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R. Bilenšteina grāmata: „Die Holzbauten der

Letten. I. Teil. st. Petersburg 1907."

Par A. lZīlensteina zinātniskiem rakstiem esmu dzirdējis

iuoti daudz vienpusīgu spriedumu. Latviešu rakstnieki duomā,

ka A. Līlensteins neesuot latviešu draugs un nuoliekuot senuo

latviešu kultūru zemāku, nekā viņa patiesībā esuot. Baltijas
vācieši atkal ir pārliecināti, ka Bīlenšteins esuot tāds nepār-

spējams pētnieks, par kura pētījumiem nemaz vairs nevar

šaubīties. Lādi vienpusīgi spriedumi ir, zināms, pavisam

nepareizi.
Mūsu pārrunājamā rakstā nekur nevar manīt, ka Bīlen-

steins būtu tīšām nuostādījis latviešus zemāku, nekā pa-

tiesībā nāktuos. Pavisam uotrādi! Šur tur viņš vel sevišķi

uzsver senuo latviešu kultūru, lai lasītāji neduomātu, ka lat-

viesi senāk būtu dzīvuojusi kā mežuoņi. Uz 146. lap. puses

viņš raksta: „Latviešu tauta ir jau nuo seniem laikiem savā

zemnieku kārtā bijusi šķirta pa pakāpēm, un ir tādēļ jau

sen stāvējusi uz augstāka kultūras stāvuokļa, nekā kaimiņu
tautas". Šur, tur mūsu autors ir arī izteicies, ka rietuma

Eiropas kultūra dažreiz drīzāki nuonākusi pie latviešiem,

nekā pie slāviem, kādēļ arī vairāk tautas minuot pieturās pie
šādas kārtības

„
Ģermāņi, latvieši un slāvi" (3. lpp.). Lat-

viešu tautas dziesmas lZīlensteins tura par vēl vecākām, nekā

daži nuo latviešu pētniekiem. „Zīs dziesmas tikai nelielā

skaitā ir cēlušās nuo jaunākiem laikiem, bet pa lielākai daļai

gan agrākuos gadu simteņuos un nuo pirmiem pagānu

laikiem" (IV. lpp.). Daži latviešu rakstnieki bija nuoturējuši
latviešu senčus par tādiem mežuoņiem, kas pat nekādas pilis
nav pazinuši un tikai samērā nesen iepazinušies ar pilskalnu
ietaisēm pie vāciem. Bīlenšteins turpretī gluži pareizi pierāda,
ka latvieši jau nuo seniem laikiem pratuši savas pilis taisīt

(140. lpp.). Ka latvieši senāk nav pazinusi skursteņa, tas

nav nekāds brīnums, juo, kā jau teikts, arī vāciešu muižas še

bijušas bez skursteņiem. Arī Braunšveigā tikai vel 1744. g.

bijis pavēlēts būvēt mājas ar skursteņiem (65. lpp.).
Ja arī dažā ziņa Bīlenšteins pamazina latviešu kultūru.
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tad tas nuotiek tikai nuo pārprašanas. Kāds ārzemju mācīts

vīrs esuot izteicies, ka latvieši dažā ziņa stāvuot zemāku par

mežuoņiem uz dažām juras salam (ii. lpp.) Bet tas nav paša
Bīlenšteina duvmas. Bīlenšteins gan duoma, ka latvieši savā

vienkāršā prātā esuot ieduomājušies, it ka neviens nezinātu,

ka klēts atslēgas vīni glabajuot vai nu kur sienā, vai arī aiz

spāres (36. lpp.). Še Bīlenšteins tikai nav sapratis latviešu

mājas kārtības. Latvieši tikai tad paslēpj atslēgu turpat pie

klēts, kad mājā ir vairāk ļaužu un kad uz klēti ir biežāki

jāiet. Durvu slēgšana tādā gadījuma nuozīmē tikai tuo, lai

sveši ļaudis tur neietu iekšā. Kamēr kāds zaglīgs čigāns
uzmeklētu atslēgu, atslēgtu durvis un izmeklētu tur sev kādu

lietu, tikmēr viņš arī nuo mājas ļaudīm jau būtu pamanīts.

Pa neaizslēgtām durvīm turpretī katrs var iet klētī iekšā, juo
klētīs daudzi par vasaru mēdz strādāt, ēst un gulēt. Tā tad

atslēgas slēpšana aiz spāres nemaz nav tik bērnišķīga, kā

tas Bīlenšteinam izlicies.

Man liekas, ka Bīlenšteins būs drusku pārskatījies apgal-

vuodams, ka latviešu valuoda nepazīstuot nekādu īsti latvisku

amatnieku nuosaukumu kuoka darbuos; visi šie esuot vai nu

aizņēmumi nuo vācu valuodas, vai arī jaunvārdi. Nav mums

nekāda pietiekuoša iemesla turēt par jauniem vārdiem muce-

nieku, stīpenieku, krēsleneeku, cibenieku, sietsnieku un trau-

cenieku. Nav gan šaubu, ka būvmeisters, cimermanis un

dislers ir aizņemti vācu vardi, bet jau senāk latvieši bija aiz-

ņēmušies remesi nuo krieviem.

Bīlenšteins duomā, ka dzelzs apstrādāšanas māksla pie
suomu tautām esuot ļuoti veca, tā kā viņiem esuot savs īpašs
vārds priekš kalēja. Latvieši turpretī ar dzelzi iepazinusies
vēlāku, jo viņu „kalējs" varējis vispirms apzīmēt kuoka un

akmeņa apstrādātāju, kā liecinuot vardi kalts" un „dzirnkalis".
Bet jā nu īsti latviešu vardi „kalt", kalts", „dzirnkalis" un

„kalējs" ir uzglabājusi visādas darbības attīstības nuozīmes,
tad tas tāpat varētu liecināt arī par kalšanas mākslas lieluo

vecumu pie latviešiem. Vēsture māca, ka Eiropas kultūra

nuo dienvidiem sākusi izplatīties uz ziemeļu pusi. Archeolo-

Aija pierada tādu pašu gaitu dzelzs apstrādāšanas mākslā

(J. Schlemm, Worterbuch zur Vorgeschichte, 132. un 133. lpp.).
V. Tomsens pierada pēc valuodniecības, ka visa senākā

kultūra pārnākusi pie suomu tautām tikai caur leišu-latviešu

starpniecību. Šās pašas duomas vel paplašina un pastiprina
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Donners, Letāla un Nikkola. Ka tad nu gan dzelzs apstrā-

dāšanas māksla varēja vispirms nuodibināties ziemeļuos pie
suomiem un pēc tam tik vēl pārnākt uz dienvidiem pie

latviešiem?

Lādas nepareizības es turu tikai par pārskatīšanuos un

pārprašanu un nebūt par nezināšanu jeb tīšu faktu sagruo-

zīšanu. Tā tad šai rakstā gan būtu gluži par velti meklēt

nelabvēlīgu politiku pret latviešiem. Bet arī nuo uotras

puses pielaižuot pie mūsu autora šādu pārskatīšanuos, mēs

varam meklēt arī lielākas kļūdas.

Atsaukdamies uz tuo faktu, ka latvieši dažuos apgaba-
luos senāk dzīvuojusi rijas istabu vieta, Bīlenšteins apgalvuo,
ka rija esuot bijusi latviešu senākā dzīvuojamā ēka. Pret

šām duomām runa vairāk liecības. Pirmkārt, rija ir bez

šr.ubām samēra jaunāku laiku atradums, kas varēja celties

tikai pie tālāku attīstītas zemkuopības. Daudz zemkuopju
tautas vēl tagad rijas nemaz nepazīst un arī latvieši, kā

Bīlenšteins gluži pareizi pierada, esuot riju aizņēmušies nuo

zviedriem. Uotrkārt, rija ar piedarbu kuopā ir augsta un

plaša ēka, kas pēc sava lieluma vien jau nevar piederēt pie

pirmatnējam būvēm. Par leišu vecākuo dzīvuojamuo ēku

tura tā sauktuo „namas", kas ir rada latviešu vaidam nams.

Šis nams daudz vietas Vidzemē tiek būvēts kuopā ar pirti.
Nams kuopa ar pirti būs arī turams par vecākuo dzīvuojamuo
ēku pie senajiem latviešiem. Pirti, ka zināms, nuo latviešiem

ir aizņēmusies arī suomi, pie kuriem šī pati ēka nuoder

nevien mazgāšanai, bet arī dzīvuosanai un labības kaltēšanai.

Līlensteins aizrāda, ka arī leiši pirtīs žāvējuot labību (109. lpp.)-
Netrūkst mums arī liecību, ka latvieši un leiši ir pirtīs dzī-

vuojusi Šīs liecības saskan arī ar visparīguo Eiropas kul-

turas vēsturi, juo nuo senās pirts taču ir attīstījusies sildāmā

istaba. Tā tad nevis zviedru rija, kura samērā velakuos

laikuos pārnākusi pie latviešiem, bet pašu leišu-latviešu vecu-

vecie nams un pirts ir bijušas viņu vecākās dzīvuojamās
ēkas. Nuo nama un pirts latvieši būs aizgājusi dzīvuot uz

istabu, kuru viņi aizņēmušies nuo krieviem. Pēc tautas

dziesmām mēs varam vēruot, ka latviešiem katuoļu laikuos

jau bijušas savas istabas, pirtis, nami, klētis kūtis un rijas. Jā 17.

un 18. gadu simtenī latvieši daudz apgabaluos dzīvuojusi
rijas un pirtīs, tad tā nebūs vis vecu vecā ieraša, bet tikai

liecība par zemnieku grūtuo stavuokli un nabadzību tanīs
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laikuos. Par tuo taču gan nebūs jāšaudās, ka 16. gadu
simtenis latviešiem bijis grūtāks, par 17., 17. atkal dažā zina

grūtāks par 16. v. t. pr.

Bīlenšteins ir pilnīgi pārliecināts, ka lubu jumts pie

latviešiem esuot bez šaubām vecāks, nekā salmu jumts

(24 lpp.). Man atkal liekas, ka salmu jumts ir vecāks, nekā

lubu jumts. Tautas dziesmas ar lepnumu piemin „zāģu dēļus",

tā tad ne katram tālā senatnē būs bijuši zāģu dēļi. Ja nu

nuo dziesmas daudzinātiem „šķeltiem galdiem" bija jātaisa

jumts, tad tas paģērēja lielas pūles un tuomēr bija slikts sargs

pret lietu. Labus un ne pārak dārgus lubu jumtus var taisīt

tikai nuo zāģētiem dēļiem. Salmu jumts turpretī ir vieglāki
taisāms un arī labāks lietus sargs, neka slikts lubu jumts.

Jā jau tādi meža ļaudis, ka goldi un giljaki pie Amūra upes,

prūot taisīt zaļu jumtus, kamēr lubu jumtu viņi nemaz ne-

pazīst, tad arī latvieši varēja nākt uz duomam segt savas

mājas ar salmiem. Arī pie krieviem, pēc Zadiļina vārdiem,
vēl IZ. gadu simtenī lielāka daļa ēku bijušas ar salmu

jumtiem. Pavisam vāji man izliekas Līiensteina aizrādījumi

pret salmu jumtu vecumu pie latviešiem. Agrāki latviešiem

nevarējis būt tik daudz salmu, juo tikai pēc vāciešu ienāk-

šanas Baltijā latvieši sākusi vairāk nuodarduotiesarzemkuopību

(22. Ipp.). Taļa senatne latvieši pat vedusi nomadu dzīvi

(82. Ipp.). Pēc vecām liecībām varam duomāt, ka latviešu

senči jau tad bijuši īsti zemkuopji, kad viņi vel nav bijuši

šķirami nuo leišiem un prūšiem. Turpretī zemkuopīdas
sākumi ir meklējami jau indo-eiropiesu kuopdzīves laikuos.

Par kādu nomadu laikmetu pie iņdo-eiropiesiem jaunākie

pētnieki nemaz vairs nerunā.

Žurbuļu sētu profesors Wilkomms tura par karakteri-

stisku igauņu atradumu. Tā tad kur šādas sētas sastuopamas,

tur būtu senāk dzīvuojušas kādas suomu ciltis (p. p. Dundāgā,

Rūjenē un citur). Bīlenšteins aizrāda, ka šādas sētas esuot

sastuopamas arī ap Valmieru, Cēsim, Raunu un Dzērbeni,

kur nekad neesuot dzīvuojusi ne lībieši, ne igauni. Jaunākie

pētnieki turpretī duomā, ka suomu-igauņu ciltis senāk būšuot

ieņēmušas visu Baltiju un tā tad ziemeļu Vidzemē būs uztu-

rējušas visilgaki. Uz tuo aizrāda arī daudzi vietu nuosau-

kumi nuo Raunas un Smiltenes; p. p.: Rauna (sal.ig.raun —

Steinhaufen), Ķeņģis (sal. ig. kang, līb. kenga — Schuh),
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Vida (sal. ig. wibu, līb. vib — VViegenstange), Ķevets (sal.

ig. kevvade. līb. ķevād, suomu kevāt — Erukjabr) v. t. pr.

Nuo apzāģētiem baļķiem būvētas mājas, kā Bīlenšteins

raksta (12. lpp.), es pie latviešiem neesrrm redzējis; bet gluži
tādus baļķus, kā grāmatas zīmējums rāda, Raunā un Smiltenē

apcērt ar cirviem.

Bīlenšteins aizrāda, ka muižu latvieši saucuot par kalnu.

Arī savās mājās veci ļaudis nereti? runā: „kalnā", kas nuo-

zīme gluži vienkārši: „istabā". Varētu jau būt, ka tā ir

atmina nuo vecajiem pilskalniem.

Daudzreiz Bīlenšteina grāmatā atduramies uz nepareizām
un ņepietiekuosi izskaidruotām etimoloģijām. liece tiek

bez aizrunās atvasināta nuo verba liekt (27. lpp.). Es gan

šuo vārdu (sliece) drīzāk atvasinātu nuo sliekt (sliekt — stiept,

gāzt gar zemi) un salīdzinātu ar slieksni (slieksnis). Kāsi

kāsis) Bīlenšteins attīsta nuo verba kārt (27. un 94. lpp.).
Tuvāku jau tad stāvētu cits verbs kāst (kāst). Pavarda

esuot cēlies nuo pa un vārīt (60. Ipp.), nevis vi r t (sal. verd,

pavards). Vārdā gruodi (gruodi) viņš atruod nevien tuo

pašu celmu, kāds ir leišu vārdā grand i s (ruokas sprādze

gredzens,riņķis), bet salīdzina viņu vel bez kāda plašāka paskat

druojuma ar leišu grindis (grīda) un latviešu grīda (grīda,

75. un 161. lpp.). Māju Bīlenšteins atvasina nuo dažādām

vietnieku vārda mans formām.

Bīlenšteins nav īsti sapratis arī dažu labu tautas dziesmu.

Pēc sekuošām dziesmiņām Bīļenšteins duomā, ka senāk lat-

viešu nams stāvējis ar istabu zem viena jumta:

Kam, kalpiņi, sievu ņēmi?
Tev nav nama, istabiņas ;

Tavu namu, istabiņu

Vējš mežā vēcināja, —

A Ventin', Abaviņ',
Līdz balciņus vizināt, —

Šuogadiņ' namuztaisīt,

Citugad' istabiņ' (76. Ipp.)

Pēc manām duomām še drīzāk ir runa par divām ēkām.

Sekuošā dziesmiņā „tautu meita" nenuozīmējuot vis līgavu
jeb brūti, bet sievu

Neraud gauži, tautu meita,

Ne tev' tāļu vedīsim;
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Tāpat (tepat?) spīd glāžu luogi
Caur ābeļu lapiņām (33. lpp.).

Es še neairuodu nekāda iemesla atmest tautu meitas

parastus nuozlmi un pieņemt Bīlenšteina izskaidruojumu.
Sekuošā piemēra izteikums

M
liela pulka" ir pārgruozīts par

„

liela pulka":
Lielā pulka tautas jāja,
Māsa bēga kambari. (78. Ipp.)

Nepareizā veida uzrakstīta un vēl nepareizāki tulkuota

ir šāda tautas dziesma:

Es negribu glāžu luogu,
Ne zāģētu istabiņ','

Tādas vietas vien gribēju,
Kur maizītes nebrāķēja. (14. Ipp.)

Pēdējuo rindiņu Bīlenšteins tulkuo šā: „Wo es tadel-

loses Brot giebt" — kur ir nepeļama maize. Oriģināla tautu

meita veļas tikai tādas vietas, kur nebrāķētu viņas maltas

un ceptas maizes. Bet nu maizes brāķēšana nebūtu nekāda

liela nelaime un tautas dziesmās netiek minēta, tā tad varam

pieņemt, ka pirmā dziesma būs sagruozīta .Jaduoma, ka verbs

brāķēt būs ienācis nuovecuojušā verba brēķēt (gebrechen —

trūkt) vietā. Tādā gadijuma tautu meita būs vēlējusies tādas

vietas, kur maizītes nebrēķēja" (= netrūka). Latvju dainas

šās dziesmiņas variantuos (Nr. 9920 un2s9ii) tautu meita vēlās

lādu vietu, „kur maizīte balta auga", „kur aug maize tīrumā",

„kur maizīte nepirkama", jeb „lai nebija par maizīti villainīte

jaizduod". Visuos variantuos ir baidīšanas nuo maizes trūkuma.

Pavisam sagruozīta ir šāda tautas dziesma:

Ai, uozuol līdzenzaris,

Jā grib' duora dejejiņa — —

Ai, tautiet, lūdz māmiņas,

Jā grib' māju malejiņas. (19?. Ipp.)
Sī dziesmiņa patiesībā būs bijusi šāda :

Ai, uozuol, līdzin' zarus,

Jā grib' duoru dējējiņu;

Ai, tautiet, lūdz māmiņas,

Ja grib meitu malējiņu.

Vienkārt, pēc Bīlenšteina versijas dziesmai nav ne prāta

ne satura. Uotrkārt, uozuols tautas dziesmas tiek gan saukts

par zemzarīti, bet nekad par līdzenzari.

Nevaru saprast arī šādas bez šaubām sagruozītas dziesmas:
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Redz, kur kuoši meitas dzied

Jaunā priežu kambarī;
Tur bitīte medu nesa

Uozuolīna kamīna. (218. lpp.)
Varētu būt, ka uozuola „kamiena" (—kamīna) vieta še

ir bijusi runa par uozuola „kanniņu bet arī tā te nav

nekāda dzejiska salīdzinājuma. Tautas dzejnieks varētu salī-

dzināt, ka meitas dzied priežu kambarī, tā bites dzied uozuola

mājiņa. Varētu arī teikt, kur meitas kuosi dzied, tur bite

nes savu medu. Bet dziesma ir tā sabuojata, ka vairs nav

izlabuojama.
Te nu redzam, ka Bīlenšteins nemaz nav tik nemaldīgs,

ka Baltijas vācieši viņu izslavējusi. Par tuo arī nemaz nav

jābrīnās, juo Bīlenšteins nav ne latvietis nuo dzimuma, ne

valuodnieks pēc specialitātes. Turklāt Līlensteins nuodar-

buojas ne tikai ar valuodniecību un etnogrāfiju, bet arī ar

vēsturi, tā kā viņam nebija iespējams pilnīgi sekuot visiem

jaunākiem pētījumiem zinātnes lauka. Tā tad Pīlensteinu

pārliecīgi slavejuot mūsu Baltijas vāciešu šovinisti ir pierā-

dījuši tikai savu tukšumu.

Bet arī latviešu rakstniekiem ir laiks atmest jau sen

nuovecuojušās ķildas ar Bīlenšteinu, kas tik daudz ir strādājis

pie latviešu valuodas un vēstures pētīšanas. Tādu darbinieku

kā Bīlenšteins ir mums vēl gauži maz.

P. Šmidts



Vārdu izvilkums nuo Elversa vārdnicas „Liber

memorialis letticus".

Nuo P. Šmidta.

Vecs Rīgas Jāņa baznīcas mācītājs Kaspars Elvers ir

1748. gadā izdevis augšā minētus vācu-latviešu vārdnīcu,
kurā ir daudz interesantu materiālu tā valuodniekiem, kā arī

etnogrāfiem. Šai izvilkumā ir uzņemti ne tikai nuovecuojuši

un reti vārdi, bet arī tādi, kuru vecums mums ir nuo svara.

Skaitlis pie vārdiem nuozīmē grāmatas lapas pusi un durts

„R" — Raunas izluoksni.

A.

Ahdsens, gax ci), <$ m i § — gerade, 164.

Ahļa — ein unsinniger Mensch, 4 (R. aja).

Ahpscha — Dachs, 113 (R. āpša).

311) te — Steinbutte, 110.

am bulta — amboč, 26 (arī pie Manceļa).

apgaust, eegaust, apsuhdseht — anklagen, 36 v. 94.

ap am m i aprakt, apber) — bestatten, 96. Apram-

mihts tapt — begraben merden, 87.

apfehrst — besuchen, 96.

apsarveht, apburt — bezaubern, 88 v. 100.

aschķi, Meldi, duhņi — binsen, 102.

Atpihle — Mertz-Tchaaf, 226 (ari pie Manceļa un Gluka).

atpilis, atpilitis — Nachgebuhrt, 23.

Audseklis, Audseknis — Aufzuglmg, 64.

aulis, Pulzenis — Bienen-Stock, (0 mit žßord überzogen, 101

(arī pie L. vepkina).
aumaļām — recht mit gedrange, 160.

au manis — rasend, 218.

Amokfnaiņfch — qvellicht, 217 (R. avuoksnains, arī pie Glūka).
B.

Bambeht. Us Leddu bambeht — auf dem Eise klopffen, 128.

Bauksti. Krusta Bauksti — Creutzbander, die das Sparr-
merck zusammeuhalten, 82.
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Q3eebrtba, Bendriba — Gesellschaft, 166.

beedrigs, bendrigs — gesellig, 166.

Beerize, Bende — biīttel, 110 (arī pie Manceļa).

Behterehfchana — Verbesserung, 255.

Bihbotes, wihbotes,wihbants— beyfutz, 99 (arīpie Manceļa).

Bihte — ausbeute, 67 (ari pie Dīca).

Bikts - Beichte, 88.

biķķe, biķķis — die Bicke, 101.

biķķeht, fappat)t — bicken, 101.

Birde, Stelles — Weber Gestelle, 283 (arī pie L. Depkina).

Blahkfns, foem: Blahksna, Blahkna, alii blehkns — eben,

flach, 121 v. 148.

Blahmeris, Zevvures roti) te — Hutbinde, 102 (arī pie

Manceļa).

Blakka — dinte, 118 (arī pie Manceļa un (Auka),

blankstiht — abschreiten, 14.

Brehķeht, truhkt — gebrechen, mangem, 159. .
Bum bēris — biru, 102.

D.

Dagga — dolch, 118 (arī pie Manceļa).

daijohtees, schaubitees — zmeisseln, 44.

Dalbs — stopstange, damit die Fische getrieben merden, 240.

deet, danzeht — Tantzen, 247.

dxv m mi 8, 28 cl) dc r. a- Ģa l) p es, 83.

dseedris — qwer Balcke, 81.

Dserrifchi, Dserres — dunnes Bier der Bauern, 120 (R.

dzersis).

dukt — abgemattet seyn, 10.

G.

Eedascha — die Eingebung. Kahda Eedascha tai (^ee=

roat bija, kad ta to Ehku eededsinaja, 124.

eepohteht — einvfroffen, 126.

eefkrohstiht — einkerben. Tu manna @trbt effi ee-

skrohstihts, 125.

Eeschņamas — flohm, EeschņamuTauki — fīobm Fett, 150.

Eglite — Baur Llavicorclium, i. c. ein hochzeitliches mit

Schellen behengtes Klapperholzchen, 84.

Ehlende — Armen-Haus, 51.

Ehrms — affe, 23, mihgebuhrt, 203.

Ehrte, Mescha Sirgs, Kameelis, 110 v. 185.
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Elvetees — sich behelffen, 88.

©īoinfct) — ein kleiner Behulff, 88.

G.

Gadriņi, skat. Skadriņi.

Gahle — EĢ int Wege, wenn der Schnee abgegangen, 128.

gahrbaht, gahdaht — pflegen, versorgen, 214.

audējs — Anklager, 36.

©aura — taucher, der bte Fusse am Rucken Hat, 247 (arī pie

Manceļa).

©ltt)roe — Masser-Bluhte, 282.

Gluhmes. Mescha Gluhmes — schleen, 230.

Gohba — Korn, Zins ober Gereichtigkeit, 298 (arī pie k'īīrekera).

Gohrnis, Kalnu Man nags — reiger, 221 (arī pie Manceļa).

Gohsta (? juosta) — Mickelband, 288.

Gohsaht -— rosten. Pagohs man to Maisi — roste mir

ba§ 23rob. Gohsatees, gursatees — sich benm Ofen

oder an iļer Sonnen rosten, braten. Miņsch Ģaule goh-

sahs — er rosiet sich m der Sonnen, 223 (R. saule

guozētiēs).

Gora, kammols — klaue, 187.

grinnigs, breesmigs — Tyrannisch, 253.

Guder Degguns, Gudreneeks — Klugling, 188 (sal;

Nasemeis un vīzdeguns).
Grumbis - Fisch Reuse, 147.

gugatnis — Wasser-Huner, die ben Halfi frauļ3 machen, 282.

gursatees, skat. gohsaht.

G.

Ģillis et Ģillotas — Pserde Geschmar, 166.

Ginta, ģinda — ein dīīrren Knochen Mensch, 121.

Ģinta, Ģugga — anhang, Familie, 35.

ģunneht, skat. noģunneht.

I.

Jgrvahts — Fisch Kasten, 147.

ihdsinaht — grelt machen. Ko tu to Behrnu ihdsini —

mas machstu ba§ Kino grell, 171.

Jhgt — grelt oder saur serm, 171.

ikls — Stock finster, 147.

ildsinaht, uskameht, 82.

Jndeme, Nahmes-Sahle — gifft; 3 ndetoig§,Na h to i g §

- gifftig, 168.
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Jndiroa, Krihtama Ģehrga - die fallend Seuche; taroag

Jndimas — den Ungluck auf deinen Kopf, 141.

irgneht, Sohbusrahdiht — einem die Zahne meisen, 296.

isdohbeht, isgrohpeht — ausholen, auslochern, 71 v. 72.

Jsdohbehtais, Jsgrohpetais — Ausholer, 71.

Jsdohbeschana, Jsgrohpefchana — das Ausholen, 71.

isģint — abnehmen, 10.

ispuijaht — abschinden, 13.

isfpreest — aussverren. Kahjas isfpreest, kahjas is-

fpreedis staigā, 77. Rohkas isfvreedis, ar iB=

fpreestahm Rohkahm, 78.

isfchķettetees — austoben, 78.

ismehrzinaht — auspariren, 73.

I (i).

Jauzeklis, kauteklis — bolman, 105.

*•
Kahrbe — ein Fischer Boht zum Lachssang, 105.

Kahrst - zocken. Willu kahrst — Molle goden, 299.

Kahrtakfnis, kahschu grahmatas £appt«a§ — des

Viehes Eingemeide, laffe, die Salter, 192.

kahrteleht — Zmiebrachen, 106.

Kahrmeles, Kahreļi — calmus, 110.

Katra Ģalla — insel, 184.

Kalmes - kalmus, 185.

kamrahts — dorsch so mager, 118.

Kanapis - Hals-Eisen, 174.

Kanneme, Kaninķenis — caninken, 111.

Kappralis — corvoral, 112 (arī pie (Auka),

katlo kalleis — Kupfer Schmidt, 191.

kauteklis, skat. jauzeklis.

Klimstaht - plerren, ļaut reden. Ko juhs te Klimstaht

— was habt.ihr ba fur ein Geplerr, 215.

Kohfa — dole, 118 (arī pie Manceļa).

Kreem-ahbols, gurķis, 173. Disch, leels Kreew-ah-

bols — kurbis, 191 (arī pie Manceļa).

krehpeleht, iskrehpeleht — ausreusvern, 74.

krehstees — bange ser>n, beben. Wifsi kauliņi krefch —

mir ist recht bang, 82. 91 eb i, kakrefchahs— siehe,
wie bebet er, 84.

kreilis, leiti§ — linckisch, 197 (arī pie Gluka).
Krettulis — schminge, 235
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Kuģģis. Last Schiff, leela Laima, Kuģģis, 193. Schiff,
Laima, aud) Kuģģis, leela Laima; schiffen, ar

Laimu braukt, Schiffer, Kuģģineeks, Laimeneeks, 229.

Kuhvis — Masser-Vogel sonderlicher Ahrt, 282.

Kuigas, Kullainis — Masser Hun, 282.

Kukkuri — Flachskuospen. Linni kad noseedejfchi, ta

mettahs Kukkuros — der Flachs lvenn er abgebluhet,

geminnet Knospen, 188.

Kmelksteht — bellen. Ģuns ©a£ i t dsennadams kmelk-

steja — der Hund bellte, indēm er den Hasen jug, 90.

K.

Lauma, skat. sametneeze.

Leezineeks — Arbeiter ber ausser seiner Woche arbeitet, 49.

Leģģeris, muciņa — legel oder holtzern Tonchen, 194.

Lehschana — Rechnung, 9i.

lest, nolest, lihdsinaht — abrechnen, 11.

Lestes, Plekstes — butten, 110.

Lettens — vfoten, 215.

Lihdsinaht, Lahgadiht — rechnen, 219.

Luhgschas, Luhgschiņas — Kneipzanze, Knihp stangas

ģermānismus, 188.

Lummeht — mackeln von Fett. Mehrsis lumm no Tau-

keem — ber Ochs rvackelt von Fett, 278 (R. ļumēt),

lussinaht, luttinaht — marten. Behrnu luffinaht,

Sirgu islufsinaht. 282.

M.

Marnahkas — dehn gratz, das das Koru gur @rben ziehet, 270.

Matskops — amts-gench, 27.

Mescha Mal)te - Maldgottin, 280.

Mettekla, Rabbata, Nohma — zins, 298 (arī pie Man-

ceļa un Gluka).

Mulmis — Stammler, 240 (arī pie Manceļa).

murdeht, skat. skundeht, 108.

Mustams — Kamm-Lade, 283.

Noģunneht, nosaukt, ussaukt — ossentlich abkiīndigen, 9.

nolest — abrechnen, 11.

Noragga, Bebrakahrklis — Bibinell oder Bibernell, 101.

nofklande, skat. nofkleijens.
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nofkleijens, noskreijens, nosklande — abschlagig, da

der Schlitten leicht umschlagt, 14.

Nuhjeneeks — ungebetener Gast, 269 (R. kūjenieks).

Pagahse, Pagahsne — Neige von Bier, 102 v. 208.

Pagaidi — Zinsen. Naudu us Pagaideem isdoht, 78

(arī pie Glīīka).

Paģģibbis, sakumpis — ausgemachsen, 79.

Pahpula, Tulsnis - hitzblatter, 180.

Pakahps, Beņķis, 82.

Pakohds — ein fruher inbist. 3) l) b man Ial) b kummo-

siņu pakohscham et pakohdam — gtb mir zum

JnbiH, 184.

Paķķeles — hosenbander, 181.

Pamehglis, Ķehms, Johds — gespenst, 166.

Paschohbeles, Baļķu ©aili, 81,

Peedroks, Peedroknis, Peedraukne, Peedorksne, alii

peedruhkne, alii peedurksne, peedrohkne, 135.

Pehrtiķis, Pehrte — affe, 23 (arī pie Gliīka).

Pehrmeris — farber, 142 (R. pervmanis).

Pellahda, Ģikspahrne — sledermaust, 149.

pellegde — spreu Boden, 239. .
Pihtnis — ein geflochten Geschirr, 148.

Plaktiņi — unkraut im Roggen, 270.

plaust — ausschmatzen, 76.

Plehkste, Pahkste, 133.

Plekstes — butten, 110.

pohteht - pfropffen, 215.

Poschaks — Webe-Holtz, damit man das Garn vom Baume

ablasset, 283.

Prikschķe — trīci) Ente, 130.

puijaht — abschinden, 13.

Pulzenis, skat. auli 3.

Puschkainis, Krohnis, 190 (arī pie Manceļa).

R

Rammiht, aprakt, apbehst, apbehret. Kad miņsch
tohp rammihts — menn mird er begraben, 87.

Reddele, Treppe — leiter, 196.

Reestama — SBeberbaum, darauff baS Garn gervunden mird, 283.

rehdiht — bussen. Gann miņsch to isrehdihs — er

rvirds mohl bussen miīssen. Ko mutte pelna, to mug-
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gura isrehdi — was der Mund thut, mrch der Rucken

bussen, 110.

91 c m c §, Grehmens — sohd, 237.

Reitiņi — Tormentill, 250 (R. reteļi).

Reschģis, Deķķis — flechte ober von binsen geflochtene Decke,

148. Reschģis, Lauka Laidars — hurde, 182.

Rihbas — steinpultzen, 241.

Ruhfche, padsirras — rausch, 219.

Rukstiņsch, Ģitteens, 243.

S.

Sadukt — abgemattet senn, 10. Zadukkufi Sirds — ein

bekummertes Herz, 90.

Ģaiwa, Ģpohle -- Meberspuhl, 283.

salahgahdiht, islest — ausrechnen. Pehz pehdahm
lest, lahgahdiht - nach Schuhen ausrechnen, 73.

salest — berechnen, 91.

Ģaules Stundenis — Sonnen-Uhr, 238.

Ģautes (Sirdsēņu) Ģakne — angelica Murzel, 33.

Ģamtiba — Eigenthum, 123.

Ģeetals, Barrojams noepris — borg, 105 (R. sietais, arī

pie Manceļa).

Ģihga — trappe, 251.

skaddinaht. Sirgu ar peescheem fkuboinaht, fkad

birtai)!, 44.

Ģkaddriņi, aiii Gadriņi — gatter oder Gitter, 157 (arī pie

Ginka),

sklihjsch, fliddens, 141.

Ģkreemes — unkosten, 270.

Ģkundeht, kurneht, murdeht, 108.

slihjsch, fliddens, 70.

Ģluņķis — liīmmel, 199 (R. sluņķis).
Ģniķķis, Prahmis — fīofr 150.

Ģohmas Stabbule — dudelsack, 119 (arī pie Manceļa un

Ginka).

Ģohmista — Kinds-Bind, 102 (arī pie Manceļa)

Ģpeķķu Ģalla — Speckseite, 233.

Sprahsts — Vogel-Bauer, 275.

Ztabbuleht, kohkleht — aufspielen, 61.

Starpneeks, Middutais — mittler, 204 (starpenieks arī

pie Fūrekera, videtajs pie Manceļa, vidutājs pie Fišera).
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Rakstu Krājums. 2

3 tilpts, Wahks — deckel, 116 (arī pie Nācēja).
Strehģele. Tappas strehģele — EiHzapffen, 128.

strugga, gurns — sumpff oder Pfutze, 245.

Ģudmallis, Ģudmalneeks — Muller, 205.

sudrabkallis, Ģudrabakalleis — Goldschmidt, 170.

Ģukkurs — zucker, 299 (R. sukurs).

summinaht, apfmeizinaht, 87 (arī pie Maucēja, Tīģera
un (Auka).

Summinaschana, 2t pf eizinasch art a, 87.

smahrpstiht, urbt — bohren, 105.

Smeesta-Bundulis, Zibba — Butter-Buchse, 110.

m (š).

Zchable — sebel, 235 (arī pie Manceļa).

Ģchanzis — Abgesandter, 15.

Ģchaudeklis — Meberschifflade, 283.

Ģchķeemeņi — die Breter zroischen dem Garn, 283.

Ģchķeets — Webe Kamm, 283.

Ģchķirsts, Mir ronu Ģch ķirsis — farg, 226.

Ģchķohreht — glasuren, 168.

Ģchubinaht — das Masser bemegen, 98.

Schuhde — naht, 208.

$ (z).

Sameht, burt — zaubern, 296.

Sameschana, Burschana — Zauberen, 296.

Sametneeks, Burmis — Zauberer, 296.

Sametneeze, Raggana, Lauma, Sameklē, Meegle —

fliegende Zauberin, 296.

Seģģenes, 3ir nu Sahrdes, 133.

Sihmeklis, Zirķelis, 111.

Tintineeks, Sihlneeks — Mahrsager, 280.

Sumpis — sumvsfe, 245.

Sch (ž).

Schebris — miesel, 292.

Schņauga — bremse, 106.

]d)ubburt§, schugguris, dsese, melnsprahklis, stahrks,

fmehts Putns — storch, 242 (arī pie Maucēja).

©�

Tahrpinaht Behrnus — Kinder aufsziehen, 64.

Tahrpinafchana — das Auffziehen, 64.

Tange, Luhgschnas — die zange, 296 (arī pie Manceļa).
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tapprinaht, Leezibu doht — zeugen, 298.

tapprineeks, Leezineeks — Zeuge. Deems man tap-

prineeks, ka es nesinnu, 298.

tihdiht, tirdiht, kahrdinaht — anfechten, 31.

Tihdihschona — Anfechtung, 31.

Timmereht — zimmern, 298.

Timmermans, Remmesis — Zimmermann, 298 (ari pie
Manceļa).

Tittilbis, Sehjas Putni § — roggen Vogel, 223 (arī pie
Manceļa).

treeset (? triept), traipiet — streichen, schmieren, 243.

Tulsnis, Put)te - blatter, Blase, 103 (R. tulzna).

U.

Uskurras useet — ins Gesinde die Mittibe oder Tochter

frenen, so im Gesinde bleibet, 152.

usvumpt, uspampt, uspempt — ausschmellen, 61. u§

vemvufchas dsihflas — aufgeschmollene Adern, 22.

M.

Mahdsemes mahlod c — papagot), 212

Mahrstelis — Ofortiem, 215 (R. varstaias).

Mahrtis — pforte, 215 (arī pie (Auka).

Maigums, Ohsta — anfurt, 32.

allažs — übersichtig, 255.

Mambuls, Mabbuls, Mabbule
— DrecMffer, 119.

mandiht — aufheben machen, 56.

marrkallis, Marra kalleis — Rohtgiesfer, 168. '
Meegle, skat. sametneeze.

meenmullis — mas gleich dicke ist, 117.

Meentuliba — Einsamkeit, 126.

meentuls — eingezogen 125, einsam 126, einsiedler 127.

Mehschaufchi — Convallien, 197.

mehrsits — Mebe-Holtz, damit man ba§> Garn auffdaumet, 283.

mihbants, skat. Bih botes,

mihkole, Überbecī, 116.

mihrop. Meitu laist mihrop eet — berahten eine Dirne,
91 (arī pie Manoeļa).

mingulis — lauter Honig, 181.

Miņķletais — nachlafiig, 206.

Minķlofchana — NachlaHigkeit, 206.

Miņķlotees — nachlasug sein, 206.

Mirs es — Hunerdarm, 181.
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i (c).

Zeerischas — ceremonien, 111.

zegums et zeguns, zekkuls — zopff am Pferde, 299.

3erre. Andacht — smehtas 3*re §» mit Andacht' — ar

smehtahm Zerrehm, mit grofter Andacht singen — ar

leelahm Zerrehm dseedaht, 28.

Zerreklis. Ammats, kas Zerrekle meen trr — amt,

ba§ man sich einbildet, 27 (pie Glūka un Dīca: ceruoklis).

Ziglts - stieglitz, 24l.

Zihkoht — mancken, umhergehen. Mifsur pa lauku zihku
zihko - es mancket viel Volks, 280.

zillinatees — sich brusten, 108.

Zipsla - Sehn-Ader, 22.

Zohkars, Zohkara — Dralligkeit des Garns, mas zusammen

gelauffen, 118

Nuo latviešu parunām pie Elversa ir sastuopamas se-

kuošas:

Ģuns Ģunni blussina — Hunde lesen einander die

Flohe ab, 29.

Labs muddinatais trr puss Darba darritais

— ein Anreger ist ein halber Arbeiter, 40.

Pehz £) arb c c m irr labba Dusseschana — nach

gethaner Arbeit ist gut fenren, 49.

Antiņ! kur Stabbulite? 124, ci. 250.

Ļauna ass aka allasch duhmus kmehpina — ein

boses Weib ein bitter Raud), 147.

Nelaime Nelaimes galla — ein ilngtūcf ums

anber, 270.

Nuo vācu valuodas būs tulkuotas šādas parunas

Ko mutte pelna, to muggura isrehdi, ober is-

zeesch, jeb, ko Mutte barra, to gurāt buhsisnest,

iszeest, isrehdit — mas ber Mund thut. mutz ber Rūcfen

bussen, ober entgelten, 110.

© gl i § babbu samu Algu, -

Ģama kakla zeetu Maigu.
Gūt Dieb bekommt zu Spott und Hohn
Ein Strick um Hals gu seinem Lohn, 117.

*2
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Labbak arris ne ka kahris.

Besser pflugen gegangen,

Als am Galgen gehangen, 214.

Pieminama ir vēl šāda latviešu ieraša, kas sastuopama
Elversa vārdnicā (129. Ipp.): „Ar meln misu (alkšņu) lap-

pahm tee Peena 3 p « « § suttina, tad irr labs

peen§ un ne to elfa



Langes latviešu vārdnīca.

Nuo P. Šmidta.

Kā Gluka bībeli cildinuot bija Manceļa nuopelni atstāti

pakrēslī, tā arī daudzinuot vecuo Stenderu parasti aizmirst

vīna priekšgājēju Langi. Kā valuodniekus arī pa-

tiešām Langi var pielīdzināt Manceļam un Stenderu Ginkam.

Kamēr Mancelis un Lange vairāk rūpējas par latviešu va-

luodas kuplumu, tikmēr Ginks un Stenders gādā vispirms

par viņas pareizību un skaidrumu. Ir vairāk piemēru, pēc
kuriem Manceļa un Langes valuoda izklausās bagātāka par

Gluka un Stendera valuodu. Bet abiem pēdējiem mums ir

jāpateicas, ka mūsu rakstuos nuodibinās nuoteikta un pareiza
valuoda, un ka Latvijas vidus izluoksne paliek par rakstu

valuodu. Nevienam latviešu rakstniekam gan laikam nebūs

tik daudz svešādu vārdu kā Langem. Viņa vārdnīcā mēs

sastuopam ļuoti daudz nedzirdētu pirmātneju darbības vārdu;

p.p.: auti, biht — schieben, blahst, dist, dseet, 3 i It,

plahi, plehpt, pļahvt, pļupt, seet. Turpat atruodās

ļuoti daudz lietu vārdu ar piedēkli -ums, kuriem latviešu va-

luoda trūkst darbības un īpašības vārdu pamata; p. p. : a £)=

dums, dukums, gannums, gusums, ķehrdums, lin-

nums, nohrums, pohgums, punnums, rajums, spul-

gUMs. Grūti ticēt, ka visi šie vārdi būtu nuoklausīti tautas

runā. Mūsu šaubas pavairue- liels pulks ermuoti sagruozītu

vārdu; p. p..' atspirglotees (atspirgt?), bassaht un kah-

jinaht (nuo „basajām kājiņām"?), luhgschniņaht (lūgt?),
mahkķert (māk ķert?), kurlo (kur luops?), muhschiht

(musīt, kaut, bet atvasināts nuo mūžs), rihjkoht (rīkuot, bet

atvasināts nuo rihja — rija), tedeht (hier untersinkelt, atva-

sināts nuo „te"). Šur tur būs arī drukas kļūdas, par kurām

želuojas arī pats Lange savas vārdnīcas prieksvārduos. Pie

drukas kļūdām būs jāpieskaita vārdi: mabdas (laikam wab-

b §, tādēļ ka stāv pēc alfabēta priekš vārda mabbole) un

knuķķis (1., 470, laikam snuķis). Bet kuri vārdi tad nu ir
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jātura par šaudīgiem? Šai jautājumā Stenders un Ulmanis

ir pielaiduši daudz kļūdu. Vispirms vīni nav pilnīgi izman-

tuojusi neviena ņuo saviem priekšgājējiem. Manceļa, Gluka

un citu vecuo rakstnieku vārdi nereti ir piešķirti Elversam

un Uangem. Uanges un pie reizes arī Elversa vārdus Ul-

manis bieži vien apzīmē par Stendera, Bergmaņa un Bīlen-

šteina vārdiem. Daudz Uanges vārdus Stenders un Ulmanis

nemaz nav uzņēmuši savās vārdnīcās, citus ir apzīmējusi par

nedzirdētiem. Bet nu dažu labu nuo šiem šaubīgiem vārdiem

mēs sastuopam tautas dziesmās p. p.: degsnis, dibbens

(zuole), lippiht (iedegt). Citi ir pazīstami kā vietu un cil-

vēku ņuosaukumi; p.p.: daugu lis (Daugulis), kleeusmets

(Kliesmete), v §tuppi § (Uztupis), mc fd) oleefd) i (mežuoliesi).

Sevišķi daudz nuo šiem vārdiem vēl tagad tiek lietuoti Raunā

un Smiltenē. Šādus vārdus esmu pievedis vārdnīcas izvil-

kumā un apzīmējis ar durtu R. Arī ar drukas kļūdu izlabo-

šanu mums jābūt uzmanīgiem; tā p. p. sekuošuos vārdus

būtu nepareizi nuoturēt par drukas kļūdami amads (amats,
R. amads), ammadneeks (R. amadnieks), knahpt (knābt, R.

knāpt). Tā tad var arī būt, ka vārds sahbagi (zābaki, sal.

vel sahbagneeks nuo krievu canon>) nav drukas kļūda,

bet ir kur tautā nuoklausīts. Dažs labs vārds mums var iz-

likties par jaunvārdu, kas jau ir sastuopams Langes vārdnīcā;

p. p.: aisstahms, gruhtneeziba (arī gruhtneeze), kar-

sons, nahmigs (giftig). Rādi tagad vispārīgi lietuoti vācu

vardi Langes laikuos vel bijuši maz pazīstami; p. p.: ģehrehi
(ādas mīt), ģehrmanis (ādminis), kruhse. Vārdi pohteht,

vohtiņsch un pohtmasks liecina, ka ābeļu puotesana jau
tuoreiz bijusi latviešiem lādi pazīstama. Visādus dievu nuo-

saukumus, kurus Lange pēc paša vārdiem ņēmis nuo prūšu

un leišu kronikām un kurus latvieši vairs nepazīstuot, vardu

izvilkumā netiku uzvēmis. Vārdu paskaidruosanai Uange lietuo

sekuošās zīmes; * nuozīmē retus vārdus, Bibl. (2Mbel) nuo-

zīme bībeles vārdus, D. (Deutsch) nuo vācu valuodas ņemti

vārdi, X. (Kurland) Kurzemes vārdi, U. (Lettland, Liefland)
Vidzemes vārdi, Uitd. (Littauisch) leišu vardi, lietuoti uz leišu

ruodežam, Rig. (Riga) Rīgas vārdi, Russ. (RuHisch) nuo krievu

valuodas aizņemti vārdi, T. (Tahmneeken) tāmnieku izluoksneš

vardi, W. (Menden, Molmar) Cēsu un Valmieras apkārtnes vārdi.

Lapas puses neesmu pievedis tāduosgadijumuos, kur vārds viegli
alruodams pēc alfabēta vārdnīcas uotrā jeb latviešu-vācu daļā.
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Vārdnīcas materiāli.

A.

Ahdums Rig. Rhaaseegel.

ahdfeene
* eine lederne Schnur.

ahģele D. Schroot Hagel.

ahka * eine Schrootbuchse.

ahmehglis
*

Gespenst, Alp. etc.; sal. emmehglis.
ahmuls * Mistel.

ahpfis, ahvscha — der Dachs, 1., 169; R. āpša.

ahme * ein Hellevart.

Aisdauga — ba§ jenseitige Ufer ber Duna, 11., 7; Ais dan-

gāma, 1., 186.

aismahrschigs — vergetzlich; R. aizmāršīgs,

aisfpizzeht D. verpitschieren, siegeln, II
,

11 v. 1., 485.

aisstahmetajs — der Beschuzzer.

aisstahms — ber Borftanb, Schutz.
alkt — schmachten, ist nur meist m ben Compositis brauchl. t§

fa alkt, 11., 13 v. 1., 268.

amen§, krihtiņsch W., rinduksis Rig. Netzbeutel, 1., 406.

ammadneeks — ein Handrverksmann ; R. amatnieks.

ammads W., ammats — ber Amt; R. amads.

apbest — begraben, R. apvest.

apdrohksts — ber Qverdel am Meiber Rod.

apftllaš * FuMcher, Bett-Strumpse.

aplatneeki Zessvv. Eingepfarrete.

apmutschi * X. ein Übermurf, Rod, 11., 21 v. 1., 527.

apņauktees * K. beschmorken, 1., 136.

apsehrkfnetees — bura) einen Nachtfrost befrieren; zeļfch
irr apsehrksnejees — der Weg ist die Nacht ūber be=

froren.

apsekfcheht — verstankern, aliis: beschnuflen; R. apsekset,
nudsekšēt — schmutzig merden.

apfkabstiht W. beschlagen rotē blank Metai, wann es aus der

Kalte m die Warme komt; R. apskapstēt — sich mit @rūn=

span bebeden.

apstahma K. ein Vorzimmer, 11., 27 v. 1., 563.

apstahmes — Leibes Obstruction.

apstehkaht baļķus W. Balken bezimmern, 11. 27 v. 1., 598.

apellei) kanteht — bezimmern, 1., 115.

apstuhkņitees * sich verblift als ein kleines Kind anstellen.
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apfibt — rotē vom Blitz geruhret, ober geblendet merden; R. apzibt.

apsiņņaht — benachrichtigen.

aptekfnis — ein Bedienter.

apteksne — foem. idem.

apro irbe — ein Geschmur unter dem Nagel.

atkappinaht sirdi Letticismus — erqvikken, 1., 216.

atmtr)fne * atmihknis — gelind Metter, 11., 35 v. 1., 574.

atmihkņaht — gelinde werden, 11., 35 v. 1., 574.

atmihtne — das Ablager, 11., 35 v. 1., 27.

atmist — Ablager haben, 11., 31 v. 1., 27.

atsehrsņu meita — der Braut Schmester aut der Hochzeit.

atslehgu doht — veriren.

atfpirglotees — munter merden.

atspirgts — munter.

atmarschas X. soll mol atmaschas heisten, die §au§brtngung
ber Braut.

audsegnis, idem aub[t§ — Buschgehege.

audseklis — ein Aufzogling.

augtene — der Ort, ba man ermachsen ist.

aukt obsolet. kalt sein.
aumallam X. strommeise.

uumascham * besturzt.

D.
Babbulneeks 1. ein Lotztreiber.

banksti — Sparrengebinde, Thurbande.

bannis D. ber Bann, 11., 50 bannl likt — verbannen, 1.,528.

bafsaht — nur m ihren Liedern brauchlich. Basfajami,

kahjinami etc. so singen sie. Laikam pārprasts: „basa-

)ami karināmi".

baufļoht, sabausļoht * die Baurschaft ausbieten, zusammen

treiben.

bause * ein Prugel, Dresch-Schlagel.
behst obsolet. bescharret merden, act. best.

benkahts — ein Bastard (@loer§: banckert, banckart); R. benkāts

— bērns juoku valuodā.

beft * vieleicht, 11., 56 v. I. 546.

bihbi *
— Haasengeilen, 11., 56 v. 1

,
295.

bihslehgi D. soll den Beischlag oder Gallerie art ber Trevpe

vorstellen.

biht obsolet. bihstu, ju, jt§ — schieben.
bihte Rig. ein von sich geschobenes Stuck Arbett der Rtg. Ligger.
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bihtneeks Rig. Pfuscher, sind Arbeiter, so nicht irt bie Zunft

aufgenommen, 1., 422.

blahkfchķeht - rvindtrocken dreschen, 11., 57. Blahkschķeta
labbiba X. jehlkuļļu lab. 1., 583.

blahst obsolet. feurig r)elt hervorscheinen, 11., 57.

blahros
*

blahisks *
— zart seiden Zeug als Floor, Banb.

blakka — bte Tinte, 1., 516.

btafta§ rags — Tintenfast, 1., 516.

blakns, blahkns, blahksns flach, eben, rveit, 11., 58 v.

1., 190.

blihnoeht D. auffleihen.
blinda W. ein unstatischer, der mrgends Stich halt; R. blinda.

bohstahks D. ein Bootshaaken.
bohstees, sabohstees * sich straubig machen rvie die Katzen,

rvenn sie bose werden; R. dusaties,

brandaniihns — Brandtroein, 11., 62; brandemihns,

brendervihns, 1., 155; R. brendavīns.

branga, kneija — Knieholz, 1., 152; brangas —-die Wrang-

holzer an ben Boten, 11., 62.

branleht — m ber Brunst senn, 1., 16i.

brauligs — geil, 11., 63, brunstig, 1., ĪSI.

brehķeht — gebrechen, fehlen, 1., 261.

brille * V/. ein Gemahlde, 11., 62 v. 1., 269. Tik skaista
ka brillite — sie ist so schon rotē ein gemahltes Bild,

1., 147.

brilleht — mahlen, conterseyen.

brukschas * bte Siechel.

bruksches — Lagerholz, umgesallene Stamme, Sajuti und Gruhsi.

bugure * folt einiger Orten ein Storch heissen.

bumbisi *, m Kurlanb nennen sie fo die Reformirte 11., 68,

bombihsi, 1., 433.

burta — Kerbftod, Verzeichnitz, Register, 11., 69. Burtas

kohks - Kerbftod, 1., 341.

burtneeks — der den Kerbftod halt, 1., 341.

D.

©agga, eigentlich dwagga — Kuhnrufi.

baija * Stange zu den Bachrvehren.

daijotees
* schmanken, foll nach einigen (Elvers) zmeifeln heissen.

daķķis D. eine Dokke.

dalbs Rig. Storstange, ober Treibstange ber Fischer.
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baigs Lith. eine Sense.

dav guli § X. einer, der art der Duna niohnet; sai. 21 i §da ug a.

daura * ber Minkel.

daust, dausiht — stossen, zerschlagen.

degfnis — ein ausgebranter gereinigter Morast.

dehts *
— veraltet.

dibbens. Solen am Schuh — kurpes dibbens, 1., 484.

dihks X. mussig, fren von Arbeit.

dihle, dihlite — ein 3duge Kalb oder Lamm.

dihliht — saugen.

dihlifchana — dels Saugen.
dihlitaja — solche Saugerin.

dihflehgi, skat. bihslehgi; R. dlslegi.

dihma, dihms :i: ein Ungeheuer, Meermunder.

dihzineeks X. ein Arbeiter, der zwar ba§ seine gethan und doch
rvieder dran mufe.

dimma, dimsa — die drehnung.

dirscha * ein lederner Gurtel.

dirmans * heist einigen neu aufgenommenes Dreeschland.
dist * duffeht.

dischaht — trampeln, 11., 80 v. 1., 518.

dohķi Rig. Stukke zu den Lachfenezzen, 11., 81 v. 1., 363.

drebbes * das Geader im Holz.
dreiliņs Rig. ein Treideltau 11., 84; treiliņs, 11., 354 v.

1., 519.

dreileht — treideln, 11., 84; treileht, 11., 354 v. 1., 519.

driggants * x. ein Hengst, Bescheeler, 11., 84 v. 1., 135; R.

drigants — palaidns.

drihmetees Rig. mit dem Schif treiben.

drohne * L. abgenutzt Buschland, 11., 85, 1., 19 v. 441.

drudsi — beflugelte Motten.

druhnajs T. eine Butte.

drummis * das Bauchgrimmen; arī pie Elversa.

drumpetnes — Betonien; sal. ruppetes.

dsaugtees Lith. X. lustig ser>n, 1., 380; skat. dschaugtees.

dseesna — die letzte Abenddammerung, 11, 86; Abendrohte, 1.,

15; Abendstern, 11., 498.

dseer, dseiju, ju, i 8 obsolet. hervor bluhen, ragen.

dseetees W. Blahsme dseijahs — es lcist sich so irt der

Luft ein Licht sehen.

dseggulains — gezinkt.
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dsegguļi — Zinken an Tischlerarbeit.

dselba, dselma — ein Auflauf auf der Haut n>ie von Nesseln

gebrant, 11., 87; dselbe, dselde, 11., 502.

dseldeht — verschrer>en mit heih Masser, 11., 87, 1., 502

v. 542.

dselme — bte Holung im Bienenstock; eine Tiefe im Masser,

11., 87.

dselme, do 1)r e —
die Hohlung am Bienenstock, heist aud) jebes

aus einem ganzen Holz ausgehohltes Gesafee, 1., 146.

dsellons, dsennols — ein Bienen, oder Schlangenstachel, 11.,

87 v. 1., 145; R. dzeluons, dzenuols.

dserresis — dunnes Getrank, 11., 88; dser risis — Getrank

von Malz und rohem Masser eingesauert 1., 279; R. dzersis.

dschauga — Lustiamacher.

dschaugt. gu, gis Litii. X. einen Lustigmacher vorstellen; skat.

dsaugtees.

dschaugtees — sich lustig machen.

dubt X. hohl merden, ties einsallen.

duhsme — ein Geblase, Flotenton, 11., 93 v. 1., 120.

duhme, duhmiņa — etne zahme Taube.

dukkums — eine Art Krebsnezze, 11., 94; dnķums, kreeķis,

1., 355.

duķķeris — eine Fischotter, ai. eine Art Tauchenten.

dulbahrts — bte Zavfen an einem Kahn, daznnschen die Ruber

liegen, 11., 94; tulbahrts Rig. 1., 152.

dummals — dunkelfarbig, so nennet man im Mend. mehren-

teils ba§ Hornvieh dieser garbe, 1., 187; R. dumala — eine

dunkelbraune Kul).

dumpuri * May Ruben.

dunkfchķis * X. = 6uka.

dunfkis
* X, ein Dane.

bupperes * eine Art Vogelschlengen.
buppurt — kleine Manruben, 1., 444.

duppuris — eine Masser Razze ober Masser Otter.

durs akli — ein Drill Bohrer.
duzzeklis — ba§ Brumeisen, 11., 93; ungestumer Mensch, 1., 551.
dmagga, skat. dagga.
droalektis * ein Kulmet, ein drittel Lof.

G.

Eelihdibas W. der Kirchengang der Sechsmochnerin.
eerkas X. eine Pelzstaffirung.
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eerkischķi schuht X. staffiren einen Pelz, 1., 495.

eespaids — der Eindruck, 1., 165.

ehlende Rig. das Rigische Hospital, 11., 110; Armenhaus, 1., 76

ehrtens * ober irtens — murb, lokker.

ehrtschokkes - Artischokken, 1., 78.

ehrver dēlis D. ein Oberteil an feinen Hemoern.

eideneeks X. ein Patzganger.
eiduks * X. soll einigen ein Pferding heissen.

ekfches D. Haksel, 1., 296.

elknuschi — eine Art Riezchen, 11., 112; Schlusselblum, 1., 468

elkfchnufchi, 11., 111.

emmehglis, ahmeglis und pamet) gli ai. emmeklis *

der Alp, Maar; bofes Phanomenon, Gespenst, Erscheinung.

O.

Gannums — Hutung, 1., 329.

gārnis, kahrnis — Reiher.

gaura, gaure, gaurts — eine Art Tauch Enten, 11., 121 v.

1., 512.

glauma — eine Kuvferschlange.

glaumes — etn gemisses Unkraut im Flachs.

glodens
*

— eine Sennader.

gnaust, gnauschu, su, fis, Lith. knillen, die Feuchtigkeit aus-

drukken.

gnausiht idem. — knillen mit ber Hand.

gneese
* bas ©riefe am Murzelmerk.

gnel)ga X. ist ber deutsche @nager.

gņehgaht X. nicht recht anbeissen, nur gnagen.

gohba X. Steur-Korn.

gohbens, gubbens — eine Strohscheune; R. gubenis.

gohļe * ein Vogel-Ganse-Nest, 11., 119; gohle - Gansenest,

1., 405.

gohmela * eine Art grofee Erd-Bienen.

gohris, aliis: gohrnis — ein Reiher.

gohsa — die Roste, 11., 127 v. 1., 443.

gohsaht — rosten, 11., 127 v. 1., 443.

gomtenes, gohtenes, gohmju mihschi — eine Art brauner

efebarer Rietzchen; R. gudvmīžas.

grehmis — ber Stromlingsmolf.

greisons — ein verkehrter Mensch, Eulenspiegel, 11., 123 v. 1., 535.

gresnis, gr c c c — ein Hutkopfband.
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grummada L. eine Revision, Makkengericht.

grummadaht — gu solcher Revision berufen.

grummadneeks — einer, der [iet) dažu stellēt,

grunts X. eine Akkerscholle.

gruhtineeze — eine Schroangere.

gruhtneeziba
*

Schmangerschaft, 1., 478.

guddroht — klugeln, 11., 125; guhdreht, I, 575; X. gūdrēt.

gubs
*

soll einigen ein Ukraner heitzen, 11, 125; gubbu semme
— Ukraine, 1., 547.

gul bērts — betrlagerig.

gulgaht, guldsitees — sich murgen; R. guigAties.

gumbaht — Tutenmeise über einanderrollen.

gumbis, kumba I), ein Fischkumme.

gumdiht = gumbaht; it. einem überlastig sein.

gurrinaht, gursaht — mude machen.

gusums — ein Hokker auf ber Brust.

G.

Ģedda — ein Ansetzstuck zu ben grossen Nezzen.

ģeela Litb. bte rothe Ruhr.

ģehreht
* R. gerben, 11., 122; gerben — ahdasmiht, get>

reht Rig., 1., 271.

ģehrmannis * ein Gerber, 11., 122; Gerber — ahdminnis,
ģehrmannis, 1., 271.

ģeida — ein Scheltmort.

ģelbeht * X. schuzzen, bemahren.

ģerkle, paģerkle — soll ba§ deutsche Gurgel senn.

ģibt X. sich dukken, bnkken, 11.. 124 v. 1., 162; gtbbts —

pukkelicht, 1., 426.

ģiddaht — merken, gemahr merden.

ģihgas D. die Geige; tu Kurland Qverl.

ģillas — Pferdebeulen.

ģillis — ein alt ledemeg Knief.

ģillohda — eine Thur Trizze.

ģillens, ģilsens — ledemeg, lendelos.

ģilt obsolet. ledemege senn.

ģinda, ģindenis, gi n d en § * Todtengerippe, 11,, 124 v. 1., 516.

ģint, ģinstu, ģinnu et ģindu, peri. ģinnis et. ģindis,

ģindischu — ableibig merden, schminden, vergehen.

ģinta X. grotze Familie.
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ģirba, ģirbe
* Qvetschen Baum, m Liefl. unbekannt, 11., 124

v. 117.

gtrfbe *, gtrgfbe — Knorrbcmb, eine ©lieber Gicht, 11., 124

v. 117.

I

Jlgohsnis — eine lange ermartete Zeit.

illahts
* cirte Eisrvuhne.

indezzens — soll einigen ein Kalekutscher Hahn heisten.
ir te — ein Rehpsfisch.

isguhdreht— ausklugeln, 1., 98; R. izgndret: sai. guddroht.

isnehreht K. erroehlen, I
, 220; sal. nereht.

tsvuhpeht — m der Luft verflattern.
i3toec p te c § :;: masquiren, sich verkleiden, 1., 385 ; sal. ro cept c c 3.

3 (i)
Jedda — ein Sruck zu einem Setznetz.

jentes — Familie, Geschlecht.
jestrs * streff, raut), 11., 130 v. 1., 431.

jestrums " Rauhigkeit, 11., 130 v. 1., 431.

johds — Waldteufel, 11., 132: Maldgott, 1., 567; Unmensch,

Satnr, 1., 552.

johgi * Nordlicht.

juhdiht — entscheiden.

juhditajs — der Schiedsrichter, 11., 136; Mittelsperson, 1., 392:

Schiedsmann, 1., 458 v. 460.

jukkureht — durch etn ander mischen; eine bunte Reihe machen.

jukkūris — eine bunte Reihe.

jukkuru baug i 3 — ber Grotmater Tanz.

jundeht, junneht — offentlich bekannt machen.

