satiks labu sievieti, ja

kreisās, tad sliktu.

E. Everts, Oļi.

13367. Ja ejot piesitas pie akme-

ņa kreisā kāja, tad ceļā satiks pa-
zīstamu vīrieti, ja labā, tad sie-

vieti.
E. Vēvere, Ļaudona. N. Vār-

tukapteine, Cēsis.

13368. Ja ejot nosit kreisās kā-

jas lielo pirkstu, tad satiks pazīs-
tamu vīrieti, ja labo — tad sie-

vieti.

M. Hermakile, Valka.

13369. Ja ejot kreisā kāja aiz-

ķeras, tad satiks kungu, ja labā,

tad dāmu.

L. Bērziņa, Rīga.

13370. Ja kaut kur ejot paklūp
ar kreiso kāju, tad kādu pazīstamu
vīrieti satiks, ja ar labo, tad sie-

vieti.

A. Zandere, Dole.

13371. Ja atsit labo kaju, tad

satiks kādu pazīstamu sievieti.

E. Tokele, Sesava.

13372. Ja atsit kreiso kaju, tad

satiks pazīstamu vīrieti.

E. Tokele, Sesava.

13373. Ja ejot uz lauka piesitas
kreisā kāja, tad satiks sievieti, ja
labā — tad vīrieti.

A. Bulēne, Turaida.

13374. Kad kājas īkšķis garāks
par citiem pirkstiem, tad sieva

valdīs par vīru; ja īsāks, tad vīrs

par sievu.

R. Bērziņš, Džūkste.

13375. Ja kāju lielais pirksts ir

garāks par blakus stāvošo, tad vīrs

valdīs par sievu, ja blakus lielajam
stāvošais ir garāks par lielo, tad

sieva valdīs par vīru.

A. Skuja, Vestiena.

13376. Ja kājas īkšķis ir garāks

par nākošo pirkstu, tad vīrs valdīs

par sievu, ja otrādi, tad sieva par

vīru.

A. Ernstsons, Vaiņode.

13377. Ja labai kājai lielais jeb
īkstis (pirksts) ir mazāks par vi-

ņam blakus stāvošo, tad sieva val-

dīs par vīru, bet ja blakus stāvo-

šais ir mazāks, tad vīrs valdīs par

sievu.

M. Zariņa, Ogresgals.

13378. Ja kādam no laulātiem ir

garāks otrs kājas pirksts par īk-

šķi, tad tas par otru valdīs.

G. Pols, Bauska.
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13379. Ja vīrietim otrais kājas
pirksts garāks par īkšķi, tad viņa
sieva valdīs par viņu.

L. Berkholce, Vaive.

13380. Cilvēki, kuriem kājas
otrais pirksts esot lielāks par lie-

lo pirkstu, esot laimīgi.
E. Līdeka, Lubāna.

13381. Ja kajam gari pirksti, tad

būs garš mūžs.

M. Klause, Jaunpiebalga.

13382. Kam kājai lielais pirksts
ir garāks par citiem, tas būs gud-
rāks par savu sievu; ja otrs

pirksts ir garāks, tad sieva būs

gudrāka; ja abi pirksti ir vienā

garumā, tad būs abi tikpat gudri.
A. Salmans, Balvi.

13383. Ja sievietei no īkšķa pir-
mais pirksts kājai ir garāks par

īkšķi, tad sieva ir vīra valdiniece.

A. Smilga, Gaiķi.

13384. Ja kājas sakrustojot pa-

rasts labo kāju pārlikt otrai pāri,
tad vīrs būs visa noteicējs; ja krei-

so kāju parasts pārlikt labai pāri,
tad sieva noteicēja.

A. Užāne, Skujene.

13385. Kam resnas kājas, tas

sāls nesējs.
K. Corbiks, Jelgava.

13386. Kam tievas kājas, tas pē-

perkoku nesējs.
K. Corbiks, Jelgava.

13387. Kod pi meitys uz kuoju

uz lelo piersta ir izaudzs lels kau-

lys, ka var redzeit, kai tys kau-

leņš līn, izspīž nu zuoboka, itei

pīzīmēj, ka taida meita vai sīvītja
ir troka uz puišu. Jai vīna puiša ir

moz, vajag kaidu desmit.

V. Podis, Rēzekne.

13388. Ap abiem kāju lieliem

vienmēr jānēsā sarkanas dzijas ar

mezgliem (cik?), lai tiesa taisnību

spriež.
K. Jansons, Plāņi.

13389. Kurai meitai dikti kājas
kut, to puiši mīlēs.

P. Zeltiņa, Baldone.

13390. Kas zirgam jeb citam

kustonim sper ar kāju, tas ir dus-

mīgs. Ja to dara neprecējies jau-

neklis, tad viņš apprecējies nemīlēs

savu sievu.
K. Bika, Gaujiena.

13391. Ja kājas lauž vai deg,
būs kāda nelaime.

V. Pilipjonoks, Asūne.

13392. Kam kuojas suoks degt
kai guns itei pīzīmēj, ka tam cyl-
vākam byut tīsā un dabuot napa-

tikšonu.
V. Podis, Rēzekne.

11. Kājas pusapautas.

13393. Kas staigā ar vienu kailu

un otru apautu kāju, tam tēvs vai

māte mirīs.

K. Jansons, Skulte.

13394. Ja bērns staigā ar vienu

apautu, ar otru neapautu kāju, tad

mirst māte.

A. Bērziņš, Rīga.

13395. Ja iet ar vienu apautu

un otru kailu kāju, tad vecāki

mirst.

P. Zeltiņa, Ikšķile.

13396. Ar vienu apautu un otru

basu kāju nav jāiet pa istabu, ci-

tādi māte mirst.

M. Navenickis, Zasa.
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13397. Kod cvlvāks ar vīnu ap-

autu kuoji un ar ūtru plyku stai-

guoj pa ustobu, itys pīzīmēj, ka

dzierdeis nu pazeistamu nūmy-
rušu.

V. Podis, Rēzekne.

13398. Nedrīkst staigāt ar vienu

kāju apautu un otru kailu, jo tad

vēders sāpot.
N. Ozoliņš, Grostona.

13399. Viena kaja nevar lekt,

tad aitas klibo.

R. Grauduma, Lizums.

111. Kājas, basas.

13400. Kapsēta un baznīca ne-

iet ar basām kājām.

M. Miezīte, Ozoli.

IV. Apava atraisīšanās.

13401. Kad labā kāja atraisās,

tad par to cilvēku labu runā, kad

kreisā, tad sliktu.

K. Jansons, Plāņi.

13402. Ja kreisajai kājai aukla

atirst, tad aprunā, ja labajai, tad

uzteic.

R. Bērziņš, Džūkste. M. Šik-

ie, Nīca.

13403. Kad kādam cilvēkam la-

bās kājas zābakam šņore raisās

vaļā, tad to peļ, bet ja raisās vaļā
kreisās kājas zābaka šņore, tad to

uzslavē.

K. Corbiks, Valgunde.

13404. Kad labā kāja atraisās,

tad aprunā vīrietis, kad kreisā, tad

sieviete.

K. Jansons, Plāņi.

13405. Ja kajam prievīti atrai-

sās, tad kāds aprunā.
P. Zeltiņa, Ikšķile.

13406. Ja zābaka vai kurpes

šņore atraisās, tad kāds aprunā.
[Sal. aukla.]

K. Corbiks, Jelgava.

13407. Kad kaja atraisās, tad

aprunā.
Z. Prauliņš, Aumeisteri.

V. Kaju niezēšana.

13408. Kad kāju (pēdu) apak-
šas niez, tad dabū dancot.

R. Bērziņš, Džūkste. J. Trei-

mans, Bērze.

13409. Ja kājas pēda niez, tad

drīzumā būs dancošana.

A. Zvejniece, Lubāna.

13410. Kad kaju apakšas niez,

tad dabū dancot.

A. Aizsils, Meirani.

13411. Kad kaja niez, dabūs dc-

L Mennika, Ainaži.

13412. Ja kāju apakša niez, tad

dabūs dancot. [Sal. mirons.]

P. Š., Rauna. K. Jansons, Plā-

ņi. V. Spandegs, Pociems. A.

Bīlenšteina rokraksts, Kabile.

J. A. Jansons, Gaujiena un

Vecbrenguļi. V Greble, Kalna-

muiža. T. Rigerte, Brunava.

13413. Kad labās kājas pēda
niez, dabū daudz iet, kad kreisās,

daudz dejot.
E. Liekneja, Rīga.

13414. Ja kāju apakšas niez, tad

jādejo.
E. Lacis, Tirza.

13415. Kad kaju pēdas niez, tad

dabūs dejot.
K. Corbiks, Jelgava.
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13416. Ja kaju pēdas niez, tad

būs izdevība dejot.
L. Zvaigzne, Gaujiena.

13417. Kad kaju pēda niez

dabūs dancot.
H. Jankovska, Rīga.

13418. Kad kājai pirkstu gali
niez, tad dabū dancot.

J. Treimans, Bērze.

13419. Ja kājai papēdis niezot,
tad jādejojot.

A. Lace, Lubāna.

13420. Ja kājas niez, ta ir zīme,

ka dabūs dancot.
F. Maķevics, Nogale.

13421. Ja laba kaja niez, tad

būs jāiet, bet ja kreisā, jādanco.
J. Upmalis, Ļaudona.

13422. Kreisā kaja niez, — būs

jāsmejas; labā niez, — jāraud.

J. A. Jansons, Bauska.

13423. Kad kājas apakša niez,

tad dabūn dancot, jeb iet uz ka-

piem.
K. Lielozols, Nīca.

13424. Kad kājas apakša niez,

tad dabūn iet kādu nezināmu ceļu.
A. Drāzniece, Nīca.

13425. Kad kaju pēdas niez, bus

ceļš priekšā.
V. Pilipjonoks, Asūne.

13426. Ja kājas pēds niezt, tad

dabūs garāku ceļojumu iet.

Z. Kozenkraniuse, Ainaži.

13427. Kam kaju apakšas niez,

tam priekšā garš ceļš.
K. Jansons, Pilda.

13428. Ja kājas niez, — būs at-

kusnis.

A. Zālīte, Bērzpils.

13429. Kad kājas pirksti niez,
tad būšot slikts laiks.

M. Valts, Nīca.

13430. Kad kajam apakšas
knieš, tad gaidāms lietus.

M. Klause, Jaunpiebalga.

13431. Ja kajam apakšas nie-

zot, tad nākot lietus.

H. Lindberga, Veselauska.

13432. Kod cvlvākam kuojas
piersti nīz, tod pīzīmēj, ka byus
lels leits.

V. Podis, Rēzekne.

VI. Kaju šūpošana.

13433. Kas sēdot kājas kustina,

tas šūpo velna bērnus.

P. Š., Rauna. K. Jansons,
Plāņi. J. Rubenis, Ērgļi.

13434. Sēdot nedrīkst kājas šū-

pot, tad šūpo velnu.

J. Apsalons, Sērpils.

13435. Nevajag kājas šūpot, tad

velnu šūpo.
L. Kleinberga, Svēte.

13436. Ja kājas šūpo, cērt vel-

nam malku.

A. Mednis, Limbaži.

13437. Ja kājas šūpo apakš gal-
da, tad velni danco.

M. Šķipsna, Gulbene.

13438. Kad kājas kustina jeb

šūpā, tad kāds ienaidnieks guļ uz

kājām.
A. Bīlenšteina man., Rīga.

13439. Ja pie galda šūpo kājas,
tad neveicas runāšana.

M. Klēbacha, Sātiņi.
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VII. Ar kuru kaju kāpj
no gultas?

13440. Rītos no gultas kāpjot,

vajaga labo kāju pirmo uz zemes

likt, tad tanī dienā būs laime un

viss izdosies.

Atbalss k. 1897. K. Kleķeris,

Skujene.

13441. Ja rītā ceļoties labo kāju

pirmo liek uz zemes, tad tanī dienā

iet labi, bet ja kreiso — slikti.

A. Zvejniece, Piebalga.

13442. No rīta pieceļoties jāliek
labā kāja pa priekšu no gultas un

pirmā arī jāapaun, tad visu dienu

labs gara stāvoklis.

K. Krastiņš, Koknese.

13443. Ceļoties no rīta augšā,

jāliek labā kāja papriekšu uz grī-

das, tad dienā labi veiksies.

T. Dzintarkalns, Talsi.

13444. No gultas vajaga kāpt no

rīta ar labo kāju ārā, tad ir laime

to dienu, bet ja izkāpj ar kreiso

kāju, tad nelaime.

K. Corbiks, Līvbērze.

13445. Lai ietu visu dienu labi,

tad vajag no rīta no gultas kāpt

ārā ar labo kāju.
E. Rotmane, Jaunauce.

13446. Kad ceļas augšā no rīta,

tad vajag izkāpt no gultas ar labo

kāju pa priekšu, jo tad ies labi.

A. Ernstsons, Vaiņode.

13447. Rītos no gultas kāpjot

ārā vajaga kāpt ar labo kāju, tad

visu to dienu būsi laimīgs; bet ja

izkāpj ar kreiso — tad nelaimīgs.

E. Pūriņš, Skujene.

13448. No rīta, kad ceļas, tad

vienmēr no gultas labā kāja jāceļ

papriekšu, jo tad pa dienu labi

klājas. Ja papriekšu ceļ kreiso

kāju, tad tai dienā slikti iet.

K. Vieglais, Krape.

13449. Ja no rītiem celdamies

pirmo no gultas sper kreiso kāju,
tad dienā nekas nepaveicas un

prāts ir saīdzis, ja labo, tad viss

izdodas labi un prāts ir priecīgs.
E. Kampare, Skrunda.

13450. Lai visu dienu nebūtu

dusmīgs, tad rītos nevajaga pirmo
celt kreiso kāju no gultas.

G. Pols, Staburags.

13451. Ja no rīta ceļoties no gul-
tas ar kreiso kāju izkāpsi, tad visu

dienu darbiņus ačgārni darīsi.

S. Ozoliņa, Ogresgals.

13452. Nedrīkst kāpt ar kreiso

kāju no gultas, tad visu dienu ir

jābūt saīgušam.
K. Briežkalns, Dole.

13453. Ja rītā celdamies ar krei-

so kāju izkāpj no gultas, tad to

dienu iet slikti un cilvēks ir sa-

pīcis.
A. Zibens, Rugāji.

13454. Ja rīta ar kreiso kaju no

gultas izkāpj, dienā iet slikti.

J. A. Jansons, Rīga.

13455. Ja rītā ar kreiso kāju pa-

priekšu izkāpj no gultas, tad tai

dienā nebūs nekādas laimes.

P. Š., Rauna. J. Simbruks,

Bauska. J. Rubenis, Ērgļi.

13456. Kod cvlvāks nu reita ce-

ļas nu gultvs uz keiruos kuojis, itei

pīzīmēj, ka jis vysu dīnu byus dus-

meigs un narunuos ni ar kū ni

vuorda.
V. Podis, Rēzekne.
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13457. Ar kreiso kāju no rīta no

gultas nekāpj, lai dienu strīdus

nav.

K. Jansons, Plāņi.

13458. Ja ar kreiso kāju izkāpj
rītā no gultas, tad tanī dienā iet la-

bi, bet ja izkāpj ar labo kāju, tad

iet nelabi.

M. Klause, Jaunpiebalga.

13459. Ja no gultas izkāpj ar

kreiso kāju, tad visu dienu būs

nikns.

S. Ozoliņa, Ogresgals.

13460. Kas ar kreiso kaju no

gultas izkāpj, visu dienu dusmīgs.

A. Veiss, Penkule.

13461. Ja no rīta izkāpj ar krei-

so kāju no gultas, tad tanī dienā

būs dusmīgs.
A. Skuja, Vestiena.

13462. Ja rītā no gultas izkāpj

ar kreiso kāju, tad visu dienu iet

labi, bet ja ar labo, tad slikti.

M. Klause, Jaunpiebalga.

13463. Ja rītā no gultas izkāpj

pirms ar kreiso kāju, tad ies labi.

V. Greble, Kalnamuiža.

13464. Rītos no gultas nedrīkst

ar kreiso kāju kāpt, tad dienas dar-

bi neizdodas.
A. Liepiņa, Lubāna.

13465. Ja no rīta no gultas ceļo-

ties papriekšu izcels kreiso kaju,

tad todien nebūs labi.

M. Navenickis, Zasa.

13466. Ja no rīta no gultas iz-

kāpj ar kreiso kāju, tad to dienu

labi neizdosies.

K. Corbiks, Jelgava.

13467. Ceļoties no miega, vajaga
stāties uz kreisās kājas, tad visu

dienu klājas labi.

A. Salmans, Balvi.

13468. Ja pieceļoties izkāpj no

gultas ar labo kāju, tad to dienu

slikti vedīsies.

K. Corbiks, Valgunde.

VIII. Kājas slīdēšana.

13469. Kam ejot kājas slīd, tam

būs nelaime priekšā.
K. Jansons, Plāņi.

13470. Ja ceļā labā kāja ie-

grimst priekš kreisās kājas, tad būs

laime priekšā.
V. Pilipjonoks, Asūne.

IX. Kājas, krustiski sa-

liktas.

13471. Ja kāds saliek kājas krus-

tiski, tad runātāji uzreiz apklust.

[Sal. runāšana.]
P. Š., Riga.

13472. Kad kājas krustiski salik-

tas, tad sarunas neveicas.

A. Priedīte, Rūjiena.

13473. Kad kādam kājas krus-

tiski, tad iestājas klusums.

Z. Prauliņš, Aumeisteri.

13474. Kad kādam esot kājas

krustiski, tad valodas aptrūkstot.
H. Skujiņš, Smiltene.

13475. Kad kājas krustiem, tad

pietrūkst valodas.
J. Treimans, Bērze.

13476. Ja starp vairākiem sēdo-

šiem iestājas klusums, tad jautā:

„Kuram nu kājas krustiski?"

E. Lacis, Tirza.
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13477. Ja skolnieks grib, lai

stundā neizsauktu, tad vajaga sa-

likt kājas krustiem.

K. Corbiks, Lielsesava.

13478. Ja kājas sakrustojot tās

kustinot un svilpojot, tad velna bēr-

nus auklējot.

J. Jansons, Plāņi.

13479. Kad kājas saliekot krus-

tis, tad velnam galva sāpot.

K. Skujiņš, Valmiera.

13480. Ja sieviete saliek kājas

krusteniski, tad velnu šūpo.
R. Kalniņš, Lubāna.

X. Ar kaju ver durvis.

13481. Kad ar kaju aizver durvis,
tad rados mirst.

K. Pavasare, Drabeši.

13482. Ja durvīs sataisa [saspiež]
kreiso kāju, tad izdzirdēs mirušu

sievieti; ja sataisa labo kāju, tad

vīrieti.

V. Kancans, Asare.

13483. Ja kaja durvīs saveras,

tad izdzirdīs kur nomirušu.

A. Savītis, Lubāna.

13484. Ja saver kaju durvīs,
dzirdēs kādu mirušu.

A. Šķērē, Brukna.

13485. Kad kaju saver durvīs,
tad rados mirst. [Sal. durvis.]

R. Bērziņš, Džūkste.

13486. Ja saver durvīs kaju, da-

būs ielūgumu radnieka kāzās.

A. Šķērē, Brukna.

XI. Uzmīšana uz kājas.

13487. Ja neprecējies cilvēks ne-

jauši uzmin otram uz kājas, tad

viņš to ielūgs savās kāzās.

K. Jansons, Plāņi.

13488. Ja nejauši uzmin uz kā-

jas, tad dancos kāzās.

A. Rudīte, Rīga.

13489. Ja uzkāpj kādam uz

pirkstgaliem, tad ar to sanāks ra-

dos. [Sal. papēdis.]
M. Poriete, Lubāna.

13490. Ja uzmin otram uz papē-

ža, tad tā kāzās būs jādejo.
A. Skuja, Vestiena. K. Cor-

biks, Jelgava.

13491. Ja viens otram uzmin uz

kājas, tad minējam jālūdz samītais

kāzās.

P. Zeltiņa, Ikšķile.

13492. Kod nagribādams cyl-
vāks pi golda sādādams izlem ar

sovu kuoji uz cyta kuoji, itei pīzī-

mēj, ka pi tuo dreiži byusi uz

krystobuom.
V. Podis, Rēzekne.

13493. Kas otram uz kājas uz-

min, tas pie otra ies ko lūgt.
K. Jansons, Viļāni.

XII. Kājas nosišana.

13494. Ja ejot atsit labo kāju, tad

ceļā nav laimes, ja kreiso, tad

laime.

K. Corbiks, Lielsesava.

13495. Ja nosit labo kaju — iz-

dosies slikti; ja kreiso — labi.

Z. Kozenkraniuse, Ainaži. H.

Augstkalne, Rīga.
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13496. Ja iedams nosit labo kā-

ju, tad sagaidāma kāda nelaime,

ja kreiso — laime.

A. Upmane, Jaungulbene.

13497. Ja ejot nosit kreiso kāju,
tad būs laba tikšanās, ja labo —

slikta.
K. Corbiks, Jelgava.

13498. Ja kur ejot aizmetas krei-

sā kāja — ies labi, ja labā — slikti.

L Dzilna, Lubāna.

13499. Kad labā kāja kaut kur

aizmetas, tad klājas slikti, bet ja
kreisā, tad labi.

R. Kalniņš, Lubāna.

13500. Ja ejot kreisa kaja aizme-

tas, tad labi iet, ja labā — slikti.

M. Priedīte, Meirāni.

13501. Ja ejot uz ciemu aizme-

tas labā kāja, tad ies slikti, bet ja

aizmetas kreisā kāja, tad — labi.

L Kažoka, Lubāna.

13502. Kad pa ceļu ejot aizme-

tas labā kāja, tad saka, ka satikšot

patīkamu cilvēku, bet ja kreisā, tad

nepatīkamu.
E. Aizpurve, Lubāna.

13503. Ja atsit labo kaju, tad ies

labi, ja kreiso — slikti.

H. Dravniece, Alūksne.

13504. Ja ejot kreisā kāja samež-

ģās, tad satiks pazīstamu sievieti;

ja labā, tad vīrieti.

S. Dunkule, Jaunauce.

13505. Ja nosit labo kāju, satiks

vīrieti; ja nosit kreiso kāju, satiks

sievieti.
E. Abuce, Ķoņi.

13506. Ja paklūp uz kreisās kā-

jas, tad satiek vīrieti, ja uz labās,

tad sievieti.

V. Saperovs, Vecpiebalga.

13507. Kad pa ceļu ejot nosit kā-

ju, tad satiks kādu pazīstamu: ja
labo kāju nosit, tad vīrieti, ja krei-

so, tad sievieti.

M. Pelēce, Cirsti.

13508. Ja iet pa ceļu un atsit

kreiso kāju, tad būs darīšanas ar

vīrieti; kad atsit labo, tad ar sie-

vieti.

V. Rozīte, Salaspils.

13509. Ja ejot atsitas vai nu pret
akmeni, vai pret ko citu labā kāja,
tad satiks vienu pazīstamu vīrieti,
bet ja kreisā, tad kādu pazīstamu

sievieti.

L. Ērģelniece, Praviņi.

13510. Ja labā kāja atsitas pret

akmeni, tad satiks kungu; ja atsi-

tas kreisā, tad satiks dāmu.

L. Neimane, Salaspils.

13511. Ja ejot labo kāju atsit

pret akmeni, tad satiks kādu pa-

zīstamu sievieti, bet ja kreiso, tad

satiks pazīstamu vīrieti.

E. Eglīte, Jelgava.

13512. Ja nosit kreiso kaju, tad

satiks pazīstamu sievieti.

L. Rone, Ikšķile.

13513. Ja cilvēkam jāiet pie kā-

da svarīga darba un ejot atsitas

kreisā kāja, tad darbu varēs labi

veikt, būs laime. Ja turpretim atsi-

tas labā kāja, tad būs nelaime.

T. Dzintarkalns, Talsi.

13514. Kad atsit labo kāju, tad

ir nelaime, bet kad kreiso, tad ir

laime.
T. Dzintarkalns, Talsi.
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13515. Ja uz ceļa nodauza labo

kāju, tad kāds kungs sveicinās.

V. Poriete, Palsmane.

13516. Ja sadauzās laba kaja,

tad kāds vīrietis tai dienā sveicinās.

A. Bauers, Ranka.

13517. Ja atsit kreiso kaju, sa-

tiek vīrieti, ja labo kāju, sievieti.

A. Miglava, Rīga.

13518. Ja sasit kreiso kaju, tad

sagaidāma laime.
Z. Ozoliņa, Dole.

13519. Kad suns vai kaķis izlien

caur kājām, tad vajag bāzt to at-

pakaļ, citādi nedabū precēties.
E. Priediņa, Graudupe.

XIII. Kāju dziedēšana.

13520. Kad kājas, it īpaši papē-

ži, sasprēgā, tad jāiet, kur cūkas

kauj, un tur kādu brīdi jāpatur kā-

jas pēdas karstās asinīs, tad kājas,

no asinīm izņēmušam, agrāk neva-

jaga mazgāt kā vakarā, un tad

mazgājot jāsaka: „Nu man būs stip-

ras kājas, stipri kāju papēži. Ko

līdz pāvam skaistas spalvas, kad

tam melnas kājiņas."
J. Krēmuls, Nereta.

13521. Ja vasarā izsutuši kāju

pirksti, tad saberž jaunas alkšņu

lapiņas un ieliek kāju pirkst-

starpās.
L Johansone, Rīga.

13522. Lai kājas nesprēgātu, tad

vajag nomazgāt vai sasmērēt ar

govs pirmo pienu.
L. Pogule, Gatarta.

13523. Kad kaju pirksti plīst,
tad tie ar sarkanu dziju jāapsien.

K. Jansons, Plāņi.

13524. Kod cvlvākam roztvukš

aba divējs kuojis un jis navar pa-

vysam īt, a guļ uz gultys, tod vajag
braukt pi vīna veceļa, kas ir burs.

Atbrauc tys veceļš, daīt pi tuo slv-

muo un runuoj: „Nikas, itei bāda

na bāda." Tiuleņ veceļš burs ru-

nuoj uz tīm, kas ir ustobā, kab jī

izītu uorā nu ustobys. Vysi izīt uo-

rā, veceļš pajām yudinia, pīlej bu-

teli, pajām gabaleņi zīpu un tulaik

saskaita lyugšonu „Tāvs myusu",

bet skaita tū lyugšonu nu beidza-

muo gola un pabeidz ar suokumu.

Itū vysu lyugšonu pabeidz, puor-

krista tūs zīpis un yudini ar keirū

rūku. Itū padareidams, veceļš daīt

pi slymuo, ar tū yudini un zipīm

izmozguoj slymam oba divejis kuo-

jas un otkon atskaita tupat lyugšo-

nu, bet jau kai vajag suoc un beidz.

Tūlaik puorkrysta ar lobū rūku,

treis reizis nūspļaun un padūd sly-

mam padzert nu tuos butelis yudi-

nia. Tūlaik runuoj uz slymuo par

treis stundi: „Tu vari īt struoduot,

nikas nasuop." Pasacidams itus

vuordus, veceļš pajām tū sovu yudi-

ni un zīpus, iznas uorā un izlej yu-

dini zam sokņa kūka, un pats nūjīt

mīreigi uz sovu sātu. Par treis

stundis slyms ceļas augšī nu gultys,

viglys un vasals.

V. Podis, Rēzekne.

XIV. Kājas, aukstas.

13525. Ja vakaros gultā gulēt

ejot esot aukstas kājas, tad drīzi

miršot.
A. Krūmiņa, Vijciems.

XV. Kājas sapnī.

13526. Ja sapnī redz basas kā-

jas, tad būs nabadzīga dzīve

priekšā.
P. S., Rīga.
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13527. Ja sapnī redz sev basas

kājas, tad piedzīvos kaunu.

P. š., Rīga.

13528. Ja sapnī basām kājām
skrien, tad būs saslimšana vai ne-

patikšanas.
M. Zaube, Rīga.
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13529. Kad uz gultas sēdēdams

kājas aun, tad guļot murgi rādās.

Atbalss k. 1897. K. Kleķeris,

Skujene.

13530. Gulta sēdot nevajag kājas

aut, jo tad naktī nelabi sapņi rādās.

M. Klause, Jaunpiebalga.

13531. Kājas nedrīkst apaut un

noaut gultā sēdot, lai nelabi sapņi
nemocītu.

V. Spandegs, Pociems.

13532. Ja gulta sēžot kājas aun,

tad naktīs nelabi sapņi moca.

A. Bērziņa, Aloja. A. Zēbuliņš,
Vidriži.

13533. No rīta uz gultas malas

nedrīkst kājas aut, jo tad naktīs

sapņi moca.

M. Driņķe, Ranka.

13534. Ja uz gultas sēdēdams

auj kājas, tad top aizmirsīgs.
E. Jēpe, Palsmane.

13535. Ja gultā aun kājas, tad

cilvēks kļūst aizmāršīgs.
V. Johansone, Liepa.

13536. Gultā sēdot nevajaga kā-

jas aut, jo tad būs slinka sieva.

A. Šeitiņš, Taurene.

13537. Kājas nevajaga aut gulta,

tad arī nevar labi gulēt.

E. Barbaka, Rīga.

13538. Kad kājas aujot sēž uz

gultas, tad naktī lietuvēns jāj.
A. Jaunzeme, Rīga.

13539. Ja gulta stāvot apaun kā-

jas, tad piemīzīs gultu.
E. Hiršsone, Talsi.

13540. Kad gulta aun kājas, tad

zirgs paliek slapjš.

J. Steglavs, Jelgava.

13541. Stāvot nedrīkst sev kājas
aut, tad visu mūžu būs otram par

kalpu.
A. Salmāns, Balvi,

13542. Kuojuos stuovut nadreikst

kuoju aut, tad byus nalaimīgs ceļš.
T. Nagle, Varakļāni.

13543. Ja stāvus kājas aun, tad

lopi stāvus dzemdē.

J. Cinovskis, Snēpele.

13544. Kad kājas aun stāvus, tad

aitas nevāķ jērus.
I. Stirna, Skrunda.

13545. Kājas aunot nedrīkst dzie-

dāt, jo tāda dziedāšana nes bēdas

un asaras.

P. Zvirgzdiņš, Mārciena.

13546. Kājas audams nedrīkst

dziedāt, tad kājas noaudams atkal

raudās.

E. Aizpurve, Lubāna.

13547. Kājas aunot nedrīkst dzie-

dāt, tad raudot jāstaigā.

A. Liepiņa, Lubāna.

13548. Kad kājas aujot dzied,

dāt, raudot jāstaigā.
V. Eglīte, Rīga.

13549. Ja dziedādams aun kājas,
tad staigājot jāraud.

M. Navenickis, Zasa.
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13550. Kas no rīta auj kājas

dziedādams, tas vakarā tās aus

raudādams.

K. Kaufmanis, Lieljumprava.

13551. No rīta kājas aunot, nav

jādzied, jo tad tai dienā raudāsi.

J. Apsalons, Sērpils.

13552. Ja kājas audams dzied,

tad drīzumā vajadzēs raudāt.

J. Zvaigzne, Rēzekne.

13553. Kad aun kājas, tad vajag
katrreiz aut labo kāju papriekšu,
tad viss labi iet.

T. Dzintarkalns, Talsi.

13554. Ja gribi, lai vienmēr labi

iet, tad cieti aun pirms labo kāju,
bet vaļā — kreiso.

V. Vintere, Matīši.

13555. Labo kāju katru reizi va-

jagot pirmo noautun uzaut, tad ne-

kad zobi nesāpēs.

L. Lorberga, Valmiera.

13556. No rīta papriekšu jāaun
labā kāja, tad zobi nesāpēs.

A. Mūrniece, Cēsis.

13557. Pirmo reiz jaunu apavu

kājās aujot, vienmēr pirmā kāja

jāauj labā, lai staigājot neklūp.
A. Dragone, Palsmane.

13558. Ja labo kāju pirmo aun,

tad tai dienā klājas labi, ja kreiso,

tad slikti.

J. Rubenis, Ērgļi.

13559. Kājas aunot jāapaun labā

kāja pirmā, lai dienas darbi labi

pašķirtos.
Alksnis - Zundulis, Naudīte.

B. Daņilovs, Kacēni.

13560. Lai dienā labi sekmētos,

tad no rīta jāapauj pirmā labā

kāja.
L. Zvirbule, Jaunlaicene.

13561. Kad kreiso kaju aun pir-

mo, tad velns smej un eņģelis raud.

K. Jansons, Latgale.

13562. Kājas aunot nedrīkst pir-
mo aut kreiso, jo tad iet nelaimīgi.

A. Zibens, Rugāji.

13563. Ja apaun pa priekšu krei-

so kāju, tad diena būs nelaimīga,

ja labo — laimīga.
J. Cinovskis, Alsunga.

13564. Ja grib, lai visu dienu labi

ietu un viss izdotos, tad no rīta pa-

priekšu jāapaun kreisā kāja un tad

tik labā.

A. Mūrniece, Cēsis.

13565. Ja meitas no rīta pirmo
apauj kreiso kāju, tad pa dienu pie-

degs zupa.
J. Atteka, Nīca.

13566. No rīta kreiso kaju vajag
aut pirmo, tad zobi nesāp.

A. Pidriks, Sauka.

13567. Kreiso kaju jāauj pirmo,
tad zobi nesāpēs.

M. Vēbere, Straupe. A. Lau,

Lubāna.

13568. Ja kreiso kāju pirmo ap-

auj, tad zobi nesāp.
E. Reinbacha, Vecpiebalga.

13569. Lobū kuoju vajag pirmū

apaut, keirū nūmaukt, tod nikod

zūbi nasuop.
L. Švandere, Mērdzene.

13570. No rīta aunot zeķi kājā,
vienmēr jāvelk kreisā kājā pa-

priekšu, — tad nesāpot zobi.

K. Briežkalns, Dole.

13571. Kod cvlvāks nu reita pa-

prīšku apaun zuoboku lobuos kuo-

jis un vokorā rozaun pyrmū keirū

kuoji, tod vacīji ļauds runuoj: tai-

dam cvlvākam nikod nasuop zūbi.

V. Podis, Rēzekne.
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13572. Ja kreiso kāju pirmo ap-

auj, tad tanī dienā slikti klājas. Ja

labo — labi.

E. Reinbacha, Vecpiebalga.

13573. Pirmā jāapaun kreisā kā-

ja un jānoaun labā, tad vienmēr la-

bi izdosies.

Z. Lāce, Veclaicene.

13574. Ja gribot, lai viesībās labi

ietu, tad jāaunot kreisā kāja pirmā
un kājās stāvot.

A. Aizsils, Lubāna.

13575. Lai tiktu pie naudas, no

rītiem jāaun papriekšu kreisā kāja.
Tēvs tā Tirzā esot darījis.

M. Vētra, Tirza.

13576. Meitvs vai buobvs nu rei-

ta vilcit zuobokus paprīšku nu

keiruos kuojis, tod vvsod jums labi

vessīs ustobvs un saiminiceibvs

dorbs. A ka nu lobuos vilksit kojis,

vysod jums byus nalaimis, un kod

atīs struodnīki nu dorba pī jums, i

ēst nabyus jīm kū īdūt.

V. Podis, Rēzekne.

13577. Kreisa kaja arvien pa-

priekšu jāauj, tad zobi nesāp.

A. Ozoliņš, Barkava. V. Span-

degs, Pociems.

13578. Papriekšu jāaun kreisa

kāja, tad zobi nesāp.
P. Zeltiņa, Ikšķile.

13579. Kreiso kāju katrreiz vajag

pirmo apaut un noaut, tad zobi ne-

sāp.
Z. Prauliņš, Aumeisteri.

13580. Kad kājas apaun, tad par

tām jāpārmet krusts, lai nekristu

un dienas gājieni labi pašķirtos.

Alksnis-Zundulis, Naudīte.

13581. Kad viena kāja apauta
un otra neauta, tad nevar nekur iet,

jo tad rados mirst.

R. Grauduma, Lizums.

13582. Kājas aunot ar pastalām
jeb vīzēm, auklas nav jāsviež otram

cilvēkam virsū, jo tad tas miegā
trūkstas.

J. Rubenis, Ērgļi.

13583. Kad, kājas aunot, otram

uzmet auklas, tad tas miegā trūk-

stas. Bet ja tas, kam auklas uzmes-

tas, tās nogriež jeb sasien mazgu,

tad tiek vaļā no šīs ligas.
A. Zeibe.

13584. Kājas aunot no rīta krus-

tu aizmet, lai mežā ejot zvēru ne-

redz.
K. Jansons, Plāņi.

13585. Bērnam pirmo reiz jāie-
aun kājas vecā mēnesī, tad viņam
būs mazas kājas. Ja ieaun jaunā

mēnesī, kājas izaug lielas.

J. Rubenis, Ērgļi.

Kaju aušana sapnī.

13586. Kad sapnī auj kājas, tad

būs kur jāiet.
A. Račevskis, Jaunpiebalga.

KĀJU LOCĪTAVAS.

13587. Ja kaju locītavas niez, tad

paredzams garš ceļš.

J. Zvaigzne, Rēzekne.

13588. Jo kuojas luceitova nīz,

byus gars ceļš.
V. Pilipjonoks, Asūne.

KĀJU SĀPES.

13589. Kāju vainu dabūjot tad,

kad gadoties pāriet pār nešķīstām

(ļauna cilvēka) pēdām. Vaina parā-

doties nesadziedējamu pušumu (vā-
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šu) veidā. Lai šo vainu izārstētu,

tad jādabūjot no tā cilvēka, no ku-

ra vaina piemetusies, matu sproga,

to sadedzinot, pelnus ieberot ūdenī

un nomazgājot kājas. Tad vaina

pārejot.
H. Skujiņš, Smiltene.

13590. Ja pāriet par tām pēdām,
kur cilvēki lamādamies staigājuši,
tad dabūnot kāju sāpes.

P. Š., Rauna.

13591. Ja sap laba kaja, tad

teic, ka viņa augot.
K. Lielozols, Nīca.

13592. Ja kājas stipri sap, tad

būs negaiss, lietus.

R. Vucene, Lubāna.

KĀĻI.

13593. Kaļi jāstāda Jāņa vakara,
tad tie ir mīksti.

K. Kristape, Olaine.

13594. Ja kāļus un runkuļus stā-

da aitu mēsliem mēslotā zemē, tad

tie ir tārpaini un nelietojami.

A. Zvejniece, Piebalga.

13595. Ja kāļus stāda veca mē-

nesī, tad tie cieti un cīpslaini.

H. Šiliņa, Dobele.

13596. Lai kāļi augtu lieli un

mīksti, tie jāstāda trešdienās un

piektdienās, saulei noejot.
M. Ābele, Jaunjelgava.

13597. Kāļus stādot sievietes ne-

drīkst tupus stādīt, tad kāļi plīst.

V. Spandegs, Pociems.

KĀPURI.

13598. Ja dārzā daudz kāpuru,
tad kādi no tiem jāiesien lupatiņā

un jāpakar dūmos, tad kāpuri iz-

nīkst.

A. Skuja, Vestiena.

KĀPOSTI.

I. Sēšana.

13599. Kāposti jāsēj jaunā mē-

nesī.

K. Jansons, Plāņi.

13600. Svaru dienā vajaga kā-

postus sēt, tad izaug lielas galviņas.
J. Banazis, Nīca.

13601. Kāposti jāsēj trešdienā

jeb arī tādā nedēļas dienā, kurā

rudenī uzsnieg pirmais sniegs, tad

neēd tārpi.
M. Navenickis, Zasa.

13602. Tai dienā, kad uzkrīt pir-
mais sniegs, nākamā pavasarī sē-

jami kāposti.
I. Indāns, Gārsene.

13603. Kada nedēļas diena pir-
mie ledi lūst, tādā jāsēj kāposti.

G. Stankeviča, Dzelzava.

13604. Kad kāpostus sēj lecektī,

tad četriem cilvēkiem jāiet un jāliek
katram sava ola lecekts stūrī, tad

kāposti aug balti kā olas.

L. konv. vārdnīca, 15508.

13605. Priekš kāpostu sēšanas

sēklas jāizberot caur zirga sakām,

tad spradži neēdot.

J. Jansons, Plāņi.

13606. Kāpostu sēklas priekš sē-

šanas jāizber caur čūskas nomauku

jeb trīs reiz jāizņem caur zirga sa-

kām, lai spradži neēd kāpostu.
K. Jansons, Plāņi

13607. Kāposti jāsēj vakarā,

kad putni gulēt likušies, tad tie

sēklas neknābj.
K. Krastiņš, Koknese.

13608. Kāposti jāsēj pret zieme-

ļiem, lai tārpi neēd.

E. Medene, Meirani.
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13609. Kāposti jāsēj kaņepju lau-

kā, tad kāpostus tārpi neēd.

L. Rudzīte, Vijciems.

11. Stādīšana un kop-
šana.

13610. Kāpostus stāda augoša

mēnesī, lai tie nenokalst.

M. Brīdaka, Jaunroze.

13611. Kāposti jadēstī augoša

mēnesī, kad laiks apmācies.
A. Zvejniece, Piebalga.

13612. Kāposti jāstāda jaunā
mēnesī rīta cēlienā, bet vecā mēne-

sī vakara cēlienā.

L. Aizpurve, Lubāna.

13613. Kāposti jāstāda veca mē-

nesī, tad vārās mīksti.

E. Ķikule, Rīga.

13614. Kāposti jādēsta tādā die-

nā, kad auns valda (kalendāra zī-

me), tad aug cietas un lielas gal-

vas.

J. Rubenis, Ērgļi.

13615. Kāposti jāstāda svaru die-

nā, tad viņi ir svarīgi.
P. Š., Ropaži.

13616. Kāposti jāstāda tanī nedē-

ļas dienā, kurā pirmo reizi rudenī

uzkrita sniegs.
J. Zvaigzne, Rēzekne.

13617. Kāposti jādēsta tajā ne-

dēļas dienā, kurā rudenī ir uzkritis

pirmais sniegs; citādi kāpostus ap-

ēd tārpi.
K. Kaufmanis, Birzgale.

13618. Kāposti jāstāda tai nedē-

ļas dienā, kad rudenī pirmais sniegs

nāca.

H. Skujiņš, Aumeisteri.

13619. Kāposti jāstāda tadā die-

nā, kādā parādījās pirmais ledus.

M. Ābele, Jaunjelgava.

13620. Ja kāpostus stāda tanī pa-

šā dienā, kurā iekritusi Ģertrūdes

diena, tad kukaiņi apēd kāpostus,

jo Ģertrūdes dienā visi kukaiņi un

kustoņi pamostas.
A. Aizsils, Kārķi.

13621. Kāpostus nevajaga dēstīt

tajās dienās, kurās tajā gadā ir

Ģertrūdes un Benedikts, jo tad tār-

pi noēd kāpostus.
V. Loze, Drusti.

13622. Kurā nedēļas dienā pēc

Māres kukainīši ir uz sniega, tai

nedrīkst kāpostus dēstīt.

J. Ezeriņš, Vecpiebalga.

13623. Kāposti jāstāda tad, kad

mazi, sarkani vaguliņi pa zemi

kust.

V. Ķiņķeris, Madona.

13624. Kāpostus un kāļus ne-

drīkst dēstīt dienās, kad attiecīgās
dienās ziemā sniegs ir bijis ar ku-

kaiņiem, jo tad stādus kukaiņi

apēd.
A. Užāne, Skujene.

13625. Kāpostus nevar stādīt tai

nedējas dienā, kurā bijusi pelnu

diena, tad negriežas galviņas.
Z. Lace, Veclaicene.

13626. Kāpostus stāda dienu pēc

sējas dienas, piem.: ja tie sēti pirm-

dienā, tad jāstāda otrdienā v. t. t.

L. konv. vārdnīca, 15507.

13627. Kāpostus nedrīkst stādīt

trešdienās un sestdienās, jo tad

spradži viņus noēd.

M. Driņķe, Ranka.
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13628. Trešdienas un sestdienas

stādīti kāposti neaug.
J. Rudītis, Jaunpiebalga.

13629. Kad celiņi ir tārpu izurb-

ti, tad kāposti jāstāda.
A. Vilciņš, Līgatne.

13630. Kāposti jāstāda vakaru

vējā, tad aug lielas galviņas.
J. Jurjāns, Jaungulbene.

13631. Kad kāpostus stādot, tad

vajagot stādīt, kad ziemeļa vējš pū-
šot, lai būtu cietas galviņas kā-

postiem.
J. Daizis, Nīca.

13632. Kāpostus stādot pirmais

stādiņš jāstāda Dievam, otrs — na-

bagam un tikai trešais sev, jo tad

kāposti labāki aug.

A. Užane, Skujene.

13633. Kāpostus nevar stādīt sie-

viete mēnešziedu laikā, jo tad tie iz-

dzeltot.

J. Zaķītis, Lautere.

13634. Ja sievietei mēnešziedi,
tad tā nevar iet kāpostus stādīt, ci-

tādi tie nokalst.

Z. Lace, Veclaicene, arī Skujene.

13635. Ai, kāposti, kapostiņi,

Kadeļ lieli neaugat?
Vai tādēļ neaugat,
Ka jums veca dēstītajā?

[Sal. lini.]

LD 28560, 28561—3.

13636. Ja, kāpostus stādot, pie-
min spradžus, tad spradži noēd kā-

postus.
E. Laime, Tirza.

13637. Kāpostus stādot, pirmo

kāpostu vajag stādīt skatoties uz

ziemeļiem, tad augs labi kāposti.
A. Kondrate, Lenči.

13638. Ja kāpostus stāda, tad va-

jaga muti griezt pret ziemeļiem, lai

tārpi nemetas.

M. Ķimene, Mazsalaca.

13639. Kāpostus un kāļus stādot,

pirmais jāiestāda ziemeļu pusē, tad

nenokalst un labi aug.
A. Zvejniece, Piebalga.

13640. Kad kāpostus stāda, tad

nav brīv, vīriešam garām ejot, dot

labudienu, jo tad kāpostiem saknes

aug čemurainas un nav galviņu.
M. Zaube, Alsviķi.

13641. Kad kuopūstus stuoda,

tad navar dūt dīvpaleiga, tad kuo-

pūstus tuorpi ēss.

T. Nagle, Varakļāni.

13642. Kāpostus stādot, nedrīkst

atņemt dievpalīgu, jo kāpostiem

augot, nevajagot nekādu palīgu (t.
i. kukaiņu).

L. konv. vārdnīca, 15508.

13643. Ja kāpostu stādītājam pa-

saka dievpalīgu, tad kāposti ne-

augs.
L. Reiteris, Lubāna.

13644. Kad kāpostus stāda, vī-

rieši nedrīkstot stāvēt klāt, tad nee-

sot galviņu.
M. Zaube, Rīga.

13645. Kāpostus stāda tikai sie-

vietes: vīrieši nedrīkst stāvēt klāt,

tad nav galviņu. Mēnešreizēs tomēr

nedrīkst stādīt, jo tad kāposti iz-

dzeltē.

L. konv. vārdnīca, 15508.

13646. Kāposti jāstāda tupus, lai

galviņas būtu zemas un resnas; var-

būt tāpēc arī stādītājas dobes galā

stipri piesit ar pakaļu, kad dobe jau

pilna.
L. konv. vārdnīca, 15508.
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13647. Kāpostus stādot vajaga
likt cepuri galvā, tad izaug tik lielas

kāpostu galvas kā cepures.

K. Corbiks, Līvbērze.

13648. Ziemeļu vēja nedrīkst kā-

postus stādīt, tad aug zili.

L. Strute, Šķibe.

13649. Kāpostus stādot, jāaplej
kā stādi, tā arī stādītāji, lai labi

aug.
L. Strute, Šķibe.

13650. Pirms kāpostus stāda, tad

papriekšu pirmā stūrī ierok nātres

un akmeni zemē un saka: „Jūs kā-

postu galvas, augait tik cietas kā

šis akmens, un jūs kukaiņi, ja jūs
ko gribat ēst, tad ēdiet šās nātres."

K. Šilings, 1832. g., Tirza.

13651. Kāpostus jeb citus dārz-

augus stādot, vagā ierok akmeni un

nātres, un saka šādus vārdus:

„Skaudējam akmens ko grauzt,

nātres acīs!"
L. Latkovskis, Varakļāni.

13652. Kad iedēstī kāpostus, tad

pie dārza jānoliek lieli akmeņi; tad

galviņas arī augs lielas kā akmeņi.

A. Aizsils, Lubāna.

13653. Kāpostus stādot, sieva ie-

stāda pašu pirmo saplūktu nātru

sauju kāpostu dobes galā; vīrs pa-

ceļ atnestu akmeni un uzkrauj sie-

vas iestādītām nātrēm tiešām virsu;

nu tik sāk abi savus kāpostus

stādīt.
Latv. Avīzes, 1858, 7.

13654. Kad kāpostus stāda, tad

grēdu galos jāliek akmeņi un sēr-

mūkšļu ziedi, tad augs kāposti lieli

un cieti kā akmeņi un balti ka tie

ziedi, ko pieliek klāt.

A. Aizsils, Kalsnava.

13655. Pirms kāpostu stādīšanas

jānoplūc sauja nātru un jānoliek

pirmās vagas galā. Uz nātrām jā-
uzliek akmens un jāsaka: „Tārpi
nātrās un kāpostgalviņas kā akme-

ņi!" Tad tārpi neēd kāpostus un

kāpostiem aug lielas un cietas

galviņas.
I. Kažoka, Lubāna.

13656. Kuopustus stuodūt, juo-

nūveļ nu vogas molas akmini, tad

kuopustu golvas augs cītas kai

slūta.
Jaunais Vords, 1932, V.

13657. Kad iet stādīt kāpostus,
tad vajaga paņemt vienu sauju nāt-

ru un vienu akmeni. Akmeni noliek,

lai kāpostiem aug tik cietas galvi-

ņas kā akmens, nātres stāda pret

tārpiem.
J. Atteka, Nīca.

13658. Kāpostus stādot, jāpaliek

vagas galā zem akmeņa nātras.

J. A. Jansons, Bīriņi.

13659. Lai tuorpi naāstu kuo-

pūstu un lai byutu cītas golvas, va-

jaga, stuodūt pyrmū vogu, vogas

golā īlikt akmini un zam tuo

ņuotru.

Tuorpi ess ņuotres un kuopustu

galviņas byus cītas kai akmins.

T. Beča, Preiļi.

13660. Ja dēstot kāpostus, tad

vagas (dobes) galā jānoliek nātru

šauja un uz tām liels akmens; tad

būs lielas un cietas kāpostu gal-

viņas.
I. Ozoliņa, Rīga.

13661. Kad kāpostus stāda, tad

pirmās vagas galā jāliek akmens

un zem akmeņa nātra, lai aug cie-

tas galviņas.
R. Grauduma, Lizums.
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13662. Kāpostus stādot, pa-

priekš jāiestāda nātru kušķis un

dārza malā jānoliek siets, virs tā

akmens, lai galviņas aug lielas

kā siets un cietas kā akmens.

E. Bērziņa, Mārsnēni.

13663. Kad kāpostus stāda, tad

noliek nātru slotu vagas galā un

uzliek virsū akmeni, lai galviņas
cietas aug un kāpostus tārpi ne-

noēd.

T. Rigerte, Brunava.

13664. Kāpostus stādot, jāpaliek
ežas galā tik liels akmens, cik lie-

las grib galvas. Pie akmeņa vēl

jāpieliek saplūktas nātres un sēr-

mūkļa zariņi, tad kāposti izaug
lieli un labi.

J. Rubenis, Ērgļi.

13665. Pēc kāpostu dēstīšanas

lecekles galā uzliek nātru piku un

nosloga ar akmini, tad nātras at-

tura kaitēkļus un akmins piedod

galviņām cietumu.
M. Navenickis, Zasa.

13666. Kad kāpostus stāda, tad

pirmās grēdas galā jānoliek ak-

mens un zem tā nātras, tad būšot

cietas galviņas un kāpuri neēdī-

šot.
J. Bitaks, Litene.

13667. Kad stāda kāpostus, va-

gā ieliek akmeni, tad kāposti būs

labi un cieti kā akmens.

J. Rupjais, Asūne.

13668. Kad kāposti sastādīti,

tad vagas galā jānoliek akmens, jo
tad kāpostu galviņas izaugs tik-

pat cietas kā akmens.

V. Slaidiņa, Drusti.

13669. Kāpostus dēstot vagas ga-

lā pie pirmā dēsta jānoliek akmens,

jo tad galviņas aug lielas un cietas

kā akmens.

A. Užane, Skujene.

13670. Ja stāda kāpostus, tad

akmeni vajag uzlikt uz dobes ga-

la, jo tad aug lielas galviņas.

K. Kristape, Olaine.

13671. Kāpostus stādot, pirmā

vagas galā vajag ielikt akmeni,

lai augtu cietas galviņas.
A. Kondrate, Lenči.

13672. Ja grib, lai kāpostu gal-

viņas augtu lielas un cietas, tad

vagas galā jānostata balts akmens

un pašām stādītājām jāaizsien
balti priekšauti.

O. Grenševica, Vietalva.

13673. Kāpostu stādītājām jā-
sien balti lakatiņi un jāliek bal-

ti priekšauti, tad kāposti augs

balti. .
A. Aizsils, Kalsnava.

13674. Kuopūstus dāstūt, kot-

ras grādas golā vajag uzbērt čupu

palnu un uz tuos uzlikt akmini,

— tad kuopūsti labi augs.

M. Apeļs, Stoļerova.

13675. Kāpostus stādot, pirmā

jāiestāda nātre, lai citi nevarētu

apskaust.
Z. Lancmanis, Jelgava.

13676. Kad kāpostus stāda, tad

pirmā vagas galā jāiestāda trīs

nātres un jāsaka: „Augat tārpiem

un kukaiņiem!" tad kukaiņi viņu

netērē.

V. Spandegs, Pociems.

13677. Kāpostus stādot, vajag
iestādīt pa starpām kādas kaņe-

pes, lai kāpostus neēstu kukaiņi.

A. Kondrāte, Veļķi.
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13678. Kad kāpostus stādot, tad

katrā dobes galā vajagot iestā-

dīt vienu kaņepi; tad neesot kā-

postiem tārpu.
J. Daizis, Nīca.

13679. Kāpostus vajaga stādīt

pa saulei un vakarā, tad viņi ātri

iet uz priekšu un ir brangi, bet ja
stāda pret sauli, tad viņi lāgā ne-

aug.
K. Bika, Gaujiena.

13680. Kāpostus stādot, pirmās
vagas galā jāliek velēna, tad gal-
viņas būs baltas un cietas.

A. Jugane, Beļava.

13681. Kāpostus stāda, tad

apakš pirmā kāposta ieliek vistas

pautus, jo tad augot labi kāposti
ar cietām galviņām.

A. Bīlenšteina rokraksts. K.

Boivics, 1862. g., Lubāna.

13682. Kad iestāda pirmo kā-

postu, tad tam tūlīt jāiesprauž dū-

cis vagas galā klāt, lai tārpi kā-

postu neēstu.

P. Zeltiņa, Ikšķile.

13683. Kad kāpostus stādot kā-

dam rāda ikuci, tad kāpostiem

galviņas plīst, ja dūri rāda, tad

kuiļi" kāpostiem apakšā metas.

K. Jansons, Pilda.

13684. Kad kāpostus stāda, tad

staigā ar miroņa kreklu ap kāpos-
tu dārzu, lai tārpi netērē kāpos-
tus.

P. 'Rīmanis, Kri mulda. A.

Bīlenšteina man.

13685. Ja kāpostus stādot ēd,
tad kāpostus ēdīs kukaiņi.

V. Johansone, Liepa.

13686. Ja kāds pārkāpj pār
kāpostu dobi, tad tur kāposti
vairs lāgā neaug.

L. konv. vārdnīca, 15530.

13687. Kāpostus stādot rume-

lējas, lai tie brangi augtu.
J. E., 1889, Valmiera.

13688. Ja kāpostus stādot le-

jas, tad kāposti aug balti.

V. Johansone, Liepa.

13689. Pēc kāpostu stādīšanas

jārumulējas, tad labi kāposti pa-

dodas.

A. Biša, Rencēni.

13690. Kāpostus ja apstāda, tad

jālejas ar ūdeni, lai mīksti kāposti
būtu.

K. Kristape, Olaine.

13691. Tikko piestādītam kā-

postu laukam jāskrej trīs reizes ar

degošu pagali apkārt, lai kāposti
labi aug un lai tos neēd tārpi.

K. Līdeka, Meirani.

13692. Kad kāpostiem tārpi uz-

metušies, tad kādam no mājas

ļaudīm plikam bez saules trīs reiz

jāapskrien ap kāpostu dārzu ar

miroņa drēbēm rokā, ar kurām

jāsit kāpostiem.
K. Jansons, Plāņi.

13693. Kad kāpostiem daudz

tārpu, tad sestdienas vakarā kuri-

na pirti viens no pērājiem, kurš

pasteidzies citiem pa priekšu, ne

vārda neteicis, paņem ķipī ūdeni

un lielu bērza slotu, tāpat kails

aizskrien uz kāpostu dārzu un sāk

tur ar ūdeni tos laistīt un ar slo-

tu pērt. Tad tārpi pazudīs.
L. Vīksne, Talsi.
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13694. Lai kāpostiem nemestos

spradži, tad pēc pirmās mazgāša-
nās pirtī, jāņem pirtsslota un ar

to kailam jāskrien ap kāpostu
lauku 3 reizes riņķī, pie kam ar

slotu uz kāpostiem jāslaka samaz-

gātais ūdens.

K. Krastiņš, Dzērbene.

13695. Lai kāpostiem neuzmes-

tos spradži, tad sestdien pirtī pe-

roties, jāieskrien kailam kāpostu
dārzā un ar slotu jānoper kā-

posti.
L. Kleinberga, Svēte.

13696. Kāposti javaga ar zirgu,
tad spradži neaiztiek.

K. Jansons, Plāņi.

13697. Kod saimineica stota

kuopūstus, un uz ituos saiminei-

cys kas nebejs dusmeigs un grib,
kab pi ituos saimineicvs naizaugtu

kuopūstus, vajag dusmeigam cyl-
vākam, kab saimineica naredzei-

tu, puorīt un paruodeit kikuži, bet

kab saimineica naredzeitu. Tod pēc
ituo pi saimineicys kuopūsti nu

reizis aug cīši labi, a pēcuok iz-

augs vīnūs kuprūs un pavysam

propuls, tai ka saimineica paliks

pavvsam bez kuopūstu.
V. Podis, Rēzekne.

13698. Ja grib, lai otram ne-

augtu kāposti, tad stādāmā laikā

jārāda caur sētu ķikudži.

K. Straubergs, Br. Zeme, 1934, 31. dcc.

13699. Sieviete mēnešu laikā

nevar iet kāpostu dārzā, tad kā-

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

matēs, Kraukļi.

13700. Lai sprādzes nenoēstu

kāpostus, tad tie jāapkaisa ar pel-

niem, kas sakrāti no pelnu dienas

līdz Lieldienām.

A. Zvejniece, Lubāna.

13701. Kāposti jāstāda pa di-

vi kopā; ja abi augs, tad mājās
būs kāzas, ja neaugs, tad bēres.

S. Skrastiņa, Vaive.

111. Tārpu vajāšana.

13702. Ja kāposti ir tārpu ap-
stāti, tad ceturtdienai izejot un

piektdienai nākot to nakti jāiet
šiem kāpostiem visapkārt un jā-
slauka tie ar peramo slotu, tad

tārpi izzudīs.

K. Šuberts, Bramberga.

13703. Kad kāpostiem dārzā

tārpi, tad jāiet uz pirti pērties un

jālūko vēl ar siltu pirtsslotu pērt

tārpus projām.

M. Valdmane, Zaļamuiža.

13704. Kad kāpostus ēd tārpi,
tad plikam jāizskrien no pirts un

ar pirts slotu tie jāapper.
Z. Pūtele, Sabile.

13705. Lai kāpostos nemestos

tārpi, tad tos apsprauž ar melnā

alkšņa zariem.

V. Pilipjonoks, Asūne.

13706. Kreisās kājas pastalā
salasa trīsdeviņus kāpurus, pastalu
velk otrādi uz krustceļu, aprok tur

un tad trīs reiz nospļaujas. Ja tā

dara, tad tārpi nemetas kāpostos.
L. konv. vārdnīca, 15508.

13707. Kad tārpi ēd kāpostus,
tad jāpārnes no kapiem zeme un

ar to jāapkaisa.
R. StraudoVskis, Lielplatone.

13708. Kāposti jāapslauka ar

mirušo drēbēm, lai tārpi no kāpos-
tiem aizbēgtu.

A. Mencis, Puikule.
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13709. Ja uz kāpostiem metas

tārpi, tad jāatnes no kapiem dzel-

tānās smiltis un ceturtdienas va-

karā pēc saules jāuzkaisa, tad tār-

pi pazudīs.
A. Broža, Naukšēni.

13710. Ja grib, lai vasarā kā-

puri neēd kāpostus, tad plikam vī-

ram ap divpadsmitiem jāpaņem

pelnu kulīte un nevienam nere-

dzot jāuzbārsta kāpostiem pelni.
T. Rigerte, Panemune.

13711. Kad tārpi ēd kāpostu la-

pas, tad vajaga apbērt ar pelniem
vai arī ar saslaucītiem pagalma
mēsliem.

St. Kokins, Egluna.

13712. Pavasarī vajagot apsla-
cīt jaunos kāpostu stādiņus ar ve-

co kāpostu zupu, tad kukaiņi ne-

ēdot.

A. Gulbe, Burtnieki.

13713. Tārpi bēg no kāpostu

dārza, ja kādu tārpu turpat pie

kājiņas pakar.
L. konv. vārdnīca, 15508.

13714. Ja kāpostos metas tārpi,
tad kociņos jāpakar olu čaumalas;

tad tārpi nozūd.

Z. Lāce, Veclaicene.

13715. Lai iznīcinātu kāpostu

tārpus, tad jāatnes no meža skud-

ras un jāpalaiž kāpostos; kad

skudras būs visus tārpus noēdu-

šas, tās aizies uz mežu.

E. Laime, Tirza.

13716. Lai tārpus aizdzītu no

kāpostiem, tad viens jem izkapti

un pļauj. Otrs prasa: „Ko tu

pļauj?" „Tārpiem galvas." „Pļauj,

pļauj, ka vari nopļaut!"
L. konv. vārdnīca, 15508.

13717. Kā varot kāpostiem ča-

varus iznīcināt. Reiz viena sieviete

paņēmusi kāpostu saknes un ie-

gājusi pirtī un krāsnī cepusi kā-

postu saknes. lenākusi otra sievie-

te un prasījusi: „Ko tu tur cep?"

Kāpostu cepēja atbildējusi: „Cepu
ko cepdama, cepu ko cepdamal"
Un tā viņa iznīcinājusi saviem kā-

postiem čavarus.

R. Lazdiņš, Ape.

v13718. Ja spradži ēd kāpostus,
tad vajaga sakapāt kalves un no-

bārstīt kāpostus; tad visi spradži

aizbēgs un atstās kāpostus mierā.

H. Skujiņš, Smiltene.

13719. Pie katra iestādīta kā-

posta vajaga piespraust vāvernāja

zariņu, jo tad kāpostus spradži ne-

noēd.

E. Jēpe, Palsmane.

13720. Kad spradži kāpostus

ēdot, tad ap kāpostu, nevienam

nezinot, jāapsienot sievieša mats,

tad spradži aizejot.

J. Skara, Jaunpiebalga.

13721. Spradžu dēļ kāpostus

vajaga nokaisīt ar sāli, tad arī no

spradžiem būs miers.

H. Skujiņš, Smiltene.

IV. Skābēšana.

13722. Kāposti janojem trīs

dienas pēc pilna mēneša.

S. Gūberts, 1688.

13723. Kāposti jāšķērē jaunā

mēnesī un kad cūkas nestaigā pa

lauku, lai ziemā kāposti nepūtu.

A. Šķērē, Skaistkalne.

13724. Kāpostus vajaga skabet

vecā mēnesī, tad tie mīksti vārās.

R. Gailīte, Rīga.
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13725. Kāposti dārzā jānogriež
vecā mēnesī un jāsagriež tanī pa-

šā mēnesī, jo tad kāposti vārās ļo-
ti mīksti.

E. Argals, Naukšēni.

13726. Kāpostus vajaga ieskā-

bēt ziemai vecā mēnesī, tad tie

ir mīksti; jaunā mēnesī ieskābēti

kāposti ir cieti, un tos nevar lā-

gā izvārīt.

A. Salmāns, Balvi.

13727. Ja kāpostus skābē jaunā

mēnesī, tad tie cieti, ja vecā —

mīksti.

A. Ruciņa, Rīga.

13728. Jaunā mēnesī skābēti

kāposti ir cieti, vecā mīksti.

E. Laime, Tirza.

13729. Kāposti jāskābē vecā

mēnesī, tad vārās mīksti; ja skābē

jaunā mēnesī, tad ilgāki uzglabā-

jas.
K. Biša, Vijciems.

13730. Kāposti jāliek skābēt

jaunā mēnesī, ja liek vecā mēne-

sī, tad ir ļuperīgi (mīksti).

H. Skujiņš, Aumeisteri.

13731. Kāposti jāliek baļļā

jaunā mēnesī, lai viņi būtu cieti

un par daudz neizmīkstu.

H. Skujiņš, Smiltene.

13732. Kāposti jāliek skābēt

jaunā mēnesī, lai viņi būtu cieti

un par daudz neizmīkstu.

E. Zommere, Rauna.

13733. Kāposti jāgrūž un jā-
liek kubulā jaunā mēnesī, tad cie-

ti pastāv.
E. Lācis, Tirza.

13734. Kāposti jāskābē vecā

mēnesī, tad viņi ilgi stāv un vasa-

rā viņos nemetas tārpi.
P. Zeltiņa, Ikšķile.

13735. Kāposti jāgrūž jaunā
mēnesī, tad viņi ir cietnēji, bet

vecā viņi izput.
J. Rubenis, Ērgļi.

13736. Lai uzglabātu kāpostus
līdz nākamai vasarai, tad liek ku-

bulā jaunā mēnesī.

E. Zirnītis, Lubāna.

13737. Lai būtu labi kāposti

ziemai, tad liek kubulā vecā mē-

nesī.

E. Zirnītis, Lubāna.

13738. Rudenī kāposti jāiegrūž

(jāsāk likt) kubulā, kad lopu nav

mājā, tad viņi ir garšīgi.
J. Rubenis, Ērgļi.

13739. Lai kāposti nebūtu rūg-
ti, tad tie jāskābē priekš govju dzī-

šanas mājā.
A. Ozoliņa, Lubāna.

13740. Kāposti nav jagruž eglī-
tes nedēļā, tad viņi ir rūgti un ne-

garšīgi.
J. Rubenis, Ērgļi.

13741. Kāposti nav jāliek ku-

bulā egles nedēļā, tad tie ir cieti.
A. Aizpurve, Lubāna.

13742. Kāposti jāgrūž skuju

nedēļā, tad esot labi un neesot

rūgti.
E. Līdeka, Lubāna.

13743. Ja kāpostus grūž skābē-

šanai Miķeļdienas nedēļā, tad tie

esot rūgti.
E. Zirnītis, Lubāna.

13744. Kāposti jāliek baļļā Mī-

kāļa nedēļā, tad viņi cieti pastā-
vot.

H. Skujiņš, Smiltene.
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13745. Kāposti jāliek baļļa Mi-

ķeļdienas nedēļā, tad viņi cieti.

R. Kalniņš, Lubāna.

13746. Kāpostus nedrīkst baļļā
likt Mīkāļa nedēļā, tad tie cieti

vārīt.

E. Jēpe, Palsmane.

13747. Kāpostus skābējot pir-
mie kāposti jāber uz ziemas pusi,
tad labi izdodas.

E. Vīksne, Vecpiebalga.

13748. Kāpostus kad berot ku-

bulā skābēt, tad jāberot pirmo
reiz uz ziemeļpusi, tad viņi nepa-

liekot nelabi.

E. Aizpurve, Lubāna.

13749. Kāposti nav jāliek skā-

bēt, kad žīdi sāk būdiņās sēdēt.

P. Š., Preiļi.

13750. Tai dienā, kurā pirmos
linus mērc (velk), nedrīkst kāpos-
tus ieraudzēt, tad tiem linu

smaka.

I. Indans, Gārsene.

13751. Kāpostus stampājot, ne-

drīkst pirst un pirkstus pie baļļas
malas tīrīt, lai kāposti neizmīkš.

K. Jansons, Plāņi.

13752. Kāpostus liekot muca,

stipri jāsmejas, tad labi rūgst.

A. Aizsils, Lubāna.

13753. Kāpostus muca berot

jāsmejas, lai tie labi rūgtu.

E. Līdeka, Lubāna.

13754. Kāpostus skābējot, va-

jaga pār mucu sabučoties, tad būs

saldi kāposti.
A. Šulcs, Krievijas pierobeža.

13755. Ja apses koka pagali ie-

liek skābu kāpostu mucā, tad kā-

posti nepel un arī nepaliek par
daudz skābi.

V. Pilipjonoks, Asūne.

13756. Kāpostus berot skābēja-
mā kubliņā, jāber pret ziemeļiem,
jo tad viņi izdodoties labāk.

L. Aizpurve, Lubāna.

13757. Kāposti jāliek mucā tā,

lai trauka beramais gals neatro-

das pret ziemeļiem, tad kāposti
esot cieti.

E. Līdeka, Lubāna.

13758. 21. septembrī ir kādas

mājas sila kalniņā Vidzemē kā-

postu audzējamais tirgus. Tur

saimnieks sakur uguni un tirdze-

nieki, kāpostiņus aizvezdami, pēc
sava ieraduma kādus no tiem no-

liek pie uguns un saimnieks tos

saņem.
Latv. ļaužu draugs, 1836, 71.

V. Ēšana

13759. Kad pirmo reiz ēd jau-

nus kāpostus, tad kādam ēdājam

jāsit pa pieri, lai kāpostiem izaug
cietas galviņas.

K. Jansons, Plāņi.

13760. Kas auksta laika kāpos-

tus ēd, tam kājas salst.

K. Jansons, Plāņi.

13761. Lai kāposti augtu vasa-

rā labi, tad tie jāvāra Marijas pa-

sludināšanas dienā.

E. Zirnītis, Lubāna.

13762. Ja ciemiņus pacienā ar

kāpostu zupu, tad tas nozīmē, ka

grib lai ciemiņi izklīst.

E. Miglava, Rīga.
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VI. Dažādi ticējumi.

13763. Lai augtu biezas un cie-

tas kāpostu galviņas, tad Māras

dienā jātin lieli dzijas kamoļi.
[Sal. Pavasara Māra.]

E. Aizpurve, Lubāna.

13764. Rudenī, kad sākot kult

labību ar spriguļiem, kāpostu gal-
viņas sākot sisties kopā un palie-
kot cietākas.

L. konv. vārdnīca, 15509.

13765. Pavasarī kāpostu lecek-

ļi jāapkaisot ar sāli, jo tad kāpos-
tiem salnas nekaitējot.

J. Putniņš, Bērzpils.

13766. Kāpostu dārzā jāved
mēsli rudeni vecā mēnesī, tad labi

padodas kāpostu raža.

L. Rudzīte, Vijciems.

13767. Ja kāpostiem tārpi no-

ēd lapas, tad ziemā mirst daudz

vecu cilvēku.

K. Jansons, Plāņi.

KĀPŠANA.

13768. Ja kādam auglējam, jau-
nam kustonim cilvēks pārkāpj

pār muguru, tad tas vairs neaug

lielāks.

K. Jansons, Plāņi.

13769. Ja sapnī kur uz augšu

kāpj, tad dzīvē uz augšu iet, ja uz

leju kāpj, tad iet uz leju. [Sal. kri-

šana.]
V. Spandegs, Pociems.

KĀRKLS.

13770. Ja pļavās grib kārklus

iznīcināt, tad tie jācērt vecā mēne-

sī, jo tad atvases neaug.

V. Miķelāns, Slate.

13771. Ja pavasarī saplaukst
daudz pūpolu kārkliem, tad gaidā-
ma laba miežu raža.

A. Bērziņa, Aloja.

KĀRPAS.

I. Karpu augšana.

13772. Ja negrib, lai mestos

kārpas, tad nevajag ēst sēklai no-

lemto labību.

J. Pamplis, Garoza.

13773. Kad izsētus zirņus ēd,

tad aug kārpas.
J. Steglavs, Jelgava.

13774. Karpas nedrīkst skaitīt,

jo tad tās vēl vairāk metas.

A. Užane, Skujene.

13775. Kam ir deviņas kārpas,
kuras viņš pats nevar redzēt, tas

ir laimīgs.
K. Jansons, Plāņi.

11. Kārpas nodzen ar

berzēšanu, slaucī-

šanu un mazgāšanu.

13776. Karpas jāberzē pie mū-

ra atrociņis, kad mācītājs kancelē.

K. Jansons, Plāņi.

13777. Kārpas var nodzīt, ja

mācītājam kancelē kāpjot, slimo

vietu parīvē gar solu.

K. Bruņinieks, Seme.

13778. Kārpas noiet, kad tās

berzē pie baznīcas durvju kliņķa
tai brīdī, kad mācītājs kāpj no

kanceles.

B. Daņilovs, Kacēni.

13779. Kārpas var nodzīt, ja

mācītājam baznīcā sprediķi sakot,

tās arvienu paberzē.
V. Saperovs, Vecpiebalga.
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13780. Kad mācītājs uzkāpj
kancelē, tad cilvēkam, kam ir

kārpas, vajaga tās apslapināt sie-

kalām, jo tad viņas noies.

J. Andriņš, Taurkalns.

13781. Kārpas vajaga paberzēt

gar baznīcas mūri (nevienam ne-

redzot), tad tās drīz vien noiet.

K. Atgāzis, Nītaure.

13782. Ja karpas grib nodzīt, tad

jāpaberzē pie baznīcas mūra.

H. Šiliņa, Dobele.

13783. Kārpas var nodzīt, kad

baznīcā sprediķa laikā tās arvien

paberzē.
K. Lielozols, Nīca.

13784. Ja grib kārpas nodzīt,

tad līdz ko ieiet baznīcā un nome-

tas ceļos, tad kārpas jārīvē pret

baznīcas grīdu, tad viņas noejot.
M. Rumpe, Tirza.

13785. Kārpas noiet, kad tas

paberzē baznīcā uz grīdas.
E. Laime, Tirza.

13786. Lai nodzītu kārpas, tad

tās jāpaberzē gar kādas sievietes

drēbēm baznīcā tajā laikā, kad

mācītājs teic svētīšanas vārdus.

A. Leimane, Mārsnēni.

13787. Lai nodzītu kārpas, tad

vajaga baznīcā, tiklīdz ko mācītājs

kāpj uz kanceles, kārpu pierīvēt

sev pie drēbēm.
A. Smilga, Rīga.

13788. Kārpas var nodzīt, ja

mācītājam sprediķojot, tas pa-

kašā.
A. Broža, Naukšēni.

13789. Karpas var nodzīt, ja
pa sprediķa laiku tās berzē.

J. A. Jansons, Rīga.

13790. Tā vieta, kur ir kārpas,
jāberzē baznīcā trīs reiz uz augšu
un trīs reiz uz zemi, tad kārpas
noiet.

F. Brīvzemnieks, 1881. VI. 196.

13791. Kārpas var iznīcināt,

kad, mācītājam baznīcā sprediķo-
jot, tās arvienu paberzē.

A. L.-Puškaitis.

13792. Lai nodzītu kārpas, tad

jāiet baznīcā un, kad mācītājs
skaita tēva reizi, kārpainā vieta

jāpierīvē pie sola. Šādā ceļā kār-

pas noies.
A. Zaķe, Tukums.

13793. Kārpas nodzen, ja kār-

paino vietu paberzē pret baznīcas

solu.
J. A. Jansons, Piņķi.

13794. Kārpas no rokām var

nodzīt, kad pa to laiku, kamēr

mācītājs kāpj no kanceles, tās pa-
berzē gar baznīcas krēslu.

R. Straudovskis, Lielplatone.

13795. Ja grib nodzīt kārpas,
tad vajaga tās rīvēt uz baznīcas

durvju kliņķa.
K. Corbiks, Līvbērze.

13796. Kārpas arī noiet, kad

tās berzē pie baznīcas durvju

kliņķa tai brīdī, kad mācītājs

kāpj no kanceles.

Alksnis-Zundulis, Naudīte.

13797. Karpas dievvārdu laika

pie baznīcas torņa jāberzē.

K. Jansons, Plāņi.
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13798. Ja kārpas grib nodzīt, tad

jāaiziet kapsētā un pie 3 krustiem

3 reizes jāpaberzē kārpas, tad tās

drīzumā noies.

A. Mūrniece, Cēsis.

13799. Lai nodzītu kārpas, tās

jāpaberzē pie kapu krusta, baznī-

cas sienas vai vārtu vārstuļiem.
K. Corbiks, Valgunde.

13800. Kārpas izzūdot, berzējot
rokas kapos pie krustiem, vai arī

baznīcā gar sola malām, tēvareizi

skaitot.

K. Briežkalns, Dole.

13801. Lai nodzītu kārpas, tad

tās jāpaberzē pie kapsētas vār-

tiem, caur kuriem nes miroņus.
A. Leimane, Mārsnēni.

13802. Kārpas jāberzē tai vietā,

kur cūka berzējusies, vislabāk tas

jādara mēneša gaismā. Sievietei

palīdz cūka, vīrietim kuilis.

F. Brīvzemnieks, 1881. VI, 196.

13803. Kad cūka berzējas pie sē-

tas, tad cilvēkam, kam ir kārpas,

vajaga rokas paberzēt tajā pašā
vietā, tad kārpas noies.

A. Bulēne, Turaida.

13804. Kārpas var nodzīt, ja pa-

rīvē viņas tur, kur cūka berzēju-
sies.

J. A. Jansons, Salaca.

13805. Uz rokas uzmetušās kār-

pas jāsaberzē pret to vietu, kur cū-

ka nupat kā berzējusies, un kār-

pas noies.

J. A. Jansons, Piņķi.

13806. Ja kārpas grib izdzīt, tad

tās jāpaberzē tur, kur cūka berzē-

jusies.
H. Šiliņa, Dobele.

13806a. Lai nodzītu kārpas, tās

jāberzē pret tādu priekšmetu, gar

kuru ir berzējušās cūkas.

A. Leimane, Mārsnēni.

13807. Kārpas jāberzē gar to

vietu, kur cūka berzusies, tad vi-

ņas nozūd.

L. Kleinberga, Svēte.

13808. Kārpas berzē mēneša

gaismā pie akmeņa, pie kura kād-

reiz cūkas berzējušās.

K. Jansons, Plāņi. J. Rubenis, Ērgļi.

13809. Lai nodzītu kārpas, tad

kārpas jāpaberzē pie cūku aizgal-
das.

E. Poriete, Lubāna.

13810. Lai nodzītu karpas, tad

jāparīvē kārpa pie cūkas aizgalda.
A. Smilga, Rīga.

13811. Lai nodzītu no rokām

kārpas, tad tās vajagot berzēt gar

cūkas būdu.

H. Lindberga, Veselauska.

13812. Karpas, nevienam nezi-

not, cūkas migā jāberzē.
K. Jansons, Plāņi.

13813. Karpas jāpaberzē tur, kur

cūka vārtījusies, tad tās noiet.

E. Laime, Tirza.

13814. Ja grib nodzīt kārpas,
tad vajag nakti iziet ārā, skatīties

mēnesī un berzēt kārpu ar smil-

tīm, kuras pēc tam vajag pārmest

pār kreiso plecu.
L. Rone, Ikšķile.

13815. Lai nodzītu kārpas, va-

jagot tās berzēt gar to vietu, kur

mēness spīd virsū.

H. Lindberga, Veselauska.

13816. Karpas noiet, ja gavēnī
tās berzē pie pakša, kam ir 7 zari.

K. Jansons, Plāņi.
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13817. Lai kārpas noietu, tad

tās, nevienam neredzot, jāpaberzē

pie žīda jeb nabaga nūjas.

P. Zeltiņa, Ikšķile.

13818. Zīdam neredzot, jāpaņem

viņa kūja, jāpaberzē ar to kārpas,
un tad tāpat slepeni kūja atkal

jānoliek vecā vietā, tad kārpas no-

iet.

A. Salmans, Balvi.

13819. Ja ir kaut kur kārpa uz

rokas, tad ņem kapara naudu, ap-

rīvē ar to kārpu un iet pa ceļu,
kur nāk krustceļš, met pār mugu-

ru un, neatskatīdamies atpakaļ,

aiziet, tad kārpa pēc laiciņa pazu-

dīs.

E. Barbaka, Rīga.

13820. Ja ir kārpas, tad viņas

jāsaberž ar naudas gabalu, kuru

pēc tam vaig nolikt tādā vietā, kur

to var drīzi atrast. Ja viņu atrod,

tad kārpas pazūd un pielips atra-

dējam.
M. Macpane, Alsunga.

13821. Saplīsuši trauki jāap-
velk 3 reizes ap kārpu un jāpār-
sviež pār kreiso plecu.

V. Amoliņa, Vecpiebalga.

13822. Ar zeme dabūtu vāģu ta-

pu kārpas jāberzē, tad tās izzūd.

K. Jansons, Plāņi.

13823. Kārpas jāspaida ar pirts

ceru akminu pret sauli, un ak-

mins jānoliek kā bijis.
K. Jansons, Plāņi.

13824. Lai nodzītu kārpas, tās

katru vakaru jaunā pilnā mēnesī

jānorīvējot ar miroņa kaulu.

E. Aizpurve, Lubāna.

13825. Ja iet pa ceļu un atrod

kādu kustoņa kaulu, tad jāparīvē
pie kārpām un uz krustceļa jāno-
met, atpakaļ neskatoties.

A. Auziņa, Jaunrauna.

13826. Ja atrod kaut kur tīrumā

kādu kaulu, tad vajag šo kaulu

pacelt un apvilkt trīs reizes ap

kārpām un nolikt tāpat kā bija.
Tad kārpas noiet.

L. Dragune, Meirani.

13827. Kas grib kārpas nodzīt,

tam jāiet uz kapiem un tur tās jā-
berzē ar miroņa kaulu. Atpakaļ

ejot, nav jāatskatās.
A. L.-Puškaitis.

13828. Ja grib kārpas nodzīt, tad

jāiet uz kapsētu. Ar miroņkaulu

jāsaberzē vainīgās vietas. Kauls

jāmet pār kreiso plecu un jāiet

mājā neatskatoties.

M. Poriete, Grostona.

13829. Lai kārpas nodzītu, tad

vainīgo vietu vajag apglaudīt ar

miroņa roku.
J. Pamplis, Garoza.

13830. Ņem vecu kaulu jeb val-

ga galu, paberzē kārpas un tad no-

met zemē; tad kārpas noiet.

F. Brīvzemnieks, 1881. VI, 196.

13831. Jāatrod laukā kāds mai-

tas kauls, ar to jāapbada (jāap-

velk) kārpas un tad jānoliek tai

pašā vietā atpakaļ, tad tās izzūd.

J. Apsalons, Sērpils.

13832. Kārpas var nodzīt, ja pa-

ņem kādu vecu kaulu, ieberzē

kārpas un tad neskatoties par gal-
vu pārmet kaulu vecā vietā.

V. Holcmane, Vandzene.
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13833. Lai nodzītu kārpas, tad

ar mežā atrastu maitas kaulu jā-

paberzē kārpas; pēc tam kauls jā-
atliek atpakaļ tai pašā vietā.

E. Poriete, Lubāna.

13834. Lai nodzītu kārpas, tad

jāņem zemē pastāvējis kauls un ar

to pusi, kura stāvējusi uz zemes,

kārpas jāsarīvē; tad kauls jāno-
liek atpakaļ tāpat, kā līdz tam stā-

vējis.
E. Laime, Tirza.

J 13835. Ja kādam ir kārpas, tad

tās var nodzīt tā: jāatrod maitas

kauls un ar to jānorīvē kārpas.
Pēc tam kauls jānoliek atpakaļ

tā, kā tas iepriekš stāvējis. Pro-

jām ejot nedrīkst atpakaļ skatī-

ties. Ja tā izdara, tad kārpas no-

iet.

A. Balodis, Sesava.

13836. Ja grib nodzīt kārpas, tad

jāuzmeklē kāds maitas kauls, ar

šo kaulu jāaprīvē kārpas un kauls

jāatstāj tai pašā vietā.

O. Darbiņš, Birži.

13837. Kārpas jāapspaida ar

maitas žokļa kaulu, kurš pēc tam

jānoliek turpat, kur bijis.

K. Jansons, Plāņi.

13838. Kārpas var nodzīt, kad

tās berzē ar maitas kaulu, bet

kauls jāatliek atpakaļ gluži tā, kā

tas pirmāk bijis un, projām ejot,
nav jāskatās atpakaļ.

Alksnis-Zundulis, Naudīte.

13839. Lai nodzītu kārpas, tās

jāsaberzē ar vecu kaulu, ko atrod

tīrumā, mežā vai uz ceļa. Kauls

pēc tam jānoliek taisni tāpat, kā

bijis.
A. Leimane, Mārsnēni.

13840. Kārpas var nodzīt šādi:

vecā mēnesī jāsarīvē tās ar mai-

tas kaulu. Kauls jāatliek, kur bi-

jis. Promejot nedrīkst atpakaļ ska-

tīties.

J. A. Jansons, Nītaure.

13841. Kārpas var nodzīt ar mai-

tas kaulu, ar kuru sarīvē kārpas:
pēc tam kaulu noliek agrākā vietā

un stāvoklī, bet aizejot nedrīkst

atpakaļ skatīties.

V. Amoliņa, Vecpiebalga.

13842. Karpas var nodzīt, ap-

beržot tās ar maitas kaulu.

P. Zeltiņa, Ikšķile.

13843. Kad karpas apberž ar su-

ņa galvas kausu, tad tās noiet.

J. Steglavs, Jelgava.

13844. Ja kārpas grib izdzīt, tad

ņem vecu kaulu, ar to berzē kār-

pas un trīsreiz tēvreizi noskaita.

Kaulu atliek atpakaļ vecajā vietā.

Projām ejot nav brīv atpakaļ ska-

tīties.

H. Šiliņa, Dobele.

13845. Karpas nodzen, ja apriebj
ar veciem kauliem un tos nomet.

A. Rudīte, Rīga.

13846. Lai nodzītu kārpas, tad

viņas jāsarīvē ar satrūdējušu kau-

lu, kurš pēc tam jānoliek agrākajā
stāvoklī.

J. Zanders, Zaļenieki.

13847. Ja kārpas uzmetušās, tad

ar atrastu vēžu kaulu jāapgriež

kārpai trīs reizes riņķī un kauls

jānoliek vecā vietā.

E. Lacis, Tirza.

13848. Kārpas noiet, ja tās sa-

rīvē namā ap kāsīti, kurā pods

pakārts.
E. Laime, Tirza.
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13849. Karpas jārīvē pret katla

stīpu, tad noiet.

A. Oše, Lubāna.

13850. Lai kārpas nodzītu, tad

vajadzīgs vecā mēnesī saberzt ar

bērza lapām un tās aprakt zemē.

A. Savītis, Lubāna.

13851. Nogriež siļķei galvu, sa-

brucina kārpas un iemet akā, tad

kārpas drīzā laikā noies. Var arī

galvu aprakt ziemeļu pusē, tad arī

viņas noiet.

J. Jaunzemis, Nīca.

13852. Paņem kādu gabaliņu sa-

kaltuša māla, saberž kārpu tā, ka

asinis neuznāk un neievaino vese-

lo ādu. Pēc tam māla gabaliņu ie-

sviež cūkas zveņģī, lai citi cilvēki

nepaņem, tad kārpas drīzā laikā

noies.
J. Jaunzemis, Nīca.

13853. Paņem vilnas dzivi, sasien

mazgu un sabrucina kārpas. Pēc

tam dzivi noliek pirtī uz grīdas,
lai sapūst. Kad dzivs būs sapuvu-

si, tad kārpas arī būs izsīkušas.

J. Jaunzemis, Nīca.

13854. Ja ir kārpas, tad jāņem

veca linu dzija (lai ātrāk satrūd)

un jāsasien tik mezglu, cik ir kār-

pu. Pēc tam dzija jāizmet ara.

Kad dzija būs satrūdējusi, tad arī

kārpas nozudīs.

M. Macpane, Alsunga.

13855. Paņem kādu gabaliņu
vilnas lupatas, sabrucina karpas

un aprok apakš zemes. Tad drīzā

laikā kārpas noies.

J. Jaunzemis, Nīca.

13856. Paņem kādu auklu, sa-

liec mazgu, uzliek uz kārpas un sa-

velk. Pēc tam mazgu noņem no

kārpas un noliek uz krusta ceļa,
lai kāds cits paņem. Tad pašam
kārpas noies un citam tās uzies.

J. Jaunzemis, Nīca.

13857. Kārpas nodzen, apspaidot
tās ar smiltīm, kas sējamā laikā

zirgiem pie kājām pielipušas.
K. Jansons, Plāņi.

13858. Ja kārpas grib izdzīt, tad

jāieberzē ar zemes kumšķi, kurš

no zirga kājas nokritis, un jāat-
liek tajā pašā vietā, tad kārpas

pazūd.
H. Šiliņa, Dobele.

13859. Lai kārpas nodzītu, tad

kārpas jāsaberž ar sniegu, kas sa-

spiedies zirga nagā un vēlāk iz-

kritis.

A. Bērziņa, Aloja.

13860. Lai nodzītu kārpas, tad

no zemes jāpaņem saujā smiltis,

jāapspaida kārpas un pār kreiso

plecu jāmet pret sauli. Tas jāat-
kārto trīs reizes.

V. Johansone, Liepa.

13861. Vecā mēnesī piektā vaka-

rā jāberž kārpas ar smiltīm sakot:

„Iznīksti kā vecs mēnesis!" To var

darīt arī bez smiltīm, tomēr it kā

beržot.

F. Brīvzemnieks, 1881. VI, 196.

13862. Lai nodzītu kārpas, tad

vajaga vecā mēnesī, piektdienas

vakarā, paņemt no mēneša apspī-

dētas smiltis un ar tām kārpas sa-

rīvēt.

A. Smilga, Rīga.

13863. Jāņem kociņš jeb cita kā-

da lieta, jāpaberzē kāda kārpa un

kociņš atkal jānoliek vecā vietā.

F. Brīvzemnieks, 1881. VI, 195.
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13864. Lai nodzītu kārpas, tad

jānostājas ar seju pret ziemeļiem,

jāpaņem kāds priekšmets no ze-

mes un kārpa trīs reizes jāapspai-
da, pēc tam šis priekšmets ar labo

roku pār kreiso plecu jāaizmet.
Tas jāatkārto trīs reizes.

V. Johansone, Jaunpiebalga.

13865. Kārpu vajaga krietni sa-

spaidīt saules aptumšošanas brī-

dī, tad tā izzūd.

K. Bika, Gaujiena.

13866. Ja grib kārpu nodzīt, tad

vajaga ar kniepi iedurt un šo knie-

pi ielikt konvertā un nomest uz

■ceļa; kas paceļ, tam šī kārpa pie-

līp.
R. Svekre, Valka.

13867. Kārpas apspaida ar cū-

Icas sirds galiņu pret sauli skato-

ties, kurš tad, nevienam nezinot,

jāiebāž kādā ēkas šķirbā, lai tas

tur iznīkst.

K. Jansons, Plāņi.

13868. Kārpas jānoberzē ar cū-

lcas ādu, kura pēc tam jāiebāž sē-

tas mietu starpā.
K. Jansons, Plāņi.

13869. Kārpas jāberzē ar svili-

nātas cūkas ādu, pēc kam tā trīs

reiz jāapspļauda un jāiebāž sētā,

no kurienes uz māju nākot ne-

drīkst atpakaļ skatīties.

K. Jansons, Plāņi.

13870. Kārpas varot nodzīt, kad

tās ar siltām cāļa zarnām labi

krietni noberzējot vai ar dūju asi-

nīm nomazgājot.
J. Kriķis, Starti.

13871. Karpas jānoslauka ar

vistas desām, tad tās iznīkst.

K. Jansons, Plāņi.

13872. Ja grib kārpas nodzīt,
tad viņas jāapspaida ar vistas iek-

šām, un tās jāaprok, lai suņi ne-

dabū.

M. Liniņa, Valka.

13873. Lai nodzītu kārpas, tad

jāņem gabaliņš svaigas nesālītas

cūkas gaļas, jānorīvē ar to kārpas
un jānoslēpj ārā zem kāda akme-

ņa, lai neviens neredzētu. Ja kāds

to redz, tad kārpas nenoiet, bet ja
neredz, tad noiet.

K. Vieglais, Krape.

13874. Kārpas var nodzīt arī šā-

di: jāņem gabaliņš nupat kā kau-

tas cūkas gaļas, jāpaberzē ar to

kārpas un jāaprok mitrā vietā.

Kad gaļa būs sapuvusi, — kārpas
— nogājušas.

J. A. Jansons.

13875. Lai kārpas nodzītu, tad

pazagšus jānogriež cūkas gaļas

gabaliņš, un ar to kārpas jānosmē-
rē; pēc tam gaļas gabaliņš iero-

kams durvju priekšā.

A. Bērziņa, Aloja.

13876. Kad kārpas grib nodzīt,

tad jāpaņem gabaliņš gaļas, trīs

reizes jāpārvelk par kārpām un

tad kaut kur jāierok zemē. Kad

gaļa sapūs, tad arī kārpas iznīks.

A. Mūrniece, Cēsis.

13877. Lai nodzītu kārpas, jā-

ņem svaiga gaļa, jāaprīvē tās, tad

jāaprok zemē, kur lietus līst vir-

sū, lai tā ātrāk sapūtu. Kad gaļa
būs sapuvusi, arī kārpas noies.

E. Krēģere, Vandzene.

13878. Karpu sarīvē ar jelu ga-

ļu un to iesviež atmuguriski lās-

tegā.

V. Amoliņa, Vecpiebalga.
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13879. Ja ir kārpas, tās jārīvē
ar to gaļas gabalu, kas izgriezts
cūkai no tās vietas, kur kaujot
durts; pēc tam gaļa jāiemet aiz-

galdā, tad kārpas nozūd.

A. Oše, Lubāna.

13880. Nogriež mazu gaļas ga-

balu, apsmērē kārpas un pasien

jumta pažobelē, lai gaļa no lietus

sapūst, tad drīzā laikā kārpas no-

ies.

J. Jaunzemis, Nīca.

13881. Ja cilvēkam ir kārpas ro-

kās, tad vajag viņas apsmērēt ar

gaļas kumosu un parakt to pa-

slieksnē: tad kārpas satrūd kā ga-

K. Steinbergs, Skrunda.

13882. Lai nodzītu kārpas, tad

tās jāapspaida ar gaļas gabaliņu,

un gaļas gabaliņš, atpakaļ neska-

toties, jāiemet palāvē (pirtī).
A. Leimane, Mārsnēni.

13883. Lai nodzītu kārpas, tad

tās jāapspaida ar gaļas gabaliņu

un tas jāpaliek paslieksnē. Viss

jādara tā, ka citi nezina.

A. Leimane, Mārsnēni.

13884. Kārpas var nodzīt, slepe-
ni paņemot no poda kārpas lielu-

mā gaļas gabaliņu, apvilkt 3 rei-

zes ap kārpu un nolikt zem jumta

lāsēm.
J. Jakans, Laši.

13885. Kārpas var nodzīt, ja no-

zog gabaliņu speķa, ar kuru trīs

reizes apvelk ap kārpu, tad speķis

jāaprok zem lietus lāsēm un pro-

jām nākot atpakaļ nedrīkst skatī-

ties.
E. Bukava, Rīga.

13886. Lai nodzītu kārpas, tad

jānozog miesniekam svaiga cūkas

gaļa. Ar nozagto gaļu kārpas trīs

vakarus no vietas sarīvē. Piekt-

vakarā, saulei noejot, gaļa jāmet

pār kreiso plecu projām.
J. Zanders, Zaļenieki.

13887. Ja kārpas ir, tad jāno-

zog gabaliņš svaigas jēlas gaļas,
jāsarīvē ar to kārpa un gaļa jāpa-
rok zem sliekšņa. Kad gaļa sapūs,
tad arī kārpas būs nozudušas.

L. Valkire, Tašpadure.

13888. Kārpas var nodzīt, ja no-

zog mājās žāvētu cūkas gaļu, ap-

rīvē kārpu un aprok bedrītē, ku-

ru izgrauzis ūdens, no jumta pilot.
L. Bērziņa, Rīga.

13889. Kad kārpas ir uz rokām,

tad vajaga nozagt speķi, sarīvēt

kārpas ar speķi un to speķi parakt

pažobelē, kur lietus lāses pil vir-

sū. Kad speķis sapūstot, tad kār-

pas nozūdot.
K. Lielozols, Nīca.

13890. Ja grib kārpas nodzīt, tad

jānozog šķēle gaļas, jāapsmērē ar

to kārpas un gaļa jāatdod suņam.
A. Oše, Lubāna.

13891. Kārpas jāizbaksta ar

pirts slotas zariņu, kurš jāiebāž

pēc tam atpakaļ slotā.

K. Jansons, Plāņi.

13892. Vecā mēnesī apdedzina

slotas žagaru un izbaksta ar to

kārpām galus, lai tās noiet.

K. Jansons, Plāņi.

13893. Kārpas var nodzīt ar

krāsns slaukāmo slotu sabadot.

J. Vilnītis, Jumurda.
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13894. Caur krāsns slaukāmo

slotu 3 reizas jālej ūdens cauri; ar

to ūdeni aplej kārpas.

V. Amoliņa, Vecpiebalga.

13895. Kam ir daudz kārpu, tam

jāizslauka krāsns ar slotu, un tad

tā slota jānomazgā. Ja tai ūdenī

mazgājas, tad kārpas noiet.

F. Brīvzemnieks, 1881. VI, 195.

13896. Lai kārpas nodzītu, jāiz-
iet pusnaktī vienam laukā un jā-
sarīvē ar ķieģeli, tad tās noies.

E. Vīksne, Vecpiebalga.

13897. Oša kociņš jāpārnes ač-

gārni no meža mājā, galotne jāap-
dedzina un ar to jāizbaksta kār-

pas.
K. Miļnus, Žeime.

13898. Kārpas apspaida ar ne-

vārītiem zirņiem, kurus tad nevie-

nam nezinot noliek jumta palāšu
vietās apakš akmeņiem.

K. Jansons, Plāņi.

13899. Kārpa noiet, ja to sabada

ar rijas sienā atrastu miezi, kurš

jāatliek atkal atpakaļ.
J. Rubenis, Ērgļi.

13900. Kārpas var nodzīt, ja tās

saberzē ar mieža graudu, kurš iz-

vilkts rijā no kādas spraugas un

turpat atkal jāatliek.

V. Rūnika, Skujene.

13901. Dzirnavu akmeņa cauru-

mā jāuzmeklē iekrituši labības

graudi un ar tiem jābaksta kār-

pas, tad tās noiet.

F. Brīvzemnieks, 1881. VI, 196.

13902. Ņem miežu graudu, bak-

sta ar to kārpas un tad graudu ie-

rok stallī zirga mēslos apakš siles.

Kad grauds sapūst, tad kārpas pa-
zūd.

F. Brīvzemnieks, 1881. VI, 196.

13903. Kārpas var nodzīt, kad

tās apdursta ar mieža graudiem
un tos sestdien uzmet uz pirts
krāsns.

Etn. 1891. g. I, 160.

13904. Ja rokām ir kārpas, tad

vecā mēnesī vajaga saberzēt tās ar

miežu graudu un aprakt to karstos

pelnos.
I. Upenieks, Skrunda.

13905. Kārpas jāizbaksta ar ru-

dzu graudiem, kas rijas sienā

šķirbā iebiruši, kur tie atkal jāat-
liek.

K. Jansons, Plāņi.

13906. Kārpas noiet, ja tās galus

apspaida ar rijas sienā uzmeklētu

rudzu graudu, kas tad atkal jāno-
liek, kur bijis; projām ejot ne-

drīkst skatīties atpakaļ.

K. Jansons, Plāņi.

13907. Ņem zirni un dilstošā

mēnesī apvelk ar to ap visām kār-

pām runājot: „Lai visas kārpas
tāpat dilst kā spožais mēnesis!"

Tad zirnis jādod kādam lopam
apēst.

F. Brīvzemnieks, 1881. VI, 196.

13908. Piektdienas vakarā sarī-

vē kārpas ar zirni un tas jāiemet
akā, pēc tam jāiet projām un ne-

drīkst atpakaļ skatīties

V. Amoliņa, Vecpiebalga.

13909. Ja grib nodzīt kārpu, tad

ar zirni jāapruļā kārpa un zirnis

jāiemet akā, bet tā, lai neviens

neredz.

L. Reiteris, Lubāna.

13910. Piektdienas rītā kārpas

jāapraiba ar trim baltiem zirņiem,
ar katru deviņas reizes, un tie jā-
iesviež akā. Kārpas apraiba arī

ar vienu baltu zirni, kuru tad ie-

sviež akā.

K. Miļnus, Žeime.
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13911. Kārpas noiet, ja tās ap-

spaida ar div žagariņiem, kas uz

ceļa nejauši krustis sakrituši, trīs

reiz nospļaujas, pārmet žagariņus

par kreiso plecu un neskatās at-

pakaļ.
K. Jansons, Plāņi.

13912. Ja grib nodzīt kārpas,
tad vajaga nozagt citai sievai trau-

ku lupatu, noslaucīt ar to rokas

un atlikt atpakaļ tanī pašā vietā.

Kas šo lupatu pirmais paņem, tam

kārpas pielīp.
K. Corbiks, Līvbērze.

13913. Lai nodzītu kārpas, tad

tās jānoslauka ar rīku lupatu, un

šī lupata jānoliek turpat, kur bi-

jusi.
R. Vucene, Lubāna.

13914. Kārpas zagšis jāberzē ar

otras mājas trauku mazgājamo

vīšķi.
K. Jansons, Plāņi.

13915. Lai nodzītu kārpas, tad

tās jāsarīvē ar nozagtu ķēķa lupa-

tu. Šī lupata pēc tam jāaprok zem

lāstekas.
L. Reiteris, Lubāna.

13916. Lai nodzītu kārpas, tad

jānozog kaimiņos trauku lupata,

jāsarīvē ar to kārpas, un tad tā

jāparok zem lāstekas.

A. Zālīte, Bērzpils.

13917. Lai kārpas noietu, tadar

otras mājas ķēka lupatu vajaga
citiem neredzot rokas noslaucīt.

Kas to lupatu pirmais paņem, tas

dabūs nogājušās kārpas.

P. Zvirgzdiņš, Mārciena.

13918. Lai kārpas iznīktu, tad

nevienam neredzot ar svešu trau-

ku mazgājamo lupatu jānoberzē

kārpas un lupata jāatliek tanī pat
vietā, kur tā ņemta; tas jāatkārto
trīs reizes.

J. Putns, Trapene.

13919. Jāiet svešā ķēķī, jāņem
trauku mazgājamais vīšķis un jā-
ierīvē kārpas, pēc kam nepamanī-
tam jāiziet. Nav brīv nevienam

stāstīt, kamēr kārpas noiet.

A. Bruvele un A. Suse, Ape.

13920. Kārpas nodzen arī šādi:

Pilnā mēnesī jāņem trauku lupata,
pašam jāskatās mēnesī, ar lupatu
jāberzē kārpas, bet par kārpu dzī-

šanu domāt tad nav brīv.

J. A. Jansons.

13921. Karpas var nodzīt sarīvē-

jot tās ar karstu pavārnīcu.

J. Zanders, Zaļenieki.

13922. Kārpa noejot, ja pavār-

nīcas galu sakarsējot un tad trīs

vakarus no vietas kārpu dedzina.

A. Strode, Rudzēti.

13923. Kārpas trīs reiz ar sāls

graudu jāapspaida, kurš pēc tam

trīs reiz jāapspļauda un jāiemet

•ugunī.
K. Jansons, Plāņi.

13924. Lai nodzītu no rokām

kārpas, tad jāpaņem sauja sāls un

jāierīvē kārpas; pēc tam jāmet
sāls ugunī un jāskrien pa durvīm

ārā, lai nedzirdētu sāls sprakstē-
šanu.

A. Preise, Džūkste.

13925. Ja grib kārpu nodzīt, tad

tā jāierīvē ar sāli. Sāls jāiemet

ugunī un jābēg projām, lai nedzir-

dētu sāli sprikšam. Ja tā izdara,

tad kārpa noiet.

O. Grenševica, Vietalva.
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13926. Lai nodzītu kārpas, tad tās

jāapberzē ar sālsgraudiņu un tas

atmuguriski, atpakaļ neatskatoties,

jāiemet ugunī.

A. Leimane, Mārsnēni.

13927. Lai nodzītu kārpas, tad

jāiemet karstā krāsnī sāls un jā-
aiziet projām tā, ka lai nedzirdētu

sāls degšanu.
L. Aizpurve, Lubāna.

13928. Kam ir kārpas, tam katru

piektdienas rītu ar izkapts strīķi

jāberž kārpas. Tā jādara tik ilgi,
kamēr kārpas noiet.

A. Smagars, Ludza.

13929. Ja kārpas grib nodzīt,

tad jārīvē ar izkapts strīķi vakarā

bez saules.

A. Oše, Lubāna.

13930. Kad redz divus uz viena

zirga jājam, tad jāberzē kārpainās
rokas viena iekš otras un jāteic:

„Divi jāj, visas līdz!".

K. Miļnus, Zeime.

13931. Kārpas var nodzīt, ja tai

brīdī, kad zibenis met, tās kaut

kur paberzē.
A. Salmans, Balvi.

13932. Kārpas var nodzīt, ja ejot

uz ateju trīs vakarus no vietas tās

knibina.

J. Zanders, Zaļenieki.

13933. Vecā mēnesī priekš un

pēc saules kārpas jāberzē ar krī-

tu, tad viņas izzūd.

F. Brīvzemnieks, 1881. VI, 196.

13934. Lai kārpas noietu, vecā

mēnesī bez saules tās vairāk reižu

jāizskaita, tad tās izzūdot.

L. Kluce, Jaungulbene.

13935. Ja kārpas ir uz rokām,

tad vecā mēnesī jāsaka: „Lai kār-

pa izzūd kā vecs mēnesis!"

A. Auziņa, Jaunrauna.

13936. Kārpas var nodzīt, ja tās

mazgā ceturtdienas vakarā, vecā

mēnesī.

M. Driņķe, Ranka.

13937. Kārpas noiet, kad tas

vairāk reizes saberzē ar krītu.

Etn. 1891. g. I, 160. Ip.

13938. Kārpas var iznīcināt, ja
ceturtdienas vakarā tās paberzē
ar krītu.

E. Bukava, Rīga.

13939. Ja grib nodzīt kārpas, tad

ceturtdienā ap saules rietu, jāpa-

ņem saujā sāls un jāsarīvē visas

kārpas. Šo sāli vajag iesviest ugu-

nī, lai sadeg. Sviežot jāsaka šādi

vārdi: „Līdz ar sāli, lai sadeg arī

manas kārpas!" Pats darītājs ne-

drīkst dzirdēt sāli degam.
L. Neimane, Ikšķile.

13940. Karpas no rokam nodzen,

rokas ar krītu berzējot.
K. Biša, Rencēni.

13941. Karpas jāberzē ar sau-

sām ziepēm, tad viņas noiet.

K. Bika, Gaujiena.

13942. Karpas iznīkst, kad tam

uzliek ausu sviedrus.

Etn. 1891. g. I, 160.

13943. Izņem no auss sviedrus,

apsmērē kārpas vairāk reizes pa

vaļas brīžiem, tad kārpas noies.

J. Jaunzemis, Nīca.
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13944. Kam ir kārpas, tam jāce-

ļas no rīta par visiem agrāk un jā-

paspļauj siekalas uz kārpām. Tā

jādara tik ilgi, kamēr kārpas noiet.

A. Smagars, Ludza.

13945. Kārpas jāsasmērē ar vie-

nu gadu vecas baltas ķēves svied-

riem, pēc kam tās jo drīzi noiet.

E. Krēģere, Vandzene.

13946. Karpas var nodzīt, maz-

gājot ar suņa mīzaliem.

J. Vilnītis, Jumurda.

13947. Karpas jāapvelk trīs reiz

ar maizi un tā jādod sunim apēst.

L. Kleinberga, Svēte.

13948. Kad maizi tā izcepot, ka

neviens cilvēks neredzot, tad cepē-

jam kārpas noejot.
V. Strautiņš, Taurupe, arī Zelgauska.

13949. Govīm kārpas nodzena-

mas, ja tās iesmērē ar abrā atli-

kušo mīklu.
L. Bičole, Zaļenieki.

13950. Kārpas noiet, ja tās no-

mazgā tai ūdenī, kurā ir mērcēta

maizes krāsns slota.

K. Jansons, Plāņi.

13951. Kārpas jāmazgā tajā ūde-

nī, kurā ir skalota krāsns slaukā-

mā slota, tad noiet.

A. Oše, Lubāna.

13952. Kārpas var iznīcināt, ja

vecā mēnesī, ceturtdienas vakara,

nomazgā rokas tādā ūdenī, kurā

vārīti kartupeļi, un pulksten 12

nakti šo ūdeni izlej uz krustce-

ļiem, pie tam atpakaļ nākot nav

brīv atskatīties.
E. Bukava, Rīga.

13953. Ja kārpas ir, tad viņas

jānomazgā ūdenī, kurā mazgātas
rokas pēc maizes mīcīšanas, to

ūdeni ieliet irdenā zemē, kur viņš

tūliņ iesūcas iekšā, tad uzliek uz

tās vietas divkrāsainu dziju, uz

dzijas akmentiņu un saka: „Lai

kārpas pazūd tāpat, kā visi šie,
kas te guļ", un kārpas nozūd.

K. Corbiks, Nīgranda.

13954. Lai kārpas nodzītu, tad

vajaga kārpu apsmērēt ar tādu

ūdeni, kas sakrājies uz akmeņa.

M. Klēbacha, Sātiņi.

13955. Ja par nakti piesien pie

kārpas maizes iejavu jeb mīklu,

tad tas ir derīgs līdzeklis pret kār-

pām.
K. Miļnus, Zeime.

13956. Kārpas jāmazgā pirmā

pērkona ūdenī, kas nolijis akmi-

nā; projām ejot neskatās atpakaļ.
K. Jansons, Plāņi.

13957. Lai kārpas noietu, tās

jāsamazgā pērkona lietus ūdenī,

kurš ir sakrājies uz akmeņiem.
E. Laime, Tirza.

13958. Lai nodzītu kārpas, tās

jāmazgā lietus ūdenī, kas sakrā-

jies uz akmeņa.

A. Leimane, Mārsnēni.

13959. Kuorbas ir juomozgoj ar

vudini, kurs ir pilējis uz akmiņa.
Tad viņas izgaist.

T. Beča, Preiļi.

13960. Kārpas noiet, ja samazgā
ūdenī, kas sakrājies virs govu kre-

ņas.
E. Jēpe, Palsmane.

13961. Kārpas jāmazgā vecā mē-

nesī bez saules tādā aukstā ūdenī,

kurš burbuļus met.

K. Jansons, Plāņi.
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13962. Kārpas jāslapina ar vār-

tu pilieniem, jeb ar putām, kas ce-

ļas, svaigu gaļu vārot.

K. Miļnus, Zeime.

13963. Kārpa noiet, ja to apsmē-
rē ar putām, kas nāk no degoša
bērza jeb apses malkas gala, bet

ne alkšņa.
Z. Lancmanis, Lejasciems.

13964. Jāsmērē kārpas ar apses
malkas putām, kuras tiek izdzītas

pa koka galu, kad malkas gabals
ir krāsnī ielikts.

K. Bika, Gaujiena.

13965. Kārpas var nodzīt, ja tās

sasmērē ar koka sulu, kas iztek,

kokus dedzinot.
J. Banazis, Nīca.

13966. Kad kārpu aptraipa ar

ūdens pilēm, kas pēc lietus uz

vārtiem atrodamas, tad tā noiet.

Etn. 1891. g. I, 160.

13967. Karpas noiet, ja tas ap-

traipa ar loga sviedriem.

F. Brīvzemnieks, 1881. VI, 196.

13968. Kad karpu apsmērē ar

logu rūšu sviedriem, tad tā pazūd.

Etn. 1891. g. I, 16a

13969. Kārpas noiet, ja mēneša

pakrēslī nostājas palāsēs, lai arī

lietus nelīst, un trīs reiz pa me-

liem mazgā rokas mēneša gaismā.

K. Jansons, Plāņi.

13970. Kad pilns mēnesis, tad

kārpas jāmazgā piektdienas vaka-

rā ar mēneša gaismu.
K. Miļnus, Zeime.

13971. Kad pilns gaišs mēnesis

spīd, tad pašā pusnaktī ej ārā un,

skatīdamies uz mēnesi, uzliec ma-

las pirkstu uz kārpu un saki: ~Ko

es redzu, tas lai pastāv, ko es ne-

redzu, tas lai iznīkst!" Par kārpu
krustu mezdams saki: „Dievs Tēvs,

Dievs Dēls v. t. t." Katru nakti šie

vārdi trīs reiz no vietas jāskaita,
un tā jādara trīs naktis no vietas.

F. Brīvzemnieks, 1881. VI, 139.

13972. Lai nodzītu kārpas, tad

kad jaunu mēnesi pirmo reizi ie-

raugot, jāsakot: ~Ko es redzu, tas

lai aug, ko es taustu (ar rokām ap-

lūkot), tas lai dilst."

E. Aizpurve, Lubāna.

13973. Vakarā kad ir uzlēcis

mēnesis, jāskatās mēnesī un jāber-
zē kārpa, pie kam vēl jāsaka:

„Tas, ko es redzu, lai spīd, tas, ko

es trinu, lai nīkst!" Tā skaita de-

viņas reizes.

J. Jansons, Rīga.

13974. Lai nodzītu kārpas, tad

jāskatās augošā mēnesī, jāpakasa

kārpa un jāsaka: „Lai tas iznīkst,

ko es kasu, lai tas pieaug, ko es

skatu." Tas jāatkārto trīs reizes.

V. Johansone, Jaunpiebalga.

13975. Lai nodzītu kārpas, jā-

nostājas aiz istabas stūra, jāskatās
uz mēnesi, jāspaida kārpas un jā-
teic: „Mēnesi, mēnesi, paņem ma-

nas kārpas!" Tas jāatkārto trīs

reizes.
A. Leimane, Mārsnēni.

13976. Ja kārpas ir, tad ja ie-

rauga pirmo reizi jaunu mēnesi,

tad jāskatās mēnesī, jāvelk trīs rei-

zes ar pirkstu ap kārpu un jāsaka:

„Ko taustu, tas lai dilst, ko redzu,

tas lai aug." Un kārpas tūlīt noiet.

L. Dragune, Meirani.
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13977. Ja kārpu grib nodzīt,

tad vecā mēnesī, pēc saules rieta,

jāņem kārpa ar pirkstiem un jā-
sviež it kā projām, sakot vārdus:

„Mēness, ēd nost, mēness, ēd

nost!" Kārpa pēc laika noies.

J. A. Jansons.

13978. Kārpas var nodzīt tā:

vietā, kuru apspīd dilstošs mēness,

jāpaberzē kārpaino vietu. Kārpas,

tāpat kā mēness, dils un izzudīs.

J. A. Jansons, Piņķi.

13979. Ja ir kārpas, tad vajaga
skatīties dilstošā mēnesī un berzēt

deviņas reizes rokas, tad kārpas
izzūd.

K. Briežkalns, Dole.

13980. Kārpas vajaga graizīt dil-

stošā mēnesī, ne augošā.
A. Mednis, Rīga.

13981. Ja grib, lai noiet kārpas,

tad vajag krustu iegriezt karpas;

tad tās noies.
E. Abuce, Ķoņi.

13982. Kārpas vecā mēnesī ar

susekli mēnešgaismā jāsukā.

K. Jansons, Plāņi.

111. Kārpu dziedēšana

ar zal c m.

13983. Kārpes var nodzīt, kad

pārgriež sīpolu, saberzē ar to kār-

pes, saliek atkal kopā, iesviež de-

gošā krāsnī un skatās kamēr viņš

J. Apsalons, Sērpils.

13984. Ja kārpu sarīvē ar izcep-

tu sīpolu un pēc tam to aprok, tad

kārpa nozūd.
V. Amoliņa, Olaine.

13985. Kārpas var nodzīt, kad

kartupeli pārgriež, ar to kārpas
noberž un kartupeli tad ierok ze-

mē. Tiklīdz kā kartupelis sāks

pūt, noies arī kārpas.

Alksnis-Zundulis, Naudīte.

13986. Vajaga vecā laikā paņemt
slepeni kartupeli, ka neviens ne-

redz, var arī ņemt ābolu, vai citu

ko. Nozagtais auglis jāpārgriež

uz pusēm, abas pārgrieztās puses

jāsarīvē kopā un pēc tam jāberzē

pret sauli ar kartupeli kārpa. Pēc

tam kartupelis jāsaliek kopā, kā

tas bijis, var saspraust arī ar koci-

ņu, un jāpaliek zem akmeņa, vai

citur kur, lai tas sapūst.

J. Zemīte, Ventspils.

13987. Ja kārpa uzmetusies uz

rokas, tad vajaga ņemt kartupeli,

pārgriezt to, apsmērēt ar to kār-

pu, tad salikt tās daļas kopā un

aizsviest kartupeli; projām ejot ne-

drīkst skatīties atpakaļ, tad kār-

pas noiet.
K. Corbiks, Jelgava.

13988. Veca mēneša dienā ņem

zaļu kartupeli un ierīvē kārpas,

pēc kāda laika viņas nozudīs.

A. Brūvele un A. Suse, Ape.

13989. Kārpas jāapspaida ar zag-

tu ābolu, kas priekš apspaidīša-

nas jāpārgriež pušu un pēc tam

jānorok zemē. Pašam jāskrien
skriešus projām bez atpakaļskatī-
šanās.

K. Jansons, Plāņi.

13990. Ja grib nodzīt kārpas,
tad jāpārgriež ābols uz pusēm un

jāsarīvē kārpas. Viena ābola puse

jāaizsviež, bet otra puse jāaprok

krustceļā. Kad ābols būs sapuvis,
tad kārpas noies.

L. Neimane, Salaspils.
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13991. Ja ābolu vai zirni pār-

griež uz pusēm, saberzē ar tām

kārpas, un tad to ābolu vai zirni

aprok, tad kārpas noiet.

K. Lielozols, Nīca.

13992. Jāsarīvējot kārpas ar

ābolu sulu, bet tikai tad, kad ne-

viens neredzot. Ābols jāsaliekot

tāpat, kā bijis un jāaprokot zem

ābeles. Kad ābols sapūstot, tad

kārpas noejot.
K. Streidiņš, Veļķi.

13993. Ja vairāk kārpas, tad

ņem negatavu ābolu un noberzē

kārpas, tad tās noiet.

A. Strode, Rudzēti.

13994. Kārpas var nodzīt, ja vi-

ņas paberzē ar pušpārgrieztu ābo-

lu un tad to iesviež palāsēs.
A. Broža, Naukšēni.

13995. Cik kārpu, tik zīmīšu va-

jaga iegriezt ābolā un viņu iedot

kādam kustonim, lai apēd. Pēc

tam visas kārpas nozudīs.

M. Šķipsna, Gulbene.

13996. Karpas var iznīdēt, ja pa-
berzē tās ar zaļa ābola sulu.

J. Zvaigzne, Rēzekne.

13997. Kārpas var iznīcināt, ja
tās saberzē ar ābolu un to aprok
zemē. Kad ābols būs sapuvis, tad

kārpas noies.
E. Bukava, Rīga.

13998. Kārpas noiet, ja pārgriež
ābola sasu (budzi), noberzē ar to

kārpas, saliek abas puses atkal

kopā un aprok jumta lāsēs.

J. Jaunsudrabiņš, Nereta.

13999. Uz kārpas vajaga uz-

spiest uguns puķes sulu, tad tā

noiet.

L. Ozole, Sērpils.

14000. Lai nodzītu kārpas, tad

viņas jāsarīvē ar ugunspuķēm.
Projām ejot nedrīkst skatīties at-

pakaļ, tad zāles nelīdz.

J. Zanders, Zaļenieki.

14001. Kārpas var nodzīt, ja tās

vairāk reizes aptraipa ar kārpu

zāļu [struteņu?] sulu, kas ir līdzī-

ga pienenēm.
A. Vaskis, Tukums.

14002. Karpas apsmērē ar cūk-

pieņu (taraxacum officinale) sulu.

K. Miļnus, Zeime.

14003. Kārpas noiet, ja tās ap-

traipa ar cūkpieņu (Leontodon ta-

raxacum) sulu.

Etn. 1891. g. I, 160.

14004. Kārpas noiet, kad vecā

mēnesī sarīvē tās ar zaļām lapām
un lapas aprok zemē.

M. Ozole, Rīga.

14005. Lai kārpas nodzītu, tad

vajadzīgs tās vecā mēnesī satrīt ar

bērza lapām un tās aprakt zemē,

tad kārpas drīzi izputot.

A. Pliens, Meirani.

14006. Ja ir kārpa uz rokas, tad

savāra tēju no visvisādām zālēm

un puķēm un trīs vakarus no vie-

tas piecpadsmit minūtes tura ro-

ku tik karstā tējā, cik tik vien

var, tad kārpa pazudīs.

E. Barbaka, Rīga.

14007. Lai nodzītu kārpas, tad

rītos, kamēr vēl nav runāts, tās

jāapsmērē ar siekalām.

A. Pelēcis, Jaunpiebalga.

14008. Karpas noiet, ja tas ap-

smērē ar suņa mīzaliem.

J. Jirgensons, Šķibe.
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14009. Kārpas jāsmērē ar dzir-

navu vilbomja degumiem (veciem

smēriem), tad tās noiet.

K. Jansons, Plāņi.

IV. Karpas nodzen ar

siešanu.

14010. Kad kārpai pacieti apsien
zirga ašķi, tad par kādu laiku tā

atkrīt.

Etn. 1891. g. 1, 160.

14011. Kārpas noiet, ja vienu no

tām apsien ar zirga astes ašķi,
kamēr tā noriešas.

K. Jansons, Plāņi.

14012. Jāapsien kārpa ar zirga

astru, īpaši lopiem, tad kārpa no-

riet.

K. Bika, Gaujiena.

14013. Kārpas var nodzīt, ja ap-

sien zirga astes saru, un to cilpiņu
iemet kūtī.

A. Broža, Naukšēni.

14014. Ja ap karpu apsien matu,

tad tā ar laiku noriet.
P. Š., Rauna.

14015. Kārpas jānosien ar astru

trejdeviņiem mezgliem, tad tas jā-

parok zem kūts sliekšņa.
L. Kleinberga, Svēte.

14016. Kārpas var nodzīt, ja ap

katru kārpu apsien cūkas saru un

valkā tik ilgi, kamēr viņa nokrīt.

K. Corbiks, Nīgranda.

14017. Ja apsienot ar nebalinā-

tu dziju ap katru kārpu trīs mez-

glus un paliekot to dziju zem

sliekšņa, tad kārpas noejot.

H. Lindberga, Veselauska.

14018. Ņem kaņepāju dziju un

liec krustīm uz kārpu. Sien trīs

mazglus, teikdams šādus vārdusj
„Iznīksti, kārpa, ka pirts gars, ka

rīta rasa!" To dziju izņem caur

durvīm trīs reizes pāri par augšas
eņģi, un kad tā dzija izņemta, tad

jāiemet ugunī.

Kungs, Ezere. F. Brīvzem-

nieks, 1881. VI, 188.

14019. Kārpas aptin ar cāļa de-

sām un atrociņis tās pārmet pār
kreiso plecu.

K. Jansons, Plāņi.

14020. Ja kārpas grib nodzīt,
tad ap tām jāapsien sarkani dzī-

pari un pēc kāda laika tie jāno-
sviež krustceļos, ka neviens ne-

redz un pie tam trīs reizes jāno-

spļaujas.
H. Jankovska, Rīga.

14021. Kārpas noiet, ja tām uz-

met no zilas vilnas dzijas cilpu,
un tad šo dziju aprok. Kad dzija
būs sapuvusi, tad arī kārpas būs

nogājušas.
A. Tidriķe, Pabažu jūrmala.

14022. Ja grib kārpu nodzīt, tad

vajaga apsiet riņķī kārpai zīda

diegu ar 9 mezgliem.
R. Svekre, Valka.

14023. Ja kārpas uz rokas, tad

jāapsien mazais pirkstiņš ar sar-

kanu diegu; pēc kāda laika kār-

pas pazudīs.
V. Rimpele, Saldus.

V. Karpas nodzen, viņu
skaitu atzīmējot.

14024. Kārpas no rokām un ci-

tām miesas daļām varot nodzīt šā:

Ar vienu griezienu jānogriež sēr-

mūkša nūjiņa, viņā jāiegriež tik

daudz robiņu, cik kārpu. Nūjiņa

jānomet uz krustceļiem. Kas mi-

nēto nūjiņu pacels, tam uzaugot

tikpat kārpu, cik nūjiņas nolicē-

jam. Pirmām kārpas nozūdot.

Taulas Kalendārs, 1925.
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14025. Jānolauž pīlādža zariņš,

jānes tas, turot pirkstgalos tā, lai

galotnīte karājas uz leju. Zariņā

jāiegriež tik daudz robiņu, cik ir

kārpu, un tad zariņš jānomet uz

krustceļa.
L. Bičole, Zaļenieki.

14026. Ja uz rokām ir kārpas,
tad lai tās nodzītu — jārīkojas šā:

Ar vienu griezienu jānogriež sēr-

mūkšļa nūjiņa, uz tās jāuzgriež tik

daudz robiņu, cik kārpu, un ar

kārpām jāierīvē. Pēc tam nūjiņa
jānomet uz krustceļiem. Kas to

pacels, tam kārpas pielips, bet nū-

jiņas taisītājam viņas noies.

J. Austrums, Krape.

14027. Uz kociņa jāuzgriež tik

daudz krustiņu, cik kārpu, un ko-

ciņš jānosviež uz krustceļa. Kas

kociņu pacels, tam kārpas pielips.

Kociņu var iemest arī degošā mai-

zes krāsnī, kad neviens neredz.

F. Brīvzemnieks, 1881. VI, 195.

14028. Ja uz rokām ir kārpas,
tad tās jāizskaita ar vienu elpas
vilcienu. Tad tāpat ar vienu elpas
vilcienu jāuzgriež uz sērmūkšļa

kociņa trīsreiz vairāk krustiņu
kā kārpu. Tad kociņš jānosviež
un jāskrien prom, atpakaļ neska-

toties. Ja kociņu nedabū redzēt,

tad kārpas noiet.
F. Brīvzemnieks, 1881. VI, 195.

14029. Lai kārpas noietu, jāie-

griež sērmuškas rīkstītē tik robi-

ņu, cik kārpu, un tad jānomet uz

ceļa. Tas, kas paņems rīkstīti, pa-

ņems arī kārpas.
L. Kluce, Jaungulbene.

14030. Kārpas var nodzīt, apspai-
dot tās ar robainu kociņu. Katru

kārpu apspaida ar savu robiņu,
pēc tam kociņu aprok palāsēs.
(Vieta, kur ūdens tek no jumta.)

K. Atgāzis, Nītaure.

14031. Kārpas var nodzīt, ja
malkas gabalā iegriež tik daudz

strīpu, cik ir kārpu, un to nomet

tādā vietā, kur citi to uzjem un

sadedzina.

M. Driņķe, Ranka.

14032. Ja kārpas grib nodzīt,
tad viņu skaitli vajaga uzgriezt uz

nomizota koka, kas jāiemet upē
jeb jānoliek uz krustuceļa, bet pa-
šam jāskrien projām un nav jā-
skatās atpakaļ.

K. Jansons, Plāņi.

14033. Lai nodzītu kārpas, jāie-

griež kociņā tik krustiņu, cik

daudz ir kārpu, un kociņš jāie-

sprauž krustceļos. Atpakaļ ejot

nav brīv skatīties.

A. Leimane, Mārsnēni.

14034. Ja grib kārpas nodzīt,

tad paņem pīlāga kociņu, un cik

kārpu, tik ripiņas iegriež. Kociņu
aiznes un nomet uz ceļa. Ja ga-

rāmgājējs to paņem, tad kārpas
pāriet viņam un griezējam noiet.

A. Mūrniece, Cēsis.

14035. Ja kārpas grib nodzīt,

tad pīlāga kociņā jāiegriež tik ro-

biņu, cik kārpu, un kociņš jāsa-
dedzina.

A. Mūrniece, Cēsis.

14036. Ja uz rokām uzmetas kār-

pas, tad jāiegriež uz kociņa tik ro-

biņu, cik pavisam ir kārpu. Ko-

ciņš jānoliek uz krustceļiem. Ja

kāds gāja un kociņu pacēla, tad

tam uzauga tik kārpu, cik bija uz

kociņa robiņu. Bet ja viņš, pacē-

lis kociņu, tūliņ apspļāva un no-

meta zemē, tad kārpas viņam ne-

pielipa.
A. Aizsils, Lubāna.
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14037. Ja kāds grib nodzīt kār-

pas, tad jāizgriež uz nūjas tik ro-

biņu, cik ir kārpu, un jāuzliek nū-

jiņa uz krustceļiem (krustcelēm).
A. Korne, Meirani.

14038. Lai nodzītu kārpas, tad

liepas zariņā jāiegriež tik krusti-

ņu, cik kārpu, un pēc saules rieta

jāpaliek zem akmeņa, kas gadās

ceļā. Līdzko zariņš būs sapuvis,

kārpas būs nogājušas.
L. Reiteris, Lubāna.

14039. Kārpas varot nodzīt, kad

uz sērmūkša kociņa uzgriežot tik-

daudz robu, cik kārpu, un tad ko-

ciņu iesviežot ugunī.

R. Bērziņš, Annenieki.

14040. Uz sērmūkša kociņa jā-

uzgriež tik daudz robu, cik kārpu,
koks jānomet uz krustceļa; kurš

koku pacelšot, tam kārpas pielip-
šot.

J. Avots, Sece.

14041. Ja grib nodzīt kārpas, tad

vajaga paņemt kociņu un uz viņa

uzgriezt tik daudz robiņu, cik

kārpu; pārsviest kociņu pār ple-

cu un neskatīties atpakaļ.

K. Corbiks, Līvbērze.

14042. Ja uz sejas ir kārpas, tad

tās apspaida ar sevišķi izmeklētu

kociņu un tad iegriež kociņā tik

daudz robiņus, cik daudz kārpas,

un tad iemet kociņu upē, lai ūdens

aiznes kārpas, tāpat kā kociņu.
Ja tā izdarot, tad drīzumā karpas

nozūdot.
P. Eglīte, Priekuļi.

14043. Lai tiktu vaļā no kar-

pām, tad vajaga kādā kociņa ie-

griezt tik robiņu, cik karpu, šo

kociņu ielikt žīda vezuma, karpas

pazudīs — tās aizvedīs.

K. Zilbers, Meņģele.

14044. Ja daudz kārpu un tās

grib nodzīt, tad kādā kociņā jāie-
griež tik daudz robu, cik kārpu.
Kociņš jānomet uz krustceļa.
Kurš kociņu pacels, tam pielips
kārpas un pirmajam tās noies.

K. Corbiks, Jelgava.

14045. Ja kārpas grib nodzīt,
tad jāiegriež kociņā tik daudz zīm-

ju, cik kārpu, un tad jānomet ze-

mē; kurš pirmais pacels šādu ko-

ciņu, tam pielips griezēja kārpas.
P. Zeltiņa, Ikšķile.

14046. Kārpas no rokām un ci-

tām miesas daļām varot šā nodzīt.

Ar vienu griezienu jānogriež sēr-

mūkšļa kūjiņa un jāiegriež viņā
tik daudz robiņu, cik kārpu. Kū-

jiņa jānomet uz krustceļiem. Kas

minēto kūjiņu pacels, tam uzaug

tikpat kārpu, cik kūjiņas nolicē-

jam. Pirmām kārpas nozūdot.

H. Skujiņš, Smiltene.

14047. Ar vienu paņēmienu jā-

nogriež pirksta resnumā sērmūk-

ša zars. Uz viņa iegriež tik punk-
tu, cik tev kārpu. Kociņu nomet

uz krustceļiem. Kas šo nūjiņu pa-

ņems, tam pielips visas tavas kār-

pas.
A. Bruvele un A. Suse, Ape.

14048. Lai nodzītu kārpas, tad

gana rīkstes kātā jāiegriež tik

daudz robiņu, cik kārpu. Šo rīksti

jānoliek uz krustceļa, ja kāds to

paņems — kārpas piemetīsies tam.

A. Tidriķe, Pabažu jūrmala.

14049. Kārpas var nodzīt, ja uz

sērmūkša sprunguliņa uzgriež tik

daudz krustu, cik kārpu, un šo

sprunguliņu ieliek žīdam vezumā.

V. Hazena, Nītaure.
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14050. Lai nodzītu kārpas, tad

jāaiziet pie sērmukšas koka un jā-
nogriež jauns zariņš. Pēc tam jā-
izskaita, cik pavisam kārpu. Tik-

pat daudz krustiņu jāiegriež sēr-

mukšas zarā. Tad ar krustiņiem
jāierīvē kārpas, kamēr tās paliek
baltas, un pēc tam sērmukšas zars

jāaizsviež pār plecu. Atpakaļ ska-

tīties nedrīkst.

A Viklante, Vecpiebalga.

14051. Ja kārpas ir, tad jāpaņem

kociņš un nazis, jāaiziet pie dīķa
un jānostājas ar muguru pret
to. Tad jāsaliek rokas uz mugu-

ras un jāiegriež kociņā tik daudz

robiņu, cik kārpu. Tad iemet viņu
ūdenī un atpakaļ neskatīdamies

iet uz māju.
K. Kēze, Priekuļi.

14052. Uz kociņa jāiegriež tik

daudz robu, cik kārpu, un kociņš

jāierok kurmja bedaklā. Kad ko-

ciņš sapūs, tad kārpas noies.

F. Brīvzemnieks, 1881. VI, 195.

14053. Ja grib, lai iznīkst kār-

pas, tad koka skaliņā jāiegriež tik

daudz robu, cik ir kārpu, un pēc
tam kociņu aprakt trūdošā zemē.

Kad kociņš sapūs, — kārpas no-

zudīs.

E. Kampare, Skrunda.

14054. Cik kārpu, tik krustiņu

jāiegriež skaistā kociņā un jānoliek
uz krustceļa. Kas kociņu pacels,
tam kārpas pielips.

V. Amoliņa, Vecpiebalga.

14055. Ja kārpas grib izdzīt, tad

paņem trīs kociņus un katrā ie-

griež tik daudz robiņu, cik kārpu.
Kociņus noliek uz krustceļiem.
Tas, kurš iet pāri, tam kārpas pie-
līp, bet pašam pazūd.

H. Šiliņa, Dobele.

14056. Var pajemt vēziņu un sa-

grīzt tymā tik rūbiņu, cik ir kuor-

bu, un tū kur nūsvīst. Kas pajems
tū vēziņu, uz tū puorīs vysas kuor-

bas. Var ari sasit dīdzenā vai būr-

dītē un tū pat darīt.

T. Beča, Preiļi.

14057. Lai nodzītu kārpas, jā-
izskaita cik to ir, jāiegriež sausā

kociņā tikdaudz robiņu, cik kār-

pu, un tad kociņš jāiemet mitrā

vietā. Līdz ko kociņš būs sapuvis,
tā arī kārpas nozudīs.

A. Smilga, Rīga.

14058. Lai kārpas no miesas no-

dzītu, jāiegriež kārpu daudzums

sērmokša zarā un tas jāiemet lopu
kūtī. '

M. Vētra, Tirza.

14059. Kārpas var nodzīt tā:

jāņem tikpat daudz sprunguliņu,
cik kārpu ir, jāaizbāž sprunguli-

ņi aiz jostas un jāļauj nemanot

tiem izkrist.

J. A. Jansons, Piņķi.

14060. Kārpas nodzen, ja iegriež
sērmūkša nūjiņā 3 krustus un

pusnaktī to nomet krustcelēs. Kas

nūjiņu pacels — tam kārpas

pāries.
A. Rudīte, Jaunpiebalga.

14061. Kārpas varot nodzīt šā:

uz sērmūkšļa kociņa jāuzgriežot

deviņreiz deviņi krustiņi. Kociņš

jānometot uz krustceļiem. Kurš

kociņu paceļot, tam visas kārpas

pārejot.
H. Skujiņš, Smiltene.

14062. Ja kādam esot kārpas ro-

kā, tad jāiegriež deviņi krustiņi

kociņā un šis kociņš jānoliek uz

krustceļiem. Kas uzcelšot to koci-

ņu, tam palikšot tās kārpas. Pēc
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tam pats par sevi saprotams, ka

tikmēr kārpas neizzudīšot, kamēr

kociņš nebūšot uzcelts.

A. Skuja, Mālupe.

14063. Ja kādam ir kārpa, tad

lai to nodzītu, vajag ņemt kociņu
un iebāzt zemē; līdz ko kociņš
satrūdēs, kārpa nozudīs.

Teic. 73 g. veca A. Rozen-

tale, Jaunauce.

14064. Ja grib nodzīt kārpas,
tad jāpaņem kāda rīkste un jāsa-

griež uz tās tik daudz robu, cik ir

kārpu. Šī rīkste pēc tam jāaiznes
uz krustcelēm un jānomet. Bet

kad nāk uz māju, tad nevajaga
skatīties atpakaļ, jo tad kārpas
nenoies.

R. Vucene, Lubāna.

14065. Ja ir kārpas, tad jāpa-

ņem vārnas spalva un jāsabada,
tad jāapvelk apkārt riņķītis kār-

pai un beidzot jāpārvelk krusts

pāri. Pēc tam vārnas spalva jāno-
liek tādā pat stāvoklī, kādā viņa ir

bijusi. Ja spalvai kāds pārkāpj

pāri, tad tam pielīp kārpas.
M. Macpāne, Alsunga.

14066. Ja iegriežot spalvā, kokā

vai zīmulī tik zīmītes, cik kārpu,

un nometot uz krustceļa, tad vi-

sas kārpas uzmetīšoties tam, kas

pacelšot spalvu, koku vai zīmuli.

H. Lindberga, Veselauska.

14067. Ja grib kārpas nodzīt, tad

paņem zilo sukura papīru un cik

kārpu, tik, ar sarkanu diegu, krus-

tu iešuj. Pēc tam papīru nomet uz

ceļa, un kas tad to paņems, tam

kārpas uzmetīsies un mētējam

noies.
A. Mūrniece, Cēsis.

14068. Ja grib nodzīt kārpas, tad

jāuzvelk uz kāda papīrīša tik

daudz strīpu, cik ir kārpu, un pa-

pīrītis tad jānoliek kādā pažobe-
lē, lai sapūst. Kad papīrītis būs

sapuvis, kārpas izbeigsies.
V. Holcmane, Vandzene.

14069. Aukliņā jāiesien tik

daudz mezglu, cik kārpu, runājot:
„Kā šo mezglu sasienu, tā lai kār-

pu nosienu." Aukliņa jāaiznes uz

mežu un jāpiesien pie koka. Pēc

nedēļas nebūs vairs nevienas kār-

pas.
F. Brīvzemnieks, 1881. VI, 195.

14070. Kārpas var nodzīt, ja

ņem melnu diegu un sasien trijde-
viņos mezglos, un kad brauc bēru

gājiens, tad diegu met zirgam zem

kājām, bet pašam neskatīties.

E. Auziņa, Liepa.

14071. Kārpas nodzenot, ja die-

gam sasienot tik daudz mazgu, cik

pavisam uz miesas kārpu, un to

diegu ierokot zemē. Kad diegs sa-

pūšot, tad arī kārpas būšot nozu-

dušas.
V. Strautiņš, Taurupe, arī

Zelgauska.

14072. Ja grib kārpas nodzīt,

tad dilstoša mēneša naktī jāiesien
melnā diedziņā tik daudz mezglu,
cik kārpu, jāpaliek zem akmeņa

un bez atpakaļskatīšanās jāiet

projām. Līdz ko diedziņš sāks trū-

dēt, tā kārpas dilt, kamēr beidzot

nozūd.
K. Strautiņš, Mēdzūla.

14073. Sarkanā diegā jāiesien tik

mezglu, cik ir kārpu, un diegs jāsa-

dedzina, tad visas kārpas noies.

M. Šķipsna, Gulbene.
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14074. Kārpas var nodzīt, ja sar-

kanā dzijas pavedienā iesien tik

daudz mezglu, cik kārpu, un šo

pavedienu aprok. Kad pavediens
satrūdēs, kārpas noies.

V. Hāzena, Nītaure.

14075. Ja uz rokām uzmetušās

kārpas, tad kaut kādā sarkanā die-

gā jāiesien tikdaudz mezglu, cik ir

kārpu, un diegs svētdienas rītā

pirms saules lēktas jāiekaš krust-

ceļu smiltīs.

J. Andriņš, Taurkalns.

14076. Kārpas var iznīcināt, ja

zīda dzijā iesien tikdaudz mezglu,
cik pavisam ir kārpu, un to no-

met uz krustceļiem.
E. Bukava, Rīga.

14077. Kārpas noiet, kad diegā
sasien tik daudz mezglu (mazgu),

cik kārpu, un diegu noliek tādā

vietā, kur tas ātri sapūst.
A. L.-Puškaitis.

14078. Lai kārpas nodzītu, jā-

ņem diegs un jāizmēra attālumi

starp kārpām un pret katru kār-

pas atrašanās vietu jāiesien mezgls

(cik kārpu, tik mezglu), un tad

diegs jāpabāž zem piepēm apau-

guša celma.
A. Pliens, Meirani.

14079. Lai nodzītu kārpas, tad

jāiesien vilnas dzijā tik mezglu,
cik kārpu, jāaptin dzija ap koci-

ņu un jāaprok zemē; kad dzija

sapūst, tad kārpas noiet.

M. Stāle, Kaltene.

14080. Lai nodzītu kārpas, tad

melnā zīda diegā jāiesien tikdaudz

mezglu, cik ir kārpu, un diegs jā-

paliek zem akmeņa, lai sapūst.

A. Leimane, Mārsnēni.

14081. Jāsaskaita, cik kārpu ir

uz miesas, un diegā jāiemet tikpat
daudz mezglu; diegs tad jāierok

apakš jumta renes, kur ūdens no-

tek. Kad diegs būs sapuvis, tad

arī kārpas būs pagalam.
K. Miļnus, Žeime.

14082. Kārpas dzina arī ar

mezglu siešanu. Cik kārpu uz

miesas, tik daudz mezglu bija jā-
iesien diegā, tad ieraka diegu ze-

mē, kur no jumta lāses krīt.

S. Novickis, Ilūkste, RKr. 11.

14083. Ja kārpas grib iznīdēt,

tad jāizskaita cik kārpu, uz paš-

vērpta diega jāsasien tik mezglu,
cik kārpu, un diegs jāpaliek
zem akmeņa no ziemeļa puses, ve-

cā mēnesī, lai diegs tur satrūd.

Kad diegs satrūdējis, tad kārpas
nozūd no miesas.

K. Krastiņš, Jaunpiebalga.

14084. Ja daudz kārpu un tās

grib nodzīt, tad jāņem diegs, jā-
sasien viņā tikdaudz mezglu, cik

kārpu, un jāaprok zemē. Kad diegs

sapūs, tad kārpas noies.

K. Corbiks, Jelgava.

14085. Kārpas noiet, ja to skait-

li iesien dzīvī, piesien tās akmi-

nam un iemet to mārkā. No mār-

ka atgriežoties nedrīkst atpakaļ
skatīties.

K. Jansons, Plāņi.

14086. Kārpas noiet, ja cik

kārpu, tik mazglu iemet dzīvī un

to aptin ap sērmūksli.

K. Jansons, Plāņi.

14087. Lai nodzītu kārpas, va-

jaga ņemt diegu, sasiet tik mez-

glu, cik kārpu, un aizbāzt kādam

cilvēkam aiz kakla.

K. Corbiks, Valgunde.
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14088. Cik kārpu pie miesas, tik

daudz mezgli jāiesien valdziņā,
kas tad jānomet kur zemē, un at-

pakaļ nākot nav jāskatās atpakaļ.

P. Š., Rīga.

14089. Kārpas var nodzīt, ja ce-

turtdienas vakarā pēc saules, ve-

cā dilstošā mēnesī, ņem diegu, ap-

liek mezglā ap kārpu un virs tās

mezglu savelk. Jāsien pa trijiem

mezgliem kopā, tā deviņus pavi-

sam. Katru mezglu sienot jāskai-
ta: „Lai nodilst, lai iznīkst, kā

vecs mēnesis!" Pēc devītā mezgla

pieliek: „Amen". Visus mezglus

saņem kopā čupiņā un velk apkārt

ap kārpu. Beigās kārpas īpašnieks

uzspļauj uz mezglu čemurīti un

būrējs ātri iznes tos ārā un nomet

uz tukšo pusi, pats neskatīdamies.

K. Mulenbacha man.

14090. Kārpas iznīkst, ja uz vie-

nas kārpas diegā iemet 10 mez-

glu un diegu slepus noliek pa-

slieksnē.

K. Jansons, Pilda.

14091. Lai nodzītu kārpas, tad

lupatiņā jāiegriež tikdaudz robiņu,
cik ir kārpu, un lupatiņa jānomet

uz krustceļiem. Projām ejot atpa-

kaļ nevar skatīties. Ja lupatiņu

kāds paceļ, tad kārpas noiet un

pielīp pacēlējam.
A. Leimane, Mārsnēni.

14092. Kārpas noiet, ja tas iz-

skaita un skaitli ieraksta skur-

stenī.

K. Jansons, Plāņi.

14093. Ja grib nodzīt karpas,

tad jāņem tik daudz zirņu, cik ir

kārpu, un jāmet pār plecu aka, bet

pašam jāskrien projām, lai nedzir-

dētu troksni no zirņu krišanas

ūdenī. Ja to troksni dzird, tad

kārpas nenoiet, un ja nedzird, tad

noiet.

K. Vieglais, Krape.

14094. Lai nodzītu kārpas, tad

jāizskaita tik zirņu, cik kārpu, un

jāiemet krāsnī, pie kam jāiziet,
tā kā lai nedzird viņu sprakstē-
šanu.

A. Aizpurve, Lubāna.

14095. Ņem tik daudz zirņu,
cik kārpu, un met tos akā runā-

dams: „Kā šis zirnis akā pazūd, tā

lai izzūd visas kārpas!"
F. Brīvzemnieks, 1881. VI, 196.

14096. Lai kārpas nodzītu, tad

tās jāapspaida ar trim zirņiem,
kas pēc saules jāaiznes un jāno-
liek krustceļā.

A. Bērziņa, Aloja.

14097. Ja kārpas ir uz rokām,

tad vajag paņemt tik daudz zirņu,
cik kārpu, un nolikt uz krustce-

lēm, tad kārpas noiet.

E. Vevere, Ļaudona.

14098. Jāņem tik zirņu graudu,
cik kārpu, un jāiesviež tie degošā

krāsnī, tad kārpas pazūd.

F. Brīvzemnieks, 188k VI, 195.

14099. Jo kam uz rūkuom ir

kuorbas, tad cik kuorbu, tik boltūs

zierņu atskaitīt un svīst kūruša

ceplī. Patīm juobāg prūjuom. Jo

nadzierdēsi zierņu spraksteit, tad

kuorbas izgaiss.
T. Beča, Preiļi.

14100. Kad kam ir kuorbas, va-

jag pajemt tik daudzi boltūs zierņu,

cik ir kuorbu, un svīst kurūšā ceplī

un patīm uotri skrīt prūjom. Juo

nadzierdēs zierņu sprakstēšonas, tad

kuorbas izgaiss.
T. Beča, Preiļi.
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14101. Lai nodzītu kārpas, tad

jāizskaita, cik viņu ir, tik daudz,
cik kārpu, jāieber cepurē zirņi un

jāpārmet pār plecu.
A. Smilga, Rīga.

14102. Kārpas var nodzīt, ja ņem

tikdaudz zirņu, cik kārpu, un ar

tiem kārpas krietni saberzē. Pēc

tam nostājas ar muguru pret dīķi
un zirņus met pār plecu dīķī, bet

nedrīkst skatīties, kur zirņi paliek.

M. Veidenberga, Vecmokas.

14103. Kārpas var nodzīt, ja trīs

ceturtdienas berzē kārpu ar trej-

deviņiem zirņiem.
H. Andersons, Kaugurciems.

14104. Cik kārpu, tik zirņu jā-

pārmet sev pār kreiso plecu, bet

atpakaļ nedrīkst skatīties.

K. Jansons, Plāņi.

14105. Kārpas var nodzīt, kad

met zirņus ugunī un pats neskatās

ugunī.
V. Saulīte, Mālpils.

14106. Karpas noiet, ja svešs cil-

vēks tās izskaita.

K. Jansons, Plāņi.

14107. Ja ir kārpas, tad vajaga
likt otram skaitīt, cik viņu, kārpu,

ir, tad visas kārpas nozūd, bet skai-

tītājs tās dabū.

K. Briežkalns, Dole.

VI. Karpas nodzīšanas

sakars ar miroņiem.

14108. Kārpas jāspaida tādu dur-

vu starpā, caur kurām līķis vests.

Cik gadu bijis mironim, par tik die-

nām iziet kārpa. [Sal. dzirksts.]
Z. Lancmanis, Lejasciems.

14109. Lai kārpas noietu, tās jā-
saberzē ar naudas gabalu, kurš tad

jāuzliek uz kāda kapa.
P. Zeltiņa, Ikšķile.

14110. Kad ved mironi, paņem

drusku zemes un pieliek to pie kār-

pām un tad sviež zemi pakaļ miro-

nim, ticēdami, ka kārpas novedīs

mirušais sev līdz uz kapsētu un vi-

ņas drīzi pazudīs.
A. Smagars, Ludza.

14111. Karpas var nodzīt, berzē-

jot ar kapsētas smiltīm.

J. Vilnītis, Jumurda.

14112. Ja kāds nomiris un viņu

apzvana, tad kārpas vajaga berzt

pret savām drēbēm un viņas noies.

J. Andriņš, Taurkalns.

VII. Dažādi karpu nodzī-

šanas līdzekļi.

14113. Kārpas var nodzīt, kad

tām uzliek sēru un tad aizdedzina;

vajagot tik vienu kārpu tā node-

dzināt, tad visas izzūdot.

P. Š., Rauna. Etn. 1891. g. I, 160.

14114. Ja sienāžam (Ērgļos: si-

senim) liek kārpā iekost, tad viņa
noiet.

P. Š., Rauna. J. Rubenis, Ērgļi.

14115. Ja kārpa ir kur uzmetu-

sies, tad to vajaga dot sisenim iz-

kost ar lielo muti, tā ka arī melna,

brūna sula no tā žokļiem spiežas
rētā iekšā.

K. Bika, Gaujiena.

14116. Ja karpas grib nodzīt,

tad jāliek virsū sienāzis, lai noēd.

E. Lācis, Tirza.

14117. Karpas dod sisenim no-

kost.
K. Miļnus, Zeime.

14118. Jādod lielajam sienāzim

kārpas sakost un apsiekalot.
E. Kreģere, Vandzene.
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14119. Kārpas var nodzīt, dodot

iekost sienāzim kārpā.
A. Berķe, Mētriena.

14120. Ja grib, lai no rokām un

no citām vietām noiet kārpas, tad

jādod tās kost lielam zaļam sien-

āzim.

M. Raņķis, Nīca.

14121. Pie kārpainas rokas jā-

piesien kāda bildīte, kura tur jā-

glabā, kamēr tā nezinot nokrīt.

Kurš nu bildīti pirmais dabūs, tam

būs kārpas klā.

K. Jansons, Plāņi.

14122. Ja kārpas esot uzmetu-

šās, tad vajagot akmentiņu piesiet

šņorītē un pār plecu iesviest akā.

A. Krūmiņa, Valka.

14123. Ja grib kārpas nodzīt,

tad, melnu ērzeli ieraugot, jāsaka:

„Se tev, še tev!" un it kā jāmet

kārpas viņam virsū.

M. Liniņa, Valka.

14124. Ja kādam kārpas ir, tad

viņas nozūd, ja otrs, pirmo reizi

redzot, nospļaujas un saka: „Pfui,

kur tu tādas ņēmi!"
J. Vilnītis, Jumurda.

14125. Ja kārpas grib nodzīt no

rokām, tad jāaiziet tādā vietā, kur

neviens neredz, un 3 reizes roka jā-

velk gar pakaļu un jāsaka: „Noies

kā sūds, noies kā sūds, noies ka

sūds!" tad kārpas drīz arī noies.

A. Mūrniece, Cēsis.

14126. Kārpas noiet, ja pupas

laupa no pākstām.
K. Jansons, Plāņi.

14127. Kārpas var nodzīt ta: aiz-

iet pie liepas, spaida kārpu pret

liepas stumbru un 3 reiz saka ta:

„Liepa ar kārpu strīdējās, liepa uz-

varēja, kārpa paspēlēja."
L. Zvaigzne, Gaujiena.

14128. Lai nodzītu kārpas, tās

jāsabada ar liepas zaru, kam ie-

griezti trejdeviņi robi. Tad šis zars

jāaizsviež pār kreiso plecu.
A. Zālīte, Bērzpils.

14129. Ja kārpas grib nodzīt, tad

jāaiziet uz mežu, jāuzmeklē tāds

koks, kuram no saknes nāk trīs

zari, un no šī koka jānogriež kāds

zariņš, jāiegriež viņā 7 krusti un

jānomet uz ceļa. Kurš kociņu pa-
cels, tam kārpas pielips un griezē-
jam vairs nebūs.

A. Mūrniece, Cēsis.

14130. Kārpas noiet, ja uz lie-

pas koka uzgriež trīs reiz septiņas

jeb trīs reiz deviņas strīpiņas un

to koku ierok kūtī aitu mēslos.

K. Jansons, Plāņi.

14131. Kam kārpas, tam vajaga

izpīt no salmiem trīsstūri un nolikt

lastagās [lāstekās, palāsēs] zem ak-

meņa, tad kārpas noejot.
V. Strautiņš, Taurupe, arī Zelgauska.

14132. Ja lopam ir kārpas, tad

jāņem trīs alkšņa kūjiņas un uz

katras krustceļā jāuzgriež trijos ņē-

mienos pa trim krustiņiem. Mājā

ar tām jāapspaida kārpas, tad tās

noies.

F. Brīvzemnieks, 1881. VI, 196.

14133. Kustoņa kārpām deviņreiz

jāapņem trīs ievas atvases, kas pēc
tam ačgārni krustceļā jāaiznes.

K. Jansons, Ziemeris.

KĀRSTAVA.

14134. Kad karš villu, tad iet

kārstuves: „Cīps, čēps, atmet lēsu!"

A. Smilga, Gaiķi.
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KĀRŠANĀS.

14135. Ja pie pakārušās cilvēka

dabūn piesteigties, kamēr tas vēl

nav miris, tad tas valgs, ar kuru

viņš sažņaudzies, ir jāatraisa, nevis

jāpārgriež, jo citādi tas cilvēks ne-

atdzīvosies.

P. Zeltiņa, Ikšķile.

14136. Kurā ustobā pasakuors

cvlvāks, ti vairuok navar nikas

dzeivuot, ti baidvnuoj. A ka kas

nazvnuodams ti ijīs dzeivuot, tod

vvsleidza jābaidēs un golu galā ot-

kon kas nebejs nu tuo dzeivuotuoja
ti otkon pasakuors.

V. Podis, Rēzekne.

14137. Ja dabū kādu gabaliņu
no tā valga, kurā kāds ir pakāries,
tad tāds cilvēks būs laimīgs.

P. Zeltiņa. Rīga.

Kāršanas sapni.

14138. Ja pa sapinim redz kādu

cilvēku pakaramies, tad laiks gro-
zīsies.

H. Skujiņš, Smiltene.

KĀRTIS.

14139. Kārtis spēlējot nevajaga

apakš vārceles sēdēt, jo tad pa-

zaudē.

K. Jansons, Plāņi.

14140. Ja kāršu spēlē grib vien-

mēr vinnēt, tad gavēnī jāiet uz baz-

nīcu, un kad mācītājs saka: ~Krist-

us augšām cēlies", tad jāatbild:
„Dūzis un ķēniņš."

J. Vilnītis, Jumurda.

14141. Jā kārtis spēlējot gadās
sēdēt zem tāda griestu dēļa, kurā ir

zars, tad spēlētājam ir arvien jāpa-
met.

H. Skujiņš, Smiltene.

14142. Kad kārtis izliek, tad ne-

kad nevajaga sacīt paldies, jo tad

viss sacītais nepiepildīsies.
L. Aizupe, Asūne.

14143. Ja spēlē kārtis, tad tas

pamet, kas zem vārceles sēd.

H. Skujiņš, Smiltene.

14144. Ja kādam ir varena garša
uz kāršu spēli, ta tas to dienu pa-
metīs.

H. Skujiņš, Smiltene.

14145. Kam uz kārtīm neesot

laime, tam pie meitām esot laime,

un otrādīgi.

H. Skujiņš, Smiltene.

14146. Ja kādam lāga negribas

spēlēt kārtis, tad tas to dienu vin-

nēšot.

H. Skujiņš, Smiltene.

14147. Kārtis spēlēt esot grēks.
H. Skujiņš, Smiltene.

14148. Ja kas, kārtis spēlēdams,
sēd ar muguru pret mēnesi, tad viņš

paspēlēs.
V. Pilipjonoks, Asūne.

14149. Kad kārtis zīlē, tad ne-

kad nevajaga teikt paldies, jo tad

nepiepildās.
A. Pelēcis, Rīga.

14150. Ja kārtis maisot kada iz-

krīt no rokām, tad nav laimes spē-

lējot.
M. Driņķe, Ranka.

Kārtis sapnī.

14151. Ja sapinim uz kārtīm vin-

nē naudu, tad vinnētājam būs jā-
mirst.

H. Skujiņš, Smiltene.

14152. Ja pa sapņiem spēle kār-

tis, tad būs satikšanās ar cilvēkiem.

L. Ozole, Rīga.



KĀSIS (poda).

14153. Kad lielos svētkos sievie-

tes gaļu vāra, tad pirmo kumosu

dod katla kāsim un ugunij, lai tie

varētu izturēt un nedarītu mājai
nekādas kaites. Tas jādara, lai

uguni neaizkaitinātu. Dažreiz no-

tiek, ka kāsim un ugunij tiek dots

vairāk nekā noliktā tiesa. Uguns
tad gan savu daļu notiesā, bet kāša

tiesa vēl paliek pielipusi. Kad to

sievietes redz, tad tās nožēlo, ka kā-

sim neveicoties ar ēšanu. Kamēr pie
kāša vēl paliek ēdiens, tikmēr ne-

drīkst vārīt citu ēdienu. Nu ir jā-

gaida, kamēr gaļa no kāša pati no-

krīt, jeb kamēr suns vai kaķis to

noēd. Ļaudīm tikmēr jāiztiek ar

sausu ēdienu bez vārīšanas.

A. Bīlenšteina rokraksts, Zvarde.

14154. Kad svētku vakaros ir

putra izvārīta, tad drusku uzlej uz

katla kāša un saka: „Ak, Dieviņ

augstais, pacel mūsu lopiņus lielus,

mazus. Kad nav labāki, tad lai ira

tādi paši!" To dara, lai lopi labi

augtu.

A. Bīlenšteina rokraksts, Blīdiene.

14155. Katla kasi nedrīkst kus-

tināt, jo tad dabon vēdera sāpes.

A. Bīlenšteina rokraksts, Kazdanga.

14156. Ja kas pārkāpj par akas

kāsi, vai arī par ūdens nesienu kā-

šiem, tas miezn gultā.
V. Arbidans, Latgale.

14157. Nevajaga kapt par kā-

šiem pāri, jo tad mīzīs gultā.
A. Cirsis, Kalupe.

14158. Kas par kuošim puor-

kuop, byus ar kupri.

V. Pilipjonoks, Asūne.

14159. Par kāšiem nedrīkst

kāpt, jo tad pašam mugura sāpot.
E. Aizpurve, Lubāna.

14160. Kas kāpj par kāšiem,
tam sāp vēders.

L. konv. vārdnīca, 15530.

14161. Ja par kāšiem kāpj, tad

naktī gultu piemiez.
L. Švandere, Mērdzene.

KĀSUS.

14162. Kam kasus, tam no gla-
zēs no rīta ūdens jādzer.

K. Jansons, Viļāni.

14163. Ja ir stiprs klepus, tad

rīta agrumā, kamēr vēl nav ūdens

smelts, vajaga no akas izsmelt un

nodzerties, jo tad klepus pāriet.
J. Andriņš, Taurkalns.

14164. Katru reitu iz tukšis du-

šis vaiga dzert gluozi auksta iu-

deņa.
Bez paraksta.

14165. Priežu sēklas jāsaberž par
smalku pulveri un jāšņauc, tad

izārstēsies no saaukstēšanās un

plaušu kaitēm.

A. Aizsils, Lubāna.

14166. Pret klepu jādzer vaivari-

ņu vai pupulakšķu novārījums.
A. Aizsils, Lubāna.

14167. Pret klepu jādzer kastaņu

tēja.
A. Aizsils, Lubāna.

14168. Ja nak kass, tad jadzej*

māllapeņu tēja.
A. Braka, Meirani.
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14169. Kam kāšus nāk, tam kā-

ju apakšas jāsmērē ar dzosu tau-

kiem.

K. Jansons, Plāņi.

14170. Tītarines lieto kāšus dzie-

dēšanai. Sažāvētas tītarines aplej ar

karstu ūdeni un ieplucina, tad sli-

mais uzliecas uz krūzes un to

apsedz ar villainiem lakatiem.

Pēc tam, kad slimajam jau nāk

sviedri pār visu miesu, tad to ieliek

gultā un cieti nosedz.

A. Šķila, Nīca.

14171. Pret kāsuli vajaga lēni

sviestu rīt. Tāpat ir arī derīgs me-

dus pats par sevi un kopā ar alejas
sulu, tēja no rudzu zelmeņa un pat
mīzali.

K. Miļnus, Zeime.

14172. Pret klepu der sažāvētas

pīlādža ogas.
L. Bičole, Zaļenieki.

14173. Pret kasu dzer mazo aso

nātru novārījumu.
P. Zeltiņa, Ikšķile.

14174. Kad kasus esot, tad vaja-
got dzert rudzu rogu tēju.

R. Bērziņš, Annenieki.

14175. Kad ir liels kāšus, tad jā-
vāra tējā rudzu garie salmi un jā-

dzer, lai pārietu.
H. Skujiņš, Smiltene.

14176. Asiņu atkāsēšana jādzer

pelašķu tēja.
K. Jansons, Plāņi.

14177. Pret klepu lieto pelašķu
ziedu tēju.

E. Vēvere, Ļaudona.

14178. Ja kādam kāšus, tad jā-
savāra salmu tēja un laba karsta

jādzer.
J. Banazis, Nīca.

14179. Kad liels kāšus ir, tad va-

jaga savārīt rudzeņu salmus un

tad tos dzert.

M. Ķaupelis, Nīca.

14180. Medu savāra ar eļļu un

dod maziem bērniem pret klepu.
Etn. ,1891. g. I, 160, Rīga.

KĀSUS, GAŖAIS.

14181. Gapais kasus pārejot no

sīpolu tējas.
H. Skujiņš, Smiltene.

KĀVI.

14182. Kad kāvi parādās, tad

zemnieki saka, ka kara vīru dvē-

seles kaujas. Tādos gadījumos būs

sauss laiks. Var arī izcelties karš.
Citi saka, ka tad būšot laba reņģu

zveja.
S. Gūberts, 1688.

14183. Ziemeļa gaismu latvieši

tur par mirušu varoņu dvēselēm,

un šai gaismai parādoties, vēl tagad
saka: ~Re, kur kāvi kaujas."

J. Kols, Ostseeprovinzen, 1841,

11, 31.

14184. Par ziemeļu gaismu viņi

[latvieši] domā, ka zaldātu dvēse-

les, jeb spoki pie debesīm kaujas,

jo viņi runā: „Karavīru dvēseles jeb

jodi kaujas."
Gelehrte Bevtrāge, 1764,

VII, 50.

14185. Ziemeļa blāzma esot ka-

raļaužu dvēseles, kas karā nokau-

tas. Kad tās kaujoties, tad tā esot

briesmu zīme, kas karu vai citu ne-

laimi nozīmē.

Latv. ļaužu draugs, 1836, 42.
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14186. Vecas bābas stāsta, ka

kāvi esot nokautu zaldātu dvēseles,

kas pie debessvelves kaujoties un

kādu lielu nelaimi nesot vai sludi-

not.

Latv. Avīzes, 1831, 13.

14187. Tas ir zināms, [ka zie-

meļa gaisma] nav nekādi baigi. Lai

nejēgas runā par karu un mēri,

lai sauc tos baigus, jodus jeb kara-

ļaužu dvēseļu kaušanos.

G. F. Stenders, Augstas gudr.

gr. 1797, 240.

14188. Kad nakts laikā pie de-

besīm ziemeļa pusē gaišums atspīd,
to sauc par baigiem jeb kāviem,

jo tur nomirušu kara vīru dvēse-

les kaujoties.
K. Šilings, 1832. g., Tirza.

14189. Citi ziemeļu blāzmu sauc

par baigiem, citi par kāviem, citi

par murgiem, citi par jodiem. Ve-

cas bābas stāsta, ka nokautu zal-

dātu dvēseles, kas jau ir debess-

mierā, vēl pie debess velves kaujas.
Es pats esmu dzirdējis, ka kāds

muļķis, ziemeļa blāzmu ieraugot, ar

dziļām nopūtām sacīja: ~Vai Die-

viņ, kas nu būs?"
Latv. Avīzes, 1830, 13.

14190. Latviešu tēvu tēvi tādu

zīmi ar citu vārdu nezināja no-

saukt, kā: baigi jeb kāvēji kaujas.

Latv. ļaužu draugs, 1832, 191.

14191. Ziemeļa blāzmu sauc par

kāviem, pāviem, murgiem, baigiem.
To redzot ļaudis domā, ka nu būs

drīz kari ar lielu asins izliešanu.

Latv. ļaužu draugs, 1837, 74.

14192. Kad ziemas naktīs pie

debesīm pamana ziemeļu blāzmu

(kāvus), tad veci ļaudis saka: „Nu

atkal būs skaudīgi kari!"

H. Skujiņš, Smiltene.

14193. Kad ziema kavi stipri
kaujas, tad tas ir uz kariem.

A. ZeltkaJns, Lubāna.

14194. Ja kavi kaujas, tad bus

karš.

Z. Lace, Veclaicene. M. Ran-

ne, Lubāna.

14195. Ja sarkani kavi redzami

pie debesīm, tad gaidāms karš.

E. Muzikante, Burtnieki.

14196. Ļaudis tic, ka kāvi esot

kara vīru dvēseles, kas karā no-

kautas. Kāvi zīmējoties uz karu

vai citu nelaimi.

Latv. ļaužu draugs, 1836, 42.

14197. Ja kāvi (ziemeļblāzma)

kaujas pie debesīm, tad būs liels

karš.

E. Vīķele, Ikšķile.

14198. Kad ziemeļu gaisma sta-

ro, tad saka, ka kāvi kaujas. Kāvi

esot kara ļaužu dvēseles.

P. Š., Rauna.

14199. Kad kavi pie debesīm

redzami, tad kari būs.

A. Užane, Skujene.

14200. Ja ziemā pie debesīm

redz kāvus, tad nākamos gados gai-
dāms karš.

E. Ārgals, Naukšēni.

14201. Kad redz debesu gaišu-
mu (jodus kaujoties), tad karš gai-
dāms.

R. Bērziņš, Džūkste.

14202. Ja ziemeļblāzma sarkana,

tad gaidāms karš.

A. Bērziņa, Aloja.

14203. Ja spīd ziemeļblāzma, tad

nāks dārgi laiki.
B. Daņilovs, Kacēni.
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14204. Ziemeļa blāzma ir zīme,

ka būs dārgi laiki.

Alksnis-Zundulis, Naudīte.

14205. Kavi vēstī, ka bus asi-

ņaini kari jeb cita liela nelaime.

V. Juoņus, Daugavpils.

14206. Kāvus (ziemeļa blāzmu)
tautā uzskata par kara, briesmu

un bada pareģotājiem. Veci ļaudis
stāsta, ka priekš turku kara pie
debesīm esot rādījušies krusti un

līki zobeni. Arī priekš japāņu un

pasaules kariem esot redzētas da-

žādas parādības. Ir paruna: ~Kāvi

jau karoja, būs kari."

H. Skujiņš, Smiltene.

14207. Kad kādu nakti redz zie-

meļblāzmu pie debesīm, tad drī-

zumā gaidāms auksts laiks.

P. Eglīte, Priekuļi.

KĀZAS.

I. Kāzas, to laika zīlē-

šana un iepriekšēja
vīkšanās.

14208. Derības un kāzas jādzer

jaunā mēnesī, tad ies labi jaunā
dzīvē un ilgi pastāvēs jauni.

J. Apsalons, Sērpils.

14209. Kāzas ir jādzer pilnā mē-

nesī, lai jaunajam pāram būtu ba-

gāta un laimīga dzīve. [Sal. precī-
bas.]

L. Daugaviete, Smiltene.

14210. Ja kāds jauneklis, vai jau-
nekle kāzu dienas rītā redz pie

mājām vienu stārku, tad lai labāk

nedodas laulībā, jo ātri vien iz-

šķirsies, ja redz divus stārkus, tad

dzīvos laimīgi.
J. Zvaigzne, Rēzekne.

14211. Kad rudenī pie kādas mā-

jas ir skaistas sārtas kokiem la-

pas, tad tajā mājā būs drīz kāzas.

V. Joāss, Lubāna.

14212. Kāzas tika noturētas ap

Miķēliem, kad visi lauka darbi bija

apstrādāti; bet jauneklis, kas taisī-

jās to gadu precēties, sāka no pa-

vasara jau katru vakaru pūst āža-

ragā, lai visi zinātu, ka viņš rudenī

grib apsievoties.
S. Novickis, Ilūkste. RKr. 11.

14213. Kad salaulājās, tad tū-

līt kāzas nedzēra, bet nākamo ce-

turtdienu.

G. Pols, Vecgullbene.

14214. Senāk kazas svinēja ce-

turtdienā.

G. Pols, Bauska.

14215. Priekš aizvešanas bus tai

brūtei iekš lopu kūts paslēpties.
Lenca Sprediķu grāmata,

1764, 252.

f 14216. Kāzinieki nedrīkst braukt

pa malu ceļiem, jo tad jaunais pā-

ris/slikti satiekot.

I. Sabērts, Jaunauce.

14217. Ja no kādas sādžas ved

prom meitu, tad pa to ceļu jāmet
ar pirts slotu; tad drīzi izvedīs vi-

sas palikušās.
Br. Puksts, Aglona.

14218. Kad brauca uz brūtgāna

māju, tad bija jābrauc vistālākais

ceļš. Jo garāks būs ceļš, jo ilgāks
mūžs un laimīgāka dzīve.

G. Pols, Vecgulbene.

14219. Ja kāzu dienā līgavai

plīvuris pārplīst, tad būs nelai-

mīga dzīve.
B. Brikmanis, Skrunda.

870 Kāvi — Kāzas



Kazas 871

14220. Ja kāzās kāds balti ģēr-
bies un tam kāds melns apģērba

gabals līdz, tad vienam no salau-

lātiem drīzumā būs jāmirst.
E. Krēģere, Vandzene.

14221. Kāzās brūtei jāiziet ārā

un jāpārmet trīs reizes kurpe pār
jumtu, lai būtu čakli bērni.

K. Arājs, Virbi.

14222. Brūtgānam nevajaga

priekš laulības dāvināt brūtei kur-

p/es, jo tad gadoties, ka brūte aiz-

staigājot projām.
L. Biedriņa, Jelgava.

14223. Brūti apģērbjot, vajag ie-

likt, viņai nemanot, kurpēs naudu

un maizes drupatiņas, lai būtu laba

dzīvošana.

M. Koškina, Eleja

14224. Brūtes pārim jāliek kur-

pēs nauda, lai vienmēr būtu nau-

das daudz.

J. Zeltkalns, Lubāna.

14225. Kas par kāzām aizņemas

no cita drēbes, tie visu mūžu dzī-

vo nabadzīgi.
K. Lielozols, Nīca.

14226. Kuozu dīnā (pvrms lau-

lībuom) bryute poša nasukuoj sev

golvas. Sukuoj viņas bruoļi un

motus kur navīn paglobuoj. Cytas

sīvītes tamlaikam dzīd:

Sukuojīt maņ gaļviņu
Tik matiņus globuojīt,
Lai putniņš (i) naīvylka

Džeikstūšā kūciņā.

Juo pi sukuošonas kuozu reita iz-

kritušūs motus īvylktu putns džeik-

stūšā kūkā, tad vysu myužu suo-

pātu golva.
T. Beča, Preiļi.

14227. Ar gūdu vaiņaka uzlik-

šona. Kuozu reitā, pvrms laulībuom,

brvute (jaunive) pate nalīk vaiņa-
ka golvā. Jei apsavalk klētī, tur ari

sataisa vaiņaku. Tad brvuti vad di-

vi panuoksnīku meitiņas ustubā.

Pakaļ juom brvutes vacuokais

bruolis nas vaiņaku. Ustubā sēd

brvutes tāvs un muote. Brvute

prosa nu jīm svētības. Tī jū svē-

tēj un atsādvnuoj sovā vītā. Tad

brvute īdūd jaunuokajam bruo-

ļam boltus cvmdus un lyudz uz-

likt jai vaiņaku.

Sīvītes dzīd:

Prūtīt gūdu, bruoliliņi,
Izlīcit man vaiņaciņu!
Es par tū jums atleidzēju
Moltuvē struoduodama.

Jaunuokais bruolis apmauc cvm-

dus un uzlīk muosai vaiņaku.

Sīvītes dzīd:

Gaļviņa, muna gaļviņa,

Vaiņaciņa napanesja!
Div' bruoliņi Reigā pierka

Vīns ūtru i steinēdami.

(Tad) sīvītes soka: „Juo ar gūdu
nauzliks vaiņaka, tad ari ar gūdu

nadzeivuos jaunais puors.
T. Beča, Preiļi.

14228. Brvute, braukdama uz

laulībuom, atceļ golda pologam vy-

sus četrus styurus, lai cytas muosas,

vai cīma meitas ītu dreiži pi veira.

T. Beča, Preiļi.

14229. Kāzās meitas nedrīkst sē-

dēt, galda stūrī, tad paliek vecas

meitas.
A. Kondrāte, Lenči.

14230. Kad kuozinīki brauc jau

prūjuom, tad juoparaun aiz pologa,

kurs uzkluots uz golda, lai cīmā

byutu cytas kuozas.

P. Vaivods, Vārkava.
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14231. Kas pirmais uzsēžas uz

krēsla, kur līgava greznota, tam arī

pašam drīz būs kāzas. [Sal. brūte.]

V. Spandegs, Pociems.

14232. Ja brūte, uz laulībām

ejot, piesit savā istabā uz grīdas ar

papēdi un brūtgāna istabā ar pirk-
stu galiem, tad viņa būs valdniece

par vīru.

A. Salmans, Balvi.

14233. Ja kazas brūtei galva

sāp, tad vīrs būs liels dzērājs.

E. Priediņa, Graudupe.

14234. Kod brvute brauc uz baz-

neicu, vajag uz golda atstuot pyl-
nas gluozes ar olu, lai jai byutu

boguota, pylna dzeive.

L. Švandere, Mērdzene.

14235. Ja kāzu godībām ceptā
maize labi rūgst, tad tas ir uz labu

dzīvi.

A. Āboliņš, Alūksne.

14236. Kad kāzu maize labi

rūgst, tad jaunais pāris (jaunā pā-

ra) mīļi dzīvos.
K. Jansons, Plāņi.

14237. Ja kāzu maize labi izde-

vusies, tad laulātiem vērots labs

mūžs; bet ja bijusi slikta, tad gai-
dīts slikts mūžs. Ja maize iesprēgā-

jusi, tad vienam jaunlaulātam jā-
mirst.

A. Vaskis, Tukums.

142381 Uz kazām ejot plāceņi ja-
ned pa/ pāriem, lai arī visi jaunieši

paliktu pāros.
A. Skuja, Vestiena.

14239. Pirmā kāzu mielastā ne-

drīkst ēst gaļu, tad ar lopiem ne-

veicas.

I. Zariņš, Skrīveri.

14240. Trīs dieni priekš kazu

kāzās gājējiem zirnāji jāēd.
K. Jansons, Piebalga.

14241. Uz kazām ejot, vajaga ap-
ēst siļķi, tad dabū pulka dancot.

K. Lielozols, Nīca. V. Poriete,

Palsmane. R. Bērziņš, Džūkste.

M. Valtere, Jelgava. J. A. Jan-

sons, Gaujiena. Bērziņš, Ropaži.

14242. Uz kazām ejot jāēd rup-

mAize, tad būs liela dancošana.

A. Broža, Naukšēni.

14243. Ja grib, lai jaunam pā-
rim dzīvē labi klājas, tad uz kā-

zām nedrīkst citu dzīvnieku kaut,

kā vienīgi cūku.

H. Vieglais, Vecpiebalga.

14244. Vērša mēle esot bijusi

„mācītāja gabals", ko kāzu sest-

dienā brūtgāns vedis mācītājam.

K. Jansons, Plāņi.

14245. Kāzās, kad pirmo pavār-
nīcu smēla no katla, tad to lēja uz

krāsns, lai pabarojoties mājas

dievs.
G. Pols, Valka.

14246. Brūtgāns nobrauc pie
brūtes jau kāzu priekšvakarā un

brauc kāzu rītā abi reizā, tikai ne

vienos ratos uz baznīcu.

S. Novickis, Ilūkste. RKr. 11.

14247. Brūte paslēpusies klētī

citu meitu pulkā. Paslēpšanās noti-

ka šādā kārtā: Pulciņš meitu sa-

stājās kopā, ieņēma brūti savā vi-

dū, un tās, kas stāvēja pulciņā ma-

lās, turēja par visu galvām pārstiep-

tu baltu palagu. Tā kā galvas nu

nebija redzamas, tad bijis diezgan

grūti brūti atrast. Pulka vadonis,

klētī aizgājis, pēc laba laika mek-
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lēšanas tomēr atron brūti. Saņēmis

to pie rokas, viņš ved viņu uz

istabu.
S. Novickis, dienv. Kurzeme.

RKr. 11.

14248. Uz kāzām braucot, neva-

jaga pieminēt mirušus cilvēkus, jo
tad brūtgāns vai brūte drīz var no-

mirt.

K. Corbiks, Kroņa-Vircava.

14249. Ja kreisajai kājai apakša
niez — būs ielūgums uz balli; ja

labajai — uz kāzām.

V. Miķelans, Dunava.

14250. Ja brūte nemet aiz pirts
krāsns zieda naudas, tad pirmo rei-

zi peroties tai piemetas vātis.

A. Aizsils, Lubāna.

14251. Ja brūtei kāzās ir mīksti

pupi, tad viņai pirmais bērns būs

meitene; ja cieti pupi, tad puika.
K. Jansons, Plāņi.

14252. Ja jaunais pārs nevēlas,

ka viņiem būtu bērni, tad ir jādara
šā. Kāzu rītā priekš laulībām

priekšistabā jāieveļ baļļa, jāapgāž

un apakšā jāpaliek sakas. Kad pār-

brauc no baznīcas, tad jaunai sie-

vai priekšistabā jāizlien caur sa-

kām, jāuzliek tās uz baļļas dibena,

jāuzsēstas uz baļļas un tad vaiņaga
vietā jāuzliek mice galvā. Tad viņa

var iet istabā un sēsties pie galda.

Baļļu un sakas var iznest no

priekšistabas pēc kāzām.

F. Brīvzemnieks, 1881. VI, 200.

14253. Kas pa sapņiem dzer kā-

zas, tam būs kāds strīds.

A. Bīlenšteina rokraksts.

11. Kāzu dienas laiks.

14254. Jaunas meitas labi baro

suņus un kaķus un puiši labi ap-

kopj zirgus, lai tiem kazas būtu

labs, jauks laiks.

K. Šilings, 1832. g., Tirza.

14255. ļCazu rīta labi jābaro su-

ņi, tad diena būs labs laiks.

A. Šķērē, Skaistkalne.

14256. Ja kazu diena lietaina,,

tad grūta būs dzīve.

M. Brīdaka, Jaunroze.

1425 X Ja kazu diena lietus līst

— sabaidāma bagātība.
E. Slavinska, Cēsis^

1425&. Ja kāzu dienā līst lietus,,

tad būs slikta, dzīve, pilna asaru.

E. Pļaviņa, Koknese..

14259. Ja kazu diena lietus līst„

tad būs laba dzīve.

B. Brikmanis, Skrunda.

14260. Ja kāzu dienā lietus līst,

tad būs jāraud dzīvojot; ja skaists

laiks, tad laba dzīvošana.

A. Zandere, Kandava.

14261. Ja kāzu dienā lietus līst,

tad jaunajam pārim būs slikta

dzīve.
A. Kondrāte, Lenči.

14262. Ja kazu diena līst lietus
r

tad nebūs laimīga dzīve.

A. Klause, Jaunpiebalga.

14263. Ja kāzu vakarā līst lietus,

tad jaunais pāris dzīvos nesaticīgi

un nabadzīgi.
V. Bernaua, Cēsis.

14264. Ja kāzās lietus līst, asa-

rains mūžs, ja saule spīd, būs

jauks mūžs.
A. Miglava, Suntaži.

14265. Kad kazu diena lietus līs-

tot, tad esot grūta dzīve.

A. Krūmiņa, Valka.
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14266. Ja kāzu dienā līst lietus,

tad jaunai sievai nākamībā būs

daudz jāraud.
P. Š., Rauna.

14267. Kāds kāzu dienā laiks,

tāda būs nākošā dzīve: saulains —

laba, lietains — slikta.

M. Štāle, Kaltene.

14268. Kad kāzu dienā sniegs

sniegot, tad tam pārim būšot bagā-
ti gadi.

E. Kreicberga. Skrunda.

111. Kazas, baznīca

braukšana. [Sal.

laulības.]

14269. Kāzu dienas rītā saulei le-

cot tiklab pie jauniķa, kā pie jau-
nives sapulcējas ielūgtie viesi.

Priekš braukšanas uz baznīcu jau-
nive viena nosēstas aiz galda un

klātesošie met tai šķīvī labklājības

naudu, lai viņai dzīvē nekad nau-

das netrūktu. Atvadoties dažās vie-

tās jaunive nobučo galda stūri un

tēvam ar māti kājas. Tas pats tiek

darīts arī jauniķa galā.

Latvis, 1925. 1072, Asūne.

14270. Brūti veda uz baznīcu

kāds saimnieks, vai kāds cits ba-

gāts radinieks. Brūtgāns bija brauk-

šus pie baznīcas pretī. Dažās vietās

brūtgāns jāja uz baznīcu pretī, diž-

brāļa jeb dievera pavadīts, kas bija

brūtgāna brālis jeb cits labs draugs.
Dižbrālim bija apsiets dvielis par

plecu, galos izrotāts ar sarkaniem

rakstiem, visiem citiem bija izpuš-

ķotas cepures.
Dundurs Pats, 1876, 84.

14271. Kāzu rītā ap 50 gadu at-

pakaļ vedēji pušķoja ar puķēm, sēr-

maukšu ogu ķekuriem v. t. t. brūt-

gāna zirgu un loku, un panāksnieki
brūtes pajūgu, tad katrs no sava

gala, noturējuši pātarus, brauca uz

baznīcu.

S. Novickis, Ilūkste. RKr. 11, 1897.

14272. Jūs turat daudz elku ti-

cības un ģeķības lietas jūsu kāzās...

Tur būs tai brūtei uz vienu reiz vi-

sas savas villaines pie laulāšanas

apmest. Viena brūte ir dažkārt ap-

metusies sešas jeb vairāk villaiņu.

Lenca Sprediķa gram.,1764,

14273. Kāzu dienā, kad visi kā-

zinieki sabraukuši, tad visi viesi

braukuši uz baznīcu: brūte ar sa-

viem radiem no savas mājas, brūt-

gāns ar saviem no sava gala.
P. Augstkalniņš, Vecpiebalga.

14274. Kāzu dienas rītā, uz baz-

nīcu braucot, brūtgānam jāliekot
kabatā maizes gabaliņš, tad visu

mūžu bagāti dzīvošot.

H. Skujiņš, Smiltene.

14275. Uz baznīcu braucot, brūt-

gānam vajadzējis bāzt zeķēs zirgu

spalvu, lai zirgi izdodas; brūtei —

baltu aitu vilnu, lai aitas padodas.

L. Auniņa, Ērģeme.

14276. Brūte priekš laulās kāzu

dienā visām mājas govīm nogriež

pa spalvu kušķam, ko paņem ķeša

līdz uz baznīcu.

K. Jansons, Trikāta.

14277. Kad brūti veduši mājā,

tad burvji svieduši kaķi ceļā, lai

jaunais pārs plēšoties kā kaķi.

G. Pols, Vecgulbene.

14278. Ja pārvilksi pa ceļu

šķērsu ecēšas, kāzu ceremonijai

cauri braucot, tad jaunais pārs

plēsīsies.
A. Cirsis, Kalupe.
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14279. Juo briuti vadūt kaids yz-
mat uz ceļa vācu pierts slūtu, tod

vvsu myužu bryutei byus juoza-

per kai piertī.
A. Borozinska, Barkava.

14280. Ja kāzu dienā brūte ir

jautra, tad dzīvē viņai būs jāraud;

ja brūte ir noskumusi, tad dzīvē ies

labi.

A. Āboliņš, Alūksne.

14281. Vedot jauno sievu uz jau-
no dzīves vietu, ja ceļā gadās kāda

nelaime, tad viņai nav laba dzīve.

L. Strute, Šķibe.

14282. Ja kāzās notiek kāda ne-

laime, tad jaunā pāra mūžs nebūs

laimīgs.
H. Dravniece. Alūksne.

1428.'}. Ja uz baznīcu braucot,

dprā yarnu ķērcam, tad jaunā sie-

va būs liela pļāpa.
E. Priediņa, Graudupe.

14284. Ja puisim kāzu rītu ku-

meļu balojot, zīle lēni dzied, tad

būs puišam gudra līgaviņa.
R. Eglentale, Reņģe.

14285. Ja brūtei uz baznīcu

braucot nojūdzas zirgs, tad būs

slikta dzīvošana.

Z. Lace, Veclaicene.

14286. Ja kāzu dienā, braucot

uz baznīcu notiek kāda nelaime vai

zirgi atgrožojas, paklūp, jeb vāģi

čīkst v. t. t., tad laulātam pāram
dzīvē būšot sarežģījumi.

G. Pols, Baldone.

14287. Ja no laulībām braucot,

jaunajam pārim nojūdzas zirgs,
tad tie dzīvē izšķirsies.

V. Miķelans, Dunava.

14288. Ja brūtes pārim, uz baz-

nīcu braucot, zirgs izjūdzas, tad

tas pāris drīz šķirsies.
A. Pidriks, Sauka.

14289. Ja kāziniekiem uz baznī-

cu braucot zirgs izjūdzas, tad nebūs

laba dzīvošana.

A. Aizsils, Lubāna.

14290. Ja brūtes vai brūtgāna
vedēja zirgs iztrako, tad neveiksies

kopdzīve.
E. Brīnums, Rūjiena.

14291. Ja braucot uz baznīcu

brūtes pārim zirgi sprauslā, tad lai-

mīga dzīvošana.

M. Koškina, Eleja.

14292. Ja kāzu dienā suņi plē-
šas, tad arī jaunais pāris plēsīsies
dzīvojot.

A. Kondrate, Veļķi.

14293. Ja kazu vakara suns gau-

do, tad drīz jaunais pāris šķirsies.

V. Bernaua, Valmiera.

14294. Ja kāzu dienā kāds no

māju suņiem smilkst, viens no lau-

lātiem ātri mirs grūtā nāvē.

A. Sķēre, Brukna.

14295. Jo līgavu vadūt uz baz-

nīcu, tei atsaskota divi reizes atpa-

kaļ, tad viņa īs pi veira divi reizes.

M. Apeļs, Stoļerova.

14296. Kad braucot pie laulības,

tad nevajagot skatīties atpakaļ; jo
tad bērniem būšot šķība mute.

R. Bērziņš, Džūkste.

14297. Kad jaunive, vai jauničs
brauc uz baznīcu da laulībom, tad

vajag vērtīs atpakaļ, lai otkon drei-

ži byutu kuozas. Braucūt uz veira

sātu un izejūt nu aiz golda, vajag

paraut pologa styurus. Dreiži cytas

muosas vai cīma meitas īs pi veira.

T. Beča, Preiļi.
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14298. Kad brūtgāns ar brūti

brauc baznīcā, tad tiem jānosviež,
kur tiltiņš jeb upīte, pa jostiņai jeb
cimdu pārim, lai būtu laimīga dzī-

vošana.

G. Pols, Vecgulbene.

14299. Brūtei braucot pa tiltu,

jāmet zemē cimdu pārs un dzijas

kamols, tad labi izdodas.

M. Eglīte, Vijciems.

14300. Brūtei braucot jāmet

krustceļos prievītes un cimdi, lai jē-
riem aug garas ausis un astes.

A. Būmanis, Pampāļi.

14301. Uz kāzām braucot, brūt-

gāna brālim jāiesviež naudas ga-

bals grāvī, lai lauki būtu sausi.

E. Priediņa, Graudupe.

14302. Kad pie laulībām ejot, tad

vajagot no brūtgāna naudu prasīt,
tad būšot sievai vīra padoms.

R. Bērziņš, Džūkste.

14303. Pie altāra ejot, brūtgā-
nam jāiešuj aiz svārku oderes sāls-

maize un nauda, tad pārticīgi dzī-

vos.

K. Krastiņš, Lazdona.

14304. Slims cilvēks nevar iet

pie laulības, tad tam slimību pie-
laulā.

R. Bērziņš, Džūkste.

14305. Ja kāzu dienā brūte ap-

lejot savu uzvalku ar kādu dzērie-

nu, tad mūžā būšot daudz jārau-
dot.

H. Skujiņš, Smiltene.

14306. Kāzu dienā brūtei jānē-

sājot pie plikas miesas sudraba

nauda, tad mūžā nekad naudas ne-

trūkšot.

H. Skujiņš, Smiltene.

14307. Ja brūte kāzu dienā strā-

dājot, tad visu mūžu būšot grūti

jāstrādā.
H. Skujiņš, Smiltene.

14308. Ja grib, lai laulātais pā-
ris labi nesatiek dzīvojot, tad tas

ūdens, kurā brūte mazgājas to

rītu, kad ved laulāt, jāizlej caur

tā rata riteni, kurā viņa sēd.
M. Macpane, Alsunga.

IV. Kazas, pārbraukša-
na no baznīcas.

14309. Brvuguons un brvute kad

ar kū sveicvnuojas pēc laulības

pvrmū reizi, nasasveicvnuoj ar ply-
ku rūku, lai dzeive nabvutu plyka,
bet mauc cymdu, uzsvīž nūslauci-

ņu, vai pat kažūka stērbeli sājam
rūkā, lai dzeive byutu pylna.

T. Beča, Preiļi.

14310. Krogā, kur laulības uz-

dzer, brūte iedod katram vedējam
cimdus jeb zeķes.

Mājas Viesis, 1862, 44.

14311. Ja no baznīcas uz māju

braucot, izjūdzas zirgs, tad jaunai
sievai drīzumā jāmirstot.

H. Skujiņš, Smiltene.

14312. Ja kāzu dienā no baznī-

cas uz māju braucot izkrīt no ka-

manām, tad labi nedzīvošot.

H. Skujiņš, Smiltene.

14313. Ja jaunam pārim no baz-

nīcas mājā braucot ved līķi pre-

tim, tad tie ilgi nedzīvos.

V. Amoliņa, Olaine.

14314. Salaulātai brūtei ir ko

manīties, kur pirmo uguni ierauga,

tur nauda jānomet, tāpat arī pie

pirmā ūdens.

Mājas Viesis, 1862, 44.
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14315. Uz mājām no baznīcas

braucot, brūtei jāmet pie tiltiem

dziju gali, ezeros un upēs nauda,

kūtī, stallī, klētī, pirtī veltis; namā

prievītes un zeķes.

J. Jansons, Smiltene.

14316. Jaunais pāris, īpaši brūte,

apbalvoja katru nabagu, braucot

no baznīcas uz māju.
S. Novickis, Ilūkste. RKr. 11.

14317. Kāzinieki uz mājām brau-

cot, īpaši brūte, meta uz krustce-

ļiem cimdus jeb zeķes.
K. Bika, Gaujiena.

14318. Senāk pēc laulāšanas

brauca atkal katrs uz savu galu,
brūtei līdzi brauca no brūtgāna pu-

ses tikai vedēji, tagad dodas pēc
laulāšanas brūtgāns vienos ratos ar

brūti uz brūtes mājām.

S. Novickis, Ilūkste. RKr. 11.

14319. Svētdien pēcpusdien
brauc panāksnieki no brūtes mājas

uz brūtgānu. Tur svešu ļaužu ne-

laiž pa vārtiem iekšā, lai maksājot.

Panāksnieki atbild, ka meklējot pa-

zudušu cilvēku.

Mājas Viesis, 1861, 238.

14320. Tikai vakarā atnāk [brū-

tes mājā] arī panāksnieki, kuru va-

jaga būt div reiz tik daudz kā ve-

dēju.
VVochentliche Unterhaltun-

gen, Mitau, 1806.

14321. Jaunives sētā gaida jaun-

salaulātos no baznīcas pārbrau-

cam. Sādžinieki ārpus sādžas sarī-

ko bramas: aizžogo ceļu ar karti,

noliek galdu ar degvīnu, alu un sie-

ru uzkožamam. Papriekšu atbrauc

muzikanti, kas ir zīme, ka jaunie

drīz būs klāt. Uzkalniņā aiz sādžas

gaida sargi, kuri kāziniekus pama-

nījuši aizdedzina darvas spainīti,
lai jaunie zinātu, ka viņus jau gai-
da. Atskan zvārguļi — jaunie brauc.

Pie brama kāziniekus aptur, prasa

dokumentus. Svāti parāda kādus

papīrus, kurus braminieki atzīst

par pareiziem un dod izdzert pa

glāzītei degvīna un alus, par ko kā-

ziniekiem jāmaksā. Kad visi samak-

sājuši, tad var braukt tālāk.

Latvis, 1925, 1072, Asūne.

14322. No baznīcas braucot, jāja
senāk divi panāksnieki ar eglīti

priekšgalā. Brūtes mājas robežās

tikuši, tie aulekšoja uz mājām, de-

vās pa trepēm uz jumtu, iesprauda
tur kāzu eglīti un bēra mājiniekiem
riekstus vai citus gardumus, tad

patvēruši katrs pa kausam alus,

steidzās jaunam pārim pretim un

šļakstīja viņu zirgiem alu acīs.

S. Novickis, Ilūkste. RKr. 11.

14323. Brūtes pārim no baznīcas

mājā nākot, pa priekšu nes eglīti.

Mājām tuvojoties, to uzliek uz

klēts jumta par zīmi, ka tur atro-

das brūtes pūrs. Tie paši nesēji jā-

ja atkal ar alus stopu brūtei pretī
un alu lēja zirgam acīs, par ko tie

izpelnījās cimdu pāri.

M. Šiliņš, Ādaži.

14324. Brūtes pārim no baznīcas

mājā pārbraucot, gājuši mājinieki

kādu gabalu pretim ar alus kannu,

ap kuru brūte likusi veltis (prievī-

tus) apkārt.
P. Augstkalniņš, Vecpiebalga.

14325. Kad izkāpuši no kama-

nām, tad brūte viņās ielikusi cimdu

pāru zirga nokopējam.
P. Augstkalniņš, Vecpiebalga.
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14326. No baznīcas atbraucot,

brūte cimdus uzmet uz zirga mu-

guras, jostu kūtī govij ragos, liel-

saitas paslieksnē un uz ābelēm. Tos

priekšmetus, izņemot cimdus, sala-

sa vīra māte.

K. Jansons, Plāņi.

14327. Kutī jeb stallī iedama,

brūte metusi prievītiņu jeb jostu.
K. Bika, Gaujiena.

14328. Kad brūte iebrauc brūt-

gāna mājā, tad rati nekur nedrīkst

piesisties, jo citādi nākamā dzīvē

gaidāma nelaime.

P. Einhorns.

14329. Jaunam pārim, no baz-

nīcas mājās braucot, jāturas rokās,

tad būs mīļa dzīvošana.

R. Eglentale, Reņģe.

14330. Ja jaunais pāris grib labi

dzīvot, tad atbraucot no baznīcas,

jākāpj no ratiem (ragavām) abiem

pa vienu pusi.
M. Eglīte, Vijciems.

14331. Ka jaunī, nu bazneicas

braucūt, apsaguož, tad vīns jīm
miers.

H. Z. Valainis, Aglona.

14332. Jostiņas sagrieza divi pē-
das garos gabalos, kurus meta uz

krustceļiem un tiltiem. Kad brūti

noveda brūtgāna mājā, tad vedējs

ar pātagu sita krustu rijas durvīs

— kur senāk ļaudis dzīvoja — un

tad veda iekšā.

Z. Lancmanis, Lejasciems.

14333. Mājā pārvesta, brūte no-

met pie vārtiem prievītus; tam, kas

brūti no vāģiem jeb kamanām iz-

ceļ, dod cimdus, zirgiem, ar ko vi-

ņa ir atvesta, uzliek cimdus jeb ze-

ķes, tam, kas ārā iziet ar alus kan-

nu brūtei pretī, jādod prievīti. lek-

šā ejot viņa tiek pievesta pie uguns-

kura un pievedējam jādod nauda,
arī circeņiem uz krāsns uzsviež cim-

dus. Tad brūti ved pie galda.

Mājas Viesis, 1862, 44.

14334. Kad brūte pārvesta no

baznīcas mājā, tad viņa vadāta ap-

kārt pa visu māju: kūtīs, stallī, na-

mā, rijā, pirtī un pie akas. Visur

bijušas jānoliek veltis: lielsaišķi,

cimdi, dzīpari.
J. Rubenis, Ērgļi.

14335. Ja brūte uzmet brūtgāna
kūtī uz sliekšņa jostu, tad govis la-

bi vedas; bet ja uz aitu aizgaldas
uzliek cimdu pāru, tad labi vedas

aitas.

A. Salmāns, Balvi.

14336. Lai mājai būtu laba sla-

va, brūtei, pēc salaulāšanas no baz-

nīcas pārbraucot, vispirms jāpalej
ūdens durvju priekšā un tad tik

drīkst iet istabā iekšā.

V. Bērziņa, Priekule.

14337. Kad brūti veda mājā, tad

tai vajadzēja sniegt dāvanas, arī

pie maltuves, ugunskura un krāsns

priekšā nolikt cimdu pāri.
G. Pols, Bauska.

14338. Dzīviem priekšmetiem
brūte dod veltis, nedzīviem ziedu.

K. Jansons, Plāņi.

14339. Jaunai sievai jāmet prie-

vīši visur tur, kur vīra māte

staigā, tad viņai būs laba dzīve.

E. Laime, Tirza.

14340. Visi kāzenieki brūtei bi-

ja jāapsien ar jostām un cimdiem.

Apsiešanu izdarīja vakara vista.

Kad vakara vista bija visiem ap-

sējusi dāvanas, tad brūte deva vīra

mātei veltas (dāvanas) kā: kreklu,

palagu, deķi, cimdus un zeķes.

G. Pols, Vecgulbene.
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14341. Brūtei bija jādod kāzu

apkalpotājiem dāvanas, to izpildīja
vakara gailis un vista (vīra māte un

vīra tēvs).
G. Pols, Vecgulbene.

14342. Kāzu apkalpotājiem kā:

gaļas vārītājam, alus nesējam, zir-

gu barotājam, bija jādod katram

pa kreklam no brūtes pūra.
G. Pols, Vecgulbene.

14343. Kāzās brūte un brūtgāns
tiek vesti ar zobenu caur visām

durvīm, lai neviens skauģis viņiem

nevarētu kaitēt. Ja nav zobena, tad

ņem arī izkapti.
A. Bīlenšteina man., Puze. 1862.

14344. Sit krustu, met krustu

Tērauda zobenu,

Lai skauģi šķiras
No masas kajam.

LD 18819.

14345

Par slieksnīti vien pārcelsim

Tautas dēla klētiņa.
LD 22395, 1.

14346. Istabā ejot, brūte likusi

veltes uz sliekšņa.

P. Augstkalniņš, Vecpiebalga.

14347. Kod meita ar puišu sa-

guoja ar
mīlesteibu un jau sarunuo-

jas taisēt kuožys, un kod jau jī nu-

braucja uz bazneicu lauluotīs a ra-

dinīki jauniču grib, jī dzeivuotu mī-

reigi un vīns utru mīluotu da po-

švs nuovis, tod vajag da atbrauk-

šonys nu bazneicys jaunys puorys

pajimt atslāgu un nulikt uz slīkšņa.

Kod atbrauks jaunīs un ījīs par

slīksni ustobā, tod vajag tiuleņ pa-

jimt tu atslāgu aizslēgt, nunest un

īsvīst uokā vai dziļā upē. Tulaik

jaunuo puora dzeivuos cīši laimī-

gi, jūs nikas navareis rozškiert uz

šo pasauļa, kai vīna kopu dubja.

V. Podis, Rēzekne.

14348. Pvrmū reizi pec laulībom

jaunivei, iejūt veira ustobā, un

jaunives jaunīčam vajagūt vērtīs

uz augšu, tad nanuokšūt mtgs

dzeivojūt. [Jautra dzeive.]
T. Beča, Preiļi

14349. Istabā ieiedama, izskaitī-

ju tautas griestus, Lai nevar sveši

ļaudis nekā ļauna padarīt.
LD 18882.

14350. Ej, mārša, iekšā, met acis

griestos, Lai miegs nenāca, pakulas

vērpjot.
LD 18850.

14351. Kad jaunais pāris atbrauc

no baznīcas, tad līgavai nevajag

vaiņagu ņemt tādā mājā kur smilts

uz griestiem, tad grūta dzīve; bet

jāņem tādā mājā kur nav griestu,
tad viegla dzīve.

A. Aizpurve, Lubāna.

14352. Jo jaunive grib, kad vei-

ra radinīki leidz snīga kusšonai iz-

miertu, tad, pvrmū reizi (pēc lau-

lībom), iejūt veira ustobā, vajag
īnest snīga un isvīst vysūs četrūs

koktūs. Tad vysi izmiers leidz snī-

ga kusšonai. Rudinī var īnest dub-

ļus.
T. Beča, Preiļi.

14353. Kad brūte pārbrauca mā-

jā, tad uzmeta līdzpaņemto maizes

kukulīti uz krāsns, lai nekad mai-

zes netrūktu un krāsns nebūtu bez

cepšanas.
K. Bika, Gaujiena.

14354. No baznīcas atbraucot,

jaunais pāris vispirms ēd sāli un

maizi, tad nākošā dzīvē galds ar-

vien būs bagātīgi klāts.

T. Rigerte, Brunava.
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14355. Jaunam pārim no baznī-

cas pārbraucot, mājās sasit vecas

nederīgas bļodas, lai jaunā dzīve

laimīga būtu.

T. Rigerte, Brunava.

14356. Pirmo rītu pēc laulībām,

sievai vajag likt vīram kaut ko pa-

dot. Ja vīrs to izpilda, tad viņš būs

pakalpīgs sievai visu mūžu.

A. Ernstsons, Vaiņode.

V. Svinības vīra ma ja.

14357. Kāzas tur trīs dienas. Ai-

cina dvi labos vīrus (Trauzeugen).
Kad atiet vieši, atnes dāvanas.

A. Medne, Kuršu kapās.

14358. Kaut jel latvieši, kas jau
•dažu vecu laiku nelāga ieradumu

atmetuši, atmestu arī tās, četras die-

nas kāzas dzert! .. . Viņos gados
nevienas dzīrās nepavadījuši, kad

divi jeb trīs pāri neizplūkušies.

Tagad tas vairs nenotiek.

Latv. Avīzes, 1853, 47.

14359. Kāzas iesākas brūtes mā-

jā. Vedēja tēvs noceļ mājā brūti no

zirga un uzcērt ar zobenu uz kat-

rām durvīm krustu, kur brūte iet

iekšā. Istabā ieejot, atrod uz galda
tikai sāli un maizi. Kad jaunais

pārs un viesi ir to baudījuši, tad

sāk dziedāt un pēc tam dod ci-

tus ēdienus. Līgava lūko arvien

kaut kur nobēgt, bet tiek arvien

uzmeklēta un atvesta istabā.

W6chentliche Unterhaltun-

gen, Mitau, 1806.

14360. Citi, kas to brūti ved, ne

tālu no brūtgāna mājām būdami,

šauj ar bisēm.

Lenca Sprediķu grāmata,

1764, 255.

14361. Vakarā, kad brauca uz

vedēja māju, tur neiztrūkstot brau-

ca līdz laulāto tēvs un māte, kurus

tad sauca par vakara gaili un va-

kara vistu. Pie galda vakara gailis
sēdēja blakus brūtgānam un vista

brūtei.

G. Pols, Vecgulbene.

14362. Agrāk esot bijusi tāda kā-

zu paraša. Brūtes tēvs ar brūtes

māti nekad paši uz meitas kāzām

negājuši. Viņiem braukuši pakaļā
ar vāģiem, kuriem apkārt bijuši sa-

sprausti un sakārti salmi, meijas
un vecas lupatas. Kad brūtes vecā-

ki atvesti kāzu mājā, tad pie vā-

ģiem pielaiduši uguni.
T. Ziemele, Smiltene.

14363. Kāzu zobenu kāzās nesis

vedēja tēvs, saukts arī pulka
tēvs, kurš brūtgānu vedis uz baz-

nīcu. Pulka tēvs kāzās bijis pa-

vēlnieks. Viņš rīkojis kāzeniekus,

kas katrreiz jādara. Un tādu darbu

kāzās bijis ļoti daudz. Pie tādiem

darbiem jāpieskaita brūtes vaiņaga

noņemšana, jaunā pāra saguldīšana,

jaunā pāra augšā celšana v. t. t.

Priekš katras pavēles došanas pul-
ka tēvs ar zobenu cirtis istabas dzie-

dā (vārcelē jeb vērbaļķī).
S. Novickis, dienv. Kurzeme.

RKr. 11.

14364. Pulka vadons ar zobena

spici nocēlis vaiņagu brūtei no gal-

vas, uzmaucis tad uz zobena asme-

ņa un zobenu iedūris sienā. Tur tas

kādu laiku palika stāvot, iekams

iesāktā vaiņaga noņemšanas cere-

monija nobeidzās. Vēlāku vaiņagu
uzlika kādai no brūtes māsām un

zobenu atkal iedūra vecā vietā

dziedā.

S. Novickis, dienv. Kurzeme.

RKr. 11.
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14365. Kāzās pie galda, vedēju
mājā pirmie sēdēja panāksnieki un

panāksnieku mājā — vedēji.

G. Pols, Vecgulbene.

14366. Kāzās panāksnieku mei-

tām vajadzējis cimdu, ko dot pir-
mām dancinātājam.

K. Skujiņš, Smiltene.

14367. Kāzu pirmajā maltītē ti-

ka ēsts koķis, lai jauniem ļaudīm

viņu dzīvē netrūktu nedz gaļas,
nedz miežu.

M. Rožukalns, Dikļi. Mājas

Viesis, 1891, 33.

14368. Ja kāzām ceptai maizei,
iekšā laižot pirmais kukulis pār-

plīst, tad sadzīve izjuks.

A. Āboliņš, Alūksne.

14369. Kuozu gūdā pēc ēsšonas

gosti īt ap goldu treis reizes vvsap-
kuort. Dažu reizi jī loksta un dzīd,

lai jaunajam puoram byutu prīcīga
dzeive.

T. Beča, Preiļi.

14370. Pēc atbraukšanas brūti

tūliņ mičojuši. Brūtgāna māsas no-

ņēmušas brūtei kroni un tā vietā

uzlikušas cepuri: vasaru zaļmalīti,
ziemu samteni, un uzseguši pase-

dzeni, kura bijusi no smalka au-

dekla vienkāršas uzsegas izskatā.

P. Augstkalniņš, Vecpiebalga.

14371. Tad iet kāda sieva un uz-

liek brūtei mici, par ko dabū zeķes;
tad kāds jauneklis ved brūti dan-

cot, tam dod cimdus; tadatkal dod

brūtei ēst, par ko dod cimdus.

Mājas Viesis, 1862, 44.

14372. Kad brūtei noņēma kroni,

tad brūtgānam ar brūti aizsēja acis.

Brūtgāns lika kādam no jaunek-

ļiem galvā cepuri, brūte vaiņagu

kādai nezināmai jaunavai. Kas to

godu iemantoja, tos sauca par lieko

pāri.
G. Pols, Vecgulbene.

14373. Pulkstens 12 naktī nāca

brūtgāna tēvs jeb tuvāks radinieks

ar uz šķīvja uzliktu aubi, ņēma
brūtei nost kroni un uzlika aubi

galvā. Tad brūtes radi sēdās pirmie
pie galda.

G. Pols, Vecgulbene.

14374. Pie tā sauktās mičošanas

brūte sviedusi trīs reiz mici jeb aubi

uz grīdas, ka nu vīra māte trešo reiz

likusi galvā, tad arī tā palikusi.
K. Bika, Gaujiena.

14375. Kad brūte bijusi aizgaldē,
tad viņu ļoti apdziedājuši. Kas bi-

jusi sirdīga, tā skaitusies, daža rau-

dājusi, cita tikai smējusies.
P. Augstkalniņš, Vecpiebalga.

14376. Pie galda, kamēr citi ēd,
vakara gailim ar vakara vistu ir

jākaujas, ar vārītu gaiļa un vistas

galvām.
G. Pols, Vecgulbene.

14377. Kad brūtei noņēma kroni

un uzlika aubi, tad citas precētas
sievas to sagaidīja dziedādamas:

Jauna cale ietecēja,
Vecu vistu pulciņā.

G. Pols, Baldone.

14378. Kad brūtei ņēma kroni,

tad dziedāja: „Mans pērļu vainags

dārgs un jauks, Dievs cilvēks visu

mīļais draugs." (Dziesmu grāmatas

277. dz. 2. pantiņš).
G. Pols, Baldone.

14379. Kādas māmiņas pēc ēša-

nas griež brantvīna buteli riņķī, ko

sauc par malšanu. Maldamas viņas
tad nu dzeļ- un vienādi dzied.

P. Lodziņš, Sērpils.
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14380. Brūtgāna tēvu un māti

jeb to vietniekus sauca par vakarai-

ņiem. Kur tie gāja, tur visur bija

dabūjami ēdieni un dzērieni.

P. Lodziņš, Sērpils.

14381. Kad brūte ieiet brūtgāna

mājā, tad iet vedējs papriekšu un

uz katrām durvīm ar zobenu jeb

pātagu cērt krustu, lai ļauni gari
netiktu iekšā.

G. Merķeliis, Die Letten, 1797, 51.

14382. No vedējiem bija viens

lielais vedējs un viena lielā vedēja,
un tāpat arī brūtei bija viens lie-

lais panāksnieks un viena lielā pa-
nāksniece. Šie lielie bija brūtes un

brūtgāna tuvākie radi, kas nebija

precējušies, visvairāk viņu brāļi un

māsas.

P. Lodziņš, Sērpils.

14383. Jaunajam pāram uz gal-
da priekšā ir liels kviešu maizes

pīrāgs, ar puķēm apsprausts un da-

žādi izrotāts. Pēc ēšanas brūtgāns
nēsā apkārt dzērienus, bet brūte iz-

dala viesiem to pīrāgu.

P. Lodziņš, Sērpils.

14384. Brūtes pāri mičojot, brū-

tei ir jāraud, jo citādi daudz vaja-
dzēs raudāt sievas kārtā.

V. Bērziņa, Priekule.

14385. Uz kāzu galda priekš jau-
nā pāra iesprauž divus zobenus, no

kuriem spriež par abu mūžu. Kura

priekšā zobens ilgāki trīc, tas no

abiem ilgāki dzīvos.

P. Einhorns.

14386. Tāds bezprātīgs ieradums

ir arīdzan šis, kad viens no tiem

kāzu viesiem pie jaunas mājas ie-

iešanas vai ar čakanu jeb veseru,

vai ar pātaga kātu vai dažkārt ar

zobenu pār durvju sliekšņiem vienu

krustu met.

Lenca Sprediķu grāmata,
1764, 253.

14387. Ja kazu diena sveces deg

gaiši, būs laba dzīvošana.

V. Liepiņa, Penkule.

14388. Ja kāzu dienā brūtgānam
vai brūtei svece nodziest, tad tas il-

gu mūžu nedzīvos.

I. Mennika, Ainaži.

14389. Kāzās brūtei un brūtgā-
nam uzdedzina katram divas sve-

ces; kuram pirmām izdeg, tas āt-

rāk mirst.

A. Smilga, Gaiķi.

14390. Ja kāzinieki uzvedas prie-

cīgi, tad jaunajam pārim būs jaut-
ra dzīve.

V. Miķelans, Dunava.

14391. Jauno vedeni (vedeklu)
ievedot mājās, vadā pa visām

saimniecības ēkām, kur tai jāno-
liek veltis (dāvanas) mājas labiem

gariem, lai tie tai kalpotu.

A. Liepiņa, Lubāna.

14392. Pēc paēšanas brūte at-

stājusi uz galda veltes un tad vi-

ņu vadājuši pa visām vietām, pa

klēti, pa kūti v. t. t. Visās šais vie-

tās brūtei bijis jāveltī, pat uz ve-

lētavas. Tos laikos brūtei vajadzē-

jis daudz velšu.

P. Augstkalniņš, Vecpiebalga.

14393. Pie ievešanas iekš jaunu

māju būs tai brūtei vai maizi, vai

cimdus, vai naudu visās kūtīs, ķē-

ķes slaukti jeb seirī, akas malā,

pirtī un citos kaktos izvadātai,

aizmest.

Lenca Sprediķu grāmata, 1764, 252.
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14394. Meitām aizejot dzīvot pie
vīra, jāliek visās ēkās pa cimdu

pārim, tad saimniecībā viss labi

izdodas.

V. Joass, Lubāna.

14395. Pēc ievešanas jaunā mā-

jā, brūte apmeklē visas ēkas, pa-

vardu, aku un dārzu, kur nomet

kādus naudas gabalus. Ja viņa tā

nedara, tad viņai nav laimes.

P. Einhorns.

14396. Kāzās dziedājuši, dāvanas

dodot: ~Krustām dvieli, krustām

dvieli, cimdu pāri piedevām!"
P. Zeltiņa, Ikšķile.

14397. Ja kādā sādžā ir kāzas,

tad panāksnieki svātam lai piesien

vecas vīzes, tad visas vecās meitas

izies pie vīra.

J. Rupjais, Asūne.

14398. Ka meita izīt pi veira un

kai jī atbrauc nu bazneicvs salau-

luoti un tūpat dīn meita nu sova

veira dzierdeis kaidu nebejs vuor-

du, ka nalobu, to dzeivja jūs byus

naloba, a ka lobu, tod dzeivja jūs

byus cīši loba, ji vīns ūtru mīluos

un žāluos.

V. Podis, Rēzekne.

14399. Atstāta brūte aiziet sava

pavedēja kāzās, sviež gaisa trīs

reiz pudeli un saka: „Ne tev, ne

man, ne tev, ne man!" Tad brūt-

gāns nomirst.
K. Jansons, Lugaži.

14400. Ja kāzās saplīst kads

trauks, tad laimīga dzīve.

M. Driņķe, Ranka.

14401. Ja kāzās sasit kadu trau-

ku, tad salaulātie dzīvos saticīgi.

A. Bulēne, Turaida.

14402. Ja kazas trauki plīst, tad

jaunais pārs laimīgi dzīvos.

A. Zvejniece, Lubāna. V. Mi-

ķelāns, Dunava.

14403. Ja kāzās plīst daudz trau-

ku, tad jaunlaulātiem būs slikta

dzīvošana.

A. Leimane, Mārsnēni.

14404. Ja kāzās, dzerot vīnu, sa-

plīst vīna glāze, tad jaunais pāris
dzīvos saticīgi.

V. Bernauna, Valmiera.

14405. Ja kāzās brūtei vai brūt-

gānam saplīst glāze, tad būs lai-

mīga dzīvošana.

A. Skuja, Vestiena.

14406. Ja kāzās kāds trauks ne-

jauši saplīst, tad jaunais pāris lai-

mīgi dzīvos.
R. Svekre, Valka.

14407. Trauku plīšana kazas no-

zīmē labu sadzīvi jaunlaulātiem.

E. Abuce, Ķoņi.

14408. Ja kazu diena plīst trau-

ki, tad būs laba dzīvošana.

M. Šķipsna, Gulbene.

14409. Ja brūtei kāzu dienā iz-

krīt glāze no rokām, tas nozīmē,

ka būs slikta dzīve.

J. Austrums, Krape.

14410. Jaunam param pie galda

jāiet tā, kā saule iet.

K. Jansons, Plāņi.

14411. Kāzās divos šķīvjos ie-

liek mirtes zarus; kam tie, pie

galda ejot, pagadās, tiem tai gadā

jāprecas.
K. Steinbergs, Skrunda.
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14412. Jaunajai sievai, no baz-

nīcas pārbraukušai, jārauga, pie
kāzu maltītes sēdot, piesēdēt jaunā
vīra svārku stūri, bet tā, ka tas to

nemana, tad tā valdīs par vīru

visu mūžu.

Alksnis-Zundulis, Dobele.

14413. Kad kāzās brūte uzsēžas

uz brūtgāna svārku stūra, tad vi-

ņa valdīs par vīru.

E. Hiršsone, Talsi.

14414. Kāzu, vai arī citu godību,
pēdējam mielastam vārīta nokau-

tā lopa aste par zīmi, ka godības
beigušās. Aste appušķota un no-

stādīta bļodas vidū.

A. Vaskis, Tukums.

14415. Kāzu augstākā maltīte

bijusi cūku desas (māga) ar šķīs-
tiem kartupeļiem un putraimiem.

K. Jansons, Plāņi.

14416. Uz kāzu galda atradies

lukturis, kuram apkārt bijusi ap-
tīta liela gara virkne ābolu un

ogu, kas vakara gaiļam kopā ar

vakara vistu bijis jānoknābā. Tad

vakara vista noņēmusi brūtei vai-

ņagu un uzlikusi tai vietā mici,
kuru brūte trīs reiz sviedusi ze-

mē. Tikai ceturto reizi likusi īsto

mici galvā, kuru tad arī brūte pa-

turējusi. Beidzot vakara vista ie-

pliķējusi brūtgānu un brūti, pē-
dējai piesacīdama: ~Glabā vīru,

valkā mici!"
A. Ģēģeris, Vecpiebalga.

14417. Mājās paēd launagu, va-

karīn, tad nuojem brūtei vainik,

apsēj drānu, jauniķim uzliek vecu

zīdvest, zvejhūt. Izpušķo braut-

vinkel, augšā pakar vainiku. Kas

tur pasēž, tam uozlaiž iz galvas,
vajag izsaperkties, jādod šnaps.

A. Medne, Kuršu kapās.

14418. Kāzu vakarā brūtgānam
jānoņem brūtei vaiņags ar šķidr-
autu un jāpaliek gultas pagalvi,
lai mīļi dzīvo.

L. Strute, Šķibe.

14419. Kāzu vakarā brūtgāns de-

va brūtei lielu lakatu plīvura vie-

tā un brūtgāna māte mazu laka-

tiņu vaiņaga vietā.

Mackeviča-Saullte, Preiļi.

14420. Kad brūtei kāzu dienā

ņem kroni no galvas, tad uz krēs-

la vai beņķa, kur brūte sēdējusi,

jāapsēstas kādai meitai. To meitu

drīz vien izprecēs.

H. Skujiņš, Smiltene.

14421. Brūtes kroni kāzu dienas

vakarā uzliek brūtgāna māsai, ja
tādas nav, tad tuvākai radiniecei,

un brūtgāna cepuri brūtgāna brā-

Jam, kuri tad ir „liekā pāra".

K. Jansons, Plāņi.

14422. Kad brūtgāns ar brūti

brauc no laulības, tad brūtgāna

mājā braucot baidās kaut kur pie-
durties, sevišķi pie vārtiem, jo ci-

tādi brūtei klājoties slikti. Mājā

iebraucot, vedēja tēvs jeb brūtes

tēvs jem zobenu un iet brūtei pa-

priekšu. Pie mājas durvīm tas ie-

cērt pa krustam palodā, slieksnī

uņ abās stenderēs. Viņam tad se-

ko viesi. Brūte ieiet brūtgāna mā-

jā acis uz zemi nolaidusi, jo viņa
vairs nedrīkstot uz svešiem skatī-

ties. Pēc kāda laika brūte iet ar

vakara brāli, brūtgānu un dažām

sievām uz klēti pārģērbties. Kad

viņa nolikusi pūrā savus greznu-

mus, tad vakara brālis uzliek vi-

ņai sievu mici galvā, bet brūte di-

vas reizes nomet to zemē. Trešo

reizi vakara brālis, cepuri lik-

dams, iesit tai viegli pa ausi un

saka: „Klausi vīram, glabā mici!"
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— Tad viesi mazgā rokas vienā

spainī un met tai arī naudu iekšā.

Pēdīgi arī brūtgāns mazgā rokas

un apgāž ar kāju spaini apkārt,
ka ūdens izlīst un nauda izkrīt.

Tas esot par labu laimi, lai viss

labi izdotos.

Kad brūte ir jau apmičota, tad

viņa pārnāk atkal uz istabu un ie-

iet ar nolaistām acīm. Vedēja tēvs

viņu aizved pie galda vidus un no-

sēdina. Viņai blakus atsēstas brūt-

gāns un tad tik nāk citi kāzu vie-

si pie galda. Viesi ir arī atnesuši

viesībām alu, brandvīnu vai ēda-

mas lietas. Galda vidū ir pakārts
dzelzs lukturis ar četrām svecēm.

Istabas sienas ir skaisti izpītas

skaliem, kurus vēlāk jem un de-

dzina istabas apgaismošanai.
Pirmo kāzu maltīti sauc par

brokastīm, lai gan tā parasti iz-

nāk uz pulksten trim pēc pusdie-
nas. Uz galda stāv rudzu miltu

karašas, rauši, medus, krējums,

sviests, biezputra, desas, žāvēta ga-

ļa, brandavīns un alus. Visi viesi

nu ēd un dzer, tikai brūte ar brūt-

gānu sēd mierīgi un neko neaiz-

tiek, jo viņi ēd vēlāku par sevi

klētī. Tad nāk maltīte jeb pusdie-

na, kur dod zupu ar vārītu liello-

pa un arī vistu gaļu. Zupa ir stip-
ri sālīta un gluži bez kādām sak-

nēm. Dod arī krāsnī ceptu liello-

pa gaļu un zosis. Pēc tam ēd lau-

nagu un pēdīgi vakariņas.
Kāzu muziķa ir somu stabule

(stabs?), ko pavada kādas desmit

sievietes ar dziedāšanu. Apdzied

brūti, brūtgānu un viņu tuvinie-

kus un radus. Ja pats muižas

kungs jeb cienīgmāte ir par vedē-

jiem, tad tie tiek lieliski uzslavēti.

Viena sieviete arvien iesāk dzies-

mu, ko tad atkārto viss koris un

beidz ar div taktis garu saucienu

„o, o!".

Dancošana iesākas pēc pusdie-
nas maltītes, kur jem dalību tikai

neprecēti ļaudis. Vispirms vakara

brālis uzaicina brūti un ved to pie
mutslauča turēdams. Pēc danco-

šanas viņš dabūj to mutslauci par
dāvanu. Tad viņš uzlūdz vedēja
māti un dabūj atkal vienu mut-

slauci. Tad nāk brūtes māte jeb
māsa pie kārtas un dabūj vēl tre-

šo mutslauci. Ja vedēja tēvs ir

muižas kungs, tad danco ar brūti

pēc vakara brāli. Pēc tiem tad

danco visi, kam tik patīk.
Šie danči nav nebūt nepieklājī-

gi un līdzinās poļu dančiem. Takts

ir trijkāršu takts, kam latvieši glu-
ži labi prot piemēroties.

Kad viesi jau ir noguruši, tad

ved brūti un brūtgānu. Šeit tos

noģērb vakara brālis ar kādiem

palīgiem un iesviež gultā, kas at-

gādina senlaiku ierašu, ar ko lai-

kam apzīmē sievas padevību vī-

ram.

Mācītājs Borgers, Ērģeme.
Rigasche Stadtblātter, 1896,
141—143.

14423. Kazas sanāk arī daudz

nelūgtu viesu, tā saukto stāmiču.

Latvis, 1925, 1073, Asūne.

14424. Brūtei liek klēpī kādu

mazu puiku, lai viņa auklētu sve-

šu bērnu, kamēr vēl pašai neesot

bērnu.

„W6chentliche Unterhaltungen",

1806, 217. lpp., Kurzeme.

VI. Svinības līgavas
m a ja.

14425. Brūtes mājā savējus lai-

da pa vārtiem iekšā, svešiniekiem

aizšāva kārti priekšā, apvaicāda-
mies, kas par ļaudīm svešinieki

un ko grib? Vedēji atbildēja, ka

viņi esot godīgi ļaudis, ko izrādot
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arī viņu pase, dota no paša liel-

kunga; viņi meklējot savu aitiņu
(gosniņu), kas esot no ganībām

nomaldījusies, un viņi pa pēdām
esot līdz šai vietai nonākuši, bez

tam viņiem esot vēl arī tāda ap-

liecība, kas ar zobiem kožama: iz-

vilka pie tam pudeli ar zobiem, at-

rāva tai korķi un pacienīja tad

vārtu sargus, kūpi laida pēc tam

ciemiņus savā pagalmā.
Vecāki saņem jauno pāri un ci-

tus viesus ar brandvīnu, alu un

uzkožamo un ved pie maltītes

galda, kur jauno pāri sēdina goda
vietā, tad brūtgāna piederīgos un

pēdīgi tikai brūtes piederīgos.

S. Novickis, Ilūkste. RKr. 11.

14426. Ja kāzu goda-vārti ielū-

zuši, tad domājuši, ka vienam jau-

najam laulabniekam jāmirst.

A. Vaskis, Tukums.

14427. Svētdienas rītā brauc

brūtgāns ar vedēja tēvu, vakara

brāli un varbūt arī. citiem radiem

uz brūtes māju. Vedēja brauc allaž

pa priekšu. Tur viesus saņem ar

dziedāšanu, kur sevišķi brūtgāns
tiek apdziedāts. Brūte iesēstas ve-

dēja tēva kamanās, kas dažreiz

tura arī lielu karogu.
Mācītājs Borgers, Ērģeme.

Rig. Stadtblātter, 1896, 140.

14428. Jauniem pa vārtiem pa-

galmā iebraucot, trīs reizes izšauj.
Istabas durvīs jaunos sagaida jau-
nives tēvs ar māti. Mātei rokās ap-

pušķots maizes kukulis ar sāls

trauciņu virsū, tēvam alus kanna.

Jaunive saņem mātes dāvanu,

jauniķis tēva. Kad jaunive ar pa-
nāksniecēm jeb bajarkām klētī

pārģērbušās, sēstas pie galda. Aiz

galda visi iet pāros: papriekšu
svāts ar svāču, vakarainis ar vaka-

Raini, mielotājs ar mielotāju un

tad jaunie un citi viesi. Jaunive

nes rokā maizes kukuli ar sāli,

jauniķis alus kannu, abi noliek

maizi un kannu uz galda un visi

apsēstas.
Kāzu maltītē iesākas apdziedā-

šanās un pēc tam dejošana. Kad

padejots, jaunive ar bajarkām sēs-

tas aiz galda, uz kura uzlikts ar

mutautiņu apsegts šķīvis. Pūra ve-

dējs stāv pie galda ar alus kannu

rokā un sauc visus pēc kārtas pie
pagasta mešanas, pie kam pirmie
met svāti. Sievietes met cimdus,
stonus (kreklu drēbi), jostiņas, bet

vīrieši naudu. Katram metējam
jaunive ar bajarkām paklanās un

pūra vedējs pasniedz glāzi alus.

Reizēm jauniķis pārģērbjas, vis-

vairāk sieviešu drēbēs, un iet mest

pagastu, lai jaunive nepazītu un pa-

klanītos.

Pēc pagasta mešanas atkal pa-

dejo, ēd vakariņas un iet gulēt.

Jauniķis guļ istabā uz salmiem,

kopā ar citiem kāziniekiem, jauni-

ve pie mātes vai māsas.

Rītā, kad pieceļas, mazākā mā-

sa pielej bļodu ūdens un noliek

jauniķim mazgāties. Nomazgājies

jauniķis met ūdenī naudu, kura

paliek ūdens atnesējai.

Latvis, 1925, 1073, Asūne.

VII. Jauna pāra guldīša-

na.

14429. Vakarā brūtgānu un

brūti — lai būtu ziema vai vasara

— ved uz klēti gulēt.
Mājas Viesis, 1861, 238.

14430. Kad jaunais pārs iet

gulēt, tad brūte uz luktura uzliek

prievītus; apguldītājam dod cim-

dus, bet šis tomēr pāri reizes uz-

lej ar pātagu, lai mīlīgi dzīvojot.

Mājas Viesis, 1862, 44.
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14431. Kāzu vakarā veduši

jauno pāri uz klēti guldīt, kur

vieta bijusi sataisīta zemē no sie-

na vai salmiem. Apakš cisām li-

kuši dažādus krāmus: lemesnīcas,

cirvi un velējamās vāles. Papriek-
šu iesvieduši brūtgānu vietā, tad

atkal brūti tam līdzākši. Beidzot

ņēmuši pīcku un joku dēļ abus ie-

kūluši, lai labi mīļi guļot.
A. Ģēģeris, Vecpiebalga.

14432. Kad brūte pirmo reiz

klētī ēdināta, tad tā tur atstājusi
uz galda cimdu pāri.

K. Bika, Gaujiena.

14433. Kāzu dienā brūtes gul-
tā nedrīkst likt asas lietas, tad la-

bi nesadzīvos.
A. Zandere, Kandava.

14434. Ja kāzu dienā brūtes

gultā iemet suni ar kaķi, tad jau-
nais pāris dzīvos kā suns ar kaķi.

A. Zandere, Kandava.

14435. Kurš pēc laulās vakarā

pirmais grib gulēt iet, tas pirmais
mirst.

K. Jansons, Pilda.

14436. Kāzu naktī, kad pāris

saejot gulēt, tad kurš pirmais aiz-

miegot, tas pirmais miršot.

A. Sietiņš, Taurene.

14437. Kāzu naktī ja pirmais

aizmieg brūtgāns, tad pirmā mirs

brūte; ja brūte aizmieg pirmā, tad

mirs abi vienā gadā.
A. Dragone, Palsmane.

14438. Kurš pēc salaulāšanas

pirmā naktī pirmais apgulstas, tas

pirmais mirst.
Z. Prauliņš, Aumeisteri.

14439. Kurš no jaunā pāra pir-

mo nakti pirmais apguļas, tas pir-
mais mirs.

K. Jansons, Plāņi.

14440. Kas pēc kāzu nakts pir-
mais no rīta pieceļas, tam jāce-
ļas pirmajam visā dzīvē.

V. Spandegs, Pociems.

14441. Ja pirmo nakti jaunā
pāra gultas vidū bedre, tad tie mī-

ļi dzīvos, bet ja eža, tad naidīgi.

K. Jansons, Plāņi.

14442. Ja brūtgāns pirmo nakti

brūti atradis par nevainību zaudē-

jušu, tad otrā rītā viņš ēdis pie
galda negalīgi: platu muti, ātri un

lieliem kumosiem. Pretējā gadīju-
mā viņš ēdis maziem kumosiem v.

t. p. r. viņā skatīdamies darījuši
visi kāzenieki.

K. Jansons, Rauna.

14443. Kāzu pirmā rītā, ja brū-

ti atraduši nevainīgu, tad priecā-

jušies; bet ja vainīgu, tad uzmau-

kuši brūtes vecākiem zirga rīkus

kaklā un dzinuši pa sētu apkārt.
G. Pols, Vecgulbene.

14444. Ap pusnakti deva vaka-

riņas un pēc tam jauno pāri veda

ar muziķu un dziesmām uz klēti,

kur bija uztaisīta jauniem gulta.
Deva tad abiem saldo brandiņu, t.

i. guldāmo šņabi iebaudīt, atstāja

jaunos vienus un devās arī visi

citi pie miera.

S. Novickis, Ilūkste. RKr. 11.

14445. Ja savēji gribējuši jau-

najam pāram novēlēt puiku, tad

pirmajā naktī likuši zem gultas
cirvi, bet ja meiteni, tad velējamo
vāli.

G. Pols, Vecgulbene.

14446. Ja vecāki grib, lai pie-
dzimtu dēls, tad vajag turēt pa-

gultē cirvi; bet ja vēlas meitu, tad

pavārnīcu^
L. Rone, Rīga.
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14447. Kāzu naktī zem jaunā
pāra gultas vajagot pabāzt cirvi,

tad pirmais piedzimšot dēls.

J. Širmanis, Vilzēni.

14448. Otardienas rītā viens no

vecākiem kāzu viesiem gāja jau-
nos celt ar pātagu. Pērdams abus,

mēdza teikt: „Novēlu deviņus dē-

lus, desmito meitu!"

S. Novickis, Ilūkste. RKr. 11.

14449. Otrā rītā pēc salaulāša-

nas jāskatās, kā saule uzlec. Ja uz-

lec skaidri, būs laba dzīve, bet ja

apmākusies, būs slikta dzīve.

V. Bērziņa, Priekule.

14450. Kad otrā dienā pieceļas,
tad viešas taisot ieliek gultā jostu,
ūdens nesējam mutes autiņu (tas
arī izpelnīts, jo brūte trīs, četri

spaiņi ūdens izgāž ar kāju). Tad

brūte ņem visādas dāvanas klēpī
un līdz ar citām apstaigā ēkas: .uz
kūts sliekšņa liek naudu, uz brūt-

gāna govs zeķes, akā met naudu,

namā uz sliekšņa naudu, uz poda
kāša cimdus, uz leceklēm naudu,

uz staļļa sliekšņa naudu, uz brūt-

gāna zirga cimdus, pirtī cimdus,

uz visu ēku sliekšņiem liek naudu,

uz velētavas uzliek mutes autiņu,
krāsns kurinātājam dod prievītes.

Mājas Viesis, 1862, 44.

VIII. Pūra vedēji.

14451. Dienu priekš kāzām, sest-

dienā, tika pūrs pie brūtgāna no-

vests, ko agrāki jokodami nemē-

dza izdot, kamēr uz katra pūra

stūra un paša vidus neuzlika sud-

raba rubļus, itin kā maksu par

pūra glabājumu. Bet viss palika

pie solīšanas, jo vedēji, ēzdami

un dzerdami, aizmirsa solījumu
aizmaksāt.

Dundurs Pats, 1876, 84.

14452. Brūtes pūru pārveda uz

brūtgāna māju jau dienu priekš
kāzām. Bagāta brūte dabūj līdz

100 dālderu pūrā līdz, bet pēdējā
laikā sāk tā nauda atkal pamazi-
nāties.

Mācītājs Borgers, Ērģeme.
Rig. Stadtblātter, 1896, 143.

14453. Otrā kāzu dienā sataisa

pūru vešanai un sasien spilvenus.
Spilvenos ieliek pudeli degvīna,
sieru, gabalu pīrāga. Tad uz pūra
lādes uzsēstas māte un uz spilve-
niem māsas. Pūru atpirkt nav tik

viegli. Jauniķis no sākuma sola

maz, teikdams, ka tur iekšā nekā

laba neesot, tik vecas skrandas.

Māte turas, ka pūrā vizuļojot balti

sudraboti krekli un skaistas vil-

naines. Arī par spilveniem jāsola
maksa, jo māsas stāsta, ka tie no

tīrām dūnām taisīti. Kad pūrs at-

pirkts, jaunive piesien vedējam

garu jostu ar mezglu, kurš nu ve-

dējam jāatrod. Kad pūrs jau iz-

vests, tad jaunive ar bajarkām

sēstas atkal aiz galda. Viņas jau-
nākais brālis ar šķīvīti un nazi

kāpj uz sola un mēģina nogriezt

jaunivei bizi. Jauniķis atkal at-

pērk bizi, lai negriež. Kad bize ir

atpirkta, tad vedēji pērk jaunivi
no bajarkām, kas arī nav viegli.

Bajarkas grib noplēst labu maksu,

bet vedēji negrib dot, jokodami,
ka tādu kazu viņiem uz katra.soļa

būšot diezgan. Kad jaunive ir iz-

pirkta un kāzinieki taisās braukt

uz jauniķa sētu, tad ir atkal da-

žādi kavēkļi priekšā. Dažam zir-

gam izrādās sapītas pakaļkājas,

tā ka tas slienas stāvu un nekust

no vietas. Dažam ir groži pie

dzeņaukšām piesieti, tā ka zirgu

nevar pagriezt. Dažam ir zvans

piesmērēts ar taukiem un ne-
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skan. Dažam pieliktas kamanas

vecas slotas un citādi krāmi.

Latvis, 1925, 1073, Asūne.

14454. Pirmodien pēc brokasta

izlaiž kāda vedēja un dažu pa-

nāksnieku pavadībā brūtes pūru

un pēc maltītes, ja brūtgāna mā-

jas netālu, pēc launaga un pēc me-

šanas brauc arī jaunais pāris ar

vedējiem un divreiz tik daudz

panāksniekiem uz brūtgāna galu,
kur vedējus un jauno pāri ielaiž

sētā, bet panāksniekiem aizšauj
kārti priekšā.

S. Novickis, Ilūkste. RKr. 11.

14455. Pūrā braucēju zirgus
brūtes mājas ļaudis apkar dažā-

diem lenkariem.

K. Jansons, Vecpiebalga.

14456. Pūrā brūtei ielikta mai-

ze, lai tai nav tukšs mūžs. Šo

maizi tā pati otrā kāzu dienā de-

vusi kāziniekiem.
K. Jansons, Plāņi.

14457. Brūtes pūru no brūtes

mājas izveduši šā: klētī, kur stāv

brūtes pūrs, visi pārējie aizslogi

apklāti ar vienādu drēbi, lai pū-

rā braucēji nezinātu īsto, kamēr

brūtes brālis uz māsas pūra neuz-

liek vecu sidraba rubli un vairāk,

ko dara pakaļ visi pūrā braucēji,

kuri sākumā liek mazāk, līdz ka-

mēr diņģējas un salīgst.
K. Jansons, Plāņi.

14458. Ja brūtes pūra vedēji

zog vistas, tad brūtei visu mūžu

būs jākašņājas kā vistai (grūta

dzīve).
V. Miķelans, Dunava.

14459. Lopdziņu meitas metu-

šas ziedam dzīparu galus uz kat-

ra tiltiņa un katrām krustcelēm,

kur no brūtes mājas bijis pari ja-

iet. Pirmā nāburgu mājā nesuši

vēl kukuli maizes, prievītes ar

autiņu un alus spaini. Viss tas da-

rīts, lai brūtei un viņas lopiem ne-

kas nelēcoties.

A. Ģēģeris, Vecpiebalga.

14460. Kad lopdziņi iegājuši

brūtgāna istabā, tad tiem devuši

no koka taisītas šķipelītes, ar ku-

rām tad katram bijis jāņem tikai

trīs jau gatavi sataisīti kumosi.

A. Ģēģeris.

IX. Kazas, otra diena.

14461. Otra kāzu diena iesākas

atkal ar ēšanu un dzeršanu, pēc

kam visi iet ~līdumu dedzināt".

Mājas tuvumā kaut kur sanes ža-

garus un aizdedzina, it kā aizrā-

dot, kas jaunajam pāram uz

priekšu jādara. Tad nosēstas pie

galda panāksnieki. Viens nu pa-

jem koka telēķi, uzliek kādu nau-

das gabalu un laiž to telēķi ap-

kārt. Tā nauda ir brūtei par dā-

vanu. Turīgākos apgabalos tā sa-

lasot kādus 15 dālderus. Tā nu

pavada arī otru dienu ēzdami,

dzerdami un dancodami.

Mācītājs Borgers, Ērģeme.
Rig. Stadtblātter, 1896, 143.

14462. No jaunives sētas pār-

braucot jauniķa sētā, viesi atkal

tiek tāpat sagaidīti. Pirmo cimdu

pāri jaunive dod no kamanām cē-

lējam un zirga jūdzējam. Istabas

durvīs sagaida tēvs ar māti ar ap-

pušķotu maizes kukuli, sāls trau-

ciņu un alus kannu. Istabā iegā-

jusi, jaunive vispirms liek cimdu

pāri uz pavarda, vīra mātei vai

māsai, kura līdz šim cepli kurinā-

jusi. Tad mātica (vīra māte) ved

jaunivi ar bajarkām uz klēti.

Klētī jaunivi noģērbj un pamielo

ar ēdieniem un alu. Pēc mielasta
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sākas atkal dejas. Vispirms izved

jaunivi kručinkā vīra tēvs un mā-

te, par ko tēvs dabū zeķes un mā-

te izrakstītu cimdu pāri. Vakarā

notiek pazīstamā vaiņaga noņem-

šana un mičošana. Pēc tam abi

jaunie sēstas aiz galda un notiek

atkal pagasta mešana un vaiņaga

pirkšana. Pēc vakariņām jaunie
drīz iet gulēt, pirmo nakti kopā.
Gulta ir klāta vai nu klētī, vai

aukstā kambarī, arī ziemas laikā.

Latvis, 1925, 1073, Asūne.

14463. Otrā kāzu rītā pēc bro-

kastīm sākuši veltīt. Sasējuši di-

vas nastas, vienu nastu labu drēb-

ju un šādu tādu vecu lupatu. Brū-

tes brāļi ienesuši tās ar bomi pār

pleciem istabā.

A. Ģēģeris, Vecpiebalga.

14464. Brūtei veltījot, piesējuši
linus vai kaņepējus pie ārdiem

vai pie vadža un sākuši vērpt it

kā brūtei palīdzēdami veltis tai-

sīt. Pēc tam sākuši arī laukā vel-

tīt uz velētavas, pie akas, pie vi-

sām durvīm. Māsica gājusi nopa-

kaļ dāvanas lasīdama. Pie cūk-

kūts likuši maizes kukuli un

prievītes, kuras paņēmis cūkgans.
Pēc veltīšanas kāzinieki un pa-

nāksnieki gājuši uz mežu brūtei

līdumu līst. Arī mežā sargu ņē-

muši līdz, tāpat kā krustabās.

A. Ģēģeris, Vecpiebalga.

14465. Pēc tam dalīja pūru.
Jaunā sieva gāja ar diviem pa-

nāksniekiem klētī, taisīja pūra lā-

di vaļā, izņēma no tās dažādas

dāvanas un abiem nesējiem jāaiz-
nes tās uz istabu. Kas meta ru-

buli, dabūja kreklu, par mazāku

dāvanu dabūja dvieli, zeķes vai

cimdus v. t. t.

S. Novickis, Ilūkste. RKr. 11

14466. Vīra mātei brūte veltī-

jusi jostu, kreklu un sagšu jeb arī

divas vilnānes.

J. Rubenis, Ērgļi.

14467. Vedējam un vedējīšai

(no brūtgāna puses), brūtgāna mā-

sām un brāļiem un citiem viņa
radiem brūte devusi kreklus jeb
cimdus.

J. Rubenis, Ērgļi.

14468. Brūte vīra maja apveltī-

jusi pat ugunsgaliņus.
K. Jansons, Vijciems.

14469. Otrā kāzu dienā pie pir-
mā galda kāda kāzu sieva devusi

brūtei no drēbēm pataisītu bēr-

nu, kuram otra sieva nesusi ze-

ķes līdza. Tad dziedājušas:

~Šupa, aukle to pašu bērniņu,
Kamēr Dieviņš citu gādās."

K. Jansons, Smiltene.

14470. Otrā kāzu dienā gājuši
visi kāzenieki šūpuļa līksti cirst

un līdumu līst. Cik lielu meža ga-

balu tie tanī reizē nolīduši, par

tik lielu kungam nav bijusi rente

jāmaksā.
K. Jansons, Plāņi

14471. Otardienā kāzu viesi

brauc uz mežu, tur ēd un dzer, līž

līdumu, vienai eglei vidu izdarina,

otrai galu nolauž un uz lauzuma

uzlej brandvīnu, galotni pārnes

mājā un uzsprauž uz nama kora.

Kad visi no meža pārnākuši un

brūtes brālis pūra govij ausi no-

kodis, tad brūte dala savu pūru:

brūtgāna tēvam dod divi krekli,

prievītus un cimdus, brūtgāna
mātei divi villānes, jostu un cim-

dus, brūtgāna brāļiem kreklus,

brūtgāna māsām villānes, šļūterim
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kreklu, rīka meitai kreklu, pavā-

ram kreklu, zirga puišam cim-

dus, ja vēl kas palicis pāri, to dod

citiem viesiem.

Mājas Viesis, 1862, 45.

14472. Otrā kāzu dienā visi kā-

zu ļaudis gājuši cirst bērzu līstu:

noliekuši bērzam galotni un visi

ap to stīvējušies.
K. Jansons, Plāņi.

14473. Pēc veltīšanas sarīkoja

mešanu, kur kāznieki un pa-

nāksnieki meta naudu, panāks-
nieces atkal kreklus.

J. Rubenis, Ērgļi.

14474. Vedēji brauca pavakarē uz

brūtes māju, katrs ar savu kukuli.

Brūtgāns pirmā kāzu dienā brau-

ca viens pats no brūtes mājas uz

savu māju.
J. Rubenis, Bērzaune.

14475. Pēc pūra aizvešanas ot-

rā kāzu dienā pārējie vedēji pa-

vadīja brūtgāna brāli, jeb citu vi-

ņa radinieku, kas veda brūti uz

brūtgāna māju. Pēc tiem tad pie-
vakarē brauca trešā nodaļa, pa-

nāksnieki, allaž pa divi uz viena

vedēja. Panāksnieku meitas, ku-

ras veda pūra govis, sauca par

pāradu meitām un tās neskaitīja

panāksnieku skaitā. Kad otrā ka-

zu dienā brūte piebrauca brūtgā-

na mājā, tad „jaunais puisis",

kurš to izcēla arī no vāģiem,

palika pie zirga. Brūte nolika uz

zirga cimdu pāri, kuru paņēma

vedējs. īstais „vedējs", kas bija

precējies, gāja brūtei pa priekšu

un pārkrustīja durvis ar pātagu.

Brūtgāns pats atvēra durvis un

ieveda brūti pie rokas istaba.

„Jaunais puisis" bija paņēmis no

brūtes mājas alus kannu un mai-

zes kukuli līdz, kurus tad ienesa

istabā un nolika uz galda. Kad ot-

rā kāzu dienā beidzot piebrauca
panāksnieki kā trešais pulks, tad

brūtes krusttēvs un krustmāte,

saukti par vakargaiļiem, iegāja
istabā. Vakargailis tūliņ uzlēca uz

krāsns, dziedāja un kakšķināja,
kur tad arī piegāja pati vakar-

vista. Paēduši tie atkal dziedāja

un jokoja.
J. Rubenis, Bērzaune

14476. Panāksnieki dzīvo pie

brūtgāna līdz pirmdienas vaka-

ram, bet pirms šie aizbrauc, sa-

met vēl jaunam pāram naudu.

Kad panāksnieki pirmdienas va-

karā aizbrauc, tad paliek tikai

brūtgāna radi, kuri dzīvo līdz

trešdienai vai ceturtdienai.

Mājas Viesis, 1861, 238.

14477. Otrā vai trešā kāzu die-

nā kāzinieku uzsaukuši naudu

mest. Naudu metuši tāpat panāk-
snieki kā arī kāzenieki.

A. Ģēģeris, Vecpiebalga.

14478. Kas gribēja novēlēt jau-

najam pāram bērnus, tas meta

šķīvī maza bērna apģērbu.

G. Pols, Vecgulbene.

X. Kāzas, pēdēja diena.

14479. Trešo dienu tiek dažā-

das rotaļas rādītas. Viens pār-

ģērbjas par lāci, otrs — lāča dīdī-

tāju. Dažreiz atkal sastājas visi

par zaldātiem rindā un rāda, kā

zaldāti rīkojas. Vecus svārkus

dažreiz piesien pie kādas kārts

par Jiarogu.
Mācītājs Borgers, Ērģeme.

Rig. Stadtblātter, 1896, 143.
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Klausīšanās

14480. Trešā kāzu rītā jaunie
tiek piecelti ar muziķu, istabā

jauniķu jaunākā māsa atnes bļo-
du ar ūdeni, ko jaunajiem maz-

gāties. Pēc mazgāšanās jaunive uz-

liek uz bļodas malas cimdu pāri,
vai arī met naudu ūdenī ūdens ne-

sējai. Kas slauka istabu, jaunive
uzliek uz slotas zeķu pāri istabas

slaucītājai. Pēc saldenā šņabja
dzeršanas sākas galvenā veltīšana.

Mātica dabūj pašūtu kreklu, lielo

vilnaino lakatu, cimdus un zeķes,
vīra māsas pa lakatiņam, vedēji

un muzikanti pa cimdu pārim.
Priekš brokastīm jaunive apklāj

galdus ar saviem palagiem un pie
sienām piekar savus dvieļus. Pēc

brokastīm kāzas turpinās līdz

vakaram. Priekš projām brauk-

šanas vēl met šķiru naudu, vairāk

nekā iepriekšējās mešanās, un

visvairāk jāmet jaunives brālim.

Latvis, 1925, 1073, Asūne.

14481. Otardienā brauca viesi

citi pēc brokasta, citi pēc maltītes

mājā. Pēdīgā maltītē deva kāpos-

tus par zīmi, lai viesi brauc mā-

jā; arī alus nesējs mēdza mucas

tapu nolikt uz galda par zīmi, ka

muca tukša un nu jābrauc mājā.
Pie pēdējās maltītes brūtgāna radi

meta jauniem naudu.

S. Novickis, Ilūkste. RKr. 11.

14482. Pēdīgā kāzu dienā pē-

dīgam ēdienam devuši kāpostus

ar gaļu un ceptus desu riteņus.
Tad viens kliedzis gaļas, otrs desu,

trešais alus un brandavīņa, tā visi

klieguši un ar dūrēm dauzījuši gal-

du, kamēr aizgājuši.
A. Ģēģeris, Vecpiebalga.

14483. Kāzeniekiem ciemmaizi

nedod līdz.
K. Jansons, Plāņi.

14484. Kad panuokšņi vai ve-

dēji brauc atpakaļ uz sovu golu,
tad pi rotim vai rogavom vajag
pīsit vācu slūtu, veižu kaidu puori
vai kū cvtu tam leidzeigu, lai pa-

nuokšņi (vai vedēji) naradzūt nū-

vad. Tad nu tuo gola meitas drei-

ži izīs pi veira.

T. Beča, Preiļi.

14485. Pēc div, trim dienām

brauc jaunais pārs ar dažiem vie-

siem uz jaunā vīra māju. Šai mājā
ieejot, atkārto atkal visu tāpat kā

brūtes mājā. Tad dod jaunai sie-

vai vienu puiku klēpī, lai arī vi-

ņai pašai būtu pēcnākami. Nu no-

ņem jaunai sievai vaiņagu, kuru

atdod kādai vīra radiniecei. Tad

viņa pārģērbjas klētī sievas drē-

bēs un izdala dāvanas. Vīra mātei

dod vilnāni, vīra brāļiem kreklu

un t. pr.

W6chentliche Unterhaltun-

gen, Mitau, 1806.

14486. Kad kāzām beidzoties,

viesi brauc prom, tad brūte ne-

drīkst viesiem kailu roku sniegt;

viņai vajaga uzvilkt cimdu, lai nā-

kamā dzīvē būtu laime.

A. Salmans, Balvi.

KLAUDZINĀŠANA.

14487. Ka, ustobā sādādams,

izdzierdeisi, ka nazkur kloudzv-

nuoj, bet ti nav nikuo, itys pīzī-

mēj, ka saiminīks tuos ustobys
dreiži nūmiers, vai eistis radinīks.

V. Podiis, Rēzekne.

KLAUSĪŠANĀS.

14488. Ja kāds slepeni klausās

pie durvīm, ko citi runā, tad mai-

sā jāieliek akmeņi un jāsit ar to

maisu pret durvīm; tad klausītā-

jies paliks kurls.

F. Brīvzemnieks, 1881. VI, 207.
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14489. Ja kāds pie durvīm sle-

peni klausās un cits pret tām dur-

vīm sviež ar akmeni, tad klausī-

tājies paliek kurls.

J. Rubenis, Ērgļi.

14490. Ja divi runā un zina, ka

cits aiz durvīm klausās, un sviež

ar akmeni durvīs, tad klausītājs

paliek kurls.

Alksnis - Zundulis, Naudīte.

B. Daņilovs, Kaceni.

14491. Ja kāds aiz durvīm sle-

peni klausās, ko istabā runā, tad

klausītāju var padarīt kurlu, ja no

iekšpuses pie durvīm piekar tuk-

šu maisu.

J. Širmanis, Vilzēni.

14492. Kas aiz durvīm klauso-

ties, tas paliekot kurls.

M. Valtere, Jelgavas Kaln-

muiža. J. Treimans, Bērze.

14493. Kas pie durvīm klausās,

tas kurls paliek.
K. Jansons, Plāņi.

14494. Kad divi runā un zina,

ka kāds aiz durvīm klausās, ja tad

sviež uz turieni ar kaltētu maizes

garozu, tad klausītājies paliek
akls.

T. Dzintarkalns, Talsi

14495. Ja grūta sieviete pie

durvīm klausās, tad viņai piedzem
kurls bērns.

K. Jansons, Vijciems.

KEPŠUKI.

14496. Citkārt jūrmale zveji gā-

ja zvejot uz štuorem, tad tie kep-

šuki, tād' maģ' meli' vīruk', līdzij

vilkt tīklu prom pa kalnu ir pie-

sēja vierves mežā pie kuoka. Kad

sauca: „Pēter, atlaid!" tad pa-

laida.

A. Medne, Kuršu kapās.

14497. Citukārt tie kepšuk bi,
kad tie zveji zvejuoja, tad tie lī-

dzēj vilkt tīkl. Viņus redzēt neva-

rēj. Kad gribēj atlaistum, tad

sauc: „Pēter, atlaid!" kad vilkt

reikēj, tad sauc: „Pēter, velc!"

A. Medne, Kuršu kapās.

14498. Nuo svēta pradis [pa-
saules iesākuma] bija kepšuk,
pērkuoneuc pračirstija.

A. Medne, Kuršu kapās.

14499. Kad pērkoneuc diž triec,
tad visus kepšuks nuotriec zem.

A. Medne, Kuršu kapās.

KLEITA.

14500. Jaunu kleitu pirms mu-

gurā vilkšanas nedrīkst likt uz

gultas, tad tādu meitu puiši neie-

vēro.

L. Tomsone, Ikšķile.

14501. Kleitas un lakati jā-

mazgā jaunā mēnesī, tad būs kā

jauni.
A. Zālīte, Bērzpils.

14502. Jauna kleita pirmo reiz

jāvelk uz balli, tad, šo kleitu val-

kājot, ies vienmēr jautri.
V. Miķelans, Dunava.

Kleita sapnī.

14503. Ja meita pa sapinim

uzmauc jaunu kleitu mugurā, tad

tai būs jauns brūtgāns.
H. Skujiņš, Smiltene.

KLEPUS.

14504. Klepum, kakla un plau-
šu kaitēm der svaigu priežu pum-

puru aplējums.
A. Aizsils, Lubāna.
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KLĒTS.

14505. Lai peles klētī maisu

neēstu, tad klēts ir jāizslauka

Mārtiņa rītā priekš saules lēkša-

nas.

J. Smalkais, Rūjiena.

14506. Vakarā gulēt ejot, vaja-

ga klēts durvīm aizmest krustu

priekšā, jo tad zaglis neielauzīsies

klētī.

T. Dzintarkalns, Talsi.

14507. Kad klētī liek pirmo la-

bības maisu rudenī, tad vajag
teikt: ~Tas žurkām", tad žurkas

labību neaiztiek.

A. Kondrate, Lenči.

14508. Rudenī, kad klētī nes la-

bību, tad vispirms jāber trīs sau-

jas un jāsaka: „Viena pelei, viena

žurkai, viena pašam" — tad peles
neaiztiek labību.

V. Alke, Jaungulbene.

14509. Pa nakti nevar atstāt

vaļā klēts durvis, jo tad burvis iz-

bur visu klēts svētību.

H. Vieglais, Vecpiebalga.

14510. Ja jaunā klētī, kas tik-

ko uzbūvēta, ieiet pirmo reizi ar

maizi vai labību, tad klētī dzīvos

daudz peles.
M. Macpāne, Alsunga.

Klēts sapni.

14511. Kad saimniekam sapnī

izput klēts atslēga, tad nomirst

sieva, saimniece.

Aronu Matīss, Bērzaune.

KLIBĀ DIENA.

14512. Visiem trim lieliem

svētkiem ceturto dienu sauca par

klibo dienu un to svētīja, lai lopi
neklibotu.

M. Navenickis, Zasa.

KLIBUMS.

14513. Kad cilvēks vai lops kli-

bo, tad ap slimo kāju apsien sa-

kaltētu čūsku.

Etn. 1894. IV, Odziena.

KLIEDZĒJI.

14514. Zaļās ceturtdienas, Lielās

piektdienas, Lieldienās un Jurģa
rītā agri priekš saules varēja dzir-

dēt kliedzējus, kuri gaismai svīs-

tot kāpuši kokos un klieguši. Ko-

kā bijis jārāpjas ar kājām pa

priekšu tāpat augšā kā arī zemē.

Tam bijis gaidāms nenovēršams

ļaunums, kas to kliegšanu dzir-

dējis tukšā sirdī (dūšā), vai arī ne-

atkliedzies pretī.
J. Rubenis, Ērgļi.

14515. Lielos svētkos bija klie-

dzēji. Katram, kam gadījās rīta

agrumā ejot dzirdēt kliedzēja

vārdus, bija gaidāma kāda nelai-

me. Bet ja dzirdētājs prata at-

kliegt, tad pats kliedzējs krita no

koka zemē un turēja ausis ciet

ar abām rokām, lai to nedzirdētu,

jo citādi piepildījās viss ļaunums

pie paša, ko tas citam vēlējis.

V. Strautiņš, Zelgauska.

14516. Kad tālu, tālu kādu

brēkšanu dzirdot, tad lai neklau-

sot un lai neejot tuvu; tas esot

velns, kas nejēdzīgus gribot at-

vilt no citiem nost un samaitāt.

K. Šilings, 1832. g., Tirza.

14517. Kad kāds nabadziņš uz

ceļa vai uz lauka brēc un kliedz

pēc palīga un glābšanas, tad māņ-

ticīgi cilvēki neiet palīgā, bīda-

mies, ka velns tos nomaitāšot.

K. Šilings, 1832. g., Tirza.
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KLIJĀNS.

14518. Klijānam brīv ūdeni

dzert tikai no koku lapām.
K. Jansons, Plāņi.

14519. Ja vakara klijāni augstu
lido un kliedz, sagaidāms lietus.

A. Aizsils, Lubāna.

KLIMPAS.

14520. Klimpas vārot nedrīkst

pie grāpja malas ar karoti piesist,
lai badu nepiesit. [Sal. bļoda, ka-

rote.]
E. Linge, Salaspils.

14521. Ķiļķenus laižot grāpī,

nedrīkst piedauzīt karoti pie

grāpja malām, tad saucot badu

mājās.
M. Auziņa, Rīga.

14522. Ja ķiļķenus laižot kat-

lā, kāds no tiem iekrīt ugunī vai

uz plīts, tad būs kāds svešs ēdējs.
A. Done, Liepāja.

14523. Pie kliņķenu putras ne-

vajaga maizi ēst, tad mirdams

galvu caur sētu bāzīs.

P. Zeltiņa, Ikšķile.

KLIŅĶIS.

14524. Ja durvju kliņķi velti

virina, tad ausis sāp.

M. Pelēce, Cirsti.

KLUSĀ NEDĒĻA.

14525. Par kluso nedēļu sauc

to nedēļu priekš Lieldienas. Tai

laikā nedrīkstēja ne kliegt, ne

skaļi smieties, ne stipri dziedat

jautras dziesmas, ne arī strādāt

darbu, no kā ceļas troksnis. Kas

šai laikā trokšņoja, tam vasarā bija
jābaidās no pērkona.

P. $~ Rauna.

14526. Visu kluso nedēļu ne-

drīkstēja strādāt tādu darbu, kas

rada troksni. Ar to baidījās no-

ziegties pret pērkonu, kas vasarā

varēja atriebties.

Latvis, 1929. 111, 31.

14527. Klusā nedēļā nevajagot
neko nest mājā no meža; kad ne-

sot, tad nākot čūskas mājā.
K. Corbiks, Jelgava.

KLUSĒŠANA.

14528. Kad visi klusu cieš, tad

zagli dzenot.

A. Kleinbergs, Vidzemes Jaunpils.

14529. Kad pēc klusuma atkal

sāk runāt, tad dzimst amata vīrs.

Z. Prauliņš, Aumeisteri.

14530. Kad visi reizē apklust
valodās, tad piedzimstot mācītājs.

H. Skujiņš, Smiltene.

KĻAVS.

14531. Kļavā sulas urbjot skai-

ta: „Skaista, skaista, atkal skaista,

skaista rītā vakarā!"

K. Jansons, Vijciems.

14532. No kļavas taisa cirvja
kātus.

Manceļa Lettus.

14533. Ja kļavas pirmās rudenī

sārtojas, tad mājā būs kāzas.

K. Skujiņš, Smiltene. Tautas

Kalendārs, 1925.

14534. Kad vasarā pie mājas

ceļa kļavai lapas apsarkst, tad no

tām mājām togad kādu meitu

tautās izvedīs.
V. Ozoliņa, Laubere.



14535. Ja rudenī pie mājas

kļavai sarkanas lapas, tad no šīs

mājas kāda meita izies tautiņās.
M. Hermakile, Ranka.

14536. Ja rudenī kļāvi no-

sarkst, tad tai mājā būs kāzas.

H. Skujiņš, Smiltene.

14537. Ja kļavām pie mājas
sarkanas lapas, tad mājā būs

ugunsgrēks.
A. Upmane, Jaungulbene.

14538. Ja pie mājas rudenī kļa-
va ātri metas sarkana, tad tajā
mājā drīzi piedzīvos kāzas.

L. Seržante, Aloja.

14539. Ja rudenī mājā kļava
nozied ļoti sarkana, tad tai gadā
sagaidāms brūtgāns vai brūte mā-

jās.
V. Alke, Jaungulbene.

14540. Kur sarkani kļāvi zied,
Tur būs brūte šoruden. [Sal. apse.]

E. Laime, Tirza.

14541. Kļava lapa lielījās
Vīru nest par Daugavu.
Vai tu traka, kļava lapa,
Vai tu vīru pārnesīsi?

LD 30977. Sal. 30976.

14542. Es iebraucu Daugava
Ar dzeltenu kļava lapu;
Paša upes vidiņa

Nogrimst lapa dibena.
LD 30736.

Kļavs sapnī.

14543. Ja sapnī redz kļava la-

pas lasām, tad būs līķa drēbes jā-
cilā.

A. Oše, Lubāna.

KNAUSIS.

14544. Kad lielam knausim at-

raunot kāju, tam būšot grūta
nāve.

J. Daizis, Nīca.

KNIEPE.

14545. Ja grib, ka kāds cilvēks

vairs mājā nenāktu, tad viņam
aizejot jāsviež kniepes no pakaļas.

P. Š., Rīga.

14546. Otram nedrīkst kniepi
atdot, jo līdz ar to iedod naidu.

A. Plaudis, Kosa.

KNIŠĻI.

14547. Kad knauši danco, tad

mencas būs.

K. Lielozols, Nīca.

14548. Daudz knišļu sola labu

augļu ražu.

P. Jaunzemis, Nīca.

14549. Ja kniši sirdīgi kož, tad

būs lietus.

E. Krafte, Iļģuciems.

14550. Kad knauši vakaros

kož un spiedz, tad gaidāms lietus.

A. Brediķe, Nīca.

14551. Ja kniši vakaros kož,

tad līs lietus.
M. Spilva, Druviena.

KŅĀVS.

14552. Ja pavasarī kņavs stai-

gā pa pļavām, tad būs plūdi.
A. Aizsils, Lubāna.

14553. Ja kņavs uziet uz tīru-

ma, tad būs plūdi.
R. Vucene, Lubāna.

14554. Ja kņāvi [kaiju suga]
skrien pa straumei, tad nebūs laba

siena laika.

A. Aizsils, Lubāna.

14555. Ja kņāvi vairāk sāk

skraidīt pa laukiem, tad drīzumā

līs lietus.

A. Aizsils, Lubāna.
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KODES.

14556. Tas cilvēks, kura drēbes

ēd kodes, ātri mirs.

J. Andriņš, Taurkalns

14557. Nomiruša cilvēka drē

bes ēd kodes.

J. Andriņš, Taurkalns

KOKGRAUZIS.

14558. Kad sienā kokgrauzis

grauž: tik, tik, tik, tad kāds tai

mājā mirs.

K. Jansons, Plāņi.

14559. Ja maja vērpj margrie-

tiņa, tad kāds mirst.

P. Š., Ropaži.

14560. Ja kokgrauzis tirkšķina
pie loga, tad kādam no mājas jā-
aiziet uz citurieni dzīvot; ja pie
durvīm, tad kādam jāmirst.

L. Zvaigzne, Gaujiena.

14561. Ja ķirmis mājas sien-

malē bļauj, tad tas nozīmē šī ie-

mītnieka aiziešanu jeb miršanu.

K. Šuberts, Bramberģe.

14562. Ja kur dzird sienā tār-

piņu graužam, kas izklausās it

kā pulksteņa sišana tik, tak! tur

no tās mājas kāds izies jeb arī

mirs.

K. Bika, Gaujiena.

14563. Dzirdot tārpiņu urbjam
vecā kokā, domā, ka drīzumā

kāds no mājām tiks zārkā iz-

nests.

M. Valdmane, Zaļa muiža.

14564. Ja ķirmis, kuru sauc par
svēto māriņu, grauž, tad drīz

kāds mirs.

J. A. Jansons, Piņķi.

14565. Kad ķirpis urbjas istabas

sienu baļķos, tad kādam jāmirst.
J. Davīds, Bikseri.

14566. Kad kokgrauzis siena

tikšķina, tad tai mājā kāds mirs.

H. Skujiņš, Smiltene.

14567. Kad mājā, īpaši klētī,
dzirkalis kala, tad domāja, ka

kāds mirs.

P. J. Raudavietis, Bērzaune.
D. L. f. 1888, 29.

KOKI.

I. Cilvēks kokam rada.

14568. „Fuitque alicubi rerum

divinarum inscitia tanta, ut ar-

boribus aliqui divinum cultum tri-

buerent." Garīgu lietu nezināšana

bija dažās vietās tik liela, ka daži

kokus dievišķi godināja.
Jezuitu ziņojums, Rīga, 1594. g.

14569. „Arbores frondosae,

quibus stulte omnino et super-

stitiose nescio quid numinis ines-

se suspicabantur agricolae, m eo-

rum praesentia excisae penitus et

deturbatae sunt omnium spectan-
tium stupore, qui mortem repen-

tinam cx eo facto nostris omina-

bantur." Lapoti koki, kuros zem-

nieki pēc savas neprātīgas māņ-
ticības domājās kādu dievību

esam, tika, viņiem klāt esot, no-

cirsti un nogāzti, par ko klāteso-

ši bija ļoti pārsteigti, gaidīdami
šā darba dēļ mūsējiem piepēšu
nāvi.

Jezuitu ziņojums, Rīga, 1600. g.
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14570. Citādi latvieši ir pagāni,
kas piekopj savu māņticību apakš
kokiem, kuriem viņi nocērt ga-

lotnes. Viņi aptin šos kokus ar

bantēm un diezin kādām lupa-
tām. Tad viņi danco un ložņā,
tiem nezin kādus vārdus pļāpā-
dami.

J. Strauss, 1678., Inland, 1859, 69.

14571. „[Sacerdos noster] prae-

celsas et annosas arbores, m qui-
bus ille populus stultus nescio

quid numinis inesse suspicabatur,
excidit, omnibus stultitiam suam

accusantibus, quod aliquando ad

has arbores sacrificarent mali

averruncandi causa et ad elicien-

dum m siccitate imbrem suppli-
carent." Mūsu priesteris nocirta

vecos un augstos kokus, kuros

pēc šās iedomīgās tautas domām

dzīvojot nezin kāda dievība, pie
kam visi atzinās savā iedomībā,

ka viņi agrāk esot ziedojuši pie
šiem kokiem, lai novērstu nelaimi,

un tos esot pielūguši, lai lielā sau-

sumā dabūtu lietu.

Rīgas jezuitu ziņojums, no

Latgales, 1598. g.

14572. ~Qui pro varietāte crea-

tarum rerum varios deos m artis

arboribus (potissimum tamen m

quercu et tilia, quarum istam

masculam, hanc feminam nuncu-

pant), quas sanctas dicunt, co-

lunt." Pēc radītu lietu dažādības

viņi pielūdz arī dažādus dievus zi-

nāmos par svētiem turētos kokos

(visvairāk tomēr ozolu un liepu,

pirmo vīrišķu, otru sievišķu sauk-

dami).
Rīgas jezuiti, no Latgales, 1606.

14573. Viņi [zemnieki] ir dažus

krūmus par svētumu turējuši, kur

nav drīkstējuši cirst nevienu koku.

Viņi pastāvējuši tādos māņos, ka

tam, kas tādā iedomātā svētumā

kādu koku jeb krūmu cirstu, bū-

tu tūliņ jāiet bojā un jāmirst.
Tāda māņticība vēl tagad pie vi-

ņiem pastāv dažās vietās.

B. Rusovs, 1584.

14574. Daži bija svētiem ko-

kiem ar savu priesteru palīdzību

upurējuši.
Rīgas jezuitu ziņojums, no

Latgales, 1608. g.

14575. Par svētiem kokiem vis-

vairāk tiek daudzināti ozoli un

tad liepas, bet pārējie koki daudz

retāki.

P. 5., Rīga.

14576. Gaujienas pagastā viena

saimniece nesusi kokam ziedus.

Kā vien ko pirmo reizi vārījusi,
tad tūlī aiznesusi kokam un tad

tik vēl pati ēdusi un citiem devu-

si. Bet ka tā nedarījusi, tad tūlī

namiņš dedzis nost.

H. Skujiņš, Bilska.

14577. Senāk koki esot runā-

juši un viņiem tecējušas arī asinis

kā visiem dzīviem radījumiem.
Uz kariem koki pārliekušies pār

ceļiem.
F. Brīvzemnieks.

14578. Nenolauz kociņiem ga-

lotnes, viņiem jau tāpat sāp kā

tev, kad tu iegriez pirkstā.
J. Niedre, Džūkste.

14579. Veci ļaudis stāsta, ka

katrai koku sugai esot tēviņi un

mātītes un prot arī vienu no otra

izšķirt. Piena traukus vajaga tai-

sīt no mātītēm, tad nostājoties
vairāk krējuma.

Etn. 1891. g., I, 109., Jaunsesava.



14580. Koku tēviņiem zari aug-

dami dodas uz augšu, bet mātī-

tēm uz zemi. [Sal. egle.]
J. Avots, Sece.

14581. Citi ļaudis ļaudīm rada,
Meža sargs kokiem rada,

Oši, kļāvi, ozoliņi,
Meža sarga bāleliņi.

LD 30552.

14582. Gadā esot viena tāda

diena (kāda, teicējs nezināja), un

ja tai dienā piesitot kokam, tad

koks vēl tai pašā dienā nokalstot.

H. Skujiņš, Smiltene.

14583. Pavasarī esot kāda die-

na, laikam Lielā piektdiena, ka

tad iesitot kokam ar cirvja pieti,
tad koks nokalstot.

E. Gaile, Trikāta, ari Rūjiena.

14584. Pagalmu vai dārzu slau-

kot nedrīkst lielākus koka gabali-

ņus mest mēslos, jo tad viņi lād

slaucītāju kamēr sapūst. [Sal.
istabas slaucīšana.]

P. Zeltiņa, Ikšķile.

14585. Kādus kokus, jaunus
vai vecus, atkala lauž ziemā, tā-

dus cilvēkus nāve lauž vasarā.

Atbalss k. 1894. P. Lodziņš,

Sērpils.

14586. Ja rudenī vai ziemā ko-

kus un krūmus mežā salauza

vētra vai sniegs, tad nākošā va-

sarā mirs daudz ļaužu.
K. Oļļe, Mazsalaca.

14587. Ja vētra mežā pielauzu-
si vairāk jaunus kokus, tad jauni

cilvēki vairāk mirst, ja vairāk ve-

cus, tad veci.
J. Jansons, Plāņi.

14588. Ja mežā lūst vairāk lapu
koki, tad mirs to gadu vairāk sie-

vietes, bet ja lūst skuju koki, tad

mirs vīrieši.

Z. Akmentiņa, Lubāna.

14589. Ja vētra mežā nolauž

daudz koku, tad mirs daudz cil-

vēku, vai būs karš.

Z. Lace, Veclaicene.

14590. Ja vētra izgāž mājas tu-

vumā kādu koku, tad tai mā-

jā kāds mirs. Ja izgāž bērzu vai

ozolu, tad vīrietis mirs; bet ja lie-

pu vai ābeli, tad mirs sieviete.

H. Skujiņš, Smiltene.

14591. Mājas pagalmā ja no-

kalstot kāds koks, tad jāmirstot
kādam no šīs mājas iedzīvotājiem.

E. Aizpurve, Lubāna.

14592. Ja ziemu sniegs aplauž
kociņus, tad toziem daudzi mirs.

V. Saulīte, Ādaži.

14593. Ja ziemu sniegs saliec

jaunos meža kociņus, tad mirstot

tai gadā daudz jauni cilvēki.

Ļ Ozoliņa, Rīga. A. Biša,
Rencēni.

14594. Ja ziema vētra lielus ko-

kus lauž, tad mirs veci cilvēki.

Z. Biša, Rencēni.

14595. Koks aug parasti cilvē-

ka mūžu.
M. Āboliņa, Aumeisteri.

14596. Tauta runa, kas vecu

koku nocērtot, tas Dievam sitot.

K. Pavuliņa, Illustrētais pie-
likums, 1935, 1.

14597. Kas nocērt vecus kokus,
tas Dievam sitot.

P. Iklavs, Zaļenieki.
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14598. Ja kads koks čīkst, tad

viņā ir kāds pakāries.
K. Corbiks, Kroņa-Vircava.

14599. Kad koks čīkst, tad kā-

dam jāmirst.
A. Vilciņš, Līgatne.

14600. Ja mežā apmaldās, tad

vajaga skatīt, uz kuru pusi ko-

kiem vairāk ir zaru, uz to pusi ir

dienvidi.

J. Banazis, Nīca.

11. Koku augšana.

14601. Dārza kokus stāda au-

gošā mēnesī, lai nenokalst.

M. Bndaka, Jaunroze.

14602. Koki jastadot jauna mē-

nesī, tad labi augot.
A. Lace, Lubāna.

14603. Ja jaunā mēnesī stāda

kokus, tad tiem ilgāki uzturas la-

pas.
E. Rullis, Virbi.

14604. Koki jāstāda jauna mē-

nesī, tad labi aug.
E. Cimbule, Lauri.

14605. Koki jāstāda jauna mē-

nesī, tad tie labi augs.

M. Ezerteva, Cirsti.

14606. Kokus un puķes nedrīkst

pārstādīt vecā mēnesī, jo tad viņi
labi neaugs un nonīks.

A. Auziņa, Jaunrauna.

14607. Koki jāapgriež jauna mē-

nesī, tad tie kupli aug.

E. Cimbule, Lauri.

14608. Kokus nedrīkst griezt

augošā mēnesī, tad viņi nokalst.

M. Brīdaka, Jaunroze.

14609. Ja kokiem ziedot puž
ziemeļu vējš, nebūs augļu.

V. Bērziņa, Priekule.

14610. Ja koki zied veca mēne-

sī, nebūs augļu.

V. Bērziņa, Priekule.

14611. Ja koki zied pilna mē-

nesī, būs labi augļi.
V. Bērziņa, Priekule.

14612. Koks, kas uzplaucis

priekš laika, nozīmē lielu un prie-
cīgu atgadījumu.

P. Jaunzemis, Nīca.

14613. Ja kads koks uzplaukst
nelaikā, tad tā ir laba zīme.

V. Pilipjonoks, Asūne.

14614. Tie koki, kas uzzied ve-

ļu vasarā, dod nākamā gadā maz

augļu.

Latvis, 1929. VII, 26.

14615. Ja kokiem kādreiz rude-

nī otri ziedi parādās, tad tas zīmē-

jas uz sliktu nākamo gadu.

A. Bērziņa, Aloja.

14616. Kad rudenī kādam saim-

niekam zied kāda koka virsotne,

tad tai mājā mirs kāds no galve-
niem cilvēkiem.

J. Lazdans, Kalupe.

14617. Ja koki rudeni otrreiz

zied, būs lēna ziema.

K. Palteris, Nītaure.

14618. Ja koks vai akmens zie-

meļu pusē nosūno, tad dziļa ziema

gaidāma.

A. Bērziņa, Aloja.
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111. Kad koki jācērt?

14619. Veci ļaudis dažādi vēro-

juši, cik tālu sniegsies nocirstais

koks. Tai pusē, uz kuru koku gā-
zīs, aizgājuši no koka gabalu at-

statu un, noliekušies ar muguru

pret koku, skatījušies caur kāju

starpu. Ja varēja koka galotni re-

dzēt, tad koks krizdams stāvētāja
vietu nesasniegs. Koka augstumu

mērījuši arī pēc koka ēnas pus-
dienas laikā.

K. Pavuliņa.

14620. Koki, kas ziemu zaļo, kā

priedes un egles, jācērt jaunā mē-

nesī; bet lapu koki, kā ozoli, oši,

kļāvi, bērzi un apses, jācērt vecā

mēnesī. Abos gadījumos jācērt
sausā laikā. Malku un skalu kokus

cērt jaunā gaismā, lai koki atkal

augtu.
S. Gūberts, 1688.