K.
Kabba X. ein Sparrbalken.

kahjinaht — seine gūfee gebrauchen, NB ist nicht gebrauchlich
als m ihren alten Liedern. Laikam pārprasts vārds kā-

jiņa". Skat. basfaht.

kahrelle :i: Korbelkraut.

kahrniņi — Dachpfannen; R. kārniņi.

kahrpe — ein Fischerboot.

kahrpiņa
* ein Karvchen.

kahrtakfnis — ber Salter im Vieh.

kahfiba X. ein Trunk ber lemand zugebracht mird.

kaikaris ein Stimper, 11., 141; ein Art vom Pferd, I-, 10.

kaikt — auinen, sich stimvern.
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kaipt == kaikt.

airēt) * drillen jemand, 1., 185.

kaisla sahle — ein Kraut Symphytum petracum, 11., 141;

kaischļu sahle — Steingorksel Kr. 1., 497.

kallascha — Tumult, Lerm.

kalterris — ein kuvserner KeHel.

altus :i: ein Borgebūrge, 11., 143; kalrve — Wasser-Busen m der

See, 1., 569.

kammohklis — ein saur Stuck Arbett, Strapazze, 11., 143 v.

1., 501.

kammoht — ein faur Stuck Arbeit anflegen, 11., 143; marrachen,

I.
,

385.

kamrats * eine magere Scholle.
kams *

Haberbrer), 11., 143 v. 1., 295.

kantzinaht T. versangliche Fragen furlegen.

karsons - ba§ hitzige Fieber.

farra mahte — zankisch Weib, 1., 592.

i attina — Fischmehren tu den Seebusen ber Rigischen Fischer,

11.
,

145 N. 1., 573.

kauteklis — ein Bolrvan.

karvente — Armenhaus, 1., 76; R. kavente id.

Klaipehde — Mentei, 11., 151; Klaipēda, Klatpaba,

1., 388.

klapvatsche W. ein Ermel-Ausschlag auf SBetber Kamisoler, 1.,

215 v. 11., 151.

kleemst — es geht eine @age, 1., 449.

kleemsteht — einen sernen undeutlichen Laut machen, 1., 369.

kleensmets D. Schlosser, 1., 467 (nuo Kleinschmied).

klihre, plihre — ein geziertes Madchen, 11., 152 v. 1., 179.

klimmerschi — eine Art Rietzchen.

tlimpeht — mit Schillingen an die Wand spielen; arī pie

Manceļa.

klimsteht — munkeln rotē ein ungemifees Gericht.

klinze — ein Hopfensack.

klinzis — eine Mitzgeburt.
klittaji — Flachsschaben.

klohtiņi — Flotholzer an grofeen Nezzen.

knāb lis D. ein Knebelholz.'
knahpaht — mit dem Schnabel bikken; R. knāpāt.
knahpats — ein schnipvischer Bube, 11., 153 v. 1., 470.

knahpt — mit dem Schnabel bikken; R. knāpt.
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knehpe — die Taille.

knehpjohpķina * Taille Jopchen.

knuhpinaht — zusammen krummen.

knuhpt — zusammen gekrumt auf dem Bauch liegen.
knuhpu — gekrumt.
kNu ii § — bte Schnautz, 1., 470; laikam drukas kļūda, sal. sNu ii i §

D. 11., 312; R. snuķis,

kohzite, kohzeris — ein Futteral von Holz.

krahslis — die Sckjmincke.

kreeķis skat. dukkums.

krehķis * ein Marquard.

kreņģeleht D. krengeln, taumeln, wie ein Pferd.

kruhsseene
* K. der Trank, so man von Buschavfel macht, 1.,

74 v. 279.

kruhse * D. der KruhH, 11., 159 v. 1., 357.

krūma * eine Holzreihe, 11., 159 v. 1., 435.

kubbliņs, tohlenis W. Butte zu Milch, 1., 64; R. kubiiys,

kur lej putru un pienu.
kudlis — Zotterkopf, 11., 159 v. 1., 599.

kudls — zotticht non Haaren.

kuģģis Rig. ein Kauffardenschif.

kuhde, kazzens — Kohlstrunck, 1.,

fnt)ne — das Puvchen, moraus einige Jnsekten auskriehen.

kuhpis — eine Art Matzerhuhner.

kuideht Lith. mannlich Bermogen haben.
kuils — ein Kronschnevve, kuilis — ber @ber; R. kuilis —

©ber, Kronschnevfe.

kummelize * eine junge krastige Stute, 11., 162 v. 1., 507.

kurlo hps — Beeft tummes, 1., 22; tumme Vestie, 1., 138;

(? kur luops).

kursē — eine taferne Tute, 11., 163; bte Tute — kursa, 1., 522.

kuschels, kuschlains — zotticht, 11., 164; kuschlains, 1., 599.

kuttulis — Viehlaus.

Š*

ausis — der Harst, 1., 299.

ķehpe — Brob tu Milch gebrodt; R. ķepa.

ķehrdums — ein Taugeminde auf den Schisfen.

ķehrkfis — ein Masserfall.

ķehrpiņi — Erbsenstaaken.

t e mmehk § — plump, unformlich, 11., 148. Tasirķemmehka

darbs — eine grobe Arbeit, 1., 92.
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Rakstu Krājums.
3

ķenseķe, ķenzele — Kumsack. den Pferden mit £)aber vorzu-

hangen, 1., 361.

feppals — ein Kuhfladen; aus den Kohlen gebratener Teig.
ler ti g § — anklebend, ķertigamahjiba — anklebendeKrankheit.

ķessa — cm Schubsack, 11., 149; ķessa L., beesa puttra —

bicf Brey, 1., 177.

ķesfele — cm Fischer Kescher.

fe]bēres — Kirschen.

tetfe * eine Madraz, 11., 149 v. I. 381

ķiggelis — eine Schnekke m ihrem Hauslein, 11., 149; i ap-

guls, 1., 470.

ķigguls — ein Kegel, 11., 149; Schnekken-Hauslein, 1., 470.

ķikkukahsas" Minkelhochzeit, 11., 149 v. 1., 321.

ķi īlens — ein grotz Matzerhuhn, 11., 149; Wasser-Mewe, 1., 569.

limmūlis — ein Stieglitz, 11., 150 v. I. 499.

ķimvuleht — fnippeln.

ķimpuls — Svizzen Knippel.

ķirmis, ķiņķis — SauruHel; die Aeste, Murzeln und dergleichen

aus dem Grunde des SBafeers, rvo gefischt wird; Serm Hin-
derniH, Vermeilung, 11., 150 v. 1., 505.

turziņa — die Kinder kreischen laHen; R. ķircināt.

ķitrs — karg.

Lohtsis, ķohsulis — Bienenstock von Borf, 1., 145.

ķuhsuls — ein Sprudel.

ķuideht
* einer Sache gemachsen senn, 1., 280, skat. kuideht.

i.

Laide, leide — bte Zinse der Frenbauren.

laideneeks, leideneeks, laimannis, leimannis — ein

grerjbauer, ber nicht zur Arbeit kommt, Mdern bas seine
mit Geld verrichtet, 11., 167 n. 175, — 1., 248.

lente, no ar re — ein abgenutzt, abgearbettet Stuck Sanb, 11., 299.

lāksti — die Geilheit.

lakstigs — geil.
lammata — eine Mausfalle.

lan!a — MaHerland.

lafseht lairou — losen bas Schiff.

lassenis — ein Lachsnetz.

lasfiht; pufchkohpa lasfiht — buchstabiren, 1., 162; R.

puskuopā lasīt.
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lascha W. der Fehler, 1., 231; Gebrechlichkeit ber menschlichen

Natur, 1., 261.

laukas — die rothe Suppe, die auf Schlage aus der Nase

lauft. 3" Kurland ausmartsgelegene Felder.

laupite — eine Streifmunde.

larvitees Rig. laviren, 11., 171; R. lavīties — manīties.

leddehks — luderlich, plump, grob, skat. ķemmehks.

leepajas, leevuhkfueji — Lindengebroche ; R. liepuksnis.

leetni §> — ein Mefeings-Kefiel, weil er gegofjen ist; sal. kal l eni §.

lehkatns — die Pest Beule, 1., 141 v. 185.

lehpurs — ein grober Gast, der einem grade zu £etb gehet; R.

ļēpurs — neveikls cilvēks.

lemmehks — der Monch an den Schleusen.

lest
* rechnen, eigentlich lehst.

letteni — Barschkraut.
lettens — die Barentazze. Fustsohle.
liddens — flach.
liddis — ein Fahrgeleise.

liggats — einer, ber eine garstige Krankheit Hat.

lihschnis, stampe — Brecheisen, 1., 158.

linnums Rig. ein grofe Netz.

lippiht frvezzi — Licht anstekken, 1., 70.

lohsiņņa — die Losung, Patroul.

lohschņi — Kriechenten.

lohzitama — das Gelenk; R. luoeitava.

luhgfchniņa — das Bitten.

luhgfchniņaht — also beten.

luhsna — eine Zange.

luksti — an Bachufern gelegene Heuschlage; grob Heu.
lukte — die Leuchte.

lumbis D. ein Lumpen Mensch.

lumsti — Weber Hefteln, Nietenholzer ; R. luīirsti.

lv nl l § — eine Schmeichelkazze, mescha l u«f i§ — ein Raubthier.

Ļakka " T. ein Huth ober Kopfband, 1., 168; Schleife, Band —

3 tipa, ļakka, 1., 464.

ļaupette — Jedermanns Hure, ein garfttg Scheltrvort.

M.

Mahdiht — herbet) schaffen.
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mal) ja — Mohnhaus; die Mannlichen Glieder. Arī Rauna

pēdējā nuozīmē.

mahkķert — verstehen, roie man etmas überhohlen kann;

mahkķeris — einer, ber solches verstehet.

rnandehga VV., pirmdeena Wolm. Montag, 1., 394; R.

mandegs.

manna, manna — der Verstand, das Bemustsenn.

masskaltenis — Castrol, 1., 166.

matskups — ©aufbruber, 1., 160.

maukata — eine Coauette.

mauraggas — Mausohrchen Kr.

m augi £Ii — Kraut gelb zu farben.

meekulis — ein Verschlaffeuer.
mccl §, v lauf sti nf d) --bas Bretlein vor dem Bienenstock, 1., 146.

meemuri — Femerstrikke, 11., 188; meimuri, peegreeses,

1., 235.

meena — ein Mortstreit.

meenoht — streiten, 11., 188 v. 1., 503.

mehrga
* ein Orgelchor.

meimuri, skat. meemuri.

melligs — verlogen; R. melīgs.

menschigs ■— spashaft; R. meņčigs.

merga K. Kirchenchor; sal. mehrga.

mescholeefchi W. Wald Einmohner; R. mežuolieši.

metteliba X. Strafgeld, Zinse, 11., 194 v. 195.

mets Litri. Jahreszeiten.

m i na — meich Metter.

mihle — eine Kohlengrube.

mihne — ein Leemtrit.

mihtnis — ber Brustknochen ber Vogel, meti sie damit ihre

Mutterchen betreten, 11., 196 ; Ruckenknochen ber Vogel, 1., 446.

milla, tu mats — grob Bauer Tuch, 1., 522.

milna — Baurtuch, 11., 196; sal. milla.

Minna — die Spur.

mirlis — ein Morder, 11., 197 v. 1., 394; Balger, 1., 114.

mohmelis — die Huhk.
mohstiht — stottern, 11., 198 v. 1., 495.

muhjatees * sich muhsam durchhelfen.

muhjineeks — ein Muhsamer.

muhku jumprama — die Nonne; arī pie Elversa.

muhkupilfs — ein Kloster; arī pie Elversa.

3*
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muhschekls — etlvas, bas eine gange Lebenszeit mahret;

muhschekļa darbs — emige Arbeit; (? mudžeklis).

muhschiht, nur baS privativum brauchlich, nomufchiht —

das £eben nehmen. NB. Jnsgemein: nomufchiht, no-

muschinaht, behrnu nomuschinaht — ein Kind

umbringen; R. mušīt, nudmušīt.

mulmeht — stamlen.

mulmulis — ein Stamler; pie Elversa mulmis.

munsturs D. ein Munster.

murdi — ein Svrudel; Confusion; R. murgi — Phantasien,

Traum.

murki — eine bose Constellation.

murķiht — dadurch nerberben.

murscha — ein unsauberer Gast.

muskuleht — aufmikkeln.

mufkuls — ein Klauen, Mikkel; R. muškuls.

mustama — Meberlade, 11., 200; Weber-Scheerlade, 1., 571.

muttuls — eine Radnabe.

muttuļi — Blasen auf dem WaHer; R. mutuļi.

it.

Naggadausis — ein Augenarzt.

naggu daust — den Staar stechen.
nahrags * ein Svringstock ber Fischer; ein Senkstein m den

Reggen, 11., 202 v. 1., 493; Fischerstange — nahrags,
dalbs, 1., 238.

nahmigs — todtlich, 11., 202; giftig, 1., 282, arī pie Elversa.

naigi § * nett, fauber.

naktfkahdes — Nachtschattenblum, 11., 203; naktfkahtes,
1., 401; sal. naktskāļi, R. naktskāji. Vārds aizņemts nuo

vācu valuodas.

naschļi - Rohr, Schilf.

needeht Rig. mit Zmirn anriehen.

nereht X. ausmahlen; sal. isnehreht.

neschļama — ein Prasent von nest; R. nešļava.

nibbe * ein klein Vogelschnablein, 11., 208 v. 1., 469; sal. R.

nīpis == snīpis.

ņirga — ein Griesellacher; eine Art Tauch-Enten; ? ņirga,
no gailis * der Gipfel.

nohrums — ein gemiHer Seefisch.

nokleedeht — entfrembben, nokleedehts — entfrembdet, I, 207.
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noraktu i, eigentlich noarrahtni — Bibinell, 11., 213; no-

rahtni (noarra aug), bebbra kahrkļi, so nennen

andere bas Kraut: $c langer, je lieber, 1., 144; Pimvinellen
— norahtnu saknes, 1., 422.

no raugs — ein Furbild und Muster, monach man siehet.

noskohris — ein untief Ufer, da man nicht anlanden kann.

nofleektees *
gonnen; R. nuosliēktiēs, uzsliēktiēs.

nomehrtigs — abspanstig, 1., 38.

nomezzetees — veralten; R. nuovecētiēs.

nuschda Russ. etn Geschafte.

R.

Ņaukt, ņauktees X. beschmorken; sal. apņauktees.

ņurķeht — knurren.

urķis — ein Brumkater, 11., 217; ber Sauertopf, 1., 453.

O.

Ohrlops Rig. ein Orlogschif.

ohrnaggi — Netzflugel, 1., 405 v. 11., 218.

V

Paduppes — Krebsnester, Locher an ben Bachufern; m Kurland

die Bierneige.

vahrguhdreht — klugeln, 1., 347; sal. guddroht.

pahrigs — das zum Paar gehoret.

pahrmatti, pahrmatfchi — ein Übermurf Rock.

pahrtihkaht — aussvintisiren ; sal. satihkaht.

pahsma — der Faden beum Aufscheeren.

pat)tinis Rig. eine Art Zunft ber rigischen Liggers; pahti-
neeks — einer, ber dažu gehoret.

vakleedeht — abhandig machen, 1., 23.

pakleests — abhdnbig, 1., 23.

pamehglis, skat. aizmet) emmehglis. Zittam

pamehglam buht — Überlastig senn Jemandem, 1., 525.

panta — eine Reihe, Glied, 11., 227; pants X., bahnis

Reihe Soldaten, 1., 405.

paschagga — ein Besenstiel, 11., 228; ein Ofenbesen, 11., 272

v. 1., 211.

pattaines, aiiis: ruppetes, fahrmenes — Betonien, 1., 139

pauga — ein Polster.

pauns — ber Stirnknochen.

paupt Lith. X. verrecken, 11., 229; paupis X. verrekt, 1., 539.
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parvista — ein Hermaphrodit.

peeeeti — die Zmprach, Visiten.

peegreeses, meimuri — Femerstangenring, 1., 235.

peelaipe — aufgeborstene Brodrinde.

veelaipeht — anbukken wie Brod, 1., 56.

peelihpi — ein Brand, Feuer anzumachen

peemejs — ein Rest Heu, der nicht m die Kuje eingeht.

peepet)tiba — bie Plotzlichkeit.

peerusteht — mit gelber Farbe anfarben, wie die Menden-

schen thun.

peesta, peeksta — der Morser Block, 1., 395; R. pieksta.

pehpele D. Pappel.

peipt — schmellen.

peipums — Geschmulst.

peldse, paltfe — die Schmemme, R. peļķis.

pelfans — kornicht mie ber Schnee im Fruhjahr; R. pelsaiis

sniegs, sasalis kā milti.

pentohks — Pfannkuchen ; R. pĢtuSgs — Ruhrei ober Pfann-

kuchen von Eiern.

perplis * Litri. Viehseuche.

perpt — verrekken.

perreklis, perUts — das Nest; R. perklis

pihmags — ein Harlein, dunner Faden, 11., 234; pihmaks,

1., 295.

pihnbeņķis — Tortur, 1., 517.

pihņeht D. (Mana piņķeht nuo peinigen) — foltern, 1., 244.

pinne D. die Pinne; Falze m Brettern.

pinnei) — falzen.

pintains — ein Unlettischer, ber schlecht lettisch spricht.
pin 3 *, schķelmiba — Schelmstuck, 1., 459.

pip peles — Fieselkraut.

pirres — Schaafskothel, 11., 235; die Pttten, 1., 422.

pirtize * Abbadung eines neugebohrenen Kindes, 1., 11.

plaiskains — auebbicht.

plaifķis — Cluebbe.

plakts — eine Wanze; R. plakts, blakts.

plafifks, fki — meitlauftig, 11., 236 v. 1., 576.

platrihklis — ein Grohmaul, 11., 236 v. I. 292.

plehpt, skat. pļahpt.

pleiks, pliks — kahl von Haaren

pleikums — die Kahlheit, BlGe.
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pletska — Kuhfladen, 1., 359: R. pļecka.

plihre, skat. klihre.

vlikfnes — Abgangsel beym Grutzmachen, 1., 19.

plitfe — kahl mager Speck.

pluts D. ein Holzflosi, 11., 239: Prahm — rahmis, pluts,

1., 424.

ptat)pt — plapperrt.

p I pp i s — ein Schmazzer.

ptupt, ju, pu, pi§ — fvrizzen

vohdstahscha — ein Ort, wo ein Schatz (Geldpott) vergraben.

pohgums — ein Halskragen.

pohpis, pohpe — ein moosichter meicher Hiigel m Heuschlagen;

Polster; R. puopis — Filz, Polster, Kummetpolster.

pohrgaht — die kleine Fische aus bem Netzbeutel auslesen.

pohstarags * der Bettelstab, 11., 239 v. 1., 141.

vohschags — Meberholzchen, so bet) dem Abnehmen beS Ge-

mebeS gebraucht roird, 11., 239 v. 1., 571.

pohteht — pfropfen, 11., 239 v. 1., 422; gevfropfter Baum —

pohtehts dahrsa kohks, 1., 119; arī pie Llversa.

pohtiņfch — ein Pfropfreis.

pohtmafks — der Baum-Wachs, 1., 119.

preebS Litri. X., preeda nauda — Zugabegeld im Kauf.

prehfliza, fvrehflize — ein stehender Wokken, 11., 241; arī

pie Glūka.

prefiis — Handelsmann, Hat'er, 1., 298.

prezze — die Waare, m Liefland stelt sich der Baur hierunter
nur sein Hans und Flachs vor. R. vel tagad sevišķi lini.

pritfis — Plietfisch, Platfisch, 11., 241 v. 1., 423.

rochawe * eine Art Meiberkuttel, an geroissen Orten brauchlich,

11., 241 v. 1., 573.

vulmenis — Nord-Westwind.

put)tas — StoHminde, 11., 242; Laufmolken, Leetus useet

ar puhtahm — die Laufmolken bringen einen Schaur

Regen nach dem anbern mit, 1., 368.

puhtfchka Russ. eine Kanone, 11., 242; putfchķis, 1., 165.

puhzeks — ein Netztau, 11., 242 v. I. 405.

puldeleht — immer fallen roollen, 11., 243; purzeln, 1., 426'

arī pie Fūrekera.

pulkstis tat)s — Klunker Heede, 1., 347.

pult, poh'lu, pullu, vullis — falten; arī pie Manceļa.

pu n num S, pun t e — ein Knast, Gemachs an Baumen.
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puraschki — scharf Schachtelhalm.

pūsainis — fein Dbertjembb, 1., 308.

R.

Raža — der Rhaaseegel, 11., 246 v. 1., 428.

rajums — gereinigter Morast.

ram m i X. begraben; ari pie Xlversa.

rasme, rascha — die Treflichkeit.

raschģinnaht — verrefteln.

raschģis, raschģelis — ein verreffelt Stuck.

rauda, raudenis, ruhdulis — eine Rodauge, 11., 247 v.

1., 441; X. raūde.

raudenis - ba§ Netz dieselben zu fangen

raudsis — Kuchen non gegohrenem Teige.

ramejs — der ReiHer; ber Teufel; X. laī rāvējs paraūn"

reeschi D. ein abgeteilt Stuck Arbeit; Talkus.

reetschi — Handmerksgeralh, 11., 249; talka eet, reetfchos
eet * Wolm. 1., 510.

rehfkappe * Xig. Rechenschaft, 11., 249; Rechnung, 1., 432;

pie Stendera: rehķenskappe.

reibenes, glahsenes — Trunkelbeeren, 11., 249 v. 1., 522.

re mm ef i § X., b uhmann i§ — ein Baumann, 11., 249 v. 1., 118.

ri i) jj o i) tW. Bauren. die irt den Rujen mohnen, zu irgertb einer

Hofesarbeit bestellen; (? R. rikuot).

rihtins X. Magenrad; (? ritenis).
rimba§ — Reithosen, 1., 436.

rinduksis Rig. ein Netzbeutel.

rohtschķehres * Stocksisch, 11., 253 v. 1., 500.

ruhdulis. skat. rauda.

ruhgums — das Gahrsel; R. rūgums.

ruhkains — raud), 11., 253; behaaret, kraus, 1., 126

ruhķis — ein kleiner ©rbraurm; W. Exekution

ruhnis — der Mallach.

ruhta * ein Heuschober.

ruhte — bie Laufzeit, sonderlich der Hunde

rummaks * ein Bescheeler, 11., 255; rummahks, 1., 308.

rummeleht * D. hanseln, rummeln, 11., 255 v. 1., 446; R.

rumelēt.

runga D. Runge, Knuppel

rupja galda — pfinnicht Fleisch; R. rupjā gāja.
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ruppakfchķis — die Krote, 11., 256; ruputsis, rupak-

schķis, kraupis, 1., 357.

ruppetes — Betonien, 11., 256 v. 1., 139

rup pūlis — ein grobes Stuck Holz: ein Groberjahn, 11, 256;

Tolzel, 1., 517.

r v sch c IX. die Aschen oder Kohlengrube vor den Baurofens.

S

Ģabaukfchķeht — ausklopfen.

sahrmanes — Betonien, II
, 260; sahrmenes, 1., 139.

sahrtoht — errothen ; scherzen, m ihren ©m g ehm orauchlich.

sahsch — barsch: galstrig, wie alte Butter: sahfch Ģweests
— alte Butter. R. sājš, sājš sviests, sāji kartupeļi,

sahschiba — solche Barschheit: R. sājums.

saime, saima, atspohle — ein Meberspuhl, aliis: Strick-

nadel, 11., 262 v. 1., 511.

fakka — die Sage; pasaka — Mahrlein, 11., 272.

sakkauli — die Holzer am Kummoht; R. sakkauļi.

sakkums * X. eine Mistgabel.

sakņuhpt — den Leib krumm nach vorn biegen.

sakrezzetees — klunkricht merden, wie Mehl, 11., 263.

falahgs * Poln. ein Frenpah.

samahdiht — anschaffen.

famaldiht E. Brob, Lebensmittel besorgen ins Hans schaffen.

sammel l §
* ein Kivit, 11., 266: s c hmal is, 1., 344.

santi § D. der Abgesandte, 1., 20 ; pie Elversa fd) an 3i S.

sapinneht — zusammenfalzen, Balken etc.

fappals — ein Alandsblener.

sasalehktees — sich nach unb nach einfinden.

satihkaht — ausspintisiren ; R. sategāt.

sausm ani s — eine Trane, Biene so keinen Honig trdgt.

šautis X. ein Milgenohe, Cammerade, 11., 257 v. 271.

samtiba — bas Eigne, [ein @igen.

art)tis, sautis — ein Eigner, Angehoriger, 11., 272.

set>bris X. eine Memgaile, ai. ein Kammerad, 11., 287; Wem-

galle — mimba, sebris, 1., 577.

seerischa Rig. Ceremonie, 1., 166; pie Xlversa: zeerischa.
sehmalis, skat. m m c I i S.

sebra — Schlamm; Gram unb Herzleid
sihts * JagerspieH, 1., 33i.

silafchķi — eine Art Schachrelhalm.
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fkaistitees — sich zieren; bi 11 s saule isfkaistahs
die Bienen puzzen sich etc.

skalbis — Qverholz am Psluge, 1., 421

ailes D. Schollen.

skapsmatta * XV. ein Stuck besengte aber unausgerissen und

unbesaet gebliebene Robung, 11., 302 v. 1., 441.

skardeļi — Aoldflittern ; Pferbe Raufen.

skohte — eine grobe Naht.

skreemes, fkreemenes — bas sich bey bemeglichen Dingen

ablaust; Unkosten, 11., 304; Unkosten, 1., 552.

skuttumis — ein Scheermesser: R. skutuvis.

slaistāmais — ein Rekkebein.

ļauna * ķuhlis — Hufte oder Keil von Vogeln, 11., 306 n.

1., 340.

sla uN san — an Huften oder Schenkeln bunt, schekkicht ; R. slauna

gudvs, slaune, sļaune.

fmetgenes — der Feilstaub, 1., 233; smelknes, 11, 311

malt nes, 1., 310.

smuļļa — ber Sabler, 1., 448; smullis, 11., 312; R. smuļa

muita — fablen, 11., 312; R. smuļāt.

sne rds c
* der Rotz.

sobarre — ein Pestopser.

sohdreibe — Tabacksohl; R. suodreji

somasgas — Spulmasser.

so mesti, som ēstam as — die Schnur, momit das Kummoth

zugezogen mird; R. suomastaūkla.

somahrdis :i: ein Namensgenannter; R. suovārdis.

somisti * Kinder mindeln.

fpanbaS *

grope Steerschuppen, oder anderer grotzen Fische.

spihgula, spihla — Glanz.

spļaudalas, fptaubafas — Sveichel; R. spļauclakas.

sprehgaiņi laiki — eine durchdringende Kalte.

spremt — sprizzeln.

sprig gūlis — der dreschflegel, 11., 321; sprug gūlis, 1.,

184; R. sprigulis, Smilt. sprugulis.

sp ul gu.m s — das Geruste, darauf die Nezze getrocknet merden,

11., 322 v. I. 405.

st a g g i — ein Kraut, so als Kohl gegessen mird.

stahrks, san bārts Rig. ein Sandart, 11., 322 v. I. 450.

stahmetaji, stahmekļi XV. Kirchenstand, Bank.

starp neeks — Zmischenhandler; ar! pie Furekera un Llversa.
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starpums — Zmischenzeit.

stebbe Xitk. ein Mastbaum.

stebbetees — fur Vermunderung erstaunen.

steķķis *

Xig. lange Heede, 11., 325 v. 1., 304.

stemple * bie Luftrohre.

stikls Xuss. Glas, 11., 320; gtahfe, stikla, I, 282.

ft il l enbe b re § XV. Stachelbeer, 1., 494; R. stiķenes

straust schnell flieHen.

strih kults — Streichholz zum Los, 1., 502

strumpuls — ein ®rūmpet.

stuhrlikka — stokkigter Mensch, 1., 500.

stuidiht K. steuern, mehren.

stumdiklas — Zugmuhle, 1., 396

stumdiklis — eine Machine oder Muhle, die von Menschen

Handen getrieben mird; ein Machinen mdjnger Mensch.

stundenis — eine Schlaguhr aud} Sanduhr, 3tundenglas;

saules stundenis — eine Sonnenuhr, 11., 330 v. 1., 506.

suhze * eine Schaarte.

fuin a ht cc § * sich schubben wie die Schroeine, 11., 332 v. 1., 460.

suits, f uisch, suiti, sui f chi — überfluHig, 11., 332 v. 1., 524.

sukkata * X. die Schmindsucht, 11., 332 v. 1., 481.

sumbrs Litn. ein Aurochs.

sumbra, subra rags
:!: ein Ķuhhorn zum Btafen.

f m m i) Ii s X. ein berebter ©ompagnon.

m m i S * Lith. ein Nachbar.

funnifchi — Dorrnmrz, 11., 333; niebriger Fuhrmagen mit

kleinen Rdbern, darauf sie m Rīga sonderlich Lasten und

Fasser fuhren, 1., 252.

suņkuhlam kult — rene einen Hund prugeln, 1., 29.

supratka — ein Marienburgisches Spinn-Talkus, 11., 333 v.

1,, 492.

Ģchablis Poln. ein 3dbel; arī pie Manceļa un Elversa.

schaime 1". ein bastener Strick, 11., 273, — 1., 118 v. 504.

schaudeklis — ein Mebersvul, 11., 274 v. I, 571; fchau-
diklis, fpohle, 1., 494.

fchauleht, vlehnoinaht — slattern, 1., 246.

schaulis — ein schneller Geist, Flattergeist ; einer ber leicht zu

Beinen, wie ber Wind, 11., 274; Mindbeutel, 1., 583.

schauls — flatterhast, 1., 24i.

schehperits D. Schaferhund, 1., 328 v. 454.
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schķeetels D. der Scheitel.

schķehves D. Kauffardeyschiffe.

schķehrbehres L. Kirschen; R. šķērbēles.

schķehrdele — cinim Zuschnit verdorbenes Stuck.

fchķehrdeleht — im Zuschnit oerberben.

cl) £ c rm § L. ba§ im Sauren ober m Gahrung verdorben.

schķettitees X. sich emporen.

schķilma
*

Huner Magen, 1., 381.

schķinagas — abgeborkte Ruten zu Mispeln ober Korbeflechten.

schirgahle, schķirgatte — ein ©ober, 1., 1 93 v. 11., 282 ;

R. sķirgalis.

schlahga
*

ausgesturztes SpulmaHer

schlaups X. schrage.

schļuhtere — ein Feuerschpruzze; R. šļatere, sprice

schļuhtereht — damit fprūggen; R. šļūterēt

schļupstis — ein Lispelnder; R. šļupstis.

schļuzka, fchļizka — Giner der sich nicht bezamet die Kleider

auf dem Leibe gu bevestigen.

fchņaukurs — die Schnautz; ein Rotzloffel

schņohrberste — ein Meiber Schnurbrust.

schuhde — die Naht.

schuhtne W. ein Schue, meil er genahet ist, der Baurschue

pastala ist ungenahet.

schurra, tschurra — ein Benlaufer.

schutskis — ein Gebrechlicher, der nicht aile seine Gliedmassen

vollkommen Hat, 11.,286; unmundig —schutsd) i i §>
* 1., 552.

schuttifki runnaht — uvernehmlich reden.

schuttifks — gebrachlich am Leibe.

*•

8 ahba gi — die Stiefel, sah ba g nee l§, 1., 498; sah bak 8,

11., 258.

saimoht Liki. lastern.

f alvusne § — Brandlattuck.

seest, aisseest E. einen Ofen mit Leimen verschmieren, 11.,

289 ii. 1., 541.

s eet, seiju, seijis — hervor bluhen, zum Vorschein kommen.

sellejs * ein Abschnitt art den Holzflossen.

seltnefsis — ein groher Herr; arī pie Manceļa,

suhsenis — ein fleiti Sausekindlein, 11., 332; Svielvuvchen —

lellite, suhsenis, I, 49 R. zuzins.
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sroeiraz
* ein glasaug Pferd.

snieiris — ein Brunnenschmengel, 11., 338; smirris, 1., 480;

R. sviris.

smirgt *, smirgstu, smirdsu — grobkornigt merden.

Sch.

Schabbals ein Kurzsichtiger (von Pferden gesagt).

schaggaru gailis, ustuppis — ein Hahnrev, 11., 272 v.

1., 296.

schahlvinaht, sch ehro m aht — vexiren.

Id)a Ig a
* eine Angelruthe, Pohl, Pafe, 11, 273; Spitzrute, 1., 492.

schaunaht act. verseigen latzen.

schaunatees — austrocknen.

chebbeeksche — Schmamm im Munde 11 Kinder, 1., 477.

schebberkfne, schebberkste, schebbre * ein Mieselchen.

fdjebrs * buntkovfig Vieh.

schepperkste, d) ep pērk li s — ein Fischerspiest bie Fische

damit zu stechen.

schibbigs — gevlendet, schmachlich.

schibblis — ein Geblendeter, sonderlich von Pferden, so blind

sind, oder ben Koller heben.

schihbņoht, schibņoht — sich moquiren, hohnisch verlachen.

sd)u b be * ein Ortolan Vogel.

schubs * einer, der eine aufgemorsene Lippe Hat.

schuhpis, schuhputs D. Saufaus.

®.

£ a mesli! ep, jottte es mohl moglich senn.

taujs — schildernd m Farben.

teedeht, tedeht —an bem Ort untersinken, unterdukken; i h=

les tedeja apvāks ch uhdeni — hier dukten die Enten

unter, 11., 344; teedeht pa uhdens apakschu —

tauchen, 1., 512.

teeflehmis — ein Mahrsager.

teesu lemt — mahrsagen.
tetteriņs — die Beestmilch, 1., 122.

tezzele, tezzeklis — ein Schleisrad, 11., 348; tezzeelis, 1.,

465; R. teciēls.

tezzinaht — laufen, rinnen lassen, vergietzen, 11., 348; schleiffen

aus dem Schleisrad, 1., 455; R. tecināt.

tihrelis, tihreklis — ein zum Heuschlag gereinigter Morast
oder Busch; R. liriķim.
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tihfchņa likt — etrvas roohl merken *.

tihschņis — ein zusammen vestgebundenes Packiein

tikka - der Zufall, Zelt, Mal.

tilpe, tilbe * eine Kraamkammer; gropes Geschirr; Troproagen.

topnizi * ein Klingbeutel.

triht galmu — die Haare roaschen; R. trīt galvu, ari aitas

priekš cirpšanas.
trimda jeb tramda likt — das Landes verroeisen

trohts — ein Schleifstein; X. truots

truhreht D. trauern, 1., 518

trukfnitis — ein Pundelchen, Knuppe.
trummelis * ein Besemer.

tudehkla * eine zugefallene Erbschaft.

tuhzeht — schmellen machen, noti stopfen, ansullen, 11., 859 v.

1., 500; R. tueit.

tukkas dsert XV. Schmausen ben Entbindung einer Lechsmoch-
nerin.

tulbahrts, skat. oulbahrts.

tullis — das breite @nbe an einer Schaufel: R. tūļa.

tulsna — ein Blase auf der Haut als vom Feuer gebrannt;
R. tulzna.

tu mm es — bie Blutfedern, 11., 360 v. 1., 151.

Tfch

Stfchctbbe — eine mtt Staatskleidern gekleidete Person.

tschakkans — ein holzerner Hammer.

tschankurs — eine Staude.

tschauga — etn Meichling.

tfchirkas — ein zusammen geraffelter Klump.

it.

Uhda — grope Butten Angel, 1., 61.

uhdenis — eine Masserrazze.

uhkņas D. Masserhuhk, tiefer Morast.
ullis * eine Kaulbarse, 11., 363; Kaulbaarse — ķihsis, ullis,

1., 339.

uhdmallas, patmallas — Massermuhle, 1., 396.

uhsma * soll heissen us maina — Muffe.
un gurts — ein Unger; ein Klepper ; Lith. ein Aal.

unfveeģelibas Eulenspiegel Possen, 11., 363 v. I. .-22.

unfpeeģelis D. ein Eulenspiegel, 11., 363 v. I. 222.

urna ka — ein aufgemuhlter Erdhaufe, Maulmurfshauf.
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usdarrinaht — verbessern.

usmama — eine Musfe.

ustuppis * ein Hahnren; Lith. der dritte Ehemann.

nszilligs prahts — ©tols, 11., 368; uszilligs palikt —

aus Stolz sich überheben, 1., 525.

uschnes * Dobelkraut, ai. Rifiem; R. ušņas = gušņas.

M.

Maddetees, nomaddetees — verschaalen; R. nuovadētiēs.

madditees — kalben.

madka — Nachleck vom Brandtmein, 11., 369 v. 1., 155.

roadmalneeks — cm Tuchmacher.

maggares * rothe Beeten.

mahkstitees — R. ākstīties.

mahrme D. die Form, 1., 246; R. parmis.

mahrstele — eine kleine Nebenthiir; R. vārstalas — auszuneh-

mende liegende Holzer statt einer Pforte.

mahrzelle — der Unterbalken zum Thurgeruste, 11., 371; Ober-

schmelle, 1., 115; R. vareele — ber Querbalken.

mahzsemmes kahrkļi — Sirenen Baum, 1., 485 R. vāczemes

kkrkļi,. sirināji.

maigslis, maigsts — eine seltsame ©ebet)rbe, Gestalt.

maigstitees — sich seltsam gebehrden.
ai ļums * Rig. bunt Mollenzeug, 1., 163 v. 260.

mair, tu irs — mehr noch; R. vsir.

malbazzis — einer ber die Augen vermirft.

tu alga kakls — ein @aubteb, 11., 374; ber ©pttjbube, 1., 92.

mani i * Rig. Klapholz, 11., 377; manki, 1., 345.

roarbult — ©d)ellfraut.

marši — Setzkorbe.

marscha — ein Chaos.

masfaraudsis — ein Fullen, so nur einen Sommer alt, oder

im Fruhjahr gefallen.

mascha * Lith. eine Kette,

maschoht, maschinaht Lith. Schlitten fahren.

to ag g i, mazzischi T. Herbst-Kruhp-Huhner.
to eed s Lith. das Gesicht.
we c! sts * eine Masserkolk, Ort ber nicht zufrieret.
meenmallis — bas oben und unten gleich dick ist un keine

Proportion Hat; tahds meenmallis! ein rechter

Malz-sack.
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roeenturis — ein Einsamer.

ro c c vl l § * eine Hulle, Masque, 11., 381; ganze Verkleidung,

1., 385.

m cep t, ro c epj v, -v v, -p i § — sich verhullen.

meeptees — sich verkleiden, masquiren.

weh jise — ein Mindrih tm Holz.
roc h r a g §, rvirrags — Mirbel im Masser, 1., 584.

mehrpatta — Mirbelmind; R. vērpata.

mehrseligs W. folgsam, 1., 244.

mehrfums, greesi — Gemende.

roc s s i §, xv c f g c r i §> R. Huhnerkorb, 1., 352.

rotbbujabiba :;:

Mittelmassigkeit, 1., 392.

middujahds — mittelmassig, 1., 392.

ro idduta i § Liki. der Mitler, 1., 391 v. 392; skat. st ar p-

neeks, juhditajs.
ro i hn oli — Minterapfel, 1., 584; R. viudzuoļi.

ro 11) §ci § — ber Anstifter, 1., 70.

mimbenis, mimbuksnis — Memgallen Netz, 1., 573.

ro ip a t1 c, l c hle § — die FloHgalle an den Futzen be§ Pferdes,

1., 243 v. 11. 174.

mirs es * Eingemeide von Vogeln, 1., 197 v. 263; arī pie
Elversa.

ro isu 1 i § — Spuhrhund, 1., 328.

Z.

Zehdiht * luttinaht — zartlen, 1., 592.

Le 11 o r kni §, § etturksni 3 — bcts Viertel, 1., 547 ; R.

ceturksnis.

81 hko i) t — manken; tee ļaudis tur zihko druh-

smu d r v h s m a 1) m — die Leute ziehen da Schaarmeise,

1., 303.

§ i hksta §, si l) kstas — milder Portulak.

3er r o f sli §
* ber groffe Catechismus, 1., 166. ļ

Etnogrāfiskas ziņas.

31 i§ ve l) rt — oerbaben, d. i. gemisse Excretiones, die die Natur

irt den Krankheiten heraus brtngen roitt, durch bert unzeitigen

Gebrauch ber Badstube zuruckschlagen machen. Wahti §

tapva aispehrtas — die Pokken schlugen nach dem

Bade zurud, 11., 9. Slimības aizpersauu pazīst ai! Raunā.
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Avdsirru sahles jeb saknes, ai. bfeltas — Beerlap,

Maldfarrenkraut, der Letten Brechmittel, 11., 15 v. 1., 122.

Baigi, kam ej i — Nordlicht; Nordlicht scheinet, tee baigi

aujams, roeil alsdenn, nach ber Lettischen Überlieferung
ein Drache streiten foll, ich meiH nicht, mit mcm, 1., 408.

R. kāvi kaunas.

šßahrbas teefa, usberriba Vv. ist ein ÜberschuH an @e=

rechtigkeits Kora, dafur, mann sie es m der Hofeskleete lassen,

sie tractiret merden, 11., 45 v. 1,, 526.

Bahrkfchķes — Barenklaukraut, so sie zu grun Kohl gebrau-

chen, 11.. 47.

Bannitis * (plattd. Bonnydt, Mm.) — eine Art kleine Meiber,

muzzen, so die Lettischen Meiber einiger Orten tragen, 11.

50; von sonderbarer Facon, 1., 399 v. 574; (Mutze mit @i=

sassung non Pelzmerk, Bergm. Ulm.)

Bindus deena unb kustoņu deena — ist die Zeit, ba nach

ber Phnsic des Letten, die Erde anfangt roarm zu merden,
und bas Ungezifer hervor kombt, 11,, 57. Weil an diesem

Tage bas Ungezeiser, so sich den Minter über tief m die (Srbe

verkrochen, auferstehen folt; so fott es an diesem Tage nicht

gut senn, meder im Busch. noti) zu Hause raa§ zu arbeiten,

1., 16. Dies ist ein halber Lett. Fenertag sur die Faulen, 1.,

132. Raunā bija māņticība, ka kustuoņu dienā nedrīkst

nekā nuo meža mājā nest, citādi čūskas nākuot mājā.

Dehkla — ber Hend. Letten Abgottin ftir ihre Gebahrende und

deren Miegenkinder, 11., 76. Dehkla mar eigentlich der

Mochnerin Gottin, die den neugebohrnen Kindern Schlaf unb

gut Gedenen geben solte, 1., 287.

Dsegguses kummoss — ein Kukkuks-Bissen, meil es nach ber

Eriahrung des Letten nicht gut senn soll, mann dieser Vogel

einen nuchtern bekukkert, 1, 57. Kuo dzeguze pirmuo reiz

pavasarī tukšā dūšā aizkūkuojuot, tas, pēc raunēniešu

māņticības, dzīvuojuot vairs tikai tik gadu, cik reiz dze-

guze kūkuojusi.

Eesals, ahrdos un duhmos kaltehts, dohdbruhnu

atlu, un, tas tas peeferra jeb semme kaltehts

irr, dohd gahrbu un gaischu altu, 1., 383.

Eeroilkt ar samu balsi — so nennen fie es ben ihren brub=
tēs fin % c hm, menn eine recht zu accompagniren meiH, 1., 45.

Elzineeks. Diesen Namen fuhrt heutiges Tages ein gemisses

Dorf m Liesland, fo das einzige alhier ist, massen die Letten

4*Rakstu Krājums.
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irt lauter abgesonderten Gesindern rvohnen, 1., 22. Elzi-

neeki das Einzige Dors im Wend., dessen Einrooner also

heissen, 11., 113.

Garšos — Hahnpoten, m Lifl. heitzt es aud) Garskraut. Gar-

šas tohp roidsemme par šautu lafsitas, 11., 120.

(3 I) b a — Rustern Holz, die Rinde soll den Schaafen dienlich

seyn, diese spleihen ste im Fruhjahr fur die Schaafe, ba§

heiht denn: aitehm gohbaht, 11., 119.

H. Diesen Buchstaben Hat der Lette gar nicht, seine Gurgel ist

ist gar nicht dažu gemacht ihn auszusprechen, die Deutsche

haben den Buchstab, zur emigen Guaat des Letten, ben dem

Lesen lernen, eingeschaltet, als ein Zeichen, dast der auf das

H folgende Vocalis ober Svlbe lang sevn soll, melases durch

einen Slccent auf eine leichtere Art geschehen konnen, 11., 127.

$bbri — Leindotter, Filzkraut, davon botanisiret der Lette, datz

es ein Opiatum seyn soll. Weil ber Stengel dieses Krauts

inroendig molmicht ist, so heist idd ra m § — rvas einen

saulen Kern Hat, — iddroht, isiddrotees — einen

saulen Kern bekommen, 11., 129 v. 1., 372.

Jsschkiļļas * abgeteilt Gut, Sanb, zmischen Vater und Tohn;

isschķiļļas lihdsinaht — sich ben Lebenszeiten mit

seinen Kindern absinden, 1., 20.

$§to ar c — ausgekochter und schon ein mal gebrauchter

Hopsen, den bie Betruger troknen, und denn unter den Kaus

Hopfen mischen, 11., 22 v. 1., 325. Appiņus ar is=

to a re c m jaukt L. den Hopfen verfalschen, 1., 530.

Karraschas — die Kuchen; von gegohrnem Teig — rau-

d) aS ; dunne Kuchen — plahzens, daraus man etroas,

als Honig und dergleichen aufgestrichen Hat, von plal) t,

1., 358.

Kauli — die Gebeine; ber Lette empfindet aile seine Krankheiten
m den Gebeinen, bie man sonst aus dem Geblute herleitet,

§. B. kauli txvi I) kst — Hitze im Geblute haben, — kau-

los kohst — zu Herzen gehen, — roissi kauli irr

aptehrpinati — die Gebeine sind mir so schrver, 1., 261.

Laiku jeb gaddu kahrta, der gleichen Hat etroan der Lette:

1) Mestru laiki — Heermeisterl. Zeit.

2) Pohļu laiki — So tange Liesland unter Pohlen ge=

standen.
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3) Sroeedru laiki — die Schroedische Regierung.

4) Pruhschu gads — ba die Schroeden m der letzten

Helfte bes vorigten Seculi nach Preussen gingen.

5) Ģakschu gads — da die Sachsen zu Anfange diejes

Jahrhunderts vor Riga roaren.

6) Mehra gads, bie Pest, etwa 1710.

7)Leelas fchķuhtes etc. da der groffe Marsch nati)

Preussen ginng, 1., 210.

Laima, Laime — die Hevdnische Geburtsgottin. Sie zielten

dabey aus ein gemitzes Fatum, roeil diese Gottin jedem Kinde

ber) der Geburt das Tuch unterlegte, damit es ausgenommen

roard, 11., 167. Laima machte ber) den hevdnischen Letten

das ganze Fatum aus. Die Laima legte den Krerchenden

bas Laaken unter, rooraus ber Neugebohrne empfangen ward,

und das hietz dann: no laimes likts, baS mar unroieder-

ruslich, roas da bestimmt, L, 228.

Lauma — eine Erdgottin ber Hevdnischen Letten, diese herrschete
über der @rbe, m ber @rbe rvar die Semmes Mahte,

von dieser fragen sie jezzo noch, im Scherz, wenn etmas m

die Erde versunken oder verlohren ist, 11., 170. Lauma

soll es sur übel nehmen, am Donnerstage zu spinnen, 1., 212.

Saite — ber alte Name eines Baches nach ber Litthauischen

Granze. Daher heist der Lette £ātra tis, einer, der r»on

diesem FluH her ist, 11., 170 v. I. 373.

Saffa * T. ein Hulh oder Kopfbanb. Neber biefes und derglei-

chen sonderbare Worte merden die Tahmneeken von den an-

beren Letten ausgelacht. Tahma! Tahma, Baffa

truze, lezz birsi, babbu roizzi, 11., 168.

Ma b zitajs — der Veichtvater, vor Zeiten Pa bta r v

teh ra S
* und zur Beicht gehen — grehkos eet *,

jetzt sagt man : us grehku suhdseschanu eet,

1., 128. Mal) 3 it aj s — der Lehrer, 11., 184 v. 1., 371;

Prediger, 1., 425. 23 afni ļ as kungs — der Pfarrherr,

1., 51; Pastor, 1., 417. Basnizas kunga muischa
— Pastorat, 1., 417; das Pfarrhaus, 11., 51.

Mahra — Maria. M. Reinigung — froet f d) v deena;

R. sveču diēna. M. Heimsuchung — lai. peemekle-

schanas deena, Laiddeena *. M. Verkundi-

gnng — Mar. vasludinaschanasd., sonsten nennen

sie es: kahpostu Mahri, Mehsķu cena X. R. kā-

puostu Māras diena. Leelos Mahros ist Mar. Him-
4*
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melsfahrt; R. lielā Māra. MasosMahros — Mar

Geburt; R. mazā Māra.

Martusahles — Storchschnabel, weil die Haare baoon roachsen

sollen, 11., 187 v. 1., 500.

Mc I) nessi § — der Monat ; die 12 Monate sind :

1) Jan. seemas m c I) ne f s i §.

2) $ebr. swets d) v m.

3) Merz — sehrksņu jeb balloschu m.

4) Avrill — sullu m.

5) Mar» — lavvu jeb fehju m.

6) Jun. papuesjebseedum.

7) Jul. f cenu m.

8) Aug. suu nu m., ruds v m.

9) Sept. sil l a m.

10) Oet. ruddens jeb semlikku m

11) Now. salnas m.

12) Dcc. to tīfu m. I, 393

Mils v kap p i — Riesen Grdber. Sie zeigen art unterschiede-

nen Orten dergleichen Hugel, wo Riesen begraben seyn sollen.

1., 438.

Peekts makkars — der Donnerstag Abertb, art roelchem

die alten Meiber
... es nicht sur rahtsam finden zu svinnen,

1., 16.

Pehrkons — Donner. Der Donner last sich von rveitem horen

— pehrkons duzzina, ruhz. Mezzaiskah-

ja §, sagen sie m diesem Fall ; und ba§ deutet wol aus die

Jdee, ba sie so rvie die PreuU. Littauer den Peruhns

vor eine Gottheit gehalten, den sie aud) Debbes bun-

gā ta j § nennen, 1., 179. R. Perkuons kājās.

Pim p oli § ist eine kleine rvachserne Kugel; das Wachs dažu

wird von Altar-Lichtern, wol gar aus neuen Kirchen genom-

men, an einen gezmirnten Faden m frever Lust gehalten,

da denn die Kugel sich naturlicher Weise drehet. Aus bem

Drehen roird gemeissaget. Melcher Qvarck aber nunmehr sel-

ten unter mohlunterrichteten Letten zu finden, 1., 565.

$uh li § — der Drache. Kur puhķis mettahs, tur

pehrkons s p c r r — rvo sich ein Drache sehen Idft, ba

schlagt der Donner ein. Der Lette siehet ein jebes Feuer-

zeichen fur einen Drachen an, und so kan so roas wol ein-

treffen, 1., 180.
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kuņģis, ruņģitis — Korn Alp, der den Leuten bas Korn

zutragen, oder aud) stehlen soll, 1., 53.

R v st c
* W. eine braunrothe Farbe von Ellern Bork, womit die

Meiber im Wend. ihre Kleider fdrben, 11., 256 v. 1., 204.

P c c r v st c I) t — mit gelber garbe, rotē Mendenschen thun,

anfarben, 11.. 231.

Ģahrtoht — errothen, fcfjergen, m ihren ©m g ehm brauch-

lich. ©te haben eine geroitze Zeit oder Tag, den sie Ģah r-

tofchanas deenu nennen, 11., 261.

Ģ e ng i § — von altem Lett. Stamm. Die Letten machen dieser

Orten Werks, oon den alten Eingesessenen, und pflegen sich

mit Neulingen, die aus Ehstland, Pobten etc. sich hier nieder-

gelassen, nicht gerne zu verhevraten. Letztere heisien ihnen:

pamati i, malleneeschi v. s. w.
.. Schlechte Ab-

k v n f t — s l i k t m a ņ ņ a b c h r §, 1., 26.

@kui i en e§> — Strautzlein vom Spargelkraut, so die Menden-

sche an die Hutte stekken, 11., 305. Die Spargel — fko h-

st iņ i, ben haben die Mendenschen fast m allen Garten,

roeil sie bas grune Kraut im Sommer an die Kopfe stecken,

1., 489. R. skujiņas.

© ta i p ikli — die Spinnenroebe, fo bet) heisser Mitterung m

der Luft flieget. Der Baur sieht ba§ als kein gut Phonomen

an, kur staipikļi fehtasmettahs, 11., 323.

Ģroehtas meitas — unterirdische Leute, bereti Beheryche-

rin, nach bem Wahn der alten Letten, lauma ober f c m-

mc §mah te, 1., 555.

©roei k §. Die Littauische Morter sroe ik § unb sweizn aht

finb m Liefland nicht brauchlich, srveiks ir fmudschu

malloda, tas roahrds pee midsemneekeem ne

tohp baubfinabts, 1., 156. Ģumminaht, fum-

minatees dies sind Morter, die m Liefland nie gehoret

roerden, m Kurland aber brauchlich finb, 11., 333. Ģweiks....

sm c i zi n a ht.... der gleichen Morte sind m Liefland uner-

horet, unb nur bekannt, roeil fie m die Bibet und andere

Lettische Bucher gerathen, 11., 338.

Ģro i hte T. eine geroisse Art von Meiber Mamsen oder Rokken

ohne Ermel, so fie einiger Orten m Lief- und Kurland tra-

gen, 11., 339 v. I. 568.

©afta tauki irr tik spehzigi, ka bargus ahda

raustus isroilzina, 1., 295.
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Semmes mahte herschet unter der @rbe, daher fodern sie oon

ihr, rvann sie etwas verlohren, 1., 212. Elka tizziba —

die Abgottische Jdeen, die aus dem Hahdentum herkommen,
und m ihren Ausdrucken noch jetzo gu Tage liegen, obrvol die

alte hendnische Begriffe davon grosten Theils erloschen; 3. B.

m a a s kungs, semmes mahte, mehslu m a c,

smehtas meitas etc., 1., 17. Der Her>d. Letten Gottin

überhaupt: mahte; 3. E. kar mahte, mescha, uh-

dens, dahrsa, mehja, juhras, ja gar peena mahte,

movor sie die Hausschlangen hielten, die sie baber m einem

besondern Minkel mit Milch speiseten; daher ist noch heute

bas Vorurteil: die Hausschlangen nicht zu vertreiben, 1., 287.

Semlikkas -- Opfertage ber Hend. Letten. Aud) jezzo haben

fie noch hin und roieber ihre Opfertage; 3. B. am Laurenti

Marien, Johannistagen etc. DaS schreibt sich aber mol aus

dem Pabstum t)er, 1., 413.

Sihle -- eine Eichel; Koralle. Sihļotne — ein mit Koratlen

besetzter Meiberrock, wie sie ihn noch einiger Orten im Wen-

denschen tragen, 11., 296 v. 1., 574.

Sihle — die Meise, Vogelchen, biefer ist des Letten sein Glucks-

vogel, so roie Uhpis ber Unglucksvogel, 11., 296.

Sirgu akmins W. Gips, roeil die Menden eine Pferdesalbe
davon machen, 11., 298. Veci ļaudis Raunā vēl atceras,

ka ģipsis senāki saukts par zirgakmeni un ka nuo viņa

taisītas zirgiem zāles.

Srvihre — Schneevogel, von dem Hat ber Lette die Erfahrung.
Kad to it) re pa tautu, tad fnidsihs —er fott

Schnee bedeuten, 11., 339.

Tahrpenis — Sudostmind, meil er machen fott, batf m Garten

viel Ungeziefer brutet, 11., 341.

%e h to a re i f (c) schreibt sich vom Rosenkranz her, da hieH es :

Paharu f k a iti £) t — baS Pater noster abgdien, 1., 523.

Uhpis, Uhu, bedeutet dem Letten nichts gutes, I, 222 v. 11., 362.

Mahrds — ber Name. Den Zunamen Hat der Lette von sei-

neru Gesinde, so daH dieses zu erst, und dann der Taufname

stehet; 3. E. Kaiga Ansis, 1., 402.

Mahzeene * so nennen die Dunafahrer das Lieslandische Ufer
der Duna, 11., 372.

Vainags — der Jungfern Kranz, ben Bauer-Madchen m ver-

schiedenen Gegenden auf verschiedene Art tragen, so haben fie

Ģkahdru-, = roainagus etc. 11., 373.



Meegle soli eine Unholde fēnu, so leicht, batf sie mit dem Winde

rvegsliegt, 11., 379. Arī pie Elversa.

buti, Teschenkraut, soll die Meiber unfruchtbar machen, 1., 514.

Parunas.

Akmins dauds rittinahts lehti ne apfuhnojahs, 1., 12 v. 395.

Ar labbu rohku sist, ar kreisu paturreht — Liebesschlage geben, 1.,

375. Ar roeenu rohku sist, ar ohtru paturreht, 1., 463.

Ar ©alfa Pastalahm protam fteeptees leet, 11., 263), 1., 102.

Barro nu sunni, fab§ milks jam kuhtt, 1., 587 v. 11., 333.

Blehdiba blehdibu dsenn, 1., 162 v. 455, — 11., 59.

Darbs darbu galla, 1., 539.

Darbs mahza strahdataju, 11., 73 v. 1., 74

Dohts dohdamam atdohdahs, 11., 32 v. 82

Dsihms minis miršu (uf darbu, 11., 90) krist, 1., 216 v. 600.

Ehrms paleek ehrms, kaut gan irr felta drehbes ness, 1., 15.

Eelaid to mellu basniza, miņfch kahvihs us kanzeli, I-, 514.

Ir sroehrs (krauklis, 11., 156) ness ehdamaju behrneem, 1., 246 v.

11., 109.

Ja tu mahzees lasfiht, tad ne kaunees prafsiht, 11., 240.

Jo baggats jo nabbags, jo pliks jo traks, 1., 336.

Jo dauds suņņi, jo maf sehta sargi, 1., 328.

Jo lahzi lahd, jo latvis tuhkst, 1., 82.

Jo nabbags jo trakkaks, jo baggats jo nabbags, 1., 76

Kahda nauda, tahda prezze, 1., 399.

Kahda puttra, tahds meeturs, 1., 293.

Kam ahboli, tam meeslotaji, 1., 74 v. 11., 4.

Kaps roisseem nihkoņa beddre (roeeta, 1., 414), 1., 292 v. 11., 208.

Kas dohd nabbagu behrnam kleņģeres? 1., 347.

Kas gohdu aiskarr, ņems ar to zittu, 1., 35.

Kas gohdu greesch ir zittu aiskarr, 11., 127.

Kas kaunu ne proht, tas baddu ne mirst, 1., 455.

Kas taunu zeefch. tas labbu rebf, 1., 528.

Kas milkam mescha zeltu rahda? 1., 587 v. 11., 193

Kas zauru maisu pildihs? 1., 449.

Ko mutte grebto, muggura isness 1., 13 v. 445, — 11., 198.

Krahfa no lappahm jam aisgahjusi, 1., 62 v. 11., 155.

Kuļļams dsennams — fo fagt der Liesi. Baur von sich, 1., 185.

Kur spehks, tur marre, 11., 377. R. Kam spēks, tam tiesa; kam

nagi, tam maize.

Kur rvadsi dsenn, tur madscham jaeet, 11., 369.
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Kurra zuhka ne rotjf par deenu, ta rohk par nakti. 1., 589.

Kurfch Puhtejs top rotffus irr sapuhtis? 11., 267

Labbak sihle rohka, ne ka mednis kohka, 1., 79.

Labdabbite tabaziņa! 1., 77.

Labs muddinatajs (pamuddinatajs, 11., 227) trr puss darba darri-

tajs, 1., 59 v. 11., 198.

Lahzi ausās bihtees — eiseruchtig senn, 1., 194.

Lai Deeros dohd šahtu un gausu! 11., 121 v. 261. R. Dievs

duod sātu, gausu !

Lai schķippele (schķippelis. II
,

281) maksa! 11., 281.

Laiskumu lahpiht, 1., 228. R. laiskumu lāpīt.
Leeku atslehgu doht — einen Avril schicken, 1., 74.

Leels gohds, masa slama, 1., 192 v. 11., 307.

Leels un garsch, slinks un kahrs, 11., 309.

Ļauna assaka duhmus kmehpina, 11., 30.

Melleem irr ihsas kahjas, drihsi marr panākt, 11., 192 v. 1., 379.

Mass zinnis leelu seena mesumu gahsch, 1., 327.

Masu laimu stuhmejs, 1., 229.

Mutte ka puttru rads, 1., 293.

Nabbags lehti ne seļļ, 1., 205.

Ne ildeen mahte karraschas zepj, 1., 25.

Ne laid maisi garr durmim, 1., 516.

Ne sirmu, tur galmu peedurstiht, 11., 118.

Nebs pee muttes, neds pee rotātas, 1., 102 v. 370, (ne... ne...

1., 397 v. 593).

Niknas sahles misfur eelasfahs, 11., 170.

No maitas smird, no gohda zilmeka ne dsird, 1., 10.

Padsenn zuhku, reds pee siles — er sucht die Brille und Hat (te

auf der Nase, 11., 22i.

Pats gans, pats milks, 1., 320 v. 601, — 11., 119.

Pats mett, pats ausch, 1., 72.

Pirmīt augsti zehlis un pehz mifķim pehlis, 1., 321.

Plahnu galdu urbējs, 1,, 229. R. Plānuo galdiņu urbējs.

Puhte tee rvehji, kuse tee sneegi, 11., 161.

Putniņ agri peezehlees agri noflauz degguntiņu; bet kursch roehlu

peezehlees, tas ohgstonu knibinahs, 11., 218.

Raugi, ka tu ne tohpi bangas, 1., 155

Runnaht, ka mahrdi mutte kaļļahs, 1., 386.
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Rātnas pafd)as mahrdus apehst, 1., 531 v. 580. R. Sava paša
vārdus apēst.

Ģeemahm gani marti, ihss padoms, 11., 289.

Ģehru ehdam, fehru nesfam; sehru dserram, sehra esfam, 11., 290.

Siltu no dmehseles ņemt, 1., 216.

Skandētajam ruhp, kad zitteem labbi klahjahs, 1., 21.

@laifs un garsch, teems un kahrs, 11., 345

Slapjumu nerebfebs, sausumu ne baudihs, 11., 306.

@uns suni noblusfo. 1., 18 v. 11,, 210.

©agtam sagļa alga, kakla seeta roalga, 11., 258.

Tam ruhp, kad zittam labbi klahjahs, I, 404.

Tam saķķa ahdas pastalas, 1., 232.

Tas apehd samus paschus mahrdus, 1., 103.

Tas irr par juhru bijis, 11., 136.

Tas xxx samas bittes jāto noguldijis, 11., 58.

Tas lezzams, tas deijams, 1., 440.

Tas ne proht ne krustu (krusta, 1., 376) mest ar ķeiru, 11., 148.

Te paleek baggata selta kalns (valeek selta kalns, 1., 14i), te nab=

baga tarbe, li., 293.

Tik bailigs ka putns sara gaita, 1., 553

Tur tu mannu kahju ne meddisi, 1., 255

Madsis miskin pilns luhst, 1., 152.

Meenas deenas saimneeze, 1., 589.

Mehju ar duhri sist, 1., 229 v. 532

Missas stehrbeles miņņam laschu pilnas, 1., 231

Zittam paffaf peldeht — nachahmen, I. 399.

Zittus urda, pats gult, 1,, 69.

Tautas dziesmas.

Lai gan Lange dala dziesmas Dieva dziesmās un blēņu
dziesmas (1., 375), tuomēr latviešu tautas dziesmas viņš vis-

vairāk sauc par ziņģēm (Liederchen, siņģes, Reimlose Lieder).
Šās „ziņģes" Lange daudzina diezgan bieži, bet piemērus
nuo viņam sastuopam vīna vārdnīcā ļuoti maz. Interesants

mums ir sekuošais spriedums par latviešu dziesmām. „Bey

diesem Talks sind sie aud) mit ihren siņģehm oder Liederchen

sehr lustig, davon mir hie eins anfuhren konten, wir glauben aber

nicht, dafi es aus einem Lettischen Gehirn geslossen, maassen ihre

naturliche Gesange, zmar mannichmal Lettischen Witz, aber roeoer

studirten Reim noch Fusse haben, unterdessen meti die @pract)e
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zum Reimen sehr geschikt; so mag es als ein BemeiH der Moglich-
keit rem Lettisch zu reimen hie stehen.

Gribb tee Kungi turreht Talku;

Buhs teem fneegt mums Stilus malku,

Doht ikmeenam samu 3)atfu

Puttras, Maises, Ahschu ©aiļu.

Masche, Mahdsche, Lafche, Trihna

Dserr tur arri Brandamihna.
Ta ka mehs pee Darba ķerrām,

Ta tai ehdam, ta lai dserram,
Lai mehs preezigi tad leggam,

Tas gan klahjahs Jaunam, Mezzam.

Lai tam peeaug pilni Lauki,

Kas muhs meelojis tik, jauki. 1., 511.

Nuo tā nu redzam, ka Langes laikuos vācu ziņģes jau

bija ieviesušās pie latviešiem. Leidzuot vel trīs piemēri nuo

īstām tautas dziesmām:

Gann es maltu mallama (maļamuo),

Wehl peeberru berrama (beramuo), 1., 382.

To malliti samaltam,
Kur mehs gittu dabbujam, 1., 382.

Sihle speedse, schubb(it)e milka (un)

Ļagfbigalla trizinaja, 1., 355 v. 1., 520.



Latviešu kāzas.

Pēc tautas mutes aprakstījis Pētersona Kārlis, ģimn. skuoluotājs.

Satura radītājs.

levadāmie vardi.

Kur, nuo kā un kad tautas garamantas uzrakstītas

Izduotenes.

A. Vedības.

I. Uzrunas, precības, pārprecēšana.

I. Uzrunas. 2. Precības, stirnas meklēšana, precamā drāna.

3. Precību dziesmas. 4. Pārprecēšana. 5. Precību dziesmas.

6. Saderības, mielasts, apdāvināšana. 7. Oātali, ziedu-nauda.

pie mācītāja. 8. Precību dziesmas. 9. Uzsaukšana

un spilventiņu dāvināšana. 10. Precības un pārprecēšana Bārtā.

11. Precību dziesmas. 12—13. Precības un precību dziesmas

Rucavā. 14. Precības Staldzenē. 15. Precības ar ruožu dārzu.

11. Kazās aicināt, saderināšana, ceļā uz baznīcu un baznīcā,

istabas puškuojums.

1. Brūte lūdz panākstuos, brūtgāns — vedībās. 2. Kāzās aicina

nuomirušuos vecākus. 3. Oižvedis ar drānu un līgstamuo sagti,
saderināšana un līgstamie cimdi, zintes. 4. Vedēji meklē brūti,

brūtes un brūtgāna veltes. 5. Krusta-māte. vedēju-tēvs un

panāksnieku-tēvs, salīgšana; apģērbs Nīcē. 6. Kāzu-tēvi. apģērbs

Rucavā. 7. Panākstu-tēvs. panākstu-māte, vedēju-māte ar diž-

kriyģeli, brēcamais stūris, saderināšana, pāru izmeklēšana. 8.

Vedējenes neiet pie krāsnes, brūtes meklēšana. 9. Jāšana uz

baznīcu, zintes, brūtes ievešana baznīcā. 10. Zintes. Brūte ar

brūtgānu un līdzgājēja vīrs ar līdzgājēja sievu jāj uz baznīcu.

12—
14. Kādā kārtībā jāj (brauc) uz baznīcu un ieiet baznīcā.

15. Istabas puškuojums.

111. Nuo baznīcas sētā, klētī, istabā.

1. Vedēji un panāksnieki brauc mājās, ziedi ceļā. 2. Eglītes

eglītes nesējs, 3. Kāzās lūdzēji ar eglīti, braucēju rindas kār-

tība. 4. Vedēji un panāksnieki, braukdami mājās. 5— 7. Ceļa

dziesmas. 8. Brūtgāns pārsteidzas viens pats mājās, vedējus sa-

gaida ar apdziedamām dziesmām. 9. Brūtes izkāpināsana nuo

ratiem, vedēju apdziedāšana. 10. Vedēji atjāj vēlāku un tiek

apdziedāti. 11. Brūte klētī, naudas mešana, dižvedis ved brūti

uz istabu. 12. Dižvedis cērt durvīs krustus, brūte brūtes-kaktā.
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13. Oižvedis uzmeklē un ieved istabā brūtgānu, kāzenieki pie

galds. 14. Vedēji dzied ceļa dziesmas. 15. Panāksnieces sa-

gaida vedējus ar apdziedamām dziesmām. 16. Vedēju un pa-

nāksnieku sasveicināšanās sētā un istaba. 17. Apkāršana ar

dvieļiem, brūte duod ziedu, vīra-māte izkāpina jauņuvi. puolis(
appuškuotā kueka kanna. 18. Brūte apziedina zirgu, līdzgājējs
vīrs ieved jaunuo pāri istabā, satekas paļā brūti, krusts durvīs.

19. Jaunais pāris nuomazgā acis, vecākais cērt krustus

brūte ar brūtgānu galda galā. 20. Vedēju kāzu-tēvs atnes lab-

dienas un uzmeklē līgavu klētī, pātari. 21. Panāksni un vedēji

braucuot dzied, vedēju viesu-tēvs savāk ceļā naudu. 22. Mārtes

radenieces apdzied istabā vedējus. 23. Vedēji iet meklēt marti.

IV. Vedējus apdzied pie mielasta galda.
1. Vedēji pie mielasta, sieva palēcina bērniņu. 2. Apdzied

brūtgānu, dižvedi un dižvedējeni. 3. Apdzied pūrvedi

un pūrvedējeni. 4. Apdzied vedēju puišus. 5. Apdzied visus

kuopa. 6. Puolis, šķivis un karuote, bērniņa palecinašana. 7—lo.

Vedēju apdziedāšana.

V. Vedēji sarga tautu galdu.
I—4. Vedēji pie tautu galda. 5—6. Panāksnieki ieņem guoda

galdu. 7. Vedēju dziesmas pie galda. 8. Panāksnieces plāna
dzied tautu dziesmas.

VI. Naudas mešana un dvieļu kāršana.

1. Vedēji samet pūra-nāudu. 2. Vedējus apkar krusta-dvieļiem.
3. Panāksniekus apkar krusta-dvieļiem. 4. Krusta-dvieļi un

naudas mešana. 5. Naudas mešana un uzdziras. 6. Krustdvieļi,

naudas samešana, uzdzeršana. 7. Uzdzeršana. 8. Naudas me-

šana muzikantiem, pavārenei un alusvīram.

VII. Pura vešana un purs.
1. Apdzied pūrvedi, zirgus un ratus. 2. Vedēji ceļ pūru un

samet naudu, pūra dziesmas. 3. Pūra dziesmas. 4. Brūtgāns
ar pura-lades atslēgu, dažādas zinas. 5. Znuotam jānes gultas
drānas. 6. Pura-ladi nuoved jaunika mājās. 7. Jaunikis pērk
pūru, vedēji zuog lietas. 8. Vedeju-tevs pērk pūru. 9. Vedēji

ved pūru, kuram brauc līdz dažas panāksnieku meitas. 10. Pūra

panāksnieces brauc līdz pūram, braucējiem: priekša sklandas.

11—14. Pūra vešana Rucavā. 15. Pūra gabali. 16. Kādas

meitas purs 1858. g. 17. Pārtikuša saimnieka meitas purs Rucava

un Nīcē.

VIII. Līgavas izvadīšana nuo vecāku mājam.
1. Dižvedējene iesāk dziedāt vēdamās dziesmas. 2. Plānenieces

dzied vedamās dziesmas. 3. Puolis. līgavas atvadīšanās. 4.

Pēdīgās labdienas, panāksnieces apdzied vedējus. 5. Līgava

kāpj tautu kumeļā. 6. Brūtes zirgam divi iemaukti. 7. Panāk-

snieces izvada brūti ar dziesmām. 8. Panāksnieki ar līgavu laiž

pakaļ vedējiem, vadāmas dziesmas. 9—ll. Martes izvadišana

Rucavā. 12. Šķēršļi ceļā panāksniekiem.
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IX. Vedēji nuoved līgavu vira mājas.

I. Līgavu apsveic ar apdziedamām dziesmām. 2. Vārti cieti,

līgavas ziedi. apdziedāšana. 3—l. Līgavu apdzied sētā un istabā

ejuot. 5. Vedēji dzied, kā viņiem vedībās klājies. 6. Dižvedē-

jenes dziesmas. 7. Zieds ugunskurā, jaunais paris galda gala,

līgavas apdziedāšana. B—lo. Jaunava sētiēnā, klētī un istabā.

11. Pūra panāksnieki pie guoda galda. 12. Panāksnieces ar jau-

niķa mati iet vietu taisīt. 13. Mārti sagaida ar dziesmām, istabā

viņa apsēžās pie panāksniecēm.

B. Panāksti.

X. Panāksnieki nuonāk svaiņa mājās, kur viņus apdzied pie

mielasta gaida.
1. Panāksnieki traucas vedējiem pakaļ. 2. Vedēji sagaida pa-

nāksniekus ar apdziedamam dziesmām; panāksnieki dzied pretim. 3-

Panāksnieki pie mielasta. 4. Plānenieces apdzied panāksnieku

vīriešus. 5. Plānenieces apdzied panāksnieku sievietes. 6. Plāne-

nieces apdzied panāksniekus kuopā. 7. Panāksnieki tikai uotr-

dienas rītā traucas vedējiem pakaļ. 8. Izpuskuots gailis un

suķitis. 9. Panāksnieku apdziedāšana.

XI. Vaiņaga nuoņemšana.
1. Vaiņags un galvas-auts, vaiņaga dziesmas. 2. Apdzied vai-

ņaga nuoņēmēju. vaiņagu uzliek vira-māsai, vaiņāgs zuobenā. 3.

Vedēji uzmeklē brūti, brūte grūž mici zemē. 4. Vaiņagu nuoņem

pēc villaines nuosegšanas. 5. Mičuošana. 6. Xāzu-tevs nuoņem

vaiņagu, vīra-māte nuoņem vaiņagu, vaiņags zuobenā. 7.

Brūtgāns uzmeklē panāksnieču pulkā līgavu, vīra-mātes apderi-
nāSana. 8. Panāksnieku-tēvs ved līgavu uz istabu, krusts durvīs-

9. Mārtei nuoņem kaspinus un iepin iepinus. 10. Mārtei uzsien

nāmatu. 11. Mārtei nuoraisa kaspinus un apsien kusku. 12.

Apmārtuošana. 13. Mārtuošana istabā. 14. Jauniķa tēvs apsuk
mārti plānā, iepinu iepīšana klētī. 15. Brūtei klēpī bērniņš,
jaunuo pāri ieguldina gultā, brūte pāraun kājas. 16. Vakara-

māsa nuoņem vainagu un aptin linkaini, gredzenu dalīšana, diž-

kriņģelis. 17. Līdzgājēja vīrs aizved brūti un brūtgānu uz klēti,

jaunais pāris gultā, vira-māte uzliek jauņuvei autu. 13. Vaiņags
vadzī, gredzeni, gulīsu maize. 19. Līdzgājēja vīrs aizved jaunuo

pāri uz istabu, puolis, vedēju paļas.

XII. Guldināšana un muodināšana.

1. Jaunuo pāri vada uz klēti gulēt. 2. Jauniešus iet muodināt.

3. Vecākais dancina plānā brūti, dvieļu turētāji, guldīšu maize,

4. Gultas taisīšana, saliek abus kuopā, muodināšana. 5. Puisi

ved brūtgānu uz klēti, meitas — brūti. 6. Vieta nav labi patai-

sita, jaunuos ved guldināt. 7. Gultas uztaisīšana un sadzeršana,

mārtes veltes, mārtes un jaunika apdziedāšana. 8. Brūtgāna-
brāļi rauga nuozagt brūti, brūtes-brāļi — brūtgānu. 9. Vedēji

liek naudu uz sliegsni.
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XIII. Vaiņaga dancinašana.

1. let uz klēti vaiņagam pakaļ, vaiņagu nes drānā uzmauktu. 2.

Vaiņagu dzieduot nēsā apkārt pa plānu. 3. Vainagu nuomauc.

un uzliek vīra-masai. 4. Vaiņaga dziesmas, vaiņaga kukulis.

XIV. Malu mētāšana.

1. Līgava iet malas metat. 2. Līgava apzieduo visas malas, pa-

vadīta ar dziesmām. 3—5. Malu mētāšana Nīcē. Rucavā un citur.

XV. Pura dalīšana.

1. let pūram pakaļ. 2. Pūru nes uz istabu. 3. Vīra-mātes

galdauts, jauņavas galdauts, pūra dziesmas. 4. Apdāvina vīra-

māti un vīra-tēvu. 5. Vīra-mātes apdziedāšana. 6. Apdāvina
vīra-māsu. vīra-brali un dziedātajās. 7. Vadzim uzkar ziedu. 8-

Līgava apdāvina tēvu, mati. 9. Zieds pirtī, atlikumu aiznes uz

klēti. 10—11. Dāvanu izdalīšana Saldeniekuos. 12. Līgava katram

uzliek dāvanu uz pleca. 13. Brūte mūk ar dāvanām. 14. Abas

krusta-mātes apdāvina krusta-meitu. 15. Brūtes izdancinasana

pēc pūra nuodalīsanas. 16. Pūra dalāmas dziesmas. 17. Pūra

dalīšana Bārtā. 1820. Pūra dalīšana Rucavā. 21. Pūra dalī-

sāna Ventspilē. 22. Pūra dalīšana Staldzenē.

XVI. Panāksnieki sarga tautu galdu.

I—2. Galda kavašana. 3. Panāksnieki ieņem tautu galdu. 4.

Ērkulis, kazu eglīte. 5. Panāksnieku dziesmas. 6. Panāksnieki

dzied par vainadziņu. 7. panāksnieki apdzied dela-mati. 8.

Panāksnieki dzied par dēklu.

XVII. Dancuošana, dziedāšana, kazu truoksnis

1. Danči. 2. Dūdas, pijuole, base. sietiņš, danču dziesmas. 3.

Krustdancis. 4. Krustdanča beigas ar veselību uzdzeršanu. 5.

Ramuolinu dancis. 6. Cimdu dancis. 7. Spilvenu dancis. 8.

Dziedāšana. 9. Dziedāšana pie tautu galda un plānā. 10. Ap-

dziedāšana. 11. Apdzied vagari, skruodeli. kurpnieku. 12. Meža-

sarga apdziedāšana. 13. Apdzied muoderi un Vācieti, 14.

Apdzied ārpagastniekus. 15—17. Juoku dziesmas. 18. Meitas

apdzied puišus. 19. Puiši apdzied meitas. 20. Dziesmu karš

21. Saligst mierus. 22. Abas puses lielas. 23. Bukarags. taure

trumelis.

XVIII. Laika kavēklis

1. Luopu kupci, tirgus, akcijuons, tiesa, medības, sudmalas,

žīdenu kgzaks. 2. Mazais vīrišķis, žīdu laulības,ratuos teva-tevs. 3.

Piemuļķuošana. 4. Leles-kajas krustības, mirucnis. 5. Žīdu

zveja, zaldatuos ņemt. 6. Mērnieks un saimnieks. 7. Sieva nes

vīru, mazaīs vīriņš. 8. Žīds pie Latviešu meitām. 9. Laulības

dzive. 10. Kara gājiens.
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XIX. Panāksnieki puvsas atpakaļ uz līgavas mājam.
I—2. Beidzamais ēdiens un apdziedāšana. 3—4. Panāksnieku

piekuodinājums vedējiem. 5. Ceļa-ķāja. 6. Atvadīšanās. 7. let

ārā. 8. Zirgu dīdīšana. 9. Zirgu appuškuošana. 10. Panāks-

nieki aizjāj. 11. Puiši ar meitām uz klēti, saimnieku pacelšana
krēslā. 12. Panāksnieku izvadīšana Rucavā. 13. Pēdējais alus

14. Panāksnieku apcietināšana. 15. Brūtes pamukšana. 16. Lī-

gavas zagšana.

XX. Panāksnieki dzer kazu beigas līgavas mājas; alvaisas.

1. Panāksnieki jāj kā balti kara-vīri* uz līgavas vecāku mājām.
2—3. Panāksnieki izstāsta dziesmās savus piedzivuojumus. 4.

Mātes bēdas dziesmās. 5. Panāksnieku piedzīvuojumi Rucavā.

6. Panāksnieki nuomin līgavas pēdas. 7. Panāksnieku dziesmas.

8. Viesesana. 9. Atvāršas.

levadāmie vardi

lestājies 1892. g. Kuldīgas apriņķa Raņķu pagasta Save-

nieku muižā par namaskuoluotāju un iepazinies ar dažām

turienes dziesmu teicējām, drīz vien pārliecinājuos, ka čaklam

strādniekam būtu iespējams tanī apgabalā savākt bagātīgu

krājumu visādu tautas gara mantu. Nebiju savās cerībās vīlies:

četru gadu laikā (1892 —1896) man izdevās uzrakstīt nevien

ievēruojamu daudzumu tautas dzeesmu un meldiņu, bet ari

vērtīgas zinas par tautas guodiem, laikmetiem un citām lietām

un būšanām. Ar darbu mēdz būt kā ar valuedām, kas ieda-

mas aug augamuo: juo strādā, juc vairāk viņa saruodas. Un

radās nevien darbs, bet ari [patikšana un mīlestība strādāt un

vajadzīgā darba saprašana. Man uz leks-Krieviju aizej uot, sa-

krātās ziņas bija savirknējušās kāzu un krustību aprakstuos, ku-

rus biju nuoduomājis laist klajā. Par nuožēluošanu viņi tuo-

mēr bija pārāk trūkumaiņi un ruobaiņi, lai varētu izpelnīties
cik necik pilnīga darba nuesaukumu. Šuos trūkumus sajuz-

dams, sajutu ari vajadzību un gribu viņus nuovērst. Uzturē-

damies vasaras mēnešuos dzimtene, apmetnes uz īsāku vaj

garāku laiku Ventspilē, Saldū, Kuldīgā, Nīcē un citur, papil-
dinādams ruobus jaunām ziņām nuo teicējām, kuras man vi-

sur palaimējās atrast. Pēdējās ziņas uzzīmētas 1906. g. Daļu

nuo maniem uzrakstījumiem izdevuse Jelg. Tatv. biedr. Rakst-

niecības Nuodaļa 1901. g. grāmatā „Latviešu māte ar bērnu".

Tagad pasniedzu ziņas par kāzām, kuras dažus gadus desmi-

tus atpakaļ latvieši svinēja vairāk dienu nuo vietas ar daža-

dām izdarībām, dziesmām, dzeršanu un trueksni, vispirms

brūtes, tad brūtgāna mājās, un kuras Vakar-Kurzeme dažās
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vietās dēvē var izduotenēm. Biju priecīgi pārsteigts, ka

salīdzinādams sava apraksta nuodaļas ar Baruona kāzu dzie-

smu iedalījumu atradu abuos darbuos saskaņu, izņemuot vai-

ņagā daneināsanu (sk. XIII.), kuras Dainas trūkst. Baruons,

savas nuo visām Latvijas malām sasūtītās dziesmas kārtuodams,
un es, savas pēc teicēju mutes tikai kādā mazā Latvijas daļā

uzrakstītas ziņas savirknēdams, mēs abi atradusi kāzām vie-

nādu iedalījumu. Vai tas nebūs apstiprinājums, ka kāzu gā-

jums visā latviešu zemē bijis vienāds, un pierādījums, ka

mūsu kāzu apraksta ēka dibināta uz pareiziem pamatiem?
Abu darbu salīdzinātājs viņuos atradīs pie visas lielās vienā-

dības ari nevienādības, tiklab lielumā, kā sīkumues, tādu pat

līdzību un starpību, kāda dažkārt atronama pie brāļiem vai

masām.

Ka jau pieminēts, visus savus materiālus esmu uzrakstī-

jis pēc tautas mutes. Uzmanīgi jāklausās, lai pareizi tuo uz-

rakstītu, kuo teicēja saka. Nevērīgi rīkuojuoties uzrakstās ne

reti muļķībai
Kazakam nav teva,

Kazakam nav mātes

Dzirduot pirmuo reižu šo pantiņu Kuldīgas apgabalā,
viņu uzrakstīju tāpat, kā kāds cits krājējs tuo jau senāk Vent-

mālē bija uzrakstījis:

Kaza, kam nav teva,

Kaza, kam nav mātes

Tā varēju uzrakstīt, vēl nezinādams, ka turenieši saka

kazaks (nevis kazaks, kā Kurzemes vidienē runā). Citā reiza

uzzīmēju:
Strauja strauja ta upīte,

Kamuoliņis dubena.

Lija jāraksta uotrā rindā: kam uoliņas dubenā. Dažreiz

ari teicēja vainīga, kas dziesmas, labi nezinādama, sagrue-za.

Dzirdēju reiz tādu rindiņu:

Dej, eglīte, leceklīte,

kura bija sakāma: dej, eglīte, lec eglīte. Jelgavas Latv. Biedr.

Rakstniecības Nuodaļas I. burtnicā atceruos lasijis:

Balta bura kalniņa,

kur bija jastav: baltabuola kalniņa. Kas teju vainīgs, vai uz-

rakstītājs, vai teicējs?
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Rakstu krājums. 5

Kas nuopietni ar tautas garamantu krāšanu nuodarbuo-

jies, zinās, kādi šķēršļi uzrakstītājam dažkārt stājas ceļā: tei-

cēju trūkums, slikta atmiņa, liels vecums, neskaidra izruna,

izluoksne, nevaļa, nepacietība un neuzticēšanās. Es gan visai

daudz šinī siņā nevaru želuoties. Dažreiz gan esmu ticis at-

raidīts, bet tuomēr vairāk laipni saņemts un ar vajadzīgām

ziņām pavadīts. Esmu visur atradis vājāku teicēju starpā ari

labas teicējas, kuras savu dziesmu un ziņu vāceli man lab

prāt atvērušas, lai ņemu, cik gribēdams. Kāds tev prieks,
kad 30—40 verstes, karstā saule un putekļuos nuobraucis va-

karā nuonāci pie meklētās dziedātājas, kura tev neaizliedzas

visu nakti stāstīt un teikt dziesmas! Raņķuos atradu divas

teicējas, nuo kurām katra pie pirmās iepazīšanās man vienā

paņēmienā izteica pusceturta simta dziesmu. Ar laiku izrādi-

jās, ka katras dziesmu vācelē glabājās vairāk tūkstuošu dzie-

smu. Bet viena zināja dziesmas un tikai dziesmas, kamēr uot-

rai bez dziesmām bija paduomā vēl viss, kuo vien savā mūžā

bija redzejuse, dzirdeju.se un piedzīvuojuse. Pirmā bija atmiņā

ietveruse tikai dziesmu pasauli. Būdama jaunībā ieveruojama

dziedātāja guoduos, viņa bez dziesmām visu citu būtu varejuse
ielāguot. Bet gandrīz ne rindiņas prozas nuo viņas neesmu

varējis uzzīmēt lai gan daudzreiz viņu tiku apmeklējis. Dzie-

smas turpretim viņai plūda kā nuo skaļa avuotiņa. Uotra bija

tikpat ieveruojama dziesmu teicēja, kā visādu ziņu stāstītāja.

Kaszin vai es bez viņas būtu varējis lasītājam pasniegt suo

kāzu aprakstu ! Man vairs nav iespējams saī teicējai — Dievs

lai mieluo viņas dvēseli — vēlreiz pateikties par viņas laip-

nuo pakalpuojumu. Viņas meita, kura man dziedājuse daudz

jauku dziesmu, viņai varbūt nuonesīs manu sveicinājumu pie
kapa. Raņķuos rau pastāv pie dažiem dievbijīgiem cilvēkiem

ieradums, zināmā reizē nuostaigāt uz kapiem, un piegrabinuot

pie krusta, vecākiem izstāstīt savu dzīvi. 1895. S- apmeklēju

Ventspilē kādu man ieteiktu dziedātāju. Vispirms viņa man

izteica daudz kāzu dziesmu, kuras, kā man pazīstamas, tuo-

reiz neuzrakstīju. Apklaušinājuos, vai viņa nezinātu kuo pa-

stāstīt par putnu dzīšanu. Tuo nezinuot, bet ja man gribetuos

kuo zināt par miežvilkiem, tad viņa, kā agrākā miežvilku

māte, man tuo gan varuot izstāstīt. Tā itin neceruot tiku pie

jauniem un interesanteem materiāleem. Dažus gadus vēlāk

atkal apciemuoju to pašu teicēju, bet viņa, pārgājuse bapti-

stuos, vairs ne zināt negribēja nuo kaut kādām laicīgām dzie-
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smām. 1903. g. vasarā atkal nuobraucu pie viņas. Šuoreiz

man pasmaidīja laime : teicēja, lai gan savārguse, man izstā-

stīja pilnīgu kāzu gājumu ar piederīgām dziesmām. Divus ga-

dus vēlāk suo branguo teicēju atradu jau gandrīz aklu un

tik nevarīgu, ka nenieka man nespēja pateikt.
Mans mērķis bija, savākt pēc iespējas pilnīgas ziņas par

Latviešu kāzām. Šuo uzdevumu izpilduot, man nebija iespē-

jams uzzīmēt dziesmu un runas valuodu pareisi visuos sīku-

muos un smalkumuos, kā tuo grib izluoksņu pētnieks. Bet

cik, ātrumā tekstus uzrakstīdams, varēju izluoksni

tik es viņu dziesmās gan ievēruoju ; pat prozā atradīs vienu

uotru dialekta formu. Rucavā un Nīcē nācās diezgan viegli

izluoksni ievēruot, bet Staldzenē juo grūti. Tas man bija sa-

kāms, ja kāds manās dziesmās meklētu izlue-ksņu paraugus.

Rakstības ziņā vel jāmin kādi vārdi.

1) Virs stieptā diftonga dažreiz lietuota līkumaina strī-

piņa: vaīruojies, aicināt, piedāvās. Ta pate strīpiņa virs kon-

sonanta nuozīmē viņa stieptus izrunu: plandījās, strumpat,

mefģele. Virs vokāla guluošai strīpiņai garuma nuozīme : sār-

kans, meitīn, māti. Datīva formas uz a un i, kuras blakus

sastuopamas formām uz ai un ci, izrunā dažreiz gari, dažreiz

īsi. Garais vokāls te apzīmēts ar strīpiņu, īsais palicis neapzī-
mēts.

2) Lokatīvā lietuota guluosa švīka, izņemuot blakus

formas uz ai, ci; te jumis izrunājams vienā laidā (ne vis kal-

nā-i, bet kalnaī) un palika neapzīmēts. Raņķuos sastuopamas

lokatīvā šādas galuotnes, piem. vārdā kalniņš: kalniņāje, kal-

niņai, kalniņā, kalniņei, kalniņe*). Pirmā (kalniņāje, Rucavā

un Nīcā kalniņāja) ruonama tikai dziesmās, nevien dzieduot,
bet nereti ari teicuot; visas citas ari sarunā. Viena teicēja lie-

tuo pat vairāk formu juceniski. Redejuo formu (kalniņe) ar

īsuo vokālu duomāju dzirdējis nuo teicējām, kas ienākušas

nuo tālākiem vakariem. Rakstīju gan kalniņe, gan kalniņe.
3) Dātīvu tev Raņķuos izrūnā tau, pie kam a nuoskan

duobji uz vācu o pusi. Vārdu tādā reizē rakstiju tav. Tas

pats sakāms par dātivu sav (=sev).

4) Kur, bij, vai, kad, vairs, ar vietā teicējas allažiņ saka

ku, bi, va, ka, vais, a. Es pa lielākai daļai lietuvju še pilnā-
kās formas. Rindiņa „lai es gāju vai negāju" dažu teicēju

*) e=platais c.
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mutē tā dzirdama: lai es gā vai nega. Tādas reizēs rak-

stits kā dzirdēts, vai atkal tā: lai es ga(iu), vai negā(ju).
Burts vai zilbe iekavās nuozīmē, ka teicēja tuo izlaiduse jeb

sorijuse. Veselam vārdam vai rindiņai iekavās piemīt vari-

anta vai izskaidruojuma nuozīme. Vispārīgi sakuot, vārdus

dziesmas esmu tā rakstījis, kā viņus dzirdējis izrunājam, ka:

eemautini, lidz, vārpa, sergdeenite. Kaut kuo pārgruozīt, vār-

dus vai ari tik formas, esmu sargājies kā nuo grēka.

5) Apzīmēdams burta stieptuo izrunu, es viņu dažreiz

dubultuoju, rakstuot melis, Anna. Tēvs un Dievs rakstīju pa-

rasta kārtā ar v, lai gan šo burtu nekur nedzirdēju. Rakstīju

ņemt un jemt (pareizāki jemt), kā kuru reižu dziideju vārdu

izrunājam. Vakar-Kurzemē dzird vai vienīgi jemt.

6) Grūstais vokāls (diftongs) dažreiz apzīmēts ar jumtiņu:

marša, grldīsu, svainis. Pusgarus vokālus, kādus šķitu daudz-

reiz dzirdējis jurmalniekuos, retumis apzīmēju: dārks, gurni-

ņus; nenuoprazdams viņu īstuo dabu (ieveruodams viņu mai-

nīguv dabu), rakstīju viņus vai īsus, vaj garus, uz kuru pusi

viņu izruna vairāk svērās manās ausīs.

7) Punkts virs c apzīmē vokāla šaurumu piem.: iemēr-

cu. Mazāks c aiz a un 0 (paslika, grogzidams) tā izrunājams,
ka abi blakus vokāli skaidri dzirdami, bet tikai saplūdusi
viena jumī (kā mūsu ierastie uo un ie). Tādus vokāla pārska-

ņuojumus dzird jūrmalā (Užava, Ventspilē, Staldzenē). Burtam

v dažreiz skan pakaļ i, kurš ari apzīmēts (guidr' va«rd').

8) A vieta Vakar-Kurzeme daudzkārt dzirdams 0 (jou,

snoust). Kur suo dzirdēju, tur tā arī rakstīju. Jumtiņš uz kon-

sonanta apzīmē šī burta grustuo izrunu: duēs (—tumšs), bet

dulls (—traks).
Materiāli sakrati 14 gadu laikā (1892—1906). Pēc tam

pagājusi vēl 5 gadi, kamēr man pavaļas brīžuos bija iespē-

jams viņus galīgi sakārtuot. Šis garais laiks mani savu tiesu

kavējis, konsekventi lietuot visas nule pieminētās zīme-,.

Konsekventam būt man nebija ari vairs iespējams darbu ga-

līgi pārrakstuot, juo kas pie pirmā uzraksta nuokavēts, pašās
beigās nebija vairs ienākams, ja negribēju pielaist patvaļību,
kvantitāti apzīmējuot. Tā tad bija jāturas pie pirmreizējā uz-

rakstījuma. Tuomēr ceru, ka ari tagadējā viežū mans darbs

būs cik necik nuoderīgs.

Lasītājs, duomaju, nepukuosies, atrazdams tuo pašu dzies-

miņu vairāk reizes uzzīmētu. Esmu gan raudzījis izsargāties
5*
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nuo atkartuosanas, bet visur man tas tuomer nebūs izdevies.

Nav jau ari kazas katrai dziesmai ieradīta cieta vieta. Precību

dziesmas dzied ari panāksti vai vedēji kāzās. Tām pašam ap-

dziedamam dziesmām, ar kuram vedēji apdzied panākstus, šie

vēlāk atkal apdzied vedējus. Sevišķi pēdējuos gadu desmituos,

ceremonijām pamazēm nozuduot, dziesmas, sakaru zaudējušas,
tika dziedātas, ka un kur pagadījās. Vēl lielāka anarchija
valda tagadējā dziedāšana.

Manas teicējas, vecumā nuo 50 —80 gadu, man stāstīja
ka teiktās dziesmas un aprakstītas dsrības bijušas pilnā

spēkā viņu jaunības dienas- Nuo tam varam spriest, ka kazas

tādā pilnīgumā, ka viņas šinī grāmata aprakstītas, turētas 19.

gadusimteņa uotrajā pusē, ar katru gadu-desmitu pamazēm

zaudēdamas savu kuplumu. Tuoreiz izduotenēs atskanēja 3—

5 tūkstuoši dziesmu, juo tais laikuos visi mācēja dziedāt un

ari dziedāja. Vēl 19 gadu atpakaļ, kad Raņķu pagasta saku

dziesmas uzrakstīt, vai katra meita prata dažu simtu dzies-

mu. Dzied ari tagad kazas, kā Nīcē, Rucavā, Bārtā, bet viss

dziesmu vairākums zudis, tāpat kā izdarības. . Kuras parašas

līdz mūsu dienām uzglabājušas, kuras zudušas, nevarēs ikreiz

atskārst nuo mana apraksta. Teicējas i m p c r ie k ts tik izteic,

kā viņas laikuos bija un darīja; ar tuo nav sacīts, ka tagad
tā neviens vairs nedara. Un viņas stāsta tagadne pa lielākai

daļai ir praesens historicum. Izņemuot vainaga danci-

našanu(sk.XIII.) un malu mētāšanu (sk. XIV.), kuras gluži zudu-

šas, citas ierašas lielāka vai mazākā mērā vēl piekuopj vienā

uotrā vietā ari mūsu dienās. Pūra dalīšana (sk. XV.) pat visur

kajena: es viņas pēdas sasecis pat taduos apgabaluos, kur

kultūras sluota aizslaucījuse vai katru senlaiku zīmi.

Izsaku beidzuot pateicības visam manam teicējām un tei-

cējiem, kuri suo darbu veicinājusi teikdami, saukdami, dziedā-

dami un stāstīdami, apstaruojuot kā ar saulīti senākus laikus.

Manvīni sagādājusi daudz jauku brīžu un atmiņu, kuras šīs rindi-

ņas uzrakstuot, nuo jauna pamuodušās, pauž pagājušu dienu

kuopdarba svētību.

Kur, nuo ka un kad tautas gara-mantas

uzrakstītas.

Bart. == Bārtas pagasta Pīlēnu mājas nuo saimnieka, pazīstama

dziedātajā guoduos, 1905.
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Bern. = Rerkuvnes pagasta Bernates ciemā (pie pašām Nī-

ces pagasta ruobežām) nuo saimnieka J. Čaures, kurš

agrāk kā jautrs šuvējs visu apkārtni apstaigājis un, at-

minīgu galvu un ievērīgu pratu turēdams, daudz redzē-

jis, dzirdējis un paturējis, 1905.

Blīd. — Blīdene nuo divām teicējam, 1904. un 1905.

Grenč. = Upesmuižas pagasta Grenču muižas Pluņķuos nuo

„vecās sardzenes" (103 g. v.), 3906.

Liv. B. == Līves Berzes pagasta Breķos nuo Sermuļu Līses

(100 g. v.), 1897.
_

Nīc. = Nices pagasta Ēkas nuo vairāk teicējam, 1905.

Nīc. K. == Nīces pagasta Kramēnuos no vecsaimnieces Kra-

mēnu Naigas, 1905.

Nīc. P.
—

Nīces pagasta Paipu ciemā nuo Kadetu Katrīnes,

pajaunas teicējas, kura pa daļai jau turās pie grāmatu

valuodas, 1904.

Nīc. Z = Nices pagasta Luoceniekuos nuo Ģerdas Zvejas,

pazīstamas dziedātājas, 1904.

Pasierkst. = Pasierkstu ciema (pie Ventas, kādu jūdzi nuo

Ventspiles) Seļļuvs nuo vēcsaimnieces PuodniekuKatrīnes

(80 g. v.) un Špada būdā nuo Lvrtes Špadenes(Bog.v.),i9o3.
Raņķ. — Raņķu pagastā (pie Ventas, starp Kuldīgu un

Skrundu) nuo vairāk teicējam, nuo kurām pašas ievē-

ruojamākas.' Blumu Anna Ikaisuos, ļuoti vispusīga

teicēja; viņas meita Gulbju Anna Ikaisuos ; veca Rūsene,
vecsaimniece Rusuos, juo ievēruojama dziesmu zinātajā;

Zvaigžņukalna Kate lnkužās un Olšteinu Lize Riteļuos.

1892—1896.
Ruc.

— Rucavas pagasta nuo vairāk teicējam, 1904.

Ruc. D. 8.-Rucavas pagasta Dunika ciema Brizgas nuo saim-

nieces un kāda mežsarga, 1904.

Ruc. D. V. = Rucavas pagasta Dunika ciema Večuruos nuo

saimnieces Skābarnieku Margrietas, labas dziesmu tei-

cējas, 1904.

Ruc. K. = Rucavas pagasta Katužuos nuo Vilkkaulu Ka

trīnes, 1905.

Ruc. P. K.
— Rucavas Papas ciema Muiteniekuos nuo vec-

saimnieces Annas Kursis, juo ieveruojamas dziesmu zi-

nātājas un labas teicējas, 1905.

Ruc. P. Š. == Rucavas Rapas ciema Betu mājas nuo Katrīnes

Špigulenes, 1905.



70

Laid. = Saldus miestā nuo Rozenšteinu Annas, 1897.
Laid. D. = Laidus pagasta Dīcmaņuos nuo vecsairanieces

Austeru Lavīzes, 1897.

Staldz. = Sarkanrnuižas pagasta Staldzenes ciema (6 verstes

nuo Ventspiles, jūrmala) nuo Nuovadnieku Edas (84

g. v.), Zablovsku Līzes un vecā Dupera (80 g. v.) 1905.
Sūbr. = Gaiķu pagasta Sūbru muižā nuo Annas Lirkvalde-

nes un Lapas (dunkas, 1897.

Tetelm. == Tetelmindes skuolā nuo Jankovsku Līzes 1906.
Už. = Užavas pagasta Tantaļu mājas nuo saimnieces, labas

dziesmu zinātajās un teicējas, 1893.

Ventsp. — Ventspilē nuo Salmiņu Edas, labas dziesmu teicē-

jas, 1903.

P. X. = grāmatas sastādītajā vārds.

Izduotenes.

A. Vedibas.

I.

Uzrunas, precības, par precēšana

lerenieku uozuoīini

Vez sao pusi nuolīkūši,
Gribēdami atspiesties
Ranķenieku liepiņās.

(Rayk.)

i. Kad puisis meitu bija nuoskatījies un iecerējis, māte

gāja pie līgaviņas vecākiem uzrunāt. Kad matēs nebija,

uzrunātajā vija māsa vai kāda radu sieva. Uzrunātāja ieradās

uotrdienas vai ceturtdienas rīta pie cerētās līgaviņas vecākiem,

kuri pa lielākai daļai zinādami, ka nāks, jau gaidīja. Atnācēja
ievilka runu, ka nakuse nīšu vai šķieta; gribētu ir pasu au-

dējiņu. Labi pacienāta, uzrunātāja uzdeva uz ruoku, kad ve-

cāki meitu neliedza, precamuo drānu (mireni, zīdeni)*). Uz-

runas dažreiz nuotikās it negaiduot, bet nekad citās dienas

kā uotrdienas un ceturtdienās**), tamdēļ meitu mātes šinīs

dienas mēdza vairāk uzpuost istabu, vairāk piekuopties.
Piektdien gāļu nesukāju,
Piektdien drānas nevelēju,

Piektdien, tautas, nejājat,
Neduos mani māmuļīte.

*) Pēc dažu citu teicēju zinām Raņķuos pa uzrunām neticis nekas

duets, bet vēlāk (skat. 11, 3.)
**) Citas dienas arī nevelējuši.
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Slauki, marša, nama priekšu,

Es slaucīšu istabiņu ;

Manis dēļ tautas jāja,

Tav papriekšu guodu deva.

Izgudrem delu matē

Linu plūkte aicināja:
Vai plūc kuoši, vaj raženi,

Vai šķiedriņus pielasīja.

Augu niedres garumiņu,

Maguonītes kuplumiņu;
Tādu gaidu tautu dēlu

Kā junkuru atjājam.

Duod, Dieviņi, duod, Dievini,

Kuo es tav mīļi lūdzu,

Duod maizītes arājiņu

Pa manam pratinām.

Pie Liepājas liepas auga,

Pie Kuldīgas ābelīte;

Ventspilēje vaid bērzi,

Ka-; liepiņas lukuejas. (Raņķ).

2. Tūlīt nākamuo svētdienu pēc uzrunām dzēra precī-

bas, Precenieki — kāds laulāts pāris un vel kāds lieks vīrs

nuo brūtgāna tuvākajiem radiem — nuobrauca min. dienas

rītā uz līgavas mājām. Līdz viņiem bija liels kukulis baltmai-

zes un prāva pudele (tā sauktā žņaugtā pudele) brandvīna,
kuo iekšā iegājusi nuolika uz galda. lesāka tad stāstīt, ka

nākuši meklēt stirniņu, kas pazuduse, vaj ka dzenuot caunai

pēdas. „Te mēs esam iedzinusies stirnas pēdas". — „Ne, nē,

te nav". — „Ira gan, te pēdās ienākušas".

Cauna meta audekliņu

Pa zaļiem zariņiem;

Atjāj caunas AeAerīsi,

Nuesauj pašu metejiņu.

Grezni cauna ietecēja
Muiženieka nuovadā;
Tur vajaga mundru suņu,

Gudru vīru ģēģerīšu.
Kamēr laulātais paris iet meklēt stirnu (caunu), trešais

paliekas sēžam pie atvestā kukuļa un brandvīna; citādi cieņu
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nuojem. Līgaviņa un vēl divas māju meitas, uzģērbušās vie-

nādā greznumā, ar zīļu vaiņagu galva un drānu uz pleciem,

jau iepriekš bija nuogājušas uz klēti.

Sargājies, vaīruojies,
Mūs' ciemiņu dzeltēnīte :
Nue tautām uzklīduši

Duj pelēki vanadziņi.

Atnāk precenieki un izmeklē īstuo, kurai preceniece tad

iedāvina drānu, bet līgava tuo divreiz nuosviež zemē, tikai

trešuo reizi jemdama patura. Tagad brūti ved istaba, bet viņa

slapstīdamās un glabādamas paliekas pie durvīm. Beidzuot

viņu aizsēdina aiz galda pie lieka vīra, kur paliekas kādu

brītiņu sēduot; pēc tam ceļas augšām un nuoģērbjas, t. i-

nuoliek vaiņagu un drānu. Apdala atvestu» kukuli un bran-

davu, duoduot vispirms līgaviņai, tad visiem citiem saaicinātiem

īsteniekiem. Dzer un dzied līdz vakaram. (Paņķ.)

3. Precību dziesmas.

Tuekāties, smīdri berzi,
Pret saulīti, at saulīti;
Tā luokās jauni puiši
Pretī meitu māmiņā.

Bierst kārklam rīta rasa,

Strazdiņam ūlecuot;

Bierst tautām asariņas,
Mani jaunu bildinuot.

Oziesu dziesmu kāda bija,
Neb' es dziesmu rakstītāja ;

lem' pie puiša, kāds precēja,
Neb' es puisi audzināju.

Kalnai kāpu es dziedāt,

Jue kalnai gavilēt:
Kalnai mana linu zeme,

Jue- kalnai arājiņis.

*) Man vecajai. Teicēja.

Kura meita guodu tur,

Tai Laimiņa kruonu pina,
Tai Laimina kruonu pina
Ne dimanta zariņiem ;

Kura guodu neturēja,
Tai nuo ērkšu pazarēm,

Tai nuo ērkšu pazarēm,
Sīkām dadžu lapiņām.

Tautas jēma jaunuo māsu,

Man*) kaunīņa darīdami;
Neies mana jaunā māsa,

Man kauniņa nedarīs.

Tautas manu jaunuo masu

Ar puķiti kaitināja.

Ej, māsiņa, ja tav tika,

Ja puķīti nepazini.
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Cielaviņa puoru brida.

Dzeltenām kājiņām.

lec, brālīti, met laipiņu,
Tā būs tava līgaviņa.

Es braliti pamācīju
Līgaviņu lūkuoties:

Ne tik lepnu, ne bagātu,
Ne visai sudrabuoju.

Mauc, brālīti, vez acēm

Savu cauņu cepurīti;

Raugies zemu, lūko tālu

Sav raženu līgaviņu.

Nemiegaļa, nesnaudaļa,
Nāc pie mana bāleliņa:

Vij manam brālītim

Pūra vieta linu sēta.

Mate mani mazināja,
Ciema puiši dižināja ;
Nate mani cukgair sauca,

Ciema puisi līgaviņu.

Tieva augu, gara augu

Bandenieka līgaviņa;
Ka niedrīte līguejues
Bandas lauka galiņa.

Logu, uogu, riekstu, riekstu

Mana brāļa laukmale.

Sievas deļ, bāleliņi,

Nesegluo kumeliņu,
Atnāks pate tautu meita

Uoguodama, riekstodama.

Vai zemīte, zaļa zāle,
Kam tie mani pāri nesa!

Es būt' sen pagrimduse*)
leks ļautiņu valuodām.

Pūš vejiņis, runā ļaudis
Vez ta mana augumiņa;
Skaidra biju vēja pūsta,

Gudra — ļaužu izvainata

Nav saulīte nue-gajuse,
Atsarkuši vakariņi;
Nav meitiņa ūzauguse,

Jau ļaudīm valuedas.

Tautas mauca, tālu nesa

Manu mazu gredzeniņu.

Pavaicāju māmiņai:

lesu pakaļ, vaj neiešu ?

„Neej vis, tu meitiņa,

lejems tevi valuodās".

It labajā priede auga

Degue-sai šiliņa;

It labajā matēs meita

Paliek ļaužu valuedas.

Cribej' mani tautu dēls,
Ka redzējis, tā dabuot ;

Es nebiju putna bērns,

Nue zariņa nuojemams.

Līdz pusīti es iebridu

Baltai puķu ezera;

Atspīd manis balts vaidziņis,
Sārkans ruožu vaiņadziņis.

Spuožu berzu, baltu berzu

Savu zīļu vainadziņu:

Šī pedeja vasariņa,

Spuožu baltu valkajuot.

Puškuoj' savu vaiņadziņu.
Kur puķīti dabūjūse;
Šī pēdēja vasariņa

Puskuejam, valkājam.

*) Vokālu v izruna šādas formas vairāk īsi neka gari ; atstāju

viņu neapzīmētu.
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Cieti savu gāļu pinu,

Daiļi nesu vainadziņu.
Tam bij ari puisim būt,

Kas jem manu vainadziņu!

Tam vij ar' puisim būt,

Kas var mani bildināt:

Tam vajag briežu cimdu,
Lāča ādas kažuociņ.

Kur smildziņa kupla auga,

Tur rasiņa ilgi stāv;
Kas bagāta matēs meita,

Ta stāv ilgi vainagā.

Lai stāv zeme atmatā,

Ka(d) nav labis arajiņis;
Lai stāv meita vaiņagā,

Ka(d) nav laba jemejīņa.

Es uzkāpu kalniņa,

Ģruozu savu vainadziņu:
Kura puse atspīdēs,
Tur mūžiņu nuodzīvāšu.

Saule suja vainadziņu,
Vītuelai sēdēdama:

Šuj, saulīte, duod man vienu,
Man jāiet tautiņās.

Es azgaju tautiņās
Saules šūtu vaiņadziņu.
leiem' tautu istabai,

Atspīst tautu istabiņa,

Atspīst tautu istabiņa,
Izbīstas dēlu māte.

Nebīsties, dēlu māte,
Trīs būs tādas panākstuos,
Trīs būs tādas panākstuos,
Daždažādi ģērbušās.

Es gulēju dienasvidu,

Sajā(j) tautu pillā sēta.

Līt', māsiņas, ietaļiņas,

Slēpjat kaunu ka varat.

Iznesat vainadziņu,

Nezduegā satinušas;
Sakāt pasu nuogājušu
Gar dzeltenu linu lauku.

Celies agri, meitu māte,
Tav liepiņas puškuojamas;
Dēlu māte nebēdāja,

Drīz uezuelis appuskuets.

Es nezinu, kur lec saule,

Kur nuoiet vakarai;

Es nezinu, kur aziešu,

Kur mūžiņu nuodzīvāšu.

Kumeliņis ceļu tek,

Ceļam gala nezināja;
Māte bērnu audzināja,

Bērnam mūža nezināja.

Dziedādama māmuļīte

Dēliem kāra šūpulīti ;

Meitiņām — raudādama:

Zināj' tautu malejiņas.

Kur tik saldas uogas auga,

Kā tai kalna galiņai!

Kur tik daiļas meitas auga

Kā tai Raņķu nuovadā!

Mazs bij Raņķu ņuevadīs,
Bet raženi turējās:

Puišiem cauņu cepurītes,
Meitām zīļu vaiņadziņi.

Viena pate kupla liepa

Raņķenieku nuovadā;
Tai pašai zari līka

Cita kunga nuovadai.



75

Rāmi gāju garus suoļus

Pa dralisa istabiņu;

Lak' tautiņas redzēdami :
Gudram tādu bildināt.

Kuras zemes tu atjāji,
Tik ražens tēva dēls ?

Stundu pieši nuošķindēja,
Nuo kumeļa nuolecuot!

Ka(d) es gāju, zeme rīb,

Akmens šķīla uguntiņu;
Daudz pēc manis raudzījās,

Nedrīkstēja bildināt.

Drebi, drebi, apšu lapa,
Vejis tevi drebināja ;

Tā drebēja puišu sierdes

Pret jaunām meitiņām.

Nedrebēja apšu lapa,
Maza vēja purināma*)
Ne nuo krēsla necēluos

Mazu tautu bildināma.*)

Kas uguņi žikinaja

Nieduoliņa puoriņā?
Tautu dēla aces dega,
Vez meitām rauguoties.

Nu zied ievas, ābelītes,
Nu meitiņas puskuejas;
Nu puišieme gala dienas,

Vez**) meitāme rauguoties.

Pieci seši teva deli

Gaida mani uzaugam;

Vienam bušu, ne visiem,
Pa tue ilgu gaidījumu.

Tēva, tēva es meitiņa,

Līdz pūriņu pieluocīju;

Xa(d) pūriņu pieluocīšu —

Būšu tēva, vaj nebūšu?

Lukuej' mani, tautu dēls,

Ganuos vie(n) nelūkuoji:

Ganiņam gaņu drēbe,

Vējš matiņus purināja.

Neduemaji, tautu dēl,

Ka pēc tevis es dziedāju;
Pate sava guoda dēļ,
Savu daiļu bāleliņu.

Ziedi ziedi, ābelīte,

Vasaripa ziedus gaida;

Audz, maza brāļu masa,

Tautas gaida malējiņu.

Duomajat, bāleliņi,

Man nav tēva duomataja;

Duomājat pillu pūru,

Apsegluotu kumeliņu.

Jem, brāliti, pats mašīnu,

Ka(d) raženi uzauguse;

Jems tautiņas, būs tav žēl,
Ka raženu niecinās.

Brauc, brālīti, kur braukdams,
Nebrauc tautu sētiņā:

Tu iebrauksi, tu pateiksi,
Ka māsiņa malējiņa.

*) Sitas formas gaiuotni Raņķuos dažādi izruna: bildinām, bildi-

nama un bildināma visvairāk šķietuos dzirdējis videjuo izrunu.

*■■) Vez vietā teicējas tagad saka uz; tikai 2 teicējas, viena Raņ-

ķeniece, uotra Skrunden iece, retumis lietuoja dziesmās pirmuo vardu

sarunā — nekad.
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Ej, māsiņa, tautiņas,

Jem māsiņas paduomiņu,
Lai palika bērna prāts

Maģājām māsiņām.

letin iešu tautiņas,

Vainajama nebaiduos ;

Nedaidues tautu dēlu,

Ne ar' sīvu māmuļīti.

Ik dieniņas dēlu māte

Nāk pie maņas māmuļītes;

Jauna biju, nesapratu,

Kvo ta nāca, kue nenāca.

Nāca nīsu, nāca šķieta.

Nāca pašas audejinas;

Šķietu, nītes gan dabūja,
Auclējiņu nedabūja.

Ne visiem vituoliem

Līdz zemīti zari līka (Balti

ziedi nueziedeja);
Ne visiem ļautiņiem
Patīk manis augumiņis.

Put, vejiņī, maguones(ruosītes),
Lai lapiņas plandījās;
Lai ļautiņi neredzēja
Manu skaidru (daiļu, slaiku)

augumiņu.

Put, vējiņi, ka tav tika,
Es uozuola ēniņā;

Darāt, tautas, ka jums tika,
Es tautieša ruociņā (saderēta).

Tā derēju ar tautieti,
Ka varēju atderēt;
Kreisue rueku saderēju,

*) Ouls — tumšs.

Ar labuo atdereju.
Kreisas ruokas devumiņš,

Tuo patiesi neturēj'.

Gribej' mani tautu dels

Bierztaļā saderēt;

Deri deri, ja tav tika,

Ar tuo zaļu bierstaļiņu:

Ne bierstaļa māte man,

Ne uezueli bāleliņi.

Sunīts rēja, vārti čīkst,

Es tecēju skatīties;

Nu jā(j) mans mīļākais

Dulumbēru*) kumeliņu.

Pate bite laipu meta

Pie ta (apakš) kupla uezuelina;

Pate meita ziņu sūta

Pie ražena (tīkama,) teva dela.

Pate māte ziņu suta

Pie ražena tēva dēla

Nevar meitu nuoturēte

Triju ķēžu pavadame.

Puķit' rāvu tecēdama

Tautu ežas maliņā.
Es būt' tautas izbēguse,

Kaut puķīti nerāvuse!

Tautu dels lielījās

Balsiņai nuolūkuot.

Kā tu, nelga, nuolukuosi ?

Man balsiņis duvējāds.

Tec, upīte ar līkumu,

(Tec, upīte citu ceļu),

levas zied kraulmala;
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(Pilli krauti ievas zied).

Jājat, tautas, citu ceļu,

Mūs' māsiņa saderēta.

Kur vasaru saule tek,

Tur rudeni mēnestiņis;

Kur vasaru tautas jāja,
Tur rudeni bāleliņi.*)

Brauc pruojām, dēla māte,
Griez apkārt kumeliņu ;

Ne man grieztas, ne puškuotas
Tav sedzamas villainītes.

Cauri bridu baltābuolu,

Sārkanāju meklēdama;

Garām laidu kalpa puisi,
Uz bajāra duomādama.

Es uzaugu ar tautieti,

Upīt' viena stārpiņā;
Tautiets mani bildināja,

Kumeliņu dzirdīdams.

Grīslīts auga ar ābuelu

Vienai lagzdu krūmiņā ;

Es uzaugu ar tautieti

Vienai kungu nuevadā,

Vienai kungu nuevadā,
Vienai tautu sētiņā;

Vienai tautu sētiņa,

Vienu brāļu līgaviņas.

Ej, svainiti raugi vietu.

Es nesūtu bāleliņu :

Lrallts alus dzerejīs,
Drīz tautām pavēlēja.*)

Es mutīti nuemazgaju

Abuoliņa rasiņā,
Lai zied mani vaigu gali,
Kā sārkanis ābueliņis.

Liptin l'pa liepu lapa

(Lipa, lipa liepas lapa)
Pie manām villainēm;

(Pie manām ruociņām) ;

Tā pielipa tautu dēls

Pie ta mana augumiņa.

Puda ruda, puspelēka
Tautu dēla cepurīte,

Pasiņai nuomierkuse,

Ganu meitu lūkuojuot.

Abas ruokas pilli pierksti
Selta griezti gredzēniņi;

Kad āzgāju tautiņās,
Pa vienam nuoriteja.

Es tav saku, tautu dēls,
Zeltī vienu gredzēniņu;
Es neduošu sav' ruociņu

Bez zeltīta gredzentiņa.

Labajā ruociņa

Zelta maucu gredzēniņu
Tuo ruociņu kannu dzeru (snie-

dzu).

Tue iedevu (derēju) tautietim

(tautu dēlu).

Kalniņai stāvēdama

Upe sviedu gredzēniņu,

*) Vasaru jaj tautas precībās, rudeni jaj brāļi panakstuos. Teicēja.

**) Pavēlēt = atvēlēt,
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Lai spīd upes dubena,

Ne manai rueciņa.*)

Kalniņai stāvēdama

Leja sviedu gre6zeniņu;

Juo tas tālu nueriteja,
Tālu maizes arajīņis;

Ja tas talu neritēja ■

Teju pat ciemiņuos.

Es cimdiņu neadīju
Bez dzeltena dzīpariņa :

Zinaj' savu arajiņu

(Mans maizītes arajis)

Dzelteniem matiņiem.

Ka kunelziņis tautu dēls

Dzelteniem matiņiem;
Tur gul manis paduomiņis

(Tur stāvēja mans pratiņis)

Viņa matu galiņa.

Diena ausa, saule lēca,

Ceļa vīri māju prasa.

Vaj māmiņa nesaprata

Viltenieku valuodiņu?

Kue duomāji, tu tautieti?

Es duomāju gana labi:

Es duomāju miežus sēt**),

Nuejemt**) tavu vaiņaclziņu

Duoma pate, mamuļīte,

Kuo tautām atbildēt.

,Jauna meita, mazs puriņis,
Lai aug šādu vasariņu".

Lūdz, tautieti, mani miji,

Nelūdz manu mamuļīti.
Duos māmiņa, es neiešu,
Velt' būs tavis lūgumiņis,

Tevs, māmiņa, tiešs tautietis,

Runā dzedri klētiņā;
Tevs duod meitu, mate liedza,

Lūdz tautietis raudādams.

Vel ceļuos metīsies,

Līdz pielūgs māmuļīti.

Kas varēja priedi vērpt**),

Kas uozuolu šķeterēt?!
Kas varēja man aliegt

Nuo zināma (tīkama) tēva dēla ?!

Kad es iešu tautiņas,
Ik krūmam zīedu duošu :

Pried' ar egl' sagšu segšu,

Paeglim villainīti,

Mazajam karkliņam
Zelta grieztu gredzēniņu.

Sed, tautieti, kamanas,
Es tavai klēpītē;
Ta brālītis vizināja,
Līdz tu mani nuelukueji.

Kaļam, brāļi, kumeliņus,

Rumpajam iemauktiņus:

*) Raņķuos dzirdēju šādas lokatīva formas: ruociņā. ruocimT,
ruociņai, ruociņei, ruociņe, ruociņāje ; pēdējuo tiksi dziesmās, pārējās ari

sarunā. Nevarēdams še vokāla kvantitāti katru reizi smalkāki izšķirt,
lietuvju rakstu valuodas formu.

**) Raņķuos saka : set, jemt, vērpt utp.
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Mus' māsiņa saderēta

Sīkakmeņu zemītē.

Smuks putniņis, zelta spārni,
Pret saulīti lidināja;

Tur aug man mieži, rudzi,
Mans maizītes arajiņis*).

Neba dižu naudu de(v)u
Par raženu tēva dēlu ;

Paradīju baltus cimdus,

Kalniņai stāvēdama.

Nuo zemītes izziedēja
Zarkaneis ābuolīš;

Nuo siersniņas es mīlēju

Sav' maizītes arajiņu.

Neteic mani māmuļīte,

Pa ciemieme staigādama;
Manas pašas kājas, ruokas

Teiksies tautu dēliņam.

Puskuo mani, māmuļīte
Ne duj reiz es jauna būšu ;

Ne ieviņa neziedēja

Dujreiz balta(-i) vasara.

Laime būs tam puisim,
Kam es bušu līgaviņa :

Laima man guoves, vērsi,
Laima bēri kumeliņi.

Tautiets mani mīļi lūdza:

Nāc, puķīte, suvruden.

„Ne es iešu suc-ruden,
Ne nākuošu pavasari.

Ja tav tika, tad tu gaidi
Līdz citam rudenim".

Es meitiņa jaun būdama

Daždažādi gruczījuos.'
Sētai meita, laukai ierbe,
Lai tautiņas nepazina.

Kas grib skaidru ūdentiņu,
Lai smeļ akas dubenai;

Kas grib jaunu līgaviņu,

Lai jem bērnu nuo šūpuoļa.

Sakuram**) mēs, tautieti,

Bērza malkas uguntiņu.
Ja tā dega rāmi, kuosi,

Ta(d) mēs mīļi dzīvasim ;

Ja tā dega sprēgādama,

Kausimies, rāsimies.

Puisi Jāja meitu dēļ
Simtu jūdžu tāļumā ,'

Es neietu puišu dēļ

Mazu zemes gabaliņu.

Meitu dēļ ruozes auga,

Meitu dēļ maguonītes;
Meitu dēļ jauni puisi

Jāj baruotus kumeliņus.

Mella čūska diegu vilka

Gar pelēku akmentiņu;
Tā izvilku puisim prātu

Pa matiņu galiņiem.

Visi ļaudis tuo vien teica,

Ka es vīra nedabūšu;

Es dabūju tuo puisīti.
Kur meitiņas dalījās.

Šī devītā vasariņa,
Tautiets manis lūkuojās;

*) Raņķuos dzird sakām: arajiņš, arajiš, arajiš. arajinis, arajins'

viena un tā vate teicēja lietus nereti šīs formas juceniski.

**) Teicēja sacija : sakuram.
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Es tautieti nuolukuoju

Pa plāniņu pāriedama.

Lustīgs auga tautu dēls,

Es vēl augu juo lustīga ;

Lustīgam piederēja

Juo lustīga līgaviņa.

Puisi savu kaunu slēpa

Apakš cauņu cepurītes;

Kur, māsiņa, mēs slēpsim?
Lauris zīļu vaiņadziņis.

Baltas auga tas meitiņas,

Kas upītes maliņa;

Ziepes puisi mazgājas,
Tad tik jāja lukueties,

Tīk jums, tautas, jemat mani

Darbiņa raudzīdami;

Man nebija sudrabiņa

Ne vērdiņa dīžumiņa.

Gulēt gāju, ne pie darba;

Lai ļautiņi niecināja;
Lai man vaļas pie māmiņas

Jele sādu vasariņu.

Es redzēju tautiņas (-ņām)
Kā ūdeni rudzu lauku;

Ja būs man Dievs velējis,
Es ēdīšu tue maizīti.

Staigāt man tuo celiņu,

Kur augdama nestaigāju ;

Redzēt man tuos ļautiņus,

Kuo augdama neredzēju !

Dalāt tautas, tēvuzemi

Kamērt augu brālīšuos;

Nesakāt citu dienu :

Pā(r)ved zemes dalītāju.

Kas tuo manu sētas placi
Ik vakara nuorakstīja ?

Ik vakara pieguļnieki,
Ik rudeņa precenieki.

Mate mani ratin raja,

Ka es liela dziedātāja.
Bus man savu līgsmu pratu
Gremdēt juras dubenai?

Dzied, māsiņa, esi līgsma
Šuo vasaru braiīsues;

Gan raudāsi citu gadu,
Vien' iedama druviņa.

Šuorit muti nuemazgaju
Rakstītai glaziņei;

Man atjāja tautu dels

Abuolaiņu kumeliņu.

Brauc, brālīti, Kuldīga,

Rīga tālu, Rīga tālu;

Nuoperc man līgstam' sagt',

Laulājamu gredzentiņu.

Precē mani, es negāju
Pie lepnā tēva dēla ;

Lai iet mana jauna masa,

Ja tai tika pratiņam.

Kur tecesi,tu gailīti,
Rītai agri rasiņa?

„Ciemai teku meitas celt,

Meitām jāja precenieki".

Es redzēju sav' draudziņu,

Gar vārtiem āzjājam ;

Viņš pacēla cepurīti,
Man nuobira asariņas.

Es gan redzu, es gan redzu

Kurš puisītis mani grib:
Ik svētdienas pie baznīcas

Piesien manu kumeliņu.

Nelukuoju tue puisīti
Baltajam ruociņām ;
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Tas bij karšu spelmanītis,
Ne maizītes arājīņis.

Nebēdāju plušķi puisi,
Kad patika prātiņam ;

Nuo migliņas saule lēca,

Nuo plušķīša bagātība.

Tu, rudeni, atiedams,
Dažam žēli padarīji;
Daža meita nuoraudāja
Savu zīļu vainadziņu.

Liedziet visi liedzējiņi,
Tuo meitiņu neaizliegs :

Tas puisītis jemejiņs,
Tā meitiņa gājejiņa.

Speru kaju abuola,

lesper' puora rāvienai;
Devu ruoku brālītim,

leduod' tautu dēliņam.

Kam, brālīti, tapināji
Tautām savu kumeliņu?
Es tecēju vārtu vērt,

Cerē(j)' brāli atjājam.

Nuobaleise (nuovītuse) puora

zāle

Gar abuolu tīstījās ;

Tā tīstās dažs nelietis

Gar tue (garam) manu augu-

miņu.

Migliņa neredzēju,
Kas nuojema vainadziņu ;

Saulītē ieraudzīju

Tautu dela rueciņa.