14621. No Fābiāna un Zebas-

tiāna dienas kokos rodas sula un

pēc šās dienas cirsti koki nav tik

izturīgi.
S. Gūberts, 1688.

14622. Lietas un būvkokiem la-

pu koki jācērt vecā, skuju koki

jaunā mēnesī. Lapu koki jaunā un

skuju koki vecā mēnesī cirsti ir

ļoti smagi, ātri pūst un ķirpji tos

ēd — lietas kokiem nederīgi.

Atbalss k. 1894. P. Lodziņš,

Sērpils.

14623. Ja koku cērt augotā mē-

nesī, tad tas ir smags, tāpat ātri

tiek arī no koļiem saēsts. Vasarā ir

labāki, izdevīgāki cirst kā ziemā.

Vasarā cirstam miza atlec, un

koks pats ir stingrāks, sīkstāks.

Ziemā smags un
trusis. Kas zie-

mā izžūst par trim gadiem, tas va-

sarā par trim mēnešiem.

K. Mulenbacha man.

14624. Ja kokus cert jauna mē-

nesī, tad nepaliek līki.

J. Ikreviča, Virbi.

14625. Lapu koki jācērt jaunā
mēnesī un skuju koki vecā mēne-

sī, tad koki labi izžūst un netrūd.

P. Biša, Vijciems.

14626. Lapu koki jācērt vecā,

skuju koki jaunā mēnesī, tad ko-

kos ķirmji nemetas.

T. Rigerte, Brunava.

14627. Lapu koki jācērt vecā

mēnesī, bet skuju — jaunā, lai ir

viegli.
E. Medene, Meirāni.

14628. Lapu koki jācērt vecā

mēnesī, tad pagatavotās lietas ne-

maitājas.
A. Aizsils, Zilupe.

14629. Koki ēku būvei esot jā-
cērt: lapu koki vecā, skuju jaunā

mēnesī, tad esot viegli un izturīgi.
G. Pols, Staburags.

14630. Lapu koki jācērt vecā

mēnesī, trešā dienā. Skuju koki

jaunā mēnesī, ar trešā dienā.

K. Mulenbacha man.

14631. Lietu kokus vajag cirst

vecā mēnesī, tad tie neizkalst un

nečīkst.
K. Rasa, Stiene.

14632. Ja veca mēnesī cērt ko-

kus, tad tiem neaug atvases.

E. Rullis, Virbi.

14633. Vecā mēnesī cirsti koki

ir stipri, jaunā cirsti nestipri.
E. Rullis, Virbi.

14634. Vajaga kokus cirst veca

mežā, tad atvases neaug.

I. Upenieks, Skrunda.
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14635. Kokus būvmateriālam

nedrīkst cirst vecā mēnesī, tad ko-

ki žūstot sarausies un saplaisās.
V. Bērziņa, Priekule.

14636. Ja kokus cērt dilstoša

mēnesī, tad iznāk taisni dēļi.

A. Zvejniece, Piebalga.

14637. Jaunā mēnesī jācērt lapu
koki un vecā skuju koki, tad viņi
iztur par baļķiem un lietas ko-

kiem.

P. Zeltiņa, Jaunpils.

14638. Ja lapu koku cērt jaunā
mēnesī, tad viņš dzen atvases un

nekalst. Lapu koks jācērtot vecā

mēnesī, tad viņš izkalstot viegls
kā plauks.

H. Skujiņš, Aumeisteri.

14639. Jaunā mēnesī vēlams

griezt lapu kokiem zarus, lai grie-
zums ātrāk saaugtu.

Z. Kozenkraniuse, Ainaži.

14640. Lapu koki jācērt jauna

mēnesī, tad labi izkalst.

A. Ozoliņa, Lubāna.

14641. Lapu koki cērtami vecā

mēnesī, jo tad tie labi izžūst, bet

jaunā mēnesī cirsti, tie nežūst, bet

piepē.
M. Velvele, Straupe.

14642. Lapu koki jācērt vecā

mēnesī, jo tad tie ir viegli un lie-

tas kokiem labi noderīgi.

J. Vilnītis, Jumurda.

14643. Lapu koku malka, vai

vispār koki, jācērt vecā mēnesī,

tad ilgi nepūst un ātri izkalst.

I. Kažoka, Lubāna.

14644. Lapu koki jacērtot veca

mēnesī, tad nedzenot atvases.

A. Lace, Lubāna.

14645. Lapu koki jācērt vecā

mēnesī, tad no viņiem pagatavo-
tās mēbeles ātri nemaitājas.

A. Aizsils, Zilupe.

14646. Ja lapu kokus cērt vecā

mēnesī, tad tie ātri izžūst.

V. Johansone, Liepa.

14647. Lapu koku baļķi jācērt
vecā mēnesī, bet skuju koku —

jaunā, jo tad tie ir izturīgi.

A. Užane, Skujene.

14648. Lapu koki jācērt tad,
kad mēness ir ragos un jāgāž ar

galotni uz dienvidiem, tad iznāk

izturīgi lietas koki un viņi nekad

neplaisā.
H. Skujiņš, Smiltene.

14649. Lapu koki jacert veca

mēnesī, lai nenopiepotos.
Z. Kozenkraniuse, Ainaži.

14650. Ja lapu kokus cērt veca

mēnesī, tad aug atvases.

V. Baltais, Lubāna.

14651. Ziemu malka jācērt vecā

mēnesī, lai pavasarī lapas ne-

plauktu.
A. Dragone, Palsmane.

14652. Ja lapu koku malku cērš

vecā mēnesī, tad malka viegla, bet

ja cērš jaunā, tad malka smaga.
R. Vucene, Lubāna.

14653. Lapu koki malkai jācērt
vecā mēnesī, skuju koki jaunā mē-

nesī.

J. Rudītis, Jaunpiebalga.

14654. Kad veca mēnesī kokus

cērt, tad ķirmji tos izgrauž.
Lagzdiņa, Sabile.

14655. Pirmo reizi ziema meža

koku cērtot, pirmā skaida jāsviež



projām, lai vasaru nenāk uz mā-

jām ķirmiņi [čūskas].
K. Lielozols, Nīca

14656. Ja vecā laikā koku cērt,

tad tas ir viegls, ja jaunā, tad

smags.
I. Jansons, Tie.

14657. Lapu koki jācērt vecā

laikā (vecā mēnesī), skuju koki

jaunā laikā, tad stāv abi simtu

gadu un vēl ilgāki, un ir tad ne-

var ne ar cirvi iecirst, ugunis vien

met. [Sal. lapu koki un skuju

koki.]
K. Mulenbacha man. R. Kal-

niņš, Udze.

14658. Lapu kokus ēku būvei

nedrīkst cirst jaunā mēnesī, sku-

ju kokus vecā mēnesī, tad tie ātri

pūst.
I. Indans, Gārsene.

14659. Skuju koku malka jā-

cērt jaunā mēnesī, tad ātri izkalst.

I. Kažoka, Lubāna.

14660. Skuju koki jācērt jaunā

mēnesī, jo tad viņi labi deg un

kalst. Ja turpretī cērt vecā mēne-

sī, tad viņi būs arvien mitri un

smagi un nekam nederīgi. Lapu
koki turpretī jācērt vecā mēnesī.

K. Vieglais, Krape.

14661. Skuju koki jācērt jaunā

mēnesī, tad viņus neēd ķirpji un

viņi ir viegli.
A. Aizsils, Zilupe.

14662. Skuju koki jācērt jauna

mēnesī, lai nenopiepotos.
Z. Kozenkraniuse, Ainaži.

14663. Skuju koki jācērt jaunā

mēnesī, tad viņus neēd ķirmji un

viņi ir viegli.
A. Aizsils, Zilupe.

14664. Ja jaunā mēnesī cērt

skuju kokus, tad tiem metas pie-
pes galos.

H. Skujiņš, Smiltene.

14665. Skuju koki jācērt vecā

mēnesī un galotnes jālaiž uz jūras
pusi, tad tie koki ir izturīgi.

A. Vaskis, Tukums.

14666. Ja skuju kokus cērt ve-

cā mēnesī, tad viņi ir smagi un

kukaiņi tos maitā.
J. Bikša, Daugmale.

14667. Skuju koki jacert veca

mēnesī, tad tie labi kalst.

A. Ozoliņa, Lubāna.

14668. Skuju koki jācērt veca

mēnesī, tad viegla malka.

V. Baltais, Lubāna.

14669. Ja skuju kokus cērt jau-
nā mēnesī, tad neaug atvases un

tie arī ātri izžūst.
V. Johansone, Liepa.

14670. Skuju koki jācērt jaunā,
bet lapu koki vecā mēnesī. Citādi

tie pūst.
J. Rinkuss, Prauliena.

14671. Būvēm skuju koki jacert

jaunā mēnesī.

V. Saulīte, Mālpils.

14672. Skuju koki, cirsti jaunā
mēnesī, ir sausi un viegli un bū-

vēm labi noderīgi, bet vecā mēnesī

cirsti tie nekad neizkalst un dedzi-

nāšanai neder.

J. Vilnītis, Jumurda.

14673. Skuju koki jācērt jaunā

mēnesī, lapu koki vecā mēnesī, tad

stāv sausi. Ja cērt skuju kokus

vecā mēnesī un lapu kokus jaunā,
tad pieaug piepes un nocirstais

koks laiž atvases.

E. Gaile, Trikāta, arī Rūjiena.
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14674. Jaunā mēnesī cirsti sku-

ju koki un vecā mēnesī lapu koki

izturīgāki pūšanā.
M. Navenickis, Zasa.

14675. Skuju koki jācērt jaunā,
bet lapu koki vecā mēnesī, tad būs

izturīgi būvkoki.

J. Apsalons, Sērpils.

14676. Koki jacert jaunā mēne-

sī, tad izaugs ātri jauns mežs.

J. Andersons, Sātiņi.

14677. Lai būvkoki būtu viegli

un izturīgi, tad skuju koki jācērt

jaunā un lapu koki — vecā mē-

nesī.

G. Pols, Baldone.

14678. Koki ir jāapgriež jaunā

mēnesī, tad ataugs kupli. [Sal.
mati.]

V. Bērziņa, Priekule.

14679. Ja grib, lai kokiem aug

atvases, tad viņi jāapgriež jaunā
mēnesī.

V. Johansone, Liepa.

14680. Skuju mežs jāgriež jauna

mēnesī, tad sausa malka.

A. Zvejniece, Lubāna.

14681. Kokus vajagot cirst jau-
nā mēnesī, tad saknes (celmi) lai-

dīšot atvases.

I. Ozoliņa, Rīga.

14682. Vecā mēnesī nedrīkst

cirst kokus lietas kokiem, jo tad

viņi ir smagi.
L. Ērģelniece, Ķemeri.

14683. Bvuvei kūki juolaiž, sku-

ju kūki jaunā, lopu vacā mienesī,

tod lobuok vzkolst un muoja tik

uotri napvust.

A. Borozinska, Barkava.

14684. Egles jācērt jaunā mēne-

sī, priedes pilnā, bērzi un alkšņi
vecā mēnesī.

P. Š., Preiļi.

14685. Koki ēku celšanai jācērt

pie pilna mēneša, citādi ķirmji
tos izgrauž.

Z. Sele, Sloka.

14686. Kokus būvmateriālam

vajaga cirst pilnā mēnesī, tad koki

būs elastīgi un izturīgi.
V. Bērziņa, Priekule.

14687. Ja koku nocērt pilnā mē-

nesī, tad uz viņa celma aug atva-

ses, ja tukšā, tad neaug.

A. Krūmiņa, Vijciems.

14688. Decembrī un janvārī ko-

ki guļ, tad viņus var cirst vecā

un jaunā mēnesī.

E. Laime, Tirza.

14689. Būvju koki jācērt dc-

cembrī.

E. Laime, Tirza.

14690. Janvārī cirsti koki ir iz-

turīgi un lietojami ēku celšanai, jo

tajos nemetas ķirmji (cirmeņi).

A. Zvejniece, Lubāna.

14691. Visi lietas koki jācērt
ziemu.

J. Jurjāns, Jaungulbene.

14692. Ja veca mēnesi cērt ko-

ku, tad tas ir viegls.
J. Fleišers, Skrunda.

14693. Lietas koki jacert veca

mēnesī, tad tie viegli un netrup.

J. Jurjāns, Jaungulbene.

14694. Jauna mēnesī nedrīkst

cirst lietas kokus, tad tie saraujas.

P. Zeltiņa, Ikšķile.



14695. Lietas koku no kājas lai-

žot nedrīkst tam roku pielikt, lai

tas nesaplaisā.
K. Jansons, Smiltene.

14696. Kad pie mājas dārzos

nocērt vecus kokus, tad cirtējs drīz

nomirs, vai mājā notiks cita kāda

nelaime.

Alksnis-Zundulis, Naudīte.

14697. Koks cērtot jāgāž pret

vēju, tad viņš kalzdams nesaplai-
sās (balkās, blankās, dēļos).

J. Apsalons, Sērpils.

14698. Lietas koki laižami pret

vēju zemē, tad tie kalstot neplai-

sās.
Brīvā Zeme, 1932., 213.

14699. Būvkoki jācērt jaunā mē-

nesī un koks jālaiž pret vēju, tad

viņš ir stiprs un neplaisā.
A. Aizsils, Lubāna.

14700. Ja kokus laiž pret vēju,
tad tie būšot sīksti.

I. Ozoliņa, Rīga.

14701. Lietas kokus un baļķus

cērtot, vajaga tos laist pret zieme-

ļiem.
P. §~ Puze.

14702. Būvkoki jācērt tā, lai tie

kristu pret ziemeļiem, jo tad tie

ir cieti un neplaisā.
M. Velvele, Straupe.

14703. Kad koku cērtot galotni

nogāž uz ziemeļiem, tad koku ne-

ēd ķirpji.
G. Stankeviča, Dzelzava.

14704. Lietas un būvkoki cērtot

jāgāž pret ziemeļiem, tad ir iztu-

rīgi un tik ātri nepūst.
A. Pliens, Meirāni.

14705. Kokus cērtot, vajaga gāzt

uz rīta pusi, jo tad nav ķirm-

graužu.
J. Tupesis, Nīca.

14706. Ja nolaiž koku ar tiev-

gali uz ziemeļu pusi, tad koks ze-

mē stāvot labi žūst, bet ja laiž pret

dienvidiem, tad koks nežūst.

Z. Kozenkraniuse, Ainaži.

14707. Ja cērtot kokiem ļauj
krist uz dienvidpusi, tad tie ne-

plīstot.
L Ozoliņa, Rīga.

14708. Lai koki neplaisātu, tad

tos vajagot gāzt tā, lai spice nebūtu

saules ceļā.
K. Skujiņš, Bilska.

14709. Jauna mēneša grūtībās

nevar kokus cirst. Ja tad koku no-

cērt, tad koks ir gatavais smērko-

ņa (koks neizkalst).

H. Skujiņš, Smiltene.

14710. Kad pie mājām dārzos

nocērt vecus kokus, tad cirtējs drī-

zi mirs, vai mājās notiks cita kāda

nelaime.
B. Daņilovs, Kacēni.

14711. Lai nocirsto koku vietā

neaugtu atvases, tad tie priekš cir-

šanas jānomizo.
K. Meiers, Lubāna.

IV. Koku lapais zīlēša-

nā.

14712. Kad agri plaukst koki,

tad agri jāsēj agrīnas labības.

M. Navenickis, Zasa.

14713. Kad kokiem lapas ilgi

stāv, tad būs gara ziema, bet kad

ātri nobirst, tad īsa.

K. Pavasare, Mujāni.
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14714. Kad rudenī kokiem ilgi

lapas stāv, tad to gadu maz cilvē-

ku mirst.

V. Līce, Līgatne.

14715. Ja rudenī kokiem lapas

ilgi nenobirst, tad būs gara ziema,

bet ja otrādi, tad īsa.

L. Pogule, Gatarta.

14716. Ja rudenī kokiem lapas
nobira agri un visiem reizē, tad

bija sagaidāma dziļa un agra

ziema.

A. Aizsils, Meirani.

14717. Kad rudeņos kokiem la-

pas priekš Miķēļiem nobirstot,
tad nākamais pavasaris būšot silts.

H. Skujiņš, Smiltene.

14718. Ja rudenī kokiem agri

lapas nobirst, tad ir mīksta ziema.

K. Jansons, Aumeisteri.

14719. Ja rudenī kokiem vis-

pirms pazares nodzeltē, tad nāko-

šā gadā jāiesāk sēt vecā mēnesī,

ja galotnes, tad jaunā.
K. Jansons, Plāņi.

14720. Kad koki rudenī sāk birt

no galotnes, tad ziemā mirs vairāk

jauni cilvēki; ja tie birst no paza-

rēm, tad mirs vairāk veci cilvēki.

P. Zeltiņa, Ikšķile.

14721. Ja kokiem lapas birst no

galotnes, tad sniegs pavasarī ku-

sīs no virsas ar sauli, bet ja lapas
birst no apakšas, tad sniegs kusīs

ar ūdeni.
A. Krūmiņa, Vijciems.

14722. Ja kokiem lapas no

apakšas nobirst, tad labība otrā

gadā nenogatavosies, ja viss koks

paliek dzeltens, tad nogatavosies.
Z. Lace, Veclaicene.

14723. Ja rudenī koki stipri no-

dzeltē, tad gaidāms labs gads.
Atbalss k. 1892. J. Kriķis Starti.

14724. Ja kokiem lapas dzeltē

no apakšas, tad garš rudens, bet

ja no virsotnes — tad īss.

J. Jurjāns, Jaungulbene.

14725. Ja kokiem lapas sāk

dzeltēt no apakšas, tad būs agra

ziema; bet ja no augšas, tad vēla

ziema.

A. Jekabsone, Cēsis.

14726. Kad koki agri rudenī no-

dzeltē, tad gaidāms agrs pava-

saris.

J. Skara, Jaunpiebalga.

14727. Ja priekš Miķēļa dienas

kokiem nobirst lapas, tad būs agrs

pavasaris.
P. Š., Druviena.

14728. Ja rudeni koki stipri no-

dzeltē, tad gaidāms auglīgs gads.
L. Daugaviete, Smiltene.

14729. Ja rudenī ilgi koki dzel-

tē, tad nākošā gadā laba miežu

raža.
A. Vilciņš, Līgatne.

14730. Ja kokiem lapas dzeltē

no augusta yidus, tad otrā gadā
laba vasara.

F. Gruzīte, Lubāna.

14731. Ja koki sak dzeltēt no

galotnes, tad būs garš rudens.

L. Neimane, Ikšķile.

14732. Ja koki vienādi nodzeltē,

tad būs vienāda ziema.

V. Loze, Drusti.

14733. Ja pie mājas celiņa malā

pēdējais koks rudenī ātrāk no-

dzeltē kā citi, tad mājā gaidāmas
bēres.

M. Driņķe, Ranka.



14734. Ja ziemu mežā koki ilgi
stāv piesniguši, tad būs bagāts

gads.
A. Korsaks, Ezere.

14735. Ja rudenī kokiem ilgi la-

pas, tad pavasarī zāle vēli augot.

E. Līdeka, Lubāna.

14736. Ja kokiem rudenī neno-

birstot lapas un stāvot visu ziemu,

tad būšot karš.
A. Krūmiņa, Valka.

14737. Kad rudenī kokiem ilgi

lapas stāv, tad to gadu pulka cil-

vēku mirst.

R. Bērziņš, Džūkste.

14738. Ja rudenī kokos paliek

lapas, tad nākošā gadā būs maz

ābolu.

Skolnieku pulciņš, Jēkabpils.

14739. Ja mājā uz rudens pusi
kādam no lapu kokiem ātrāki la-

pas nodzeltē, tad tanī gadā kāda

meita tur būs brūte.

A. Krūmiņa, Vijciems.

14740. Pie kuras mājas rudenī

kāds koks paliek koši sarkans, tur

gaidāmas kāzas. [Sal. kļavs.]
Z. Prauliņš, Aumeisteri.

14741. Ja māju tuvumā atrodas

kāds koks, kam vasarā paliek sar-

kanas lapas, tad mājās gaidāmas

kāzas jeb kristības.
K. Corbiks, Sesile.

14742. Ja kokiem lapas nelaika

nosarkst, tad mājā kāds mirs.

E. Laime, Tirza.

14743. Ja rudenī kāds koks pie

mājas lapas ātrāk nobirdina, tad

tanī mājā kāds drīz mirs.

L. Pogule, Gatarta.

14744. Ja lapotus kokus pār-
steidz sals, tad nākošā gadā daudz

mirs.

J. Cinovskis, Snēpele.

14745. Kad rudenī pie kokiem

piesalst lapas, tad mirst daudz cil-

vēku.
K. Lielozols, Nīca.

14746. Ja skuju kokiem birst

skujas, tad nākošā mēnesī būs

plūdi. Ja jaunā mēnesī, tad nāko-

šā jaunā, ja vecā, tad nākošā ve-

cā mēnesī.

A. Āboliņš, Alūksne.

14747. Kad skujams birst rude-

nī, tad veci mirst.

A. Mūrniece, Cēsis.

14748. Ja koki kādreiz stipri
lokās un šņāc, tad nevajag apakšā

stāvēt, jo tad koki sarunājas un ja
kāds apakšā stāv, tad to nosit.

L. Pogule, Gatarta.

14749. Kad koki šņāc bez liela

vēja, visvairāk ja apses dreb, tad

negaiss gaidāms.
K. Bika, Gaujiena.

14750. Ja meža koki sak šņākt,

tad sagaidāms lietus.

A. Aizsils, Lubāna.

14751. Kad kokiem galotnes
šalc, tad gaidāms lietus.

K. Lielozols, Nīca.

14752. Kad koku lapas un zari

stāv uz augšu, tad būs skaists

laiks.
K. Arājs, Virbi.

14753. Kad koku lapas un zari

stāv uz leju, būs lietus.

K. Arājs. Virbi.
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V. Koku galotne zīlē-

šanā.

14754. Kokiem nevajaga galot-
nes lauzt, tad vecāki mirst.

P. Zeltiņa, Ikšķile.

VI. Koki ar sarmu un

sniegu.

14755. Kad koki sarmo, tad

auksts laiks gaidāms.
P. Zeltiņa, Ikšķile.

14756. Ja ziemā koki apledojuši

un no sava smaguma lūst, tad tā-

pat nelaime lauzīs cilvēkus.

A. Aizsils, Veckalsnava.

14757. Ja koki piesarmojuši sa-

lā, tad sagaidāms lietus.

K. Lielozols, Nīca.

14758. Ja ziemā mežā koki vien-

mēr pilni sniega, tad ir slapja va-

sara.

V. Alke, Jaungulbene.

14759. Ja koki pilni ar sniegu,
gaidāms mīksts laiks.

K. Palteris, Nītaure.

14760. Ja ziemā bieži ir piesni-

guši koki, tad sagaidāma slapja,
lietaina vasara.

A. Liepiņa, Lubāna.

14761. Kad koki stāv kā pie-
krauti ar sniegiem, tad tanī gadā
daudz mirs.

K. Pavasare, Mujāni.

14762. Ja ziemu sniegs pulka
jaunu kociņu nolauzis, tad nāka-

mā gadā jauni cilvēki mirst.

A. Krūmiņa, Vijciems.

14763. Ja ziemā pārzāģējot ko-

ku zāģējums apsarmo, tad visā

drīzumā sagaidāms mīksts laiks.

E. Kampare, Skrunda.

14764. Ja rudeni kokiem lapas

nenobirst, tad būs auksta un plika
ziema.

M. Šķipsna, Gulbene.

14765. Ja ziemu kokos stāv le-

dus pilieni, tad būs slapja vasara.

A. Podniece, Ogre.

14766. Ja ziemā kokos stāv le-

dus pilieni, tad sagaidāma slapja

vasara.

A. Zvejniece, Piebalga.

14767. Ja koki vēja zemu lokās,

tad būs lietus.
J. Jakāns, Bebrene.

VII. Koku miza.

14768. Ja uz pavasara pusi ko-

kiem miza vaļā, tad sagaidāms at-

kusnis.

A. Krūmiņa, Vijciems.

VIII. Koku sakars ar pēr-
konu.

14769. Koku, kuram divas ser-

des, sper pērkons.
K. Jansons, Plāņi.

14770. Koka celmam nevajaga
atstāt skabargas klāt, jo pērkona
laikā aiz tām velns varot paslēp-
ties. Tāpat arī iecirstu cirvi ne-

vajagot kokā atstāt.

J. Bajārs, Meņģele. LP V, 129.

14771. Ja ēkā iebūvē koku, kur

zibens iespēris, jeb kam ir divas

galotnes, tad tāda māja nodegot.

K. Pavuliņa, Illustrētais pie-

likums, 1935, 1.

IX. Koka gabali uz ceļa.

14772. Uz celiņa nokritušam ko-

ciņam vai skaidai nedrīkst pāri

kāpt, bet tie jāpaceļ un jānoliek,
lai Laimai būtu visi celiņi brīvi,
tad viņa tur iegriezīsies.

P. Zeltiņa, Ikšķile.
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X. Koki sapnī.

14773.Kad sapnī kāds liels koks,

ozols, kļavs vai kāds cits, pie kā-

das mājas nolūst, nokalst, jeb to

nocērt, tad nomirst tās mājas saim-

nieks.

Aronu Matīss no vecas ma-

miņas, Bērzaune.

14774. Ja sapņos cērt kokus, vai

arī koki paši gāžas, tad kāds mirs.

Ja cērt ozolu, osi vai bērzu, tad

mirs vīrietis; ja cērt liepu, priedi
vai egli, tad mirs sieviete.

L. Ķesteris, Smiltene.

14775. Ja sapnī pie mājas ko-

kam zaru nocērt, tad kāds mirs

no dzimts locekļiem.
M. Zaube, Rīga.

14776. Ja sapnī redz vīrieša kār-

tas koku ar saknēm izgāžamies,
tad drīzumā mirs kāds vīrieša cil-

vēks, ja sieviešu — sieviete.

A. Liepiņa, Lubāna.

14777. Ja sapinis redz kadu ko-

ku cērtam, tad kāds mirs.

P. §~ Rauna.

14778. Ja sapni redz, ka koks

nolūst, tad kāds mirs.

R. Vucene, Lubāna.

14779. Ja sapnī redz mājas ko-

ku nolūstot, tad būs mironis.

M. Navenickis, Zasa.

14780. Ja pa sapņiem redz savā

mājā koku nolūstam, tad kāds tur

mirs.
E. Barbaka, Rīga.

KOPOŠANĀS.

14781. Jauna mēnesī kopojoties

piedzimst puika, vecā — meitene.

K. Jansons, Plāņi.

14782. Kreisais pauts jāsatur, ja

puiku grib, un atkal otrādi, ja mei-

teni grib.
K. Jansons, Plāņi.

14783. Uz labajiem sāniem būs

puika, ja uz kreisajiem, tad būs

meitene.

K. Jansons, Plāņi.

14784. Sākot no labās puses, ga-

dās puika; kas sāk no kreisās pu-

ses, tam meitene.

J. Jansons, Plāņi.

14785. Sievai jānoguļas uz krei-

sajiem sāniem, ja tā grib, lai mei-

tene tiek, un atkal otrādi: t. i. jāguļ
uz labiem sāniem, lai tiek puika.

K. Jansons, Plāņi.

14786. Vīram jāguļ pie sievas

labās rokas un no viņas labās pu-
ses ar savu labo pusi. Ja to darīs no

kreisās puses, tad ieņemtie bērni

būs kreiļi.
J. Apsalons, Sērpils.

14787. Ja sieva grib puiku, tad

tai jāliek vīram nākt no labās pu-

ses, ja grib meiteni, tad — no

kreisās.

M. Buliņa, Rencēni.

14788. Ja grib puišeli, kājgaļa
cisās jātura cirvis; ja grib meiteni,

guļas malā ieliekama šautuve ar

velējamo vāli.

K. Pētersons, Raņķi.

14789. Bērnus gribot, tur apakš
gultas ratu bulti.

Kuplais, Kuldīga.

14790. Kas grib saspītēt meitai,

kas turas ar puisi, jāpaliek tik ratu

bulta viņu gultas apakšā.

Kuplais, Kuldīga
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Kopošanas sapnī.

14791. Kad sapnī vīrietim mā-

cas virsū sieviete, jeb sievietei vīrie-

tis, tad otrā dienā būs slimība.

J. Apsalons, Sērpils.

KOVĀRŅI.

14792. Ja vakarā kāds kovārnis

laižas ķērkdams pret vēju, tad tai

apgabalā mirs kāda sieva.

A. Bīlenšteina rokraksts.

14793. Ja kovārņi plēsdamies

pārlaižas pār jumtu, tad tajā mājā
kāds mirs.

K. Bērziņa, Rīga.

14794. Ja kovārņi nolaižas uz

laukiem baros un ķērc, tad sagai-
dāms karš.

M. Breikša, Līgatne.

14795. Ja kovārņi lieliem bariem

lidinājās pār kādām mājām, tad

tur kāds mirs.

K. Zvirgzdiņa, Trikāta.

14796. Ja kovārņi baros skrien

un ķērc, tad drīzumā sagaidāms
karš.

S. Dunkule, Jaunauce.

14797. Ja mājas tuvumā divi ko-

vārņi kaujas, tad tanī mājā kādam

pāram jāšķiras.

A. Dragone, Palsmane.

14798. Kad kovārņi un žagatas
no rītiem brēc, tad būs lietus.

G. Gūberts, 74.

14799. Kad kovārņi lielos baros

laižoties, tad būšot lietus.

E. Abole, Vijciems.

14800. Ja kovārņi brēcot, tad

nākot lietus.

H. Lindberga, Veselauska.

14801. Kad kovārņi kliedz, tad

slikts laiks.
M. Pelēce, Cirsti.

14802. Kad kovārņi laižas zemu,

gaidāms jauks laiks.

K. Lielozols, Nīca.

14803. Ja kovārņi laižas taisni

no migas, tad būs jauka vasara.

M. Sikle, Nīca.

14804. Ja kovārņi staigā ziemu

salā pa zemes virsu, tad drīz pēc
tam sagaidāms pielaidīgs laiks.

L. Strute, Šķibe.

14805. Kad kovārņi atlaižas, pēc
mēneša iet sniegs nost.

M. Sikle, Nīca.

14806. Ja kovārņi laižas ķērk-
dami barā, tad būs slikts laiks.

A. Mūrniece, Cēsis.

KRAMPJI.

14807. Krampim ir labas bal-

derjāņa saknes, tās jāsažāvē un

jādzer tējā.
J. Banazis, Nīca.

14808. Pret krampjiem derot

vārpu zāļu saknes.

K. Jansons, Plāņi.

14809. Pret krampjiem der pio-

niju ziedi.
A. Aizsils, Lubāna.

14810. Lai izdziedētu krampjus,
tad no baznīcas biķera jānokasa
nedaudz alvas un ar ūdeni jāie-
dzer.

T. Ķengā, Jelgava.

14811. Krampja slimība dod sli-

majam siltu zirga sūdu sulu.

K. Jansons, Plāņi.
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14812. Kad bērnam krampji nāk,

tad tam dod trīsdeviņu atrautu

alkšņu zariņu tēju.
K. Jansons, Plāņi.

14813. Kad bērnam pirmo reižu

klemme (krampji), norauj krekli-

ņu, kas tam mugurā, pārsviež pāri

jumtam, sadedzina un iedod drus-

ciņu no atlikušajiem pelniem.

Bergmane, Dundaga.

14814. Kad krampis pirmo reizi

sarauj kādu locekli, tad vajaga sa-

dedzināt to kreklu, kas pašreiz

mugurā, un pelnus iedzert, jo tad

vairs neatkārtojas.
E. Jēpe, Palsmane.

14815. [Kad bērnam ir krampji],
tad jem gabaliņu no krekla, kurā

kāds nomiris, sadedzina un iedod

bērnam pelnus.
Ķilevica, Saldus.

14816. Kad bērnam klemme, pār-

plēš krekliņu pa vidu pušu, izgriež

no labās puses spēdeli, sadedzina

un iedod bērnam pelnus. Bērnam

iedod arī kniploku zupi ar zīdalu.

Rašmane, Saldus.

14817. Kad krampis pirmo reizi

sarauj kādu locekli, tad vajaga
dzert melna kaķa asinis, jo tad

vairs neatkārtojas.
E. Jēpe, Palsmane.

14818. Pie krampjiem dod bēr-

nam iekšā mella kaķa asinis, ie-

griež astē un iepilina asinis glā-
zītē. Bērnu kvēpina arī svētītu

zāļu dūmos. Tādas ir dilles vai ci-

tas zāles, kuras katoļu mācītājs ap-

svētījis: tās uzliek uz sarkanām

oglēm pannā jeb šķīvī.
P. Š., Rauna.

14819. Lai izdzītu krampjus, tad

jāņem meža kaķa tauki un ar

melna gaiļa spalvu jāuzsmērē uz

nabu tai laikā, kad krampji sāk

celties.

T. Ķengā, Jelgava.

14820. Bērnam, kam klemme,

dod iekšā pulvērģi no atkritušās

nabiņas, kuru sagrauzdē un sa-

grūž. Tādu nabiņas pulvērģi dod

arī, kad bērns apbrīnots, kad sa-

baidījies v. t. pr.

K. Pētersons, Lielsatiķi. Ķi-
levica un A. Rozenšteine, Sal-

14821. Kad klemme (kad rausta

krampji), mazajam uzģērbj kaut

kādu nomiruša bērna drēbes ga-

balu, krekliņu, cepurīti, drāniņu,
vai arī sadedzina mellu svētputna

spalvu un iedod no pelniem.

Kuplais, Kuldīga.

14822. Pie krampjiem māte iepi-
lina bērnam mutē asinis no viņa

(t. i. bērna) mazā pirkstiņa.
Odre, Tetelminde.

14823. Lai izdziedētu krampjus,
tad jādzer siltas asinis no tāda cil-

vēka, kuram galva nocirsta.

T. Ķengā, Jelgava.

14824. Dzeramo bērnam, kam

klemme, sarauga šādiem vārdiem:

~Atstāj, tu nešķīstais gars no (An-

nas)! (trīs reiz sakāms). Atsaki tu

(Anna) vellam." — „Jā, es atsaku"

(trīs reiz sakāms). ~Kas tur klau-

vē?" — „Laid iekšā!" (trīs reiz sa-

kāms). — „Svēts gars mūsu Pestī-

tājs nāk iekšā" (trīs reiz sakāms).
Pie pēdējiem vārdiem jāmet krus-

tu ar nogalīti.
A. Rozenšteine, Saldus.
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14825. Kad bērniem krampis

{ t. i. klemme), pirmākā zāle ir su-

tekļi, t. i. simtkāji, kas dzīvo mik-

lās istabās un ārā zem akmeņiem.
Jem trīsreiz deviņus sutekļus, uz-

lej viņiem vārotu ūdeni, izkāš caur

lupatu un dod bērnam kā tēju ar

sukuru. Katrai tējai trīsreiz deviņi

sutekļi jemami.
Špane, Ventspils.

14826. Kad bērnam krampji, vi-

ņu piektvakaros kvēpina ar svē-

tītu ūdeni un svētītām zālēm; to

dara apakš saules (kad saule lai-

žas).

Rašmane, Saldus.

KRAUKLIS.

14827. Lielās ceturtdienas vai

Lielās piektdienas rītā krauklim

priekš saules jāaizskrien uz jūru,

jāatnes jūras ūdens un bērni ar to

jānokristī, citādi krauklēniem jā-

pārvēršas par kovārņiem.

J. Ilsters. Etn. 11, 1892.

14828. Dievs nolicis, ka krauk-

lim jāizperinot bērni ziemā. Kad

bērni nedēļu veci, tad krauklim

Lielās piektdienas rītā priekš sau-

les lēkšanas jāpārnesot tik daudz

jūras ūdens, ko bērniem nodzer-

ties. Bet ja dažu gadu gadoties, ka

jūra viscaur aizsalusi un krauklis

nevarot ūdeni dabūt, tad viņa bēr-

niem jāpaliekot par kovārņiem.
A. Lerchis-Puškaitis, Džūkste.

LP 111, 63.

14829. Lieldienas rītā priekš sau-

les kraukļam knābī no jūras kat-

ram savam bērnam ūdens jāatnes.

Kūpam viņš ūdeni neatnesot, tas

paliekot par kovārni. [Sal. Liel-

dienas, vārna.]
K. Jansons, Plāņi.

14830. Kraukli tauta sauc par

meli.

J. Jansons, Plāņi.

14831. Krauklis ķērc: „Brangs,
brangs!"

A. Miglava, Rīga.

14832. Kraukļi aiznes kākslī tos

bērnus, kuri tēvu un māti ne-

klausa.

Manceļa Lettus un Langius.

14833. Kur skriesiet, melni

kraukļi,
Bez saulītes vakarā?

— Māmiņai ziņu dot,

Dēliņš jūras dibenā.

LD 30796.

14834. Krauklīts sēd ozolā,
Runā svešu valodiņu;
Būs kungiem karā iet,

Negulēt spilvenos.
LD 32123, 4.

14835. Kraukļu un vārnu brēk-

šana nozīmēja labu draugu nāvi,
karu un līdzīgas bēdu vēstis.

P. Einhorns, 1627.

14836. Kam strādājot pār galvu

plēsdamies pārskrien kraukļi, tam

būs drīz jāmirst.
K. Jansons, Skulte.

14837. Ja pār kādu māju laižas

divi kraukļi ķērkdami un plēsda-
mies, tad tur kāds mirs.

A. Bīlenšteina rokraksts, Baus-

ka, arī Nereta.

14838. Kad kraukļi uz kādām

mājām kaujas, tad tur kāds mirs.

R. Bērziņš, Džūkste.

14839. Ja divi kraukļi laižas pār

jumtu kaudamies, tad vīram vai

sievai jāmirst.
A. Tīsone, Dundaga.
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14840. Ja dzird kraukli brēcam,

tad mirs kāds vīrietis; ja vārnu —

mirs kāda sieviete.

J. Cinovskis, Alsunga.

14841. Ja uzlaižas uz jumta
viens krauklis, tad apzīmētās mā-

jās mirs viens no neprecētiem; ja
divi kraukļi, tad viens no precē-

tiem.
J. A. Jansons, Piņķi.

14842. Ja krauklis trīs reizes

aplido, tad kādam jāmirst.
A. Kāposts, Panemune.

14843. Ja kraukļi daudz salaižas

pie mājām, — dzirdēs jaunas zi-

ņas.
E. Vasermane, Rīga.

14844. Krauklis, pār māju skrie-

dams, brēc, sagaidīdams maitu vai

mironi.

A. Cirsis, Kalupe.

14845. Ja gaisa kraukļi kaujas,
tad kāds no pāra mirst.

K. Lielozols, Nīca.

14846. Ja pār māju plēsdamies
laižas kraukļu pāris, tad jāšķiras
kādam laulātam pārim.

E. Jēpe, Palsmane.

14847. Kad trīs kraukļi gaisa

kaujas, tad kāds ir nomiris.

T. Rigerte, Panemune.

14848. Ja kraukļi virs kādām

mājām skriedami kaujas, tanīs mā-

jās gaidāms mironis.

J. Zvaigzne, Rēzekne.

14849. Kad kraukļi pār māju
skrien, tad vai nu kāds cilvēks

tanī mājā mirs, jeb kāds lops

sprāgs.
J. Ilsters. Etn. 11, 1892.

14850. Ja pār kādu māju pārlai-
žoties divi kraukļi krustām pāri,
tad saka, ka tanī mājā kāds mir-

šot.

E. Aizpurve, Lubāna.

14851. Kad divi kraukļi kaujas,
tad kāds būs apprecējies.

T. Rigerte, Panemune.

14852. Ja divi kraukļi laizda-

mies kaunas, tad tur mirs vīrs vai

sieva.

V. Arbidāns, Latgale.

14853. Kur gaisa kraukļi plēšas,
tur laulāts pāris šķiras.

M. Brante, Ainaži.

14854. Ja krauklis, pār istabu

skrienot, taisni virs skursteņa sāk

krākt, tad tai mājā kāds mirs.

J. Lazdāns, Kalupe.

14855. Ja kraukļi skriedami pār

mājām kraukš, tad kāds no māj-
niekiem mirs.

J. Fleišers, Skrunda.

14856. Kad krauklis skrej pa

gaisu un ķērc, tad kādam ir jā-
mirst no tās puses, kurp aizskrej
krauklis.

J. Cinovskis, Snēpele.

14857. Krauklis kliegdams skrien

pār māju, tad kāds mirs.

A. Tidriķe, Pabažu jūrmala.

14858. Kad krauklis par maju

pārlaižas, tad tur kāds mirs.

A. Zandere, Dole.

14859. Ja krauklis pārlaižas pār

māju kraukšķinādams — kādam

no tās mājas iemītniekiem tanī

gadā jāmirst.
V. Putra, Kalsnava
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14860. Ja krauklis laižas pār

kādu māju un krākdams met kū-

leni, tad tai mājā kāds var mirt,

bet visādā ziņā kāds slimos.

V. Cepļaks, Egluna.

14861. Ja krauklis skrien ķērk-
dams pār māju, tad tai gadā tur

nodeg kāda ēka.

A. Salmāns, Balvi.

14862. Ja kraukļi skrien pār mā-

ju kliegdami, tad gaidāms uguns-

grēks.
A. Aizsils, Zilupe.

14863. Kad kraukļi dikti krauc,

tad būs ugunsgrēks vai arī kāds

nomirs.

K. Lielozols, Nica.

14864. Ja krauklis ķērkdams lai-

žas pār kādu māju, tad tanī mājā
kāds nomiršot.

K. Corbiks. Kroņa-Vircava.

14865. Ja krauklis laižas brēk-

dams pār māju, tad tur kāds mirs

jeb būs cita liela nelaime.

P. Zeltiņa, Ikšķile.

14866. Kad kraukļi pār māju
laižas, tad kāds tur mirs.

K. Jansons, Plāņi.

14867. Ja krauklis laižoties

klaukšķina, tad tur, kur viņš lai-

žas pāri, gaidāms mirons.

M. Navenickis, Zasa.

14868. Kad krauklis laižas pie

mājas kliegdams, tad kādam jā-
mirst.

Z. Prauliņš, Aumeisteri. P. Š., Rīga.

14869. Ja krauklis skrien pār

māju ķērkdams, tad vienam jā-
mirst.

J. Upmalis, Ļaudona.

14870. Kur krauklis brēc, tur

kāds mirs.
P. 5., Preiļi.

14871. Ja mājās gulēja slim-

nieks un pār istabas jumtu pār-

skrēja krauklis, tad tā bija droša

zīme, ka slimais mirs.

P. Lodziņš, Sēļpils.

14872. Ja divi kraukļi kauda-

mies skrēja mājām pāri, tad tur

bez šaubām kāds mirs, kauču tur

vēl nebūtu neviena slima.

P. Lodziņš, Sēļpils.

14873. Ja divi kraukļi skrien pa

gaisu kaudamies, tad drīz kāds no

precētiem mirs.

M. Ķaupelis, Nīca.

14874. Ja krauklis skriedams

kliedz, tad kāds cilvēks miris.

I. Indāns, Gārsene.

14875. Kad viens krauklis pār-
lido kramšķinādams, tad viņš nes

vēsti, ka kāds ir miris, kad lido

divi kopā, — miris kāds no pār-
niekiem (precējušamies).

J. Apsalons, Sērpils.

14876. Ja dzird kraukli krimšķi-
nām, tad kādam jāmirst.

O. Darbiņš, Birži.

14877. Ja kraukli dzird krauci-

not virs galvas, tad bēdīgas ziņas
dabūs dzirdēt.

V. Grīva, Lubāna.

14878. Ja krauklis krakšķina,
tad kādam jāmirst.

E. Lācis, Tirza.

14879. Kad krauklis ķērkdams
laižas pāri mājai, tad lopi saslims

ar kādu sērgu.
M. Bērziņš, Vaidava.
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14880. Kad krauklis kraucina,
tad kāds cilvēks nomirs.

R. Kalniņš, Lubāna.

14881. No kuras puses kraukli

redz laižoties, no tās puses sagai-
dāma bēru ziņa.

K. Corbiks, Rembale.

14882. Ja divi kraukļi kopā lai-

žas un klankšķina, tad šķirsies di-

vi laulāti cilvēki un būs lielas žē-

labas.

M. Navenickis, Zasa.

14883. Ja krauklis pārskrien
krustā pār māju, tad tanī mājā
kāds drīzumā mirs.

K. Līdeka, Meirani.

14884. Ja kāda saimnieka laukā

kraukļi staigā krimzdami, tad ta-

nīs mājās kāds domā laulātu pāri

šķirt caur nāvi.
V. Miķelans, Dunava.

14885. Ja divi kraukļi skrieda-

mi sasitas kopā, tad laulāts pāris

šķiras, no kuriem viens mirst.

I. Indans, Gārsene.

14886. Kad kraukļi pārā pār

māju laižas, tad laulāti ļaudis šķi-
ras.

K. Jansons, Plāņi.

14887. Ja laižas divi kraukļi pār

māju un saskrien kopā, saknābjas
un pēc tam aizskrien katrs uz savu

pusi, tad kāds mirs, bet ja kraukļi
aizskrien abi uz vienu pusi, tad

saimnieki dzīvos ilgu mūžu.

M. Zaube, Rīga.

14888. Kad divi kraukļi skrīn

par kaidu sātu un kaunās, tod ty-

mā sātā miers veirs vai sīva.

A. Garijone, Domopole.

14889. No kuras puses krauklis

kliegdams laižas, no tās puses tas

nes sliktas ziņas.
A. Tidriķe, Pabažu jūrmala.

14890. Ja kraukli redz laiža-

mies, tad no tās puses, no kuras

atlaidās, dabūsi kaut ko jaunu
dzirdēt.

V. Miķelans, Rubeņi.

14891. Kad divi kraukļi skrien

kopā sizdamies, tad tanī apkaimē

gaidāmas kāzas.

J. Ilsters. Etn. 11, 1892.

14892. Kad divi kraukļi skrien

pār jumtu, tad tai mājā būs kāzas.

J. Lazdans, Kalupe.

14893. Ja pie loga sēd melni

kraukļi, tad tam jāmirst, pie kā

loga kraukļi sēdējuši.
A. Šulcs, Krievijas pierobeža.

14894. Ja krauklis izperē bēr-

nus Zaļās ceturtdienas rītā, tad tie

ir krauklēni, bet ja pēc tam, tad —

kovārnēni.
A. Zālīte, Bērzpils.

14895. Ja atrod kraukļa lizdu ar

bērniem, tad no zariem vajaga ap-
taisīt ap to sētu. Otrā dienā tur

vairs bērnu nebūs. Kraukļu māte

būs atnesusi bērniem tādu zāli, kas

tos padarījusi neredzamus. Neva-

jaga acīm ticēt, bet sameklēt ar ro-

kām putnēnus un izņemt no mutes

brīnuma zāli. Krauklēnus tūliņ va-

rēs redzēt un pašam būs tāda zāle

rokā, kas padara arī cilvēku nere-

dzamu. [Sal. kaķis.]

F. Brīvzemnieks, 1881, VI, 205.

14896. Kad kraukļa bērnus pa-

kar ačgārniski pie lizdas, tad

kraukļam uznāk tāds žēlums un



916 Krauklis — Krāsns

kauns, ka viņš atnes tādu zālīti,

kas padara bērnus neredzamus. Ar

šo zālīti arī cilvēks paliek nere-

dzams.

P. Š., Rauna.

14897. Kraukļi kliedz uz lietu.

Atbalss k. 1897. P. Dreimanis, Ogre.

14898. Ja kraukļi ķērc, tad gai-
dāmi negaisi: vasaru lietus, ziemu

puteņi.
L. Kluce, Jaungulbene.

14899. Ja krauklis ziema ķērc,

gaidāms mīksts laiks.

K. Lielozols, Nīca.

14900. Kraukļi peldas pavasarī

uz siltu laiku.

M. Sikle, Nīca.

14901. Krauklis nak pie mājas,

klajumā un krauc uz lietu.

M. Spilva, Druviena.

14902. Ja kraukļi laižas no me-

ža klajumā, tad būs atkusnis.

M. Antons, Lubāna.

14903. Kad kraukļi gaisa plēšas,
tad gaidāms lietus.

I. Mennika, Ainaži.

KRĀKŠANA.

14904. Kas miega krāc, tam ar

vecu pastalu jāsit.
K. Jansons, Vilce.

14905. Kas guļot stipri krāc, to

sasalušā laikā ar vāģiem vedīs uz

kapsētu.
Z. Prauliņš, Aumeisteri.

14906. Kas guļot stipri krāc, tas

mirs rudenī sasalušā laikā, kad vēl

nav sniegs uznācis.

M. Eglīte, Lugaži.

KRĀSNS.

I. Krāsns mūrēšana.

14907. Ceplis jāmūrē vecā mē-

nesī, tad stiprāks un neieviešas

kustoņi.
M. Navenickis, Zasa.

14908. Krāsns jamurē veca mē-

nesī, tad izzudīs prūši un circeņi.
K. Lielozols, Nīca.

14909. Krāsns jamurē veca mē-

nesī, tad neaug circeņi un brusaki.

A. Aizpurve. Lubāna.

14910. Krāsns jamurē veca mē-

nesī, tad tā silta un izturīga.
E. Līdeka, Lubāna.

14911. Krāsns jāmūrē jauna mē-

nesī, tad tā būs silta.

V. Pilipjonoks, Asūne.

14912. Krāsns mūrēšana ir iz-

darāma vecā laikā, lai nemestos

prūši.
A. Ulmane, Jaunsvirlauka.

14913. Veca mēnesi nevar muret

krāsnis, tad tanīs dzīvo prusaki.

A. Šķērē, Skaistkalne.

14914. Ja vecā mēnesī mūre sie-

nas, krāsnis, tad nemetas kukaiņi.
A. P. Čakars, Ranka.

14915. Cepļa koktā lobaja stvurī

myurej trejs ūlas.
T. Beča, Preiļi.

14916. leres jātīra veca mēnesī,

jo tad viņas tik ātri nepiesēr.

L. Aizpurve, Lubāna.

14917. Vecā mēnesī jāslauka

krāsns, lai circeņi un prūši neme-

tas.

A. Ulmane, Jaunsvirlauka.



Krāsns 917

14918. Krāsns jāslauka veca mē-

nesī, tad aižkrāsnē circeņi neaug.
V. Poriete, Palsmane.

14919. Krāsns jāslauka vecā mē-

nesī, lai nepiekvēptu un nestāv

mitra.

E. Līdeka, Lubāna.

14920. leres jāslauka veca mē-

nesī, lai tik drīz nepiekvēpst.
E. Medene, Meirani.

14921. Mājai ierūs vajaga slaucīt

vecā mēnesī, tad tie neaizdegas.
A. Šeitiņš, Taurene.

14922. Krāsns jāslauka veca mē-

nesī, tad tīrāki var izslaucīt.

L. Švandere, Mērdzene.

14923. Ja no cepļa stūra izkrīt

ķieģeļa gabals, tad no tās dzimtas

vienam būs jāiet svešumā vai arī

ilgāku laiku no mājām projām.

J. Zvaigzne, Rēzekne.

14924. Jaatstāj neslaucītu krāsns

priekšu, tad brauc melnām mutēm

precinieki.
A. Šķērē, Kurmene.

14925. Ja krāsns labi nevelk, tad

būs pērkona lietus.
E. Laime, Tirza.

14926. Ja krāsni kurinot metas

dzirksteles, tad sagaidāms lietus.

E. Bole, Rīga.

11. Krāsns kurināšana.

14927. Kad rudenī krāsnis sāk

kurināt un pirmo reizi iekurina

nedēļas nepāru dienā, tad krāsns

sasprēgā.
K. Corbiks, Arlava.

14928. Divi nedrīkst kopā krās-

ni kurināt, citādi tie sastrīdēsies.

[Sal. istabas slaucīšana.]
A. Bīlenšteina rokraksts, Jaunauce.

14929. Krāsnī uguni kurot, vis-

pirms jāpārkrusta, tad velns neno-

dzēsīs.

Br. Puksts, Egluna.

14930. Kad kurinot tievos galus
pa priekšu bāž krāsnī, tad uguns

nāk ārā.

J. Treimans, Berze.

14931. Ja žagaram tievo galu
bāž plītē, tad govīm teļi dzimst ot-

rādi.

J. Cinovskis, Snēpele.

14932. Kad malku krāsnī bāžot,

tad jābāžot resgalis pa priekšu, lai

bērni ačgārni nedzimtu.

H. Skujiņš, Smiltene.

14933. Kad krāsns izkurējusies,

spelte nav jāpamet vaļā, citādi no-

mirstot acis paliek vaļā.
A. L.-Puškaitis.

14934. Ja krāsnī pēc izkurinā-

šanas paliek degoša pagale, tad

būs viesi.

H. Skujiņš, Smiltene.

14935. Ja krāsnī pēc izkurēša-

nās vēl paliek viena vai vairāk pil-

nīgi nesadegušas pagales (nūdagu-

ļi), tad drīzumā nāks viesi. Pēc

pagaļu skaita un lieluma spriež arī

par viesu daudzumu un vecumu.

V. Kancans, Asare.

14936. Kad krāsnī malkai degot
nokrīt kāda pagale uz sāniem, tad

todienu būs viesis.

St. Kokins, Eglūna.
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14937. Ja pēc krāsns kurināša-

nas paliek vēl neizdegušas pagales,
tad sagaidāmi tikdaudz ciemiņi,
cik atlikušas pagales.

A. Bulēne, Turaida.

14938. Ja no krāsns dzirkstis lec

ārā, tad jāgaida viesis.

N. Dārziņa, Ranka.

14939. Ja no krāsns ogles

sprāgst, būs tāls viesis; ja ogles

sprāgst ar lielu troksni — dusmīgs
viesis.

B. Daņilovs, Kacēni.

14940. Ja krāsns kuras un lec

dzirksteles, tad būs viesis no vec-

mātes.

A. Aizsils, Zilupe.

14941. Ja krāsnij izkuroties, di-

benā pagales atlikušas, būs cie-

miņi.
I. Mennika, Ainaži.

14942. Ja krāsnī palikusi neizde-

gusi gara pagale, tad gaidāms garš

ciemiņš.
M. Zaķis, Stiene.

14943. Ja kurina krāsni un ja

tajā pēc izkurēšanās starp oglēm

paliek kāds pagales gals, tad būs

ciemiņš. Ja pagales gals ir garš,
tad būs garš ciemiņš, ja īss, tad —

īss ciemiņš.
M. Zariņa, Ogresgals.

14944. Ja no krāsns izlec ogle,
gaidāms viesis.

A. Aizsils, Zilupe.

14945. Kad malkas pagale izkrīt

no degošas krāsns, tad gaidāms
viesis.

P. Jaunzemis, Nīca.

14946. Ja krāsnī palikusi kāda

resna, neizdegusi pagale, gaidāms
slikts viesis.

K. Kalniņa, Katvari.

14947. Kod kurinuoj cepli us-

tobā, un nu cepļa skrīn ūglis uorā,

vai molka soks saudēt itei ceplī,
itei pīzīmēj, ka atbrauks da tevis

dusmeigs gosts, vai nalobs cvlvāks.

V. Podis, Rēzekne.

14948. Ja uguns krāsnī čīkst,

tad viesi būs.

E. Tokele, Sesava.

14949. Ja krāsns dibinā pēc iz-

kurināšanas paspīd ogle, kāds drī-

zumā mirs.
J. Jansons, Rīga.

14950. Kad jau gandrīz izdzi-

sušā krāsnī pēkšņi kāda ogle ie-

kvēlojas, tad mirušu dzird.

E. Laime, Tirza.

14951. Ja krāsni kurinot paspīd
kvēloša ogle un atkal nozūd, tad

tais mājās kāds mirs.

A. Mūrniece, Cēsis.

14952. Ja kādreiz krāsnī ogles
iztaisa krustu, tad tanīs mājās kā-

dam jāmirst.
E. Poriete, Lubāna.

14953. Kad krāsns izkurējusies,
bet vēl kāda atsevišķa pagale nav

izdegusi, tad drīzumā dzirdēs, kur

kāds nomiris.

J. A. Jansons, Sigulda.

14954. Kad krāsns izkurējusies,

durtiņas nav jāpamet vaļā, citādi

nomirstot acis paliek vaļā.
B. Daņilovs, Kacēni.

14955. Ja kādā mājā krāsnī

kauc uguns, tad no tās mājas kā-

dam strādniekam būs jāaiziet.
V. Krieviņš, Daugmale.



14956. Ja žagarus baž ačgārni

krāsnī, tad visi lopi dzimst otrādi.

K. Poga, Penkule.

14957. Ja malku bāž ar tievo

galu pa priekšu krāsnī, tad kusto-

ņiem grūtas dzemdības.

L. Lorberga, Valmiera.

14958. Ja krāsnī nevar uguni

iekurināt, tad tanī istabā atrodas

kāds samīlējies cilvēks.

P. Zeltiņa, Rīga.

14959. Krāsni kurot jāliek pa-

gales ar resno galu papriekšu, lai

vecas meitas dabū apprecēties.
A. Gulbis, Nogale.

14960. Ja zari krāsni degot

pīkst, tad ir dzirdami bāreņi.

A. Salmāns, Balvi.

14961. Krāsns slaukāmā slota

jātaisa no Jāņudienas meijām, tad

maize neplaisā.

R. Kalniņš, Lubāna.

14962. Kas ar izperu maizes

krāsni slauka, tas paliek laisks.

K. Jansons, Plāņi.

14963. Ja ziemā krāsni maisot

ogles skan, tad laiks turēsies pie
salas.

K. Corbiks, Kalnamuiža.

14964. Ja krāsnī dūmi nāk at-

pakaļ (krāsns nevelk), tad sagai-
dāmas laika maiņas.

V. Grūnbergs, Jaunpiebalga.

14965. Ja krāsns priekšā kādu

aprunā, tad aprunātājam metas

čulgas uz mēles.

Z. Lace, Veclaicene.

14966. Kad krāsnī spļauj, tad

piemiež gultu.
A. Vimba, Alsviķi.

111. Krāsns sapnī.

14967. Ja sapnī redz krāsni sa-

gāžamies, tad mirst tēvs vai māte.

P. Š., Rīga.

KRĀSOŠANA.

14968. Kad kaut ko pervē, tad

vajaga to slepeni darīt, lai ļauna
acs nekaitētu, jo citādi perve ne-

iekožas.
A. Bīlenšteina rokraksts.

K. Boivics, 1862, Lubāna.

14969. Melnas dzijas pervējot
sauc par žīdiem, čigāniem, piem:

„Lai nu žīdi brauc!"

K. Jansons, Plāņi.

14970. Baltas dzijas pervējot

jāsauc par gulbjiem.
K. Jansons, Plāņi.

14971. Drēbes un dzijas jākrāso

jaunā mēnesī. Ja krāso vecā mē-

nesī, tad krāsa plūk.
P. S., Ropaži.

14972. Dzīvis pervējot tās jā-

sauc par melniem kraukļiem, vai

melniem strazdiem, lai perve

pastāv; ja tās nosauc par vārnām,

tad perve noplūk.
K. Jansons, Plāņi.

KREILIS.

14973. Kas ar kreiso roku strā-

dā, tam darbs neizdodas.

P. Jaunzemis, Nīca.

KREISĀ PUSE.

14974. Ja lej no pannas mērci,

piem., ar kreiso roku, nedrīkstot

liet uz kreiso pusi, bet uz labo,

jo citādi izlejot savu laimi.

A. Podniece, Ogre.

919Krāsns — Kreisā puse
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KREKLS.

14975. Krekli jāizgriež pēc pus-

dienas, tad tie labi pieguļ pie
miesas.

E. Korne, Meirani.

14976. Krekli jāgriež veca mē-

nesī, tad blusas nekož.

K. Biša, Vijciems.

14977. Jauni krekli jāšuj jau-
nā mēnesī, lai tik ātri nenoplīstu.

A. Dragone, Palsmane.

14978. Krekli jašun jauna mē-

nesī, jo tad tie ir izturīgāki.

A. Podniece, Ogre.

14979. Krekli jašūn veca mē-

nesī, tad viņi būs izturīgi.

M. Rullē, Lubāna.

14980. Ja kreklu šuj veca mē-

nesī, tad nejūk laukā šuves.

E. Zirnītis, Lubāna.

14981. Krekli nav jāšun jauna
mēnesī, tad jūk šuves ārā.

E. Līdeka, Lubāna.

14982. Krekli jāšuj vecā mēne-

sī, lai strādājot tie nekāpj uz

augšu.
V. Miķelans, Rubeņi.

14983. Krekli jāšuj veca mēne-

sī, tad nelien ārā no biksēm.

V. Alke, Jaungulbene.

14984. Ja kreklus šuj tad, kad

putni iet pavasarī, vai arī rudenī,

tad aug utis.

V. Alke, Jaungulbene.

14985. Krekli jāšuj vecā mēne-

sī, tad tie ir mīksti, un viņos ne-

aug blusas.

E. Laime, Tirza.

14986. Jaunā mēnesī nedrīkst

šūt jaunu kreklu, lai neaugtu
utis.

J. A. Jansons, Piņķi.

14987. Krekli jašun veca mē-

nesī, tad neaug blusas un utis.

G. Stankeviča, Dzelzava.

14988. Kad jaunā mēnesī krek-

lu šujot, tad esot vienmēr viņā
daudz blusu, ja vecā — maz.

E. Muzikante, Burtnieki.

14989. Jaunā mēnesī nevajaga
kreklu šūt, tad utes augot.

A. Šeitiņš, Taurene.

14990. Veca mēnesī vajaga šut

jaunus kreklus, tad neaugs blusas.

V. Līce, Līgatne.

14991. Krekls jāšuj veca mēne-

sī, lai blusas neaug.

M. Pelēce, Cirsti.

14992. Krekli jāšuj vecā mēne-

sī. Ja šuj jaunā mēnesī, tad niez

āda.

A. Aizsils, Lubāna.

14993. Krekli jāšuj veca mēne-

sī, lai valkājot āda neniez.

J. Vilnītis, Jumurda.

14994. Kad šuj jaunu kreklu,

tad piektdienā nedrīkst to pa-

beigt, jo tad kukaiņi aug.

E. Vīksne, Vecpiebalga.

14995. Jauna mēnesī nešuj
kreklu, jo kodi apēdīšot.

K. Šilings, 1832. g., Tirza.

14996. Jauna mēnesī šūtos

kreklos augot utis, vecā ne.

Atbalss k. 1897. K. J. Druste.
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14997. Krakli un bikses (yuzas)
juošvun vacā mēnesī, lai naierst

un lai nav kustūnes (utu, blusu).

B. Spulis, Vārkava.

14998. Nu reita šyuts kraķis

kuop uz augšu.
A. Borozinska, Barkava.

14999. Kad kreklu šuj, tad die-

gu pavedienu nebūs ugunī node-

dzināt, citādi utis nākot kreklā.

K. Šilings, 1832. g., Tirza.

15000. Ja kreklu šujot diegs sa-

sitas mezglā, tad pašūtais krekls

būs laulājamais krekls.

A. Plaudis, Kosa.

15001. Meitas nedrīkst vilkt mu-

gurā jaunu kreklu, pirms tas ne-

tiek izmazgāts, jo tad tās tiek

ņemtas ļaužu valodās.

E. Krafte, Iļģuciems.

15002. Ja jaunas meitas grib

gūt ballē lielu piekrišanu, tad vel-

kot tīro kreklu mute jānoslauka
krekla muguras apakšpusē.

E. Rotmane, Jaunauce.

15003. Kad jaunu kreklu pir-

mo reiz velk mugurā, tam vajaga
izmest cauri ogli, lai nebūtu aiz-

mirsīgs.
K. Corbiks, Līvbērze.

15004. Jaunu kreklu pirmo
reizi mugurā velkot, vajaga pār-
mest krustu, lai tas būtu stiprs

valkājot.
K. Corbiks, Kroņa-Vircava.

15005. Tīru kreklu velkot jā-
aizmet krusts, citādi nav sekmju.

K. Rasa, Kalnamuiža.

15006. Baltu kreklu velkot, jā-
met krusts priekšā, tad visu ne-

dēļu labi iet.

P. Lapiņš, Vecpiebalga.

15007. Tīru kreklu uzvelkot,

met krusta zīmi, lai neaug blusas.

A. Sprudžs, Varakļāni.

15008. Baltu kreklu mugurā

velkot, jāmet krusts, lai velns bēg

projām.
Alksnds-Zundulis, Naudīte.

15009. Kreklu velkot jāmet
krusts, jo tad Dievs palīdz.

K. Corbiks, Ozoli.

15010. Ja cilvēks velk jaunu

kreklu, tad jāstāv pret ziemeļiem,
tad nemetīsies utes.

A. Bērziņš, Rīga.

15011. Sestdien jaunu kreklu

velkot, ja to uzvelk otrādi, tad

būs nākamā nedēļā kādas viesī-

bas.

J. Skara, Jaunpiebalga.

15012. Ja kreklu uzvelk netī-

šām uz kreiso pusi, tad pārēdī-
sies.

E. Reinbacha, Vecpiebalga.

15013. Ja kreklu uzvelk netī-

šām uz kreiso pusi, tad dabūs

bārienu.

E. Reinbacha, Vecpiebalga.

15014. Ja krekls apvelkas otrā-

di, tad ies labi.
A. Podniece, Ogre

15015. Kad kreklam uzvelkot

kreiso pusi, tad būšot jāpiedzeras.

T. Ziemele, Smiltene.

15016. Ja velkot kreklu mugu-

rā, tas apvelkas ļaunā pusē, tad

dabūšot no kāda rājienu vai pat

pērienu.
P. Eglīte, Priekuļi.

15017. Sestdienas vakarā krek-

lam krūtis neaizpogā, lai kara lai-

kā var izbēgt.
K. Jansons, Plāņi.
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15018. Kad pats kreklu knopē,
tad nevar grāmatu iemācīties.

R. Bērziņš, Džūkste.

15019. Ziemas svētku sestdienā

kreklam vajaga būt baltam, lai

būtu arī vecs, bet Lieldienā jau-

nam, lai būtu vai zaļš.
Z. Prauliņš, Aumeisteri.

15020. Ziemas svētki saka:

„Lai vecs (krekls), kad tik balts",
bet Lieldienā: „Lai zils, kad tik

jauns."
J. Rubenis, Ērgļi.

15021. Kad kreklu novelkot,

tam apgriež otru pusi, tad ap

pirkstu nagiem āda plīst.
Atbalss k. 1897. K. Kleķeris,

Skujene.

15022. Ja kreklu novelkot ap-

griež uz kreiso pusi, tad nagu

vaļņi atskabardojas.
J. Rubenis, Ērgļi.

15023. Kad aiztiek uz ļauno pu-

si apmauktu kreklu, tad pie pirk-
stiem metas atskabargas.

K. Jansons, Plāņi.

15024. Ja cita kreklam veleknī

kreisā puse — tad nedrīkst ap-

griezt labo, citādi pirkstiem metī-

sies atskabargas.
V. Amoliņa, Vecpiebalga.

15025. Savalkātu otra kreklu

nedrīkst sausu apgriezt no kreisās

puses uz labo, jo tad griezējam

plīst pirkstiem atskabargas. Ja šo

kreklu samērc un ar vāli savelē,

tad var griezt un nekas slikts ne-

notiek.

E. Stīpniece, Vērene.

15026. Meitu, kas pamet pusē

mazgātu kreklu, brūtgāns atstāj.
A. L.-Puškaitis.

15027. Ja meita atstāj pusmaz-

gātu kreklu, tad brūtgāns atstāj
tādu meitu.

A. Broža, Naukšēni.

15028. Meitu, kas pamet pusē

mazgātu kreklu, brūtgāns atstāj.

Bērziņš, Ropaži.

Krekls sapnī.

15029. Kad sapņos redz melnu

kreklu, tad slikti klājoties; kad

redz baltu kreklu, tad labi klā-

joties.

K. Boivics, 1862. g. A. Bī-

lenšteina rokraksts, Lubāna.

15030. Ja sapnī redz sevi vai

kādu citu kreklā, tad tas nozīmē

pāriešanu uz jaunu vietu.

P. Š., Rīga.

15031. Kad kāds vīrs uzvelk

sapnī sarkanu kreklu, tad tas da-

bū tiesas vīra amatu.

Aronu Matīss, Bērzaune.

KREVEĻI (Morchella Dili).

15032. (Kreveļi). Ķēvju pupi esot

derīgi pret augoņiem.

R. Bērziņš, Annenieki.

KRĒJUMS.

15033. Kreimu smalstot runā:

„Pikiem, kārniem manā ķērnē,

nāburg' ķērnē zilām sulām."

K. Jansons, Gatarta.

15034. Kreima ķērne jāmazgā

no augšas uz apakšu, lai kreims

pāri nerūgst. [Sal. pods.]

K. Jansons, Plāņi.
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15035. Kad krējumu liek no

viena trauka otrā, tad nevajagot
karoti klapēt uz trauka malu, ja
klapējot, tad aizdzenot krējumu
projām.

J. Daizis, Nīca.

15036. Kad ēd daudz kreimu,

tad, braucot ar ratiem, nevar no-

sēdēt uz maisiņa, kurš ielikts ra-

tos, jeb arī tad paliek pliks pa-
kausis.

M. Auziņa, Rīga.

KRĒSLS.

15037. Kad svešniekam paceļ

krēslu, tam tūliņ jāsēžas, lai vis-

tas dēj.
M. Sikle, Nīca. Alksnis-Zun-

dulis, Naudīte.

15038. Divas meitas nevar uz

viena krēsla sēdēt, jo tad otra sē-

dētāja noņems pirmai precinieku.

P. Š. no Zeltiņas, Ikšķile.

15039. Kad krēslu uz vienas

kājas apkārt griež, tad, ja kāds

tanī vietā uzmin kāju, tam kājā
iemetas urbējs jeb ēdājs.

K. Jansons, Plāņi.

15040. Ja krēsls apkrīt, tad āt-

ri kāds steidzas.

E. Melnbārdis, Virbi.

15041. Ja krēsls sēdot paukš,
tad tas paredz, ka tur sēdēs kāds

ciemiņš.
A. Salmāns, Balvi.

Krēsls sapnī.

15042. Ja sapnī sēd jauna krēs-

lā, tad būs jauna dzīve.

J. Jurjāns, Jaungulbene.

KRIEVS.

15043. Kad Dievs jau visas tau-

tas bijis radījis, gribējis'radīt vēl

krievu. — „Neradi vis!" teicis

kāds eņģelis, ~posts vien pašam
būs ar viņu." Dievs tomēr nav

eņģeļam klausījis un radījis vien.

Kā nu bijis gatavs, krievs uzlēcis

no zemes, ieķēries Dievam krūtīs

un kliedzis: ~Vai tev pase ar ir?"

Apsesdēls.

15044. Reiz krievs ar leiti sakā-

vušies. Kaudamies krievs atrāvis

leitim krūtis vaļā, bet leitis izrā-

vis krievam kreklu no biksēm.

Tā tas palicis līdz mūsu dienām.

[Sal. leitis.]
M. Alksnis, Skulte.

15045. Ja redz sapnī krievu ar

bārdu, tad tanī mājā izceļoties

ugunsgrēks.
L. Aizpurve, Lubāna.

KRIEVU MĀCĪTĀJS.

15046. Kad krievu mācītāju sa-

tiek, tad būs nelaime priekšā.

P. S., Rīga. P. Zeltiņa, Rīga.

15047. Ja, izejot pastaigāties,
satiek pirmo krievu mācītāju, tad

būs nelaime.

V. Saperovs, Vecpiebalga.

15048. Ja ceļā satiek krievu

mācītāju, tad 3 reizes jānospļau-

jas.
J. A. Jansons, Olaine.

15049. Ja krievu mācītājs nāk

pretī, tad būs neveiksme. Lai ne-

veiksme nenotiktu, tad mācītāja

priekšā 3 reizes jānospļaujas.

M. Hermakile, Rīga.
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15050. Ja krievu mācītāju sa-

tiek, tad vajaga iespļaut saujā un

saspļauto roku iebāzt kabatā, tad

esot daudz naudas.

L. Kļaviņa, Gaujiena.

15051. Kad iet pa ceļu un redz

krievu mācītāju, tad vajaga ie-

spļaut saujā un ķert pie pogas, jo
tad, ko tanī laikā domās vēlēsies,
tas piepildīsies.

K. Bērziņa, Plakaņciems.

15052. Kod izīsi nu sātys un

sazatopsi ar krīva popu, itys pī-

zīmēj nalaimi, a kab tikt vaļī nu

tuos nalaimis tiuleņ tverīs pi pū-

gys un atraun jū, vai nu mantaļa
vai nu lindrika sova.

V. Podis, Rēzekne.

15053. Ja krievu mācītājs nāk

pretī, tad būs nelaime. Lai to no-

vērstu, tad vajaga apgriezties un

trīs reizes nospļaudīties.
A. Bulēne, Zemgale.

15054. Krievu mācītāju satie-

kot, vajaga saķert rokā pogu un

kaut ko domāt, tad tas piepildī-
sies.

M. Kalniņa, Rīga.

15055. Ja krievu mācītāju sa-

tiek, vajaga iespļaut rokā un kaut

ko domāt, tad tas piepildīsies.
M. Kalniņa, Rīga.

15056. Ja satiek krievu mācī-

tāju, tad vajaga ko vēlēties un pār-
sviest kniepadatu pāri par kreiso

plecu, tad vēlēšanās piepildīsies.
A. Rozentale, Jaunauce.

15057. Ja ierauga krievu mācī-

tāju, tad lai kaut kas vēlams šai

dienā piepildītos, jāpieķeras pie
kaut kā melna.

M. Hermakile, Rīga.

15058. Ja redz pareizticīgo mā-

cītāju, vajaga iespļaut saujā un

iebāzt kabatā, tad saņems laimi.

L. Stirkše, Rīga.

15059. Ja satiek mācītāju, tad

vajaga pieskarties viņa piedurk-
nei, gājums tad būs laimīgs.

J. Širmanis, Vilzēni.

15060. Slimības gadījumos grie-
zās pie krievu mācītājiem, lai no-

lūdz Dievu.

M. Navenickis, Zasa.

KRIŅĢELE (Calendula officinalis).

15061. Latvieši lieto kriņģeļu

dzeltanos ziedus tēja pret dzeltano

kaiti.

E. Birzmanis, Latv. arstn.

stādi. 1897.

KRISTĪŠANA.

I. Taisīšanas uz kristī-

šanu.

15062. Senāk bērnu kristīja de-

vītā dienā pēc dzimšanas, tas bija
tēvu - tēvu likums, ko allaž ie-

vēroja, ja tikai bērna veselība to

atļāva. Bet ar laiku iecienīja, lai

bērnu kristītu mācītājs baznīcā

kādā nākamā svētdienā.

M. Dandēns un J. Upīte, Ga-

tarta.

15063. Daudz vecāki ir tik ne-

ganti svētas kristības pulgotāji,
ka tie savus bērnus divi nedēļas
bez kristības pamet, tāpēc ka viņš
daudz alus pret to laiku taisīt un

daudz viesus kopā aicināt grib.

Lenca sprediķu grāmata, 1764, 1526.

15064. Bērnu krustī sešās ne-

dēļās vai astotā, bet nekad sep-

tītā, lai vella māte nenāk krustu-

bās. [Sal. grāmata.]
K. Jansons, Plāņi.
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15065. Piektdiena un sestdienā

bērniņi neesot jākristī.
K. Šilings, 1832. g., Tirza.

15066. Ja bērnu sestdienā krus-

ti, to visu mūžu aprunā, tāpēc ka

sestdienā mazgājas un peras.

K. Jansons, Pilda.

15067. Bērnus nedrīkst kristīt

septītā stundā (no 6 līdz 7).
J. E., 1889., Valmiera.

15068. Vājīgu bērniņu ātri, ātri

nokristī, lai tik vārdiņš tiek vir-

sū, citādi tam augšāmcelšanā ne-

būšot vārda, kā saukt.

K. Šilings, 1832. g., Tirza.

15069. Kad bērnu vecu kristī

(krusti), tad viņš ātri vecs paliek.

K. Jansons, Plāņi.

15070. Senlaikos svētvakarā

priekš bērna kristīšanas kurinā-

juši pirti, kur māte ar bērnu gā-

jusi mazgāties.
Kr. Bachmanis, Lielnīkrace.

15071. Agrākos laikos pieņēma
vai trīs vai piecas kūmas. Puisē-

nam allaž vajadzēja divus krust-

tēvus un vienu krustmāti, un mei-

tenei otrādi, divas krustmātes un

vienu krusttēvu.

M. Dandēns un J. Upīte, Gatarta.

15072. Kūmās mēdz ielūgt 7

vai 9 cilvēkus.

Kr. Kalniņš, Jaunjelgava.

15073. Ar apdomu vecāki izvē-

lēja savam bērnam kūmas, ticē-

dami, ka kūmu īpašības pāriet arī

uz bērnu.

Sams, Lejasciems.

\ 15074. Trīs no kurnam bija īpa-

ši ievērojami un pie kristīšanas

nepieciešami: ormanis jeb dižve-

dējs, nesēja sieva un vārda pādis.
Par ormani izredzēja jo teicamu

cilvēku ar labiem tikumiem. Ag-
rāki esot bērnus jāšus uz baznīcu

nesuši. Tomēr jau ilgs laiks, ka-

mēr šis ieradums vairs nepastāv.
Pēcāk braucēju vismaz pavadīja
kādi kūmi jāšus, kas tagad arī

vairs nenotiek.

K. Treuers, Ventspils.

15075. Kūmas pierakstīja pie

mācītāja tā, lai pirmais un pēdī-

gais no tiem būtu jo labi un kriet-

ni cilvēki, jo bērns arvien atsito-

ties pirmā vai pēdīgā kūmā.

M. Dandēns un J. Upīte, Gatarta.

15076. Uz kristībām vīrs ielū-

dza kūmās sievas radus, sieva tur-

pretī vīra radus.

M. Dandēns un J. Upīte, Gatarta.

15077. Sieviete nevar būt pir-
mo reizi par krustmāti meitenei,

vīrietis — puisēnam, jo tad neva-

rot tik ātri apprecēties.

K. Corbiks, Jelgava.

15078. Grūtas sievas negāja kū-

mās, jo citādi bērnam visu mūžu

esot grūta dzīve.

M. Dandēns un J. Upīte, Gatarta.

15079. Grūtas sievietes neejot
krustabās.

H. Skujiņš, Smiltene.

15080. Ja kādu māti, pirms tā

vēl nav dzemdējusi un ir grūta,

aicina kūmās, tad aicinātai pirms
dzemdēšanas var nomirt bērns.

T. Ķengā, Jelgava.

15081. Ja smaga sieva iet

bērna krustabās, tad krustāmam

bērnam būs liels vēders.

H. Skujiņš, Smiltene.
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15082. Grūta sieva drīkst nest

meiteni baznīcā, ja tā viņu pa-

priekš noliek zemē, lai meitenei

nebūtu liels vēders.

K. Jansons, Plāņi.

15083. Ja mēnešziedu laikā sie-

viete iet krustubās, tad bērns gul-
tā miezn.

K. Jansons, Plāņi.

15084. Kad sievietei ir mēneš-

ziedi, tad tā nevar krustabās iet,

jo citādi krustāmais bērns slienā-

jot.
H. Skujiņš, Smiltene.

15085. Katoļi lūdz kūmās tikai

vienu pāri labu, jaunu, neprecētu
cilvēku no radiem, jo sveši vēlāk

nedrīkst precēties un radi tā kā tā

jau nedrīkst precēties.

S. Novickis, Ilūkste. RKr. 11.

15086. Luterāņi salūdz līdz des-

mit pāru kūmu. Pēdējie sabrauc

jau sestdien pēc pusdienas, mazgā

bērnu muldiņā, met ūdenī naudu

ūdeni dzisināt, pēc tam ēd, dzer,

dzied dziesmas, dejo un rotuļojas
līdz vēlam vakaram.

S. Novickis, Ilūkste. RKr. ,11.

15087. Katoļi krista bērnu, ja

viņš piedzima priekš pusdienas,
vēl tai pašā dienā, mājās vai mā-

cītāja muižā. Baznīcā „nekriška-

ni" (tik daudz kā netīro pagānu)
nedrīkst nest, citādi atliek uz nā-

košo rītu; luterāņi turpretim at-

liek bērnu kristīšanu uz vēlāku

laiku, kamēr māte atveseļojas, un

uz svētdienu.

S. Novickis, Ilūkste. RKr. 11.

15088. Puikam vārdu kristījot
nosaka tēvs, meitenei nosaka

māte.

K. Jansons, Plāņi.

15089. Ja vecāki grib tikai vie-

nu bērnu, tad pirmajam bērnam

jāliek tēva vai mātes vārds.

L. Rone, Rīga.

15090. Senāk bērnus kristīja
krusttēva jeb krustmātes vārdā.

G. Pols, Mežotne.

15091. Jaunpiedzimušais ja pui-
sītis, tad dod krusttēva jeb vectēva

vārdu; ja meitiņa, tad krustmātes

jeb vecmāmiņas vārdu.

G. Pols, Vecgulbene.

15092. Kristāmi kukuļus nenes

pārās, bet nepārās, lai mātei nā-

kamo reizi negadoties dvīņi.

H. Skujiņš, Smiltene.

15093. Svētdienas rītu sanāku-

šām kūmām nedeva siltu ēdienu,
bet tikai plāceņus ar pienu, lai

bērnam augot stipri zobi.

A. Ģēģeris, Vecpiebalga.

15094. Ja puiku nes uz baznī-

cu kristīt, tad tas vispirms jāap-
nes 3 reizes ap zirgiem, bet mei-

tene trīs reiz ap govīm, tad būs

bagāti ar lopiem.

K. Krastiņš, Koknese.

15095. Vienas mātes bērni ar

vienu jostu jātin krustot, lai tie

ir saticīgi.
K. Jansons, Plāņi.

15096. Drēbēs, kurās pirmais
bērns krustīts, jākrustī arī turp-

mākie, lai brāļu māsu starpā bū-

tu saticība. [Sal. māte.]

Kuplais, Kuldīga.

15097. Brāļus un māsas vajaga

ar vienu kreklu kristīt, jo tad tie

saticīgi dzīvojot.

E. Laķis, Ozoli.
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15098. Vienas mātes bērni jā-
krista vienā krekliņā, lai visi mīļi
dzīvo.

I. Melngaile, Melluži.

15099. Vienas mātes bērnus

kristot jālieto vienas drēbes, tad

tie dzīvos saticīgi.
A. Bērziņa, Aloja.

15100. Ja krustāmo kreklu ne-

glabājot no vecākā uz jaunāko,
tad bērni labi nesatiekot.

H. Lindberga, Veselauska.

15101. Dižā kūma atved pādei
svārkus un cepuri, mazā kūma

deķīti. Pādei noģērbj parastās

drēbītes un uzģērbj atvestās.

K. Lielozols, Nīca.

15102. Tā met daži tam bērni-

ņam autiņos maizes gabalu, ticē-

dami; tad tam bērnam mūžam

maizes netrūks.

Lenca Sprediķu grāmata, 1764, 1536.

15103. Ja grib, lai bērnam bū-

tu dienās bagāta dzīve, tad viņu

kristot, tam jāpietin klāt sāls un

maize.

T. Rigerte, Brunava.

15104. Kristāmam bērnam klāt

jāpieliek sāls, maize un nauda,

lai bērns būtu bagāts.
J. A. Jansons, Piņķi.

15105. Bērnu krustot jāliek klāt

maize un nauda, tad viņam augot

netrūks ne maizes ne naudas.

A. Aizsils, Kārķi.

15106. Maizi, sāli, naudas ga-

balu satin visu vienā lupatā un

bērnam kristot iedod līdzi, tā kā

arī tas tiek nosvētīts līdz ar bēr-

nu. Bērnam uzaugot viss tas jā-
nēsā līdz, tad nekad nekāda ne-

laime nenotiks.
A. Bundža, Rubene.

15107. Kad bērnu krusta, tad

bērna jostiņā iešuj naudu, sāli un

maizi, tas nozīmē, lai bērnam tā

dzīvē nekad netrūktu. [Sal. brūte,

iesvētīšana.]
K. Celmiņš, Balvi.

15108. Kad ved bērnu krustīt,
tad krustmātei jāiesien krekla

apakšā kāds naudas gabals, bet

mātei, mājās gaidot, jānoliek uz

galda sāls un maize, lai bērnam

nekad nebūtu jācieš bads un trū-

kums.

A. Zavicka, Sātiņi.

15109. Pie kristīšanas nesot

bērnam jātin uz krūtīm maize,

nauda un grāmatas lapa.

E. Gaile, Trikāta, arī Rūjiena.

15110. Bērnu krustījot pieliek
tam klāt trīs lietas: kumosu mai-

zes, naudu un Dieva vārdu, vecas

dziesmu grāmatas lapu, lai bērns

dzīvē būtu pārticis un gudrs.

K. Corbiks, Jelgava. R.

Straudovskis, Lielplatone.

15111. Tam bērnam būs pietīt
klāt maizes kumosu, sāls graudu
un kādu lapiņu no Dievvārda, un

ja grib bagātību novēlēt, tad ar

kādu dālderi naudas.

Latviešu Avīzes, 1848, 44.

15112. Bērna jostiņas stūrī būs

ķiploku un vella sūdu iešūt, jo no

tādām lietām tas nešķīstais gars

bēgot, kamēr vēl kristībā nav

svētais gars piestājies.
Latviešu Avīzes, 1848, 44.

15113. Kad bērniņu veda pie

kristības, tad ģērbjot iesēja bērna

krekliņā kādu kapeiku naudas,

kādu drusciņu maizes, kādu ma-

zumiņu no visādām citām man-

tām, lai bērnam dzīvē netrūktu

laicīgas mantas.

M. Viļuma, Valmiera.
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15114. Ja bērnam, ko krista,

priekš kristīšanas ieliek kurpītē

naudu, tad šim bērnam vēlāk būs

daudz naudas.

E. Brīnums, Rūjiena.

15115. Ja mazam bērnam kris-

tībās piesien klāt knupīti ar mai-

zi, spalvu un naudu, tad tas ir

pārticis rakstnieks un bagāts.

E. Rotmane, Jaunauce.

15116. Bērnu kristot, tam jā-

pieliek klāt maize, sāls un oglīte,
tad tam līdz pat miršanai būs

maize, sāls un viņa mantu uguns

neizpostīs.
K. Corbiks, Valgunde.

15117. Bērnam krustubās bez

sāls, maizes un naudas vēl jāpie-
liek drēbes un skaidiņas.

K. Jansons, Plāņi.

15118. Bērnu kristot jāliek uz

galvas dziesmu grāmatas lapa,
bērnam klāt jāliek maize un nau-

da, tad bērns būs gudrs, bagāts un

pārticis.
A. Aizsils, Kārķi.

15119. Mazu bērnu krustot jā-
liek dziesmu grāmatas lapa uz

krūtīm, tad bērns ir gudrs.
A. Zvejniece, Lubāna.

15120. Ja krustāmam bērnam

kristībās uz krūtīm liek dziesmu

grāmatas jeb bībeles lapu, tad tas

nekad neatsakās no dievvārdiem.

E. Jēpe, Palsmane.

15121. Kādreiz bērni briesmīgi

sargā māti — skrej tai visur pa-

kaļ. Lai no tam izsargātos, tad

māte nedrīkst kristību dienā bēr-

nu nest no istabas ārā un ielikt

krustmātei klēpī, vai arī kad nes-

tu, tad nedrīkst skatīties pakaļ,

kad aizved uz baznīcu. Ja pati
māte brauc līdz uz baznīcu, tad

katrā ziņā tēvam jānes bērns no

istabas ārā, lai to mīlētu tikpat la-

bi kā māti.
A. Ansone, Skrunda.

V 15122. Tai sievai, kas bērnu

pie kristīšanas ved, nebūs to no

mātes rokām jeb klēpja paņemt,

bet no gultas, jo citādi mātes grē-
ki taps aizvesti līdz.

Latv. Avīzes, 1848, 43.

15123. Krekliņā, kurā bērnu

veda uz baznīcu, iešuva jeb arī

kādā lupatiņā pie krekliņa piesē-

ja sudraba naudas gabalu, maizes

drupatiņu, ogles gabaliņu, baltas

vilnas sprodziņu un velna sūda

drumsliņu. Šīs dāvanas deva tādēļ
bērnam līdz uz pirmo ceļu, lai

tam, šīs pasaules ceļu staigājot,
nekas netrūktu un lai velna sūda

smaka aizdzītu visu ļaunumu.

A. Rītingers, Lutriņi.

15124. Bērnu pie kristības ve-

dot, jāpaņem līdz nauda, maize,

ogle, sīpols, ķiploks un grāmatas

lapa, tad mazais būs visu mūžu

bagāts.
A. L.-Puškaitis.

15125. Bērnu uz baznīcu kristīt

vedot, iedod līdz lupatiņā sāli un

maizi, lai dzīvē viņam to ne-

trūktu.

A. Mednis, Limbaži.

15126. Kad bērnu nes pie kris-

tīšanas, tad tam drēbēs jāieliek
sāls un maize, lai tam dzīvē pārti-
kas netrūktu.

K. Jansons, Plāņi.

15127. Kad bērnu pie krustī-

šanas nes, tad jāpieliek klāt mai-

zes garoziņa un apdrukāta grā-
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mātas lapiņa, tad bērnam būs

gudra apķērīga galva un maizes

nekad netrūks.

Skolnieku pulciņš, Jēkabpils.

15128. Kad nes bērnu baznīcā

kristīt, tad bērnam jāpieliek klāt

sidraba nauda, un lapiņa no svē-

tas grāmatas; tad būšot bagāts un

ticīgs cilvēks ar lielu gudrību.
G. Pols, Vecgulbene.

15129. Kad bērnu krista, tad

tam pie plikas miesas vajaga likt

sudraba naudu un maizes garo-

ziņu, tad kristāmam viegls mūžs

būšot.

H. Skujiņš, Smiltene.

15130. Kad bērnu krusta, tad

dūlītī jāietin nauda un maizes ga-

baliņš, lai tam pieaugot bagāta
dzīve būtu.

H. Skujiņš, Smiltene.

15131. Ja kristot bērnu, aiz

jostiņas liekot naudu, tad tas

bērns topot bagāts.
A. Gulbe, Burtnieki.

15132. Kad bērnu kristī, jā-

pieliek viņam klāt maize un sud-

raba naudas gabals, tad bērnam

dzīvē netrūks ne maizes, ne nau-

das. Vienas dzimtas bērniem jā-

pieliek tas pats naudas gabals.

L. Kleinberga, Jēkabnieki.

15133. Kad bērnu nes pie kris-

tīšanas, tad viņam jāpietin nauda

un maize.

V. Spandegs, Pociems.

15134. Kristījot bērnam pielik-
ta maize jeb kaut kas cits klāt,

lai bērns būtu bagāts ar visu kā

vajaga pie miesas un dvēseles, jo

arī pielikuši klāt kādu lapiņu no

dievvārdu grāmatas.
K. Bika, Gaujiena.

15135. Kūmām jāņem līdz uz

baznīcu pie kristības braucot, kat-

ram maizes klincis, tad bērniņam
būs bagāta nākotne.

A. L.-Puškaitis.

15136. Kad bērnu nes pie kris-

tīšanas, tad tā autiņos iebāž kādu

naudu, lai tā arīdzan dabū kristī-

bas svētību un vairodamās vairo-

jas.
K. Šilings, 1832. g., Tirza.

15137. Pādes krusttēvam un

krustmātei par kristībām ir jāie-
sien lakata stūrī nauda, lai pā-
dei netrūkst naudas.

M. Sils, Nīca.

15138. Kad bērnu ved krustīt,

tad viņam vajaga ielikt naudu

jostā, tad būs bagāts.
R. Bērziņš, Džūkste.

15139. Bērniem pie kristības

pietinot drāniņā naudu, lai tam

vēlāku dzīvē būtu daudz naudas.

J. Niedre, Džūkste.

15140. Bērnu kristot vai ie-

svētot, tam jāliek klāt sidraba

nauda, tad dzīvē labi izdosies.

Z. Lace, Veclaicene.

15141. Kristāmā bērna jostā

iesēja vienā galā vecas grāmatas

lapu, otrā gabaliņu velna sūda, lai

bērns būtu labs grāmatnieks un

lai tam nekāds ļaunums nepiesi-
tas.

A. Ģēģeris, Vecpiebalga.

15142. Bērnu krustot, jāizgriež
no grāmatas lapas krustiņš un jā-

aizsprauž aiz autiņiem, tad bēr-

niņš būs apdāvināts.
A. L.-Puškaitis. B. Daņilovs,

Kacēni.
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15143. Bērnam, pie kristības

vedot, jāpietin klāt grāmatas lapa,
tad mazajam būs lēta galva.

A. L.-Puškaitis.

15144. Ja bērnu pie kristības

nes, tad vajagot grāmatas lapu

pielikt, tad tas būšot liels grāmat-

nieks.
F. Parups, Zante.

15145. Krustāmam bērnam jā-

pieliek grāmata klāt, lai dzīvē

viņš ir gudrs.
K. Jansons, Plāņi.

15146. Pirms bērnu nesa pie
kristīšanas, vecmāte, viņu autos

tinot, pielika tam klāt kādu grā-
matas lapu, īpaši no dievvārdu

grāmatas, un kādu naudas gabalu,
lai bērns būtu dievbijīgs, gudrs,
labs grāmatnieks un bagāts.

Sams, Lejasciems.

15147. Bērnam krustījot vajaga

piesiet klāt zaļu lentīti, tad lie-

lam būs liela piekrišana.

V. Priedīte, Mālpils.

15148. Kad bērnu ved kristīt,

tad iepriekš savāc vecas lupatas

un saritina lai stāv. Tad bērns

esot dzīvē taupīgs.
K. Lielozols, Nīca.

15149. Kristāmbērna drēbes

pēc kristībām ātri jānovelk, jāsa-
sien nastiņā un jānoglabā, tad

bērns būs taupīgs.

L. Kārkliņa, Dzelzava.

15150. Priekš kristīšanas bērni

jāsilda pie krāsns un jāsmērē ar

cūkas ādu, tad neaug piņņi.
E. Jēpe, Palsmane.

15151. Priekš braukšanas uz

baznīcu vecmāte (bākša) apģērba

bērniņu, satina stūķī, noslaucīja

vēl tam muti ar krekla piešuvu,
lai viņam dzīvē nekāda nelaime

nelēktos.

M. Dandēns un J. Upīte, Gatarta.

15152. Kad bērnu aizved kris-

tīt, māte nedrīkst noskatīties pa-

kaļ, jo tad bērns vienmēr brēks

pēc mātes.

V. Bērziņa, Priekule.

15153. Kad nesēja paņem pādi
un ved projām uz baznīcu, mātei

nav jāskatās bērnam pakaļ, ir pa

logu ne; ja to dara, tad bērns

augdams gaužām laužas mātei pa-

kaļ.
Retlings un Fr. Rēķis, Renda,

15154. Kad kūminieki gatavi

uz braukšanu, vedēja, bērnu pa-

ņēmusi, sēžas pie galda, ēd un

dzer no pilniem traukiem, lai bēr-

nam būtu pilnīga dzīve. Arā ie-

dama nesēja ieiet kukņā, paņem

no ugunskura vēl kādu oglīti, tad,

labo kāju pelnos ieminusi, dodas

ārā un sēžas ratos.

A. Rītingers, Lutriņi.

'sļ 15155. Priekš kristībām krust-

māte un krusttēvs nedzer, lai

bērns nebūtu dzērājs.
A. Vaskis, Tukums.

15156. Nesēja sieva aplika, bēr-

nu uz baznīcu vedot, mēļu (tumši

zilu) mēteli, ko priekšā ar lielu

sākti kopā sasprauda. Šāds mēte-

lis bija pa lielākai daļai no pirk-
tas drēbes taisīts un to valkāja ne-

sēja sieva tikai uz baznīcu un at-

pakaļ braukdama.

K. Treuers, Ventspils.

15157. Svētdienas rītā, noturē-

juši rīta pātarus un ieturējuši bro-
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kastu, brauc visi baznīcā. Kāda

precēta sieva ved bērnu turp un

atpakaļ.
S. Novickis, Ilūkste. RKr. 11.

15158. Braucot uz baznīcu bēr-

nu kristīt, krustmātei ar krust-

bērnu pašai pirmai jāiziet no

istabas, tad krustbērns būs izvei-

cīgs.
A. Kalniņa, Jaunpiebalga.

15159. Pēc brokastīm un lūg-
šanas visi dodas uz baznīcu. Dižā

un mazā kūma ar pādi iesēžas

pirmajos ratos. Pārējos ratos sa-

sēžas citi kristībnieki.

K. Lielozols, Nīca.

15160. Bērna tēvs un māte ne-

kad nedrīkstēja būt klāt pie kris-

tīšanas, jo tas neesot labi. Tādēļ
tie negāja baznīcā, un ja mājā

kristīja, tad pa to laiku izgāja no

rijas — istabu toreiz nebija —

laukā; pat slimā māte nepalika
iekšā.

Sams, Lejasciems.

15161. Bērnu krustot, mātei jā-
stāv tālu no bērna.

K. Jansons, Plāņi.

15162. Bērnu kristot, mātei jā-

paliek mājā un jāstrādā, jeb tikai

jāpacilā visādi darbi, lai bērns va-

rētu visu ātri iemācīties.

M. Kalniņa, Vandzene.

15163. Pa to laiku, kamēr mei-

teni kristī, mātei mājā jādara da-

žādi sieviešu darbi, tad meitene

būs čakla un tīrīga. Ja puiku
kristī, tad tēvam jāstrādā vīriešu

darbi, lai dēls būtu strādīgs.

A. Vaskis, Tukums.

15164. Kura māte nu vēlējās,
lai viņas meita būtu čakla uz kaut

ko, tādu darbu tā darījusi pa
krustāmo laiku, vai smalku rokas

darbu, jeb lopu kopšanu v. t. t.

K. Bika, Gaujiena.

15165. Ja kristību maizi cepot
krāsni slauka ar jaunu slotu, tad

kristāmam bērnam augs lieli mati.

A. Bērziņa, Aloja.

15166. Kamēr bērnu baznīcā

krustī, tikmēr mātei mājā uz ak-

miņa jāstāv, lai bērnam zobi ne-

sāp.
K. Jansons, Plāņi.

15167. Kad pādēnu ved kristīt,

tad krusttēvam vajaga daudz lasīt,
lai pādēns mīl daudz lasīt.

A. Pilskalns, Skrunda.

15168. Kad baznīcā bērnu kris-

ta, tad mājās palicējiem jācilā tī-

ras drēbītes, lai bērns pieaudzis
būtu tīrīgs.

J. A. Jansons, Piņķi.

15169. Lai bērns būtu darbīgs,

pa to laiku, kamēr bērnu krista,

mājniekiem jāstrādā visādi darbi

un jācilā darba ieroči.

J. Krastiņš, Irlava.

15170. Kad bārnu vad kristīt,

kvumam daudzi juorunoj, tad

bārns dreiži runuos.

T. Beča, Preiļi.

15171. Kūmiem nebūs, bērnu

pie kristīšanas vedot, kā slikti uz-

vesties jeb ceļa malā mīzt, lai

bērns paaudzis nemiezn gultā.

Latviešu Avīzes, 1848, 44.
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15172. Tēvs, kūminiekus uz

baznīcu izvadījis, nedrīkstēja tū-

daļ iet ūdeni nolaist, jo citādi

bērns būšot mīža.

K. Treuers, Ventspils.

15173. Ceļā neviens kūma ne-

drīkst sevis pēc apstāties. Arī pie
baznīcas nobraukušiem, nevienam

kūmam nav brīvu to darīt. Ja jau
nevarētu citādi iztikt, tad papriek-
šu jāizlūdzas no otra kūmas at-

ļaušana. Pie tam ūdeni var nolaist

tik uz kāda akmeņa, citādi bērns

nevarēs ūdeni turēt.

A. Rītingers, Lutriņi.

15174. Bērnu pie kristīšanas ve-

dot, kūmiem nebūs kā slikti uz-

vesties jeb ceļa malā mīzt, lai tas

bērns paaudzis nemiezn gultā.
Latv. Avīzes, 1848, 44.

15175. Krusttēvs un krustmāte

nedrīkst krustību dienā mīzt. Ja

to dara, tad vismaz jāuzmeklē
kāds akmens vai cits cietums, citādi

bērnam ir ~caurs vidus".

K. Strukle, Skrunda.

15176. Bērnu vedot kristīt kris-

tubnieki nedrīkst darīt dabiskās

vajadzības, jo tad bērns būs ļoti

netīrīgs.
K. Poga, Penkule.

15177. Kad vedēja māte pie baz-

nīcas ar bērnu uz rokas miezn, tad

bērns gultā miezn.

K. Jansons, Plāņi.

15178. Pie kristīšanas vedot ne-

sāja māte nedrīkst izmīzties ar

bērnu klēpī, tad bērns dabū tādu

slimību gultā laist. No šīs slimības

var izārstēt, ja liek bērnu uz spaini
un ar spaiņa valgu per.

E. Gaile, Trikāta, arī Rūjiena.

15179. Bērna nēsējai nevajaga
ar bērnu klēpī sevis pēc iet, citādi

bērns liels izaudzis nevarot kauna

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

15180. Ceļā nesēju mātei nebija
brīvu bērnu rokās paturēt, kad tā

sevis pēc gāja, lai bērns neslapinot
cisas.

A. Ģēģeris, Vecpiebalga.

15181. Ja ceļā uz baznīcu vai no

baznīcas uz mājām braucot, gadās
kāds kavēklis, jeb pie ratiem kas

lūst, tad domā bērnam kādu ļau-
numu priekšā gaidāmu.

A. Rītingers, Lutriņi.

15182. Kad bērnu krustīt nesot

krustmāte paceļ mazliet svārkus

augstāk, tad bērns ļoti nevīžīgs un

nolaidīgs.
M. Auziņa, Rīga.

15183. Ja meitu mātes ejot kris-

tībās, tad viņu meitām nerodoties

precinieki.
K. Steinbergs, Skrunda.

11. Kristīšana baznīca

vai mājā.

15184. Ja kurni baznīca iet pa-

ēduši, tad bērnam zobi izlūst.

K. Jansons, Plāņi.

15185. Bērnu drīkst nest pie
kristīšanas tīrīga sieva. Kad atnes

no baznīcas, tad jaunos svārciņus
novelk un vecos uzvelk, jo tad

bērns esot taupīgs un tīrīgs. Vārdu

deva, ja puisītis, tad no vīra, ja

meitiņa, tad no sievas radiem.

G. Pols, Vecgulbene.

15186. Kad ved baznīcā kristīt

bērnus, tad kūmas nedrīkst šņūkt

degunu vai spļaut; tad bērnam

pastāvīgi tecēs deguns.
J. Atteka, Nīca.
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15187. Kad krustmāte ar kris-

tāmo bērnu iet baznīcā, tad tai ar

roku jārauga paduse, tā jāizslauka
un tad roka jānopurina uz kristā-

mo bērnu, it kā lai kas no rokas

kristu nost, tad bērnam nekādas

knipas (slimības) nesitoties.

M. Dandēns un J. Upīte, Gatarta.

15188. Nesot bērnu uz baznīcu

kristīt, krustmātei jāizejot pa dur-

vīm pirmai un pašai tās jāattaisot
un jāaiztaisot, tad bērns esot pat-

stāvīgs.
A. Vaskis, Tukums.

15189. Kad meiteni ved uz baz-

nīcu kristīt, tad krusttēvam tā jā-
ienes baznīcā, lai meiteni pieaugu-
šu drīz izprecētu.

P. Zeltiņa, Rīga.

15190. Bērnu baznīcā ienesot un

durvis aiztaisot, durvju kliņķis

stipri jāaizsit un turklāt vēl jāpie-

spiež, un bērns baznīcā jāraudina,
lai ļaudis viņā nobrīnās, tad bērns

esot nevien svabads no slimībām,

bet arī mierīgs, neraudot.

M. Dandēns un J. Upīte, Gatarta.

15191. Raudulīgs bērns baznīcā

kristīt jānes pa lielajām durvīm

un jānometas pie altāra ceļos; pēc
tam bērns vairs neraudās.

E. Laime, Tirza.

15192. Kad nes bērnu kristīt un

iet baznīcā iekšā, tad vajaga no-

sviest kādu grāmatas lapiņu, lai

bērnam laba galva uz mācīšanos.

K. Lielozols, Nīca.

15193. Kad krustmāte nes bērnu

no ģērbkambara baznīcā, tad vi-

ņai jāpiesit bērna galviņa trīs reiz

pret stenderi; tad bērns ir gudrs.

M. Eglīte, Ērģeme.

15194. Baznīca nesot bērnam

pie stenderes galviņa jāpiesit.

K. Jansons, Plāņi.

15195. Ja mazus bērnus nes baz-

nīcā kristīt, tad jānes augstu pa-

celti gaisā, tad dienās viņi ieies

bagātos rados.

K. Corbiks, Ezere.

15196. Vadūt bārnu kristeit, na-

dreikst juo turēt uz kreisuos rū-

kas, lai bārns nestruodotu dorbu

ar kreisū rūku.

L. Švandere, Mērdzene.

15197. Kad bērnu nes kristīt,

tad ja meitiņu krista, tad krustmā-

tei jāapsēžas vīriešu pusē, tad ne-

paliekot vecmeita, bet ja zēnu

kristī, tad sieviešu pusē; tad ne-

paliek vecpuisis.

G. Pols, Mežotne.

15198. Meitiņu baznīcā pie kris-

tības nesot, steidzas allaž vīru beņ-

ķu pusē pie altāra turēt, lai tā

jauna tiktu izprecēta.

P. Rozēns, Garoza.

15199. Kad meiteni baznīcā

krustī, tad tai galviņa jātur pret

vīriešu pusi, lai viņu drīz izprecē.

K. Jansons, Plāņi.

15200. Kad, meiteni kristot, vī-

rietis stāv tai galvas galā, tad mei-

tenei aug bārda.

A. Veiss, Penkule.

15201. Ja grib, lai meitai būtu

liela puišu piekrišana, tad baznīcā

pie kristīšanas vajag turēt ietītu

vīriešu biksēs.

V. Greble, Kalnamuiža.
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15202. Kad bērnus krustot, tad

meiteni ar puišeli vajagot turēt

blakus; tad dabūnot ātrāki precē-

ties.

K. Lielozols, Nīca.

15203. Ja puikam, pie kristības

nesot, galvu pagriež uz sieviešu

pusi, tad viņam bārda neaug.

K. Jansons, Plāņi.

15204. Kuru bērnu mācītājs pir-
mo kristot, tas esot vērīgs grāmatu
mācot; tādēļ vajagot izmanīties,

lai savu bērnu pirmo dabūtu kris-

tīt.

M. Dandēns un J. Upīte, Gatarta.

15205. Kristot bērnu nevajaga
kustināt, lai arī viņš kliedz, vai

raud; ja kustinot, bērns izaug par

nepastāvīgu, gļēvu cilvēku, bet

stingri turot, par noteiktu, pastā-

vīgu.
K. Corbiks, Ezere.

15206. Ja, bērnu kristot, pie al-

tāra krustmāte to šūpo uz rokām,
tad bērns, liels izaudzis, sēžot kla-

nās uz priekšu un atpakaļ.
V. Bernava, Cēsis.

15207. Ja krustot bērnu kušina,
tam zobi sāp.

K. Jansons, Plāņi.

15208. Bērns jādod turēt cilvē-

kam, kas prot labi lasīt un rakstīt,

tad bērns būs grāmatnieks.

E. Laime, Tirza.

15209. Kurš kūma kristījot pir-
mais pasteidzas izsacīt bērna vār-

du, tā darbā bērns lēcas.

M. Vijuma, Valmiera.

15210. Kurš kums pirmais „ja"
pasaka, tā dabā bērns atsitīsies.

A. Veckalne, Dreiliņi.

15211. Ja kristījot krusttēvs vai

krustmāte, kas bērnu tur klēpī,
uzpūš bērnam savu dvašu, tad

bērns atsitas tajā krusttēvā vai

krustmātē.

E. Laime, Tirza.

15212. Bērnu kristījot, īstai kū-

mai jāskatās atpakaļ, tad bērns uz-

augs pēc kūmas dabas.

Kr. Kalniņš, Jaunjelgava.

15213. Kad pie kristīšanas bēr-

na turētājs atskatās atpakaļ, tad

kristāmais bērns atsitas viņa dabā.

J. Rubenis, Ērgļi.

15214. Ja krusttēvs pie kristīša-

nas atskatās atpakaļ, tad krustā-

mais ir krusttēva dabā kā iz-

spļauts.
J. Rubenis, Ērgļi.

15215. Ja krusttēvs krustāmā

laikā atskatās atpakaļ, tad bērns

atsitas krusttēva dabā.

J. Rubenis, Bērzaune.

15216. Bērns nolēcas (atsitas)
tai kūmā, kurš „reizas galā" iet

pēdējais kristībās.

K. Jansons, Plāņi.

15217. Bērnu kristot kūmām ne-

būs atpakaļ skatīties. Kad to dara,

tad bērnu uzaugušu baida baidekļi.

M. Stārķis, Lielvārde.

15218. Kurš no kūmām iet pē-

dējais pie kristības, tanī bērns no-

lēcas.

K. Jansons, Plāņi.

15219. Krusttēvam turētājam jā-
skaita pie kristīšanas tēva reiza,

lai bērns drīzāk sāk runāt.

K. Barons, Jelgava.
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15220. Bērnu kristot lūkoja, lai

kūmas stāvētu cieti cits pie cita

kopā, citādi bērnam augot reti,

šķirbaini zobi.

M. Dandēns un J. Upīte, Gatarta.

15221. Kurnam jastav cieši ko-

pā, tad krustāmam neaug reti zobi.

A. Aizsils, Kārķi.

15222. Kūmi nedrīkst reti stā-

vēt, tad bērnam aug reti zobi.

E. Gaile, Trikāta, arī Rūjiena.

15223. Bērnu kristot, kūmām jā-
stāv cieši kopā, lai bērnam bieži

zobi aug.
K. Biša, Vijciems.

15224. Pie kristīšanas kūmām

jāstāv līdzenā rindā cieši kopā, jo
kad reši un nelīdzeni stāvot, tad

bērnam augot reti un šķībi zobi.

P. Bļaus, Ērgļi.

15225. Baznīcā pie altāra, kā arī

mājā bērnu kristījot, kūmas stā-

vēja it cieši cits pie cita blakus,

lai bērnam nav reti zobi.

Sams, Lejasciems.

15226. Baznīcā kūmām jāstāv
cieši kopā, lai bērnam augot bieži

zobi.

A. Ģēģeris, Vecpiebalga.

15227. Bērnu kristot, kūmām va-

jaga cieši stāvēt kopā, lai bērnam

augtu bieži zobi.

V. Bērziņa, Priekule.

15228. Kristības cieši jāsēd ko-

pā, tad pādītei aug skaisti zobi.

L. Zvaigzne, Gaujiena.

15229. Kristībās kūmiem jastav
labi bieži, lai bērnam nav reti zobi.

A. Veckalne, Dreiliņi.

15230. Ja kristību dienā viens

bērns baznīcā, tad tas kļūst bagāts,

ja daudz, tad no bagātības nav ko

cerēt.

A. Ansone, Skrunda.

15231. Kāju josta pie kristīšanas

jāattaisa vaļā, lai bērns drīzāk iet

kājām.
K. Barons, Jelgava.

15232. Kad mācītājs bērniņu no-

kristījis, vedēja kristījamā ūdens

slapjumu aizbrauka bērnam gar

acīm un muti, lai tam acis un zobi

nesāpētu.
A. Rītingers, Lutriņi.

15233. Kristījamais ūdens sarga

no zobu sāpēm.

J. Petri, Neuestes Gemāhlde,

1809, 480.

15234. Bērnu kristījot latvieši

aptraipa bērna zobus ar kristāmo

ūdeni, lai bērniem zobi nesāpētu.

W6chentlicheUnterhaltungen,

1805, 277.

15235. Bērnu kristot, kristības

ūdens jāieslauka viņam acīs, tad

tam acis nekad nesāpēs.
A. L.-Puškaitis.

15236. Ja krustmāte, citiem ne-

redzot, apslapē ar kristāmo ūdeni

bērna sejiņu, tad bērnam viegla

galva uz mācīšanos.

H. Šiliņa, Dobele.

15237. Jabērnam kristījot ūdens

ietek mutē, tad tam būs viegla

galva.
M. Iniņberģe, Rīga.

15238. Lai bērnam būtu viegla

galva, bērna naba pie kristīšanas

jānosviež pie altāra.

J. Krastiņš, Irlava.
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15239. Ja bērnu kristot māte aiz

kūmām šķirsta dziesmu grāmatu,

tad būs gudrs bērns.

H. Dravniece, Alūksne.

15240. Viss, ko mācītājs runā,

krustmātei jāskaita līdz, tad bērns

uzaug apķērīgs.
E. Gaile, Trikāta un Rūjiena.

15241. Bērnu kristījot krustmā-

tei nejaušis jāaizkar mācītāja drē-

bes, lai bērns ir gudrs.
K. Jansons, Plāņi.

15242. Krusttēvam jeb krustmā-

tei, kas kristījot bērnu tura uz ro-

kām, jālūko pieskarties mācītājam,
tad krustabērns būs gudrs.

P. Zeltiņa, Ikšķile.

15243. Krusttēvam jāmanās pie-

ķert pie mācītāja drēbēm, tad bēr-

nam būs viegla galva.
J. Rubenis, Bērzaune.

15244. Ja māte vēlas, lai bērns

būtu gudrs, tad to kristījot, kūmam

jāpiegrūžoties pie mācītāja svār-

kiem.

E. Zommere, Rauna.

15245. Lai bērns labi grāmatu

iemācītos, tad pie kristīšanas krust-

mātei jāpieķer mācītājam pie pie-
durknes.

E. Laime, Tirza.

15246. Bērnu kristot, kūmai jā-
pieskaras pie mācītāja drēbēm, tad

bērns izaugšot un apdāvināts.
Vidzemes Maliena.

15247. Kad krustmāte ar bērnu

uz rokām pieduroties mācītājam pie
piedurknes, tad krustāmais bērns

izaugot gudrs.

H. Skujiņš, Smiltene.

15248. Kad krusta bērnu, tad

mācītājam jāparausta aiz piedurk-

nes, tad bērns būs gudrs.

R. Kalniņš, Lubāna.

15249. Kad bērnu krista, tad tanī

brīdī, kad mācītājs bērnam lej virsū

ūdeni, jāpieduras pašam bērna turē-

tājam pie mācītāja piedurknes, jo
tad tas bērns augot ir gudrs.

K. Corbiks, Dzelzava.

15250. Bērnu krustot, jāuzliek

mācītāja cepure, tad bērnam viegla

galva.
R. Bērziņš, Džūkste.

15251. Uz kura bērna, vairākus

reizē kristījot, mācītājs saka: „Pie-

dodi mums mūsu parādus!" tiek

parādi uzskaitīti uz visu viņa mūžu.

K. Jansons, Plāņi.

15252. Ja mācītājam roka esot

vēl uz bērna galviņas, kad tas skai-

tot svētīšanas vārdus: „Un piedodi
mums mūsu parādus", tad bērns

esot bagāts.
J. Jansons, Plāņi.

15253. Mācītājam daudz vietās

vēl tagad dod par kristībām cim-

dus.

S. Novickis, Ilūkste. RKr. 11.

15254. Ja bērns, kad viņam vār-

du liek, raud, tad viņam vārds ne-

patīk.
E. Laime, Tirza.

15255. Ja bērns kristot raud, tad

viņam vai nu vārds, vai arī krust-

tēvs vai krustmāte nepatīk.

L. Zvirbule, Jaunlaicene.

15256. Ja bērns pēc kristībām

stipri raudājis, tad latvieši domā-

juši, ka bērns nav ar vārdu mierā,

un devuši viņam citu vārdu. [Sal.

vārds.]
P. Einhorns, 1627.
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15257. Ja bērns pēc kristīšanas

ilgi raud, tad viņi domā, ka kristī-

šana nav pareizi notikusi. Vēl ta-

gad ir gadījumi, ka viņi lūdz bērnu

otrreiz kristīt.

A. W. Hupel, Top. Nachrich-

ten 11, 1777, 146.

15258. Ja bērns kristot raud, tad

tam būs vai nu slikta dzīvošana, vai

drīz jāmirst.
A. Skuja, Vestiena.

15259. Ja bērns kristot skaņi
brēc, tad viņam būs grūts mūžs.

Alksnis-Zundulis, Dobele.

15260. Ja bērns kristot guļ aiz-

midzis, tad tas drīz mirs, bet ja
kliedz, tad būs labs dziedātājs un

ilgi dzīvos.

K. Corbiks, Ezere.

15261. Ja bērns, kad to krusta,

guļ, tad tas drīz mirs, bet tas, kas

krustot raud un ir nemierīgs, dzī-

vos ilgi.
A. Liepiņa, Lubāna.

15262. Ja bērns pie kristīšanas

ir aizmidzis, tad viņam drīz jāmirst.

K. Corbiks, Tetele.

15263. Ja bērns kristot guļ, tad

tas drīz mirs.

Alksnis-Zundulis, Dobele.

15264. Ja kristot bērns neraud,

tad tas dienās būs zaglis.
E. Jēpe, Palsmane.

15265. Bērns, kas krustot (kris-

tījot) neraud, nelaikā mirst.

K. Jansons, Plāņi.

15266. Ja bērns pa savu kristī-

šanas laiku ir aizmidzis, tad viņš
drīz mirs.

E. Krafte, Iļģuciems.

15267. Aizmigušu bērnu nedrīkst

kristīt, jo tad tas drīz mirst.

A. Zavicka, Sātiņi.

15268. Ja bērns kristījot raud,
tad viņš dzīvos; ja neraud, tad mirs.

A. Salmans, Balvi.

15269. Kad bērns noslapina kris-

tāmās drēbes, tad tas liels būdams

nevarot kauna izbēgt.
M. Dandēns un J. Upīte, Gatarta.

15270. Ja meitenīte kristījot pie-
miez drēbes, tad tā dzīvē krīt

kaunā.

A. Salmans, Balvi.

15271. Kad bērnu nes pie kristī-

bas un tad bērns saslapina drēbī-

tes, tad tam dzīvē iet slikti: viņš

godu pazaudē.
A. Aizsils, Lazdona.

15272. Ja bērns, kad viņu kristī,

notaisa drēbītes, tad viņš dzīvē da-

būs lielu kaunu.

E. Laime, Tirza.

15273. Ja krustot bērns apdarās,
tad viņš kaunā krīt: viņš nelaikā

sadzīvojas, tam piedzem bērns. Ja

viņš tanī reizā tikai apmieznoties,
tad to vēl šā vai tā varot glābt.

K. Jansons, Plāņi.

15274. Ja bērns baznīcā pie kris-

tīšanas izturas kluss un tīrs, tad

būšot gudrs un godīgs cilvēks, bet

ja raud un pietaisa autiņus, tad bū-

šot liels muršķis un kritīšot ne-

godā.
G. Pols, Vecgulbene.

15275. Ja bērns kristījot apper-

das, tad tam būs nelaba dzīve.

A. Salmāns, Balvi.

15276. Ja kristot nodziest svece,

tad kristāmais drīz mirs.

L. Zvirbule, Jaunlaicene.
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15277. Tiklīdz bērnu nokristi,

tam jāattin kājas no stūķa vaļā, lai

bērns drīz iet kājām.
M. Dandēns un J. Upīte, Gatarta.

15278. Kristījot bērnam tūliņ jā-
attaisa vaļā kājas, lai bērns ātri iet

kājām.
K. Biša, Vijciems.

15279. Kad bērnu krista, tad at-

pakaļ braucot mājas robežās attin

kājas vaļā, tad ātrāk iemācās stai-

gāt.
V. Saulīte, Mālpils.

15280. Tiklīdz meiteni nokristī,

tai tūliņ jāattin vaļā jostas gals, lai

to drīzāk izprecē.

M. Dandēns un J. Upīte, Gatarta.

15281. Krustības nevar iet kroga,
tad bērns būs dzērājs.

R. Bērziņš, Džūkste.

15282. Pēc kristīšanas jeb arī pēc
svētīšanas nesot bērnu ārā no baz-

nīcas, jāpiesit elkons, uz kura guļ
bērna galva, pie durvju stenderes,

tad bērnam nemetoties nekāda vai-

na.

M. Dandēns un J. Upīte, Gatarta.

15283. No baznīcas izejot, īsta-

jam krusttēvam vai krustmātei jā-

piesit galva pie durvu stenderes, lai

bērnam dzīvē galva nesāp.
Sams, Lejasciems.

15284. Nokristīto bērnu no al-

tāra pa baznīcas ielu nesot, meite-

nei jāgriež kājas uz sieviešu pusi,
lai nedzenoties pēc puišiem; puisē-
nam uz vīriešu pusi, lai neesot traks

uz meitām.

M. Dandēns un J. Upīte, Gatarta.

15285. Kristāmais ūdens jāsmeļ
no akas tā, ka ūdens nelīst atpakaļ.

Ja ūdens atpakaļ līst, tad bērns

vemj.
K. Biša, Vijciems.

15286. Ja bērnu mājā kristīja,
tad kristības ūdeni, ko par svētu

turēja, uzglabāja un lēja klāt pie

ūdens, kurā bērnu pēcāk mazgāja,
lai bērns no visa ļauna tiktu pasar-

gāts, jeb arī, lai tas, grāmatu mā-

coties, esot vērīgs.

M. Dandēns un J. Upīte, Gatarta.

15287. Ja bērns nokristīts, tad to

ūdeni, ar kuru viņš tika kristīts, va-

jaga izliet klusā vietā, kur ļaudis

nestaigā, zem liepas vai ozola. Ja

bērns ir meitene, tad zem liepas, ja
zēns — zem ozola. Tad bērns aug

stiprs, veselīgs un skaists.

K. Corbiks, Kroņa-Vircava.

15288. Kad meiteni krusta, tad

krustāmais ūdens jālej uz ābeles,

lai aug skaista meita.

A. Aizpurve, Lubāna.

15289. To ūdeni, ar kūpu bērnu

krustījot, vajagot izliet zirgu ste-

liņā, tad zirgi labi padodoties.

K. Skujiņš, Aumeisteri.

15290. Kad bērnu ved kristīt, tad

jāmet ūdenī sāls graudiņš un trīs

reizes jāsaka: „Esi jauks un skaists,

bērniņ!" Bērniņš tad augot ar

skaistu seju.
A. L.-Puškaitis.

15291. Kristāmo ūdeni dod lie-

lākiem bērniem dzert, lai labi grā-
mata ķepas.

K. Biša, Vijciems.

15292. Krustības ūdeni devuši

arī dzert gan pašam krustbērnam,

gan citiem bērniem, jo tas esot pilns
Dieva vārdu un pasargājot no ļau-
numa.

M. Dandēns un J. Upīte, Gatarta.
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15293. Pie kristīšanas nesot, bēr-

nam tajā ūdenī, kur to mazgā,
ūdens nesējam jāliek zieds. Tad

bērns ir pasargāts no slimībām.

E. Gaile, Trikāta un Rūjiena.

15294. Bērnu kristot, kūmām va-

jaga mest šķīvī sudraba naudu, tad

bērnam būs labi, t. i. stipri zobi.

V. Bērziņa, Priekule.

15295. Kad bērnu krista, tad

kristāmā ūdenī jāmet sidraba nau-

da, tad esot bērnam balti zobi. Bet

ja metot melnu naudu, tad melni.

G. Pols, Vecgulbene.

15296. Kūmu naudu metot, ne-

kad nedrīkst mest vara naudu, lai

krustbērnam nebūtu ļauns mūžs.

K. Oļļe, Mazsalaca.

15297. Mājā kristījot, vecmāte sa-

ņēma ūdens bļodu, izņēma tur ie-

mesto naudu un izdalīja vienu daļu

kristītājam, citu bērna tēvam un

mātei, citu paturēja pati sev. Lai

arī būtu maz, tomēr katram bija

jādod sava tiesa. Naudu izdalījusi,
vecmāte dzēra pati no kristības

ūdeņa un piedāvāja to arī citiem, jo
tas aizsargājot no zobu sāpēm.
Ūdens paliekas lēja uz rijas jumta,
lai svētība tiekot mājā.

Sams, Lejasciems.

15298. Kad bērnu krista, vajaga

aizdegt sveci un ļaut līdz beigām

izdegt, tad bērns dzīvo ilgu mūžu.

M. Koškina, Elēja.

111. Pēc baznīcas brauk-

šanas.

15299. Ja pirmā miegā pēc kris-

tībām bērnam pusvirus ir labā acs,

tad viņš būs dzīvē nelaimīgs, ja

kreisa acs ir pusvirus, tad bērns

dzīvē būs laimīgs.
V. Bērziņa, Priekule.

15300. Kad bērns pēc kristībām

gulēdams pirmo miegu tur vaļā la-

bo aci, tad būs laimīgs, ja kreiso,

tad nelaimīgs.
B. Indriksone, Sece.

15301. Ja kūmi pēc kristīšanas

kāds miezn, tad bērns visu mūžu

gultā miezn.
K. Jansons, Plāņi.

15302. Pēc kristības katoļi neno-

tura nekādu dzīru, bet kūmas brauc

taisni mājās, daudz ka iekož pēc
kristībām kaut ko, bet tad tūlīt do-

das mājās.
S. Novickis, Ilūkste. RKr. 11.

15303. Kad bērns ir nokristīts,

tad krustmātei ar bērnu jāskrien,
cik tik var, projām, tad bērns būs

čakls.

A. Aizsils, Kārķi.

15304. Pēc krustībam ātri jāstei-
dzas mājās, tad nokrustītais ātri

aug.
A. Aizsils, Kārķi.

15305. Braucot no baznīcas ar

kristāmo bērnu, jābrauc labi strau-

ji, tad bērns ātrāk aug un ir dūšīgs.

A. Didriksone, Nogale.

15306. Vedot nokristīto bērnu no

baznīcas mājās jābrauc labi ātri,

lai bērns būtu mudīgs.

L. Strute, Šķibe.

15307. Ja pēc bērna nokristīša-

nas uz māju braucot, atrod ceļā grā-

matu, tad bērns būs liels grāmat-

nieks; ja atrod pudeli, tad tas ska-

tīsies vairāk pudelē [būs dzērājs].

V. Kancans, Asare.
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15308. Tam bērnam no kristīša-

nas uz mājām vedot būs kājas vaļā

tīt, lai tas ātri mācītos staigāt.
Latviešu Avīzes, 1848, 45.

15309. No kristīšanas uz māju

vadot, būs bērnam kājas vaļām tīt,

lai tas ātri mācītos staigāt.

Latviešu Avīzes, 1848, 45.

15310. No baznīcas uz māju
braucot, bērnam jau aiz mājas ro-

bežas attina kājas, lai tas drīzi ejot

kājām.
P. Bļaus, Ērgļi.

15311. Pārvedot mājās nokris-

tīto bērnu, vajag attaisīt vaļā un

ļaut viņam paspārdīties, lai ātri sāk

staigāt.
L. Strute, Šķibe.

15312. Kad ar bērnu brauc no

kristīšanas uz māju un ierauga sa-

vas mājas jumtus, tad bērnam attin

kājas vaļā, jo tad bērns drīz sākšot

staigāt.
A. Bīlenšteina rokraksts.

K. Boivics, 1862. g., Lubāna.

15313. Krustbērnu steidza jo drīz

noģērbt, lai tas liels būdams neno-

valkātu ātri baznīcas drēbes. Kas

drēbes netaupīja, uz to teica: ~Tev-

is māte nemaz nav nost ģērbusi!"
M. Dandēns un J. Upīte, Gatarta.

15314. Mājā pārbraukuši kūmas

steidza bērniņam ātri noģērbt tās

drēbes, kurās tas pie kristīšanas

bija ģērbts, lai drīz vecs nepaliekot.
A. Ģēģeris, Vecpiebalga.

15315. Mazam bērnam kristījamā
dienā vajaga visas drēbītes nolikt

blakus gultā, lai liels mācētu sevi

apvākties.
I. Upenieks, Skrunda.

15316. Bērnam pēc krustīšanas

tūliņ jāvelk krustāmās drēbes nost,

lai tas, liels izaudzis, mācētu labi

drēbes glabāt.
T. Ziemele, Smiltene.

15317. Kad bērns ielikts gultā,
tad steidz to iztīt no drēbītēm, lai

bērns drīz staigā.

Kr. Kalniņš, Jaunjelgava.

15318. Bērnu izģērbjot papriekšu

taisīja vaļā stūķa kājgaļu, lai bērns

drīz ejot kājām.
M. Dandēns un J. Upīte, Gatarta.

15319. Bērnu pie kristības ve-

dot, neesot nekā dziedājuši, bet dzie-

dāšana iesākusies, kad pārbraukuši
no baznīcas.

Kr. Bachmanis, Lielnīkrace.

15320. Pārbraukušos kūmas sa-

ņēma ar dziesmām, un kūmas tāpat

ar dziesmām atbildēdami gāja is-

tabā, dziedādami apgāja visi vienā

bogā plānā apkārt un tad sēdās pie

galda.
K. Treuers, Ventspils.

15321. No baznīcas pārbraukuši,
kūmas iet dziedādami istabā un

pāriet trīs reiz pāri plānam. Tad

nesēja apgriežas un ieliek bērnu

gultā. Nu tikai sasveicinājās ar ve-

cākiem, sabučojas un iedod mātei

kūmu naudu.

Retlings un Fr. Reķis, Renda.

15322. Kad pārbrauca no baznī-

cas, tad vedējmāte jau pa durvīm

iekšā ejot attaisīja bērnam kājas no

stūķa vaļā, lai bērns žigli kājām
ietu.

M. Viļuma, Valmiera.

15323. Tiklīdz pie durvīm pie-
brauca, nesējīša ar bērnu tūlīt stei-

dzās istabā, un bērna vārdu piemi-
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nējusi un labdien padevusi, nolika

klusi bērnu uz akmeni, kas krāsns

priekšā kulā iemūrēts. Še nu to sa-

ņēma vecmāte savā gādībā.
P. Bļaus, Ērgļi.

15324. Kad kūmas pārbrauc no

baznīcas ar nokristīto bērnu, tad

vecmāte tūlīt saņem bērnu no kū-

mas rokām, ienes istabā un noliek

gultā pie sienas, lai bērns augdams
nekrīt no šūpuļa un gultas ārā.

Kr. Kalniņš, Jaunjelgava.

15325. No baznīcas mājā pār-

braukusi, vedēja pastaigājas dzie-

dādama pa istabu un tad noliek

bērnu mātes gultā; bet pati māte

pa to laiku nav klāt, lai bērns va-

ren nekristu uz māti. Bērnu noli-

kusi, vedēja iet pie galda, nogriež

šķēli maizes, pielej glāzi brandvīna

un aiznes bērna mātei pie gultas,
lai tā pirmā ēd un dzer uz sava

bērna veselību.

A. Rītingers, Lutriņi.

15326. Atbraukuši mājā, dzied

apstākļiem piemērotas tautas dzies-

mas, un kūmas dancina kristbērnu.

Pirmās dziesmas saturs visur šāds:

„Aizvedām puisīti (jeb meitiņu), at-

vedām Jānīti (jeb Anniņu)." Svēt-

diena tiek līksmi nodzīvota.

S. Novickis, Ilūkste. RKr. 11.

15327. Kristībās vajaga dziedāt,

lai nokristītais bērns būtu liels dzie-

dātājs.
L. Kļaviņa, Gaujiena.

15328. No baznīcas pārnākuši,

jeb kad mājā kristīja, tūlīt pēc kris-

tīšanas, kūmas apsveicināja bērna

tēvu un māti, katrs pēc kārtas do-

dams tiem roku un cik iespējams

augsti pār galvu celdami sacīja

stiprā balsī: „Tik liels krustdēls

(jeb: krustmeita)!" Vecmāte atkal

atteica: „Ak tu Dieviņ! Lai stiprs
kā ozols!" kad puiša bērns; jeb:
„Lai kupla kā liepa!" kad meitas

bērns.

Sams, Lejasciems.

15329. Nokristīto bērnu saņemot,
vecmāte prasīja turētājam: ~Kas

vārda? kas vārda?" Šis viņai atbil-

dēja: ~
NN vārda, NN vārda!"

Sams, Lejasciems.

15330. No baznīcas pārnākot no-

lika bērniņu gultas kājgalā, lai

bērns būtu pazemīgs.

M. Vijuma, Valmiera.

15331. Nesēja krustbērnu nolika

vispirms pagultē it kā no citiem

kūmām slēpdama. Šiem tad par pa-

zudušā atrašanu bija jāmaksā un

bērnam vecāki jāpirk, kas lai par
to gādātu. Citi atkal pārvesto bēr-

niņu tādēļ pabāza apakš gultas, lai

tas nebūtu raudelīgs, jeb lai bērns

drīz sāktu runāt.

M. Dandēns un J. Upīte, Gatarta.

15332. Kad mazu bērnu pārnes

no krustīšanas, tad vajaga krust-

mātei noslaucīt ar savu kabatas la-

katu viņam degunu, lai viņš augtu
tīrs.

M. Ķaupelis, Nīca.

15333. Kad pārbrauc no baznī-

cas, krustmāte dod visiem vīnu un

kumosu maizes ar labi daudz sāls,

lai krustbērns būtu stiprs un sār-

tiem vaigiem.
A. Kalniņa, Jaunpiebalga.

15334. lekām kūmas no baznī-

cas pārbraukuši sēdās pie galda ēst,

vecmāte tos raidīja laukā izmīsties.

Ja krustbērns puika, tad gāja uz

zirgu stalli, lai puisis būtu labs zir-

gu kopējs; ja meitene, uz aitu kūti,
lai meita būtu laba lopu kopēja.

M. Dandēns un J. Upīte, Gatarta.
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15335. Krusta mate sēd galda

galā, lai bērns liels izaug augumā.
K. Jansons, Plāņi.

15336. Mājās maltīti jeb pusdie-
nu ēdot, būs tiem kūminiekiem gar

galdu biezi sasēst, lai tam bērnam

biezi zobi augtu.
Latv. Av., 1848, 45.

15337. Ja kūmas mājas reti pie

galda sēž, tad bērnam būs reti zobi.

F. Pārups, Zante.

15338. Kūminiekiem jāsēž bieži

kopā pie galda, tad mazajam būs

biezi zobi.
J. Steglavs, Jelgava. A. L.-Puš-

kaitis, Džūkste.

15339. Krustībniekiem vajaga sē-

dēt cieši vienam pie otra, tad bēr-

nam nebūs reti zobi.

K. Corbiks, Līvbērze.

15340. Kristobuos aiz golda kvu-

mom bīži juosēd, tad bārnam byus
bizi zūbi.

B. Spulis, Vārkava.

15341. Pirmo ēdienu kad ēduši,

tad vajadzējis ātri ēst, lai bērns sa-

vā dzīves laikā nebūtu tūstulis nedz

stomīgs, tad arī visi reizā gājuši no

galda nost.

K. Bika, Gaujiena.

15342. Kūmas nosēžas pie galda
un gaida, līdz atnāk vecmāte ar ap-

klātu trauku un lūdz kūmas, lai

met pādes-naudu. Kad nauda sa-

mesta, vedēja pirmā griež maizi un

ielej sev glāzi brandvīna, un nu arī

visi citi sāk ēst un dzert. Bet kū-

mas tagad vēl netur pilnīgu maltīti,
tie tikai steigšus iekož, tad paceļas
no galda un pastaigājas pa istabu.

Pēc tam otru reiz sēžas pie galda un

ēd un dzer pilnīgu maltīti.

A. Rītingers, Lutriņi.

15343. Uz krustību galda ir uz-

likts kukulītis melnas maizes, šķī-
vis sāls un kanna alus, kopā visi

apklāti ar baltu slēžu drānu. Dižā

kūma pieiet pie galda, paņem trīs

reizas snipšķi sāls no šķīvja un no-

kož trīs reizas kumosiņu no maizes;

tad trīs reizas apgriež apkārt alus

kannu, paceļ vienu stūri galdautam,

palej alu apakšā un uzsit ar roku

trīsreiz virsū, pēc kam pats nodzē-

ries iemet kannā naudu. Pēc dižās

kūmas piestājas pie galda arī citas

kūmas; katrs no tiem paņem pirk-

šķi sāls un iebāž mutē. Sāls šķīvi

pēcāk noliek uz loga. Ja sāls kūst,

tad bērns mirs, ja nekūst, tad augs
liels.

Retlings un Fr. Reķis, Renda.

15344. Bez citiem krustību ēdie-

niem uznesa uz galda šķīvi sāls,
kam uzlikts virsū kukulis maizes.

Dižpādis vispapriekš pacēla maizes

kukuli, sacīdams: ~Dievs, svētī,

gausini baltu, bagātu maizīti! Lai

Dievs dod mūsu pādim dižam augt,

draugam dot, ne no drauga lūgties!"
Pēc dižā kūmas arī citi kūmas pēc
kārtas ņēmuši kukuli un sacījuši tos

pašus vārdus, dažreiz vēl piemetinā-
dami citas laimes vēlēšanas.

K. Treuers, Ventspils.

15345. lekām kūminieki sāka

paši ēst, dižpādis paņēma no galda
kādus gabalus maizes un gaļas un

izdalīja tos priekšnamā nabagiem,
kuri dāvanas saņemdami nosacīja
laiku, kad atkal būšot jānāk uz

kristībām.

K. Treuers, Ventspils.

15346. Arī bērna mātei kristībās

jāapģērbjas kā baznīcniecei un jā-
sēd gultā sēdus. Tēvam, ja bērns

puisēns, pašam jājūdz kūmu zirgi.

Retlings un Fr. Reķis, Renda.
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15347. Pirmām kūminieku ēdie-

nam pasniedza pienu un maizi, lai

bērns neesot kārs, pēc tam deva arī

gaļu. Pirmā maltīte kūmām jāēd
steigšus, lai bērns liels uzaudzis

būtu veikls un mudīgs visos darbos.

M. Dandēns un J. Upīte, Gatarta.

15348. Kristībās piekrāva galdu
jo pilnu ar ēdieniem un dzērieniem,
lai bērns dzīvojot pārticis.

Sams, Lejasciems.

15349. Svarīgākais kūmu ēdiens

bija miežu putra ar gaļu, pupas un

zirņi.
K. Treuers, Ventspils.

15350. Kristības javara cūkas

galvas puses.
M. Sils, Nīca.

15351. Kristībās nedrīkst plau-
šas vārīt, jo tad bērns pļāpīgs iz-

augs.
H. Šiliņa, Dobele.

15352. Alu dzerot kūmas sacī-

juši: „Alus staigā." Citi atbildēju-
ši: „Dievs līdz man viņu satikt!"

Ja pirmais teicis: „Būsi sveiks!" tad

otrs atbildējis: „Pateiks!" [Sal. alus.]
P. Š., Rīga.

15353. Pirmā mielastā, pēc bēr-

na kristīšanas, krusttēvam vajaga

beņķi lauzt; ja salauzīs, tad krust-

dēls būs spēcīgs, ja ne, tad nebūs

spēcīgs.
V. Bērziņa, Priekule.

15354. Pa visu kristību laiku kū-

mām vajadzēja daudz dziedāt un

dancot, lai bērns būtu mudīgs un

labs dziedātājs.
Sams, Lejasciems.