Man netika puoru brist,
Baltas zeķes kājiņā;

Man netika atsacīt,

Patīkamis tēva dēls.

Garām gāju pūru lauku,

Rudzu lauku meklēdama,'

Garām gāju tēva dēlus,
Sērdienīti lūkuodama.

Šūtas šūtas tās kuorpītes
Pēc manām kājiņām ;

Audzis audzis tas puisītis
Pēc manam prātiņam.

Es puisīti uevaiuaju
Lai es gāju, lai negāju ;

Ja prātam nepatika,

A(r) guodiņu atsacīju.

Es meitiņu nevaināju,
Lai ta diža, lai tā maza;

Ka(d) es jemšu līgaviņu,
Es dabuošu tīkamāju!

Es nemītu puru kaudzi (kalnu)
Pret raženu tēva dēlu:

Puru kaudze (kalns) tam ga-

dame,
Teva dēlis visu mūžu

Kuo līdz alkšņa garumiņis,
Ka nevar lūka plēst;
Kue līdz puiša daiļumīnis,
Ka nav gudra paduomiņa!

Gulbi, gulbi, glabā bērnus,

Dižudeņa vilnis nāca ,'

Mate, mate, glabā meitas,
Neraženas tautas jāja.

Skaiti svaigznes tautu dēl,
Vai tu visas izskaitīsi ?

Kad tu visas izskaitīsi,
Tad tu mani nuelukuosi,'
Ja tu viena pametīsi,
Tad tu mani nedabūsi.

6Rakstu Krājums.
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Tuo, meitiņas, lūkuojat,
Kurs puisītis ziergu kūla;

Kurs puisītis ziergu kūla,
Tas kuļ savu līgaviņu.

Izgudrem tautu dēls

Gul manuos brālīšuos;

Izgudrēm es paklāju
Sīku dadžu paladziņu.

Prece mani trejas tautas,

Es trejādi atsaciju:
Vienam bija maz maizītes,

Uotram sīva māmuļīte,

Tam trešam tautietim

Sila zeme, rāva pļava.

Puisītim brālītim

Duj nelaimes vasarā

Vilks nuorēja kumeliņu,

Tautu meita atsacīja.

Meitu dēļ jauni puisi

Eiepu lapu ceļu kaisa,
Kais' ar zeltu, ja tav tika,
Tik pat mani nedabuosi

.

Kur, pie vella, vilcīš bija?

Zaķis nesa kazleniņn!
Kur pie vella, tēva dēlis ?

Kalpīs jēma mātes meitu !

Jājat pieci, jājat seši,

Jājat visi tēva deli ;

Kalpa puisi nejājat,
Man kauniņa nedarāt,
Man kauniņa nedarāt

Lajāriņa meitiņā.

Es tuo nieka nebēdāju,
Ka klāteji niecināja;
Tālu tautas kājas ava,

Segluo bērus kumeliņus.

Luc-rpu tuorpu vējš luocīja
Zilai sīkas priedeliņas;

Šuorpu tuorpu tautas gruoza

Manu rāmu valuodiņu.

Es savam mīļājam

Nuorakstiju nēzdaudziņu ;

Vidui liku sav' sīrsniņ',

Visapkārt mīļus vārdus.

Tuo celiņu dārbuc-s gāju,
Tuo — āzgāju tautiņās ;

Daža laba asariņa

Šī celiņa maliņā.

Bite bite, meita meita,

Abas vienu vieglumiņu.'

Bitīt' augstu uozuolā,

Meitiņ' tālu tautiņās.

Neduod mani, māmuļīle :

Viena dēla māte nāca.

Viena eimu, viena teku.

Kas vienā gājumā!

Kuo tie tēva suņi rēja
Pie māsiņas ruožu dārza?

Sveši ļauži sajājusi,
Gaida ruožu ravētāju.

Riti, riti rīta rasa,

Pa uozuola lapiņām ;

Tā rit manis vaiņadziņis

Pa ļautiņu valucdām.

Kur tu augi, smuks puisīti,
Ka es tevi neredzēju?
Es uzaugu jūriņā

(Es uzaugu vez akmeņa)
Baltas niedres galiņā.

(Dziļai juras dubenai).

Kur tu augi, smuka meita,
Ka es tevi neredzēju ?

Es uzaugu pie māmiņas
Baltai ruožu dārziņā.
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6*

Es uzaugu pie māmiņas,
Kā ābele dārziņā;
Ik dieniņas tautas jāja
Kā pie saldas ābelītes,

(Kā pie naudas kalējiņa).

Es uzaugu pie māmiņas
Ka sarkana brūklenīte;
Kad nuogāju tautiņas,
Kā lapiņa nuobālēju.

(Paņķ.)

4. Pret vakaru precenieki ar līgaviņu, dabūjusi līdz

jaunu kukuli un jaunu pudeli šņabja, laida uz brūtgāna

mājām, kur precības dzēra tālāku. Līgavu pavadīja brālis

un kāda? radu sievas, bet vecāki līdz vis nebrauca. Pār-

precētā brūte palika pie brūtgāna līdz kāzu laikam-

Precības nuotikās pavasarī (ap lieldienām), kazas dzēra tikai

rudenī (uz Miķēļiem vai Mārtiņiem). Visi — saimnieki, kalpi,
amatnieki tā vien precējās. Brūti pārprecēja ar vaiņagu,
kuru uzkāra klētī, lai stāv līdz kazām. Baznīcā un guedues

vaiņagu lika vel galva, bet daudzkārt tue ari nedarīja. Ru-

deni, uz kazām, līgava pārnāca atpakaļ vecāku mājas. Daž-

reiz atgadījies, ka viņa jau pirms kāzām atstājuse vīru, ja
nav varējuse labi sadzīvuot. Mācitāji pret šādu ierašu ne-

esuot karuejusi. Kas nekādi nevar bez saimnieces iztikt,

vel tagadīnās, braucuot nuo radīšanas, pārved gan līgavu uz

savām mājām, bet senākā parprecēšana vairs nepastāv.
Ari brūtgāna mājās dziedāja daudz precību dziesmu.

(Raņķ.)

5. Precību dziesmas.

Apkārt vilku zelta stīgu

Raņķenieku nuovadam,
Lai ta mana neizmuka —

Sen lūkuota dzeltēnīte.

Spuoža zvaigzne ieritēja
Maņai guļas vietiņā.
Dievs duos man šuoruden

Uotru jaunu gulētāju.

Labāk man(i) vilks nuorēja

Dārgas naudas kumeliņu,
Nekā man(i) cits pajēma
Sen lūkuotu matēs meitu.

Tai sētā es iejāju,
Tai ieskrēja vanadziņis;

Vanags ķēra baltas vistas,

sVanadziņis vistu ķēra),
Es nuoķēru tautu meitu.

Kas manam kumeļam

Garu ceļu padarīja?
Tautu meita padarīja,

Daiļ' auguse brālīšuos.

Vienu pašu dziesmu dziežu

Pa duj reiz vakarā;
Patīkamu mātes meitu

Pa duj reiz bildināju.

Es nezinu, ka labad

Tautu meita atsacīja;
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Gan sūtīju mīļus vārdus,
Gan ar daiļus preceniekus.

Būs man vienas ruozes dēļ

Tādu augstu žuogu pīt?
Būs man vienas meitas dēļ

Turēt lielu sierdēstiņu?

Puķe, puķe, ruoze, rueze,

Sen tu mani kaitināji,
Sen tu mani kaitināji,
Nu tu manei ruociņei.

Dziesmītēm, valuodām

Es dabūju līgaviņu ;

Citi puiši nedabūja

Cauņuotām cepurēm.

Padziedāju greznu dziesmu,

Kumeļā sēdēdams ;

Man māmiņa meitu deva

Par tue greznu dziedājumu.

Sudrabiņa gruožu viņu,

Zelta kalu kumeliņu,

Lai brauc maņa līgaviņa
Kā saulīte vizēdama,
Kā saulīte vizēdama

Ka ieviņa ziedēdama!

Maza mana līgaviņa,
Kā ezera rauduvīte;**)
Tādu auda audekliņu,

Kā ezera ledutiņu.

Tec pa ceļu kumeliņi,

Neritini kamaniņas;

Akmeņuotas ceļu malas,

Man zīļuota līgaviņa.

Kā iegāju, ta pazinu,
Kas guodīga matēs meita:

Raini teva duores vera,

Mīļi sauca mamuļīti.

Es ciemiņa meitu jemu,

Māmiņā raudzīdams.

Būs*) meitiņa tā tikuse*)
Ka tikuse*) mamuļīte?

Sīkstu teica blīgznes celmu

Gudru — meitu mamuļīti;

Saskaldīju blīgznes celmu,

Piekrāp' meitu mamuļīti.

Meitu mātes istabiņa

Dālderiem kaldināta;

Man tērauda zābaciņi,

Šķiļ uguni staigajuet.

Reta reta ta sētiņa,
Kur deviņi vītuoliņi;
Reta reta ta jauņuva,
Kas mātei krēslu cēla.

Viena pate ruoze auga

Ezeriņa maliņā;
Viena pate matēs meita

Man par prieku pasaulē.

Smilktienai ratus grieza,
Ne kalnai, mālienai;

Dārbai meitu nuolūkuoju,
Ne sētai, sudrabai.

Nelukue, bāleliņ,
Baznīcā līgaviņu;
Daudz meitiņu baznīca

Tapinātu sudrabiņu.

Ne ta mana līgaviņa,
Kas priekšā plandījās;
Ta būs mana līgaviņa,

Kas nuo manis bēgšus bega

*) Vokāla v kvantitāte =
~

**) Raņķuos teicēja lietuoja stieptus au. Bārtā dzirdēju gi'ustuo.
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Zupā, egle, tuo caunīti,

Tur būs mana cepurīte;

Luoluo, māte, tuo meitiņu,

Tā būs mana līgaviņa.

Sudrabuota zīle dzied,

Man kumeļu segluojuot;
Ka es jājis, tā dabuošu

Patīkamu mātes meitu.

Es izjāju Prūšu zemi,

Kuokledamis, speledamis;

Gribēj' mani Prūšu meitas

Par junkuru paturēt.

Nepalikšu, Prūšu meitas,
Man pašam saderēta.

Kur jāsit, ciema puisi?
Zīda pušķi zemi slauka.

Bajāram viena meita,
Tuo jāsim lūkuoties.

Vakars nāca, vāverite,

Šaujies egles galiņai;
Rudens nāca, jauni puisi,

Baruojat kumeliņus.

Sarkans alus kanniņa,

Patīk man tevi dzert;
Nuovainata mātes meita,
Patīk mani tevi jemt.

Neskaties, tu meitiņa,

Ka man veca cepurīte;

Ka man veca cepurīte —

Dukātiņi kabatā.

Neskatāt mani plušķi,
Rasina nuomierkušu;
Nuo migliņas saule lēca,
Nuo plusķīsa dajariņis.

Karā iešu, vēl pā(r)iešu,
Tad es jemsu līgaviņu;
Tā būs laba mātes meita,
Kas būs mani gaidījuse.

Nedancaji, kumeliņi,

Man zināma līgaviņa;

Lai dancāja tiem puišiem,
Kam aug tālu nezināma.

Rikšiem bēri es palaidu
Pa tuo lauku tīrumiņu;

Būs man rast tautu meitu

Vakarēju gulumiņu.

Lai, rudens, kur rudens,

Pavasaris — tas man tika:

Kumeļam zaļa zāle,

Man tās ciema dzeltēnītes.

Līdu, līdu līdumiņu,

Daiļu jēmu grābējiņu;
Pērku zelta ēveliti

Lidumiņu ēvelēt,

Lai kājiņas neatsita

Tai daiļai grābējai.

Dedzin' skalu, dedzin' sveci,

Kura man(i) gaisi degs.
Lildin' māti, dildin' meitu,

Kura man(i) atbildēs.

Pate māte atbildēja,

Lav' meitiņu neduodama.

(„Man meitiņa neduodama".)

Tautu meita, tautu meita,

Vai tu mana pušeniece?
Kur man mieži līdumā,

Tur tev ruozes maliņā!

Tautu meita, tautu meita,

Tava vaina, tava vaina!

Kur es aru, kur ecēju,

Tu atdzini ganīdama,
Tu atdzini ganīdama,
Raibus cimdus adīdama.

lerbes manu kumeliņu

Āz kalniņa izbaidīja;
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Ka(d) es jāšu tautiņas,
Izbiedēšu tautu meitu.

Mana mana ta meitiņa,

Tuo neduošu nevienam;

Mana rueka pāri gaise,
Mana jauka valuediņa.

Stāvi stingri, kumeliņi,

Uz tuo ledus gabaliņu,
Lai es varu parunāt
Ar tuo meitu mamuļinu.

Jāsim, brāļi, ieblakām,
Lai nezviedza kumeliņi,
Lai nedzirde meitu māte,
Lai meitiņas neglabā.

Es redzēju tautu meitu,

Viņa mani neredzēja ;

Viņa pierka vaiņadziņu
Vidu buodes stāvēdama,
Es nuopierku gālas autu

Kumeļā sēdēdams.

Tautu meita lielījās
Sen vedama, sen gatava;

Ka(d) atjāja precenieki,
Nu tik māte sagšas auda.

Man līgava saderēta

Pašai dubļu sētiņā.
Netīk man pašam brist,
Ne manam kumeļam;

Kumeļam baltas kājas,
Man sudraba zābaciņi.

Brien, kumeļ, nebēdā,
Būs tav auzu devējiņa.

Laukā labi, laukā labi

Kumeliņu dancināt;
Ciemā labi, ciemā labi

Līgaviņu lūkuoties.

Čukstēj' māte, čukstēj' meita,

Gribēj' mani te gulām ;

Man prātam nepatika,
Te es nakti negulēšu,
Te es nakti negulēšu,
Padusinu kumeliņu.

Tautu meita dzeltenīte,

Mituesim gredzentiņus.
Tav bij vara, man sudraba,
Nāc tu pate piedāvās.

Lepni gāja lepnas meitas.

Vai šķiet mani lukuvjam?

Nelukueju lepnas meitas,

Dzieržu slinki dzīvajam.

Tevs, māmiņa man neļāva
Zerdieņīti bildināt.

Serdienei kuošs darbiņis,

Jauka, rāma valuodiņa.

Želuedams es apjēmu

Tue nabaga sērdienīti;

Viņa dziļus dubļus brida,
Žēl man bija raugueties.

Miegs dēļ nevainaju
Savu jaunu līgaviņu;

Ik katram miedziņš nāca

Guļamā laiciņā.

Pus vīriņa es pazudu

Ar tuo sliņķu līgaviņu

Grezna caunu cepurīte,
Melis krekliņis mugura!

Līgaviņa, mātes meita,

Glaud galinu pie manim ;

Būt' tav simtu bāleliņu,

Tie maizītes tav nedeva (ne

duetu).

Kur, brālīti, tu dabūji
Tik lustīgu līgaviņu?
Es izjāju trīs vasaras,

Tik lustīgu nedabuoju.
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Es pajēmu vecu sievu,

Lielu mautu karuedams;

Ne nu manta, ne nu nauda,

Ne nu mija dzīvāsaņa.

Masiņ maza, masiņ diža,

Nevaiņāji arajiyu.

Kad tu butu jue ražena,

Tu nevērt' arajiņu:

Arājam kājas, ruekas

Maksā zelta gabaliņu.

Vai, lielāja siena kaudze,

Tav garam upe tek!

Vai, lielais brāļu māsa,
Tav garām tautas jāj

Es dziedāju, gavilēju,

Zila zemi ecēdams.

Izdierduse tautu meita,

Man nesuse launadziņu;

Man nesdama launadziņu
lekrituse upītē.

Ķizu ķizu, tue vajaga,
Kam nes man neliekama!

Man pašam duj māsiņas

Launadzina nesējiņas;
Trešā — veca māmuļīte

Launadziya vārītāja.

Diezin, diezin, vai tas tiesa,

Kuo tie ļaudis izrunaisi;

Teica manu mīļākue

Jau ar citu sadereisu.

Tīšam jāju, prueves dēļ,

Vai būs tiesa, vai nebūs.

Ne pie vārtu ņepiejaju,
Satikuos izvedam.

Pavaicāju brālītim:

Kue būs man nu darīt?

Vai būs man garām laist,

Vai vilkt savu zuedeņiņu?

„Velc, brālīti, zuedeņiņu,

Te auguse, te paliks,

Te auguse, te paliks

Pašai kunga ņuevadā." —

Tava galva, mana ruoka,

Mans tērauda zuedeninis!

Mans tērauda zuobēniņis

Izšķir mūsu mīlestību !(Raņķ.)

6. Precības (saderības). Kad dēls vecākiem patei-

cis, ka bildinājis līgaviņu, radi sanāk pārspriest, vai bildinātā

jaunava pūra, mantas un citā ziņā būtu nuederīga. Tāpat ari

jaunavas vecāki un radi saspriežas, vai bildinātājs pieņemams

par znuotu. Kad nekādu kavēkļu nav, abas puses nuorunā,
kuras sestdienas vakaru sarīkuet precības. Brūtgāns pats ie-

lūdz savus īsteniekus, radus, draugus; brūtes vecāki — sa-

vus. Nuorunātajā vakarā brūtgāns ar dažiem pavaduoņiem
nuobrauc līgavas mājās, kur laiku pavada jauki un jautri,
līdz kāmer svētdien precību vietā ieruenas īstenieki un klāte-

jie radi. Sasveicinājušies precību ļaudis sēžas pie pusdienas
mielasta. Eduot pārrunā par kāzu sarīkuošanu, mantību cik

varētu katra puse duot, par jaunuo ļaužu nākamuo dzīvi. Kad

vienuošanās panākta, brūtgāns paceļas, pieved līgavu saviem

vecākiem un saka : „Tas tavs tēvs, tā tava māte. Ja viņus
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vari tāpat mīlēt kā mani, tad varam kļūt vīrs un sieva." Pa-

griezies pret līgavas vecākiem prasa, vaj atzīstuot viņu par

savu bērnu, tāpat kā savu meitu. Vecāki tad nuovēl bērniem

Dieva svētību visues viņu ceļuos. Pateikdamies jaunie ļaudis

viņiem nuobučuo ruokas. Tad brūtgāna brāļi un māsas ap-

sveic brāli un nakamue māršu. Peidzuet līgavas brāļi un mā-

sas apsveicina nākamuo svaini kā savēju, nuovēlēdami masai

laimīgu dzīvi. Līgava ar māsām un radeniecēm iet pretistabā
vai klētī, lai atnestu pūra gabalus, kue apdāvināt

brūtgānu un vīna piederīguos. Vispirms apdāvina vecākus,

tēvam uzliekuet plecā rakstītu dvieli un kreklu, mātei kreklu

vai citu kādu dātalu. Apdāvinātie nuoskūpsta dāvinātāju, šī

atkal viņiem pabučuo ruokas. Brāļi, tēva brāļi un citi vīriešu

radi saņem pirkstainues; māsas brāļu sievas un citas radenie-

ces — garzeķes. Kad vīra radi apdāvināti un vēl nuorunāts,

kuru sestdienu brauks pie mācītāja (pie grāmatas), viesi iz-

šķiras. Precibu reiza dziedari prec ib v dziesmas. (Bern.)

7. Sestdienas vakarā nuobrauc brūtgānam līdz divi radu

viri ar sievām uz izredzētās līgaviņas mājām. Sakuma viņus

nemaz negrib laist iekša. Uz iebildumu, ka esuot nue-klīdusi

ceļa ļaudis, ielaiž ari, bet ņemas tūlīt nuoprasīt, vai kāda pa-

rādīšana esuot klāt; vai tik neesuot blēži kādi, ka nakts laika

kuļuoties apkārt. Atbraucēji uzrada buteli, baltmaizi, sieru.

Tagad mājenieki, zinādami, ka ar labiem cilvēkiem darīšana,

viņus piesēdina pie galda. Kad atbraucēji izskaidruojuši, ka

meklē brālim sievu, mātei audēju, māju tēvs un māte atsaka,

lai izmeklējas pasi. Ved vīniem klāt vispirms vecas sievas,
tad maKas meitas, bet meklētāji šitādas negrib. Beidzuot pie-
ved īstuo, kura viņiem ir patīk. Šuo tad vīni ved aiz galda
un apsēdina. Kad līgava, nuoprasīta, vai būs nācēja, darijuse

zināmu, ka mierā iet vīniem līdz, visi sadzer un paēd vaka-

riņas. Māju māte ienes dā tālus: sievām uzliek zeķes, vī-

rjem pirkstaiņus, ļauniķam līgava iedāvina zīda drānu un

pirkstaiņus, viņš līgavai — ziedu naudu (5—10 rub.),
drāna iesietu. Precībās arī dzied.

Man bij tāda lapses mēle,

Lūses nagi kabinat :

Izkabinu tautu meitu

Nuo deviņu jaubrālīšu,
Nuo deviņu jaubralīsu,

Nuo desmitas māmulītes.
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Samise tautiņas ir dabūjušas!
Mes hgsmas māsiņas ir atdevušas !

Vedat, tautas, vecu vistu,
Tā mums daudz skādes dara:

Zāles rudzus, saies miežus,
Laktā pate neuzlec ;

Ik vakara uzceļama,

Ik rītiņa nuoceļama.

Kad taisās braukt mājās, ieduodlīdz ziedu, kuo pārvesti:

jauniķa tēvam kreklu un pirkstaiņus, mātei — kreklu un ze-

ķes. Ceļā duod vēl līdz buteli, sieru, baltmaizi. Uotru rītu

vai nedēļu vēlāk brauc pie grāmatas (pie mācītāja). Precību

nuorunai izjukuet, ziedus un dātalus duod atpakaļ. (Nīc.)

8. Precību dziesmas.

Smalku tīklu es apmetu

Apkārt tautu istabīuu,
Lai nuo manis neaizbēga
Sen aplenkta vāverīte.

Pašas puķes mērķi rāda,

Kā būs meitām šuovasar :

Ziedēdamas, izplaukdamas
Lien pa riķis ciemīnuos.

Es apkalu mellu zirgu
Ar sudraba pakaviem ;

Tas bij labis nakti jāt,
Līdz uzlēca mēnestīnis ;

Līdz uzlēca mēnestīnis,
Līdz pie meitu mamuļītes.

Puķe puķe, ruoze ruoze,

Kam tu mani kaitināji ?

Lai es gāju, kur iedamis,
Man prieksaja gruezījies.

Nebij puķe, nebij rueze,

Bija skaidra mātes meita.

Upe viena starpiņāja.
Kur aug mana līgaviņa *

Kumeliņus dzirdīdamis

Līgaviņu sveikināju.

Gribej' mani šādi, tādi,

Es tuo tādu negribēju
Put' es tādus gribejuse,
Sen būt' tādus dabūjuse,
Sen būt' savas villainītes

Maizītēja apēduse.

Stāvi stilli, kumeliņu,

Līdz es tevi apsedluošu;

Staigā čakli, tautu meita,

Līdz es tevi nuolūkuošu.

Manis dēļa, tautu meita,

Nestaigāji tik raženi;

Kad man tiks, es pajemšu
Vēl jue melli staigajuesu.

Liepas vien tai mežā,

Kur es cirtu vezumīnu;

Māsas vien taī ciemā,

Kur es jemšu līgaviņu.

Dziedādama vien staigāju,
Zinu savu arajīnu;
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Kura savu nezināja,

Lai staigāja raudādama.

letin iešu šuoruden,

Vai pie jauna, vai pie veca ;
ļue pie jauna, juo ražena,

Jue pie veca, jue bagāta.

Meitas mani melli sauca,

Kad man mellis kumelīnis.

„Labprāt ietu pie ta meļļa,

Kad tas mani bildinātu".

Eīguet mana, kā bitīte,

Man nevaida arajīna;
Nule māte kājas ave

Manam maizes arājam,
Manam maizes arājam,
Manam skalu plēsējam.

Skrej, bitīte, sasit spārnus

Gar nedētu uozuoliņu ;

Ej, māsiņa, gar netikli,

Sajem saVas villanītes.

Kam tie zirgi, kam tie rati

Pie saulītes nama durvu?

Māras zirgi, Saules rati,
Saules meitas precenieki.

Apkārt kalnu saule teka,
Garu dienu kavēdama;

Apkārt ciemu tautas jāja,
Labu ļaužu meklēdamas.

Es kalnāja stāvēdama

Lejā metu gredzenīnu,
Lai uzjēma tas puišelis,
Kurš nav jemis līgaviņu.

Es jums saku māsiņām,

Nesnaužat vakara;
Talu naca ciema puisi

Vakarāja lukueties.

Caur ābeļu birzi jāju,
Uz kumeļu ziedi bira;

Caur tautama cauri gāju,
Tautām bira asariņas.

Vējiņa parpusami
Tie liekāji ievas ziedi;

Eerkuenama sasperami
Tie liekaji brutganīni!

Uezuels auga ar liepiņu
Vienai ceļa maliņa;
Es uzaugu ar tautieti

Vienai ciema gabalā.

Visu dienu silu teku

Vaiņacīnu vairīdama;

Tuopu sila maliņa,

Vaiņags tautu ruocīnā.

Es māmīni viena meita

Kā dzeltena linu sauja ;

Puišeļiem acis dega
Kā raibiem vanagiem*;.

Es atradu tautu meitu

Zilai līņus ravējam ;

Saplūkuse idru sauju,
Duod maņām kumeļam.

Viņš negrib idru sauju,

Viņš grib pašu ravētāju,

Viņš grib pašu ravētāju

Nest savaja mugura. (Nīc.)

9. Nue mācītajā parbraucuot, brūtgāns nakti

pārguļ līgavas vecāku mājās, lai svētdienas rītā abi kuopā

*) Teicēja pirmuo reizi sacīja: Ka raibamis —; bet tad apstādamās
un uotrreiz iesākdama izteica tā, kā uzrakstīts. Jaunākas teicējas cenšas

teikt un runāt grāmatu vaīuoda. Nīcē dzird sakām: māmīna. māmiņa, mā-

miņa.
*
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aizbrauktu baznīcā, kur tiks uzsaukti. Pie baznīcas tiklab

vīriešu, ka sieviešu paziņas viņiem sadāvina spilventiņus,
lai pāri baznīcai sviests jaunais pāris nesadauzītuos. Tādi

spilvenīši, kuru nereti sanāk 10— 15 gab., ir jue mazi, bet

glīti izšūdināti un viņus glabā ka dārgu piemiņu. (Bern.)'
10. Kad līgaviņa bija iecerēta un bildināta, kāda klātu

radu sieva brūtgānam (tēva-māsa, mātes-māsa vai cita), kas

labi melīga, gāja precībās, aplikusēs drābuli ar sudrabe-

ņem. Kukulim pajema līdz pudeli braņdavīņa un sieru. Līga-

viņas mājas jau zināja, kuru dienu nāks. Atnācēju raidīja vis-

pirms aizkrāsne sildīties, bet precīniece atsacīja, ka nebūt ne-

esuot nuosaluse; viņai labāki patīktuos sēdēt pie galds, kur

vīeta tik jauki appuskueta. Viņu apsēdināja pie galda, kur uz-

lika atnestus kukuli. Labi pamieluotu viešņu sāka skubināt

uz mājām, busuet jau gana sildījuses un mieluojusēs. Prece-

niece atteica, ka tā nevaruet iet mājas, gribuet vēl kādu līdz.

Viņai pieveda rādīt vecenīti, puišeli, merģeli, bet viešņa iz-

skaidrueja, ka šie visi gan derīgi, labi cilvēki, tak viņai vaja-

guet cita. Tad pieveda dažas sievas un meitas, bet vēlīgā
preceniece ka nebija tā nebija mierā : pie visa labuma un

daiļuma katrai esuot sava vaina. Li rau būtu gan puika, bet

tai basas kājas, un tādu tak nevedīšuot līdz. Uz saimnieces

piezīmi, ka tagad visi ļaudis parādīti, atnācēja atbildēja: „Ješu

tad pate meklēt, rasi atradīšu". Līgava pa tām starpām bija

čakli*) uzģērbusēs, uzsegusēs drabuli ar sudrabenēm un uz-

likusēs vaiņagu.**) Preceniece meklējamus drīz vien atrada

klētī. Saņēmuse dāvanu, viņa tuo ieveda istabā : si rau esuot

īstā, kuru gribuet vest sev līdz. lesakās cieņa un nuopietnas
sarunas, kad sūtīt līgavai pakaļ. Dabūjuse nuo līgavas vel dā-

vanas brūtgānam un vīna vecākiem, preceniece puosās uz

mājam. Tā Bārtā precēja senāk laikues. Tad pavasarī pārveda

līgavu, bet laulības un kazas ņuetika rudenī. Tāda pārprecē-

saņa tagad izzuduse. (Bārt.)

11. Precību dziesmas.

Es mamīņi viena meita

Ka zīlīte žagarues,'

Ik dieniņas tautas nace

Kā lazdāja riekstu raut.

*) Čakli (Sekli) Nice, Rucava. Barte nuozime ari glauni. grezni.

**) Bārtā meitām bija tādi pat zīļu vaiņagi kā Nīcē; tikai

bārtenieces viņus vairs nevalkā, kamēr nīcenieces tos vēl dažreiz cieni

likt galvā.



92

Pamācīju sav' brālīti,

Ka lūkuoti līgaviņu:

Nelukueji baltu ruoku,

Ne dzeltānu garu matu ;

Iziet dienas sukājuot,

Balti ruokas mazgajuet,

Nelūkuoji, mans brālīti,

Tirgu sievu, baznīcā;

Lūkuo meitu pie audekla,

Rudzu spailes galina.

Pate pate meitu māte

Man piedēvē paduomīnu :
Sien birzē kumeliņu,

Nac kajam setīna,

Lai šķiet tevi ceļa vīru,

Ne meitiņu lūkuotāju.

Jue tai ievī balti ziedi,

Jue tai mellas uegas auga;

Jue tai māte daīlas meitas,

Juotai daili znuoti nāce.

Lūkuo mani treji lūki,

Precē treji precinieki;
Ja Dievīnis man līdzēs,
Es visiem atsacīšu.

Vienam teikšu mellu maizi,
Uotram — sīvu māmulīti;

Trešajam pasacīšu :

Purva tava dzievuošana,
Purvā tavi bišu dārzi,
Zila guevu laidarīsi.

Kue darīšu jauns būdams,

Sev vaļīnu turēdams!

Izsapinu vasku važu,

lesajudzu vaverīti,

Atgruežaju zīda gruožu,

Lai neskrēja egliena;

Lai skrej tautu sētienāja,
Kur meitiņas daīlas auga.

Sukā māte man galvīnu
Baltu saru susekliti ;

Man atjāja tautu dēlis

Valtu krešu kumelīnu.

Stāvi stilli, kumeliņi,

Līdz es tevi apsēdinot',

Staigā čakla tautu meita,

Līdz es tevi nuolūkuot'.

Uošu vien tai meža,

Kur es cirtu vezumīnu ;

Māsas vien tai ciemā,

Kur lūkuoju līgavīnu.

Dievs nedeve ar tautieti

Augt vienuos ciemīnuos:

Nuegul manas villanītes,

Nuomauc manus gredzentiņus

Ganuos dzinu, kreklu šuvu

Pie uozuola mērīdama;

ja tu gribi, tu tautieti,

Audz uozuola garumīnu,
Audz uozuola garumīnu,

Audz uezuela resnumīnu.

(Bārt.)

12. Precībās brauc jauniķis ar vairāk radu vīriem un

sue sievām. Nuobraukuši stāsta, ka tumsā apmaldījušies, ie-

raudzījuši uguni spīdam un iegriezušies ceļu pavaicāt. Maje-

nieki uzaicina apsēsties un kādu laiciņu pakavēties, bet at-

braucēji atbild, ka steidzamu darīšanu dēļ jatraucuoties tālāk.

Kad mājenieki nuo jauna pierunā, svešinieki paliekas arī. Jeb
atkal atbraucēji pašā sākumā dara zināmu, nue kurienes
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braukuši un ka? viņus skubinājis šurp. Vajaguet rau šim jau-

najam vīrietim mūža biedra un tēvam-mātei palīga; rasi šinīs

mājās tāds būšuot ruenams. Viesus pacienā ar brandevu un

aicina pie vakariņām. Bet viņi atrunājas: „Esim bēdīgi, juo
mums trūkst viena cilvēka, tādēļ nevarim vēl nekā ēst". le-

ved pirms kādu veceni, bet viesi viņu atraida: laba gan

esuot, bet šuereiz tuo nevaruot piejemt. Tad viņiem rāda kādu

skuķīti, bet viesi nav miera. Pēdīgi ieved īstuo, kura ari vi-

siem patīk. Viesu-tēvs tad nu lūdz, lai atvēluot tiem sue. Kad

tēvs un māte atvēlējuši, līgava nuoprasa brāļiem, masām un

citiem, kas plānā, vai atļaušuot iet līdz atnācējiem. Pēc da-

būtas atļaujas viņa patencinādama sabučuojas. Tad abi viesu

tevi (nue brūtgāna un brūtes puses) un abi jaunie ļaudis sa-

duedas pārkrustīs labas ruekas. Nueskaita tēvareizi, nuesaka

svētīšanas vārdus un saiet aiz galda ēst un dzert. Pēc vaka-

riņām ķē ž ziedus. Jauniķis dāvina mārtei zīda kusku (drānu,

zīdeni) ar stūrī iesietu naudu (5 rbļ.); māte dued pretim zīda

kusku un rakstainus cimdus. Māju māte apdala viesu tēvus

un citus (t. i. brūtgāna radus) cimdiem un zeķēm. Precībās

cienī izdalīt visu puikakues adīkļus. Ari jauniķa mājeniekiem

suta dātalus: mātei nāmatu*) un zeķes, tēvam bikšu audeklu

un cimdus, citiem cimdus un zeķes. Kad datali saķēsti (sa-

mituoti), visi priecīgi dzer un dzied cauru nakti.

Ikdienas es deru

Precinieku sievī:

Man nejuka valuodina,

Man neklupa kumelinis.

Vai, brālīti, vai brālīti,
Kam tik tālu saderēji!
Nuosvīst mana bēri zirgi,
Sadilst kalti ritenīši.

Māsēnamis tas netika,
Kur es jemju līgavīnu.

Pit, māsēnas, kalniņā,

Vētijat vējiņā.

Jauniķi nuopeļuot:

Teic man ļaudis tuo merģeli,
Es nejemtu neredzējis
Pirmis iešu pats raudzīt,
Pēc sūtīšu jaubralenus.
Patīk man ta meičiņa,

Tas meičiņas vaiuodina.

Audzēju māsēnu kā puķi ruozi,

Atdeju (-atdevu) tautieša ude-

ņa briņģam.

— Briņģ man rītajā, briņģ va-

karaja,

Lrinģ man azaidu vārīdama. —

Nepieder suņa aste

*) pamats ir sievu galvas auts; bet ari meitas tuo dažkārt ap-

sējās, kā ejuot pie dievgalda ; tagad viņš vairs nav muodē.
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Pie zīļuota vaiņacina!

Ne tada svainīsa mums vajadzēja!

Šūbuota, rūbuota*) mums vajadzēja!

Marti slavejuet:

Sen biju nelīgsma. nu tapu Ilgsma,
Nu savu māsēnu guodāja celšu:

Pirms ceļu par gaņu. par parkuleņu,
Nu celšu par sievu, par saimenieci.

Precinieku sievas:

Es gribēju sue naksniņu

Apjāt tautu nuevadiņu ;

Te dieniņa man izausa,
Te saulīte patecēja,
Te saulite patecēja
Pie tas meitu māmulītes.

Ai? kalniņa lejinaja
Rindams auga uezuelini;

Pretī auga liepu rinda,

Kas uozuolus kaitināja.

Liepa auga pie Liepājas,
Lezuolinis pie Klaipēdas;
Pate liepa nuolīgava
Pie Klaipēdas uozolina.

Nu riedīsies pruojam

Judz tautietis, judz bralitis,
Abi jūdza kamanās;

Pij man guedu ņueraudzīt,
Katram sestā kamanas.

Stundu stāju (—stāvu) duema

dama,

Katram sešu kamanas;

Vai sēdīšu pie tautieša,
Vai pie sava jaudraleņa.
Netīšām es iesēdu

Tautu dēla kamanās.

Gan vīns lādi vizināja.
Kījams jēme vaiņacinu.
Ar brālīti es neietu

Maģu zemes gabaliņu;
Ar tautieti līdzai gāju,
Lai tas gājis Vāczemē.

Braucuot dzied:

Upe teka, ne Daugava,
Par siliem žvargždedama;
Tautas jāja, ne brālēni,

Nezviedz skaidri kumeliņi,
Kur zviegs skaidri kumeliņi,

Pillas mutes sīku dzelžu,
Pillas mutes sīku dzelžu,
Tek galviņas gruozīdami.

Neliekat dzelžu kafču

Manai ceļa maliņā;

Man pašam dzelžu krūtes,

Kumeļam tēraudina !

(Ruc. P. X.)

13. Vel citas precību dziesmas

Es pazinu raibus cimdus

Tautu dēla ruocinā:

Tie bij mana pūrināja

Devītajā buntināja,
Pašai pūra dubenāja
Pa baltamis vīllanemis.

*) Šubuots,. rubuots — nuo lliy6a, py6s,xa.
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Uotru reizi es necluotu

Mati pūra atslēdziņas

Ka jēmusi neizdala

Maņas baltas villanītes.

Brālis man parmasaja :
Tevis dēļ rudzus mina (=nuo-

bradāja).

Nepārmeti man, brālīti,
Neb' es tautas aicināju

Aīcin' tava diža slavē,

Mans raženis auguminis.

Māsēn diža, maseņ maģa,
Stāvi manai ēninā;

Kuras tautas tevis grib,

Lai nāk mani bildināt.

Izauga liepiņa caur klētes

galu,
Nuckara ziediņus saulītes

pusē;

Atjāja tautiņas ziediņu raut.

Nerauņat, tautiņas, tie dārgi

maksā:

Viens pāris ziediņu daleri

maksa,

Duj, trīs pariņi simtu dālde-

ris !

Kuo gājāt, svešas tautas,

Mus' zemēja ziedu raut!

Vaj jūs' pašu zemītē

Tādi ziedi neziedēja ?

„Agri sēti — salna kuode,

Zebu sēti — neziedēja".

Ta bij muļķe meitu māte,

Kas man savu meitu liedze.

Siksnītemis, spradzitemis
Neredz mana kumeliņa;

Sņuorītemis, bantītemis

Neredz mana cepurītes;

Kuopinamis, vārpiņāmis*)
Neredz auzu pļavejina.

Nule gribu virins būt,
Nule sevi derināt :**)
Nule pirkšu zīļu juoztu,

Nule caunu cepurīti ;

Nu sava kumeļam

Greznuojamus iemautiņus !

Atata, Dieviņi, nu labi sala,
Pasala jūriņa lig dubenim!

Nu laba braukšana dzintaru

zemē,
Dzintara merģeļu lūkuoties.

Parvede***) brālītis dzintara

meitu,
Uzsedza mamini dzintara

sagšu.

lelika māmiņa pūra dubena.

Visis mana purinis dzintara

vien.

Tautas mani lepnu teice,

Redz ražēni staigājamu.
Celšuos agri, vērpšu plāni,
Vēl staigāšu juo raženi;
Vēl staigāšu juo raženi

Plānai linu krekliņā,
Plānai linu krekliņā,
Smalkai zīļu vaiņakā.

*) Datīva (instrumentāla) galuotnēs arni s, emis a un c izruna
īsi; galuotnēs c na, ens (masena, brālēns) c skan gari.

_**) Derinat
— puškuot. Čeklas, čeklas tas meitiņas, pieri vien

derinaja - Rucavā meitas sien ap pieri zīda bantes.

***) Nuo tās pašas teicējas dzirdēju : pārlec, pārgāja, nepārgāja,
pārjāšu ; Perkuons. kule, sala.
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Ar puķīti laivu iru

Pretim meitu māmulīti,

Lai ta man(a) uzaudzēja
Kā puķīti līgaviņu.

Baltu ruoku sveiķinaju
Baltu meitu māmulīti,

Lai ta man neazliedze

Raibu cimdu adītajās.

Es neietu tautiņās,

Jeib māmiņa negājusi;

Kam, māmiņa, pati gāji,
Kam celiņu paradīji?

Tautiets man atsūtīja

Maģu maģu cedelēnu,

Lai taisuosa, lai rieduosa

Uz nākuošu rudentinu.

Tautiets mani lūkuodamis

Izteic sava dzievasanu:

Kalniņaja ruozes auga,

Lejiņaja maguonites.
Kad nuoiešu, tad redzēšu

Tuo izteiktu dzievasaņu.'

Kalņiņaja dadži auga,

Lejiņaja sīkas nātres;
Tur tecēja rāvupīte,
Ledutiņu atsisdama.

Lukuo lādi, tautu dēlis,

Vaj acimis neredzēji?
Pēc pajemis ņevaiņaji
Mana skaidru augumiņu,
Mana skaidru augumiņu,

Mana gudru padue-miņu.

(Ruc. R. X.)

14. Precībās brūtgāns sūtīja precētu rada sievu un

precētu rada vīru, kuri ar līdzi ieduetue velti un cieņu pašā

vakarā ierūodas līgaviņas mājās. Mājeņieki, jau zinādami, ka

nāks, nuetaisīja durvis cieti, tiklīdz pamanīja nācējus. Šie

dauzās, lai laižuet iekšā. Viņiem nueprasa, kuo tik vēlā laikā

meklējuot. Precenieki atbild, ka viņiem pazuduse stirniņa,

kurai līdz šejienei atdzinusi pēdas. Kad kukulis uzrādīts,

atnācējus ielaiž. Māju saimnieks uzaicina, lai pasi ejuot,

meklēt, ja kas pazudis, ieduedams tiem atslēgas, kue malas

atslēgt. Preceniece paliekas sēduot pie galda, kur uzlikta

atvestā cieņa, bet precenieks iet meklēt līgaviņu. Klētī at-

radis, ved iekšā un apdāvina ar brūtgāna sūtītuo velti. Tad

visi iekuož un iedzer nuo precinieku cieņas. Veidzuet nāk

cieņa nuo māju tēva puses, kurš precībās bija salūdzis klā-

tējuos radus. Ja mājās kādu iejēma par znuetu, līgava sūtīja

pie brūtgāna par preciniekiem 2 vīrus, kuri tam aizveda

veltes. Visa darīšana tad bija tāda pat, kā pirmajā gadījumā.

Trīs priedit's šiliņa,

Vis's trīs vien' garumiņ';
Vien' ciert', uotr' luz',
Treš' līdz līgujas.

Trīs meitiņ's māmiņe,

Vis's trīs vien' vecumiņ';
Vien' prec, uotr' ved',

Tres' līdz taisījās.
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Sierm' zierg' baltskaris',

Tie teicam' kum'lin','

Sērdienis' kalpenit's,
Tie tikeš' līgaviņ's.

Toutit, toutit, kur tu mac

redze ?

„Es tev' redze baznīca".

Kāds bi, kāds di man mūg're?
„Sīļats, mār'nats tev mug're".

Adītej', rakstitej'
Diž'ceļ' maliņe.

Jem, bāliņ, aditej'
Le paliek rakstit'ej',
Le paliek rakstitej'

Spēlmanis' dēliņam;
Te spīde sīk' rakst'

Spēl's gald' galīne.

Spēles gudr', še dus noud',
Pierksem vien' lakstigal',
Kas mums grāzn' padziedas

Spēl's gald' galīņe.*)
(Ztaldz.)

IZ. Precībās vienam nuo brūtgāna atsūtītajiem prece-

niekiem iegribējās redzēt dārzu, kur auguot ruoze, pēc kuras

vīni atsūtīti. Meitu māte viņu pieveda pie klēts vaj kāda

kambara durīm, aiz kurām ruonuoties ruožu dārzs ar meklē-

jamus puķi, bet nelaida vis tulit iekšā. Viņai ka ruožu kuo-

pejai un dārza sargātājai nākuoties alga. Precenieks nuoliek

uz sliegšņa pirms vara, tad sudraba naudu, bet dārzniece nuo-

saka, ka bez zelta naudas ielaišanas nav. Kad vajadzīga
nauda nuolikta, atslēdz dūris. Istabā sastājies bars izpus-

kuojusuos meitu apakš palaga. Sargātāja: „Redzi, te mans

ruožu dārzs ar daudz skaistām ruozem. Izlasies īstus, bet

piesargies dārzu izmīdīt vaj ari zarus aplauzīt". Precenieks

meklē meklē, bet beigās izradās, ka pajemis ne vis meklē-

iamuo. Par šādu dārza plicināšanu viņam atkal jaduod zelta

nauda. Ruožu sargātajā nuo jauna atjāva meklēt, kuodi-

nadama, lai nuo Dieva puses taupuot dārzu un ruozes. Pre-

cenieks izmeklējies atzīstas, ka tā neesuot iespējams atrast

īstuo ruozi; vīnam jau ruokas vis salstuot; lai atļaujuot pacelt
dārza vārtus augstāku. Par zelta naudu viņam tuo ari at-

vēlēja. Kad precenieks īstuo atradis, māte atnesa cimdus

(kaut kādus neglītus), lai ruokas nesaltu, bet viņš tuos grūž

pruojām un nepiejem. Tāpat ari citi precenieki uotrā istaba

nebija mierā ar pirmuo reizi piedāvātajiem cimdiem. Kad

*) Garš vokāls ruonams tikai celmu zilbēs. īss celma vokāls

kļūst pusgarš, tikko nākuošas zilbes vokāls izkrīt (v. p. mug're). Vārdu

beigu vokāli zūd, bet ne gluži; tuomēr reti kad iespējams viņus izšķirt

un apzīmēt.

7Rakstu krājums.
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saimniece pa uotram lāgam atnesa greznus un precenieki
tuos piejēmuši un apmaukušies, ruozes meklētājs veda līgavu

pie citiem, apsēdinādams pie galda. Tad sakas mieluesanas.

(Grenč.)

11.

Kazas aicināt. Saderināšana. Ceļa uz baznīcu

un baznīcā. Istabas puškuojums.

Dieviņ, līdzi. Dieviņ, līdzi,

Tuo dieniņu sagaidīt.
Kad stāvēšu ar tautieti

Pliku galu baznīca.

(Raņk.)

i. Brūtgāns un brūte jāja kazas aicināt, lūgdami katrs

savus radus. Brūte ielūdza panākstuos: i) divas va -

karmasas, viena bija kāda tuvāka rada sieva (precējusēs
māsa vai brāļa sieva) ar savu vīru, tā sauktuo vakarbr ā 1 i,

uotra mēdza būt krusta māte; 2) panāksnieces,

pruoti 3—4 meitas, īstenieces (aicinātājas masas un citas

tuvas radinieces); 3) panāksniekus, pruoti rada puišus,
cik tik bija, dažkārt pat jaunus vīrus. Brūtgāns atkal ielūdza

vadībās: 1) di ž 0 vedēju (dižvedi, vedēju); pa lielākai

daļai par tādu aicināja īstenieku (māsas vīru, tēva brāli),

viņa sieva bija tad dižvedējene (vedējene, vedēja sieva);
retāki par dižvedi aicināja kādu bagātu ciemiņu, kas nebija

rada; 2) vedējus, pruoti rada puišus un ari jaunus vīrus;

3) pūra vedējus vēžus), 2 precējušuos rada vīrus, kam

pašiem zirgi. Pūrveža sievai, pūra vedējene i, kazas pa-

radīja ne mazāk gueda, ka dižvedējenei, krustmātei un

vakara-masai. Nuo abām pusēm kazas vēl aicināja precē-

jušuos vecākus ļaudis, kuri nebija piespiesti būt baznīcā pie

laulībām, bet taisni nue mājam mēdza ierasties kazu vietā.

lelūdza ari pagasta labākas dziedātajās, kaut ari rada

nebija.

Krustmāte, mātesmāsa,
Nāc man iīciza tautiņās,
Nāc man iidza tautiņās,

Skaties manu dzīvāšanu.

Nāc, māsiņa, nāc, māsiņa,
Māte tevi aicināja,

Māte tevi aicināja
Brālītim sievu vest.
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„Vai, Dieviņ, es neiešu,

Cik sen mani pašu veda!

Tās kuorpītes, tās zeķītes,

Vainadziņa vien navaid!" (Raņķ.)

2. Kāzās aicināti ari tēvs-māte, kad bijuši nuo-

mirusi. Tuo vēl tagad daži cienījuet darīt. Ka tāds iera-

dums pastāvējis nevien Raņķuos, bet bijis kājens ari dažues

eitues nuovaduos, man apliecināja kāda sieviņa nuo Lutriņu

un kāds vecītis nuo Skrundas nuovada. Jauneklis (jaunekle)
dažas dienas pirms kazām aiziet pie vecāku kapa, nuoskaita

tēva reizi un aicina, piesituot ar ruoku trīs reizes pie krusta

(lai gulētājs dzirdētu): ~Mīļie vēcāki, lūdzu uz savām

kazām." Caur vēcāku ielūgšanu aicinātāji cerējuši labumu

un laimi jaunajā dzīve. Nue skueluetaja Briganta Skrundā

saņēmu kāda skuolēna pēc mājenieku mutes uzrakstītu pil-

nīgāku mirueņa aicinājumu kazas, kurs tā skan: „Mīļais

tēvs un māte, lūdzu jūs uz savām kāzām. Vaj nenāksiet man

palīdzēt, jue Dievs man piešķīris draugu, ar kuru gribu

staigāt svētus ceļus? Lūdziet Dievu ari par mums, lai palīdz
tuo ceļu svēti nuestaigat, ka varam viņa mantenieki būt."

Ari senāks brūtgāns, kas nuemīris, tāpat aicināts kazas.*)

(Raņķ.)

3. Vedēji un panāksnieki ieradās svētdien katrs nuo sa-

vām mājām baznīcā, tikai di ž vedis ar sievu atbrauca vis-

pirms brūtes mājās, vaj svētuo rītu, vaj jau sestdienas vakara,

ieduodams līgavai drānu un līgstamuo sagti. lekam

jāja (brauca, uz baznīcu) dižvedis saderināja brūti un brūt-

gānu, nuosacīdams kādus pamācības vārdus nākamai kuop-
dzīvei. Brūte, uzmaukusēs labajā ruokā cimdu ar klāt kara-

juvsues bendru, gāja ar mājeniēkiem saderēt (salīgt), visiem

rueku duodama (lai aitas alsduenas). Šie bija tā saucamie

līgstamie cimdi. Tad brūte visur iebāza pirkstu: ūdenī,

luopu ēdamajā utp. un beidzuot sev mutē (lai tādai kļūstuot

nekas neriebtuos). Māju sievas viņai kuedinaja, lai pie altāra

pieminuet brūtgānam kāju, tad busuet mājas valdniece un uz-

vaļāšuot vīru. Brūte ar brūtgānu ģerbjueties mazgājas viena

ūdenī. Viņa tam iedāvināja slēšu kreklu. Sargājās tuo rītu

*) Nuomirušiem vecākiem mēdz ari izsūdzēt savas bēdas. Kv.

māju saimniece pie mātes kapa izstāsta visu savu dzīvi, kā pašai un

bērniem klājās. „Tuo visā pasaulē ikviens kristīgs cilvēks dara, apgal-

vuoja man Xv-ene.

7*
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kue patapināt, lai mūžu dzīvuejuet nebūtu jātapina. Brūtgā-
nam un brūtei kurpē vaj zeķē likuši dažus graudiņus la-

bības un garueziyu maizes, lai dzīvē netrūktu tāda labuma-

Visu varuot pielaulāt ,' ja pielaulājuet kādu vainu, tuo vairs

vēlāk nevaruot nuoglābt. Arā ejuot atstāja durvis vaļām, lai

būtu skaidrs ceļš, lai viss pasķirtues, lai būtu viegla dzemde-

šana. (Raņķ.)

Puesueties uz baznīcu, brūte stāvus aun kājas, pasper-

dāmās triju baļķu augstumu, lai ik pa trīs gadi bērns. Ģērb-

jueties iztika bez mazglu mešanas, prievītu nesasiedama, bet

sasprauzdama utp., lai „tādā reizā" viegli nākās. (Sald.)

lekam jaunais pāris izgāja sētsvidu, braukt baznīcā, brū-

tes māte pabāza nama durvju pasliegsnī ueglīti un dziesmu

grāmatas lapu. (Tetelm.)

lededzināja divas sveces, kuram ātrāki izdeg, tam drī-

zāk būšuot jāmirst. Pa vecam līgava bēgaļāja kur nekur

pruojām. Vedējs nuoslēpušuos atkal uzmeklēja. (Sūbr.)
īsi pirms aizbraukšanas uz baznīcu, jaunuo pāri sade-

Lināja. Pēc nuodziedātas dziesmas darinātājs (vecākais)

nuesacīja (nuelasīja) līdzību, salikdams abiem ruokas kuopā.
Pēc tam izgāja p v v 1 i. Tad sēdās ratues un brauca baznīcā.

(Grenč.)

Derinašanas laika derinatajam uzliek uz pleca pari
cimdu ar apsējiem. (Līv.B.)

Kad jaunais pāris bija saderināts, deri nieks pasnie-
dza brūtei naudu, kuru vīna divas reizas svieda pruejām.
trešuo reizi paturēdama. (Blīd.)

4. Vedēji jau svētu vakaru (t. i. sestdien) nuojāja pie

brūtes, kura aizslēdzās klētī. Gāja meklēt, dziedādami:

Taisi dueres, meitu māte, Mana cimdu adītāja
Man ruecinas nuesalusas; Stāv tava klētiņa.

Atraduši veda brūti istaba, sēdinādami pie galda. (Sald.)
Kad svētuo rītu taisījās jāt baznīcā, brūte iedeva brūtgā-

nam pāri cimdu un zeķu, līdzgājēja vīram*) — dvieli, zeķes,

cimdus, līdzgājēja sievai*) zeķes un cimdus, sasietus ar uzmatu.

Līs veltes brūte ar līdzgājēja sievu tuo rītu bija atnesušas

nuo klēts un nuelikusas uz galda. Brūtgāns iedeva brūtei

pretim sagti un naudu (1 —3 rbļ.), tāpat vīrs (kādu rubli) un

sieva (50 kap.) (Ventsp.)

*) Lai. šis nuod. 11.
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5- Krustamāte (pūra šuvēja) atiet kāzu mājās jau

sestdien. Vedēji un panāksnieki ieruonas svētdienas rītā. Ve-

dēju vaduoni sauc vedēju-tēvu (=dižvedis), tam jāved brūti

un brūtgānu uz baznīcu. Panāksnieku vaduoni sauc panāk'

nieku-tēvu (brūtes brālis vai cits rads). Vedejne (ved-

tēva sieva) savu līdz atvestuo karpu ar raudavu nuoliek

galdā, kur stāv brūtes līgstamais siers, likdama šim

virsū līgstamuo sieru. Kāda nue panāksniecēm pavelk brūtes

sieru nuo apakšas un uzliek uotram virsu. Tad salīgst:

brūte ar brūtgānu saduodās labās ruekas, kurām vedēju-tēvs
un vedējene pieliek klāt arī savas (virsu un apakšā). Pēc tam

visiem apdala līgstamue kukuli un brandavu (vīnu).
Pēc paēdiena brūte ar brūtgānu sabučuojušies pasveikina
tēvu māti (nuoskūpstuot ruekas), kuri bērniem nuovēl labas

laimes jaunajā gaitā. Tad iet ārā braukt (vecuos laikues—jāt)
baznīcā. (Nīc. Z.)

Piezīme: Brūtei un citām meitām galvā vaiņags,
kuram pārsiets balts ūzkubekls (apsienama drāna)

mugurā kamz v o ļ i (buorste bez piedruoknēm) ar

sudrabenēm un sarkani lindraki; ap-

apkārt apjemta pa m v j ajeb pa m v v c (villāne). Va-

saras laikā pamujas vietā sedzās ar pa 1 dz I nu. Kre-

kla kamiešus ruotā siksnas t. i. (melliem) rakstiem

izrakstīti audekla gabaliņi. Vaiņaga meitas vēl ta-

gad valkā baznīcā un guoduos, bet daudzas gan

jau atmet šuo ruotu. Sarkanus lindrakus cienī val-

kāt gandrīz visas nīcenieces, bet sāk parādīties arī

pelēki ģērbj. Paldzīns ir rakstaina balta audekla

gabals villaines lielumā. Nīces baznīcā redzēju da-

žām meitām pāri paldzīnam ap kaklu apjemtu zī-

den i, par kuru karājās matu bizes ar pagarām
zīdes lentēm galvos. (P. X.)

6. Svētdienas rītu brūtes ielūgtie viesi sabrauc brūtes

mājās, brūtgāna viesi brūtgāna mājās. Tiklab vienus kā uot-

rus izvada uz baznīcu kāzu-tēvs (brūtes kāzu-tēvs, brūt-

gāna k. t), kurš brauc pirmais, vezdams brūti, brūtgānu. Pie

baznīcas visi satiekās. Mārte te ieduod jauniķam pirkstaiņus
šis v;ņai — gredzenu. (Ruc. D. B.)

Piezīme. Marte (brūte) un kazu meitas valka vaiņaga
vietā kaspinus t. i. vairāk zīda bantes ap pieri,
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kuras pakausī tā saspraustas, ka gali plivinās uz

muguru. Mati tā sapīti, ka nuo bizēm katrā galvas

pusē uztaisīts radziņš, kuru apsedz kaspīni-

Mugurā valkā vesti (buorste bez piedruoknēm,
stipri līdzīga vīrieša vestei) un palsu tumšu lin-

draku ar strīpām (tresēm) apakšgalā; augstākā
strīpa zelta, zemākā—sudraba, šai apakša pa š v v s

(sarkana apmale). Tādu lindraku daži sauc sijāns
Uz krekla kamiešiem ruonas pērpetes jeb
krūmi t. i. sarkani raksti. Krekla apruoči tāpat
izruetāti sarkaniem rakstiem. Kājās kurpes virs bal-

tām zeķēm, kurām rakstīti lieli. Apakš atluocītājiem
lieliem

ruonamas zilas sie t a va s, tādēļ kājas tik

resnas (tāpat arī Nīcē). Virs vestes balta seģene

(villaine) ar sarkani izrakstītu apakšmalu, vaj m ā r-

ģine (raiba villaine). Villainei virsū vēl drā-

b u1 c (—paldzius Nīcē). Abas saspraustas uz labā

pleca ar sudrabenēm. Sievas ģērbjās tāpat, tikai

kaspinu vietā galvu ruetā āma t s t. i. smalka

audekla dvielis, kuru aptin ap galvu. Nāmats tagad

vaj gluži izzudis, viņa vieta sien drānu (zīdeni).

(P. X.)

Senāk puisi un meitas kāzās jāja. Kam pašam nebija
zirga, samdīja (patapināja). Jāšanu ar laiku nuoliedza, jue
zirgiem baiduoties nuo šāvieniem un jājējiem nuokrītuot nue-

tikās daudz nelaimes. Tagad katrs nuo savām mājām brauc

baznīcā. Tikai viesu-tēvs (kāzu tēvs) ieruenas svētuo rītu

kāzu mājās. (Ruc. P. X.)

7. Kad jaunue laužu vecāku mājas ruonamas vienas

nue uotrām tālumā, brūtgāns ar brāļiem, māsām un klātējiem
radiem jau pussvētā (t. i. sestdienas vakarā) atbrauc līgavas

mājās. Kad abējas mājas klātumā, vedēji un panāksnieki svē-

tuo rītu sabrauc katri savā galā. vedēji pie brūtgāna, panāk-
snieki pie brūtes. Brūtgāna mājās ieruonas vispirms vedē-

ju -1 ēv s (kāzu-tēvs, pātarnieks) un vedēju-māte (kāzu-

māte*). Kad arī citi vedēji saradusies, vedējtēvs uzvedina uz

braukšanu. Nuedzied ceļa dziesmu un puošas ceļā uz uetrām

*) Par vedeju-tevu lūdz kadu klātēju radenieku. vismīļāk
krusttēvu (onkuli) vedēju, mats cieni būt vai vedējtēva sieva vai

cita kada tuveniece. (Bern.)
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mājam. Tevs, mate, izvadījuši delu, ka paši pēdējie aizbrauc

uz jaunavas dzīves vietu. Uotras mājas svetuo rītu atbrauc

panākstu-tēvs (līgavas tēva- brālis vai cits), panāks tu-

māte (teva-brāļa sieva vai tēva-māsa) un citi panāksnieki.
Radenieces palīdz līgavai apģērbties un puškuoties, pie kam

allaž iet ārā klausīties, vai nav dzirdami vedēju skandekļi-

Kad mana braucam, visi steidzas ārā pa prieksdurvim sāgai-
dīt braucējus, pakaļējās nuetaisījusi cieti, lai neviens pa tām

nevarētu iekļūt istabā. Tanākstu-tevs ar kādu uetru, nuostā=

jušies ar šaujamajiem un zuobeniem pie durvīm, nelaiž ne-

viena atbraucēja iekšā, uzprasīdami, kāda svešeniekiem te da-

rīšana un vai kāds raksts (pase) arī klāt. Vedēji kā nekā

rauga iekrāpties istabā, bet nuoduoms neizduedas. Beidzuot,
kad nekādi niķi un stiķi nelīdzējusi, brūtgāns pieiet pie ve-

dēju-mātes, kura palikuses ratuos sēžam, lūgdams, lai nākuot

palīgā. Paņēmuse atvestue dižkriņģeli ar brandavīna bu-

teli kreņģeļa līkumā, ši steidzas pie durvīm, uzrādīdama sar-

giem savas dāvanas. Ceļš tagad brīvs un vedēji saiet ar visiem

citiem istabā.

Brūtgāns ieiet pretistabā apsveicināt līgavu. Teju ienāk

ir vedeju-tevs, satver jaunuos ļaudis pie ruekas un ved istabā,

kur kāzenieki ap galdu sasēdušies jau gaida. Istabas stūrī pie

galda ruonama egle greznuota visādiem pušķiem un puķēm.

Šinī „brēcamajā stūrī" apsēdina galdam sānues jaunuo

pāri, kuram blakus sēž vedēju-māte, tāpat sānues. Galā nuo-

sēžas vedēju tēvs. Jaunajam. pārim priekšā, uz apklātā galda,

deg divas sveces; vedēju-mātes priekšā redzams pirmāk mi-

netais dižkriyģelis ar brandvīna butelēm. Kad dziesma nue-

dziedāta un runa nuoteikta, pātarnieks
.

āri uzaicina pacelties un

saduoties labās ruekas, sacīdams tad saderināšanās

vārdus. Pēc pātariem vedēju-māfe kāzu viesus pamieluo ar

savām dāvanām. Pātarnieks (vedēju-tēvs) ar jaunue pāri pir-

mais sadzer uz laku dzīvi nākuotnē. Kad sadzerts, iekuosts

un paēsts, līgava izmeklē pārus. Katra meita savam iz-

redzētajām piediedz pie krūtīm puķu kušķīti ar lentītēm. Lī-

gava pate atkal precētājiem ļaudim — arī pa pāram — pie-

šuj puķes. Tā sanāk nereti 40—50 pāru. (Bern.)

8. Vedējenes (vedēju sievas) svētdienas rītā ieruo-

nas līgavas mājās. Viņām grib ierādīt vietu pie krās nes,

kur sildīties, bet nebūdamas mierā ar šādu vietu, viņas vir-
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žas pie guoda galda, nuelikdamas tanī līdz pajemtās bran-

dava b v d c 1 c s un sierus. «6ues sakrauj čupā, vienu uetram

virsu. lenāk līgavas māte ar brandavu un sieru un liek savu

sieru pašā virsu, bet vedējenes neļauj, pajemdamas katra savu

atpakaļ. lesakās ķīve, kam likt augšā, kam apakšā. Jāpiekāp-
jas beidzuot mātei: šī pirmā nuoliek savu sieru, vedējenes
savus saliek virsū.

Paēd azaidu. Te vedējenes sāk runāt, ka vienas vel

trūkstuot; jāietuot meklēt. Vedēju-tēvs ar vedējiem iet uz

klēti, bet brūtgāns paliek sēdam pie galda. Panāksnieku

sievas negrib atnācējas laist klētī, dziedādamas:

Nenākat, sveši ļaudis

Tukšajām kabatām ;

Ja būs tukšas kabatiņas,
Mēs mašīnu neduosim.

Nenākat, sveši ļaudis,
Mūs' zemē ziedu raut.