15355. Berna kristāma diena vi-

siem kristībniekiem vajaga būt jaut-

riem un čakliem, lai bērns izaugot
ar būtu čakls.

I. Upenieks, Skrunda.

15356. Kad kūmas no baznīcas

pārbraukuši paēd pirmo maltīti, tad

krusttēvam jeb krustmātei jāiet lau-

kā un jāuzmiez uz akmens, lai

bērns izaug ciets un izturīgs.

B. Blumbachs, Lībagi.

15357. Kad kūmas gāja laukā,
tad teica: „Kūmas iet laukā dzesē-

ties." Kūmām jāsargās nolaist ūde-

ni uz akmeni, kā arī apakš loga, jeb
vispārīgi tur, kur citi redz, lai pāde
neaug nekaunīga.

Retlings un Fr. Reķis, Renda.

15358. Es padīti dīdīdama

Augsti rokas cilinaju,
Lai cilina Dēkla, Laima

Bagātos ļautiņos.
J. Banazis, Nīca.

15359. Vakarā sākas pādes dīdī-

šana. Satina no lupatām krietnu

bērnu un nesa to plāna vidū dīdīt.

Pirmā iesāka lielā kūma, tad pā-
rējie kristībnieki, pēdējā dīdīja ma-

zā kūma. Visi sastājās riņķī, lēca

apkārt un dziedāja. Tā pādei iedī-

dīja tikumību un skaistumu, novē-

lēdami, lai viņai būtu sprogaini
mati un sārta seja un lai pati būtu

kaunīga. Pēc dīdīšanas sākās pā-
des pirkšana. Mazā kūma paņēma

šķīvi, uzklāja uz tā nēzdogu un pir-
mā ielika sudraba rubli. Otra kūma

paņem alus krūžu, siera šķīvi, uz-

liek arī savu daļu naudas un tā

abas kūmas apiet visus kristībnie-

kus.
K. Lielozols, Nīca.

15360. Vispirms paņem nokris-

tīto bērnu krusttēvs vai krustmāte,
nēsā to pa istabas plānu turp un at-

pakaļ, kamēr sievietes, stāvēdamas
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gar abām pusēm, pādi apdzied,
daudzina. Beidzot uzlikdams bēr-

nam kādu dāvanu: pirktu drānu

vai naudu, pirmais nēsātājs atdod

pādi otram. Šis tāpat pādi izdan-

cinājis un apdāvinājis, pasniedz to

trešajam. Tā katrs pa kārti viņu
dancina un ar kādu dāvanu apdā-
vina.

J. Vinklers, Vanga.

15361. Kad no baznīcas pārbrau-
kuši kūmas nosēdās ap galdu, tad

vecmāte pasniedza krusttēvam bēr-

nu un teica: „Slīdi nu, pādiņ, krust-

tēva rokās!" Drusku paauklējis,
krusttēvs deva pādes naudu un ar

līdzīgiem vārdiem nodeva bērnu

krustmātei, kura arī tāpat auklēja,

apdāvināja un pasniedza bērnu tā-

lāk, kamēr visi pa kārti bija pādi
rokās turējuši un apdāvinājuši.

J. Balodis, Lizums.

15362. Krusttēvi nosēdās kristību

galdam vienā pusē, krustmātes ot-

rā; vecmāte atnesa bērniņu un deva

to kūmām paauklēt. Ja krustbērns

puisēns, tad pasniedza to papriekšu

vīriešiem, ja meitene, sievietēm.

Beidzot bērna māte uzlika katram

krusttēvam pāri cimdu un katrai

krustmātei pāri zeķu uz pleca. Nu

piecēlās krusttēvi no sēdekļiem un

svieda savus cimdus krustmātēm,
kuras atkal tiem savas zeķes at-

meta, un tikām tā svaidījās, kamēr

atkal katrs dabūja savu gabalu ro-

kā. Tad, citiem dziedot, kūmas me-

ta naudu sietā, kas bija uzlikts

galdā un apklāts ar baltu drēbi.

P. Bļaus, Ērgļi.

15363. Pēc naudas samešanas

visi pēc kārtas ņēmuši pādēnu vai

pādi dancināt. lesācēji bijuši krust-

tēvs vai krustmāte. Pādi nododot

nākošam dancinātājam, arvien pie-

saukuši tā vārdu. Pādi dancinot,

katrs licis tai savas dāvanas virsū,

p. p. audeklu, kreklu, cimdus, ze-

ķes. Samesto naudu un dāvanas sa-

ņēmusi māte.

Kr. Bachmanis, Lielnīkrace.

15364. Pēc noturētas maltītes ne-

sēja dziedādama uzaicināja kūmas

mest kūmu naudu. Pirmais metis

krusttēvs jeb krustmāte, tad pēc
kārtas arī citas kūmas.

Kr. Bachmanis, Lielnīkrace.

15365. Kūmas sēstas pie galda,
drīzumā notur maltīti un paēduši
met bērnam dāvanas. Vēl īpaši
naudu ziepēm, ar ko bērniņu maz-

gāt.
Kr. Kalniņš, Jaunjelgava.

15366. Pēc dāvanu mešanas ved

pādi dancināt. īstā kūma, kas pie
kristības bērnu uz rokām turējusi,
nes krustbērnu riņķī apkārt pa is-

tabu un citi kūmas tai iet no paka-

ļas līdz, piederīgas dziesmas dzie-

dādami. Beidzot ienes mazo aiz-

ceplī pie vecmātes, lai pāde aug

kaunīga.
Kr. Kalniņš, Jaunjelgava.

15367. Pēc naudas mešanas visi

sēžas pie pusdienas maltītes, bet šī

maltīte jātur steigšus, jo nesēja ne-

ļauj ilgi ēst: pāde jānes dancināt.

Dižā kūma nostājas pie galda stul-

pes, kas vecos laikos bija kāds labi

pagarš koks, stāvu pietaisīts pie

galda gala. Nesēja paņem bērnu un

iedod papriekšu dižajai kūmai, kas

to, īpašas dziesmas dziedādama,

trīsreiz pārnēsā par istabu un tad

atdod citām kūmām, kas tāpat da-

ra. Beidzot vedēja pienes bērnu mā-

tei pie gultas.

Retlings un Fr. Reķis, Renda.
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15368. Kristībās bērns jādod klē-

pī turēt neprecētiem un jauniem
ļaudīm, jo tad mazais nepaliek vec-

meitās (jeb vecpuišos).

A. Užane, Skujene.

15369. Pēc krustīšanas bērnu ap-

šķiņķo krustmātes un kūmi, pie
kam metuši šūpulī drēbītes un nau-

du. Vēl vēlāki mātes pieminējušas
teikdamas: ~Tā man vēl dēla

(meitas) šūpuļa nauda."

K. Bika, Gaujiena.

15370. Arī vēl metuši tā saukto

zobu naudu, lai bērns par to sev

pirktu jaunus zobiņus. Šim nolū-

kam derējusi arvienu sidraba nau-

da.

K. Bika, Gaujiena.

15371. Bērna māte apdāvināja
kūmas ar cimdiem, ko tā nedēļās

gultā sabūdama steigusies saadīt;

kūmas dāvināja pretī sukuru un

smalku maizi.

K. Treuers, Ventspils.

15372. Uz beigām sagājušas vi-

sas sievietes istabas vidū un alus

krūzi paņēmušas, katra pēc kārtas

dzērusi uz pādes veselību. Kad nu

tā yisas bija dzērušas, tad beidzot

apgāzušas krūzi ar alu plāna vidū,

sacīdamas: „Apgāž, apgāž, satek,

satek!" Tad visas skrējušas no is-

tabas ārā dziedādamas:

„Tek upe caur namu, caur istabiņu,
Tā tek mieži, rudzi, tēviņa klētī."

Kr. Bachmanis, Lielnīkrāce.

15373. Šķiroties vēl novēlējuši

jaunkrustītam laimi teikdami: ~Lai

aug mans krustdēls liels un spēcīgs,

laimīgs, gudrs un bagāts, lai arī

dzīvo ilgu, ilgu mūžu!"

K. Bika, Gaujiena.

15374. Krusta māte krusta bēr-

nam krustubās ardievas saka, lai

bērns ir paklausīgs.
K. Jansons, Plāņi.

KRIŠANA.

15375. Kas ejot vai strādājot krīt,

tas zemi mērī.

K. Jansons, Plāņi.

15376. Kad iet pa ceļu un pa-

krīt, tad gaidāma laime.

K. Corbiks, Kursīši.

15377. Ja pa ceļu ejot metas kā-

jas un cilvēks taisās uz krišanu, bet

to pamana kāds pretim nācējs, tad

nepakrīt.
L. Reiteris, Lubāna.

15378. Ja krīt, tad jākrīt uz labo

sānu, citādi notiek nelaime.

T. Dzintarkalns, Talsi.

15379. Ja kāds priekšmets izkrīt

no rokām, tad to dienu dabūs sa-

bīties.

E. Pūriņš, Skujene.

Krišana sapnī.

15380. Ja sapnī krīt no kada

augstuma, tas nozīmē nelaimi.

P. Š., Rauna un Rīga.

KRĪTAMĀVAINA.

15381. Kad staigā par kapu vie-

tām, tad piemetas krītamā kaite

(krītamais).
J. Steglavs, Jelgava.

15382. Kad par nestāvām pari

kāp, tad gadās krītamā kaite.

J. Steglavs, Jelgava.

15383. Ja tur stāv, kur suns vār-

tījies, tad piemetas krītamais.

A. L.-Puškaitis.
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15384. Kur vista dzer ūdeni un

ja tās pilītes, kas nokrīt atpakaļ,
kāds iedzer, tad tam ceļoties krī-

tamā kaite, kas neesot vairs izdzie-

dējama.
E. Aizpurve, Lubāna.

15385. Krītamā vaina ceļas no

bailēm un bēdām. Viņu dziedē ar

svikliem.

P. Š., Skaista.

15386. Ar klemmi bērns mirst,

ar krītamo ne.

A. Rozenšteine, Saldus.

15387. Ja ir saslimis ar krītamo

kaiti, izārstēt var, ja no saules rieta

līdz otram saules lēktam (nakti) sa-

vērpj, izauž, pašuj un uzvelk jau-
nus kreklus.

V Miķelans, Asare.

15388. Vienā dienā jāsavērpj, jā-
noauž un jāizšuj krekls, tad ar šā

krekla palīdzību varot dziedēt krī-

tamo slimību.

O. Darbiņš, Birži.

15389. Krekliņu vai citu ko, ko

bērns valkājis pie plikas miesas,
aiznes, nosviež uz krusta ceļiem

(ielām); slimība tad atstājas no

bērna un pielīp uzjēmējam.
K. Pētersons, Ventspils.

15390. Lai izārstētu cilvēkam krī-

tamo kaiti, jādod viņam saules rietā

dzert to ūdeni, kas zirgam pēc dzer-

šanas iztek caur nāsīm.

J. Vīksne, Lubāna.

15391. Krītamo kaiti var izār-

stēt, ka paņem no tāda zirga spal-
vas, kam vīveles, ieliek tās balt-

maizē un apēd.

T. Dzintarkalns, Talsi.

15392. Krītamā vainā jāsadedzi-

na slimā drēbes un pelni jādod
iedzert.

K. Jansons, Plāņi.

15393. Krītamā vainā jāsadedzi-
na slimnieka krekla paduses, un

pelni nezinot jādod tam nodzert.

K. Jansons, Plāņi.

15394. Ja grib izdziedēt krītamo

vainu, tad vienā pašā dienā jāsa-

vērpj lini, jāizauž audeklā, jāsašuj

kreklā, kurš tad jāuzvelk slimajam.

P. Š., Preiļi.

15395. Kad bērnam krītamais

(klemme, krampji), dod nabiņas

pulveri krūšu pienā. Kad pirmo
reizi krītamais, norauj bērniņam

krekliņu (pietiek ar gabaliņu), pār-
sviež jumtam pāri, sadedzina un

iedod pelnus.

Odre, Tetele. Birkvalde, Liel-

satiķi.

15396. Kad cilvēkam pirmo reizi

ceļas krītamā kaite, tad vajaga vi-

ņam novilkt kreklu un pārplēst uz

pusi. Tai kreklā vajag iesiet akme-

ni un trīs reizes sviest pāri jumtam,
tad krītamā kaite atstāj.

M. Ķaupelis, Nīca.

15397. Kad reiz vienam puišam
uznākusi krītamā vaina, tad viena

vecenīte likusi to noģērbt kailu, iz-

griezusi kreklam no paduses drēbes

gabalu un to sadedzinājusi. Kad

vaina atsitusies, tad iedevusi puisim

ieņemt sadedzinātās drēbes pīšļus.
No tās reizes puisis bijis vesels uz

visiem laikiem.
H. Skujiņš, Smiltene.

15398. Krītamo (klemmi) glābj

aT gabaliņu no otras puses, kuru sa-

žaudētu un sarīvētu dod bērnam

iekšā.

K. Pētersons, Tetele.
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15399. No mācītāja palūdz no

baznīcas altāra segas trīs diedziņus

un vienu glāzīti dievgalda vīna; die-

dziņi jāsadedzina pulverī un jāieber
vīnā, vīns labi jāsaskalo un trīs

reizēs jāizdzer, tad krītamā kaite

vairs nebūšot.
Etn. 1891. g. I, 110.

15400. Kad caur koku šekumu

izaudzis kāds cits koks, tad šis pē-

dējais jāsadedzina un viņa pelni jā-

dzer, tad krītamā kaite nozūdot.

M. Ārons, Bērzaune.

15401. Ja kāds slimnieka radi-

nieks mirst, tad mirušā ūdeni va-

jaga iedot cilvēkam, kam ir krīta-

mā kaite. Ja ar to nepietiek, tad

jāizrok kāda miroņa galva, tur uz

galvas kausa atrodas īpaši burti —

to visi zinot. Šos burtus vajaga no-

kasīt un to pulveri iedot slimajam,
tad tā nelaime atstās cilvēku.

J. K. Dambergs, Ēdole.

15402. Ja cilvēks ir slims ar krī-

tamo kaiti, tad tam vajaga mazgā-
ties tādā ūdenī, kurā ir mazgāts mi-

rons, un krītamā kaite būs projām.

V. Krieviņš, Daugmale.

15403. Valgs, ar kūpu cilvēks pa-

kāries, jāsadedzina, un šie pelni

noder krītamās kaites ārstēšanai

(jādzer ar ūdeni).
V. Miķelāns, Asare.

15404. Ja kādam ir krītamā kai-

te, jāatrod pieci vai septiņi pelēni,

jāsagrauzdē, jāsasmalcina un jādod
slimniekam ar ūdeni vai pienu ie-

dzert.
K. Lielozols, Nīca.

15405. Pret krītamo kaiti lieto

čūskas galvas pelnus. leņemot šos

pelnus pa naža galam katru dienu.

Šīs zāles jālieto ilgāku laiku.

E. Vāvere, Ļaudona.

15406. Kad kam krītamā vaina,

tad dzīvam kaķam pret to vietu,

kur sirds, esot jāizgriež ādas gaba-

liņš, jāsadedzina un pelni jāiedod.
K. Šilings, 1832. g., Tirza.

15407. Kad kādam ir krītamā

vaina un vājums uziet, tad vajaga
ņemt melnu kaķi, uzgriezt uz astes

krustu un tad tam vājajam tās

asinis jāiedod.
J. Jansons, Rīga. Zeltenietis,

Valmiera.

15408. Ja kādam ir krītamā kai-

te, tad jādabūn melns kaķis bez ne-

viena baltuma, jāpārgriež pēdē-

jais krusta kauls un iztekošās

asinis jāizdzer, tad slimība pāries.
M. Macpane, Alsunga.

15409. No krītamās vainas palīdz
melna kaķa asinis, bet kaķim va-

jaga būt pavisam melnam. Tāpat
der arī kurmja asinis.

F. Brīvzemnieks, 1881. VI, 193.

15410. Cilvēkam, kam esot krī-

tamā kaite, jāpaņemot tas zemes

piciņš, kurš kustas no kurmja
kustināts un jāapēdot, tad tiekot

vaļā no krītamās kaites.

E. Aizpurve, Lubāna.

15411. Krītamai ligai esot derī-

gas kurmja, kā arī melna gaiļa asi-

nis. Vēl labāks ir pulveris, taisīts

no kurmja, kas jānoķer gavēnī

priekš dzeguzes un dzīvs jāsa-

grauzdē.
K. Miļnus, Zeime.

15412. Ja ir krītamā vaina, tad

vajaga dzert kurmja asinis.

J. A. Jansons, Piņķi.
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15413. Ja cilvēks slimo ar krīta-

mo kaiti, tad vajaga dabūt kurmi

un izvārīt zupā. So virumu dod ar

visa kurmja gaļu, tad slimnieks pa-
liek vesels.

L. Dragūne, Meirani.

15414. Vajaga dzert kurmju asi-

nis, tad var izārstēt krītamo kaiti.

J. Atteka, Nīca.

15415. Kad bērnam krītamais,

nokasa vecu dzelžu rūsi un dod

iekšā, dod arī mella kraukļa asinis

jeb sadedzina sarkanu zīda drānu

un dod iekšā no pelniem.

Rašmane, Saldus.

15416. No krītamās kaites var iz-

dziedēties, ja slimnieks izrauj dzī-

vam krauklim sirdi un dzer tā

kraukļa asinis.

F. Brīvzemnieks, 1881. VI, 194.

15417. Krītama vainā kraukļa
asinis jādzer.

K. Jansons, Plāņi.

15418. Kam krītama vaina, tam

slepeni ir jāiedod kurmja asinis.

P. §~ Smiltene.

15419. Kad bērnam krītamais,

tad tur kreisajā rokā dzīvu kurmi,

kamēr nobeidzas; viņa asinis tad

iepilina pienā un iedod bērnam.

Brauferte, Eleja.

15420. Cilvēkam ar krītamo kai-

ti devuši ēst tā cilvēka mazā pirk-

stiņa asinis, kas to kaiti pirmo reiz

redzējis.
M. Navenickis, Zasa.

15421. Bērnam, kam krītamais,
kas sabaidījies, dod iekšā gaiļa sek-

sti, gaiļa asinis, mazgā arī ūdenī,

kupā ieliktas kapa smiltis.

Birkvalde, Lielsatiķi.

15422. Krītama vaina jālieto ze-

mes vēzis.

K. Jansons, Plāņi.

15423. Caur zirga galvas kausa

kreiso aci izaugusi zāle — lai tā

būtu kāda būdama — ir derīga
krītamai kaitei. Tā ir jāsavāra un

jādzep iekšā.

J. Usters.

15424. Krītamo vainu dziedē ar

vībotnēm, kūpas jāizrauj ar visu

krūmu un jāvāra tējā.
P. Š., Preiļi.

15425. Kad krītamā kaite ir, tad

vajaga savārīt balto jurģeņu saknes

un to tēju dzert.

M. Ķaupelis, Nīca.

15426. Krītamo vainu dziedē ar

boldrijāna ziediem.

P. S., Preiļi.

15427. Ar krītamo kaiti nokri-

tušais jāpavelk no vietas, tad ātrāk

piecelsies.
J. Jakāns, Bebrene.

15428. Krītama vaina slimais

no šaujas pats savus mīzalus dzer.

K. Jansons, Plāņi.

15429. Krītama vaina jaed trej-

deviņu māju maize.

K. Jansons, Gatarta.

15430. Cilvēkam, kam esot krī-

tamā kaite, lai tiktu vaļā no tās,

jāpaņemot šūniņas, kūpas atrodas

pie ozolu zariem, bet viņas jādabū-
not tanī brīdī, kad zibens kaut kur

spepot.
E. Aizpurve, Lubāna.

15431. Lai izārstētu krītamo

sērgu, jāņem sakne no lielas rozes

un jānēsā pie miesas. Sakne jā-
rok jūlijā pie veca mēneša svēt-

dienas pēcpusdienā.
T. Ķengā, Jelgava.



15432. No atrastas pakavu nag-
las taisa tievu gredzenu. Slimajam
tas pastāvīgi jānēsā pirkstā. Kad

slimība parādās ar krampjiem, tad

slimajam jālūko tas gredzens pār-

lauzt. Ja izdodas pārlauzt, tas slim-

nieks izdziedējas no savas kaites.

F. Brīvzemnieks, 1881. VI, 193.

15433. Krītamo sērgu var izār-

stēt šādi: Koka gabaliņus (nepār-
nieku skaitlī) no pliederu koka

(ceriņu vai arī kliederu) apkar ap
kaklu. Pliederam jāaug ganībās un

koka gabaliņi nedrīkst būt uz ze-

mi gulējuši. Kociņi jānēsā tik ilgi

ap kaklu, līdz lentīte, uz kuras tie

uzvērti, pati pārtrūkst. Pēc tam

koka gabaliņi jāiemet tekošā

ūdenī.

T. Ķengā, Jelgava.

15434. Kam ir krītama vaina,

tam jānēsā vara riņķis ap kaklu.

P. §~ Rīga.

KRIZDOLES.

15435. Kad ēdot nenogatavoju-
šās krizdoles, tad augot kašķis.

J. Streņģis, Nīca.

KROGS.

15436. Krogā jāizdzer viss

brandvīns jeb alus, kas traukā at-

rodas, jo citādi krodzinieks var iz-

liet paliekas uz krāsns juškas. Tad

dzērājam būs pastāvīgi jāiet uz

krogu. Tādēļ labāk atlikušo dzērie-

nu izliet zemē.

F. Brīvzemnieks, 1881. VI, 205.

KRUPIS.

15437. Pērkona krupis ir brūns

un uz negaisu uzpūšas, piena kru-

pis ir zaļš un zīž govis, svilpotājs

krupis ir tumšs, lietus krupis dzel-

tānbrūns.
Miilenbacha vārdnīca.

15438. Uz cilvēka vai dzīvnieka

nedrīkst teikt: „krupis", jo tad tas

trīs dienas ne aug, ne barojas.

V. Miķelāns, Rubeņi.

KRUSA.

15439. Ja uznāk liela krusa, va-

jaga izsviest kruķi ārā, ar kuru

velk no krāsns ogles, — tad krusa

ātrāki pāriet.
K. Corbiks, Līvbērze.

15440. Ja vasarā birst krusa,
tad ilgāku laiku pastāvēs slikts

laiks.

A. Plaudis, Kosa.

15441. Ja krusa nākdama varētu

kaitēt sējumiem un c, tad vajaga
slotu mest uz vienu pusi, tad arī

krusa aizies uz to pusi.

P. Āboliņa, Jelgava.

15442. Lai nogrieztu krusas ne-

gaisu, tad jānostājas pretī negai-
sam, jāmet lietuvēna krusts un trīs

reizes jāsviež ar zirņiem, tad kru-

sas negaiss nogrimst atpakaļ.
J. Jurjāns, Jaungulbene

15443. Ja rudenī jeb ziemā pēc
kādas atkusas priekš sniega snig-
šanas pabirst putraimi (maza kru-

siņa), tad atkal drīz kusīs.

J. Rubenis, Ērgļi.

15444. Ka rudenī jau zeme sasa-

lusi un sāk nākt sniegs, tad jāska-

tās, vai krusa nenāk pirmā; ja nāk

krusa, tad tas sniegs nepastāvēs.

H. Skujiņš, Smiltene.

15445. Ja rudenī zem sniega
krusa pabirst, tad sniegs vēl no-

kusīs.
A. Užāne, Skujene.
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15446. Kad ziemā krusa birst

un uz tās atkal sniegs, tad sniegs
drīz nokusīs.

Zemes Spēks, 1932, 25, 426.

15447. Ja ziema birst krusa, tad

sagaidāms atkusnis.

H. Vieglais, Vecpiebalga.

15448. Kad krusa pasnieg zem

sniega, tad gaidāms slapdraņķis.
J. Ķikuts, Nīca.

15449. Ja ziemu birst krusa, tad

pēc tam stipri kusīs.

L. Daugaviete, Smiltene.

15450. Ja priekš sniega nak kru-

sa, tad gaidāms mīksts laiks.

M. Brante, Ainaži.

15451. Ja krusas debess nāk,

tad jāaizliek durvīm priekšā krus-

tām koki, tad debess aizejot.
J. Skara, Jaunpiebalga.

KRUSTA PACELŠANAS DIENA

(Exaltatio sanctae crucis).

15452. Krusta pacelšanas dienā

14. sept. visas čūskas saiet vienā

vietā apakš zemes pie savas Mā-

tes. Ja kāda čūska vēl paliek pēc

šās dienas virs zemes, tad Māte

liek citām čūskām to saraut ga-

balos.
J. Kulešs, Preiļi.

15453. Čūsku Māte esot tā čūs-

ka, kas paradīzes dārzā pievīlusi
Ādamu un levu, par ko Dievs aiz-

liedzis rādīties saules gaismā

J. Kulešs, Preiļi.

KRUSTABĒRNS.

15454. Kam nav neviena krusta-

bērna, tam nav kas debesu valstī-

bas durvis atslēdz.

L. Bičole, Zemgales Mežamuiža.

15455. Ja meita pirmo dabū

krustmeitu, tad ilgi jāpaliek mei-

tās; bet ja dabū pirmo krustdēlu,

tad drīz apprecēsies.
A. Vikmane, Liepupe.

15456. Ja meitai pirmais krust-

bērns puika, tad ātri izprecē; ja
meitene, paliek par vecu meitu.

E. Jēpe, Palsmane.

KRUSTCEĻŠ.

15457. Latvieši sanāk kopā pie
krustceļa, sakur tur lielu uguni un

iemet no vaskiem taisītus mājas
lopus iekšā. Tas nav nekas cits kā

upurēšana no pagānu laikiem.

Ceļotājs Vēbers, 1730. g.

15458. Naktī ejot pa krustceļu,
nevajag skatīties atpakaļ, jo citādi

ieraudzīs vellu.

K. Corbiks, Kroņa-Vircava.

15459. Krustceļos raganas ap-
metas un bieži maldina ļaudis.

J. A. Jansons, Jelgava.

15460. Krustceļos nedrīkst ap-
stāties; ja apstājas divi cilvēki un

tad izšķiras, tad tam, kas iet uz

kreiso pusi, gadās nelaime.

J. A. Jansons.

15461. Ja uz krustceļa sasveici-

nās, tad sastrīdēsies tie, kuri tā

dara. [Sal. sveicināšana, slieksnis.]

E. Reinbacha, Vecpiebalga.

KRUSTDIENA.

15462. Debesbraukšanas diena

laikam gan tādēļ iesaukta par

Krustdienu, ka tad pļavās sprau-

duši krustus, kāda ieraša ir atzī-

mēta pie lībiešiem.

J. A. Sjogrēns, Livische Gram-

matik, 370.
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15463. Lībieši nesējuši trīs ce-

turtdienas priekš Debesbraukša-

nas dienas un saukuši tās par

Krustdienām.

J. A. Sjogrēns, Livische Gram-

matik, 420.

15464. Esot pavisam piecas
Krustdienas: četras mazās un viena

lielā. [Piecas jau arī iznāk, ja skai-

ta trīs ceturtdienas priekš Debes-

braukšanas dienas, pašu Debes-

braukšanas dienu un Krusta pa-

celšanas dienu.]
K. Jansons, Plāņi.

15465. Debesbraukšanas diena ir

Lielā krustdiena.

Vidzemes dziesmu grāmata

no 1809. g.

15466. Lielā krusta dienā sludi-

nājiet tiem [bērniem], Jēzus esots

šinī dienā debesīs uzbraucis.

Lenca Sprediķu grāmata,
1764, 228.

15467. Piecas ceturtdienas

priekš Krustdienas neej uz lauka

strādāt, lai laukus krusa neno-

sistu.

Brīvā Tēvija, 1927, 183.

15468. Senāk svētīja sešas ce-

turtdienas priekš Debesbraukša-

nas dienas. Tad nedrīkstēja savā

gruntē ne sēt, ne art, ne ceļu tai-

sīt, tikai ārpus mājas robežām tas

bija atļauts.
G. Pols, Baldone.

15469. Krustdienas bijušas di-

vas: Zvaigznes diena un Debes-

braukšanas diena.

M. Navenickis, Zasa.

15470. Zvaigznes dienu jeb at-

krišku sauca par Krustdienu, tā-

dēļ ka tad vilka uz ēkām krustus.

Debesbraukšanas dienā atkal aiz-

krustīja pļavas, lai gani tur lopus
nelaistu.

M. Navenickis, Zasa.

15471. Par Krusta dienu sauc

pie mums Jēzus Debesbraukšanas

dienu, tad vēl tikai vecie cilvēki

pieminēja arī krusta atrašanas

dienu.

R. Straudovskis, Lielplatone.

15472. Par Lielo krustdienu

sauc Debesbraukšanas dienu, bet

divas ceturtdienas priekš Debes-

braukšanas dienas esot mazās

Krustdienas. Par Krustdienu sau-

cot arī Krusta pacelšanas dienu 3.

maijā.
P. S., Rīga.

15473. Debesbraukšanas dienu

sauc par Krusta dienu, arī par kru-

sas dienu. Krusta dienas ir trīs.

Lielā krusta diena ir pati Debes-

braukšanas diena un mazās Krusta

dienas ir tās div ceturtdienas, kas

priekš Debesbraukšanas dienas.

H. Skujiņš, Smiltene.

15474. Svētīja 3 Krusta dienas,

un proti: pašu Krusta dienu un di-

vas ceturtdienas priekš tās, kuras

arī nosauca par Krustdienām, arī

mazajām Krustdienām.

K. Graudiņš. Alksnis-Zundu-

lis, Dobele.

15475. Pirmdienu, otrdienu un

trešdienu priekš Debesbraukšanas

dienas sauc par Krustdienām. Ša-

jās dienās nesāka sēt, citādi labība

sakrustojas.
P. Š., Skaista.

15476. Par Krustdienām sauc

trīs dienas no Debesbraukšanas

dienas sākot. Pa šo laiku nevar

gaļas ēst.

P. Š., Preiļi.
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15477. Pirmā Krustdienā Jēzus

vāģus smērējis, otrā zirgu jūdzis,
trešā uzbraucis.

K. Jansons, Plāņi.

15478. Kad Debesbraukšanas

dienā bērnu kristot, tad tas esot

nelaimīgs un lielarti tam būšot pul-
ku bēdu jācieš.

A. Bīlenšteina rokraksts.

K. Boivics, 1862. g., Lubāna.

15479. Kristainē nedrīkst nekā-

du koku griezt.
P. Š., Preiļi.

15480. Debesbraukšanas dienā

kokiem asinis tekot.

D. Dama, Smiltene.

15481. Debesbraukšanas dienā

nedrīkst nevienu kociņu, zālīti v.

t. t. plūkt, tāpat arī nedrīkst nevie-

nas citas dzīvības iznīcināt, jo šai

dienā viss ir svēts.

V. Zvaigznīte, Zeltiņi.

15482. Debesbraukšanas dienā

nedrīkst ne kokiem zarus lauzt, ne

arī puķes plūkt.
E. Skarnele, Kalncempji.

15483. Debesbraukšanas dienā

nedrīkst kokus vai zāles lauzt, tad

asinis kokiem tekot.

V. Ozoliņa, Lautere.

15484. Debesbraukšanas dienā

nedrīkst kokus un zāli raut, jo tad

visiem sāp.
A. Miglava, Jaungulbene.

15485. Krusta dienā nedrīkst

no kokiem lauzt zarus, jo tad arī

citi augi lej sulu un nīkst.

Alksnis-Zundulis, Dobele.

15486. Ja Krustdienā kādu koci-

ņu griež jeb lauž, tad tam tek asi-

nis.

J. Rubenis, Ērgļi.

15487. Debesbraukšanas dienā

kokiem tek asinis, kad tiem ie-

griež.
P. Š., Rauna. K. Jansons, Plāņi.

15488. Krustdienā nedrīkst ne

kokus lauzt, ne puķes raut, ne zā-

li plūkt, tas nozīmējot tikpat kā

Pestītājam asinis izliet, jo tad visi

koki un zāles tiekot krustīti.

E. Zommere, Rauna.

15489. Debesbraukšanas dienā

nedrīkst nevienu zariņu, ne puķīti

noplūkt, jo tad stādiem asinis te-

kot.

J. Jurjāns, Jaungulbene.

15490. Debesbraukšanas dienā

nedrīkst stādus lauzīt, tad stādiem

asinis tek.

L. Zvirbule, Jaunlaicene.

15491. Jaunjelgavas apkaimē

tic, ka Debesbraukšanas dienā ko-

kiem griežot tek asinis; tādēļ to

dienu nedrīkst griezt nevienu ko-

ciņu. Gani pat to dienu nedrīkst

rīkstes griezt.
Alksnis-Zundulis, Dobele.

15492. Ja Debesbraukšanas die-

nā kokam zaru griež, tad tam ko-

kam visu gadu asinis tek.

E. Laime, Tirza. P. Lapiņš,

Vecpiebalga.

15493. Debesbraukšanas diena

nevienu zālīti nedrīkst plūkt, tad

katra zālīte raudot.

V. Priedīte, Mālpils, arī Rūjiena.

15494. Krusta diena nedrīkstot

zāli plēst.
D. Dama, Smiltene.

15495. Ja Debesbraukšanas die-

nā norauj kādas lapiņas vai zari-

ņu, tad lapas kļūst sarkanas.

M. Zaķe, Lejasciems.
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15496. Jēzus Debesbraukšanas

dienā nedrīkst noraut jeb nolauzt

kādu puķi jeb kociņu, jo tad tas

visu gadu raud asiņainas asaras.

Z. Lancmanis, Lejasciems.

15497. Debesbraukšanas dienā

nedrīkst stādu aizkārt, jo tad Kris-

tum asinis tekot.

J. Nīders, Alūksne.

15498. Debesbraukšanas dienā

nedrīkst nevienu zālīti noplūkt: cik

zāļu noplūc, tik grēku jānes.

J. Jurjāns, Jaungulbene.

15499. Krusta dienā nedrīkst

kokiem lauzt zarus un zāli plūkt,
tad asiņu pilīte iztekot.

A. Aizsils, Kalsnava.

15500. Krustdienā nedrīkst ne-

vienam augam ne lapiņu noraut:

šinī dienā augiem asins tek. (Ja to

izdara, tad tam cilvēkam, kas to

darījis, uzbruks nelaime.)

A. Zālīte, Bērzpils.

15501. Debesbraukšanas dienā

nevar ne lapas no koka noraut. Ja

to neievēro, tad tam kokam otru

gadu nebūs augļu.

H. Skujiņš, Aumeisteri.

15502. Debesbraukšanas dienā

nevajag raut ne zāli, ne puķes, jo
tad ir tik daudz grēku, cik no-

plūkto zāļu.
V. Greble, Kalnamuiža.

15503. Debesbraukšanas dienā

nedrīkstot nekā tāda darīt, kas at-

tiektos uz nedarbu jeb otra dzīvī-

bas laupīšanu. Tā par piemēru esot

liels grēks plūkt zāles jeb griezt
kokus. Līdzeklis esot, lai taptu

atkal brīvs no grēkiem, visu apēst,

kas griezts jeb lauzts.

A. Skuja, Mālupe.

15504. Debesbraukšanas dienā

nedrīkst kokus ne cirst, ne lauzt*

jo tad pērkons mājās iesperot.
G. Pols, Bauska.

15505. Krustdiena nedrīkst

plūkt augus, jo viņiem tad sāp.
M. Breikša, Līgatne.

15506. Kas Krustdienā griež ar

nazi kociņu jeb puķi, to pērkons

nospers.
M. Kalniņa, Vandzene.

15507. Kas Debesbraukšanas

dienā nolauž koku vai citu stādu,

to pērkons nosper.

A. Salmans, Balvi.

15508. Krustdienā gans nedrīk-

stot rīksti griezt. Ja gans rīksti

nogriežot, tad govis klibojot.

H. Skujiņš, Aumeisteri.

15509. Kas Debesbraukšanas

dienā strādā, tam mājās iespeļ*

pērkons vai arī nosper tikai kādu

mājlopu.
J. A. Jansons, Nītaure.

15510. Krusta ceturtdienā ne-

drīkst zemi art, lai pērkons ne-

nospertu.
J. A. Jansons, Piņķi.

15511. Debesbraukšanas dienā

nedrīkst strādāt, tad pērkons no-

sper vai nu darba darītāju, vai

darbu.

L. Zvirbule, Jaunlaicene.

15512. Ja Debesbraukšanas die-

nā strādā, tad to nosper pērkons.
A. Pidriks, Sauka.

15513. Krustdiena neviens ne-

strādāja
H. Skujiņš, Aumeisteri.
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15514. Krustdienā nedrīkst strā-

dāt, jo tad tai vasarā ir daudz

pērkona negaisu.
R. Eglentāle, Reņģe.

15515. Krustdienā nedrīkst šūt,

jo tad pērkons nosper, šo apģērba

gabalu valkājot.
E. Jēpe, Palsmane.

15516. Krustdienā ar adatu ne-

ko nedrīkst darīt, jo tad pērkons

nosper.
Z. Lāce, Veclaicene.

15517. Krustaines dienā neve-

lējas, citādi krusa nāk un apsit
visu.

A. Aizsils, Kalsnava.

15518. Ceturtdiena priekš un

pēc Krustdienas nedrīkst velēties.

Alksnis-Zundulis, Dobele, arī

Bērzaune.

15519. Debesbraukšanas dienā

nedrīkst nemaz strādāt. Tai dienā

taisītas lietas pērkons sasper.

J. Širmanis, Vilzēni.

15520. Debesbraukšanas dienā

nevajag pagatavot nekādus rīkus,

tad pērkons tos sasperot.

E. Kampare, Valmiera.

15521. Debesbraukšanas dienā

nedrīkst neko strādāt, jo tad to

saspeļ* pērkons.

K. Corbiks, Pienava.

15522. Ja Krustdienā strādā,

tad pērkons visu vasaru ap to mā-

ju sper-
K. Jansons, Plāņi.

15523. Ja Krustdiena strada, tad

•darbu pērkons sasper.

K. Jansons, Plāņi.

15524. Ja Kristus Debesbrauk-

šanas dienā šūts krekls pērkona
laikā ir mugurā, tad ir no pērko-
na nosperšanas jābaidās.

J. Ramanis, Bērzaune

15525. Krustdienā nav brīv ne

šūt, ne matus sukāt, citādi pēr-
kons rūc uz galvu.

A. Rozentale, Jaunauce.

15526. Divas ceturtdienas priekš
Debesbraukšanas dienas latvietis

neiet art, bet izdara visādus bla-

kus darbus, jo citādi krusa nositot

labību.

VVochentliche Unterhaltun-

gen, 1805s 276.

15527. Kad Debesbraukšanas

dienā strādā, tad jābaidās no pēr-
kona.

I. Paegle. Vidriži.

15528. Kas Lielā krustdienā pie

mājas darbu strādā, tam pērkons
skādi darot; bet kas uz laukiem

strādā, tā labību krusa nositot. Tā-

pēc arī citi šo svētu Krustdienu

sauc par lielo krusas dienu, un tās

divi ceturtdienas papriekš par pir-
mo un otru krusas dienu. Citkārt

šais dienās gāja tiltu taisīt, bet ci-

tu darbu nestrādāja.

K. Šilings, 1832. g., Tirza.

15529. Esmu piedzīvojis, ka di-

viem nāburgiem visi lauki caur

krusu tapa sadragāti. Viens saim-

nieks nu bargi tos apsūdzēja, ka

Dieva sodība tikai tādēļ esot noti-

kuse, ka tie neesot svinējuši čet-

ras Krusta dienas.

Latviešu Avīzes, 1863, 100.
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15530. Divās ceturtdienās priekš
Debesbraukšanas dienas tīrumos

neko nestrādā, lai krusa neno-

sistu labību.
J. Petri, Neuestes Gemāhlde,

1809, 480.

15531. Krustdiena nav brīv strā-

dāt, lai krusa nenocērt labību.

G. Pols, Bauska.

15532. Krustdiena nedrīkst ne-

ko sēt, jo tad krusa nosit sējumus.
K. Lindbergs, Jelgava.

15533. Krustdienā nevajagot art,

jo citādi krusa bojājot labību.

[Skat. pelnu diena.]
P. Š., Rauna.

15534. Ceturtdienās priekš
Krustdienas nav jāecē, citādi kru-

sa nomaitā sējumu.
A. L.-Puškaitis.

15535. Debesbraukšanas dienas

rītā nedrīkst cilāt ecēšas, nedz arī

arklus, jo tad krusa nokapās lau-

kus.

M. Driņķe, Ranka.

15536. Krustdienās nav jācilā

arkls, ecēšas v. t. t., lai krusa ne-

nosistu laukus.
A. L.-Puškaitis.

15537. Div ceturtdienas priekš
Krustdienas neara, lai krusa neno-

sistu laukus.

H. Skujiņš, Aumeisteri.

15538. Debesbraukšanas dienu

veci cilvēki sauca par krusas die-

nu un tai dienā neļāva ap arkliem

un ecēšām darboties, jo tad krusa

nokapājot tīrumus.

H. Skujiņš, Smiltene.

15539. No Jurģiem līdz Debes-

braukšanas dienai nevienu ceturt-

dienu neara.

H. Skujiņš, Palsmane.

15540. Divās ceturtdienās priekš
Debesbraukšanas dienas nevajaga
ne art, ne ecēt, lai krusa nemaitā

labības. [Sal. Vasaras svētki.ļ
H. Skujiņš, Plāņi.

15541. Ja Debesbraukšanas dienā
nolauž kādu stādu vai arī strādā
kādu pieciešamu darbu, tad šādu

darbu darītājs kļūst nelaimīgs.
J. A. Jansons.

15542. Kas Debesbraukšanas

dienā koku nocērt, tas vai nu

pats, vai kāds no viņa piederī-
giem drīz pēc tam nomirst.

J. Jurjāns, Jaungulbene.

15543. Krustdienā jāiet un jā-
nolauž otram saimniekam rudzu

vārpas, nolauztās vārpas jāierok
zemē, tad tam saimniekam rudzi

vēl zaļi būdami jau pusē izbirst

zemē un ir ļoti melna maize. [Sal.
Jāņa d., labība, rudzi.]

J. Jurjāns, Jaungulbene.

15544. Krustadienā nedrīkst lo-

pus pirmo reizi ārā laist, jo tad

pērkons tos nosper.

R. Eglentāle, Reņģe.

15545. Līdz Kristainei (Debes-
braukšanas d.) govis gana pa pļa-
vām. Šai dienā vajag būt sieram,
lad govis labi padosies. Tā nav

lāga saimniece, kura šinī dienā ne-

sien devīto sieru pavasarī.

A. Zālīte, Rērzpils.

15546. Latgalē šo dienu sauc arī

par lapaini, krustaini un šestini.

Sai dienā gani pušķo govis ar bēr-

za zaru vaiņagiem. Par govju puš-
ķošanu saimnieces dod ganiem
sieru.

B. Eriņa, Latgale.
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15547. Liela krustdiena nedrīkst

govis dzirdīt, tad būs daudz piena.
P. Zeltiņa, Ikšķile.

15548. Priekš Krustdienas (De-
besbraukšanas dienas) ar basām

kājām nedrīkst ciemiņu mājās iet

nedz lūkus plēst, tad govis sitot

asti apkārt koku.

No Kolkas jūrmalas. ..Zinas

un stāsti par Dieva valstības

lietām". 1852. IV. Aizl. izd.

15549. Krustdiena sien sierus un

tos ēd, tad govis dod baltu pienu.

E. Lācis, Tirza.

15550. Zirņi jāsēj lielajā Krust-

dienā, lai viņu būtu daudz kā

krusas.

K. Jansons, Plāņi.

15551. Debesbraukšanas dienā

jāstāda gurķi, tad viņi labi izdo-

das.

L. Ērģelniece, Ķemeri.

15552. Kad Krustdienā svešu

ciemiņu pievedot pie kāpostiem,
tad aug krusta kāposti.

J. Rubenis, Ērgļi.

15553. Meitām ir āža smaka ap

Krustdienu, bet puišiem āžu sma-

ka ap Māras dienu (15. aug.).

K. Jansons, Plāņi.

15554. Krustdienā Dievs met vai

nu karstu vai saltu akmeni jūrā.
Pirmā gadījumā ir silts pavasaris,
otrā auksts. [Sal. pelnu diena,

Jēkabs.]
J. Rubenis, Ērgļi.

15555. Debesbraukšanas dienā

vārnas krusta savus bērnus, tālab

tās todien nevar kaut kā tīšām

traucēt, citādi tās atriebj traucē-

tājam.
Alksnis-Zundulis, Dobele.

15556. Kad vārnu bērni nav līdz

Debesbraukšanas dienai no perēk-
ļa izvesti, tad tie paliekot par

kosvārņiem.
A. Zeltkalns, Lubāna.

15557. Debesbraukšanas dienā

vārnas kristījot savus bērnus, tā-

lab tās todien nedrīkstot šaut vai

citādi traucēt, citādi tās atriebjo-
ties traucētājam.

I. Vilciņa, Lubāna.

15558. Lielā krustadienā ja ved

žagarus mājā, tad vasaru žagaros
čūskas. Daži atstājot žagarus ve-

zumos ārpus mājas, un tikai otrā

dienā tos ievedot.

A. Silkalns, Jaunlaicene.

15559. Krustdienās nedrīkst ža-

garus no meža vest mājā; ja ved,

tad vasarā žagaros būs čūskas.

J. E., 1889, Valmiera.

15560. Lielo krustdien nedrīkst

mājā vest zarus, puķes, zāles, vai

ko citu tml., citādi mājā nākot čūs-

kas, čirgatas un dažādi citi nejau-
ki kukaiņi.

Baltiņa, Meņģele.

15561. Debesbraukšanas dienā

nedrīkst nest no meža kokus mājā,
tad čūskas nāk mājās.

V. Ozoliņa, Laubere.

15562. Kads laiks ir ap Krust-

dienu, tāds ir vairāk visu vasaru.

Zemes Spēks, 1932, 25, 426.

15563. Ja Krustdien bērziem vai

elkšņiem lapiņas ir peles austi-

ņas lielumā, tad būs laba vasara.

M. Rumpe, Tirza.

15564. Ja pērkons Krustdienā

rūcot, tad esot auksta un sausa va-

sara.

J. Jansons, Plāņi.
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KRUSTI.

15565. Kad krusti sāp, tad jāiet

uz kapsētu, jāuzmeklē galvas
kauss un jāberž ar to slimā vieta;

tad galvas kauss atkal jānoliek at-

pakaļ vecā vietā un viņā jāiebāž
kāds naudas gabals.

F. Brīvzemnieks, 1881. VI, 194.

15566. Ja krusti sāp, tad jāno-

gulstas uz krustceļa, lai sāpes pār-
ietu.

F. Brīvzemnieks, 1881. VI, 194.

KRUSTMĀTE.

15567. Krustmāti nevar ņemt ar

sliktām īpašībām, jo tās pāriet arī

krustbērnā. [Sal. kristīšana.]
A. Berke, Mētriene.

15568. Ja meita grib iet pie vī-

ra,-tad lai nebrauc kūmos pirmai
krustmeitai, bet jābrauc krustdē-

lam.

J. Rupjais, Asūne.

15569. Ja meitai pirmais krust-

bērns ir puisītis, tad tā drīz ap-

precēsies; bet ja ir meitene, tad pa-
liks veca meita. [Sal. krusttēvs.]

E. Vēvere, Ļaudona.

15570. Ja pirmais krustbērns ir

puika, tad tas ir krustmātei par

laimi.

P. Zeltiņa, Ikšķile.

15571. Ja meitai pirmais krust-

bērns meitene, tad paliek vec-

meita.

H. Šiliņa, Dobele.

15572. Jo meita kristīs pvrmū

kristameitu, tad byus daudzi svuo-

tu, bet pi veira naizīs dreiži; bet

jo kristīs kristdālu, tad izīs pi

pvrmuo bryuguona.
T. Beča, Preiļi.

15573. Krustmāte, nesdama bēr-

nu uz kristīšanu, nedrīkst runāt,

lai bērns augtu smuks un daijš.

A. Salmans, Balvi.

15574. Bērna krustmāte (kristī-
bu dienā) nedrīkst liet uz celiņa
nekādus netīrumus, jo citādi viņas
krustbērns ir visu mūžu netīrs.

[Sal. kristīšana.]

J. Pamplis, Garoza.

15575. Sieva uz grūtām kājām
nevarot vest bērnu uz baznīcu

kristīt, jo tāds bērns esot nelai-

mīgs un tam esot pulka bēdu jā-
cieš.

A. Bīlenšteina rokraksts. K.

Boivics, 1862. g., Lubāna.

15576. Ja krustmāte ir grūta,
tad bērnam būs liels vēders. [Sal.

kristīšana.]
K. Jansons, Plāņi.

15577. Ja krustmātei ir ziedi,

tad krustāmam bērnam būs sarka-

na padegunīte. Lai tas tā neno-

liktu, tad krustmātei no baznīcas

atbraucot jāapsien sev 'ap kāju
sarkana prievīte, jeb arī bērna pa-

degunīte jānoslauka sava krekla

piešuvi. [Sal. kristīšana.]
K. Jansons, Plāņi.

15578. Nav labi, ja krustmāte

pa mēnešziedu laiku nes bērnu

kristīt, tad tas būšot netīrīgs. Tādā

gadījumā krustmātei aiz zeķēm

jāaizbāž ogles.
A. Vaskis, Tukums.

15579. Krustmātei jāņem krus-

tubās līdz kāda tērauda lieta, lai

bērnam uz sejas nav izsitumu.

K. Jansons, Plāņi.
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15580. Otrā rītā pēc krustībām

krustmātei darbi jādara ļoti izvei-

cīgi un jāpamēģina no katra darba

kaut cik, lai krustbērns būtu dar-

bīgs.
A. Kalniņa, Jaunpiebalga.

15581. Kad krustmāte auklē

bērnu, tas izaug liels un stiprs.

P. Zeltiņa, Rīga.

15582. Krustmātei pādi dīdot

vajaga apvilkt kuplus brunčus, jo
tad pādei būs kupls augums.

V. Bērziņa, Priekule.

15583. Krustmātei pādi dīdot

vajaga skaļi gavilēt, jo tad pādei
būs skaļa balss.

V. Bērziņa, Priekule.

15584. Krustmātei pādi dīdot

vajaga skatīties pabenķī, jo tad

pāde būs kaunīgas dabas.

V. Bērziņa, Priekule.

15585. Krustmātei pādi dīdot

vajaga to augstu mest gaisā, jo
tad pādei būs stalts augums.

V. Bērziņa, Priekule.

15586. Ja ceļā satiek krustmāti,

tad gājums labi izdosies; bet ja

precībās braucot satiek krustmāti,

tad būs nelaimīga laulība.

V. Pilipjonoks. Asūne.

KRUSTS.

15587. Kapa krustu taisīja vī-

riem no oša koka, sievām no pa-

egles. Vīru krusts bija tāds: f,

sievu krusts tāds:

K. Treuers, Sarkanmuiža.

15588. Krustu liek katoļi vairāk

kājgalī, luterāņi vairāk galvas ga-

lā, bet notiek arī otrādi.

S. Novickis, Ilūkste. RKr. 11.

15589. Mirušam krustu liek pie

kājām, lai pastarā dienā augšām-

ceļoties varētu pieķerties.
G. Pols, Baldone.

15590. Agrāk bērinieki likuši uz

krustiem naudu, bet tagad to vairs

nedara. Neesmu arī dabūjis zināt,

kāda iemesla dēļ to darījuši.

J. Ansbergs, Ēvele. Etn.

IV, 173.

15591. Kad krustām noliek dar-

ba rīkus, tad velnam tai brīdī gal-
va sāp.

K. Jansons, Plāņi.

15592. Tā ka velni visvairāk rā-

dās uz krustceļiem, sevišķi pus-

naktīs un pusdienās, tad dievbijīgi

ļaudis liek tādās vietās krustus.

Krustus ceļ visvairāk lauku svētī-

šanai. Viņus uzstāda arī vecāki

kam nav bērnu, jeb kam bērni

mirst.

V. Juoņus, Pustiņa.

15593. Pirmo nakti miroņa

dvēsele guļ krusta galā.
LD 27615—20.

15594. Ja no salmiem jeb skali-

ņiem saliekas krusts istabā, tad

tai mājā kāds mirs.

V. Cepļaks, Eglūna.

15595. Ja zemē nomestas skai-

diņas ir sataisījušās krustā, tad

jātaisās būs uz bērēm.

V. Alke, Jaungulbene.

15596. Ja ko strādājot priekš-
meti nejauši saliekas krustiski,

kāds mirs.

L. Grīnberga, Nereta.
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15597. Kad krustus taisa, vien-

alga, vai smiltis, vai rotaļādamies,
tad māte mirst. [Sal. kaps, kap-

sēta.]
A. Mednis, Garoza.

15598. Ja viens krusts nopūst,
tad otru vairs uz tā kapa neliek,

lai viņā saulē nebūtu div krusti jā-

nes.

L. konv. vārdnīca, 15452.

15599. Kreklu mugurā velkot,

vakarā gultā ejot, krusta zibeni re-

dzot, ļaudis pie krūtīm krustu

met.

K. Jansons, Trikāta.

Krusts sapnī.

15600. Ja sapnī redz baltu krus-

tu, tad būs laime; ja redz melnu

krustu, tad nelaime.
P. S., Preiļi.

KRUSTTĒVS.

15601. Lai bērns augtu labos ti-

kumos, tad jāizmeklē krusttēvs un

krustmāte ar labiem tikumiem.

L. Zvirbule, Jaunlaicene.

15602. Krusttēvam vai krustmā-

tei vajaga tīri nomazgāties un ap-

ģērbt tīras drēbes, tad bērns izau-

got par tīru tikumisku cilvēku.

K. Corbiks, Ezere.

15603. Tādiem krusttēviem, kas

ir krogus brāļi, nevajaga krust-

bērnus dot, jo tad tie būs tādi pat.

A. Bērziņa, Aloja.

15604. Ja puisim pirmais krust-

dēls, tad paliks vecpuisī, bet ja

meitene, tad drīz apprecēsies.

[Sal. krustmāte.]
E. Vēvere, Ļaudona.

15605. Puišam (veirīšam) juo-
krista pvrmuo kristameita, tod

dreiži apsaprecēs, bet meitai (sīvī-

tei) kristdāls, lai izīt pi veira. Jo

meita nūkristīs pvrmū kristameitu,

tad nikod naizls pi veira.

T. Beča, Preiļi.

15606. Krusttēvam ķešā krustu-

bās daudz naudas jāņem līdza, lai

bērns ir bagāts.
K. Jansons, Plāņi.

15607. Krusttēvam savam krusta

bērnam sudraba rublis jādāvina,
ar ko bērnam vēlāk zobiņi jāap-

spaida, lai bērnam stipri zobi iz-

aug.
K. Jansons, Plāņi.

KRUSTU SĀPES.

15608. Kam krusti sap, tam jā-

uzgulstas uz krustceļa, tad pāries.

F. Brīvzemnieks, 1881. VI, 194.

15609. Ja krusti sāp, tad jāiet

uz kapsētu, jādabūj kāds galvas
kauss un jāpaberž ar to slimā vie-

ta. Tad jāiebāž galvas kausā pe-

taks un jānoliek tas atkal turpat

atpakaļ, no kurienes ņemts.

F. Brīvzemnieks, 1881. VI, 194.

KRUSTVEJA DIENA.

15610. Astoņas dienas priekš
Debesbraukšanas dienas ir krust-

vēja diena, kad viņi nesēj, lai vējš
labības nesvaidītu.

A. W. Hupel, Top. Nachrich-

ten 11, 1777, 144.

KRŪKLIS.

15611. Ja ēd kazenāju ogas, tad

pūst zobi.
E. Jēpe, Palsmane.
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—

Krūšu guļa

KRŪMI.

15612. Ja krūmus cert jauna
mēnesi, tad aug atvases.

F. Rozenbacha, Nīgranda.

15613. Ja negrib, lai krūmiem

ataug atvases, tad tās jānocērt ve-

cā mēnesī.

M. Breikša, Līgatne.

15614. Krūmi jacert veca mēne-

sī, tad atvases neaug.

K. Celmiņš, Balvi.

15615. Krvumi nu gruovim juo-
cārt vacā mēnesī, jo tad naaug tik

uotri atvases.

V. Pilipjonoks, Asūne.

15616. Krūmi no grāvjiem jā-
cērt vecā mēnesī, jo tad tie ne-

dzen atvases.

J. Kļaviņš, Jelgava.

15617. Ja negribot, lai krūmiem

ataugot atvases, tad vajagot cirst

jūlijā, vecā mēnesī.

Z. Grīnberga, Sigulda.

KRŪMA MĀTE.

15618. Krūma mate, meža mate,

Gani manas avitiņas;
Kad es iešu tautiņās,
Ik pie krūma ziedu likšu.

LD 29087.

KRŪŠU GUĻA.

15619. Kad bērns dusulē (t. i.,

kad viņam liels kāšus, kad krūtis

cieti), liek nokautas vistas iekšas

siltas uz krūsniņām; glāsta kāju

apakšas un krūsniņas ar sasildī-

tiem vistas taukiem. Tāda dusulē-

šana ceļoties arī no kājām.

Birkvalde, Lielsatiķi.

15620. Krūšu guļā bērnam vaja-

ga dabūt novemties. Lai vemtu,

iedod ar saldu sviestu savārītu me-

du: kad medus verd, pieliek saldu

sviestu. Pie pēdiņām sien grenču-
mus. Kad ~novemj krūtis", tūdaļ

paliek vieglāki. Kad kuslam bērni-

ņam krūtis cieti (krūšu guļa), no-

kauj vistu, pārgriež tāpat neplūktai
vēderu un liek izjemtās iekšas

bērnam uz krūtīm, jo siltākas da-

bon uzlikt, jo labāki. Notin tad ar

prievētu un sasedz, lai silst.

K. Pētersons, Raņķi. Cdre,

Tetelminde.

15621. Krūšu guļai savāra vā-

verenes un dod bērnam iekšā, sal-

dinātas ar brūno sukuru. Arī mē-

ru-puķes tam nolūkam derīgas.
Arī lieli dzer krūšu kaitē vāvereņu

un mēru-puķu tēju, bet bez sukura.

K. Pētersons, Raņķi.

15622. Kad bērnam kāšus, izru-

bina mellmizu rutkam caurumu,

iepilina medu iekšā, uzliek spun-

diņu un bāž sprukstīs, lai verd;

labi izvirušu atdzesē un dod ar ka-

rotīti iekšā. Uzvāra arī pannā skā-

bu kreimu, kamēr paliek brūns un

iztek klārs; klārumu nolej un dod

bērnam iekšā, bet grenčumus (to,
kas paliek pāri) sien pie pēdiņām.
Grenčumu vietā sien arī siltus pel-

nus pie pēdiņām.

K. Pētersons, Raņķi.

15623. Kad bērnam garais kāšus

(krūšu guļa), kausē cūkas speķi,
uzdur un tura uz uguni; pilienus

pie tam izpilina zara caurumam

(kluča skaidā) cauri un dod bēr-

nam iekšā.

K. Pētersons, Raņķi.
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KRŪŠU SĀPES.

15624. Kad ir krūšu sāpes, tad

savāra mellās kadiķa ogas — var

savārīt ar visiem zariem — un dod

iekšā kā tēju.
A. Rozenšteine, Saldus.

15625. Pie krūšu sāpēm savāra

sīpolus ar kreimu, dod iekšā un

sasmērē krūtis, plaukstas un kāju
apakšas.

S. Čunka un Fogelmane, Liel-

satiķi.

15626. Pie krūšu sāpēm saklapē
brūno sukuru un pautu dzeltenu-

mu karstā ūdenī un dod iekšā.

Pirmākā zāle! Liek arī uz krūtīm

meitu villu, vislabāki sviedrainu.

Tāpat savāra skābu kreimu ar brū-

no sukuru un dod iekšā. Savāra

vēl rudzu asnus ūdenī un dod iek-

šā. Ļoti laba zāle!

Ķilevica, Saldus.

15627. Kad krūtis sāp, tad vaja-

ga uzvārīt vienu glāzi priša piena,
ielikt tur vienu olu, izklapēt un

dzert.
M. Ķaupelis, Nīca.

15628. Kad krūšu-sērga, dod

iekšā stipru aveņu tēju ar ķiršu

brandvīnu, pie kājām sien siltus

saplucinātus siena ziedus. Ļoti la-

ba zāle!

A. Rozenšteine, Saldus.

15629. Ja kādam ir slimas krū-

tis, tad tam jādzer tējā savārīti

zaļi cigoriņu laksti bez sukura.

Var ņemt arī zaļas cigoriņu sak-

nes, bet tās nav tik stipras kā

laksti.

H. Skujiņš, Smiltene.

15630. Krūšu sāpēs derot melno

rutku sula.
K. Jansons, Plāņi.

15631. Kad krūtis sāp, tad va-

jaga sarīvēt pus buteles mārrutku,
uzvārīt ūdeni, atdzisināt to un uz-

liet uz mārrutkiem. Vārījums jā-
noliek siltumā, lai stāv kādas pārs
dienas, pēc tam tad vajaga pa glā-
zei dzert.

M. Ķaupelis, Nīca.

15632. Pie slimam krūtīm dzer

pelašķu un kumelīšu tējas.

ie. Ozole, Sērpils.

15633. Ja krūtis sāp, tad muš-

mires jāiebāž pudelē, jāsapūdē un

virsū jāuzlej spirts; daudz neva-

jaga dzert, jo zāles nāvīgas.

A. Bērziņa, Aloja.

KRŪTIS.

15634. Lai meitām lielas krūtis

augtu, tad tām kailām jāliedējas
lietū.

P. Zeltiņa, Ikšķile.

15635. Ja cilvēkam krūts niez,

tad būs kādas bēdas.

J. Skara, Jaunpiebalga.

15636. Kam krūšu bedrīte niez,
tam būs bēdas.

K. Jansons, Pilda.

KUCĒNI.

I. Kucēnu īpašības.

15637. Ja kucēns smird, tad tas

būs labs lopu suns. [Sal. suns.]
K. Jansons, Plāņi.

15638. Ja kucēnu ceļ aiz kakla

un ja viņš asti ierauj kājstarpi,
tad nebūs labs lopu suns; ja tura

stingri, tad būs labs.

P. S., Rauna. R. Svekre, Valka.
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15639. Kucēns, kas griež asti

gredzenā, kad to ceļ aiz čupra (pa-
kauša ādas), esot labs lopu suns

un vilks to nenesot.

J. Jansons, Plāņi.

15640. Kurš kucēns, saņemts pie

pakauša aiz ādas, gaisā ceļot kauc,

to vilks aiznesīs, kurš ne, tas pa-

liks dzīvs.

E. Lacis, Tirza.

15641. Jauni kucēni, kamēr vēl

nav acis, jāliek uz mucas dibena,

kurš nokritīs, tas būs glups; kurš

ne, tas labs ganu suns.

E. Viksne, Vecpiebalga.

15642. Ja kucēni nemierīgi, tad

gaidāms vējš.
P. Jaunzemis, Nīca.

11. Kucēnu rašanas.

15643. Kucēni, kas vilku mēnesī

nākuši, kož aitas.

K. Jansons, Plāņi.

15644. Lapu birstamā laikā nā-

kuši kucēni ir sirdīgi; plauksta-
mā — lēni.

K. Jansons, Plāņi.

111. Kucēnu slīcināšana.

15645. Pirmie kucēni jāslīcina,
tie neizdodas. [Sal. kaķis.]

M. Navenickis, Zasa.

IV. Kucēnu pirkšana.

15646. Par kucēnu jāaizmaksā

ar sāli, tad izaug špetns (nikns)

suns.

J. Jaunsudrabiņš, Nereta.

15647. Ja ņem kādu kucēnu, tad

vajaga dot vienu sauju sāls; tad

suns esot pikts.

K. Lielozols, Nīca.

15648. Pērkot kucēnu, pircējs
dod pārdevējam drusku sāli, tad

kucēns, izaudzis liels, būs labs mā-

jas sargs.
A. Zebuliņš, Vidriži.

15649. Kad jaunu kucēnu paņe-

mot, tad pret to jādod kādas sau-

jas sāls; tad tas esot dusmīgs.
J. Niedre, Džūkste.

15650. Lai no kucēna labs suns

izaugtu, tad tam, kas kucēnu au-

dzējis, jāmaksā ar sāli. Kucēns

trīs reizes ap mājām jāapnes un

pirmo reizi uz ecēšas jāpabaro.

Skolnieku pulciņš, Jēkabpils.

15651. Ja iet uz otrām mājām

pēc kucēna, tad vajagot sāli nest;

tad tas esot nikns. Vai atkal pa-

kaļgājējam vajagot izkapti līdz

nest.

F. Pārups, Zante.

15652. Jaunu kucēnu nesot mā-

jā jāskrien ļoti ātri, tad izaug
krietns suns.

M. Klause, Jaunpiebalga.

V. Kucēnu audzēšana.

15653. Kad audzina mazu ku-

cēnu, tad pirmo reizi nekad neva-

jaga zemē likt istabas vidū, jo tad

suns vienmēr guļ tikai pašā istabas

vidū.
K. Mulenbacha man.

15654. Ja mazu kucēnu atnes

mājā, tad jāieliek pagultē, lai lie-

lumā negulētu istabas vidū.

A. Ratniece, Pabaži.

15655. Kad no otrām mājām nes

mazu kucēnu, tad nevajaga skatī-

ties atpakaļ, jo tad suns negana

lopus.
A. Pelēcis, Jaunpiebalga.



15656. Kad atnes mazu kucēnu,

tad tas jāuzceļ uz ecēšām, jādod
ēst un jākrista vārds, tad izaug
labs ganu suns.

M. Klause, Jaunpiebalga.

15657. Jaunu kucēnu vajaga iz-

bāzt caur riteņa rumbu, tad tas

iet kā rumba, un trīs reiz pārvilkt
pār ecēšu, tad tas iet kā eglis.

A. Salmans, Balvi.

15658. Kucēns jābaro uz ecē-

šām, tad tas būs labs sargs un plē-
sīgs kā ecēšas.

M. Sikle, Nīca.

15659. Audzējamais kucēns sest-

dienas vakarā jāper uz ecēšām, lai

viņš būtu sirdīgs.
K. Jansons, Plāņi.

15660. Kad pārnes jaunu ku-

cēnu, tad nesējam jāperot visi mā-

ju ļaudis, līdz kamēr paliek kāds

dusmīgs; tad kucēns esot ļoti dus-

mīgs.
J. Niedre, Džūkste.

15661. Kad aiznes uz otrām mā-

jām kucēnu, tad vajaga ļaudis iz-

pērt, lai suns ir dusmīgs.

I. Upenieks, Skrunda.

15662. Ja kucēnu grib izaudzi-

nāt par niknu suni, tad tas uz eg-

ļiem (koka ecēšām) jāvizina.

K. Strautiņš, Mēdzūla.

15663. Ja kucēnu uzliek uz ecē-

šas un ar visu kucēnu kādu laiciņu

paecē, tad tas arvienu būs sirdīgs.
J. A. Jansons, Vecpiebalga.

15664. Kucēns jābaro uz ecē-

šām, tad būs labs sargs un plēsīgs
kā ecēšas.

O. Freimane, Jaunrumbas muiža.

15665. Kad atnes mājā jaunu
kucēnu, viņš jāēdina uz ecēšas, tad

tas augs ezīgs kā ecēša.

P. Atspulgs, Rauna.

15666. Kad kucēnu ņem no otra

glabāšanai, pirmo reiz tam ēst jā-
dod uz ecēšām, lai būtu sirdīgs.

E. Bērziņa, Mārsnēni.

15667. Mozu sunīti pēc atnesšo-

nas pvrmū reizi juobaruoj uz ecē-

žas, tod tys byus groznys.

J. Vvlcans, Vārkava.

15668. Kucēnam vārdu dodot, to

trīs reiz ved ap pirti un visu laiku

sauc nodomāto vārdu. Tas jādara
piektdienas vakarā.

K. Jansons, Plāņi.

15669. Ar audzējamu kucēnu

trīs reiz jāskrien ap pirti un katr-

reiz tas atkal trīs reiz jāiebāž pirtī

pa lodziņu, lai izaugtu labs mājas

sargs.
K. Jansons, Plāņi.

15670. Ja nes jaunu kucēnu au-

dzināt, tad jāatnes arī kadiķis līdzi

un jāizper māju ļaudis, lai suns

aug labi dusmīgs.
E. Balode, Nogale.

15671. Mazs kucēns jāizlaiž trīs

reiz caur rata rumbu, lai viņš ir

nikns.
K. Jansons, Pilda.

15672. Kucēns jāuzliek uz dzir-

navu akmina un jāapgriež trīs reiz

apkārt, lai viņš rūktu kā dzirnavu

akmins.
K. Jansons, Plāņi.

KUĢIS.

15673. Ja peles atstāj kuģi, tad

kuģis ies bojā.
M. Iniņberģe, Rīga.

963Kucēni — Kuģis
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15674. Ja uz kuģa, kas iziet jū-
rā, atrodas kāds cilvēks, pēc kā

mājās ļoti žēlojas, tad ar kuģi no-

tiek nelaime.

H. Andersons, Kaugurciems.

15675. Ja žurkas atstāj kuģi

pirms atiešanas, tad kuģis ceļā

bojāsies.
Z. Lāce, Veclaicene.

15676. Ja jaungada laimes lejot
izlejas kuģis, tad nākošā gadā būs

kaut kur tālu jābrauc.
A. Leimane, Mārsnēni.

Kuģis sapnī.

15677. Ja sapnī brauc ar melnu

kuģi, kas grimst, tad braucējam

jāmirst.
P. Š., Rīga.

15678. Kad melns dampšifs atiet

sapnī, tad miršana.

A. Šlesere, Kuršu kapās.

15679. Ja sapnī redz kuģi, tad

dabūs jaunas ātras ziņas.
P. S., Rīga.

KUILIS.

15680. Kuili tauta sauc par puisi
un meistaru.

J. Jansons, Plāņi.

15681. Kad kuili grib iekaitināt,

tad tikai jāteic: „Mīci, kuili, mālu

maizi, mīci, kuili, mālu maizi!" tad

kuilis sāk tūlīt putot un mīca ar

priekškājām zemi.

K. Kalniņš, Udze. (Mulen-
bacha man.)

15682. Ja kuilis pavasarī pie cū-

kas būdams skatās uz sniegu, tad

sivēni rodas balti; ja uz melnu ze-

mi, tad melni; ja tur, kur tik vie-

tām sniegs, tad raibi.

K. Jansons, Plāņi.

15683. Kad veca mēneša ragos

kuili rāmī, tad kuiļam pakaļa ne-

barojas.
K. Jansons, Plāņi.

15684. Kuili vajaga rūnīt vecā

un kaut jaunā laikā, tad būs mīk-

sta gaļa.
H. Šiliņa, Penkule.

15685. Kuilis jarunī veca mēne-

sī, tad gaļai nebūs kuiļa smakas.

J. Apsalons, Sēļpils.

15686. Kuilis jakaun ari veca

mēnesī, lai gaļai nav kuiļa garšas.

K. Jansons, Plāņi.

KUILIS (putns).

15687. Kuilis laizdamies kliedz:

„Kur likt, kur likt?" Ļaudis mēdz

atbildēt: „Purvā uz ciņ, purvā uz

ciņ!"
Rezevskis, Turnava. Aus-

trums, 1894. g.

15688. Kuilis uz lietu brēc.

K. Jansons, Plāņi.

KUKAIŅI.

15689. Visātrāki var kukaiņus
iznīdēt, ja viņu apkarošanu izdara

vecā mēnesī ceturtdienā.

K. Oļļe, Mazsalaca.

15690. Kad līķi ved no mājas
ārā, tad ar to ūdeni, kur līķis maz-

gāts, jāspricē visos kaktos un jā-
saka: ~Līķis papriekšu, mūdži pa-

kaļ!"
G. Pols, Skaistkalne.

15691. Ja no pavasara redz

daudz sīku, mazu kustonīšu, tad

tanī gadā padosies vairāk sīki lopi.
M. Šķipsna, Gulbene.
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15692. Ja uz lauka ēdienu bļodā
lec kukaiņi, tad vidū jāiesprauž
smilga, tad nelec.

A. Aizsils, Lubāna.

15693. Ja, vasaru zālē ēdot, bļo-
dā ielec dažādi kukaiņi iekšā, tad

gaidāms sauss laiks.

A. Āboliņš, Alūksne.

KUKAIŅU DIENA.

15694. Zemkopis ievēro kadu

kukaiņu dienu.

A. Dobners, Mitteilungen fūr

die evang. Geistlichkeit Ruß-

lands, 1858, 151.

15695. Ka kāpostus stāda ku-

kaiņu dienā, tad kukaiņi kāpostus
noēd.

M. Eglīte, Vijciems.

KULE (scrotum).

15696. Kad kule niez, tad vējš
būs.

K. Jansons, Plāņi.

KULE.

15697. Kas ar kuli slaukuos,

tam byus vaigs ar plankumiem.
V. Pilipjonoks, Asūne.

KULS.

15698. Ja kulā ar naglu vai kūju
izdur caurumiņu un tai vietā uz-

min kāju, tad kājas apakšā ieme-

tas niezus.

K. Jansons, Plāņi.

15699. Ja kuls paliek mitrs, tad

būs lietus.

M. Greize, Dole.

15700. Ja cementa plāns kļūst

slapjš, tad drīz būs lietus.

J. Gulbis, Aizkraukle.

KULŠANA.

15701. Kurzemē priekš 300 (trīs

simti) gadiem kūla labību sēklai

mēneša pirmajā ceturksnī.

J. Krūmiņš, B. Zemes pieli-
kums, 1933, 28.

15702. Labību kuļot rija, jāēd
zīdenis.

A. Bundža, Ķieģeļi.

15703. Kad pirmo reiz kuļ la-

bību, tad salauž ozola zarus un

sprauž rijā un pa laukiem.

E- Volters, Jasmuiža, MaTe-

piaJībi, 1890, 74.

15704. Kad sāka labību kult, tad

uz visām durvīm un visos rijas un

piedarba kaktos lika sērmokšļa
krustus, un vienam cāļam, ko

iecēla par rijnieku, apcirpa asti.

Kad pirmo kūlienu izkūla, tad tur-

pat uz klājiena turēja brokastu.

D. L. f. 1888, 28. P. J. Rau-

davietis, Bērzaune.

15705. Rudenī, pirmo reizi rijas
krāsni kurinot, gailis jānes rijā,
jāceļ uz krāsns un jāizsauc tas par

rijnieku, lai tas arvienu ceļ kult.

V. Strautiņš, Zelgauska.

15706. Rudenī, pirmo reizi riju
kurot, jānokaun gailis un rijas
durvis jānotraipa ar gaiļa asinīm,

tad neizies svētība un neizcelsies

ugunsgrēks.
A. L.-Puškaitis.

15707. Labību pirmo reizi sē-

rot, jāuzsprauž uz rijas durvīm un

logiem ozola vai sērmūkša zariņš,
ar krītu jāuzvelk krusts, lai labība

labi kalst un birst un nekāds ļau-
nums nenotiek.

V. Strautiņš, Zelgauska.
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15708. Kad pirmo reizi iet kul-

tu, tad jāaiziet pie piedarba dur-

vīm un jāgaida kādu brīdi, kamēr

rijā svētie gari apbur labību, lai

tīrāki izkultos.

J. Rupjais, Asūne.

15709. Kam kuļot sprigulis no

rokām izkrīt, tas nedabūs brokas-

tis.

E. Laime, Tirza.

15710. Rudenī, pirmo riju no-

kuļot, jāatstāj uz ārdiem kulīte la-

bības, un tai tur jāpaliek, kamēr

kulšana beigta, lai labība labi ras-

tos.

O. Freimane, Jaunrumbas muiža.

15711. Kad kāds saimnieks sāka

rudzus kult, tad kāds burvis daž-

reiz atkūla, tas ir, kūla paegļus;
tad pie burvja pārgāja kaimiņa
rudzi.

P. Š., Umurga.

15712. Kultu labību nedrīkst

pārkult otrreiz, tad lopi ejot postā.

G. Pols, Skaistkalne.

15713. Apkūlību jeb riju dievam

ziedoja šitā: kad viss bija nokults,
tad saimnieks paņēma kūlīti ne-

kultās labības vai sauju linu un

uzlika uz rijas krāsns līdz pudelīti
brandvīna un tad teica: „Tas lai

paliek Dieviņam par apkūlībām!"
J. Bēdulis, Rundāle.

15714. Rudenī, rijā kult beidzot,

ārdos vienu labības kopiņu atstāj
citam gadam.

K. Jansons, Vijciems.

KUMELĪTES (Chamomilla).

15715. Kumeliņu tēju dzer, kad

krūtis cietas. Šāds novārījums der

arī slimām acīm: tur jāsamērcē lu-

patiņa un jāuzliek uz acīm.

J. Ilsters.

15716. Kumelītes ir vislabākās

zāles tējā visām iekšas slimībām.

Ar kumelīšu tēju vajagot acis maz-

gāt, kad tās slimas.

R. Bērziņš, Annenieki.

15717. Kumelītes lietojamas pret
saaukstēšanos un krūšu kaitēm.

Noplūc, saulē sakaltē un uzvāra

kā tēju tikpat stipru. Divas alus

glāzes jāizdzer, jāsasedzas un vien

ar pus stundu siltumā jāguļ.

J. Celmainis. Nīca.

15718. Kumelīšu tēja jādzer, ja
ir apsaldējies.

A. Miglava, Rīga.

15719. Kumelīšu tēja ir derīga
pret ausu sāpēm.

Etn. 1891. g. I, 109, Jaunsesava.

15720. Ja uz balli ejot grib
krietni izdejoties, tad rokas un

mute jānomazgā kumelīšu tējā, jo
kumelītēm esot pievilkšanas spēks.

L. Pogule, Gatarta.

KUMEĻŠ.

15721. Kad vecus rīkus un vilk-

šus uzsviež uz jumta, tad aug labi

un lieli kumeļi.
RKr. 6.

15722. Kad kumeļš piedzimis,
tad viņa otra puse jānorok lielceļ-
malā grāvī, lai kumeļš braucot

augsti galvu tur.

K. Jansons, Plāņi.

15723. Kumeļš no mātes jāat-

šķir jaunā mēnesī, jo tad kumeļš
labāk pārcieš šķiršanos un mātei

ir vairāk piena nākošā gadā.

N. Dārziņa, Ranka.



15724. Tikko piedzimušam ku-

meļam mutē atrodoties gaļas ga-

baliņš, kuru, pēc tam, kad tas iz-

spļauts, izžāvē un lieto kā ārstnie-

cības līdzekli vīvelēm.

K. Corbiks. Turlava.

15725. Piedzimušu kumeļu va-

jaga noberzēt ar dzīvu kurmi, jo
tad tas vienmēr būs brangs.

E. Jēpe, Palsmane.

15726. Ja piedzimst mazs ku-

meliņš, tad jānoper ar pirts slotu,

jo tad nebūs bailīgs.
A. Ratniece, PabažL

15727. Kad kumeļi piedzimst,
tad no nagu apakšas jāizspiež
mīkstā gaļa, jo zirgiem, lieliem iz-

augot, viņa neiziet, un tad nevar

apkalt.
A. Skrūze, Saikava.

15728. Kad kumeļam pirmais
zobs izlūst, tad tas ir jāiesit viņa
silē, lai viņš atkal atnāktu atpakaļ,

ja to kādreiz nozagtu.

K. Jansons, Plāņi.

15729. Kad kumeļš met pirmos
zobus, tad vienu zobu vajagot ie-

dzīt silē, jo tad kumeļu nevarot

neviens nozagt.
G. Pols, Bauska.

15730. Kad kumeļš met pirmos
zobus, tad pirmais zobs jāiedzen
silē. Zagļi tad nevarēs kumeļu no-

zagt.
Alksnis-Zundulis, Naudīte.

15731. Ja kumeļiem atiet sma-

ganes no zobiem nost, tad viņas

vajag saberzt ar vilnas svārku

apakšējo vīli.
M. Macpāne, Alsunga.

15732. Mazam kumeļam mute

jāizkvēpinot ar vilka gaļu, tad tas

nikns uz vilkiem.

J. Jansons, Plāņi.

15733. Kumeļam pirmo reizi aste

jāgriež jaunā mēnesī un pa šķip-

sniņai vien no astes kaula gala, tad

viņam aug kupla aste.

H. Skujiņš, Smiltene.

15734. Jo kumeļam ir garāki vē-

zīši, jo viņš izaugs lielāks.

K. Steinbergs, Skrunda.

15735. Kad kumeļam pirmo rei-

zi ar valgu sit, tad, liels būdams,
tas valgus ēd.

Atbalss k. 1894. P. Lodziņš,

Sērpils.

15736. Lai zyrgs naāstu striča,

tad vajaga jaunpīdzymušam ku-

meļam īcierst ar cysu piciņu.
T. Beča, Preiļi.

15737. Kumeļam pirmo reizi ne-

drīkst sist ar valgu, citādi tas ēd

valgus.
A. Pliens, Meirani.

15738. Kumeļam nedrīkst pirmo
reiz sist ar valgu, jo tad viņš pie-
audzis valgus graužot.

K. Corbiks, Tukums.

15739. Kā viņi [latvieši] baiļo-

jas, kad kumeļam pinekli sagriezti.

K. Šilings, 1832. g., Tirza.

15740. Kumeļam nedrīkst sist ar

striķi, jo tad izaudzis liels viņš
ēdot striķus.

M. Klause, Jaunpiebalga.

KUNGS.

15741. Nežēlīgi kungi, kas ne-

ganti apgājušies ar cilvēkiem, stai-

gājuši pēc miršanas apkārt dažādu

zvēru un kustoņu veidā.

G. Pols, Sece.

967Kumeļš — Kungs
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15742. Ai, Dieviņ, mums, baliņi,
Ellē darba gana būs:

Kungs vārīs trumelīti,

Mums jākur uguntiņa.
LD 31264.

15743. Ai, kundziņi, ai, kundziņi,
Kam mocīji man' baliņu?
Velns to tavu dvēselīti

Sveķu katlā dancinās.

LD 31266.

15744.

Kas tur kliedza, kas tur brēca,
Elles katla dibinā?

Ta kundziņa dvēselīte,
Kas zemniekus vārdzināja.

LD 31306.

KUŅA.

15745. Ja kuce suņu laikā redz

raibu suni, tad tādi būs arī nāka-

mie kucēni.

Z. Lace, Veclaicene.

KUPENAS.

15746. Ja ziemā ļoti lielas ku-

penas sadzītas, tad rudenī būs la-

bības blāķi kā kupenas.
R. Šmits, Birži.

KURCUMI.

15747. Mūsu tēvu tēviem bija

gan arīdzan svētas dienas,
... kā

tie kurcumi, bet tie tos nesvinēja

ar Dieva pielūgšanu .. ~
bet ar

plītēšanu un visādu negantību.

W. Maczewski. Spr. grāmata,
1793, 90.

KURLUMS.

15748. Pakurlam cilvēkam va-

jaga ausīs laist dzīvsudrabu, tad

paliek dzirdīgs.
J. Rubenis, Ērgļi.

KURMIS.

I. Vispārīgi ticējumi.

15749. Ja kurmis pārejot pāri

ceļam vai taciņām, tad viņš no-

mirstot, jo viņš neesot gājis ceļu
taisīt, kad visi citi zvēri un putni

taisījuši ceļu.
K. Ziverts, Stende.

15750. Ja kurmim gadās priekš
saules lēkšanas pār ceļu iet, tad

tas netiek pāri, bet tur nobeidzas.

[Sal. čūska.]

Aronu Matīss, Bērzaune. P.

Lodziņš, Sērpils. Fr. Mūrnieks,

Lejasciems.

15751. Ja kurmis pariet pār ce-

ļu, tad tam ir jānobeidzas.
K. Corbiks, Līvbērze.

15752. Ja kurmis pārskrien par

ceļu, tad viņam jānobeidzas.
A. Korsaks, Ezere.

15753. Kad kurmis izceļ raku-

mu vai tāpat pāriet krustiem ce-

ļam pāri, viņš tūlīt nobeidzas.

V. Bērziņa, Priekule.

15754. Ja no rīta uz ceļa atrod

beigtu kurmi, tad redzētājam labi

neklāsies.

M. Kerzuma, Dzērbene.

15755. No nosista kurmja, kas

paliek virs zemes, izaug akmins.

K. Jansons, Plāņi.

15756. Kurmji aizbēg, ja viņu
bedaklus izbaksta ar gaļas žāvē-

jamo šautru.
r» 5

T)P. Š., Rauna.

15757. Gaļas cepamie iesmi un

žāvējamie šautri jāiesprauž dārzos,

lai tos kurmji neizceļ.

J. Rubenis, Ērgļi.
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15758. Lai kurmis neraktu dār-

zājus, tie jāstāda piektdienā.

M. Ramane, Brunava.

15759. Lai kurmji neizcilātu kā-

postdārzu, tad jājāj uz gaļas žāvē-

jamās šautras ap kāpostu dārzu

un jāskaita: „Tiš, tiš, kurmīt, nā-

burg' dārzā, nenāc manos kāpos-
tos."

K. Skujiņš, Smiltene.

15760. Pa Vastalāju (Vastalāv-

jiem) jāpārnes no meža ačgārni

pīlādzis, no tā jāuztaisa iesmiņš
un uz tā jācep gaļa. Ja vasaru

kurmis izceļ dobes, tad ar šo ies-

miņu jāizbada kurmja rakumi.

R. Straudovskis, Lielplatone.

15761. Uz pīlādžu stibas jāizcep
cūkas gaļa un jāapēd, tad ar šo

stibu jāizbada laukiem apkārt, tad

kurmji neraks.

J. A. Jansons, Olaine.

15762. Ja negrib, lai kāpostu
dārzā vai kur citur tīrumā kurmji

ceļ zemi, tad arot lemeši jāapsmērē

ar cūkas taukiem, vai arī dzīvs vē-

zis jāiebāž kurmja alā. Ja kurmis

rok pļavā, tad tai vietā jāiesprauž
bērza lapu kronis, tad vairs ne-

raks.
Atbalss k. 1892. J. Kriķis, Starti.

15763. Kurmjus var aizdzīt, pie-
liekot vistu mēslus viņu rakumos.

A. Zvejniece, Piebalga.

15764. Ja kurmis cilājot sakņu

dārzu, tad kurmja alā vajagot ie-

bāzt sērmūkša zaru; tad kurmis

aizbēgot.
%

H. Skujiņš, Smiltene.

15765. Lai kurmji dārzājus ne-

raktu, tad zemē jāsprauž pīlādža
zari.

T. Rigerte, Brunava.

15766. Kurmis aizbēgot arī tad,

kad viņa alā iebāžot ar petroleju
aplaistītu koku.

H. Skujiņš, Smiltene.

15767. Ja grib iznīdēt no lauka

kurmjus, tad vajag Lielajā piekt-
dienā mežā nogriezt pīlādžu bozīti;

vienu galu nodrāzt, uzbāzt uz tā

cūkas gaļas gabaliņu, apcepināt,

apiet laukam trīs reiz riņķī un pē-

dīgi iespraust bozīti lauka vidū.

K. Corbiks, Jelgava.

15768. Ja no kādas vietas grib
kurmjus izdzīt, tad vajaga dzīvu

kurmi ar kreiso roku izsviest sev

caur kājstarpi.
K. Jansons, Plāņi.

15769. Ja kurmis puķu dobi

bieži izceļ, tad tās kopēja tiks tai

gadā izprecēta.
L. Berkholce, Vaive.

15770. Kad kurmja ala ieliek

dzīvu vēzi, tad kurmis aizbēg.
P. Š., Rauna.

15771. Ja kur ir daudz kurmju,
tad vajaga vienu saķert, aizbērt

tam sāli aiz ādas vai pakārt pulk-

stentiņu kaklā, un tad palaist at-

kal alā vaļā. Tad tai vietā izzudīs

visi kurmji.

F. Brīvzemnieks, 1881. VI, 197.

15772.. Kad ierauga kurmi, tad

vajag šo kurmi trīs reiz noglaudīt,
tad tam cilvēkam ir laimīga roka.

A. Aizsils, Lubāna.

15773. Ja noķer kurmi, tad tas

jānožņaudz, tad būs laime.

K. Palteris, Nītaure.

15774. Ja nožņaudz kurmi, tad

netirpst rokas.

A. Rozenberga, Vecpiebalga.
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15775. Kas dzīvu kurmi ar roku

spiež, tam rokas netirpst.
K. Jansons, Plāņi.

15776. Ja ļauj deviņiem kur-

mjiem rokā nobeigties, tad ar to

roku varēs izārstēt katru slim-

nieku.

L. Rone, Ikšķile.

15777. Vajaga kurmi paņemt

rokā un nomirdināt, tad tā roka

būs derīga visādu slimību dziedē-

šanai. Vajaga tik sabraucīt sāpi.
J. Banazis, Nīca.

15778. Ja kurmim Jauj nomirt

rokās, tad pāriet reimatisms.

J. A. Jansons, Olaine.

15779. Kas dzīvu kurmi ar ro-

ku spiež, tam zirgi labi izdodas:

spīd kā kurmji.
K. Jansons, Plāņi.

15780. Ja ar kreiso roku no-

žņaudz deviņus kurmjus, tad zirgi
labi barojas.

A. Oše, Lubāna.

15781. Dzīvs kurmis jānospiež
ar rokām un ar to jānoglauda

zirgs. No glaudīšanas zirga spalva

paliek gluda un spīdīga.
E. Puķe, Ainaži.

15782. Zirga vīram ar cimdai-

nu roku kurmis jāspiež, lai tam

zirgi spīd kā kurmji.
K. Jansons, Plāņi.

15783. Kurmis jānožņaudz un

ar to vajag noglāstīt zirgu, tad

zirgs būs brangs un spīdēs kā kur-

mis.

Z. Akmentiņa, Lubāna.

15784. Kurmi noķepot, vajag

ļaut tam nomirt uz rokas, jo tad

izdosies labi un brangi zirgi.
J. A. Jansons, Piņķi.

15785. Ja atrod kurmi, tad ar to

glauda zirgu, lai viņam būtu mīk-

sta spalva.
L. Bēķe, Madona.

15786. Kad deviņus kurmjus ar

roku nožņaudz, tad zirgs stāv

brangs un spīdīgs.
V. Spandegs, Pociems.

15787. Kad saimnieks, vasarā

zemi arot, uziet kurmi, tad viņš to

lūko noķert, iegriezt tam kādā vie-

tā un ar kurmja asinīm aptraipīt
sev rokas. Tad viņš varot, tikai ar

rokām glaudīdams, izārstēt dažā-

das zirgu slimības.

K. Priknis, Asūne.

15788. Ar kurmja asinīm saim-

niecei vajagot apsmērēt roku, tad

lopi labi izdodoties.

J. Skara, Jaunpiebalga.

15789. Pavasarī vajagot nosist

kurmi un ar tā asinīm pirkstus ap-

smērēt, tad ar pirkstiem varot kat-

ram lopam vīveles izspaidīt.
K. Skujiņš, Smiltene.

15790. Lai būtu labi lopi, tad

vajag noķert kurmi. Noķertais kur-

mis ar kreisās rokas diviem pirk-
stiem, mazo un lielo, jāpāržņaudz.
Tad ar šo roku jānoslauka jaunie

augošie lopi.
Skolnieku pulciņš, Jēkabpils.

15791. Saimniekam jānožņaudz

kurmis, un ar to roku, ar kuru

kurmis žņaugts, jāpaglauž govis,
tad tās būs brangas, ka spīd vien.

P. Broks, Varakļāni.

15792. Lai govis būtu labas, tad

saimniekam jānožņaudzot kurmis

un ar to roku, ar kūpu nožņaugts

kurmis, jāpaglaudot lopi, tad tie

būšot tukli, ka spīdēšot vien.

P. Broks, Varakļāni.
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15793. Kas ar vienu roku no-

ķer trīs kurmjus, t. i. uz delnas

augšpēdus tura kurmjus, kamēr

tie nobeidzas, tas ar to roku var

govīm visas vainas izdziedināt, go-
vis apglaudot.

K. Jansons, Latgale.

15794. Ja kakls sāp, tad tas jā-
berzē ar kreisā rokā nomērdētu

kurmi.
A. Bērziņa, Aloja.

15795. Ja kreisā rokā paturot
kurmi, kamēr viņš nosprāgst, tad

ar to roku varot dziedēt veļa

kaulu.

F. Heidene, Talsi.

15796. Ja ar vienu roku no-

žņaudz deviņus kurmjus, tad ar to

roku var visas vainas dziedināt.

E. Laime, Tirza.

15797. Kas noķep un nožņaudz

trejdeviņus kurmjus, tas spēj visas

sāpes atņemt kā ar roku.

V. Amoliņa, Vecpiebalga.

15798. Ja ar kailu roku no-

žņaudz kurmi, tad ar to roku var

dziedēt visādas kaites.

F. Brīvzemnieks, 1881. VI, 193

15799. Ja noķer kurmi, tad to

vajaga nožņaugt ar diviem pirk-
stiem, jo tad, ar tiem pirkstiem

pieskaroties pie kāda slima cilvē-

ka, slimais paliek vesels.

A. Salmāns, Balvi.

15800. Jānoķer kurmis un jātur
kreisā rokā, kamēr nomirst, tad

jāsadedzina un jāsaberž pulverī,

kurš derīgs maziem bērniem pret

klemmi un krītamo kaiti; lopiem
tas der pret asins kaiti.

V. Strautiņš, Taurupe un Zelgauska.

15801. Ar kurmja deguna asi-

nīm dziedina krītamo vainu. [Sal.
krītamā vaina.]

K. Jansons, Plāņi.

15802. Kad priekš dzeguzes at-

nākšanas nosit kurmi, tad tā asi-

nis derīgas krītamās kaites ārstē-

šanai.

J. Steglavs, Jelgava.

15803. Kas dzīvu kurmi 3 reiz

delnās apvāļā, tas var vīvuļus iz-

riebt.

K. Jansons, Pilda.

15804. Pēc kādas Latgales dzies-

mas (42121) kurmji ceļot miglu.
LD 42121.

15805. Ja ķēķa priekšu saceļ

kurmji, tad vienam no tās mājas

jāmirst.
J. Upmalis, Ļaudona.

15806. Kad kurmji dzen bedek-

ļus no mājas uz lauku pusi, tai

mājā kāds mirs.

K. Kalniņa, Katvari.

15807. Ja kurmis rok pagalmu,
tad gaidāma kāda nelaime, dažreiz

pat nāve.

M. Igaune, Galgauska.

15808. Ja kurmji pie mājas pa-

matiem sadzen rakumus, tad kā-

dam tās mājas cilvēkam esot jā-
mirst.

J. Jirgensons, Carnikava.

15809. Ja kurmis rok pie mājas

sliekšņa, tad drīzumā līķis būs jā-

nes pāri.
V. Alke, Jaungulbene.

15810. Ja kurmis rokas mājās,
tad kāds tur drīz mirs vai kāds īss

ceļš no mājām; ja rok apakš

sliekšņa, tad tas zīmējas uz visiem

mājas iemītniekiem.
A. Cirsis, Kalupe.
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15811. Ja kurmis dzen alas uz

celiņa vai arī istabā, tad tais mā-

jās kāds mirs, vai no tām mājām
kāds aizies.

J. Pamplis, Garoza.

15812. Ja kurmis pie mājas

sliekšņa ceļ bedaklu, tad tur kā-

dam jāmirst.
P. Š., Rauna.

15813. Ja kurmis istaba ceļ ze-

mes, tad kādam jāmirst.

J. Vilnītis, Jumurda.

15814. Ja kādās mājās kurmji
izrok celiņus, tad tur kāds mirs,

jo kurmis ceļ kādu no mājām ārā.

A. Šķērē, Skaistkalne.

15815. Ja kurmis pie mājas pak-
ša ceļ, ta no tās mājas kāds izies

vai mirs.

K. Jansons, Plāņi.

15816. Kad kurmis ceļ pie ista-

bas vai klēts, tad vai nu saimnieks

mirst, vai iet no mājām ārā.

R. Bērziņš, Džūkste.

15817. Ja kurmis izceļ rakumu

pie mājas pakša, mājās kāds mirs.

V. Bērziņa, Priekule.

15818. Ja kurmji ceļ gar pama-

tu, tad vajaga paņemt nabaga nūju
un saberzēt kurmju cēlumu ar nū-

ju; tad kurmji vairs neceļ.
J. Banazis, Nīca.

15819. Ja kurmis dzen smiltis

istabā, tad tanī istabā kādam jā-
mirst.

A. Dragone, Palsmane.

15820. Kad kurmis ceļ cēlumus

priekš nama durvīm, tad tajās mā-

jās jeb tuvos rados kāds mirs.

J. Ķikuts, Nīca.

15821. Kad kurmis rokas pie
durvīm, tad tanī mājā vienam jā-
mirst.

M. Ķikuts, Nīca.

15822. Ja ap maju daudz rok

kurmis — sagaidāma nelaime.

A. Jugane, Beļava.

15823. Ja kurmis pie mājas rok,

tad kāds mirs jeb apprecēsies.
M. Vilciņa, Pope.

15824. Ja kurmis palodā rok,

kādam no mājniekiem jāmirst.

V. Hāzena, Nītaure.

15825. Kad kurmis rok dzīvok-

ļa priekšā, tad ir vai nu jāmirst,

jeb no tā dzīvokļa jāiziet.
L. Strute, Šķibe.

15826. Ja kurmis ceļ pie istabas,

tad tā ir zīme, ka saimniekam no

šīm mājām jāiet projām.

V. Līce, Līgatne.

15827. Kad kurmis rokot pavi-

ļas jeb slieksni, tad kādam no tās

mājas jāaiziet uz atpakaļ nenāk-

šanu.

A. Gulbe, Burtnieki.

15828. Ja kurmis dzen smiltis

pie mājas durvīm, tād kādam no

šīs mājas būs jāaiziet.

A. Dragone, Palsmane.

15829. Ja kurmis ceļ istabas

padurvē, tad kādam no tās mājas

jāiziet.
K. Jansons, Plāņi.

15830. Ja kurmji ap māju rok,

tad saimniekam būs no mājas jā-
iziet.

J. Vilnītis, Jumurda.
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15831. Ja kurmji daudz izdzen,

tad tam iedzīvotājam drīzi jāiziet
no mājas.

A. Bulēne, Rīga.

15832. Kad kurmis uzaris šķēr-
sām pār staigājamo ceļu, nākamo

gadu būs no šīs vietas jāaiziet.

V. Oinaskova, Ungurpils.

15833. Kad kurmji sāk celt ra-

kumus pie durvīm jeb uz mājas

celiņiem, tad no tās mājas būs

saimniekam jāiziet.
P. Zeltiņa, Ikšķile.

15834. Ja kurmji maja rok, tad

tie izrok saimnieku no mājām.

E. Laime, Tirza.

15835. Kad kurmis ceļ istaba,

tad saimnieku izdzen no mājām.

R. Bērziņš, Džūkste.

15836. Jo kurms zemi ruk, tad

nabvus loba raža.

M. Apeļs, Stoļerova.

15837. Jo kurmoļs zemi rūk, na-

bvus loba raža.
Jaunais Vords, 1932. V.

15838. Ja kurmis pavasarī rok

zemi, tad būs vāja labības raža.

J. Zvaigzne, Rēzekne.

11. Kurmis zilē laiku.

15839. Ja pavasarī kurmis dār-

zā saceļ daudz rakumus, tad tas

norāda, ka būs sausa vasara.

K. Corbiks, Lielsesava.

15840. Ja redz, ka kurmis izrok

virs zemes kupačas, tad nākošā

dienā būs mīkstāks laiks.

K. Corbiks, Lielauce.

15841. Kad kūrmi ceļ zemi, tad

byus solts laiks.
O. Rubvns, Vārkava.

15842. Kad kurmis ziema ceļ ze-

mes, tad drīz sniegs laidīsies.

J. Vilnītis, Jumurda.

15843. Ja kurmji ceļ vēlā rudenī

rakumus pļavās un dārzos, tad gai-
dāms vēls pavasaris.

L. Reiteris, Lubāna. Latvis,

1929. VII, 26.

15844. Ja rudenī tīrumos kurmji

ceļ rakumus, tad būs auksta ziema

un vēls pavasaris.
A. Podniece, Ogre.

15845. Ja kurmis ceļmala dzen

smiltis, tad gaidāms lietus.

V. Poriete, Palsmane.

15846. Ja kurmji savus rakumus

ceļ augstāki nekā parasts, tad būs

lietus.
M. Greize, Dole.

15847. Ja rudenī vēlu kurmji ceļ
rakumus, tad būs vēls pavasaris.

V. Poriete, Palsmane.

15848. Kad ziema kurmis ceļ
zemi, tad gaidāms atkusnis.

J. Skara, Jaunpiebalga. J. Ķi-

kuts, Nīca.

15849. Kurmis, rudenī daudz

vietās zemi uzceldams, norāda, ka

nebūs cieta ziema. [Sal. sliekas.]

Latv. Av. 1858, 75.

15850. Ja kurmji ziema izcila

zemi, tad sagaidāms silts laiks.

A. Brāķa, Meirani.

15851. Ja kurmji pusdienas lai-

kā ļoti rokas, gaidāms lietus.

L. Seržante, Aloja.

15852. Ja kurmis ceļmala dzen

smiltis, tad gaidāms lietus.

A. Dragone, Palsmane.
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15853. Ja kurmji ziema zemi

rok, tad tas uz atkusni.

N. Dārziņa, Ranka.

15854. Ja kurmis ir izcēlis zemi,

tad gaidāms lietus.

N. Stepanovs, Nīca.

15855. Ļoti daudz kurmju cē-

lumi rāda bargu ziemu.
.

P. Jaunzemis, Nīca.

15856. Kad kurmis stipri ceļ,
tad gaidāms lietus.

K. Zvirgzdiņa, Trikāta.

15857. Ja ziemu kurmis izdzen

zemes uz sniega, tad gaidāms
mīksts laiks.

J. Avotiņš, Vestiena.

15858. Kad kurmis rok, tad lie-

tus bus.

A. Vilciņš, Līgatne.

15859. Ja kurmis ziema rok, tad

mīksts laiks būs.

A. Vilciņš, Līgatne.

15860. Ja kurmis pavasarī agri
rok, būs agrs un silts pavasaris.

A. Aizsils, Lubāna.

15861. Ja kurmis ziema rok, bus

īsa ziema.

A. Aizsils, Lubāna.

15862. Kad kurmis ziemā rok,

sagaidāms mīksts laiks (atkus-

nis).
M. Rullē, Lubāna.

15863. Kad kurmji daudz be-

deklu piedzen, tad būs atkušņaina
ziema.

H. Skujiņš, Palsmane.

15864. Ja kurmis rok pēc sau-

les, tad slikts laiks gaidāms.
A. Bērziņa, Aloja.

15865. Kad kurmis arumus ceļ,
tad drīz būs lietus.

E. Vīksne, Vecpiebalga.

KURPES.

I. Dažādi ticējumi.

15866. Ja nopērk jaunas kur-

pes, tad tūlīt vajaga ievalkāt, citā-

di velns tās ievalkājot.

K. Corbiks, Jelgava.

15867. Ja kādam kurpēm pa-

pēži šķobās, tad tas ir slikts cil-

vēks.
A. Miglava, Ikšķile.

15868. Kurpes vispirms jāauj
kreisā kājā, tad klāsies labi.

V. Pilipjonoks, Asūne.

15869. Ja staigājot kurpe čīkst,

tad par to vēl nav samaksāts.

M. Ķimene, Mazsalaca.

15870. Ja kurpniekam nav sa-

maksāts, tad kurpes čīkst.

A. Auziņa, Jaunrauna.

15871. Ja grib lai kāds cilvēks

aizietu, tad vajaga tam dāvināt

kurpes jeb naudu kurpēm; tad

viņš aizies.

P. Zeltiņa, Rīga.

15872. Kurpes nedrīkst dāvināt

ne brūtei ne brūtgānam, tad saņē-

mējs aizbēg.
A. Rozentale, Jaunauce.

15873. Ja brūtgāns pērk brūtei

kurpes, tad viņš neapprecēsies.

L. Neimane, Salaspils.

15874. Ja kurpei šņore atraiso-

ties, tad kāds aprunājot.
K. Skujiņš, Smiltene.



15875. Ja kurpes šņore attaisās,

tad saka, ka kāds daudzina: ja la-

bās kājas šņore atraisās, tad runā

labu, ja kreisās, tad — sliktu.

J. Ezeriņš, Vecpiebalga.

15876. Kad kurpju auklas atirst,

tad kāds soda.

L Upenieks, Skrunda.

15877. Ja, ejot pa durvīm, kurpe
nokrīt, tad dzird pazīstamu vīrieti

mirušu.

A. Bērziņa, Aloja.

15878. Kurpes nevajagot uz gal-
da likt, vai citur uz augstākas vie-

tas, jo tad esot strīdi sagaidāmi.

R. Vinkmane, Jaunpiebalga.

11. Kurpes ar zeķēm.

15879. Jaunas kurpes nedrīkst

pirmo reiz aut kailās kājās, jo kur-

pes tad ātri plīstot.
A. Dragone, Palsmane.

15880. Jaunas kurpes pirmo reiz

jāaun ar zeķi, citādi spiež.
V. Spandegs, Pociems.

111. Kurpes sapnī.

15881. Kad pa sapņiem uzvelk

jaunas kurpes, tad būs jāaizceļo.
V. Spandegs, Pociems.

15882. Ja pa sapņiem dabun

dāvāt kurpes, būs jauna vieta.

L. Ozole, Rīga.

15883. Ja sapņos redz sev jau-

nas kurpes, tad noplucinās kājas.
A. Bīlenšteina rokraksts.

KURVIS.

15884. Ja kāds uzliek iedams,

tāpat pa jokam, kurvīti uz galvas,
tad viņš dabūs galvā vātis. [Sal.

siets.]
L. Ozole, Sērpils.

KUSTOŅU DIENA.

15885. Kustoņu dienas ir Vast-

lāvs, Ģertrūde un Benedikts. Ne-

drīkstot kokus cirst un mājā vest,

jo tad mājā nākot čūskas.

H. Skujiņš, Smiltene.

15886. Kustoņu diena ir Ģertrū-
des un Bindus diena.

K. Ulmanis, 1872. g.

15887. Liela kustoņu diena ir

Bindus un mazā Ģēdurtas diena.

E. Zommere, Rauna.

15888. Plāņu pagastā pēc vecām

parašām vēl tagad saimnieces cītīgi
vēro Ģertrūdes jeb kustoņu dienu,

un līdz tai ar slotu rūpīgi noslauka

kūts griestus un sienas, kur same-

tušies zirnekļu tīkli un citi netīru-

mi. Ja to līdz minētai dienai neiz-

darot, tad vasarā no mušām ne-

varot glābties.
Latvis, 1929., 16. martā

15889. Kustoņu dienā, Ģertrūdē,

slauka no griestiem zirnekļu tīk-

lus, lai vasarā nebūtu istabā mūsu.

H. Skujiņš, Aumeisteri.

15890. Kustoņu dienā (Ģertrūdē)

vajag kūtīs no griestiem noslaucīt

mušas un iznīcināt, lai vasarā vi-

ņas kūtī tik daudz neierastos.

K. Zvirgzdiņa, Trikāta.

15891. Kustoņu dienā (17. mar-

tā) jāizslauka mājās ēkām griesti,
mēsli jāsaber papīrā un jāuzliek

uz krustcelēm, tad vasarā nebūs

mušu.

V. Alke, Jaungulbene.

15892. Bindus jeb lielā kustoņu
dienā jāņem slota, visām ēkām jā-
noslauka griesti un sienas, tie gru-

ži visi jāsagrābj, jāaiznes pie mā-

jas robežas un līdz ar visu slotu

975Kurpes — Kustoņu diena
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jāpārsviež nāburga daļā. Uz māju
nākot, nevajaga atpakaļ skatīties.

Ja visu tā izdara, tad tai mājā va-

sarā nav mūsu.

E. Zommere.

15893. 29. martā esot tā sauktā

kustoņu diena, tad lāči griežoties
uz otriem sāniem. Tanī dienā ne-

drīkstot galvu sukāt — augot kus-

toņi.
J. Nīders, Alūksne.

15894. Ja kustoņu dienā (29.
martā) šujot, tad vasarā čūskas

redzot.
J. Nīders, Alūksne.

15895. Kustoņu diena bijusi ses-

tā un septītā augustā.

M. Navenickis, Zasa.

15896. Benedikta diena ir kus-

toņu diena, kad visi kustoņi uz-

mostas no ziemas miega.
Z. Lancmanis, Lejasciems.

15897. Benediktā lācis vien ne-

uzceļas, bet apgriežas uz otriem

sāniem.

Z. Lancmanis, Lejasciems.

15898. Kad kustoņu dienā mal-

ku ved mājā, tad čūskas mājā
nāk.

Z. Prauliņš, Aumeisteri.

15899. Kustoņu dienā (25. mar-

tā) nedrīkst nekādus dzīvniekus

mājā vest, citādi vasarā čūskas

mājā nākot.
H. Zeltkalns, Lubāna.

15900. Kustoņu dienās nedrīkst

ne sienu, ne malku vest mājā, jo
tad vasarā čūskas vazāšoties pa

māju. Ja citādi nevar iztikt, tad

viens klēpis siena vai malkas jā-
sviež atpakaļ uz meža pusi.

E. Zommere, Rauna.

15901. Kustoņu diena kokus ne-

drīkst mājā nest, tad čūskas nāk.

E. Skarnele, Kalncempji.

15902. Kur kustoņu dienā sietu

kustina, tur tai gadā ir daudz

mušu.

Z. Lancmanis, Lejasciems.

15903. Tanīs nedēļas dienās, kad

bijušas kustoņu dienas, nevajaga
neko ne sēt, ne stādīt, jo tad ku-

kaiņi noēd visus asnus.

E. Zommere, Rauna.

15904. Kustoņu dienā nevajagot
kāpostus stādīt, tad spradži no-

ēdot.

A. Krūmiņa, Valka.

15905. Kustoņu dienā nevajagot

govis laist pirmo reizi ārā, jo tad

ļoti bizojot.
A. Krūmiņa, Valka.

15906. Katra pirmdiena un ce-

turtdiena ir kustoņu dienas.

H. Skujiņš, Aumeisteri.

15907. Kustoņu dienas esot otar-

dienas un piektdienas.

H. Skujiņš, Smiltene.

15908. Kustoņu dienās nestāda

kartupeļus, jo ta viņi paliek cir-

muļaini.
H. Skujiņš, Smiltene.

15909. Kustoņu dienas nedrīk-

stot art.

H. Skujiņš, Smiltene.

15910. Kustoņu dienās, Ģēdurtā
un Bindā, nedrīkst velēties, jo tad

visu gadu utis ēd nost.

E. Zommere, Rauna.

15911. Kustoņu dienā varot da-

būt kustoņu vainu. Visas rokas pa-

liekot jēlas.
H. Skujiņš, Aumeisteri.
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KUTĒŠANA.

15912. Lai nekutētu, vajagot aiz

azautes laist dzīvu šķirgāli.

K. Skujiņš, Smiltene.

15913. Puiši, kuriem kut, ir mei-

tīgi; meitas, kurām kut, ir kāras

uz puišiem.
P. š., Rauna.

15914. Kas kutīgs, tas meitīgs.

K. Jansons, Plāņi.

15915. Ja meitai zem ribām kut,

tad tā puišus mīlē.

M. Zaube, Rīga.

15916. Cilvēks, kam kut, ir ie-

mīlējies.
L. Rone, Ikšķile.

15917. Ja meitām kut kājas, pa-

duses vai kakls, tad tās mīl pui-
šus. Ja puišiem kut, tad tie mīl

meitas.

J. Atteka, Nīca.

KUJENIEKI.

15918. Kujenieki kazas jāiejūdz
ecēšas.

K. Jansons, Plāņi.

KŪKAS.

15919. Ja sapnī kūkas ēd, tad

iemīlējās.
M. Zaube, Rīga.

KŪĶU DIENA.

15920. Senāk kūķus vārījuši ēkā

un maisot nedrīkstējuši smēķēt, jo
tiklīdz smēķējuši, tad apsprāgu-

šas visas cūkas. Priekš kūķu ēša-

nas vispirms visa saime apgājusi

ap istabu, papriekšu gājis saim-

nieks, tad saimniece v. t. t. ledami

visi urkšķējuši kā cūkas. Šādas ie-

ražas ieturētas vēl nesen, tās arī

redzējusi mana mātes māte.

O. Darbiņš, Birži.

15921. Kūķu diena ir Ziemas-

svētku sestdiena. Tai vakarā jāvā-
ra grūdenis ar cūkas ausi.

Mucukalns, Stende un Bērzaune.

15922. Kuķu vakara vara zīdeni

ar gaļu.
J. Rubenis, Ērgļi.

15923. Ziemassvētku vakaru lu-

bānieši sauc kūča vakaru, kad vā-

rījuši zīdeni, kā vecas mātes vēl

tagad dara.

Z. Lancmanis, Lubāna.

15924. Ziemassvētku sestdienas

vakars Cesvainē tiek nosaukts par

kūķu vakaru un tad tur vārot cū-

kas galvas pusi ar ausi.
K. Bika, Gaujiena.

15925. Koču vakarā krusti jā-
velk uz durvīm, tad burvji netie-

kot visu gadu istabā.

E. Līdeka, Lubāna.

15926. Kūķu vakarā lika uz vi-

siem logiem un durvīm sērmokšļu
krustus. Uz nama durvīm vēl vilka

ar krītu trīs krustus, lai lietuvēns

mājai ietu garām.

P. J. Raudavietis. Bērzaune.

D. L. f. 1888, 28.

15927. Ja pirmā Ziemassvētku

dienā, sauktā par kūķu dienu, su-

kā galvu, tad būs daudz utu.

B. Puksts, Eglūna.

15928. Kūķu vakarā sagriež mai-

zi un gaļu mazos gabaliņos un liek

sunim priekšā. Ja nu suns ēd maizi

papriekšu, tad nākamā gadā mai-

ze būs dārga; ja gaļu ēd papriekšu,
tad gaļa būs dārga.

J. Rubenis, Ērgļi.

15929. Kam kūķu dienas vaka-

rā, skatoties no āra caur logu, nav

galvas, tam būs drīz jāmirst. [Sal.

Jaunsgads.]
J. Lazdāns, Kalupe.
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15930. Kūķu diena ir Ziemas-

svētku sestdiena, ar ko izbeidzas

advents. Agrāk tai dienā visu dienu

neēduši līdz pat vakariņām. Pirmo

reiz ēduši vakariņas un iesākuši ar

kaļadu ēšanu. Kaļada ir ļoti plāna
kviešu miltu maizīte, kurā ir ie-

spiesti krustiņi un burti. Šī maizīte

tiek baznīcā nosvētīta. Gaļu un pie-
nu kūķu dienā vēl nedrīkst ēst.

Agrāk likuši šinī vakarā zem galda
auzas kādā traukā, un tās vēlāk

atdevuši zirgiem un govīm. Kūķu

dienā, starp ēdieniem vajadzējis
būt kam saldam, visvairāk vārījuši

ķīseli.
B. Eriņa, Latgale.

15931. Kūķu vakars iesākas, kad

jau paliek tumšs un pie debesīm

iedegas vakara zvaigzne. Tad sa-

pulcējas visi saimes locekļi un

saimnieks noskaita lūgšanas. Tad

viņš izdala visiem saimes locek-

ļiem baznīckunga atstāto ~kaļadu",

dievmaizi, kas ēdama kūķu vaka-

rā. Pēc tam var sākties kūķu ēša-

na. Kūķi ir sausi novārīti kviešu

graudi, sajaukti ar medu vai saldu

ūdeni. Ēst gaļu vai pienu šinī va-

karā būtu liels grēks. Neviens joks,
neviena jautra piezīme neatskan

visā kūķu vakarā, jo tas ir Latga-
les sētās svinīgākais visā gadā. Pēc

mielasta mājas māte ienes istabā

sienu, noliek to uz galda un pār-

sedz ar baltu palagu, lai naktī būtu

kur Pestītājam piedzimt. Tad visi

dzimtas locekļi pēc izvelk no gald-
auta apakšas pa zāles stiebriņam.
Kam gadās visgarākais stiebriņš,
tas dzīvos visilgāk; bet kas izvelk

īsāko stiebriņu, tas mirs agrāk par
citiem.

Rīts, 1934, 23. dcc.

15932. Kūču dīnas vakarā vaja-
ga pīlikt uz galda sīna, apsegt tū

ar goldautu, salikt* viersā vakare-

ņis, kad paād tod vajaga nu gold-
auta apakšas vilkt sīnu, kurš iz-

valk garu, tys dzeivuos ilgi, bet

kurs cisu, tys dreizi numiers.

A. Garijone, Domopole.

15933. Kūču dīnas vokorā, pēc

vakareņom vajaga izīt uorā un

svīst nu kuojas tupeli. Uz kuru pu-

si tei nūkriss ar papīdi, nu tuos pu-

ses dabuosi sīvu, a juo meitas

svīž, tod nu tuos puses dabuos

veiru.

A. Garijone, Domopole.

15934. Kūču dīnas vokorā na-

pracātim vajaga aizīt uz skaidīni

un pajemt molkas klēpi, atnest uz

ustobu un saskaitīt pagales, jo izit

pa puoram, tod tymā godā precie-
sīs, bet ja nā, tod nasaprecies.

A. Garijone, Domopole.

15935. Kūķu naktī pulksten div-

padsmitos iznes un izber uz krust-

ceļiem istabā saslaucītos netīru-

mus, bet meita pati nostājas uz

tiem virsū un klausās, kurā pusē

ries suns. Ja suns ieriesies trīs rei-

zes austrumos, tad jauniķis jeb
vīrs ieradīsies no austrumu puses;

bet ja dienvidos, tad no dienvidiem

v. t. t. To pašu var darīt arī jaun-

gada naktī.

J. Valainis, Cecersku sādža.

15936. Kyuču dīnas vokorā va-

jag izslaucīt ustubu un uz izslaucī-

tim māslim klausītīs. Kur dzierd

suņu rīšonu, tur byus kuozas, kur

kači ņaud — kristības, kur dau-

zuos — bēres.

T. Beča, Preiļi.

15937. Kūķu vakarā meitām jā-
izslauka istaba un jānostājas uz iz-

mēztiem mēsliem un jāklausās, uz

kuru pusi suņi rej, jo uz to pusi
šās aizvedīs tautās. (lesūtītājs, A.
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Zeibe, nepareizi piezīmē, ka kūķu
vakars esot veca gada pēdējais
vakars.)

K. Graudiņš.

15938. Kurā mājā kūķu vakarā

stipri suņi rej, tur nākošā gadā
būs kāzas.

St. Kokins, Eglūna.

15939. Lai uzzinātu savu dzīves

biedri, tad koču naktī, kad iet gu-

lēt, jāpieliekot pie gultas mutes

bļoda ar ūdeni un dvielis ar zie-

pēm, tad pusnaktī sapnī redzot to

mazgājamies ūdenī.

E. Aizpurve. Lubāna.

15940. Ja grib, lai vasarā zirgi

nešķiras, tad kūķu vakarā visas

zirgu lietas jāsaliek rijā vienā

vietā.

J. Punka, Bērzaune.

15941. Kūķu vakarā izvelētās

drēbes nav jāatstāj žūšanai izžau-

tas: ja Kūķa zirgi tās apbubina,
tad lini neaug.

J. Rubenis, Ērgļi.

15942. Kad kuķu nakts skaidra,

tad rodas mudri lopiņi.
J. Punka, Bērzaune.

15943. Ja gribēja, lai par vasaru

vistas vienkopu dētu, tad kūķu va-

karā dzirnavu acī bija jāieber vi-

sāda labība: auzas, rudzi, grūdeņa

putraimi, kaņepes v. t. pr. Svētku

rītā tā bija no acs jāizgrābj un

vienkopu jāizber un še visas vistas

uzreiz jālaiž klāt. Tad saimniecei

bija jāņem valgs un jāapstiepj
vistām apkārt.

P. J. Raudavietis, Bērzaune.

D. L. f. 1888, 28.

15944. Kūķu dienas vakarā jā-

taisa Sērmūkšu koka krustiņi un

tie jāiedur uz apcirkņu kokiem un

ar krītu jāuzvelk krusti uz visām

mājas durvīm, tāpat arī zirgu stallī

uz redeļu kokiem. Tas viss jādara,
lai ļauni gari nestaigātu un mājās
rastos Dieva svētība.

V. Strautiņš, Zelgauska.

15945. Ja Ziemassvētku sestdie-

nā ved mājā žagarus, tad vasarā

čūskas nāks mājā.
L. Reiteris, Lubāna.

15946. Kuķu vakara javara kū-

ķi jeb zīdenis ar cūkas pusgalvi.
A. Bīlenšteina rokraksts, Lubāna.

15947. Koču dienas vakarā, kad

visi sēd pie galda un ēd vakariņas,
vajaga citiem nezinot izzagties ārā,

apskriet trīs reizes ap istabu un

skatīties pa logu iekšā, un ja kādu

no mājiniekiem redzēs bez galvas

sēžam, tad tam būs jāmirst.
I. Kažoka, Lubāna.

15948. Koču vakarā, kad izvāra

cūkas galvu, tad cūkas smeceri ie-

dod ganam, ganu ar visu smeceri

iebāž maisā un velk no kalna

lejā, tad cūkas nākošā vasarā mie-

rīgi ēd.

A. Aizpurve, Lubāna.

15949. Koču vakarā jāiet uz kū-

ti govju skatīties. Ja govs guļ uz

labajiem sāniem, tad būs vērsītis,

ja uz kreisajiem, tad telīte.
A. Aizpurve, Lubāna.

15950. Gredzens jāpiesien matā

un jātur glāzē, ja gredzens sāk

kustēties, tad domas piepildās. Tas

jādara koču vakarā.

R. Kalniņš, Lubāna.

15951. Koču vakarā mēsli jāiz-
nes laukā, un tad ap pusnakti no

kuras puses suns ries, no tās puses

nāks brūtgāns vai brūte.
R. Kalniņš, Lubāna.



15952. Koču vakarā pie gultas

jāpienes bļoda ar ūdeni, kurš sapnī

nāks mazgāties, tas būs jāprecē.
R. Kalniņš, Lubāna.

15953. Koču vakarā jāiet mei-

tām uz aitu kūti, jānoķer vucens

un jāpārsēstas tam jāteniski pāri,
un pie sveces gaismas jāskatās spo-

gulī, tad ko redzēs, tas apprecēs.

V. Joass, Lubāna.

15954. Kūķu vakarā jāķer zedi-

ņi, ja saķer para skaitu, tad appre-

cēsies, ja nepāra — neapprecēsies
tanī gadā.

A. Aizsils, Lubāna.

15955. Ziemsvētku sestdienas

vakarā lai meitas slauka istabu no

visiem četriem stūriem. Mēslus lai

izber krustcelēs, un lai gaida, ka-

mēr kāds suns sāks riet. Cik reizes

suns ries, pēc tik gadiem appre-

cēsies.

A. Zālīte, Bērzpils.

15956. Koču vakarā, kad cep

maizi, tad vajag paņemt mīklu un

izcept mazu kukulīti un palikt zem

spilvena, kas sapnī maizi apēdīs,
tas apprecēs.

R. Kalniņš, Lubāna.

15957. Koču vakarā uz mājas
durvīm jāvelk krusti, tad ļauni gari

mājā neiet.

R. Kalniņš, Lubāna.

KŪLA.

15958. Rudenī pēc pirmās sal-

nas kūla paliek salda un lopi to

labi ēd.

H. Skujiņš, Smiltene.

KŪLĀNS (peļu vanags).

15959. Jāņa diena kulans appuš-
ķojot savu ligzdu.

J. Rubenis, Ērgļi.

15960. Visi putni gājuši palīdzēt
aku rakt, tikai kūlāns negājis, sa-

cīdams, ka varot padzerties no ap-

ses lapas. Dievs par to vēlējis ap-

ses lapām trīsēt, lai kūlāns nevar

labi padzerties. Kad kūlāns ir iz-

slāpis, tad viņš brēc, un lai viņš

nenoslāptu, tad Dievs dod lietu.

J. Rubenis, Ērgļi

KŪMAS.

15961. Meitu, kura ir pirmoreiz
puisēnam par krustmāti, drīz iz-

precē, ja viņa saslapē savu mut-

slauci, apsien to, nevienam nezi-

not, krustāmam bērnam priekš
kristīšanas ap labo kāju un pēc
tam atkal tāpat sev pašai ap kreiso

kāju. [Sal. krustmāte.]

K. Jansons, Plāņi.

15962. Kūmas nedrīkst būt mel-

nīgsnēji, lai bērns nenolēcas mel-

nīgsnējs.
K. Jansons.

15963. Kūmās nevar iet ar mel-

nu kreklu, tad arī kristāmais bērns

valkās melnu kreklu.

Z. Lāce, Veclaicene.

15964. Kūmām neesot brīv kro-

gā iet, tad krusta bērns esot liels

dzērājs.
F. Pārups, Zante.

15965. Pirmais krustbērns sie-

vietei nedrīkst būt meitene, tad

pati krustmāte būs vecmeita, bet

vīriešiem nedrīkst būt zēns, tad tas

krusttēvs paliks vecpuisis.
F. Gruzite, Lubāna.

15966. Ja vīrietim pirmā ir

krustmeita, tad ātri apprecas, ja
krustdēls, paliks vecpuisis. Sievie-

tei otrādi. [Sal. krusttēvs.]

E. Lācis, Tirza.
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15967. Dižai kūmai, kristībās

bērnu dīdot, vajaga uzvilkt ap-

grieztu kažoku, jo tad bērnam būs

sprogaini mati.

V. Bērziņa, Priekule.

K....

15968. Kad k niez, tad ra-

dos kopj dzimumu kopdzīvi.
K. Jansons, Plāņi.

15969. Kam k..
..

niez, tas da-

būs p. ..
(coitus).

K. Jansons, Plāņi.

KŪTS.

15970. Ja viņi [latvieši] grib kūti

celt, tad vispirms izmeklē to vietu,

vai tā laba vai ļauna. Starp citiem

līdzekļiem noliek tur arī kādas lu-

patas un augus un skatās, kādas

skudres tur uzgājušas. Melnās

skudres ir labas, bet sarkanās mī-

zenes ir skaidra liecība par vietas

nederību.
A. W. Hupel, Top. Nachrich-

ten 11, 1777, 143.

15971. Uz tās vietas, kur grib

jaunu kūti celt, jānosloga egles
miza un jāpatur tā kādas dienas.

Ja tad zem mizas ir skudras, tad

lopi dzīvos, ja gliemeži — nobeig-
sies.

R. Grauduma, Lizums.

15972. Lopu kūtis vajaga būvēt

uz grunts zemes, tad lopi labi pa-

dodas. [Sal. stallis.]

Zemes Spēks, 1932. 28, 477.

15973. Kūts pamats jārok tādā

vietā, kur atrod trīs peles alās, tad

tā ir laimīga vieta.

K. Jansons, Skulte.

15974. Kad ceļ jaunu kūti un tad

saimnieks vai kāds būvmanis ap-

zogas, tad jaunai kūtij nav svētī-

bas. Ja ari kūts būs pilna lopu,
tad tomēr tie būs jāpārdod vai jā-
izdod.

H. Skujiņš, Smiltene.

15975. Kūts slieksnī izkaltā cau-

rumā esot jāieliek dzīvsudrabs un

ar pīlādža (sērmaukša) koku atkal

jāaizsit, tad lopi labi izdodoties.

K. Šilings, 1832. g., Tirza.

15976. Lai nenāktu ļaunais kūtī,

tad, kūti ceļot, liek dzīvsudrabu

katrā stūrī.

E. Zirnītis, Lubāna.

15977. Jaunā kūtī, pirms avis

vēl nav iegājušas, ienes grunčus,

jeb arī vasarā steidzas ienest kūtī

pirmo siena klēpi, lai aitas atdo-

das.

J. R. Dambergs, Ēdole.

15978. Govis laižot jaunā kūtī,

kūts durvīs jāiesprauž, nevienam

neredzot, kniepadata, jo tad lietu-

vēns nemoca lopus.
M. Veidenberga, Vecmokas.

15979. Ja ieved lopus citā kūtī,

tad jāizkaisa pa kūti sāls, lai visi

ļaunie gari iznīktu.

P. Eglīte, Priekuļi.

15980. Kod taisa kļāvu dēļ gu-

vis, nikod navajag taisēt durovvs

uz saulis rīteišonvs. Itys pīzīmēj,
ka taidā klāvā guvei gryuts dzei-

vuot, uz juos kotru nakti litūns

juojēs.
V. Podis, Rēzekne.

15981. Kūtij durvis jabuvē pret

rītiem, lai raganas nelien iekšā.

M. Veidenberga, Vecmokas.

15982. Gavēnī sveša cilvēka pa-

visam nelaida kūtī ieskatīties, jo
tas bija tas laiks, kad no ļaunas
acs visvairāk lēcas.

Bērzaune. Zemes Spēks, 1928, 158.
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15983. Ja laiž svešus cilvēkus

kūtī, tad lopiem piemetas lēkme.

E. Cimbule, Lauri.

15984. Uz lopu kūts durvīm jā-

uzgriež lietuvēna krusts, lai lietu-

vēns lopus nejādītu.

K. Corbiks, Tukums.

15985. Uz kūts durvīm jāvelk
lietuvēna krusts, lai lopus lietuvēns

nemoca.

M. Biša, Vijciems.

15986. Lai pasargātu lopus no

lietuvēna, uz kūts durvīm jāuzvel-
kot trīs lietuvēna krusti.

H. Skujiņš, Smiltene.

15987. Lai naktīs lopus nemo-

cītu lietuvēni, tad vakarā lopus
ēdinot jāpiesit trīs salmi pie kūts

durvju stenderes.

A. Bērziņa, Aloja.

15988. Stallī, uz kura durīm uz-

vilkts lietuvēna krusts, nekad lie-

tuvēns nemocīs lopus.

P. Jaunzemis, Nīca.

15989. Uz kūts durvīm vajaga
lietuvēna krustu uzvilkt, tad lietu-

vēns lopus nemocīs.

K. Corbiks, Vecsvirlauka.

15990. Lai pasargātu lopus un

zirgus no lietuvēna, zem kūts sliek-

šņa vajagot pabāzt lietotu izkapti.

H. Skujiņš, SmMtene.

15991. Lai lopiem nekas ļauns

nenotiktu, tad izkapti vajag palikt
zem kūts sliekšņa.

Z. Akmentiņa, Lubāna.

15992. Ja izkapti paliek zem

kūts sliekšņa, — velns netiek kūtī.

J. A. Jansons, Jaunrauna.

15993. Kūts kaktā jāaprok kāda

miruša cilvēka mati, salieti ar vas-

kiem un jauna, tikko piedzimuša
bērna plēvē aptīti, tad kūtī nenāks

vairs neviena ragana.

P. Broks, Varakļāni

15994. Kluovā juotur colonka

(atspole) aiz sejas, lai gūvis byutu
veiklas.

C. Apšenieks, Bērzpils.

15995. Ja kūtī aiz sijas aizbāž

no meža atvestu pīlādža stibu, tad

ar to var pasargāt lopus no lietu-

vēna.

J. A. Jansons, Olaine.

15996. Ja kūts uzcelta tādā vie-

tā, kur ir ūdens ādere, tad govīm
vienmēr skuteles klāt.

K. Jansons, Skulte.

15997. Kuts paviļas govs rags

jāiemūrē, lai ar govīm labi iet.

K. Jansons, Plāņi.

15998. Lāčus veda kūtī, lai lopus
atstātu nelabi gari.

L. Blimbergs, Babīte.

15999. Kad ar lāča vilnu izkvē-

pina kūtis, tad nevar noburt lopus.
J. Stirna, Skrunda.

16000. Lai iznīdētu kūtī ļaunos

garus, tad tur jāved vai nu lācis

vai āzis; tas līdz arī pret slimībām.

J. A. Jansons, Nītaure.

16001. Ja suns kūtī kasās, tad

otrā dienā govis bizos.

V. Ķiņķeris, Madona.

16002. Ja ar lopiem neklājas

labi, tad tur skauģi vai raganas ir

kādas lietas paslēpuši. Tur nu ir

jāizvadā lācis, tad tur būs atkal

viss labi.
P. Zeltiņa, Ikšķile.
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16003. Pie kuts jānoliek dadzis,

lai ragana skriedama uzduras.

L. Lupiķis, Dzelzava.

16004. Kad ļaudis agrāk vadā-

jušies, tie turējuši divi gaiļus:
jauno un veco. Veco tie kāvuši

jaunā kūtī uz sliekšņa, lai būtu

labas govis.
A. Ģēģere, Annenieki.

16005. Kūtī nevar runāt par lo-

pu kaušanu, jo citādi draud liels

ļaunums priekšā.
V. Arbidans, Latgale.

16006. Ēzdams nedrīkst iet kutī,

jo tad žurkas govīm nodzen spalvu.
A. Podniece, Lielvārde.

16007. Ja kūtī ēd, tad būs liels

sliktums

V. Arbidāns, Latgale.

16008. Kad iet uz kūti, tad ne-

vajaga ēst, lai lopi nebadās.

J. Stirna, Skrunda.

16009. Kūtis jāizslauka ar Jāņu-
dienas meijām, tad mušas nedzīvo

kūtīs.

A. Aizsils, Lubāna.

16010. Kad mēslus beidza mēzt,

tad pakaisīja kūti, un darbinieki

tur turēja brangu pusdienu uz lopu
un graudu izdošanos.

P. J. Raudavietis, Bērzaune.

D. L. f. 1888. 28.

16011. Izmēžot kūti, uz klona

vajaga uzkaisīt sāli, lai raganas

un citi ļauni gari neapmetas kūtī.

K. Poga, Penkule.

16012. Kad jaunās kūtīs lopi la-

bi neiedodas, tad pēc sūdu vešanas

labi esot jāiztīrī, jāizmēž un jāda-

būj no baznīcas mēsli un tur jāiz-
kaisa.

K. Šilings, 1832. g., Tirza.

16013. Kamēr pavasarī no kūts

nav mēsli izvesti, tikmēr govis dod

daudz vairāk piena, bet kad mēs-

lus izved, tad tūlīt noraun pienu.
H. Skujiņš, Aumeisteri.

16014. Kuts mēsli jāved vecā

mēnesī, tad labi satrupot.

A. Lace, Lubāna.

16015. Kad kūts izmēzta, tad no

visām mājas druvām kūtī labības

graudi jāizbārsta, lai govis piena
nenoraun.

K. Jansons, Smiltene.

16016. Kad no kūts izved mēs-

lus, tad govīm notrūkst piens, un

lai tā nebūtu, tad no padurves sa-

slauka mēslus un drusku atmet

kūtī atpakaļ.
A. Bulle, Burtnieki.

16017. Kad izmēž kūti, tad jā-

pakaisa ar nātrēm, lai skauģiem
un burvjiem acis izkostu.

L. Reiteris, Lubāna.

16018. Kad kūts izmēzta, tad tā

jāizkaisa vispirms ar nātrēm, tad

ar salmiem, pēc tā tik var lopus
laist iekšā.

P. Š., Umurga.

16019. Kad kuts izmēzta, tad

kūtī pret sauli sāls jāizbārsta.
K. Jansons, Plāņi.

16020. Kad govu kūts izmēzta,

tad siers jāēd, lai govis pienu ne-

noraun.

K. Jansons, Plāņi.

16021. Kūtī, kad mēsli izvesti,

mātēm jādod siers, lai ar lopiem
veiktos.

A. Skruze Saikava
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16022. Pēc kūts iztīrīšanas tanī

vakarā nav jāslauc govis, jo tad

piens mazinoties.
P. Š., Rauna.

16023. Pēc kuts iztīrīšanas tanī

vakarā nav jāslauc govis.

P. Broks, Varakļāni.

16024. Kad kūts deg un lopi
neiet no kūts ārā, tad vajag trīs

reiz izsviest mēslus no kūts, tad

lopi iet ārā.

A. Bulle, Burtnieki.

16025. Ugunsgrēka laikā no kūts

jāizsviež trīs reizes mēsli, tad go-

vis labi no kūts iznāks.

Z. Lace, Veclaicene.

Kuts sapnī.

16026. Kad sapnī no kūts izmēž

mēslus, tad būs sliktums pie lo-

piem.
Aronu Matīss, Bērzaune.

KVĒPI.

16027. Ja kvēpi sāk degt, tad

gaidāms auksts laiks.

E. Medene, Meirāni.

16028. Ja skurstenī vai pie poda

kvēpi aizdegas — būs auksts laiks.

E. Laime, Tirza.

KVIEŠI.

I. Kviešu sēšana.

16029. Kvieši jāsēj, kad pie de-

besīm tikai viens spīdeklis, saule

vai mēness, tad kvieši nav kvē-

paini.
J. Jurjāns, Jaungulbene.

16030. Kviešus nevar sēt, kad ir

divi spīdekļi, saule un mēness, tad

augot puduros; bet jāsēj, kad ir

viens spīdeklis, tad augot labi.

G. Pols, Bauska.

16031. Kad saule Un mēness ir

gaisā, tad nevajaga sēt kviešus, jo
rudenī novācot ir melnplaukaini.

K. Lielozols, Nīca.

16032. Ja kviešus sēj, kad saule

un mēness pie debesīm redzami,

tad daudz melno graudu.
M. Igaune, Galgauska.

16033. Kviešus nevarot sēt, kad

abi spīdekļi gaisā, mēness un saule,

jo tad daudz melno vārpu pieau-

got.
H. Skujiņš, Smiltene.

16034. Vasaras kviešus vajag sēt

pirms saules lēkšanas, tad nebūs

melno kviešu.

N. Zvirgzdiņa, Lubāna.

16035. Kviešos nav branta, ja
tos sēj tādā laikā, kad pie debesīm

nav saules un mēneša.

K. Jansons, Plāņi.

16036. Kvieši jāsēj, kad mēness

pie debesīm, tad nav melnplauku.

E. Laime, Tirza.

16037. Kviešus nevar sēt, kad

mēness redzams, jo tad kvieši iz-

aug ar melnplaukām.
K. Corbiks, Dobele.

16038. Ja kviešus sej pret sauli,

tad tie neaug melni.

E. Zirnītis, Lubāna.

16039. Ziemas kviešus sēj vecos

mēslos tūliņ pēc pilna mēness.

Jaunos mēslos sēj trīs dienas priekš

pilna mēness.

S. Gūberts, 1688.
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16040. Kvieši sējami jauna mē-

nesī, tad nepaliek melni.

M. Navenickis, Zasa.

16041. Kviešus vajaga sēt jaunā
mēnesī, tad nav melnu graudu. Tos

vajaga sēt agrā rītā priekš putnu

pamošanās, tad zvirbuļi neēd.

I. Indans, Gārsene.

16042. Kvieši jāsēj jauna mē-

nesī; ja sējot vecā, tad augot melni.

A. Lāce, Lubāna.

16043. Kvieši jāsēj veca mēnesī,

lai aug tīri.
E. Medene, Meirāni.

16044. Kvieši jāsēj veca mēnesī,

tad ātrāk nogatavojas.
M. Leimane, Lubāna.

16045. Ja kviešus sēj veca laika,

tad tiem rodas melnplaukas.
K. Poga, Penkule.

16046. Kviešus nesēj, kad no

skursteņiem redz dūmus ceļamies,

jo tad kviešos daudz melnplauku.

V. Miķelans, Slate.

16047. Ja grib teicamu ražu, tad

kvieši ir jāsēj tādā laikā, kad no

skursteņiem nekūp dūmi, tas ir

vēlu vakarā jeb agri no rīta.

A. Jugane, Beļava.

16048. Kvieši jasej ap launag-

laiku, tad maz melnu graudu.
A. Bērziņa, Aloja.

16049. Kvieši jāsējot ziemeļu, bet

ne dienvidu vējā, jo tad neaugot

melnplaukas un citas nezāles.

J. Putniņš, Bērzpils.

16050. Kad kviešus sēj, tad sē-

jējam jāieliek ogles pastalas, lai

nebūtu melnplauku.
L. Berkholce, Vaive.

16051. Kviešus sējot, vajaga no-

ķert zvirbuli, saberzt un ar kvie-

šiem kopā izsēt, tad zvirbuļi neiet

kviešos.

R. Bērziņš, Džūkste.

16052. Kvieši jāsēj rīta agri vai

vakarā vēlu, tad viņus neēd zvir-

buļi.
A. Salmans, Balvi.

16053. Ejot kviešus sēt, jāatārda
maisam stūris un pa caurumu jā-

piepilda sētuve, tad zvirbuļi nepos-

tīs sējumu.
K. Lieljuks, Tērvete.

16054. Lai zvirbuļi un citi putni
neēstu kviešus, tad pēc sēšanas trīs

reiz jāapejot ap sējumu apkārt, sā-

kot iet no ziemeļu puses. Ja tā iz-

darot, tad putni gan uzbrūkot vai-

rāk nāburgu kviešiem, bet paša
kviešus neaiztiekot.

E. Zommere, Rauna.

16055. Kvieši jāsēj tanī dienā,

kad sildot pienu, tas nogrimst kat-

la dibenā, bet suliņas paliek virsū.

Tad kvieši izaugs ļoti teicami.

J. Kļaviņš, Jelgava.

16056. Priekš kviešu sēšanas ro-

kas pienā jānomazgā, tad izaug

balti kvieši.
J. A. Jansons, Sigulda.

16057. Kad iet kviešus sēt, tad

vajaga paārdīt maisam vienu stūri

un caur to bērt kviešus sētuvē, tad

zvirbuļi nākošu gadu neēd kviešus.

R. Bērziņš, Džūkste.

16058. Kviešus vai zirņus sējot,

trīs saujas jāizsēj vispirms pret

tukšumiem (ziemeļrītiem), — tad

zvirbuļi nelaižas uz tā lauka.

A. Bulle, Burtnieki.



16059. Kviešus sējot 3 reizas jā-
izvelk sauja kviešu caur zirga sa-

kām, tad putni neknābj kviešu

graudus.
K. Krastiņš, Jaunpiebalga.

16060. ,Kviešus sējot jāņem ola

mutē, tad'zvirbuļi neiet kviešos.

J. Steglavs, Jelgava.

16061. Kad kviešus sēj, tad ak-

mentiņš jāliek mutē, lai putni ne-

krīt uz kviešiem.

A. Miglava, Rīga.

16062. Kuru gadu kvieši meln-

plaukaini, tad tanī gadā meitas

neprecas.
J. Stirna, Skrunda.

16063. Kad ap kviešu tīrumu ap-

stiepjot apkārt diegu un iesienot

kādas lupatas, tad tanī tīrumā ne-

skrienot ne vārnas, ne zvirbuļi.

Z. Lancmanis, Stameriene.

16064. Lai vārnas neēstu kvie-

šus, tīrumam apkārt jāapvelk diegs.

L. Kluce, Jaungulbene.

16065. Kvieši vasarai esot jābī-

delējot priekš pavasara paliem un

vecā mēnesī. Milti tad vasaru stā-

~vot labi un viņos nemetoties kodis.

H. Skujiņš, Smiltene.

ĶEKATAS.

16066. Līdz ķekatām vajagot sa-

ēst visu gaļu, un ja nevar visu sa-

ēst, tad var vēl palikt tikai tik-

daudz, kā var zobos saturēt; bet ja
paliek vairāk, tad tas jādzen laukā

no mājas, tas nav nekāds saim-

nieks.

J. Atteka, Nīca.

16067. Ķekatu dienā vajaga lēkt

ķekatās un paņemt lielu, garu ka-

deģi un kadeģa galā vajaga uzsiet

kādu linu sauju, tad to gadu būs

lieli lini.

M. Ķaupelis, Nīca.

16068. Cūkas kājiņas jāvāra par
ķekatām.

K. Lielozols, Nīca.

16069. Kad lec ķekatas, tad aug

gari lini.

K. Lielozols, Nīca.

ĶEMME.

16070. Kad matus ķemmējot no-

krīt ķemme zemē, tad dabū kaunu.

J. Treimans, Bērze. R. Bēr-

ziņš, Džūkste.

16071. Ja, galvu sukājot, izkrīt

ķemme, tad dabūs kaunu.

A. Skuja, Vestiena.

16072. Ja rītā galvu sukājot no-

krīt ķemme zemē, tad dienā būs

liels kauns.

A. Jugane, Beļava.

16073. Ja matus ķemmējot no-

krīt ķemme zemē, tad piedzīvos
kaunu.

V. Greble, Kalnamuiža.

16074. Ja galvu sukājot ķemme
izkrīt, tad tai dienā būs kauns.

A. Salmāns, Balvi.

16075. Ja ķemme, matus sukā-

jot, nokrīt zemē, tad vajaga uzmīt

ar kāju: būs daudz naudas.

A. Lejniece, Rīga.

16076. Ja matus sukājot izkrīt

ķemme, tad to dienu dabūs kaunu

piedzīvot.
M. Poriete, Lubāna.
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16077. Ja izkrīt no matiem ķem-

me, tad dabūs kaunu, bet lai kaunu

novērstu, tad ķemmei jāuzmin jeb

jāpagrūž ar kāju.
H. Dravniece, Alūksne.

16078. Ja ķemme izkrīt no ro-

kām, tad pieredzēs lielu kaunu.

A. Berķe, Mētriene.

16079. Ja ķemme meitai izkrīt

no matiem, tad to brūtgāns ir at-

stājis.
S. Dunkule, Jaunauce.

16080. Ja ķemme izkrīt, tad

brūtgāns bēg projām.

M. Breikša, Līgatne.

16081. Ja matus sukājot ķem-

me zemē nokrīt, tad meita tautu

priekšā appirdīsies.
V. Hāzena, Nītaure.

16082. Ja galvu sukājot ķemme

nokrīt zemē, tad lielos godos sa-

perdas.
J. Cinovskis, Snēpele.

16083. Galvas sukājamās ķem-

mes nedrīkst nolikt uz galda, tad

sabiedrībā utis rāpo uz drēbēm.

V. Miķelāns, Baltmuiža.

ĶĒĶIS.

16084. Ķēķis jāiesāk slaucīt no

durvīm uz iekšpusi, lai Laimai acis

nepieslauka ar mēsliem.

K. Jansons, Plāņi.

ĶĒVE.

16085. Ķēvi aplecinot galva jā-

griež uz rītiem, tad auglis bus pēc

ērzeļa. Ķēvi aplecinot nedrīkst sie-

viete ar raibu apģērbu priekšā stā-

vēt, tad būs raibs kumeļš.

V. Spandegs, Pociems.

16086. Ķēvi pie ērzeļa laižot, jā-
uzliek ķēvei roka ar cimdu tādā

vietā, kur grib, lai kumeļam būtu

baltums (laukums).

Z. Lace, Veclaicene.

16087. Ja grūtai ķēvei .liek ve-

zumā baļķi ar tievgali ragavu ap-

galvenī, tad kumeļš nāk otrādi.

K. Plāņi.

16088. Ar ķēvi baļķus vedot, ne-

drīkst likt tievgali pret ķēvi, tad

tai kumeļš nāks ačgārni.
M. Brīdaka, Jaunroze.

16089. Līķi nedrīkst vest uz kap-
sētu ar grūsnēju ķēvi, tad radīsies

nedzīvs kumeļš.
J. Apsalons, Sēļpils.

16090. Ja ar grūtu ķēvi miroņu

ved, tad kumeļam baltas acis.

K. Jansons, Plāņi.

16091. Ja grūtai ķēvei ar apau-

šiem sit, tad kumeļš valgus ēd.

[Sal. govs.]
K. Jansons, Plāņi.

16092. Grūsnējai ķēvei nedrīk-

stot grožus uz muguras likt, tad

kumeļš, par zirgu izaudzis, grožus
ēdīšot.

K. Gailis, Ventspils.

16093. Ķēvei, kad tai kumeļš at-

nākot, jānesot maizes riciņa ar uz-

kaisītu sāli, tad kumeļš augot liels

un stalts.
J. Jansons, Plāņi.

16094. Ķēvi vedot pie kumeļa,

jāmēģina vest gar lieliem zirgiem,

lai jaunais būtu liels.

V. Miķelans, Kaldabruņa.
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16095. Ja sēklu vedot uz tīrumu

uzliek maisu uz muguras kumeļa
mātei, tad jaunais kumeļš ēd val-

gus.
J. Kladnieks, Lubāna.

16096. Kad ķēves no ērzeļa ved,
tad, kāds ir pirmais pretimnāko-
šais zirgs, tāds būs kumeļš.

E. Laime, Tirza.

ĶIKUTS.

16097. Kad pirmo reizi dzird ķi-
kutu (ķiku kazu) brēcam: „Ķiku,

ķiku", tad būs gari lini.

R. Bērziņš, Džūkste.

16098. Ja pavasarī bieži ķikuts
kliedz, tad tajā gadā nebūs kartu-

peļu.
L. Prūse, Vecpiebalga.

ĶIMINI (Carum carvi).

16099. Divgadīgs augs, sastopams
sausās pļavās. Lietojamas tikai

sēklas, kurām ir patīkama smarža.

Sarosina sagremošanu, uzbudina

zarnu darbību un dzen vēju. Lieto

sagrūstas, veselas vai arī kā uzlē-

jumu.
K. Celmiņš, Balvi.

16100. Grauzdētas ķimenes der

pret caureju un kacenes pret tūsku.

J. Ilsters.

16101. Ja ķimenēm resni graudi,
tad tādi pat būs rudzu graudi.

H. Šiliņa, Dobele.

16102. No ķiminu tējas galva
sāpot un acis tumšas paliekot.

K. Jansons, Plāņi.

ĶIPLOKI.

16103. Ķiploku luksti Jēkaba

dienā jāsasien kūlītī, tad viņi ne-

lien zemē.

A. Kurzemniece, Taurkalns.

16104. Ķiplokus sagrūž smalkus,
sulu lej rīklē un biezumus samai-

sītus ar nesālītiem cūku taukiem

liek ap kaklu pret krupi (kakla

plēvi).
Etn. 1891. g., I, 160. Dobele.

16105. Ķiploki lietojami cērmju
nodzīšanai. Uz vienas alus glāzes
piena nomizo vienu galviņu, sa-

smalcina mazos gabaliņos un stipri
savāra. Tad jāiedzer cik tikai kar-

stu var panest.
J. Celmainis, Nīca.

16106. No ķiplokiem baidās ļau-
ni gari.

P. Einhorns.

ĶIRBJI.

16107. Ķirbji jāstāda pilna mē-

nesī, tad tie aug biezi un pilni.
R. Gailīte, Liezere.

ĶIRMJI.

16108. Ja ķirmji grauž mājas
sienās, tad kāds mirs.

A. Zvejniece, Piebalga.

ĶIRPIS.

16109. Kad sienā var dzirdēt tā

kā pulksteni tikšķam, tad tai mājā
kāds mirst jeb kādam no tās mājas
ir jāiziet.

E. Šneiders, Alūksne.

ĶIRŠI.

16110. Kas norij ķiršu vai plūm-

ju kauliņu, tas mirs.

K. Corbiks, Valgunde

16111. Ja ķirši zied veca mēnesī,

tad tiem nebūs ogu.
O. Darbiņš, Birži.

16112. Kad ķirši zied, tad kar-

tupeļu nav.

K. Jansons, Plāņi.
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16113. Ja pavasari labi ķirši

zied, tad tai gadā ir daudz nēģu.

T. Rigerte, Brunava.

ĶIRUĻI.

16114. Ķiruļi brēc uz lietu.

M. Macpāne, Alsunga.

ĶĪSĒLIS.

16115. Kad ieraudzē ķīsēli, tad

piesauc kāda vārdu, un kad sauk-

tais atsaucas, tad saka: „Rūgsti,
ķīsēlī!" Tad ķīsēlim būs labs

raugs.

J. Jaunsudrabiņš, Nereta.

16116. Kad grib, lai ķīsēlim būtu

labs raugs, tad, to ieraudzējot, va-

jaga piesaukt kāda vārdu, un kad

atsaucas, tad jāsaka: „Rūgsti, ķī-
sēlī." [Sal. maize.]

A. Strode, Rudzēti.

16117. Auzu ķīsēli iejaujot, jā-
liek raugā dusmīgi un lēni cilvēki,

lai ķīsēlim būtu patīkama saldskā-

ba garža.

L. Kleinberga, Svēte.

16118. Kad vāra auzu ķīsēli, tad

saka: „Riku, riku ķīsēli, ar nazi

griežams, ar cirvi cērtams, ar kaltu

kumeļu pa virsu jājams!" Tad ķī-
sēlis būs ciets.

K. Corbiks, Ozoli.

16119. Auzu ķīsēli vārot, jāmai-

sa un jāskaita: „Riku, riku ķīsēli,

pieci milti katlā. Ne ar nazi grie-

žams, ne ar cirvi cērtams, ar asi

kaltu kumeļu pa virsu jājams!"

L. Kleinberga, Svēte.

ĶĪVĪTE.

16120. Šaujat, brāļi, ko šau-

dami,

Ķīvīt' vien nešaujat:

Ķīvīt' bija labs putniņš,
Tā paceļ pieguļniekus.

LD 30184.

16121. Pirms ķīvīte nav atnā-

kusi, nevar iet neēdis laukā, lai

neaizbrēc; no tā nākot nelaime.

Latv. Avīzes, 1824, 32.

16122. Rudenī, pirms ķīvīte at-

nāk, neiziet neēduši no mājas, jo
citādi izceļas visādas nelaimes.

Latv. Avīzes, 1824, 32.

16123. Kad pavasarī pirmo reizi

redz ķīvīti, tad vajag atkrist uz

muguras un saukt trīs reiz: tprrrū!
tad saucējam vasaru zirgs nebai-

dīsies.

M. Rumpe, Tirza.

16124. Kad ķīvītes zemu laižas

un brēc, būs lietus.

K. Kalniņa, Katvari.

16125. Ja ķīvītes olas izņem no

lizdas, tad paliek raibs ģīmis.

J. Jaunsudrabiņš, Nereta.

LABĪBA.

16126. Ka laiks pāriet no zie-

mas aukstuma uz pavasara mitru-

mu, ta veci cilvēki pārcēlāja un

izvēdināja sēklas labību. Ja tā ne-

dara, tad sēkla sapel un paliek ne-

auglīga.
H. Skujiņš, Aumeisteri.

16127. Sēklas labība jākuļ jau-
nā gaismā; vecā gaismā gan var

to pļaut.
S. Gūberts, 1688.
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16128. Jaunā mēnesī sēta labī-

ba zaļā [vienmēr aug un zied, ne-

sāk gatavoties]. Tāpēc labāk sēt

vecā un pilnā mēnesī (pilnatēs).

V. Kancans. Asare.

16129. Labība jāsēj svaru laikā,

jo tad ir svarīga labība.

K. Arājs, Virbi.

16130. Labību nevar sēt vēža

laikā, jo tad tā līž atpakaļ zemē.

K. Arājs, Virbi.

16131. Labība, lai butu pilnas

vārpas, jāsēj pilnā mēnesī.

A. Mencis, Puikule.

16132. No tās labības, kura

sēklai atšķirta, nevar otram ne-

ko pārdot, nedz aizdot. Pircējs vai

aizņēmējs tad paņem līdzi visu svē-

tību.

K. Alksnis-Zundulis, Naudīte.

16133. Labība, kuru apsēj jau-
nā mēnesī, noklipā (nogāžas ze-

mē).
K. Jansons, Plāņi.

16134. Labība jāsēj pilna mē-

nesī, tad laba raža.

M. Auziņa, Rīga.

16135. Labība jāsēj ziemeļu vē-

jā, tad to zaķi neēd.

J. Jurjāns, Jaungulbene.

16136. Ka zemnīks grib, kab

labi izaugtu labeiba, napūsteitu
sābru lūpi, tod kod jis pašās ru-

dzus, vai mīžus, auzas, tod lai jis,
kod īs nu teiruma iz sātu, pajām
nu teiruma treis saivis zemis un

nūlīk sev karcnvnā, tod juo teiru-

ma nikas napūoteis un maizja jam
izaugs kai ni pi vīna saiminīka

nav.

V. Podis, Rēzekne.

16137. Lai sējums maitātos,

burvis sasien kopā kādas vārpas
otra tīrumā un saka: „Sasienam

gailīšam kājiņas ar sarkanu dzī-

pariņu; pilni zariņi melnu putni-

ņu; trīs dienas slims, trīs dienas

vesels; pa durvīm iekšā, pa logu
ārā!"

F. Brīvzemnieks IV. 1886, 192.

16138. Ja iedzen koku labības

laukā ar saknēm uz augšu, tad vi-

sa labība salien atpakaļ zemē.

J. Kasparovics, Skrunda.

16139. Pa labību nedrīkst bra-

dāt, tad rudenī Dievs met ar ak-

meni, kādēļ labībai nebūs biruma,

bet ja pavasarī sviež ar maizes

gabalu, tad bads būs.

P. Zeltiņa, Ikšķile.

16140. Kad labība zied, tad lo-

gi un durvis jātaisa vaļā, lai svē-

tība nāk mājā.

J. Steglavs, Jelgava.

16141. Ja labība ir tīrumā iz-

kaltusi, tad saka: „Dieviņš kal-

tēja".
H. Skujiņš, Smiltene.

16142. Vidzemē pļauj labību ar

vienroci, Kurzemē ar garkāti, bet

Latgalē un Ilūkstē ar sirpi. Kur-

zemē atmests vienrocis 19. gad-

simteņa beigās (?).

Atpūta, 1932., 404, 21.

16143. Sapļautos rudzus vid-

zemnieki saliek lielākās gubās jeb

statiņās, pārklāj ar cepurīti un

nosien, lai vējš gubas neizplosa.
Kurzemnieki liek mazas statiņas

un atstāj neapsegtas. Latgales no-

maļu apvidos rudzu statiņu ap-

klāj ar vienu šķērsām pār statiņas
virsu pārliktu kūlīti.

Atpūta, 1932, 404, 21.
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16144. Kad jauna mēnesī pļauj
labību, tad otrā gadā aug liela.

Stirna, Skrunda.

16145. Ja pļauj labību, tad

kurš beidzamais sasien kūli, tas

nākošu gadu ar vēl sies.

K. Corbiks, Blīdiene

16146. Kod zemnīks nūjām nu

teiruma labeibu un nūvad uz sā-

tu, tod jam vajag pajimt treis sai-

vis rudzu vai tī mīžu, pacelt pūrys
māru un zam tuos mārys izsvai-

duot tūs treis saivis un pūrys mā-

ru nūlikt viersā, itys pīzīmēj, ka

pi tuo zemnīka vysu godu byus
maizja, nikod jam nabys tauku-
ma.

V. Podis, Rēzekne.

16147. Vasarāju nepļaun rasa,

jo tad viņš gubās sapel.
H. Skujiņš, Smiltene.

16148. Vasarāju ar rasu ne-

pļaun, jo tad viņš gubiņās sapel.

H. Skujiņš, Smiltene.

16149. Kad labībā vārpas no-

lauztas jeb sapītas, tad jau stipri
domā, ka nelaime notiks pie lo-

piem, zirgiem un laukiem; tad to

vietu, kur vārpas sapītas, nedrīkst

pļaut, uzataisa sētu apkārt, lai arī

lopi neaiztiek.

K. Šilings, 1832. g., Tirza.

16150. Kad druvā vārpas sa-

grieztas jeb krustiski sasietas, tad

to esus burvis darījis. Tos tad tā

izraujot, ka roku nepieliekot. [Sal.

rudzi.]
Latv. Avīzes, 1824, 32.

16151. Nevajaga arodu slaucīt

ar slotu, jo tiek tad izslaucīts no

labības, kā ar slotu.

A. Cirsis, Kalupe.

16152. Ja otram dod labību vai

ko ēdamu, tad trīs drusciņas jā-
ņem atpakaļ, lai otram svētību

neatdotu.

A. Bīlenšteina rokraksts, Kaz-

danga.

16153. Kad beidz labību vadāt,

jāatstāj uz lauka kūlītis labības

Zemes mātei.

J. Steglavs, Jelgava.

16154. Kad beidz labību vest,

tad jāatstāj uz lauka kūlītis labī-

bas Zemes mātei.

F. Heidene, Talsi.

16155. Ja beidz vest kādu labī-

bu un ja beidzamais vezums iznāk

sevišķi liels, tad nākošu gadu būs

laba raža, ja vezums mazs, tad

būs vāja raža.

K. Corbiks, Blīdiene.

16156. Ja rudenī labības ķirpās
daudz peļu, tad nākošā gadā būs

maz graudu.
E. Argals, Naukšēni.

16157. Ja labībai vasaru sīkas

vārpas, gaidāma stipra ziema.

K. Palteris, Nītaure.

16158. Kuru labību peles vai-

rāk ēd, tā būs visdārgākā. [Sal.

saknes.]
E. Ozoliņa, Zentene.

16159. Kad labību samet kau-

dzē un atstāj uz ilgāku laiku ne-

kultu, tad pēc pirmās kārtas

kaudze jāpārkaisa ar pelniem
(pelliem) un atkārto tos pašus
vārdus, ko pie kartupeļu glabāša-
nas. [Šmidzi šmedzi, atkod zobus,

atkod zobus.]
H. Vecvagars, Taurkalns.

16160. Nav labi, kad burvis sa-

sējis labību tīrumā, jeb arī kādas
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trīs smilgas pļava. Pēdēja gadīju-
mā lopi izsprāgs.

A. Armans, Ludza.

16161. Kad labībai vārpas pā-
rāk mazas, tad gaidāma dziļa zie-

ma.

K. Jansons, Plāņi.

16162. Vedot labības kūļus uz

mājām, ja kādu kūlīti aizmirst,
tad kāds no vedējiem paliek vec-

meitās jeb vecpuišos.

L. Strute, Šķibe.

16163. Kad tīrīja labību, tad tai

pārvilka krustu, lai ļaunais gars

netiktu klāt.

L. Bēķe, Madona.

16164. Maize orūdā ir jopor-
krista, tamdel, lai pyučs natvktu

kluotu.

B. Spulis, Vārkava.

16165. Nesot klētī pirmo labī-

bas maisu, jāpiesit trīsreiz ar kā-

ju uz grīdas, lai peles to neēstu.

M. Vēbere, Straupe.

16166. Ja grib, lai lopi labību

neēd, tad pirmais klēpis gubā jā-
liek no ziemeļu puses.

T. Rigerte, Brunava.

16167. Lai peles neēstu labību,

tad liekot stirpās pirmajam kūlī-

tim vārpas jāliek pret ziemeļiem.
A. Pliens, Meirani.

16168. Labību vai sienu krau-

jot, pirmais klēpis jāliek pret zie-

meļiem: tad peles neēd.

J. Ezeriņš, Vecpiebalga.

16169. Pirms graudus ber mai-

sā, maiss trīs reiz gariski jāgriež

pret ziemeļiem, tad peles graudus
neēd.

P. Biša, Vijciems.

16170. Lai peles labības gubas
neaiztiek, tad labību nedrīkst ar

kāju piespiest.
P. Biša, Vijciems.

16171. Labības gubas liekot,

pirmā kopiņa jāliek ziemeļu pu-
sē, tad labība nepūst.

A. Leimane, Mārsnēni.

16172. Labības gubiņas mieti-

ņu sitot ar seju jānostājas pret
tukšumiem (ziemeļiem) un ar kā-

ju trīs reizes jāpiemin zeme. Arī

pirmo klēpi labības liekot ar se-

ju jānostājas pret tukšumiem, jo
tad peles nemaitājot labību.

E. Laķis, Ozoli.

16173. Gatavā labības gubiņā
nedrīkst iespert ar kāju, lai peles

gubiņu neizlodā.

A. Vikmane, Liepupe.

16174. Labības gubas nedrīkst

ar kāju apsist, lai peles labību

neēstu.

A. Mencis, Puikule.

16175. Lai labību gubās un sta-

tiņos neizēstu peles, tad tās liekot,

jāņem trīs akmentiņi, jāgroza pret

ziemeļiem un jāliek gubai vai stā-

tiņai apakšā.
H. Skujiņš, Smiltene.

16176. Rudenī, kad labību klētī

saber, tad jāņem trīs saujas la-

bības un pār plecu uz ziemeļu pu-

si jāmet atpakaļ apcirknī; tad

žurkas labību netērējot.
J. Jansons, Plāņi.

16177. Pirms labību ber arodā,

ieliek tur trīs akmeņus par peļu
liesu un tad tik ber labību.

B. Puksts, Aglona.
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16178. Lai labības gubas vai li-

nus neēstu peles, tad gubās liekot

pirmais klēpis jeb kūlis jāliekot
no ziemeļiem.

E. Zommere, Rauna.

16179. Ja labības gubā pirmo
klēpi liek pret ziemeļiem, tad ne-

viena pele nekapā labību. [Sal.
stirna, maita.]

H. Skujiņš, Smiltene.

16180. Lai peles neēstu labību

gubās jeb stirtās, tad jākraun no

dienvidus puses sākot. [Sal. sē-

šana.]
J. Rubenis, Ērgļi.

16181. Labību gubā liekot jā-
liek pirmais klēpis ziemas pusē,
tad peles neēd labību, kā arī la-

bība nepelē.
K. Krastiņš, Jaunpiebalga.

16182. Labību gubās liekot, pir-
mais klēpis jāliek pret ziemeļiem,
lai peles neēd.

M. Pelēce, Cirsti.

16183. Kad labību liek statiņās,

tad pirmais klēpis jāliek pret zie-

meli, tad peles neēd labību.

O. Līde, Rauna.

16184. Kad gubas liek tīrumā,

tad pirmais klēpis jāliek no zie-

meļa puses, lai peles nekapā linus

un nesadzen zemes gubās.
V. Spandegs, Pociems.

16185. Ja labību grib mest uz

lauka kaudzē, tad iepriekš, kad

ziemeļa vējs pūš, vajag tur nolikt

trīs akmentiņus, tad peles neizēd.

K. Corbiks, Jelgava.

16186. Kad labību liek gubās,
tad katru gubu iesākot, pirmā ko-

piņa tur jāieslien, nepieskarot tai

kājas, pie kam gubas krāvējam
jātura ģīmis pret ziemeļiem.

K. Jansons, Plāņi.

16187. Labība jāliek kaudzēs,
vai gubās pārdienās, tas ir: otr-

dienās, ceturtdienās, sestdienās, jo
tad peles neēdīs graudus.

J. Zvaigzne, Rēzekne.

16188. Vasaras labību liekot gu-
bās, pirmā guba jāmet ziemeļu
pusē, tad vasarāju neizložņā peles.

A. Šķērē, Skaistkalne.

16189. Labību liek guba tā, kā

saule iet

K. Jansons, Plāņi.

16190. Labību glabājot salmos,
maisa galus vajaga labi sakratīt,
un galus nolikt uz ziemeļiem, bet

nedrīkst piedurties ar kāju pie
maisiem, tad žurkas un peles la-

bību neēdīs.
J. A. Jansons, Piņķi.

16191. Kad labību laiž apcirk-
nī, tad pirmais maiss ir jālaiž pret

ziemeli, tad peles nelaiž graudus
caur apcirkni. [Sal. milti.]

O. Līde, Rauna.

16192. Labību klētī nesot, maisi

jānoliek pret ziemeļiem, tad to

neēd peles.
Blate, Lielstraupe.

16193. Lai maize nesaplaisātu,
tad jaunkultas labības pirmais bē-

rums jāber Pret ziemeļiem.

J. A. Jansons.

16194. Labību šķūnī vedot pir-
mais klēpis jānoliek ziemeļu pusē,
tad labība nepelēs un to neēdīs pe-
les.

J. Gulbis, Aizkraukle.
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16195. Lai peles uz lauka labī-

bu neizēstu, tad zem gubiņas vai

statiņas vajagot ar kāju krustu

uzvilkt.

H. Skujiņš, Smiltene.

Labība sapnī.

16196. Kas sapnī redz labību

kūļos vai graudus piedarbā gubā,
tas dabūs pie līķa darboties.

J. Dāvids, Bikseri.

16197. Kad sapnī ap labību pū-

lējas, to laiž, vētī, sēj v. t. t., tad

drīz jāpūlējas ar līķi pa kapsētu.

Aronu Matīss, Bērzaune.

LABRENCIS.

16198. Vecos laikos pieguļnie-
ki, pirmo nakti pieguļā būdami,

metuši ugunskurā kādu vecu drē-

bes gabalu teikdami: „Še, Lab-

renci, neņem pats savu roku."

P. S., Rīga. G. Celiņš, Linde.

LABRENČA DIENA, UGUNS

DIENA (10. aug.).

I. Sakars ar riju un

uguni.

16199. Līdz Lārančam rijā kū-

la tik ar dienas gaismu un veci

cilvēki neļāva priekš tās dienas ar

uguni kult, jo ta ēkas degot. Pēc

Lāranča cēlās gaiļos un kūla ar

uguni.
H. Skujiņš, Aumeisteri.

16200. Lārancis esot cepts uz

oglim, tādēļ Lārancī nedrīkstot

uguni kurināt.
H. Skujiņš, Bilska.

16201. Labrenča dienu sauc arī

par uguns dienu. Ja šai dienā ga-

dās labību kult, tad kuļ bez uguns.

Ja tai diena nes uguni rija, tad

izceļas ugunsgrēks mājā.
E. Volters, Rēzekne. Ma'R-

1890, 74.

16202. Labrenča dienā nekuri-

nājuši uguni, izņemot tikai pašu
rītu, lai nebūtu nekāda ugunsgrē-
ka un lai Labrencim nebūtu jā-

deg uz restēm. Labrencī jāpļau-

jot alkšņu atvases, lai tās vairs ne-

augtu.
A. Vaskis, Tukums.

16203. Uguns dienā (Lārancī)

nesa ūdens spaini rijā, lai uguns-

grēks negadās.
H. Skujiņš, Aumeisteri.

16204. Larancī nekurināja rijas
krāsni un nekūla rijas.

H. Skujiņš, Aumeisteri.

16205. Ja Labrenča dienā kuri-

nāja rijas krāsni, tad tūliņ vaja-

dzēja likt uz krāsns ūdens trauku.

A. Aizsils, Kalsnava.

16206. Labrenča dienā uz rijas
krāsni lika ūdeni un meitieši ve-

lējās, tad nedegot.
A. Aizsils, Kalsnava.

16207. Priekš Labrenčiem ag-

rāk rijās uguns nenesa, lai mājas

nedegtu.
A. Aizsils, Vietalva.

16208. Uguns dienā nevar rīko-

ties ar uguni, tad var izcelties

ugunsgrēks.
E. Zirnītis, Lubāna.

16209. Labrenča dienu sauc

par uguns dienu.

P. Dreimanis, Krustpils.

16210. Labrenča dienu saukuši

par ugunsdienu.
M. Navenickis, Zasa.
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16211. Labrencī lējuši spaini
ūdens uz rijas krāsns, lai nedeg.

J. Rubenis, Ērgļi.

16212. Labrenča dienā, tad ri-

jas nekurinājām un nekuļam, lai

ugunsgrēks mājas neposta.
No Kolkas jūrmalas. ..Ziņas

un stāsti par Dieva valstības

lietām". IV, 1852. Aizliegts izd.

16213. Labrencis bija uguns
svētki, Labrencī nedrīkstēja rijās
strādāt ar uguni, jo tad caur ugu-

ni ejot mājas bojā.
G. Pols, Vecgulbene.

16214. Ja Labrenčos rijas krās-

ni kurinājuši, tad rija nodegusi.
H. Skujiņš, Smiltene.

16215. Ja Labrencī pagadās rijas
krāsni kurt, tad ūdens ķipīts uz

krāsns jāuzliek.
M. Iniņberģe, Rīga.

16216. Labrenču vakarā vaja-

got rijas krāsns priekšā gaili, vai

jēru nokaut, tad tai gadā esot no

uguns pasargāti.
F. Parups, Zante.

16217. Kas Labrenča dienā kuļ
un uguni uzkur, tam tai ziemā

tāda ēka ar uguni noslīkstot. Ja

tomēr krāsnis jākur, tad ūdens

spaini liek aizkrāsni.

K. Šilings, 1832. g., Tirza.

16218. Labrenča dienā nedrīkst

riju kurt, nedz arī uguni nest ci-

tādi kā rijā, jo tā diena ir uguns

diena. Ja kādreiz tas nepiecieša-
mi vajadzīgs, tad papriekšu jālej
uz rijas krāsns spainis ūdens. Ja

Labrenča dienā līst lietus, tad to

ruden maz ugunsgrēku. Tā dara

arī Jaunjelgavas apkaimē, bet te

bija riju kurot v. t. t. spainis

ūdens tikai jāuzliek uz rijas
krāsns.

V. Strautiņš, Zelgauskā.

16219. Labrenčos un Miķeļos
nedrīkst kurināt rijas krāsnis, lai

nenotiktu ugunsgrēks, jo tanīs

dienās pa rijām pūķi svin dzīrās

un tie atriebjas, ja viņus traucē.

Tanīs dienās arī „Uguns māmiņa"
grib atpūsties no saviem darbiem.

Alksnis-Zundulis, Dobele.

16220. Kas Lārencī gribējis ri-

jas krāsni kurināt, tam rijā vaja-
dzējis ienest divus spaiņus ūdens

un vienu pirts slotu.

K. Jansons, Plāņi.

16221. Labrenču dienā spainis
pilns ar ūdeni rijā ieliekams, tad

ugunsgrēks tai rijā neizceļoties.
P. Iklavs, Salenieši.

16222. Guns dienā (10. VIII) jā-
tur uz krāsns spainis ar ūdeni —

tad nedegs mājas.
J. Apsalons, Sērpils.

16223. Labrenčos, jeb uguņdie-
nā nedrīkst nekad uguni kurt; ja
kur, tad notiks nelaime.

M. Iniņberģe, Rīga.

16224. Labrenča dienā priekš
saules noiešanas nemaz mājās ne-

drīkst taisīt uguni, nedz arī rijas
krāsni kurt, pat nedrīkst pīpēt.
Ēdiens jāvāra ārpus mājas. Tas

jādara tādēļ, lai mājas paliktu pa-

sargātas no ugunsgrēka un citām

nelaimēm. Ja tai dienā lietus līst,

tad tanī gadā būs maz ugunsgrē-

ku, bet ja ir jauks laiks, tad būs

daudz.

Mucukalns, Stende.

16225. Ja Labrenča dienā kur

uguni, tad tanī gadā būs uguns-

grēks.
A. L.-Puškaitis.
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16226. Labrenča dienā uguni
nevar kurt mājā, lai tanī mājā ne-

izceltos ugunsgrēks.

0. Muceniece, Ventspils.

16227. Labrenča dienā nekuri-

na krāsns, lai neizceltos uguns-

grēks.
J. E., 1889, Valmiera.

16228. Ja Labrenča dienas rītā

izdzēš uguni, tad visu gadu nece-

ļas ugunsgrēks.
J. Fleišers, Skrunda.

16229. Labrenča dienā nedrīkst

uguni kurt, citādi notiek mājās

ugunsgrēki.
L. Berkholce, Vaive.

16230. Labrenču diena uguni
uzkur, lai nebūtu ugunsgrēka.

J. Niedre, Džūkste.

16231. Ja Labrencī saule spīd,
— jāliek ūdens spainis uz rijas
krāsns, lai gadā neizceltos uguns-

grēks.
J. A. Jansons, Priekuļi.

16232. Ja Labrenču dienā sauss

laiks, tad nākošā rudenī daudz

ugunsgrēku.
P. Iklavs, Salenieši.

16233. Ja Labrenču dienā

skaidrs laiks, tad tai gadā daudz

ugunsgrēku.
R. Bērziņš, Džūkste.

16234. Ja Lārancī lietus nelīst,

tad tai rudenī būs pulka uguns-

grēku.

Atbalss k. 1892. J. Kriķis, Starti.

16235. Kad Lārancī lietus līst,

nākamā gadā būs maz uguns-

grēku.
H. Skujiņš, Smiltene.

16236. Ja Labrencī līstot lietus

dienu, tad tanī gadā esot daudz

ugunsgrēku.
J. Jansons, Plāņi.

16237. Ja Labrenčdiena spīd
saule, tad būs daudz ugunsgrēku.

A. Broža, Naukšēni.

16238. Ja Labrenčos līst lietus,
tad daudz ugunsgrēku, bet ja ne-

līst — tad maz.

M. Driņķe, Ranka.

16239. Ja Lārancī līst lietus, ta

tai gadā maz ugunsgrēku; bet ja
ir sauss laiks, ta ir pulka uguns-

grēku.
H. Skujiņš, Aumeisteri.

16240. Ja Labrenča dienā saule

spīd, tad rudenī daudz ugunsgrē-
ku. Ja lietus līst, tad no uguns-

grēkiem nav ko bīties.

M. Sikle, Nīca.

16241. Ja Labrenča dienā lie-

tus līst, tad būs maz ugunsgrēku.
Bet ja skaidrs — tad gaidāms
daudz ugunsgrēku.

A. Aizsils, Kalsnava.

16242. Ja Labrenča dienā ne-

līst lietus, tad tai gadā daudz

ugunsgrēku.
L. Berkholce, Vaive.

16243. Ja Labrenča diena lietus

līst, tad būs maz ugunsgrēku.
M. Veidenberga, Vecmokas.

16244. Ja Labrenčos saule spīd,
tad daudz ugunsgrēku.

Bieziņš, Ropaži.

16245. Ja Labrencī nelīst lie-

tus, tad tai gadā deg daudz ēkas,

sevišķi rijas.
A. Zavicka, Sātiņi.
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16246. Ja Labrenču dienā sau-

le spīd, tad uz priekšu būs daudz

ugunsgrēku.
M. Iniņberģe, Rīga.

16247. Ja uguns dienā lietus

(10. augustā, Labrenčos), tad ma-

zāk būs ugunsgrēku tanī gadā.
A. Cirsis, Kalupe.

16248. Ja Labrenču dienā sau-

le spīd, tad rudenī daudz uguns-

grēku; ja lietus līst, no ugunsgrē-

kiem nav ko bīties.

J. A. Jansons, Gaujiena.

16249. Labrenča dienā un Jā-

kupa dienā kaudzes nemeta un

šķūnī siena nebāza, tad pērkons

iesperot kaudzē vai šķūnī.

A. Aizsils, Kalsnava.

16250. Uguns diena jāmazgā

auti, tad ugunsgrēks nenotiek.

P. Krievs, Lubāna.

16251. Labrenču dienā darītu

darbu pērkons nosper, tam jāsa-

deg. [Sal. Krustdiena.]
P. Iklavs, Salenieši.

16252. Mujānieši iet Labrenča

dienā uz Zilo kalnu.

Baznīcas vizit., 1637.

11. Sakars ar laiku.

16253. Skaista Labrenča diena

liecina par skaistu rudeni.

Latvis, 1932, 3094.

16254. Trīs dienas priekš un

trīs dienas pēc Lāranča ir pirmās

salnas.

H. Skujiņš, Smiltene.

16255. Ja Lārencis ir sauss, tad

tanī gadā būs daudz pērkona

ugunsgrēku; ja slapjš, tad bus

auglīgs rudens.
K. Jansons, Plāņi.

16256. Ja kāds Labrača dienā

staigā pa tīrumiem un pļavām,
tad sējumi un zāle sadegs kā

ugunī.

E. Volters, Rēzekne. Maie-

piajibi,lB9o, 74.

16257. Ja nedēļu pēc un priekš
Lāranča nav salnu, ta būs vēls un

silts rudens.

H. Skujiņš, Aumeisteri.

16258. Ja Laranča nakti ir sal-

na, tad būs agrs rudens.

H. Skujiņš, Aumeisteri.

16259. Dievs pa Labrenci auk-

sto akmeni iemet ūdenī un pa Mā-

ru viņš izjem.
J. Lautenbachs.

111. Sakars ar augiem.

16260. Labrenčos (uguns dienā)
jānoņem sīpoli, un ar šo dienu sā-

kas rudzu sēja. (No Jāņiem līdz

Labrenčiem 47 dienas.)

A. Zālīte, Bērzpils.

16261. Uguns dienā jānoņem sī-

poli un no tās dienas var ēst ābo-

lus.

M. Navenickis, Zasa.

16262. Ja Lārencī tik ildzīt sau-

le spīd, kamēr zirgam var mugurā

uzlekt, tad otru gadu lieli apiņi.
K. Jansons, Plāņi.

16263. Palīdzi, Labrenci, rijiņu

kult, cel augstu dūmiņus, zemu

dzirkstelītes.

LD 28774.

16264. Lārancī raka pirmos kar-

tupeļus.
H. Skujiņš, Aumeisteri.
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16265. Svāta Laura dīnā nazuo-

les juopļaun, tad viņas vairuok na-

augs.
T. Nagle, Varakļāni.

16266. Ja Labrenča diena ar,

tad uz tā aruma zāle neaug.

L. Berkholce, Vaive.

16267. Kad Labrenča dienā sie-

nu pļaun, tad priekš iesākšanas

kāds kušķītis zāles jāsadedzina,
citādi nākamā gadā nebūs zāles.

P. Zeltiņa, Ikšķile.

16268. Labrenča diena nevajaga
linus plūkt, tad tiem nav svara.

P. Zeltiņa, Ikšķile.

16269. Labrenča dienā nedrīkst

dārzā nevienu stādu izraut, citādi

visi augi nokaltis.

K. Bruņinieks, Seme.

IV. Sakars ar kokiem.

16270. Labrenča dienā cirstiem

kokiem neaug atvases.

P. Zeltiņa, Ikšķile.

V. Sakars ar pienu.

16271. No uguns dienas saka

krāt pienu ziemas pārtikai.

M. Navenickis. Zasa.

16272. Lābrēncī priekš saules

lēkšanas taisīts sviests stāv bez

sāls vairāk kā gadu un noder par

dziedināmu līdzekli.

Z. Lancmanis, Adliena.

VI. Sakars ar āboliem.

16273. No Lāranča dienas sakot

drīkst ēst ābolus.

P. Š., Rauna. K. Jansons,

Plāņi.

16274. Labrenčos jāsāk ēst ābo-

lus, priekš tam viņiem nav laba

garša.
Bērziņš, Ropaži.

16275. Labrenču dienā jāsāk
ābolus ēst; pirms tam tiem nav

lāga garšas.
J. A. Jansons, Gaujiena.

16276. Ja priekš Lārenča ēd bu-

džus (negatavus ābolus jeb ogas),
tad budži metas pakaļā.

K. Jansons, Plāņi.

16277. Labrenčos nedrīkst ne-

vienu augli raut; ja rauj, tad citā

gadā to tikdaudz nebūs.

M. Iniņberģe, Rīga.

16278. Ja Labrencī iet ābeļu
dārzā, tad ābelēm septiņi gadi nav

ābolu.

K. Jansons, Plāņi.

16279. Larencī nedrīkst apakš
ābeles iet, lai ābeles nekalst.

K. Jansons, Plāņi.

16280. Lārencī ābolus necep, lai

ābeles nekalst.

K. Jansons, Plāņi.

16281. Lārancī sāka est ābolus.

H. Skujiņš, Aumeisteri.

16282. Labrenča dienā jāsāk

āboļi ēst, priekš tam tiem nav la-

bas garšas.
M. Sikle, Nīca.

16283. Māte, kurai bērni miruši,

nedrīkst priekš Labrenča ēst ābo-

lus, jo Labrenča naktī Dievs pa-

ciena nomirušos bērniņus ar ābo-

liem. Kura māte iepriekš ēdusi tā-

dus augļus, tās bērni paliek tukšā.

J. Ceplenieks, Māņticība.

Austrums, 1889.
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VII. Sakars ar kazām un

lopiem.

16284. Larencī kāvuši āžus.

K. Jansons, Plāņi.

16285. Labrenčos jākauj aži, jo
tad tiem laba garša.

J. A. Jansons, Gaujiena.

16286. Labrenčos jākauj aži, tad

tiem laba gaļa.
E. Bērziņš, Ropaži.

16287. Labrencī ēda kazas gaļu.

H. Bika, Gaujiena.

16288. Labrenču diena auns jā-

kaun, tad jēri izdodas.

M. Ķimene, Mazsalaca.

16289. Lārancī kava azi.

H. Skujiņš, Aumeisteri.

16290. Labrenča diena jākauj

āži, jo tad tiem laba gaļa.
M. Sikle, Nīca.

16291. Labrenča diena cūkas

metuši aizgaldā.
J. Ansbergs, Ēvele. Etn. IV,

1894, 151.

16292. Labrenčos skaita: „Jūg-
sim tēvam brūno zirgu, brauksim

Labrenčos uz tirgu."
E. Grīslīte. Rīga.

VIII. Sakars ar ēņiem.

16293. Kurš cilvēks Labrenčdie-

nā mirst, tā dvēsele spokojas.
A. Broža, Naukšēni.

16294. Kurš cilvēks Labrenču

dienā mirst, tā dvēsele spokojas.

J. A. Jansons, Gaujiena.

16295. Kurš cilvēks Labrenčos

mirst, tā dvēsele spokojas.
E. Bērziņš, Ropaži.

16296. Kurš cilvēks Labrenča

dienā mirst, tā dvēsele spokojas.

M. Sikle, Nīca.

16297. Kurš cilvēks Labrenča

dienā mirst, tā dvēsele spokojas.
E. Bērziņš, Ropaži.

LABS CILVĒKS.

16298. Labus cilvēkus kaķis ap-

ēdot.
K. Jansons, Plāņi.

LAIDARS.

16299. Pagalma gružus vajag
sviest laidarā. Tad neviens nevar

apburt lopus.
K. Juchnevice, Liepāja.

LAIDENE (2. jūlijs).

16300. Jāņa, Pētera un laidenes

(Marienberchganek) naktī visā ze-

mē ir dedzinājuši prieka ugunis
(Fr6wdenfūer), pie kam ar lielu

prieku ir dancojuši, dziedājuši un

lēkuši.

P. Rusovs, 1584.

16301. Jānī (kad Bērzaunē tir-

gus) gājuši puiši lūkoties, laidenē

(t. i. nedēļu vēlāk, kad Vestienā

tirgus) jau ierunājuši un citos ru-

dens tirgos dzēruši derības.

Etn. I, 115.

16302. Marijas piemeklēšanas
dienā svēti ļaudis nes par upuriem

pie Smiltenes baznīcas sētas vas-

kus, sieru un citas lietas.

Baznīcas vizit. 1774.

16303. Otrā jūlijā meitām jāpin

kroņi un jāsviež liepā. Ja trīs rei-

zes sviežot, kāds kronis pakaras

zaros, tad meita tanī gadā appre-

cēsies; bet ja ne, tad paliks to ga-

du vēl neprecējusies.
E. Līdeka, Lubāna.



16304. Drīz pēc Jāņiem ir Lai-

dene. Šī diena meitām piešķir

brūtgānus: „Nāc, bagāta Laidenīte,

atlaid man brūtgāniņu! Ja laid

jaunu, tad laid skaistu, ja laid ve-

cu, tad bagātu."
A. Aizsils, Bērzpils.

16305. Ja mākoņi iet pret vēju,
tad vējš un laiks mainās.

P. Š. jun., Vidzeme.

LAIKA MAIŅA.

16306. Kad saulei rietot gaiļi

dzied, jeb kad vējš sāk pūst no

citas puses, tad laiks pārmainās.
A. Grigans, Gārsene.

LAIKS.

I. Vispārīgi.

16307. Senāk laika noteicēji bi-

ja: gailis un zvaigznes naktī, bet

dienā ēnas garums.

G. Pols, Bauska.

16308. Augšāmceļamo laiku ap-

rēķinājuši pēc gaiļa dziedāšanas.

Kad gaili nav dzirdējuši dziedam,

tad pēc zvaigznēm. Tā noskatījuši,
cik augstu jau sietiņš uznācis, kā

stāv greizie vāģi un politars. Die-

nā vērojuši laiku pēc paša pa-

krēšļa.
J. Ansbergs, Ēvele. Etn. IV,

1894, 151.

16309. Kāds laiks ir piektdien,
tāds arī svētdien. [Sal. piektdiena.]

V. Saulīte, Mālpils.

16310. Karstam laikam vienmēr

seko pērkona negaiss.

J. A. Jansons, Bīriņi.

16311. Ja pēcpusdienā ir pārāk
skaidrs laiks, tad nākošā dienā būs

lietus.

A. Bauers, Ranka.

16312. Ja ir skaļš laiks, tad sa-

gaidāms lietus pēc trim dienām.

L. Krastiņa, Baldone.

16313. Ja vakaros pēc saules no-

iešanas zālē nav rasas, tad otrā

dienā sagaidāms lietus.

Latvis, 1927, 1793.

16314. Galdnieka S. barometrs

izrādījās vienkāršs egles žuburītis,

piestiprināts pie dzīvojamās ēkas

ārējās sienas. Eglītes galotne ar

naglu piestiprināta pie sienas, un

tanī pusē, kur zariņš, apvilkts pus-

riņķis un sadalīts grādos. Sausā

laikā zariņš liecoties uz augšu, bet

lietainā uz zemi. Vētrās un ne-

gaisos zariņš salocoties stipri ze-

mu. Tā esot iespējams laiku no-

teikt trīs dienas uz priekšu. Tā-

dam pašam nolūkam arī Raunā ti-

ka lietots egles zariņš.

Latvis 1927, 1793. P. S., Rauna.

16315. Lauksaimnieka T. baro-

metrs izrādījās vienkāršs akmens,

kas atradās nojumā pie mājas. Tu-

vojoties lietainam laikam, akmens

paliekot mitrs, bet sausam laikam

pastāvot, esot sauss.

Latvis, 1927, 1793.

11. Auksts laiks.

16316. Sapnī salts laiks ir nelai-

mīgā dzīvošanā.

M. Arons, Bērzaune.

16317. Ja pārlieku aukstā laikā

iemet krāsnī cūku mēslus, tad pa-

liek siltāks.

J. Fleišers, Skrunda.
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16318. Ka vokorā nu skūrstī-

nim kop stovu dyumi, ka ūdi līg-
smi doncoj, ceiruli dzīd, bezdeli-

gas lidinej augsi gaisā un ka zier-

nvukļi naguļ teiklā, tad reitā byus
jauks laiks.

t. Armans, Vārkava.

16319. Labs laiks ir gaidāms,
kad bezdelīgas un cīruļi augstu li-

dinās, kad vālodze dzied mīlīgā
balsī, kad pret sauli uz zemi ska-

toties redz zirnekļa audumus, kad

rītaziemelis pūš, kad saulei uzle-

cot spožu staru nav, kad lietum līs-

tot priežu mežos zilgana migla ce-

ļas, kad migla rītos uz zemi no-

krīt.
Atbalss k. 1897. K. Kleķeris,

Skujene.

16320. Jauks laiks ir gaidāms,
kad saule rietēdama neieiet mā-

konī; kad dūmi no skursteņa taisni

kāpj augšā; kad migla krīt uz

zemi.

A. Grigans. Gārsene.

16321. Kad var tālu atbalsi dzir-

dēt, kad bezdelīgas augstu laižas,

kad rīta migla krīt uz zemi, kad

dūmi viegli paceļas, kad saule va-

karā skaidri noriet, tad gaidāms

jauks un sauss laiks.

Zemes Spēks, 1932, 25, 426.

IV. Sli k t s lai k s.

16322. Ja ir slikts laiks ar lielu

vētru savienots, tad saka: nu jau

pati velna māte nosprāgusi.

J. A. Jansons, Mežotne.

16323. Ja pa sapņiem bargu lai-

ku redz, tad tas nozīmē vispārēju

pārmaiņu visiem.

L. Ozole, Rīga.

16324. Kad laiks draņķē, tad ir

nomiris burvis, ragana, vecs pui-
sis vai veca meita.

K. Jansons, Plāņi. P. Š. jun.,
Vidzeme.

16325. Slikts laiks ir gaidāms,
kad zirgi pieguļā klanās, kad go-
vis stipri bizo, kad suns zāli ēd,
kad kaķis lien krāsnī gulēt jeb

skrāpējas ap kokiem, kad vārnas

stipri brēc, kad vālodze brēc ķēr-
stēdama, kad zvirbuļi krūmos gari
dzied, kad bezdelīgas zemu skrien

jeb skriedamas spārnus ūdenī mēr-

cē, kad čūskas ir žirgtas, kad dēles

(lēles) pa zemes virsu lodā, kad

zirnekļi stipri strādā tīklus auz-

dami, kad odi kozdami uzmācas

cilvēkam, kad spārnainās skudres

skraida, kad priekš saules uzlēk-

šanas rīta puse ir stipri sarkana,
kad saulei uzlecot ir lieli stari, kad

saulei virsū sarkans stabs, kad rīta

migla gaisā uzkāpj, kad ziemeļos

mākoņi ceļas, kad saulei noejot
vējš ceļas, kad vējš pūš gaudo-
dams, kad dūmi no skursteņa uz

zemi dodas, kad uguns pie katla

dibena ķeras, kad ziemu no jum-
tiem palāses pil, kad gaisa kuģim

[sal. lielā laiva] gals jūrā, kad cil-

vēks jūtas noguris, kad večiem

krusti sāp.

Atbalss k. 1897. K. Kleķeris, Skujene.

LAIMA.

16326. Laimu tur par skaistu

kailu meiteni, kas vienmēr staigā
cilvēkam līdz.

V. Juoņus, Pustiņa.

16327. Veci ļaudis stāsta, ka esot

trīs laimas. Pirmā laima vēlot cil-

vēkiem tikai to vislabāko, otra la-

bu un trešā tikai sliktu. Ko šās

laimas sakot, tas uz mata notiekot.

K. Celmiņš, Lubāna.
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16328. Tā arī meitām pirmā lai-

ma esot vislabākā, otra laba, bet

trešā slikta, tādēļ arī tautas dzies-

ma saka:

„Ej, māsiņ, neatsaki

Pirmajām tautiņām,

Pirmajām tautiņām
Laime durvju verējiņa."

K. Celmiņš, Lubāna.

16329. Kad svešs cilvēks iet caur

sētu, jāmet tam pakaļ akmens, tad

Laimīte paliks mājā.

J. Apsalons, Sērpils.

16330. Ta Laime ir tam sievām

palīdzējusi bērnu raizēs.

J. F. Bankava sprediķu grā-
mata, 1725.

16331. Agrākos laikos, kad bērns

piedzimis, tad nedēļniecei parādī-

jusies Laimes māte un noteikusi,
cik liels izaugs bērns (to viņa parā-

dījusi ar roku). Arī citu laimi vai

nelaimi Laimes māte pateikusi.
A. Aizsils, Kalsnava.

LAIME.

16332. Mīļa Laima rītiņa

Treju durvju virināja:

Govju kuti, aitu kuti,

Jaunu meitu maltuvīti.

LD 29177.

16333. Uz Laimītes raudājos,
Kam telītes man neaug.

Man Laimīte atbildēja:
Kam telītes kājām sper?

LD 29191.

16334. Ja sieviete nakti no mie-

ga uztrūkstoties dzird vērpjam,
tad viņai jāuzceļas un jāsaķep ra-

tiņš aiz ripas, tad viņai par brī-

numu veiksies vērpšana. Tā vēr-

pēja ir Laime.

I. Rubenis, Ērgļi.

16335. Ceturtdienai izejot un

piektdienai nākot esot laimes-

māte rādījusies, ko sauc mīļa Mā-

re. Viņa esot dažreiz staigājusi ap-
kārt brēkdama kā govs, zirgs, aita,
kaza jeb cūka. Kur viņu uzņēmuši,
tur lopiem gājis labi.

A. Bīlenšteina manuskripts.

J. Krampis, Skujene, 1865.

16336. Ja kaut kur iet, tad katru

reizi jāpiesēž laime, tas ir, iekāms

iziet pa durvīm, jāapsēstas.

K. Corbiks, Jelgava.

16337. Zīlīte, cielaviņa, stirna

un citi nes laimi.

J. Ceplenieks, Māņticība.
Austrums, 1889. g.

16338. Ja kādam ir kāds svarīgs

gadījums priekšā, nekad nevajag
laimes vēlēt uz izdošanos, tad ne-

izdodas.
L. čapa, Rīga.

LAIME JEB ZEMESSIEVA.

16339. Laimes jeb zemessievas

pārmainot bērnus. Tā reiz kādai

sievai pārmainīts bērns. Augšbērns

ļoti bļāvis, bet arī tas bērns to da-

rījis, kurš bijis apakš zemes. Te

atnākusi zemessieva (reiz teicēja

sacīja: Zemesmāte) un teikusi:

~Še jem tavu bērnu; tu manu ne-

maz nemīli, bet bļāvini vien!"

Zemes cilvēki esot resnāki, lielāku

galvu un mazu augumu.

Sermule, Līvbērze.

16340. Saimniecei pielicies bērns,

kurš sākumā bijis it vesels. Bet

reiz atstājusi vienu, un no tā lai-

ka sācis brēkt un brēkt. Galva bi-

jusi liela un mīksta, bet citādi vi-

sādi maziņš. Sadzīvojis tikai pus-
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gada. Varbūt, ka laimes, kas dzī-

vojot apakš zemes, būšot bērnu

pārmainījušas.
R. Pētersons, Tetelminde.

16341. Citreiz gan pārmainīti
bērni, tādēļ gudras mātes nekad

nepametušas nekrustītu bērniņu
vienu pašu un tādēļ arī ātri —

jau pēc nedēļas vedušas kristīt.

Kāda saimniece nopērusi reiz savu

bērnu sētsvidū — nezin ko bijis

padarījis. Te ieskrienot viena pa

vārtiem un sakot: „Še tavs bērns!

Es viņu tik labi godēju [godāju?],
bet tu manu sit un kauj." Bērni-

ņus pārmainot zemes ļaudis.
Ķilevice, Saldus.

LAIMES KREKLS.

16342. Dažam bērnam piedze-
mot uz muguriņas ir „Laimes

krekls", kurš rūpīgi jāizmazgā un

jāuzglabā, jo tad tas bērns ir lai-

mīgs.
K. Jansons, Plāņi.

LAIMES PINKA.

16343. Līvbērzē dažas sievas

(katoles) atstājot vienu matu kuš-

ķi nesukātu, kas ar laiku gluži

sapinkājoties; tā esot Laimes pin-
ka.

K. Pētersons, Līvbērze.

16344. Teicējas mātei bijusi gal-

vā Māras pinka. Reiz to nogrie-

zusi, bet no tam palikušas acis sā-

pīgas un tumšas. Pinka uzaugusi

no jauna un augusi, kamēr pate

nokritusi; tad acis vairs nesāpē-

jušas.
Birkvalde, Lielsatiķi.

LAIMES SPALVAS.

16345. Ja sievietei uz ģīmja ir

laimes spalvas jeb kārpa, tad tā

dabūs ar vīrieti daudz gulēt.
K. Jansons, Plāņi.

LAIMES VELĒŠANA.

16346. Sieviete nekad nedrīkst

laimi vēlēt, tad nekas nepiepildās.
A. Zandere, Rīga.

16347. Ja novēl labu laimi, tad

neiet labi.
E. Reinbacha, Vecpiebalga.

LAIMĪGS CILVĒKS.

16348. Kam spalvains ģīmis, tas

ir laimīgs cilvēks.

Z. Lancmanis, Bormanieši.

LAIPA.

16349. Pa laipu iedams, neska-

ties zvaigznēs.
E. Ķerpe, Brunava, 1927.

LAISKS CILVĒKS.

16350. Precinieki noliek slotas

kātu pie durvīm; ja meita neuz-

cels, bet pārkāps pāri, būs slinka

saimniece.

M. Brīdaka, Jaunroze.

LAISKUMS.

16351. Par laiskumu runājot
mēdz sacīt: „Laiskum, laiskum,

laid man vaļā, kad tev kūlīs, tad

man sāpēs!"
P. Š., Rauna, K. Jansons,

Trikāta,

LAIŠANĀS.

16352. Ja sapnī pa gaisu skrien,

tad izbēg no ļaunām valodām.

J. Jurjāns, Jaungulbene.

16352a. Ja bērns sapnī pa gaisu
laidies vai kritis bezdibenī, tad tas

augot.
P. Š. jun., Mārsnēni.
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LAITĪŠANA (braucīšana, ma-

sāža).

16353. Laitīt senāk mācēja gan-

drīz katra vecāka sieviņa un ar

laitīšanu lūkoja dziedēt dažādas

chroniskas kaites: kaulu sāpes

(reimatismu), stīvus locekļus, ne-

spēku un pat trieku. Vēlāku laitī-

šanu sajauca ar riebšanu jeb pūš-

ļošanu un laikam gan bez iemesla

sāka izsmiet un atmest.

P. Š., Rauna.

16354. Braucīšanu izdarīja ve-

cenes, kuras pagastā tam nolū-

kam vien stāvēja; viņas nodarbo-

jās arī ar svecīšu likšanu, ragu

likšanu, asins un dēļu laišanu.

Kad kāds bija „saraustījies" jeb

„nabu atstiepis", tad izkurināja

pirti un tūlīt sūtīja pēc braucītā-

jas. Slimniekam vajadzēja kāpt lā-

vā, un braucītāja sameta labu ga-

ru, ņēma slotu rokā, labi izpēra
un tad sāka braucīt. Papriekšu
sāka no kakla, tad braucīja citus

locekļus un vispēdīgi vēderu. Kad

slimnieks bija izbraucīts, tad vidu

nosēja ar jostu. Vēderu braukot,

to arī vārdoja ar vidus vārdiem.

K. Saržants, Blīdiene.

LAITĪTĀJS.

16355. Ar laitīšanu un lēnu

spiešanu viņi apmierina sāpes,

čūskas kodumu viņi izdziedē uz-

reiz, izmežģījumus iegroza bez kā-

da grūtuma. Bet tādi gudrinieki
un sālspūtēji, un kā viņus sauc, at-

stāj savu mākslu vienam pašam
un tikai pēc savas nāves.

A. V. Hūpelis, Top. Nach-

richten 11, 1777, 140.

16356. Izmežģījumus, augoņus

un citas tādas kaites viņi dziedē

— lai nesmejas par šo ziņojumu
— tikai ar aiztikšanu un lēnu lai-

tīšanu, murminādami kādus vār-

dus, kuriem viņi piešķir visu spē-
ku. Daži dziedē tikai čūskas ko-

dumu, lietodami pie tam sausu lī-

dekas zobu. Citi dziedē tikai au-

goņus un izsitumus, atkal citi vie-

nīgi zirgus un lopus. Šāds gudri-
nieks tur savu mākslu ļoti slepeni
un atklāj to īsi priekš savas nāves

tikai savam bērnam vai draugam,

jo citādi viņam esot grūtā nāvē jā-
mirst. [Sal. burvis.]

A. V. Hūpelis, Top. Nach-

richten I, 1774, 560.

LAIVA.

16357. Eima, brāļi, raudzīties,

Kadu koku upe nes,

Kādu koku upe nes,

Tada koka laivu daru.

LD 30729.

16358. Kad laiva ir uztaisīta ga-

tava, tad to uzliek ačgārniski un

šauj krustiski par viņas dibenu.

A. Becenbergers, Kuršu kapās.

16359. Laiva jauna jātaisa tā,
lai neviens svešs neredz, tad viņa
ir viegla un neplaisā.

J. Kladnieks, Lubāna.

16360. Laivas koki jācērtot un

arī pašas laivas jātaisot vecā mē-

nesī, tad viņas pastāvot ilgi.

E. Aizpurve, Lubāna.

LAKATS.

16361. Melnu lakatu nedrīkst

siet galvā, citādi notiek nelaime.

J. A. Jansons, Olaine.

16362. Ja lakatiņam mazais stū-

rītis uz virsu uzsējies, būs kauns

jāpiedzīvo.
V. Hāzena, Nītaure.
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16363. Ja lakatiņu sienot mazā

ļipiņa uzsienas uz augšu, tad da-

būs kaunu.

A. Bulēne, Turaida.

16364. Ja lakatiņam īsais stūris

uz augšu apsējies, tad sagaidāms
pēriens.

V. Vintere, Matīši.

16365. Ja sapnī apsien baltu la-

katu, tad būs tīra dzīve.

J. Jurjāns, Jaungulbene.

16366. Ja .meita pa sapinim pa-

zaudē lakatu, tad tai būs brūtgāns

pagalam. [Sal. mētelis.]

H. Skujiņš, Smiltene.

16367. Ja sapņos redz sev laka-

tu galvā, tad dabūs galvas sāpes.

A. Bīlenšteina rokraksts.

16368. Ja no lakata, kas uzsiets

galvā, nolaižas zirneklis, tad drī-

zumā saņems vēstuli.

E. Aizpurve, Lubāna.

16369. Kad lakatam īsā puse

virsū, tad melo.
K. Lielozols, Nīca.

16370. Kad sapnī redz, ka kāds

iedod vilnas lakatu vai ko tam-

līdzīgu, tad jāiet uz kūti, tur ai-

tām jērus saņemt. Tas notiek pa-

vasaros, kad aitām gaidāmi jēri.

A. Aizsils, Prauliena.

LAKSTĪGALA.

16371. Lakstīgala dzied: ~Jauni

puiši, jauni puiši, precaties, pre-

caties! Lai man, lai man, rītā, rītā,

rītā!"

L. Žagata, Krūte.

16372. Ja atrod lakstīgalas olas,

tad tās tūdaļ vajaga izdzert, lai

miegs nenāktu.
A. Salmans, Balvi.

16373. Arajiņi, ecētāji,
Dzeniet garus birzumi-

ņus,

īsa bus šī vasara,

Zemu dzied lakstīgala.

Sal. 27924, 28159. LD 27922.

16374. Lakstīgala, sējas putns,
Piecel manu arājiņu;
Jauns bij mans arājiņš,
Sējas laika nezināja.

Sal. 28034. LD 28033.

16375. Kādēļ govis neslauciet,

Kam ganos nedzeniet?

Lakstīgala suņus sauca

Zaļas birzes galiņā.

Sal. 28846—9. 28859.

LD 28845. 29377.

16376. Kad lakstīgala dzied, tad

ir sējas laiks.

P. Š., Rauna.

16377. Ja lakstīgala pogā tuvu

pie mājām, tad tajās mājās ir

kāds labs dziedātājs.

K. Corbiks, Valgale.

16378. Kad lagzdīgala aizdzied,

tad pieģulniekam drēbes degs.

K. Šilings, 1832. g., Tirza.

16379. Ja pavasarī pirmo reizi

neēdušu aizdzied lakstīgala, tad

pieguļā sadeg svārki.

A. Salmans, Balvi.

16380. Kad lakstīgala aizdzied,

tad gadīsies kaut kur ugunsgrēks

jeb apdegšana.
K. Bika, Gaujiena.

16381. Ka lakstīgola puorskrīn

zam gūvis tesmiņa, itei pīzīmēj, ka

tei gūs dūs pīnu, bīzu un sme-

ķeigu.
V. Podis, Rēzekne.
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16382. Kad lakstīgala nak maja,
tad tur būs kāzas.

P. Zeltiņa, Ikšķile.

16383. Kod lakstīgola skraida

apleik ustobvs, itys pīzīmēj, ka

tymā ustobā byus dreiži kuozvs.

V. Podis, Rēzekne.

16384. Lakstīgala kad maja
dzied, tad tai mājā būs kāzas.

J. Skara, Jaunpiebalga.

16385. Lakstīgala sāk dziedāt,

kad ozolam sāk lapas plaukt. [Sal.

ozols.]
P. Š., Rauna.

16386. Ja pavasarī pirmo dzird

lakstīgalu dziedam, tad būs prie-

cīga vasara; bet ja pirmo dzird

dzeguzi kūkojam, tad bēdīga va-

sara.

M. Ķimene, Mazsalaca.

16387. Ja tam kokam, kur pašu-
laik dzied lakstīgala, apiet trīs reiz

apkārt, tad lakstīgala beigta no-

krīt zemē.

A. Rozenberga, Šķibe.

16388. Ja lakstīgala no rīta ne-

ēdušu aizdzied, tad sadeg kāds uz-

valks.

A. Mencis, Puikule.

16389. Ja lakstīgala vakaros il-

gi dzied, — būs labs laiks.

M. Rullē, Lubāna.

16390. Ja lakstīgala dzied pa-

zarē, tad būs īsa vasara.

A. Dragone, Palsmane

LAMĀŠANĀS.

16391. Ja no lamāšanās grib at-

kratīties, tad jāsaka: „Sūds tev uz

mēles!"

P. Š., Rīga. K. Jansons,

Plāņi.

16392. Kad divas sievas salā-

das, var uziet uz ļaunām pēdām.
Tādā lāstu vietā uzejot, cilvēku sa-

jem auksti drebuļi. Bērns kad rā-

pojas vai iet tur cauri, tiek kā ne-

manīgs. Tādā reizā sarauga ūdeni

un dod iekšā tik lielam, kā mazam.

Raugāmie vārdi ir šādi: ,trejde-

viņas burvenes, trejdeviņas raga-

nas, skreita uz Mello jūru! Tur

jūs ēdiet, tur jūs dzeriet, tur jūs

sprāgstiet pa vidu pušu!"

A. Rozenšteine, Saldus.

16393. Bērnu, kas uzgājis uz ne-

labām pēdām (runā arī no viesu-

ļa), svēpē ar svētītām zālēm. Uzber
ogles uz vecu pastalu, uzkaisa zā-

les, aizdedzina un tur bērnu virs

dūmiem. Lai dūmi neietu garām,
virs bērna tur drānu.

K. Pētersons, Tetele.

16394. Kas pāriet par karstām

pēdām, kur kāds lamājas, tam kā-

jas satūkš.

K. Jansons, Plāņi. P. Š.,
Rauna.

16395. Kad gadās pāriet pa

tām pēdām, kur bārušies, tad pie-

ķeras kāds sliktums.

Z. Prauliņš, Aumeisteri.

16396. Kad divi cilvēki lamā-

jas, tad nevajaga iet pār viņu pē-

dām, citādi gājējs dabū kādu ļau-
nu kaiti.

P. Š., Rauna un Smiltene.

H. Skujiņš, Aumeisteri. K.

Jansons, Trikāta.

LAMPA.

16397. Lai lampa gaiši degtu,

tad, to pirmo reizi dedzinot, vajag

smieties.
L. Rone, lecava.
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16398. Ja jauna lampa, pirmo
reizi dedzinot, uzliesmo ar garu

liesmu, tad šī lampa būs izturīga.
J. Cinovskis, Snēpele.

16399. Pirmo reiz aizdegot jau-
nu lampu, ir jāsmejas, lai gaišāki

deg.
V. Liepiņa, Penkule.

16400. Kad pirmo reizi iededzi-

na lampu, tad jāsmejas, lai lampa

gaiši deg.
Z. Pūtele, Sabile.

16401. Jaunu lampu pirmo reiz

aizdedzinot, bērniem jāsmejas, —

tad lampa gaiši degs.

E. Kampare, Skrunda.

16402. Kad nopērk jaunu lam-

pu un pirmo reiz aizdedz, tad jā-

smej, lai lampa gaiši degtu.

A. Skuja, Vestiena.

16403. Kad jaunu lampu pirmo
reiz aizdedz, tad vajaga visiem

smieties, lai gaiši deg.
K. Corbiks, Līvbērze.

16404. Jaunu lampu pirmo reiz

aizdedzinot vajag smieties, tad ta

gaiši degot.
K. Corbiks, Tukums.

16405. Jaunu lampu pirmo rei-

zi dedzinot vajaga smieties, jo

tad gaiši degs.
E. Vīķele, lecava.

16406. Ja nopērk jaunu lampas

cilindru, tad uz cilindra galu jā-

uzliek matadata, lai cilindrs ne-

plīst.
J. Neimanis, Aloja.

16407. Lampas cilindrim vajaga

uzlikt matadatu, tad tik drīzi ne-

plīsīs.
V. Priedīte, Rīga.

16408. Ja bieži lampas stikls

plīst, tad kāds tuvs cilvēks mirs.

A. Auziņa, Jaunrauna.

16409. Ja puisis pīpi aizdedzina

pie lampas, tad sieva gultā miez.

E. Laime, Veckalsnava.

16410. Neprecējies vīrietis ne-

drīkst pie lampas iededzināt cigā-
ru jeb pīpi, jo citādi tas dabūs tā-

du sievu, kas gultā miez.

E. Zommere, Rauna. J. Milz-

arājs, 72 g. v., Saka.

16411. Ja vīrs pie lampas uzpī-

pē, tad sieva miez gultā.
P. Zeltiņa, Ogresgals.

16412. Kas no lampas pīpē

paliek sirdīgs.
K. Jansons, Pilda.

16413. Ka lampa aizdagta dag
— suoks kai putvns dzīduot, itei

pīzīmēj, ka byus lely vaidi un rau-

došona radinīku.

V. Podis, Rēzekne.

16414. Kad lej lampā petroli,
tad iemet sāls šķipsnu; tad tik

daudz petroles neizdeg.
H. Skujiņš, Smiltene.

16415. Ja lampu nodzēšot nevar

uguni ar vienu pūtienu nodzēst,

tad dabūs slinku vīru jeb sievu.

L. Zvirbule, Jaunlaicene.

16416. Ja sapnī redz lampu iz-

dziestam, tad mājā kādam būs jā-
mirst.

J. Jurjāns, Jaungulbene.

16417. Ja sapnī nopūš lampu,
tad kādam jāmirst.

A. Aizsils, Prauliena.
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LAPAS.

16418. Ja rudenī lapas skaisti

nodzeltē un vēja nesaplosītas no-

krīt zemē bez vēja, tad nākamā

vasarā būs bagāta raža.

E. Lacis, Tirza.

16419. Ja kokiem lapas agri no-

dzeltē, tad nākošā gadā būs laba

miežu raža.

J. Vilnītis, Jumurda.

16420. Ja lapas birst bara, tad

būs laba raža.
K. Kristape, Olaine.

16421. Ja kokiem lapas labi no-

dzeltē un līdz Miķeļiem nobirst,

tad agrīns pavasaris, bet ja labi ne-

nodzeltē un līdz Miķeļiem neno-

birst, tad būs vēlīns.

J. Jurjāns, Jaungulbene.

16422. Ja lapas agri dzeltē un

birst, tad kartupeļi ir neveselīgi.

V. Spandegs, Pociems.

16423. Ja lapas paliek klat pie
kokiem, tad slikta ziema.

K. Kristape, Olaine.

16424. Ja rudenī lapas laikus

nobirst, tad gaidāma lēna ziema.

Alma Bērziņa, Aloja.

16425. Ja rudenī lapas agri no-

dzeltē, tad pavasarī būs agri zāle.

I. Anševice, Piebalga.

16426. Kad rudenī lapas agri
nobirst no kokiem, tad sagaidāma
lēna ziema.

A. Āboliņa, Ļaudona.

16427. Ja rudens lapas paliek
zem sniega nenokritušas, tad sa-

gaidāmi grūti laiki.

J. Zvaigzne, Rēzekne.

16428. Ja rudeni vējš lapas pa

lauku izdzenā, tad ziemu lieli

sniega puteņi, ja lapas paliek ru-

deni apakš kokiem zemē, tad

būs dziļa ziema.

K. Jansons, Plāņi.

16429. Ja lapas no kokiem

vējš neaiznes tālu, tad nākošā ga-

dā būs labs miežu briedums.

J. Vilnītis, Jumurda.

16430. Ja rudeņos pārsteidz

sniegs lapas uz kokiem, tad pava-

saris būs vēls.

J. Zvaigzne, Rēzekne.

16431. Jo agrāk rudeni lapas

birst, jo agrāk iestāsies pavasaris.

V. Saulīte, Mālpils.

16432. Ja lapas agri birst, ātrs

rudens.

K. Kristape, Olaine.

16433. Ja kokiem lapas priekš

Miķeļa dienas nokrīt, tad priekš

Jurģu dienas būs jau zāle.

J. Vilnītis, Jumurda.

16434. Ja kādas mājas robežās

rudenī, lapām birstot, dzeltāno

vietā paliek sarkanas lapas, tad

tanī gadā kāds tās mājas ievēro-

jams cilvēks apprecas.

K. Corbiks, Burtnieki.

16435. Ja rudenī lapas agri no-

dzeltē, tad pavasarī būs agri zāle.

L. Daugaviete, Smiltene.

16436. Kad lapas kokiem rude-

nī ilgi zaļas, tad tanī gadā mirst

maz ļaužu.
R. Šmits, Valmiera.

16437. Kad lapas vēlu birst, tad

dziļa ziema.

Z. Sniķere, Veģi.
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16438. Kad rudeni lapas atri

birst, tad cilvēki daudz mirst.

Z. Sniķere, Veģi.

16439. Ja lapām plaukstamā lai-

kā uznāk kādas ciešanas: salna,

sniegs vai vētra, tad arī tanī gadā

sējums kaut kā cietīs.

K. Oļļe, Mazsalaca.

16440. Ja lapas ir lipīgas, tad

ir lijis medus lietus.

M. Macpane, Alsunga.

16441. Ja augiem lapas novītu-

šas, tad drīzumā būs pērkons.
M. Spilva, Druviena.

16442. Ja vējš griež koku lapas

uz otru pusi, sagaidāms lietus.

V. Hazena, Nītaure.

LAPSA.

16443. Senos laikos lapsai biju-
si tik gara un gluma aste kā

kvekšķim, bet zvēru karā, žagaros

slēpdamās, viņa dabūjusi žagaru

saujai līdzīgu asti. [Sal. lācis, ka-

ķis, gailis.]
J. Enkmanis, Smiltene.

16444. Ja ceļa satiek lapsu, tad

būs slikti.

V. Pilipjonoks, Asūne.

16445. Ja liek lapsām kādu no-

sprāgušu kustoni, tad nekad ne-

var likt ar galvu pret ziemeļiem,

jo tad lapsas neiet klāt; bet kad

grib, lai iet klāt, tad jāliek galva

uz kādu citu pusi.
Z. Kozenkraniuse, Ainaži.

16446. Ja lapsas uzturas alas,

— būs drīz negaiss.
M. Rullē, Lubāna.

16447. Ja lapsa pa dienu uztu-

ras mežā, — būs labs laiks.

M. Rullē, Lubāna.

16448. Ja ziema dzird lapsu re-

jam, tad snieg daudz sniega.
A. Miglava, Rīga.

16449. Ja lapsas, vāveres, seski

un citi zvēri nāk agri akotā, tad

būs agra un auksta ziema. [Sal.

vāvere.]
M. Rullē. Lubāna.

16450. Ja sapnī redz, ka mājā
ieskrien lapsa, tad mājās izcelsies

ugunsgrēks.
A. Aizsils, Lubāna.

16451. Ja redz sapnī, ka lapsa
ieskrien mājās, tad būs uguns-

grēks.
R. Vucene, Lubāna.

16452. Ja lapsu redz sapnī, tad

dabūs pie ugunsgrēka dzēšanas iet

palīdzēt.
V. Krieviņš, Daugmale.

LAPSENES.

16453. Lapsenes, sausu vasaru

gaidīdamas, taisa savus pundurus

krūmos; slapju vasaru paredzot,
ēkās un dobumos.

Latv. Av., 1858. 76.

LAPU DIENA (1. maijs).

16454. Par lapu dienu sauc pir-

mo maiju. Tad jaunas mei-

tas gājušas uz avotu un mazgāju-
šas muti, lai būtu skaistas un šķīs-

tas. Avota ūdeni nesušas arī uz

māju, to visu darījušas pēc saules

rieta. Par visu maija mēnesi kato-

ļi godina sevišķi jumpravu Mariju.
B. Eriņa, Latgale.

16455. Lapu dienā lapiņām va-

jag būt vismaz tik lielām kā peļu

austiņām, tad būs laba vasara, ja

nav — slikta.

E. Laime, Tirza.
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16456. Lapu dienā tāpat kā

krustdienā nedrīkstēja nevienam

kokam kādu zariņu nolauzt, jo ci-

tādi koks asiņotu.
Aizkrācnieks, Tirza.

16457. Lapu diena bijusi pava-
sarī un saukta arī par maizes

dienu.

M. Navenickis, Zasa.

LAPU KOKI.

16458. Lapu koki jācērt vecā

mēnesī, lai viņi būtu izturīgi un

lai celmi nelapotu. [Sal. koki.]

S. Gūberts, P. Š., Rauna.

Z. Lancmanis, Lejasciems.
A. Freijs, Talsi. J. Rubenis,
Ērgļi.

16459. Lapu koki jācērt vecā

mēnesī; jaunā mēnesī cirsti lietas

koki smagi un raujas; vecā mēne-

sī ir viegli un izturīgi.

J. Jurjāns, Jaungulbene.

16460. Lapu koki jācērt vecā

mēnesī, tad tie labi kalst un no cel-

miem neaug ataugas.

A. Salmāns, Balvi.

16461. Lapu koki jācērt vecā

mēnesī, tad viņi nedzen vasaru

atvases.

Z. Lancmanis, Adlēnieši.

16462. Ja lapu koku vecā mē-

nesī cērt, tas ilgi uzglabājas, pūt

nesācis, kā arī ātri žūst.

J. A. Jansons, Bīriņi.

16463. Lapu koki cērtami

gremzdu laikā un vecā mēnesī, tad

viņi nepūst un tanīs nemetas caur-

urbji, koka ēdēji.
J. Simbruks, Bauska.

16464. Lapu kūki juocārt vacā

mēnesī. Jaunā mēnesī nūcierstim

— aug atlases un tī uotri pyust.

B. Spulis, Vārkava.

16465. Jo grib, ka lopu kūks

byutu styprs, vīgls un izturīgs, tū

vajag cierst jaunā mēnesī.

M. Apels, Stoļerova.

16466. Augļu kuki un lopu kuki

jodāsta jaunā mēnesī un pylnatīs.

B. Spulis, Vārkava.

LAPU SŪNA (Cetraria islan-

dica).

16467. Lapu sūnu novārījumu
lieto pret diloni.

P. S., Rauna.

LASĪŠANA.

16468. Lasot nevajaga ēst, lai

burtus neapēd.
M. Pelēce, Cirsti.

16469. Ja saulei rietot lasa grā-

matu, tad sāpot acis.

K. Streidiņš, Veļķi.

16470. Kod cvlvāks, skaiteidams

gruomotu, ād, itei pīzīmēj, ka cvl-

vāks apād sovu pruotu.
V. Podis, Rēzekne.

LATVIEŠI.

16471. In malitia quoque inna-

tam quandam habent calliditatem,

ut fallere, decipere, mentiri artifi-

ciose, quod est illis proprium,
adeo ut aliquando ingenia eorum

mirari debeas cum videantur tam

simplices et inculti... Gens labori-

osa nimis et foecunda, vix ali-

quot horas tribuit quieti, div noc-

tuque operatur. Externorum fa-

miliaritatem maxime fugiunt. Si

Polonus aut Ģermāņus advenerit
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insperate, mox latebras quaerunt
et sylvas consolunt. Benifici au-

tem sunt m eos quos noverunt,

nec viatori cibum denegant. (Lat-
viešiem ir kāda iedzimusi viltība,

ka viņi ļoti prot mānīt, vilt un

melot, ka tiešām ir jābrīnās par

viņu spējām, lai gan izliekas vien-

kārši un neattīstīti. Viņi ir ļoti

strādīga un auglīga tauta, kas lie-

to tikai dažas stundas mieram, bet

strādā dienās un naktīs. Bet bai-

dās no draudzības ar svešniekiem.

Ja viņiem polis jeb vācietis nāk

negaidot pretī, tad tie meklē pa-

slēptuves un iegriežas mežos. Tur-

pretī laipni viņi ir pret tiem, ko

pazīst, un neliedz ceļiniekiem ba-

rību).
D. Fabrīcijs, 1610.

16472. Latvieši ir mierīga tau-

ta, strādīgāki, saimniecīgāki, tau-

pīgāki un ar labākām tieksmēm

kā igauņi.
A. V. Hūpelis, Top. Nach-

richten I, 1774, 136.

16473. Baltija ir zeme, kur

kungs ir viss, zemnieks nekas ...

Likās, ka cilvēkam še nebija
daudz vērtības, zemniekam pret

ierēdni un sulainim pret cienīgu

lielkungu
.. .

Nesaprotama man

palika zemnieku nabadzība pie
tik plašiem laukiem, pļavām, ganī-

bām un mežiem, pie tik nabadzīga

ēdiena, dzīvokļa un apģērba. Nesa-

protama arī mežonībai līdzīga rū-

pība, šis patstāvības trūkums, kas

Amerikas mežoni paceļ par

augstu kungu, salīdzinot ar šiem

nabaga ļaudīm. Un tas par spīti se-

šu simtu gadu paraugam no sla-

venāko rietumnieku puses. Vai nu

šo senāk brīvo tautu apspiedēji ar

savu pārāko prātu ir pratuši kalt

stiprākas važas kā spānieši, por-

tugalieši un holandieši citās pa-

saules malās, vai arī šīs tautas (t.
i. latvieši un igauņi) bija gļēvā-
kas, sliktākas un vairāk piemēro-
tas verdzībai.

Prof. J. Krauze, 1784. g.,

Baltische Monatsschrift, 1900.

16474. Dzimtbūšana ir cieši sais-

tīta ar visu mūsu satversmi, kā-

dēļ piepēža dzimtbūšanas atcelša-

na būtu pārdrošs solis
. . .

Brīvība

latviešiem un igauņiem būtu tas

pats, kas ass nazis neprātīga bēr-

na rokā.

F. Tiebe (Liezeres mācītājs).
Lief- und Esthlands Ehrenret-

tung, 1804.

16475. Čaklums, paklausība,
viesmīlība, draudzība ir raksturī-

gās īpašības, kuras Kurzemes lat-

viešiem ar pilnu tiesību var pie-

šķirt.
Beschreibung d. Prov. Kur-

land, 1805, 265.

16476. Bargākā dzimtbūšana

Lauzicā, Moravijā, Meklenburgā,
Holšteinā un senāk Ungārijā un

Bohēmijā ir nieks pret to vergu

jūgu, kas nospiež latviešu un igau-

ņu kaklu.
J. Petri, Neuestes Gemāhlde,

1809, 414.

16477. Krievu zemnieks dzīvo

mērenā turībā un sakrāj nereti arī

krietnu kapitālu; pie latviešiem un

igauņiem turpretī turība ir liels

retums.

J. Petri, Neuestes Gemāhlde,

1809, 421.

16478. Es esmu pilnīgi pārlie-
cināts, ka tāpat igauņiem, kā arī

latviešiem ir iedzimtas spējas tapt

par čaklu, veiklu, drošu un tiku-

mīgu tautu, ja tikai viņi tiktu at-

svabināti no briesmīgā vergu jūga.
J. Petri, Neuestes Gemāhlde,

1809, 539.
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16479. Sērpils apgabalā dzīvo

četras piektdaļas latviešu, kamēr

viena piektdaļa pastāv no krie-

viem, vāciešiem, poļiem un žīdiem.

Latviešiem par godu jāsaka, ka kri-

minālnoziedznieku ir starp citām

tautām desmit reiz vairāk kā starp
latviešiem.

Ostsee - Provinzen - Blatt, 1826,
66.

16480. Latvietis ir, vispārīgi je-

mot, cilvēks, kas ātri un pareizi

saprot, viņam ir laba atmiņa un

pēc brīvlaišanas viņš ļoti cenšas

tikt labākā stāvoklī.

Inland, 1836, 319.

16481. Par latviešu tautas izglī-
tību gan tiek maz gādāts; bet to-

mēr šai tautai par godu mums jā-
atzīst, ka salīdzinot ar citām tau-

tām viņi stāv garīgas izglītības zi-

ņā daudz citām tautām nevien bla-

kus, bet pat pārāki.
Inland, 1836, 818.

16482. Jautrība un uzcītība šķir
latvieti no igauņa, bet abi stāv šai

ziņā krievam pakaļā.
Inland, 1848, 231.

-16483. Latvietis ir mīkstākas

dabas cilvēks kā vācietis un slāvs.

Pie zemes darbiem latvietis ierīko

visu labāki kā vācietis.

E. Trautfeters, Inland, 1851,

685.

16484. Latvietis ir lēnākas un

maigākas dabas kā vācietis un

slāvs.

E. Trautfeters, Inland, 1851s

39.

16485. Nav pasaulē tādas tau-

tas, kas no dabas būtu verdzīga un

kalpīga, un tāpat arī latviešiem ir

tieksme pēc brīvības un neatkarī-

bas, bet viņiem laikam trūkst

enerģijas uzsākt šādu cīņu . . .
Vi-

ņiem laikam ir arī vājāka dziņa
pēc biedrošanās. Viņa ir tik ne-

spējīga, ka pat nav pamudinājusi
tautu dibināt savus ciemus, nemaz

nerunājot par pilsētām un valstīm.

Ir tautas, pie kurām visi spēki

savienojas un savā starpā pabal-

stās, lai veicinātu lielo sabiedrības

darbu. Pie latviešiem laikam ir

valdījis pretējais princips, kas sa-

skaldījis visus viņu spēkus un sa-

drupinājis viņu tautas masas. Jau

no seniem laikiem viņi dzīvo iz-

klaidu, jau sen viņi nav pazinuši
lielāku vienību par dzimtu un nav

domājuši par darbu dalīšanu
.. .

Lai arī viņiem netrūkst nekādu

gara dāvanu, bet sabiedriskās

tieksmes trūkuma dēļ viņi nav

neko ievērojamu sasnieguši . . .
Ei-

ropā nevarētu minēt nevienu tau-

tu, par kuru latvieši nebūtu gļē-
vāki, neizjemot pat igauņus, kas

nes to pašu jūgu. Viņi ir mīkstsir-

dīgi, bailīgi, bērnišķīgi, poētiski,

fantastīgi un pilnīgi padevīgi sa-

vam liktenim
..

.
Cik labprāt

krievs grib tirgoties un ceļot, tik

pretīga ir latvietim tirdzniecība

un ceļošana. Kā kāds augs viņš ir

iesakņojies savas dzimtenes zemē,

kas ir viņa paradīze, par spīti vi-

sām mokām un raizēm, ko šī pa-

radīze viņam dod. Viņu gara poē-

tiskais virziens padara tos politis-
kai praksei par nespējīgiem. No-

grimuši savu slavas un bēdu dzies-

mu valstī, viņi aizmirst reālās dzī-

ves nelaimi.
. .

No dabas latvieši

ir smalkjūtīgi un padevīgi. Ar tā-

dām un cītām līdzīgām īpašībām

viņi būtu varējuši tālu uz priekšu
tikt. Bet kalpība ir viņu padevību
tik tālu salauzusi, ka latvietis ir

tapis par nedrošu un pretīgu būtni.

Latviešu nacionalitāte būtu varē-

jusi pacelties kā skaists kupls
koks, bet viņa ir pielīdzināma ti-
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nekļa augam, kas vijas tikai ap

vācu egli uz augšu. Latviešu gara

jūtelība varētu pacelties līdz aug-

stākai izglītībai, bet tā ir izvērtu-

sies par rupju glaimošanu un ze-

misku padevību ... Baltijas vācie-

tis runā par latvieti tikai ar nici-

nāšanu: „Nevienam latvietim ne-

var uzticēties. Vienādi vajaga būt

uzmanīgam uz viņu meliem un mā-

nīšanos. Tikai viens līdzeklis ir, ar

ko viņu var mācīt, tā ir pātaga, ko

allaž vajaga turēt darbā. Labsirdī-

ba latvieti samaitā un padara to

pārgalvīgu un negrozāmu ...
Ne-

vienam latvietim nevar ticēt, jo tie

glaimo un liekuļo visrupjākā kār-

tā. Viņi ir nekrietnākie nodevēji

pasaulē un pastāvīgi viens otru ap-

sūdz, kādēļ pie viņiem vienādi var

atrast vainīgos. Nodevējam tik va-

jaga apsolīt pudeli brandvīna, lai

izdabūtu visus zādzības un blēdī-

bas dalībniekus"... Bet šie vācieši

aizmirst, ka viņi paši ir latviešus

par tādiem izaudzējuši, kādi tie ir.

Tādēļ arī latvietis var viņiem tikai

no tādas puses rādīties, no kādas

paši uz viņu skatās. Šādam vien-

pusīgam spriedumam nevar ticēt...

Bet ja kāds svešnieks pie viņiem

nonāk un grib satikties kā cilvēks

ar cilvēku, tas atradīs pie viņiem

draudzību, viesmīlību un atklātību

lielā mērā . . .

J. Kohl, Ostseeprovinzen, 11,

1841, 35—45.

16486. Latgales latviešu tempe-

raments ir flegmātisks, bez kādas

enerģijas, bet viņu raksturs ir to-

mēr labs. Viņi ir slinki, pret visu

ļoti vienaldzīgi — izjemot tikai ka-

toļu ticību — padevušies dzerša-

nai, netīrīgi un zaglīgi. Kā jau

dzimtsļaudis pieraduši pie apspie-

šanas un pātagas, viņi ir acu

priekšā pārāk pazemīgi un pa-

devīgi, bet kur trūkst uzraudzības

jeb kur viņi jūtas drošāki, tur tie

ir stūrgalvīgi, viltīgi un ļaunprā-

tīgi.

A. Brants, Ludza. Inland,
1845, 450.

16487. Šī tauta nav gan īsti ne

slikta, ne dumja, pavisam otrādi:

visur lietojama, lēti izmācāma, ne-

trūkst viņiem arī talanta. Tikai

dzimtsbūšana saista ar smagiem

valgiem visu viņu attīstību.

A. Brants, Ludza. Inland,
1845, 450.

16488. Valoda ir tīri latviska, ti-

kai ar citādu zilbju intonāciju un

dažu vokāļu pārmaiņu; ir ieviesu-

šies arī daudz krievu vārdu. Vid-

zemnieks viegli saprot šejienes
latviešu valodu, bet ne otrādi, še-

jienietis nesaprot tik lēti vidzem-

nieku.

A. Brants, Ludza. Inland,
1845, 454.

16489. Ka latvieši un igauņi it

kā nemaz nevēlētos brīvību, pret
to liecina pastāvīgā zemnieku bēg-
šana no savas muižas, kas notiktu

vēl biežāki, ja bēgšana nebūtu tā

apgrūtināta ar stingriem liku-

miem. Un tomēr katru nedēļu aiz-

bēg kāds zemnieks uz Zviedriju,

Somiju, Poliju un Prūsiju. Ja nu

arī bēgļi tiek bieži noķerti un

ļoti bargi sodīti, tas tomēr nebūt

neatbaida citus zemniekus no jau-
niem bēgšanas mēģinājumiem.

J. Petri, Neuestes Gemāhlde

von Lief- und Ehstland, 1803,

16490. Kad latvietis runa ko vā-

ciski, tad gaidāms draņķa laiks.

J. Skara, Jaunpiebalga.
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LAUKA DIEVKOCIŅŠ.

16491. Sarkanie un baltie diev-

kociņi jāgriež Jāņa vakarā: sarka-

nie no augšas uz leju un baltie no

apakšas uz augšu, tad jāizžāvē un

jāpaglabā. Viņus lieto tikai sievie-

tes. No baltajiem savāra tēju un

dzer pret baltajiem ziediem; sar-

kanos dzer tējā, kad nostājas mē-

nešu starpas, tad viņas atkal iero-

das.

V. Strautiņš, Taurupe un Zelgauska.

LAUKEGLĪTE (Skoste).

16492. Laukeglīte aug sausos

uzkalnos un mežos. Zied ar zili

sarkaniem ziediņiem. Lietojams
viss augs. Ar novārījumu mazgā

saspiedumus. lekšā dodams pret

elpojamo orgānu katariem un jau-
niem lopiem pret vājām kājām.
Tinktūru lieto tāpat kā slaveno

ekspeleru.
K. Celmiņš, Balvi.

LAULĪBAS.

I. Vispār.

16493. Laulībā nevar bez nau-

das doties, tad būs trūcīga dzīvo-

šana.

A. Aizsils, Kārķi.

16494. Precēties nedrīkst veca

mēnesī.

O. Darbiņš, Birži.

16495. Veca mēnesī nevajaga
laulāties, tad ir tukšs mūžs.

K. Biša, Vijciems.

16496. Kas jauna mēnesī laulā-

jas, tam sieva ātri pieblīzt.

K. Jansons, Plāņi.

16497. Jauniķi nepalaist „los"
tad visu mūžu paliks kopā.

A. Medne, Kuršu kapās.

16498. Ko pēcpusdiena laulā,

tiem daudz bērnu dzem.

K. Jansons, Plāņi.

16499. Ja brūte un brūtgāns ejot

izšķiras, citiem ceļu griezdami,
tad viņi drīz izšķirsies.

E. Reinbacha, Vecpiebalga.

16500. Pa to laiku, kamēr jau-

najam pārim laimes vēl, brūtgāns
nedrīkst atlaist brūtes roku, citādi

laulībā neies labi.

A. Aizsils, Lubāna.

Vi 16501. Laulības gultas galvgali

vajaga griezt uz to pusi, kur saule

lec, tad laimīgi dzīvošot laulībā.

Latviešu Avīzes, 1862. 36.

11. Dodoties uz laulī-

bām.

16502. Ejot pie altāra, nedrīkst

atpakaļ skatīties, tad jaunība tie-

kot nožēlota.
I. Zariņš, Skrīveri.

16503. Braucot uz baznīcu lau-

lāties, brūtei un brūtgānam jā-
brauc pa vienu pašu ceļu, pretējā

gadījumā viņiem būtu jāšķiras.
E. Brīnums, Rūjiena.

16504. Kad braucot uz laulāša-

nu, zaķis pārlec pār ceļu, tad jau-

najam pārim gaidāmas visādas ne-

laimes.

B. Daņilovs, Kacēni.

16505. Kod brauc uz bazneicu

lauluotūs, krvsta muote jem leidza

sīru. Tvuleit pēc laulobom jei

puorlauž vīnu sīra gobolu uz pu-

sēm un īdūd brvutei un brvutgo-

nom, lai jī sovā dzeivē daleitu arī

bādas un prīku uz pusēm.

L. Švandere, Mērdzene.



Laulības 1015

16506. Kod uz bazneicu brauc

lauluotūs, bryute aizsīn prīkšautu
zam sukņas. Kod jai pīdzimst mei-

ta, tad tymā vajag jū īteit, lai jei
byutu vysim pa prīšku, arī vysi
meitu tod īvāruos.

L. Švandere, Mērdzene.

16507. Ja laulāties braucot sa-

tiek žīdu, tad ies laimīgi dzīvojot.

A. Aizsils, Lazdona.

16508. Ja kāzeniekiem uz baz-

nīcu braucot ceļā notiek kāda ne-

laime, tad arī jaunajam pārim dzī-

vē bieži atgadīsies kādas likstas.

E. Kampare, Skrunda.

16509. Brūte ar brūtgānu, kad

brauca uz baznīcu, tad ko pirmo

ceļā sastapa, tam meta pīrāgus.
G. Pols, Bauska.

16510. Brūtei braucot uz baznī-

cu, uz krustceļiem jāizmētā cimdi

jeb prievītes, kas pacelšot, tas prie-

cāšoties, un tādēļ viņai būšot prie-

cīgs mūžs visā dzīvē. [Sal. kāzas.]

G. Pols. Vecgulbene.

16511. Pie laulības nekad ne-

drīkst iet ar lienētām lietām, ne-

drīkst ņemt no otra ne nazi, ne

nēzdogu, ne arī kaut kādu citu

lietu, citādi laulībā esot jākaujas

ar trūkumiem.

RKr. 6.

16512. Ja ejot pie laulības, aiz-

mirst kādu lietu mājās, kuru ir

nodomāts paņemt līdz, tad dzīve

nebūs laimīga.

A. Ernstsons, Vaiņode.

16513. Kod jauniči brauc uz

bazneicu pi lauleibys un kod baz-

neickungs jūs lauluoj, a svjacis,
kuri dag uz oltora, ka dag spūdri,
itei pīzīmēj, ka jus dzeivja byus

cīši loba. A kod svjacis dag un

dzīst, tod pīzīmēj, ka jauniču
dzeivja byus tymsa un naloba, jī
dreizi vai numiers, vai nūzašķiers.

V. Podis, Rēzekne.

16514. Ja braucot uz baznīcu

jeb arī no baznīcas salūst brūtes

pāra rati vai kas cits, tad brūtei

jeb brūtgānam būs jāmirst.
V. Pavāre, lecava.

16515. Ja ziemā, kāzu dienā uz

baznīcu braucot sniegs snigst, tad

būšot bagāta dzīve.

A. Strode, Rudzēti.

16516. Uz baznīcu brauca brūt-

gāns ar māsu, kad māsas nebija,
tad ar citu jaunavu. Brūte brauca

ar savu brāli jeb ar citu radinieku

tā vietā. Abiem brauca līdza arī

kādi pavadoņi.
J. Rubenis, Bērzaune.

16517. Uz laulāšanos ejot nav

nei brūtgānam nei brūtei atvado-

ties jādod it nevienam roka, lai

roku dodod viņiem neiedotu nekā-

du ļaunumu; tāpat jādara no lau-

lāšanās mājā pārnākot.
A. Bīlenšteina man., 1867. g.

16518. Brūtes pāris, uz baznīcu

laulāties braucot, nedrīkst braukt

ar raudu zirgu, jo tad būs asa-

rains mūžs.
V. Bērziņa, Priekule.

16519. Ja brūtes ratos uz baz-

nīcu pie laulības braucot, ieliek

tādu zirņu pāksti, kurā 9 zirņi,
tad zirgiem smagi vilkt.

A. L.-Puškaitis.

16520. Lai turīga dzīve būtu,

tad brūtei priekš laulāšanās jāie-
liekot brūtgānam ķešā sāls ar mai-

zi. Tas jāizdarot nevienam nere-

dzot.
D. Dama, Smiltene.



1016 Laulības

16521. Ja brūtgāns ar brūti ne-

iet pie altāpa cieši kopā saspiedu-
šies, tad tiem būs jāšķiras.

A. Edelmanis, Raņķi.

16522. Ja jaunam pārim uz al-

tāru ejot jeb no altāra nākot,

viens paliek uz vietas stāvot un

otrs apiet tam apkārt, tad nāka-

mībā tas stāvētājs valdīs par gā-
jēju.

A. Ozols, Vecpiebalga.

16523. Kad jauns pāris uz baz-

nīcu iet, tad līgava nedrīkst atpa-

kaļ skatīties, lai bērniem nebūtu

šķībi kakli.

T. Ķengā, Jelgava.

16524. Ja braucot pie laulībām,

zaķis pārskrien pār ceļu — jau-
nais pāris drīz izšķirsies.

V. Miķelans, Dunava.

16525. Ja, uz laulāšanos braucot,

līgavai jābrauc pār kādu ūdeni

(upi vai ezeru), viņai jāmet tur

zieds. Ja to nedara, tad bērni

slīkst.

J. Avotiņš, Vestiena.

16526. Kad brūte iet pie altāra,

tad viņai jāpaņem līdzi nauda, tad

dzīvē vienmēr tās diezgan.
A. Oše, Lubāna.

16527. Ja baznīcā ejot līgava uz-

brien līgavainim uz kājas, tad viņa
būs dzimtā valdniece.

P. Ortmans, Nogale.

16528. Ja, braucot pie laulībām,

jaunais pāris izgāžas no ratiem,
uzsāktā dzīve drīz iznīkst.

V. Miķelans, Dunava.

16529. Ja pa kāzām uz baznīcu

braucot gadās žīdu satikt, tad tam

jaunam pārim dzīvē nebūšot lai-

mes; bet kad satiekot nabagu, tad

esot laba laime.
A. Bīlenšteina rokraksts. V.

Boivics, 1862. g., Lubāna.

16530. Ja jaunam pāram brau-

cot uz baznīcu kas nepieciešams
liek mājā aizmirsts, tad viņu dzīvē

kas ļauns notiks.

V. Duka, Vidzemes Maliena.

16531. Kad braucot pie laulības,
tad nevajagot skatīties atpakaļ, jo
tad bērnam šķība mute.

R. Bērziņš, Džūkste.

16532. Jo uz baznīcu brauk-

dami, līgava ar līgavaini atsaver

atpakaļ, tad tymā pat muojā drei-

zi otkoņ byus kuozas.

M. Apels, Stoļerova.

16533. Ja laulāties braucot no-

jūdzas zirgs, tad būs jāšķiras.

M. Brīdaka, Jaunroze.

16534. Ja laulāties braucot kāda

kāznieka zirgs izjūdzas, tad laulī-

ba nepastāvēs.
V. Saulīte, Mālpils.

16535. Ja brūtes pāri vedot uz

baznīcu pretī brauc līķa vāģi ar

līķi, tad jaunais pāris ilgi nedzī-

vos.

M. Dambe, Ozolnieki.

16536. Ja brūtes pārim uz baz-

nīcu braucot, pārbrauc pār ceļu ar

līķi, tad viens no viņiem drīzumā

mirs.

E. Krafte, Iļģuciems.

16537. Kad, uz laulāšanu brau-

cot, zaķis pārlec par ceļu, tad jau-

najam pārim gaidāma visāda ne-

laime, ja pat nāve.

A. Zeibe.
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16538. Kad iet pie laulības, tad

vajag lupatiņā iesiet maizi, sāli un

naudu, tad nekad nebūs bez mai-

zes.

A. Bulle, Burtnieki.

16539. To dienu, kad laulā, va-

jaga ielikt kabatā sāli, maizi un

grāmatas lapu — tad būs bagāts.
K. Corbiks, Līvbērze.

16540. Laulājot brūtei vajaga
būt kabatā gabaliņa maizes un

sāls, tad dzīvē netrūks pārtikas.

Austrums, 1889. J. Ceple-
nieks, Māņticība.

16541. Kad brūtes pāris brauc

uz baznīcu pie laulības, tad brū-

tei, brūtgānam nezinot, jāiebāž
azotē maizes kukulītis. Mājās pār-

braukušai, tai tas jāapēd kopā ar

jauno vīru, tad būs laimīga dzīve.

J. Steglavs, Jelgava.

16542. Kad brūtes pāri laulā,

tad brūtei, brūtgānam nezinot, jā-
iebāž azotē maizes kukulītis. Mājā

pārbraucot tas jāapēd jaunajam
vīram ar sievu, jo tad būs laimīga
dzīvošana.

T. Dzintarkalns, Talsi.

16543. Pie laulības ejot kabatā

jāieliek maizes gabaliņš un nauda,

tad visu mūžu netrūks maizes un

naudas.
M. Poriete, Lubāna.

16544. Pie laulāšanas ejot brū-

tei jāpabāž nauda labai kājai zem

zeķes, tad laulības dzīve būs svē-

tīga.
A. Raņķis, Garoza.

16545. Pie laulāšanas līgavai jā-
ieliek kurpē, zem zeķes, nauda,

tad viņa valdot par naudas maku.

K. Corbiks, Valgunde.

16546. Pie laulībām brūtei jā-
pabāž nauda zem labās kājas ze-

ķes, tad laulības būs svētīgas.

J. A. Jansons.

16547. Kad brūte brauc uz baz-

nīcu pie laulības, tai jāiebāž azotē

sudraba naudas gabals un mājās

pārbraukušai tas jāliek izkrist,

tad būs viegla dzemdēšana.

J. Steglavs, Jelgava.

16548. Pie laulības ejot, brūtei

jāpabāž nauda labajai kājai apakš
zeķes, tad laulības dzīve būs svē-

tīga.
J. Steglavs, Jelgava.

16549. Briutei un briutguonam,
kad īt lauluotīs, tad vajaga leidza

jimt sukura gobolu. Kad sasalau-

luos, tad sukura gobolu lai apād.

T. Nagle, Varakļāni.

16550. Ejot pie laulības, esot jā-

ģērbj kājas baltās vilnas zeķēs, un

kurpēs jāliekot sudrabs, tad būšot

pilnīga dzīve. Kleitei kabatas ne-

varot būt, jo tad vecai palikušai
būšot jāiet übagos.

A. Jēgerc, Rīga.

16551. Ja brūtei pie laulās nav

nevienas vilnas skrandas (drēbes)
mugurā, tad viņai aitas nīkst.

K. Jansons, Plāņi.

16552. Brūtei pie laulās ejot
baznīcā nabagiem sidraba nauda

jāmet.
K. Jansons, Plāņi.

111. Pie altāra.

16553. Baznīcā iegājušiem ne

brūtei, ne brūtgānam nebijis brīv

sēdēt, bet visu laiku bijis jānostāv

kājās, kamēr pie laulības veduši.

A. Ģēģeris, Vecpiebalga.
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16554. Pie laulāšanas ejot, jau-

najam pārim jāsaķeras, lai ne-

viens neiziet caur viņu vidu, jo
tad tie dzīvos kā šķirti.

A. Zeibe.

16555. Laulājot brūtei itin cieši

jāsaspiež brūtgāna roka, lai viņai
visu mūžu par vīru būtu virsroka.

A. Bīlenšteina man., 1867. g.

16556. Jo līgava ar līgavaini na-

It cīši kūpā, tad vīnim byus slvkta

■dzeive.

M. Apels, Stoļerova.

16557. Kurš no jaunā pāra, pie
altāra stāvot, ir sārts, tas ilgāki
dzīvos, kurš bāls — pirmais mirs.

H. Skujiņš, Smiltene.

16558. Pie altāra stāvot pēc sa-

laulāšanas brūtei nevajaga pirmai
sākt runāt ar brūtgānu, bet gaidīt,
kamēr tas sāk runāt, jo tad vīrs

visu mūžu izpildīs sievas vēlēša-

nās.

V. Priedīte, Mālpils.

16559. Jaunajam pārim stāvot

pie altāra, starp viņiem nedrīkst

atrasties starpa, caur kuru kāds

var redzēt cauri, bet pārim jātu-

ras cieši kopā, lai jaunajā dzīvē

kāds cits nevarētu iemaisīties.

T. Ķengā, Jelgava.

16560. Jo līgava ar līgavaini pī

oltuora stuovūt puorsamej vītuom,

tad tys, kurs beja lobojā pusē un

puornuocja kreisajā, valdīs par tū,

kas beja kreisajā.
M. Apels, Stoļerova.

16561. Pie laulāšanas jaunajai
sievai jāpaliek kāja tālāk par nā-

košā vīra kāju, tad viņa vienmēr

būs mājā valdniece.

T. Ķengā, Jelgava.

16562. Ja laulājoties uzbrien ot-

ram uz kājas, tad tas ir valdinieks

par otru.

T. Dzintarkalns, Talsi.

16563. Ejot pie mācītāja baznī-

cā, pūlas viens otram uzkāpt uz

kājas; kuram tas izdodas, tas visu

mūžu tad ir galvenais noteicējs,
kamēr otrs ir it kā zem tupeles.

T. Dzintarkalns, Talsi.

16564. Pēc laulāšanās brūtei jā-
manās uzmīt uz brūtgāna kājas,
lai visu mūžu varētu viņu apakš
kājām mīt.

A. Bīlenšteina man., 1867. g.

16565. Pa laulībām, ja brūtgāns
jeb brūte viens otram uzmin uz

kājas, tad uzminējs dzīvē valdīs,

[Sal. kāzas.]
K. Krastiņš, Jaunpiebalga.

16566. Kad sieva grib tikt vī-

ram par valdnieci, tad pie altāra

laulājot jāuzmin tam uz kājas, un

pie galda pirmo reiz ēdot jāuzsē-
žas uz svārkiem, tad to panāk.

Z. Prauliņš, Aumeisteri.

16567. Ja brūtgāns pie laulības

pasteidzas pirmais brūtei uzmīt

uz kājas, tad tas dzīvē valdīs par

sievu, bet ja brūte ātrāki uzmin,

tad tā valdīs par vīru.

K. Alksnis-Zundulis, Naudīte.

16568. Kad baznīckungs lauloj

puori, tad jo bryuguonu apsadz ar

bryutes tuļi [šķidrautu], tad sīva

vysod turēs viersu par veiru.

T. Beča, Preiļi.

16569. Jo lauluojūtīs baznīcā,

līgava izmyn līgavaiņam uz kuo-

jas, tad sīva vaļdēs par veiru.

M. Apels, Stoļerova.
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16570. Ka sieva grib valdīt par

vīru, tad viņai pie laulāšanas jā-
uzmin ar labo kāju brūtgānam uz

kreiso kāju.

M. Eglīte, Vijciems.

16571. Ja pie laulības līgava uz-

min līgavainim uz labo kāju, tad

turpmākā dzīvē viņa valdīs par

vīru.

M. Iniņberģe, Rīga.

16572. Brūtei pie laulībām pēc

„jā" vārda pateikšanas jāpavelk

brūtgāns 3 reizes pie sevis klāt,

tad vēlāk sieva būs vīra valdniece.

V. Priedīte, Bauska.

16573. Ejot laulāties, līgavai pie

altāra jākāpj ar kreiso kāju, tad

būs laimīga dzīve.

I. Kažoka, Lubāna.

16574. Tas no jaunā pāra pir-
mais mirs, kam mācītājs laulājot

laulājamo gredzenu atstāj pus-

pirkstā.
H. Skujiņš, Smiltene.

16575. Ja brūte gribēs valdīt par

savu vīru, tad viņai laulājoties jā-

nostājas tā, lai vismaz viena kāja
būtu uz priekšu izlikta.

A. Aizsils, Kārķi.

16576. Ja pie «altāra laulājot no-

krīt gredzens, tad būs grūts mūžs.

A. Bērziņš, Rīga.

16577. Kurš no jaunlaulātiem

pirmais pie altāra nobāl, tas pir-

mais mirst.
E. Jēpe, Palsmane.

16578. Kurš no laulājamiem
baznīcā stiprāki pasaka „jā" vār-

du, tas valdīs pār otru.

V. Līce, Līgatne.

16579. Juo lauluošonas laikā uz

oltora nūdzlst svece, tad vīns nu

salauluotajim dreiži vīn nūmiers.

B. Spulis, Vārkava.

16580. Kad pie altāra stāvot,

brūte paceļ kreiso kāju uz priek-
šu, tad tā valdīs par savu vīru.

L. Daugaviete, Smiltene.

16581. Pa laulāšanas laiku jātur
nauda kreisās kājas zeķē, lai dzī-

vojot nekad netrūktu naudas.

L. Daugaviete, Smiltene.

16582. Laulājoties brūtei stingri

jāturas brūtgānam klāt, tad visu

mūžu nodzīvos kopā.
E. Eglīte, Jelgava.

16583. Kad jaunais pāris iet pie

altāra, tad kas pirmais uzliek kā-

ju uz tepiķa (altāra priekšā), ir

dzīvē noteicējs.
K. Lercha, Cesvaine.

16584. Kad laulībās pie altāra

stāvot, brūte paceļ kreiso kāju uz

priekšu, tad viņa būs valdniece

par vīru.

A. Šķērē, Skaistkalne.

16585. Mācītājam rokas kopā
liekot, sievai vajag manīties uzlikt

savu roku vīra rokai virsū.

E. Miķelsone, Dzelzava.

16586. Ja brūtei tanī brīdī, kad

laulā, mainās sejas izteiksme, tad

visu mūžu viņai klājas slikti.

J. Krastiņš, Krustpils.

16587. Ja baznīcā jauniešus lau-

lājot, brūtes pusē nodziest svece,

tad viņa pirmā mirs; ja tā nodziest

brūtgāna pusē, tad tas mirs pir-
mais.

A. Salmans, Balvi.
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16588. Juo lauluošonas laikā uz

oltora sveces slikti dag, tīni dag,
ni dzīst, tad salauluotūs dzeive

byus nalaimīga un arī „ni degs, ni

dziss."

B. Spulis, Vārkava.

16589. Juo lauluošonos laikā

vysas sveces baznīcā uz oltuora

dag labi, tad salauluotūs dzeive

bys laimīga.
B. Spulis, Vārkava.

16590. Ja laulājot aizmirst aiz-

dedzināt sveces, tad jaunajam pā-
rim nebūs bērnu.

A. Ernstsons, Vaiņode.

16591. Ja pie altāra laulājot no-

krīt gredzens, tad būs grūts mūžs.

A. Tišone, Dundaga.

16592. Ja kam pie laulības no-

krīt gredzens, tam slikta nozīme.

L. Biedriņa, Jelgava.

16593. Ja brūte laulājot ir jaut-
ra un smejas, tad viņai dzīvē neies

labi.

V. Duka, Vidzemes Maliena.

16594. Ka laulojūt apdzyst sve-

ce, tad bazneickungs, kurais lau-

luoja, miers.
H. Z. Valainis, Egluna.

16595. Kad kādu pāru laulā, tad

tam, kas grib, lai viņi savā mūžā

ķildojas, vajaga palikt zem baznī-

cas sliekšņa nazi, lai viņi savā mū-

žā pastāvīgi kautos.

M. Ķaupelis, Nīca.

16596. Par ko laulājoties doma,

tas vislabāk izdodas.

A. Broža, Naukšēni.

16597. Ja pa laulāšanas laiku

mājā notiek kāds nejaušs troksnis,

traucējums, tad gaidāma liela ne-

laime laulāto dzīvē.

K. Biša, Vijciems, 1927.

16598. Laulājamiem pie altāra

ir jāstāv cieši kopā. Kas spēj starp

viņiem ieraudzīt plaisu, tas var vi-

su mūžu tiem sagādāt naidu un

bēdas.

P. Ortmans, Nogale.

16599. Ja brūte grib par brūt-

gānu valdīt, tad baznīcā pie altāra

tai jāuzmin trīs reizes brūtgānam

uz kreisās kājas.
A. Zvejniece, Lubāna.

16600. Ja laulājot sieva (līgava)

nostājas kādu pussoli vīram (brūt-

gānam) priekšā, tad sieva valdīs

par vīru.

A. Aizsils, Kārķi.

16601. Ja laulājot līst lietus tanī

dienā, tad līgavai jāraud visu

mūžu.

Edm. Zirnītis, Lubāna.

16602. Ja brūte pie altāra laulā-

jot stāvot vīram nepareizā pusē,

tad viens no viņiem ātri miršot.

Brūtei vajagot stāvēt brūtgānam

pie kreisās rokas.

D. Dama, Smiltene.

16603. Ja kāds no jaunsalaulā-
tiem grib valdīt viens par otru, tad

vajagot, kad nāk mājā no laulī-

bām, uzmīt uz zābaka pirkstgala.

G. Pols, Bauska.

16604. Pi lauleibys bryutei ar

lobu kuoju juomvn uz bryuguona
kreisuos kuojys, tod vysu laiku

veirs byus zam sīvys tupeļis.

A. Borozinska, Barkava.

16605. Juo jaunive, izīdama pi

veira, grib ka veirs juos klausītu,

tad jai, asūt pi oltora uz deča, juo-

izmyn jauničam uz kuojas.

B. Spulis, Vārkava.
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16606. Baznīcā, pie altāra stā-

vot, vajaga brūtei, kamēr mācī-

tājs laulā, brūtgānam uzmīt uz kā-

ju, tad vēlāk sieva par vīru valdīs.

R. Bērziņš, Džūkste. J. Trei-

manis, Bērze.

16607. Ja sieva pie laulāšanas

uzmin vīram uz kājas, tad tā dzī-

vē būs vīra valdniece.

K. Corbiks, Tukums.

16608. Ja sieva grib valdīt par

vīru, tad baznīcā pēc laulībām vi-

ņai jāuzmin vīram uz kājas.
K. Corbiks, Jelgava.

16609. Ja pēc laulāšanas brūt-

gāns papriekšu uzmin brūtei uz

kājas, tad viņš būs sievas kungs

un otrādi.
P. Einhorns, P. Š., Rauna.

E. Linge, Salaspils. J. Rube-

nis, Ērgļi. A. Ģēģeris, Vecpie-
balga.

16610. Ja kādu laulību grib iz-

jaukt, tad baznīcā laulājot jāsaka:

„Nočīksti kā baznīcas durvis!"

K. Jansons. Plāņi.

16611. Ja grib, lai jaunais pāris

nesadzīvo, tad pa laulāšanas laiku

vajaga brūtei ar brūtgānu ar ada-

tu iedurt.
A. Zandere, Kandava.

16612. Ja kādu meitu brūtgāns

atstājis un grib laulāties ar citu,

tad pie laulāšanas agrākā brūte

ņem asaras no labās acs un met

tās brūtgānam par kreiso plecu,
tad tas tūliņ atgriežas pie vecās

brūtes.
F. Heidene, Talsi.

16613. Tas, kam pie laulības kā-

ja visvairāk uz priekšu, būs tajās

mājās priekšgājējs.
R. Bērziņš, Džūkste.

16614. Kod jauniči lauluojas un

baznīckungs jūs uzvad uz deča,
kur skaita lauleibvs lvugšonu, kas

nu jauniču, vai jauničs vai jauniv-
ja, pvrmīs izļiks kuoji uz deča, tys
vysod jims viersu, vai sīva vai

veirs.

V. Podis, Rēzekne.

IV. Pēc laulībām.

16615. Līgavaiņam ar līgavu, nu

baznīcas ejut, juotur dagūšas sve-

ces un juosaver. Kuram pyrmajam
svece nūdziss, tys pyrmajs miers.

M. Apels, Stoļerova.

16616. Laulājamam pārim no

baznīcas ejot, kūpam pirmāk ap-
dziest svece, tas pirmāk mirs.

J. Zvaigzne, Rēzekne.

16617. Ja puisis vienu meitu ir

atstājis un ar otru nupat salaulā-

jies, tad atstātai meitai jāpāriet
pār ceļu, pa kuru nāks jaunais pā-
ris no baznīcas laukā. Tad laulātie

labi nedzīvos.
A. Aizsils, Lubāna.

16618. Ja baznīcā no altāra pro-

jām ejot brūte ceļ labo kāju, tad

viņa par vīru valdīs, ja kreiso, tad

vīrs par sievu.

K. Kristape, Olaine.

16619. Pēc tam, kad ir salaulāts,

sievai jāgriežas uz rītiem un vī-

ram viņa jāapgriež riņķī, tad sieva

būs zem vīra varas. Ja vīrs tā ne-

darot, tad sieva bieži paliekot stūr-

galvīga un neklausot vīram.

A. Jēģere, Rīga.

16620. Kas pēc laulībām no al-

tāra atejot paliek stāvot un liek

otram apiet apkārt, tas būs valdī-

tājs.
V. Spandegs, Pociems.
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16621. Pēc laulāšanas, kad no

altāra ejot, brūtgānam jāstāvot uz

vietas un brūtei jāejot apkārt, tad

kopīgā dzīvē neķildošoties.

H. Skujiņš, Smiltene.

16622. Laulībā valdīs tas, kurš,

nākot no laulībām, otru griezīs ap
sevi.

K. Ķeze, Priekuļi.

16623. Kad pāris salaulāts, tad,

kamēr iziet no baznīcas, brūtei ne-

vajag no brūtgāna atšķirties, ka

kāds cits neiziet viņiem pa vidu

cauri, tad atšķiroties.

L. Biedriņa, Jelgava.

16624. Kad salaulātam pārim
no baznīcas izejot, kāds izspraucas
caur viņu vidu, tad tā laulība būs

nelaimīga un viņi dzīvos visu mū-

žu kā šķirti.

A. Bīlenšteina man., 1867. g.

16625. Ja jaunsalaulāts brūtes

pāris no altāra griežas uz baznīcē-

nu pusi katrs uz savu pusi, tad tie

nesatiks; bet ja abi griežas uz vie-

nu pusi, tad satiks.

E. Pūriņš, Skujene.

16626. Pēc laulību, ejūt nu baz-

nīcas, jauničs ar jaunivi nadreikst

palaist pa sovu vvdu nivīna cylvā-
ka; jo palaiž, tad dzeive — nalai-

mīga.

B. Spūlis, Vārkava.

16627. Baznīcā burvji, kad jau-
no pāri laulāja, griezuši nazi uz

naža un spraudušies iziet caur vi-

du, lai naidīgi dzīvojot un ejot
katrs uz savu pusi.

G. Pols, Vecgulbene.

16628. Kad pēc laulībām plikas
rokas bez cimdiem sadod, tad jā-

paliekot cauru mūžu plikiem un

nabagiem.
Latv. Avīzes, 1824, 32.

16629. Pie laulāšanas visas jau-
nives bez izņēmuma iet ar miršu

vaiņagu galvā. Pēc laulāšanos mies-

tiņā pie baznīcas kādā istabā no-

tiek sēdības, kuras turpinājās vai-

rāk stundas. Tiek sarīkots pirmais
mielasts, par kuru gādā svāti, pa-

ņemdami vajadzīgo no kāzu mā-

jām līdz. Sēdībās salasās daudz

vietējo nelūgto viesu, kuri arī tiek

pacienāti. Netrūkst arī muzikantu.

Latvis, 1925, 1072, Asūne.

16630. Salaulāti, nu brūtgāns ar

brūti brauc vienos vāģos kopā uz

māju.
Mājas Viesis, 1861. 238.

16631. Kad jauniešiem, braucot

no baznīcas mājā, nomūk ritenis

vai nojūdzas zirgs, tad viņu dzīve

būs nesaticīga.
A. Salmāns, Balvi.

16632. Salaulātie brauca kopā
uz brūtes māju ar visiem vedējiem
un panāksniekiem.

J. Rubenis, Bērzaune.

16633. Ja no baznīcas nākot jau-

nam pārim kas pazūd, tad nebūs

laimīga sadzīvošana.

A. Zandere, Kandava.

16634. Ja jauniešiem, no laulā-

šanas mājā pārbraucot, pārbrauc
ar ecēšu pa ceļu (ko darīja visvai-

rāk burvji), tad tie plēsīsies savā

starpā.
A. 2eibe.
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16635. Ja laulātam pārim, brau-

cot no baznīcas, skaudinieki pār-
met kaķi pār ceļu, — dzīvē jāšķi-
ras.

A. Stemps, Jaunpiebalga.

16636. Ja no baznīcas nākot kā-

ziniekiem kaķis pār ceļu pār-
skrien, tad būs jaunam pārim slik-

ta dzīve.
A. Zandere, Kandava.

16637. Ja jaunam pārim, brau-

cot no baznīcas mājā, rati apgāžas,
tad jāšķiras būs.

V. Duka, Vidzemes Maliena.

16638. Ja jaunais pāris brauc

uz māju no laulības un izkrīt no

ratiem uz vienu pusi, tad viņi labi

dzīvos. Bet ja katrs krīt uz savu

pusi, tad kopdzīve būs slikta.

J. Lazdans, Kalupe.

16639. No (laulībām) baznīcas

mājās braucot sviež katram nācē-

jam rausi pretim par dāvanu.

M. Kalniņa, Vandzene.

16640. No baznīcas atbraukušai,

līgavai jāiekāpj uz grīdas noliktā

zelta pulksteņa ķēdes riņķī, tad

būs laimīga dzīve.

A. Šķērē, Skaistkalnes apv.

16641. Ja jaunais pāris pēc lau-

lās priekš ēšanas nestaigā vienādi

aiz rokas un izšķiras, tad tie dzīvē

plēšas.
K. Jansons, Plāņi.

16642. Ja, no laulībām braucot,

notiek kāda klizma ceļā, tad slikta

dzīve.
Rom. Šmits, Birži.

16643. No baznīcas iznākot un

pie vāģiem nonākot, jaunais vīrs

steidzās savu sieviņu celdams ie-

celt ratos. Bet iekām vēl nebija
iesākuši braukt, bija arī viņš pats
ar vienu lēcienu uzlēcis savam

pašaudzinātam zirgam mugurā un

šāvās ar saviem pavadoņiem priek-
šā, viņai ceļu rādīdami

.. . Viņš

jāja ar pavadoņiem, turēdams ro-

kā labu pletni, senākā zobena vie-

tā. Pātagas pliukšķēja, šāvieni rī-

bēja un visi rikšoja, kā katrs mā-

cēja un cik zirgi spēja. Uz kādu

pusversti kāzu namam tuvojušies,

jātnieki uzreiz pazuda, jo viņiem

vajadzēja mājas vārtus ar zobenu

sašķelt un trīs reizes ap māju ap-

jāt, iekām vēl brūte nebija pie-
braukusi pie kāzu mājas durvīm.

Tad brūtgāns nolēca no zirga un

izcēla savu sieviņu no vāģiem.
Dundurs Pats, 1876, 845.

16644. Ja brūte, no baznīcas

braucot, no vāģiem izkrīt, tad tā

mirst papriekšu kā viņas vīrs.

L. Rudzlte, Vijciems.

16645. Ja brūte pēc laulāšanas

apgriežot brūtgānu sev apkārt, tad

viņa būšot valdniece par savu vīru.

Mājas Viesis, 1885, 20.

16646. Pēc salaulāšanas brūt-

gāns ar brūti nelaida rokas vaļā,

kā mācītājs bija salicis, kamēr iz-

gāja no baznīcas ārā.

P. Lodziņš, Sērpils.

16647. Kad jaunais pāris no baz-

nīcas iet ārā, tad sievai vīram jā-
uzmin uz kājas purna, tad viņa

par vīru dzīvojot valda.

I. Kažoka, Lubāna.

16648. Pēc laulībām no baznī-

cas nākot nevar ļaut sievai pirmai
ierunāties, jo tad sieva valdītu

vienmēr par vīru.

A. Šķērē, Skaistkalnes apv.
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16649. Ja pēc laulībām kāda

meita uzmin līgavainim uz kājas,

jaunais pāris šķirsies.
A. Šķērē, Skaistkalnes apv.

16650. Lai bārni suoktu dreiži

runuot, tod vajag pēc laulabom

brvutei tvuleit outri kaut kū pas-

ceit brvutgonam.
L. Švandere, Mērdzene.

V. Slimības.

16651. No dažām slimībām, kas

pielaulātas, kā kašķis, drudzis, ro-

ze, augoni un pat utīm, nevar iz-

dziedēties, kamēr atrodas laulībā.

F. Brīvzemnieks, VI, 1881, 194.

16652. Kam kašķis, tam nebūs

laulāties, citādi kašķi vairs neva-

rēšot nodzīt.

K. Šilings, 1832. g., Tirza.

16653. Ja laulāties iet ar kādu

vainu, tad nekad netiek vesels, sa-

ka: pielaulājot.
A. Zvejniece, Piebalga.

VI. Laulības sapnī.

16654. Ja sapnī laulājas, tad jā-
mirst.

A. Aizsils, Prauliena.

LAUMA

16655. Laumas esot arī bries-

mīgi stipras: lielākais spēka vīrs

lai nedomājot viņas noturēt vai

pārspēt. Tikai tad tās varot pie-
vārēt, ja slepeni uz pirmā grābiena

laimējoties laumu aiz matiem gar

zemi nosviest, jeb slepeni uzreizi

ar labu cirtienu nogalināt. Bet

viņas esot dikti manīgas, tas reti

kādam izdodoties.

LP. V, 1894, 1. J. Lēmanis, Liediķi.

16656. Laumas atraujot govīm
otrās mājās pienu un pielaižot to

tiesu, ko tur atrāvušas, savām go-
vīm.

LP. V, 1894, 1; J. Lēmanis, Liediķi.

16657. No nolaumētām govīm
izslaucot zilganu ūdeni, kas nejau-
ki smirdot un velkoties; bet no pie-
laumētām, t. i. pašu, govīm laumas

slaucot dzīvu kreimu.

LP. V, 1894, 1. J. Lēmanis, Liediķi.

16658. Laume atzog nekristītu

bērnu un ieliek savu nejauko tai

vietā. Ļaudis savu atdabūjuši tik

ar lielām pūlēm tādā kārtā, ka

saulei lecot un noejot, tās laumes

bērnu neganti brēcinājuši.
Latv. Avīzes, 1850, 52.

16659. Laumas vazājoties lielās

piektdienas rītā otra saimnieka ga-

nībās ar baltu piena slauceni uz

rokas un lasot pa ganībām sakal-

tušus pērnos govs ķepu gabaliņus,
ko sakrājot slaucenē priekšdienām,
kad ies svešā kūtī laumēt. Bet ja
kāds tādu raganu ieraugot, tad va-

jagot no muguras puses slauceni

izraut no rokām. Dažreiz pietie-
kot, ja tikai labs cilvēks slaucenei

rokas pieliekot, tūdaļ lauma lūdzo-

ties bez gala, lai atdodot slauceni.

Bet to nepavisam nedrīkstot darīt,

citādi īsā laikā pats pagalam; tur-

pretim, ja neatdodot jeb nesakot,

ka atdos, tad laumai jāmirstot.
LP. V, 1894, 1. J. Lēmanis, Liediķi.

LAUNAGS.

16660. Launagu senāk sākuši

ēst tad, kad nāk dzērves un bei-

guši ēst, kad dzērves iet projām,
bet vēlāk sākuši ēst no Jurģa die-

nas un beiguši lielā Māras dienā.

[Sal. lielā Māra.]
G. Pols, Valkas apr.
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16661. Launagu var sākt ēst tik

tad, kad dzērves atlaidušās, jā-
beidz — kad aizlaidušās.

K. Kalniņa, Katvari.

16662. Dzērves aiznes launagu,
teic veci ļaudis, dzērvēm aizlaižo-

ties (ap 25. aug.), jo dienām palie-
kot īsākām, dienas maltīšu skaits

samazinājās.
P. Š. jun., Vidzeme.

LAUPĪTĀJS.

16663. Ja laupītāji pieliekot
sveci pie miroņa rokas, kas tai mā-

jā guļ, vai arī pie līdzi pajemtas

miroņa rokas, tad visi mājas iedzī-

votāji aizmiegot.
V. Pilipjonoks, Asūne.

16664. Laupītāji tic, ka turot

pie sevis miruša cilvēka roku, viņi

varot visu droši zagt.

V. Pilipjonoks, Asūne

Laupītājs sapnī.

16665. Ja sapnī redz laupītāju,

tad iepazīstas ar jauniem cilvē-

kiem.

Rom. Šmits, Valmiera.

LAUSKA.

16666. Lauskas esot dzīvi gari,

kas aukstā laikā troksni taisot.

Viens vecītis esot reiz tādu lausku

noķēris.
V. Barkovskis, Latgale.

16667. Ja dzird salā ledu, ko-

kus vai ko citu no aukstuma plīs-

tam, tad saka, ka tur sitot lauska

puika ar pātadziņu. Ja ir ļoti

stiprs sals, tad strādā pats vecais

lausks.

E. Brencis, Alūksne. RKr. 15, 123.

16668. Stipra salna lausks cir-

vīšus met.

K. Mulenbacha vārdnīca 11, 430.

16669. Kad ziemā stipri salstot,
sāk ēkās un sētās koki spakšēt,
tad saka: ~Cirīšus met".

P. Š., Rauna.

16670. Kad ziemā no liela auk-

stuma sāk lauskis spert sētās un

ēkas pakšos, tad pēc trim dienām

būs atlaida.

P. Zeltiņa, Ikšķile.

16671. Kad lauskis sper, tad

būs mīksts laiks.

L. Bulītis, Krape.

16672. Ja ziemā stipri lausks

lauž (Dievs svaida cirvīšus, sals

sprēgā) — gaidāms atkusnis.

J. Jakāns, Bebrene.

16673. Kad lauskis sper, tad

bērniem stāsta, ka lauskis cirīšus

sviež gar pakšiem, vai gar sētu.

P. Leitāns, Skujene.

16674. Salaina laika ja lauskis

sper, — laiks atlaižas.

A. Biedriņa, Rīga.

LAUVA.

16675. Ja sapnī redz lielu lauvu,

tad būs bagātība.
M. Zaube, Rīga.

LAUVAS DIENA.

16676. Lauvas diena dzimis cil-

vēks ir stiprs.
K. Jansons, Plāņi.

16677. Lauvas diena jāpērk

jauns apģērbs, tad labi valkāsies.

V. Saperovs, Vecpiebalga.



16678. Lauvas dienā mati jāap-

griež, jo tad tie aug gari kā lauvas

krēpes.
M. Velvele, Straupe.

LAZDAS PUTNIŅŠ.

16679. Lazdas putniņš dzied:

„Cī, cī, cī, vīrs manu sievu prec!"
L. Žagata, Krote.

LAZDS.

16680. Kad lazdiem ir daudz

riekstu, tad nākamā gadā būs

daudz maizes.

P. Š., Rauna.

16681. Ja lazdām daudz ziedu,
tad būs kviešu gads.

E. Brīnums, Rūjienas apkārtne.

16682. Ja lazdiem daudz riekstu,
tad tai gadā dziļa ziema.

L. Berkholce, Vaive.

16683. Ja lazdām daudz riekstu,

tad priekš Ziemsvētkiem ir daudz

sniega.
K. Palteris, Nītaure.

16684. Kad lazdiem daudz riek-

stu, to gadu dzimst daudz bērnu.

I. Upenieks, Skrunda.

16685. Kad lazdām daudz riek-

stu, tad tanī gadā meitām daudz

bērnu.

J. Fleišers, Skrunda.

16686. Ja lazdas tukšas no riek-

stiem, tad tai rudenī kartupeļu
daudz.

L. Rudzīte, Vijciems.

16687. Vakarā bez saules no laz-

da griež ar vienu griezienu laimes

rīksti, kura jānoglabā aiz vārceles,
virs stenderes.

K. Jansons, Plāņi.

16688. Ja pavasari lagzdām un

alkšņiem daudz putekļu ziedu, tad

tas ir bagāts labības gads.
A. Ansone, Skrunda.

16689. Rijnieciņ, bāleliņ,
Nes lazdiņu rociņā;
Citi koki viltus dara,
Lazda viltus nedarīja.

LD 31601.

16690. Lazdas ziedus lasa mar-

tā un no tiem vāra tēju visādām

vainām.

P. S., Preiļi.

16691. Ja lazdiem daudz riek-

stu, tad gaidāms labs miežu gads.
[Sal. rieksti.]

K. Jansons, Plāņi.

16692. Ja lezdiem pavasari vie-

nā čenkurā daudz riekstu, tad būs

labs miežu gads.
K. Jansons, Plāņi.

16693. Ja pavasarī sniegs snieg,
tad tanī gadā lazdām nebūs daudz

riekstu.

N. Freidenfelds, Talsi.

LĀCIS.

I. Lāča īpašības.

16694. Lācis bijis pats senāk

cilvēks un tādēļ baidās no cilvēka

acīm. Cīnoties ar cilvēku, viņš lū-

ko noraut tam ādu no pakauša,
lai ar to apsegtu acis.

V. Pilipjonoks, Asūne.

16695. Senos laikos lāčiem bi-

juši gari kakli kā aitām un stir-

nām, bet zvēru karā viņš lēcis no

koka un satriecis savu tievo, garo

kaklu. [Sal. gailis, kaķis, lapsa.]

J. Jukmanis, Smiltene.

1026 Lauvas diena — Lācis
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16696. Lačam esot deviņu viru

spēks; vilkam deviņu vīru prāts.

H. Skujiņš, Smiltene.

16697. Ja zirgi ierauga lāci, tad

tie bēg no viņa tik ilgi, kamēr

ierauga cilvēku, tādēļ ka lācis, cil-

vēku ieraugot, atstājot zirgus.

V. Pilipjonoks, Asūne.

16698. Mārtiņa dienā lācis ap-

gulstas, kustoņu dienā pamostas

un griežas uz otriem sāniem, un

kāpostu Māras dienā ceļas augšā.
P. S., Rauna.