Vaj jus' pašu zemīte

Tādi ziedi neziedēja ?

„Agri setus salna kuode,
Zebu seti neziedēja".

Vedējenes:

Dzieclit, mašīnas, maksāsim,
Uuosim sīpuolu ar visu kātu.

Mums bij tadi luses nagi,

Dibināmi, kabinami,'
Izvilkām tautu meitu

Nue deviņu jaubrālīšu.

Atata, Dievinu, man laba laima:

Nuotvēru irbīti pa sliegsni lecam.

Man Dievīnis laimu šķīre

Šī svētajā rītīna:

Balta irbe pietecēja
Pie brālīša nama durvu.

Prutgana-tevs (-vedēju - brūtgāna kāzu-tēvs) ieved

līgaviņu istaba, piesēdinādams pie galda blakus brūtgānam.

Vedējenes dzied:

Sed manu brālīti, saulītes puse,

Tā tautu dūmaļa ēnīnas pusē.
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Vedējene uzaicina kādu nuo vīriem sacirst sieru. Izgā-

jis ar māju māti ārā, tas sacērt vienu nuo vedējeņu sieriem

gabaliņuos, kurus bļuodā sabērtus ienes iekšā. Apdala visiem

brandavu nuo tās vedējenes pudeles, kurai piederējis sacir-

stais siers. Siera gabaliņus sabāžas kabatās, lai būtu ceļā kuo

izdalīt. Tad brauc baznīcā. (Bārt.)

9) Senākuos laikues brūtgāns ar brūti jājusi uz baznīcu,

bet vēlāk sākuši līgavu vest braukšus. Arī vecāki cilvēki bi-

juši braukšus, bet puiši un meitas jāšus*). Beidzuot ir panāk-
stu meitas sēdējušas ratues. ja ceļā kas atgadījās: zirgs izjū-

dzās, kas saplīsa vai misterējās, tad nuo tam vērueja nelabumu

nākamajā dzīve

Tīk jums, tautas, vedat mani,
Es jums ilgi nedzīvāšu .'

Ceļā man juozta trūka,

Vārtuos klupa kumeliņis,

Istabā ieejuot

Nuotrukst kaltas villainltes

Piestāšanās bija gan pie zvana (dziedātāja), gan kruegu.

Kur atgadījās saģērbties, atstāja ziedu (cimdus). Zvanīs bez

adīkļa dabūja vēl kukuli. Pirms gāja pie laulības, līgava uz-

pampāja apkakli un apdūrus (ruekn galus) un atraisīja prie-

vetiem un bižu galiem mazglus, lai bērni dzem viegli. Diž-

vedis ieveda brūti baznīcā pie ruokas. Jaunais pāris nuostā-

jās altāra priekšā. Aiz vīna stāvēja dižvedis ar dižvedējeni
šai blakām viena vakara-māsa (krusta-māte); aiz šiem sastā-

jās vedēji un panāksnieki (bet ne pāruos). Kurs pie laulībām

baiļaks (vairāk nuebijies), bāls un nevar attapt, brūtgāns vai

brūte, tas drīzāk mirsuet. Teicējas vīrs bijis tāds gluži nuobi-

jies, tādēļ arī ātrāki nuemiris. Uz upuri (upura-maku) likts

graznu cimdu pāris, kas palicis zvanim. Tam sakrājušies tik

daudz cimdu, ka meitas tuos sapirkusās pūram. (Raņķ.)

10. Ceļā uz baznīcu brūte neskatījās atpakaļ, lai pirmais
bērns nemirtu. Daža mīza akmens vietā, uzlikdama pelcei ak-

meni virsū, lai bērni būtu cieti (nemīžļātu ilgi). (Sald.)

*) Sievietēm bija tādi pat segli ka vīriešiem. viņas ari tāpat jāja

pruoti apžērgu, turēdamas kājas kāpšļuos. Apakš segliem viņam atra-

dās pārmats jeb pa s c g 1 i s, pruoti izšūta, izrakstīta seģene,puškuota

dzīpariem un lineem stūruos.
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Kurs no jauniešiem pie laulībām ejuot kuv aizmirst

(gredzenu, cepuri), pirmais mirstuet. Pie laulības ejuet jātur

nauda kabatā; ja šuo laulības naudu vienmēr nesajust klāt,

naudas nekad netruksuet. (Zubr.)

Lai dzīve paturētu dižuo pusi, brūte laulajuet rauga uz-

mīt brūtgānam uz kāju un mājās uzsēsties uz svārku stūri.

(Staldz.)
Uz baznīcu braucuot svieda ziedus (prievītus) uz tiltiem

un krusta ceļiem. (Sald.)

Uz tiltiem meta ziedus: cimdus, līzbantes (uzmatus).

(Staldz.)

Baznīcā nuebraukusi brūte un brūtgāns dāvināja viens

nerram naudu. Ar mezglu sasietas paķeles (pītas trim pielu-

piem) brūte atraisija, sasiedama aptiuuet,' atāķēja krūšu āķus
kleitē ; raudzīja uzmīt pie altāra brūtgānam uz kāju.

(Tetelm.)

ii. Uz baznīcu jāja tikai tie četri: priekšā brūte

ar brūtgānu, pakaļā — līdzgājēja vīrs (precēts, nuo

brūtgāna puses) ar līdzgājējas sievu (precēta, nuo brū-

tes puses). Brūtes zirgs bija apsedluots, un lai viņa varētu

uzkāpt, iznesa krēslu pakāpties. Viņas zirgam bija divēji
iemaukti: vienus gruežus turēja ruokā brūte, uotrus — brūt-

gāns. Mugurā viņai bija divēji svārki, virsu grezni (sarkani)

apakšā melli. Virsejues jājuot sajema uz augšu. Galvā bija

spangu (spangaiņš) vaiņags, apsiets ar zīdeni, tai pāri
linkainis (slēšu audekla drāna). Kājās baltas zeķes un

kuorpes. Ceļā brūte mētāja ziedus: pluestnieks dabūja cimdus,

uz tiltiem nuometa uzmatus, ūdeņuos svieda gredzenu vai

naudu. (Ventsp.)

12. Pie laulības iet pāriem šādā kārtībā: brutgāna-tevs

(t. i. brutg. kāzu-tēvs) ar savu sievu; brūtes-tēvs (t. i. brut.

kāzu-tēvs) ar savu. Vaj atkal tā: abi tevi, tad abēju sievas.

Tagad nāk brūtgāns ar brūti; 4—6 vedejenes; brūtgāna īstais

brālis ar brūtes īstue māsu; brūtes īstais brālis ar brūtgāna
īstuo māsu; vedēju un pauākstu puisi ar savām meitām; bei-

gās visi citi precētie kāzenieki.

Senāk negāja pāriem, bet garā garā rindā pa vienam

šādā kārtībā: brūtgāna-tēvs (brūtg. kāzu-tēvs), brūtgāns, ve-

dēju vīri, vedēju puiši; brūtes-tēvs (brūt. kāzu-t.), 2—3 ve-



107

dejenes, brūte, atkal 2—3 vedejenes, panakstu vīri, panakstu

sievas, beidzuot panakstu meitas. Bārt.)

13. Baznīcā iet iekšā pa pāriem vien šādā kārtā: Abi

viesu (kāzu)-tēvi ;jauuiķis ar vakara-brāli (neprecēts tuv. rad.l,
avi vienas līgastes (vērtēs) ; visi vīrišķi; abas vedēju-mātes
(viesu-tevu sievas vaj cit. prec. rad.); viņām pakaļ 3 jaunas

meitas; aiz tām mārte ar īstue māsu vienā pusē un vakar-

māsu uetrā; meitas pa dūjām ; beigās sievas pa dūjām. (Kā-

zās iet papriekšu meitas, tad sievas baznīcā; krustībās uet-

rādi). Arā ejuot jaunais pāris iet abiem viesu-teviem pakaļā,

sadevies ruokas vai tāpat blakām ; tad visi citi pirmītējā kārtā.

Sagāja kruogū, kur uzkuoda, dzēraun dancuoja līdz sebumam.

Dižākās kāzās bez vedēju-tēva dažreiz uzaicina Vel īpašu

ievedēju baznīcā, skuoluotāju, skrīvēji, vai citu kādu ba-

jāru, kurš apdvieļuets kuopā ar vedēju-tēvu iet baznīcā. Arī

mācītāju cienī lūgt par ievedēju, kurs tad iet visiem pa

priekšu nuo baznīcas durim līdz altārim. (Ruc. P. X.) .

14. Baznīcā pirmie iet abi kāzu-tevi, uetrā pārī jauni-

ķis un vakarinis, tad visi citi vīrieši pa pāriem; aiz viņiem
kāzu-tēvu sievas, tad mārte un vakarine, beidzuot visas citas

sievas un meitas pa pāriem. (Ruc.)
Uz baznīcu brauc papriekšu panākstu-tēvs ar līgavu un

vakara-māsu ; tad vedēju-tēvs ar jauniķi un vakara-brāli. Pēc

tiem jaunāki ļaudis raiti un vecāki braukšus. (Nīc.)

Vedēju-tēvs ar vedeju-māti brauc pirmie ; uetri braucēji
ir nāk. vīrs ar līgavu; tad panākstu-tēvs ar panākstu-māti;
beidzuet visi citi. Pie baznīcas nueģerbj liekās virsdrēbes.

Līgava uzsedzas baltue villaini un uzliekas vaiņagu. Tad pā-

riem vien iet baznīcā: Vedēju-tēvs ar vedēju-māti, brūtgāns

ar brūti, panākstu-tēvs ar panākstu-māti, tad visi jaunie (t. i-

neprecētie), beidzuet visi vecie (t. i. precētie).

Pēc laulībām kāzenieku rinda tanī pat kārtībā nāk nuo

baznīcas ārā, kur jaunajam pārim nuovēlē laimes. Ceļa kāju

iemetuši, zvaņam baltmaizes, siera un brandava iedevuši, kāze-

nieki visi kuopā brauc uz līgavas vecāku mājām, ceļā šau-

dami, dziedādami un nuokliegdamies. (Bern.)

15. Istabas puškuojums. Visādām dzīrēm un

guodiem mēdza izpuškuot griestus, sienas un duores, bet jue

rūpīgi visas maliņas nnegreznueja uz kāzām.
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Meitu mātes istabiņa
Zīlītēm izkaisīta ;

Zklid kājiņas staigājuot,

Rauj pakāri cepurīti.

Eglītes nuosēja gar duorēm (pie stenderēm) un sa-

spraudīja gatvas. Aiz dziedriem aizsprauda skujas, kuram

gali bija iemērcēti kaļķu šķidruma. Eglītes un skujas bija ap-

sietas papīriem un visādam spalvām, kuras iepriekš nuopēr-

vēja. — Gar sienām, visvairāk tanī vietā, kur nācās jaunajam

pārim sēdēt, sakarināja vaiņagus (kruenus), pītus nuo sil-

eglītēm, uogu-mētrām un (zaķu) st ai pek ļi cm. Sita

un lipināja papīrus pie sienām, izgriežuet luedziņus utp. —

Nuo garša lmiem pina gredzenus — riņķiti riņķītī,
līdz iznāca gara viērģele, kuru izvazāja un izlīkumueja gar

sienām un dziedriem. — Vera krelles, saveruot diega sal-

miņu, tad lupatiņu (papīrīti), atkal salmiņu utp.; kreļļu virkni

tāpat izvazāja kā gredzenu vierģeli.

Lai puškuojums izduetues pilnīgāks, karināja pie grie-
stiem pū ķīšus, būdiņas, putniņus un pluostiņus-

Rūķīšus taisuet sadurstīja rācenim visapkārt niedrītes vaj sal-

miņus, kuriem galues iesprauda ruogas (vārpas) un spalviņas.

Viņus pakariuaja diegā (sara) pie griestiem. Būdiņas iztaisa

nuo garsalmiem, pirmuo būdu labi lielu, citas arvienu maza-

kas vienu uetrai iekša. P utniņiem iebāza pautu čaumalas

viena gala sakruokuota papīra astīti, uotrā — degunu, sauues

pielipinuot spārniņus. Rluestiņus sēja nuo trim pagariem

skaliem, kurus salika krustiski, iepinuot spārnuos dueņus, kā

pasi nenāca redzami; šim lielajam pluostam visues 6 galues

piekarināja diedziņues tāpat izpītus mazākus. Visi šādi pa-

kari pie griestiem pastāvīgi kustējās. (Raņķ.)

111.

Nuo baznīcas seta, klētī, istaba.

Pārbrauca mus' masa

nuo dievanama.

Ar tautu dēliņu sade-

rināta.

(Raņķ.)

i. Pēc laulībām vedēji un panāksnieki kuopā brauca

uz mājām, ceļā alažiņ šaudami. Pie krustceļiem, tiltiem,

ūdeņiem brūte meta ziedus: apsējus, naudu, gredzenu.
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Pari iešu pa Ventiņu,

Kuo Ventā ziedu dvesu?

Pluostiem devu raibus cimdus,

Ventā zelta (vara) gredzēniņu.

Kur ceļa uzcelti gueda vārti, dued ziedu (cimdus) un

guede cēlējus ar brandvīnu ; dued pat veselas blašķes.

(Payķ.)

Tiltus apzieduoja ar sudraba naudu. (Sūbr.) — Tiltam

pāri braucuot teicēja metuse upē naudu pāri kreisajam ka-

miesim. Nue baznīcas jājuet divi vakarbrāļi pārjāja
ātrāki mājās. Pajēmuši katrs krūžu alus jāja kāzeniekiem

pretim, ieliedami alu brūtes zirgiem acīs. Mājenieces viņus

apdziedāja
Divi vien, divi vien vakara brāļi!
Kur pieci, kur seši bajāra meitai! (Sald.)

2. īsi priekš kāzām appuskueja ar papīriem, lupatiņiem
un spalvām vienu lielāku — nesam uo eglīti un trīs ma-

zākās — luoku eglītes. Zīs piesēja uz baznīcu puo-

sueties brūtes un abu brūtes māsu zirgiem pie luoka, pie

kura jau karājās pāris cimdu. Par lielākās eglītes nesējiem

izraudzījās brūtes brāli un brūtgāna brāli, vaj ari kādu ne-

radenieku, bet tikai vieglu, veiklu cilvēku. Abi nesēji jāja

pirmajā rindā, brūtgāns ar kāzu vecākuo — uetrā; brūte ar

abām brūtes māsām un citi bija braukšus. Viens nue ne-

sējiem turēja eglīti uz baznīcu jājuet, uetrs atkal — mājās.
Pie baznīcas eglīti nuodeva kādam turētājam, kurš pa laulību

laiku palika ārpusē. Kāzu mājām tuvuojuoties, eglītes nesējs,

pārjājis pirmais mājās, uzsprauda eglīti istabas jumta pāvālē

(čukurā), kur ta palikās stāvam, kamēr skujas nuebira. Dzie-

dātājas nesēju mēdza apdziedāti

Eglītes nesējs līkām kājām,

Kā kaķis laipuoja pa jumta virsu.

Dievs duod egles nesējam

Mūžam sievu nedabūt:

Kā tas manu nama jumtu

Ar kājām izspārdīja!

Eglīti jumtā uzstādījis, nesējs steigšus vien metās

kur paķēris stuopu alus jāja kāzeniekiem pretīm, izliedams

dzeramuo brūtes zirgiem priekšā. Tā viņš trīs reizas ar
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lielu steigu laida mājas un atkal atpakaļ, bet alu izlēja tikai

pie pirmās reizas. (Liv. L.)
v Alus liets vispirms zirgiem, tad pašai brūtei acīs.

Nesējs raudzījis eglīti slepen uzspraust čukurā, lai dziedā-

tājas nedabūtu apdziedāt.

Eglītes nesējs kleinam kajam;
Nuo jumta lekdams nuolauza kājas.

Eglītes nesējs kleinām kājām;
Nuo jumta krisdams nuosita kuili! (Sūbr.)

3. Abi kāzās ielūdzēji (viens nuo brūtgāna, otrs nuo

brūtes puses), kāzeniekiem uz baznīcu un atpakaļ braucuot,

jāja visai rindai priekšgalā. Pēc laulības visi kāzenieki

brauca uz brūtgāna mājām. lelūdzēji pārsteidzās ātrāki mājās
un pajemusi jau agrāki sagatavuotue un izpuskuetue eglīti,

izjāja kāzeniekiem pretim, pārjādami ar visiem reizā mājās.

Apjājuši ar eglīti ruokās trīs reizas ap kāzu istabu un

iesprauduši kuoku sētsvidu, nesēji ielēja kannu alus brūtes

un brūtgāna zirgiem acīs. Kad kāzenieki eglītei bija ap-

braukusi trīs reizas apkārt, kuocīņu uzsprauda jumtā.

(Tetelm.)
Pirmie braucēji nuo baznīcas uz mājām ir brūtgāna-

tēvs (vedējs, pātarnieks) ar brūti, tad brūtes-tēvs (vedējs,

pātarnieks) ar brūtgānu. Tiem pakaļā brauc vedēji, beigās
panāksnieki. Senāk visi jāja, un vel tagad uz baznīcu un

mājās braucuot, 4—6 raitnieki jāj braucējiem pa priekšu.

(Bārt.)

4. Pēc laulības vedēji un panāksnieki brauc visi at-

pakaļ uz brūtes mājām. Ja pārak daudz kāzenieku, kuriem

visiem kuopā nepietiktu telpas, tad vedēju sievas un meitas

brauc uz brūtgāna mājām; tikai 4 vedējenes piebiedruojas
panāksniekiem. Ceļā šauj un dzied.

Neaugata, līki kueki,
Liela ceļa maliņā;

Garām brauca kāzenieki,

Šķēršiem teka kumeliņi.

T
ec jel, manu kumeliņu,

Tevis gaida, manis gaida;
Tevis gaida auzu sile,

Manis jauna līgaviņa.
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Tev silīte auzu pillā,
Man gultiņa uztaisīta,
Man gultiņa uztaisīta

Mīkstiem dūņu spilveniem. (Nīe. Z.)

5. Kruega kārtu ņuedaņeuejusi un iedzērusi, kazsņieki

brauc uz mājām, vispirms jaunā sieva ar panāksniekiem,
velak vedēji. Ceļa dzied :

Kuopiņām, vārpiņām
Neredz miežu pļāvejlna;
Siksnītem, sprādzītēm
Neredz mana kumeliņa.

Kvota man laba dara —

Strauja upe lejiņā?
Per nuonesa siena kaudzi,

Šuogad siena grābejiņu,

Šuogad siena grābējinu
Ar sudraba grābeklīti.

Tiešām tautas ceļu dara

Pa brālīša rudzu lauku'

Brālis mana pārmasāja:
Tevis dēļ rudzus mina.

Kue, brālīti, parmasaji?
Neb' es tautas aicināju.
Aieiņ' tava diža slavē,
Mans ražeņis augumiņis.

Es savama kumeļama

Krustīs ceļu sienu pļāvu;

Kad es jāju, kad es braucu,

Krustīs ceļu vien tecēja.

Es nuopirku mellu zirgu
Nue ūdeņa būrbulīša;

Kad es jāju, kad es braucu,
Kā udeņis laistījās.
Gaidi gaidi, māmulīte,
Pārnāk tavi gaidāmie;
Pārnāk meita salaulāta

Zamiluetis gredzentiņis.

(Ruc. D. P.)

6. Nuo baznīcas mājas braukdami, kazenieki dzied da-

žādas kāzu dziesmas.

Braucam, brāļi, brašajam
Tēva pirktis kumelinis;

Zin, Dieviņ, kādus brauksim,

Kad mēs paši pelnisim,
Kad mēs paši pelnīsim,
Kad naudiņu skaitisim,

Vai būs bēri, vaj spaņgaivi

Vai sudraba lāsitems.

Nebūs bēri, ne spaņgaiņi,

Pus sudraba lāsītems.

Gar ciemīnis braucuot:

Labajam ciemiņam

Labu dvesu vakariņu;
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Kur kādam netiklim

Šautru metu setiena.

Pret māju
Nevienam tas nebija,
Kas vij manam brālēnam:

Zelta seta, zelta vārti,

Veras pasi neverami. (Ruc. D. V.)

7. Nuo baznīcas mājas braucuot dzied

Caur ābeļu virzi jāju,
Uz kumeļi ziedi bira;

Caur tautamis cauri gāju,
Tautams bira asariņas.

Tuo upīti clruesi jāji,
Kur gul uelas dubenā,

Tue meičinu druoši jēmi,
Kur ļautiņi niecināja.

Ta būs mana visu mīļa —

Visu ļaužu vainajama.

Cieti, brāļi, sedluojat
Mana ceļa kumeliņu :

Daža sieksta man lecama,

Daža — manam kumeļam;

Daža laba straujupīte
Man ceļāja bridiņama;
Daža laba mātes meita

Man ciemāja bildināma.

Neviens mīļi tā nebrauce,
Ka brauc brālis ar māsēnu

Kur ierauga ievas ziedus,
Tur piegrieza kumeliņu,

Tai māsēna puškavās

Ar ievinas baltis ziedis.

Kuo mēs brāļi darīsim,

Zelta naudu sakrājusi?
Nesīsime pie kalēja,
Kaldināsim iemauktinus,

Tai skamb mana kumeļam

Sīkas naudas iemauktīni.

Pruoties, mana kumeliņi,

Kad gruežīnas kustināju;
Pruoties mana līgaviņa,
Kad actiņas mirkšķināju,
Kad actiņas mirkšķināju
Āz galdiņa sēdēdams.

Seta:

Plānu linu tīklu mesu

Gar tuo tautu istabiņu,

Tai ta mana neizbēg —

Sen aplenkta līgaviņa.

Nāč laukāja, meitu māte,
Mituosim kumeliņus.

Tev bij bēris, man bangainis,
Kuo tu duosi piedevams?

Ja neturi cita nieka,

Duod (liec) merģeli piedevams.

(Ruc. P. $.)'

8 Netāļu nuo mājām kazenieki apstājas tāda vietā, kur

mājenieki viņus nevarētu ieraudzīt, pielādēdami nuo jauna

saujamues. Par tuo brīdi brūtgāns viens pats pārsteidzies mā-

jas, paglabājās zirgu stalle. Tai gan kazenieki nepamanīti gri-

vēja patikt mājās, bet dziedātājas bija muodras un braucējiem
vel gabala iesāka viņu apdziedat. Panāksniekus nekuo neap-

dziedāja, juo tie bija pašu ļaudis, bet vedējus kā svešiniekus

nuopaļāja kā tik vien mācēja.
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Kas tur ružina
pa viņu kalnu?

Ikaisu pussiķis*) pārružināja.

Es šķitu mellaju debesi nākam;
Tie tie Ikaisu mellāji ļaudis.

Kas tur ružina pa viņu kalnu?

Ikaisu suvēni atružināja.

Skatāties, sveši ļaudis,

Kuru ceļu atbraucāt.

Ventas ceļu atbraucam,
Ventas braslu bildinām.

Jājat, jādami, nekavējat,

Sasalu, sadingu*) gaidīdama

Saule gaisu sajaukuse

letek pate mākuoņās;
Māte karu sacēluse

Staigā pate raudādama.

Gaidi gaidi, māmulīte,
Nu nāk tava gaidāma;

Nu nāk tava gaidāma,

Ka ieviņa ziedēdama,
Kā ieviņa ziedēdama,

Kā saulīte vizēdama. (Raņķ.)

9. Vecākais izkāpināja brūti nuo ratiem, par ko saņēma

pāri cimdu. (Tīv. L.) — Abi[ kāzās lūdzēji izkāpināja brūti

un brūtgānu nuo ratiem uz brūtes mātes paklātu sagšu. (Te-
lelm.) — Līgava iemetināja saviem zirgiem apaušuos pa prie-
vetam un atstāja ratuos cimdu pāri, kurš pienācās vedējam-
Dziesmas atskanēja bez mitēšanās, kamēr visi sagāja iekša.

Stugu stugu, skrundenieki,

Ztugu svārki mugura;

Tie bij labi žuogu lēkt,

Nabadzēm mutes duet

Kuo nacat, sveši ļaudis,
Kuo mātei atnesat?

Vaj mātei šūtas kuorpes

Pa(r) meitiņas lueluejumu ?

Tēvam caunu cepurīte

Ta(r) šūpuļa kārumiņu?
Kāzeniekiem vis neveicās tik drīz saiet iekšā.

Eit', tūļas, iekšā, kuo valstāties !

Tai valsta mūs' brāļi pa peludēm !

Tik tāds taraža dižais vedējs
Tur vien taražā — gar savu priekšu ! (Raņķ.)

10. Senāk vedēji ar brūtgānu jāja nuo baznīcas vispirms
uz savām (t. i. brūtgāna) un tad tikai, labi vakara, uz līgavi-

ņas mājam, kur panāksnieki tuos sagaidīja ar visādu trueksni,

bļaušanu, šaušanu un apdziedamam dziesmām.

*) Ikaisi — maju vārds ; pussikis zimets uz brūtgāna.

**) Ladindzis — salīcis ; viena teicēja sadiNgu vietā teica sadīgu.

Rakstu krājums. 8
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Ej, māsiņa, klausīties,
Kur jāj tavi vedejini :

Az kalniņa suņi rēja,
Tautām zviedza kumeliņi.

Nu brauc, nu brauc pa viņu

kalnu,
Liekiem zirgiem, tukšiem ra-

tiem ;

Liekie zirdziņi grib jajejiņu,
Tukšie ratiņi grib vezumiņa.

Tumsā jāja, vakara,
Veca puiša*) vedejiņi;
Kad tas būtu jauns puisītis,
Ar saulīti ritinātu.

Šķitu lāci gurajam
Viņai lauka galiņā
Tautu dēla kumeliņis,

Pērnā spalva mugurā!

KtZzulaiņi, kuzulaiņi (—izspū-

rusi)

Vedsjiņu kumeliņi;

Ka nebūs kūzulaiņi,
Pērnā spalva mugurā!

Es samīzu lielu pelei
Pie brālīša ņamdurīm;

Sajāj pieci vedejirii,
Nuoslīkst pieci kumeliņi!

Kas tie tādi vedējiņi,
Trīs vienā kumeļā !

Krūmiņš jāja, Ansiņš jāja,
Vēl trešais skruodelltis !**)

Žīdi vien sajājusi

Mūs' māsiņas vedējiņi :

Visiem bija mellas bārdas,
Un tās bārdas gnīdu pillas!

Ne tie visi vedējiņi
Ar zirgiem atjājusi:
Lits ar lizi, cits ar kruķi,
Cits ar piertes bistakllti;
Pats brūtgāna īstais brālis

Ar vecām mīstīklām !

Šuodien jāja vedējiņi
Kā tie Leišu nabadziņi!
Rītu jās panāksnieki

Kā mēreni muiženieki!

(Paņķ.)

ii. Kad vedējus ar brūtgānu pamanīja jājam, brūti aiz-

slēdza klētī. Kad vedēji sajāja, dižvedis ar visiem gāja uz

klēti. Panāksnieču dziesmas viņus pavadīja.

Slēpies, māsiņa, nu tevi meklēs;
Tas tautu čigāns meklēt gāja.

Paslēpies, mus' māsiņa,

Nu ies tevi meklētāji

Slēdz, māmiņa, uoša klēti

Ar tērauda atslēdziņu ;

Nuo tautām uzklīduši

Duj pelēki vanadziņi.

lerbīte, putniņ, kuo leci klēte !

*) Tā dziedāts, kauču brūtgāns nemaz nebijis vecs. Kāzas bijuse
paraša, vienai pusei paļāt uotru.

**) Viens pats jājējs : skruodeīis Ansis Krūmiņš.
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Slēdz, mate, klēts dueres, nu jāja Ķeceri!

Neslēdz, māmiņa, vel savu klēti,

Lai meta tautiņas šūpuļa naudu.

Pie klētsdurvīm sameta naudu, pirmais meta dižvedis,
tad visi citi vedēji. Dižvedim brūti uz istabu veduot panāk-
snieces dziedājā:

Čigāns vadāja mus' māsiņu,

Zīdiete pakaļ ar kuguļiem!

Ģigans vadāja mus' māsiņu,
Čigāna mātīte pakaļ staigā. (Raņķ.

12. Paķēris brūti ar kreisuo ruoku un turēdams zuobenu

labajā, dižvedis visiem citiem priekšā iedams veda brūti uz

istabu. Nama un istabas durīs viņš iecirta krustus (pārvilka
ar zuobenu krustus) cērtuot uz augšu, uz zemi, uz labue un

kreisuo pusi (bet zīmi neiecirta).

Cērt, Oievis, met, Dievis, tērauda krustu

Pa mušu māsiņas kājiņām

Brūti ar visām ceļa drēbēm iesēdināja aiz dižā galda
brūtes-kaktā. Galvā viņai bija vaiņags, tam pāri drāna,
virsū balta villaine tā pārsegta, ka acis nemaz neparādījās.

Jau(gan) puta, jau (gan) puta ziemeļu vēji,

lepūta kupeni istabas dangai.

Pa(r)skreja, pa(r)brauca, pa(r)puteneja,

lepūta kupeni istabas vidui!

Brūtes kakts bija izpuškuots visādiem papīriem. Pie sie-

nas karājās uz diviem vadžiem garš dvielis. Pie dziedra bija

pakarināts appuškuots lukturis 6—B pīpēm, ar deguošu sveci

katrā. (Raņķ.)

13. Krustus iecirtis, dižvedis zuobenu pakāra istabā uz

vadža. Kad brūti bija aizsēdinājis pie gaida, vīns zuobenu

nuo vadža atkal pajēmis gāja brūtgānu meklēt,» kurš

bija nuoslēpies zirgu stallī. Dziedātājas viņu pavadīja.

Paslēpies, mūs' brālīti,

Nu ies tevi meklētāji!

Atradis brūtgānu, dižvedis viņu pie ruokas veda uz

istabu.

Čigāns vadāja mus' brālīti,

Čigāna mātīte pakaļ staigā!
8*
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Durīs atkal krustus iecirtis, viņš atvestuo nuosedināja
brūtei blakām.

Ta musu māsiņa ka Dieva duota !

Tas tautu dēliņš ka malu velts! (Raņķ.)

Brūtei istabā ienākuot dziedāts:

Grieziet ceļu, ruinējiet,

Liepa nāca istabā ;

Neba liepa viena naca,

Tiepās zari līdza nāca.

Pie liela kazu galda istaba apsedinatuos jauuniešus ta

apdziedāja .'

Sed, māsiņa, tu pie galda,

Tev galdinis piederēja ;

Tai kaunas tautu dēlis,
Kas pa lauku pa(r)teceja.

Smuka balta mūs' māsiņa,

Jāņuos dzima saulītē ;

Tautu dēls ruds, pelēks,

Ziemu dzima ziemeli. (Tīv. 6.)

Arī citi kāzenieki bija piesēdušies pie galda: brūtes

pusē vedēja sieva ar panāksnieku meitām un puišiem, brūt-

gāna pusē dižvedis ar vedējeni un citiem vedējiem. Kad

brandvīns bija apdalīts un drusciņ maizeš uzkuosts, visi cēlās

augšām.

Nesēdi, māsiņa, kaikaru pulka,
Tur tevi kaikaras apkaikarās !*)

Nuo kakta uzcēlusēs, brūte gāja klētē nuoģērbt virsdrē-

bes. Kad vēlākuos laikuos vedēji nuo baznīcas vairs nejāja

pirms uz brūtgāna mājām, bet kuopā ar panāksniekiem tūlīt

uz brūtes mājām, tad dižvedis neveda brūti nuo klēts, bet nuo

sētsvidus istabā. Tagad kā. nuo baznīcas mājās, visi tūdaļ iet

uz klēti nuoģērbt ceļa drānas. „Agrāk gan bija par daudz

jauki! Kas tagad vairs!" tādiem vārdiem vecā teicēja nuobei-

dza savu stāstījumu. (Raņķ.)

14. Nuo baznīcas sebāku (t. i. labu laiku pēc panāks-

nieku nuobraukšanas) uz līgavas mājām braukdami, vedēji

dzied:

*) Kaikara=plušķis. nuozime vedējus.
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Sniedz, sniedz, sniedzini, pecaku dari,*)

Nu braucu brālēnam līgavas meklēt.

Sētā:

Labvakar, diža sēta,

Vai duosit naktes mājas ?

Kumeļam auzu sili,
Pašims siltu istubiuu?

Nei te žuogu, nei te mietu,

Kur piesiešu kumeliņu ?

Sētā duru zuobentinu,
Tur piesiešu kumeliņu.

Tautu meita, ķeragalva,

Gaida kuošu vedējinu ;

Atiet kuvsi vedej'mi,

Ķeragalva nesukāta.

Ej, meičina, kambarī,

Suka sava ķeragalvu,
Sukā sava ķeragalvu
Ar kadeģa ķemmītemis.

Panaksnieces sagaida sajajušuos vedējus.

Izlīda tautīnas nuo mella

meža,

Še rada tīrumu, še gruozījās

Kas tie tadi še sajāja

Tapinātis kumelinis?

Nav neviena tēva dēla,

Kas var sava lecināt.

Mūs' brālēni tēva dēlī,
Tie var sava lecināt!

Nedīdāt tautiņas, kumelītes

ķēves**)!

Vai jumis juo labi ar pāru

jāt?

Uolamis izgrīsta māsēnas sēta;

Zkaidamis pakalti tautu ku-

meliņi !***)

Vedēji pie durvīm dzied :

Es neiešu istaba,
Līdz paklās zīļu deķi;

Kad paklās zīļu deķi,

Tad es iešu istabā.

Ar desu azsietas tautu nama dūris;
Suns desu pakuode, atkrite dūris.

lekšā iedami:

Dievs palīdz, labvakar,

Šī pirmā vaļuodma.

Šī pirmā vaiuodina

Meitu mātes istuba.

*) ?ecaku darīt = pēdas darīt.

**) —
tvmkstuošas ķēves; tvinkt

— rietēt. Teic.

***
Vairakskaitja dadva-instrumentāla galuotnes (am, cm, im) vo-

kālu izrunā Kurzemes vakaruos pusgari un īsi; Rucavā (ka Tapas ciemā)
un dažuos cituos jūrmalas nuovaduos šuo gaīuornu (arnis, emis, imis,
ams, erņs, ims) passkanis ir īss. kā uolamis, skaidamis, ķemmitemis, sir-

dimis, ķekatems, pašims.
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Labvakar, meitu mate,

Vai ir silta istubina ?

Ja dus silta istubina,

Būs man dzedra*) valuedina.

Tēva brāli**), ej papriekšu,

Rumī tautu istubiuu,

Kur sēdēs pieci brāļi,

Kur deviņas jaumasenas;
Dzen tās tautu mellacītes***)

Nuo azgaldes azkrasne.

Tanaksnieees atbild vedējiem .'

Smuks puisīti mellu muti,
Nenāc meitu istubā!

Visas tavas dripsas dreb

Ar meitām runajuot.

Jem, māmiņa, berza šķinu,

Juoz par vidu pluskutaiņam.

Uz brūtgāna zīmēdamās viņas dzied :

Atjāja svalnltis ar līku ķēvi,

Ar līku ķēvi, ar vienu uzu.

Nāč jele plauaja, mērīsim uotru.

Vai deviņi velli ziņa,

Kur tuo Ķīli griezīsim!
Griezīsim pakaļā,
Lai miezņ tupu tupēdams !

Ai, svaīnīti, jēra pūsli,
Kue atnesi atiedams ?

Kur maminī sutas kurpes,
Tēvam caunu cepurīte

IVlaģejamis masenamis

Par sudraba gradzentinu ? (Ruc. X.)

15. Panāksnieces sagaida vedējus sētā ar dziesmām :

Atjāja tautiņas ar bīstaklišis (zīzelīšis);

*) Dzedrs—jauks, pēc teicējas ducinām,

**) Zīmējās uz brūtgāna tēva brāli, kuo cienīja lūgt par kāzu

tēvu (dižved,).

***) Zīmējās uz panāksniecēm; tās ātrāki pārbraukušas sēž pie
kazu guoda galda, kurš vedējiem ieruonuoties pieder šiem. Uotrējās
kāzu mājās panāksnieki šuo pasu dziesmu dzied uz vedējiem.
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Suta mani mamma auzinu duet.

Kue duošu, māmiņa, bedvēseļam ? !*)

Istaba sagājusi, vedēji lielīdamies dzied, vāķuoties aiz

galda, pie kura līdz šim panāksnieki bija sēdējuši:

Ej papriekšu, dižais brāli,

Pumī vietu maģajamis;

Dzen tuos tautu mellaelsus

Nuo galdiņa azkrasne.

Šķita tautas mūs' brālēnu

Putna bērnu paguvušas :

Pagaidate, svešas tautas,

Kas putnam pakaļ ies !**)

Auzu skaru, zirņu ziedu

Mūs' brālēnam cepurīte;
Kur daduisi, tautu meita,

Zirņu ziedu cimdus duot?

Panaksnieces, aizvakusas ņue galda, sadued lielīgajiem

vedējiem :

Vai, mamma, vai mamma

Sveša smaka istuda.

Kas tie tādi sajājuši

Ar tiem piķa kamzuoļiem,

Ar tiem piķa kamznoļiem,

Ar tiem salmu vēderiem? (Ruc. P. §.)

16. Pārbrauc brūtgāns ar vedējiem. Viņus sagaida pa

nāksnieces ar apdziedāšanas dziesmām.

Velkaties, vembeles, par siiegsni iekša,

Nu jumis krustīs vedēju vārdā!

lekša ejuot:

Nesaprašas, nesaprašas tas svešas tautas:

Sūtāmas iekšāja lien cūku stallī,

Sūtāmas az galda lien azkrasneja!

Pie galda nuosēžuoties:

Sen teicu : tautiņas, ģērbjaties zeme,

Metat capatas (cipatas) pa luogu laukā,

Tur gaida žīdine ar maģis bernis ! (Ruc. D. V.)

*) Vienreiz dzirdēju sakām : besdveseļam.

**) Putnam (=brūtgānam) nāk pakaļ daudz vedēju.
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Istaba sagājuši, vedēji ar panāksniekiem sasveicinājās
dziesmām. Vedej i:

Duodat man ēst un dzert

Svešas zemes putniņam;
Es atleeu par jurinu,
Par devinis ezerinis.

Pieci gadi jeib ar seši,
Ka nebiju si vieta;
Nenu būtu atgājusi,
Brālis ludze vedībās.

Sauce mumis vedejinus;

Kur tā mūsu vedama?

Dabar trušu vedama

Vel ar basam kājiņām?
Plēšat lūkus, pinat vizēs,

Aunat kājas vedamaji.

Sasēžas gar gaidu. Vedejene dzied, zīmēdamas uz

marti :

Tīk tev brālīti ta tautu meita !

Ja tev ir tika, man nepatika!

Panaksnieces atkal uzbrūk jau n i ķ i m .'

Šauras šauras man actiņas,
Es svaīnīti cauri redzu :

Svaīuīsam divi krekli,

Abi melli, nevelēti. (Ruc.)

17. Cienījusi tā darīt : Pēc laulības Ventspils vedēji (ļau-
nais pāris un citi bija jau aizbraukusī) sapulcējās pilsētā pie
kāda paziņas, kur tues apkāra ar dvieļiem. Apdvieļuoti viņi
tad sebu vakara jāja uz brūtes mājam. (Staldz.)

Teicēja dzirdējuse stāstam, ka pie baznīcas visiem, pa-

panāksniekiem un vedējiem, sakārti dvieļi, pēc kam tā ap-

pušķuoti reiza jājusi uz kazu nama. (Paņķ.)
Nuo baznīcas parbraukuse, brūte istaba iedama nuo-

svieda apsējus ugunskurā (nama). Atstāja apsējus ari tanī

vietā, kur pusdienu ēzdama sēdēja pie galda. (Tīv. P.) —

Kazu-tevs jaunuo pāri nuosēdināja pie galda brēcamajā stūrī.

Vedēji sasēžas sienmaļa pusē, panāksnieki —plāna. (Pern.) —

Kad pārbrauca nuo baznīcas, vīra-māte paklāja pie jauņuves
ratiem zemē villaini (deķi), pēc kam vlra-bralis savu jaunuo
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braļa-sievu izkāpināja nuo ratiem. Jauņuve nuometa pāri cimdu

zemē, kurus līdz ar villaini pajema paklajeja. Istabā ieejuot

jaunais vīrs pats nuojēma līgavai virsdrānas, citam tuo neat-

ļāva. Tad izgāja pueli un sēdās pie galda ēst. (Grenč.)
Kad kāzenieki bija sasēdušies pie galda, abi kazas ielu-

dzēji uzdzēra jaunajam pārim alu appuškuotā kueks kanna;

pēc viņiem uzdzēra ari visi citi nue tās pašas kannas. Zita

mētrām vai puķēm nuopušķuotā kazu kanna stāvēja visa kāzu

laika uz liela galda. Pēc uzdzeršanas izgāja pueli Abi ve-

dēji saņēma katrs pāri cimdu. (Tetelm.)

18. Mājās pārjāj brūte uzlika savam zirgam pāri
cimdu mugurā, kuri palikās zirga īpašniekam. Ja zirgs bija

pašas, ir cimdi palikās pašai, bet zirgu vajadzēja apzieduot

(apziedinat). Līdzgājēja virs ieveda brūtgānu nuo klēts istabā,

kur nuosēdināja galda galā ; tad uzmeklējis brūti tuo tāpat ieveda

istaba : pats gāja papriekšu, tad dziesmu saucēja, tad līdzgā-

jeja-sieva ar brūti, nuo pakaļas dziedātāju (vilcēju*) buegs.
Brūti nuosēdināja pie galda brūtgānam blakām. Tie galda sē.

dēja vel līdzgājēja vīrs, sieva un visi vedēji sievietes

vīrieši plāna pusē. Satekas (—dziedātajās) plānā paļāja brūti**),
cildinādamas brūtgānu.

Sed, musu baliņi, sasprauž svārkus

jeu toutu rudiķis vierse vaīras

Toutu meita rudactiņa

Vaine manu bāleliņu ;

Pate Dieva isvainata

Rudajam actiņām. (Ventsp.)

* Pec kādas citas Ventiņu teicējas ziņām līdzgājēja vīrs,

vezdams brūtgānu ar brūti istabā, cirtis ar zuobenudurvīs krustu.

Cert cert, tēviņi, cert labu krustu,
Cērt skauģi pūšam, cērt ļaunu dienu !

Nasiņ, tavu augumiņu

Caur dzelzēm vadījām,
Caur dzelzem vadījām,

Caur smalkuo teraudiņu. (Pasierkst.)

_**) Brūtes mājās brūti_ neplāja; ja kāzas bija izduotenes, paļašanu
izdarīja uotrās mājas, Teicējai te acīm redzuot misējies. Brūtes mājas

panāksnieku, dziedātajās (Ventspilē: satekas) nuonicināja brūtgānu. Bet

teicējai varbūt bijušas prata kazas, nuoturamas viena gala. Tad apdzie-
dāšanu izdarīja juku jukām.

_*) Ventiņiem dziedātāju pulka luocitaju nebija: labākā dziesmu

zinātajā un dziedātajā sauca, citas vilka.
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19. Kad brūte ar brūtgānu, līdzgājēja vīrs (vecākais) un

līdzgājēja sieva (vakara- māsa) pārjāja nuo baznīcas, brūti nuo-

kāpināja nuo zirga un ieveda klētī, durvīs krustu eērtuot.

Uetra teicēja piezīmēja, ka jaunais pāris klētī cienīja nuemaz-

gāt acis (—muti). — Tad vecākais brūti veda istabā, cirzdams

ar zuobenu krustus nama un istabas durvīs.

Cert cert, tēviņ, zueben' krustiņ',

Cērt skouģ' pusam, cērt ļoun' dien.

Brūti nuosēdināja galda galā blakus brūtgānam*) Šim

blakām sēd galda sānuos viņa māsa un visas citas vedējas
brūtei blakām galā vakara-māsa, sānuos vecākais un visi citi

vedēji. Tie 4 (kas bijusi baznīcā) pie galda sēdēdami neēda

līdz ar citiem, bet cienīja vieni paēst klētī. Brūte sēdēja pilnā
brūtes ruotā ar vaiņagu, vīkalu (—villaini) un sudrabenēm.

Vēlāk vīkalu nuosedza klētī, bet vaiņags palika galvā, kamēr

tuo nuojēma uotrās mājās. (Staldz.)

20. Pārbraukuši nuo baznīcas, visi iet istabā; vedēju;

tēvs ar jaunus vīru, vedējene ar jaunuo sievu. Sasē-

žas pie galda: jaunie ļaudis galā, viņa pusē vedēju-
tēvs un citi vedēju vīrieši, viņas pusē vedēju sievas

un meitas. Panāksnieki nue vedējiem pavisam šķirti.
Svētdien un pirmdien guodina brūtes mājās vedējus,
kuri ēd, dzer un dzied pie liela galda, kāmēr panāksnie-
kiem vieta šur tur pa malām; brūtgāna mājās turpretim gue-

dina panāksniekus. (Nīc. Z.)

Kāzu-tēvs ved jaunuo vīru istaba, nesdams padusē bla-

šķi ar brandavu; vedējene (kāzu-tēva sieva) nes āzkuodu (ku-

kuli, sieru). Vedējs pasaka līgavas vecākiem labas dienas nuo

znuota vecākiem, kuri tue sūtījusi meklēt dēlam saimnieci

(vērpējiņu, audējiņu). Dabūjis atbildi, ka tāda šeit gan būšuot,

viņš pasludina vedējiem, kuri jau apsēdušies pie galda, ka

meklējamā te atruenama. Jaunais vīrs sēd galda gala. Vedēju
kāzu-tēvs tagad uzmeklēs līgavu, kura paslēpusēs klētī meitu

un sievu vidu. Tai viņu tik drīz nepazītu, visas apsegušas sa-

vas galvas. Meklētājs pēdīgi atruon īstuo, kuru ved istabā un

sēdina vīram blakām, panāksniecēm dzieduot:

Platījieta, rumījieta, Neba puķe viena ieta,

Puķe ieta, puķe ieta ; Puķes ziedi līdza ieta.

_*) Nuo priekšēja gabaliņa (18) redzam, ka brūtgāns tāpat vests

istaba kā brūte.
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ledams istabā kazu-tevs agrakues laikuos cirtis ar zuo-

benu durvīs krustus. Vedēji priecājās, ka meklējamā atrasta,

un pateicās tēvam mātei par meitas audzināšanu. Abi kazu-

tevi tagad saliekas kuopā un nuetura pātarus. Bet panāksnie-

ces tūlīt dzied .'

Nemāk tautjnas pātarus skaitīt:

Kā žīdu übagi nuodundurēja ! (Ruc. D. B.)

21. Pēc salaulāšanas mārtes radi*) brauc pirmie mājas.
Kad jauniķa mājas tuvumā, vedēji laiž pirmis uz turieni un

pēdis, laba tumsā jau, uz mārtes mājam Kad jauniķa mājas

tālu, vedēji, uzgaidījusi dažas stundas pie baznīca*:, brauc mār-

tes radiem pakaļ. Šie
pa tue laiku mājas paēduši gaida ve-

dējus pārbraucam. Ceļā uz mājam panāksnieces (atskaituot

marti, kura kazas nekad nedzied) bija dziedājušas dažādas

dziesmas.

Māmulīte želavas • Nu atdeve tautiņamis.

Mani maģu atšķīrusi ;

Nu es redzu, nu atsķīre,

Mes bijām saradušas

Ka duj baltas avetenas.

Vedēji, laizdami mājas dzied:

Tautas jaj, zeme rīb,
Meitas gul launadzinu.

Ej, māmiņa, slēp kauninu,

Teic jel ruožu dārziņa,

Teic jel ruožu dārziņa

Maguonītes ravējam.

Es redzēju tautu meitu,

Viņa manis neredzēja
Es uezuela galuonē,

Viņa ruožu dārziņa.

Es uezuela galuone

Ganu bērus kumeliņus;

Viņa ruožu dārziņā

Raksta baltas villainītes.

Senāk vedēji, jādami uz mārtes mājām, ceļā pieturējuši;
viēsu-tēvs tad savaķis nuo katra trīs kapiķus. Pārjājuot atra-

dusi durvis cieti. Jauniķis ar vakara-brali apskrējuši apkārt,

lai pa uetram durvīm ietiktu istabā. Citiem vedējiem ienākuot

viņi abi jau sēdējusi pie galda. Kad vedēji bijusi namā ielai-

sti, nauda tikuse nuoduota uotram (t. i. mārtes) viesu-tēvam.

(Ruc. P. X.)

22. Vedējiem istaba saejuot, martes radenieces viņus ņe-

mas apdziedat.

Lasīti, lasīti tie vedejini,

Nuo triju nuovadu nabagi vien!

*) Lietuodams te panāksnieku vardu atdūruos uz teicējas prete-
stību: martes radi tikai tad būšuot panāksnieki, kad uotra dienā nuo-

nākšuot jannika mājās.
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Sak viņus riedīt**) az galda.

Lec, rude, papriekšu, peleķe pakaļ,
Visu pakaļ ieleks strīpainīte.

Vedēji sasēd az galda jauniķis ar vakara-brāli galda

gala sanues, sienas pusē; viņiem blakām citi vedēju vīrieši;

pretim plāna pusē vedēju sievietes (ar apgubeņiem*) galva).
Brūtes radenieces nemitējās vedējus apdziedat.

Vaj tada svainīša mums

vajadzēja :

Sirma galva, pliks pakausis,
Tēva svārki mugurā!

Ai vedēji, vedējini,

Kāda slava jums atgāja.'

Ceļai nakti gulējusi,
Raibu kuņu saplēsusi!

Es nebūtu zinājusi,
Dievs man zīmi parādīja:

Es atradu kājas galvu

Viesu-tēva kabatā. (Ruc. P. X.)

23. Māju māte vedina, lai nāk uzmeklēt mārti. Vairāk

vedēju sievu ar viesu-tēvu paceļas un iet uz klēti, kur mek-

lējamā ar citām meitām stāv paslēpusēs apakš villaines. Lai

nebūtu pēc drēbēm pazīstamas, meitas pārģērbušās.
Es paslēpju sav' masenu

Pēterciļu dārziņā;

Meklējiet, svešas tautas,

Kur jus viņu dabuisit.

Kad īsiuo nenuotver, vedējenei jaiztuksī glāzīte brandvīna,

kamēr izduedas nuotvert. Mārte uzliek nuotvērējai zeķes un

viesu-tēvam cimdus. Šis tagad marti, vakarmāsas pavadībā,
ved uz istabu, nuosēdinādams blakām jauniķam. (ļvue.?.K.)

24. Preceniece uzmeklē marti, lai vestu az galda pie

jauniķa.

Šķiries pate, tautu meita,

Kura mana vedamā;

Kad es citu neparvestu

Kad tu žēli neraudātu.

Klētī būris vienādi ģērbušuos meitu sastājies apakš drā-

bules (palaga). Šīm lecuot un griežuoties, preceniecei jāiz-

šķir meklējamā. Tver, kamēr nuotver īstuo. Preceniece viņai
uzliek nāmatu (kusku), saņemdama nuo marles zeķu pāri.

*) Apgubenis — smalka audekla drāna.

**) Rucavā dzirdēju abējādi sakām riedities un riediti.es;

tāpat svainis un svainis, duot un duot, klausīties un klausules

dīdīt un dīdīt, daīls un daīls. Tāda kvantitātes dažādība dzir-

dama visa Vakar-Kurzeme.
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Vakarmasas pavadīta, viņa marti aizved uz istabu un ņuose-

dina jauniķam blakus, pašas nuesezdamās līdzās.

Paldies dievu dievinām,
Mūs' zemīte savienuota!

Puoļi, leiši savus šķēpus
Sakal uši lemešuos! (Ruc. P. Š.)

IV.

Vedējus apdzied pie mielasta galda.

Svētībiņa, gausibina,
Nāc pa luogu istaba;_
Nu māmiņa galdu lc aja

Piermajā meitiņā. (Raņķ.)

i. Kad brūte un brūtgāns bija uzcēlušies nuo brūtes

kakta un viesi nuoģērbuši virsģerbu, sēdās pie galda pus-

dienu ēst. Pie mielasta galda apsēdās tikai vedēji, juo panāk-

snieki, nuo baznīcas ātrāki pārbraukuši, bija jau paēduši. Vē-

lāk-laikues, vedējiem un panāksniekiem reizā pārbraucuot,

panāksnieki ēda vai pie sevišķa galda, vai pēc vedējiem. Pie

vedēju galda sēdēja ari brūtgāns un brūte. Tagad abas kāze-

nieku puses (ved. un panāksn.) sēd. kuopā. Jau vedējiem
istabā ienākuot panāksniezes iesāka viņus apdziedāt.

Vai, māmiņa, vai, māmiņa,

Sveša smaka istaba;
Sveši ļaudis sanākuši

Ar tiem darās*) ķelderiem.

Ceļat celdami, nesat nesdami,

Svešļaudis zuobiņus vien klabināja.

Ja līgava, kur pakavēdamas, nebūtu vel pieseduses pie

galda, dziedātājas uzbruka dižvedim:

Tik tads pamuļķis dižais vedējs:

Nav musu māsiņas pie launadziņa.

lekam bija sākts est, kada sieva palecinaja uz ruokam

bērniņu brūtei priekšā, dziedādama:

Mācies, Anniņa, bērniņu auklēt,

§uogad cita, citgadu savu.

Brūte piesvieda bērna lecinātajai cimdu pari. Tagad ie-

sākās īstā apdziedāšana. (Raņķ.)

*) Dara — darva.



126

2. Pirmuo jemas brūtgānu apdziedat.

Vai, mana māsiņa, man tevis

žēl:

Tav tāds vīriņš kā zemes

kuormis.

Vaile māsas brūtgāniņis,

Trīs līkumi kaktai sēd !

Vai tad tevi vels salieca

Tai piermāje vakarai!

Vaile manu māsas vīru,

Pluskataiņu, ķenkaraiņu !

Ej, svainīti, meža ceļu,
Līdz māsiņa appuškuos!

Kur liksim tuo svainīti

Ar līkām kājiņām?
Būs mūsu masai

Karuosu kuoki!

Vai māsiņa, vai māsiņa,
Nu tav slikti gadījās :

Tu dabūji tuo puisīti,

Kas dažai nederēja !

Blakām brūtgānam sedeja dižvedis, kuru dziedātajās
sveikā vis nepalaida.

Dižajam vedējam

Siermi ziergi, kalti rati;

Siermi ziergi nemaksāti,

Kalti rati tapināti!

Dižājame vedējame

Suņu adas zābaciņi;
Visa mana istabiņa

Suņu smakas piesmirduse.

Dižajam vedējam

Treju luopu kažuociņis :

Nur» cūkas, nuo kazas,
Nur> vecas ķēves !

Cūka kvieca, kaza brēca,
Vecā ķēve bubināja.

Es šķitu vedējam sudraba nazi;

Kuņasle ruokā trīs žuburiem!

Dižvedejenei (vedejenei, vedēja sievai) neklājas la-

bāki.

Anniņā māsiņā
Kreima mice galiņai.

Vai ta tevi vels iedzina

Manai kreima kamburei?!

Lij ari Anniņa aubīti likuse:

Sava bērna grapīti uzspileise!
Kvota resna*) az galda sēdēja?
Vedama taukai, sķeļama pušu,
Būs mūsu brāļiem divi cūku siles?

Liģere, liģere, vedēja sieva,

Ta mūsu māsiņu isliģerēja**) !

Tis tis, vecā tīteru māte,

Ciemiņu bierzē pumpurus ēst; (Raņķ.)

*) Restiķe (Nīce).
**) Izliģerēt = izkrāpt, izvilt.
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3. Talaku vedēju rinda dziedātajās (planenieces) ierau-

dzija sēžam p ū r v c d i.

Vai Janīti, vai brālīti,
Slikt' amatu apsjēmies

Kurš puisītis sievu jema,

Tu rinduku vadātājs!

Pretim sēdētajā bija vīna sieva, purvedejene.
Man pazuda pērruden

Vēžuojama ķeselīte ;

Nu es viņu ieraudzīju „

(Inkuženes) galina!

Pij Inkužene galinu ģērbuse !

Mūs' vecai peludei labāks jumts! (Payķ.)

4. Tad ņēmās vedēju puišus apdziedat, katru sevišķi,

dažreiz pat ne visai smalki, bet ļaunuoties par tuo neviens

neļaunuojās, zinādams, ka tas nuo tiesas tā nav duomāts un

ka kāzas pēc vecum veca paraduma visus apdzied, neviena

paša netaupuot.

Pazinu Ansi nu šī gada

brūtgānu:
Katītes smuorgulis deguna

galā!

Ēd ēd, tu gānīti,

Pa maziem kurnāsiern;

Dievs duos tav āzsrīties,
Kur mēs kruķi dabuosim?

Kālabād tu, Jēkaup,
Savu gāļu nesukā?

Cīrulīši ligzdu taisa

Tavai matu gāliņai.

Ernestam tāda daba

Kā manam buķēlim ;

Kuru meitu ieraudzījis —:

Buču, buču, murru, murru.

Atjāja Mūrītis uz ruogu

maisa,
Pillas biksas pielīda sīkāju

ruogu.

Es šķitu lākturi pie viņas

sienas .'

Tā tā X r i s t i ņ a mellā gāla !

Es šķitu lākturi pie viņas

sienas :

Tās tās Jān Is a mellās lupas!

Tik tik pazinu bajāra dēlu:

lelāpinis mugurā
Kā lielajis ezeriņis !

Kuo leci, siseni, sausai kuokai,
Kuo nāci, nabags, bajāru pulkā!

Nekaci, Mārtiņ, pa bļuodu

pāri :

īsa tava piedruokne, kraupaina
ruoka !

Traucies, Kristap, tav prieks

sētā :

Žīdene sētai, leģene ratuos.
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Man pazuda pērruden
Ganuos veca sietaviņa ;
Nu es viņu ieraudzīju

Vīlītim kakla drānu!

Ēd ēd, Intiņ, stiep garu

lupu,
Lai zupa nelija, lai druskas

nebira!

Ēd ēd, Indriķi, neplāti muti,

leskrēja žagata, apgrieza riņķi!

(leskries žagata, izkamps ku-

māsu !)

Minies, Jānīti, kur tevi redzēju.

Kuldīgas tiergu, nabagu pulka!

Kad diviem brāļiem iegadījās blakām sedet :

Es saku, es saku, kur gaļa palika ;

Duj brāļi blakām, ķesele vidu!

Kad divi vienaduos varduos bija nuosedušies kuepa :

Duj bija Pēteri vienues vardues;
Ellē krustīti, ne baznīca!

Kas taku nuemina līdz uotru setu?

Indriķis nuomina Eīzīti lenkdams!

Kam tav, Kari it i, mālainas kājas?

Čigāns dzenāja pa mālu gumbu !

Kur, An si ņ, tu dabūji
Tādu zilu mundieriņu?
Vakar piesi zilu ķēvi

Avuotiņa lejinai!

Kas tas kretulis az galda sedeja?

Tas bija Andreja lielais vēders!

Jekaups paēdis dzert bubenaja;

Jemame iemauktus, skrejame jūrai!

Tav, Pricīti, vācu drēbes,

Nav tav vācu valuodiņas;
Man bij tāda kuņelīte,

Nuoperc vāca valuodiņu. (Raņķ.)

5. Beidzuot apdziedāja visus vedējus kuopā.

Baudāt, svesļaudis, mūs' barībiņu,

Vai teiksit pavaru, vai vaiuasit;*)
Gan liku dillītes, gan sinupītes,
Trīs kalpi nama driģenes grūda !

*) Ari teiksat. vainasat.
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Edat, svesļaudis, vel mums ir,

Vēl mums stallē bauratajs ;

Pdat svesļaudis, vel mums ir,
Vēl mums stalle murratajs (—buks) ;

Edat, svesļaudis, vēl mums ir,

Vēl mums uz krāsni ņaudētajs !

Vedējiem nuo galda uzceļuoties atskanēja :

Mūkat, svesļaudis, istaba gruva,

Metat ķelderus (zupatas) pa luegu laukā ! (Panķ.)

Pie zīme. Brūtes mājās apdziedāja tikai brūtgānu
un vedējus, brūtgāna mājās atkal brūti un panāksniekus.
Apdziedāšanas dziesmas abās vielās pa daļai bija tās

vasas. Kad kāzas dzēra vienā vietā, panāksnieces ap-

dziedāja vedējus un vedēju dziedātājas atkal panāksnie-
kus juku jukām, visiem reiza ēduot; katrai partijai savā

reizā ēduot, apdziedāšanu izdarīja sevišķi. (P. X.)

Labi izdziedajusas, dziedātajās dzied

Lūdzami, ļautiņi duodieta dzerti,

jau mana rīklīte karkšķin karksķ.

Ļaudis mani dzert nedeva,
Saka mellu deguoniņu ;

Duodiet mani nuodzerties,

Nueslaueīsu deguoniņu. (Liv. P.)

6. Paēdusi kāzenieki izgāja trīs reizas puoli; pirmue
reižu brūti veda vecākais, uetru reižu — pats brūtgāns, un

trešuo — brūtgāna brālis vai cits kāds tuvenieks. Pēc puoļa
iesākās daneuesana. (Liv. P.)

Izgāja vispirms puoli un tad tikai sēdās pie galda pus-

dienu ēst. Brūtgāns un brūte, kuriem nuolika visa kā priekšā,

eda nue viena šķīvja ar vienu karueti. Pēc pusdienas brūt-

gāna brālis (vai kāds tuvējs rads) šķīvi un karueti pārsvieda

pāri istabas jumtam, uotrā puse samīdams. (Sūbr.) — Jaunais

pāris ēd nuo viena šķīvja, bet karuete katram sava. (Grenč.)
— Pirmuo mielastu ēduot, brūtgāna māte palecināja brūtei

priekšā bērniņu; brūte pasvieda bērniņam zeķītes. Ēst beiguši,
kāzenieki izgāja pueli, pie kam viens vedējs izveda plānā

brūti, ue-trs — brūtgānu. Brūte katram uzlika plecā pāri cimdu.

(Tetelm.)

Rakstu krājums.
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7. Apdziedāšana Nīce.

Atdar durvis, atdar luogus,

Sveša smaka istabā;

Še sanāca sveši ļaudis

Ar tiem suņa zābakiem.

Sen puta, sen krāca ziemeļu

vēji,

Nule tik sapūta tuvs bada ļau-

dis ;

Vērsi ēda ēdienā,

Mucu dzēra dzēriena!

Vedēju-tevu apdziedāja :

Vedējam pumpas spīd,
Man tas pumpas nepatīk.'
Pavasari karsta saule,

Pumpas vilka ēninā.

Vedēju puišus:

Tas Kr iš ī tis nuo muguras

Kā tēvinis izskatās :

Sirmi mati, pliks pakausis,
Mātes vamzis mugurā!

Xri šī ti brālīti, velc svārkus

zemē.

Citi ļaudis tev teica kaņupju

kreklu,

Kaņupju kreklu stīgām šūtu!

Kālabād J ā n ī t i zaglīti sauca ?

Nuo ruovja nuokrita ar desu

muldu !

Smejies, puišeli, tev kuosi

piestāv :

Vedēju sievas :

Vedējiņu sieviņām
Bērni brēce pabeņķēja;
Ar kājiņu kusinaja,
Lai nedzirda panāksnieces.

Vedējiņu sieviņām

Triju taku vederiņis :

Pa tuo vienu Leiši brauca,
Pa tuo uotru Čiganiņi,

Tev reti zuobiņi, kraupainas

lupas!

Lja, Ansiņ, tavu garu de-

gunu :

Pats sēd aiz galda, deguns

namā,

Deguns namā cepešus cep!

Es redzu: Jānim sarkanis

kreklis,

Tas bija nuo Rīgas tītaru

zaglis ;

Par žuogu lecuot tītari bira!

Pa tuo trešuo — pašu viii

Žagariņu vezumiņus.

Trīs gadiņi iztecēju,
Mellu bulli ganīdama ;
Nu saēda vedejiņi
Ar visiem radziņiem,

Ar visiem radziņiem,
Ar visiem kauliņiem.

(Nīc. P.)
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8. lenes ēdienu un vedēji ēd launagu. Marti šinī reiza

nekuo neapdzied. Vedejene nuožēluo, ka brālītis (—jauniķis)

nav izraudzījies līgavu nuo pašu radu meitām.