16699. Lācis Ģērdacī augšā cel-

damies prasot: „Ģērd, kur mani

vakarējie kāposti?"

K. Ozoliņa, Jaunroze.

16700. Ģērdacī lācis ceļoties no

savas migas augšā, kur bija Mār-

tiņā apgūlies. Uz tiem sāniem, uz

kuriem atgūlies, tas noguļot līdz

sveču dienai. Šai dienā viņš grie-
žoties uz otriem sāniem un guļot
tā līdz Ģērdačam.

S. Jurģis, Jaunroze.

16701. Lacis griežoties pa puš-

gavēni uz otriem sāniem.

R. Straudovskis, Lielplatone.

16702. Lācis, par ziemu migā

gulēdams, zīžot savu kāju. [Sal.

āpsis.]
P. Š., Rauna.

16703. Lacis par ziemu guļ me-

žā sūnās un zīž savu delli.

M. Navenickis, Zasa.

16704. Lācis par ziemu guļ savā

midzenī un zīž ķepu. Ģertrūdes
dienā viņš pirmo reizi pamostoties

un apgriežoties uz otriem sāniem,

bet Binda dienā ceļoties augšā.

E. Zommere, Rauna.

16705. Priekš 300 gadiem zem-

nieki Kurzemē medīja lāčus ar se-

višķiem slazdiem, kurus ierīkoja
biezos mežos uz lāču lekām. Kad

lācis gāja pār tādu slazdu, tad

slazdā ietaisītais šķēps iedūrās tam

sirdī.
J. Krūmiņš. B. Zemes pieli-

kums 1933, 28.

16706. Lāči taisot rudenī no ko-

ka lapām bumbu un sviežot to

gaisā. Ja bumba, zemē krītot, ne-

izšķīstot, tad viņi varot ziemu mie-

rīgi nogulēt, bet ja šķīstot, tad

kāds tos iztraucēšot. Kad bumba

nokrītot zemē, tad lāči to apēdot,
drīz vien aizmiegot un guļot līdz

pirmai pavasara dienai.

A. Aizsils, Meirāni.

16707. Lāčiem tika taisītas tā

saucamās nāves bultas. Šīs bultas

nostādīja tādās vietās, kur bija no-

vērotas lāču tekas. Pie bultas pie-

taisīja stipru auklu ar cilpu galā,
ko nolika uz tekas. Kad nu lācis

iedams aizķēra auklu, tad bulta

jeb šķēps skrēja no stopa ar tādu

spēku, ka lāci neretis smagi ievai-

noja.
Mājas Viesis, 1880, 18 (142).

16708. Ģertrūdes dienā lācis

griežoties uz otriem sāniem, Bene-

diktā ceļoties augšā.
K. Skujiņš, Smiltene.

16709. Ja lācis uzceļas no migas

priekš Māras dienas, tad būs agrs

pavasaris.
A. Aizsils, Lubāna.

16710. Lācis pamostas no zie-

mas miega Ģertrūdes dienā, bet

tad tikai pagriežas uz otriem sā-

niem. Kājās viņš pieceļas kāpostu
Māras dienā. Līdz ar saulīti viņš
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tad ceļas augša un uzsauc lācenei:

„Griet, pasildi nu tos vecos kāpos-
tus!"

L. konv. vārdnīca 15510.

16711. Kad lācis posta mežā ap-
šu jaunaudzes, tad ienāksies arī

vēla labība; bet ja tas apgrauž vie-

nīgi jaunu zaru galus, tad vēla la-

bība nosalst.

J. Juškevics. B. Z. 11. piel. 1933, 275.

16712. Ja cilvēks nevar no lāča

izbēgt, tad tam jānogulstas zemē,

jāaptur elpa un jāizliekas par

beigtu. Tad lācis gan gulošo cil-

vēku apostīs, bet nekā tam neda-

rīs, jo beigtu kustoni tas neaiztiek.

P. Š., Rauna. H. Skujiņš, Smiltene.

11. Lācis kā ļaunu garu

vajātājs.

16713. Kūtī jāieved lācis, lai iz-

dzītu ļaunus garus. [Sal. kūts.]

K. Pavasare, Drabeši. P. Š., Rauna.

16714. Lācis jāved ap laukiem,

dārzos, kūtī v. t. t., lai viņš ap-
svētī un lai viss labi izdodas, jo

no lāča visi ļaunie gari bēg.

J. A. Jansons, Mežotne.

16715. Kad ieved laci stallī, tad

lācis izdzen raganas no staļļa.
L. Druķe, Virbi.

16716. Laci ved kutī, lai ļauno

garu aizdzītu.

Edm. Zirnītis, Lubāna.

16717. Burvjus un raganas var

izdzīt no kūts, ja tanī lāci ieved.

A. L.-Puškaitis.

16718. Ja lācis nokremt apses

līdz galam, tad vēlā sēja labi iz-

dosies. Bet ja viņš tik galotnes ap-

lauž, tad vēlā sēja nosals.

S. Gūberts, 1688.

16719. Ja kādā mājā ļaudis sli-

mojuši, tad agrākos laikos veduši

lāču dīdītāju ar lāci tai mājā, lai

to māju labi izrūktu un aizdzītu

slimības. Visvairāk lāci veduši kū-

tīs, lai izdzītu no lopiem ļaunumu.

E. Zommere, Rauna.

111. Lacis sapnī.

16720. Ja sapnī redz laci, tad

būs kāda laba vēsts.

P. S., Rīga.

16721. Ja sapnī redz mājās ie-

vestu lāci dejojot, tad būs uguns-

grēks.
M. Navenickis, Zasa.

16722. [Māņticīgais Balcers tei-

ca]: ~Eita labāk un glābiet savu

mantu — še tiešām degs — es šo-

nakt sapnī redzēju lāčiniekus, kas

sētasvidū plosījās."
A. J. Stenders, Sērpils.

16723. Kad sieva redz sapnī lā-

ci, tad viņas vīrs nāks mājās pie-
dzēris.

Alksnis-Zundulis, Naudīte.

16724. Kad pa sapņiem redz lā-

ci mājā ieejam, tad tai mājā no-

mirst kāds cilvēks.

M. Arons, Bērzaune.

16725. Ja laci redz sapnī, tad

mājā būs ugunsgrēks.
A. Ulmane, Jaunsvirlauka.

16726. Kad sieva sapnī redz la-

ci, tad vīrs pārnāks piedzēries.

V. Saperovs, Vecpiebalga.

16727. Ja sapnī redz lāci, kas

saķer meitu, tad meitai drīzumā

gaidāmas kāzas.

V. Poriete, Palsmane.
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16728. Kad sapnī laci redz, bus

ugunsgrēks.

I. Bergmanis 1862. g., Bārta.

16729. Sapni lāčus jaktēt jeb
šaut — tu sāksi iet uz meitām.

F. Krēsliņš, Beļava, Vecgulbene.

16730. Ja sapnī redz laci vai

vilku, tad nākšot precinieks.
Vidzemes Maliena.

LĀČU ZIRŅI (Lathvrus silves-

tris).

16731. Lāču zirņu saknes vaja-

got dot .govīm, kad tās uznākot

slaucamas, tad tās esot visu gadu

pienīgas.
R. Bērziņš, Annenieki.

LĀDĒŠANA.

16732. Māte vai tēvs var dažreiz

bērnu lielās dusmās nolādēt. No

tādiem lāstiem bērns var tūliņ pa-

zust, iekrist zemē jeb pārvērsties

par kādu kustoni.

V. Pilipjonoks, Asūne.

16733. Nevajaga otru lādēt, tam

ļaunu novēlot: „Ka tu akls palik-
tu! Ka tu mēms paliktu! Ka tevi

pērkons nospertu! Ka tevi vilks

parautu!" Ko otram vēl, tas no-

tiek arī pašam.
J. Treimanis, Bērze, JKr. V,

145. v. 146.

16734. 1771. gadā kāds zem-

nieks griežas pie Grobiņas mācī-

tāja, lai nolūdzot par viņu Dievu,

ka viņam nekaitētu kaimiņu lādē-

šana un ļauna vēlēšana.

Kurzemes draudžu chron. 11, 58.

16735. Ja kāds vēlē sliktu vai

lād, viņam atbild: „Kū pa muti

izlaidi, tū pats nuosīs saraun."

L. Latkovskis, Latgale.

16736. 1801. gadā viena saim-

niece lūdz Grobiņas mācītāju aiz-

lūgt par viņu Dievu, jo saimes ļau-
dis to lādot.

Kurzemes draudžu chronika 11, 89.

LĀKTURIS.

16737. Gulēt iedami, izņem ska-

lu no lāktura, sastumj ogles ču-

piņā pie lāktura un aizmet krustu,

lai atliek skaidrs taks, kur Māri-

ņai staigāt.
J. K. Dambergs, Ēdole.

16738. Ja par pagalmu ejot no-

dziest lākturis, tad lāktura nesē-

jam un viņa dzimtai būs nelaime.

A. Suta, Lazdona.

LĀSTEKAS.

16739. Ja palāses (lāstekas) ga-

ras, tad arī garas rudzu vārpas

gaidāmas.
A. Bērziņa, Aloja.

16740. Lāstekas nevajaga sist,

tad jēri nepadodas.

A. Pelēcis, Jaunpiebalga.

16741. Ka lauž no paspārnēm

lāstekas, lopiem lūst kājas.

Morgenšterne, Penkule.

16742. Ja jumtu lāstekas dauza

nost, tad tek deguns.

A. Šķere, Skaistkalne.

16743. Ja sit lāstekas no jumta,
tad jēri nepadodas.

A. Klause, Jaunpiebalga.



16744. Ja pirmās ledus pīperes

pie jumtiem garākas kā pēdējās,
tad pirmā sēja labāka kā pēdējā.

A. Vilciņš, Līgatne.

16745. Ja ziemā pie jumtiem ir

garas lāstekas, tad vasarā būs gari
lini.

E. Laime, Tirza.

16746. Ja pavasarī pirmā atkus-

nī garas lāstekas sasalst, tad va-

sarā gari lini, bet ja īsas, tad īsi.

K. Zilbers, Meņģele.

16747. Cik garas ir ziemā pir-
mās lāstekas, tik gari būs vasarā

mieži.

G. Stankeviča, Vecgulbene.

16748. Jo zīmas īsokumā pī

jumtīm ir vairuok ladtaku, tad pa-
vasarā pvrmās sējas mīži ir lobuo-

ki; ja zīmas beigos daudzi ladtaku,

tad pādējuos sējas mīžīm leluokas

vuorpas. Bet jo uz vyds zīmas

daudzi ladtaku, tad ir laba vidējā

sēja.
T. Beča, Preiļi.

16749. Ja pie jumtiem gari las-

tagi salst, tad nākošā vasarā gai-
dāmi labi lini.

K. Alksnis-Zundulis, Naudīte

un Bērzaune.

16750. No jumtiem nedrīkst

lāstekas raut, tad jēri sprāgst.

V. Rūnika, Skujene.

LECEKTS.

16751. Leceklī stādu sējot, va-

jag piesist ar kāju katrā lecekļa
stūrī un saukt: „Tas kurmjiem!"
tad kurmji neceļ stādu.

A. Kondrate, Cēsis.

16752. Sējut lecekļus, tu juo-
dora tvmā dīnā, kad rudinī beja

pvrmuo solna, jo tod solna tus

nanūkūss.

M. Apeļs, Stoļerova.

LEDUS.

16753. Kad pirmo ledu ierauga,
tad ar to vajaga izkaisīt istabu,
lai tur blusas nedzīvotu.

A. Bīlenšteina rokraksts no Auces.

16754. Rudeni pirmais ledus jā-
ienes istabā, lai tur blusas neaug.

K. Jansons, Smiltene.

16755. Ja ar pirmo ledu izkaisa

istabu, tad neaug blusas.

E. Tokele, Sesava.

16756. Pirmais ledus rudenī jā-
sviež uz krāsns, lai brusoki izsaltu.

L. Reiteris, Lubāna.

16757. Ar pirmo ledu vajag iz-

svaidīt visus istabas kaktus, tad

visi kukaiņi aizbēg.
L. Seržante, Aloja.

16758. Pirmais ledus rudenī jā-
sviež uz krāsns, lai brusaki iznīkst.

A. Zālīte, Bērzpils.

16759. Pirmais ledus, kas rudenī

uzsalst, jānes istabā un jāizkaisa
visās istabās, lai nebūtu parazītu.

Fr. Vāvere, Koknese.

16760. Ar kundziņu runādams

Ledu bāzu kabatā:

Lai izkusa kunga dus-

mas,

Kā tas ledus gabaliņš.
LD 31376.

16761. Ja uz upēm ledus ir

gluds, tad pietrūks maizes; ja le-

dus nav gluds, tad būs daudz mai-

zes. Ja pavasarī ledus grimst di-

benā, tad būs grūts gads.
V. Pilipjonoks, Asūne.
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16762. Ja ledus plaisa, bus salts

laiks.

A. Šķērē, Jaunsaule.

16763. Ja ledus sprakst, gaidāms
slikts laiks.

J. Ķikuts, Nīca.

16764. Kad ledus sasalis un vi-

ņam uzsnieg sniegs virsū, ja tad

viņš pārvēršas par šļugu, tad būs

mīksts laiks (lietus).
J. Ķikuts, Nīca.

16765. Kad sasalst ūdens, uz le-

dus uzsnieg sniegs un uz sniega

parādās atkal ūdens, gaidāms at-

kusnis.

J. Ķikuts, Nīca.

16766. Ja pirmais ledus sasaļ,
tad vajag tos ledus īnest ustubā;

tad prusaki izgaist.
A. Ancāna, Egluna.

16767. Kad ūdens spiežas no le-

dus apakšas uz augšu, tad gaidāms
siltāks laiks.

t. Meņķis, Rīga.

16768. Cik augstu ledus gabali,
ledum ejot, uz krastu izgrūsti, tik

augstu vēl celsies ūdens, jo tie le-

dus gabali tur nepaliks, bet taps

noņemti un aiznesti.

Atbalss k. 1895. P. Lodziņš, Sērpils.

16769. Ja pavasaros ledus eze-

ros tiek sadzīts dienvidu stūrī, iz-

redzes uz ražu ir sliktas (Dzērbenē

un Drustos).
L. Lauksaimnieks 1921, 10.

16770. Kad pavasarī ledus pa-

liek uz upes krastiem, tad būs pali.

St. Kokins, Eglūna.

16771. Kad pavasaros ledus ejot

sakrājas gar upju krastiem, tad

siena laikā gaidāmi plūdi.

A. Liepiņš, Bērzaune.

16772. Kurā dienā tuvējā upē
ledi lūst, tai nedēļas dienā jāsēj
un jāstāda kāposti.

G. Stankeviča, Dzelzava.

16773. Ja ledum ejot ledus tiek

izmests uz krasta, tad sagaidāmi
vēl tik lieli plūdi, cik augstu stāv

izmestais ledus.

A. Zālīte, Bērzpils.

16774. Ja pavasari palu laikā

ledus paliek uz krastiem, tad va-

saru gaidāmi atkal pali.
Fr. Vimba, Jaunpiebalga.

16775. Ja pavasarī upju malās

redzams atlicies ledus, tad vasarā

slikts laiks būs.

V. Ķiņķeris, Madona.

16776. Kad stipra salā ledus

sprakst, tad gaidāms mīksts laiks.

K. Lielozols, Nīca.

16777. Kad ledus ejot pavasarī

paliek uz krastiem, tad vasarā būs

plūdas.
K. Lielozols, Nīca.

16778. Kad ledus agri iziet no

upes, tad būs vēls pavasaris.

K. Lielozols, Nīca.

16779. Ja pavasara plūdos upes

uz kraujām izmet un atstāj ledu,

tad vasarā būs plūdi.
Brīvā Zeme, 1932, 213.

16780. Kad pavasarī pie ledus

iziešanas uz pļavām sagulstas lieli

ledus kalni un paliek tur labi ilgi,
tad vasarā sagaidāmi plūdi.

A. Āboliņa, Ļaudona.

16781. Kod pvrmū lādu īrauga

uz vudens, tad nu tuo gabaleņi va-

jag izkausēt pudelē, pavasarī ar tū

vudeni vajag palīt rasādu — ku-

kaiņi naapzameis.
L. Švandere, Mērdzene.



16782. Uz kuru pusi ūdeņos le-

dus noiet, tur būs labāka zveja.

V. Saulīte, Mālpils.

16783. Ja ledus krastmalā iz-

kūst, tad zivis mājos pie krasta,

bet ja vējš aizdzen ledu jūrā, tad

arī zivis būs tālu no krasta.

M. Iniņberģe, Rīga.

LEIŠI.

16784. 18. gadsimtenī leišu zem-

nieki vēl dabūja no Rīgas tirgo-

tājiem tā saukto zemnieku pārti-
ku (Bauernahrung). Tirgotāji de-

va leišiem naudu uz priekšu par

labību, liniem un citām mantām.

Dažreiz tā nauda gan bija jāpa-
zaudē, bet parasti jau tirgotāji la-

bi pelnīja. Tā kā daži tirgotāji arī

piemānīja zemniekus, tad pēdīgi
valdība aizliedza tādu zemnieku

pārtikas maksāšanu.

h E. Broce, Rig. Stadtblāt-

ter, 1896, 341—3.

16785. Leišu apģērbs nav vis

nejauks, īpaši sieviešu apģērbs.
Tik vien tas ir nepatīkams iera-

dums, ka viņi kājas aptin ar lupa-
tām un pastalām. Sievietēm ir īsas

raibas kleitas un jakas, turklāt

balti jeb raibi spīdēdami priekš-
auti, kas diezgan smuki izskatās.

Galvu viņas aptin ar raibiem la-

katiem. Nereti sievas un meitas

apcērpj sev galvas matus īsus.

Kaklu viņas mīļo appušķot ar pēr-

ļu šņorēm, pie krūtīm viņām ik-

reiz kāda lietiņa, ko viņas par spē-

cīgu tur, ka no nelaimēm varot iz-

sargāt. Vīriem ir gari svārki. Lei-

šu sievietes ir daudz mudīgākas
nekā vīrieši. Sievietes ar izskatās

gudrākas nekā vīrieši. Viltības vi-

ņām netrūkst un skaistas meitas

un sievas nereti var redzēt. Savus

bērnus leitis uzskata kā puķes

laukā, kas neģērbtas un nemazgā-
tas tomēr jauki zied. Un lai gan

bērniņi maz vien tiek kopti un au-

dzināti, tad tomēr netrūkst skaistu

bērniņu ar sarkaniem vaidziņiem
kā āboliem rudenī. Bērni ziemā

tāpat ģērbjas kā vasarā, proti tik

ar krekliņu vien. Ar basām kā-

jām viņi brien pa sniegu un vi-

ņiem par to nekas nekait.

Latv. Avīzes, 1868, 117.

16786. Ka leiši būtu gardēži, to

viņiem nevar vis pārmest. Viņu

gardumi ir tikai miežu plāceņi,

gaļa, piens un slikts alus. Leitis

reti stipri piedzeras. Turienes lat-

vieši turpretī stipri upurē šim el-

kam.

Latv. Avīzes, 1868, 124.

16787. Leiši un latvieši savā

starpā nemīļojas, bet viens otru

pulgo un nicina. Leiši nicina lat-

viešus, tādēļ ka tie leišos iespie-
dušies un ievilkušies, un ka viņi
nav katoļi. Latvieši atkal nicina

leišus, ka tie tumši un kūtri ļaudis.

Latv. Avīzes, 1868, 124.

16788. Pie dancošanas un dzie-

dāšanas rodas liela starpība starp
leišu zemes latviešiem un leišiem.

Pie leišiem puisieši danco tikai sa-

vā starpā un tik pēc viena paša

meldiņa. Latvieši turpretī danco

puisieši un meitieši kopā pēc vācu

modes.

Latv. Avīzes, 1868, 124.

16789. Leišu meldiņi skan bē-

dīgi, pavisam citādi nekā latviešu

dziesmas. Jau no tālienes var iz-

šķirt, vai dziedātāji ir leiši vai lat-

vieši.
Latv. Avīzes, 1868, 124.

16790. 2īdam leišos ir īsta tē-

vija ...
Te viņš ir, tā sakot, daudz
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riktīgāks, daudz pilnīgāks žīds ne-

kā Vidzemē un Kurzemē
. .

.
Ande-

lēdamies žīds izturas tik gudrs,
ka zemnieks ikreiz domā, ka viņš
žīdu piekrāpis un ne žīds zemnie-

ku
.. .

Zīds tik labi māk saimnie-

cei izskaidrot, ka tā arī tiešām tic,

ka dabūjusi to preci par pusnau-

du, kamēr tā varbūt otrtik daudz

maksājusi nekā pilsētas kaufma-

nis būtu prasījis.

Latv. Avīzes, 1868. 125.

16791. Vergošanas laikā leitis

bija iemācījies melot un savu sirdi

nevienam nerādīt. Šo amatu viņš
arī vēl tagad labi māk. . . Leiši

labprāt arī zog un ar lielu gud-
rību.

Latv. Avīzes, 1868. 117.

16792. Kad leiši dzied, tad bus

lietus.

A. Šķere, Kurmene.

16793. Ja vakara leiši ģīga, rīta

būs lietus.

V. Bērziņa, Priekule.

LEJA.

16794. Kad pa sapņiem iet vai

krīt lejā, tad dzīve ies uz leju.

[Kontrasts: kalns.]

P. Š., Rauna. M. Ārons, Bēr-

zaune.

LĒCAS.

16795. Agrāk sēja arī lēcas, kas

labi paauga. No vidējas gubiņas
izkūla divi un vairāk pūri. Pie

pūra rudzu piejauca seksteli (Ve

daļu pūra) lēcu un mala maizei.

No tādiem lēcainiem miltiem iznā-

ca baltāka un labāka maize kā no

rudzu miltiem vien.

H. Skujiņš, Palsmane.

16796. Lēcas, tāpat ka zirņus,

nesēj jaunā gaismā.
S. Gūberts, 1688.

LECENES.

16797. Kam ir lēcenes (masa-
las), tam jāēd rāceņu sēklas, lai

masalas nāk ārā.

P. Š., Rauna. K. Jansons, Plāņi.

16798. Kad ir masalas, tad linu

un rāceņu sēklas samaisa kopā,
savāra un dod slimniekam iekšā.

Etn. !894. IV, Aujukalns

LĒKME.

16799. Ja kāds no bēru viesiem

nebija pareizi izpildījis bēru iera-

šas (Sal. bēres), tam lēcās, t. i.

piemetās lēkme, kāda grūta slimī-

ba. Lai tiktu svabads no tādas li-

gas, slimajam jāiet uz kapsētu,

paņemot līdz sarkana dzīpara pa-

vedienu sava auguma garumā.

Dzīpara pavediens līdz ar kādiem

naudas gabaliem jānoliek pie

krusta uz tā cilvēka kapa, no ku-

ra lēkme cēlusies. Tad jānoskaita

Tēva reize, jāpaņem no kapa trīs

saujas smilšu un atmuguriski jā-
iet no kapsētas ārā. Mājā smiltis

jāieber ūdenī un šai ūdenī slima-

jam trīs rīti priekš saules lēkša-

nas jāmazgājas un lāse no ūdens

jāiedzer- Trešajā rītā ar ūdens at-

liekām jāiet pret ziemeli, jāizvelk
kāds sētas miets, mieta caurumā

jāsalej ūdens un miets jāiebāž at-

pakaļ caurumā. Tad slimais būs no

lēkmes atpestīts.
J. Dāvids, Biksere.

16800. Juo pīkritine pīzamat tod

tamā rītā, kur stuovieja mvrūna

roti, juoizgrīž krvsts, un vvdā juo-

paņam zemis un juopaceļ tei vītā,

kur pīkritinis suopis jyutamys.
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Juo vēl nateik labi, juoīt uz ko-

pīm ar kopa zemi apcelt, voi arī

bēris juosataisa uz kopa.

A. Borozinska, Vārkava.

16801. Jo kam ir pīkritiņs, tad

treis svātdīnas nu vītas vajaga īt

uz baznīcu un vysas treis svātdī-

nes nūsasvētīt obējuos baznīcas

pusēs, t. i., jo baznīckungs īt svētī-

dams lobū pusi, tad stuovēt lobojā,
bet kad īt atpakaļ svētīdams krei-

sū, tad stuovēt kreisajā.
T. Beča, Preiļi.

LĒPES.

16802. Lēpes jeb baltvēderes iz-

nīkst, kad tanī vietā, kur tās aug,

priekš saules lēkšanas pliks noģēr-
bies rāpus pārlien pāri.

O. Treimane, Jaunā Rumbas muiža.

LĒPIS.

16803. Lēlis dzied: „Kur tu bi-

ji, mazputniņ, es tev došu pieri,

pieri."
I. Johansone, Rīga.

LIDOŠANA.

16804. Ja sapnī lido pa gaisu,
tad augstā godā tiks. Ja sapnī
bērns lido vai krīt bezdibenī, tad

tas augot.
M. Zaube, Rīga. P. Š. jun.,

Vidzeme.

LIELA LAIVA.

16805. Ja pie debesīm ir tievi

gari mākoņi, tad tos sauc par gaisa
laivām. Ja pie debesīm ir tādas

gaisa laivas, tad drīz līs lietus.
H. Skujiņš.

16806. Mākoņu rindu, kam gali

paliek arvien tievāki, sauc par

kuģi. Ja kuģim ir gals jūrā, t. i. ja

šiem mākoņiem viens gals ir uz

jūras pusi, tad ir lietus sagaidāms.
Z. Grunberga, Sigulda.

16807. Ja gaisa kuģis jeb lietus

laiva izstiepusies no jūras puses

uz sausu zemi, tad būs lietus; ja tā

stiepjas no sausas zemes uz jūras

pusi, tad būs jauks laiks.

A. Aizsils, Bērzaune.

16808. Kad pie debesīm sastā-

jušies viegli balti mākonīši, laivas

izskatā, ja abi gali ir šaurāki, vi-

dus platāks, tad saka: „Lielā lai-

va iegriezusies jūrā." Tas ir uz

lietu.

Skolnieki, Limbaži.

16809. Ja gaisa kuģis ir ar vienu

galu uz pusi, tad gaidāms
lietus; bet ja gali ir citādi sagrie-

zušies, tad būs sauss laiks.

M. Bērziņš, Vaidava.

16810. Ja vasaras vakarā no kā-

das debess puses pāriet pār ap-

vārksni tā saucamās „laivas", ne

visai lieli pusšķidri mākoņi, rītu

tādā pat virzienā gaidāms lietus.

A. Stemps, Jaunpiebalga.

16811. Ja saulei noejot, no jū-

ras puses, dienvidvakariem, ceļas
šķriedraini mākoņi, tad tas ir uz

lietu, un veci ļaudis tad sacīja tā:

„Re, rīt būs lietus, laivas (māko-

ņu) gali jūrā!"
H. Skujiņš, Smiltene.

16812. Ja gaisa laiva izgāzta

pret ziemeļiem, tad sauss laiks.

J. Jansons, Plāņi.

16813. Ja gaisa laivas vasaru

velk uz Lubānu, gaidāms lietus.

J. Ezeriņš, Vecpiebalga.
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16814. Ja gaisa laivas nāk no

Lubānas ezera, tad būs lietus.

E. Laime, Tirza.

16815. Ja gaisa laiva iet no va-

kariem uz rītiem, tad būs lietus,

ja no ziemeļiem uz dienvidiem,

tad būs sauss laiks.

A. Skruze, Saikava.

16816. Ja makoņlaivam gali jū-

rā, tad gaidāms lietus.

V. Saulīte, Mālpils.

16817. Ja gaisa laiva iepeldot

jūrā, tad tas esot uz lietu.

E. Muzikante, no 74 g. v. A.

Gulbes, Burtnieku pag.

16818. Ja liela mākoņu laiva ie-

griežas jūrā, tad gaidāms lietus.

A. Bulēne, Turaida.

16819. Ja pa gaisu mākoņu lai-

vas braukā, tad tas uz lietu.

H. Šiliņa, Dobele.

16820. Kad gaisa laiva „velk"

no ziemeļiem uz dienvidiem, tad

gaidāms slapjš laiks, bet kad

„velk" no rītiem uz vakariem, tad

— sauss.

A. Gailis, no K. Zvirgzdiņas,

Trikāta.

16821. Ja „ūdenslaivai" gali uz

vakariem un rītiem, tad būs lietus;

bet ja „ūdenslaivai" gali uz zieme-

ļiem un dienvidiem, tad nebūs lie-

tus.

A. Lau, Mežotne.

16822. Ja lielai laivai gali sa-

griezušies no dienvidrītiem uz zie-

meļu vakariem, tad sagaidāms lie-

tus; bet ja tie sagriezušies no zie-

meļu rītiem uz dienvidus vakariem,

tad būs jauks laiks.

A. Zeltkalns, Lubāna.

16823. Ja „gaisa laivas" stiep-

jas no ziemeļiem uz dienvidiem,

tad gaidāms sauss laiks, bet ja no

vakariem uz rītiem, tad — lietus.

N. Dārziņa, Ranka.

16824. Ja lietus laivas ir no va-

kariem uz rītiem, tad būs slikts

laiks; bet ja lietus laivas ir no zie-

meļiem uz dienvidiem, tad salts

laiks.

Edm. Zirnītis, Lubāna.

16825. Ja ūdens laiva guļ virs

lieliem ūdeņiem (jūras, Daugavas,

Gaujas v. t. t.), tad būs lietus.

G. Stankeviča, Aderkaši.

16826. Ja lielā laiva ir no riet-

rumiem uz austrumiem, tad būs lie-

tus, ja no ziemeļiem uz dienvidiem,

tad sauss laiks.

H. Laimiņš, Druviena.

16827. Ja rītā, vai vakarā laiv-

veidīgi mākoņi ir ar asiem galiem
uz rietumiem un austrumiem, gai-
dāms lietus, ja uz ziemeļiem un

dienvidiem, — sauss laiks.

J. Avotiņš, Vestiena.

16828. Kad lielai laivai pie de-

besīm dibens paiet augšu, tad lietus

nebūs, un otrādi.

M. Zariņa, Ogresgals.

16829. Ja lielai laivai gals jura,
tad gaidāms lietus.

L. Seržante, Aloja.

16830. Ja lielā laiva pie debe-

sīm no dienvidiem uz vakariem

stāv, tad laiks ir sauss.

L. Dragune, Meirāni.

16831. Ja mākoņu laiva ir šķēr-
sām upei, tad būs labs laiks, bet ja

upes virzienā, tad slikts.

A. Aizsils, Lubāna.
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16832. Ja laivas stāv uz Grīvas

pusi, tad būs slikts laiks; bet ja
stāv uz rietumu pusi, tad labs

laiks.

R. Vucene, Lubāna.

16833. Ja lielas laivas gals mēr-

cējas jūrā, tad sagaidāms lietus.

Brīvā Zeme, 1929. VI, 7.

LIELĀ MĀRA (15. aug ).

16834. Par lielo Maru sauc Ma-

rijas debesbraukšanas dienu.

P. Š., Rauna.

16835. Vasaras Marijas diena

bija 15. augustā.

R. Straudovskis, Lielplatone.

16836. 1637. gadā Konsistorija
nolēmusi Mārijas debesbraukšanas

dienā Umurgas baznīcā nenoturēt

dievvārdus, tādēļ ka zemnieki tai

dienā nesuši baznīcā māņu upurus.

Bez paraksta.

16837. Lielajā Mārā jātīra visi

kukaiņi un mušas no mājas, tad tie

vairs nenāks atpakaļ.
A. Zālīte, Bērzpils.

16838. Lielā Mārā kāva aunu un

to dienu sievietes nevelējās.

H. Skujiņš, Aumeisteri.

16839. Trīs dienas priekš Lie-

lās Māras nevar sēt ziemas labību,

jo tad tai nebūs laimes.

E. Valters, Ludza. MaiepiaJībi, 1890, 75.

16840. Lielās Māras dienā (15.

aug.) pa pāriem jāiet baznīcā, lai

būtu laba raža. Agrāk veduši arī

lopus, sevišķi aitas, uz baznīcu svē-

tīšanai. Tagad vēl Ludzas apkārt-
nē Lielā Mārā svētī labību.

E. Volters, Jāsmuiža. 1890, 75.

16841. Lielas Māras diena (8.
sept.) ir rudens vidus.

J. Juškevičs, B. Z. 11. piel.
1933. 274.

16842. Senāk no lielās Māras

dienas saimnieks sāka krāt tvāra-

gu ziemai, ko dot cilvēkiem pie

kartupeļiem; to lika vērdelē, kur

tas stāvēja visu ziemu. [Sal. lau-

nags.]
G. Pols, Valka.

LIELĀ NEDĒĻA.

16843. Lielajā nedēļā nevajaga
malt ar dzirnavām un nedarīt ne-

kādu darbu ar troksni, tad pērkons
un auka nedarīs postu.

St. Kokins, Egluna.

LIELĀ PIEKTĀ.

16844. Zaļās ceturtdienas vakarā

pēc govu slaukšanas, jāslauc tās

tūliņ vēl otrreiz. Otrreiz slauktais

piens jāsalej kopā, tad jājem vēl

drusku no katras govs mēsliem,

jāpieliek pie tā piena, tad jāuzber
vēl drusku milti, jāsamaisa viss la-

bi un jāatstāj līdz rītam. Lielās

piektdienas rītā jāsadedzina kāda

lupata no kāstuvja, ar ko gavēnī
piens kāsts, un šie pelni atkal jā-

pieliek pie tā maisījuma. Tad jā-
izdala tas maisījums visām go-

vīm, lai katra govs apēstu savu

daļu. Tad govis būs pasargātas no

visa ļaunuma un dos daudz piena.
F. Brīvzemnieks, 1881. VI, 203.

16845. Lielās piektās rītā priekš
saules jāizslauka istaba, mēsli jā-
aiznes uz augstāko apkārtnes kal-

nu un jāsadedzina, uzsaucot: „Nā-

ciet!" Rītā sadedzinātos pelnos at-

radīs pēdu un pēdā graudu. Kādas

labības grauds tas būs, tāda labī-

ba vislabāk izdosies nākošā va-

sarā.

F. Brīvzemnieks, 1881. VI, 205.
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16846. Lielās piektās rītā priekš
saules burvis saliek nešļavu vīzē

un velk to pie auklas pa kaimiņa
tīrumu, sacīdams: ~Lai zaļo pur-

vi, meži! lai dzelto tīrumiņi!"

F. Brīvzemnieks, 1881. VI, 205.

16847. Lielajā piektā, gaismai
austot, vajaga izslaucīt visas ista-

bas un mēslus aiznest pār robežu

otra zemē, lai vasarā neuzmāktos

dunduri, lapsenes, odi un citi ku-

kaiņi. Kas to izdarīs, tas gada lai-

kā būs pasargāts no visādiem kai-

tīgiem kukaiņiem: viņi gan salasī-

sies pie robežas, bet pāri par to

neies.
F. Brīvzemnieks, 1881. VI, 207.

16848. Ja lielās piektdienas rītu

priekš saules lēkta speķi ēd, tad

tai gadā neredz čūskas.

L. Berkholcs, Vaive.

16849. Lielā piektdienā govis jā-

per ar peramo slotu, tad vasara

mušas neēd.
C. Ķelle, Jānišķu pag., Lietuva.

16850. Lielās piektdienas rītā

mājās jāsalasa visādi veci sprun-

guļi un pastalas un jāpārsviež tie

pār robežu, tad tanī gadā nenāk

mājās čūskas.

V. Krieviņš, Daugmale.

16851. Lielās piektdienas rīta

jāmazgājas uz austrumiem tekoša

ūdenī, tad visu gadu būs vesels.

K. Deķis, Blīdiene.

16852. Cik čūsku Liela piekt-

dienā nosit, tik grēku Dievs pie-

dod.

Latvis, 1933., 13. apr. B. Da-

ņilovsi, Kacēni.

16853. Lielo piektdienu jāizslau-

ka istaba un mēsli jāaiznes uz

krustceļa, tad mājā nav blusas.

M. Veidenberga, Vecmokas.

16854. Lielo piektdienu, saulei

lēcot, jāsalasa žagari un kādā vie-

tā jānoliek, tad čūskas pulcējas tai

vietā un nemaisās apkārt.
M. Veidenberga, Vecmokas.

16855. Lielās piektdienas rītu,
priekš saules lēkšanas, ar ledusga-
balu vajag govīm saberzēt mugu-
ras. Tad visu to gadu neviens šīs

govis nevar apburt.
K. Juchnevice, no Doņu An-

nas, Liepāja.

16856. Lielās piektdienas un

pirmās lieldienas rītu, priekš sau-

les lēkšanas, jāizslauka istaba un

tās gruži jānes cita saimnieka dru-

vā nosviest, lai nākamo vasaru mu-

šas mājā nebūtu.

K. Juchnevice, no Doņu An-

nas, Liepāja.

16857. Ja lielās piektās rītā sa-

lasa skaidiņas un ieber ugunskurā,
tad vasarā uziet daudz putnu

ligzdu.
Latvis, 1933. g. 13. apr.

16858. Ja divās piektdienās

priekš lieldienas vij pātagu un pa-

beidz lielā piektdienā, tad ar tā-

du pātagu var visas žurkas no mā-

jas izdzīt.

Latvis, 1933. g. 13. apr.

16859. Lielā piektā jāēd svētie

rutki (mārrutki) un jādod arī lo-

piem, lai nepiesistos nekāds ļau-

nums.

Latvis, 1933. g. 13. apr.

16860. Lielās piektās rītā priekš

saules lēkšanas jāēd žāvēta cūkas

gaļa, tad neredz čūsku.

Latvis, 1933. g. 13. apr.

16861. Lielās piektās un lieldie-

nas rītā priekš saules lēkšanas jā-

iet skaidiņas lasīt, tad tai gadā pa-
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cels daudz naudas un arvien bus

laime.

Latvis, 1933. g. 13. apr.

16862. Lielās piektās rītā jāiet,
cik agri vien spējams, tekošā ūde-

nī mazgāties, tad nemetas nekāda

kaite.

Latvis, 1933. g. 13. apr.

16863. Lielās piektās rītā jā-
steidz izslaucīt istaba un mēsli jā-
aiznes un jānobeļ* uz krustceļiem,
tad tanī istabā nebūs blusu.

Latvis, 1933. g. 13. apr.

16864. Septiņas piektdienas

priekš lieldienas jāvij pātaga un

lielā piektās rītā ar to jāizkapā vi-

sas vietas, kur dzīvo blaktis, pru-

saki, blusas, žurkas un citi mudži.

Jāpiesauc to mudžu vārdi, kurus

grib aizdzīt, un arī tā vieta, uz ku-

rieni tos domā dzīt, tad tie drīzu-

mā visi izzudīs.

Latvis, 1933. g. 13. apr.

16865. Ja lielās piektās un liel-

dienas rītā priekš saules no pa-

spārnēm ar žagaru izdzenā putnus

un tad to žagaru aiznes uz mežu

un nomet, tad zvirbuļus var aiz-

dzīt uz mežu. No meža uz māju

nākot, nedrīkst atpakaļ skatīties.

Latvis, 1933. g. 13. apr.

16866. Lielās piektās rītā jā-

mazgā govīm muguras ar ledus ga-

baliņu, tad vasaru dunduri viņas

nemocīs un viņas nebizos.

Latvis, 1933. g. 13. apr.

16867. Lai lopi labi padotos, tad

gavēnī maizi cepot, vajaga arvien

sakasni paglabāt, tā sakrātos sa-

kašņus izmērcēt un ar tiem lielās

piektās rītā priekš saules padzirdīt

govis.
E. Zommere, Rauna.

16868. Tie cilvēki, kas dzimuši

lielā piektā tai stundā, kad Pestī-

tājs pie krusta miris, nedrīkst vie-

ni paši kapsētā rādīties, jo tie re-

dzot tur mirušo dvēseles, un tās vi-

ņus mācot nost.

E. Zommere, Rauna.

16869. Ja lielā piektdienā ku-

rot uguni tā nodziest, tad mājās
gaidāmas bēres.

O. Eglīte, Glūda.

16870. Lielā piektā izlej lopu
kūtīs katoļu priesteru svētīto ūde-

ni, lai tur raganas nenāktu un go-
vīm pienu nenoņemtu.

A. Bīlenšteina rokraksts.

16871. Lielā piektā ir tik svēta,

ka to nevar diezgan izsvētīt, tādēļ
katoļu mācītājs visu to dienu guļ.

A. Bīlenšteina rokraksts no Jaun-

auces.

16872. Lielā piektā priekš sau-

les jānogriež pirkstiem nagi, tad

acis nesāp. [Sal acu sāpes.]
A. Bīlenšteina rokraksts no Kan-

davas.

16873. Kas dzimis lielajā piek-
tā, tas māk burt.

L. Bičole, Zemgales Mežamuiža.

16874. Lielā piektā, kā arī par

visu gavēņa laiku, nedrīkst neko

pacelt, ko zemē atrod, jo tad bur-

vji staigā apkārt un izmētā savas

nešļavas.
A. Bīlenšteina rokraksts no

Jaunpils.

16875. Dižo piektrītu viens maļ

kambarī, otrs skrien kreklos un

basām kājām trīs reizes gar istabu

apkārt un prasa: „Ko tu mal?"

Pirmais atbild: „Mušas maļu."

„Mal, mal, līdz tu samal!"

J. K. Dambergs, Ēdole.
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16876. Dižo piektrītu iznes ista-

bas mēslus ārpus novada un vēl iz-

šauj ar plinti pakaļ, lai viss slik-

tums iziet ārpus novada.

J. K. Dambergs, Ēdole.

16877. Dižo piektrītu priekš sau-

les lēkšanas pārnes no meža skud-

ras mājā, savāra grāpī, ar to ūde-

ni noberž piena spannīšus un

slauktuves un tad aiznes to lopiem
dzert. Tad lopi pa vasaru iet uz

ganiem tik mudīgi kā skudriņas.

J. K. Dambergs, Ēdole.

16878. Dižo piektrītu noslauka

kūts un istabas griestus un nomaz-

gā logus, lai mušas nav.

J. K. Dambergs, Ēdole.

16879. Dižo piektrītu priekš sau-

les lēkšanas kūts durvīs ievelk ar

darvu krustu, lai laumas neiet

iekšā.

J. K. Dambergs, Ēdole.

16880. Dižo piektrītu priekš sau-

les lēkšanas iesmērē govīm krustu

ar ledus gabalu, lai tās nebizina.

J. K. Dambergs, Ēdole.

16881. Priekš piektām jāiedod

govīm govju tērauds, laumas

sviests un dzīvsudraba smēre, tad

būs labs sviests.

J. K. Dambergs, Ēdole.

16882. Ja lielpiektdienas rītā

mazgā muti tādā upē, kur mironis

pāri vests, tad vasarā nenāk miegs.

M. Zaķe, Dzērbene.

16883. Ja lielā piektdiena suka

matus, tad tie drīz sirmi kļūšot.

P. Eglīte, Priekuļi.

16884. Ja grib aizsargāties pret

raganām, tad lielās piektdienas rī-

tā jāaiziet uz mežu, ar 9 griezie-

niem jānogriež pīlādzis, jāatvelk
ačgārni uz māju un jānoliek tajās
vietās, kur raganas nāk.

S. Spriņģe, Lielstraupe.

16885. Lielā piektdienā vajagot
ēst gaļu, jo tad tam, kas ēdot gaļu,
vasarā čūskas nerādoties.

P. Eglīte, Priekuļi.

16886. Lielajā piektdienā priekš
saules jāsaslauka gruži un jāpār-
ber pāri kaimiņu robežai, tad va-

sarā mušu nebūs.

M. Klēbacha, Sātiņi.

16887. Kad slimo ar kādu sli-

mību, tad lielās piektdienas rītā

priekš saules jāmazgājas tādā

strautiņā, kas tek pret sauli.

Z. Pūtele, Sabile.

16888. Lai aizdzītu čūskas no

mājām, tad lielā piektdienā jāvelk

žagari no mājām uz mežu.

A. Ulmane, Jaunsvirlauka.

16889. Lai aizdzītu čūskas no

mājām, tad Lielā piektdienā jāno-
slauka no mājas pamatiem visi

gruži.
A. Ulmane, Jaunsvirlauka.

16890. Lielā piektdienā nedrīkst

cirst kokus, jo tad tie sajūtot sā-

pes. [Sal. krustdiena.]
J. Jirgensons, Šķibe.

16891. Lielajā piektdienā nav

jāguļ, tad mugura nesāp.

A. Zvejniece, Lubāna.

16892. Lielajā piektdienā velns

nav jāpiemin, tad visu gadu čūs-

kas nerādās.
A. Zvejniece, Lubāna.

16893. Cik čūsku nosit lielajā

piektdienā, tik grēkus Dievs pie-

dod.
L. Langole, Dundaga.
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16894. Lielās piektdienas rītā.

kad visi vēl guļ, ganam jāpieceļas,

jāiet pie tekoša strautiņa, jāiesmeļ
ūdens un jāiet visām govīm maz-

gāt muguras, ka neviens neredz.

Tad govis vasaru nebizos.

I. Melngalve, Sabile.

16895. Lielā piektā, mazā gais-

miņā saimniecēm pašām jāizslau-
kot nams, istabas, un saslaukas

jādodot ganam aiznest tai pagasta
vai māju robežās, kur laumas pie-
mīt. Ja muļķībā taujātu, kādēļ tas

darāms, tad jāatbildot: „Nes, nes!

Šovasar nemocīs dunduri, spindze-
les, knauši, snāres mūsu lopiņus!"

LP. V, 1894, 1. J. Lēmanis, Liediķi.

16896. Lielpiektdienas rītā va-

jagot zem liepas matus sukāt, tad

mati augot kupli un gari.

H. Skujiņš, Smiltene.

16897. Dižo piektdienas rītu

aiznes uz kūti kvēlošas ogles, lai

burvji nestaigā pa kūti.

J. Cinovskis, Snēpele.

16898. Lielā piektdienā vistas

jāēdina stīpā, tad viņas visas vie-

nā vietā dēj.

K. Veinberga, Aumeisteri.

16899. Lai sagādātu savai dzī-

vei visādu izdošanos, tad lielās

piektdienas rītu priekš saules lēk-

šanas skrien savam vai kaimiņa
laidaram apkārt un saka: „Man

tas labums, tev tas sliktums, man

tas labums, tev tas sliktums!"

J. Cinovskis, Snēpele.

16900. Dižās piektdienas rītu

dabū zirnājus, ledu un maisu. Ar

zirnājiem sapin govīm kājas, ar le-

du nobrauka muguras un ar mai-

su beidzot noslauka, šādus vārdus

sakot: „Lai tava muguriņa tik

auksta kā šis ledus, un ēdi ganībās
tik rāmi kā sapīta!"

J. Cinovskis, Snēpele.

16901. Lielās piektdienas rītu

priekš saules lēkšanas ar jauhu pā-

tagu jāizkapā visas malas. Tad

žurkas tur nemājo.
J. Cinovskis, Snēpele.

16902. Lai nodrošinātu sev nā-

košu vasaru piena bagātību, tad

lielās piektdienas rītu priekš sau-

les lēkšanas paņem slauceni, aiziet

pie upes vai kaimiņa dīķa, smeļ
ūdeni un, lejot uz savu māju pusi,
saka: „Man tas labums, tev tas

sliktums!"

J. Cinovskis, Snēpele.

16903. Lielās piektdienas nakti

jāņem lupata un jāizvazā pa ga-

nīkli; pēc tam jāizmazgā šī lupata
un ūdens jādod govīm dzert. Tad

esot daudz piena un kreima.

J. Cinovskis, Snēpele.

16904. Lielajā piektdiena viss

jāapkopj priekš saules noiešanas.

A. Gulbe, Nogale.

16905. Lielajā piektdienā ne-

drīkst nevienu svešu laist laidarā

un arī pienu nedrīkst dot nevie-

nam svešam, jo tad raganas staigā

apkārt.
A. Gulbe, Nogale.

16906. Kas lielā piektdiena dzi-

muši, tie var redzēt garus.

V. Holcmane, Vandzene.

16907. Lielās piektdienas rītā

jāpacilā uz vadža pakārts striķis,

lai čūskas nerādās.

A. Aizsils, Lubāna.
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16908. Lielo piektdienu vajaga
visas telpas izslaucīt un mēslus

nest prom no mājas, atpakaļ ne-

skatoties, tad peles no mājām iz-

nīdēs.

A. Dudare, Panemune.

16909. Lielās piektdienas rītā

krāsns slaukāmā slota jānes uz

kaimiņu robežām, tad govis dod

daudz piena.
A. Klause, Jaunpiebalga.

16910. Ja lielā piektdienā nakti

pīkst. 12tos aiziet uz kapiem pēc
smiltīm un uzber tās slepeni caur

kūts griestiem govīm uz muguras,

tad govis vasarā nebizo.

V. Holcmane, Vandzene.

16911. Lielās piektdienas rītā

vajag slaucīt sētsvidu un mēslus

nest uz mežu, tad nenāks čūskas

mājās.
J. Pamplis, Garoza.

16912. Lielās piektdienas rītā

burvji kāpj kokos un kliedz; kas

nu neēdis dzird burvja balsi, tam

visu gadu jāslimo un jāvaid.
P. Krievs, Lubāna.

16913. Ja grib novēlēt otra lo-

piem Jauna, tad lielās piektdienas
naktī paber zem sliekšņa sasmalci-

nātu gaļu.
V. Joass, Lubāna.

16914. Lielajā piektdienā nav

velns jāpiemin, lai vasarā nerādās

čūskas.

V. Joāss, Lubāna.

16915. Lielās piektdienas rītā

jāpacilā uz vadža pakārts valgs,
lai čūskas nerādās.

V. Joass, Lubāna.

16916. Lielo piektdien jāiet gal-

vu sukāt uz apīņu dārzu, tad augot

gari mati.
A. Pliens, Meirāni.

16917. Lielā piektā burvji cērt

mežā malku. Kas pirmais to trok-

sni dzird, tam tai gadā jāmirst.
H. Skujiņš, Smiltene.

16918. Lielpiektdienas rītā va-

jagot iet uz upi mazgāties, tad ne-

metīšoties putnu raibumi; bet ja
tādi jau esot, tad tie noiešot.

K. Mežulis, Bilska.

16919. Ja lielā piektdienā no me-

ža mājā žagarus nes, tad čūskas

mājā nāk.

T. Rigerte, Brunava.

16920. Liela piektā nevar silta

ēdiena ēst, lai mute jēla nepaliek.
J. Jansons, Plāņi.

16921. Lielpiektdienas rītā vaja-

got priekš saules iziet trīs māju
ganību par rasu, piesienot pie kā-

jas autu, pēc tam izmazgāt to gov-

ju dzērienā, tad piena esot kā palu.
J. Jansons, Plāņi.

16922. Lielās piektdienas rītā

jāiet ar izkapti trīs reiz ap māju
un kūtīm, lai raganas un ļaunos

garus atturētu no sevis un lopiem.
J. Ceplenieks, Austrums, 1889, 1194.

16923. Lielā piektā un zaļā ce-

turtā nedrīkst lauzt augošus koci-

ņus, jo tad kokiem sāpot. Ja tais

dienās lauztu kociņu pārnesot mā-

jās, tad nākot no meža dzīvnieki

mājā.
A. Vaskis, Tukums.

16924. Lielā piektdiena medības

ejot var velnu redzēt.

K. Lielozols, Nīca.

16925. Lielā piektdienā, saulei

lecot, seja jāmazgā strautā, lai ne-

būtu slinks.

K. Lielozols, Nīca.
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16926. Ja lielo piektdienu ejot
medībās, tad velnu redzot.

K. Lielozols, Nīca.

16927. Kas Lielā piektdienā
dzimis, tas visus miroņus redz un

visu, kas cilvēku acīm ir apslēpts.

K. Lielozols, Nīca.

16928. Cilvēks, kas dzimis Lie-

lajā piektdienā, var novēlēt otram

ko grib (labu, ļaunu).
A. Smitens, Lībagi.

16929. Pa Lielo piektdienu ne-

vajaga kaut ko sist ar āmuru, jo
tad līdzot Jēzu piesist pie krusta.

P. Jaunzemis, Nīca.

16930. Lielajā piektdienā jāved

gruži uz lauka, tad nenāk mājās
nekādi kukaiņi.

A. Šķērē, Skaistkalne.

16931. Lielo piektdienu jāienes
skudras un jāieliek gultā, tad nāks

daudz puiši.
L. Druķe, Virbi.

16932. Lielo piektdien jāizslau-
ka istaba un mēsli jāizber uz

krustceļa, lai iziet no mājām blu-

sas un citi kukaiņi.
L. Druķe, Virbi.

16933. Ja lielās piektās vakarā

kārpas apsmērē mēneša gaismā,
tad tās noiet.

E. Rullis, Virbi.

16934. Lai vilki nenestu aitu no

ganiem projām, tad Lielajā piektā
nedrīkst ēst gaļu.

V. Miķelāns, Asare.

16935. Lielās piektdienas rītā

jāaiznes vista ar gaili uz pļavu, tad

vasarā neiet labībā.

V. Alke, Jaungulbene.

16936. Lielā piektā nedrīkst ko-

kus ne griezt, ne lauzt, tad kokiem

sāp.
M. Štale, Kaltene.

16937. Lai govis nebizotu, tad

lielās piektdienas rītā vai vakarā

bez saules ar ledus gabalu jānorī-
vē govij mugura.

E. Laime, Tirza.

16938. Lielā piektdienā nedrīkst

nevienu koku cirst, jo šajā dienā

visiem kokiem sāp un tek asinis.

A. Leimane, Mārsnēni.

16939. Lielā Piektdienā no mā-

jām jāizvelk kāds zars ačgārni, tad

čūskas mājās nenāk.

V. Vecvanags, no 60 g. v.

A. Pidriķa, Sauka.

16940. Lielā Piektdienā nedrīk-

stot matus sukāt, tad vasarā mežā

ejot redzot vienmēr čūskas.

A. Podniece, Ogre.

16941. Lielajā piektdienā vaja-

ga agri celties, tad visu gadu ir

čakls strādnieks.
I. Upenieks, Skrunda.

16942. Dižo piektnakti nevajaga

atstāt drēbes laukā, lai nenobur.

I. Upenieks, Skrunda.

16943. Dižo piektrītu vajaga te-

košā vietā priekš saules mazgāties,
lai visu gadu ir jautrs.

I. Upenieks, Skrunda.

16944. Kad Lielo piektdien pel-
dina zirgus, tad vasaru nekož dun-

duri.
J. Stirna, Skrunda.

16945. Kad par Lielo piektdienu

pārnes no meža kādu zariņu, tad

tanī gadā lien odzes sētā.

J. Stirna, Skrunda.
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16946. Ja Lielās Piektdienas rī-

tā ir nolikts kaut kas pie kūts dur-

vīm, tad tur ir bijis burvis un go-
vis nobūris; lai govis atburtu, tad

viņas ir jāstumj atmuguriski no

kūts ārā.

K. Steinbergs, Skrunda.

16947. Kad Lielo Piektrīt maz-

gājas upes ūdenī, tad tam cilvē-

kam to gadu nelīp lipīgas slimības.

J. Stirna, Skrunda.

16948. Lielo piektdienu nevajag
nekā nest istabā, tad tur nebūs ne

peles, ne prūši.
J. Kasparovics, Skrunda.

16949. Dižo piektrītu vajag agri

piecelties un pārvilkt par krustce-

ļiem žagarus, lai pa vasaru redzē-

tu daudz putniņu lizdiņas.

I. Upenieks, Skrunda.

16950. Ja Lielās piektdienas rītā

istabas gružus uzber uz otra saim-

nieka zemes, tad to gadu nav ne

blusas, ne mušas.

J. Fleišers, Skrunda.

16951. Ja dzimis liela piektdiena,
tad tam uz kapiem rādās miroņi.

J. Fleišers, Skrunda.

16952. Ja Lielo piektrītu saulei

lecot nomazgājas strautā, kas tek

pret sauli, tad visu gadu nenāk

miegs.
A. Edelmanis, Raņķi.

16953. Lielā piektā jānes dadzis

mājā, tad raganas nenāk maja.
A. Sausā, Tirza.

16954. Lietus lielā piektdiena

nes auglību.
Latvis, 1930, 111, 19.

16955. Ja lielā piektdienā pūš
ziemeļa vējš un kokam ar āmuru

trīs reizes piesit, — tas nākamā

gadā nokalst.

K. Kaufmanis, Linde.

16956. Lai augtu gari mati, tad

Lielās piektdienas rītā bez saules

jāejot zem apīņiem un jāķemmē-
jot, tad augot gari mati, tādi, kādi

esot apīņi.
E. Aizpurve, Lubāna.

16957. Lielā piektā jāiet uz apī-
nieku galvas sukāt, tad augot gap
mati.

A. Sāvītis, Lubāna.

16958. Lai augtu gari mati, tad

Lielās piektdienas rītā bez saules

jāiet mati sukāt zem apīņiem.
E. Aizpurve, Lubāna.

16959. Sešas gavēņu piektdienas

vajagot vīt pātagu un Lielās piekt-
dienas rītā pabeigt, tad ar šo pā-

tagu izpērt visas paspārnes un pā-

tagu aiznest uz kādām krustcelēm,
tad žurkas tanī mājā vairs nemā-

jos.
E. Aizpurve, Lubāna.

16960. Lielās piektdienas rītā

agri jāslauka istaba un mēsli jāiz-

ber uz ceļa, vislabāk uz krustce-

lēm, tad mūdži vairs nenāks.

E. Aizpurve, Lubāna.

16961. Ja Lielās piektdienas
naktī atrod tādu zārka dēlīti, kam

zara caurums, tad baznīcā pa šo

caurumu var saskatīt visas raga-

nas.

E. Aizpurve, Lubāna.

16962. Lielās piektdienas rītā

burvji mežā izejot šaut un sakot:

„Kas šāvienu dzird, pie tā lai pa-

liek." Un kas šāvienu dzird, tam

jāmirstot.
E. Aizpurve, Lubāna.
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16963. Ja Lielās piektdienas rī-

tā ar žagaru izbada paspārnes un

tad žagaru aiznes uz mežu, tad

zvirbuļi nemājojot.

E. Aizpurve, Lubāna.

16964. Ja Lielās piektdienas rī-

tā izrauj žoga mietu, caurumā ie-

liek vistas olu un mietu atkal ie-

liek atpakaļ, tad vanagi vasarā vis-

tas un cāļus neķerot.
E. Aizpurve, Lubāna.

16965. Lielā piektdienā iet pie
skudru pūžņa, noliekties un ļaut,
lai skudras seju apdzelda: tad esot

balts, tāpat arī ieteic pudeli ar ūde-

ni Lielā piektdienā ielikt skudru

pūznī un Lieldienu pirmā dienā ar

šo ūdeni mazgāties.
E. Aizpurve, Lubāna.

16966. Lielā piektdienā jānoķer
divi sikspārņi, jāiemet skudru pūz-
nī un jāiet uz mājām, neskatoties

atpakaļ. Pūznī dzirdamas jaukas
dziesmu un mūzikas skaņas, vē-

lāk kauc arī suņi. Bet tam nav jā-

piegriež nekāda vērība. Otrā dienā

atrod kāsīti un skruķīti: ar kāsīti

var visu pievilkt, ar skruķīti visu

atstumt.

E. Aizpurve, Lubāna.

16967. Lielā piektdienā vajagot

noķert vardi un pusnaktī iemest

skudru pūznī. Ausis jāaizbāž cieti

un jāskrej uz mājām. Ja dzirdēsi

pīkstēšanu, paliksi kurls. Otrā rī-

tā atradīs kāsīti ar kruķīti otrā ga-

lā: ko gribēsi, to pievilksi, ko ne-

gribēsi, to atstumsi.

E. Aizpurve, Lubāna.

16968. Ja Lielā piektdienā tanī

brīdī, kad baznīcā zvana, pūš dien-

vidvēji, tad zvans tos iezvana un

visu vasaru būs silts laiks.

E. Aizpurve, Lubāna.

16969. Lielā piektdienā vajag

kurmju rakumus aiznest un ierakt

kaimiņu daļā, tad paša druvās

kurmji vairs nerokot.

E. Aizpurve, Lubāna.

16970. Lielo piektdien gaili kauj
un asinis ierok zemē, lai paša lo-

piem klātos labi, bet kaimiņiem bū-

tu par sliktu.
E. Aizpurve, Lubāna.

16971. Ja Lielā piektdienā da-

būjot nosist čūsku: cik čūsku da-

būjot nosist, tik grēku Dievs pie-
dodot.

E. Aizpurve, Lubāna.

2. īpašības.

16972. Lielā piektdienā, priekš
saules lēkta, zem eglēm jāsukā gal-

va, lai nesāpot.
J. Nīders, Alūksne.

16973. Lielā piektdienā maize

jācep, lai tā vasarā nepel. [Sal.

gavēnis, maize.]
K. Jansons, Vijciems.

16974. Pēc iespējas ilgi jāguļ
Lielās piektās rītā, jo šai rītā bur-

vji cilvēkus aizkliedz.

M. Zeltiņa, Vējava.

16975. Lielās piektdienas rītā,

kas pēc saules lekšanas pieceļas,
tas to gadu guļ lāča miegu, tas no-

zīmē, ka nekad nevar pietiekoši iz-

gulēties; arvien gribas gulēt.
K. Corbiks, Sīpele.

16976. Lielā piektdienā nedrīkst

gultā atgulties, jo tad visu gadu
miegs nākot.

M. Smeilis, Galgauska.

16977. Lielā piektdienā meitas

izslauka istabu tik tīri, ka lai ne-

viena mēsliņa nepaliktu, iznes mēs-
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lus laukā, nostājas uz mēsliem un

klausās, kurā pusē suņi ries, no tās

puses atbrauks viņu precinieki.
J. Rupjais, Asūne.

16978. Lielā piektdienā pēc ista-

bas izslaucīšanas, mēsli līdz ar slo-

tu jāaiznes uz krustceļu un tur jā-
nomet, lai viss Jaunums izput uz

visām pusēm kā mēsli.

J. Dzintarkalns, Talsi.

16979. Lielo piektdienas rītu jā-
iztīra istaba un mēsli jāaiznes uz

krusta ceja, tad necejas nekādas

pasakas.
L. Ērģelniece, Ķemeri.

16980. Lielo piektdienu neviens

nestaigā pa cita mājām. Katrs mē-

ģina dienu pavadīt savās mājās.

M. Auziņa, Rīga.

16981. Lielās piektdienas rītā

nevajagot pa āru staigāt, tad raga-

nas vazājas.
A. Zandere, Kandava.

16982. Lielā piektdienā nedrīkst

iet ciemos, jo tad nāk mājās raga-

nas.

R. Kroģers, Vane.

16983. Lielā piektdiena kraukļi

nesot no jūras ūdeni un kristot sa-

vus bērnus.
J. Niedra, Džūkste.

16984. Lielo piektdienu vajaga

paņemt vienu kukuli maizes un no-

likt to lādes dibenā. Ja pērkons

uznāk, tad vajaga to ēst, — tad

neiespers mājās.
K. Corbiks, Līvbērze.

16985. Ja lielpiektdienā pa mīk-

stām vietām staigā, tad visu gadu

piektdienās pa līkstoņām ejot stieg.

K. Jansons, Plāņi.

16986. Ja grib dabūt visu to, ko

acumirklī vēlas, tad Lielā piektdie-
nā jānoķer divas sapārojušās var-

des, tās jāiemet skudru pūznī un,

atpakaļ neskatoties, jāiet uz mā-

jām. Pūznī tūdaj dzird varen jau-
ki dziedam un spēlējam un vēlāku

suņus kaucam. Otrā dienā skudru

pūznī atrod mazu kāsīti un kruķī-
ti. Ar šo kāsīti var visu, ko tik vē-

las, pievilkt un ar kruķīti at-

stumt.

A. L.-Puškaitis.

3. Sakars ar darbu.

16987. Lielā piektdienā nav brī-

vu ar cirvi un nazi rīkoties, tad

Pestītājam krustu taisot. Šajā die-

nā nav brīvu nolauzt ne to mazā-

ko zariņu no dzīva koka, jo viņam
tad tekot asinis. [Sal. krustdiena.]

E. Gaile, Trikāta un Rūjiena.

16988. Lielā piektdienā nedrīkst

lauzt nevienu zariņu, ne plūkt zā-

lītes, jo tad tek viņām asins. [Sal.

krustdiena.]
K. Preiss, no 79 g. v. M.

Zvirgzdiņas, Vecgulbene.

16989. Lielā piektdienā nedrīkst

kokus lauzt, jo šinī dienā no tiem

tek asinis.

J. A. Jansons, Nītaure.

16990. Ja Lielā piektdienā griež,
vai lauž kādu stādu, tad stādam

asinis tek. [Sal. krustdiena.]

J. A. Jansons.

16991. Lielajā piektdienā ne-

drīkst sijāt ar sietiņu, tad labi ne-

izdodas.

L. Strute, Šķibe.

16992. Lielajā piektdienā ne-

drīkst vilnu vērpt, jo tad aitām

maz vilnas.

L. Andersone, Jelgava.



1046 Lielā piektā

16993. Gans lielajā piektdienā
nedrīkst ar nazi strādāt, jo tad go-

vis tinot astes ap kokiem un rau-

jot nost.

A. Laksevice, Talsi.

16994. Ja lielā piektdienā meitas

strādā, tad vasarā pērkonis virs

galvas rūks.

M. Iniņberģe, Rīga.

16995. Liela piektdiena nedrīkst

šūt, tad pērkons nosper.

A. Zandere, Kandava.

16996. Maizi nedrīkst iejaukt
Lielā piektdienā, jo tad visu gadu
maize stipri pelēs.

V. Bērziņa, Priekule.

16997. Lielajā piektdienā ne-

drīkst galvu sukāt, tad notiekot

kāda nelaime.

K. Corbiks, Annenieki.

16998. Liela piektdiena nedrīkst

galvu sukāt, lai neaugtu utis.

A. Lillenurms, Veclaicene.

16999. Liela piektdiena nedrīkst

galvu sukāt, tad utis aug.

J. A. Jansons, Rīga.

17000. Liela piektdiena nedrīkst

galvu sukāt, jo tad sāp galva.
J. A. Jansons, Ilūkste.

4. Lielā piektā dzimis

cilvēks.

17001. Kas Liela piektdiena dzi-

mis, tas var garus redzēt.

P. Zeltiņa, Rīga.

17002. Tas, kas dzimis lielajā

piektdienā, var redzēt garus.

H. Šiliņa, Dobele.

17003. Kas Liela piektdienas rīta

dzimis, tas garus var redzēt.

Lagzdiņa, Sabile.

17004. Kas Liela piektrīta dzi-

mis, tas var garus redzēt.

A. Draviņa, Stende.

17005. Kas Lielā piektdienā dzi-

mis, tas redz mirušo garus. Bērēs

tas redz mirušā garu kamola vei-

dā pa bļodām veļoties un ēdienu

smēķējot.
F. Rozenbacha, Nīgrande.

17006. Kas Lielā piektdienā dzi-

mis, tas cilvēks savā mūžā redz vi-

sādus spokus un mošķus.
K. Matisons, Talsi.

17007. Kas Lielā piektdienā dzi-

mis, tas nevarot kapos iet, jo mi-

roni visi skrienot pretī.

A. Bundža, Rubene.

17008. Kas Lielo piektdienu dzi-

mis, tam kapos visi gari nāk pre-

tim.

E. Metuzāls, Valmiera.

17009. Kas Liela piektdiena dzi-

mis, tā zirgs nevarot kapos ievilkt.

A. Bundža, Rubene.

17010. Kas Lielā piektdienā dzi-

mis, tas esot liels burvis, viņa lāsta

vārdi katrureiz piepildoties.
A. Bundža, Rubene.

17011. Cilvēks, kas dzimis Lie-

lajā piektdienā, var novēlēt otram,

ko grib, labu un ļaunu.
A. Šmitēns, Talsi.

5. Bur v j i un raganas.

17012. Lielās piektdienas un Za-

ļās ceturtdienas naktīs skrien ap-

kārt zīlnieki un raganas cita lo-

piem labumu atņemt un sevim pie-

nu piegādāt.
A. Bīlenšteina man. no Pu

zes, 1862.
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17013. Lielā piektdienā jāaiz-
slēdz visas kūtis un klētis pa nova-

karēm, jo tad raganas staigājot ap-
kārt.

T. Dzintarkalns, Talsi.

17014. Ja kaut kur kāds atron

nešļavu (iebūrumu), tad tā jāuz-
glabā līdz Lielai piektdienai, kurā

dienā tā jāieliek ratu rumbā un jā-
noslīcina avotā vai akā. Burvis no

tā slāpst nost un skrien uz to mā-

ju, kur nešļavu nonesis, un no tu-

rienes grib kaut ko dabūt, vai nu

uguni, pelnus v. c, ja tos dabon,

tad tas paliek atkal vesels. Tādēļ
šādā reizē nekādam svešam neko

nedod.

A. L.-Puškaitis, Vējava.

17015. Lielās piektdienas rītā

burvji mežā cērt; kurš pirmais šo

skaņu dzird, tam jāmirst.

A. L.-Puškaitis, Vējava..

17016. Lielās piektdienas rītu

burvji iziet šaut un saka: ~Kas šā-

vienu dzird, pie tā lai paliek!" —

un kas to dzird, tam jāmirst.

R. Bērziņš, Džūkste.

17017. Kad Lielo piektdienu
dzird saucam, tad sprāgst lopi.

R. Bērziņš, Džūkste.

17018. Lielā piektdienā burvji

klieguši visā galvā mežā. Ja at-

bildēts pretim, tad notikusi pašiem
nelaime.

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

mātes, Kraukļi.

17019. Lielo piektdienu ņem zir-

ni un iestādi maitas acī, tā ka viņš

ap Jāņiem zied; Jāņu rītu izrauj
zirni un paņem savu laulības gre-

dzenu un trīs zirņu lapas, tad ska-

ties caur lapām un gredzenu un re-

dzēsi visas raganas; visām ir piecas
slauktuves rokā.

R. Bērziņš, Džūkste

17020. Lielā piektdienas rītā vi-
sas raganas baznīcā; ja skatās caur

tadu zirņa ziedu, kas tanī rītā iz-

plaucis, tad šīs raganas var ierau-

dzīt ar slaucenēm rokās.

J. A. Jansons.

17021. Lai zinātu, kura ir raga-
na, tad Lielajā piektdienā jāiet baz-

nīcā un jāskatās caur zirņa ziedu,
tad raganai uz pleciem būs slauk-

tuves.

K. Corbiks, Jelgava.

17022. Lielā piektdienā ir visas

raganas baznīcā. Ja tad baznīcā

skatās caur tādu zirņa ziedu, kas

tanī dienā tikko uzziedējis, tad tās

ierauga ar slaucenēm uz rokas.
A. L.-Puškaitis.

17023. Ja Lielās piektdienas
naktī atron tādu zārka dēlīti, kam

zara caurums, tad var redzēt visas

raganas, ja baznīcā caur caurumu

skatās.

A. L.-Puškaitis.

17024. Ja grib redzēt raganas,

tad Lielās piektdienas rītā jāska-
tās caur zara caurumu.

K. Corbiks, Jelgava.

17025. Sviestu, kas kults no ap-
burta piena, var pazīt, kad to

griež ar trejās Lielās piektdienas
kaltu nazi. Pie naža tad arvienu

paliek asins pilīte karājamies. Tā-

dēļ raganas arvienu steidz dot sa-

vu nazi.
A. L.-Puškaitis.

VI. Ēdieni un dzērieni.

17026. Lielā piektdienā daži no

vecākiem līdz zvaigznei nekā ne-

ēd, citādi luterāņi netur gavēni.
Katoļi ļoti stingri izpilda savu ticī-

bu un nes tai par upuri pat savu

tautību, ierašas v. t. t.

S. Novickis, Ilūkste, RKr. 11.
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17027. Lai bēdas un asaras ne-

būtu, tad Lielā piektdienā ir jāēd
auksti vārīti zirņi un nedrīkst kurt

uguni.
G. Pols, Baldone.

17028. Ja Liela piektdiena auzu

ķīsēli ēdot, tad lācis auzu neēdot.

J. Bitaks, Litene.

17029. Lielā piektdienā nedrīkst

siļķu ēst, jo ja ēd, tad visur, kur

vien iet, uz ceļa rādās čūskas.

A. Kalniņa, Jaunpiebalga.

17030. Lielā piektdienā nevajaga
silta ēdiena ēst, lai vasarā lūpas ne-

nosprēgā.
K. Jansons, Plāņi.

17031. Lielpiektdien jāēd priekš
saules jēla cūkas gaļa, tad čūskas

neredzot.

E. Gaile, Trikāta un Rūjiena.

17032. Lielās piektdienas rītā

priekš saules lēkta jāapēd gabaliņš

speķa, tad tai vasarā neredzēs čūs-

kas.

E. Bukava, Smārde.

17033. Lielā piektdienā jāēd svē-

tie rutki (jūras rutki) un arī jādod

lopiem, lai nepiesistos nekāds ļau-
nums.

A. Zeibe.

17034. Lielā piektdienā alus jā-

brūvē, tad visu gadu trūkuma ne-

redz.

J. Jurjāns, Jaungulbene.

17035. Liela piektdiena var ēst

gaļu, kad saule nogājusi.

K. Corbiks, Valgunde.

17036. Lielās piektdienas rītā

priekš saules lēkšanas deva visiem

cūkas gaļu ēst, lai mušas neskrien

mutē.

P. Š., Kandava.

17037. Bērni, kas zīduši 3 Lielās

piektdienas, izaug par burvjiem un

raganām. [Sal. atzīdenis.]

K. Corbiks, Jelgava.

17038. Bērns jāzīda ar mātes

krūti septiņas lielās piektās, tad tāds

cilvēks var redzēt visus garus un

pesteļus.
L. Kleinberga, Sniķere.

VII. Lopi, vistas unbites.

17039. Lielās piektdienas rītā

priekš saules jāņem no sava ceļa
trīs saujas zemes un jānobrauka

govij trīs reizes no ragiem uz asti un

jāaiznes uz krustceļiem, pie kam

jāsaka šie vārdi: „Saņem tu manu

ļaunumu!"
E. Baltiņš, Raiskums.

17040. Lielā piektdienā jāskrien

ap laidari un tad jāatgriež mugura

pret sauli un jākliedz urrā. .

A. Zeibe un K. Graudiņš.

17041. Lielās piektdienas rītā jā-
iet ar izkapti trīs reiz ap māju un

kūtīm, lai raganas un ļaunus garus

atturētu no lopiem un sevis.

Austrums, 1889. J. Ceple-

nieks, Māņticība.

17042. Lielā piektdiena ir īsti iz-

devīga burvjiem un raganām, tādēļ

nevajaga neviena sveša cilvēka laist

kūtī. Ja tur atrastu kādu svešu lie-

tu, p. p. lupatu, olu, tad tā ir zīme,

ka kāds pestelis grib pastrādāt ne-

darbu.

Austrums, 1889. J. Ceple-

nieks, Māņticība.

17043. Liela piektdiena priekš
saules jau lopi jāapkopj.

K. Jansons, Plāņi.
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17044. Lielpiektdienas rītā bez

saules lopiem dzēriens jādod, kāmī

jāiemet pa deviņi šņaucieni deviņu
reižu no deviņām druvām, kā ru-

dziem, miežiem, auzām, zirņiem,
pupām v. t. t.

K. Jansons, Plāņi.

17045. Lai govis nebizenētu, tad

Lielo piektdienu iemet ķipītī kūsto-

šu ledu un cūku rakumus. Tur nu

jāiemērc slota un tad ar to maisī-

jumu govis jānomazgā. Tad tās

spīdēs kā ledus gabaliņi un būs rā-

mas kā cūciņas.
A. Ansone, Skrunda.

17046. Lielās piektdienas rītā go-
vīm muguras vajag nosmērēt ar

cūku rakumiem un noskalot ar

aukstu ūdeni, lai govis ēd tik rā-

mi kā cūkas, kad tās rakņājas.
A. Pilskalns, Skrunda.

17047. Lielajā piektdienā visas

saimnieces mazgā govis ar zirnā-

jiem un berž ar slotu, lai tās pa va-

saru rāmi ēd un nebizenē.

A. Zavicka, Sātiņi.

17048. Lielo piektdienu vajaga
izrīvēt ar ledus gabalu govīm mu-

guras, tad tās nebizos.

K. Corbiks, Līvbērže.

17049. Lielās piektdienas rītu jā-
berž govīm muguras ar ledu, tad

vasaru nebizos.

R. Bērziņš, Džūkste.

17050. Lai govis vasarā nebizotu,

tad Lielā piektdienā vajaga ar ledu

berzt govīm mfiguras.
G. Pols, Baldone.

17051. Lielo piektdienu govis va-

jaga nomazgāt no galvas uz kājām,
tad vasaru nebizos.

A. Zandere, Kandava.

17052. Lielo piektdienu priekš
saules lēkšanas vajaga govīm ar le-

dus gabaliņu nomazgāt muguru un

ar budēļu rīksti tās izpačāt, tad go-
vis vasaru nebizo.

L. Ērģelnieks, Ķemeri.

17053. Lielo piektu rītu jāmazgā
govīm muguras ar ledus gabaliņu,
tad vasaru dunduri viņas nemocīs

un viņas nebizos.

Alksnis-Zundulis, Naudīte.

17054. Lielās piektdienas rītā jā-
mazgā govīm mugura ar ledus ga-

baliņu, lai dunduri vasarā govīm
nekostu.

J. A. Jansons, Gaujiena^

17055. Lielās piektdienas rītā

priekš saules vajaga govīm muguru

ar sniegu berzēt, tad dunduri ne-

kodīs.

Atbalss k. 1897. K. Kleķeris, Skujene.

17056. Lielā piektdienā divām

sievietēm jau priekš saules jāiet uz

kūti; viena sit govij trīs reizes pa

muguru ar svārkiem, kamēr otra

mazgā govij muguru ar sniegu un

ledu un saka: „Se tev visu vasaru

sniegs un ledus!" Tas jāsaka trīs

reizes, tad vasarā govis nepaliks sli-

mas un nebizos.

T. Dzintarkalns, Talsi.

17057. Ja lielās piektdienas rītā

govīm par muguru pārvelk čūskas

nomauku, tad viņas nebizo.

K. Jansons, Plāņi.

17058. Ja lielās piektdienas rītā

govīm nomazgā muguru ar gaļas

sālījumu, tad viņas nebizo. [Sal. za-

ļā ceturtdiena, Lūcija, Māras d.ļ
K. Jansons, Plāņi.
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17059. Lielpiektdienas rītā bez

saules istaba jāizslauka un mēsli

jāaiznes uz otras mājas daļu, lai

vasaru lopi nebizo.

K. Jansons, Plāņi.

17060. Lielās piektdienās un Za-

ļās ceturtdienas rītos saimnieces

berž un tīrī visus piena traukus,

un vakaros dod lopiem dažādas zā-

les iekšā, tad tanī gadā būs piena

papilnam.
A. Bīlenšteina man. no Pu-

zes, 1862.

17061. Ja lielā piektdienā dod go-

vīm ēst Jāņa dienas vaiņagus, tad

viņas nevar noburt.

K. Jansons, Plāņi.

17062. Lielā piektdienā jātaisa
sviests, lai govis visu gadu labi pie-
nu dod.

P. Zvirgzdiņš, Mārciena.

17063. Lopu dažādas slimības

var ārstēt ar lielās piektdienas vistu

dētām olām.

G. Pols, Bauska.

17064. Ja Lielās piektdienas rītā

priekš saules zirgu noberžot ar mai-

su, tad dunduri nekožot.

J. Līnis, Taurene.

17065. Lielās piektdienas rītā va-

jag vārīt cūkas galvu, visus kau-

lus savākt un aprakt cūku ganībās,
lai cūka rāmi ganās un rakņājas.

A. Pilskalns, Skrunda

17066. Lielo piektās rītu vajaga
istabā saslaucītos mēslus nest uz

.aploku izbērt; tad vasaru vistas iet

uz aploku kārpīties un neiet skādē.

R. Bērziņš, Džūkste.

17067. Lai vistas sētā nekārpī-
tos, tad Lielās piektdienas rītu jā-
nes uz krustceļiem mēsli un jāiz-
kaisa.

R. Vītiņa, Tukums.

17068. Ja grib, lai vanags neķer
cāļus, tad vajag lielās piektdienas
rītā izraut mietu no žoga un mieta

caurumā iemest vistas olu un tad

caurumu atkal aizbāzt ar to pašu
mietu. Ja to dara, tad vanags ne-

aiztiks neviena cāļa.

Alksnis-Zundulis, Naudīte.

17069. Lielā piektdienā un zaļā
ceturtdienā daži dara šo to pie bi-

tēm, lai tās laimīgi izdodas.

A. Bīlenšteina man. no Puzes, 1862.

17070. Lielās piektās rītā priekš
saules vajaga trīs reiz savām bitēm

apiet apkārt, iedurt Jāņa pīlēģa
krustu, noskaitīt tēva reižu, bet no

sirds, un tad teikt: „Dzīvo kā krekls

mugurā!"
J. Pločkalns, Skrunda. F.

Brīvzemnieks, 1881. VI, 163.

17071. Lielās piektdienas rītā

priekš saules jāiet trīs reiz savām

bitēm ar atslēgu buntu apkārt un

katrreiz jāsaka trīs reizes: ~Augstāk-
u nemetaties kā mana bikšu ban-

te!" Pēdējo reizi jālaiž izkrist at-

slēgām caur azoti zemē; tad kad bi-

tes laidīs bērnus, tie augstāku ne-

metīsies kā bikšu bante.

F. Brīvzemnieks, 1881. VI, 163.

VIII. Zemes kopšana.

17072. Lielā piektdienā jeb zaļā
ceturtdienā rītā mazā gaismiņā

priekš saules lēkšanas, saimnieks

iet no puceņa (sērmūkšļa) koka

griezt sējamo nūju. Vislabāki to

griezt tādā vietā, kur saiet triju

kungu robežas. Ar šādu nūju ir
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laimīga sēšana un neviens skau-

ģis nevar tādu sēju maitāt.

A. Bīlenšteina man. no Puzes, 1862.

17073. Lielā piektdienā un zaļā
ceturtdienā citi it agri iznes ar

klēpi mēslus uz lauka, lai lauki

labi trekni būtu.

A. Bīlenšteina man. no Puzes. 1862.

17074. Lielo piektdienu jāde-
dzina kāpostu kājas un pelni jā-

pārkaisa pār jauniem kāpostiem,
tad tārpi neēdīs kāpostus.

K. Corbiks, Līvbērze.

17075. Lielās piektdienas rītā

ābeles jāper ar biksēm, tad āboli

aug lielāki.

J. Jurjāns, Jaungulbene.

17076. Ja grib kādu noskaust,

tad tam Lielā piektdienā jāiesviež
laukos smiltis, lai labību noēd ku-

kaiņi.
J. A. Jansons, Olaine.

IX. Medniecība un zve-

jā.

17077. Lielās piektdienas rītā

medniekam jānošaun krauklis, no

kura viena spalva vienādi līdza

jānēsā, lai netrūktu putnu ko

šaut.

K. Jansons, Plāņi.

17078. Ģēģeri liela piektdiena

izšauj savu bisi.

A. Bīlenšteina man. no Puzes, 1862.

17079. Lielā piektdienā jānopin

un jāieliek venteris (murds), tad

ķeras daudz zivju.

F. Rozenbacha, Nīgrande.

X. Veselības un skais-

tuma kopšanā.

17080. Lielās piektdienas jeb
zaļās ceturtdienas rītā raida bēr-

nus mazgāties tekošā ūdenī, lai tie

būtu tanī gadā veseli.

A. Bīlenšteina man. no Puzes, 1862.

17081. Lielās piektdienas rītā

jāiet, cik agri vien iespējams, maz-

gāties tekošā ūdenī, tad nemetas

nekāda kaite un neraun brūnu.

A. L.-Puškaitis.

17082. Lielā piektdienas rītā va-

jaga nomazgāties tāda strauta

ūdenī, kurš pret sauli tek (uz rī-

tiem), tad slimības nelips un ģīmis
būs smuks.

A. Zandere, Dole.

17083. Lielajā piektdienā, priekš
saules lēkšanas, jāiet mazgāties te-

košā ūdenī, tad vasarā nesūt kājas
un nenodeg ģīmis.

L. Ērģelniece, Ķemeri.

17084. Lielpiektdienas rītā bez

saules strautiņā jāmazgājas, tad

vienmēr būs jautrs un spirgts.
I. Prauliņš, Aumeisteri.

17085. Lielo piektdienas rītu jā-

mazgājas strautā, kurš tek pret

sauli; tad nesāpot kauli.

K. Freimane, Talsi.

17086. Lielo piektdienu jāmaz-

gājas upē pret straumi, tad būs

visu gadu vesels.

K. Corbiks, Līvbērze.

17087. Lielās piektdienas rītā

vajaga iebrist pret straumi upē un

drusku apslapināties, tad nemetas

nekādi izsitumi ne pumpas uz

miesas.
A. Smilga, Gaiķi.
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17088. Lielā piektdienā jāmaz-

gājas strautiņā, tad nemetīsies

pumpas.
J. A. Jansons, Rīga.

17089. Kas lielās piektdienas
rītā iziet laukā un vāļājas rasā, to

tai gadā nepiemeklēs nekādas sli-

mības.

E. Bukava, Smārde.

17090. Lai vasaru nenodegtu,
tad jāiet Lielā Piektdienā pirms
saules lēkta ar varžu kurkuļiem

mazgāties.
R. Vītiņa, Tukums.

17091. Lielpiektdienas rītā

priekš saulītes vajagot upē muti

mazgāt, tad modrīgs esot.

E. Abole, Vijciems.

17092. Lielajā piektdienā agri

jāceļas un laukā jāmazgājas, lai

būtu visu gadu mundrs.

A. Šķērē, Skaistkalne.

17093. Lielās Piektdienas rītā,

saulei lecot, vajag nomazgāt muti

tādā upes līcītī, kas tek uz rītiem,

tad vasaru nenāk miegs.
V. Hazena, Nītaure.

17094. Ganiem lielās piektdie-
nas rītā priekš saules lēkšanas jā-
skrien uz upi vai avotu nomazgāt

muti, tad nākošā vasarā ganos ne-

nākot miegs.
P. Kļaviņš, Jumurda.

17095. Lielā piektdienā meitām

jāmazgājas strautiņā, tad viņas
būs skaistas.

A. Lillenurms, Veclaicene.

17096. Lielo piektdienu vajag
ieliet ūdeni pudelē un ielikt skud-

ru pūznī; pirmo lieldienu vajag ar

to mazgāt muti, tad tiek balts.

R. Bērziņš, Džūkste.

17097. Kad Lielā piektdienā
priekš saulītes nomazgājoties, tad

dzeguze neaizkūkojot un nemeto-

ties putnu raibumi.

A. Krūmiņa, Smiltene.

17098. Lielo piektdienu priekš
saules lēkšanas, nevienam nere-

dzot, vajag iziet un saplūkt rudzu

asnus, savārīt tos un izmazgāt

galvu, tad aug gari mati.

T. Dzintarkalns, Talsi.

17099. Lielās piektdienas rītā

meitām jāsukā mati apiņu cerā,

lai mati aug gari. [Sal. zaļā ceturt-

diena.]
K. Jansons, Plāņi.

17100. Lielpiektdiena no rīta uz

akmina galva jāsukā, lai gari mati

aug.
K. Jansons, Plāņi.

17101. Liela piektdiena nedrīkst

galvas sukāt, lai mati neizkristu.

K. Corbiks, Valgunde.

17102. Lielajā piektdiena nav

jāsukā mati, jo tad vairs nevar sa-

pīt.
L. Ērģelniece, Ķemeri.

XI. Precību zīlēšana.

17103. Kurā pusē lielās piekt-
dienas rītā istabas mēslus laukā

berot dzird gaiļus dziedam, uz to

pusi to meitu izprecēs.
K. Jansons, Plāņi.

XII. Sakars ar čūska m.

17104. Lielo piektdienu neva-

jaga no meža kokus mājā nest, tad

nāk čūskas mājā. [Sal. Bindus

diena.]
M. Auziņa, Rīga.
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17105. Lielā piektdienā nedrīkst

nekādu koku mājā vest, jo tad

čūskas nāk mājā. [Sal. kustoņu
diena, Bindus diena, Ģertrūdes
diena, gavēnis.]

K. Krastiņš, Koknese.

17106. Lielo piektdienu ne-

drīkst nekā no meža nest mājā,
tad nāk čūskas mājā.

T. Dzintarkalns, Talsi.

17107. Lielajā piektdienā ne-

drīkst nest neviena zaļuma mājā;

ja to dara, tad lien mājā čūskas.

K. Corbiks, Valgunde.

17108. Lielajā piektdienā ne-

drīkst nekādus zaļumus nest no

meža mājā, jo tad vakarā māju

apciemo čūskas.

T. Dzintarkalns, Talsi.

17109. Lielā piektdienā un Lie-

lā ceturtdienā nedrīkst nekā no

meža nest mājā, jo tad čūskas

nāk mājā.
A. Kalniņa, Jaunpiebalga.

17110. Lielā piektdienā nedrīkst

no meža nest mājās kādas čužas,

jo tanīs mājās tad iemetas čūskas.

K. Corbiks, Valgunde.

17111. Lielā piektdienā nekā

nevajaga nest no meža mājā, jo
tad čūskas nākot.

K. Kristape, Olaine.

17112. Lielo piektu nedrīkst no

meža nekā mājās nest, jo tad nāk

čūskas pakaļ.
H. Šiliņa, Dobele.

17113. Lielajā piektā nav brīv

nest nekā no meža mājās, jo citā-

di vasarā čūskas lien mājās.

R. Bērziņš, Džūkste.

17114. Lielo piektdienu ne-

drīkst nest no meža žagarus, lai

nenāktu čūskas mājās.
J. A. Jansons, Piņķi.

17115. Ja lielā piektdienā no

meža pārved malku, — vasarā

nāks čūskas.

K. Kaufmanis, Birzgale.

17116. Lielo piektdienu ne-

drīkst nest mājās atrastu mantu,

jo tad nāk mājās čūskas.

J. A. Jansons, Piņķi.

17117. Lielā Piektā nedrīkst

neko nest no meža mājā, tad vasa-

ru nāk čūskas mājā. Pārnestais

jānes ačgārni uz mežu atpakaļ,
tad var no čūskām glābties.

L. Kleinberga, Svēte.

17118. Lielā piektdienā ne-

drīkst nevienu kociņu nest istabā,

jo tad tur radīsies dažādi mūdži.

J. A. Jansons, Rīga.

17119. Lielā piektdienā ne-

drīkst nevienu kociņu nest istabā,

lai tur nerastos daudz kukaiņu.

A. Lillenurms, Veclaicene.

17120. Lielās piektdienas rītā

priekš saules lēkšanas jāēd žāvēta

cūkas gaļa, tad neredz čūsku.

A. L.-Puškaitis.

17121. Lielās piektdienas rītā

priekš saules lēkšanas jāapēd bez

maizes trīs speķa šķēles, lai vasa-

rā čūskas nerādās.
K. Jansons, Plāņi.

17122. Lielā piektdienā un di-

vās mazās piektdienās pie uguns

sēdot jāpiemin čūskas, tad tās no

tā cilvēka bēgs kā no uguns.

P. Zeltiņa, Ikšķile.
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17123. Lielā piektdienā priekš
saules lēkšanas jāpiemin čūskas,
tad viņu neredz visu vasaru.

P. Zeltiņa, Ikšķile.

17124. Lielās piektdienas rītā

jāskandina izkaptis, tad čūskas

nenāk mājā un lietuvēns zirgus
nejāda.

J. Jurjāns, Jaungulbene.

17125. Lielā piektdienā jāiet uz

mežu čūskas sist: cik čūsku nosit,
tik grēku Dievs piedod.

P. Zeltiņa, Ikšķile.

17126. Ja Lielo piektdienu jeb
Lielceturtdienu nosit čūsku, tad

tā ir laba zāle.

L. Bumbiere, Talsi.

XIII. Cīņa ar mušām un

kukaiņiem.

17127. Lielā piektdienā agri no

rīta jāapber ap māju zāģu skai-

das, lai visādi kukaiņi nelied

mājā.
A. Berķe, Mētriene.

17128. Lielā piektdienā jāiz-
slauka istaba un mēsli jāuzber uz

krustceļiem, tad utis, blusas un ci-

ti kukaiņi aizies uz tā mājām, kas

pirmais pārbrauks par šiem mēs-

liem.
J. Krastiņš, Irlava.

17129. Lai nebūtu istabā mušu

un citu kukaiņu, tad lielās piektās
rītā priekš saules lēkšanas jāsa-
slauka visi netīrumi un zirnekļa
tīkli, un tie visi kopā ar slotu jā-

pārsviež pār robežu.

J. Cinovskis, Alsunga.

17130. Ja visādus mūdžus, kā:

blusas, prusakus, žurkas v. t. t.

grib izdzīt, tad septiņi piekti va-

karu priekš Lieldienas jāvij pāta-

ga un lielās piektdienas rītā ar to

jāizkapā visi pakši un visas vie-

tas, kur mūdži mājo, un pie tam

jāpiesauc mūdžu vārdi un tā vie-

ta, uz kurieni tos grib aizdzīt, tad

drīzā laikā tie visi izzudīs.

Alksnis-Zundulis, Naudīte.

17131. Lielo piektdienu jāsa-
slauka no mājām mēsli un ar visu

slotu jāaiznes uz kaimiņu lauka,

tad visi mūdži aiziet no mājām
tur.

K. Corbiks, Tetele.

17132. Lielās piektdienas rītā,

priekš saules lēkšanas, vajaga ista-

bā visus kaktus izslaucīt, slotu aiz-

nest un nolikt uz krusta ceļa, tad

tai gadā istabā nav nekādi ku-

kaiņi.
Z. Sēle, Sloka.

17133. Kad Lielo piektdienu iz-

slauka istabu un izber mēslus uz

ceļa, tad mūdži nenāk mājās.

R. Bērziņš, Džūkste.

17134. Lielās piektdienas rītā

jāsteidz agri izslaucīt istabu un

mēsli jānones un jānober uz krust-

ceļiem, tad tanī istabā nebūs

blusu.

A. L.-Puškaitis.

17135. Lielās piektdienas rītā,

priekš saules lēkta, jāsaslauka
mēsli un jāizkaisa krustceļos, lai

blusas neaugtu.
J. A. Jansons.

17136. Lai izskaustu prusakus,
tad lielās piektdienas rītā daži no

tiem jāaiznes uz krustceļiem un

tur jāatstāj. Atpakaļ nākot pats
nedrīkst atskatīties.

J. A. Jansons, Nītaure.
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17137. Ja prūšus grib izdzīt, tad

trīs jānoķer lielā piektdienā, jā-
iesien baltā lupatiņā ar deviņiem

mezgliem un jānoliek uz krustce-

ļa, tad visi prūši mājās iznīkst.

M. Iniņberģe, Rīga.

17138. Lielās piektdienas naktī

slotas kātā piesien vecu pastalu,

apjāj trīs reiz ap istabu un prasa:

„Vai prūši mājā?" Ja tā darot, tad

prūši no mājas pazūdot.

K. Jansons, Plāņi.

17139. Lielo piektvakaru nav

jācilā sieti, tad arī pa vasaru ista-

bā nav mušu.
A. Kundziņa, Talsi.

17140. Lielā piektvakarā nav

jācilā sieti un jādedzina uguns, lai

istabā nerastos mušas.

B. Blumbachs, Lībagi.

17141. Lielās piektdienas vaka-

rā ja dedzina uguni, tad vasarā sa-

rodas daudz mušas.

T. Dzintarkalns, Talsi.

17142. Lielā piektdienā un zaļā
ceturtdienā sievas attaisa durvis

un logus, paņem slotas rokās un

dzen mušas ārā, tad tai gadā ne-

būs daudz mušu istabā.

A. Bīlenšteina man. no Puzes, 1862.

17143. Ja divās Lielās piektdie-

nās vij pātagu un nobeidz tikai

trešajā, tad ar tādu pātagu var

aizdzīt visas žurkas.

A. L.-Puškaitis.

17144. Lielās piektdienas rītu

un Miķēļa rītu priekš saules lēkša-

nas jāiznes mēsli uz krusta ceļu,

lai tekaiņi (žurkas, peles) bēg no

mājas prom.
B. Blumbachs, Lībagi.

17145. Lielo piektdienu vajaga

kurmja rakumus paņemt, aiznest

kaimiņa daļā, tur palikt apakš ze-

mes, tad nākošu vasaru druvās

kurmis vairs nerokot.

P. Iklavs, Sala.

17146. Lielo piektdienu vajag
uz pīladzes zara uzmauktu gaļu

izcept un ar to badīt kurmja raku-

mus un teikt: ~Duru kurmjiem
acis ārā!" tad kurmji vairāk ne-

rok.

M. Valdmane, Zaļa muiža.

17147. Lielās piektdienas rītā

priekš saules lēkšanas jāizbaksta

rijas paspārnes, lai vasarā zvirbuļi
labības neēd.

K. Jansons, Plāņi.

17148. Lielo piektdienu pēc
istabas izslaucīšanas vajaga mēs-

lus uz krustceļiem izbērt, tad mu-

šu vasarā nebūs.

A. Zandere, Kandava.

17149. Lielās piektdienas rītu

vajaga visas paspārnes izbadīt ar

pažagu: tad nav zvirbuļu. [Sal.

Jurģa diena.]
R. Bērziņš, Džūkste.

17150. Lielo piektdienas rītu

vajagot ar driģenēm šaut, tad zvir-

buļi labībā nekrītot.

J. P., Bramberģe.

17151. Zvirbuļus var izdzīt, kad

Lielās piektdienas un Lieldienas

rītos priekš saules lēkšanas no pa-

spārnēm ar žagaru izdzenā minē-

tos putnus un tad žagaru aiznes

uz mežu un tur nomet. No meža

uz mājām atpakaļ ejot, nedrīkst

atskatīties. Visi zvirbuļi nu atstāj

mājas un aiziet uz mežu dzīvot.

Alksnis-Zundulis, Naudīte.
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XIV. Putniņu un lietu

atrašana. (Sal. Pava-

sara Māra, Lieldienā, Za-

ļa ceturtdiena.)

17152. Lielās piektdienas rītā

priekš saules jālasa skaidas, lai

vasarā atrastu daudz putnu pe-

rēkļu.
J. Rubenis, Ērgļi.

17153. Ja Lielās piektdienas rītā

salasa skaidiņas un ieber uguns-
kurā, tad uziet daudzputnu ligzdu.

A. L.-Puškaitis.

17154. Lielās piektdienas rītā

priekš saules nes skaidas, lai lai-

mētos uziet putnu perēkļus.
P. Dreimanis, 1889, Krustpils.

17155. Lielajā piektdienā priekš
saules lēktas jāmazgājas strautā,

tad vasarā var atrast putniņu lig-
zdas ar maziem putniņiem.

J. A. Jansons.

17156. Lielās piektdienas un

Lieldienas rītos priekš saules lēk-

šanas jāiet skaidiņas lasīt, tad to

gadu pacels naudu un arvienu būs

laime.

Alksnis-Zundulis, Dobele

17157. Ja Lielajā piektdienā sa-

lasa sīkus žagariņus un ienes ista-

bā, tad nākotnē nesājš daudz ko

pacels.
A. Bumanis, Pampāļi.

17158. Lielās piektdienas rītā jā-
iet žagarienē, jāgrābj gruži un jā-
iemet kaktā, tad togad būs laime

uz pacelšanu.
K. Corbiks, Jelgava.

17159. Lielās piektdienas rītā,

priekš saules lēkta, jāiziet laukā,

jāsagrābj skaidienā gruži un jāie-

nes istaba, tad tai gada dabūs

daudz dāvanu.

E. Bukava, Smārde.

XV. Slimību dziedē-

šana.

17160. Lielās piektdienas vaka-

rā jāaiziet pie kāda ūdeņa, kas tek

uz vakariem, un tanī ūdenī jāno-
mazgā kāda slima vieta vai izsi-

tumi, pēc tam jāatstāj zieds un,

atpakaļ neskatoties, jāiet uz mā-

jām, tad slimā vieta kļūs vesela.

A. Skreija, Nurmuiža.

17161. Ja lielā piektdienā baz-

nīcā pie sola berzē kārpu, tad viņa
noiet.

K. Jansons, Plāņi.

17162. Lielā piektdienā, kā arī

citās gavēņa piektdienās, ja skau-

dīgs cilvēks izgājis no istabas, tad

tā krustiem jāpārslauka un mēsli

jāsadedzina, tad skauģis nevar ne-

kā noskaust.
P. Zeltiņa, Ikšķile.

17163. Lielās piektdienas un

Lieldienas naktī nedrīkst turēt

mazgātās drēbes izžautas, citādi

tai gadā kāds no piederīgiem mirs.

T. Dzintarkalns, Talsi.

17164. Lielā piektdienā ačgārni
sērmūkslis nogriezts mājā jāvelk,
lai vasaru suņi neplēš.

K. Jansons, Plāņi

LIELĀ SESTDIENA.

17165. Lielā sestdiena svētīta

Latgalē līdzīgi zaļai ceturtai un

lielai piektai. Olas vārot tādēļ, ka

žīdiem, kas gribējuši Pestītājam ar

akmeņiem sviest, Lielā sestdienā

tie pārvērtušies par olām.

B. Eniņa, Latgale.
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17166. Lielā sestdienā nes uz

baznīcu ēdienus svētīt, ko sauc par
maizes svētīšanu. Tālumnieki to

dara lieldienas rītā.

B. Eriņa, Latgale.

LIELDIENA.

I. Dažādi ticējumi.

17167. Lieldienai nākot, jaizve-
lējot visi logu aizbāžņi.

E. Lācis, Tirza.

17168. Lieldienā mēdz šā vana-

gu plucināt. Mietu pāram, kas ar

rīksti sasiets, viens nostājas vienā,
otrs otrā pusē. Viens traukā pa-

ņēmis līdz ūdeni, kur novārītas

lieldienas olas, un lej to mietu

starpā uz rīkstēm. Otrs jautā: „Ko
tu tur plucini?" Lējējs atbild: „Va-

nagu plucinu." Tas atkārtojams
trīs reizes no vietas, tad vanags

vistas neaiztiek.

Kurzemes Vārds, 1930. IV, 20.

17169. Lieldienas rītā, kad baz-

nīcā zvana, ir jākāpj uz istabas

augšu. Tur pie skursteņa redzēs

vecu vīriņu sēdam, kam galvā būs

cepure. To cepuri nu vajaga steig-
šus noņemt un bēgt. Kas paspēj

ar to cepuri nokāpt zemē, tam būs

tāda cepure, kas nesēju padara
neredzamu. Bet ja vīriņš noķer

ņēmēju, tad jāmirst.
V. Juoņus, Pustiņa.

17170. Pirmā Lieldienas diena

ir krusas jeb ledus diena.

P. Š., no P. Smeltera, Rapole.

17171. Lieldienas rīta caur zīda

drēbi skatoties var Laimu redzēt.

Jaunākās Ziņas, 1932, 26. 111.

17172. Lieldienas rīta agri saule

danco un visa zeme trīc.

Jaunākās Ziņas, 1932, 26. 111.

17173. Ja negrib, lai ir lielas

kājas, tad Lieldienu rītā priekš
saules vajag ar kailām kājām uz-

kāpt uz akmeņa.
M. Macpāne, Alsunga.

17174. Velikās saule lēka nuo

rīta, kad tik nozdabā, dabū redzēt.

A. Šlesere, Kuršu kāpas.

11. Lieldienas paražas.

17175. Lieldienas rītā ikkatram

jāapvelk jauns krekls, jo Kristus

uzcēlies lieldienas rītā ar jaunām
miesām.

Kurzemes Vārds, 193a IV, 20.

17176. Lieldienas rītā jāvelkot
gluži jauns krekls mugurā, tāds,

kas vēl esot nevalkāts un vēl gluži
zaļš (nebalināts).

H. Skujiņš, Smiltene.

17177. Uz Lieldienām vajagot
jauna krekla, lai arī zils. Uz Zie-

mas svētkiem lai vecs, kad tik

balts.

E. Lācis, Tirza.

17178. Lieldienas sestdienas va-

karā sataisās kādi puiši saulītei

norietot ar groziņiem un kādām

pudelēm šņabja savus kaimiņus

apceļot. No mājas uz māju lente-

rēdami, viņi iemet tiem, kas pau-
tus dod, pa svētku malkai, bet tos,

kas nekā nedod, izper viņi ar ža-

gariem. [To sauc par pautu šau-

šanu.]
Dunduru pēcnākami, 1876, 5.

17179. Kad Lieldienas tuvojas,
tad jau zināms, ka kadeģis ir pie
laika pagādājams. Cits skuju koks

še neder, tikai kadeģis. Kad Liel-

dienas atnākušas, tad pamanās,
kurš ātrāk var piecelties un otru

izšaust. Šaušot ir sekoša dziesma:

„Lieldien, Lieldien, slimība laukā,
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veselība iekšā! Dodiet olas, naudu,

sieru un citus ēdienus." Kad ienā-

cējs atron visus guļam, tad ņem

gultas segas nost un ceļ viņus aug-

šā. Kad pieceļas, tad iet un uz-

taisa lielu mielastu; tur arī visu

dod, kas ticis prasīts. Ēdot katru

reizi izšaustie ļoti strīdas, un tad

tur tādas vainas esot bijušas. Pa-

rasti saka, ka neesot labi izšausts,

un kad esot bijusi priedes vai nu

egles skuja. Šis paradums notiek

otru Lieldienas dienu, jo pirmā
dienā visi ir tādi noskumuši un

vairāk lasa pātara grāmatas. Šau-

šanu var arī izdarīt ar izplauku-
šiem bērziem, un tad viņi jāiz-

plaucē istabā kādā traukā. Kad ar

bērza žagaru šaust, tad ir lielāks

gods.
J. Ļaņķis, Nīca.

17180. Lieldienas rītos gājuši
šautinieki ar žagariem apkārt un

situši gulētājus, prasīdami: „Ko
soli?" Vajadzējis dot olu, tad šau-

tinieki likuši mierā.

Pēc K. Ulmaņa vārdnīcas, Džūkste.

17181. Lieldienā gājuši olotāji
šautinieki, kas olas pēruši: lielam

vai mazam lieldienu naktīs situši ar

žagariem, teikdami: ~01as, olas!"

K. Jansons, Plāņi.

17182. Lieldienas rītā puiši ce-

ļas mazā gaismiņā augšām, iet

mežā pēc kadiķu zariem, ar ko

tie rudzu sēju izpušķo, un pāru

jaunas eglītes jūrmalī uz kāpu ie-

mej, ap kurām tad meitas sanāk

lēkāt un dziedāt, it kā ap kādu

elku, un ar pīrāgiem, ko līdz atne-

sušas, puišus ciena. Atpakaļ nāk-

damas, nolauž no bērziem rīkstes

un ar tām graizīdamas visus māju

ļaudis pieceļ. Saimnieks ar rīk-

stēm stallī zirgus pieceļ un saim-

niece ar sievām laidarā citus lopus
tāpat. To pirmo svētku dienu vēl

gan puslīdz tā kā linc; bet no tās

nākošas nakts un otras svētku die-

nas var būt to vienu daļu Dievs

no mums dabū, bet tās septiņas
tiek velnam ar dzeršanu, plītēša-

nu, dancošanu, kāršu spēlēšanu un

maukošanu svinētas. Tie vecie dzer

un spēlē kārtes, tie jaunie danco

un maukojas un tie mazie to visu

līdz brangi mācās un ātri visus

tādus stiķus tik labāk prot.

No Kolkas jūrmalas. ..Ziņas

un stāsti par Dieva valstības

lietām. 1852. IV. Aizliegts

17183. Kad lieldienas rītā saule

pacēlusies kādu asi virs apvārk-

šņa, tad viņa šūpojoties trīs reizes

uz vienu un otru pusi, no kā cē-

lusies ieraša lieldienās šūpoties.
Puiši allaž mēdz lieldienās meitas

jo augsti izšūpot, par ko tie atkal

kā atalgojumu saņem skaisti krā-

sotas olas.

Kurzemes Vārds, 1930. IV, 20.

17184. Lieldienas rītā ikkatrs,

kas tikai spēj, steidzas uz baznīcu.

Mājās paliek tikai bērni, slimnieki

un nespējnieki. Baznīcā ceremoni-

jas ir garas, kādēļ mājinieki ne-

var baznīcēnu sagaidīt, jo bez tiem

nevar iesākt ēst. Šo ēšanu sauc

par atgavēšanos. Vispirms skaita

kopā lūgšanas. Tad māte pasniedz
katram savu svētīto olu, jeb arī

vienu svētīto olu sagriež gabaliņos,
lai katram iznāktu savs. Ēdot pie-
min visus, kas pagājušās lieldie-

nās ēduši, kur neaizmirst arī mi-

rušos. Pēc brokastīm iesākas olu

sišanās un šūpošanās, kas notiek

šūpolēs jeb airēs. Senāk notikusi

arī lunkošanās ar olām, kur olas

vāļātas pa smiltīm, lai aizķertu
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otru olu. Pēc brokastīm saimniece

rūpīgi noslaucījusi no galda čau-

las, kaulus un maizes druskas, lai

tās netiktu cūkām. Citiem lopiem

tās atliekas varot dot. Svētīto ēdie-

nu neapēd pirmā dienā, bet at-

stāj drusku arī otrai un trešai

dienai.

B. Eriņa, Latgale.

111. Lieldienas rotaļas.

17185. Sētas vidū izkaš mazu

bedrīti, kur nu jāiedzen koka klu-

cītis, saukts par cūciņu. Viens

nostājas pie bediītes ar koka nū-

ju, tas ir cūciņas sargātājs, bet pā-

rējie stāv ar nūjām pie savām bed-

rītēm un mēģina cūciņu iedzīt

sargātāja bedrītē. Ja kādam spē-

lētājam tas izdodas, tad spēlīte ir

vinnēta.
Kurzemes Vārds, 1930. IV, 20.

17186. Ja pie šūpolēm uguns-

kurs sakurts, tad mēdz nažus

dancināt. Kāds no pulka, cepuri

uz uguns pamatīgi nokvēpinājis,

pienāk pie citiem un solās nažus

dancināt. Kas to nezina, pienāk
klāt skatīties. Tad aicinātājs no-

smērē šim ar cepuri seju un saka:

„Lūk, kā nažus dancina!" Izjoko-
tais lūko nu atkal kādu citu pie-

mānīt.

Kurzemes Vārds, 1930. IV, 20.

17187. Lieldienas rotaļa ir visti-

ņas ķeršana. Vienam aizsien acis,

un tas nu prasa: „Kur tu mani ve-

dīsi?" — „Uz cūkkūtiņu putru

ēst." — „Vai karote ir?" — „Mek-

lē pats!" Tad visi sāk bēgt un ķē-

rējs lūko kādu sagūt.

Kurzemes Vārds, 1930. IV, 20.

17188. Lieldienas rotaļa ir sie-

tiņa dzīšana. Rotaļas iesācējs pa-

ņem lakatu, sagriež to gursti un,

citus dzenādams, lūko kādam ie-

sist. No pulka kāds jautā: „Ko tu

dzen?" — „Sietiņus dzenu." —

„Cik augstu sietiņš?" — „Deviņas

jūdzes." Tiklīdz to izsaka, visiem

jābēg. Kam dzinējs iesit, tam jā-
iet viņa vietā.

Kurzemes Vārds, 1930. IV, 20.

IV. Lieldienas šūpoša-
nās.

17189. Lieldienas šūpojas jairēs
un kaulē olas.

M. Navenickis, Zasa.

17190. Lieldienās vajag daudz

šūpoties, tad visu gadu nenāks

miegs.
M. Hermakile. Ranka.

17191. Ja kāds. kas agrāk liel-

dienās taisījis šūpules, nu tās vairs

necel, tad labie gari atriebj viņam

par to.

J. A. Jansons, Olaine. M.

Sķile, Nīca.

17192. Kas vienu gadu taisa

Lieldienās šūpalas un otru ne, tad

to apsēž ļauni gari.
A. Broža, Naukšēni.

17193. Kas vienreiz kāris šū-

potnes, tam jākar arī citās Lieldie-

nās, jo citādi lopiem neklājas labi.

E. Aizpurve, Lubāna.

17194. Ja kāds, kas agrāk tai-

sījis šūpotnes, tās vairs neceļ, tad

labie gari atriebs pie tā lopiem un

tos iznīcinās.
V. Strautiņš, Zelgauska.

V. Lieldienas olas.

17195. Kas olu bez sals ēd, tas

visu vasaru daudz melos.

Kurzemes Vārds, 1930. IV, 20.
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17196. Kad Lieldienu olas zo-

got, tad zaglis paliekot tikpat pliks
kā ola.

Kurzemes Vārds, 1930. IV, 20.

17197. Kad olas vara, tad neva-

jaga uguni pūst, lai tās neiet pušu.

Kurzemes Vārds, 1930. IV, 20.

17198. Lieldienas olas varot ne-

drīkst pūst uguni, jo tad olas plīst.
I. Kažoka, Lubāna.

17199. Lieldienu olas vārot, ne-

drīkst uguni pūst, lai olas nesa-

sprāgtu.
J. A. Jansons.

17200. Olas senāk krāsoja tikai

ar sīpolu mizām.

P. Š., Rauna.

17201. Ar berza slotu pervē uz

Lieldienām olas.

J. Banazis, Nīca.

17202. Lieldienās bērniem vajag
ēst daudz olu, lai augtu apaļi kā

olas.

A. Kondrāte, Cēsis.

17203. Lieldienas jāvāra olas

tāpēc, lai augtu apaļš kā ola.

A. Aizsils, Lubāna.

17204. Lieldienas sestdienā vi-

sām saimniecēm bija jāvāra olas,

tad nākošā gadā varēja labi satikt

ar saimi un kaimiņiem.

Latvis, 1929. 111, 31.

VI. Lieldienas sakarā

ar lopiem, vistām,

bitēm.

17205. Ja pirmo Lieldienu lietus

līst, tad govis dos daudz piena.

K. Corbiks, Kroņa-Vircava.

17206. Ja pirmā Lieldienā caur

pirts lodziņu liedot, tad aitām ga-

ra vilna augot.
J. Bitaks, Litene

17207. Lieldienas rītā ar šaut-

nieku žagariem kuļ lopus, lai tie

nebizotu.

J. E., 1889, Valmieras apkārtne.

17208. Lieldienu rītā šķidrā
nātnā lupatiņā jāieber svaigs

kurmja rakums un ar to jāsaberž

govij mugura, tad viņa nebizos.

Pēc zeme jāizber turpat atpakaļ.
L. Žagata, Krute.

17209. Lai govis nebizenē, tad

lieldienas rītā priekš saules lēkša-

nas jāsaberzē govīm muguras ar

ledus gabalu.
J. Cinovskis, Snēpele.

17210. Lieldienas rītā zirgi jā-

peldina tekošā ūdenī, bet lopi jā-

kuļ ar žagariem, lai tie nebizotu.

Kurzemes Vārds, 1930. IV, 20.

17211. Saimniecēm un ganiem

jāšūpojas Lieldienās, jo tad govis
nebizo.

A. Užāne, Skujene.

17212. Pa Lieldienas svētkiem

vajaga augsti šūpoties, jo tad ai-

tām ir lieli jēri.
M. Treiberga, Talsi.

17213. Lieldienas augstu jāšū-

pojas, lai aitām aug gara vilna.

A. Kabuce, Bulduri.

17214. Lieldienas vajaga šūpo-
ties, tad būs brangas aitas.

K. Corbiks, Jelgava.

17215. Lieldienās vajag katram

Šūpoties, jo vairāk, jo labāk. Kad

šūpojas, tad vasarā odi nelien acīs

un lopi labi barojas.
V. Strautiņš, Zelgauska.
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17216. Ja Lieldienas nemaina

olas, tad cāļi nepadosies.
A. Bulēne, Turaida.

17217. Lieldienās ir jāmainās ar

olām, citādi nākošajā vasarā vistas

nedēs.
M. Šķipsna, Gulbene.

17218. Lieldienas olas ēdot, čau-

malas jāsadrupina labi smalki, lai

vistas labi dēj.

Alksnis-Zundulis, Naudīte.

17219. Lieldienās, olas ēdot, to

čaumalas jāsadrupina smalki, lai

vistas labi dētu.

J. A. Jansons, Olaine. A.

Upmanis, Dobele. A. Draznie-

cc, Nīca.

17220. Jo vairāk olu bija saim-

niecei lieldienās, jo vairāk nākošā

gadā vairojās lopi un deva pienu.

Latvis, 1929. 111, 31.

17221. Ja ar olam sitas Lieldie-

nās, tad aug brangi zirgi.
Edm. Zirnītis, Lubāna.

17222. Lieldienas jāšūpojas, tad

teļi labi barojas.
A. Zeibe, A. Berķe, Mētriene.

17223. Lieldienas javara olas,

lai telītes labi barojas.
Boriss Daņilovs, Kacēni. J.

A. Jansons, Olaine. E. Aizpur-

ve, Lubāna. Bieziņš, Ropaži.

17224. Lieldienas vajaga olas

ēst, lai tajā vasarā labi teles augtu.

E. Pūriņš, Skujene.

17225. Lieldienas javara olas,

lai telītes brengas barojas.
A. Broža, Naukšēni.

17226. Par Leldīnom juovuora

ūlas, lai opolas teleites barojas.

A. Ancana, Eglūna.

17227. Lai vistas dētu labi olas,
tad tās Lieldienas rītā jāsabarojot

ar sakapātām pupiņām un saka-

pātiem kartupeļiem.
E. Aizpurve, Lubāna.

17228. Lieldienās olu čaumalas

jāber caur vīrieša biksām, tad

vārnas cāļus neēd.

K. Jurjāne, Penkule.

17229. Ja grib, lai vanagi cāļus
nezog, tad vajaga pa Lieldienām

ielikt olu kādā caurumā un tad ar

mietu viņu sasist.

K. Corbiks, Kroņa-Vircava.

17230. Lieldienas rītā vajagot
ņemt vecus nīšu diegus un devi-

ņiem mezgliem sasiet kopā trīs

mietus, tad vanags vistas neaiztie-

kot.

Kurzemes Vārds, 1930. IV, 20.

17231. Lieldienas olu ūdeni va-

jagot liet pār sētu un sacīt: „Puž,

puž vanagam acis cieti ar olu per-
vi!" tad vanags vistas nenesot

projām.
Kurzemes Vārds, 1930. IV, 20.

17232. Lai vanags vistu ne-

nestu, tad lieldienas rītā bez sau-

les pirmajam vai pēdējam bērnam

jāsapin sētiņas mieti (ar to sapin
vanagam kājas).

E. Laime, Tirza.

17233. Lai vanags vistas nezag-

tu, tad Lieldienasrītā vistas perēk-
lis izliekams sētā mietu starpā un

salejams ar ūdeni, kurā vārītas

lieldienas olas.

Kurzemes Vārds, 1930. IV, 20.

17234. Lai vistas kopā dētu, tad

Lieldienas rītā jāapvelk striķis
apaļā riņķī, vidū jāieber mistris un

jālaiž vistas ēst.

E. Laime, Tirza.
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17235. Lieldienu rītā bez saules

jāizslauka istaba, sākot no dur-

vīm uz dibenu, un jāaiznes mēsli

tur, kur grib, lai vistas dēj, tad vi-

su gadu vistas citur nedēj.

N. Dārziņa, Ranka.

17236. Priekš Lieldienas vajagot

apdzīt vagu ap lauku, tad žīdam

neizdodoties zirgu nozagt.

Kurzemes Vārds, 1930. IV, 20.

17237. Pa Lieldienām vajaga
dzīt vagu gar lauku, tad zaglim
neizdodas tajās mājās zagt.

R. Bērziņš, Džūkste.

17238. Nu leldīnas leidz Jura

dīnai navar sētiņu taisīt, tamdel,

lai vylks nalāc par sētiņu. Ka tai-

sa da Jura dīnai, tad vylks 3 rei-

zes lāc.
B. Spulis, Vārkava.

17239. Leldīnā nūdātū ūlu va-

jag likt izperēt, jo nu tuos ūlas

izīs skaista un dējeiga visteņa.

Jaunais Vords, 1932. 111, 22.

17240. Kas reiz kāris Lieldienās

šūpotnes, tam tās atkal ir jākar,

jo citādi labie gari atriebjas pie

viņa lopiem.
Jaunākās Ziņas, 1932. 111, 26.

17241. Ja lieldienās apēsto olu

čaumalas atdod vistām, tad vistas

dēj skaistas cietčaulainas olas.

H. Vieglais, Vecpiebalga.

17242. Ja lieldienas ēd daudz

olu, tad vistas labi dēj.

H. Vieglais, Vecpiebalga.

17243. Lai vasarā govis nebizotu,

tad jāuzkāpj jāteniski uz slotas

kāta pašā Lieldienu rītā, cik agri
vien ir iespējams, un jāapjāj trīs

reiz ap visu māju un tīrumu.

M. Macpane, Alsunga.

17244. Saimniecēm lieldienas rī-

tā jāsteidzas priekš saules uz kūti

govis kopt, tad viņām izdodas labi

lopi.
M. Driņķe, Ranka.

17245. Lieldienas javara un jā-
ēd olas, lai telītes barojas apaļas.

M. Driņķe, Ranka.

17246. Lieldienā jākrāso olas,

tad vistas dēs skaistas olas.

J. Gulbis, Aizkraukle.

17247. Ceturta lieldienas diena

bijusi ganu diena.
P. S.

17248. Ja lieldienā daudz mai-

nās ar olām, tad vistas labi dēs.

E. Brīnums, Rūjiena.

17249. Lieldienas rīta olas jā-
maina, tad vistas labi padodas.

A. Bērziņa, Aloja.

17250. Lieldienas vajaga mainīt

olas, jo tad vistas labi dēj.
E. Argals, Naukšēni.

17251. Lieldienas rītā bites jā-

kuļ ar žagariem, lai tās uz vasarai

laistu bērnus.

Kurzemes Vārds, 1930. IV, 20.

17252. Lieldienas rītā ar šaut-

nieku žagariem kuļ bites, lai tās

bērnus dotu.

J. E., 1889., Valmieras apkārtne.

VII. Lieldienas sakarā

ar labību, augiem

un augļiem.

17253. Pa lieldienām vajag šū-

poties, tad augs lieli veldaiņi
rudzi.

A. Korsaks, Ezere.
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17254. Kad Leldīnē nūsvētēj ga-

ļu, tad kaulus vajaga īsēt mīžu tei-

ruma, tad mīži augs bolti un citi

kai kauls.

T. Nagle, Varakļāni.

17255. Lieldienās jāšūpojas, tad

liniem aug šķiedra kā zīds un sēk-

las tīras kā vējā vētītas.

P. Zeltiņa, Lielvārde.

17256. Lieldienās šopojoties, šū-

pulim jāļauj lēnām nostāties, lai

tā lēni un līgojoties nozied linu

druva.
K. Atgāzis, Nītaure.

17257. Lieldienā uz šūpolēm jā-

nogaida, kamēr šūpoles paliek
mierā. Tad lini labi noziedēs.

I. Mennika, Ainaži.

17258. Jo augstāki Lieldienas

šūpojas, jo garāki aug lini.

V. Saulīte, Mālpils.

17259. Kuru gadu visaugstāk

uzšūpojas, to gadu visgarāki lini

aug.
P. Š. jun., Vidzeme.

17260. Saimniekiem jāšūpojas

Lieldienās, jo tad aug gari lini.

A. Užāne, Skujene.

17261. Lieldienas augstu jāšū-

pojas, lai augtu gari lini.

A. Pilskalns, Skrunda. A.

Mencis, Puikule.

17262. Lieldienas vajag augsti

šūpoties, tad aug gari lini.

F. Maķevics, Nogale. K. Kris-

tape, Olaine. A. Bulle, Zvārde.

17263. Lieldienā jāšūpojas, lai

odi nekož un lai lini aug līdzeni.

P. Zeltiņa, Ikšķile.

17264. Ja Lieldienu olam čau-

mala labi atlec, tad būs labi lini.

A. Zālīte. Bērzpils.

17265. Kad ēd lieldienās olas

un mizojot miza noiet visa, nepār-

trūkst, tad saka, ka nākošā gadā

augot gari lini.

E. Aizpurve, Lubāna.

17266. Kad olām čaula neatlūp,
tad neaug gari lini, bet gari lini

aug tad, kad olas ir strīpainas.
Kurzemes Vārds, 1930. IV, 20.

17267. Lieldienās jāvāra olas,
lai telītes apaļas barojas un aug

gari lini.

M. Sikle, Nīca.

17268. Ja grib, lai labi zirņi pa-

augtu, tad pa lieldienām jāvāra

pūpoli.
M. Macpane, Alsunga.

17269. Ja lieldienas olām labi

čaumalas atlec, tad vasarā liniem

izaugs laba šķiedra.
P. Krievs, Lubāna.

17270. Ja lieldienas rītā dzird

šaujam, tad tas nāk no kāda bur-

vja. Šāvējs grib uzsūtīt uz otra lau-

kiem vai mežiem tārpus vai kukai-

ņus. Uz tādu šāvienu ir jāatbild:
„Tavā laukā pieēst, manā sētas

malā gulēt!" Cits saimnieks, dzir-

dot šāvienu, šauj pretī un sūta ne-

laimi atpakaļ. Tas beidzot paspēlē,
kas vairs nevar atbildēt. Vienam

saimniekam pietrūcis biszāļu, tad

tas uzkāpis uz lubu jumta un sitis

tur ar kāju, kamēr palicis pēdē-
jais.

F. Brīvzemnieks, 1881. VI, 198.

17271. Pirmā Lieldienas rītā jā-

purina ābeles, lai vasarā būtu

daudz ābolu. [Sal. Ziemas svētki.]
K. Jansons, Trikāta.
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17272. Lieldienas rītā priekš
saules vajagot iet ābeles kratīt un

kratītājiem jāapsedzas ar baltām

villainēm. Viens prasa: „Ko_tu tur

dari?" Kratītājs atbild:
„
Ābolus

kratu." Jautātājs piebilst: „Krati,
krati, kamēr izkratīsi!" Tā iegūs-
tot bagātu augļu ražu.

Kurzemes Vārds, 1930. IV, 20.

17273. Lieldienā nedrīkst zaļi

plūkt, jo tad tā nokalst.

P. Krievs, Lubāna.

17274. Leldīnē vajag pajemt
svēteituos tukluos gaļis gabaleņu

un nulikt leidz tam laikam, kad

suoc labību pļaut, un pvrmū reizi

ejūt pļautu, vajag nusmērēt sierpu

ar tū tuklū gaļi, tad pēlis naēss la-

bības. Svēteibas vajag cīši sorguot

nu pelēm, jo peles daboj ēst svē-

teitu maizi voi goļi, tad polīk par

plvkspuornim un dora cvlvakim

vvsaidus ļaunumus.

A. Gari-Jone, Dricāni.

17275. Lieldienā nededzina ugu-

ni, jo tad neaug kāposti.

Latv. konv. vārdnīca, 15507.

17276. Lieldienā jāvāra gaļa, un

kauli jāaprok dārzā visos četros

stūros, lai kurmji zemes neizceltu.

B. Indriksone, Burtnieki.

VIII. Lieldienā sakarā

ar modrību un ve-

s c 1 ī b v.

17277. Kurš lieldienas rītā vis-

agrāk uzceļas, tas visu vasaru ne-

kad neaizguļas.

J. Jurjāns, Jaungulbene.

17278. Lieldienas sestdienas

naktī jāmazgājas zirgu stallī zirgu
dzirdamā ūdenī un tas pats zirgu

ūdens arī jādzer, tad bus modrīgs

miegs.
P. Zeltiņa, Rīga.

17279. Ja Lieldienas rītā priekš
saules lēkta nomazgā muti tekošā

ūdenī vai arī zirgu silē, tad visu

gadu ir jautrs miegs.

K. Corbiks, Svēte.

17280. Pirmo Lieldienas rītu

priekš saules vajag skriet basām

kājām uz kādu upīti jeb strautiņu,
kas tek pret sauli, muti mazgāt,
tad visu gadu varot agri uzcelties.

K. Corbiks, Jaunsvirlauka.

17281. Lieldienas rītā saulei le-

cot, vajag iet uz upi muti mazgāt,
tad var no rītiem agri uzcelties,
nenāk miegs.

L. Biedriņa, Jelgava.

17282. Kas lieldienas rītā priekš
saules lēkšanas iet pie upes muti

mazgāt, tam nākošā gadā nenākot

miegs.
J. A. Jansons, P. Kļaviņš,

Jumurda.

17283. Lieldienas rītā priekš
saules jāmazgā mute, tad vasarā

miegs nenāk.

G. Pols, no nespējniekiem,
Skaistkalne.

17284. Lieldienas rītā bez sau-

les jāizkurina krāsns, tad darbi

veicas visiem pa priekšu.

E. Laime, Tirza.

17285. Pirmos lieldienas svētkos

agri rītā nedrīkst gulēt, ja gulēsi,
tad velns no papēžiem sūc asinis.

Br. Puksts, Aglona.

17286. Ja Lieldienas pirmo rītu

iet priekš saules lēkšanas upē maz-

gāties, tad visu gadu ir vesels.

M. Ķaupelis, Nīca.
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17287. Lieldienas pirmās dienas

vai arī Lielpiektdienas rītā priekš
saules vajagot iet uz upi mazgā-

ties, tad neesot miegains, bet visu

gadu modrīgs.
E. Ābole, Vijciems.

17288. Veci ļaudis stāstīja, ka

tie4 kas lieldienās saulei lecot te-

košā ūdenī muti nomazgāšot, tie

vasarā nenodegšot melni, tiem pie
darba nenākšot miegs.

Fr. Mekons. Latv. Avīzes,

1870. 15.

17289. Lieldienas rītā vajagot

kājas mazgāt tādā ūdenī, kas tek

uz rītiem, tad kājas nesūtot. Tāpat
uz rītiem tekošā ūdenī vajagot no-

mazgāt muti, jo tad esot gaišs

prāts.
Kurzemes Vārds, 1930. IV, 20.

17290. Lieldienas rītu vajaga

priekš saules lēkta celties un iet

uz avotu, kas pret sauli tek, muti

mazgāt. Tad atnāk atpakaļ, salasa

skaidiņas, apskrej trīs reizes ap

māju. Tad izslauka istabu un iet

gulēt. Ja visu to tā padara, tad vi-

su gadu ir čakls.

J. Cinovskis, Snēpele.

17291. Ja lieldienu rītā nomaz-

gājas tādā strautiņā, kas tek pret

rītiem, tad visu gadu paliek jautrs
un mundrs kā strautiņš.

A. Gulbe, Nogale.

17292. Lieldienas rītā priekš
saules jāmazgā mute strautā, kas

tek pret rītiem, tad vasarā nenāk

miegs no rītiem.

V. Ozoliņa, Lautere.

17293. Lieldienas rītā jāiet upē

mazgāties, lai visu gadu būtu ve-

sels.

Jaunākās Ziņas, 1932. 111, 26.

17294. Lieldienas pirmo olu

ēdot, nedrīkst to saskrāpēt, jo tad

būs tik daudz slimību, cik olai

skrambu.
M. Macpane, Alsunga.

17295. Veliku rīt,_kad saule lē-

kā, iet ūden semt. Ūdens var gu-
lēt iekš metu metus un vis tāds

šķīsts. Kad sērga kāda — nuosa-

mazgājas — kļūst šķīsts.

A. Šlesere, Kuršu kapās.

17296. Pirmo Velik, prieš sau-

le tekuot, tur iet jūrmalē pārsanes-
ties ūden. Kad tuo ūden pasēm
netur raudzīties apokaļ, kāļ pāriet

mājās. Un tuo ūden var laicēt ieš

pudeles kādu simtu met pret li-

gām.
A. Šlesere, Kuršu kapās.

17297. Velikūs skrej ūdeņa nest,

saulei tekot, iet semt [smelt], pa

visam ligām [ligām, slimībām]
labs.

A. Medne, Kuršu kāpas.

17298. Lieldienas otras svētdie-

nas rītā izšauš citus cilvēkus, lai

tie slimi nepaliek.
J. Banazis, Nīca.

17299. Lieldienas rītā priekš
saules lēkta jāuzliek sāls uz staba

gala un jāatstāj līdz saules rie-

tam, — derīgs visām slimībām.

J. Jakans, Bebrene.

17300. Ja pa lieldienām apēd
nepāru olu, tad tam notiks kāda

nelaime.

M. Macpane, Alsunga.

IX. Laika pareģošana
Lieldienās.

17301. Ja Ziemassvētki melni (t.
i. bez sniega), tad Lieldienas bal-

tas.

P. š. jun., Inčukalns.
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17302. Kad vardes pa Lieldie-

nām iet pāri par lielceļu, tad sa-

gaidāma lietaina vasara.

T. Ķengā, Jelgava.

17303. Lietus pirmā lieldienā

norāda, ka līdz vasaras svētkiem

katra svētdiena būs lietaina.

Latvis, 1930. 111, 19.

17304. Cik daudz rasas priekš
lieldienas, tik daudz salnu pēc
lieldienas.

Latvis, 1930. 111, 19.

17305. Cik rasas priekš lieldie-

nas, tikpat rasas arī augustā.

Latvis, 1930. 111, 19.

17306. Ja Lieldienu sestdien la-

pās, tad pirmā lieldienā ir putenis.

M. Baltiņa, Meņģele.

17307. Lieldienas nakti, pulk-
sten divpadsmitos jāšauj ar plinti,
tad būs laba vasara.

J. Jurjāns, Jaungulbene.

17308. Kad pariet lieldienas,

tad iesākas silts laiks.

P. Zeltiņa, Ikšķile.

17309. [Senos laikos] lieldienas

sestdienā iededzināja sveces un

priesteri iesvētīja to uguni. Ļaudis

ticēja, ka vasku gabaliņš no tādas

sveces varot pasargāt no pērkona

uguns. Šī liekā ticība dažā malā

vēl nav zudusi, jo daži lūdz no

ķestera baznīcas sveču vasku, kas

degot nopil .. . [Ar to viņi] gribot
drudzi aizdzīt.

Latviešu draugs, 1840. 16.

17310. Lieldienas rītā nedrīkst

istabā uguni kurt, lai pērkons ne-

iespertu.
V. Saperovs, Vecpiebalga.

X. Skaistuma kopšana
Lieldienās.

17311. Ja grib, lai būtu sārti

vaigi, tad vajag Lieldienu rītā

priekš saules apēst vismaz 13 dzēr-

veņu ogas (ja ēd vairāk, tad vaigi
ir sārtāki).

V. Greble, Kalnmuiža, Valkas apr.

17312. Lieldienas rītā, saulei le-

cot, mati ar zaķa kāju jāķemmē,
apiņos stāvot, tad aug skaisti mati.

K. Lielozols, Nīca.

17313. Priekš saules lēkta jāiet
apiņos ar zaķa kāju galvu sukāt,

tad augot gari mati.

Kurzemes Vārds, 1930. IV, 20.

17314. Lieldienu rītā jāmazgā-

jas pretsaules straumē, tad vasaru

āda nenodegs.
J. A. Jansons.

17315. Lieldienas rītā priekš
saules lēkšanas jānomazgājas
strautā, tad vasaru saulē nenodeg.

J. Cinovskis, Snēpele.

17316. Ja pirmās lieldienās agri

priekš saules lekšanas nomazgā
strautā acis, tad to vasaru neno-

deg.
V. Holcmane, Vandzene.

17317. Lai būtu skaists un

čakls, tad Lieldienas rītā ar saules

lēktu ir jāiet strautā mazgāties,
kas tek no vakariem uz rītiem.

G. Pols, Bauska.

17318. Lieldienas rītā jāapēd
vismaz 12 dzērvenes, tad tai gadā
būs sārti vaigi.

Jaunākās Ziņas, 1932. 111, 26.

17319. Lieldienas rītā, saulei le-

cot, jāmazgā mute, jo tad tiekot

skaists.

E. Bokura, Vecauce.
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XI. Lieldienas sakarā

arkukaiņiemunčūs-
k ā m.

17320. Lieldienās bija jāēd ti-

kai olas, jo kas tad daudz gaļas
ēda, to visu gadu mocīja kukaiņi.

Latvis, 1929. 111, 3.

17321. Lieldienas rītā vajagot

izpostīt divus skudru pūļus, tad

kukaiņi neēdot labību.

Kurzemes Vārds, 1930. IV, 20.

17322. Izslauka istabu Lieldie-

nas rītā un mēslus aiznes uz citu

pagastu robežām, tad mušas ne-

mājojot istabā.

.1. Cinovskis, Snēpele.

17323. Lai mājā nebūtu mušu

un knišļu, tad Lieldienas rītā jā-
noslauka druskas no galda un jā-
nes pār robežu.

O. Grenševica, Vietalva.

17324. Pirmā Lieldienas svēt-

dienas rītā priekš saules lēkšanas

paņem slotu, izslauka istabu un

mēšļus izsviež pret ziemeļu vēju,
tad nav blusas.

A. Drazniece, Nīca.

17325. Pirmo Lieldienas svēt-

dienas rītu saulei lecot vajaga slau-

cīt istabu bez krekla un mēšļus iz-

bērt uz ciemiņa druvām, tad nebūs

blusu, bet būs ciemiņam.

J. Banazis, Nīca.

17326. Lieldienas rītā jāslauka
istaba un mēzumi jākaisa uz

krustceļa, tad istabā nebūs blusas.

A. Broža, Naukšēni.

17327. Lieldienas rītā jānomaz-

gā ar ledus gabaliņu govīm mugu-

ra, lai dunduri vasaru nekož.

[Sal. lielā piektā.]
A. Broža, Naukšēni.

17328. Lieldienas jāšūpojas, lai

telītes barojas un lai odi nekož.

M. Baltiņa, Meņģele.

17329. Uz Lieldienām vajaga
šūpoties, lai vasarā odi un dun-

duri nekož.

P. Zvirgzdiņš, Mārciena.

17330. Lieldienās vajagot šūpo-
ties, tad nākamu vasaru nekodī-

šot odi, mušas un dunduri.

J. A. Jansons.

17331. Pa Lieldienām labi jā-
izšūpojas, lai knaušļi neēd.

A. L.-Puškaitis, A. Zeibe.

17332. Lieldienas labi jāšūpo-
jas, lai knišļi neēd.

J. A. Jansons, Olaine.

17333. Lieldienas vajaga šūpoties,
lai odi neēd.

K. Corbiks, Līvbērze. J. A.

Jansons, Sigulda.

17334. Ja Lieldienas šūpojas,
tad vasarā neēd odi.

A. Lace, Lubāna. M. Nave-

nickis, Zasa. J. A. Jansons,

Matkule.

17335. Ap lieldienām jāšūpojas,
lai vasaru odi neēstu.

Atbalss k. 1894. P. Svariņš,

Sērpils.

17336. Lieldienās vajaga šūpo-
ties, tad vasarā odi nekodīs.

Atbalss k. 1897. K. Kleķeris,

Skujene. K. Corbiks, Jelgava.

17337. Pa Lieldienām jāšūpo-

jas, lai vasarā nekož odi.

K. Corbiks, Jelgava, Valgun-
de. J. A. Jansons, Salaca.

17338. Lieldienas vajag daudz

šūpoties, tad odi nekož.

J. Jurjāns, Jaungulbene.
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17339. Lieldienas augsti jāšū-

pojas, tad odi nekož.

E. Gaile, Trikāta un Rūjiena.
K. Corbiks, Tukums, Kroņa-
Vircava.

17340. Puišiem un meitām liel-

dienās jāšūpojas, jo tad odi ne-

kož.

A. Užāne, Skujene.

17341. Kas Lieldienas nešūpo-
jas, to odi vasaru kodīs.

J. A. Jansons, Jaunpiebalga.

17342. Lieldienas augstu jāšū-

pojas, lai gadā odi nekož.

J. A. Jansons, Jaunrauna.

17343. Lieldienā vajaga šūpo-
ties, tad vasarā odi nekož.

P. S., Rauna. Z. Lancmanis,
Lejasciems. J. Jaunsudrabiņš,
Nereta. P. Zvirgzdiņš, Mār-

ciena.

17344. Latviešiem ir māņticība,
ka ar šūpošanos atsvabinoties visu

gadu no kukaiņiem.

Inland, 1850, 659.

17345. Ja pirmās lieldienās šū-

pojas bez saulītes vakarā, tad ne-

kožot čūskas, odi, dunduri.

S. Ābele, Valle.

17346. Lieldienas rītā priekš
saules lēkta jāmazgā cūka dīķī,
kura jāvelk atmuguriski ūdenī,
tad visu gadu būs mājās tīrība, arī

zirnekļi tad neapplēkos griestus.

M. Macpane, Alsunga.

17347. Lieldienas rītā priekš
saules lēkta jāizslauka istaba, un

mēsli jāiznes ārā, tad visu gadu
blusas neaugot.

Lejasciems.

17348. Lieldienas rītā priekš
saules jāiet uz mežu pēc čieku-

riem, kurus tad kaltē 99 dienas uz

krāsns augšas; pēc tam saberž

smalkus un nēsā līdzi, lai čūskas

nedzeļ.
M. Ābele, Jaunjelgava.

17349. Cik čūskas Lieldienas no-

sit, tik grēkus Dievs piedod.

A. Broža, Naukšēni.

17350. Lai vasaru neredzētu

čūsku, tad Lieldienas rītā jāpiece-

ļas priekš saules un jāsaka: „Vi-

sas desas ceplī sadegušas."
V. Miķelans, Kaldabruņa.

17,'ipl. Ja Lieldienas runa par

čūsku, tā gadās istabā.

V. Liepiņa, Penkule.

XII. Lieldienas saule,

laime.

17352. Lieldienas rītu saulei lē-

cot vajagot caur zīda lakatu ska-

tīties, tad varot redzēt, ka saule

dancājot.
K. Lielozols, Nīca.

17353. Lieldienas rītā jāceļas

priekš saules, lai redzētu, kā saulī-

te šūpojas.
O. Līde, Rauna.

17354. Lieldienas rīta saule šu-

pajas.
K. Jansons, Plāņi.

17355. Lieldienas rīta saule lēk-

dama šūpojas.
Z. Lancmanis, Lejasciems.

17356. Lieldienas rītā saulīte le-

cot 3 reizes šūpojoties.
A. Zandere, Jēkabpils.

17357. Lieldienā saule uzlecot

lēkādama un diedama.

P. Einhorns, 1627.
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17358. Lieldienas rītā vajagot
celties agri, tad varot redzēt, ka

saulīte danco un arī visa zeme trī-

cot. Pa to brīdi Kristus ceļas aug-

šām.

J. Laņķis, Nīca.

17359. Ja Lieldienas rītā agri

pieceļas un nomazgājas tekošā

ūdenī, tad saulei lecot dzird rūk-

šanu un redz sauli rotājamies.

E. Aizpurve, Lubāna.

17360. Cilvēkam, kas svētdienā

dzimis, jāiet Lieldienas rītu uz

kādu augstu kalnu. Tur viņš re-

dzēs, kā saules stari dejo, un būs

laimīgs visu mūžu.

J. Cinovskis, Snēpele.

XIII. Lieldienas sakarā

ar nākamību.

17361. Lieldienas rīta caur zīdu

skatoties var Laimi redzēt.

K. Lielozols, Nīca.

17362. Kas lieldienas rīta iz-

dzird šāvienu, tam nelaime.

J. Rubenis, Ērgļi.

17363. Ceturtā lieldienas dienā

nekādu zemes darbu nedarīja, jo

citādi mājas bērni sāktu klibot.

C. Tuters, Zane, 1852, 12,

17364. Kas lieldienas rītā pir-
mais paēdīs, tas arī pirmais mirs.

St. Kokins, Aglona.

17365. Ja Lieldienas olu čau-

las nejaušis kājām samin, tad tai

mājā ļaudis nemierā dzīvos.

K. Jansons, Plāņi.

17366. Lieldienas naktī jānoņem
dziesmu grāmata, kādu dziesmu

nakti uzšķiļ-, tas būs jādara.

T. Dzintarkalns, Talsi.

17367. Kurš pirmais pirmās
Lieldienas rītu iziet laukā, tam

tai gadā laba laime.

R. Bērziņš, Džūkste.

17368. Ja saimes tēvs Lieldienās

olu sagriež tik daļās, cik cilvēku,
tad saime dzīvojot saticīgi.

L Ozoliņa, Rīga.

17369. Vecu vecā lieldienu pa-
raša ir olu sišana. Kam ola stiprā-
ka, tas dzīvos ilgāku mūžu. Daž-

reiz sasistā ola tiek arī atdota uz-

vārētājam.
Kurzemes Vārds, 1930. IV, 30.

17370. Kad lieldienā iekrīt jau-
nā mēnesī, tad gaidāms pasaulei
drīzs gals.

Kurzemes Vārds, 1930. IV, 20.

XIV. Lieldienas sakara

ar turību un bagā-
tību.

17371. Kas zam Leldēnis lelā

sestdīnā ēss vairuok zierņu, tod

itei pīzīmēj, ka tys byus boguots

cylvāks.
V. Podis, Rēzekne.

17372. Lieldienas rītā jāsalasa

skaidiņas, tad pārvēršas par

naudu.

Jaunākās Ziņas, 1932. 111, 26.

17373. Kas leldīnā pyrmais at-

brauc nu bazneicas, tys vysu godu

pvrmais pī darba un tureibas.

Jaunais Vords, 1932. 111, 22.

XV. Lieldienas precību
zīlēšanā.

17374. Lieldienas rītā jāiet gavi-
lēt, uz kuru pusi atskan atbalss,

no turienes gaidāmi precinieki.
A. Aizsils, Lubāna.
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17375. Lieldienas rītā ārā jā-

kliedz, — no kuras puses nāk at-

balss, uz to pusi aizvedīs tautas.

A. Oše, Lubāna.

17376. Lieldienas rītā vajagot
laukā saukt jeb šaut. No kuras pu-

ses atskanot atbalss, no tās puses

nākšot brūte vai brūtgāns.

Kurzemes Vārds, 1930. IV, 30.

17377. Meita var ieēdināt puisi
ar olu pirmā lieldienas dienā: ola

viņai jāapņem ap kreisās kājas

gurnu un puisim par to nezinot

jāiedod.
K. Jansons, Plāņi.

17378. Puisim, kurš vēlas, lai

visām jaunavām patiktu, lieldie-

nas rītā priekš saules lēkšanas jā-
noķer varde un tā dzīva jāiemet
skudru pūznī. Pēc deviņām die-

nām tas atradīs tur mazu āķīti ar

pātadziņu. Ar šo āķīti var tad vi-

sas meitas pievilkt pēc sirds patik-
šanas, un ja kāda vairs nepatīk,

vajaga drusku uzsist ar mazo pā-

tadziņu un tā tūdaļ aizbēgs.
T. Dzintarkalns, Talsi.

17379. Lieldienas rītā meitai jā-

uzklāj skaisti sava gulta; kurš tad

pirmais tur iesēdīsies, tam meita

būs jāpaņem par sievu.

P. Zeltiņa, Ikšķile.

17380. Lieldienas pirmā rītā,

kad meitas uzklāj gultas, tad ku-

ram puisim gadās iesēsties kādas

meitas gultā, tad tam tā jāprecē.

P. Zeltiņa, Ikšķile.

17381. Jo meita grib zvnuot, nu

kuras puses nuoks precinīki, tad

leldīnas prīkšvokorā uz dzirnuo-

vom juomaļ odamū odotu; kurā

dziernovu pusē caur akmiņim

odota izīs, nu tuos puses precinīki
brauks.

Jaunais Vords, 1932. 111, 22.

17382. Lieldienas rītā izejot ārā,

jāpēta, no kuras puses vējš pūš.
No tās puses tad arī jās meitai pre-
cinieki.

M. Macpane, Alsunga.

XVI. Putniņu un lietu at-

rašana. [Sal. Pavasara

Māra, Lielā piektā, Zaļā

ceturtdiena.]

17383. Vecas māmiņas mācīja:
„Bērni, kad jūs gadā ko gribat
atrast uz lauka vai ceļa, tad ienē-

sāt lieldienas rītā priekš saules

lēkšanas, tā ka neviens putniņš
neredz, kukņā skaidiņas."

Fr. Mekons, Latv. Avīzes, 1870. 15.

17384. Lieldienas rītu bērniem

jālasa skaidiņas un jāskrien ar

klēpjiem trīs reizes ap istabu, tad

ganīdami atron nazi un citas lie-

tas.

A. L.-Puškaitis.

17385. Ja grib naudu atrast,

tad lieldienu rītā jālasa skaidas.

Bērziņš, Ropaži.

17386. Ja grib naudu pacelt,
tad lieldienas rītā jālasa skaidi-

ņas.
M. Sikle, Nīca.

17387. Ja grib naudu atrast, tad

lieldienas rītā jālasa skaidiņas.

J. A. Jansons, Olaine.

17388. Ja grib, lai atrastu nau-

du, tad lieldienas rītā jālasa skai-

das.

A. Broža, Naukšēni.
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17389. Lieldienas rītā priekš
saules lēkšanas agri jāpaceļas un

basām kājām jāaizskrien uz šķūni

(istabā ģērbjoties, nedrīkst ilgi ka-

vēties. Labāk, ja var, kā no gultas

cēlies, tūlīt izskriet ārā), kur atro-

das kādas čužas, skaidiņas, no

malkas un cits kas. Tie neskato-

ties jāsagrābj klēpī un jāienes
iekšā. Pēc tam jāsadedzina. Tad

tai gadā var daudz ko atrast, kā

naudu v. c.

M. Auziņa, Rīga.

17390. Pa lieldienu jāiet skai-

dienā skaidas lasīt, tad atradīšot

zudušas lietas.

Kurzemes Vārds, 1930. IV, 20.

17391. Lieldienas rītā agri jāuz-

ceļas un jāsalasa daudz mazu

sprungulīšu, tad vasarā uziet

daudz putnu lizdiņu.

J. Cinovskis, Snēpele.

17392. Lieldienu rītā pieceļoties
no gultas jāizskrien ārā, jāpaķer
vienā ķērienā skaidas un jāie-

nes istabā, cik būs skaidu, tik at-

radīsi putnu ligzdiņu.

J. Jakans, Bebrene.

17393. Lieldienas rītā priekš

saules jālasa skaidas, lai vasarā

varētu daudz putnu perēkļu uziet.

[Sal. Māras diena, Zaļā ceturtdie-

na un Lielā piektdiena.]
J. Rubenis, Ērgļi.

17394. Lieldienas rītā ar skaidu

klēpi jāskrien trīs reizes ap māju,

tad putniņus uziet.

J. Jurjāns, Jaungulbene.

XVII. Lieldienas sakara

ar gariem, burvī-

bām.

17395. Ja Lieldienu rīta priekš

saules nomazgājas skaidrā avota

ūdenī, tad to vasaru nav karsti, un

arī neviens nevar nekā ļauna pa-
darīt.

M. Macpane, Alsunga.

17396. Ka cvlvāks grib zvnuot

savus grākus, tod lai pyrmā Lel-

dīnijs dīnā da pacelšonas krvsta

padzer auksta yudiņa. Tu dīnu da

pacelšonas krysta vudins ir sol-

dons. Kod cylvāks padzers yudiņa
un yudins byus soldons, tod itei

pīzīmēj, ka pi tuo cvlvāka grāku
nav. A ka byus na soldons, taids

kai jis ir, yudins kai yudins, itys

pīzīmēj, ka pī to cylvāka cīši

daudz grāku, koč ar maisu nuo-

suoj.
V. Podis, Rēzekne.

17397. Ar pirmā lieldienas rītā

melnas vistas dētu olu var tikt va-

ļā no visādām klimažām.

K. Jansons, Plāņi.

17398. Lieldienas sestdienas va-

karā kubuls kūts vidū jāpielej ar

ūdeni un pulksten 12 jāiet un jā-

apgāž uz mutes, lai ūdens iztek,
tad viss ļaunums, kāds bijis, pa-
liks zem tai kubulā.

J. Jurjāns, Jaungulbene.

17399. Ja Lieldienas nakti pulk-
sten divpadsmitos nosūkstī melna

kaķa novārītus kauliņus, tad va-

rot zagt dienas laikā, neviens ne-

varot noķert.
K. Lielozols, Nīca.

17400. Kas Lieldienā dzimis, tas

kapsētā garus redzot. [Sal. lielā

piektā.]
K. Jansons, Plāni.

17401. Ja Lieldienas nakti ar

pīlādža rungu aptek apkārt mājai,
tad burvji netiek tai mājā iekšā.

V. Līce, Nītaure.



XVIII. Šaušana Lieldie-

n ā.

17402. Ja Lieldienas rītā dzird

kur šaujam, tad tas nozīmē, ka

šāvējs sūta uz tavu lauku kaitīgus

kustoņus. Lai nu no tiem izsar-

gātos, tad šāvējam jāatbild: „Tavā

laukā paēst, manā sētmalā gulēt."
Ja ir bise mājās, tad uz šāvienu

jāatbild. Paspēlē tas, kas pirmais
beidz šaut. Vienam saimniekam

nebijis pulvera, ko pretī šaut. Viņš

uzkāpis uz lubu jumta un dauzījis
to ar koku, līdz tomēr dabūjis
virsroku.

Kurzemes Vārds, 1930. IV, 20.

17403. Ja lieldienas rītā dzird

šaujam, tas nav labi: šāvējs tad

sūta niknus kustoņus no meža uz

taviem laukiem. Lai no ļaunuma
atsvabinātos, tad uz šāvienu ir jā-
atbild: „Tavā laukā pieēst, manā

sētas malā gulēt!" Cits saimnieks,

dzirdējis šāvienu, šauj pretī un sū-

ta nelaimi atpakaļ. Ja pirmais at-

kal šauj un otrs nepadodas, tad

tas pazaudē, kas pirmais atstājas.
Vienam saimniekam pietrūcis pul-
vera, lai varētu uzvarēt savu stūr-

galvīgo pretinieku. Tad viņš paņē-
mis nūju, uzkāpis uz sava lubu

jumta un atbildējis uz šāvieniem

ar stipriem sitieniem pa jumtu un

ar tādu viltību paturējis virsroku.

F. Brīvzemnieks, 188LIV, 198.

17404. Ja lieldienā kāds šaun

nz otra mājas pusi, tad vilks tur

kādu lopu nokož. Kad tādu šāvie-

nu dzird, tad vīcina ar uguns pa-

gali ap galvu, lai tāda nelaime ne-

notiktu.
Z. Lancmanis, Lejasciems.

XIX. Lieldienas sapņi.

17405. Lieldienas naktī redzētie

sapņi piepildās.
M. Macpane, Alsunga.

LIELGALVIS.

17406. Lielgalvji esot velna jeb

rūķīšu pārmainīti bērni, kas esot

ielikti īsto bērnu vietā:

P. Zeltiņa, Rīga.

LIELĪŠANA.

17407. Kad kādu lietu rāda, tad

nedrīkst tās lielīt, jo aplielītai
mantai zūd vērtība.

P. Zeltiņa, Ikšķile.

LIELĪGS CILVĒKS.

17408. Ja lielīgs puisis pagurst
darbā, tad viņu zobojot uzsauc:

„Vējš durvīs!"

K. Corbiks, Vilce.

LIELSKUNGS.

17409. Kad sapnī redz lielkun-

gu, dzīvē jāpūlējas ar velnu; kad

sapnī redz velnu, dzīvē satiks liel-

kungu. [Sal. nabags.]
M. Arons, Bērzaune.

LIEPA.

17410. Ja dzeguze mājas tūlu-

mā iemetas liepā un kūko, tad

tai mājā viena sieviete mirs. [Sal.
bērzs, dzeguze.]

M. Āboliņa, Aumeisteri.

17411. Piltenes draudzē uz Zlē-

kas muižas robežām stāvējuši divi

svēti koki: liepa un pīlādzis, kur

dieviem upurus nolikuši, līdz pat
19. gadu simteņa iesākumam.

Baltijas Vēstnesis, 1870. 132.

17412. Liepu ziedi lietojami
krūšu slimniekiem. Noplūc, saulē

sakaltē un uzvāra tik pat stipru
kā tēju. Divas glāzes jāizdzer, tad

jāsasedzas un vienu ar pus stun-

du siltumā jāguļ.
J. Celmainis, Nīca.
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17413. Liepu zieda nevar mēslu

vest, jo tad tie netrūd.

E. Laime, Tirza.

17414. Savārītas liepas lapas
lieto pret garo kāsu.

M. Arons, Bērzaune.

17415. Liepas ziedu teju dzer,

kad krūtis sāp.
P. S., Preiļi.

LIESA.

17416. Ja lopu liesai viens gals
tievāks, otrs biezāks, tad pus zie-

mas būs lēna, otra — barga. Ja

turpretim, liesa viscaur vienāda

biezuma, tad ziema būs viscaur

vienāda barguma. [Sal. cūka.]

J. Cinovskis, Alsunga.

17417. Līsu juoad meituom, lai

aug moti gari kai līsa.

P. Vaivods, Vārkava.

17418. Cūkas liesa jāēd, lai

cirvjiem kāti nelūst.

K. Jansons, Plāņi.

17419. Liesu cep uz oglēm. Ja

tā tad sprakšķ, tad saka, ka tā

vilku redzējusi.
K. Jansons, Plāņi.

LIESAS SĒRGA.

17420. Liesas slimo lopa spal-

vu vajag piesaukt un tad trīs reiz

pret sauli iet apkārt un sacīt: „Trīs

jūdzes uz priekšu, trīs jūdzes atpa-

kaļ, viss, kas dzīvs, lai gurst. Sep-

tiņas jūdzes uz priekšu, septiņas

jūdzes atpakaļ, viss kas dzīvs, lai

gurst."
Zeltenietis, Valmiera.

LIETUS.

I. Dažādi ticējumi.

17421. Ja lietus līst piektdien,
tad arī līs svētdien.

E. Druvnese, Irlava.

17422. Ja piektdiena lietus līst,

tad arī svētdienā līs.

A. Lillenurms, Veclaicene.

17423. Ja pirmais lietus nāk no

dienvidiem vai rītiem, tad būs ba-

gāta vasara, ja no ziemeļiem, tad

bada vasara.

L. Reiteris, Lubāna.

17424. Kad mazs. lietiņš čabina

(līst), tad saka, ka odi miezn.

K. Jansons, Plāņi.

17425. Ja lietus līst pavisam
taisni, tad pēc lietus labi augs sē-

nes.

V. Poriete, Palsmane.

17426. Ja iesvētot vai laulājot

no rīta līst lietus, tad būs laimīgs

mūžs, ja ne, tad nelaimīgs.

M. Macpane, Alsunga.

11. Lietus novēršana.

17427. Lietaina diena kad no-

liekas gulēt, tad lietus nostājas.

K. Corbiks, Kursīši.

17428. Ja tuvojas negaiss, tad

vajag saņemt pastalu aiz auklas

un griezt uz to pusi, kur grib, lai

negaiss aiziet.

L. Ozole, Sērpils.

17429. Sienlaika lietus aiziet

garām, ja pārplēš priedes skostīti.

K. Jansons, Vijciems.
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17430. Siena pļavā, kad lietus

nāk, vienam jāiesēstas kārklu ce-

rā un jāgroza kārkli ar sevišķu
vārdu skaitīšanu. Ja pareizi izgro-

zīs, lietus nebūs.

A. Skrūze, Saikava.

17431. Lietus debess aiziet ga-

rām, ja lietum taisoties plēš kārk-

lus staklēs pušu, t. i. lai debeši

izšķiras tāpat kā kārkli. [Sal. pēr-

kons.]
K. Jansons, Plāņi.

17432. Lietus debess aiziet ga-

rām, ja uz to rāda saslapinātu

pirkstu.
K. Jansons, Plāņi.

17433. Pret lietus debesi jāiz-
met lize, slota un skruķis.

K. Jansons, Plāņi.

17434. Lietus mākonis aiziet ga-

rām, ja tam pretī apgāž uz mutes

ēdiena vārāmo podu.

K. Jansons, Plāņi.

17435. Ja līst lietus un grib, lai

viņš pāriet, tad vajaga iedomāties

divpadsmit cilvēkus, kam pliki pa-
kauši, to vārdus uzrakstīt uz kādu

papīrīti; šo papīrīti saplēst un iz-

mest ārā, tad lietus pāries.

K. Corbiks, Kroņa-Vircava.

111. Lietus sakara ar ra-

ganām un velniem.

17436. Ja līst lietus trīs dienas

nojai (no vietas), tad saka, ka mi-

rusi kāda ragana.
J. Tupesis, Nīca.

17437. Kad trīs dienas līst lie-

tus, tad saka, ka ragana mirusi.

K. Lielozols, Nīca.

17438. Kad lietus līst, tad saka:

„Nu atkal kāda ragana nomirusi."

K. Lielozols, Nīca.

17439. Kad lietus līst, tad saka,

ka Dievs velnam laiku uz renti at-

devis.

K. Lielozols, Nīca.

IV. Bernu augšana lietu.

17440. Bērniem jāiet lietū ar

pliku galvu, it īpaši pirmā pavasa-

ra lietū, tad viņi augs lieli.

K. Bika, Gaujiena.

17441. Kas pavasarī lietu lie-

dējas, tas aug lielāks.

K. Jansons, Plāņi.

17442. Mazi bērni kad lietu

stāvot, ātri lieli augot.

K. Lielozols, Nīca.

V. Matu augšana lietu.

17443. Pavasarī pirmā lietū jā-
iet ar kailu galvu laukā, lai mati

dabū salīt, tad aug lieli mati.

P. Š., Rauna.

17444. Kad līstot lietus, tad va-

jagot iziet ārā ar pliku galvu un

turēt, lai līst virsū, tad augšot lie-

li mati.

J. Streņģis, Nīca.

17445. Lietus laika jāiet ara ar

pliku galvu, lai aug labi mati.

L. Strute, Šķibe.

17446. Kad lietus līst, vajagot

staigāt ar pliku galvu, jo tad aug-

šot lieli mati.

K. Corbiks, Kroņa-Vircava.

17447. Ja lietus līst, tad jāiet

kailu galvu ārā, tad labi mati

augs.
A. Bulēne, Turaida.
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17448. Ja lietu staigā ar kailu

galvu, tad mati aug.
R. Svekre, Valka.

VI. Lietus ar sauli.

17449. Kad lietus līst un saule

spīd, tad būs jauks laiks.

A. Mūrniece, Cēsis.

17450. Ja reizā lietus līst un

saule spīd, ta neprecējušies cilvē-

ki mirst.

H. Skujiņš, Aumeisteri.

17451. Kad saulei spīdot, ir lie-

tus, tad bāriņa asaras līst. Tā auk-

le man maziņam sacīja.

J. Neikens, Ceļa biedrs, 1866. 3.

17452. Ka saulītē līstot, tad ba-

ra bērni debesīs raudot.

H. Skujiņš, Aumeisteri.

17453. Kad saulei spīdot, lietus

līst, tad bāra bērni debesīs rau-

dot.

H. Skujiņš, Smiltene.

VII. Lietus pareģošana

pēc kustoņiem un

dabas parādībām.

17454. Ja ir lietains laiks un ta-

nī dienā dzied gailis, tad laiks

mainīsies.
A. Aizsils, Zilupe.

17455. Ja lietainā laikā vistas

staigā pa lauku, lietus nepāries
tik drīzi.

A. Aizsils, Bērzaune.

17456. Ja, lietum uznākot, vistas

sabēg pajumē, lietus drīzi pāries.
A. Aizsils, Bērzaune.

17457. Ja, lietum līstot, gailim

aste nolaista uz leju, būs ilgstošs

lietus.
H. Vieglais, Vecpiebalga.

17458. Ja vasaru daudz lietus

— ziemu aitas sprāgst.

Atbalss k. 1894. P. Lodziņš,
Sērpils.

17459. Kad rītos nav rasas, kad

akmeņi svīst, kad putni brēkdami

mazgājas, kad bezdelīgas zemu li-

do, ūdenī spārnus mērcēdamas,
kad pūces brēc, zvirbuļi daudz

čakstina, dzilna kliedz, vai vardes

vakaros kurc, kur mušas sīvi kož,
tad gaidāms lietus.

Zemes Spēks, 1932. 25, 426.

17460. Kad lietus ilgi jau lijis, tad

ja no rīta ir skaidrs, pa nakti no-

stājies, tad tomēr līs, bet kad pa

dienu jeb priekš vakara piestāj
līt, tad jauks laiks gaidāms.

P. Zeltiņa, Ikšķile.

17461. Ja pēc lietus parādās ri-

baini mākoņi, tad lietus vairs ne-

līs, bet ja ir blāķaini, tad vēl līs.

P. Zeltiņa, Ikšķile.

17462. Kad vasaru laiks ļoti

spiedīgs, tad gaidāms lietus.

K. Kēze, Priekuļi.

17463. Lietus ir gaidāms, kad

bezdelīgas zemu laižas, jeb kad

dūmi un migla uz zemi iet.

A. Grigāns, Gārsene.

17464. Lietus ir gaidāms, kad

biezi dūmi nāk no skursteņa, kad

dūmi negrib iet laukā, kad sveces

deg sprakšķēdamas, kad sāls pa-

liek mitra.
S. Gūberts, 1688.

17465. Nekāds ūdens nav au-

giem tik derīgs kā lietus. Sevišķi
tas ir labs, ja ir salds un silts un

nāk ar pērkonu. Auksts un rūgts

lietus nāk ar krusu. Ir kaitīgs arī

lietus, kas līst saulei spīdot. No



1076 Lietus

tāda lietus rodas kukaiņi. Ja lietus

sāk līt ar austruma vēju, kas no-

tiek reti, tad tas līst visu dienu.

S. Gūberts, 1688.

17466. Kad lietus līst un kad

varavīksne parādās, tad gaidāmas
lielas lietus gāzes.

J. Ķikuts, Nīca.

17467. Ja divas dienas no vie-

tas līst lietus, tad trešajā dienā ir

jauks laiks.

M. Driņķe, Ranka.

17468. Ja pēc maza lietus sace-

ļas stiprs vējš, tad gaidāms slikts

laiks.

M. Greize, Dole.

17469. Ja grib zināt, vai lietus

būs vai ne, tad vajaga atgulties

augšpēdus uz noras un skatīties

kādā mazā mākonītī: ja mākonī-

tis izdilst — lietus nebūs, ja mā-

konītis pieaug — lietus būs.

A. Plaudis, Kosa.

17470. Ja pēc lietus dziesma la-

bi skan, tad lietus vairs nav sagai-
dāms.

H. Vieglais, Vecpiebalga.

17471. Kad lietus pārstāj un no

mežiem ceļas tāda migla kā dūmi,

tad saka: „Būs vēl lietus, avoti vēl

kūp."
H. Skujiņš, Aumeisteri.

17472. Kad lietus līst, tad no

kuras puses skaidrējas, tai pusē
būs vēlāk vējš.

K. Lielozols, Nīca.

17473. Mušas, odi un blusas uz

lietu kož stiprāki.
M. Sikle, Nīca.

17474. Ja lietus laikā redz mel-

nas vardes, tad lietus būs stip-
rāks.

N. Stepanovs, Nīca.

VIII. Lietus ilguma no-

teikšana.

17475. Ja lietum līstot peļķēs
sitas burbuļi, tad lietus vēl ilgi līs.

A. Korsaks, Ezere. E. Kam-

pare, Skrunda.

17476. Ja lietus pilieni sit lietus

burbuļus, tad vēl ilgi līs.

M. Vilciņa, Pope.

17477. Ja ūdens peļķēs, lietum

līstot, metas burbuļi, tad būs gari
lieti.

Z. Lāce, Veclaicene.

17478. Ja lietus līst un peļķē

peld burbuļi, tad lietus tik drīz

nenostāsies.

K. Rasa, Stiene» K. Corbiks,

Kroņa-Vircava.

17479. Ja lietum bez pērkoņa
līstot, burbuļi paliek ilgi uz ūdens,

tad lietus līs ilgi.
J. A. Jansons, Rīga.

17480. Juo leits leistut syt bur-

buļs, tod vēl leis.

A. Borozinska, Barkava.

17481. Ja lietus līst un burbuļi
stāv virs ūdens, tad lietus vēl ilgi
līšot.

T. Dzintarkalns, Talsi.

17482. Kad lietum līstot uz

ūdens met burbuļus, tad līst ga-

rais lietus.

Z. Prauliņš, Aumeisteri. P.

Š., Rīga. P. Š. jun., Mārsnēni.

17483. Ja lietum līstot uz

ūdens ceļas burbulīši, tad vēl lietus

līs.
Atbalss k. 1894. P. Lodziņš,

Sērpils.
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17484. Ja lietum līstot redzami

tumši mākoņi, tad lietus ilgi nelīs,

bet ja visapkārt balti, tad ir ga-

rais lietus.
P. Š. jun., Rauna.

17485. Ja lietus līst un uz ūdeni

burbuļi metas, tad lietus tik drīzi

nestāsies.

M. Kalniņa, Vandzene.

17486. Ja lietam līstot, burbuļi
metas, tad teic ka ilgi līšot.

M. Leimane, Lubāna.

17487. Kad lietus līst ar burbu-

ļiem, tad līs vēl ilgi.
E. Balode, Nogale.

17488. Ja lietum līstot, ūdens

peļķēs uzceļas burbuļi un pastāv

kādu laiku, tad lietus līs ilgi.
A. Ozoliņa, Lubāna.

17489. Ja lietum līstot peļķēs

burbuļi uzsitas, tad lietus drīzi

pāries.
S. Ozoliņa, Lejasciems, Tirza

un Sfcāmeriene.

17490. Ja lietus līstot sit peļķēs

burbuļus, tad ātri pāries.

V. Greble, Kalnamuiža, Valkas apr.

17491. Ja lietus uz jumta sit

burbuļus, tad tas drīz pāries.

E. Ozole, Rīga. A. Veikere, Rīga.

17492. Ja no jumta notecējis
lietus ūdens puto, tad lietus drīz

pāries.
A. Veikere, Rīga.

17493. Ja garajos lietos vējš

griežas pa saulei, tad var gaidīt āt-

ras beigas, ja pret sauli, tad līs vēl

ilgi.
V. Ozoliņa, Laubere.

VIII. Lietus sapnī.

17494. Lietus radās sapnī uz

nelaimi.

P. S., Rīga.

17495. Lietus līšana sapnī ir uz

sergam.
M. Arons, Bērzaune.

17496. Ja pa sapņiem ir lietu,

tad būs asaras.

M. Zaube, Rīga.

LIETUSSARGS.

17497. Ja sapnī lietussargu at-

rod, tad iepazīsies ar kādu kungu.
M. Zaube, Rīga.

LIETUS ZĪLĒŠANA.

17498. Ņem mazu eglīti un no-

mizo. Šo nomizoto eglīti novieto

kaut kur pie mājas un vēro, kad

eglītei zari ceļas uz augšu, tad

būs sauss laiks, bet ja zariņi no-

liecas uz leju, tad būs lietus.

K. Meiers, Lubāna.

LIETUVĒNA KRUSTS.

17499. Lietuvēna krustus vēl

tagad var redzēt uz durvīm, sliek-

šņiem, logiem, silēm un citām ēku

vietām. Pat uz zirgu un lopu na-

giem un uz cilvēku nagiem tiek

zīmēti šie glābēju krusti.

F. Brīvzemnieks, 1881. IV, 154.

17500. Tads esot bijis lietuvēna

krusts

H. Skujiņš, Smiltene.

17501. Uz kūts durvīm vilka lie-

tuvēnu krustus, citādi lietuvēns pa
nakti mocot zirgus.

A. Lakševice, Talsi.

17502. Ja lietuvēns jaj govis,
tad jāuzgriež uz kūts durvīm lie-
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tuvēna krusts un lopiem uz mugu-

ras jāuzsien izkapts vai linu suka.

A. L.-Puškaitis.

17503. Ja uz lielceļa uzvelkot

lītūņa kristu (lietuvēna krustu),
tad žīds nevarot tam krustam pāri
tikt, kamēr rakstītājs nenodzēšot.

A. Armasns, Ludzas Zaļmuiža.

17504. Ragainām govīm visla-

bāk vilkt ar naža galu lietoņa jeb
lietuvēna krustu uz ragiem. Jāuz-

velk tik ar reizi, jo kad uz puses

nazi paceļot, tad esot velti, tad

lietons tāpat jājot.

Blaubergs, Sērpils.

LIETUVĒNS.

17505. Ļaunas sievietes, raga-

nas jeb nogalinātu bērnu dvēse-

les dažreiz ierodas naktī jeb die-

nas vidū kādā mājā un sāk jāt jeb

žņaugt kādu gulošu cilvēku jeb
arī kādu kustoni. No tādas jāšanas
cilvēks jeb lops nogurst, zaudē

spēku un pārklājas ar sviedriem.

Cilvēks gulēdams it kā nomodā

redz, ka pie viņa pienāk mazs cil-

vēciņš, lietuvēns, kas uzgulstas uz

gulētāja ar tādu svaru, ka tas

vairs nevar kustināt nevienu lo-

cekli un tikai ar mokām vairs el-

po. Gulētāju labi pamocījis, lietu-

vēns atkal aiziet. Bet kas lietu

prot, tas var arī lietuvēnu noķert,

jo lietuvēns var izlīst atkal tikai

pa to pašu caurumu, pa kuru tas

ielīdis. To caurumu nu vajaga
aizbāzt ar tādu sērmūkšļa koka

gabalu, kas nogriezts ar kreiso

roku, jeb arī atrocenis ar labo, un

atnests mājā ar tievgali pa priek-
šu. To vajaga izdarīt nakti, kad

lietuvēns jau iesācis jāt. Neatraz-

dams vairs izejas, lietuvēns bieži

pārvēršas par skaistu jaunavu un

paliek tai mājā, kamēr caurums

ir aiztaisīts. Bet kā tik attaisa cau-

rumu, tā arī skaistule tūliņ aizbēg.

Cīņā pret lietuvēniem, svarīgākā
loma pieder tā sauktajiem lietuvē-

nu krustiem, kas ir vienkārši

un divkārši (441)- Krusti jāuzzīmē

ar vienu vilcienu. Tādus krustus

bieži redz uz durvīm, sliekšņiem,

logiem, silēm un citām lietām. Zī-

mē tos arī uz govu un zirgu na-

giem, un pat cilvēki, kas cieš no

lietuvēna, zīmē tos uz saviem na-

giem. Šos krustus lieto arī rozes

un nakts pamāšu dziedēšanai.

F. Brīvzemnieks, 1881. IV,

153. un 154.

17506. Lietuvēns moca aizmi-

gušus cilvēkus. Lietuvēns ir no-

žņaugtu bērnu, pakārušos, slīkoņu

vai nosisto dvēsele, kurai jāmal-
dās pa šo pasauli tik ilgi, cik ilgi
tai bij nospriests dzīvot. Ja nu ga-

dās tai vietā gulēt jeb ap pusnakti

garām iet, kur tāds cilvēks izlai-

dis savu garu, tad gars uzbrūk gu-

lētājam vai gājējam dažādu kus-

toņu jeb cilvēka veidā un gulētā-
ju moca kā lietuvēns. Tas pats arī

notiek pašā dienas vidū. Bet die-

nas laikā tas cilvēku visvairāk

maldina, citādi reti uzbrūk. Kad

pienāk tādas dvēseles mirstamā

stunda, tad saceļas bargs pērkoņa

negaiss un caur zibeņa spērienu
aizvada nabaga maldošo dvēseli

uz citu pasauli. [Sal. smuts.]
A. Zeibe.

17507. Lietuvēns esot nomiruša,

nekristīta bērna gars. Lietuvēns

mokot kā lopus, tā cilvēkus, it

īpaši to varot redzēt pie govīm.

Govīm tas kāpjot mugurā un no-

jājot slapjas. Cilvēkiem tas pa

naktīm gulstoties virsū un nospie-
žot tos tīri slapjus. Lietuvēns savu
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mocīšanas darbu strādājot dienā

un naktī. Cilvēkam, kad to lietu-

vēns mokot, vajagot pamostoties
sākt kustināt kreisās kājas mazo

pirkstiņu, tad tūliņ lietuvēns no-

veļoties nost. Pie govīm un citiem

lopiem turpretim jāuzvelkot trīs

lietuvēna krusti uz durvīm un arī

kūts iekšpusē lopu apkārtnē. Tad

lietuvēns tūliņ atstājoties.
J. Priede, Rīga.

17508. Lietuvēns ir kāda noga-

lināta bērna dvēsele. Viņš rādās

virs zemes tik ilgi, cik ilgi tam bū-

tu jādzīvo. Bet ja viņa kaulus ap-

glabā kārtīgi kapsētā, tad viņš

vairs šai saulē nerādās.

P. Š., Rauna.

17509. Ja kāds bērns, vai liels

cilvēks nolietāts (noslepkavots),
tad tam jāmaldās kā lietuvēnam

tik ilgi apkārt, līdz viņa īstā mir-

stamā stunda pienāk.
H. Šiliņa, Dobele.

17510. Lietuvēns esot neliels

gars, kas uzmācoties cilvēkiem un

lopiem. Cilvēks, kam lietuvēns uz-

brucis, jūtot stipru nelabumu, svīs-

tot un nevarot kustēties. Ja salie-

kot kājas krusteniski, vai arī kus-

tinot kreisās kājas īkšķi, tad lie-

tuvēns aizbēgot.
A. Vaskis, Tukums.

17511. Lietuvēns esot mazs.

melns zvēriņš un naktī to varot kū-

tī redzēt dabūt. Nosist to varot

vienīgi tad, ja saķerot lopam aiz

kreisās auss, kamēr tas vēl esot

lopam uz muguras, tad lietuvēns

vairs netiekot nost. Lietuvēnu va-

rot aizdzīt, ja ņemot pīlādža run-

gu, vislabāk Jāņu vakarā grieztu,
tad velkot to ačgārniski mājā un

iespraužot kūts griestos. Varot arī

lopu notraipīt ar franču eļļu, sā-

kot traipīt no astes.

A. Vaskis, Tukums.

17512. Man pīsacjēja pierkt
jaunu izboņeņi [>K6aHMHKT>, mālu

krūzīti] bez torgavuošonos, a juo,
kū nokti uz sjevi sagvušu, īsādy-
nuot tymuo izboņeņā un aizbuozt.

Cyti sacjēja, kabes aukleņi un du-

rovu kļamkas atgrīstum. Cyti
ruodjēja runuodami: „Puorstuos

jei tjevi kad tu prasjeisi
uz brūkostjas." Utry ruodjēja, kab

eilynu durovuos īdurtum. A cyti
runova, kab pidurovu nakti uz

slīkšņa paliktu krystiski slūtu ar

ciervi.

J. Macilewicz, Pawujciejszona,
Viļņa, 1850, 185.

17513. Burvju un raganu gari
nākuši par lietuvēniem un mocī-

juši lopus un dažreiz arī cilvēkus.

Etn. 1924. IV, 84. J. Siķēns,
Vecumnieki.

17514. Lietuvēns nemocot tos

lopus vai cilvēkus, kas dzimuši

dienas laikā.

Etn. 1894. IV, 84. J. Siķēns,
VecumniekL

17515. To zirgu lietuvēns jaj,

tāpēc viņš tā bubina.

Langius.

17516. Kad teļi un kumeļi kūtī

nosvīduši, tad velns vai lietuvēns

tiem esot kāpis mugurā un nojā-

dījis.
K. Šilings, 1832. g., Tirza.

17517. Trešdienas rītā priekš
saules lēkšanas griež vienu lazdas

spieķi uz četri griezieniem. Pie

pirmā grieziena saka: ~Miķēli!"

pie otra: „Gabriēli!" pie trešā:

„Rāpaēli!" pie, ceturtā: „Uriēli!"

Pēc tam noslauka lietuvēna mocī-
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to lopu ar vecu kreklu, liek to

kreklu uz staļļa durvju sliekšņa
un sit ar nogriezto spieķi, tad trā-

pi vainīgo raganu, un ja grib, var

to pavisam nosist.

F. Brīvzemnieks, 1881. IV,
154. A. Baumanis, Rūjiena.

17518. Ko lietuvēns žņaudz, tam

jātura pie sevis sērmūkšļa nūja.
Kad lopam ir lietuvēns vai vīveles,

tad šo vajaga pērt ar sērmūkšļa

nūju.

F. Brīvzemnieks, 1881. IV, 198.

17519. Ja kāds pareizi zinot, kā

gars lietuvēns esot, tad šā to va-

rot aizdzīt. Jāuzrakstot nomirušā

burvja vai raganas vārds vai nu

uz papīra vai drēbes, tad jāņemot
sērmaukšas miets, jāizdurot kūts

vidū mēslos caurums; tanī jāie-
sviežot uzrakstītais vārds, pēc tam

miets jāuzdurot atkal virsū un

kūts jāizkvēpinot ar nātrām. Ja

nu tā paglabātais vārds esot tā pa-

ša lietuvēna, kas agrāk lopus mo-

cījis, tad nākošā pusnaktī kūtī esot

dzirdama vaidēšana un stenēšana,

kas nākot no mieta apakšas. Lopi
nu paliekot neaizkārti.

Etn. IV, 84. J. Siķēns, Vecumnieki.

17520. Kā līdzekli pret lietuvēnu

lieto trīs lietuvēna krustus: vai nu

ar pieciem, vai deviņiem stūriem,

kurus uzvelk uz kūts durvīm. Ja

lietuvēns gudrs, tad piecstūru
krusti to nespējot atbaidīt, bet gan

deviņstūru. Lietuvēnu aizdzenot

arī ar kabatas nazi, ja to uzsienot

lopam uz muguras, attaisītu vaļā

un ar zobiem uz augšu. Ja lietu-

vēns mocot cilvēku, tad nazis jā-
ieliekot pagalvī.

Etn. 1894. IV, 84. J. Siķēns,
Vecumnieki.

17521. Ja kādu ir iesācis lietu-

vēns jāt, tad vakarā tam jāuzsien

izkapts virsū ar zobiem uz augšu.
Tad lietuvēns uz tās sagriezīsies
un rītā būs redzamas viņa asinis.

Bet lietuvēns var izkapti apgriezt
otrādi un tad slimnieks var sa-

griezties un mirt.

F. Brīvzemnieks, 1881. VI, 198.

17522. Cilvēku, ko lietuvēns jāj,
iemāna maisā un tad padauza riņ-

ķus, kaulus un citas vecas lietas,

stāstīdami, ka tās esot lietuvēna

dāvanas. Beidzot uzlej tam maisā

aukstu ūdeni. Tad veselu gadu
esot brīvs no lietuvēna.

F. Brīvzemnieks, 1881. VI, 198.

17523. Kad lietuvēns jāj, tad

vajaga aizsargāties ar sērmūkšļa

kūju. Ja lopu jāj lietuvēns, tad tas

jāper ar sērmūkšļa rīksti.

F. Brīvzemnieks, 1881. VI, 198.

17524. Ja moka lietuvēns, tad

ar mēli jāpārmet krusts, vai atkal

jāpakustina labās kājas lielais

pirksts, tad lietuvēns vairs nemo-

cīs.

M. Macpane, Alsunga.

17525. Kad kādu cilvēku lietu-

vēns mokot, tad par to esot ar mē-

li krusts jāmet.
J. Banazis, Nīca.

17526. Ja lietuvēns jāj zirgu,
tad stallī uz zirga vajaga pakārt

žagatu ar asti uz zemi un tik ze-

mu, ka zirgs, asti svaidot, var ža-

gatu aizkārt.

F. Brīvzemnieks, 1881. VI, 198.

17527. Kad kādreiz tā ātri — ne-

manot, tā sakot, acu priekšā kas

nozūdot, tad to paņemot lietuvēni

savām vajadzībām.
F. Kleinhofs, Naudīte. JKr.

IV, 58 (53).
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17528. Ja kāda māte savu bēr-

nu aprakusi ne kapsētā, tad tai

pārgadus jāiet uz kapsētu un

pusnaktīs jāsviež trīs saujas smil-

šu kapu baznīcas durvīs, tad viņu
lietuvēns nemocīšot.

A. Dragone, Palsmane.

17529. Lai aizsargātos no lietu-

vēna, tad piektdienas vakarā vajag

zem sliekšņa palikt pīlādžu zaru.

J. Pamplis, Garoza.

17530. Ja lietuvēns lopus moca.

tos vajaga pērt ar pīlādža nūju,
tad lietuvēns atstāsies.

T. Rigerte, Brunava, 1928.

17531. Ja lops paliek slapjš un

ir norasojis kā ar sarmu, tad viņu

jāj lietuvēns. Tad ir jāpaņem sēr-

mūkļa kūza, kurai galā krusts uz-

griezts, un ar to atžubeniski jāsit

trīs reiz lopam par sāniem.

J. Rubenis, Ērgļi.

17532. Lai no lietuvēna tiktu

vaļā, tad uzgrieza cilvēkam uz na-

giem un lopiem uz muguras trīs

lietuvēna krustus. Ja tādu krustu

uzgriežot uz kūts durvīm vai sten-

deres, tad lietuvēns neejot iekšā. —

Reiz vienam saimniekam, zirgi

slapji vien nostāvējuši. Viņš aiz-

gājis pie kāda burvja pēc padoma.

Tas mācījis, lai ejot ap pusnakti

un apskalot zirgus ar sveci. Saim-

nieks tā arī darījis un redzējis divi

zirņus pa zirga muguras virsu vā-

ļājamies. Licis uguni klāt. Te

saimniece sākusi brēkt: „Manas

acis, manas acis!." un palikusi ak-

la. Zirgi arī no tās reizes vairs

nav svīduši.

Etn. 1894. IV, Jaunpils.

17533. Ja kādu pa naktīm mo-

ca lietuvēns, tad vajaga saplūkt li-

nos idras, sakaltēt to sēklas uz

pannas un pārliekties par to dū-

miem, tad lietuvēns aizbēg.

P. Zeltiņa, Ikšķile.

17534. Vienam saimniekam lie-

tuvēns pa naktīm mocījis zirgus.
No rītiem saimnieks atradis zir-

gus vienās sprogās gluži slapjus.
Saimnieks visādi izmēģinājies, bet

nekas nepalīdzējis — lietuvēns pa
naktīm zirgus nodīdījis gluži slap-
jus. Bet tad nejauši kāds vecs cil-

vēks izmācījis saimnieku, kā lai

dara. Saimnieks piesitis pie siles

gala zirga pakavu un no tās die-

nas zirgiem bijis miers. Lietuvēna

vairs zirgu kūtī nemanījuši.

H. Skujiņš, Aumeisteri-

17535. Ja zirgu jāj lietuvēns (lī-

tūņs), tad apkar viņam ap kaklu

zvaniņu: lietuvēns neieredz zvana

skaņu un bēg projām.

A. Sprūdžs, Varaklaņi.

17536. Lietuvēns jāj uz cilvē-

kiem un lopiem. Lopi tad spārdās
ar kājām un pārklājas ar svied-

riem, tādēļ viņiem uz ragiem va-

jaga uzzīmēt krustu ar svētītu

krītu, tad lietuvēns atstājas. Ja

viņš māc cilvēku, tad vajaga tikai

«pakustināt ar labās rokas mazo

pirkstiņu un viņš nokritīs zemē kā

maiss. Dažreiz lietuvēns atlaižas

vairāk tūkstoš jūdžu. Viņš ir tāds

pats cilvēks kā mēs, tikai citas ti-

cības.

St. Ulanovska, Lotvsze In-

flant Polskich, 1801, Krakow.

17537. Kad lietuvēns moka, tad

jāpakustina kreisās kājas mazais

pirkstiņš.
P. Š., Rauna. K. Jansons,

Plāņi. J. Jaunsudrabiņš, Ne-

reta.
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17538. Kad lietuvēns cilvēku

mokot, tad jākustina kreisās kā-

jas mazais pirkstiņš, tūdaļ atstā-

šoties.

J. Bitaka, Litene

17539. Ja lietuvēns mokot, tad

vajagot kustināt mazo pirkstiņu,
tad tas aizejot.

H. Lindberga, Veselauska.

17540. Ja uzbrūk lietuvēns, tad

vajag kustināt kreisās kājas lielo

pirkstu.
J. Pamplis, Garoza.

17541. Ja nakti lietuvēns moca,

tad vajaga kustināt kreisās kājas
lielo pirkstu.

J. Pamplis, Garoza.

17542. Kad naktī kādreiz guļot
uzkrīt lietuvēns un spiež cilvēku,

lad vajaga noskaitīt kādu lūgšanu
un pakustināt kreisās kājas mazo

pirkstiņu.
M. Freiberga, Talsi.

17543. Lai aizdzītu lietuvēnu,

tad vajag rādīt spieģeli.

H. Lindberga, Jaunrauna.

17544. Lai glābtos no lietuvē-

niem, tad piektdienas vakarā va,-

jag zem sliekšņa palikt pīlādžu
zaru.

J. Pamplis, Garoza.

17545. Pret lopu lietuvēnu jāno-

griež, kur treju kungu robežas sa-

iet, sērmaukslis un tanī jāiegriež

piecstūrainais raganu krusts.

K. Jansons, Plāņi.

17546. Lai lietuvēns nemocītu

lopus, lopiem uz muguras jāuz-
sien biksas.

J. A. Jansons, Piņķi.

17547. Kad mājas lopus lietu-

vēns (lietonis) jādelē, tad tādam

lopiņam jāuzsien uz muguras no-

šauta vārna un lietuvēns atkāp-
sies.

O. Treimane, Jaunrumba.

17548. Lietuvēns pa naktīm dī-

dot zirgus, un tie rītā esot slapji
nomocīti. Tas esot kāds nelabs

gars. Vajagot pie staļļu durim pie-
sist pūci vai vanagu, tad lietuvēnc

tur vais nenākot, jo tas no pūcēm

un vanagiem bīstoties.

K. Skujiņš, Smiltene.

17549. Kad lietuvēns lopus mo-

ca, tad tam lopam vajag iegriezt

labajā ausī, tad lietuvēns vairs ne-

nāks.

R. Bērziņš, Džūkste.

17550. Ja lietuvēns moca, tad

jāpaņem ar kreiso roku kāda ču-

biņa un jāieliek kaut kādā zaru

caurumā. Otrā dienā, caur čubiņu
skatoties, var redzēt, vai lietuvēns

vīrietis vai sieviete.

A. L.-Puškaitis.

17551. Lietuvēnu var aizraidīt

ar lietuvēna krustu.

R. Bērziņš, Džūkste.

17552. Kādu mājas cilvēku ie-

māna maisā, stāstot, ka lietuvēns

tam dos kādas dāvanas. Kā nu

tas ielien maisā, tā tam sāk liet

ūdeni virsū. Kad tas sāk kliegt,
tad uzver uz aukliņas riņķus, kau-

lus un citas lietas, sāk tos purināt

un stāsta, ka tās ir lietuvēna dā-

vanas par to, ka tas līdis maisā.

Tā varot aizbaidīt lietuvēnu uz ve-

selu gadu. [Sal. metenis.]

F. Brīvzemnieks, 1881. IV, 198.



LIJA.

17553. Ja lijas spiedz, tad bus

lietus.
A. Salmans, Balvi.

17554. Ja klijas kliedz — lietus

būs.

E. Laime, Tirza.

LIKTENIS.

17555. Nemācīti ļautiņi tic un ir

pārliecināti, ka Dievs jeb Laima

noliekot katram cilvēkam to laiku,

kad tam jāmirst, un ka ikviens

cilvēks arī nomirstot noliktā nāvē.

Balss, 1878, 22.

17556. Katram cilvēkam jau
dzimstot ir nolemts liktenis, kā

tam būs jādzīvo un kā jāmirst.
V. Pilipjonoks, Asūne.

LINĀJS.

17557. Ja lināja iet mīzt, tad

aug pārdegoji lini.

E. Laime, Tirza.

LINDRAKI.

17558. Ja meitene dabūj pa

sapņiem jaunus lindrakus, tad vi-

ņa dabūs pērienu. [Sal. kamzoļi,

bikses.]
A. Bīlenšteina rokraksts.

LINI.

I. Dažādi ticējumi.

17559. Kad peles linu gubas sa-

kodušas, tad dārgi lini esot gai-

dāmi.
A. Gulbe, Burtnieki.

17560. Ja peles linus cērt — bus

dārgi lini.
E. Laime, Tirza.

17561. Nevajaga linu tīruma

mīzt, tad bērni mīžot gultā.
V. Priedīte, Mālpils.

11. Zemes aršana un ecē-

šana.

17562. Arkla jūdzu kumeliņu
Ar rociņu glaudīdams,
Lai aug man smuidri

lini,
Lai šķiedriņa mirdzēt

mirdz.

LD 282774.

17563. Liniem zemi noecēju
Ar jaunam meitiņām,
Kāpostiņus apstatīju
Ar vecam sieviņām.

LD 28360.

111. Linu sejas vieta.

17564. Ja grib zināt, kur lini

tanī gadā sējami, vai kalnā vai le-

jā, tad saimniekam priekš sēšanas

jāizvāra vistu olas un, pirmo olu

nolobot, jāapskatās, kur ir bedrī-

te, olas galā vai sānos.

K. Corbiks, Pampāļi.

IV. Linu sējas laiks.

17565. Linu sējamo laiku zīlē

šā: Nogriež sērmūkšļa zariņu, pār-

šķēlē to šķedēniski pušu un iemet

vienu pusi ūdenī. Ja mizas puse

stāv virs ūdens, tad vēl nav sējas
laiks, bet ja stāv otra puse, tad ir.

K. Jansons, Skulte.

17566. Lai uzzinātu, kad sēt li-

nus, lai tur neaugtu nezāles, tad

vajaga mest ūdenī sērmūkšļa ko-

ciņus: ja tie grimst, tad vēl nevar

sēt, ja negrimst, tad var.

G. Pols, Vecgulbene.

17567. Sērmaukša kociņš jāmet
ūdenī, ja tas grimst, tad jāsēj lini,

jo tad lini aug gari; ja negrimst,
tad nevajaga sēt.

M. Klause, Jaunpiebalga.
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17568. Lini jāsēj tādā dienā,

kad zaļš elkšņa koks grimst ūde-

nī; ja peld pa virsu, tad linu ne-

var sēt.

A. Sausa, Tirza.

17569. Lini jāsēj kadiķu ziedu

laikā, tad tie labi izdodas.

B. Daņilovs, Kacēni.

17570. Lini jāsēj paegļu ziedu

~kūpēšanas" laikā, jo tas ir viņu
īstais laiks, lai tie labi varētu pa-

doties.

A. Gailis, no 68 g. v. K. Zvirg-
zdiņas, Trikāta.

17571. Lini jāsēj ievas ziedu

laikā, tad labi izdodas.

X Meiers, Lubāna.

17572. Linus sēj, kad ābeles

zied, pilnā un dilstošā gaismā, ka-

mēr mēness vēl ir spožs. Jaunā

mēnesī sēti lini dod daudz sēklu:

vecā mēnesī sētiem ir atkal labāka

šķiedra.
S. Gūberts, 1688.

17573. Lini jāsēj tad, kad kadi-

ķi kūp un pie debesīm ir šķiedrai-
ni mākoņi.

I. Jansons, Ile.

17574. Lini jāsēj kadiķu ziedu

laikā, tad tie labi izdodas.
A. L.-Puškaitis.

17575. Bandenieka linu druva

Zied melnam galviņām;
Kam gulēja pie meitām

Linu sējas laiciņa.

[Sal. velde.]
LD 28306.

17576. Lini jāsēj mierīga laika,

tad aug vienādi un biezi.

A. Kurzemniece, Taurkalns.

17577. Lini jāsēj miglainā rītā,

tad viņi tīri aug.
P. Zeltiņa, Jaunpils.

17578. Ja linus sējot apmācies
laiks, tad būšot gari lini.

K. Corbiks, Kroņa-Vircava.

17579. Lini jāsēj, kad laiks ap-

mācies, tad viņi labi aug un ir tīri

no nezālēm.

P. Zeltiņa, Jaunpils.

17580. Linus sējot, vēro gaisu.
Runā par birkavu un mārciņu
gaisu.

K. Oļļe, Mazsalaca.

17581. Lini jāsēj, kad debess

strīpaina, tad izaug gari lini.

Z. Lace, Veclaicene.

17582. Kad šķiedraina gaisa sēj
linus, tad tie izaug gari.

V. Johansone, Liepa.

17583. Lini jāsēj, kad mākoņi

šķiedraini.
E. Skarnele, Kalncempji.

17584. Lai lini augtu stiprām
un garām šķiedrām, tad vajaga
sēt, kad mākoņi šķiedraini.

G. Pols, Dole.

17585. Lyni juosēj, kad debesīs

garoni muokuli, kai lynu šķīznas.
T. Beča, Preiji.

17586. Lini jāsēj, kad gar de-

bess malu ir mākoņu švītras un

debess augšā ir gaiši mākoņi.
M. Navenickis, Zasa.

17587. Lini jāsēj, kad šķiedrains

gaiss, tad lini šķiedraini.
J. Jurjāns, Jaungulbene.

17588. Kad debesis ir svītrainas

(kad ir „linu gaiss", Raunā), tad

jāsēj lini, lai viņi aug šķiedraini.

P. š., Rauna. J. Rubenis, Ērgļi.
Z. Lancmanis, Lejasciems.
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17589. Kad linus sēj, tad gai-
sam jābūt Svītraini mākoņainam.
Ja linus sēj tādā laikā, kad gaiss

pliks, bez mākoņiem, tad arī tī-

rums būs pliks, lini lāgā neaugs.

P. Atspulgs, Rauna.

17590. Linus vajaga sēt vai nu

priekš saules lēkta, vai arī pēc
saules rieta, tad viņi nekritīs

veldē.

A. Korsaks, Ezere.

17591. Lini jāsēj kalendāra sva-

ru dienā, lai viņi būtu svarīgi, sē-

jot gaiss jāizmeklē šķiedrains, lai

būtu laba šķiedra.
K. Jansons, Plāņi.

17592. Kad linus sēj, tad gai-
sam jābūt svītraini mākoņainam.
Ja tos sēj tādā laikā, kad gaiss

pliks, bez mākoņiem, tad arī tī-

rums būs tukšs.

Latvis, 1929. VII, 26.

17593. Lini jāsēj tad, kad mā-

koņi ir garās strīpās, jo tad aug

gari lini.

S. Dzilna, Lubāna.

17594. Lini jāsēj tad, kad mā-

koņi pie debesīm ir šķiedraini,
tad lini būs labām šķiedrām.

A. Zvejniece. Piebalga.

17595. Lini jāsējot, kad debe-

sis noklātas baltiem, šauriem, ga-

riem mākoņiem, tad tie labi izdo-

doties.

M. Priedīte, Meirāni.

17596. Lini jāsēj tad, kad gaisā

mākoņi iet garās strīpās, jo tad

aug gari lini.

L Kažoka, Lubāna.

17597. Lini jāsēj tad, kad mā-

koņi švītraini, tad laba šķiedra.
E. Sneiders, Alūksne.

17598. Lini jāsēj, kad šķiedrai-
ni mākoņi, tad aug šķiedraini lini.

E. Laime, Tirza.

17599. Lini jāsēj, kad debesīs

ir garām strīpām balti mākoņi, tad

labi padodas lini.

M. Priedīte, Meirani.

17600. Lini jāsēj tad, kad mā-

koņi šķiežnaini, tad būs daudz la-

bas šķieznas.
A. Aizsils, Vietalva.

17601. Lini un griķi jāsēj mig-
lainās dienās, tad viņi ir ļoti ra-

žīgi.
V. Krieviņš, Daugmale.

17602. Lai lini augtu gari, tad

tie jāsēj tādā dienā, kad pie de-

besīm ir svītraini mākoņi.
A. Dragone, Palsmane.

17603. Lini jāsēj veca mēnesī,

tad tie aug vienādi.

P. Zeltiņa, Ikšķile.

17604. Lini jāsējot vecā mēne-

sī, jo tad augot tievāks kauls un

biezāka šķiedra.
J. Putniņš, Bērzpils.

17605. Lini juosēj vacā mēne-

sī, lai byutu meiksti spaļi un škīz-

na bīzuoka.

B. Spūlis, Vārkava.

17606. Lini jasej veca mēneša

galā, tad būs šķieznoti.
M. Navenickis, Zasa.

17607. Lini jāsēj veca mēnesī,
tad būs laba šķiedra.

M. Brīdaka, Jaunroze.

17608. Veca mēnesī vajaga li-

nus sēt, jo tad neaug nezāles.

E. Laķis, Ozoli.
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17609. Ja jaunā mēnesī sēj li-

nus, tad labi aug, ar lielām bau-

zēm.

J. Ikreviča, Virbi.

17610. Lini pavasarī jāsēj tanī

datumā, kurā rudenī pirmo reizi

sniegs snieg.
V. Loze, Drusti.

17611. Lini jāsēj tai nedēļas
dienā, kurā rudeni pirmo reizi

sniegs snidzis.

K. Lielozols, Nīca.

17612. Lini jāsēj vasaru pretim
tādā dienā, kad ziemu ir atkala;
tad lini aug gari.

A. Dragone, Palsmane.

17613. Tam nedēļas diena lini

jāsēj, kad rudenī sāk zeme salt.

K. Jansons, Plāņi.

17614. Lini jāsēj tai nedēļas
dienā, kurā rudeni bija pirmā at-

kala (pliksala).
M. Navenickis, Zasa.

17615. Ja grib, lai labi lini iz-

aug, tad jāsēj tādā dienā, kad ru-

dens atkala līst.

A. Broža, Naukšēni.

17616. Lini jāsēj tanīs dienas,

kad ziemā atkals lijis.
K. Oļļe, Mazsalaca.

17617. Linus vajaga sēt aukstā

laikā, kad rokas salst, tad tie labi

izdodas.
A. Sietiņš, Taurene.

17618. Lini jāsēj tādā dienā,

kādā dienā pie kokiem ir pirmās
atkalas.

G. Stankeviča, Dzelzava.

17619. Lini jāsēj vēja, tad tie

nav zāļaini.
A. Aizpurve, Lubāna.

17620. Lini jāsēj agri no rīta

mēnešgaismā priekš saules lēkta,

tad labi padodoties.
Z. Grlnberga, Sigulda.

17621. Lini jāsēj spoža, saulai-

nā dienā, tad balti krekli esot.

M. Priedīte, Meirani.

17622. Lini jāsēj gaišā saulainā

dienā, tad viņi aug balti un bez

zālēm.

A. Ozoliņa, Lubāna.

17623. Lini jāsēj svaru diena,

lai tie svarīgi izaugtu.
J. E., 1889, Valmieras apkārtne:

17624. Lini jasej svaru dienas,

tad izaugs svarīgi lini.

J. Apsalons, Sērpils.

17625. Kas grib smagus linus,

tam jāsēj svaru dienā.
K. CoTbiks, Tetele.

17626. Linus vajaga sēt Urbāna

dienā, tad ātri dīgst un aug.

K. Corbiks, Tetele.

17627. Lini jasej astotās sējas

nedēļas piektdienā.
M. Navenickis, Zasa.

17628. Lini jāsēj devītā sejas

nedēļā, tad gari lini augot.

H. Skujiņš, Smiltene.

17629. Kad rītos linu mārkas

zied dzeltāniem ziediem, tad visu-

labākais linu sējas laiks. Tas no-

tiek visvairāk starp 9. un 8. sējas

nedēļu.
O. Treimane, Jaunrumba.

17630. Kad grib vairāk gadu li-

nus vienā tīrumā sēt, tad katru

gadu jāsēj vienu dienu uz priek-
šu: vienu gadu pirmdienā, otru

otrdienā v. t. t. [Sal. labība.]
J. Rubenis, Ērgļi.
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17631. Sestdienā nevarot sēt li-

nus, tad kukaiņi noēdot mazos as-

niņus.
Z. Grīnberga, Sigulda.

17632. Sestdienā nedrīkst sēt

linus, jo tad kukaiņi noēd mazos

asniņus.
M. Breikša, Līgatne.

17633. Sestdien nedrīkst linus

sēt, tad paliek tukšs tīrums.

A. Sausā, Tirza.

17634. Linus nedrīkst sēt vēža

dienā, tad tie izaug tik mazi kā

vēži. Ja, turpretim, sēj svaru die-

nā, tad izaug labi un smagi.
A. Leimane, Mārsnēni.

17635. Linus nedrīkst sēt tanīs

nedēļas dienās, kurās tai gadā ie-

krīt Gertrūdes, Māras un Jāņa
dienas. Šīs dienas ir zāļu dienas,

un viņās sētie lini būs zāļaini.

K. Oļļe, Mazsalaca.

17636. Linus nevar sēt ziemeļu

vējā, tad tie aug pārdagaini (vidū

vietvietām sakaltuši).
J. Jurjāns, Jaungulbene.

17637. Linus nevar sēt, rīta vai

ziemeļa vējam pūšot, tad tie ne-

aug labi.
V. Amoliņa, no K. Janso-

nes, Olaine.

V. Dažādi ticējumi sē-

ja s laika.

17638. Kad sāk linus sēt, tad

vispirms vajaga izsviest trīs sau-

jas sēklu pret ziemeļiem, jo tad

kukaiņi tos augot nemaitā.

A. Gailis, no 68 g. v. K. Zvirg-

zdiņas, Trikāta.

17639. Lini jāsēj ar muguru

pret ziemeļiem, tad labi padodas.

A. Aizsils, Vietalva.

17640. Linus sējot, pastalām jā-
atlaiž auklas vaļā, jo tad liniem

ir garas šķiedras.
K. Corbiks, Jelgava.

17641. Kad linus sēj, tad jā-
laiž pastalām auklas vaļā, lai vel-

kas līdzi pa zemi, tad gari lini

aug.
E. Šneiders, Alūksne.

17642. Linus nebūs sēt, kad ve-

lējas, citādi lini uznākot kā save-

lēti.
K. Šilings, 1832. g., Tirza.

17643. Ja linu sējamā laikā ve-

lējas, tad linos brants metas. [Sal.

sējas laiks.]
K. Jansons, Plāņi.

17644. Kad linus sēj, tad vāra

sējējam vistas olas, un ja tās labi

lobās, tad augs gari lini.

R. Straudovskis, Lielplatone.

17645. Linu sējējam olas jāēd,
tad kuplas galviņas.

K. Corbiks, Tetele.

17646. Kad sēj linus, tad vaja-

ga ēst olas, lai liniem būtu tādas

galviņas kā olas.

K. Corbiks, Jaunsvirlauka.

17647. Linus sējot, sējējam jā-
ēd olas, jo tad linu galviņas izaug

tikpat lielas.
A. Ķirse, Ruba.

17648. Kad linus sēj, tad vajaga
olas ēst, tad laba linu raža.

C. Ķelle, Janišķu pag., Lietuva.

17649. Kad uz linu sēšanu ejot
nāk sējējam pretī kāds cilvēks,
tad sējot sēklas nezin kur aiz-

skrien.
K. Jansons, Skulte.
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17650. Baliņš gāja linu set,

Sermuls ceļu pārtecēja;
Audzin, Dievs, man lini-

Sermuliņa baltumiņu.
LD 28314.

17651. Pirmos linus sējot, jā-
liekot drusciņ nauda kabatā, lai

labi lini padotos.
J. Jansons, Plāņi.

17652. Lai lini augtu gari, ejot
tos sēt, vajaga pakārt kaķi valgā
un to valgu piesiet pie sētuves.

K. Jurjāne, Penkule.

17653. Linus sējot jākar balts

palags sētuves vietā, no šī palaga
tad arī jāsēj. Jāņem līdz uz tīru-

mu brandvīns, kas ieliets garā pu-

delē. Tad lini ir gari un labi.

A. Aizsils, Meirani.

17654. Kad saimnieks iet pirmo
reizi linus sēt, tad jānovelk bik-

ses, lai aug balti lini.
R. Eglentale, Reņģe.

17655. Linus sējot vajaga iet

kailām kājām, lai augtu kupli lini.

L Upenieks, Skrunda.

17656. Kad sēj linus, cik sievie-

te augstu ceļ svārkus, tik gari augs

lini.
J. Atteka, Nica.

17657. Linus sējot, dažs nogriež
kādu kociņu rīkstes garumā, sa-

griež un sapin tā zarus gredzenā,

un, noskaitot īpašus pātarus, ie-

dur 1° savā apsētā linu tīrumā, ce-

rēdams, ka šāds darbs dos viņam

garus un kuplus linus.

Balss, 1878, 23.

17658. Linus sējot jāvelk mugu-

rā (.iurģa dienas krekls, lai labi li-

ni izdodas.

K. Jansons, Plāņi.

17659. Lini jāsēj bez krekla un

pie jostas jāpiesien garš lūks, lai

lini augtu tīri un gari.
P. Š., Rauna.

17660. Lai linos neaugtu liel-

kaulainās sūrenes, tad tie jāsēj

plikam naktī. [Sal. kaņepes.]
K. Jansons, Plāņi.

VI. Linu augšana.

17661. Kad īsti garus linus grib

uzaugot, tad vastlāvja vakarā kaut

kur esot jāizbrauc un pēc linu sē-

šanas jāiesprauž apsētā linu tīrumā

labi gara bērzu rīkste, tad augot

tikpat gari lini kā tā bērza rīk-

stīte.

K. Šilings, 1832. g., Tirza.

17662. Ja lins aug bez saules

lietainā vasarā, tad viņš ir piezī-
dies (spaļainu šķiedru).

H. Skujiņš, Smiltene.

17663. Ja linus laižot pārgata-
vēties, tā ka pogaļas žvadzot, tad

sēklu gan esot pulka, bet lini esot

viegli.
H. Skujiņš, Smiltene.

17664. Lai augtu gari lini, tad

vīrieši gavēnī nedrīkst matus

griezt.
E. Laime, Tirza.

17665. Linu tīruma vidu vajaga
iespraust žuburu, lai aug gari lini.

Z. Lancmanis, Lejasciems.

17666. Ikkatrs saimnieks ir, rī-

tos agri apkārt savu linu lauku

staigādams, elka dievu pielūdzis
ar šiem vārdiem: „Labrīt, mīļais
linu lauks, Esi auglīgs labs un

jauks! Viņš dod šogad labi plaukt,
No kājām līdz pat matiem augt."

J. F. Bankavs, Spred. grām.,
1725.
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17667. Ja grib lai skaisti lini

aug, tad jāravē sievām ar gariem
brunčiem un lai brunčaste vilktos

pa zemi.

A. Broža, Naukšēni.

17668. Audziet, mani gari lini,

Mirkstiet balti ezera;

Es meitiņas vizināju
Meteniša vakara.

LD 28288.

17669. Pupi, pupi, gurni, gurni,
Līdz ar mani līgojās;
Kam nav pupu, kam nav

gurnu,

Tam neauga gari lini.

LD 28376.

17670. Kad lini apsēti, tad tī-

ruma malā iesprauž nolobītu kārk-

la žagaru, lai lini labi mirkst, spa-

ļi iet laukā v. t. t.

K. Jansons, Launkalne.

17671. Lai otram lini neaugtu,

viņa laukā jānones kaķis, jāiedzen

mietiņš un kaķis jāpiesien, skai-

tot: „Mūsējam lini, otram nekas

kā zālē!"

K. Straubergs, Br. Zeme,

1034. 31. dcc.

VII. Linu druva.

17672. Garām gāju linu druvu,

I vaiņaga nepacēlu;

Liniņš mani nolamāja:

Miegulīte, snaudulīte.

LD 28343.

17673. Gaj-ām gāju linu druvu,

Cepur' nesu rociņā;
Tur būs mani brūni

svārki,

Sievai samta cepurīte.

LD 28344.

17674. Garam gāju linu druvai,

Cepurīti cilādams;

Tur bus manai līgaviņai,
Pilna sauja sudrabiņa.

LD 28345.

17675. Linu lauku pāriedams

Nosaņēmu cepurīti:
Te guļ mani balti krekli,

Te dzerama sīka nauda.

LD 28365.

VIII. Linu plūkšana.

17676. Jo zaļākus linus noplē-
šot, jo viņiem esot smagāka

šķiedra.
H. Skujiņš, Smiltene.

17677. Kad lini plūcami, tad jā-

nogaida dienvid-rietumu vējš un

jānoplūc trīs linu saujas, kas jā-
nostāda uz lauka, lai lini būtu

mīksti un labi vērpšanai.
P. Bīlands, no K. Melngaiļa,

Pastende.

17678. Linus plūcot, linu saujas

jāsviež pār plecu atpakaļ; ja pogas

krīt uz paša pusi — nākošā gadā
vēl plūks, ja saknes — ne.

E. Laime, Tirza.

17679. Ja rudenī, linus plūcot,
mazākos atstāj nenoplūktus, tad

vīram jeb sievai būs plika galva.
V. Miķelans, Dunava.

17680. Kas pēdējo linu sauju

noplūc, tas arī nākošā gadā plūks

tajā pašā tīrumā.

M. Bukava, Valmiera.

17681. Linus plūcot,, uz noplūk-
tā lauka nedrīkst mīzt, jo no at-

likušajiem liniem mīļā Māra dvie-

ļus auž.

J. Cinovskis, Snēpele.
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17682. Ja beidz linus plūkt, tad

pēdējā sauja jāuzsviež augstu gai-

sā, lai augtu gari lini.

H. Dravniece, Alūksne.

17683. Linus plūcot, pēdējais
bars jārauj saimniecei un pēdējā

sauja jāsviež gaisā, lai citu gadu

augtu gari lini.

A. Mencis, Puikule.

17684. Kad pilnā mēnesī plūc

linus, tad tie ir šķiedraini.
I. Stirna, Skrunda.

17685. Ja linus plūcot gadās
pretī akmens, tad sagaidāms drīzi

krusta bērns.
A. Braka, Meirāni.

.

17686. Kad linus ravē, tad vaja-

got ravēt taisnus barus; ja ravēšot

līkus barus, tad dabūšot līku vīra-

māti.

J. Daizis, Nīca.

17687. Dažos apvidos linu plū-

cēji cits citu per ar linu saujām.
P. Retēlis, Latvis, 1930. 21. aug.

17688. Ja linus plūcot peles
čiep, tad dārgi lini.

I. Aušēvica, Piebalga.

17689. Ja linus plūcot peles

pīkst, tad būs dārgi lini.

A. Bērziņa, Aloja.

17690. Lini jāplūc pēc tās die-

nas, kad iesēti. P. p. ja iesēti treš-

dienā, tad jāplūc sākot no ceturt-

dienas v. t. t. Tad ies viegli spaļi
laukā pie kulstīšanas; bet ja plūks

priekš iesēšanas dienas, tad spaļi
grūti izkulstāmi.

J. Apsalons, Sērpils.

17691. Kad linus rauj, tad vie-

na sauja jāuzsien uz muguras, lai

mugura nelīkst.

A. Broža, no I. Riekstiņas,
Naukšēni.

17692. Ja meitām, linus plūcot,
linu pēdas līkas, tad viņas dabūs

līku vīra mati.

H. Šiliņa, Dobele.

17693. Linus plūcot, vajaga iz-

plūkt taisnu baru, lai vīra māte

neaprunā.

K. Corbiks, Līvbērze.

17694. Kad ļinus plūcot, paka-

ļējie savus barus papriekš izplūc,
tad tīrot liniem trūkst gali.

E. Bērziņa, Mārsnēni.

17695. Linus noplūcot, kam tiek

pilna sauja, tam šai gadā jāmirst,
kam netiek pilna sauja, tam vēl

nākošo gadu jāplūc lini.

A. Skruze, Saikava.

17696. Beidzot linu raušanu,

šaujas jāsviež gaisā, lai nākamā

gadā būtu gari lini.

V. Spandegs, Pociems.

17697. Linu plūkšana jānobeidz
tīruma malā, pie kam pēdējo sau-

ju nosit pie ceļa gala un saka:

„Lini saujā, spaļi malā.''

E. Lācis, Tirza.

17698. Kad linus beidza plūkt,
tad sacīja: „Lini podā, spaļi ma-

lā, gulbja baltumu, siksnas stip-
rumu."

J. Rubenis, Ērgļi.

17699. Linus plūcot, jāsviež linu

sauja trīs reiz gaisā, ja visas rei-

zas nokrīt stāvu, tad izies to gadu
tautās.

K. Corbiks, Jelgava.

17700. Kad lini noplūkti, tad

ņem saujas, sviež gaisā un saka:

~Šogad bija šitādi, nākošgad lai

aug tādi!"
A. Skrūze, Saikava.
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17701. Pēc linu plūkšanas jā-
sviež linu sauja trīs reiz gaisā, un

ja visas reizes nokrīt stāvus, tad

rudenī tautās iešana neizbēgama.
K. Corbiks, Ezere.

17702. Kad linus noplūc, jā-
sviež saujas gaisā. Kam sauja krīt

ar galvām uz leju, tam jāmirst.

E. Lacis, Tirza.

IX. Linu mērkšana.

17703. Linus vajagot sestdiena

mērkt, tad viņi ātri izmirkstot.

J. Līnis, Taurene.

17704. Linus mērcot, mārkā jā-
iemet pelni, tad lini būs mīksti un

spīdoši.
Z. Lāce, Veclaicene.

17705. Pirmais linu vezums jā-

gāž mārkā pret vasaras pusi, tad

lini drīz izmirks. Ja gāšana iznāk

pret ziemas pusi, tad trīs klēpji

jāsviež pret vasaras pusi, tad var

gāzt vezumu arī pret ziemeļiem.

Atbalss k. 1892. J. Kriķis,

Starti.

17706. Lini izmirkst mīksti, ja

pirmo vezumu gāž mārkā pret

dienvidiem.
K. Jansons, Plāņi.

17707. Ja linus mērcot, mārkā

gāšana iznāk no ziemeļa puses,

tad papriekšu trīs saujas jāiesviež

no dienvidu puses, citādi lini ne-

mirkst un ir cieti.

J. Jurjāns, Jaungulbene.

17708. Linus mērcot 3 saujas
linu jāiemet mārkā pret zieme-

ļiem, lai lini mīksti izmirkst.
K. Jansons, Plāņi.

17709. Rudenī lini jāmērc pilnā

mēnesī, lai labāki izmirktu un

kulstot spaļi atlēktu.
A. Dragone, Palsmane.

17710. Linus nevar mērkt tanī

nedēļas dienā, kad tie sēti, tad la-

bi nemirkst.

E. Laime, Tirza.

17711. Linus nevar mērkt zie-

meļu vējā, tad tie nemirkst.

E. Laime, Tirza.

17712. Linu vezumi pie marka

jāgāž pret vēju, tad lini ātri

mirkst.

E. Laime, Tirza.

17713. Linus mārkā gāžot, pir-
mo vezumu vajaga gāzt no vasa-

ras pusi; ja nevar piebraukt, tad

iemest pirmās trīs saujas, tad lini

ātri izmirkst.

K. Biša, Vijciems.

17714. Linus mērcot, paņem
trīs saujas linu un iesviež tās mār-

kā pret dienvidiem. Tad lini

mirkst mīksti.

A. Leimane, Mārsnēni.

17715. Linus mērcot, pirmo ve-

zumu nevar gāzt pret ziemeļiem,

jo tad tie labi nemirkst.

A. Gailis, no 68 g. v. K. Zvirg-

zdiņas, Trikāta.

17716. Linus mārkā mērcot,

pirmais vezums jāgāž pret dien-

vidiem jeb vakariem, tad tie drī-

zāk izmirkst.

Zemes Spēks, 1932. 28, 477.

17717. Ja linu mārkā ir kaļ-
ķains ūdens, tad jādara tā: Pava-

sarī jāsaved paegļi, jāsagāž linu

mārkā un jātur visu vasaru. Linu

mērcamā laikā paegļi jāizvelk un

jāmērc lini, tad lini būs eļļaini un

mīkstu šķiedru.
H. Skujiņš, Smiltene.

17718. Tanī nedēļā priekš Miķē-

ļiem, linus nedrīkst mārkā mērkt,

jo tad tie nemirkst.

Zemes Spēks, 1932. 28, 477.
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17719. Ja lini pēc noslodzīšanas

trešā dienā izceļ slogus, tad lini

togad būs dārgi.
V. Miķelans, Rubeņi.

X. Linu klāšana un

kraušana.

17720. Linus klājot tievgaļi jā-

griež pret ziemeļiem, tad tie labā-

ki izstāvas.

I. Indans, Gārsene.

17721. Linu nedrīkst klāt ar

galvām uz ziemeļiem, tad lini ne-

tūļājas (šķiedra neatlec).
E. Laime, Tirza.

17722. Kad linus gubās liek, tad

pirmais klēpis jāliek tukšumu (zie-

meļu) pusē, tad peles linus nesa-

kapā.
L. Rudzīte, Vijciems.

17723. Linu gubas un labības

stirpas žurkas nekapā, kad pirmo

klēpi liek pret ziemeļiem.

Atbalss k. 1892. J. Kriķiis,
Starti.

XI. Linu malšana.

17724. Kad linus kaltē rijā, tā

tūliņ karstus, siltus nevar malt, jo
ta plaukaina šķiedra paliek. Lini

vienu dienu papriekšu jāatdzesē

un tad tik viņus var malt.

H. Skujiņš, Smiltene.

XII. Linu sukāšana.

17725. Lini sukāšanai jāvelk

pa zemi, jo tad tie esot smagāki.

J. Putniņš, Bērzpils.

XIII. Linu vērpšana.

17726. Linu sūkājamā suseklī

dod līdz trīs šķipsni linu gurstītē.

[Sal. dzirkles.]
K. Jansons, Plāņi.

17727. Linus nebūs vērpt die-

giem piena mēnesī.

K. Šilings, 1832. g., Tirza.

XIV. Lini sapnī.

17728. Sapnī kad strādā ar li-

niem: plūc, vērpj etc, tad dzīvē

labi izdodas.

A. Aizsils, Kalsnava.

17729. Ja sapnī kāds plūc, maļ,
kulsta, sukā, vai vērpj linus, tad

tam drīzi rados sagaidāmas bēres.

A. Liepiņa, Lubāna

17730. Kad sapnī linus sien ga-

balos, tad kāds cilvēks nomirst,

vai kāds lops nosprāgst.

M. Arons, Bērzaune.

LINIŅŠ.

17731. Liniņš aug sausās vietās

un uzkalniņos. Viņš aug dzeltā-

niem ziediņiem un ir derīgs pret

augoņiem un uzpampumiem. Zie-

dus lieto brandvīnā.

K. Celmiņš, Balvi.

LIZE.

17732. Maizes lizi noliekot, tā

jāliek ar pēdu uz augšu, tad ceps

laba maize.

A. Aizsils, Kalsnava.

17733. Par maizes lāpstu ne-

drīkst kāpt, tad mugura sāp.

A. Aizsils, Lubāna.

17734. Ja kāds pārkāpj par lizi,

tad plaisā jeb atlec maize, cepē-

jam sāp mugura vai arī mugura

paliek līka.

L. konv. vārdnīca, 15530.
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LĪBIEŠI.

17735. Lībieši pēc ierašām maz

atšķiras no latviešiem. Vairāk iz-

glītotie ir pieklājīgi un veikli, bet

pa lielākai daļai ir rupji, noslēpu-
maini, māņticīgi un stingri turas

pie vecām ierašām.

Beschreibung d. Provinz Kur-

land, 1805, 188.

LĪDAKA.

17736. Līdakas galvā esot visi

ieroči, kas lietoti Kristu krustā si-

tot, kā: trepes, āmurs, naglas,

stangas, krusts un citi.

V. Pilipjonoks, Asūne.

17737. Līdakas galva esot visi

Pestītāja mokāmie rīki.

K. Jansons, Plāņi.

17738. Līdekas galvā ir visi ka-

ra ieroči, kādi lietoti pie Jēzus

mocīšanas.
P. Š., Rīga.

17739. Līdakas galva ir visi ka-

ja ieroči

Z. Lancmanis, Lejasciems.

17740. Ja pavasari nāstra laikā

ķertas līdekas liesa ir augšgalā

resnāka, tad ir labāka agra seja,

ja lejas galā, tad ir otrādi.

L. Lauksaimn., Drusti.

17741. Ja līdakas nārstā pa pļa-

vām un seklumiem izstaigā un iz-

nērš, tad labība agri jāsēj, jo bus

sausa vasara. Arī otrādi.

J. Vilnītis, Jumurda.

17742. Līdaku noķerot nārsta

laikā, jāapskata tai liesa. Ja liesas

priekšgals resnāks, tad pirmā sē-

ja izdosies labāki, bet ja pēdējais

gals resnāks, tad izdosies pēdēja

sēja. [Sal. cūka.]

K. Krastiņš, Jaunpiebalga.

17743. Pavasarī izzvejo līdaku

un apskata viņas liesu. Ja tās

priekšējais gals ir platāks, tad ag-
rā sēja būs labāka; ja pakaļējais

gals platāks, tad vēlā.

P. Š., Rauna.

17744. Ja līdakas nārsta laika

ir asiņotas, tad būs slapja vasara.

J. Vilnītis, Jumurda.

17745. Ja līdaku nārsta laikā

aizrūc pērkons, tad vasaru nebūs

laba zveja.
L. Pruse, Vecpiebalga.

17746. Līdakām vecā mēnesī

nav zobu, kādēļ tad viņas arī ne-

ķeras āķos.
A. Salmans, Balvi.

17747. Līdakas jāķer jaunā, tuk-

šā mēnesī, tad viņas ķeras, jo zobi

tukši.

Z. Akmentiņa, Lubāna.

17748. Ja grib lai līdakas labi

ķeras, tad jāsien velce, kad saule

ķer mēnesi.

Z. Akmentiņa, Lubāna.

17749. Līdakas kreisās puses

zobus vajaga sagrauzdēt un sa-

berzt pulverī, kas lietojams pret

caurduri.

J. Rubenis, Ērgļi.

17750. Saberztus līdakas zobus

ieņem pret dūrēju.
M. Šimiņš, Brukna.

LĪDUMS.

17751. Līdumam vislabāki der

tāds lapu mežs, kur aug ozoli, oši

un citi retāki koki. Arī alkšņiem

vajaga drusku labākas zemes. Sku-

ju mežu vēl var līst, ja tur vēl aug

paegļi. Bet kur paegļi vairs neaug,

tur nav nekāda tīruma zeme.

P. S., Rauna.
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17752. Zemes labumu noteica

pēc kokiem un citiem augiem, kas

mežā auga. Pēc vecu ļaužu novē-

rojumiem egle un priede aug vājā

zemē, bet kur izaug alkšņi un citi

lapu koki, tur zeme ir laba.

Kr. Pavuliņa.

17753. Līdumi jācērt veca laika,

tad nav tik lielas ataugas.

L. Ērģelniece, Ķemeri.

17754. Jauna mēnesī nedrīkst

līst krūmāju, tad krūmi vēl vairāk

aug.
P. Zeltiņa, Jaunpils.

17755. Kad kaimiņš līdumu no-

krauj, tad gudrinieki slēpjas kur

tuvumā krūmos gaidīdami, kamēr

viņš aiziet. Tad viņi paņem no

līduma kādu ogli, aiznes uz savu

māju un priecīgi domā, ka nu esot

no viņa visu svētību paņēmuši, jo
dievi esot ugunī.

Šilings, 1832. g., Tirza.

LĪĶA VĀTIS.

17756. Līķa-vātis dabon bērns

tāpat kā liels, kad uzmiez virsū

līķa ūdenim. Kad bērnam ir līķa-
vātis, tad trīs piektvakarus cērt

mežā apsi, kuru tad nocērt un pār-
velk adžgānis (ne resgaliskis) mā-

jās, kur to sacērt un sadedzina.

Plēnītes sagrūž ar cūku taukiem

un odžu pulveri (nosit odzi un sa-

dedzina) par smēri, ar ko smērē

vātis.

Birkvalde, Lielsatiķi.

17757. Līķa-vātis dabon lieli kā

mazi, kad uzmiez līķa ūdenim; vi-

ņas ir lielas retas pumpas miesas

pašā virsū, suņu-nagla aug arī uz

iekšu. Saplucina zāli, tai vietā

plūktu, kur līķa ūdens izliets, un

apmazgā, tad uzsmērē sāļu sviestu.

Uzlej ari kapa smilktīm karstu

ūdeni, sarauga un apmazgā.

A. Rozenšteine, Saldus.

17758. Llķa-vātis sapūš jeb sa-

rauga.

Ķilevica, Saldus.

LĪNIS.

17759. Līņi nārstojot (nēršot)
tad, kad rudzi ziedot.

H. Skujiņš, Smiltene. P. Š.

jun., Vidzeme.

17760. Līnis ēdot duļķus un mā-

lus, tādēļ esot tauks.

P. S. jun., Vidzeme.

LOGS.

I. Dažādi ticējumi.

17761. Uz loga neko nedrīkst

turēt, ne naudu, ne kādu ēdienu,

tad visa svētība aiziet pa logu.
L. Žagata, Dzelda.

17762. Nevajaga otram pa logu
maizi dot, tad svētību aizdod līdzi.

V. Priedīte. Mālpils.

17763. Nevajaga otram pa logu
maizi sniegt, tad mājas svētību aiz-

dod prom.
M. Hermakile, Valka.

17764. Maizi nedrīkst likt uz lo-

ga, tad maizei nav svētības.

E. Kampare, Skrunda.

17765. Uz loga nevajagot maizi

likt, tad cūkas rudzus rokot.

J. Niedre, Džūkste.

17766. Kad logs norasots, tad

nedrīkst loga rasā vilkt nekādas

līnijas, ne arī rakstīt, jo tad aiz-

degas māja. Kāds gana zēns uz-

rakstījis reiz uz loga, bet pats ne-

zinājis, ko tas uzrakstījis. Logi pa
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dienu nožuvuši, bet otrā rītā tie

bijuši atkal aprasojuši, un uz tiem

bijuši uzrakstīti tie paši raksti, lai

gan zēns nebijis to rakstījis. Tā

katru rītu parādījušies šādi raksti

uz loga. Reiz ienācis mājās kāds

ceļotājs un teicis: „Vai mājenieki
arī zināt, kas uz loga rūts ir uz-

rakstīts?" Neviens nezinājis. Bet

ceļinieks teicis, kad tur esot uz-

rakstīts, ka tā māja degšot. Un

pēc pāris dienām māja arī node-

gusi.
M. Auziņa, Riga.

17767. Vakarā nedrīkst slaucīt

norasojušos logus, jo vakaros gar

logiem staigā Laime, no kuras el-

pas ceļas arī uz logiem rasa, ko

noslaukot var aizbaidīt Laimi.

K. Matisons, Talsi.

17768. Pa logu nedrīkst ūdeni

liet, tad ielej Laimei acīs.

A. Šķērē, Skaistkalne.

17769. Kas sviež pa logu saslau-

kas vai drusciņas, tas sviež Die-

vam acīs.

A. Zariņa, Ikšķile.

17770. Logs ir Dieva acs, kas

pa logu spļauj, tas spļauj Dievam

acīs. Galds ir Dieva vaigs, tādēļ

ne uz galda, ne uz loga nedrīkst

sēdēt.
E. Laime, Tirza.

17771. Pa logu nedrīkst spļaut,

tad spļaujot Laimai acīs.

R. Straudovskis, Lielplatone.

17772. Caur logu nevajaga spļaut,

jp tā var apspļaut kādu svēto.

V. Pilipjonoks, Asūne.

17773.- Mazu bērnu nedrīkst celt

istabā , caur logu, tad tas neaug

liels. Ja ir iecelts, tad tūlīt caur

to pašu logu atkal jāizceļ.
E. Kampare, Skrunda.

17774. Maziem bērniem nevaja-
got atļaut caur logu skatīties, no

iekšas jeb ārpuses, jo caur logu
skatoties, tie velnam dirsā skatās.

J. Jansons, Plāņi.

17775. Bērnam nevajaga ļaut ar

pirkstu rakstīt uz norasojušas .lo-

ga rūtes, tādēļ ka bērns tā var sa-

rakstīt ugunsgrēku. Bērna pirksts
nereti to izdara, kas dižajam nav

iespējams. Bērns arī arvien iepriekš

pateic, kas notiks.

J. K. Dambergs, Ēdole.

17776. Ja vakara skatās pa logu,
tas nozīmē kādu sliktumu.

V. Arbidāns, Latgale.

17777. Kad raksta uz norasoju-
ša loga, tad raksta vecākiem pa-

rādus.

Z. Putele, Sabiles apkārtne.

17778. Kad logi ir nosvīduši, tad

viņus nevaiga labā drēbe slaucīt,

jo logu sviedri no drēbes neiziet.

H. Skujiņš, Smiltene.

17779. Ja logi norasojuši, tad

saule raud.

A. L.-Puškaitis.

17780. Lai kazu dienā nebūtu

jāraud, logus vajaga turēt tīrus.

Z. Klūga, Penkule.

17781. Meitas nedrīkst atstāt lo-

gus nosvīdušus, lai kāzu dienā ne-

būtu jāraud.
J. A. Jansons, Piņķi.

17782. Ja logi svīst, tad meitām

brūtgāni raud.

E. Laime, Tirza.



17783. Meitām nedrīkst but logi

norasojuši, tad brūtes laikā jāraud.
I. Melngalve, Melluži.

17784. Ja logi norasojuši, tad

saule raud par cilvēku grēkiem.
B. Daņilovs, Kacēni.

17785. Ja dzird trīs reiz sitam

pie loga, tad dabū nāves vēsti.

A. Tisone, Talsu apkārtne.

17786. Kad pulkstens divpadsmi-
tos naktī grabina kāds pie loga,
tad tanī istabā kāds mirs.

J. Stirna, Skrunda.

17787. Ja naktī kāds 3 reizes

piedauza pie loga un tas atkārto-

jas 3, naktis no vietas, tad tajā is-

tabā (retāki mājā) kāds drīz mirs.

H. Šiliņa, Penkule.

11. Dubultlogu likšana.

17788. Dubultlogi jāliek vecā

mēnesī.

J. A. Jansons, Bīriņi.

17789. Dubultlogi jāieliek jaunā
mēnesī, lai logi ziemu nesvīst.

K. Jansons, Plāņi.

17790. Ja ziemā jaunā mēnesī

atver logu, tad tas sabriest, ka

vairs nevar aizvērt; bet ja atver

vecā mēnesī, tad to var viegli aiz-

vērt.

E. Zommere, Rauna.

111. Logs laika zīlēšanā.

17791. Ja loga rūts ir nosvīdusi,

tad gaidāms lietus; ja ir sausa, tad

sauss laiks.

A. Salmans, Balvi.

17792. Kad loga rūtes svīst, tad

vasarā lietus gaidāms, ziemā at-,

laida.

P. Zeltiņa, Ikšķile.

17793. Kad logs norasojis vis-

garām, tad gaidāms lietus.

I. Sulcs, Nogale.

17794. Ja pa logu tek sviedri

pilēm uz leju, ta sagaidāms lietains

laiks.

L. Aizpurve, Lubāna.

17795. Kad ziema logi svīst, bus

mīksts laiks.

M. Stāle, Kaltene.

17796. Ja ziemā uz logu rūtīm

uzsalst vārpas, tad vasarā būs liela

labības raža.
A. Kondrāte, Lenči.

17797. Ja rudenī otrus logus aiz-

liek saulainā dienā, tad logi ne-

svīst.

A. Kondrate, Lenči.

17798. Ja logu rūtis norasoju-
šas, tad laiks grozīsies.

L. Seržante, Aloja.

17799. Ziemu loga rūtis svīst uz

salu, bet vasaru uz lietu.

E. Blūms no Jāņa Upes, Kocēnieši.

IV. Logs sapnī.

17800. Ja sapnī redz logu vaļā
atvērtu, tad kāds tai mājā mirs.

P. S., Rauna.

17801. Ja sapnī izkāp pa logu,
tad ceļos.

M. Stupele, Rīga.

LOKS.

17802. Loki jācērt vecā mēnesī,

tad viņi ir viegli; bet jāliec jaunā

mēnesī, tad nestiepās vaļā.

J. Rubenis, Ērgli.

17803. Loki jaliecot vecā mē-

nesī, jo tad tie nestiepjoties vaļā.
J. Putniņš, Bērzpils.
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17804. Loki jāliec vecā mēnesī,

tad vaļā nestiepjas.

E. Laime, Tirza.

17805. Braucamos lokus liec ve-

cā mēnesī, lai lietošanā tie neiz-

plēšas.
V. Miķelans, Slate.

17806. Kad loku liec vecā mē-

nesī, tad tas neliecas vaļā. [Sal.

slieces.]
G. Stankeviča, Dzelzavas apkārtne.

17807. Zirga loks jāliec jaunā

mēnesī, kad abi gali ir lokveidīgi,
tad loks nestiepsies vaļā arī mitrā

laikā stāvēdams.

E. Stīpniece, Vērene.

17808. Loki jāliec, kad mēne-

sim ragi kopā iet, tad loki nestiep-

jas vaļā.
E. Laime, Kalsnava.

17809. Braucamais loks jāliecot

jaunā mēnesī; ja liecot vecā, tad

stiepoties vaļā.
A. Lace, Lubāna.

17810. Vecā mēnesī nevar cirst

riteņlokus nedz braucamos lokus,

tad tie liecot lūst.
P. Zeltiņa, Ikšķile.

LOPI.

I. Dažādi ticējumi.

17811. Mantāt mantā nevien

bērnus, bet arī lopus.
K. Pētersons, Raņķi.

17812. Kustoņus nevajaga ap-

mainīt, jo tad tie nepadodas.
A. Sietiņš, Taurene.

17813. Kad lopi skrien stalli at-

pakaļ, tad būs nelaime.

Z. Sēle, Sloka.

17814. Ja pirmo lopu ēdamo uz-

nes uz kūtsaugšu sieviete, tad visi

piedzimstošie lopiņi būs sievišķie,
bet ja vīrietis uznes, tad visi dzim-

stošie lopiņi tanī gadā būs vīrišķie.
K. Corbiks, Valgale.

17815. Lai lopi vasaru nebizotu,
tad piektdienas vakaru noper vi-

sus ar pirts slotu.

O. Grenševica, Vietalva.

17816. Lai lopus mušas neēstu,

tad to slotu, ar kuru staļļa griestus
un sienas slauka, vajag uz krust-

ceļiem aiznest un tur to nomest,

arī mēslus drusciņ līdz paņemt.
Skolnieku pulciņš, Jēkabpils.

17817. Ja ugunsgrēkā lopus no

kūts nevar izvest, tad jāizmet ārā

pa durvīm mēsli un jāsauc: „Bē-

gat, lopi, kari nāk!"

K. Lielozols, Nīca.

11. Jau n i c lopi.

17818. Jaunus lopiņus nedrīkstot

svešiem ļaudīm rādīt, jo tie varot

ar skaudīgām acīm apskaust.

R. Straudovskis, Lielplatone.

17819. Trīs dienas pēc kāda lo-

pa rašanās to nedrīkst nevienam

rādīt, jo tad tas sāk vārguļot un

var arī nobeigties.

K. Strūkle, Skrunda.

17820. Kad vecā mēnesī pie-
dzimst kāds dzīvnieks, tad tas ne-

aug.
J. Stirna, Skrunda.

17821. Ja ziemā redz kādu odu

vai mušu laižamies, tad tas nozī-

mē, ka kūtī drīzumā jauni lopiņi
atskries.

J. A. Jansons.
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17822. Kad lopa bērns piedzem,
tad to nesauc pie vārda, bet jēru
sauc par vilka bērnu, tad vilks to

neaizkar.

K. Šilings, 1832. g., Tirza.

17823. Jauni lopi, kas rādījušies

jaunā mēnesī, kad tam vēl ir maz

gaismas, retis uzaug lieli. Tādēļ
tie nav glabājami.

S. Gūberts.

17824. Jaunus lopus nedrīkst

saukt par vardēm, tad tie neaug,

bet ir mazi kā vardes.

A. Zvejniece, Lubāna.

111. Lopu kopšana.

17825. Lopiem nedrīkst pāri
kāpt, tad tie neaug lielāki.

K. Lielozols, Nīca.

17826. Lai kustoņi augtu vese-

līgi un govīm būtu daudz piena,
tad vajagot Lieldienas rītā izslau-

cīt visas savas istabas un mēslus

nolikt zem saiminieka sliekšņa.
Kad visi mājinieki slieksnim ir

pāri gājuši, tad paņem gružus un

ienes savā kūtī, lai tur mājotu visa

laime.

G. Pols, Bauskas apr.

17827. Kad jaunai moderei ar

lopiem nelaimējas, tad domā, ka

no vecās moderes lāstiem un bur-

šanas ir slikti; tad no viņas lietām

sameklē vecas lupatas un skrandas,
sadedzina un pelnus iedod lopiem.

K. Šilings, 1832. g., Tirza.

17828. Svaru diena vajaga šķirt

lopus, tad ir grūti svarā.

J. Atteka, Nīca.

17829. Kad lopus rudeni pār-
ziemošanai iemitina kūtī, tad pret
katra lopa vietu jāuzvelk lietuvēna

krusts, jānoskaita tēva reize un

tad tikai jāpiesien, tad lopi labi

pārziemo.
J. Rubenis, Ērgļi.

17830. Ja grib, lai vasarā neno-

tiktu nekāda nelaime ar lopiem,
tad pavasarī priekš ganos dzīšanas

jāaizdedz svece un jāiet kūtī un

katrs lops jāpārkrusta.
J. Zvaigzne, Rēzekne.

17831. Ja lopus mīl, tad kazu

dienā jauks laiks.

H. Šiliņa, Penkule.

17832. Kas dzīvniekus nemīl,
tam bēru dienā līst lietus.

A. Nehners, Rīgas apr.

17833. Meitām labi jābaro māju
lopi, lai kāzu dienā lietus nelīst.

[Sal. suns, kaķis.]
A. Kabuce, Bulduri.

17834. Kad kāds lops pazudis,
tad viņa sile uz mutes jāapgāž, lai

viņš zin ceļu uz māju atrast. [Sal.
cūka.]

K. Pilda.

17835. Ja kāds lops pazūd, tad

jāapgāž tā sile, kur viņš ēdis, tad

tas atkal atgriezīsies uz māju.
P. Zeltiņa, Ikšķile.

17836. Barojami lopi jāved kūtī

brangam cilvēkam, tad tie labi ba-

rojas.
E. Laime, Tirza.

17837. Kad lopu rauj aiz ausīm,

tad tirpst roka.

J. Treimanis, Bērze.

17838. Kustoņiem nevajaga ar

kāju spert, tad kājas sāp.
P. Zeltiņa, Ikšķile.

17839. Jo kaidam lupām syt ar

slūtu, tad jū nas vvlks.

T. Beča, Preiļi.
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17840. Saimnieki, lopus kopda-
mi un audzēdami, nepiemirst vis

Miķēļa auneli, ziemassvētku sivē-

nu un Jurģeņa gaili.
Latv. Avīzes, 1850, 14.

17841. Senos laikos, ja kāds

kustonis dzemdēja, tad bērniem

teica, ka jēriņš, teliņš jeb kumeliņš

attecējis no upītes.
G. Pols, Bauskas apr.

17842. Tanī dienā, kad kāds

lops dzimst, ja atnāk vīrišķis, tad

citā gadā no tās dzims tēvainis, ja

sievišķis atnāk, tad būs mātīte.

No Kolkas jūrmalas. ~Ziņas
un stāsti par Dieva valstības

lietām." IV, 1852. Aizliegts izd.

17843. Lai lopi padotos, tad au-

dzināšanai vajaga tos šķirt, kuri

dzimst jaunā mēnesī.

V. Bērziņa, Priekule.

17844. Jaunā pilna mēnesī skrē-

juši lopi jātur — tādi labi padodas.

A. Zālīte, Bērzpils.

17845. Jātur jaunā mēnesī dzi-

muši lopi: tie izturīgāki, veselī-

gāki.
J. Jurjāns, Jaungulbene.

17846. Kad lops par agru bļauj

pēc āža, tad jāpaņem ar 3 pirk-
stiem 3 šķipsnas sāls, uzber uz

šķīvja un ar nelokāmu nazi uzvelk

3 reiz pa deviņi (9) krusti. Tad

sāli iemet dzērienā un ar sauju,

pāri pār roku, 3 reiz jāpārlej lo-

pam no pakaļas uz priekšu. Tad

lops būs mierīgs.
L. Valkire, Tašpadure.

17847. Lopi jālecina jaunā mē-

nesī.

M. Navenickis, Zasa.

17848. Kurš cilvēks dzimis nak-

tī, tam lopi nepadodas.
Šķila, Nīca.

17849. Nakti dzimušiem cilvē-

kiem labāk padodas melnas aitas

un govis. Dienā dzimušiem — ot-

rādi. [Sal. bērns.]
V. Ozoliņa, Laubere.

17850. Ja lopi svīst, tad vakarā

(bez saules) jāsavelk uz nagiem un

ragiem lietuvēna krusti, tad vairs

lopi nesvīst.

A. Aizsils, Lubāna.

17851. Naktī dzimušam nepado-
das tumši lopi. Dienu dzimušam

gaiši.
K. Zilbers, Meņģele.

17852. Ja glabājamu, audzējamu
kustoni kūtī ieliek tā, ka viņam
nāk galva uz tukšumiem (zieme-
ļiem), tad viņš neaug.

H. Skujiņš, Smiltene.

17853. Kas dienā dzimst, tam jā-
tur gaiši lopi, kas nakti — tumši,
tad labi iet no rokas.

M. Zeltiņa, Vējava.

IV. Lopu pirkšana

17854. Divu lopu no viena ne-

pirk, jo tad viens vienmēr nonīkst.

E. Jēpe, Palsmane.

17855. Nopirkts lops pirmo rei-

zi jādzirda no katliņa, kuru, kad

izdzer, apgāž, tad lops nebēg pro-

jām.
P. Zeltiņa, Ikšķile.

17856. Ja nopērk jaunu lopu,
tad tam kā pirmo ēdienu vajaga
dot sāli ar mīzeliem, tad lopu ne-

apstās nelabais.

K. Poga, Penkule.
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17857. Lai jau pirktam lopam
nenotiktu nekāda nelaime, tad to

ātrāki nelaiž kūtī, kamēr tam nav

pārvilkts ar siļķi (tikai otrādi, t. i.

ar asti uz priekšu) pa muguru un

dota viņam tā apēst.

K. Šuberts, Bramberģe.

17858. Govi pirkot, līdzīgu nau-

du nedod: arvien dod kādu nau-

das gabalu virsū, lai telēns uz te-

lēna un jērs uz jēra aug pircējam.

K. Jansons, Ziemeri.

17859. Ja pērk kādu dzīvnieku,

tad aizejot nav brīv teikt ardievu,

jo citādi var notikt šim pērkama-

jam kādas kaites.

O. Darbiņš, Birži.

17860. Ja lopu pērk un aizved,
tad nevajaga saimniekam un saim-

niecei sacīt: „Ar Dievu," tad izved

no mājas svētību.

Latv. Avīzes no Augšzemes,

1872, 413.

17861. Ja mājās nopērc kaut

kādu lopu, tad no tā staļļa, kurā

šis lops ir mitinājies, jāpaņem
kaut kas līdzi, lai šis lops labi ietu

pa rokai.

V. Miķelans, Dunava.

17862. Ja kaut kādu dzīvnieku

pērk, tad no tām mājām jāpaņem
līdzi mēsli, siens un gabals maizes.

K. Corbiks, Kroņa-Vircava.

17863. Ja lopu pērk, tad nedrīkst

ar kailu roku valgu ņemt, tad tas

esot labs.

M. Šauruma, Umurga.

17864. Ja pērk lopu audzināša-

nai, tad nekad nevajaga ilgi līgt,
citādi labi neaug.

K. Corbiks, Līvbērze.

17865. Lai pircējam nebūtu no

kustoņa nekāda labuma, tad vaja-
dzēja to ar pirts slotu nomazgāt
un ar sausu slotu noslaucīt.

G. Pols, Vecgulbene.

17866. Kam lops jāpērk, tas lai

griežas deviņas reizes smiltī uz pa-

pēža apkārt. Tai dobulē atradīšot

matiņu. Kāds tas matiņš izskatās,

tādā spalvā lops esot jāpērk, tad

tas būšot brangs un vesels.

K. Šilings, 1832. g., Tirza.

17867. Ja kādu kustoni pērk no

kaimiņiem, tad jāpaņem akmenis

no kaimiņu lauka līdzi un nonā-

kušam savā laukā, akmenis jāsviež

atmuguriski atpakaļ un jāsaka:
„kas ļaunu vēl, lai iekožas zemē.

J. Bikša no A. Vilskersta, Daugmale.

17868. Ja kaut ko nopērk, tad,
lai pircējs neaiznestu labklājību,
tad kūts priekšā savāc kādus mēs-

lu gabalus un met kūtī atpakaļ.

A. Aizsils, Vietalva.

17869. Ja kādu kustoni pērk no

kaimiņiem, tad jāpaņem akmenis

no kaimiņu lauka līdz, un nonā-

kušam savā lauka daļā akmenis

atroceniski jāsviež atpakaļ, sakot:

„Kas ļaunu vēl, lai iekožas ak-

menī!"

J. Putns, Trapene.

V. Lopu pārdošana.

17870. Kad lopu ved pārdot, tad

apliek trīs reiz ar naudu, lai vai-

rāk pircēju.
R. Bērziņš, Džūkste.

17871. Lopam pie sāniem ar

asti piesit, kad to no kūts uz tirgu
ved.

K. Jansons, Plāņi.
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17872. Ja braucot ar pārdodamu

lopu vai zirgu uz tirgu, tad vajagot
saraust lupatiņā no skudru pūļa
skudres un tās ielikt vāģos. Tad

ap pārdodamo kustoni staigājot
daudz pircēju kā skudres ap skud-

ru pūli.
H. Skujiņš, Smiltene.

17873. Ja lopu pārdod, tad va-

jaga paturēt kādu zīmi no viņa;
ja nepatura, tad pārdod savu lai-

mi.

K. Corbiks, Līvbērze.

17874. Kad lopu ved pārdot, tad

no tā jānoplūc trīs reizes pa spalvu

kušķītim un jāsaka: „Simtu tai

vietā!"

R. Bērziņš, Džūkste.

17875. Kad lopus pārdod, tad

vajaga no lopa noplūkt kādas spal-

vas un paturēt pašam, lai lopi labi

padotos.
J. Lancmanis, Lejasciems.

17876. Kad pārdod kādu kus-

toni, tad lai pircējs neaizvestu lo-

pu laimi projām, tadvajadzēja no-

plūkt no pieres kustonim spalvu

un mest kūtī atpakaļ.

G. Pols, Vecgulbene.

17877. Ja uz tirgu vedams kus-

tonis no mājas izbraucot skatās

žēli atpakaļ un raud, tad izdosies

pārdot.
E. Jēpe, Palsmane.

17878. Kad ved pārdot kadu lo-

pu, tad valgā iesprauž adatu, lai

pircēji ejot kā bites.

A. Aizsils, Vietalva.

17879. Ja pārdod kādu lopu vai

zirgu, tad, ja pircējam vēl labu,

nevar dot pavadu vai valgu ar pli-
ku roku.

A. Aizsils, Kalsnava

17880. Ja kādu lopu grib pār-
dot, tad jāliek tam 3 reiz pārlekt
par ecēšām, lai būtu daudz pircēju.

F. Brīvzemnieks, 1881. VI, 204.

17881. Ja pārdod kādu lopu, tad

līdz ar to var atdot otram arī savu

lopu laimi. Lai tas nenotiktu, tad

pārdotam lopam jāizrauj dažas

spalviņas jeb uz krustiem jāizcērp
krusts. Dabūtās spalvas jāieliek
sev padusē. Tad nebūs pie lopiem
nekādas nelaimes, pat ja lopu būs

burvis pircis, lai nojemtu pārde-

vējam laimi.

F. Brīvzemnieks, 1881. VI, 204.

17882. Kad pārdotu lopu ved no

kūts, tad jāizplūc no pieres trīs

šķipši spalvu, lai vaisle paliek.

K. Corbiks, Ezere.

VI. Lopu pārvietošana.

17883. Ja pārved kādu lopu no

tirgus mājās, tam jānomazgā acis,

lai nebēg projām.
V. Miķelans, Slate.

17884. Ja atnestais vai atvestais

dzīvnieks, kā suns, kaķis, aita v.

c, iet atpakaļ uz savu agrāko vie-

tu, tad piecas reizes jāapnes vai

jāapved ap galdu, pēc tam stāvēs.

A. Skrūze, Saikava.

17885. Ja pārnes kādu dzīvnie-

ku no citurienes, tad jāapņem sev

trīs reizes maize apkārt un jāiedod

apēst, tad prom vairs neies.

Lagzdiņa, Sabile

17886. Kad lopu ved vāģos jeb

ragavās, tad tam galva jāliek uz

pakaļas galu, citādi tas sprāgst.

J. Rubenis, Ērgļi.
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17887. Cūkas, govis, aitas, vis-

pār visus lopus, ja gadās vest ar

zirgu, jāsargās ar galvu likt uz

zirga pusi, tad vestais lops ātri no-

beidzas.

V. Miķelans, Asare.

17888. Ja ved lopu audzināša-

nai, tad nevajaga to ar galvu uz

priekšu vest, jo tad lops slimo.

K. Kristape, Olaine.

17889. Ja lopi negrib iet līdz uz

jauno dzīves vietu, tad jāņem mai-

zes gabals, ar to jāapņem sev trīs

reiz apkārt ap vidu un jādod lo-

piem apēst, tad viņi tūliņ sāk iet.

E. Zommere, Rauna.

17890. Kad lops neiet pa ceļu,
tad jāpaņem mēsli no lopa nagu

starpas un jāpasmērē pie nāsīm,

tad iet.

J. Rubenis, Ērgļi.

17891. Lai lops nāk valgā līdz,

jāiesprauž lielā adata valgā ar aci

pret lopu.
M. Šauruma, Umurga.

17892. Kad ved no kādas mājas

lopus laukā, tad vajaga izraut no

staļļa trīs stiebriņus un iesviest tai

stallī, kur tos lopus noved, lai tie

nemūk atpakaļ.
M. Ķaupelis, Nīca.

17893. Ja kāds cilvēks otram

dodot (dāvinot) kādu kustoni, tad

to kustoni nevajagot žēlot. Ja de-

vējs kustoni žēlojot, tad tas neiz-

dodoties un tāds nožēlots vien

esot.

H. Skujiņš, Smiltene.

17894. Kad no kāda staļļa izved

lopus un noved tai vietā, kur no-

vāķas (pāriet uz dzīvi), tad uz tā

staļļa sliekšņa uzklāj prakus un

ved pa tiem lopus pāri, lai lopi ne-

mūk atpakaļ.
M. Ķaupelis, Nīca.

17895. Kad lopus pārved uz ci-

turieni, tad tiem vajaga apsiet no

pīlāga zariem novītu vītni, lai

skauģi nevarētu noburt.

V. Līce, Līgatne.

17896. Ja mājā atved jaunu kus-

toni, tad ar kuru trauku to dzirda,

tas trauks jāapgāž uz mutes, lai

jaunais kustonis nebēg prom.

L. Ezīte, Alūksnes apkārtne.

17897. Ja kādu dzīvnieku aizved

uz citām mājām, tad mājas saim-

niecei jādod atvedējam lāpāmā
adata, tad dzīvnieks nebēgot atpa-

kaļ.
V. Grīva, Lubāna.

17898. Lopam, kas aizvests jau-
nā vietā, kad dod pirmo reizi ēst,

tad saimniecei vajagot apņemt ba-

rību trīs reizes sev apkārt, tad tas

kustonis nebēgot atpakaļ uz veco

vietu.

V. Grīva, Lubāna.

17899. Kad kādu jaunu lopu

pārved mājā, tad tam jāizgriež

spalvu kušķis no astes un jāiedzen
kaut kur mājas sienā, lai lops ne-

bēgtu projām. [Sal. suns, vistas.]
Bez paraksta.

17900. Dzīvniekam, kas aizvests

jaunā mājā, jāieslaka trīs reizes

ūdens acīs, lai neiet atpakaļ uz

veco māju.
A. Bērziņa, Aloja.

17901. Ja lopu ved pie valga uz

citu vietu, tad valgā jāiedur adata

ar asumu uz priekšu. Tad neviens

nevarēs lopu maitāt.

F. Brīvzemnieks, 1881. VI, 204.
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17902. Zirgu no degoša staļļa
var viegli izvest, ja tam uzmauc

sakas it kā uz jūgšanu.
P. Š. jun., Vidzeme.

VII. Lopu slimības.

17903. Ja govis vai cūkas neēd,
tad ēdiens jāizmaisa trīs reiz ar

uguns pagali, tad lopi sāk ēst.

A. Aizpurve, Lubāna.

17904. Ja lopam ir kāda slimī-

ba, un kad noiet pie slimību glā-
bējiem, nākot atpakaļ, nevajagot
teikt ardievas, citādi lopam satai-

sītās zāles nelīdzot.

A. Briedis, Nīca.

17905. Kad lopam ir asins caur-

eja, tad jānogriež no sērmūkšļa
trīs zariņi un jāiesprauž asiņaina-

jos mēslos. Tad lops būs vesels.

[Sal. govs.]
F. Brīvzemnieks, 1881. IV, 196.

17906. Ja lopam samaitāti krus-

ti, tas jāved pār krustis saliktiem

kociņiem, lai kļūtu atkal vesels.

T. Rīgerte, 1928, Brunava.

17907. Dažiem lopiem ir lielas

nabas. Tās var nodziedēt, ja sa-

mīca cilvēka mēslus ar svaigu pie-
nu un dod dzert iekšā.

J. Atteka, Nīca.

17908. Ja lopiem uzmetas kār-

pas, tad tās jāmazgā pusnaktī ar

mēnešgaismu. [Sal. kārpas.]

A. Broža no Riekstiņu levas,
Naukšēni.

17909. Ja kāds lops pārlaužot

kāju, tad jādod iekšā smalki sa-

berzts varš, jo tad kāja ātri saau-

got.
P. Broks, Varakļāni.

17910. Ja kāds lops nevar pa-
mīzt, tad jāsavāra ceriņu ziedu tē-

ja un jāiedod, tad lops paliek tū-

liņ vesels.

E. Vēvere, Ļaudona.

17911. Ja lopi slimi, tad no vi-

siem sliekšņiem jāpaņem smilts,

jāuzkaisa uz maizes un jāiedod sli-

majam lopam.

E. Laime, Tirza.

17912. Savārītas ošu mizas, ozo-

lu lapas, kadiķu ogas un kalvju
saknes dod lopiem pret tūsku.

V. Strautiņš, Taurupe un Zelgauska.

17913. Piepūstam lopam jāiedod
zirneklis.

K. Jansons, Plāņi.

17914. Lopam piešāvums ar

pirts ceru akminu jāapspaida.

K. Jansons, Plāņi.

17915. Pret visādām lopu slimī-

bām der rudzu puķes (Centaurea

cvanus).
Etn. IV, 1894. Auļukalns.

17916. Lopu mēra laikos lūkoja

iegādāt lopus īpaši melnā krāsā, jo
tādas krāsas lopiem mēris ejot ga-

rām.
D. L. f. 1888, 29. P. J. Rau-

davietis, Bērzaune.

17917. Ja lopus apstāj lietuvēns,
tad kūts durvīs jāiesprauž pīlādžu

runga.
L. Strute, Šķibe.

17918. Kad lietuvēns lopu mo-

ca, tad tam lopam vajag iegriezt

labajā ausī: tad lietuvēns vairs ne-

nāks.
R. Bērziņš, Džūkste.
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17919. Lai visi lopi būtu veseli

(kad tie vēl nav ganos dzīti un at-

kal kad tos kūtī liek), tad jānober
kūts kaktā skudras un jāsaka:
~Kam jānīkst, lai nīkst skudra."

Skolnieku pulciņš, Jēkabpils.

17920. Lai lopi uzturētos veseli,

tad jānoķer trīs zemes vēži, jāiz-

cep maizē, tā jādod lopiem apēst.

L. Kleinberga, Svēte.

17921. Kad lopi laizās, tad vi-

ņiem ir kāds nelabums piesities
un tad jāiet pie kādas pūšļas (pūš-

ļotājas), lai laiž vaļā.
H. Skujiņš, Smiltene.

17922. Lopus nedrīkst sist ar

nomizotu rīksti, tad viņi saslim-

stot. [Sal. rīkste.]
H. Krastiņa, Rīga, Ropaži un Jelgava.

17923. Kad mežos lapas ļoti agri
nobirst, tad uznāk lopu sērga, un

lopu sērgai dažreiz seko arī cil-

vēku slimības.

S. Gūberts, 1688.

17924. Lopu slimības ir vislabāk

apvārdot piektos vakaros, Miķeļa
vakarā un Meteņa vakarā.

A. Bīlenšteina rokraksts no Jaunauces.

VIII. Lopu kaušana.

17925. Ar lopu kaušanu gads

sadalījās divās daļās: no Ziemas-

svētkiem līdz Jāņa dienai bija tau-

pāmais pusgads (kāva vienīgi te-

ļus), no Jāņiem līdz Ziemas svēt-

kiem kaujamais pusgads, kuru ie-

svētīja Zāļu dienā ar auna kau-

šanu.
Zemes Spēks, 1928, 176.

17926. Barotus lopus kauj drīz

pēc jaunas gaismas, bet visādus

jaunus lopus priekš pilna mēneša.

Bet visvairāk tomēr kauj lopus

priekš pilna mēneša.

S. Gūberts, 1688.

17927. Lopi jākauj jauna mē-

nesī, tad gaļa nesaraujas.
E. Bukava, Rīgas apkārtne.

17928. Ja augoša mēnesī kauj

lopus, tad laba gaļa.
E. Druvnese, Irlavas apk.

17929. Ja lopus kauj jauna mē-

nesī, tad ir briestoša gaļa.
A. Štoks, Kandava.

17930. Cūkas kāva tik jaunā
mēnesī, lai gaļa nerautos un ne-

paliktu vieglāka; liellopus un aitas

turpretim tik vecā mēnesī, lai

ādas būtu biezākas un stiprākas.
Arī gaļa tad esot labāka.

D. L. f. 1888, 29. P. J. Rau-

davietis, Bērzaune.

17931. Cūkas (arī citi kustoņi)
jākauj jaunā mēnesī, tad gaļa vā-

roties plaukst un drīzi mīksta tiek.

Vecā mēnesī kauta lopa gaļa ir

cieta un paliek drīzi veca.

J. Jurjāns, Jaungulbene.

17932. Ja veca mēnesī nokauj
kādu lopu, tad vārot gaļa saraujas.

J. Fleišers, Skrunda.

17933. Lopus nevar kaut veca

mēnesī, tad gaļa raujas.
P. Zeltiņa, Ikšķile.

17934. Lopus nedrīkst kaut ve-

cā mēnesī, tad gaļa saraujas.
V. Bērziņa, Priekule.

17935. Cūkas un aitas nedrīkst

kaut vecā mēnesī.

O. Darbiņš, Birži.

17936. Gaļas lopi jākauj pilna
mēnesī, jo tad gaļa esot sātīga.

K. Lindbergs, Jelgava.
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17937. Lai gaļa nebūtu dzeltānā,
tad kustoņi jākauj pilnā mēnesī

un arī gaļa jāžāvē.
G. Pols, Vecgulbene.

17938. Lopus nevajaga kaut ne

vecā, ne jaunā mēnesī, bet vienīgi

pilnā, lai gaļa būtu saturīga un

vārot nesarautos.

J. Simbruks, Bauska.

17939. Ja pilna mēnesī nokauj
kādu lopu, tad vārot gaļa izbriest.

J. Fleišers, Skrunda.

17940. Lopi jākauj jauna mē-

nesī, lai gaļa vārot nesazustu.

A. Treijs, Talsi.

17941. Kad kādu lopu kauj vai

ved pārdot, trīs reizes jāizrauj

spalvas no lopa galvas cekula, un

tās jāmet kūtī un jāsaka: „Simtu

tūkstošu tai vietā!"

Alksnis-Zundulis, Naudīte.

17942. Lopu nokaujot, vajaga
teikt: „Atsper skauģim, simtu būs

tavā vietā", tad vairosies lopi.
K. Poga, Penkule.

17943. Kad lops kaujot mirst,

tad jāsaka: „Atsper skauģi simtu

tai vietā!"
K. Corbiks, Murumuiža.

17944. Kad teļu jeb aitu kauj,

tad kad galva nogriezta, ar to vēl

pie nogriezuma trīs reiz jāpiesit

un jāsaka: ~Atmet simtiem paka-

Jā!" Tad vēl citi lopi uz priekšu
ierodas.

J. Rubenis, Ērgļi.

17945. Ja viņi ko kauj, lai tā

arī būtu tikai vista, tad gabaliņu

gaļas noliek par ziedu (Opfer) zi-

nāmā vietā aiz kūts.

A. W. Hupel, Top. Nachrich-

ten 11, 1777, 143.

17946. Liellopu kaujot galva jā-
griež uz ziemeļiem, tad būs mīksta

gaļa.
A. Kalniņa, Jaunpiebalga.

17947. Lopu kaujot, viņa galva
jātur pret ziemeļiem, tad saime

maz gaļu ēd.

R. Kalniņš, Lubāna.

17948. Kad, dzīvnieku kaujot, tā

galvu pagriež uz ziemeļiem, tad

gaļa uzglabājas svaiga.
G. Stankeviča, Dzelzavas apkārtne.

17949. Lopus kaujot nevajaga
galvas turēt pret ziemeļiem, tad

nevar mīkstas gaļas izvārīt.

A. Sietiņš, Taurene.

17950. Tanī dienā, kad kādu lo-

pu kauj, jāēd rīkles gals vai nu no

tā paša lopa vai cita — lai kakls

nesāp. [Sal. cūka, kakla sāpes.]
A. L.-Puškaitis, Džūkste.

17951. Kad kauj vecu lopu, tad

tas jāsviež no ziemeļu puses uz

dienvidus pusi, lai būtu mīksta

gaļa.
J. Rubenis, Ērgļi.

17952. Lopu kaujot galva jāpa-

griež pret dienvidiem jeb rītiem,

tad gaļa vārās mīksta.

K. Krastiņš, Gatarta.

17953. Kad nokautai cūkai jeb
arī citiem kustoņiem nogriež gal-

vu, tad tā vēl trīs reiz jāpiedur
vecā vietā, lai nokautā lopa vietā

rastos atkal trīs jauni kustoņi.

O. Freimane, Jaunrumba.

17954. Tikko nokauj cūku jeb
kādu citu lopu, galvu vajag uzcelt

uz krāsni, jo tad lopi augot aizvien

lieli.

K. Corbiks, Jelgava.
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17955. Nokautas aitas vai govs

galva trīs reiz jāpiesit pie nokautā

lopa, lai lopi labi vaišļojas.

K. Jansons, Plāņi.

17956. Ja nokautam lopam kaklu

nogriež greizi, tad gadīsies lieks

ēdējs.
J. Lazdāns, Kalupe.

17957. Ja kaujamā lopa žēl, tad

tas grūti mirst.

E. Laime, Tirza.

17958. Ja lopu žēlo, tad viņu

nevar drīz nokaut, viņš ilgi mo-

kās. [Sal. mirējs.]
P. Š., Rauna.

17959. Kad, lopu kaujot, kads

to nožēlo, tad lops grūti mirst.

A. L.-Puškaitis, Džūkste.

17960. Kaujamus lopus nevar

žēlot, tad labi nemirst.
R. Bērziņš, Džūkste.

17961. Lopu kaujot, nevajag vi-

ņu žēlot, tad tas tik ātri nemirst.

M. Valdmane, Zaļāmuiža.

17962. Kaujamu lopu nedrīkst

žēlot, tad tam grūti jāmokās.
E. Bukava, Rīgas apk.

17963. Kaujamo kustoni nedrīkst

žēlot, tad tam grūta nāve.

V. Saulīte, Mālpils. M. Brī-

daka, Jaunroze.

17964. Lopus kaujot, vienmēr

vajag sirds galiņu pārgriezt vai nu

X vai * veidā. Pretējā gadījumā
sirds vēl ilgi dzīvo, un tai ļoti jā-
mocās.

NB. Sirds galiņu nepārgriezt ir

grēks. Šo procedūru izdara ar cū-

ku, aitu un liellopu sirdīm. Šis pa-

radums ir spēkā, un tam tic vēl

šodien.

Uguņcieans, Upesgrīva.

17965. Ja nokauj lopu, tad sir-

dij nogriež galu un iegriež krustu,

tad sirdi nokauj, citādi viņa vēl

dzīvo un mocās.

K. Steinbergs, Skrunda.

17966. Ja kāds kustonis ir no-

nīcis, tad saka, ka tas esot Dieva

kauts.

H. Skujiņš, Aumeisteri.

IX. Lopu apskaušana,

apburšana; ļauni

gari.

17967. Nesen pirktu kustoni ne-

drīkst rādīt viņa agrākam īpašnie-

kam, lai tas to neapskaustu.

K. Corbiks, Vilce.

17968. Ja grib izārstēt apskaus-
tu govi vai citu kādu lopu, tad

vajag siļķi ar astes galu papriekšu

govij iebāzt mutē.

L. Andersone, Jelgavas apr.

17969. Ja kādreiz kāds skaudī-

gām acīm lopu apskata, tad vajag

paņemt no nobūrēja kādu knopi

jeb kādu citu nieciņu, kā tas ne-

mana, un parakt to zem kūts sliek-

šņa, kur govij jāiet pāri.

L. Biedriņa, Jelgava.

17970. Ja cilvēks, kuram ir

skaudīgas acis, uzskata kustoni, un

tas paliek slims, tad vajag dabūt

kautko (drēbes gab., matu šķip-

snu), to sadedzināt un pelnus ie-

dot, tad kustonis paliek vesels.

A. Bulle, Burtnieki.

17971. Lai atburtu apburto lopu,
tad burvja matus vai savalkātu

veļu vajaga sadedzināt un iedot

apburtam.
V. Vintere, Matīši.
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17972. Ja kaimiņa lopus grib
noskaust, lai tie labi neaugtu, tad

glaudot jāvelk jauniem lopiem riņ-

ķis ap pieri, tad tie atrodas kā

riņķī ieslēgti.
P. Zeltiņa, Ikšķile.

17973. Kam bail, lai neapskauž

lopus, tam zem kūts sliekšņa jā-
ierok glāze ar dzīvsudrabu.

K. Lielozols, Nīca.

17974. Ja kāds ar skaudīgām
acīm noskatās uz lopu, tad no

skauģa apģērba jādabū kāda lu-

pata, un tā jāsadedzina, pelnus

jāiedod lopam, tad tam nekas

ļauns nenotiks.

J. A. Jansons, Piņķi.

17975. Nedrīkst rādīt kustoņus

nenovēlīgam, skaudīgam un citādi

ļaunam cilvēkam, tad kustoņi sa-

slimstot.
G. Pols, Bauskas apr.

17976. Ja lopi ir apburti vai no-

brīnoti, tad kūtis izkvēpina ar dī-

veldreķi.
Latv. Avīzes, 1824, 32.

17977. Jaunpiedzimušu lopiņu
nedrīkst saukt par skaistu, tad tas

panīks.
M. Brīdaka, Jaunroze.

17978. Uz sava lopa nedrīkst

teikt, ka tas ir smuks, un ja cits

cilvēks tā saka, tad klusām pie se-

vis jāsaka: „Tev tāda nav," citādi

tas lops nepadodas.
R. Straudovskis, Lielplatone.

17979. Lopus nevajagot saukt

par smukiem, jo tad neaugot, bet

esot jāsauc par diženiem, tad au-

got spēcīgi.
G. Pols, Bauskas apr.

17980. Kad par lopu brīnās:

„Vai, kur smuks lopiņš", tad, lai

lopu nenoskaustu, vajag teikt:

„Brīnies pats sev, nebrīnies lo-

pam!"
K. Corbiks, Jelgava.

17981. Ja lops piedzimis un to

ierauga, tad nedrīkst izrādīt ne-

kādu izbrīnīšanos, citādi lops no-

mirst.

A. Rozentāle, 73 g. veca, Jaunauce.

17982. Uz jaunpiedzimušu lopu
nedrīkst teikt: „skaists", bet vaja-
ga teikt labs, jo citādi lopiņš nī-

kuļo.
K. Corbiks, Pienava.

17983. Nedrīkst par mājlopu la-

bajām īpašībām brīnīties vai tās

slavēt, tad lopiem piesitas kāda ne-

laime.

L. Kleinberga, Svēte.

17984. Kad lopi ir noburti un

piena nedod, tad piektdienas rītā

priekš saules lēkšanas vajaga go-

vīm ar sāls ūdeni trīs reiz muguru

nomazgāt. To ūdeni vajaga atkal

uzņemt, pieslaukt drusku piena
klāt un dot govīm iedzert.

E. Zommere, Rauna.

17985. Kad mājas lopi neizdo-

das un allaž nosprāgst, tad jāiz-
meklē lopu kūtis, vai kāds ļauns
cilvēks nav iebāzis lopu ēdamā vai

kādā pakšķi gabalu no liellopu

iekšām, kā: liesas, aknu v. t. pr.

gabalu. Tāds gaļas gabals aiz tā

paša staļļa jāpienaglo pie dēlīša.

Ja pienaglotais gabals no ļauna

cilvēka, tad tas sāk trīcēt un trīc

tik ilgi, kamēr viņa licējs atnāk.

Ja tam nu nepiedod, tad tas turpat

nomirst.
K. Ķuze, Annasmuiža.
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17986. Uz jauniem lopiem ne-

drīkst teikt, ka tie skaisti, jo tad

tiem var uznākt kāda slimība, vai

var pat nosprāgt.

A. Mūrniece, Cesu apr.

17987. Ja redz jaunus lopus, tad

nedrīkst teikt: „Vai, kur smuks."

H. Šiliņa, Dobele.

17988. Lopu nedrīkst apbrīnot,
ja apbrīno izsaucoties, tad lops iz-

kalst.

A. Aizsils, Kalsnava.

17989. Ja lopi apburti, tad bur-

vim jānozog kāds drēbju gabals,

jāsadedzina un pelni jāatdod lo-

piem.
M. Veidenberga, Vecmokas.

17990. Lai lopus neapburtu, tad

jātur kūtī kaza.

M. Veidenberga, Vecmokas.

17991. Ja lopus moka ļauni ga-
ri, tad gavēnī kūtī jāieved lācis.

Tad tur vairs ļaunie gari nepiemi-
tīs.

F. Brīvzemnieks, 1881, VI, 205.

X. Lopi laika zīlēšana.

17992. Ja lopi rudenī ēd zāli no

vienas vietas, tad ziema būs gara;

ja lopi neēda — ziema būs īsa.

A. Aizsils, Meiirani.

17993. Ja lopi ap pusdienu ie-

rauj gaisu, tad būs lietus.

S. Gūberts, 1688.

17994. Rudeņos pēc nokauta

dzīvnieka (visbiežāki cūkas) iek-

šām pareģo nākamo ziemu un va-

saru. To spriež pēc vēdermēles

(aizkuņģa dziedzera) biezākā un

plānākā gala.
L. Latkovskis, Latgale.

17995. Ja lopi stipri bizene, tad

būs drīzi lietus.

J. Rubenis, Ērgļi

17996. Ja lopi ganos sāk bizot,

tad drīzumā gaidāms pērkoņa ne-

gaiss.
J. Kladnieks, Lubāna.

XI. Lopi sapnī.

17997. Kad sapnī redz, ka sau-

lei norietot lopus dzen ganos, tad

pareģoja, ka kāds dzimtas loceklis

mirs.

P. Lodziņš, Sēļpils.

17998. Kad sapnī redz labus lo-

pus, tad būs laba vasara; kad kāds

lops nonīkst, tad uznāk vasarā vai

krusa vai cits kas laukiem kaitīgs.
M. Aroris, Bērzaune.

17999. Ja sapnī dzen lopus, tad

nepatikšanas ar sievietēm.

M. Zaube, Rīga.

18000. Ja sapnī nokauj kādu

dzīvnieku, tad mājiniekos drīzumā

kāds mirs.

A. Liepiņa, Lubāna.

18001. Ja sapņos redz lopus ga-

nībā, būs kāda slimība.

E. Rudīte, Jaunpiebalga.

18002. Ja sapnī redz kadu sar-

kanu lopu, tad būs ugunsgrēks.
A. Salmans, Balvi.

LOZES.

18003. Ja grib lai loze vinnētu

lielu vinnestu, tad loze jāliek aug-

stā vietā.

J. Austrums, Krape.

18004. Kādu lozi sapnī redz, tā-

dā vinnē.
P. Š. jun., Rīga.
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18005. Laimīgākie ložu numuri

ir tie, kur visvairāk septītnieku un

trijnieku.
P. Š. jun., Rīga.

LUBĀNAS EZERS.

18006. Ja Lubānas ezera salas

dienvidgals šalc, tad sagaidāms lie-

tains laiks.
A. Korne, Meirāni.

LUPATA.

18007. Kas trauku lupatu atstāj

slapju, dabon dzērāja vīru.

R. Bērziņš, Džūkste. J. Trei-

manis, Bērze.

18008. Ka no trauku mazgājamā

lupata ūdeni griež uz grīdu, vīrs

būs dzērājs.
Morgenšterne, Penkule.

18009. Nedrīkst sist ar lupatu,
tad ļaudis valkās valodās kā lu-

patu.
I. Indans, Gārsene.

18010. Ja ar trauku lupatu sit,

tad bērni dzimst ar līkiem degu-
niem.

H. Šiliņa, Dobele.

LUPSTĀJS (Levisticum offici-

nale).

18011. Lupstājs ir tautas līdzek-

lis pret ūdens kaiti, arī pret krūšu

un sirds kaitēm.

E. Birzmanis, Latv. arstn. stādi, 1897.

18012. Ar lupstājiem (Ligusti-

cum levisticum) sutina tūsku.
I. Ilsters.

18013. Lupstagi noder tulska

dziedēšanai.
P. Zeltiņa, Ikšķile.

18014. Lupstāji tējā derot pret

krūtīm un baļļā sutināti pret kau-

lu sāpēm.
R. Bērziņš, Annenieki.

18015. Lupstāji lietoti ārīgi un

iekšķīgi pret dažādām slimībām.

Beschreibung d. Prov. Kur-
land 1805, 711.

LŪCIJAS DIENA (13. dec.)

I. Dažādi ticējumi.

18016. No Lūcijas dienas diena

paliek par vistas nagu garāka.

H. Skujiņš, Smiltene.

18017. Ja kas Lūcijas dienā iet

pie kaimiņa kaut ko palienēt, tad

viņam nedod, jo ļaudis domā, ka

tas to grib dabūt buršanai jeb ra-

ganošanai.
Br. Puksts, Aglona.

11. Sakars ar darbu.

18018. Lūcijas diena sievietes

nestrādāja un nevērpa.