Nepiestāv tev, brālīti,

Kas pie tavu sānu sēd ;

Kad sēdētu mūs' mašīna,

Tā tev kucsi piestāvētu!

„
Māmulītes vaina bija,

Kam radinu neradina;

Sen masenu nuolukavu,

Tautu meitu duemadamis/'

Bet juo vairāk planenieces apdzied jau niķi:

Mač mūsu svainitis kā pupu

pēda,
Vietiņu taisuot pazuda sal-

muos,

Nuo rīta atsirada uz vecie-

derina !

Ne tāda svaiņīsa mums vaja-

dzēja :

Tad apdzied vedēju m c

Pazemas, paresnas vedēju
meitas,

Vedamas laukā, smeļamas

pušu,
Būs mūsu maseņī labas cū-

ku siles !

Atgāja vedēji ar maKis der-

nis,

Kad sedu sedeja, cepwre vien;
Kad stāvu stāvēja, zābaki vien !

Dižs mūsu svainītis kā kupla

egle :

Kad sēdu sēdēja, kā siena kū-

gis*),
Kad gulu gulēja, ka upes dam-

bis 1

i tas un puišus:

Izzīda māsēnī deviņas cūkas,
Ir uotras deviņas pierielinaja!

Kuo tie mani cāļi lese

Pa plaņiņu staigādami'?

Vedejiņu mefģelemis
Utu kules pabirušas.

(Ruc. P. X.)

Vedēju kazu-tevu apdzied

Ai vedēju dižmanīti,

Tev nebija še sēdēt,
Tev sēdēt pie baznīcas

Par nabagu virsenieku. (Ruc.)

9. Brūte ar brūtgānu, līdzgājēja vīrs un sieva neēda

kuopā ar citiem kazeniekiem, bet atsevišķi klētī. Citiem pie

galda sēduot, jaunais pāris gan bija ruonams savā vietā, takšu

ēst neēda. Pie pusdienas galda vedējus neapdziedājuši, bet

gan ēduot nakts maltīti.

Kuģis — guba.

9-
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Sens bija Tizina tuo dienu gaidīse,
Citi ēda, citi dzēra, tu raudzījies.

Vienā pusē sēdēja sievietes, uotrā — vīrieši. Kad sie-

viete vienā pusē bija apdziedāta, jēma ruokā pretīm sēdē-

tāju vīrieti.

Nekac, Ann i ņ a, pa visu kaušķenu

Tou strups piedeknis, kašķaini nagi!

But' edis Janītis, navaid naža,

Tur nazis palika, kur suni runīja.

Beigas :

Pruom iedami, vedējiņi,
Metat kaulus kabatā,

Tai varēja ciema suņus

Pa celiņu lecināt. (Ventsp.)

10. Pie mielasta galda satekas*) apdzied vedējus,
bet brūti nekuo daudz. Tie pirmā mielasta tik daudz neap-

dz'edāja, kā pie uetra (nakti). Apdzied vedēju-tēvu:

Vecak-tevam pliks pakeusits,
Tur beru' reugas kā mēnese.

Vakara-masu, kura sed brūtei blakām

Vakar-māse zilouts gāle,
Vakar mazgej' siven' sile,

Ceple žeudej' bīšķiš' gale

Vedēju sievietes!

PaedV Līziņ' dzert bubenej',

Jāsem jūre, padzierd'nāsem ,'

Man pieš' kaje, peīzere**) ruoke,

But' ed's' Tīzin', nevaid nasz's,

Kur svin' rūnej', tur nasz's paslik'.

Līziņ' teicas, ka smuk' meitiņ' ,'

Tik tād' nuo Rīg's čigaiņ' meitiņ' !

Ed cd, Grietiņ, apjem lup's,
Pērne kāpest' uz viers's lūp's. (Ltaldz.)

') Satekas = dziedātajās, planenieces.

**) Peīzere = pātaga.
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V.

Vedēji sarga tautu galdu.

i. Līgavas mājās vedēji bija tā kā lielāki, augstāki.

Visu laiku, nuo atjāsanas svētdien līdz līgavas aizvešanai

pirmdien, viņiem kija jāsēž aiz dižā galda, kuru nekad, ir

nakti nē, visi nedrīkstēja atstāt. Viņu vadens kija dižvedis.

Bet viņiem kija jāpanes apdziedāšana, svētdien kāzu

namā ieruonuoties, pie pusdienas un nakts mielasta sēdot un

pirmdien līgavu pruejām veduot. Apdziedāšanu izdarīja pa-

nāksnieku dziedātājas plānā (plānenieces), kuras bez apdzie-
damām dziesmām šeit dziedāja vēl daudz citas kāzu dzies-

mas. Dažreiz abi pulki savā starpā saurrājās; tad nereti

netikās, ka vedēji līgavas mājas salīka tikai sev muzikantu,

neļaudami panāksniekiem dancot. Šie tad atkal brūtgāna

mājās vedējiem atdarīja, nuojemdami muzikantu sev. Letrs

pulks tad kija piespiests, pārvest sev citu stabulnieku. Senāk

vedējus un panāksniekus ļueti šķīra; tagad starpība juo

dienas izzūd : visi stāv kuepā baznīcā, sēž kuopā pie mie-

lasta galda. Tuomēr vel gan zina, kuri vieni, kuri uetri.

Brūtes mājās vedēji dziedāšanā nevarēja ne pieēnuoties pa-

nāksniekiem, kuriem dziedātāju buogs (pulks) bija pilnā sa-

stāvā : viņiem bez dižvedējenes un pūrvedējenes nebija līdz

nekādu sieviešu. Bet sievietes bija labākās dziesmu zinātājas

un greznākās saucējas. Vīriešu starpā retumis atgadījās kāds

labs dziedātājs (saucējs). (Raņķ.)

2. Vedeju-tēvs ar jauniķi, vakarinis, vedējenes un visi

citi vedēji sasēžas gar tautu galdu. Te viņi sēd visu nakti,

kavādami galdu un dziedādami šavas tautu dziesmas. Arā

ejuot vismaz dujeem jāpaliekās pie galda, citādi panāksti

viņu nuozuog un vedējiem viņš jāvaduo. (Ruc. P. Š.)

Vedēji gulēt vis neiet; tiem pēc vecas tiesas jākavā
galds deenu nakti. Kaut ari citi nuo tiem aizietu, tuomēr da-

žas vedējenes jau izķel visu nakti pie galda. Ja neviens

nepaliktuos, panāksnieces iesēstuos viņu vietā. Tad būtu

lūgšanās, lai laiž atpakaļ. (Ruc. P. X.)

3. Vedējiem jākavā galds, citādi panāksnieki tuo nuo-

plicī, nuozagdami brandavu, maizi utp. Ja galds atgadās

gluži tukš nuo vedējiem, panāksnieces tad ieņem vedēju
vietas. Sakāpušas beņķī viņas tad dzied :
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Kur palika vedejīnas?
Neredz vaira ruetajamas!
Vai būs žurki nuokuoduši,
levilkusi midzenī?!

Vedejenes tad visādiem glaimiem rauga atdabūt pazau-

dētuo galdu.

Tab' redzēju, lab' pateicu
Laba vīra setenāja :

Ir gailītis iztecēja

Medetama kajiņama.*)
Panāksnieces :

Māsin', tava muļķa prata,
let pie tāda delverīša !

Es ar tādu nerunātu,
Nele savu ruoku duetu!

Tautiets man rueku prasa

Caur brālīša vara vārtīs.

Tev, tautieti, plika rueka,
Mana — pillā gredzeninu.**) [Nlc. 3.)

4. Kad pusdiena paēsta, vedēju mātei un vedēju sie-

vām (un visiem citiem vedējiem) jakava galds visu cauru

nakti. Āra ejuot nekad viņu nedrīkst visi atstāt. Ara ejuot
katrs atstāj savā vieta zīmi. Panākstu māte ar savu draudzi

rauga visādiem juekiem un viltībām atdabūt vedējus ne

galda. Ja izduodās kādu atdabūt nuest, panāksnieks ieņem

viņa vietu, bet vedēju apsmej un izjuekue par tādu nuelai-

sanues (galda nekavāšanu). Aiz galda sēdēdami, vedēji
dzied. Dzieduot, dancājuot, visādi stiķuojuoties un ākstuotees

atnāk pusnakts. Kad jaunais pāris aizvadīts uz klēti, pa-

nāks vēl arvien trīdās un visādi izdarās ar vedējiem, līdz

beidzuet nuegurusi un apreibuši aiziet gulēt. (Veru.)

5. Nuo baznīcas pārbraukuši, vedēji apmetās pie guoda

galda, kur paliekās līdz pirmdienai. Vedēji daudz dzied.

Panāksnieces (plānenieces) dažreiz sapulcējās plānā, apdzie-
dādamas vedējus. Pirmdienas rītu, azaidu paēduši, vedēji

vēl paliekās pie sava galda, bet panāksnieki jau mācas vi-

ņiem virsū.

*) Dziesmu teicuot dzirdams dažkārt c (meduotame kajiņame),
bet dzieduot — tikai a.

**) Pamazinamuos vardnos ar gaīnotni -ins. -ma Nice i izrunā pa

lielākai daļai gari, pie kam n netiek mīkstināts.
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Kur manas uezuela trīszaru dakšas?

Lai kratu vedējus pa luegu laukā !

Kas tie tādi vedējīni,

Čurās vien, čūras vien!

Ai, jūs čūras redzēsit

Mūs' māsiņas panāksniekus !

Mūs' mašīnas panāksnieki
Kā mēreni muiženieki:

Citam bija vācu svārki,
Citam vācu valuodīna;

Kam nebija vācu svārku,
Tam "bij vācu valuodīna.*)

Vedēji beidzuot iziet un panāksnieki ieņem galdu. (Tas

tā, kad kāzas tikai vienā galā.) (Bārt.)

6. Kad kazas nuotikās viena gala, vedēji un panaksti
tā rīkuejusies. Vēl priekš pusnakts, pedejuv maltīti paēduši,

vedēji taisās atstāt galdu panāksniekiem. Bet tas viņiem

lāga ne tīkas, ne gribās. Kamēr viņi vēl dzied savas bei-

dzamās dziesmas, panāksnieki, klētī saģērbušies, nāk iekša

istabā. Bet vedēji negrib atstāt galdu pretiniekiem, lielās,

dauza galdu un prasa maksas par tuo. Panāksnieki ari sa-

maksā viņu dziesmu saucējai. Vedējiem uzeeļueties un

pruejam ejuot, panāksnieki, guoda vietu ieņēmusi, dzied :

Pruem iedami, bāleliņi,

Velkat bērzus istaba,

Tai palieka mus' māsiņa
Zemes bērža kuplumiņu.

Neiešu pruejam bez kukulīti,

Mēs masu pametam kukuļu cepēju !

Brūte ar brūtgānu sēd aiz galda, nuoskatīdamies, kā ve-

dēji ar panāksniekiem stīvējas. Galu galā vedēji aizvākušies

sāņus un panāksnieki apsēdušies pie galda parastā kārtībā:

sievietes sienas, vīrieši plāna pusē. Panāksnieki biedina :

Mes savu māsiņu pruojam veš',

Ķizu, ķizu, tautieti, jāraud bus!

Vedēji apsmiedami līgavu :

Sut' vesti mātei, lai nak māmiņa,
Lai nāk māmiņa pusgada raudzīt,

*) Bārta tāpatka Nice i saduos varduos izruna gari un n nemīkstina.
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Lai nes pussagsu, puspaladziņu,
Uzmatu pāriņi saviķeleti!^)

Tagad panāksnieki savu kārtu sargā tautu galdu. Nakti

pavada dzieduet un daņeuejuet. Pirmdien vedēji viņus ap-

dziedāja pie mielasta galda. Ap pusnakti līdzgājēja virs nuo-

cirta ar zuobenu namā gailim kaklu.

Nueeierta tautām pedejuo gaili,

Gul mūsu māsiņa saldāju miedziņu.

(Ventsp.)

7. Vedēju dziesmas pie

Tu nezini, tautu meita,

Kur es tevi nuolūkuoju
Tu ravēji mēļu dārzu,
Es uozuola galiņā.

Ziedi ziedi, tautu meita,

Kā ābele kalniņā ;

Rīta jas mani brāļi
Tavu ziedu bierdināt.

Kas man deva tuo puķīti,
Kas ezera vidu aug?
Kas man deva tue meitiņu,

Kas aug viena māmiņā ?

Zvejniekam ta puķīte,

Bajāram ta meitiņa.

lerbe ierbe tautu meita,

Kā vanagi bāleliņi:
Kur ierbīte purināja,
Tur vanagi lidināja.

lerbes meita, dižcekule,

Pacel krēslu vanagam ;

Cauru rītu vanadziņis
Pēc tevim lidināja.

Tautu meita, tautu meita,

Vai ta mana pušeniece ?

Kur man mieži līdumā,

Tur tav ruezes maliņā.

tautu galda.

Maza maza tautu meita,

Tai nuomaucu gredzēniņu;

Audz, meitiņa, luoki pūru,
Nāc pakaļ gredzenam.

Tai setaje es iejāju,
Tai ieskrēja vanadzinis;

Vanadzinis vistu ķēra,
Es nuoķēru tautu meitu.

Tīšām sviedu berza rīksti

Pa meitiņas kājiņām :

Viena nāca, pāri kāpa,

Letr' apkārte aptecēja,
Trešā nāca, ta uzjema,

Ta būs mana līgaviņa.

Tālu sviedu ābuolīti,

Teju pat nueriteja;
Tālu tālu slavīt' laidu,

Klāt pajēmu līgaviņu.

Adītājas, rakstītājas
Sasēdušas ceļmalā.

Jem, brālīti, adītāju,

Tai palika rakstītāja,
Tai palika rakstītāja
Dravenieka dēliņam.

Es dziesmiņu izdziedāju

Nue upītes sanesām;

*) Kuo satit līgavas maziņuo, kas viņai drīz radīsies.
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Es meitiņu izprecēju

Nue tas sīvas mamuļītes.

Šuj, māmiņa, man krekliņu

Nue uguņa dzierkstelītes;

Tautu meitas nagi dega,
Man krekliņu velejuet!

Es ardamis, ecēdamis,

Apkārt griezu velēniņu ;

Apkārt griezu tautu meitu,
Mīlestību meklēdams.

Gan sarkana saule lēca,
Balta tapa tecēdama;

Jaunu jēmu līgaviņu,
Veca tapa dzīvajuet.

Valta puķe, zaļa niedre

Ezeraje līguejase;
Balta puķe — masa mana,

Zaļa niedre — līgaviņa.

Kura kunga ta bierzite

Zeltītām lapiņām ?

Kura brāļa ta māsiņa,

Zelta ruoze vaiņagā ?

Tautu meita, tautu meita,
Tu man žēli padarīji :
Ez gribēju tevi jemt,
Tu man lūdzi panākstuos.

Ziemu ziemu, ne vasaru

Līgaviņu lūkuoties ;

Kura gāja ziemu balta,
Ta vasaru vēl baltāka.

Sviķim eiertu tue priedīli,
Kam sarkana galuoknīte ;

Brālim vedu tuo meitiņu,
Kam sarkani vaigu gali.

Kue gaidāt, ciema puisi,
Ka jūs sievu nejemat?
Rer devāt miežiem vainu.

Kādu vainu nu dvesiet?

„Nu duosim tadu vainu,

Ka apīņi neziedēj."

Tautu meita, tautu meita,

Tava vaina, tava vaina :

Kur es aru, kur ecēju,
Tu atdzini ganīdama,
Tu atdzini ganīdama,

Raibus cimdus adīdama.

Druoši bridu tuo upīti,

Žināj* uolas dubenai;
Oruesi jēmu tuo meitiņu,

Zinaj' viņas tikumiņu.

Gana agri es cēluos,
Gan seglueju kumeliņu

Jau atradu tautu meitu

Samalušu sijajuet.

Siņģātāju sievu jēmu,

Dancātāju kumeliņu;

Ziņģa mana līgaviņa,
Dancā manis kumeliņis.
Rats pacēlu cepurīti,
Tuste man klausīties.

Puškuo māte mani pašu,

Puškuo manu kumeliņu;
Tukues meitas mani pašu,
Tukues manu kumeliņu.

Kas manam kumeļam
Garu ceļu padarīja?
Tautu meita padarīja,
Oaiļ' auguse bralīsues.

Es piesēju kumeliņu

Pie zieduesas ābelītes;

Apbirst manis kumeliņis
Ar ābeļu ziediņiem.

Jāju sievu lūkuoties

Apbirušu kumeliņu.

Tai stāv manis kumeliņis
Vidui staļļa apsegluots ;
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Lai aug mana līgaviņa
Vidui ciema saderēta.

Dziedit, meitas, manu dziesmu,

Jemat mani palīgā,
Sienat manu kumeliņu

Zaļā zīda bantītē.

Ja bantīte pusu trūka,
Sienat zelta ķēdītē

Ja ķēdīte pušu trūka,
Laižat rožu dārziņa.

Laidies, manis kumeliņis,

Akuctiņa spalviņa :

Tautu meita, ne māsiņa,

Kaps tavai mugurā.

Meitu dēļ es izdevu

Lav' raženu kumeliņu;
Citai pierku zelta juoztu,
Gitai zeļta gredzeniņu.

Liksnitem, sprādzītēm
Neredz manu kumeliņu ;

Ka izjājis, tā dabūšu

Nuo bajāra līgaviņu.

Ziedi kuosi, rāva puķe,
Es puskuo.su cepurīti;
Audz ražena, sērdienīte,

Būsi mana līgaviņa.

Kuo, brālīti, tu raudāji?
Svārkuos slauki asariņas!

Kā, māsiņa, neraudāšu :

Nav pēc prāta līgaviņa!

Smuka smuka līgaviņa,

Medutiņa saldumiņu ;

Gan paliks dzīvuodama

Apentiņa rugtumiņu.

Strauja strauja ta upīte,

Kam ucliņas dubenā;

Sīva sīva tā meitiņa,
Kam sarkani vaigu gali.

Sīva sīva tā meitiņa,
Kam sarkani vaigu gali;

Dievs, žēluoji tuo māmiņu,
Kam tā tapa jauņuvīte.

Bieza bieza bērzu bierze,
Nuo biezuma nelapuoja ;

Lepna lepna tautu meita,
Nuo lepnuma nerunāja.

Šauras šauras man actiņas,
Es meitiņu cauri redzu :

Div' Krekliņi mugura,

Abi divi nemazgāti;

Apvilkās kažuccinu,
Līdz krekliņus izmazgāja.

Rikšiem bēri es palaidu
Gar dižaju sila malu ;

Vel atradu lautu meitu

Vakarēju gulumiņu.

Tec garām, kumeliņi,

Negriezies tai sētā ;

Tai sētā slinkas meitas,
Pa lucdziņu gružus bēra.

Dzierksteļaina tautu meita

Sēž upītes maliņai;

L? gribēju klāt piejāt,
Baidās manis kumeliņis.

Reta reta tā sētiņa,
Kur pie vārtu vītuolīš ;

Reta reta tā jaunava,
Kas mātei kājas ava.

Liec, māmiņa, jaunas kājas
Pie tas vecas pakaļiņas,
Kam tu jēmi dēliņam

Let' augušu līgaviņu.

Meitu mātes istabiņa

Dālderiem liedinata;

Man tērauda zābaciņi

Šķiļ uguni staigajuot.
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Dari, duores, meitu mate,

Man ruociņas nuosalušas;

Kad pārveda jauņuvīti,
Kā vistiņa kladzināja.

Mana cimdu adītajā
Sēd tavāje istabājC

Gaiša gaisa uguntiņa
Meitu mātes istabā;
Sešu zaru svece degaKlusa klusa istabiņa,

Kad māmiņa viena bija; Sudrabiņa lukture. (Raņķ.)

8. Vedējiem tautu galdu kavajuot, panaksnieces plāna
dzied savas tautu dziesmas.

Kupla liepa jūrmālī,

Tilla baltu gaigalīsu;

Viena meita māmiņā,
Tilla sēta svešu jaužu.

Kur uošam tādas lapas
Kā jaunam uezuelam!
Kur sievām tāda luste,
Kā jaunām meitiņām.

Kad es gāju, zeme rīb,
Akmens šķīla uguntiņu ;

Dažs pulkai raudzījās,

Nedrīkstēja bildināt.

Es izaugu pie māmiņas
Kā sarkana brūklenīte.

Vai bij mani māmu īte

Brūklenes audzinaise?

Kā nuo liepas lūku plēsa,
Tā nuo manis valuodiņu.
Vai bij mani māmuļīte

Liepas sluotu appēruse ?

Laba tēva meita biju,

Ilgi stāvu vaiņakā;

Nejem' sliktus bildināma,
Labs ļau ilgi puškuoties.

Tas man tika miežu laukis

Dzeltenām vārpiņām ;

Tas man tika arajiņis

Dubļainām kājiņām.

Visu dienu bites dzinu

Gar zālāju eglieniņu ;

Tikām dzinu, līdz iedzinu

Tautu dēla sētiņai.

Māte mana mīļa māte,

Ne.tā mana mūža māte ;

Tā bij mana mūža māte,

Kas luelueja arājiņu.

Tušu cirtu linu sauju,
Kulstīdama, mīstīdama;

Apkārt griezu tautu dēlu

Pa savam prātiņam.

Ciema puiši, bāleliņi,

Ceļat mani par upīti;
Manas ruozes, maguonītes
Az upītes neravētas.

Villu kāršu, villu vērpu,

Mīkstu dārbu vien darīju;
Tai stāv manas mīkstas ruokas,

Tautu dēlu saderēt.

Šuj man kurpes kurpenieki,
Zīda diegu rakstīdami,

Lai varēju tautu delu

A kājiņu kaitināt.

Dažu labu kalnu kāpu,
Dažu labu pakalnīti ;

Dažu labu tēva dēlu

Uzaugdama kaitināju.

Sukā, māte, man galiņu,

Zīļuo manu vaiņadziņu ;

Rītā jāse trejas tautas,

Man augumu lūkuoties.
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Ļaudis mani lepnu teica,

Redz raženi staigājam ;

Gelsues agri, vērpšu smalki,
Vel staigāšu jue raženi.

Ķizu ķizu, tuo vajaga

Lepnam tautu dēliņam :

Daiļu jāt, daiļu braukt,
Netiklīti vizināt!

Kad nav laba, lai nekāds

Man maizītes arājiņis;

Tadāk raužu vienu dienu,

Ne visai mūžiņā.

Tai stāv mani grezni cimdi

Kā ielikti pūriņā;

Gan es pate nuevalkasu,

Kult iedama, malt iedama.

Tai stāv mani linu krekli

Trīs kārtām pūriņā,

Kam Dieviņis tiem nedeva

Pēc prātam valkātāja.

Arajš manis arājiņis
Ar sudraba kalniņā :

Cel, Dieviņi, zelta trepes,

Tai ūnesu launadziņu*).

Tautu dēls bēdājāse,

Ka es maza pundurīte ;

Tai es maza, bet tikuse,
Gan es tevi appuškuošu.

Kam bij man puoru brist

Ar jaunām kuorpītēm !
Kam bij man tik jaunai

Uzjemt tautu dzīvāsanu!

Jauna gāju tautiņas,

Nemācēju guevi slaukt;
Gan mācēju saimi rāt,

Naizīt' slēgt kambarī!

Es savāje mužiņāje
Nekad žēli neraudāju.'

Redzej' savu arājiņu
Pēc prātam uzaugušu.

Mīksti mani žagas rāva.

Kas jel mani pieminēja?
Tautu dēls pieminēja,
Cietu beņķi guledamis.

Mans brālītis, tautu dēls,

Abi vienu daiļumiņu :

Abiem pieši pie zābaku,

Abiem bēri kumeliņi.

Abiem dzied lakstīgalas
Zuobeniņa galiņā.

Nedued mani, māmuļiņ,

Balta zirga jājējam;
Tuo tu pate gan zināji:

Tavs nejāja baltu zirgu.

Es redzēju div' brālīšus,

Manis dēļ sakavās;

Viens gribēja mani pašu,

Uotris — manu greznu pūru

Rue darīšu bez pūriņa,

Kuo pūriņš bez manīm ?

Ne es raugu augstas mājas,
Ne rakstītas klētes duores;

Paskatuos lauciņā,

Kur maizīte balta auga.

Šuju kreklu brālītim.

Šuju tautu dēliņam ;

Brālītim rīdzi**) dzinu,

Tautietim nuorakstīju.

Vai, Dieviņi, kue darīšu,

Grib brālītis mani jemte !

Taidīsuose upītēje,

Rauduvīšu pulciņaje.

*) Šī dziesma ari bēres dziedama.

**) Rīdze. Steppnaht ; Līves Bērzē saka vicinu dzīt.
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Labāk mani upe nesa,

Ne brālīša līgaviņa.

Tautiets man juoztu juoza

Slepen tēva, māmuļites.

Nes mežai, juoz pie kuoka,

Ne pie mana augumiņa.

Ai galviņa, man' galviņa,

Treju drānu valkādama:

Pirms mieīti, pēc autiņu,

Vidu zīļu vaiņadziņu !

Visas dienas es zināju,
Trīs dieniņas nezināju

Piedzemam', nuemirstam',

Tautiņas aizvedam.

Bite bite mūs' māsiņa,
Abuolai kājas ava,

Aduelai kājas ava,

Rasā muti nuemazgaja.

Zel ļauniem ļautiņiem,
Ka man daiļis augumiņis;

Dievīs mani daiļu deva;
Māte mīļi audzināja.

Pus rītiņa saule lēca

Puora bērza galiņa:
Pus gadiņa tautas jāja
Mani jaunu lukueties.

Tautiets mani izvainaja,
Tālu jāja lūkuoties.

Dievs, duc jāt, nedabuot,
Nākt pie manis apakaļ,
Nākt pie manis apakaļ,
Nuevainuetas mātes meitas

Simtu jūdžu tautas jāja,

Palgalīti meklēdami:

Mūs' māsiņa dalgalīte,
Mēs brālīši neduosim.

Vakar gaidu, azvakar,
Tautu dēlu atjājam.

Lai jueds tevi izputina,

Ka neredz atjājam !

Kas sliņķim kājas ava,

Kas seglueja kumeliņu?

Pretim vēju es tecēju,
Pretim sedzu villainlti;

Pretim jāja taUtu dēls

Aduelaiņu kumeliņu.

Ķizu ķizu vanagam,

Zīle dziedē kaņupēs;

Ķizu ķīzu tautietim,

Masa dziedē dralīsues

Vai sēdēt, vai stāvēt

Pie tā lepna tēva dēla ?

Zierņu ziedu cepurīte,

Auzu skaru mantelītis!

Man dij viena villainīte

Lezueliņa smagumiņu ;

Vēl lielas bāleliņi
Zturues kalt sudradinu.

Launadzīte mūs' māsiņa,

Launaga piedzimuse;
Tai atjāja trejas tautas,

Visas trejas launagā.

Ls neiešu tautu lūgt,

Ne tautām vārtus vērt

Atnāk tautas nelūdzamas,

Gan būs vārtu verejiņa.

Tautiets mani tā dzinās,

Kā vanags ierdi dzina.

Ģildi, Dievis, man kājiņas,

Klupin tautas kumeliņu.

Es tav saku, tautu dēls,

Valdi savu karu sirdi ;

Man jaunai meitiņā
Drīz sirsniņa drumejas.

Puisi puisi vez manīm,
Man nav puisi pratiņa;
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Linu lauki, aitu staļļi,

Tie manai pratina.

Krupi krupi, tu puišeli,
Tu jau mani nedabuosi;

Es ka ruoze nueziedesu,

Tu kā krupis nuolēkāsi.

Duj upītes cauri bridu,

Trešai muti nuemazgaju;

Duj puisīši garam laidu,

Trešajam ruoku devu.

Nepusat, diži vēji,
Smalki lini kalniņa;

Nejājat, lepnas tautas,

Man pamāte māmuļīte.

Neduomāji, tu tautieti,
Ka es tava līgaviņa;
Tav redzim es uzaugu

Citam daiļa līgaviņa.

Aud, māmiņa, villainīti,
Aud dvielīti galina;
Kad es iešu tautiņās,
Kur slaucīšu asariņas.

Duc, Dieviņ' lietum līt,
Man ejuot tautiņās,
Tai ņuelija ļauna diena

Maņa ceļa maliņa.

Neduo, Dievis, lietum līt,

Man ejuot tautiņās.
Kur es savas villainītes

Svešumā izžaudēšu?

Ka liepiņa es uzaugu,

Ka ieviņa nuoziedēju ;

Vel nebiju tautietim

Pēc prātam uzauguse.

Tulka dzimu, pulkā augu,

Vien' azgaju tautiņās;

Ikdieniņas pulka raužu,

Vien' iedama druviņa.

Sila kalni, bērzu bierze,

Cauri zelta upe tek ;

Sīvas tautas, sīvs tautietis,
let māsiņa, nebēdāja.

Az upītes balti berzi

Sudrabiņa lapiņām ;

Tur āzved mūs' māsiņu

Sudrabiņa kalējam.

Pie tēviņa dzīvuedama

Tēva maizi netaupīju ;

Neba man tevis deva

Rudzu klēti tautiņas.

Cietas uolas, ruds akmenis

Gul vez puiša dvēselīti

Kam tas manu augumiņu

Nejemdamis niecināja.

Tēva tēva es meitiņa,
Līdz ziemiņu izmitīsu ;

Ka zieminu izmitīsu,

Būšu tēva, va nebūšu?

Būšu tēva, va nebūšu,
Būš' tautieša līgaviņa ?

Es gan redzu, es gan redzu

Man jāiet pa nuovadu:

Manas ruozes, maguenītes
Pa žuedziņu izteceišas.

Nuovadniece es meitiņa,
Vēl es iešu pa nuevadu;

Vel es savu greznu pūru
Pa uuevadu vizināšu.

Ka man tiktu, es izietu

Pa nuovadu tautiņās

Grezni cimdi, smalki dvieļi

Nuovadniekus kaitināja.

Ši nuovada meita biju,
Ne ša puiša līgaviņa;

Vaiņadziņu vien pacelšu

Nuovadiņa galiņā.
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Nejājat, nuevadnieki,*)
Es neiešu pa nuevadu

Kas kait pašas nuevada,
Līdzenā zemītē !

Līguot man ka bitei

Par ūdeni Vāczemē,
Kam Dieviņis man nerada

Šī zemē arājiņu.

Strauja strauja upe tek,

jue tā strauja, juo uelaiņa;

Ilgi meita vaiņakāje,

Jue ta ilgi, jue bagāta.

Nebēdāju, nebēdāju,
Kad māmiņa nebēdāja;
Kad tautietis pūru prasa,

Parādīšu māmulīti.

Nāc nākdama, tautu meita,

Nekrāp manu bāleliņu;

Ja nevaid pilis pūriņis,
Luoki skujas dubenāje.

Kult es gāju rijiņā,
Ne spriguli vēcināt;
Dzīvāt gāju tautiņās,
Ne dieverus redzināt.

Es tav saku, tautu dcl'

Ganuos mani nelūkuo ;

Ganuos man kārkla vīzes,

Liepu lapa vaiņagā.

Es tav saku. tautu dcl',
Baznīcā nelukue;

Baznīca daudz sudraba,
Cits nue cita tapināja.
Lukue mani tīrumā,
Rudzu spailes galiņā.

Neduo mani, māmulīte,
Riermā tautu jājurnā ;

Lai jāj tautas simtu reižu,
Lai sviedrēja kumeliņu,
Lai nesaka citu dienu

Mani leti dabuļušu.

Duc», Dieviņ, man atrast

Tautās
vecu mamujīti;

Es neraustu uguntiņu
Nuo druviņas paiedama.

Duc-, Dieviņ, man atrast

Tautās vecu māmulīti ;

Kur iedama, tecēdama,
Pavaicātu paduomiņ.

Nešķir mani, tēvs, māmiņa,
Nuo mīlama tēva dēla;

Šķir mežai sīkus putnus,

Jūrai baltus gaigalīsus.

(Paņķ.)

VI,

Naudas mešana un dvieļu kāršana

Kuo braliti, lauka stāvi.
Ka nenāci istabā?

Sveši ļaudis naudu skaita

Par māsiņas vaiņaciņu. (Raņķ.i

i. Kad pirmdien pusdiena bija paēsta, vedēji taisijās lī-

gavu vest pruojām uz brūtgāna mājām. Bet iepriekš viņiem

bija jāsamet pūra jeb brūtes nauda.

*) Par nuovadniekiem Vakar-Kurzemē tagad sauc visus brīv-
niekus : viesalgniekus. dragunniekus. ziemeļciemniekus, kalejciemnie-
kus, koniņciemniekus, pliķciemniekus.
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Dižais vedēj, vaķ savus bērnus,

Es citus āzsviedu gar cūkas sili;

Cūkām duodama pieleju muti.

Apklāja galdu un uzlika divus šķīvjus. Vedēji sasēdas

apkārt. Pirmais metējs bija dižais vedējs.

Mani mīļi vedejiņi,

Grabināt, grabināt;

Ja navaid kabata,
Grabināt pakausē!

Peleise, ruseise vedēja nauda;

Šķierba guleise, ne maciņa!

Mazs derziņis, platas lapas,
Žēl man dižu sluetu grieste;

Maza tautu dzeltenīte,

Žēl man dižu naudu duete,

Meta, kā kurais spēja: dižvedis 5 rubļ. un pat vairāk,

citi pa diviem un vienam rudulim. Bet lai juo daudz meta,

panāksnieku dziedātājas metējus tuomēr izsmēja.

ZķilinAi, vērdiņu vedēji meta ;

Ruduļi, dālderi panāksniek' nauda ! (Raņķ.)

2. Kas vairāk meta, dabūja divus dvieļus un divus pā-
rus cimdu. Brūte kātram pārlika dvieļus ik pār plecu, sa-

sprauzdama galus pretsānuos, tā ka mugurā un priekšā stā-

vēja krustīm. Krusta dvieļiem sānuos karājās pāris rakstainu

cimdu, vienuos durairii, uotruos pirkstaini (vai ari abuos vie-

nādi). Mazāk metējam uzkarināja kaklā tikai pāri cimdu ar

prievetu. Kāzās labprāt aicināja tādus (kaut ari svešus), kas

suolījās jemt dvieļus.

Sārgies, ļānlti, nu tevi kārs,

Nu tevi pakāra liniņu šķiedrā!

Dvieļi dažreiz kārti tiklab panāksniekiem, kā vedējiem
jau pie baznīcas. Tā appuškuoti, visi jājuši mājās, kur katrs

savus pakāris klētī pie virsKerba. Uz uotrām mājām puošuo-

ties, dvieļus atkal sakārusies plecuos, tāpat nuo kāzām mājās

jājuot. Pēc kādas uotras teicējas ziņām dvieļi visiem sakārti

jau pie baznīcas tādā reizā, kad kāzas turētas tikai vienās

mājās. (Ranķ.)

3. Ka vedēji brūtes mājas, ta panāksnieki atkal

brūtgāna mājās sameta naudu un saņēma krusta dvieļus.
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Jaunajam brālītim

Tam māsiņas gaužām žēl:

Skaita naudu, bierst asaras

Tautu gaida galiņā.

Nueiet saule vakara,

Zelta zarus zaruedama,'
Nuoiet māsa tautiņās,

Bāleliņus puskuedama.

Vēlīgi brālīši cimdiņus jemt;
Vai būs vēlīgi naudiņu mest?

Kad dvieļus neapkara visiem jau pie baznīcas, panāk-
snieki jāja nepuškuoti uz svaiņa mājam. Tur tie sameta naudu,

tur tuos apkāra dvieļiem, un apdvieļueti tie jāja nue kazām

atpakaļ uz brūtes vecāku mājam. (Raņķ.)

4. Vakarmasa (brūtes māsa vai kāda cita radeniece) ap-

lika, brūtei piepalīdzuot, katram vedējam (vienu vai) divus

dvieļus, krustīm priekšā, krustīm pakaļa. Padusēs dvieļiem

piesēja pāri cimdu, pāri zeķu. (Už.) — Naudu metuot ap-

klāts šķīvis stāvēja galda gala jauna pāra priekša, tiklīdz

kāds uzmeta, brūte ņaudu ievāķa šķīvī apaks drānas.

(Staldz.) —

5. Kad pūrs ņuedalīts, kad nuodancuots un paēsts, nāk

naudas mešana. Visi sēd pie galda, uz kura stāv apklāts šķī-

vis. Pirmais met vecākais, duodams 3—4 rbļ., tad visi citi vī-

rieši, cits vairāk, cits mazāk (1 —2 rubļ.ī, kā kurais dvieļus

jemis.

Lustīgs Pēteris duj dvieļus jemt;

Kad nauda jadued, šņukstēt šņukst;

Naudu metuot dzer uz dziras. Metējs iedzer un met

vērdiņu, iedzer atkal un met jau pusrubli; dzer tresue reizi

un uzmet visu naudu. Kad visi vīrieši sametusi, paceļ drānu

un ielaiž naudu šķīvī. Tagad sievas un meitai met savu daļu,
bet mazāk nekā vīrieši.

jāpaks uzmet' nabag' noud';

Ej, mās, tierge, duod nab'gam.
Meta.it mesdam' mēneš' noud';

Ne mās's pūriņ's (pūlis) bes mēļ' dziv'.

Rakstu Krājums.
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Samestuo naudu vecākais kuepa ar brūti un brūtgānu

nuones klētī paglabāt (Ltaldz.)
6. Pūru daluet apkāra vedējus*) un panāksniekus ar

krustdvieļiem. Brūtes brālis, negribēdamies apkarams, ka-

pis uz beņķa un visādi ākstījies, lai kavētu apveltīšanu. (Zal.

XV, 22.) Kad pēc pusdienas mielasta sameta naudu, dvie-

ļus pakarināja klētī, kur palikās, kamēr uz mājām puošuoties

viņus atkal apkāra.
Pusdienu paēduši, kāzenieki paliekas sēduot pie galda.

Jaunajam pārim priekšā ruenas šķīvis, apklāts ar drānu. Pir-

mie met līdzgājēja vīrs un sieva. Tad cits pakaļ citam met

naudu pēc veltēm: Kas bija jemis divus dvieļus, dued vairāk,

kas vienu — mazāk. Meitas atkal mazāk par puišiem. Brūte

pēc katra metiena pabāza naudu apakš drānas.

Metat mesdami mēneša naudu,
Ne mūsu cimdini bez dzīpariņu ;

Metat mesdami mēneša naudu,

Ne mūsu veltītes bez mēļas dzijas.

Katrs pajēmis kannu ar alu uzdzēra un tad tikai meta

naudu, dziedātajam dzieduot:

Es gan redzēju, kuo meta Jānītis:

Jānītis uzmeta nabagu vērdiņu.

Ej, māsa, ārā, duod nabagam.
Kad Jānītis visu naudu bija uzmetis :

Es gan redzēju, kuo meta Janitis :

Jānītis uzmeta sudraba naudu.

Ej, masa, tiergu, pērc sudrabiņu. (Ventsp.)

7. Daži puiši meta daudz naudas lielīšanās un izrādīša-

nās pēc. Pārāk uzmestuo . naudu viņi vēlāk paņēma atpakaļ
nuo brūtes. Metuot uzdzēra.

Ne tā visa tava nauda,
Kuo tu meti uzdziras :

Nuo muižas cūkgana

Iztapināta!
Tēvam uzdzeruot dziedāja:

Dzer dzer, tēviņu, dzer labas uzdziras,

Dzer guoves, dzer vēršus, dzer labas laimes !

*) Kad kāzas bija vienās mājas, tad vedējus un panāksniekus ap-

kāra reiza, ja abās, tad brūtgāna mājās pūru daluot apdvieļuoja tikai

panāksniekus, kā tas redzams ari nuo zinām Ltaldzene (Ventspils tu-

vuma), sal. XV, 22; par apdvieļuosariu skat. ari 111. 17.
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Mātei

Dzer dzer, māmiņa, dzer labas uzdziras,

Dzer guevis, dzer vēršus, dzer labas laimes !

(Pasierkst.)

8) Pēdējā kāzu dienā samet m v z ik a nt i c m naudu, kā

brūtes, tā brūtgāna mājas. Viesu-tēvs sēd pie galda, viņam

priekšā ar kusku apklāts šķīvis. Sūta visiem apkārt glāzi

brandavīna. Izdzēris katrs uzmet naudu muzikantiem. (Pue.)
— Kazu beigās samet naudu muzikantiem. Kazu-tevs ar šķīvi
rueka rink naudu. Pēc muzikantu un kazenieku skaita viņš

jau iepriekš nuosaka, cik jāmet. (Ruc.) — Pavārene aptin
samti (—pavarni) ar salmis, pasvilina un dziedi „Pavarītī na-

dadzītī liela skāde nuotikusi utp." Kazenieki met samtī vara

naudu. (Ruc.) — Kazu beigās dancuo pavāra-sieva ar

pavārnicu ruokā un alus-vīrs ar kannu uz muguru. Kaze-

nieki viņiem met naudu. (Staldz.) —

Kāzenieki patlaban beidz pēdējuo mielastu. Te ienāk

pavārene ar pavārni ruokā. Pie kāta piesiets sīpuols un

pakulu kušķis Grabinādamās gar karuoti lūdz, lai met:

Metat, metat pavāra naudu utp.

Pielaiž pakulām uguni, lai svilst. Kazenieki met pa vara

naudai. Pēc tam nāk 2 puisi ar muzikantiem; vienam

rueka ar mutes draniņu apklāts šķīvis, uetrs iet līdz skubinā-

dams uz mešanu. Muzikantiem spēlējuot samet viņiem naudu.

(Bern.)

VII.

Pura vešana un pūrs.

Purīš leti izsakāms,

Ne tik leti pieluokams,
Tur vajaga jautra(u) miega(u),
Uotra gudra(u) paduomiņa(u).

(Raņķ.)

i. Pūru veda pirmdienā priekš pusdienas. Azaidu

paēduši, pūrveži tūlit puosās uz braukšanu. Kakla viņiem

bija uzkārti cimdi ar prievetiem; šādi ziedi bija ari piesieti

zirgiem pie galvas. Dziedātājas (pretī panāksnieces) uzsaka

pūra vedamas dziesmas.

Purvedi, pūrvedi, kur tava taure?

ja nav taurītes, put kuņas asti

Purvedi, purvedi, kur tavas bungas?

10*
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Ja nav bundžiņas, cērt riķi gar sienu!
Purvedi, pūrvedi, kur jumta rati?

Nedos purinu bes jumta ratu,

Lai masas pūriņu nerasinaja'

Pūra vedējus ta apsveicinājušas, dziedātajās ņemas

apdziedat viņu zirgus un ratus.

Tiem ziergiem, tiem ratiem

Māsas pūru nevedīs:

Kusīs ziergi, plīsīs (grimdīs) rati,
Paliks pūrs ceļmalē (ceļmālē).

Kaķēni, kaķeni purveža ziergi!
Tie māsas pūriņu nevizinās!

Tautu dēlis pūru ved,

Nevienādi kumeliņi;

Mūs brālītis mežā brauca,

Vij vienādi kumeliņi.

Lerdienīte ta māsiņa,

Nieduoliva pūru luoka.

Kur tautām vēja ziergi,
Nieduoliņu vizināt ?

Tautu dēls lielījās
Vienu zirgu pūru vest.

Krau, mamiņ, uzkraudama

Triju zirgu vezumiņu.

Stāvu leca, nevar vilkt

Tautu bēri kumeliņi;
Tēva kaltas lādes vilka,
Mātes austas villainītes.

Es pūriņu pieluocīju
Zaļu vāpi vapedama;
Tur vajaga bēru(s) ziergu(s),

Novadnieku(s) vedējiņu(s).*)

(Paņķ.).

2. Brūtgāns ar dažiem vedējiem iegāja klētī celt pūru,
lai iznestu ārā ratuos. Bet līgavas māte uzsēdās pūram

virsu, tuo ātrāki neizduedama, kamēr znuets uzlika ruduli.

— Cita Raņķu teicēja: Brūtes māte nosēdās uz pūra lādi,

turēdama blakām šķīvi, kurā meta naudu, vispirms znuots,

tad citi vedēji. — Pēc tam iznesa pūru.

Slēdz, māmiņa, ošu klēti

Ar tērauda atslēdziņu ;

Manas raibas viiiainītes

Ar tautām ienaidā.

Vari vari tu, tautieti,

Jo tu vari, es varēju
Vari manu pūra vāku

Zelta naudu nuoskaitīt ;

Es vai' tavus bāleliņus

Līdz zemīti appuškuot.**)

Kas, masīva, tav stāvēs

Pie rakstīta pūra vāka ?

Mans jaunajis baleliņis
Ar tērauda zobēniņu.

*) Vāpe = māle, pērve. Es pieluocīju pūru vapetiem dzīpa-

riem. Par nuovadniekiem sauc brīvniekus Viesalgu.

Dragūnu, Ziemeļu, Kalēju, Kuoniņu un Pliķu ciemos.

**) Dziedātajās zīmējās uz vēlākuo pūra dalīšanu, kad

īgaviņa apdāvina vīra brāļus un citus viņa tuveniekus.
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Ceļat, tautas, puru manu,

Ceļat viegli, ne tik smagi;
Manai pura dubenai

Trīs asaru biķērīši:

Oru augdama pieraudātu,
Trešuo - puru lueeīdama.

Neraugāt mani mazu

Tasinai nomierkušu ;

Pūru manu nepacēla,

Velsus vēla klelināi.

Es purinu pieluocīju
Šķeterētas villainītes;
Tautu dēls nevarēja

Vienu stūri kustināt.

Ceļ> tautietij viens parinu>
Neļūdz manus bāleliņus;

Ka es viena pieluocīju,

Tēvu, māli klausīdama!

Kad purs bija iznests un ratuos iecelts, dziedama

Aiga būs, alga būs

Māsas pūra vedējiem,
Kam nuogāza zelta ruozi

Nuo māsiņas pūra vāka ! (Raņķ.)

3. Kamēr pura vedēji vel nebija aizbraukusi, pa-

nāksnieku dziedātājas dziedāja vēl dažādas pūra dziesmas

Gudra māte, gudra meita, Tueki pūru, jaunā māsa,

Gudri pūru pieluocīja :

Viersū raibas, apakšā,
Vidū baltas villainītes.

Adu cimdus, adu zeķes,

Nevar pūru pieluocīt;
Audīš' raibas villainītes

Tad pūriņu pieluocīšu.

Viena pate man aitiņa,
Bet juo laba biksainīte ;
Es pūriņu pieluocīju
Ar tuo vienu biksainīti.

Villainīšu pūru veda,

Ne baltāju paladziņu.
Kā nav kauna brālītim,
Pašam linu sējējam !

Talīdzit, citas māsas,

Tai jaunai māsiņā;

Talīdzit pūru šūt,
Pūra vāku nuorakstīt.

Tav šķīrās, tav vedās;

Tavs pūriņis vāku spēra,
Man mazai pusītē.

Duj bitītes nakti gul
Vez (uz) ta mana pura vaka :

Vij māmiņa ielikuse

Pura vaska rilultiņu.

Dari, mana māmuļīte,

Dižus rakstus purinai.'

Vedīs mani pa ciemiņu

Pašai ciema galinai;
Dižs ciemiņis, daudz ļautiņu,

Nāks rakstiņus skatīties.

Kas pūriņu pieluocīja

Bajāriņa meitiņām ?

Zierņu kules, pupu kules,

Tēva maizes gabaliņi.

Bajariņa meitiņām

Gailīts puru vizināja;
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Man nabaga serdienei

Judz duj bērus kumeliņus.

Kue tie pieci duli vilka,

Pret kalniņu dusēdami ?

Sērdienītes pūru vilka,
Pret kalniņu dusēdami.

Saimenieku meitiņām
Tini zied pūriņā :
Pašas vērpt nevīžuoja,

Algādzim nevarēja !

Maza rasa, diža zāle

Tai uozuola ēniņā;

Diža slava, mazs puriņis

Bajāriņa meitiņām.

Mini mini, tautu dēls,
Kas manai puriņai;
Gul manai puriņai

Stīgām šūta patedziņa;
Tue mieluesu tautu dēlu

Nuo kruedziņa sētiņai.

Es duomaju sav' pūriņu
Tālu tālu vizināt;

Te apstrigu eiemiņues
Kā ar siena vezumiņu.

Es savai māsiņai

Zagu dēļu klēti daru,
Tai vejiņis cauri pūta,
Tai pūriņis nepelēja.

Bišu dēļ nedrīkstēju
Klētes duores virināt:

Vij māmiņa ielikuse

Pūrai vasku rituliņu.

Diža rada mūs' māsiņa,

Neej tautu mazumā.

Kur tu savu dižu pūru
Mazumai izdalīsi?

leva ziedus nuokāruse,
Gaida pillu mēnesīti;

Meita pūru pieluocīse,
Gaida tautas atjāiam.

Tēvs dēlam bandu deva.

Kur, māmiņa, mana banda?

Tā, meitiņa, tava banda,

Kas tavei puriņe.

Tuo nezina tēvs, māmiņa,
Kue es zinu ar tautieti:

Tautu dēla balta nauda

Manai pūra dubenā.

Lai stāv mani grezni cimdi

Kā ielikti pūriņā;
Gan es pate nuovalkašu

Kult iedama, malt iedama.

Guļat, mani linu krekli,

Trīs kārtam pūriņā,
Kad dieviņis man nedeva

Pēc pratame valkātāju.

Villainites mani rāja(e),

Turiņaje guledamas,
Kam negāju tautiņas,
Kam nesedzu mugurai.

Gauži raud sērdienīte,

Pūra vāku cilādama :

Atraduse pūriņai

Nepuškuotas xdllainītes.

Es tautieti mīļi lūdzu,

Tie ruociņas turēdama,
Tai nelūdza dižus radus ;*)

Maz manai pūriņā.

Tautas manu puru veda

Par upīti raudādami:

Sīki raksti pūriņai,
Griež straumīte lejiņai.

*) Dižiem radiem jadued dižas dāvanas — puru daluot.
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Platas upes, šauras laipas,
Kā būs man cauri tapt ?

Dižas tautas, mazs purim's,
Kā būs man cauri tapt?

Neliecies, vara tilts (niedres t.),

Man vienai (ā) pārejuot;
Pakaļ nāca mans pūriņis
Ar deviņi bāleliņi.

Luoku pūru līdz. malām,

Ritin' cauri nuovadam ,'

Lai palika pašu puiši
Kā baluoži guģuojam.

Man trejādi bāleliņi,
Man trejādi pūru kala:

Tēva brālis dzelžiem kala,
Mātes brālis sudrabiņu,

Mani īsti bāleliņi
Zelta vāku liedināja.

Brāļi linus man nesēja,
Lai bagāta es netapu ;

Es brāļiem tītīdama

Trīs purini (us) tautās vedu.

(Payk.)

4. Pūrvežiem deva līdz blašķi braņdvīna un kazu mai-

zes. Peiza ar viņiem aizjāja brūtgāns, dabūjis nuo līgavas
līdz pūra lādes atslēgu. Vel senāk vīns aizjājis uz savam mā-

jām viens pats papriekšu. Uotrā gala pūru sagaidīja ar ap-

dziedamam dziesmām.

Tautu meitas puru veda,
Raiba kuņa pakaļ skrēja;
Ka kuņiņa neteces :

Kucēns pura dubene!

Meluģe, meluģe, ta tautu meita,

Trīs ziergi aicina pūriņu vest .'

Mans brālis azbrauca ar klibu ķevi,

Ta pate pārbrauca strumpadama !*) (Raņķ.)
Kad vedēji pirmdienas pavakare veda līgavu uz jauna

vīra mājam, gāja ari pūrs līdz.

Aunaties, ģērbāties,
Mani pieci bāleliņi.

Div' nākat hdza man,

Trīs ar pūru nuo pakaļas. (Už.)

Pūru veda priekš kāzām, kad pāris uotrreiz bija uz-

saukts. Vedējs brja līgavas brālis. Nuodevis pūru, viņš nekāpa

ātrāki zemē, līdz nākamais svainis iedevis naudu,
Izdevu mašīnu par labu vērdiņu
Neduošu purinu bez dālderīša. (Tlv. P.)

Pura vedēji — brūtgāna radi — aizveda puru jau sve-

tuo rītu, iekams bija braukts baznīcā. Bet pūru tik ātri vis

*) Strumpat=lekat.
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neizdeva. Līgaviņas mate (vai masa) uzsēžas uz vāka un ne-

iet ātrāki nuost, kamēr dadujuse naudu.

Neiešu zeme nuo meitas (masas) pūra,

Līdz mani tautietis celšus ceļa,

Līdz meta tautietis apaļu naudu!

Znuots (svainis) nuoceļ sēdētāju, ieduedams ruduli

(Sald.)

Nekāpšu zeme nue masas pūra,

Līdz nāca tautietis, līdz deva naudiņu.

Dabūjuse naudu, brūtes masa (radeniece) nuekapa nuo

atvestā pūra. (Vlīd.)

5. lekam pirmdien nueved līgavu, znuotam nuedued

pūru. Tēvs-māte nuoiet klētī un uzsēžas uz pūra lādi. Znuots

uzliek pūra vākā naudu, kuru paņem māte. Tēvs uzprasa,

kur pūrneši. Znuets viņus ieaicina iekšā un līgava apkarina

dvieļiem. Znuots tad uzaicina nest pūru laukā, bet tēvs-māte

neizdued vis vel,jue pirms jāsadzer. Tagad iznes pūru. Tuo-

mēr gultas drānas palikušas klētī tās znuetam pašam izne-

sama?..

Nes pats, svainīti,
Gulimas drēbes.

Dziedātājām (panāksniecem) skubinuot, viņš tue ari pa-

dara. Līdz ar purvežiem brauc uz uotrām mājām jaunais vīrs

ar vedējiem*). Atpakaļ paliekas vedēju kāzu-levs, kuram se-

bāku jāaizved līgava. Bet lai nepaliktuos bešā, vedēji aizdrau-

cuot izvēlē pagaidām sev citu kāzu-tevu. Ari kādas līgavas
radenieces uzsēžas uz pūra, braukdamas līdz. Aizvestuo pūru»

meitas sēdēdamas uz vāka, ātrāki neatdeva, līdz vīra-māte

iedāvināja cimdus (zeķes). (Ruc. D. IZ.)

6. Puru veduot, panaksnieces pirmak apdzied jauniķi.
Ai svainīti, jera pūsli,
Kue atnesi atiedams?

Kur mamini sutas kurpes,
Tēvam caunu cepurīte ?

Maģejamis masenamis

Par sudraba gredzentiņu ?

Neduod, māmiņa,

Tik leti pura !

*) Kada cita teicēja Rucava apgalvuoja. kajauniķis tagad nebrau-

cis uz savām mājām.
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Bučuo, svaini, abas mokas

Skaiti baltus dalderīšus!

Pūru ārā nesuot:

Paviegli nesate

Māsiņas pūru :

Nenuelaužat zelta ruezi

Nuo māsiņas pūra vāka.

Veduot:

Visi vara tilti līki,
Kad masenas puru veda;
Ved purinu, dzen guosninas,

Ja(j) deviņi jaubraleņi,

.jāj papriekšu, dižais brāl,
Rūmī tautu istabiņu ;
Tur sēdēse piecas māsas

Ar devinis jaubrālenis.

Puru nuoveduot jau niķa maļas, brūtes masa, sēdēdama

uz pūra lādi, dziedāja!
Neduošu purinu bez zieda gala

Bez raibu cimdinu, bez baltu zeķu.

Vlra-mate pasviež meitai ziedu, kura tagad prasa :

Parādāt tuo vietiņu,
Kur māsiņas puru liks. (Ruc. I). V.)

7. Piebrauc pūra vedamuos ratus pie klēts. Brūtes radi

sasēžas klētī uz pūra lādi, kuru ātrāki neizduod, kamēr

uzlikta pūra nauda. Brūtgāns liek vispirms mazu naudu

(grasi), bet sēdētajās sauc ka par tādu naudu pūrs nav

pērkams. Tiek lielāku naudu: kapeiku, divas kap. utp.,

bet pūrs netiek un netiek atduots, vajaguet zelta. Peidzeut

uzliek zelta naudu (5 —iz rbļ., nereti pat vairāk). Kamēr

jauniķis pērk pūru, vedēji rauga nuozagt, kue vien varēdami.

Panāksnieki atkal zagtās lietas jem nuost, mudinādami, lai

jemuot rau šūpli, zārku, un lukādami ratuos iekraut kādu

akmeni. Kad vedējiem palaimējies kādu lietu slepus pajemt
un ratues ielikt, panāksniekiem vairs nav tiesības tuo atjemt.
Vīnu aizved pūram līdz. īpašnieks savu lietu vēlāk kādreiz

var atvest atpakaļ. Purnesi beidzuet iznes pūru un ieceļ

ratues, panākstu meitas sasēžas virsu un brauc līdz uz uotrām

mājām. (Pern.)
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8. Pirmdien, kad taisās vadu pruejam brūti, vedēju-
tēvs ar vedējiem iet pūru pirkt. Ejuot uz klēti dzied :

Slēdz, mamīņa, meitu klēti

Deviņām atslēgām,

Tai met tautu vara-kalis

Ik pie klētes atslēdziņu.

Atslēdz klēti. Mate uzsēžas uz pura lādi. Panaksnieces

dzied :

Nelaidi, mamīna, zvirbuļus klētī,

ja līda, lai lida caur klētes jumtu.

Mus' mašīnas pura vakis

Zaļajam zīlītēm ;

Tautu dela cepurīte
Vairāk ruda, ne pelēka.

Adīdama, rakstīdama

lesduru pirkstiņa,
Tai met tautas tue naudīnu,

Kur iesduru pirkstiņa.

Uz vāka apkaluma caurumiņiem jāliek pa rubulim.

Vedēji liek virsu vara naudu, pat kādus nekādus suķus; bet

māte pasaka, ka tāda metuma nepiejemuoša. Leidzuet vedēji
saliek vākā vajadzīgue ņaudu. Tad znuots pasveikina sievas-

māti, nuobučuodams rueku. Kad vedēji pūru panesuši līdz

klēts pusei, panāksnieki viņu iznes ārā un liek uz ratis.

(Nīc. Z.)

9. Brūtgāna radi, nuobraukuši pūram pakaļ uz līgavas

mājam, dzied

Dari dūris, meitu māte,

Man ruocīnas nuesalusas;
Mana cimdu adītajā
Sed tava istuba.

Pūrvežus un pūrnešus apdvieļuoja. (Nīc.)

Tautu dels lielījās
Audzēt bērus kumeliņus ;

Nu vajaga pūra vest,
Atbrauc divi dundurīši.

Tautu dēls sen tuo teica,
Pūra ratus kaldinās ;
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Nu vajaga pūru vest,

Atbrauc bērna šūpulī.

Še, tēviņu, kalti rati,
Liec šūpuli pabeņķē.

Neduedi, mamma, tik leti pūra
Cik grūti māsiņa pūr' audinaise !

Ej, tautieti, bučuo ruoku,
Lūdzies vecu(as) māmuļīti(ļiņas).
Lūdz, tautieti, līdz nuosprāgtu,
Es pūriņu tev neduošu ;

Skaiti baltus dalderīšus

Uz meitiņas pūra vāka.

Uz pura lādi uzsēdušas, brauc līdz dažas panāksnieku
meitas. Pūru sagaidīja ar dziesmām.

Duj krupji tupēja uz masas pūra;

Jem, māte, kumpeli,*) dur krupjus zeme.

(Nīc. P.)

10. Kāzu pirmdiena, iekam marti izveda uz jauniķa
mājām, aizved pūru. Atbrauc pārvedis. Ja pūru ved jau-
niķa īstais brālis, mārte viņu cienī apveltīt krustadvieļiem.
Pūru sakraujuot un nuesienue-t, panāksnieces dzied pūra
dziesmas.

Liedz, mamīna, meitu klēti

Deviņām atšlēģām,
Lai tautīnas naudu skaita

Ik pie klētes atslēdziņas.

Krau, mamīna, uzkraudama

Sešu zirgu vezumīnu.

Dieviņ, duod tautīnam

Ceļā zirgus tapināt,

Ceļā sirgus tapināt,
Ceļā zirgu nedabuit!

Līdz ar pūru iet vienēji vai divēji rati ar pūra pa.

nāksniekiem, kuri ceļā un galā nuobraukuši dzied

pūra dziesmas.

*) Kurfipis = duncis.
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Apakaju, mans purīnis,

Apakaļu, jaubralīsi!

Es atradu tautiņas

Apakaļu dzievuesauu:

Nei te durvu, nei te luegu,
Caurs kambara pamatlnis;

Es gribēju smalki malt,

Vējš miltlnus putināja.

Mājām tuvuejueties braucējiem šauj priekšā sklandas.

Turu gan ielaiž, bet pakaļējuos pūra panāksniekus aiztura,
līdz beidzuot atlūdzas. Bet atvedumu tūlīt vis neatduod.

Nac laukaja, dēlu tev,

Mituosim kumeliņus;
Tev bij bēris, man pelekis,
Kue tu liksi piedevām ?

Ja neturi miežu, rudzu,

Liec delīnu piedevām.

Taba taba, tautu dēls,

Tava liela bagātība:
Pieci zārdi rutku lapu,
Kliba kaza laidari !

Tautu dēls man vaicāja,
Cik man baltu villainīsu.

Atver, seimi, staļļa durvis,
Cik tev bēru kumeliņu.

Viena pate kumpa ķēve

Steliņģī bubināja !

Maju tevs iznāk ar brandavu, kukuļiem, sieru, nuevak-

dams savām dāvanām panāksniekus nue pūra, kuru ienes

klētī. (Bārt.)

ii. Pirmdienā pēc azaida vispirms aizved pūru. Sarīkuo

pūra ratus (ziemā šlēdes), kurus piebrauc pie klētsdurīm.

Panāksnieces apdzied pūrvežus:

Turvedi, kraitvedi, kur jumta rati?

ja ratu neturi, spllaji uzas!

Turvedi, kraitvedi, kur vara taure

Ja taures neturi, pūt zirga dirsa!
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Purneši saiet klētī, kur jauniķis pērk puru nuo sievas

mātes. Marles radu sievas pa tuo laiku dzied pūra

dziesmas.

Šu, mamma, man krekliņus,

Šū raženi rakstīdama ;

Par cieminis mani vede

Pašai ciema galina.

Tai eiemaja daug mērģeļu,

Tek rakstiņus raudzīties.

Vedat mani, kur vezdami,
Par upīti nevedāt:

Sīki raksti purina,
Straume suka lejina.

Slēdz, māmiņa, meitas pūru

Deviņamis atslēgamis*)
Tai uz katru atslēdziņu

Skaita baltus dālerīšus.

Es druoši stāvēju, es nebe-

daju,
Es labi zināju, kas māsas pūrā,
Es pa te līdzēju piederināt :

Virsū rāibes, apakšā,

Vidu baltas villanītes.

Matēs austas villānītes

Stāvu stāv purina;

Ir es aužu, ir man bija,
Pet man stāvu nestāvēja.

„Kam, meicina, sagšas audi

Pez māmiņas paduomina ?

Nei šķīrēs, nei klājās,
Nei celes mtutiņas".

(Ruc. P. X.)

12. jauniķis iedevis sievas mātei ņaudu (5 rkļ.) dabuon

pūru, kuru pūrneši iznes lauka. Nesējiem un pūrvedim, tā-

pat kā abiem viesu tēviem un. jauniķim, bija sakabināti pār

pleciem dvieļi, kurus mārte jau istabā viņiem bija izdalijuse.

Paviegli nesala

Masenas pūru :
Daža gauža asariņa

Māsas pūra dubenā.

Nerūgājat, svešas tautas,

Kad māsēnī mač pūrinis :

Ganuos dzina, parkuluos;

Kas purinu derinaja ?

Puru ara nesuot ari vedēju dziedātajās dzied pura dzies-

mas, bet tikai paļādamas.
Sen bija vedama

Tā tautu meita:

Klētī grīdas izpuusas

Meitas pūra vietiņā;

Nuo māmiņas kreimu zaga,

Lika pura dubena!

Rucava instrumentāla galuotnes arnis un emis a un c izruna īsi,
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Ķernu nes, ķernu nes,

kravājaties, mani brāļi,

Kavājaties, mani brāļi,

Kad tuo tapu neatraun

Mač māršas purinis ka cuku sile,
Mana dulaiš piedirstu uz vienu reizi!

Pūru ratuos ceļuof:

Xrauņ, māmiņa, uzkraudama

Triju zirgu vezuminu;

Mani bēri kumeliņi

Tie bij varas vilcējini.

Bimbā māte, bimbā meita,
Nav kuo kraut vezumā.

Vai bimbāji, nebimbāji,
Kraun man pillu vezuminu.

Melaģe, melaģe

Tā tautu meita:

Aicināja mūs' brālēnu

Lēsis zirgis pūru vest ;
Pašu vede trimis zirgis,
Pūru nese padusē !

Nue-lukavu līgaviņu
Pašai darba laiciņā

fuo tik viena bēdājuos,
Kā pūriņu pārvedīs.
Mana tēva darba zirgi
Pārvelk divi dancādami!

(Ruc. P. X.)

iz. Bez pūrveža un viņa sievas (pūra vedējenes) brauc

vel līdz mārtes brālis un masa, labi daudz panāksnieku un

pats jauuiķis. Pirms sāk braukt, tēvs (māte) pieķib zirgam,
kuram sasieti prievīti pie aušu (pie iemauktu), pie pavadas
un paved duj trīs sueļus. Aizbraucējus panāksnieces pavada
ar dziesmām.

Pats māsēnas es audzēju,
Pats ražēni pavadīju;
Pats nuolaižu raksta pūru
Nuo kalniņa lejiņā.

Kuo tie tautu bēri vilka

Pret kalniņu pukstēdami?
Tēva kaltas lādes vilka,
Mātes austas villānītes.

(Ruc. P. X.)

14. Puru nuoveduši jauniķa setiena, panāksnieki dzied:

Neduošu purinu bes raibu cimdu,

Bes raibu cimdu, bes baltu zeķu!

Jauniķa mate iznes adīkļus, ieduodama brālim cimdus,
māsī zeķes. Sagājušas klētī viņas dzied:

Paradāt tuo vietiņu,

Kur māsēnas pūru liks:

Kur māsēnas pūru liks,

Tur metīšu gredzentiņu.
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Jauniķa mātei raduet, kur atvestās lietas uueliekamas, pa-

nākstu sievas tur atstāj adīkļus, kurus māte pajem. Tad pūru

ienes klētī. (Ruc. T. X.)

Purs.

A) Tur?.

15. Purs glabājas pura-ladē un ari skapī. Pie viņa pie-

derēja šādi gabali:

1) Dvieļi, 50 —ioe paru.

2) Galda drānas, IZ—20 gab.

3) Krekli, kads ducis vīriešu, kads uotrs ducis sieviešu;

pūrā lika tikai virspuses, kuras ari veltīja.

4) Palagi (palgi), ap 20 gab.

5) Villaines (villānes), 10—20 gab. Ar šuo vārdu apzī-

mēja : a) ap pleciem apjemamas drānas,

b) gultas deķus; pirmāl< kija baltas villaines

ar rakstiem gar malām, vainu malā bija dažkārt

iemestas zilas strīpas ; pēcāk iecēlās rūtainas (spun-
dainas) v.; c) sagšas t. i. baltas villaines ar

pušķiem.

6) Galvas drānas (=lakati), kuras glabātas pūra

lādē sevišķā lādītē ar uzmaucamu vāku, vai ār-

pus lādes nēzduogu ķuocī; bijušas zīdenes, mire-

nes, tuorcenes, sprancenes, prūsenes, polcenes,

kažmirenes, lāmenes, bastenes, kaņupenes.

7) Rinduki, 15 —20 gab., visvairāk strīparņi.

8) Cim d i, zeķes, prieveti, nuo katriem 50—100

pāru. Prievetus dabūja ikkurš kāzenieks, pat bērni.

9) Kažuoki un manteļi piederēja pie pura, bet na-

badzīgākām meitām šuo gabalu trūka.

10) Nauda, sudraba rubuļi, dālderi, dukāti — vairāk

simtu.

V) Manta.

Pie mantas skaita luopus, braucamus daiktus, darba rī-

kus, istabas lietas, traukus. Pa kāzām veda tikai pūru; mantu

aizgādāja vēlāk kādā nuorunātā reizā.

Kālabād es nevaru

Caur bajāra sētu iet?

Pats es dzinu simtu guovu,

Māsa — simtu avetiņu;
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Mīļa Nāra pakaļ dzina

Simtu bēru kumeliņu. (Raņķ.)

16. Kuldīgas apriņķa Raņķu pagasta Lūšu mežsarga
Anša Zīdera meitas (tag. Drustu māju vecsaimnieces) Annas

pūrs 1858. g.

Pūrs.

i) Dvieļu un cimdu, 90 pāru krusta dvieļu, pie
katra pāris duramu, rakstainu cimdu*).

2) Rrievetu, pueds; prievetu garums 2 uolektis.

3) Rindu 18 gak., vadmalas, strīpainu.

4) Palagu, linu, 40 gab.

5) Galda drānu, linu, 20 gak.

6) Deķu, rūtaiņu (spundaiņu), 30 gak.

7) Sagšu (kalt. villaiņu ar pušķiem), 2 gak.

8) Apsegu drānu, nātna, siltāka laika kuo apjemt,
ejuot baznīcā, uz kapiem, ciemā, 4 gab.

9) Zeķu, 12 pāru kakzeķu, IZ pāru garzeķu.
10) Ķuš v : a) 2 lielas peles; b) 4 mazi spilveni.

11) Kreklu, linu, 20 gab.

12) Baķu:

maisu kaķis, 5 sienas, katra IZ uolektis;

palagu kaķis, smalku pakulu, 5 sien.;

kreklu b., smalku linu, 6 sien.;

vadmalas (mēļas) b., 4 sien. ;

pakulu b., silkšiem, kabatām, vestu mugurām,

4 sien. ;

dvielišu b., pakulu, puišiem mut. slauzīt, 4 sien.;

kārstuvju k., pakulu, 1 sien. ;

pusvadmalas b., pelēki baluodaiņas, 3 sien.

13) A v b c, ruozaiņā, 6—B rubļ. vērtībā.

14) Vaiņags, spārnu, 4 rubļ.

Manta.

12 guovju; 1 zirgs; 10 aitu; 2 vepri; 8 zosis; 1 pūra

lāde; 2 skapji ; 1 galds; 1 ķists, miltiem ; 1 tīna, miltiem ; 2 ūdeņa

spaņņi, kuoka, dzelžu stīpām ; 10 piena spannīšu ; 4 slauk-

tuves, dzelžu stīpām; 1 kangas (stelles) ar 30 audeklu

*) Vēl 1896. g. Raņķu pagastā kādas turīgas mātes-meitas pūra-

cimdu krājumā saskaitīju 66 pāri rakstainu (duramu) un lavu tiesiņu

bezrakstaiņu (pirkstaiņu) cimdu.



161

šķietiem, duvejām vienkāršu nītēm un trejām trinīšu; i sķie-

tiņš prievetu aušanai ; 2 kārstaves ; 1 ratiņš; 1 karams luktu-

ris, dzelžu, 6pīpām; 2 misiņa lukturi ; 1 kanna, kuoka, dzerša-

nai, uz galda liekama; 10 karuesu, kueka, un 2 pavārnes;
6 māla kļuedas ; 6 māla šķīvji; 3 kueka šķīvji; 1 dziesmu

grāmata. (Raņķ.)

17. Pārtikuša saimnieka meitas pūrs Rucava un Nice,

pēc vairāk teicēju ziņām uzrakstīts 1905. g.

Pūrs.

1) Krekli; valkājamus kreklu 20—25, pūra dalamue

10 —IZ, sieviešu kr. rakstīti, vīriešu bez rakstu.

2) Ra mzu 0 ļ i (ar ruekam), 3—6.

3) vestes (de?i ruekam), 3 —6, līdzinās vīriešu vestēm.

4) Lin dr v ki, 5—10.

5) Ruskas (—galvas drānas, lakati): dižas, kādas 5,

maģās, 10—50.

6) Galda drānas, B—lo.

7) Dvieļi: mutes slaukāmie, s—lo,5 —10, dalāmie (puru da-

ltiot), 20—25.

8) Seģenes: pelēkas villanes, 2—4, baltas villanes,

ar rakstiem 2, bez rakstu 2, drābules, rakstainas, 3—5, mār-

ģines, 3—4.

9) Palagi: paklāju palag', kadi 10, pagaļu palagi*),
kādi 10.

10) D ķi, kadi IZ.

11) Rituļi (=baķi), rakstita audekla, 5—6, katra rit. 5

—6 sienas, katrā sien. ap 10 uolekšu.

12) Peles, I—2.1 —2.

13) Spilveņi, kadi 3.

14) Ražueki: dižie kažuoki, I—2,1 —2, maģie kažuoki, 2.

15) Zeķes, ap 50 pāru; sistavas, 2—3 pāri.

16) Cimdi, ap 50 pāru.

17) Pastalas, I—2 pari; kurpes 2 pari

18) Zagtas, 10 — IZ.

Manta.

1) Nauda: ap 300 rubļ.

2) Luopuos: 5 guevis, 2 zirgi, 5 avis, 5 cūkas, 5 gū-

žas. Vistas necienī duet : tās nenes augļus, bet izkaisa.

*) ?agalvj us neparvelk, ka spilvenus, bet pārklāj mazākiem

palagiem.

11
Rakstu Kra'ums.
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3) Lietās: 2 rati, 2 ragus, 1 kamanas, 2 skapji, 1 lāde

(šķirsts), 1 kāsts (miltiem, graudiem) 1 galds, 4 krēsli, 1 gulta,

1 stakles ar nītem un šķietiem, 1 rullis, 1 ratinis, 1 abra,

daži ķuoči, baļļas, grāpji un citas saimniecībā nepieciešamas
lietas.

4) Labība: rudzus un miežus, ka seklai, ta pārtikai

5) Grāmatas.' bībele un dziesmu grāmata

(Nīc. un Ruc.)

VIII.

Līgavas izvadīšana nuo vecāku mājam.

Upe nesa liguodsma

Baltu linu erkuliti;

Tautas vada dziedādamas

Baltu linu verpejinu.

i, Kad pirmdien dižais ēdiens (launags, pusdiena)

bija paēsts*), vedēji dvieļiem un cimdiem appuskueli jāja ar

brūti uz brūtgāna mājam. Brūte (ar vaiņagu galva un tāpat

apģērbusēs, kā nuo baznīcas braucuot) ar dižvedēju un ve-

dejeni brauca papriekšu, citi nāca gan jāsus, gan braukšus

pakaļ.
Uz ceļa taisuoties, dziedātajās uzjema vedamas dzie-

smas. Uzsāk vedējas, dižvedējenei saucuot:

Šķiries pate nuo pulciņa, Vakar beri pildinaju
Man' vedama dzeltēnīte,
Lai es citu nepajēmu ;

Tu raudāsi palikuse.
Nu sala, nu sala, nu labi sala,
Sasala jūriņa līdz dubenam !

Nu laba braukšana dzintara zeme,

Pārvest brālim dzintara sievu!

Pret straumīti, at straumīti;

Šuedien braukšu māršas vest

Pret kalniņu, at kalniņu.

tßaņķ.)

2. Panaksnieces (planenieces) dzied :

Šķiraties, lēpju lapas, Ej, māsiņa, tautiņas,

Dzīvā labi āzgājuse,Laižat zuosis (gulbi) ezera;

Šķiraties, bāleliņi,
Laižat masu tautiņas.

Lai palika guods, slavīte

jaunajam māsiņām.

*) Vedējus, pedejuo reizi mieluojuot. panaksnieces jēmās atkal

apdziedat. Lai apdzied, dziesmas būtu vienkuopus. es viņām visām liku

atskanēt pie pirmā mielasta galda (skat. IV.). Dižuo edisnn paeduot. sa-

bēra uz galda veģišus, kurus vedēji sabāžas kabata, ceļa ganiem kuo

sviest.
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Es duomāju sav' mūžiņu
Bez sierdēsta nuodzīvāt ,'

Nule man tautas cēla

Tai sierdēsta kumeļai.

Šuodien saule, šuodien saule,

Šuodien saules meitu veda;

Zuvdien saule apseglueja
Simtiem bēru kumeliņu.
Tai Dievs deva mēnesim

Simtu dēlu jājējiņu.

Brāli maizes vairs nedeva

Tai vienai māsiņā ;

Atver vārtus līdz galam,

Vez tautām ceļu rāda.

Es sariebu brālītim

Rasai siena laiciņā :

Pļavai dūru grābeklīti,

Kāpu tautu kumeļā.

„
Te, brālīti, tava pļava,

Tavs taisītis grābeklītis."

Tirmis mani tautu dēlis

Celsus cēla kumeļā;
Pēc tas mani dziļus dubļus

Kājiņām brīdināja.

letin iešu tautiņas,
Diezin Dievis, ka dzīvasu;

Visi mani bāleliņi
Raud kumeļus segluodami.

Ruesue māsu tautas veda,

Vēl kuosāka te palika;
Vēl kuošāka te palika,
Citas tautas kaitināt.

Nuo tālienes es pazinu
Ruru meitu jaftnu veda:
Nue vaiņaga ziedi bira,
Nue acēm asariņas.

Ražens bēris ietecēja
Tai mazai sētiņā;

Nue ritina iztecēja,
Dzeltenīte mugurā.

Trīs reizinās apgriezues
Tai vienai vietiņā;

Neka. leti es atiešu

Šai vieta gruozīties.

Pa duj gadi, pa pustreša
Tai pašai vietiņā.

Šuorīt muti nuomazgaju
Rakstītai glāziņā
Lai tek tautu kumeliņis
Garu ceļu rakstīdams.

Pāri iešu pa Ventiņu,

Nepalikšu šī pusē :

Šī pusē kūtri ziergi,
Saveceiši tēva dēli.

Ej, māsiņa, tautiņās,

lem skujiņu rueeiņā;
Pakal gāja bāleliņi
Pa skujiņu birumiņu

Rue dziedāšu, kue runāšu,

Svešumā āzgājuse?
Dziedaš' pate sav' dziesmiņu,

Runāš' savu valuodiņu.

Diža puoru rauduvite,

Nemeties rāvienā;
Kur tu savus platus spārnus

Rāvienā izplētīsi?

Dižu radu mūs' māsiņa,

Neej tautu mazumā ;

Kur tu savu dižu pūru
Mazumā izdalīsi?

Dzīvā gudri, tu māsiņ,

Tautiņās aizgājuse :

Ja tautāme glāza duores,

Necērt dikti staigājuet;

Ja tautāme salmu jumts,

Necel augstu uguntiņu.

11*
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Sniķerīti bāleliņi (mātes brāli)

Nāc man līdza tautiņās;

Zemas tautu kletes dueres,

Man zaruetis vaiņadziņis,
Tauž' zariņu ieiedama,

Tauž' zariņu isiedama ;

Zelta lauzu ieiedama

Zudradiņa — isiedama

Kuru lauzu ieiedama,

Tuo mužai gan daduesu;
Kuru lauzu isiedama,

Tuo mūžai nedabuošu.

(Raņķ.)

3. Kad vedēji bija sapuesusies iet ārā, tēvs savu meitu

pajemis pie ruokas, izvadāja puelī, citiem kāzeniekiem pārnes

sekuojuot.

Jēru, tevis, jem, tevis, izciīcli meitu;

Dīdīs svesļaudis, dus tav žēl.

Ķiz ķiz, tēviņ, daduesi raudāt,

Pruejām vedis milimu meitu.

īstais brālīti, jem masu dancuot;
Kad tautas dancās, ta(d) būs žēl

Meita nueducueja tevam-matei muti un abas ruokas; at-

dueduet labdienas, jue mīļi viņa atvadījās nuo māmiņas.

Paldies saku māmiņa Kada diena šuodien dij?
Par tuo labu lueluejumu ; Šuodien saules neredzēji

Nepiekusti dzivadama,

Neaizsmaku dziedādama.

Tik tav bija, māmuļīte,

Manis dēļ raudājuot;
Man jāiet ar tautām,
Es tautām piederēju.

Māte mani nepiecieta
Vienu dienu tautiņās ;

Kā māmiņa piecietis
Visu mūžu dzīvuodama ;

Xadu mūžu es dzīvas ?

Māte vada raudādam'.

Vai māmiņa, vai māmiņa,
Kuo tu biji apduomaise !

leduod savas vieglas dienas

Svešas mātes ruociņā!

Vai māmiņa mija, balta,

Vai es tav apnikuse ?

„Vai meitiņa mīļa, balta,
Vai es tautas aicināju ?"

(Raņķ.)

4. Izejuot sētsvidū, vedējiem nemaz nevedās tik drīz sa-

kāpt zirgues un aizjāt. Brūtei ari vēl bija jāatdued pēdīgās
labdienas brāļiem, māsām un citiem palicējiem.

Mīļi mani mate tur,

Vel jue mīļi — bāleliņi;
Māte vada līdz vārtiem,

Bāleliņi līdz tautām.
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Panaksnieces iesaka apdziedat vedējus.

Man atsūta tautu dēls,

Ka zvierbuli kumeliņu ;

Laiž tue tautu zvierbulīti

Tai mellai egliena!

Jūdz, brālīti, savus bērus,
Vadi mani tautiņas.

Mazs berzīs, luvki zari,

Nenes manu vainadziņu;

Mazs tautieša kumeliņis,
Nenes manu augumiņu.

Žēl tautāme — gars celiņis —

Savu labu kumeliņu.

Kā māmiņa nežēluoja
Lavu skaidru luoluojumu ?

5. Bija pienācis brīdis, 1

Kupli melli man svarciņi,
Kucsas baltas villainites ;

Zēl manam tēviņam,
Ka ceļ tautas kumeļai.

Kupli mani brūni svārki,
Zarkans ruožu vaiņaciņis;

Žēl maniem brālīšiem

Ceļuot tautu kumeļā.

kiepiņ, tavu kuplu lapu,
Neredz saules ūlecam;

Māsiņ, tavu villānīšu,
Neredz tautu kumeliņ'!

Nāc, māmiņa, duod ruociņu,
Nu ceļ tauta? kumeļā ;

Lai bierst manas asariņas
Vez tavam ruociņām.

Nāc lūdzama, māmuļīte,
Saver manas villānītes;
Es būt' pate savēruse,

Asarām nevarēju.

Savu skaidru luoluojumu
Duod nelieša ruociņai !

Vai māsiņa mīļa, balta,

Mellu ļaužu aizvedama!

Juo tie pasi gana melli,
Vēl juo melli kumeliņi

Kuīkas vien, kuikas vien

Vedejiņu kumeliņi:

Ik gribēja riņķi griest,

Apstupās skaidienai! *

- Tūļas vien, tūļas vien

Tautu dēla vedejiņi;

Nevarēju sagaidīt,
Nu nevaru izvadīt! (Kaņķ.)

līgavai kāpt tautu kumeļa,

Sedz, māmiņa, piecas sagšas,

Lauka ļaudis mani veda;

Lauka ļaužu istabiņa
Piecas dienas nekureise.

Vadāt mani, vedējiņi,

Neraugāt raudas manas;

Man pašai raudas nāca

Nuo māmiņas atstājuot.

Tālu mani māte deva,

Suolīj mani neraudāt.

Teju pat kājas avu,

Jau māmiņa gauži raud ;

Kad es sedzu villanīti,

Raudāj' visi bāleliņi;

Kad es kapu kumeļā,

Nav' guosniņas laidara ;

Kad es jāju pa vārtiem,

Sviedza bēri kumeliņi.
Sunīts līdza attecēja
Tai lielai žēlumā.
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Ar guedinu paliekat,
Ar guediņu dzīvuejat ;

Neliekat uuevarta

Manu vecu mamuļīti.

Skaties mana māmuļite,

Kur ies tavis lueluejumisl
Pa vārtiem isriteja,
Ka saulīte vizēdama. (T.aņķ.)

6. Ja līgava bija ieprecēta vira mājas, tad vispirms dzēra

vedības. Trueti brūtgāna radi (vedēji) aizveda brūti atpakaļ
uz viņas vecāku mājām. Vēlāk, nuo turienes pruejam veduot,

dziedāja vedamas dzesmas.

Sajāj tautas pillā sēta,

Sajem brāļi kumeliņus.
Es ieteku istabā

Pie māmiņas raudādama.

Ak tu mana māmuļīte,

Vaj tu mani apnikuse ?

Ak tu veca mamuļite,

Tavu muļķa apduomiņu :

Pate savas vieglas dienas

Sēdan' tautu kumeļā.

Traucaties sveši ļaudis,
Ar saulīti sētiņa ;

„Ak tu manis mīļš bernlš, Ar saulīti nuojemat

Neb' es tautas aicināju". Māsiņai vaiņadzinu.

Brūtes zirgam uz sedliem piesprādzēja raibu villaini,

galvā uzmauca divus iemauktus; vienus turēja jajuet brūte,

uotrus — brūtgāna brālis. Brūtei galva bija apsegta ar baltu

villaini : divreiz apjemtās villaines virspusi tā pārsedza, ka uve

galvas gandrīz nekā nebija redzams. Tā brūti aizved atpakaļ
uz brūtgāna mājām, kur tue sagaidīja ar dziesmām, (Už.)

7. Pirmdien, kad pusdiena paēsta, taisās vadīt pruejam
brūti. Panāksnieces dzied.'

Au(n), mana māsiņa, nu bal-

tas kājiņas,
Pillā sēta svešļaužu, vedīs

tevi pruojam.

Sēd, māsiņa, kur tev tika

Sav' brālīša istabāja ;

Kad aziesi tautiņasa,

Sēd, kur tautas sēdināja,
Vai kalnāja, vaj lejāja

Apaks zaļas ābelītes.

Tur sēdēsi duomadama,

Māmuļīti minēdama :

Ai, māmiņa, mīļa balta,
Kā tu mani luolāvūse !

lzšupaise, isluolaise

Duod tautama niecināta
.

Ķizu ķivu tev, gailīti,
Balta vista kaņupēs ;

Ķizu ķizu tev, tautieti,
Māsa brāļu kletite!

Brālīt, vaska ritulīti,

Būs tev lidza ritināt,
Būs tev lidza ritināt,

Pārvest manu vainadziņu,
Pārvest manu vainadziņu

Mazajām māsiņām

Pa kanniņas derzuminu,
Pa duriņu vēru minu.



167

Vai, māmiņa, mīļa balta, Redz ka kuesi niioziedeja

Nu mes divas šķirsimies Vēja tausta ābelīte,

Mes bijām saradušas

Ka duj baltas avetipas.

Redz ka kuoši izprecēja

Vainajamu matēs meitu. (Nīc.)

8. Kad vedēji ar savu jaunuo kazu-tevu (sk. VII, 5.) līdz

ar purvežiem un jauniķi bija aizbraukusi uz uetram kāzu mā-

jām, abi vecie kazu-tevi aizved marti āzgaldē, kur nuosaka

izvadīšanas vārdus. Tēvs tad izved savu meitu plānā padan-

cināt, par kuo saņem pirkstainus.

Istaju tevinu, ved meitu dancuot,

Pēdēju reizinu izdancināt!

Tevs nuovele meitai laimes jaunajā dzīve, pec kam pa-

nāksnieki ar līgavu un saviem muzikantiem laiž pakaļ ve-

dējiem.

Vadāmas dziesmas

Es apavu silti kājas

Pie māmiņas istaba,
Zin Dievinis, debes tevis,
Kā nuoaušu vakara.

Aun, sunīti, balti kājas,
Nāc man līdza tautiņās

Ne marsina pati gāja,

Ne laiž manu jaudralenu,

Es uzaugu pie brālēna,
Masas vārda nedzirdēju,'
Kad es gāju tautiņas,

T«d brālītis masu sauca :

„Māsin, zelta druoštalēna,
Nu tu iesi tautiņas".

Brāļi diži, es jne maga,

Es par brāli nebēdāju:

Sper' ar kaju staļļa dūris,

Jemju beru kumeliņu

Tue es biju pelnījusi

(Ruc. D. L.)

Tēvam kājas nuoaudama,

Tēvam kājas nuoaudama,
Mati vietu taisīdama.

Kuo es biju aztikuse

Savi mīļi māmulīti?

Suola mani tālu duet,
Nemaz žēli neraudāt.

Gan raudāsi, māmulīte,

Kad ieiesi maltuve

Dzirnu milnu nuostveruse

„Kur mērģele malejina?"

Ej, masiua, tautiņas,
Dzievuo laki āzgājuse:

Neaizvēri vara vārtus

Maģajamis māsēnamis ;

Neliecies izmakusi,

Ne par daudz nemakuoti,

Tai nue tevis svešas tautas

Pirktin pirka valuodinu.

(Ruc. D. V.)

9. Ap pusdienas laiku ved marti pruejam uz jauniķa

mājām. Saiet visi az galda, nueskaitīt pātarus. Tēvs izved

meitu nuo azgaldes, izdancinādams plāna, par kue viņa tam

uzliek cimdu pāri. Panāksnieku dziedātajās dzied :
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Isiedama tu, masena,

Saraus tēva uguntiņu ;

Citu dienu tu atiesi

Pie tēviņa sildīties.

Isiedama tu, māsēna,

Jem skujinu ruecinā;
Citu dienu tu atiesi

Par skujinu kirumiuu.

Martei ratuos sežuoties, martvedīs dzied (apdziedadams):

Ģērbies, manu kumeliņu,

Akuetina spalviņām;
Sēdīs tava mugurā

Vērbeļuota*) mātes meita. (Ruc.)

ic. Kad taisās vest marti pruojam, panaksnieces

(planenieces) dzied :

Tukue laki, tautu dēli,
Vai aeimis neredzēji ;

Pēc pajēmis nevaināji
Mana skaidru augumiņu,
Mana skaidru augumiņu,
Mana gudru paduominu.

Muļķe muļķe meitu māte

Par visamis māmīnamis :

Pati sava vieglas dienas

Lēdin' tautu kumeļā,
Sedin' tautu kumeļa,

Dued tautamis niecināt

Tevs (teva-bralis) izved

plāna, par kuo dabuon cimdus.

Vadi mani, māmiņa, lig nama

duru,

Tai vada brālītis līdz tautu

duru.

Nāc, māmiņa, sniedz ruocinu,
Nu mēs divas šķirsimies,'

Tai birst manas asariņas

Uz tavamis rueeinamis.

Žēl man kija dūju lietu

Nue māmiņas isietuet:

Žēl man bija ruožu dārza,

Žēl
— vecāju draugalēuu.

Tautās kija ruožu dārzi,

Bet tik kuesi neziedēja;
Tautās kija draugalēni,
Bet tik mīļi nedzievava.

Put zemīte tāda viegla,

Kā pelēka villainīte,
Tad es sava ruožu dārzu

Tīdzā vestu tautiņās.

līgavu nuo azgaldes un apsuk

Kue es duošu, kas man ir,

Savu mīļi māmulīti ?

Duošu simtu mīļu vardu,

Sēdu tautu kumeļā.

Neraudi, māsēna, ne tālu vedīs:

Par sila gabalu, par zaļu birzi;

Ik dienas saiesi sava māmulīti.

*) Verkeļuets — nueskraņdis, zīmejuoties uz martes

kupluo apģērbu.
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Vedat mani kur vezdami,
Par siliem nevedāt;

Sili mana kājas bada,

Skujas bira vaiņaka. (Ruc. P. R.)

ii. Veduot marti uz jauniķa mājam, ceļā dzied dažā

das tautu dziesmas.

Spīdi gaisi, mēnestiņi,
Nakti vēžu līgaviņu;
Dienu vesta nepatapu,

Kungi stāda druvinaia,

Kungi stāda druvinaja

Apautamis kajinamis,

Apautamis kajinamis,
Ar visamis villainemis.

Nenes skaita savas zvaigznes,
Vai ir visas, vai nav visas.

Ir gan visas, nav gan visas,
Auseklīša vien nava.

Auseklītis aiztecēja
Saules meitu lukueties.

Kad saulītes meitu vede,
Pērkuons jāja vedības.

Isjadamis, parjadamis

Sasper zelta uezuelinu.

Trīs gadiņu saule raud,
Zelta zarus lasīdama;

Ceturtajā gadinaja

Uzjem pasu galueuīti.
Kad Saulītes meitu vede,
Visus krūmus davanaja :

Uesam cimdus, liepl zeķes,

Uezuelame zīļu dvieli;
Visims sikims kruminamis

Pa sudraba gredzenam.

Kas kaitēja uozuolam,
Kas jaunam vīriņam ?

Uozuols auga bez atvašu

Jauns vīrinis bez sirdēstu.

Uezuelinis želi raud,

Jauns juostinu apjuežams.
Neraud žēli, uezuelini,

Vēl jue jauna juozējina,
Vel jue jauna juezejina

Apjuož tava augumiņu.

Sudrabuota zīle brēce

Vārtu staba galina,
Redz māsēnu ievedām

Asariņu setiena. (Ruc.)

12. Cik vedēju svetue rītu atbrauc nuo brūtgāna mājam,
uetrtik panāksnieku tagad brauc nuo brūtes mājām uz turieni.

Papriekš brauc brūtgāna kāzu-tēvs un māte, tad pūra vedēji,

brūtgāns ar brūti, brūtes kazu-tevs un māte, beigās visi citi.

Kur vien ceļā ciems, aizšauta priekšā appuskueta sklanda.

Kad sagaidītājiem ieduots siers, šņabis un baltmalžeTsķeī'si

atšauj. Prutgana māju tuvuma ruonama lepna sklanda ar

guoda vārtiem, pie kuriem stāv 2 jātnieki ar zuebeniem (flin-

tēm). Panāksnieku pusē ari ruenami 2 jātnieki, jādami pūram

priekšā. Sajāj visi 4 kuopā un visādi trīdas, kamēr visi brau-

cēji sabraukusi. Kad kāzu-tēvs svešuos (t. i. vedēju) jātniekus
labi pacienājis, ceļš tiek brīvs un kāzeniekus izlaiž pa guoda
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vārtiem. Bet gabaliņu tālāku — kas tad tas? Ceļā atkal

sklaņda priekšā un aiz tās pat grāvis! Grāvmalē apmeties či-

gānu bars: veči ar bārzdām, vecenes, bērni. Gar kāzeniekiem

viņi neliekas ne zinis. Vecenes vara ēst, dažas mesdamas grāpī

pampāļus un sēnes, dažas sabirkstīdamas uguni. Pērni lēkā

un skraida, večuki pīpā un dzer. Viņiem tuvuojas kāzu-tevs,
bet 3 čigāni ar šaujamiem rueka draude ikkatru nuesaut, kas

nākšuot tuvumā. Kāzu-tēvs izvelk nuo kabatas buteli, kuru

parāda. Nu ari čigānu-tēvs pienāk ar savu buteli un abi sa-

dzer. Sanāk apkārt čigāni, kurus labi pacienā. Kavēkļi drī-

zumā nueridāti : sklanda atšauta, grāvis piepildīts. Kāzenieki

brauc tālāku līdz pašiem māju vārtiem. Bet tie nuetaislti cieti

un ari istabas durvis un luegi aiztaisīti, ka neviens nevar ie-

kļūt iekšā. Sētienā stāv mājenieki; kāds nuosēdies pie galdiņa,

vīnam blakus stāv 2 dakteri. Pienāk vedēju kāzu-tēvs, bet sē-

dētājs nelaiž tālāku, kamēr dakteri izmeklējusi. Sākas izme-

klēšana un pierakstīšana. Dakteri katram nosaka, ka izdze-

rami divi šņabji. Kad visi likumi izpildīti, attaisa vārtus un

kāzenieki sabrauc sētienā. (Bern.)

IX.

Vedēji nuovedlīgavu vira mājas.

Nu
v
brauca vedēji, nu puta tauri.

Nu visi vedēji kājas ceļas ! (Raņk.)

1. Tikkue pamanīja vedējus tuvuejamies, vedēju dziedā-

tājas līgavu jau nue tālienes apsveica ar apdziedāšanas
dziesmām.

Kuņa rēja tupēdama,

Pā(r)ved sliktu saimenieci;
Būt' kuņiņa stāvu rēj'se,

Tad būt' laba saimeniece.

Audz puorai, sīva nātre,
Ne brālīša* žuogmālei ;

Ved ellei sīvu māršu,
Ne brālīša sētiņai!

Ja ta bija laba meita,
Tad vedat sētiņā;

Ja tā kāda piertes sile,

Izgāžat žuogmalē !

Nu mēs tevi dabūjām,

Let' auguse mātes meita;
Nu mēs tevi raidīsim

Ik rītiņa tīrumā!

Liec, māmiņa, jaunas kājas
Pie tās vecas pakaļiņas,
Kam tu jemi dēliņam

Tādu slinku līgaviņu.

Pusjūdzītes es pazinu,

Kur nāk mana līgaviņa.'

Sniegum balta villānīte,

Spīd sudraba vaiņadziņis.

(Raņk.)
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2. Vīra-tevs bija aizcēlis ceļam priekšā vārtus, kurus

ātrāki neatcēla, kamēr jaunava iedeva cimdu pāri (kuo jau
turēja gatavu klēpī). Ja cimdi bija aizmirsusies mājās, vedē-

jene nuomauca savus un iedeva. Cita teicēja : Kad vārti bija

cieti, līgava nuosvieda ziedu, kurš palika vārtniekam.

Es māršu gaidiju pa kalnu

vārtiem ;

Te vīna ielīda pa cūku cau-

rumu !

Sen (Līzīte) lielījās
Savas aces nerādīt ;

Ne pie vārtu nepiebrauca,
Visus zuobus izskaitīja!

Es bez muitas svešus ļaudis

Cauri sētu nelaidīšu ;

Ja navaid sīkas naudas,

Pamet vienu braucējiņu,
Pamet vienu braucējiņu,

Pamet klāt gulētāju.

Tautas savus vara vārtus

Līdz pusīti vien atvēra ;

Verat, tautas, līdz galam,
Man Laimiņa līdza nāca,
Man kaimiņa līdza nāca

Apakš baltas villaiultes.

(Pasierkst.)

(Payk.)

3. ja atgadījās, ka jaunava (visu vasaru vīra sētā dzīvus

dama*) bija kļuvuse tāda, vedēju dziedātajās viņai tuo pār
meta (kaut ari ne nuo tiesas).

Puta puta, krāca krāca

Mūs' brālīša kumeliņi
Kā nepūta, kā nekrāca :

Duj dvēseles mugurā !

Kalabad vedējiem

Rāmi tek kumeliņi?

Ka tie rami neteces :

Pakal naca šupulītis.

Tec teciņus, māmuļīte,

Spied slauktuvi padusē
Nu pārveda dēliņam

Tierieteisu līgaviņu. (Raņķ.)

4. Tīgava izkapā setiena ņue ratiem un gāja iekša. Ozie

datājas visu laiku viņu apdzied :

Lec pate (Annina) ņue ratis

lauka,

Negaidi mus' brāļa izceļam.

Svempies, svempala, nuo

ratu lauka,

Negaidi mus' brāļus izceļam.

Cūka, cūka, ne mārsina,
Mana brāļa līgaviņa :

Kā cūciņa paruksiēja
Garām man**) āziedāma!

Veca krāsne brālītim,

Vecu veda līgaviņu ;

Kā pārveda, sēdināja

Vecas krāsnes pakaļā.

„Apsēsties, veca mārša,
Vecas krāsnes pakaļā".

Nu pārveda brālim sievu

Kā lieluo lāča māti ;

leiedama istaba

*) Skat. Pa_r precēšana I, 4,

**) Dziedātājas te dzied vīra-masas vārdā
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Izsper duru stenderīti, Aiz galdiņa aizsezdama

Izgāž luoga beģelīti! (Raņķ.)

5. Seta vel arvien bija pillā ļaužu. Dziedātajās zināja ve

stīt, kā vedējiem vedībās klājies.

Pasakāt, brālīši, kuo tautas

darīja ?

Vai pēra pierte, vai sutināja ?

Est, ēst, māmuļīte,
Tautas badu miriuāja.'

Sēņu zupi stribiuāja

Zudradiya karuotem !

Tik es badu nenuomiru

Tās māsiņas vedībās:

Auzu maize necepuse,

Kazas gaļa ueviruse! (Raņķ.)

6. Dižvedejene (dziesmu saucēja) paziņuo, ka viņa izpil
dijuse savu uzdevumu, pārvczdama brālim sievu.

Es pā(r)vedu brālim sievu Grezni man zīle dzied

Ta puorieme, pa elleme;
Tik maname kumeļame

Tievas kājas nenuelauza!

Brālīts mane vainu deva,
Ka nav laba līgeviņa;***)
Tava paša lukuošana,

Tik bij mana pārvešana.

Vaina vaina lūkmanim,
Navaid vaina vedējiem ;

Kādu lūki nuolūkuoja,
Tadu veda vedejiņi.

Jem pa labu, bāleliņi,
Manu vestu līgaviņu ;

Tava paša nuelukueta,
Tik tā mana pārvešana.

Es pārvedu brālim sievu

Kā uguņa dzirkstelīti :

Nuv ratiem izlecuet

Uguntiņa iešķīlas.

Triecaities, mani radi,

Zviedzat, mani kumeliņi,
Nu manai rueeiņai

Tiela rada līgaviņa !

Labajā ruociņa:
Ka es gājis, ta dabūju

Brālītim līgaviņu.

Kam tā sēta kalniņā,

Sagšām jumta istabiņa?
Nuo tas sētas es pārvedu
Brālītim līgaviņu.

Kada nāca, tadu jemu

Brālītim līgaviņu.

Dieverim — tam meklēju,

Ta būs uetra ietaļiņa*).

Es pārvedu brālītim

Tar upīti līgaviņu;

Tai palika āz upītes

Visas ļaužu valuodiņas.

Man uzauga duj brālīši

Zierņu ziedu greznumiņu ;

Es pārvedu duj mārsiņas

Ka duj saules asariņas (vasarai)

Sūtat man māršas**) vest,

Man šķīrās, man vedas

Nejūk man valuodiņa,

Neklūp manis kumeliņis. (Raņķ.)

*) leta ļ a — vīra-draja sieva (teic )

**) IVlarsa (pa lielākai daļai ar grūstuo a) — brāļa sieva (teic)

***) Līgoviņa — ar īsuo vācu o.
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7. ledama iekša, jaunava nuesvieda uguriskure (uz

kāsi) ziedu (zeķes, vai cimdu, vai prievetu), kas palikās vari-

tājai. Jauņavu aizsēdināja ar visu virsAerbu kazu galda gala.
Tad ieveda jaunue vīru un uuesedinaja blakām. Šuo vairs

neapdziedāja, juo bija jau diezgan paļāts brūtes mājās; bet

līgavu netaupīja.

Sed, manu brālīti, saulītes puse,

Ta tautu dūmaļa ēniņas pusē.

Tautu meita, juras cūka,
Sēd pie mana bāleliņa;

Mans brālītis kā kuudziņis

Dzelteniem matiņiem.

Tautu meita kā kaziņa

Strīpainām actiņām utp.

Zila mella tautu meita

Sēd pie mana bāleliņa utp.

Vai manu brālīti, diženu, ra-

ženu !

Tā tautu meitiņa kā Dieva

duota!

Gan jāja mūs' brālis, vēl bija

jāt,

Lij tādu Anuiņu garām laist!

Kuo brālīti, tev līdzēja
Šīs vasaras lukuojums?

Cērpu galva, pinkainīte,
Ne ražena zelteinīte!

Vai brālīti, vai brālīti,
Kāda tava līgaviņa !

Man labāka cūku meita,

Nekā tava līgaviņa!

Nesēdi, vedekle, kā ciema

sieva;

Ej raugi namā, kuo dara māte!

Sārgājies, mūs' brālīti,

Lai tā svārkus uepiesež;
Kad tā svārkus piesēdēs,
Tad tā tevi uzvirmes.

Sēd manu brālīti,

Piesēdi sagšu.

Ja tu sagšu piesēdēsi,
Tad tu viņu uzvaļāsi,

Tad tu viņu uzvajāsi,

Visu mūžu dzīvādams.

Bet apdziedāšana nav ļauni duomata: dziedātajās ap-

sveica līgavu beigās ari mīlīgāki.

Visu dienu saceļu zīļuetus krēslus,

Savu mīļu marsiņu gaidīdama.

Vai zīlīte, vai žubīte,
Vai brālīša līgaviņa?
Ne zīlīte, ne žubīte,

lr brālīša līgaviņa.

Kad nuodziedamās dziesmas bija nuodziedātas, jauņava

nuolika klētī savas apsegas. Vedēji, kas tāpat bija sēdējuši

pie galda, darija tuo pašu. Atpakaļ atnākuse, viņa sēdās ar

savu jaunuo vīru un vedējiem pie galda ēst. (Raņķ.)
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8. Setiena kazu-tevs pieved brūtgānu pie ieva, kuru dēls

apsveicina, ruoku pabučuodams. Tēvs pieceļ krēslu, izkāpi-
nādams jauņuvi nuo ratiem. Jauņuve apsveicinājuse vīra tēvu

un māti abus tūdaļ apdāvina. Tēvs ieved iaunue pāri klētī.

Brūtgāna māsa apgādā bļuodu ūdens, kuo marsai nuomazgā-
ties. Šī ielaiž bļuodā gredzenu. Tanī laikā ari purnesi ienesuši

klētī atvestue pūru. Tad visi saiet istaba. (Bern.)
Pie ratu pieliek kratīti un jauniķa tēvs izkāpina pie ruo-

kas savu jauņuvi. Šī viņam, pasveikinadama, uzliek cimdu

pāri. Vira-mati tāpat pasveikina, uzlikdama zeķu pāri. Istabā

ieejuot, viņa uzliek uz vardi*) ziedu, kurs paliek nama-mātei.

Māju-tēvs (ja tāda nav. tad vcdēju-tēvs) marti ved az galda.

(Rue. P. Š.)

9. Panāksnieku vecākais ieveda jaunuo pāri klētī. Brūt-

ganu pirmue tad uz istabu veduot, viņš klēti atstādams pār-
vilka ar zuobenu krustus, vispirms ārpusē duru priekšā (ze-

mē), tad pašas dūris (starp stenderēm, paluedi un sliegsni).

Tāpat viņš pārvilka krustu nama un istabas dūris. Brūtgānu

apsēdinājis aiz galda, kam ari pārvilka krusta zīmi, vecākais

gaļa brūtei pakaļ, kuru tāpat krustus cirsdams ieveda istaba

un nuosēdināja brūtgānam blakus. Kazu zuobenu pakarināja

galda gala pie sienas. (Ztaldz.)

Brūti aizveda atpakaļ uz brūtgāna mājam, kur tuo sāgai

dija ar dziesmām.

Mēs pārved' baliņam
Visas tautas snaud

Gar uguni sētu dara,

Lai nekrīt ugunē.

Aizsēdināja abus kuopa galda gala, brūti ar vaiņagu

galvā. Pie griestiem karājās zarains karināmais lukturis.

Te nu bija, bāleliņi,
Tava liela lukuošana:

Snauž pirmuo vakariņu,
Tev blakām sēdēdama

Sēd sed, bāleliņ, sasprauž svarcinus,

Tautmeita traucas virsu sēdēt.

Tad gāja uz klēti, kur brūtei nuojema vaiņagu. (Už.)

*) Varde (Nice un Rucavā)= uzžaujama kartiņa.
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iv. Līgavu sagaida ar apdziedamām dziesmām. Vedēju
kāzu-tēvs viņu ieved pie mokas istabā. leiedama viņa liek uz

visam durvīm ziedu. Vīra vecāki, sēdēdami zināma vieta,

gaida ievedām jaunavu. Šī viņus apsveicina (pabučuodama

moku) un uzliek mātei uz pleca zeķe*, tēvam pirkstaiņus

(dvieli, kreklu). Jaunavu nuesedina aiz galda, viņai blakām

sēž jaunais vīrs. Tiem blakām nuosēžas vakarinis un vakaiiņe

deidzuet visi citi. Nuoskaita pātarus un uzkuož. Vīra-tēvs iz-

ved jaunavu plānā padaricināt, panāksnieku kazu-tevs jauniķi
un vakarinis karini. Vīra-tevs un vakariuis sajem nuo sa-

vām sievietēm ziedu (dāvanu), pēc kam visi iet ar muzikan-

tiem uz klēti, kur ņama-tevs un māte apdala drandavu, sieru,

maizi. Tad nuejem kaspinus (sk. XI.) (Ruc.D.B.)

ii. Kad pūrs klētī nuolikts (sk. VII, 14), panāksniekus
raida istabā, kur tuos sasēdina gar galdu. Tas viņiem jāsarga

cauru dienu un nakti. Līgavu ar pakaļējiem panāksniekiem
gaidīdami, viņi dzied savas panākstu dziesmas.

Es atradu tautiņas

Neguodīgi dzievuojam :

Cauris paksis istubina,

Pliķis gurni? māmulīte !

Kuo tās sieviņas paņuru rau-

gāsl^
Vaj viņas ierauga samala kur-

pes,

Lamata kurpītes, sudraba

sprādzes?
Rasi viņas ierauga, kur zuši

landža^).

Es atradu dēlu māti

Uogļu maisu velējuot;

Tas nebija uogļu maisīs,
Tas dēliņa guoda kreklis.

Nāc laukā, dēla māte,

Lai es tevi apskatuc-s ;

Tev teic ļaudis piere ragus,

Teica asti pakaļā.

Sasapruoti, dēla māte,

Kad es nākšu istabā:

Ja tu būsi aizgalde,

Lec pa(r) krāsni aizkrāsne.

Tautu dēla netikļam
Trīs biķeri ruocinā:

Viens bij alus, uotris — medus

Trešais — gaužu asariņu

Dzer, tautieti, alu, medu,
Nedzer gaužu asariņu;

Salds bij alus, juo salds me-

dus,
Sūras — gaužas asariņas.

Kam, tautieti, aku raki?

Tev ūdeņa nevaidzēs :

Dažu rītu nuosmazgāsi
leks māsēnas asariņu!

(Ruc.P.K).

*) Zuši landža=čuskas luoda.
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12. Laiciņu pasēdējušas, panaksnieces lūdz māti, lai ved

vietu tai sit, pirms līgava atbraukuse.

Apsisedu, azsimirsu,
Man dārdinis nedarītis :

Man masena uz celiņu,
Masī vieta netaisīta.

Kādas 3—4 līgavas īstenieces — pruotams precētes —

iet māti līdz uz klēti. Jaunika tēvs-māte iesēžas gultā. Panāk-

snieces viņiem uzmet cimdus, zeķes, lai pielaiž taisīt vietu.

Māte nuovāķ nuo gultas savas drānas (daža gan atstāj) ; tai-

sītājas piegādā savas (t. i. līgavas), bet nemaz nekužina, tikai

kā nekā saklāsta. Māte sadraskā, ka nav labi uztaisīta. Tai-

sītājas tagad jemas labi kužināt. Pataisījušas uzliek virsū adīk-

ļus, lūgdamas māli, lai paraugās, vai būs labi. Māte tagad
mierā ar taišījumu un visi iet atpakaļ istabā.

Visas tautu atslēdziņas

Stāv manai rueeina;
Nu es iešu pa kletemis,
Pa kambaru kambariem.

Ne jumis, tautiņas, tik vieni dieni;
Ik dienas es iešu pie sava masas,

Pie sava māsēnas, pie jauna svaiņa. (Ruc.P.K.)

13. Kad marti nuoved jauniķa mājas, majenieki viņu sa-

gaida ar apdzied, dziesmām.

Sed pati, maršina, (svempies svempele) nuo ratu lauka

Nav mūsu brālīša, kas tevi izceļ ;
Brālītis izgāja caunīšu medīt.

Teica tevi negulimu (negribamu — cita teicēja)
Bez caunīšu kažueeina.

Nač jele nākdama, slaviga marša,*)
Ar bērnu, ar aukli, ar šūpulīti !

Pārveda maršinu pierietējušu,
Pušmuci izslauce kraķena piena (—brisas piena, jaunp.),

Vērpeli sasukā dzeltāna sviesta!

jaunika tevs (vaj martes teva-bralis) ieved marti istaba.

Ej papriekšu, teva-brāli, Krustīts mana auguminis,

Krusti tautu nama dūris; Tautu dūris nekrustītas.

*) Marša—celma īsais a.
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Marte, uzmetuse ievedējam cimdu pari, nuosežas az

galda pie panāksniecēm, kuras viņu mīļi sagaida.

Nač, mana masena, sen tevis gaidu,
Es viena tautās, kā padzenāta !

Dieviņ, līdzi man dzievuot

levestajā vietiņa

Berza sluotas kupluminu,

Apienīša viegluminu.
Nuoskaita pātarus, apdala brandvinu un uzkuež maizi

ar sviestu. Kad mārte laiciņu pasēdējuse, viņu apmartue.

(Lai. XI, 13, 14). (Ruc. P. X.)

B. Panaksti.

X.

Panāksnieki nuonak svaiņa mājas, kur viņus apdzied

pie mielasta galda.
Steidzaties, bāleliņi

Duj uz viena kumeliņa :

Sed māsiņa nuosarkuse

Tautu galda galiņai. (Raņķ.)

1. Labi uz vakara pusi panāksnieku (panakstu) pulks

traucās vedējiem pakaļ. Uz jāšanu puošuoties, dziedātājas uz-

jema panakstu dziesmas.

Es iedevu sav' māsiņu

Tālejās tautiņas;

Nu es jāšu panākstuos,
Nu tērēšu rupju naudu.

Visi mazi avuotiņi

Vakarā miglu laida;

Visi mazi bāleliņi

Jā(j) māsā panākstuos.

Kxauklīts sēd kalniņā,

Zelta kuokles kuokledams.

Vai, krauklīti, neredzēji,

Kur uuoveda mūs' māsiņu ?

„Tur nuoveda jūs' māsiņu
Pa sklidaiņu ezeriņu".

Vaile*), manu skaņu balsu,

Ka nuo vienu alvu lietu !

Man taurītes uevajaga

Māsai jāt panākstuos.

Es iemetu vara tauri

Tekuošā upītē,
Kam māsiņas man neauga,

Kam nelūdza panakstues.

Pieci brāļi, viena māsa,

Tuo mēs dārgi dardziuam;

Lits pierkam zelta juostu,
Lits sudraba gredzeuiņu.

Stalts teteris rubināja

Staltas bierzes maliņa;

*) Nuo kādas teicējas dzirdēju: vaile.

Rakstu krājums.
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Staltas tautas masu grib,
Stalti brāļi ueduesim.

Ģērbāties, taisāties,

Mani pieci bālēliņi,

Duj tūlīt vakarā,
Trīs nuo rīta saulītē.

Jājat mani bālēliņi,

Neraugat garu ceļu

Kā māmiņa nežēluoja
Savu daiļu (grūtu) lueluejumu!

Jem, brālīti, bēru ziergu,

Apja(j) tautu nuovadiņu ;

Ja tautām sila zeme,

Pārnes manu gredzeninu.

Sēdi augstu, tu brālīti,
Runā lepnu valuodiņu,
Tai uve tevis sveši ļaudis

Tierktiu pierka valuodiņu.

Duetiu dvesu sav' māsiņu,

Bet* neduošu niecināt;
Vienu rueku masu devu,

Uotru — vilku zuobeniņu.

Suņi, ūdru nedzenāt,
Ūdram ala ūdenē ;

Tautas, māsu nerājat,
Masai sīvi bālēliņi.

Asaruoti asaruoja

Mans tērauda zuobeniņis ;

Vez tautām asaruoja,
Kam māsiņu niecināja.

Tadlakam bēri tek,

Dusmām jāja bālēliņi;

Dievs, želueji tas tautiņas,

Kas māsiņu niecināja.

Zivi, sīvi zīle dzied

Vārtu staba galinaje ;

Tuo zin Dievis, ka pa(r)naks
Nuo tautām bālēliņi. (Raņķ.)

2. Vedēji sagaidīja panāksniekus, tuos apdzisdadami. Bet

šiem bija pašiem dziedātajās līdz, kuras turējās pretim. Izcē-

lās dažreiz īsts dziesmu karš.

Tumsai jāja, vakarai,

meitas panāksnieki

Kad tā būtu jauna meita,
Ar saulīti ritinātu !

Garam garām, slakteru zeļļi,

Garām āzveda ālavi guovi!

Panāksnieki

Lauri tautas ceļu rada,

Caurus vārtus atvērusi;
Še pazinu māsas pēdas,

Še kumeļi nuosegluoti.

Nākat, tautu kūku*) bērni,
Kur likāt mūs' māsiņu ?

Vai klētē azsledzat,

*) Kuku bērni — vārda nuozīme man nezināma.
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12*

Vai druva raidījāt

Ja klētē āzsledzat,
Duodat kletes atslēdziņu ;

Ja druva raidījāt,

Paradāt druvas ceļu.

Panāksnieki, iekša ejuot:

Ej papriekšu, mātes brāli,

Rūmi tautu istabiņu,

Kur sasēda piecas māršas,
Kur deviņi bāleliņi.

Vedēji
Buori vien, zavetnieki

Tautu meitas panāksnieki:

Jumtu plūca ieiedami,

Sali meta ugune!
Panāksnieki istabā :

Caurumu caurumu taut' istabiņa,

Te mušu māsiņu vilks iznesīs!
Muižā auguse mūs' māsiņa,
Te viņu ieveda ka cuku stalle!

Vedēji
Sabrauca (Anniņas) nabaga radi,

Sakara ķeseles nama vadze !

Sabrauca (Jurīša) bagāti radi,

Sagrieza sudrabus uz vienu pusi 1

Istaba iegājuši, panāksnieki traucas nuobučuot līgavu,
kura sēdēja pie galda, lai nebūtu jādzird vedēju pārmetums :

Nīdeiši tautiņas sav' māsiņu :

Neviens māsiņu nesumināja ! (Raņķ.)

3. Tanāksnieki sasēdās ap mielasta galdu. Vedēju

dziedātājas (plānenieces) viņus jēmās apdziedāt. Tīgava,

tikkuo atvesta, jau bija tikuse apdziedāta. Brūtgānu paša mā-

ja? neapdziedaja.

Uz brūtgānu zīmējuoties :
Kuo sueli, brālīti, laidīšu ga-

.

rām?

Luču' man rudeni kumase

lugte.

(Jurītis) mūs' brālis, tuo laižu

garām.

Tie citi svešnieki, tuos kamp-

šu i-ueka,

Tuos kampšu i'uoka, bet ri-

pelēšu !

Parādāt, jūs ļautiņi,
Kurš vij brūtes īstais brālis.



180

Parādāt, jūs ļautiņi.
Kura brūtes īsta māsa.

Tuo es cepšu cepetī

Pēdējā maltītē. . ('

Tas bij brūtes īstais brālis,
Kas sēd galda galina,
Kas sēd galda galina,
Baltas ķēves kuībenē. (Raņķ.)

4. Vedēju dziedātajās apdziedāja panāksnieku puišus

(un vīrus), katru īpaši.

Indriķim brālītim

Liela skāde nuotikuse :

Azkrāsnē sadegusi

Dancājami kamzuolīsi.

Kālabād Andrejam
Plata gala, zveiras (baltas)

acis ?

Krūmi, meži izpluosīsi
Pakaļ meitu skraidījusi.

Tu, Mārtiņ, smuks puisītis
Par visiem puisīšiem :

Tav ziedēja runča pauti

Deguniņa galiņa.

Tu, Janīti, kazas nāci,
Kur tu zilas drānas jemi?
Zils ķēvi nuodīraji
Avuotiņa lejiņa.

Kā pieedi, tu Karlīti,

5. Apdzied panāksniek

īpaši.
Es šķitu redeli pie viņas sie-

nas;

Tie bija leviņas retaji zuobi!

Es šķitu lākturi az galda sē-

žam;
Tās bija Anninas mellās lū-

pas !

Tā ēda Māriņa kā vāverīte :

Ne muti platīja, ne zuobus

radīja !

Ed ēd, Līzīte. neplāti muti:

Kam mutīti nenuoslauki?

Ja tav nav ne saaudzina,
Duošu savu rīku drānu.

Mārtiņš ružina pa skutuliņu,

Cūciņas degunu meklēdams.

Vai vai, lutiņ, tavu karu sierdi :

Muša lēca gar sienu, tu lēci

pakaļ!

Apēda Ansiņs auuina galu.
Buču, murru, buču, murru

Pa Ansina vēderiņu !

Janītim brālītim

Triju stūru cepurīte ;

Vienu stūri gani dzina,
Uotru — jāja pieguļnieki,
Tai trešāje stūrītē

Kaķe bērnus perināja!

(Raņķ.)

v meitas un sievas, katru

leskrēja vāluodze, apgrieza

riņķi,
Pausari izveda deviņus bēr-

nus.

Pazinu Jūlīti

Kāpuostu zagli ;

Duj galiņas nuozaguse,

Azbazuse ažuote!

kīne masa

leleja piere ;

Tur tu savas bļuodas liki,
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Tur tu savas karuotītes !

(Grietiņā) viena meita,

Ta kāzās, ta seta;

Kazas danču vedejiņa,

Sētā malu minejiņa.

(Kuncam) bija viena meita,
Šu ta pate nevesela ;

Ik rītiņa, vakariņa

Zaļu puedu ugunē.

Kue tadu kabeli*) kazas lūdz ?

Ta bija az vārtu azkabiuama!

Krituse (leviņa) sasita galu,

(Jānītis) sasēja ar bikšu banti !

Gāzies, Triniņ, udeņa baļļa,
Kam gāji svešam panakstues!

Kālabād, tu Anniņa,

Nesmējies, nerunāji?

Vai tu biji savu draugu

Neveselu sajutuse ?

Nebēdāji, tu Anniņa,

Es vakar satikues;

Es vakar satikues

Priežu tilta galiņa ;

Priežu tilta galiņa,
Desu mulda mugurā;

Desu mulda mugurā,

Duj kukuļi rudzu maizes.

(Raņķ.)
6. Apdziedāja panāksniekus ari visus kuo pa.

Ēdiet gaļu, panātcstiņi,

Ķeriet kausa dibinā :
Pašā kausa dibinā

Varžu kauli saluocīti! (Tīv.B.)

Panāksnieki desu prasa.

Kur būs man desas jemt?

Beigas :

Mana kuņa desas dara

Stāģenē gulēdama!

Kur bijāt, panāksnieki,
Kad vakar nejājāt ?

Vakar bija rudzu desa

Visapkārt galdam liekta !

Labi bija tie ļautiņi,

Panes ļaunu, panes labu;
Mus' brālīši nepanesa

Maza bērna valuodiņu (Raņķ.)

7. Panāksnieki tikai uotrdienas rīta jāja uz jaunā vira

mājām. Jājējām bija mēļas (—tumsi zilas) villaines apkārt un

mugurā divi svārki: vieni melli apakšā, uetri grazni (sarkani)

virsu. Grazuues rindukus sapuegaja uz augšu uzluocītus ar

villainēm. Atjājušuos panāksniekus vedēji nelaida iekša. Svieda

naudu, lai laiž.

Mēs atjāj' māsiņai

Pa pēdām pakaļā.

Ik gabala pajājām,
Ik metām dzīpariņ';

Tautu sētas vidiņā

Nuometam gredzeniņu. (Už.)

*) Kabelis = vārtu aizkabināmais.
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8. Panāksniekiem celts priekšā izcepts (izvārīts) v c se 1 s

gailis, izpuškuots puķēm un skujiņām. Vecākais tuo izda-

līja, duodams katram pa gabaliņam. Vedējiem atkal brūtes

mājās likuši priekšā izpuškuotu veselu suķīti.

Vedējiņ' lad' vīr',
Pārveduš' vez'min','

Pauaksuik' kuceniņ',

Tek pēdiņ's uošņādam'.

Sēd sēd, Kērstiņ', ruogas

klēpā;
Bērniš kiepa, kramam' gai'.

īsta masiu' ka jer' puseis:

Nuekrit' zemē, apēd' ruuc's.

Anniņā māsiņā

Touk' bļuod' vēdera;
Tur puisis' priecājas:
Ta but' lab' līgaviu'. (Staldz.)

9. Panāksniekiem pusdienu eduot, vedejenes plāna (pla-

nenieces) viņus visādi jēmās apdziedāt.
Es dela kazamis duj luopus kaju (=kavu):
Sava pašas radamis baruotu vērsi,
Svešamis tautamis negudru (—traku) suni!

Tālis Dievam, aztaupīju

Pērnuo salmu kau^elīti :

Tuo palikšu panākstemis
Tai pirmajā maltītē.

Panāksnieki atcirta pretīm:

Kuo te teiza, daudzināja

Tuos (Tībeķus) tik bagātus!
Kuo te teica ceptu cāļu,
Xue suvenu svilinātu!

Te nebija cāļa gaļas,
Ne suvēna ķingalīša!

Viena pate zila vārna

Ar smilktemis apbārstīta!

Jauniķis neēd pie pusdienas galda kuopa ar panāksnie-

kiem, tāpat kā mārte savās mājās neēda kuopā ar vedējiem.

(Ruc. T. X.)

XI.

Vaiņaga nuoņemšana.
Neba dižas lietas deļ

Nuojem manu vainadziņu :

Mazu brīdi pastāvēju
Ar tautieti baznicai. (Raņķ.)

i. Kad kāzenieki bija paēduši, brūtei n jē m a klētī

vainagu, uzliekuot tai vietā gā 1 a s - a v t u (līdzīgu dvielim).
Aura vietā vēlāk iecēlās aube (ruožaina).
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Mīļa Māra piertē gāja,
Zelta sluota padusē;
Es nuo viņas izludzuos

Vienu zelta druostaliņu.
Nuo tās zelta druestaliņas
Es nuopinu vaiņadziņu

Dēla māte brīnījās:

Kur, meitiņa, tadu jemi?
Nebrīnies, dēla māte,

Daždažādi pasaule:
Citiem bija smilgu svārki,

Citiem salmu cepurītes.

Ne mūžāje nedabūju,
Kas pazuda sue dieniņu :

Pazūd manis meitas guedis.
Manis zīļu vaiņaciņis*)

Pērc, tautieti, Rīgai autu

Zeltītām maliņām ;

Es nejemšu nekautkadu

Pretim savu vaiņadziņu.

Spīdej' manis vaiņadziņis
Pa deviņi nuevadiņi,'
Ka tas tālu nespīdēs:
Vairāk zelta, ne sudraba

.

Bērziņam duj vaļiņas:

Aug lapiņas, bierst zemei;
Man uavaid viena vaļa —

Valkāt zīļu vaiņadziņu.

Turi cieti, turi cieti,

Nasiņ, savu vaiņadziņu;
Klāt stāvēja tautu dēls,

Saujā naudu šķindināja.

Te bij saule, te pazuda
Tai mellā makuvna'

Te bij meita, te pazuda
Sīkai zīļu vaiņagai.

Elle elle, bezdubens

Tautu dēla klētiņai

Ka iegāja, tā pazuda
Mus* māsiņas vaiņadziņis!

(Raņķ.)
2. Vaiņagu nuoņemuot Un autu (velak : ruožainuo aubi)

uzliekuot, dziedāja:

Es vēlētu dēlu mati,

Ka liuini neauguši:
Isauduse šķidru autu,

Nuejem manu vaiņadziņu.

Vaile (aile) manu vaiņadziņu,
Vienu rueku nuojemam ;

Aptin tautu linu autu,

Abi moki taukajam.
Panāksnieces apdzied vaiņaga nuojēmēju :

Tieva, gara raus' māsiņa,

Zema, resna mičuotāja ;

Ceļat krēslu, veļat baļļu,

Lai pakāpa mičuotāja!

*) Bijuši a) spārnu (spārnainie) vainagi, paplati, izrakstīti

smeldzem, ar spārniem un ripām laikam tie pasi dziesmas minētie

zīļu vainagi; b) spangu (spangaiņie vaiņagi, juo šauri. Vai-

ņagus šuvušas dažas pazīstamas Šuvējas nuovadā.
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Mičuo drīz, micue drīz,

Kas tā tāda mičuotāja !

Veca bija mičuotāja,

Nuepuvusi nagu gali!

Tin gāļu, tinēja, cērt lādu pliķi,
Tai baltu mazgāja, lai spuoža staigāja.

Kad auts bija uzlikts, panāksnieces dziedāja:

Sviež zeme, sviež zeme,

Nepieder, nepieder !

Nepieder jauni visti

Vecas vistas cekulīts !

Svied zeme, svied zeme,

Nepieder, nepieder!
Uliec zīļu vaiņaciņu,
Tas raženi piederēja!

Jauna vista ietecēja
Vecu vistu pulciņai ;

Vecas vistas nueknapaja

Jaunas vistas cekuliņu.