H. Skujiņš, Aumeisteri.

18019. Lasīja nevērpj.
K. Jansons, Plāņi.

111. Sakars ar lopiem.

18020. Lūcijas diena nedeva go-
vīm dzert.

H. Skujiņš, Aumeisteri.

18021. Lāsītes dienā nedrīkst

lopus dzirdīt, lai vasarā nepiemes-
tos vājības, sevišķi vasaras vaina.

J. E., 1889. Valmieras apkārtne.

18022. Lūciāņa jeb Lasiņa die-

nā un pirmās augstu svētku die-

nās zirgiem neesot dzert jādod.

K. Šilings, 1832. g., Tirza.

18023. Lūcija govīm siltu dzē-

rienu nedod, lai tās vasaru nebizo.

K. Jansons, Plāņi.



18024. Lasijas dienā govīm ar

aukstu ūdeni jāmazgā mugura, lai

tās vasaru nebizo. [Sal. Zaļā ce-

turtdiena, Lielā piektdiena un Mā-

ras diena.]
K. Jansons, Plāņi.

18025. Lūcijas dienā govis labi

jādzirda, tad viņām būs daudz

piena, kad nāks slaucamas. [Sal.
govs.]

P. Zeltiņa, Ikšķile.

18026. Lūcijas diena vajagot
kluču vārīt, lai nākot tādi jēri kā

kluči.

E. Zommere, Rauna.

18027. Lasijā kāvuši gaili, ar

kura asinīm apslacījuši kūts dur-

vju stenderes.

K. Jansons, Plāņi.

18028. Lasijas diena turēta par

govu dienu.
J. Ansbergs, Ēvele.

LŪDZAMĀ DIENA.

I. Svinamais laiks.

18029. Lielo lūdzamo dienu ag-

rāk svētīja rudenī, bet vēlāk pār-
cēla pavasarī.

G. Pols, Vecgulbene.

11. Sakars ar bitēm.

18030. Bitenieki cērpj aitas Lū-

dzamā dienā, tad nākot bites ko-

kos.

G. Pols, Vecgulbene.

111. Sakars ar burvībām.

18031. Lūdzamā dienā vajagot

lūgt baznīckungu aizlūgt baznīcā

Dievu par mājas saimniecību, tad

burvji, skauģi un raganas nevarot

neka izdarīt.

Balss, 1878. 23.

18032. Lūdzamā dienā mācītājs
varot aizlūgt par mājas svētību

pret burvjiem un raganām.

Baiss, 1878. 23.

IV. Laika zīlēšana.

18033. Priekš lūdzamās dienas,

vajagot kamanas apgāzt uz sā-

niem un ar ratiem braukt, tad zie-

mas sals izbeidzas, bet ja to ne-

dara, tad gaidāms vislielākais sals,

kāds vien ziemā bijis.

Rud. Kalniņš no 89 g. v. A.

Poles, Garoza.

18034. Ja lūdzamā dienā pagal-
mā ir tāda ūdens peļķīte, kurā

var nodzerties balodis, tad gaidā-
ma auglīga vasara.

E. Tokele, Sesava.

LŪGŠANA.

18035. Ja no otra ko lūdz, tad

priekš labas dienas jāsaka pie se-

vis: „Es tas vilks, tu tā aita." Tad

dabūj, ko vēlas.
P. Zeltiņa, Rīga.

LŪKI.

18036. Ka vecos laikos vīzes pi-

na un valkāja, tad lūkus plēsa
trīs dienas priekš Vītus dienas, un

saimnieks tad atlaida savus gājē-

jus uz mežu lūkus plēst.

M. Āboliņa, Aumeisteri.

18037. Lūki jāplēš vecā mēnesī,

tad no tiem pītās vīzes ir stipras

un tik ātri nenovalkājas.

V. Hāzena, Nītaure.

18038. Lūki jāplēšot vēcā mē-

nesī, tad esot mīksti.

A. Lace, Lubāna.
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LŪPAS.

18039. Ja virsas lūpa niez, tad

būs strīdus; ja apakšas lūpa niez,

tad būs bučošanās.

A. Salmans, Balvi.

18040. Ja virslūpa niez, tad kas

neizdosies, bet ja apakšējā, tad da-

būs skūpstīties.
V. Duka, Vidzemes Maliena.

18041. Kad augšas lūpa niez,

mutes dabūs; kad apakšas lūpa,
tad ciemmaizi dabūs.

K. Jansons, Plāņi.

18042. Ja lūpas niez, tad dabūs

skūpstīties.
E. Druvnese, Irlava.

18043. Ja lūpas niez — dabūsi

skūpstīties.
L. Zviirbuile, Jaunlaicene.

18044. Ja lūpas niez, drīz būs

jāskūpstās.
M. Poriete, Lubāna.

18045. Ja lūpas niez, tad būs jā-

skūpstās
P. Zeltiņa, Ikšķile.

18046. Jo lyupas nīz, tad dasaīs

ar kū bučuotīs.
M. Apels, Stoļerova.

18047. Ja lūpas niez, tad dabūs

bučoties.

M. Zālīte, Jumurda, Atbalss

k. 1897. E. Pūriņš, K. Kleķe-

ris, Skujene. J. A. Jansons,

VecbrenguļL M. Biša, Vijciems.

18048. Ja lūpas niez, tad bus

jābučojas.
E. Lācis, Tirza. V. Johanso-

ne, Liepa.

18049. Kam lūpas niez, tam būs

jābučojas.
P. S., Rauna un Rīga. K. Jan-

sons, Plāņi.

18050. Ja virslūpa niez, tad sa-

ka, ka tas ir uz bučošanos.

L. Aizpurve, Lubāna.

18051. Kad niezot virslūpa, tad

būšot jāraudot.
K. Mežulis, Bilska.

18052. Ja virslūpa niez — ar

ūsainu vīrieti jābučojas.
Z. Biša, Rīga.

18053. Ja lūpas niez, tad brūt-

gāns jeb brūte ilgojas pēc bučo-

šanās. Tādā gadījumā nedrīkst lū-

pas kasīt, jo tad ilgošanās pāriet
uz citu cilvēku.

A. Vaskis, Tukums.

18054. Juo nīz lyupas, byus juo-

saskūpsta.
T. Beča, Preiļi.

18055. Ka cvlvākam vācam vai

jaunam nīznī lyupys, itei ir cīši

labi bučuotīs ar sovu mīļū.
V. Podis, Rēzekne.

18056. Ja lupas niez — bus jā-
baras.

E. Laime, Tirza.

18057. Ja virslūpa niez, tad ar

sievieti jābaras.
A. Aizsils, Lubāna.

18058. Ja apakšlūpa niez, tad

dabūs ciema maizi.

E. Miglava, Rīga.

18059. Ja lūpa niez, tad dabūs

ciema kukuli.
A. Bulēne, Turaida.

18060. Ja lupas niez, tad dabūs

ciemmaizi, jeb arī bučoties.

Z. Prauliņš, Aumeisteri.

18061. Kad lupas niez, tad da-

būs ciema maizi.
A. Vilciņš, Līgatne.
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18062. Kad lūpā esot čulka ie-

metusies, tad to vajagot ar brun-

ču apakšmalu apspaidīt. Čulka

tad iziešot un arī citreiz vairs ne-

metīšoties.

K. Mežuliis, Bilska.

18063. Ja lupa uzpampusi, tad

to jāapspaida ar brunču apakšu.
A. Bērziņa, Aloja.

,18064. Lai lūpas ziemā neizsis-

tos, vajag izvilkt lindrakus starp

kājām un nospaidīt lūpas.
E. Rotmane, Jaunauce.

18065. Lupas sprega, ja suņa

pirdienam smej.
K. Jansorts, Plāņi.

18066. Lūpas sprēgā (plīst), ja

zirga pirdienam smej. [Sal. ūdens.]
K. Jansons. Plāņi.

18067. Ja lupas plīst — esi

pirdienam smējies.
E. Laime, Tirza.

18068. Kam zilas lupas, tam

drīz jāmirst.
M. Švarcbacha, Svirlauka.

18069. Ja uz lūpām ronas kā-

das pūtes, tad tiek aprunāts. [Sal.

mēle.]
A. Vaskis, Tukums.

LŪPU SĀPES

18070. Lūpu sāpes aizdzen, ka

gar lūpām trīs reiz novelk zaļo
vardi un tad to palaiž vaļā.

Etn. 1894. IV. Odziena.

ĻAUDIS.

18071. Kad sapunos daudz lauds

redz, tad kāzas būs.

A. Šlesere, Kuršu kapās.

ĻAUNĀ ACS.

18072. Cilvēks ar ļaunām acīm

var samaitāt lopus un cilvēkus, se-

višķi bērnus. Samaitāto var izdzie-

dināt, ja uz tā lej ačgārni ūdeni,

vai ja nogriež nemanot samaitātā-

jam kādu drēbes gabaliņu un to

sadedzinot apkvēpina slimo.

V. Kancans, Asare.

18073. Ir tādi cilvēki, kas vai

nu ar nelabām acīm, vai ar no-

brīnošanu padara citus slimus. Tā-

du slimnieku vajaga nomazgāt un

mazgājamo ūdeni izliet trīs reiz

caur pirts krāsni.

V. Pilipjonoks, Asūne.

18074. Ja kāds svešs, kam ir

skaudīga acs, iet skatīt kādam ot-

ru lopu, tad lopu īpašniekam va-

jaga paķert no zemes un pārsviest
tam no muguras.

E. Jakobsone, Ventspils.

18075. Zemnieks baidās no ļau-
nās acs un skaudības, no kā cie-

šot viņa labība un lopi. Ja kāds

uzslavē viņa lopus vai ko citu, tad

viņš nomurkšķ kādus rupjus vār-

dus pretī, kas to uzteikšanu pa-

dara nespēcīgu.

A. W. Hupel, Top. Nach-
richten 1777. 11, 140.

18076. Ja svešs cilvēks ar ļau-
nām acīm apbrīno kādu bērnu jeb
arī precinieku, tad māte tam no-

mazgā ģīmi un trīs reiz nospļau-
jas.

V. Pilipjonoks, Asūne.

18077. Agrāk bijis viens tāds

ļauns saimnieks, kas nedrīkstējis

pat uz saviem lopiem paskatīties.
Ka viņš uz lopiem paskatījies, tad

tiem piemeties nelabums un tie no-

nīkuši.
H. Skujiņš, Smiltene.
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18078. Ja bērns no ļauna skata

paliek slims, tad vakarā, smeļot no

sevis, vajaga iesmelt no akas ūde-

ni, iemest tur trīs oglītes, nomaz-

gāt līdz ar durvju kliņķiem bēr-

nam muti un rokas, mazgājot uz

augšu. Beidzot apģērbt bērnam tī-

ras drēbes, tad tas kļūs vesels.

A. Lazdana, Kalupe.

18079. Mazus bērnus nevar rā-

dīt svešiem cilvēkiem, jo kāds var

bērnus noskatīt ar ļaunām acīm,

jeb arī tos nobrīnot. Ja tomēr rā-

da, tad pašam vajaga bērnu no-

smādēt, sakot: „Kas nu tur no tā-

da krāma ko skatīties?"

E. Zommere, Rauna.

18080. Cilvēkiem, ar sarkaniem

matiem, ir ļaunas acis: uz kā tie

paskatās, tam kaitē.

.T. Lazdans, Kalupe.

18081. Cilvēkiem ar plikam gal-

vām ir ļaunas acis.

J. Lazdans, Kalupe.

18082. Ja bērns ir zīdīts trīs

Lielās piektdienās, tad viņam būs

ļaunā acs, kas var cilvēkus pa-

darīt nelaimīgus. [Sal. atzīdenis.]
P. Š., Rīga.

18083. Vacīji ļauds stuosta, ka

ir cvtam cvlvākam naloba acs.

Kai pazavieras uz lūpa, tiuleņ lūps

palīk par navasalu un var nū-

spruogt. Bet ir būri, kuri nu reizis

var izļečeit. Pasceisim, pi vīna

zemnīka nazvna nu kuo aizlv-

muoja gūs, naād un grib jau

spruogt zemī. Ti natuoļi nu tuo

zemnīka dzeivuoja vīns būrs. Zem-

nīks tiuleņ pasaucja pi sevis tū

būru. Būrs apsavēra gūvi un tiu-

leņ pascēja, ka slimeiba dakrvta

nu nalobos acs cvlvāka. Būrs tiu-

leņ pajamies žara ūglis un ti pī-

bēra nu egleitis skuju un apguoja

kiupvnot runuodams septeņis bur-

tus: L. S. A. N. U. A. K. Kod būrs

apkiupvnuoja gūvi, iznesja tū za-

ru aiz kļāva un aproka svudūs,

zemnīka gūvja nu reizis tyka va-

saļa un suoka ēst.

V. Podis, Rēzekne.

18084. Kod cvlvākam nu reizis

tvka nalabi un jis palvka nava-

sals, tod būri runuoj, ka cvtvāks

palvka navasals nu nalobas acs,

tuo kurs uz juo pazavēra. Kū va-

jaga dareit? Runuoj buri: vys pyr-

muok vajaga pajimt sītu un treis

kvartus yudiņa puorlaist caur sītu,

īmest tvmā puorlaistā yudinī treis

ūglis. Kod ūglis vudinī suok virt

un peikstēt un nu treju ūglu bvus

seši, tūlaik buri runuoj, ka itei sli-

meiba dokryta nu acs. Tvuliņ burs

pajām tū yudini ar vvsim tīm ūg-

ļim, apmozguoj vvsus četrus go-

lus goldam un dūd novasalam iz-

mozguot treis reizis acs. Tūlaik

pajām tū yudini, iznas pi slīkšņa
durovu, ļei un runuoj pats sevī:

~Taic, puorluodeita acs, lai jīt uz

vacim mežvm." Kai burs izļai tū

vudini, slvms nu reizis palīk va-

sals, kai jam nikur nikuo nabeja.

V. Podis, Rēzekne.

18085. Jo kas ar ļaunom acim

pazavērs uz pučom, tuos apzamess

ar kukaiņim. Jo tys pats pučes nū-

mozguos, kukaiņi pazuss.

L. Švandere, Mērdzene.

18086. Cilvēkiem, kam velis pie-
sities, esot skaudīgas acis. Tādiem

cilvēkiem nevajagot nekā rādīt,

sevišķi kustoņus ne, jo tie tad tū-

līt saslimstot un nonīkstot.

G. Pols, Baldone.
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18087. Visiem cilvēkiem nevar

rādīt mazus bērnus, teļus, cāļus
v. c, jo dažiem ir ļaunas acis un

var noskatīt. Ja tā ir noticis, tad,
lai ļaunumu novērstu, noskatīto

kautkā vajaga vest sakarā ar at-

tiecīgo personu.
V. Vintere, Matīši.

18088. Ja kādam cilvēkam no

skauģa acīm saslimst kustoņi, tad

vajagot izgriezt kādu gabalu no

skauģa drēbēm, sadedzināt un pel-
nus iedot kustonim, tad tas topot
vesels. [Sal. lopi.]

G. Pols, Baldone.

18089. Lai bērni no svešu ļaužu
skatieniem nesaslimtu, tad esot

jābāž bērniem aiz zeķēm melnas

ogles.
G. Pols, Baldone.

18090. Govīm pret ļaunam acīm

dod sūdu sulu dzert.

K. Jansons, Gatarta.

ĻAUNS CILVĒKS.

18091. Ja kāds slikts cilvēks at-

nākot mājā un tur nospļaujoties,
tad pēc viņa aiziešanas no viņa

spļaudekļiem lienot kāds krupis
vai ķirzaka, kas esot tā cilvēka iz-

spļautais ļaunums.
P. Zeiitiņa, Ikšķile.

ĻAUNDARIS.

18092. Ļaundarim pat mīksta

gultā ir slikta guļa.
E. Ķerpe, Brunava.

ĻAUNUMS.

18093. Ja cilvēks ko sliktu redz,

tad jāpaskatās uz visiem pirkstu

nagiem, un nekāda vaina neno-

tiks.

P. Š., Rīga, Rauna. Z. Lace,
Veclaicene.

MADALĒNAS DIENA (22. jūl.).

18094. Blommuižas kapellē
zemnieki upurē vaskus Madalēnas

dienā.

Baznīcas vizit., 1637.

18095. Madlienas dienā nebāza

siena šķūnī, nedz meta kaudzē

Kas to neievēroja, tam zibens no-

spēra šķūni vai siena kaudzi.

D. L. f. 1888. 29. P. J. Rau-

davietis, Bērzaune.

18096. Madlienas dienā ne-

drīkst sienu ievākt nedz kaudzē

mest, ja to darot, tad pērkons no-

sperot.

Aizkrācnieks, Tirza.

MAGONES.

18097. Magones jāsēj pilnā mē-

nesī pīkst. 12 naktī, jo tad tās

daudz zied un aug lielas.

M. Ābele, Jaunjelgava.

18098. Magones jāsēj pilnā mē-

nesī, tad būs pilni skaisti ziedi un

galviņas pilnas sēklu.

St. Kokins, Egluna.

18099. Magones jāsēj pilnā mē-

nesī, tad tās zied kupliem ziediem.

R. Šmits, Valmiera.

18100. Lai miegs labi nāktu, tad

jāēd magoņu sēklas.

E. Laime, Tirza.

18101. Ja saēdas magoņu sēklas,

tad nāk miegs.
M Macpane, Alsunga.

18102. Ja pie magoņu sulas pie-

lej pienu un šinī maisījumā no-

mazgājas, tad dabū lielu piekri-
šanu no mīļākā.

A. Smilga, Gaiķi.



Maija vaboles — Maikatas 1115

MAIJA VABULES.

18103. Ja pavasarī daudz maija

vabuļu, tad gaidāma karsta va-

sara.

A. Aizsils, Zilupe.

18104. Ja ozolvaboles kāpuriem

galva ir tumšāka, tad rudens būs

slapjāks par pavasari.
M. Driņķe, Ranka.

18105. Ja pavasarī maijvabuļu

kāpuram galva zila, būs slapjš pa-

vasaris, ja vidus — vasara, bet ja

aste — rudens.

K. Jansons, Plāņi.

18106. Ja maija vabules kāpu-
ram priekšas daļa ir tumša, tad

būs slapjš pavasaris; ja pakaļas

daļa ir tumša, tad rudens būs

slapjš.
P. S., Rauna.

18107. Ja maijvabuļu kāpuri pa-

vasarī zili, tad būs slapja vasara.

K. Jansons, Gatarta.

18108. Ja pavasarī maija vabo-

les apēd koku pumpurus, tad būs

neražas gads.
A. Aizsils, Zilupe.

MAIJS.

18109. Ja maijā precas, tad lau-

lība nebūs laimīga.
A. Aizsals, Kārķi.

18110. Maija mēnesī vajaga vē-

dināt drēbes, tad tās kodes neēd.

K. Corbiks, Līvbērze.

18111. Santa augi jālasa maija

un tikai pēc saules uzlēkšanas un

drusku jāpakaltē. Pirmā mēneša

ceturksnī ir rasa ģiftīga un to ģif-

ti uzjem čūskas, tādēļ šie augi la-

bi jānomazgā. Bet pēc pilna mē-

neša krīt veselīga rasa.

S. Gūberts, 1688.

18112. Vēss maijs nes daudz la-

buma. Ja maijs nāk kā dārznieks,

tad klētis būs tukšas.

Brīvā Tēvija, 1927. 183.

18113. Ja maijā ir pērkoni, būs

lietaina un vējaina vasara, bet

maija rasina kuplina pļavas.
Brīvā Tēvija, 1927. 183.

18114. Ja maija vakaros rasa,

tad būs bagāta siena raža.

K. Meiers, Lubāna.

18115. Ja maijs vējains un

slapjš, tad gaidāmas aukstas Liel-

dienas.
A. Bērziņa, Aloja.

18116. Ja maija līst lietus, tad

gaidāma laba raža.
A. Bērziņa, Aloja.

18117. Vēss maijs un slapjš jū-

nijs pilda pagrabus un mucas.

J. Juškevičs, Br. Z. H. piel.
1933. 275.

18118. Maija mēnesī daudz odu

— rudenī laba raža.

K. Corbiks, Tukums.

18119. Pirmā maija jauks laiks

— būs labs rudens.

K. Corbiks, Tukums.

18120. Ja maija mēnesī daudz

maija vaboļu, tad būs karsta va-

sara.

A. Aizsils, Zilupe.

MAIKATAS.

18121. Maikatas dzīvo mājās,

dzīvojamās ēkas tumšajās vietās,

parasti pagrabā. Ar viņām baida

nepaklausīgus bērnus. Saka: pa-

saukšu maikatas! Atdošu maika-

tām!" v. c.

J. A. Jansons, Īle.
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MAISS.

I. Maiss un grauzēji.

. 18122. Lai peles un žurkas ne-

kapātu labības maisus, tad mai-

sus vajaga šūt tūlīt, kā noauž, bez

velēšanas.
G. Pols, Bauska.

18123. Piebērtiem labības mai-

siem aizsietie gali jāliek uz zie-

meļiem, lai peles nesaēd maisus.

J. Gulbis, Aizkraukle.

18124. Ja grib, lai peles nesa-

kapātu maisus, tad vajaga nolikt

tā, ka lai maisa gals būtu taisni

pret rītiem. Maiss var būt pildīts

pat ar zirņiem, tad tomēr peles
to neaiztiks, kaut gan simtiem

riņķī dancos.

K. Mulenbacha man.

18125. Lai peles neēstu maisus,

tad jāgriež ar galu uz ziemeļiem

un mezgls jāsien tā, ka gali nebū-

tu mezglam cauri jāvelk.
V. Spandegs, Pociems.

18126. Pirmais izkultās labības

maiss jāsviež uz zemes un nav jā-
izkustina, citādi labību apēd peles.

K. Kaufmanis, Linde.

18127. Graudu maisus sienot,

jāstāv ziemeļu pusē, tad peles
neēd.

L. Kraistiņa, Baldone.

18128. Ja peles maisus cērt, tad

otrā gadā būs dārga maize.

E. Laime, Tirza.

18129. Lai žurkas labību no

miltu maisa neizēstu, tad maisu

vajagot siet ar divām cilpām, bet

galus cauri vērt nedrīkstot. Maisa

galu vajagot nolikt uz ziemeļu

pusi.
K. Skujiņš, Smiltene.

18130. Labības maisus aizsie-

not, jau pie pirmā mezgla saites

galus nevajaga izvilkt cauri, bet

tie jāatstāj cilpā, tad žurkas tos

neposta.
V. Amoliņa, Olaine.

18131. Maisam, kad to klētī ne-

sot, nedrīkstot ar ceļgalu piesist,
tad žurkas to saēdot.

K. Skujiņš, Smiltene.

18132. Žurkas nekapā maisus,

ja sienot maisa auklas galus neiz-

velk vienu caur otru.

K. Jansons, Plāņi.

18133. Lai žurkas labības mai-

sus nesagrauztu, tad maisu aizsie-

not, mazgls jāmet uz ziemeļu pusi.
E. Kampare, Piebalga.

18134. Lai žurkas neēstu labī-

bas maisus, tad tie jāatstāj tā, kā

nolikti, vienalga, vai greizi, vai

šķībi.
A. Leimane, Mārsnēni.

18135. Lai žurkas neēstu mai-

sus, tad tie jāaizsien ar trijiem

mezgliem, bet tā, ka valdziņa gals
nekad neiznāk cauri vilkts, bet

paliek cilpā.
A. Leimane, Mārsnēni.

18136. Labības maisus pavasarī

nevajaga mazgāt, tad tos saēd

žurkas.
A. Kondrate, Cēsis.

11. Maiss rokas slaucī-

šanā.

18137. Maisā nevajag rokas

slaucīt, tad paliek par zagli.

Z. Prauliņš, Aumeisteri.

18138. Rokas nedrīkst slaucīt

pie maisa, tad būs bērni zagļi.

I. Indans, Gārsene.



18139. Ja kulē slaukās, tad mu-

te plaukumaina.
J. Zvaigzne, Rēzekne.

18140. Maisa nevar rokas slau-

cīt, tad pirksti atskabargo.

R. Grauduma, Lizums.

111. Maiss ar sēklu.

18141. Izvērsta maisa sēklu ne-

vajaga bērt, tad tā nedīgst.
I. Indans, Gārsene.

IV. Gultas maiss.

18142. Veca mēnesī gultas mai-

sā jābāž cisas, lai blusas neaug.
J. Rubenis, Ērgļi.

18143. Gultas maisu nevar iz-

kratīt lopu guļu vietās, tad tas no-

guļ savus bērnus.

I. Indans, Gārsene.

V. Maiss sapnī.

18144. Ja sapnī redz kur maisu

ar labību iznesam, tad tai mājā
kāds mirs.

K. Jansons, Plāņi.

18145. Ja sapnī redz maisu, tad

kāds mirs.
J. Jurjāns, Jaungulbene.

18146. Ja sapnī redz maisus,

tad kāds mirst.

J. Austrums, Krape.

MAITA.

18147. Ja sprāgušu noliek ar

galvu pret ziemeļiem, tad tam ne-

iet klāt ne kukaiņi, ne zvēri.

p. S., Puze.

18148. Kad kāds mazs sivēns

nosprāgst, tad aprokot vajaga no-

likt tā galvu uz ziemeļiem, lai suņi

nekaš laukā.
M. Ķaupelis, Nīca.

18149. Ja maitai noliek galvu
uz ziemeļa pusi, tad to neviens

dzīvnieks neaizkar.

K. Jansons, Plāņi. J. Jaunsud-

rabiņš, Nereta.

18150. Kad negrib, lai suņi un

kaķi neēd maitas vai nokautus lo-

pus, tad lopam jāliek galva pret

ziemeļiem.
M. Raņķis, Nīca.

18151. Kad ziemu nosprāgst
kāds lops, tad galvu nevajagot
likt uz ziemeļiem; tad vārnas ne-

ēdīšot.

J. Daizis, Nīca.

18152. Kad maitu noliek ar gal-
vu uz ziemeļiem, tad neviens dzīv-

nieks to neēd.

A. Draviņa, Stende.

18153. Ja aita nosprāgst, un ne-

grib, lai suņi to apēstu un kaulus

izvazātu, tad vajaga nolikt tā, ka

mugurkaulis gulētu no rītiem uz

vakariem, ar galvu uz rīta pusi.
Tad ne suņi, ne vārnas pat neaiz-

tiek.

K. Mulenbacha man.

18154. Ja negrib, lai citi kusto-

ņi to izvazā, vajag maitas galvu
likt pret ziemeļiem.

M. Kalniņa, Vandzene.

18155. Neviens plēsīgs putns

nedz kustonis neaiztiekot maitu,

nosprāgušam kustonim, ja tam

esot galva uz ziemeļa pusi.

H. Skujiņš, Smiltene.

18156. Ja nosprāgušam kusto-

nim galvu atstāj uz ziemeļiem, tad

viņa neviens neēd.

J. Auziņš, Sērene.

1117Maiss — Maita



18157. Ja grib, lai zvēri un putni
ēd mežā nomestu maitu, tad vi-

ņas galva jānoliek pret dienvi-

diem, bet ja to noliek pret zieme-

ļiem, tad maitu zvēri neaizkar.

K. Krastiņš, Koknese.

18158. Nosprāgušais dzīvnieks

ir jānomet ar galvu pret dienvi-

diem, jo tad citi dzīvnieki to drīz

apēd.
J. Vilnītis, Jumurda.

18159. Caur maitas aci jāizau-
dzē zāle un tad ar to jāberzē acis,

tad kļūst neredzams.

A. Liepiņa, Lubāna.

18160. Ja māte, cerībās būda-

ma, ierauga maitu, nobīstas un

pieliek roku pie mutes, tad viņas
bērnam smirdēs maitas smaka no

mutes. [Sal. dzimuma zīmes.]

A. Vaskis, Tukums.

18161. Par nosprāgušiem mājas

kustoņiem raudāt nevajag, lai ne-

laime nepriecājas.
K. Jansons, Trikāta.

18162. Kur mājas kustoņi krīt

(sprāgst), tur sprāgoņi mājas pa-

vārtē jānorok.
K. Jansons, Plāņi.

18163. Otra nosprāgušu kusto-

ni nedrīkst mājā nest: nesaka ka

tas un tas nosprādzis, bet nospļau-
dās: „Lai sūdi guļ (stāv), kur

bijši!"
K. Jansons, Trikāta.

MAIZE.

I. Vispārīgi prātojumi

par cepšanu.

18164. Ja ar miltu vezumu no

dzirnavām braucot, ātri par tiltu

brauc, tad maizes kukuļiem garau-

za vaļā.
K. Jansons, Plāņi.

18165. Pirmo reizi jauno maizi

cepot, saimniece ņēmusi trīs sau-

jas no vecajiem miltiem. Ja neņē-

musi, tad maizīte apskaistoties un

cepot sakrītot.

0. Struncene, Lubāna.

18166. Jaunu maizi cepot, jāsa-

viļā mazs kukulītis un jāiemet at-

pakaļ apcirknī, lai nekad netrūktu

maizes.

A. Aizsils, Meirani.

18167. Ja maizi cep, tad tai die-

nā nedrīkst aitas cirpt.
A. Gulbe, Nogale.

18168. Kad pirmo reizi cep jau-
nu rudzu maizi, tad to kukuli, kas

pirmais ielaists krāsnī, uzglabā
klētī veselu gadu, kamēr atkal liek

jaunu kukuli tai vietā.

A. Bīlenšteina rokraksts, Kazdanga.

18169. Gavēņa piektdienās ne-

drīkst maizi cept, jo tad maize sa-

pelē.
E. Zommere, Rauna.

18170. Maizes nevajaga cept
trešdienās un piektdienās, lai ne-

pel.
P. S., Rauna.

18171. Ja gavēņa trešdienā un

piektdienā maizi cep, tad maize

visu gadu pel. [Sal. Lielā piektā.]
K. Jansons, Plāņi.

18172. Piektdien neesot maize

jācep, jo tad neizdodoties.

A. Aizsils, Lubāna.

18173. Lai rupja maize izdotos

laba, tad tā jācep tikai divās nedē-

ļas dienās: piektdienās un otrdie-

nās, bet pārējās dienās ceptā mai-

ze neizdodoties laba.

E. Aizpurve, Lubāna.
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18174. Kad maizi cep, tad iz-

slauka tīru istabu, lai citu gadu
būtu tīri rudzi.

K. Pavasare, Drabeši.

18175. Kad maizi cep, izslauka

tīru istabu, lai cUu gadu būtu tīri

rudzi.

R. Bērziņš, Džūkste.

18176. Ja maizi cep, jāizslauka
tīra istaba, lai nākamā gadā būtu

tīri rudzi.

M. Koškina, Elēja.

18177. Maizi cepot, nedrīkst ne-

kādus istabas mēslus ārā nest, bet

tie jāatstāj pie krāsns, jo citādi iz-

nes svētību ārā.

A. Bīlenšteina rokraksts, Grendze.

18178. Svētdienā nedrīkst jaut
maizi.

M. Igaune, Galgauska.

18179. Ja kādās mājās nevar

izcept labu maizi, tad vajaga da-

būt citu māju raugu vai maizi, un

kad cep, tad ielikt to iekšā un iz-

cept līdz; tad būs laba maize, bet

no tām mājām, kam bija tā mai-

ze vai raugs, būs pavisam slikta

maize.
J. Atteka, Nīca.

18180. Maizi vajaga mīcīt un

krāsnī šaut veselīgai, tuklai sie-

vietei, jo tad maize būs mīksta un

gausa.
V. Bērziņa, Priekule.

18181. Maize jāmīca resnām

meitām, tad maize ir mīksta un

briedīga.
B. Indriksone no 80 g. v.

M. GūUnanes, Sece.

18182. Cik kukuļu cep, tik mal-

kas gabalu krāsns kurā jāmet.
K. Jansons, Plāņi.

18183. Kad cepli iekurina mai-

zes cepšanai un nesaslauka cepļa
priekšu, tad cepējas bērniem de-

guni puņķosies.
J. Apsalons, Sēļpils.

18184. Maizes mītne vai kāsis

jāmazgā tīri, lai bērni nestaigā ar

puņķainiem deguniem.
A. Zalmieze, 73 g. v., Grenči.

18185. Ja maizes krāsnī viena

pagale ilgi deg, būs ciemiņš pie
ēšanas.

V. Hazena, Nītaure.

18186. Kad maizi cepot viena

pagale krāsnī paliek, tad gaidāms
viens ciemiņš, ja divas — divi.

E. Muzikante, Kauguri.

18187. Ja maizes krāsnī viena

pagale paliek neizdegusi, tad cep-
to maizi ciemiņi palīdzēs apēst.

V. Vintere, Matīši.

18188. Ja maizes krāsns ogles

pēc apdzēšanas sāk kvēlot, tad tā

zīme, ka maizes cepēja niknas da-

bas.

H. Šiliņa, Dobele.

11. Mīkla.

18189. Lai maize labi rūgtu, mī-

cot labi jāskaišas.
M. Vēbere, Straupe.

18190. Kad maizi mīca, vajagot
būt labi dusmīgam; tad labi

rūgstot.
J. Niedre, Džūkste.

18191. Lai maize labi rūgtu, tā

jācep sirdīgiem cilvēkiem.

E. Līdeka, Lubāna.

18192. Maize rūgst labāki nik-

niem cilvēkiem.

A. Ulmane, Jaunsvirlauka.
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18193. Maizi mīcot, vajag dus-

moties, tad maize labi rūgst.

M. Valdmane. Zajamuiža.

18194. Mīcot maizi vajaga but

dusmīgam, tad laba maize.

K. Kristape', Olaine.

18195. . Maizi iejaujot, vajaga
bārties vai citu tādu troksni tai-

sīt, tad maize labi rūgst arī bez

rauga.
E. Zommere, Rauna.

18196. Kad maizi iejauc, vaja-

ga dusmoties un bārties, tad mai-

ze labi rūgst.
L. Andersone, Jelgava.

18197. Ja maizes mīcītajā dus-

mīga, tad maize būs skāba.

J. A. Jansons, Rīga.

18198. Ja maizes mīcītajā dus-

mīga, tad maize būs skāba.

A. Lillenurms, Veclaicene.

18199. Lai maizes iejavs labi

rūgtu, jāliek raugā dusmīgs vai

straujš cilvēks.

L. Kleinberga, Svēte.

18200. Maizi mīcot vajaga likt

cilvēkus raugā, lai maize labi rūg-

tu. To izdara šā: kāds cilvēks sauc,

un ja tas, kuru sauc, atsaucas, tas

tad ir ielikts raugā.

K. Corbiks, Valgunde.

18201. Maizi cepot piesauc tā

cilvēka vārdu, kas dusmīgas un

ātras dabas. Kad sauktais atsau-

cās, tad maizes mīcītājs atbild:

~Rūgsti raugā!" Tad maize ātri

uzrūgst.
M. Auziņa, Rīga.

18202. Lai maize labi rūgtu,

jaucot maizi, jāsauc kāds no klāt-

esošiem un uz pasauktā jautāju-

mv, ko vajag, jāsaka: „Rūgsti rau-

gā!" Jo dusmīgāks būs uzrunātais,

jo maize labāk rūgs.

K. Corbiks, Tetele.

18203. Kad maizei raugu lej

klāt, tad jāsmejas, lai labi rūgst.

E. Laime, Tirza.

18204. Maizi iejaucot, vajaga

smiet, tad maize labi rūgst.

Atbalss k. 1897; K. Kleķeris,

Skujene.

18205. Maizi mīcot, jaucot jā-

smejas, tad labi rūgst.

L. Pilsētniece, Bebri.

18206. Kad maizi mīca, tad jā-

smej, lai labi izrūgst.
K. Jansons, Plāņi.

18207. Kad maizi mīca, tad va-

jaga dūšīgi bezdēt, jo tad maize

labi rūgst.
V. Krieviņš, Daugmale.

18208. Ja jaunas meitas mīca

maizi, tad tām, lai maize labāk

rūgtu, jāskaita: „Rūgsti, maizīt,

rūgsti, tā kā mana sirds uz puišiem

rūgst."
J. Gulbis, Aizkraukle.

18209. Maizi jaucot jāsmejas, jā-

plēš otram mati un jāsaka: Rūg-
sti nu, manā maizīte; kā mans

prāts uz puišiem nesas."

E. Lācis, Tirza.

18210. Maizi mīcot jāsaka: „Lai

rūgst tā kā puišu prāts uz meitām,

tā kā meitu prāts ūz puišiem",

tad maize labi rūgst.

A. Aizsils, Lubāna.

18211. Kad maizi mīca, tad, lai

maize labi rūgtu, jāsaka: „Rūgsti

nu kā mans prāts uz puišiem!"
A; Aizsils, Kārķi.
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18212. Kad maizi iemīca, tad

pār mīklu met krustu.

A. Bīlenšteina rokraksts, Lubāna.

18213. Kad samīca maizi, tad

pārmet trīs krustus, lai ātrāki

rūgst.
K. Lielozols, Nīca.

18214. Lai maize labi rūgtu, tad

pēc apmīcīšanas mīcītājai jāsaka:

~Rūgsti, maizīt, tā kā mans prāts

rūgst uz puišiem!"

M. Navenickis, Zasa.

18215. Ja meitām nerūgst mai-

ze, tad tām ir jāsaka: „Rūgsti,
maizīt, rūgsti, kā mans prāts uz

puišiem rūgst."
G. Pols, Staburags.

18216. Kad maize ir samīcīta,

tad meitai ir trīs reiz uz maizes

jāuzsit un jāsaka: „Rūgsti nu tā,

kā mans vēders uz puišiem rūgst!"

K. Jansons, Plāņi.

18217. Kad maize samīcīta, tad

jāsaka: „Lai rūgst kā Rīga, kā Cē-

sis, kā jaunas meitas vēders uz

puišiem!"
K. Jansons, Plāņi.

18218. Ja meita pirmo reiz mai-

zi mīca, tad jāskatās uz mūri: ja
tas svīst, tad maize samīcīta.

M. Stāla, Kaltene.

18219. Maizi vajag tik ilgi mīcīt,

kamēr paliek slapjas sienas.

K. Lielozols, Nīca.

18220. Maize jāmīca tik ilgi, ka-

mēr nelīp pie rokām.
A. Aizsils, Prauliena.

18221. Kad maizes mīklai pie-
liek raugu, tad vajag smieties jeb

tam līdzīgu troksni taisīt, lai maize

labi rūgtu.
El Zommere, Rauna.

18222. Kad maizei pieliek rau-

gu, tad čakstina ar muti.

A. Bīlenšteina rokraksts, Jaunauce.

18223. lejaucot maizi jāšmak-
stina ar lūpām, tad maize rūgs.

A. Aizsils, Kalsnava.

18224. Kad maizei iejavu jauc,
tad ar lūpām jāsmukšķina; tad

maize labi rūgstot.

J. Treimans, Bērze. J. Niedre,
Džūkste.

18225. Maizi jaucot jašmūkšķina
ar lūpām, tad tā labi rūgs.

Zin. kora. RKr. 6.

18226. Maizi mīcot, ar muti jā-
taisa zināmas skaņas, tad labi

rūgst.
M. Auziņa, Rīga.

18227. Kad mīkla abrā samīcīta,

tā jānogludina lūpām smūkšķinot
un jāsaka: „Rūgsti, mana maizīte,

kā jaunas meitas vēdars!"

L. Kleinberga, Svēte.

18228. Kad maize samīcīta, tad

mīcītājai jāiesvelpjas.
K. Jansons, Plāņi.

18229. Samīcītai mīklai vajag
uzsist trīs vietās krustus, tad tik

daudz maizes neēd.

E. Strauss, Anniņmuiža.

18230. Ja meitas, maizi samīcī-

jušas, nenomazgā drīz rokas, tad

tām būs kašķaini bērni.

V. Saperovs, Vecpiebalga.

18231. Ja. maizes mīcītājai, pēc
roku nomazgāšanas, tomēr pie na-

giem vēl mīkla, tad saka, ka tā

esot slinka.
A. Aizsils, Meirāni.
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18232. Sievietei maizi mīcot, pu-

pi jākustina.
K. Jansons, Plāņi.

18233. Kad maizi mīca, tad ne-

vajag dzert, jo tad maize padodas
ūdeņaina.

L. Biedriņa, Jelgava.

18234. Kurai meitai maize labi

rūgst, tā ir kāra uz puišiem:

H. Skujiņš, Smiltene.

18235. Kurai meitai pēc apmei-
cīšonas maize aug dreiži, tei dreiži

īs pi Veira
v

bet kUrai n5, tei naīs

ilgi. '
T. Beča, Preiļi.

18236. Ja maizi mīcot mīkla

stipri pie rokām ķeras, tad būs

nikna vīra māte.

Z. Lāce, Veclaicene.

18237. Abru ar mīkluipie krāsns

nesot, nesējs nedrīkst tai piegriezt

mugurpusi, tad maizei sasprāgst

garoza.
L. Kleinberga, Svēte.

18238. Ja pie rupjas ņiaizes mīk-

las pieliek dzīvsudrabu, tad kukuļi
sāk pa krāsni kustēties.

L. Ozole, Sērpils.

18239. Abrā iejautai maizes

mīklai jāber bieza kārta miltu vir-

sū, lai bērniem augtu labi biezi

mati.

M. Brldaka, Jaunroze.

18240. Kad maize apmīcīta, tad

tai jāuzkaisa virsū brēza kārta mil-

tu, lai bērniem biezi mati aug.

K. Jansons, Plāņi.

18241. Ja apmīcītai maizei ne-

uzber miltus — būs bērni plikām

galvām.
V. Miķelans, Dunava.

18242. Maizi apmīcot iespiež
krustu, lai velns nerauj.

Z. Prauliņš, Aumeisteri.

18243. Maizes mīklai jāuzvelk
krusts, lai nekāpj pāri abrai.

R. Kalniņš, Lubāna.

18244. Kad maize nerūgst, tad

iejāva nomizotu upenāja zariņu.
K. Jansons, Trikāta.

18245. Lai maize labi rūgtu, tad,

kad maizi iejauc, muldas dibenā

jāieliek upeņu ogulāju lapiņas.

A. Brāķa, Meirāni.

18246. Kad maizi vakarā iejauc,
tad jaucēja uzlika vīrieša cepuri,
lai rūgdama neietu pāri. Maizi ne-

sedza ar vīrieša svārkiem.
Tll 1\ itJ O V(11 IVll. 111. ,

D. L. f. 1888. 28, P. J. Rau-

davietis, Bērzaune.

18247. Kad maize sāmīcita, tad

tai jāuzliek virsū vīrieša cepure.
K. Jansons, Plāņi.

18248. Ja kādam godam maizi

cep, un šī maize- spēcīgi rūgst, tad

godā labi veiksies, ja vāji būs

neveiksmes.

V. Miķelans, Dunava.

18249. Ja maizi cepot atliek

mīkla, tā jādod sunim, tad tas būs

dusmīgs, ja dod vistai, tad tā dēs

daudz olu.

M. Auziņa, Latgale.

18250. Maizi mīcot nedrīkst tu-

rēt logu vai durvis vaļā, jo tad viss

raugs iziet ārā.

L. Rone, Ikšķile.

111. Krāsnī laišana.

18251. Ka maize ir uzrūgusi, ta

vaiga tūliņ laist krāsnī; ja laiž at-

krist, ta ir mella un rūgta maize.

H. Skujiņš, Aumeisteri.
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18252. Pabaru uz maizes lizes

jākaisa bieza kārta, lai bērniem

biezi mati aug.
K. Jansons, Plāņi

18253. Kad maizes krāsns ir par
maz kurināta, un tomēr ir maize

jālaiž iekšā, tad visiem cilvēkiem,
kas vien ir tuvumā, ir jāiet pie
krāsns un jāsmejas, lai maize ce-

pot celtos un nesakristu.

E. Zommere, Rauna

' 18254. Kad sieviete pirmo reiz

laiž maizi krāsnī, tad vajaga sa-

skaitīt kukuļus: cik kukuļu, tik vi-

ņai būs vēlāk bērnu.
A. Salmāns, Balvi

18255. Kad maizi cepot, tad kā

šaunot kukuļus krāsnī, vajagot ku-

kuli līdzeni nolīdzināt un vidū ie-

durt ar pirkstu, lai maize nesprāg-
stot pušu.

J. Daizis, Nīca.

18256. Maizi cepot ar pirkstu jā-

iespiež kukulim vairākās vietās,

tad kukuļi neplaisā.
A. Aizsils, Lubāna.

18257. Krāsnī šaujot kukuļi glu-
di jānogludina, lai smuki bērni

dzimst.
M. Štāla, Kaltene.

18258. Ja, maizi ceplī laižot, ku-

kuļus labi nenogludina — būs ne-

smuki bērni.

V. Miķelans, Dunava.

18259. Krāsnī laižot jānogludina

maize, tad būs skaisti bērni.

M. Brīdaka, Jaunroze.

18260. Ja meita gludi noglauda

maizes klaipus, tad tā dabūs brūt-

gānu ar gludu galvu; ja negludi,

tad brūtgāns būs kā celms: ne-

gluds, matu nesukās etc.

A. Aizsils, Kalsnava.

18261. Kad meita, maizi cepot,
nenoglauda klaipu glumu, tad tā

nedabūs glumu brūtgānu.
V. Saperovs, Vecpiebalga.

18262. Ja meita maizi abrā glu-
du nenoglauž, tad viņai līks,

k

vīrs

gadās.
K. Jansons, Plāņi.

18263. Kad meita, maizi cepot,
neglauda klaipu gludu, tad dabūs

negludu vīru.

M. Sikle, Nīca.

18264. Ja meita, maizi cepot,

kukuļus neglauda, tad dabū neglu-
du vīru.

K. Lielozols, Nīca.

18265. Kad meita, maizi cepot,
klaipu glumu neglauda, tad tā da-

būs negludu brūtgānu, un otrādi.

J. Steglavs, Jelgava.

18266. Ja kukuļa sānus cieši no-

glauž, tad žīds maizes neprasa.

K. Jansons, Plāņi.

18267. Maize priekš cepšanas jā-

apslapina, lai mirstot pašam ne-

žūtu mute.

J. A. Jansons, Piņķi.

18268. Krāsnī liekot klaipam jā-

iespiež katros sānos 3 reiz ar pirk-
stiem, tad garoza nepārsprāgst.

L. Kleinberga, Svēte.

18269. Maizi cepot vienam klai-

pam iespiež ar trim pirkstiem bed-

rīti un laiž to pirmo krāsnī. Tam

klaipam ir jāpaliek mājā, un to

maizi nevar dot gājējiem projām.
A. Bīlenšteina rokraksts, Jaunauce.

18270. Ja maizi glaudot, pirms
krāsnī laišanas, iegrūžas pirksts,
tad dzirdēs kādu mirušu.

A. Bērziņa, Aloja.
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18271. Maizi cepot vajaga ie-

šļākt krāsnī miltus. Ja milti gaiši

sadeg, tad būs laba maize; bet ja
tik tā saoglē, tad būs slikta maize

J. Atteka, Nīca.

18272. Kad baltmaizi cepot, tad

vajagot iešļākt krāsnī sāli; ja ie-

šļākšot sāli, tad nebūšot baltmaizei

liela garoza.
J. Daizis, Nīca.

18273. Citas maizes cepējas stip-
ri sarga, ka lai neviens nekāpj par

lizi pāri, kad viņas maizi liek krās-

nī, lai maize cepot neplīst.
K. Šilings, 1832. g., Tirza.

18274. Kad maizi krāsnī šauj,
tad nevajaga par lizi kāpt, lai mai-

zei cepot garoza neplaisā.
K. Jansons, Plāņi.

18275. Maizi krāsnī laižot, ne-

viens nedrīkst kāpt pār lizi, lai

maize nesaplaisā.
K. Biša, Vijciems.

182'?6. Ja pārkāpj pār lizes katu,

tad maize sprēgā.

M. Zaķe, Drusti.

18277. Ja par maizes lizi kāpj,
tad kukuļi plaisā.

M. Bukava, Valmiera.

18278. Maizi krāsnī ielaižot ne-

drīkst par lizi kāpt, tad maize

plīst.
V. Spandegs, Pociems.

18279. Kad maizi krāsnī šaujot
kāds pārkāpj pār lizi, tad maize

sasprēgā.
V. Holcmane, Vandzene.

18280. Ja maizi cepot kāpj par

lāpstu, tad cepšanā maize plaiso.

M. Navenickis, Zasa.

18281. Nedrīkst kapt par mai-

zes lizi, jo tad tā cepot pārplīst.
K. Bika, Gaujiena.

18282. Par maizes krāsnī laiža-

mās lizas kātu nedrīkst pāri kāpt,
lai maize nesaplaisātu.

J. Širmanis, Vilzēni.

18283. Kad cep maizi, tad ne-

drīkst kāpt pāri lizei, jo tad maize

plaisājot.
G. Pols, Baldone.

18284. Ja cep maizi, tad neva-

jaga kāpt pāri lizes kātam, jo tad

kukuļi sasprēgā.

K. Kristape, Olaine.

18285. Kad par maizes luopstu

kuop, mīzņ gultā, vai pleisuoj
maize.

C. Apšenieks, Bērzpils.

18286. Maizes kukuli cepšanai
uz lāpstas taisot, nav jākāpj par

lāpstas kātu, citādi maize cepot

plīsājas.
M. Navenickis, Zasa.

18287. Ja maizes cepamā laikā

virina durvis, kāpj pāri par lāpstu,
tad maize saplaisās un vispār būs

slikta.

J. Zvaigzne, Rēzekne.

18288. Kad maizi laiž krāsnī,

tad nedrīkst jāteniski uz lāpstas
kāta stāvēt, lai kukuļi neplaisā.

E. Laime, Tirza.

18289. Ja maizi cepot kāds pār-

kāps pār lizi, maize būs atlekusi.

V. Bērziņa, Priekule.

18290. Ja maizi cepot kāpj par

pa lizi, tad maize esot atlēkusi.

J. Kasparovics un L Upenieks, Skrunda.
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18291. Lizei nedrīkst pari kapt,
tad piemetīsies kāds ļaunums.

M. Brīdaka, Jaunroze.

18292. Ja maizi cepot pārkāpj

pār lizi, tad paliek palaidnīgs.

L. Strute, Šķibe.

18293. Nedrīkst kapt pari par

maizes lizi, jo tad sāp mugura.

J. Cinovskis, Snēpele.

18294. Ja maizi cepot kāpj pār

lāpstas kātu, tad maizes cepējam

sāp mugura.
E. Zirnītis, Lubāna.

18295. Ja maizi cep, tad nedrīkst

kāpt lāpstai pāri, lai cepējam mu-

gura nesāp.
Z. Akmentiņa, Lubāna.

18296. Maizi krāsnī laižot neva-

jaga par lizes kātu kāpt, jo tad

kāpējam mugura sāp.

A. Salmāns, Balvi.

18297. Nedrīkst caur lizu līst,

tad maizes cepējai sāp mugura.

M. Vilciņa, Pope.

18298. Kad liek maizi uz lizas,

nedrīkst līst pa kāta apakšu, jo

tad augot kupris.
A. Pliens, Meirāni.

18299. Jo maizi capūt puor-

kuopsi par maizes luopstu, byusi

ar kupri.
V. Pilipjonoks, Asūne.

18300. Ja pārkāpj par maizes

laižamās lāpstas kātu, tad mugura

paliek līka.
A. Zibens, Rugāji.

18301. Caur lizes apakšu neva-

jag līst, lai maizes cepējai mugura

nesāp.
«T IT-

VTr»

V. Hāzena, Nītaure.

18302. Ja pārkāpj par maizes

lāpstu, tas būs ar kupri.
J. Zvaigzne, Rēzekne.

18303. Ja pār lizi kāpj pāri, tad

kājstarpi aug augoņi; ja lien cauri

pa apakšu, tad mugurā rodas

kuprs.
V. Kancāns, Asare.

18304. Kod maizi cap, un ar

luopstu līk kukuli ceplī un kas

grib puorīt, bet navar un lem zam

luopstvs, itei pīzīmēj, ka tys par

godu laika paliks ar kupru.
V. Podis, Rēzekne.

18305. Pēdējo maizes kukuli

krāsnī liekot, lize nav ar plato galu
uz zemi pieslienama, tad cepēju

godos neieraudzīs: tā stāvēs kā

lāpsta pie cepļa.
A. Armans, Ludzas Za)muiža.

18306. Ka maizi laiž krāsnī, tad

jāuzmanās, ka kukuļi neiznāk trīs,

vai septiņi, vai deviņi, vai trīs-

padsmit, jo tāds skaitlis nav lai-

mīgs, un tad mājā vienmēr viens

mirs.

K. Veinberga, Aumeisteri.

18307. Ja maizes kukulis, krāsnī

laižot, apveļas, tad tā maize krus-

tabām.
J. Putniņš, Bērzpils.

18308. Ja maizi laižot krāsnī ap-

krīt kāds kukulis uz mutes, tad

būs jācep bēru maize.

V. Greble, Valka.

18309. Lai maizes netrūktu un

vēl viņa būtu jācep, tad uz katra

kukuļa krāsnī laižot jāuzvelk ar

pirkstu trīs strīpas.

P. Zeltiņa, Ikšķile.
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18310. Krāsnī liekot klaipam jā-
uzvelk astoņzarains krusts ¥t un

jāapslaka ar ūdeni, tad maizei ne-

trūkst svētības.

L. Kleinberga, Svēte.

18311. Pirmajam kukulim, ko

šauj krāsnī, jāuzvelk krusts, tad

visa maize tiks svētīta.

A. Aizsils, Kalsnava.

18312. Maizi cepot uz kukuļa

vajag uzvilkt krustu, jo citādi mai-

ze nav sātīga.

R. Eglentale, Reņģe.

18313. Maizi krāsnī laižot pir-
mām klaipam jāuzvelk krusts, tad

maize nesakrīt.

L. Zvaigzne, Gaujiena.

18314. Kad maizi šauj krāsnī,

tad vajag uzvilkt uz klaipa krustu,
lai maize neatlec.

L. Andersone, Jelgava.

18315. Kad maizi šauj krāsnī,

tad jāpārmet krusts, lai tā būtu

labi skāba.

A. L.-Puškaitis.

18316. Maizes kukulim, pirms

šauj krāsnī, pārvelk krustu, tad

maize izdosies laba, būs sātīga.

J. Apsalons, Sēļpils.

18317. Maizi šaujot krāsnī jā-

pārvelk pār kukuli krusts, tad

maize sātīga.
K. Corbiks, Tetele.

18318. Maizi cepot uzvelk kuku-

lim krustu, lai būtu maize svētī-

gāka.
A. Bundža, Ķieģeļi.

18319. Kad maizes kukuli sa-

taisa uz lizes, tad pār to taisa

krustu.

M. Bīlenšteine, Dobele.

18320. Kad maize jau ir krās-

nī, tad pār maizi un krāsni met

krustu.

M. Bīlenšteine, Dobele.

18321. Priekš maizes likšanas

krāsnī, krāsnij jāaizmet krusts

priekšā, lai velns neielien krāsnī.

A. Aizsils, Lubāna.

18322. Kad iešauj maizi krāsnī,

tad vajag aizmest krustu, lai velns

neiet klāt.

J. Cinovskis, Snēpele.

18323. Maizi šaujot krāsnī va-

jaga aizmest krustu priekšā, lai

velns netiek klāt.

M. Freiberga, Talsi.

18324. Kad maizi laiž krāsnī, tad

pār krāsni met krustu.

A. Bīlenšteina rokraksts, Auce.

18325. Kad maizi iešauj krāsnī,

tad jāaizmet krusts, lai ļaunais

gars neiecep maizē.

M. Zariņš, Smārde.

18326. Pirmām un pēdīgam mai-

zes kukuļam krāsnī šaunot jāuz-
met krusts, lai velns tur savu daļu

nepaņem.
K. Jansons, Plāņi.

18327. Kad maizi liekot cept,
tad jāuzvelkot krusts uz maizes,

lai lietuvēns neaiztiekot.

E. Gaile, Trikāta un Rūjiena.

18328. Kad maizi cep, tad priekš

klaipa krāsnī laišanas tam jāpār-
velk krusta zīme, lai ēdējiem ļau-
nums nepiesistos.

H. Skujiņš, Smiltene.

18329. Ja tai laikā, kad maizi

laiž krāsnī, ienāk kāds cilvēks, tad

tam tur tikmēr jāpaliek, kamēr

visa maize nav salaista krāsnī.

A. Bīlenšteina rokraksts, Jaunauce.
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18330. Kad maizi sataisa kuku-

ļos, tad pār tiem pārvelk krustu,

lai būtu svētība. Kamēr maize cep,

tikmēr nav brīv staigāt caur kuk-

ņu, un durvīm vajag būt visām

cieti, lai velns nemaisītos pa kā-

jām un maize izceptu laba.

M. Auziņa, Rīga.

18331. Kad maizi cep, tad jāaiz-
taisa visas durvis, citādi cepējai

sāp mugura.
K. Lielozols, Nīca.

18332. Maizi krāsnī šaujot, tā jā-
laiž no durvju puses uz iekšu, lai

svētība nāk mājā.
T. Rigerte, Brunava.

18333. Kad maizi šauj krāsnī,

tad vajaga aizmest krāsnij krustu

priekšā, lai velns nevarētu tikt

krāsnī un nozagt kādu maizes ku-

kuli.

J. A. Jansons.

18334. Ja redzi, ka maizi šauj

krāsnī, jāsaka: „Dievspalīdz!", tad

būs sātīga maize.

J. A. Jansons.

18335. Kad maize iešauta krās-

nī, abrā jāmet krusts, lai kāds no

tās nepaņemtu svētību.

A. L.-Puškaitis, Džūkste.

18336. Ja pirmo reiz maizi ce-

pot pirmo kukuli iešauj pa kreisi,

tad sieva tai mājā būs valdniece

par vīru. Ja pirmo kukuli iešauj

pa labi, tad vīrs valdīs par sievu.

V. Holcmane, Vandzene.

18337. Ja maizi cepot visas pan-

nas tiek taisni pilnas, ka neiznāk

ne vairāk, ne mazāk, tad citu gadu

vairs neceps.
A. Mednis, Sarkaņi.

18338. Priekš jauna gada maizi

cepot pēdējā plāti jāskatās, vai tā

pilna jeb ne. Ja pilna, tad vairs

neceps, ja vēl rūmes, tad būs jā-

cep arī jaunā gadā.

L. Strute, Šķibe.

18339. Lizi noliekot lizes pēda
jāceļ uz augšu, tad maizes klaipi
labi izcep un neatlec.

RKr. 6.

18340. Kad maizi iešaunot krās-

nī, tad vajagot pacelt lizi uz augšu,
lai izaugot lieli kukuļi. '

J. Daizis, Nīca.

18341. Maizi cepot lize jānoliek

godīgi, to nedrīkst sviest, citādi li-

zes rags atspers maizei garozu.

R. Rudzīte, Nogale

18342. Ja pēc maizes sašauša-

nas krāsnī lizi izceļ stāvus, tad at-

lec maize.
K. Poga, Penkule

18343. Ja maizi ieliek krāsnj un

maizes lāpstu ar pažagu tūliņ ne-

iznes ārā, tad ciemā nemielo.

V. Miķelāns, Rubeņi.

18344. Kad cep maizi, tad pēc

maizes sašaušanas krāsnī jānes

mudīgi lize ārā; tad dabūnot ātri

precēties.
K. Corbiks, Jaunsvirlauka.

18345. Kad sašaujot maizi krās-

nī, tad vajagot nest maizes krāģi
ātri laukā, lai nestāv ilgi preci-
nieki.

J. Daizis, Nīca.

18346. Ja maizes krāģi, kad

maize iznesta cept, neiznes tūliņ
ārā, tad viesus nevar izraidīt bez

ēšanas.

Šķila, Nīca.
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18347. Kad izcep maizi, tad ne-

drīkst lizi un kruķi celt gaisā, jo
tad, kad bites laiž bērnus, viņas

ceļas augstu gaisā.

J. Cinovskis, Snēpele.

18348. Kad maizi liek krāsnī,

tad beidzamā sauja miltu jāizmet

atmuguriski pa logu. Tad prusaki
iziet.

J. Avotiņš, Vestiena.

18349. Ja maizi krāsnī laižot da-

žas lapas ar lāpstu izvelkas atpa-
kaļ, tad drīz būs jācep bērēm.

E. Laime, Tirza.

18350. Ja maizes kukuli krāsnī

laižot lapa paliek pie lāpstas, tad

tā maize bērēm.

J. Putniņš, Bērzpils.

18351. Ja maizi krāsnī laižot

kāda lapa atnāk atpakaļ, tad drīz

būs jācep bērēm maize.

K. Preiss, Vecgulbene.

18352. Ja maizi laižot krāsnī

uz lāpstas paliek viena lapa atpa-
kaļ, tad būs bērēm jācep, ja di-

vas — tad kāzām.

E. Lācis, Tirza.

18353. Kad maizi cep, tad nav

jārunā par plāceņu cepšanu, jo
tad maizes sašķiebjas kā plāceņi.

J. Rubenis, Ērgļi.

18354. Ja iešauj maizi krāsnī un

abru neizskalo ar aukstu ūdeni,

tad mirstot ir jāsajūt lielas slāpes.

I. Upenieks, Skrunda.

18355. Maizei krāsnī trīs reiz

jāuzslaka roku slapināmais ūdens

un jāčūpsta lūpas, jo maize krāsnī

grib dzert.

K. Jansons, Plāņi.

18356. Ja maizi krāsnī šaunot

kukulī pirksts iegrūžas, dzirdēs kā-

du nomirušu.

K. Jansons, Plāņi.

18357. Ja kāda meita grib kļūt

skaista, tad viņai jāmazgājas tanī

ūdenī, kurā rokas mērcē maizi ce-

pot.
A. Zālīte, Bērzpils.

18358. Ja ūdeni, ar ko slapināta
maize, salej cūkām, tad cūkas ru-

dzus rok.

A. Aizsils, Kalsnava.

18359. Maizes ūdens jādod go-

vīm, tad tās būs apaļas.
A. Aizsils, Kalsnava.

18360. Ūdeni, kurā maizi krāsnī

šaunot rokas slapina, dod kume-

ļam.
K. Jansons, Plāņi.

IV. Krāsnī cepot.

18361. Kad maizi cep, tad istabu

neslauka.

K. Jansons, Viļēni.

18362. Ja grib, lai maize izceptu

laba, tad nedrīkst slavēt cepēju,
bet esot jāsaka: „Maizīte kā sau-

līte, cepēja kā cūka."

G. Pols, Bauska.

18363. Kad maizi cepot no

krāsns uz kukuļa uzkrīt ķieģelis,
tad no ēdējiem kāds mirs.

Z. Prauliņš, Aumeisteri.

18364. Ja maizei krāsnī māli uz-

krīt, tad, kamēr to maizi ēdīs, dzir-

dēs kādu nomirušu.

K. Jansons, Plāņi.

18365. Ja maizi cepot uz maizes

uzkrīt māli, tad cepēja dabūs drīz

bēru maizi cept.
J. Gulbis, Aizkraukle.
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18366. Ja maizei krāsnī uzkrīt

krāsns māli, tad drīzumā būs bē-

res.

V. Saulīte, Mālpils.

18367. Ja krāsns kuras maizes

cepšanai, tad nedrīkst pie krāsns

sildīt uršķi (pakaļu), citādi maize

plīst.
A. Aizsils, Kalsnava.

18368. Kad sieviete pie maizes

krāsns silda pakaļu, tad maizei ga-

roza saplaisā.
K. Jansons, Plāņi.

18369. Ja maize krāsnī, tad mei-

tas nedrīkst stāvēt pret krāsni, jo
tad tām paliks līkas muguras.

A. Diedare, Panemune.

18370. Kad maize krāsnī cepot,

tad nedrīkstot tur sildīties. Ja vī-

rietis sildoties pie krāsns, tad mai-

ze izcepot pumpaina; bet ja sie-

viete sildoties, tad saplaisājot.

K. Skujiņš, Smiltene.

18371. Ja maizi cepot pakaļu

griež pret uguni, sasprāgst maize.

K. Jurjāne, Penkule.

18372. Kad vecas sievas pakaļu

pret uguni silda, maize atlec.

Gustus, Penkule.

18373. Ja maizi cepot pagriež

muguru pret krāsni, tad maize

sprēgā.
J. Rudītis, Rīga.

18374. Ja pie krāsns, kurā ce-

pot maize, sildoties ar muguru uz

krāsns pusi, tad maize saplaisājot.

K. Skujiņš, Smiltene.

18375.Pret maizes cepli nedrīkst

muguru sildīt, kad maize cep, lai

maize nesasprēgātu.
J. A. Jansons.

18376. Kad maizi cep, nevajag
dibenu sildīt pret krāsni, tad mai-

ze plīstot.
E. Grīslīte, Rīga.

18377. Ja pie krāsns pakaļu sil-

da, tad maize plīst.
Atbalss k. 1897. K. Kleķeris.

18378. Kad maize ielaista krās-

nī, tad nevar pakaļu sildīt krāsns

priekšā, jo tad maize saplaisā.
E. Lacis, Tirza.

18379. Ja pie krāsns, maizei ce-

poties, silda muguru, tad maize sa-

plaisā.
J. A. Jansons, Tirza.

18380. Ja kurina krāsni maizes

cepšanai un silda pie krāsns pa-

kaļu, tad tās reizes ceptā maize

būs atlēkusi no garozas.

A. Done, Liepāja.

18381. Nevajag pie krāsns pliku
pakaļu sildīt, tad maize cepot sa-

plaisā.
J. A. Jansons, Sigulda.

18382. Pie maizes cepļa nav brīv

muguru sildīt, tad sasprāgstot mai-

zes kukuļi.
J. Niedre, Džūkste.

18383. Kad maize krāsnī iešau-

ta, tad nedrīkst muguru pie krāsns

sildīt, jo tad maize sprēgā.
O. Freimane, Jaunrumba.

18384. Maizi cepot nevajaga pie
krāsns sildīties, lai maize nesprēgā.

M. Pelēce, Cirsti.

18385. Pie krāsns, kurā pašlaik
maize cep, nedrīkst muģuru sildīt,

jo tad būs bērni kupriem mugurā.
V. Miķelāns, Rubeņi.
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18386. Kad maize jau apcepusi

brūna, jālej ūdens krāsnī, lai mai-

zīte atdzeras, nesmok slāpēs un ne-

lād cepēju.
A. L.-Puškaitis, Džūkste.

18387. Ka cepsi maizi un maizja
nu cepļa izīt uorā, itei pīzīmēj
dzierdēt kaidu nebejs nalobu ru-

nu, vai nugaisvnuot sovu draugu.
V. Podis, Rēzekne.

18388. Ja maize ir krāsnī, un

pa to laiku kāds, dikti rībinādams,

brauc, tad maizei atlec garoza.

K. Lielozols, Nīca.

18389. Ja tai brīdī, kad maizi

sauj krāsnī, gadās žīdam braukt

pār tiltu, tad maizei atlec garoza.

V. Holcmane, Vandzene.

V. Vilkšana no kr asns

ārā.

18390. Pēc maizes salaišanas

krāsnī vajag atstāt mazu kukulīti

tai ūdenī, kurā, maizi cepot, tika

mērcētas rokas, un turēt tik ilgi,
kamēr kukulītis ceļas augšā, tad

maize ir izcepusi.
A. Salmans, Raivi.

18391. Kad maize vēl nav izce-

pusi, un to pār slieksni pāri pār-

nes, tad vairs labi neizcep.
J. Treianans, Berze.

18392. Ja izvelkot maizi no

krāsns un pārliekot pār slieksni,
tad viņa ielikta atpakaļ krāsnī

vairs necepot.

H. Lindberga, Veselauska.

18393. Kamēr visa maize nav

no krāsns izvilkta, tikmēr nedrīkst

maizi ar nazi griezt (jālauž lauzin),
citādi cepējam sāp mugura.

A. Aizsils, Kalsnava.

18394. Ja citi maizes kukuļi jau

izcepti, bet citi vēl krāsnī, tad iz-

ceptos nedrīkst griezt ar nazi, bet

tie jālauž, lai cepējai nesāp mu-

gura.
A. Aizsils, Meirani.

18395. Ka maize vēl krāsnī, ne-

drīkst kādu kukuli izvilkt un ie-

griezt, ja to neievēro, sāp mugura.

K. Jurjāne, Penkule.

18396. Ja izņem maizi no krāsns,

un lai zinātu, vai tā izcepusi, tad

jāliek deguns pie maizes; ja de-

guns deg, tad nav izcepusi, bet ja
nedeg — tad izcepusi.

J. Jurēvics, Kruķu pag., Šauļu
apr., Lietuva.

18397. Lai zinātu, vai maize ir

izcepusi, tad jāizvelk maizes klaips
no krāsns un jāpieliek pie deguna
gala. Ja deguns degs — maize nav

gatava, ja nedegs — gatava.

E. Bukava, Smārde.

18398. Ja gribi zināt, vai maize

labi izcepusi, tad vajaga kādu ku-

kuli, tiklīdz to no krāsns izņem,
pielikt pie deguna gala; ja deguns
nedeg, tad maize izcepusi.

J. Niedre, Džūkste.

18399. Ja maizi velkot no krāsns

ārā, pieliek to pie deguna, un ja
deguns nedeg, tad tā ir izcepusi.

K. Corbiks, Līvbērze.

18400. Maize no krāsns nav jā-
velk par aizkuru pāri, tad ejot
slikti, visi ceļi itin kā ciet esot.

V. Grīva, Lubāna.

18401. Kad jaunu rudzu maizi

izvelk no krāsns, tad ir jānoskaita
tēvareiza, lai ēdējiem maize būtu

gausa.
K. Jansons, Plāņi.
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18402. Ja maizes kukuļi cepot

saķērušies kopā, tad arī ēdāji būs

saķērušies: draudzīgi un saticīgi.
L. Rone, lecava.

18403. Ja maizi velkot no krāsns

izvelk divus kukuļus uz reizi, tad

būs kāzas.

Fr. Vimba, Jaunpiebalga.

18404. Ja no krāsns kukuļus sa-

lipušus kopā izvelk, tad kāzas mā-

jā būs.

A. Sietiņš, Taurene.

18405. Ja krāsnī aizmirstas kāds

kukulis maizes, tad dzimtā jeb ra-

dos drīzumā kāds mirst.

J. Jansons, Plāņi.

18406. Kad maizi velkot no cep-

ļa vienu kukuli aizmirst izvilkt,

tad tanī mājā būs bēres.

J. Rupjais, Asūne.

18407. Ja maizi rauj no krāsns

ārā, tad to nedrīkst pie vēdera

spiest, lai tai ragi neizšaujas.
H. Šiliņa, Dobele.

18408. Kad maizi izvelk no

krāsns, tad krāsni nedrīkst atstāt

tukšu, jāiemet, ja ne vairāk, da-

žas pagales malkas.

R. Straudovskis, Lielplatone.

18409. Maizi no krāsns laukā

velkot, nevajaga krāsni tukšu at-

stāt. Ja krāsni tukšu atstāj, otr-

reiz vairs nebūs ko cept.

M. Ramane, Brunava.

18410. Kad maizi izvelk no

krāsns, tad tur ir jāiemet viens

malkas gabals, lai nebūtu maizes

trūkums.

A. Bīlenšteina rokraksts, Auce,
Dobele un Sakasleja.

18411. Kad maizi no krāsns iz-

velk, tad tur jāiemet trīs malkas

gabali, lai ēdājiem tukšas mutes

nepaliek.

K. Jansons, Plāņi.

18412. Kad maizi izvelk, vajag
krāsnī malku iemest, lai ēdājiem
tukšs vēders nepaliek.

V. Hāzena, Nītaure.

18413. Kad maizi izvelk no

krāsns, tad nedrīkst krāsni atstāt

tukšu, jo tad ir tukša dzīve.

M. Iģenbega, Dikļi.

18414. Kad maizi no krāsns iz-

velkot, tad malka tajā jāmet, ja tā

nedarot, tad maizes trūkstot.

J. BHaks, Litene.

18415. Izvelkot maizi no krāsns,

vajaga iesviest krāsnī atpakaļ mal-

kas pagali, tad nekad netrūkst

maizes.

K. Corbiks, Līvbērze.

18416. Lai izceptai maizei būtu

sāts, tad pēc maizes izvilkšanas jā-
iemet krāsnī malkas pagale.

A. Liepiņa, Lubāna.

18417. Ja izvelk maizi no krāsns,

tad krāsnī vajaga iemest malku,

jo tad maizes nekad netrūkstot.

I. Upenieks, Skrunda.

18418. Pēc maizes izvilkšanas

krāsnī vajaga iemest dažas šķilas
malkas, jo tad maize sātīgāka.

E. Jēpe, Palsmane.

18419. Kad maizi no krāsns iz-

velk, tad krāsnī jāiemet kādas pa-

gales, lai arvienu papilnam maizes.

A. L.-Puškaitis, Džūkste.
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18420. Kad izvelk maizi no

krāsns, tad jāieliek kāda pagale
malkas, lai pa bērēm netrūkst

maizes.

A. Zalmieze, Grenči

18421. Kad izvelk maizi no

krāsns, tad tajā jāiemet divas mal-

kas pagales, lai viņā saulē būtu

laipas.
Fr. Vāvere, Veclaicene.

18422. Kad maize izcepta, krāsnī

iemet malkas pagali, lai cepējai
mirstot nepaliktu mute vajā.

K. Corbiks, Vilce.

18423. Ja maizi beidz cept, tad

krāsns jāaiztaisa un maizes vietā

jāieliek malkas pagalīte, tad mir-

stot nepaliks mute vaļā.

T. Ķengā, Jelgava.

18424. Kad izvelk maizi no

krāsns, tad jāiesviež kāda pagale
malkas, lai mute mirstot nepaliek

vaļā.
A. Skreija, Talsi.

18425. Kad maizi izvelk no

krāsns, tad krāsnī jāiemet kāda

malkas pagale, tad nomirušam ne-

paliks mute vaļā.
RKr. 6.

18426. Izvelkot pēdējo plāti mai-

zes, jāiemet krāsnī vēl viena pa-

galīte malkas, lai mirstot nepaliek
mute vaļā.

L. Strute, Šķibe.

18427. Maizi izvelkot no krāsns

tur jāiesviež pagale, tad mirstot

nepaliks mute vaļā.
A. Veiss, Penkule.

18428. Ja izvelk no krāsns mai-

zi, tad krāsnī jāiemet kāda pagale
malkas; ja to nedarīs, tad būs

grūta miršana.

J. Krastiņš, Irlava.

18429. Kad maizi no krāsns iz-

velkot, krāsnī neiemet malku, tad

cepējam mugura sāp.

K. Jansons, Plāņi.

18430. Kas maizi no krāsns vel-

kot krāsnī neiemet malku, tam vi-

ņa bērēs maizes trūks.

K. Jansons, Plāņi.

18431. Pēc tam, kad no krāsns

izvilkta maize, krāsnī jāliek mal-

ka, tad Dieviņš viņā saulē laipas
liks.

A. Aizsils, Bērzpils.

18432. Kad maizi izvelk no

krāsns, tad viennfer vajaga iemest

malku iekšā. Tad Dieviņš viņā
saulē laipas liks.

L. Reiteris, Lubāna.

18438. Kad maizi saliek krāsnī,

tad jāaizliek plāts krāsnij priekšā,
citādi mironim paliks mute vaļā.

A. Aizsils. Kalsnava.

18434. Kad maizi izvelk no

krāsns, tad vajaga ielikt kādu mal-

kas gabalu, lai viņā sētā būtu lai-

mes laipiņa.
A. Aizsils, Kalsnava.

18435. Ja maizi jeb plāceni ce-

pot kāds gabals apkrīt uz mutes,

tad būs drīz bērēm jācep.
J. Rubenis, Ērgļi.

18436. Ja plāceni no krāsnes

ārā velkot kāds nokrīt pelnos uz

virsas garozas, tad cepējai drīz būs

jācep plācenis bērēm.

A. Liepiņa, Lubāna.

18437. Ja maizi izvelkot kukulis

uzkrīt uz mutes, tad mājās gaidā-
mas bēres.

O. Pelece, Jaunpiebalga»



Maize 1133

18438. Ja baltmaizi cepot apgā-

žas kukulis, tad rados mirs.

L. Reiteris.

18439. Ja maizi griežot kukulis

izkrīt no rokām un paliek augšu-

pēdu, tad kāds tanī mājā mirs.

K. Jansons, Plāņi.

18440. Ja maizi velkot no krāsns

kukulis apsviežas otrādi, tad gai-
dāmas bēres.

Z. Akmentiņa, Lubāna.

18441. Kad maizi no krāsns vel-

kot kukulis apgāžas, tad tanī mājā
vienam cilvēkam jāmirst.

I. Kažoka, Lubāna.

18442. Ja maizi no krāsns vel-

kot, tā no lizes zemē laižot nove-

ļas augšupēdu, tad būs drīz bērēm

maizes jācep.
J. Ramanis, Bērzaune.

18443. Kad plācenis krāsnī lie-

kot vai no krāsns laukā velkot no-

krīt no lāpstas, tad plāceņi drīzi

jācep uz bērēm.
A. Braka, Meirāni.

18444. Ja maizi no krāsns ārā

velkot kāds kukulītis apsviežas

uz mutes (virsa uz apakšu), tad

būs jācep maize bērēm.

E. Stīpniece, Vērene.

18445. Ja maizi velkot no krāsns

maizes kukulis apgāžas, tad būs

jāiet uz bērēm.
V. Baltais, Lubāna.

18446. Ja maizi no krāsns vel-

kot kukulis augšpēdus atkrīt, tad

kādam no mājiniekiem jāmirst.

V. Hāzena, Nītaure.

18447. Ja maizi no krāsns vel-

kot kukulis apveļas uz mutes —

kāds mirs.
E. Rudīte, Jaunpiebalga.

18448. Ja maizes kukulis krāsnī

apkrīt, tad būs jāiet uz bērēm.

P. Š., Druviena.

18449. Ja maizes kukulis no

krāsns ārā velkot apsviežas uz mu-

ti, tad drīz būs jācep maize kādām

godībām.
G. Stankeviča, Taurupe.

18450. Ja maizes kukulis apve-

ļas uz otru pusi, tad būs neveik-

smes.

V. Vintere, Matīši.

18451. Kod maizi nūcaptu iz-

jimsi nu cepļa uorā un kukuls

nūkriss uz zemis un puorlauz, itei

pīzīmēj, ka tuos ustobvs saimja
rozīs kur kurījis.

V. Podis, Rēzekne.

18452. Ja maizi, plāceņus jeb

pīrāgus no krāsns laukā velkot

kāds no tiem apveļas otrādi, tad

ēdāji būs jautri viesi.

P. Zeltiņa, Ikšķile.

18453. Ja maizi šaujot krāsnī

vai velkot no krāsns klaips apgā-

žas, tad cepēja mirs vai pazaudēs
vietu.

M. Zariņa, Ogresgals.

18454. Kad maizi no krāsns velk

un kukulis (klaips) iekrīt pelnos
ar apakšas garozu uz augšu, tad

mājā piedzimšot meitas bērns (ār-

laulības).
H. Skujiņš, Smiltene.

18455. Ja capuot maiza saplai-
sā, tad pietrūks kāda ādāja.

J. Upmalis, Ļaudona.

18456. Ja maizi cepot klaipā ra-

dusies plaisa, tad kāds no ēdējiem
mirs.

K. Corbiks, Jelgava.
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18457. Dažreiz maizē iekšā ir

lieli ieplīsumi (tukšas vietas). Kas

maizi griezdams atrod šādu plīsu-

mu, tam drīz jāmirst.

A. Zālīte, Bērzpils.

18458. Ja maize pārtrūkusi, tad

tajā saimē pietrūks ēdāja.
J. Melbārdis, Lubāna.

18459. Ja maizes kukulis cepot

ir pārtrūcis, tad cepējam ir jā-
mirst.

A. Bīlenšteina rokraksts, Zemīte.

18460. Kad maize iesprāgusi, tad

citā gadā kāds ēdājs būs mazāk.

A. L.-Puškaitis.

18461. Kad maizes kukulis šķēr-
sām ietrūcis, tad kāds no ēdājiem
mirst.

J. Jaunsudrabiņš, Nereta.

18462. Kad maize pārtrūkst,
tad viens no ēdājiem mirstot.

R. Bērziņš, Džūkste.

18463. Kad maize vidu pārlū-
zusi, trūks kāda ēdēja.

Morgenšterne, Penkule.

18464. Kad maizes kukulis šķēr-
sām pārtrūcis, tad drīz pietrūks
kāda no ēdājiem.

J. Apsalons, Sēļpils.

18465. Ja pirmais maizes kuku-

lis ir sasprēgājis, tad cepējam drīz

jāmirst.
K. Jansons, Plāņi.

18466. Ja maizes klaipi krāsnī

saplaisājuši, tas nozīmē, ka cepē-

jam drīz jāmirst.

A. Auziņa, Jaunrauna.

18467. Ja maizes klaips vidu

pārlūst, tad aizies kāds ēdējs.

J. A. Jansons, Veclaicene.

18468. Ja maize cepot pārplī-
susi, tad kāds no ēdājiem mirs.

Atbalss k. 1897. K. Kleķeris,

Skujene.

18469. Ja maizes klaips vidū

krustiski pārsprādzis, tad kāds

mirst.

M. Valtere, Jelgava.

18470. Kad maizes klaips vidū

krustiem pārsprādzis, tad kāds no

ēdājiem mirstot.

J. Niedre, Džūkste.

18471. Kad maize capūt puor-

trvukst (kukuļs puorpleist), trvuks

muojā ādāja.

T. Beča, Preiļi.

18472. Jo maizes kukuļs ir sa-

traukuojis un viersa uz zemi, tad

kaida nu āduojīm trvuks.

B. Spūlis, Vārkava.

18473. Ja maizi cepot tā iekšā

vidū pārtrūkusi, tad cepējam jā-
mirst.

V. Johansone, Liepa.

18474. Ja maizes klaips vidu

pārsprādzis, tad aizies kāds ēdējs.
J. A. Jansons, Rīga.

18475. Ja maizes kukulis cepot
ir krustiski pārplīsis, tad vai nu

cepējai, vai arī kādam no ēdājiem
ir jāmirst.

J. Sirmanis, Vilzēni.

18476. Ja maizei garoza šķēr-
sām pārsprāgusi, tad cepējam drīz

jāmirst.
E. Kampare, Valmiera.

18477. Ja maizes kukulis cep-

dams pa vidu pārplīsis, būs kādam

no ēdājiem jāmirst.
V. Hāzena, Nītaure.



Maite 1135

18478. Ja maizi iegriežot kuku-

lis ietrūcis, tad drīz viena ēdēja

pietrūks.
P. Zeltiņa, Ikšķile.

18479. Kad kukulis pārtrūcis,
trūks kāda ēdēja.

2. Prauliņš, Aumeisteri.

18480. Ja maizes kukulis šķēr-
sām pārtrūkst, tad kāds dzimtas

loceklis aiziet uz citurieni.

J. Putniņš, Bērzpils.

18481. Ja maizes kukulis vidū

pušu pārplīsis, tad trūks kāda

ēdāja.
K. Līdeka, Meirani.

18482, Ja maize pārtrūkusi, tad

drīzumā kāda ēdāja pietrūks.

A. Ozoliņa, Lubāna.

18483. Ja maizes kukulis krusta

pārplīsis, tad cepējam jāmirst.
Z. Grīnberga, Sigulda.

18484. Ja maize pa vidu saplai-
sā, tad kāds mirs.

A. Aizsils, Zilupe.

18485. Ja maizes kukulis cepot

saplaisā (satrūkst), tad cepējs drīzi

mirs.
A. Pliens, Meirani.

18486. Ja maize pārtrūkusi, tad

mirs vai aizies kāds ēdājs.
L. Kleinberga, Svēte.

. 18487. Ja maizes kukulis vidū

pārsprādzis, tad cepēja mirs.

J. Krastiņš, Irlava.

18488. Ja maize šķērsu vidū pu-

šu trūkst, tad ēdēju iztrūks šai

saimē.

Z. Lāce, Veclaicene.

18489. Ja maizi cepot kukulis ir

vidū pārtrūcis, tad cepējam būs

jāmirst.
A. Bīlenšteina rokraksts, Zemīte.

18490. Kad maizes kukulis šķēr-
sām ietrūcis, tad kāds no saimes

mirst.

A. Strode, Rudzēti.

18491. Ja kādā mājā attrūks stā-

vot maizes kukuļam gals, tad tai

mājā kāds mirs.

J. Lazdans, Kalupe.

18492. Ja maizes kukulim vidū

plaisa, tad drīzumā nebūšot kāds

ēdējs: vai aizies citur dzīvot jeb
nomirs.

G. Pols, Valka.

18493. . Kad maize ieplaisājusi,
tad veļi prasa ēst.

V. Līcis, Drabeši.

18494. Ja maizes kukulim ir rie-

va (trūkums), tad esot lielas bēdas.

K. Corbiks, Līvbērze.

18495. Kad izceptai maizei \h-

dus pārplīst, tad saime šķirsies.

I. Mennika, Ainaži.

18496. Ja cepot kukulis kruste-

niski pārsprādzis, tad vīram ar sie-

vu jāšķiras.
M, Neimaņe, Talsi.

18497. Kad maizes kukulis cep-

dams pārplīst pušu, tad mājās būs

jādalās, bet ja maza daļa atšķiras,
tad vienam cilvēkam jādalās.

J. Rupjais, Asūne.

18498. Ja maizes kukulis vidū

pārsprādzis, tad krāsnij kāds pa-

rādījis kailu dirsu. -

J. Krastiņš, Irlava.
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18499. Ja meita izcep atlekušu

maizi, tad viņai gaidāms slikts pre-

cinieks.

A. Korsaks, Ezere.

18500. Ja maizei garoza atcep,
tad cepāja precēsies.

T. Rigerte, Brunava.

18501. Kad maize cepot stipri
saplaisājusi, tad starp ēdējiem mā-

jiniekiem ir ļaunas domas.

P. Zeltiņa, Ikšķile.

18502. Kad meita cepot maizi

un ja izcepot atlēkušu maizi, tad

svētdienas rītā meitu dzenot ap-

kārt ap baznīcu ar kruķi, lizi un

krāsns slotu.
J. Daizis, Nīca.

18503. Ja maize saplaisājusi, tad

saka, ka cepājs taisot kukuli brau-

cījis to no sevis nost.

L. Grīnberga, Nereta.

18504. Maizi cepot pirmo kukuli

vajaga paglabāt; kad izceļas uguns-

grēks, tad vajaga paņemt šo ku-

kuli, apiet trīs reiz apkārt mājai,
tad uguns nodziest.

K. Corbiks, Līvbērze.

18505. Lai meitas ātrāk appre-

cētos, tad pēc maizes cepšanas va-

jag lizi iznest ārā.

L. Rone, lecava.

18506. Kad maizi izcep, tad va-

jaga nest ātri laukā maizes abras

krāģi, lai nestāv ilgi precinieki.

K. Lielozols, Nīca.

18507. Ja daudz miltu pie ku-

kuļa apakšas, tad maizi peles ēdīs.

L. Grīnberga, Nereta.

18508. Ja maizē daudz ogles, tad

būs badīgi ēdāji.
L. Grīnberga, Nereta.

VI. Silta maize.

18509. Izvilkta maize jāapsedz,

jo tad viņa atpūšas.

V. Alke, Jaungulbene.

18510. Kad izcep maizi, tad va-

jagot maizes kukuli atgāzt otrādi,

lai neatlecot maize.

J. Daizis, Nīca.

18511. Maizes klaipam, lai to

peles neapgrauztu, jāliek uz augšu
plakanā puse.

A. Mencis, Puikule.

18512. Ja maize visa nav izvilkta

no krāsns, tad nevar izvilkto ar

nazi griezt, jo tad cepējam mu-

gura sāp.
E. Lācis, Tirza.

18513. Karstu maizi ar nazi ne-

drīkst griezt, jo tad cepējam sāp

mugura.
J. Melbārdis, Lubāna.

18514. Siltu maizi nevajaga ar

nazi griezt, jo tad maizes mīcītā-

jam sāp mugura.
K. Vieglais, Krape.

18515. Karstu, tikko no krāsns

izvilktu maizi nedrīkst ar nazi

griezt, lai nedabūtu mugursāpes

(maizi drīkst gan lauzt).
J. A. Jansons, Salaca.

18516. Ja karstu maizi griež,
tad cepējam sāp mugura.

J. A. Jansons.

18517. Siltu maizi nedrīkst griezt
ar nazi, citādi cepējai (-am) sāp

mugura.
A. Aizsils, Lubāna.

18518. Siltu maizi nedrīkst griezt

ar nazi, tad cepējai sāpēs rokas.

V. Rimpele, Saldus.
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18519. Karstas maizes nevajag
ēst, jo tad cepējam zobi sāp.

L. Pogule, Gatarta.

18520. Karstu maizi vajag ar

laušanu lauzt, tad cepējai mugura

nesāp.
V. Hazena, Nītaure.

18521. Karstu maizi nevajag ar

nazi griezt, tad sāpēs cepējai mu-

gura.
Z. Prauliņš, Aumeisteri.

18522. Kad ar nazi griež kukuli

siltas maizes, kamēr cita maize vēl

krāsnī, tad maizes cepējai mugura

sāp.
Etn. 1894. IV, Grostona.

18523. Sakasni nevarot ar nazi

griezt tikmēr, kamēr vēl cita mai-

ze esot krāsnī, jo tad maizes cepē-

jam galva sāpot.

H. Skujiņš, Smiltene.

18524. Izdalot pirmo reiz kar-

sto jaunu rudzu maizi, to ar nazi

negrieza, bet tik ar īkšķi iebadīja

garozā rindu caurumu un tad no-

lauza gabaliņu.

Atpūta, 1932. 404, 21.

18525. Pirmais siltas maizes ku-

kulis ir jālauž ar rokām, bet nav

jāgriež ar nazi, lai cepējam mugu-
ra nesāp.

P. Š., Rauna. K. Jansons,
Plāņi.

18526. Kuru dienu ēd siltu mai-

zi, tā diena neiet vecumā.

V. Greble, Valkas apr., Kalnamuiža.

18527. Tikko izcepta, svaiga
maize jādod tūlīt silta citiem no-

garšot: cik būsi devis, tik viņā sau-

lē uz galda būs medus.

Fr. Vāvere, Liezere.

18528. Vakaros nevajagot ēst

siltu maizi, jo tad nakti redzot ne-

jaukus sapņus.

P. Eglīte, Priekuļi.

18529. Ja suns ēd siltu maizi,
tad viņš vairs nesaož sveša cilvēka

pēdu.
K. Jansons, Plāņi.

VII. Maizes griešana.

18530. No tumšiem ļaudīm ir

retais, kas tūdaļ būtu ēdis maizi,
kad tā gatava izcepta. Kad maize

ir gatava no krāsns izvilkta, tad

saimniece pārlauž papriekšu vie-

nu kukuli, nokniebj no tā trīs rei-

zes un to, kas nokniebts, uzmet uz

krāsns. Nu tik vēl pati drīkst smē-

ķēt.
K. Šilings, 1832. g., Tirza

18531. Priekš ēšanas uzvelk ar

nazi krustu uz maizes, lai Dievs to

svētī.

K. Šilings, 1832. g., Tirza.

18532. Kad maizes kukuli pir-
mo reiz griež, tad jāpārmet par

kukuli krusts, lai ir gausa.

G. Pols, Valka.

18533. Kas maizi no donas

pirkstiem lauž, tam pie ienadžiem

metas atskabargas.
K. Jansons, Plāņi.

18534. No maizes kukuļa maizi

nedrīkst lauzt ar rokām, citādi sa-

kas zirgiem maitā krūtis.

A. Pliens, Meirāni.

18535. Maizi nedrīkst urbināt ar

pirkstiem, jo tad izbada Laimei

acis.

J. A. Jansons, Piņķi.

72
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18536. Pie galda katram pašam

jāgriež sev maize. Ja meita visiem

ēdājiem no vietas griež maizi, tad

tā paliks veca meita.

H. Skujiņš, Smiltene.

18537. Kas maizi griež, tas ne-

tiks debesīs.

A. Bīlenšteina rokraksts, Dobele.

18538. Kad griež otram maizi,
tad netiek debesīs.

2. Maķevics, Nogale.

18539. Kam maize jāgriež, tas

netiek debesīs.
P. Zeltiņa, Ikšķile.

18540. Maizes griezējs netiks dc-

besīs.

K. Bika, Gaujiena.

18541. Kas otram maizi griež,
netiek debesīs.

E. Rotmane, Jaunauce.

18542. Ja maizes kukulim galu
šķībi nogriež, tad tas esot uz me-

liem.

L. Aizpurve, Lubāna.

18543. Ja maizi griež plānas

šķēlēs, tad būs skops.

E. Reinbacha, Vecpiebalga.

18544. Jaunas meitas nedrīkst

maizi no kukuļa griezt, lai sev ve-

cu vīru nesagriež.
K. Jansons, Plāņi.

18545. Neprecējies vīrietis ne-

drīkst vecākai sievietei maizi no-

griezt, lai nesagriež sev vecu sievu.

E. Zommere, Rauna.

18546. Meitas nedrīkstot otram

maizi griezt. Ja griežot, tad pie-

griežot sev vecu vīru.

K. Skujiņš, Smiltene.

18547. Ja vīrs maizi griež, tad

sieva ātri novecojas.
L. Berkholce, Vaive.

18548. Ja sieva griež maizi sai-

mē, tad vīrs paliek vājš.

Mackeviča-Saulīte, Preiļi.

18549. Kas pie galda pastāvīgi
maizi griež, tas netiek debesīs.

A. Berķe, Mētriene.

18550. Kas griež biezu maizes

riecienu, tas tiks debesīs.

L. Rone, lecava.

18551. Ja deviņus gadus no vie-

tas maizi griež, tad tiek debesīs.

A. Smilga, Gaiķi.

18552. Maizi griežot vienmēr va-

jaga celties stāvus, lai cepējs ilgi
dzīvotu.

K. Corbiks, Līvbērze.

18553. Sākot jaunu maizes ku-

kuli griezt, nedrīkst tūlīt pārgriezt
kukuli par vidu pušu, jo tad sa-

griež mājas svētību.

V. Bērziņa, Priekule.

18554. Senāk parasti maizi grie-

za pats saimnieks, kas ievēroja vi-

sus vecos ieradumus, lai svētība

paliek mājā.
Atpūta, 1932. 404, 21.

18555. Senāk maize griezta gar

viena kukuļa sāniem rieceņā, un

to tikai varējis griezt saimnieks,

tad esot bijusi smeķīgāka un pat

salda. Tagad maizi griežot galos
viscaur kukulim un griezt varot

ikviens, kam patīk, tāpēc maize

neesot tik smeķīga un salda.

G. Pols, Valka.

18556. Maizes kukuli nedrīkst

griezt no abiem galiem, jo tad iz-

ejot svētība no maizes.

M. Klause, Jaunpiebalga.
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18557. Maizi nedrīkst durstīt

ar nazi vai citu asu rīku; kas tā-

du sadurtu maizi ēdīs, tam cau-

rais durs (vēders sāpēs).
P. Zeltiņa, Ikšķile.

18558. Vakaros nevajag ie-

griezt maizes kukuli.

J. Tupesis, Nica.

18559. Vakarā nedrīkst iesākt

maizes kukuli, tad ļaunie gari nak-

tī ēdīs.

A. Aizsils, Meirāni.

18560. Pēc saules nedrīkst sakt

griezt maizi no kukuļa.
K. Jansons, Plāņi.

18561. Pēc saules noiešanas ne-

var maizes klaipu pušu griezt, lai

svētība neaiziet.

A. L.-Puškaitis.

18562. Pēc saules norietēšanas

nedrīkst vairs maizes klaipu pār-

griezt, tad nav svētības.

R. Bērziņš, Džūkste.

18563. Maizes kukuli nevajaga

iegriezt bez saules, tad tai nebūs

sāta.

A. Liepiņš, Bērzaune.

18564. Kad vakarā iegriež mai-

zes kukuli, tad galiņu nedrīkst

ēst, bet tas jāatstāj rītdienai. le-

griezto kukuļa galu nedrīkst likt

uz durvju pusi, lai svētība neiz-

ietu ārā.

Skolnieku pulciņš, Jēkabpils.

18565. Vakarā nedrīkst iegriezt
maizes kukuļus, jo tad daudz

maizes apēd.
M. Auziņa, Zemīte.

18566. Vakarā nedrīkst iegriezt
veselu kukuli maizes, jo tad grie-
zējam rādoties nelabi sapņi un

esot jāmaldās arī apkārt.

J. Vanags, Skrunda.

18567. Vakarā nedrīkst iegriezt

jaunu maizes kukuli, jo tad saime

daudz maizes apēd.
L. Rone, Ikšķile.

18568. Vakarā nedrīkst iegriezt
maizes kukuli, jo tad velns ne-

ļaujot mierīgi gulēt.
F. Puķīte, Kandava.

18569. Vakarā nevajagot maizi

griezt, kad griežot, tad pa nakti

kukulis guļot virsū.

J. Daizis, Nīca.

18570. Maizes kukuli navar

suokt vokorā tamdēļ, lai tys byu-
tu gausuoks.

B. Spūlis, Vārkava.

18571. Vokora navajag suokt

maizes kukuļa, lai nabāg goni.
J. Valvods, Vārkava.

18572. Arājs drīkst lauzt mai-

zi ar vienu roku, ja var vagas ga-

lā apcelt arklu ar vienu roku.

A. Aizsils, Meirāni.

18573. Meita nedrīkst lauzt

maizi ar vienu roku.

M. Miezīte, Ozoli.

18574. Dievam nepatīk, ka mai-

zi lauž ar vienu roku.

J. A. Jansons, Salaca.

18575. Ar vienu roku lauzt

maizi drīkst tikai bērnu māte,
kam pašreiz bērns uz rokas.

K. Jansons, Plāņi.

18576. Ja ēdot maizi nolauž

rieciena galu un vidus paliek, tad

nozīmē, ka negrib otram dot.

A. Aizsils, Meirani.

18577. Maizes rieceni jālauž no

viena paša gala, citādi tas cilvēks

tiks pērts pa abi gali: pa galvu un

pa dibenu.
I. Indans, Gārsene.



1140 Maize

18578. Klaips jāsāk griezt no

resnā gala.
L. Kleinberga, Svēte.

18579. Maizes kukulis jāgriež
no resnā gala, lai aug resnas vār-

pas.

K. Lielozols, Nīca.

18580. Maize jāgriež no vienas

klaipa malas līdz otrai, tad ru-

dziem aug garas un biezas vār-

pas.
A. Bīlenšteina rokraksts, Kaz-

danga.

18581. Maizes klaips jāgriež no

resnā gala, lai vecas meitas ātri

precas.
K. Lielozols, Nīca.

18582. Jaunu maizes kukuli ie-

griežot, vienmēr jāgriež no resnā

gala, lai vecas meitas dabū ap-

precēties.
A. Gulbe, Nogale.

18583. Ja maizei resno galu pa-

priekšu griež, tad vecāko meitu

pirmo prec.
H. Šiliņa, Penkule.

18584. Maizes kukuli vajagot

griezt no resnā gala, lai saimnie-

kam vecākā meita papriekšu iz-

precas.
J. Niedre, Džūkste.

18585. Maize jāgriež no resnā

gala, lai vecāko meitu izprecinātu

papriekšu un tad jaunāko.

M. Auziņa, Rīga.

18586. Kukulis jāiegriež no res-

nā gala, tad vecākais bērns pir-
mais izprecas.

E. Rotmane, Jaunauce.

18587. Ja meitu māte nogriež
kukuļam papriekšu resnāko galu,
tad viņai izprecēs papriekšu ve-

cāko meitu; bet ja papriekšu no-

lauž tievāko galu, tad jaunāko
meitu.

K. Jansons, Plāņi.

18588. Kad maizes kukuli griež
no tievā gala, tad izprec ātrāki

jaunāko meitu.

R. Bērziņš, Džūkste.

18589. Maizes kukulim nekad

nav jāgriež no tievākā gala pa-

priekšu, jo tad jaunāko māsiņu

pirmo tautās izvadīs.

J. A. Jansons, Rīga.

18590. Maizes klaips jāgriež no

resnā gala, lai vecas meitas ātri

precas un vārpas aug labi resnas.

M. Sikle, Nīca.

18591. Maizes klaipi jāgriež no

resnā gala, lai vecas meitas pre-

cas un lai aug vārpas resnas.

Bērziņš, Ropaži.

18592. Maizes klaips jāgriež no

resnā gala, lai vecas meitas ātri

precas un lai vārpas aug labas

resnas.

Alksnis-Zundulis, Naudīte.

18593. Ja ēdējs nav vēl apēdis
vienu maizes šķēlīti, bet nogriež
atkal otru un sāk to ēst, tad tam

būs div sievas, meitai atkal div

vīri.

J. Bikša, Daugmale.

18594. Ja vienu maizes šķēlīti

nav vēl apēdis, bet nogriež otru

un sāk to ēst, tad tam būs divas

sievas, jeb ja sieviete — tad divi

vīri.

J. Putns, Trapene.

18595. Maizi nedrīkst iesākt

griezt no resnākā klaipa gala, jo
tad dzīve arī ejot no bagātības uz

nabadzību. Vajaga griezt no tiev-

gaļa, tad dzīve ies uz bagātību.

K. Corbiks, Pienava.
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18596. Maizes kukuli jāsāk

griezt no tievā gala, tad nekad

maizes nepietrūkst (nav bads).

M. Auziņa, Rīga.

18597. Ja maize uzsprāgst

griežot, tad kāds mirs.

K. Corbiks, Valgunde.

18598. Kad maizi griežot delnu

tur uz leju, tad svētību atdod

velnam.

L. Berkholce, Vaive.

18599. Nazi nevajagot atstāt

maizē iedurtu uz galda, tad mai-

zes mīcītājam tirpstot rokas.

J. Niedre, Džūkste.

18600. Maize jāliek uz galda ar

nogriezto galu uz durvīm, tad mā-

jā pilnība.
E. Zirnītis, Lubāna.

18601. Maizes klaipu nekad ne-

lika ar nolauzto vai nogriezto galu
uz durvju pusi, bet gan otrādi, lai

svētība paliek mājā.
Atpūta, 1932. 404, 21.

18602. Ja maize ar griezumu

uz durvju pusi, tad bads nāk mā-

jās.
L. Grīnberga, Nereta.

18603. Ir nepieklājīgi likt mai-

zes kukuli uz galda ar iegriezto

galu uz āru; iegrieztam galam
vienmēr jābūt uz iekšu.

K. Oļļe, Mazsalaca.

18604. Maize ar nogriezto galu
nedrīkst stāvēt uz durvju pusi, tad

būs maizes trūkums.

I. Indans, Gārsene.

18605. Maizes klaips jāliek gal-
dā ar griezumu uz iekšu, tad mai-

zes trūkums nebūs.
I. Mennika, Ainaži.

18606. legriezto maizes klaipu
nedrīkst uz galda malu likt, bet

uz bļodas pusi, tad maizes nekad

netrūkšot.

M. Šauruma, Umurga.

18607. Ja maizi uz galda uzlie-

kot otrādi, t. i. ar neiegriezto ga-
lu, tad maizes trūkstot.

F. Parups, Zante.

18608. Maize ar nogriezto pusi
nedrīkst stāvēt uz durvju pusi —

ātri noēdas.

V. Miķelans, Rubeņi.

18609. Maizes klaipu nedrīkst

otrādi likt uz galda, citādi bads

nāks mājās.
J. A. Jansons, Gaujiena.

18610. Nevajag iegriezto mai-

zes kukuļa galu atstāt pret dur-

vīm, tad bads nāk istabā.

J. Krastiņš, Irlava.

18611. Ja iegriezta kukuļa ie-

griezumu paliek pret durvīm, tad

būšot bads.

M. Raņķis, Nīca.

18612. Ja maizes kukulim no-

liek iegriezto pusi uz durvju pusi,
tad drīz būs bads.

O. Kradziņš, Irlava.

18613. Ja maizi liek uz galda
ar iegriezto galu uz durvju pusi,
tad maize iziet pa durvīm laukā.

M. Ramane, Brunava.

18614. Maizi nevajaga ar grie-
zumu griezt pret durvju pusi, jo
tad tā bēgs pa durvīm ārā.

A. Cirsis, Kalupe.

18615. Kad maizi griež, tad ku-

kuli nevar likt ar griezto pusi uz

galda malu, tad aiziet visa svētī-

ba. Griezums jāliek uz bļodas pu-

si, uz galda vidu.

P. Š., Umurga.
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18616. Ja maizi noliek tā, ka

griezums stāv uz durvju pusi, tad

kāds tai mājā mirs.

L. Grīnberga, Nereta.

18617. Aizgrieztu maizes kuku-

li nevar likt galdā ar griezumu uz

durvju pusi, tad iziet svētība pa

durvīm laukā.

A. Bīlenšteina rokraksts, Zemīte.

18618. Ja maizes klaipa ie-

griezto galu liek uz durvīm, tad

svētība aizbēg.
N. Rudzīte, Nogale.

18619. Kad maizes klaipa ie-

griezto galu liek uz durvju pusi,
tad svētība iziet.

Alksnis-Zundulis, Naudīte.

18620. Kad uz galda noliktam

maizes klaipam apgrieztā puse
stāv uz durvju pusi, tad iet svētī-

ba ārā.

B. Blumbachs, Lībagi.

18621. Maizes kukuļa galu ne-

drīkst pagriezt pret durvīm, lai

svētība neizietu pa durvīm laukā.

J. A. Jansons, Piņķi.

18622. Ja maizes kukuli noliek

augšpēdus, — būs bads mājās.

J. A. Jansons, Rīga.

18623. Maizes kukuli nekad ne-

drīkst likt ar virsējo garozu uz

leju, jo tad Dievs soda ar badu.

V. Bērziņa, Priekule.

18624. Ja maizes kukuli uzliek

uz galda tā, ka apakšējā garoza

paliek uz augšu, tad otrā gadā būs

slikta raža.

M. Šķipsna, Gulbene.

18625. Maizes kukuli nevajag
likt augšpēdus, tad mirst maizes

devējs.
E. Rotmane, Jaunauce.

18626. Maizi nogriežot, klai-

pam nedrīkst likt apakšgarozu uz

augšu, tad piesaucot velnu.

A. Dragone, Palsmane.

18627. Ja maizi noliek ar apakš-
garozu uz augšu, tad velns pie tās

barojas.
M. Švarcbacha, Svirlauka.

18628. Ja maizes klaipu noliek

augšpēdus, tad nelabais ierodas

mājās.
M. Iniņberģe, Rīga.

18629. Ja liek maizi ar apaļo

pusi uz leju, tad cepējam mugu-

ra sāp.
T. Cimdiņa, Ķoņi.

18630. Maizi nedrīkst likt uz

muguras, jo tad sāp cepējam mu-

gura.
L. Grīnberga, Nereta.

18631. Ja maizi liek uz mugu-

ras, tad būs bads.

E. Reinbacha, Vecpiebalga.

18632. Ja maize nolikta uz mu-

guras, tad naids mājās.

L. Grīnberga, Nereta.

18633. legrieztu maizes kukuli

nedrīkst likt uz augšējās garozas,

jo tad piesauc nelabo.

R. Eglentale, Reņģe.

18634. Nedrīkst maizei likt

apakšgarozu uz augšu, tad baro

ļaunos garus.
A. Ozoliņa, Lubāna.

18635. Maizes klaips jāatstāj
visus svētkus zem galdsegas.

F. Rozenbacha, Nīgranda.

18636. Ja maizes kukulim no-

griež kādu riecienu un kukuli no-

stāda uz griezuma, tad nomirs ir

griezējs, ir ēdējs.
K. Corbiks, Kroņa-Vircava.
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18637. Kad maizi liek skapī,
tad vajaga iegriezto galu likt uz

iekšu; ja liek uz āru, tad pūķi nes

projām.
R. Bērziņš, Džūkste.

18638. Ja griežot maizi, no-

griežas kāda nuka vairāk, tad

nāks klāt kāds ēdājs.
K. Corbiks, Valgunde.

18639. Ja griežot maizi, pie-

griežas otrs rieciens, — būs drīz

otrs ēdājs.
J. A. Jansons, Piņķi.

18640. Ja maizi griežot nazis

izlec sāņis, tad pienāks kāds lieks

ēdējs, precētiem ļaudīm bērns.

K. Jansons, Plāņi.

18641. Ja maizi griežot kukulis

vidū izlūst augstāks, tad gaidāms
vēl kāds izsalcis viesis.

F. Maķevics, Nogale.

18642. Kad maizi griežot nazis

izskrien no klaipa, tad tas, kam

maizi griež, nav pelnījis.
J. Treimanis, Bērze.

18643. Kas maizes nav nopel-

nījis, tam nogriežas mazs maizes

riecenis.
K. Jansons, Plāņi.

18644. Ja griež kādam maizi

un nogriežas plāna šķēlīte, tad

maize neesot nopelnīta.
H. Lindberga, Veselauska.

18645. Ja otram maizi griežot,
nazis ieiet dziļāki, tad ēdējs to

maizi ir labi nopelnījis.

P. Zeltiņa, Rīga.

18646. Kad maizes rieceni, no

klaipa griežot, nogriež šķībi, tad

priekš tam ir melojis.
Alksnis-Zundulis, Naudīte.

18647. Maizes rieciens nogrie-
žas šķībi, ja griezējs priekš grie-
šanas melojis.

J. A. Jansons, Olaine.

18648. Kad maizes riecieni no

klaipa griežot nogriežas šķībi, tad

priekš tam ir melojis.

M. Sikle, Nīca.

18649. Ja maizes sācējs kukuli

iesāk šķībi, tad viņš to dienu ir

daudz melojis.
I. Kažoka, Lubāna.

18650. Ja maizi griežot nogrie-
žas šķībs riecens, tad ir daudz

melojis.
V. Poriete, Palsmane.

18651. Pirmo maizes šķēli no

kukuļa sauc par spēka riku.

K. Jansons, Mazsalaca.

18652. Ja aizgrieztu maizi pie
donas atstāj, tad badu aizgriež.

K. Jansons, Plāņi.

18653. Pie maizes kukuļa ne-

atstāj aizgrieztu šķēli, lai badu

neaizgriež.
K. Jansons, Mazsalaca.

18654. Aizgrieztu maizes rie-

ceni nedrīkst atstāt pie kukuļa,
tad būs laulātam pārim jāšķiras.

I. Indāns, Gārsene.

18655. Pie maizes kukuļa ne-

atstāj aizgrieztu šķēli, lai zirgam
kakla nesaberž.

K. Jansons, Mazsalaca.

18656. Ja aizgrieztu maizi pie
donas atstāj, tad zirgam sakas

kaklu berž.

K. Jansons, Plāņi.

18657. Ja maizi pa kumosam

griežot, tad zobi ātri maitājoties.
F. Puķīte, Kandava.
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18658. Maize jānogriež no ku-

kuļa ar kalnu, lai tīrumā rudzi

neizpūst.
K. Jansons, Plāņi.

VIII. Maizes cienīšana.

18659. Citi bīstas maizi uz mu-

tes nolikt, lai krustu sāpes neme-

tas.

K. Šilings, 1832. g., Tirza.

18660. Ja maizi nenoliek godī-
gi, bet nomet, tad zemniekam ir

bads gaidāms.
N. Rudzīte, Nogale.

18661. Maizi nevar likt galdā

augšupēdu (ar apakšgarozu uz

augšu), tad aiziet svētība jeb arī

izceļas strīdus.

Marta Bīlenšteine, Dobele.

18662. Ja maizes kukuli augš-

pēdu liek, tad apgāna Dieva dā-

vanu.

F. Heidene, Talsi.

18663. Maizi nedrīkst likt uz

augšgarozas, tad maize raud.

L. Pogule, Gatarta.

18664. Ja maizi liek augšupēdu

galdā, tad meitām nīkst brūtgāni.

Špīss, Zemīte. A. Bīlenšteina

rokraksts.

18665. Kad maizi noliek ar

apakšgarozu uz augšu, tad tai

brīdī velns danco.

K. Jansons, Plāņi.

18666. Maizes kukuli nedrīkst

likt uz galda ar apakšpusi uz aug-

šu, jo tad aicina velnu viesos.

T. Dzintarkalns, Talsi.

18667. Maizes klaipu nedrīkst

nolikt ar plakano pusi uz augšu.
L. Kleinberga, Svēte.

18668. Kas maizes donu augšu-
pēdu atstāj, tas nevar parādus no-

maksāt.

K. Jansons, Trikāta.

18669. Kas atrociņis maizi kā-

dam dod, tas to dod ienaidniekam.

K. Jansons, Plāņi.

18670. Ēdot nedrīkst maizi

lauzt ar kreiso roku, tad Dievs

baras.

J. Jurēvics, Kruķu pag., Šau-

ļu apr., Lietuva.

18671. No mājas nedrīkst iz-

nest pēdējo maizi.

A. Bīlenšteina rokraksts.

18672. Maizi nedrīkstot visu

kukuli aizdot, jo tad savu laimi

citam atdod.

M. Kļaviņa, Koknese.

18673. Kad nabagam dod mai-

zi, tad riecenim jāaplauž stūri,

lai svētība neaizietu.

B. Daņilovs, Kacēni.

18674. Kad maizi met pa logu
ārā, tad tās drīz pietrūks. [Sal.

nauda.]
E. Lieknēja, Rīga.

18675. Siltu maizi nedrīkst likt

uz loga, jo tad svētība aiziet no

mājas.
T. Ķengā, Jelgava.

18676. Maizi nedrīkst pa logu
dot ārā, tad svētība iet projām.

Lejasciems.

18677. Maizes riecienu nedrīkst

dot pār slieksni, tad svētība iet

projām.
M. Zariņš, Smārde.

18678. Maizi nedrīkst par

slieksni sniegt.
R. Straudovskis, Lielplatone.
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18679. Kad dod kādam maizi,

tad vajaga no tā gabala vienu ku-

mosu apēst, jo tad neaizdod rau-

gu.
K. Corbiks, Jaunsvirlauka.

18680. Ja maize izkrīt no ro-

kām, tad drīz dabūs baidīties.

Alksnis-Zundulis, Naudīte.

18681. Ja ēdot no rokas izkrīt

maize, tad drīzumā sabīsies.

V. Poriete, Palsmane.

18682. Ja maize izkrīt no ro-

kām, tad drīz dabūs baidīties.

A. Aizsils, Meirani.

18683. Ja maize izkrīt no ro-

kām, drīz nobaidīsies.

M. Sikle, Nīca.

18684. Ja maize izkrīt no ro-

kām, — dabūs nobīties.

J. A. Jansons, Olaine.

18685. Ja griežot maize nokrīt

zemē, tad dabūs sabīties.

V. Saulīte, Ādaži.

18686. Ja maizi nosviež zeme,

tad tās drīz pietrūks.
M. Šķipsna, Gulbene.

18687. Ja maize nokrīt zeme,

tad nav to nopelnījis.
E. Zirnītis, Lubāna.

18688. Ja nesot maizes kukulis

nokrīt zemē, tad tāds nesējs pa-

spēlē pusdienu.
V. Holcmane, Vandzene.

18689. Ja maize no rokam iz-

krīt, kādam ir žēl.

V. Rūnika, Skujene.

18690. Ja maize nokrīt, tad nak

nabags.

L. Zvaigzne, Gaujiena.

18691. Ja ēdot nokrīt zeme

maize, tad steidzas viesis.

K. Kalniņa, Katvari.

18692. Ja no galda nokrīt mai-

zes kukulis, tad nāks izsalcis

ciemiņš.
E. Everts, Sēja,

18693. Ja ēdot nokrīt maize

zemē, tad nāks kāds viesis.

P. Zeltiņa, Ikšķile.

18694. Ja maize nokrīt zemē —

ciemiņi būs.

Pētersons, Ērģeme.

18695. Ka cvlvāks sāstas pi gol-
da ēst, jam maize rūkā un nu rū-

ku jam maize izkreit, itys pīzī-

mēj, ka jis nanūpelnēja sev tuo

gabala maizis.
V. Podis, Rēzekne.

18696. Maizes garoziņas ne-

drīkst sviest zemē, tad sviedējam
bads pienāks.

P. Zeltiņa, Ikšķile.

18697. Ja maize nokrīt zemē,

tad tā jāpaceļ un jānobučo.
A. Brāķa, Meirāni.

18698. Kad ēdot nokrīt maizī-

te, tad tā jāpaceļ un jānobučo,
lai Dieviņš nedusmojas.

J. Āpsalons, Sēļpils.

18699. Ja maizīte nokrīt zemē,

tad uzceļot tā jānobučo, lai Die-

viņš nedusmotos.
A. L.-Puškaitis, Džūkste.

18700. Kad ēdot maizes ku-

moss nokrīt zemē, tad tas jāuzceļ

un jānobučo, lai Dieviņš nerājas.

Alksnis-Zundulis, Naudīte.

18701. Kad maizīte nokrīt, to

paceltu vajagot nobučot, jo tas

esot bijis nepelnīts kumoss.

A. Strode, Rudzēti.
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18702. Kad maize nokrīt zemē,

tad tā jāpaceļ un jāpabučo.

J. Jaunsudrabiņš, Nereta. P.

S., Rīga.

18703. Ja maizīte zemē nokrīt,

tad jānoskūpsta.
H. Šiliņa, Dobele.

18704. Ja apgrauztu maizes ga-

balu nosviež zemē, tad zobi sāp.
H. Augstkalne, Rīga.

18705. Ja kādu reizi ir maizes

drupatas zemē un tām min virsū,

tad Dievs uzsūtīs trūkumu.

L. Šmīdeberga, Zemgale.

18706. Kad maizes drusciņa
bērnam zemē nokrīt, tam tā 3

dieni jāmeklē. Ja pēc tam to ne-

dabū, tad jānoskaita tēvreiza.

K. Jansons, Plāņi.

18707. Ja maizes drusciņas ar

rokas virspusi slauka no sevis

prom, tad būs bads.

A. Aizsils, Prauliena.

18708. Ja druskas no galda ze-

zē slauka, tad Dieviņš apskaistas
un nedod vairs maizes.

E. Laime, Tirza.

18709. Bērniem jāēd drusciņas,

jo tad tie labi māk grāmatu.

E. Jēpe, Palsmane.

18710. Par maizi vienādi pal-
dies jāsaka, bet par gaļu ne, gaļa
vienādi aug. [Sal. gaļa.]

K. Jansons, Plāņi

18711. Nedrīkst maizes kukuli

likt uz muguras, citādi pietrūks
maizes.

A. Preisa, Džūkste.

18712. Ceptas maizes nevaja-
got dedzināt jeb kaltēt, tas esot

liels grēks. Otrā gadā Dievs sa-

dusmojoties un nedodot nekā ko

ēst.

\. Skuja, Mālupe.

18713. Maizi ar papīri neap-
sedz, lai bads nenāk.

K. Jansons, Plāņi.

IX. Maizes ēšana.

18714. Jaunu rudzu maizi pir-
mo reiz ēdot, pārvelk pār kukuli

krustu un saka: „Dievs, dod sā-

tu, gausu un atņem ēdējus!"

K. Jansons, Plāņi.

18715. Jaunu rudzu maizi pir-
mo reiz ēdot, pirms to mutē bā-

žot, jāsakot: „Svētī, Kungs, un

gausini!" Kad tā darot, tad nekad

netrūkstot maizes.

H. Skujiņš, Smiltene.

18716. Kad pirmo reiz ēd jau-
nu rudzu maizi, tad jāsaka:

„Dievs, dod sātu, gausu!"
P. §~ Rauna.

18717. Ēdot jaunu maizi ie-

priekš jāsaka: „Gausin, Dieviņ,

kupin, briedin šī gada augumu",
tad ar jauno maizi ilgi pietikšot.

K. Corbiks, Bērze.

18718. Jaunu rudzu maizi pir-

mo reiz ēdot vispirms 3 reiz jā-

nospļaujas, tad jāsaka: ~Svētī un

gausini!"
L. Kleinberga, Svēte.

18719. Jaunu rudzu maizi pir-
mais baudīja saimnieks, pēc tam

tikai citi saimes ļaudis. Pirmo iz-

vilkto klaipu tūliņ neēda; to no-

lika uz krāsns stūra, lai stāv, ka-

mēr pārējie klaipi nav apēsti.
Tad būs sātīga maize.

P. Š., Rīga.
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18720. Kad no jauniem ru-

dziem izcepot pirmo maizi, tad

viens kukulis jāiemetot apcirknī.
Un šī maize jāēdot tikai saimnie-

kam ar saimnieci, tad nekad ne-

trūkstot maizes.

M. Priedīte, Meirāni.

18721. Kad pirmo reizi ēd

jaunrudzu maizi, tad jāsaka:

„Lāča spēku, oda zarnu, apīnīša

vieglumiņu!" Tad ēdājs būs stiprs
kā lācis, ēdīs maz — kā ods un

būs viegls kā apīnis.

A. Aizsils, Bērzpils.

18722. Kad pirmo reizi ēd jaun-
rudzu maizi, tad jāsaka: ~Lāča

spēku, oda zarnu, apīnīša vieglu-

miņu!" Tad ēdājs būs stiprs kā

lācis, ēdīs maz kā ods, un būs

viegls kā apīnis.
A. Zālīte, Bērzpils.

18723. Kad pirmo reizi ēd jau-
nu rudzu maizi, tad jākauj viena

aita.

A. Bīlenšteina rokraksts, Lubāna.

18724. Kad rudenī pirmo reizi

izcep jaunrudzu maizi, pirmā

šķēle jādod sunim, tad maizes ne-

kad netrūks.

A. Šķērē, Kurmene.

18725. Maizes kukuli jāsāk ēst

arvien rītā, tad būs maize sātīga,
bet ja vakarā, tad ne.

J. Rupjais, Asūne.

18726. Kad izcaptu maizi valk

nu cepļa un goduos divi kukuļi

sacapuši (salvpuši) kūpā, tad iz-

plēst un ēst maizi nu vīna un ūt-

ra kukuļa, nu tuom vītuom, kur

tī beja sacapuši, tad meitu meilūs

puiši.
T. Beča, Preiļi.

18727. Kotru reizi, kad maizi

cap, paēst pvrmajai, (cikom vēļ
nikas nav ēdis), tod meita dreiži

īs pi veira.

T. Beča, Preiļi.

18728. Nav labi otram maizi

dot, kamēr pats vēl nav to baudī-

jis, jo tad maizes laime pāriet uz

otru.

A. Vaskis, Tukums.

18729. Kad izvelkot maizi no

krāsns, vai arī to iedodot kāds,

tad priekš ēšanas vajagot uzpūst,

lai nepiemetoties kāds ļaunums.
A. Aizsils, Lubāna.

18730. Kad izcepot maizi, un

ja atnākot kāds svešs cilvēks un

tam dodot maizi ēst, tad sveša-

jam vajagot visādā ziņā ēst to

maizi, citādi cepējai sāpot mu-

gura.
J. Daizis, Nīca.

18731. Jauni cilvēki nedrīkst

ēst siltu maizi, citādi meitas ir

karstas uz puišiem un puiši kar-

sti uz meitām.

L. Daugaviete, Smiltene.

18732. Meitām nevajaga ēst

siltu maizi, tad nevar puišus pie-
burt.

J. Atteka, Nīca.

18733. Apgulētu maizi nedrīkst

ēst, tad aizmirstīgs prāts.
H. Oše, Lubāna.

18734. Vīriešiem nav jāēd mai-

zes sakasnis, jo tad zirgi kož.

V. Alke, Jaungulbene.

18735. Meitas nedrīkstot no mai-

zes gabala kādu gabaliņu atstāt

neēstu, citādi tām pie nabaga esot

jāguļot.
T. Ziemele, Smiltene.
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18736. Ja vakariņas ēdot visu

maizi neapēd, tad būs atraitnis(e).
E. Reinbacha, Vecpiebalga.

18737. Ja paliekot pusēsta mai-

ze rokā, tad pie altāra paliekot
pusē salaulāts.

I. Upenieks, Skrunda.

18738. Ja cd un neapēd visu

maizi, tad dabūn pie nabaga gu-

lēt.

J. Atteka, Nīca.

18739. Ja maizi velkot no

krāsnes ir sacepuši divi kukuļi —

meitām tas sacepums jāēdot, tad

puiši mllējot.
A. Podniece, Ogre.

18740. Ja puisis ēd maizes pie-

lipjus, tad tam meitas pielīp.

K. Jansons, Plāņi.

18741. Ja meitas ēdot maizes

pielipas, tad puiši pielīpot.

H. Lindberga, Veselauska.

18742. Ja meita ēdot maizes

pielīpni, tad tai būšot pie puišiem

piekrišana.
E. Gaile, Aumeisteri.

18743. Maizes galiņš jāapēd ce-

pējai, tad nākošais cepums labs

izdosies.

J. Gulbis, Aizkraukle.

18744. Ja meitenes ēd maizes

kukuļa galus, tad viņām izaug
stāvi pupi.

K. Jansons, Plāņi.

18745. Kura meita ēd dongali-
ņus, tai uzaug lielas krūtis.

H. Dravniece, Alūksne.

18746. Vajaga ēst maizes doni-

ņu, tad augs lieli pupi.

V. Priedīte, Mālpils.

18747. Meitām jāēd donas ga-

liņi, lai tām krūtis labi augtu.

A. Bīlenšteina rokraksts, Zemīte.

18748. Meitenēm jādod maizes

klaipa gali ēst, lai aug dižas krū-

tis.

A. Kabuce, Bulduri.

18749. Kas maizes dongališus
ēd, tam lieli pauti aug.

K. Jansons, Plāņi.

18750. Kad maizes doniņu cd,
tad dabū stārastu par vīru.

V. Eglīte, Lielstraupe.

18751. Ja grib stārasta sieva but,

jāēd maizes doniņas.
K. Kalniņa, Katvari.

18752. Kad maizes doniņu ēd,

tad apprecēs stārasta dēlu.

E. Skarnele, Kalncempji.

18753. Ja meitas cd maizes ga-

liņu, tad dabū saimnieka dēlu.

I. Upenieks, Skrunda.

18754. Jaunajām meitām jāēd
maizes galiņš, tad dabūs saimnieka

dēliņu; puišiem jāēd pirmā riciņa
— dabūs saimnieka meitiņu.

A. Aizsils, Lautere.

18755. Ja ēd maizes pirmo do-

niņu, dabū stārasta dēlu par vīru.

A. Miglava, Rīga.

18756. Tā meita, kas ēd pirmo
donas galiņu, dabūn stārasta dēlu

par vīru; bet kas ēd pēdējo donas

galiņu, dabūn tik pirtskuri.
E. Zommere, Rauna.

18757. Apēdušam maizes doni-

ņu, būs stārasta meita par sievu.

K. Bika, Gaujiena.
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18758. Kam izgadās ēst maizes

kukuļa galiņu, tas apprecēs stārasta

meitu vai stārasta dēlu.

V. Slaidiņa, Drusti.

18759. Kam nejauši gadās mai-

zes kukuļa pirmo galiņu ēst, tas

tiks par saimnieku (-ci).

V. Saulīte, Mālpils.

18760. Meitām vajaga ēst mai-

zes doniņus, tad dabūs saimnieka

dēlus.

V. Rimpele, Saldus.

18761. Meitām vajaga ēst maizes

kukuļa pirmo doniņu, tad dabūs

saimnieka dēlu. Ja pēdējo galiņu

ēd, tad būs pirtnieka dēls.

V. Rūnika, Skujene.

18762. Ja kukuļa pirmo galiņu
ēd, tad dabūs saimnieka dēlu; ja
ēd pēdējo galu, tad pirtnieka dēlu.

R. Svekre, Valka.

18763. Ja ēd maizes sākuma do-

niņu, tad dabūs saimniekdēlu, bet

ja beigas doniņu — pirtniekdēlu.

T. Cimdiņa, Ķoņi.

18764. Ja ēd pirmo maizes knu-

pi, tad visu nedēļu smiesies, bet ja
dabū beidzamo, tad raudās.

B. Brikmanis, Skrunda.

18765. Ja apēd deviņdesmit de-

viņus knipšeļus, tad vajag precē-
ties, jo tad būs laimīga laulība; ja

pāri par deviņdesmit deviņiem, tad

jāsāk no jauna.
J. Tupesis, Nīca.

18766. Kas 99 galiņus maizes sa-

ēd, tā meita dabūn saimnieka dēlu,

un tas dēls dabūn saimnieka meitu.

E. Kreicberga, Skrunda.

18767. Ja apēd 99 maizes doni-

ņas, tad dabūn saimnieka meitu par

sievu.
J. Fleišers, Skrunda.

18768. Ja grib dabūt saimnieka

dēlu, tad jāapēd deviņdesmit deviņi
maizes galiņi.

L. Strute, Šķibe.

18769. Ja meita apēd 99 maizes

galiņus, tad dabūs saimnieka dēlu

par viru.

Lagzdiņa, Sabile.

18770. Kad apēd 99 maizes gali-

ņus, tad var dabūt saimnieka dēlu

par vīru.

V. Holcmane, Vandzene.

18771. Vajag apēst 99 maizes do-

niņas, tad dabūs saimnieka dēlu

(meitu).

E. Kampare, Skrunda.

18772. Lai dabūtu vīru saimnie-

ka dēlu, tad jāapēd deviņdesmit de-

viņi maizes galiņi.

M. Auziņa, Rīga.

18773. Puisim, kas vēlas saim-

nieka meitu dabūt par sievu, jāapēd

deviņdesmit deviņi maizes kukuļa

galiņi.
T. Dzintarkalns, Talsi.

18774. Ja kalpa meita apēd de-

viņdesmit deviņas piešāvās, tad vi-

ņa dabon saimniekdēlu par vīru.

Otrādi: kalpa dēls tādā pašā gadī-

jumā dabon par sievu saimnieka

meitu.

M. Tamažs, Dunika.

18775. Lai piedzimtu dēls, jāēd
maizes galiņi. Tādēļ mēdz sacīt:

„Še tev galiņš, būs tev dēliņš."

L. Švandere, Mērdzene.
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18776. Ja meita ēd dongalīšus,
tad tai pirmais puika dzem, ja vid-

roci, tad meitene.

K. Jansons, Plāņi.

18777. Kura meita ēd maizes do-

niņu, tā būs saimniece, jeb ari pir-
mais bērns būs dēls.

A. Skuja, Vestiena.

18778. Kas apēd maizes kukuļa
galiņu, tam būs dēliņš.

O. Darbiņš, Birži.

18779. Ļaudis runa: „Man (mai-

zes) galiņš, būs dēliņš!"

A. Skrūze, Saikava.

18780. Kas maizi ēdot daudz

drusku pieberž, tas pātarus aiz-

mirst.

K. Jansons, Plāņi.

18781. Ja atrod maizi, tad ar to

jāpabaro mazi bērni, lai drīz sāk

runāt.

A. Oše, Lubāna.

18782. Bērniem jāēd maizes drus-

ciņas, tad labi iemācīsies pātarus.

H. Dravniece, Alūksne.

18783. Ja bērni grib labāk ēst

virsas garauzu nekā apakšas ga-

rauzu, tad viņiem saka, ka maizei

uz virsas garauzas kaķis ar pliku

pakaļu sēdot.
P. Š., Rauna. K. Jansons, Plāņi.

18784. Kad ēdot maizes drupata

no mutes izkrīt ārā, tad maize tiek

atrauta.

J. Treimans, Bērze.

18785. Ja maizes drupata izkrīt

no mutes, tad kāds izbiedēs jeb
kādam ir bijis žēl.

M. Ķimene, Mazsalaca.

18786. Ja ēdot maizes druskas

daudz birst zemē, tad nāks izbado-

jies ciemiņš.
E. Reinbacha, Vecpiebalga.

18787. No galda noslaucītas mai-

zes drupatas nedrīkst mest zemē,
jo tad Dieviņu kaitina.

A. Upmane, Jaungulbene.

18788. Ja maize izkrīt no mutes,

tad viesis gribēs ēst.

E. Zirnītis, Lubāna.

18789. Ja ēdot paņem vienu ga-
balu maizes, to iekodis noliek uz

galda un netīšām paņem otru, tad

būs ciemiņi.
E. Reinbacha, Vecpiebalga.

18790. Ja ēdot nokrīt maize, tad

nākošā dienā šai mājā ieradīsies

kād-s nabags.
Ļ Miķelsone, Rencēni.

18791. Ja otra iekostu maizes

riecienu apēd, tad ēdāji plēsīsies.
K. Strautiņš, Mēdzūla.

18792. Otra iekostu maizi neva-

jaga ēst, jo tad ar to cilvēku būs

jāplēšas.
A. Cirītis, Rīga, no A. Bīlen-

šteina rokrakstiem.

18793. Ja kāds ēdot aizmirst ie-

sāktu maizes gabalu un jem atkal

citu, tad saka, ka tam kāds radi-

nieks cieš badu.

V. Pilipjonoks, Asūne.

18794. Ja ēdot atliek maizes ku-

moss, tad pie nabaga jāguļ.
R. Bērziņš, Džūkste.

18795. Kad maizi vakara neēdot,
tad nākot naktī nabags sapnī.

R. Bērziņš, Džūkste.

18796. Kas tumsa maizi cd, to

vilks kož.
K. Jansons, Plāņi.

18797. Maizi ēdot nedrīkst iet no

istabas ārā, tad iznes svētību.

A. Upmane, Jaungulbene.
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18798. Uz pļavu nedrīkst dot ve-

selu maizes kukuli, bet tam arvien

jānogriež gals.
K. Jansons, Plāņi.

18799. Par dzeguzes kumāsu un

nabaga kumāsu sauc maizes gaba-

liņu, kas ēdot pāri paliek.

K. Jansons, Plāņi.

18800. Ja pēdējo maizes kumo-

su, kas ēdot pāri paliek, otram at-

dod, tad otram savu spēku atdod.

K. Jansons, Plāņi.

18801. Ja ēd otra iekostu maizi,
tad jāmaksā tā parādi.

A. Aizsils, Meirāni.

18802. Übagam nevajag dot knip-
šeli (donas galiņu).

J. Tupesis, Nīca.

18803. Kas žurku jeb peļu ap-

grauztu maizi ēd, tam zobi nesāp.
P. §~ Rauna. K. Jansons, Plāņi.

18804. Kad peles apgrauzušas
maizi, tad jāēd tas apgrauzums, lai

būtu stipri zobi.

J. Streņģis, Nīca.

18805. Kas cd sapelējušu maizi,
tam nekad zobi nesāpēs.

Alksnis-Zundulis, Naudīte.

18806. Kas ēd sapelējušu maizi,

tam nav no pērkona bail.

A. Aizsils, Meirāni.

18807. Kad sadegušu maizi ēd,
tad iekšas iztīra.

H. Skujiņš, Smiltene.

18808. Jaunu rudzu maizi ne-

drīkst sunim pirmām dot, tad nebūs

svētības.

Veclaicene.

18809. Ja maizi liek pie makšķe-

res par ēsmu, tad viņa priekš ūdenī

mešanas trīs reiz jāapspļauda.

K. Jansons, Plāņi.

18810. Ēdot maizi, nazi nedrīkst

turēt aiz muguras jeb zem galda,

jo tad velns pakaļ staigājot.

A. Dragone, Palsmane.

X. Maize sapnī.

18811. Ja sapnī maizi mīca, tad

būs mirons jāmazgā.
V. Spandegs, Pociems.

18812. Ja sapnī mīca vai glauda
maizi, tad būs ar līķi jāstrādā.

A. Aizsils, Kalsnava.

18813. Ja sapnī mīca maizi

uz miroņa mazgāšanu.
Aronu Matīss, Bērzaune.

18814. Ja sapnī redz maizi rūg-

stam, tad sapņotājam prāts uz

kaut ko rūgst.
A. Aizsils, Kalsnava.

18815. Kad sapnī redz mīklu

abrā, tad kāds mirst.

K. Lielozols, Nīca.

18816. Ja sapinis mīca maizi, tad

kāds mirs.

H. Skujiņš, Smiltene.

18817. Ja sapnī rupju maizi glauž

cepot, tad mazgās miroņu.

K. Jansons, Plāņi.

18818. Ja sapnī cep vai glauž

maizi, tad būs jāglauž mirons.

K. Jansons, Plāņi.

18819. Ja sapnī redz, ka cep

maizi, tad no piederīgiem kāds mirs.

K. Grantiņš, Krustpils.

18820. Rudzu maizi sapnī cept
nozīmē labas valodas dzirdēt.

A. Jaunzeme, Lizums.

18821. Ja sapnī redz maizi, tad

dzirdēs pļāpas.
A. Aizsils, Prauliena.



18822. Ja pa sapņiem cep balt-

maizi, būs aprunāšana.
L. Ozole, Rīga.

18823. Ja sapnī redz baltu maizi

(arī plāceni), tad būs pļāpas.
A. Aizsils, Kalsnava.

18824. Ja pa sapņiem cep maizi,

tad kāds aprunās.
M Bīlenšteine, Dobele.

18825. Ja sapnī otram dod mai-

zi, tad manta iet zudumā.

A. Aizsils, Kalsnava.

18826. Ja sapnī no otra saņem

maizi, tad tas ir labi — manta vai-

rojas, vai dabū kādu vietu.

A. Aizsils, Kalsnava

18827. Ja sapni kādam maizi iz-

dod, tad tai mājā kāds mirs.

K. Jansons, Plāņi.

18828. Ja sapnī cd rupju maizi,
tad kāds darbs priekšā.

L. Ozole, Rīga.

18829. Ja sapnī redz labi izceptu

rupju maizi, tad labu darbu dabūs.

Ja redz sliktu rupju maizi izceptu,
tad sliktu darbu dabūs.

M. Zaube, Rīga.

18830. Kad sapnī ēd rupju mai-

zi, tad būs grūti darbi priekšā; bet

ja ēd baltu maizi, tad aprunās.
P. Zeltiņa, Ikšķile.

18831. Ja sapnī ēd rudzu maizi,

tad mājā būs saticība.

J. Jurjāns, Jaungulbene.

18832. Kad sapnī dabū maizes

gabaliņu, tad iet labi: dabū labu

govi vai zirgu.
Aronu Matīss, Bērzaune.

18833. Ja sapni no miroņa saņem

rupju maizi, tad pie zirgiem būs

kāds labums.

K. Jansons, Plāņi.

18834. Balta maize un saldumi

sapnī nozīmē bēdas.

P. S., Rīga.

18835. Ja sapnī cd baltu maizi,

tad dabūs pļāpas dzirdēt.

J. Jurjāns, Jaungulbene.

18836. Ja sapņos baltmaizi ēd,

tad dienā daudz bēdu.

A. Luste, Ozoli.

18837. Baltmaizi sapnī redzēt no-

zīmē pļāpas dzirdēt.

A. Jaunzeme, Lizums.

18838. Ja sapnī ēd baltu maizi,

tad dzird par sevi neslavu.

K. Jansons, Plāņi.

18839. Kad sapnī redz baltu mai-

zi, tad būs liela aprunāšana.
P. Zeltiņa, Ikšķile.

18840. Ja sapnī ēd baltu maizi,

tad būs aprunāšana.
M. Zaube, Rīga.

18841. Kad sapnī maizi cd, tad

būs klepus.
Aronu Matīss, Bērzaune.

18842. Kad sapnī ēd baltmaizi,

tad ir kāda slimība.

K. Lielozols, Nīca.

MAIZES DIENA (4. jūnijā).

18843. Zane teica: „Maizes die-

nā mūžam nebūs sēt!"

C. Fuchss, Zane, 1832. 5.

18844. Maizes diena esot ļoti
svēta diena.

Aizkrācnieks, Tirza.

1152 Maize
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