Kuopām, kuopām, ciemiņu meitas (sievas),
Nu vienu meitiņu sieviņu cēla !

Kuopām, kuopām, ciemiņu puisi (vīri),
Nu vienu puisīti vīriņu cēla !

Vaiņags pienācās vīra-rnāsai, kura mārsai deva pretim
aitu. Vīra-ruāsa, tādu dāvanu gaidīdama, dažkārt pate nemaz

nepirka vaiņagu. — Nuvjemtue vaiņagu pakarināja sienmālī

iedurtā z v c d c n ā. Nue klēts uz istabu ejuot dziedāja:

Sen bija (Julei) sievai būt:

Derēt pieder sieviņas mice ! (Raņķ.)

3. Vaiņaga nuoņemšana nuotikas ap pusnakti. Brūte nu e-

slēpās; brūtgāna brāļi meklēja, līdz atrada.

Tautu deli, bāleliņi,

Meklējiet mus' māsiņu ;

Mūs' māsiņa paslēpuse
Sīkajās ruozītes.

Bedz māsiņa dzenas tautas,

Nes vaiņaku ruociņa;

Ja redzēji panākuot,
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Lec ar visu upīte,
Lai spīd upes dibina,

Ne nelieša rueciņa!

Vaiņags bija zelta vārpām. Viņu nuoņemtu uzlika brūt-

gāna (brūtes) māsai galva. Brūtei galva uzlika mici (audi),

kuru tā trīs reizas grūda zemē.

Svied zemē, svied zemē,

Neklājās, nevedās,

Neklājās, nevedās

Vecas vistas cekuliņš !

Nākiet, brāļi skatieties,
Kādu mici māsai lika:

Ja uzlika labu mici,

Lai zied māsa valkādama,'

Ja dzlika vecu mici,

Lai nuodēd micuotāja!

Pēc ta mices lupatiņa

Nuoņem manu vaiņaeiņu!
Vēl man bija meitai būt,

Kad nuomicuoja, deva

Brūte sēdēja pie galda ar mi

Valkāt ruožu vaiņaciņu, -

Vēl man vija kaitināt

Dažu labu tēva dēlu !

Zila molla rakstu-mice,
Cūku silē izmazgāta,

Cūku sile izmazgāta,

Liek manā galviņā!

Kas tā mice, kas tie raksti!

Vai es pate ņeņuopirktu ?

Te bij meita, kur palika
Nuo ta ruožu vaiņaciņa ?

Neslēpiet, jūs sieviņas,

Jūs' pulkā ietecēja.

pusdienas (t. i. nakts) maltīti,

ci galvā. (Liv. 6.)

4. Vaiņagu nuojema brūtgāna mājas tūlīt pec tam, ka

atvestā līgava, brīdi pasedejuse pie galda, aizgāja uz klēti

villaini nuosegt.

Sit, tautieti, liepu vadzi

Savā priežu klētiņā,
Kur es savu vainadziņu

Nuojemdama karināju.

Dēla māte autu vilka

Nuo kabatas duomādama.

Kā nevilkšu duomādama?

Ziņ' deviņus ielāpiņus".

Apsien man linautiņu,

Apsien lielu sirdestiņu!
Valkāj' vara vainadziņu

Bes nekāda sirdēstiņa.

Būt' jel man vainadzinis

Uotru reizi piederējis,

Kājām spertu liņautiņu,

Mīlēt* savu vainadziņu!

Nuojemtuo vaiņagu uzlika vira-masai.

Eit, manu vaiņadziņu,

Ka man žel pec tevim :

Redz' raženi piederam
Tautu dela māsiņai! (Už.)
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5. Kad taisījās miču o t, brūte uueslepās klētī. Dižais

vedējs vīnu uzmeklējis ieveda istabā. Meitām un puišiem pa

2 sveci ruekā turuot, vīra māte nuojēma brūtei krueni un uz-

lika aubi, pirmue ruetu uzlikdama brūtes māsai galvā vai ari

kādai citai tuveniecei, kura pie laulāšanas stāvēja brūtei bla-

kām. Kad meitas un puisi ar savām svecēm bija apdancuo-

jusi jaunajam pārim apkārt, visiem apdeva mičuojamuo maizi

un mičuojamuo brandavīnu. (Sūbr.)
Uz mieuesauas laiku līgava, panākstu meitām pali-

dzuot, bedza pruojām, slēpdamās mežā vai kur citur. Vedēji
tad gāja meklēt. Pa tuo laiku nuoslēpās ari brūtgāns, kuru

atkal panāksnieku meitas meklēja ruokā. Kad abi bija samek-

leti, līgavu uuesedināja krēslā. Kāda radu sieva (zināms pre-

cēta), viņai nuoņēma vaiņagu, uzlikdama aubi, kuru divreiz

uuogruduse zeme trešuo reizi paturēja.

Jauna cale ietecēja
Vecu vistu pulciņā;

Vecas vistas nuoknabaja

Jaunās cāles cekuliņu.
Kad līgava krēslā bija pacelta uz augšu, jaunuo vīru

nUosēdināja viņas vietā. Kāds tuvējs radenieks (precēts vīrs)

vīnam nuoņēma puiša cepuri, uzlikdams galvā vīra. Ari viņu

tāpat pacēla. Pa mieuejamue laiku kāzenieki ar deguošām

svecēm ruokā gājā dziedādami jaunajam pārim apkārt.

(Grene.)

6. Brūtgāna kāzu-tēvs jauuue pāri ieved nuo klēts istabā

(pretistabā), viņu tur apsēdinādams. Kāzu-tevs nuojem brū-

tei vaiņagu, tuo uzlikdams viņas māsai vai kādai klātu

radu meitai, kura stāv viņai blakus. Vīra māte sataisa jaunu-
vei matus, atrisinātus bizi sapīdama divās, un uzsien viņai

zīdeni, par kuo jaunā sieva sējējai uzkubina lielu drānu un

mazu. Kad tas padarīts, puiši un meitas paceļ jaunue pāri
krēslā trīs reizas uz augšu, ņuejemdami pie tam jaunajam
vīram nuo galvas jaunue cepuri un uzlikdami kādu vecu.

Pēc tam atkal vīri un sievas viņus paceļ trīs reizes gaisā.

Tagad visi iet ēst pusdienu. (Peru.)
Vīra-māte nuojem vaiņagu un atlaiž bizi, tuo sapī-

darna divās. Tad apsien drānu. Senāk lika cepuri jeb nici.

Kad dzied:

Svied zeme, svied zeme,

Nepiestāv, nepiestāv !
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līgava rauj drānu vairāk reižu nuo galvas zeme, beidzuot pa-

turēdema.

Redz ka kuoši piestāvēja
Vecas vistas cekuliņš !

Kad vīra mātei tik atri nevedas matus sapīt, panaksnie-
ces viņu piezuobuo:

Tupele, tupele*) ta dela mate :

Trīs dienas tūpelēja gar vienu bizi!

Tā ari dziedāts, kauču darbs vestuos. Pie vaiņaga nuo-

jemšanas senākuos laikuos griestuos iedūruši zuobenu un vai-

ņagu uzkabinājuši uz saķeramuo. Vaiņags :

Visu nakti ķirinaja
Zuobenīna galīnā. (Nīc.)

7. Vedējiem drīz pakaļ brauc ari panāksnieki uz uotrām

mājam. Panāksnieku-tēvs ieved brūti istabā; viņa pasveikina

(nuobučuodama rueku) vīra-tēvu un māti. Tad viņu (ar vai-

ņagu galva) ved klētī, lai apderinātu pa sievas kārtai.

Vedējenes nemaz negrib laist panāksnieces iekšā. Šīs nuotup-

jas, ieņēmušas brūti sava vidu un apsegušās ar villani. Brūt-

gāns meklē viņu pulkā savu līgaviņu, līdz atrueu īstuo. Brūte

uzceļas un viņai ņ uej c m vaiņagu. Vedēju-tēvs tue paka-

rina vadzī.

Sit brālīti, uesa vadzi

Nieduelīua klētītēja ;

Kur tu liksi, kad nuojems,
Mus' mašīnas vaiņacīnu.

Ta vieta viņai galvā uzlika autu**), pagaru, apaļiski

satinamu, pakausi ar mezglu sasienamu audekla gabalu, ku-

ram viens stūris karājās priekšā uz zemi. Tad apsēdina vīra-

māti krēslā un apderina, uzkaruet kreklu, dvieli (skāteri), ze-

ķes, un uzsedzuet drānas (vienu dižu, uetru mazu). Pie tās

reizas viņu ari apdzied.

Sedi, mana vīra-mate,

Uz vecāma ecēšāma,
Lai sed mana māmulīte

Liepu lapu krēslīnāja.

*) Tupele = kas gausa darba, gausdiene.

**) Autu sievas valkāja guoduos, ejuot baznīcā. Ejuot pārkūlām

(ik pārnedeļis muižā riju kult) sievas uzlikās n i c c s. Autam zūduotuz-

cēlās cepures.
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Vīra-mate uzceldamas atbild (tuo izdara viņas vārda ve-

dēju dziedātajās):

Paldies, marsīna, pa davanama;

Guli pate pirzdama pie mana dela. (Nīc.)

8. Panaksnieku-tevs ved tagad jaunuo sievu uz istabu;

jaunais virs iet pakaļ. Panāksnieces dzied;

Zemas tautu kletes durvis,

Zaruets manis vaiņadzīnis ;

Zaru laužu ieiedama,

Zaru laužu isiedama.

Zeltu laužu ieiedama,

Sudrablnu isiedama.

Ta zariņa man bij žēl,

Xue nuelauzu isiedama;

Ta zariņa vel juo žel,
Xue nuolauzu ieiedama

Vedējs cert ar zuobenu durvīs krustu, lai varētu ieiet

iekšā.

Krustīs cirtu zuobenīnu,
Lai šķīrās tautu durvis. (Nīc. Z.)

9. Vīra mājas pārvestu, marti aizved uz klēti, kur nuo-

ģērbj ceļa drēbes. Citi viesi atdalās, aiziedami uz istabu jāpa-

liek tikai tie, kuriem dalība pie vaiņaga nuejemsanas. Divas

sievas, viena nue jaunās sievas, uotra uve jauna vīra radiem,

jem mārtei nuest kaspinus, iepinuot matuos īpinus*) (t.
i. linus, kuo iepin bizēs, kuras tad sakrausta galvas augša

un sasien pakausī Vienu kaspinu dabuen vakarine, uetru —

mārtes māsa (vai cita radu meita). Tagad, kaspinus nuoje-

muet, martei uzsien kusku (—drānu, zīdeni), bet senāk sēja

namatu (—autu), jauna sieva, pajēmuse līdz atvestuo kukuļa

blašķi, aiziet vīra-mates pavadībā uz istabu, apdalīdama tur

kāzeniekiern pie liela galda brandavu un kukuli.

(Ruc. D. P.)

Kaspinu nuojēmējas ir mārtes krusta-māte un vīra māsa

(vai jauniķa krusta-māte). Šuo amatu izpilda tikai precētas
sievas. Raspinus pakar vadzī, bet vienu aptin jauniķam ap

cepuri. Tad apsien nāmatu. Nāmats tagad reti redzams; viņa

*) Ipini = lepin i, skat. nak. gabaliņa.
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vieta sien drānu. Uolru rītu, martei matus virmot, iepin linu

īepinus, saliekuot abas bizes uz pieri*) (Ruc.)

10. Klētī vaiņaku (t. i. kaspinus) nuojemuot, uzsien na-

matu. Sievas tad cita citai rauj nāmatu zemē, pēc kam sien

nuo jauna. Vaiņaku nuojēma dažkārt ari istaba.

Veca vista jauni vīstī

Cekulinu derināja.
Redz kā kuoši piestāvēja

Vecas vistas cekulinis;

Te bij meita, kur palika,

Vai sieviņas, redzējāt?

Kā irbīte ietecēja
Citu sievu pulcināja.

Kur, tautieti, zelta vadži,
Kad navaida istabā?

Kur nuojēmis lcadināsi

Mūs' māsēnas vaiņacinu ?

Vai duomaji plāna sviest,

Mīt savāme kājināme ?

Elle elle, bezdubenis

Tautu gaļdagalina.

Tur nuojema, tur nuoslīka

Mus' masenas vaiņacinis !

Aijuods,māsiņa, tavu cietu sirdi :

Nemaģ neraudapēc jaunu dienu,
Pēc jaunu dieniņu, pēc vai-

nacina!

Sen bija (Annini) sievini būt

Juo kuoša autā, ne vaiņakā!

(Ruc. O. V.)

11. Māju tēvs (jauniķa tēvs) pēc paēstas pusdienas ved

jauņuvi nuo āzgalda ārā uz klēti. Viņiem pakaļ iet citi

kāzenieki ar muzikantiem

Rij man redzēt svaīnīša klēti,

Vai dreiju dreijāta, vai sniķereta.

Nei dreiju dreijata, nei šniķerēta;

Ar malkas ķīfveli aptaštineta! (^aptēsta).

Panakstu matēs nuoraisa martei kaspinus, apsiedamas kusku..

Rs sava masenu paguediuaju:

leceļu par sievu, par saimenieci.

Nu tu iesi par kletemis,
Par kambaru kambariem;

Visas tautu atslēdziņas

Pus tavaja rocinaja. (Ruc. K. V.)

12. Kad paēd, iet uz klēti, kur vīra māte un kāda nuo

jaunās sievas radu nuojem marti kaspinus, kurus senāk aptina

jauniķam gar cepuri. Kaspinus zemē jemuot, sievas cita

citai sajauc galvas ruotu, dziedādamas: „Veca vista jauni

**) Rucavā meitas cieni valkāt ragus t. i. saspraust abas bizes

virspus ausīm tā, ka izceļas paaugstinājums, līdzīgs ragam. Bet dažas,

valkā ari matus, pakausī bizē sapītus.
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vīsti utp. (sk. šīs nued. 10.). Tad uzsien mārlī nāmatu, ar

kuru visu nakti kija jāpārguļ. Nuo rīta viņai sapina matus,

iepīdamas linu iepinūs, lai mati stāvētu augstāku. Tā kija

apmārtošana. Vedējenes dziedāja uz apmārtuetue sievu:

Tencin' Dievu, tautu meita,

Tenein' mūsu brālēnam,

Tencin' mūsu brālēnam

Par vaiņaka nuojēmumu.

Vēl tu kutu piecus gadus
Cūku takus staigājusi,
Cūku takus staigājusi,

Brāļa guevis ganījusi.

(Pue. P. 3.)

13. Mārtuošanu izdara kāda jauniķa klātu radeniece

{sieva) un kāda mārtes īsteniece. (sieva) tādā kārtā: Nuojem
mārtei kaspiuus, sasuk kasās (--bizes) uz pieri, uzsien kusku

un uzliek galvā apgubeni.
Mičuo drīz, mičuo drīz,

Kas tā tāda micuetāja!
Veca mate mičuotāja

Nuepuusis nagu gali?!

Ķizu ķizu, masena, nuosraudi želi,

Kam sauci tautieti aiz lazdu krūma:

Nāc, svaini, krūmāja, te laba rūme,

Briedusi riekstiņi, salds kuedueliuis!

Es vainaku tā kavāju,
Kā sirsniņu azuotē:

Daug jau biju dzirdējusi
Ar neguodu nuojemuot,

Ar ueguodu nuojemuot,
Bes guodina nesājuot.

Kam saulīte spuoža lēci,

Kad tu spuoža nespīdēji?
Kam meičina daiļa augi,

Kad ar guodu nestāvēji?
Kam pakāri supuliti

Pie brālēna istabā ?

Būt' kāruse tautiņās,
Tautu dēla istabā!

(Ruc. P. X.)

14. Mārte kija sēdējuse villainē un ar apgukeui galvā.
Kad galva apsukta, viņu ved uz klēti, nuosegt liekuos ģērba
gabalus.

Vedata gulēt tuo ceļa cuku,
Garu ceļu gājusi, gulēt grib
Svīst svīst- māršina pa villānemis!

Kam plāni nevērpi, ņelidiņāji!*)
Kam gāji pirtī atmiegu gulēt!

Maju tēvs (iauuiķa tevs) viņu izved nue azgaldes un apsuk
plānā. Vakara brālis (—vakarinis) padancina vakara māsu

*) Lidināt = pavedienu stiept.
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(=vakarine), par kue abi izvedēji saņem nuo savam dancuotājām
cimdus. Tad pāriem vien visi iet uz klēti. Klētī ieiedama,

mārte ziedue cimdus (zeķes), uzliekuet uz vārdi (—karti).

Met, māsēna, kur mesdama,
Met klētīja labu ziedu

Tur tu liksi rudzus, miežus,

Krausi baltas villānītes.

Klētī mārtei iepina kasās linus (iepinus), kurus agrakues
laikues sievas valkāja matues augu mūžu. Tagad tuo reti

kāda sieva cieni darīt. Kad mati pārāk kupli, izgriež pat
kādus kušķus, lai tilptu iepini.

Sen bija masēnī sievinī tapt:

Juo kuoša autāja, ne vaiņakājal*l
Kritusi maseua, situsi galvu,
Tautietis sasēja ar linu sauju!
Kam gāji, masena, ābeļu dārza!

Apbira galviņa ābeļu ziedis,
Mūžam apbira, ne vieni dienī! (Ruc» P. X.)

15. Vaiņaga nuojemšanu izdara brūtgāna mājās.
Brūti uz klēti veduot, namā viņu apsēdināja un ielika klēpī
bērniņu.

Mācies, māsiņa, bērniņu auklēt,

Šuogad citam, citu gadu pate sev.

Celdamas viņa uzlika bērnam ziedu (cimdus vai zeķes).

Ceļā uz klēti satekas (=plānenieces) dzied:

Cert cert, tēviņ, zuoben' krustiņ';
Cērt skouģ' pūšam, cērt ļoun' dien.

Klētī brūti ar brūtgānu ieguldināja gultā, kuru vīra-

māte jau iepriekš bija pataisījuse, uzklādama savu

savu deķi.

Negul, baliņ, ziemaļ pusā :

Ougs tev bērniņ rudam gālam.
Kad uzceļas, brūte apsēžas un paraun kājas, uzaudama

citas zeķes.

*) Teicēja (pusmūža sieva) vaiņakus Rucavā senāk neesuot redzē-

juse. Tagad meitas gan sākuot vaiņakus taisīt nuo pirktu (t. i. mākslīgu)
puķu; stīgas viņiem mirdzuot un bližģuot. Ar tādiem vaiņakiem

stājuoties ari baznīca pie laulības. Viņus valkājuot matus sapin pakaļā
vienā bize. Pie kasviniem valka 2 bizes, saliktas raguos.
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Ģērbies, Tīziņ, sieviņ' drek's;

Nu tu apav' sieviņ' kaj's.

Ģērbies, Tīziņ, sieviņ' drek's;

Nu tu apvilk' sieviņ' krekT.

Ģērbies, Tīziņ, sieviņ' drēb's;

Nu tu apvilk' sieviņ' lindrak'.

Ģērbies, Tīziņ, sieviņ' drek's ;

Nu tu apvilk sieviņ' vamz's. (Staldz.)

16. Vakara-masa nuojema vaiņagu, uzlika autu, uzsēja

drānu un aptina linkaini (sk. 11, 11.).

Sien', maļ, out', cert lab' pliķ',
Te kalt' mazge dzīvuedam'.

Satekas klēts priekšā skubina:

Nāc, mars', āre, dal' vec' ties'.'

Meitām gradzeu par dzied'šen
7

;

Sievām krandvīn' par redz'sen'.

Uotras puses dziedātajās atkal izsmej:
Gana dzied, gana dzied, Vec' Teis' nomireš',

Teis' riņķ's gaid'dam' ; Kas tues riņķ's kaldinej'

Iznāca vakara-masa un izdalīja meitām (satekam) gredzenus,

uzmaukdama katrai savu pirksta. -

Nekij' lustig' nu tap' lustig'.'

Nu mani marsin' apzied'nej'.

Brūte iznākuse apdala dižkriņģeli, brūtgāns atkal brandvīnu.

Man ari, marsin, gulkit's maiz';

Kad ma
e
ni guld'nej', es ari dcv'!

Istabā krūti un brūtgānu uuesedina katru savā krēsla. Ap

brūtgānu saiet puisi, ap
brūti — meitas un ceļ abus reiza ar

krēsliem augšām. Beigās visi iet dancuot. (Staldz.)

[7. Kad laiciņu pie galda bija sēdēts, satekas (=vedēju

dziedātājas) apdziedādamas brūti atgādināja, ka laiks iet uz

klēti.

Taisiet guļu, vedait gulēt,

Jue tautu snaudule snausten sneuda!

Līdzgājēja vīrs pajem krūti pie ruekas un aizved, līdzgājēja

sievas pavadīts, uz klēti, kamēr brūtgāns un visi citi vēl

paliek sēžam pie galda; bet dziedātajās iet līdz. Tad līdz-

gājēja vīrs aiziet pakaļ brūtgānam, kuru tāpat atved klētī.

Šeit atruodās tikai viņi četri. Dziedātajās līdz ar citiem at-
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nācējiem stāvēja ārpusē. Klētī dega svece uz galda, kur

bija nuelikts alus, brandvīns, baltmaize, jaunajam pārim bija

jaapguļās gultā.
Neguli (Andrej) ziemeļu puse:

Augs tevi bērniņi baltam gālam

Ja (Andreji) delu gribi, Ja (Līziya) meitu gribi,
Liec adekļa vācelīti.Paliec cieri pagale ;

Tiklīdz dziedātājas dziedi

Kur ta diža delamate,
Ka neredz ruotājam ?

gulētāji lec ara nuo gultas. Līdzgājēja vīrs pasauc vīra-

māti, kura ienākuse nuesediua jaunavu krēslā, lai uzliktu

autu. (Ventsp.)

18. Ja vīra-mātes vairs nebija, jeb vīna bija atraiiene,

autu seja cita kāda radu sieva. Autu sējēja nedrīkst būt

tāda (tādu ļaužu). Vispirms nuojēma vainagu, kuru pa-

karināja vadzī.

Līt, tautieti, zelta vadzi Kur tu manu vainadziņu

Savas klētes dubenā, Nuejemdamis karināji.
Autu (velakuos laikues aub i) galva liekuet :

Nejem, Līziņa, žagatas asti,

Žagatas astei daudz sierdestiņ'.
Kad auts uzlikts:

Nac ara, marša, dar' vecu tiesu:

Meitām gredzenu par dziedāšanu,
Puišiem pātagu par redzēšanu!

Līgava iznakuse apdala dziedātajam gredzenus; saucēja
dabuen labākue.

Citam deva vara riņķus,
Man iedeva trim zīlēm.

Vecam sievām brandvīnu deva,
Brandvīna glāziņu par dziedāšanu.

Tad apcluod visiem brandvīnu ar maizi, meitām dzieduell

Man ari, māršiņa, gulīšu (gulbītes) maizi,

Kad mani guldinās, es ari dvesu. (Ventsp.)

19. Līdzgājēja vīrs ieveda jaunuos ļaudis istabā,

nuosēdinādams galda galā. Dziedātājām (panāksniecēm)
iekšā nākuot, līgava iet viņām pretīm.

A Dieviņ, es izmuku Ka ierbīte ieteceju
Nue svešiem ļautiņiem! Sav' māsiņu pulciņe!
Rakstu Krājums. 13
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Tad iziet pu o1 i : līdzgajeja-vīrs ar līdzgajeju-sievu, jaunais

vīrs ar sievas-masu, jauna sieva ar vīra-brali.

krasus beņķī pakāpies, pūta savas dūdas. Dziedātājas (vedē-

jenes) apdziedāja līgavu.

Dancuo, Līze, kuo dancuo,

Atduoč manus lindraciņus.

Kā tas manis lindraciņis

Tev stāv kuesi mugure !

Brūtgānam treji svārki,

Visi treji balti bija,'
Tautu meita, rudaetina,
Rudas tavas villainītes.

Nuedaneuejusi, daneuetaji iet apsēžas pie galda. Tagad

iet dancuot visi citi vedēji, kuri pirmajiem daueuejuet sēdēja

savas vietās. Nuodancuojuši savu kārtu, sasēd atkal gar

galdu un dzied, lielīdami savu pusi, pajādami uotrus

(panāksniekus):

Vedejiņi labi vīri,

Vezumiņu pārveduši;
Panāksnieki kucēniņi,

Tek pēdiņas uošņādami.

Vedējiņi labi vīri,

Vezumiņu pārveduši;
Pa vārtiem ievezdami

Izsit vārtu stenderīti.

Rs pārvedu brālītim

Dzīvātāju līgaviņu:
Ar ārķīti*) gultu taisa,

Ar cimdieme guoves slauca !

Rjies, Līziņa, tu ķītri**) dzīvā:

Nevienamāsiņa pēc tevis neraud!

(Ventsp.)

Piezīme. Ventspils teicēja man aprakstīja kazas, kuras

nuotiekās vienā galā. Vedēji tādā reizā iejema guoda galdu
līdz pusnaktij, atduedami tad vietu panāksniekiem. Ja kazas

uz divām pusēm, tā pate ceremonija darāma brūtgāna mā-

jās, kā tas ari redzams nuo priekšējas teicējas Staldzenē (sk.

šīs nuod. IZ. un 16.), kura man aprakstīja izduotenes.

(P. X.)

XII.

Guldinašana un muodinašana.

Es piegulu pie tautieša.

Ka tapina drebēdama;

Nuo ritina pieceluos
Ka nuo īsta bāleliņa. (Raņķ.)

1. Jaunuo pāri vadīja gulēt nakti, pirmdienai izejuot.
Gultu bija uztaisījuse vīra-māte klētī, duodama savas gultas

drānas, uzklādama savu palagu un apsegu. Uz apklāta galda

*) Ārķītis esuot žuksnītis.

**) >< !tri = nelabi. Pantiņa zīmēta uz līgavu.,
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dega svece, kuru visu nakti nenuopūta. Uz galda stāvēja
vel blašķe ar šņabi un sevišķs kukulis maizes, kue uotru

rītu pacienāt cēlājus. Izgulējuses, vedekla atstāja guļā ziedu

gultas taisītājai. Uz klēti jauniešus vadīja ar dziesmām.

Purinies, gailīti, ej ari gulēt,

Vistiņa sparniņus vien plidinaja*).

Purinies, vistiņa, ej ari gulēt,
Gailītis sparniņus vien pledinaja*).

Ej, manu brālīti, sasildi vietu,
Tā tautu meitiņa gulēt grib.

Ouj pāri sagula ziemeļa vējā,
Dievs duos bērniņu spruogaiņu galu

Es uueaudu villainīti

Zeltītam maliņām;

Tuo apsedzu tautu dēlu

Pirmue nakti gulēdama.

Es piesēdu pie krūmiņa,
Tūlī man ēna bij;
Es piegulu pie tautieša,

Tūlī jauka valuodiņa.

Drebi drebi, tautu meita,

Apakš mana mantelīša;

Kā tu tad nedrebēji,
Kad tu man ruoku devi?

Drebi drebi, apses lapa,
Bes vējiņa vakarā.

Ta drebēja tautu dels

Apakš manas villainītes.

Apsedz mani, līgaviņa,
Tev pieder villainītes;

Kad tu brauksi, es iejūgšu,
Man pieder kumeliņis.

Es nezinu, kalabad

Man siersniņa drūmējās;
Kā drudzītis tautu dēls

Gul pie manas muguriņas.

Ar tautieti sarajuos,
Pirmuo nakti gulēdama;

Viņam savas gultas žēl,
Man žēl savu paladziņu.

Ruožu kuoka gultu taisa,

Maguonīšu deķi klāj.

Tur iegula tautu meita

Kā uguņa dzierkstelīte;

Tur piegula mūs' brālītis

Kā balts putu gabaliņis.

(Raņķ.)

2. Gaismiņā jauniešus gāja celt augšām.

Celies, māsiņa, gaismiņa laukā ;

Dzen tavi ganiņi bez bruokastiņ'.

Guli, mana līgaviņa,
Uz manām ruociņām;

„Celies, mana līgaviņa,
Aust dieniņa, lec saulīte,

Kad tu ruokas nuogulesi, Aust dieniņa, lec saulīte,
Tad es tevi muodināšu. Man ruociņas nuogulētas.Man ruociņas nuogulētas.

*) Viena teicēja sacīja plidi n a t, otra — p 1 cd i n at.
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Jūdz, tautieti, kumeliņu,
Lai es braucu pie māmiņas,
Lai es sūdzu māmiņā
Šīs naksniņas gulējumu.
Kur palika kalti vaigi,
Sarkans ruožu vaiņaciņis?
Tautu dēls paturēja
Par naksniņas gulējumu.

Sit, tautieti, gailim laktu

Savai klētes dubenā;

Labāk mani gailīts cēla,
Nekā tava māmuļīte.
Gailīts cēla dziedādams,
Tava māte radāmas.

Guli guli, līgaviņa,
Visi dārki padarīti:

Mušiņa bēra, pelīte mala,
Gailītis sēnalas islecināja,

Cūciņa buorkānus isrusinaja!

Guli guli, saimcniece,
Visi dārki padarīti:

Sunīts grāpi izmazgāja,
Cūka putru izvārīja,

Kaķīts sviestu sadarīja,
Kamburē sēdēdams.

Jaunais paris, iznācis ņue klēts, apdalīja kazeņiekiem

brandavu un maizi. Uz vīra-māsu zīmejueties dziedāja:

Man ari, man ari guldāmu kukuli,
Kad mani guldīs, es jums duošu!

Man ari, man ari guldāmu brandvinu,
Kad mani guldīs, es jums duošu! (Raņķ.)

3. Pirmdienas nakti nuestajas pie abām lielās istabas

durvīm divi vīrieši, pie katras stenderes viens, turēdami ar

rueku dvieli, aizstieptu durvīm priekšā. Vecākais izdancināja

plāna brūti, iedams trīs reizas nuo viena dvieļa līdz uetram

un it kā raudzīdams (piedurueties), vai dvieļi stipri tura.

Trešuo reizi ejuet, turētāji atlaida dvieļus un vecākais steidzas

ar brūti uz klēti. Kazeuieki ar muzikantiem drūzmējās pakaļ.

Šuovakar es, tautieti, Neviens mani tā nemīl,

Tev gultiņas netaisīšu; Ka mīl mani tautu dēlis :

Visi mani krekla gali Apsedz mani ar svārkiem,

Ar āķiem nuoāķēti. letin kājas kažuokā.

Nuo rīta kazeuieki ar muzikantiem gāja gulētājus celt

augša. Brūtgāns atstāja gulta naudu, brūte cimdus. Brūte

izdalīja ari muzikantiem cimdus, apdalīdama kāzeniekiem

guldāmuo brandvīnu un baltmaizi.

Man ari, man ari guldīšu maizi,

Kad mani guldīs, es jums atduošu ! (Liv. L.)

4. Guļamajā laikā jaunuo pāri veda klētī guldīt. Sievas

nes katra savu klēpeli šapu (=salmu), kuo saliek vietā. Vīra-

māte duod savus palagus, spilvenus, pēles un villānes un
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ustaisa gultu. Viņas vietā cieni gultu taisīt ari precējusēs

vīra-masa. Viri ieliek vietā cirvi, sievas-vali. Tad saliek

abus kuopā, lai guļ. Uetra rītā iet muodināt. Vīra-tevs un

māte ieiet klētī ,' jaunā sieva uzkar tēvam cimdus, mātei dvieli,

abus pasveikinadama. Iznes citiem kāzeniekiem gulīruu kukuli

un šņabi un apdala visiem. Dziedātājas dzied: „Man ari,

man ari gulētas maizes utp." Tad saiet istabā, kur jaunava

cieņu vēl nedabūjušus pacienā ar kukuli un šņabi.

(Nīc. Z.)

5. Pulksten 12. nakti puiši satver brūtgānu, meitas atkal

brūti un aizved uz klēti gulēt. Uotru rītu daži līgavas

klātēji radi pieceļās agrāk, nuetaisīdami klēts durvis cieti, lai

gulētāji bez izlaišanas nevarētu izkļūt laukā. Azaida laika

visi ar muzikantiem iet muodināt jauuue pāri.

Šuorīt sarkana saulīte leca,
Luerīt māsiņai atsala kājas.

Piedauzās pie duru un aicina gulētājus nākt ārā, jue
tāds un tāds darbs saimniecībā esuot darāms: siens ardams,
vai mēsli vedami utp. Pēc laba brīža panākstu-māte un citas

ieiet klētī, pajem kriņģeli un šņabi un iet tad ar jauuue pāri
un citiem uz istabu, sētienā dziedādamas: „Man ari, man

ari gulētas maizes" utp. Istabā apdala visiem kukuli un

šņabi. (Peru.)

6. Jauņaves masa (vai krusta-mate) aiziet uz klēti pa-

taisīt vietu. Gultā sēd vīra-tevs un māte. Atnācēja
viņiem ieduod ziedus, par kuo dabuon gultu. Panāksnieces:

Pataisīju masī vietu

Nue tiem pūku spilveniem;
Tautu dēlam — tam taisīšu

Sīku mazu adatēnu.

Vedejenes:

Es tam tautu dēliņam
Mīkstu vietu uztaisīju:

Duj 'kartiņas skuju liku,
Tresue-sīku adatiņu.

Pataisīju maršī vietu

Raiba kuiļa midzeni.

Vīra-māte, apskatīdamas guļu, atruon, ka nav lādi pa-

taisīta. Taisa uotrreiz, dueduet atkal ziedu, bet vīra-māte ap-

galvuo, ka nav un nav labi. Kad vieta beidzuot pienācīgā
kārta uztaisīta un par labu atrasta, saiet istabā, vest jauuues
guldināt.

Vedate gulēt tuo ceļa cuku,

Garu ceļu gājuse, gulēta grib !
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Ci či, cucina, nuo ganu māja,
Še tava kuilītis, še midzenītis!

Uetra rītā gāja jaunus pāri piecelt. Nuonesa ūdeni,
muti kuo nuomazgāt. Nuomazgājušies, vīni atstāja virsū ziedu.

Ari gultā pameta tādu. (Ruc. D. V.)

7. Kad jauno pāri veda uz klēti gulēt, vedēju dzie-

dātājas apdziedāja marti. Panāksnieces savukārt uzbruka

jauniķam.

Bij man redzēt svainīša gultu,
Vai dreiju dreijata, vai sniķereta.

Nei dreiju dreijāta, nei sniķerēta,

Ar malkas cīrveli aptašineta !

Panākstu-mātes ieved marti klētī. Viena nuo viņām

taisīs gultu. Bet vīra-mate sēd iekša un nepieļauj. Dabūjūse

zeķu pāri, vīna taisītājai atvēl rīkueties gar gultu. Kad gulta

uztaisīta, vīra-māte atruon vainas sāpi (-salmi) nav labi iz-

kužināti, vai cits kas nav kārtībā. Taisītajā due-d uotru zeķu

pāri un taisa atkal, kamēr uztaisa labi. Dziedātajās dzied pa

tuo laiku.

Liepas kuoka gultu taisa,

Meguoninu spilveninu.
Tur iegula mūs' māsēna

Kā Vāczemes maguonīte ;
Tur piegula tautu dēlis

Ka viens putu gabalinis.

Snīdris bija tautu dēlis

Tā kā duoņa jūrmalī;
Sarkanbalta mātes meita

Zied kā ruoze dārziņā.

Mīli mani, tautu dēlis,

Ai, es tevi gan mīlēju ;

Ai, es tevi mīlēdama

Atstāj sava māmulīti.

Kad gulta uztaisīta, visi sadzer (nue vīra-mātes buteles).
Nue rīta jauna sieva lūdz vīra-mātei ūdens, muti nuomazgāt,

uzkārdama viņai zeķu pāri. Uz trauka malu atstāj prievetu

pāri atnesējai. (Ruc. P. Š.)

Ap pusnakti jaunais paris aiziet uz klēti gulēt. Aiz-

gājušuo mārti vedējenes apdzied:
Kur palika mus' marsiua, Vai izgāja cieminuos

Neredz vairs ruotājamu ? Cimdu, zeķu tapināt?*)
Rīta viņus muodinaja ar dziesmām.

Celies, māsēna, azaidu malt,

Rau, tava cālīši nelesinati.**) (Ruc. P. X.)

*) Uotrā rītā bija pūra dalīšana, tad mārtei daudz tādu mantu

vajadzīgs.

**) Lest = knābāt, lasīt.



199

8. Pēc micuesanas drutgaua-draļi (-vedēji) raudzīja

uuezagt un paslēpt brūti, brūtes-brāļi (-panāksnieki)
atkal brūtgānu. Abiem vedējiem bija jāmeklē ruokā. Vis-

pirms sameklēja brūti, kuru māsas (panāksnieces) sargādamas

bija ieņēmušas sava vidu. Kad ari brūtgāns bija atrasts, abi

vedēji jaunuo pāri ieveda izpuskueta kambarī (klētī),
kur stāvēja appuškuota kazu gulta, vīra-mates pataisīta. Pie

gultas bija nuolikts galdiņš ar eglīti, sāli, maizi, dziesmu

grāmatas lapu un deguošu sveci. Abi vedēji palīkas klāt,
kamēr jaunie izģērbās un apgulās. Aizslēguši durvis un pa-

ņēmusi līdz atslēgu, vedēji aizgāja pie citiem kāzeniekiem.

Uotru rītu gāja gulētājus muodināt. Kad abi bija iznākusi,

vīra-māte iegāja pārmeklēt gultu, lai izzinātu, kā gulēts.
(Tetelm.)

9. Pirmdienas rītu visi iet celt jaunue pari, visādi

truokšņuodami, spēlēdami, dziedādami.

Celies, marsiua, putraimu malt,

Kapuesti varas bez putraimiem

Vedēji grib tikt klētī (guļamajā kambarī), bet vīra-māte

atbild, ka vispirms janueliek nauda, tad laidīs iekša. Vedēji
nueliek uz sliegšņa vara naudu, tad sudraba, bet duru sar-

gātajā nepielaižās, kamēr nuolikta zelta. Kad guldāmais

kreuģelis un brandavīns visiem apdalīts, jaunā sieva ieskrien

nama vārīt azaidu, bet tik tāpat pa juokam.

(Grenč.)

Manis: Kurš nuo jauniešiem, pirmuo nakti kuopa

guluet, pirmais aizmiegueties, pirmais miršuot. (Sūbr.)

Piezīme. Par guldinasanu pie vainaga nuoņem-

sanas sk. XI., 15. un 17.

XIII.

Vaiņaga dancinašana.

Paviegli ievilku vainaga danci,

Lai mūsu māsā paviegtis mūžs. (Raņķ.)

1. Uotrdienas rītu brūte, vakarmāsa, vedējene un panāk-
snieku meitas gāja uz klēti pakaļ vaiņagam, kurš karājās
zuobenā (vēlākuos laikuos vadzī). Uz klēti ejuot panāksnieces
dziedāja:
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Pulkiem ļaužu vien staigāja
Pa brālīša istabiņu ;

Vai gribēja sagšu segt,

Vai māsiņas vainadziņu?

Šuo rītiņu jūra zied

Sarkaniem ziediņiem;
Šuo rltiņu mūs' māsā

Sārkans zīļu vaiņadziņis.

Kādu skādi tautām dara

Mūs' māsiņas vainadziņš?
Visu nakti karājās

Zuobēniņa galiņai.

Gana agri es cēluos,
Gana dziļi rasu bridu,
Līdz nuoķēru, līdz panācu

Mūs' māsiņas vainadziņu*).

Vaiņagu uzmauca drānā (zīdenē), kurai vienu galu nesa

vakarmāsa, uotru — līgava. Vedējene gāja papriekšu, dziesmas

saukdama.

Skaties, skauģiti, caur žuoga puosmu

Mūs' māsas vaiņagu drānai nesu.

Mīļa Māra man vaicāja,
Kuo es nesu nēsdaugā.
Tās meitiņas vaiņadziņu,

Kas guodai nuovalkaja.
Istabā ieejuot dziedāja:

Labrītiņ, Dievs palīdz!
Tā piermāja valuodiņa.
Aust dieniņa, lec saulīte

Tas piermājis gaisumiņš.

Labrītiņ, dela mate,

Bus tav silta istabiņa ?

Būs tav silta istabiņa,
Bus man jauka valuodiņa. (Raņķ.)

2. Vaiņagu, drānāuzvērtu, nesāja apkārt pa plānu, dzie-

duet vaiņaga dziesmas. Vedējene bija dziesmu saucēja, kāda

nuo panāksniecēm luocītāja. Līgava, vakarmāsa, vīra-māsa un

panākstu meitas staigāja vaiņagam līdz, līdzēdamas dziedāt

(vilkdamās). Tikai līgavai nebija brīv kāzās dziedāt, lai bērni

nebļautu. (Zal. XVII, 7 : Nedziedi leviņa). Visi citi dziras ļau-
dis stāvēdami apkārt klausījās un skatījās.

Paviegli ievilku vaiņaga danci,
Lai mūsu māsā pavieglis mūžs.

Kue gribi, māsiņa, par vainadziņu?
Vai gribi, māsiņa, rudzarājiņu?

Negribu, negribu : man tevis**) seja

*) Citu teiceju dziesmas: Vainadziņavalkātāju ;] vainadziņajemejiņu.
**) Tevis = ar šauruo c.
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Kue gribi, māsiņa, par vaiņadziņu?

Vai gribi, māsiņa miežarājiņu ?

„Negribu, negribu: man tevis seja".

Kue gribi, māsiņa, par vaiņadziņu?
Vai gribi, māsiņa, auzarajiņu ?

„Negribu, negribu: man tevis seja".

Kuo gribi, māsiņa, par vaiņadziņu ?

Vai gribi, māsiņa, linarajiņu ?

„Negribu, negribu : man tēvis sēja".

Kuo gribi, māsiņa, par vaiņadziņu?
Vai gribi, māsiņa, bērāju ziergu ?

w
Negribu, negribu : tas man pašai".

Kuo gribi, māsiņa, par vaiņadziņu ?

Vai gribi, māsiņa, raibaju guevi ?

„Negribu, negribu : tā man pašai".

Kue gribi, māsiņa, par vaiņadziņu ?

Vai gribi, māsiņa, baltavetiņu ?

„Negribu, negribu: tā man pašai".

Kue gribi, māsiņa, par vainadziņu ?

Vai gribi, māsiņa, klātgulētāju ?

„Tuo gribu, tuo gribu: tā man uavaid!"

(Raņķ.)

3. Vaiņagu nuomauca nuo drānas un uzlika vīra-mā

sa i galvā, ar kuru mārša sabučuojās. Rad vīram māsas ne

bija, vaiņagu dabūja kāda cita meita vīra raduos.

Kur es likšu, kam es dvesu

Savu spangu (zīļu) vaiņadziņu?

Nāc, tautieša īstā māsa,

Še māsiņas vaiņadzis.

Kur tā tautu dzeltēnīte ?

Še māsiņas vaiņadziņis.
Tā valkāji, tautu meita,
Kā valkāja mūs' māsiņa :

Valkā kuesi galiņā,
Kar klete vadzite.

Vaiņags, manis vaiņadziņis,

Vairuo*) mani šuovasar;

*) Va
ī
r v o t = sargāt, kavat.

Ja tu mani isvairuc-si,

Ta(d) es tevi savalkāšu;

Ja tu mani nevairuesi,

Valkās tevi tautu meita,

Valkās tevi tautu meita,

Šu naudiņu nedevuse.

Duj nelieši raudzījās,
Kad es pierku vaiņadziņu.
Abi saka vienus vārdus :

Pērc, meitiņa, nevalkāsi ;

Pue valkās mūs' māciņa,

Šu naudiņu nedevuse.
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Migliyai neredzēju,
Kas nuojēma vainadziņu ;

Saulītei ieraudzīju
Tautu dēla mašīnai.

Vēlīga (Anniņa), vainagu jem-
dama.

Vai būsi vēlīga marsinu klau-

sit?

(Raņķ.)

4. Dabutuo vaiņagu vīra-masa vaķa. Daža laba, vaiņagu

gaidīdama, šuo ruotu pate nemaz neiegādājās. Jaunā sieva ar

grūtu sirdi šķīrās uve mantas,

meitu dienas.

Citas meitas vaiņagu mīlēt md,

(leviņa) vaiņagu kājām spēra !

Vaivai (leviņa) tavu cietu sierdi:

Nevienas asaras parvainadziņu.!

Grib tautiņas, lai es raudu,

Ka, tautiņas, es raudāšu?

Pet daža laba mates-meita

Saucu piliu (lielu) saukumiņu,
Vidu tautu stāvēdama:

Redzu savu vaiņaciņu

Zūdam tautu ruociņās.

kura tai atgādināja kuošas

Kalabad es raudasu?

Patikamis arajinis.

Sveši ļaudis gan gribēja,
Lai raudāju par vaiņagu.
Es vainagu neraudāšu :

Ar guodiņu nuovalkāju.

nevarēja asaras nuovaldīt.

Vainadziņu nueraudaju

Kasu tēvu, māmuļīti :

Vaiuagai viegli sueļi,

Lēts mūžiņis dzīvuejuet.

Tagad ari vedēju dziedātajās paceļ savu balsi:

Tautu meita nueraudaja
Savu vecu vainadziņu.

Ka māsiņa neraudāja
Savu jaunu bāleliņu?*)

Luki vien palikuši
Tautu meitas vainaga!

Ņe tie lūki nepaliks,

Ka(d) brālītis nepajemtu !

Visiem kazeniekiem apdalīja šņabi un maizi.

Man ari, man ari vainaga kukuli !

Kad man nuejems, es jums dvesu ! (Paņķ.)
Piezīme. Vainaga daneinasana uzrakstīta tikai Kuldī

gas apriņķa Raņķu pagastā pēc Plumu Annas (un citu turie-

nes teicēju) zinām, Cituos apgabalues uve šīs ierašas neesmu

atradis nekādas pēdas. (P. X.)

XIV.

Malu mētāšana.

Vai, tautu zemīte, nedusmuojies,

Es tevi zieduošu, cik varēdama*

Gan zieduoju vara ziedu,

Gan sarkanu dzipariņu. (Raņķ.)

*) Līgava apraud savu vaiņagu, bet vīra-masa neraud par savu

brāli.
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i. Kad vaiņags bija izdancināts, līgava ar vakarmāsām

un panāksnieku meitām, dižvedējenes un vīra-māsas (vīra-mā-

tes) pavadītas, gāja ārā malas mētāt (kaisīt, apzieduot).
Šuorīt sarkana saulīte leca,

Šueilt sarkauus dzīparus kaisa.

Dari, manu brālīti, daudz peludīsu,
Tā tautu kuplaste tērējās.

Celies agri, guli sēdu,
Saderēta mātes meita :

Visi tautu žuogmalīši

Gaida tevi zieduojam. (Raņķ.)

2. Turuot ziedus elkuonī sakrautus, līgava apstaigāja vi-

sas māju malas, visur atstādama pa ziedam, kuru vīra-masa

sev uzlasīja. Arāejuot uzlika ugunvieia (uz kārsi*) cimdu

pāri vai prievetu.

Ziedue, marša, kue ziedueji,
Ziedue lādu uguntiņu:
Tur tu kursi uguntiņu,
Visu mūžu dzīvuedama.

Tā apzieduoja ir visus staļļus, klētis, riju, peludi, pirti

un aku, visas malās uuel'ekuet pa cimdu vai zeķu pārim, v a

pa prievetam. Pie kalpu staļļiem ziedus ari uuelika, bet ne-

uzlasīja,' tie palikās kalpiem.

Zieduo, mārsa, kuo zieduo,
Zieduolabu g v o v v stalli:

Tur tav augs guoves, vērsi,
Visu mūžu dzīvājuot.

Zieduo, mārša, kuo zieduo,
Zieduo labu aitu stalli:

Tur tav augs avetiņas,
Visu mūžu dzīvājuot.

Zieduo, mārsa, kuo ziedus,
Zieduo labuziergu stalli:

Tur tav augs bēri ziergi,
Visu mūžu dzivājuot.

Zieduo, mārsa, kuo zieduo,
Zieduo labu cūku stalli:

Tur tav augs cūkas, vepri,
Visu mūžu dzlvājuot.

Zieduo, mārsa, kuo zieduo,

Zieduo labu klētes taku:

Tur tu bērsi rudzus, miežus,
Visu mūžu dzivādama.

Zieduo, mārsa, kuo zieduo,

Zieduo labu rijas taku:

Tur tu kulsi rudzus, miežus,

Visu mūžu dzīvādama.

Zieduo, mārša, kuo zieduo,
Zieduo labu piertes taku:

Tur tu pērsi dēlus, meitas,

Visu mūžu dzivādama.

*) Pec kādas citas teicējas zinām ugunskurs šinī reiza nezieduots,

juo līgava, pārvesta vīra mājas, tuo apzieduojuse, nākdama iekša namā.
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Bez dzīparu ziedu aka iemeta vel kadu naudas gabalu.

Ziedue, mārsa, kuo ziedue,

Ziedue labu akas taku:

Tur tu smelsi ūdentiņu,

isu mūžu dzīvādama. (Raņķ.)

3. Pirmdienas*) rīta nuometaja (nuedavinaja) visas malas*,

nuosviežuot visur prievītus. Akā iemeta sudraba naudu.

(Sūbr.)

Kāzu pirmdienas rītā brūte gāja pa visām malām, nepa-

mesdama nevienas vietiņas tukšā .' pie rijas, staļļiem, klētīm,

pirts un akas
— visur nuolika apsējus. Kalpu sievas nemē-

tāja, tikai saimnieces. Muzikanti gāja līdz spēlēdami.

(Līv. P.)

Pirmdienas rītā, vīra-māsai papriekšu ejuot un ceļu rā-

duot, jaunava ar dāvanām apstaigāja visas malas. Dziedātājas
iesāka:

Vecā supata, ved labi ceļu ;

Ja labi uevedi, grudīsu dubļuos,

Grūdīšu dudļues. lekšu pate virsu!

Visur nuelika dāvanas : pie rijas, staļļiem, akas un pirts
nuometa adīkļa ziedus vai naudu, kue vīra-māsa uzlasīja.

Dziedātājas dziedāja : „Zieduo, mārša, kue zieduo" utp.

(Sald.)

4. Senāk, kad teicēja auguse, Nīcē pastāvējuse malu

mētāšana ; tagad tue vairs nedaruot. (Nīc.) — Senākuos lai-

kues mētāja ziedus. Jaunā sieva ar ziediem uz ruoku un

vīra-māsa gājušas pa visām māju malām, marša**) ziedus mē-

tādama, vīra-māsa uzlasīdama. Ziedus lika istabā uz krāsni,

namā uz kāsi, gailim uz laktu nama stūrī, pie staļļiem, pie

rijas un uz rijas krāsni. Sievas gāja pakaļ dziedādamas.

Jaunava pirzdama dāvanas meta,

(Mādžiņa) pakaļ uošņāclama.

*) Kad kāzas svinēja tikai vienās mājās, malti mētāšanu tāpat kā

pūra dalīšanu izdarīja pirmdienā.

**) Mafša — mārsa. Nīcēnieki r-burtu cieni „trīcināt",(ka dzirdēju

viņu kaimiņus Pērkuonē sakām) : zirgs, sefst, svārki, vaina utp. Nī-

cēnieki sakuot: zii'gs zifņuos, jem tuo befza kafti, dur tam zifgam
ditsā; ai kā saule kafsē, būs vai pefknons. Kāds teicējs salīdzināja ru-

nas savādības Pērkuonē un Nīcē tā: Nīcē sakuot: Gara laiva, garas bu-

ras, garām gar juru, kad krāc vien; Pērkuonē: Gara laiva, garas buras,

garām gar juru, kad krāc vien.
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Met, māsiņa, kur mesdama,

Met gailītim lādu ziedu :

Māte celsa rādamāsa,
Gailis celsa dziedadamsa. (Nīc. Z.)

5. Trešdienas rītā vīra-māte ved jaunavu pa visām ma-

lām, izrādīdama luepiņus un citu mautu. Mārte visur atstāj

zeķes, cimdus, prievetus. Vēl tagad tue dažās vietās cieni da-

rīt. (Ruc, P. Š.) — Senāk dijusi ziedu likšana. Jauuiķa māte

vadājusi mārti pa visām malām, teikdama: Te tu staigāsi, te

tu kuepsi luopus utp. Marte visur metusi ziedus.

(Ruc. P. X.)

XV.

Pūra- dalīšana.

Šuj. māsiņa, pieci krekli

Puškuo vienu villainīti:

Tautas pieci dieverīši,

Viena veca rnamuļīte. (Raņķ.)

i. Kad pusdiena bija paēsta, jaunās sievas brālis (vai

cits kāds tuvenieks) gāja uz klēti pakaļ māsas pūram. Viņu

pavadīja jaunava ar visām panāksniecem. Panāksnieku pulka

dziedātajām bija labi jasaņemās, jue plānenieces (vedēju puses

dziedātajās), kur un ka vien varēdamas, raudzīja kaitināt pūra

luocītāju un dalītāju.

Vācu vācu, tu māsiņa,
Vācu tavi panāksnieki;
Gan redzēsi, vai būs vācu

Dāvaniņas pūriņā,

Vai būs krekli stērķelēti,
Vai cimdiņi sviķelēti.

Kaci kaci, tautu meita,
Sava pūra dubenē.

2. Palagā ieliktu, pūru

dzieduot:

Kādu vellu iskacesi,

Ka nebiji ielikuse!

Vecā māsa pūru kace,

Jaunā māsa kājas tur!

Kuo dara tautiņas

Tik ilgi klētē?

Nule vecas nītes sēja,
Nule auda prievetiņus!

(Raņķ.)
nesa uz istabu, panaksniecem

Skaties, šķaudīti, caur žuoga puosmu,

Nu māsas pūriņu drānai nesa.

Vedēju puse atkal apdzied pūram pakaļā ejuošuo līgavu

ar raibu drānu uz pleciem):
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Tautu meitas puru nesa,

Raiba kuņa pakaļ tek.

Ka ta kuņa neteces:

Kucēns pūra dubenā.

Istabas durvīm tuvuojuoties, panaksnieces uzsauca:

Darāt duores, darāt duores,
Puru nesa, puru nesa!

Vedēji atkal klusināja:
Ne tik plati, ne tik plati,

Padusē, padusē! (Raņķ.)

3. Istaba jauņava nuosedza vīra-mates galdautu, galdu

apklādama ar pašas drānu. Vedējenes kaitināja:

Vaķ zeme, mamuļīte,

Sav' rakstītas galda drānas,

Lai uzklāja tautu meita

Savus vecus zierga deķus.

Stupājat, panāksnieki,

Liepienā lūku plēst:
Gana īss tautu galds,
Vēl juo īsa galda drāna.

Panaksnieces atraidīja vedēju dziedātāju uzbrukumus,

cildinādamas gan pūru, gan pašu pūra luocītāju.

Nuo pūriņa es pazinu,

Jauna jauna tā meitiņa:
Tā ziedēja tas puriņis
Ka maguoņu dārziņā.

Kādi raksti neziedēja
Māsas pūra dubenā:

Zied krustiņi, līkumiņi,

Zīļu spārni, vanga nagi (vanag-

nagi).

Smalki savus linus vērpu,
Smalki savas pakuliņasl
Grib dieveri smalkus kreklus,

Brāļi garus skuotelīšus,

Liec, māsiņa, pūriņa,
Lai raženis, neraženis;

Ja līgava bīja serdiene:

Nesmejat, ļūs ļautiņi,
Sērdienītes dāvaniņas;

Tautas tadi dieverīši,

Cits raženis, neraženis.

Rs adīju, es rakstīju,
Sav rueeiņas saldēdama;

Tautiņas izdalīju

Siltajā istaba.

Pin, māsiņa, prievetiņu
Nuo veciem dzīpariem;
Prievetam diža slava

Pa visām dāvanām.

Smalki vērpu, gari vilku,

Vairumiņa gribēdama;
Tai varēju svešus ļaudis
Ka ar miglu apmigluot.

Tai uavaid mamuļītes.

Kas tai grezni darinās?

Planenieces (vedēju dziedātajās) atbildēja:

Šuo dieniņu redzēsim

' Tautu meitas tikumiņu,

Vai verpuse, vai plukuse,
Vai mērīse tēva beņķi.*)

*) Beņķi merit = gulēt.
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Šuodien mes redzēsim

Tautu meitas tikumiņu,

Vai dus gaise svētu rītu*)
Ar puišiem ripas sist (kaut).

(Raņķ.)

4. Pūru uz apklāta galda uzlikuse, Jauyava ar vedējenes

(krustmātes) piepalīdzību jēmās dāvanasizdalīt. Pašus pirmues

apdāvināja vīra-māti un vīra-tēvu, kurus vispirms sasēdināja
blakus uz krēsliem. Vīra-mātei uzlika galvā audi un drānu

(lakatu), uzsedza villaini un iedeva kreklu, pie kura ar prie-

vetu bija piesietas garzeķes. Devēja viņai vēl nuobučuoja

ruekas un vaigus.

Aubi galva liekuot, vedējenes biedināja:

Sargies, māmiņa, nu tevi sitis:

Piktai (Annai) akmius ruekas!

Drānu un villaini sedzuot,

Vez akmeņa balināju

Pakājīša villainīli ;

Tuo apsedzu dēla māti

Par dēliņa luoluojumu.

Zīda metu, zelta audu

Pūrā liku villainīli.

Ja būs laba dēla māte,

panāksnieces slavēja dāvanas!
Ta uzsegšu mugurā;

Ja būs kāda sīva, dzedra,

Ne rādīt nerādīšu.

Teic man jele, tu tautieti,
Vai tev māte, vai pamāte ;

Ja tev māte, sagšu segšu.

Ja pamāte, — paladzinu.

Vedēju dziedātajās turpretim zuobuojas par maršu (brāļa
sievu)**) un viņas dāvanām.

Vai vai, Anniņa, tavu skuopu sierdi:

Juo maza māmiņa, juo maza drāna !

Gan jue maza dēlu māte,
Vēl Jue maza villainīte :

Līdz pupiem griezumīs,
Līdz guorniem vaiņu***) mala!

Pj, mana māmiņa, cūciņas ganīt,
Nu tav uzsedza cūkgana villaini!

Man apsedza jauņuvīte Vai es biju savu delu

Nātnu dzives villainīti. Vienu pupu zīdījuse?

*) Svētuos rītucs senāk bijuse lielu lielā adīšana. (Teicēja).

**) Vedēju puse sauc brūtgānu par savu brāli, tā tad līgavu par

raārš v; panāksnieki dēvē līgavu par savu māsu, tā tad viņas vīru

par svaiņi. Tuo iegaumēdami. juo viegli pēc dziesmu vārdiem nuo-

pratīsim, kura puse katru reizi dzied.

***) Vaiņu malas sauc abas garas malas palagam un vil-

lainei.
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Beigas tas pašas smējējas vīra-mates vārda pateicas

dāvanu devējai.

Paldies saku, jauņuvīt, Dievs tav deva stallītē

Simtu baltu avetiņu!Par tavam dāvanām.

Vīra-tēvam iedāvināja kreklu un pāri cimdu (zeķu),

pārsietu ar prievetu, pie kam dāvinātāja viņu tāpat uue-

bučuoja kā vīra-māti. Ari tagad atskanēja vedēju dziedātāju
biedinājums:

Sargies, tēviņ, nu tevi kars:

Lielai (Annai) kartavas ruekā!

Appuškuota vīra-mate dažreiz deva tūlīt kue pretim,

jauņuvei uzsiedama drānu vai uzsegdama seģeni (villaini).

(Raņķ.)

5. Panaksnieces nuo vīra-mates tik drīz vis neatlaidās,

ņemdamās viņu visādi apdziedāt.

Audi savas villaiuītes

Ezeriņa platumiņu .'

Tautu dēla māmuļīte
Plezuelina resņumiņu.

Trīs gadiņi ganuos dzinu,

Vilku pinkas lasīdama;

Nu apsedzu dēla mati

Vilku pinku villainīti.

Dēla māte priecājās,
Ka es viņai sagšu segšu.

Es tav segšu kazas ādu,

Tu staigāsi grabēdama,
Tu staigāsi grabēdama,
Visus bērnus baidīdama.

Es apsedzu vīra-māti

Kazas adas villaiņīti;
Tu skraidīsi grabēdama,
Citas kazas baidīdama.

Ja bus laba dēlu mate,

Tad es tav sagšu segšu ;

Ja būs sīva dēlu māte,

Tad uzsegšu buļļa ādu;

Tu staiSāsi bauruedama.

Visus cērPus spārdīdama.

Nebēdāji, dēlu māte,
Tava tiesa nezudīs !

Vēl manai pūriņai

Stīgām šūta kafbačiņa.

Apdavinatuo vīra-mati apdziedāja ari sita:

Saka māti gudru sievu.

Te bij mātes gudrībiņa:
Māte dēlu izdevuse

Par villaines lupatiņu !

Saka māti gudru sievu.

Te bij mātes gudrībina:
Māte dēlu izdevuse,
Vecu aubi gribēdama !

Saka māti gudru sievu.

Te bij mātes gudrībiņa :

Māte dēlu izdevuse

Par nēsduoga lupatiņu!

Saka māti gudru sievu.

Te bij mātes gudrībiņa :

Māte dēlu izdevuse,

3av krekliņu gribēdama!

Saka māti gudru sievu.

Te bij mātes gudrībiua :
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Mate dēlu izdevuse,

Cimdus, zeķes gribēdama!

(Raņķ.)

6. Tagad apdāvināja vīra -masu un vīra-brāli ar

krekliem, cimdiem, zeķēm un prievetiem, māsu dažreiz vēl

ar villaini (drānu). Ja bija vairāk brāļu un māsu, tad vispirms

apdāvināja vecākuos dieverus, vecākās māsices, un beigās

jaunākuos. Vedējenes :

Adi, raksti, tautu meita,

Man būs tavis adījums,
Man būs tavis adījums,

Pate būsi brālītim»

Es maršu gaidīju ka Rīgas pili:
Ta man suolīja rakstītas zeķes.

Dali, mana māršiņa, palasīdama,

Dižam dižu, mazam mazu.

Kad vīra tuvenieki bija apdāvināti, saucēja (—pirmā

dziedātāja) atgādināja, ka ari tai kas nakueties.

Ls tav saku, tautu meita*),
Maksā manu dziedājumu,
Maksā manu dziedājumu,
Manu miega kavējumu.

Es būt' miegu izguleise,
Cimdu pari nuoadīse.

Tagad ari luocītaja (=uotra dziedātajā) un vilcējas
visas citas dziedātājas) gribējās apdāvināmas.

Man ari, man ari kaziņu saiti:**)

Bučiņu piesēja, kaziņa vaļām ! (Raņķ.)

7. Savas balvas saņēmušas, dziedātajās atgādināja, ka ari

vadzim uzkarams zieds.

Vadzītis čīkstēja, ziediņus gribēja ;

Nečīksti vadzīti, gan mārša duos.

Vadzītis čīkstēja, dvielīti grib.

Duod, duod māsiņa, uzklausies.

Lai gan jauuuve visus vīra radus bija apdāviuājuse, ari

dziedātājas neaizmirsdama un pat vadzi apkarinādama, vedēju

puse vēl nenuorima ķircināt dāvanu dalītāju.

*) Vārds „tautu meita" liecina, ka dziedātajā pieder pie vedēju

doga.
**) Vedēju dziedātajās lūdzas, viņas apdāvināt ar prievetiem.

13
Rakstu krājums.
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Parudas parunas (Līzītes) dāvanas:

Caur zemi llduse pie mūsu brāļa!

Kue gaidāt, panāksnieki,

Stupājat lūku plēst.

jus gan redzat, jus gan redzat:
Trūkst marša prievetiņu.

Bet beigās dziedātajās atzīstas, ka pelums nav duomats

nuo tiesas.

Gan deva tā meita, tai ari vija;
Tā deva cimdiņus, tā prievetiņus.
Gan deva tā meita, tai ari bija
Diezin ka bus, kad mani vedīs. (Raņķ.)

8. Rada teicēja Raņķuos stastija, ka līgava apdavinajuse
ari savu tēvu-māti. Panāksnieces dziedājušas:

Atceries, tu māsiņa,

Kue tu biji āzmirsuse

Kur tēvam linu kreklis

Par šūpuļa kārumiņu?

Atceries, tu māsiņa,

Kue tu biji āzmirsuse :

Kur mātei villaiuite

Par miedziņa kavējumu? (Raņķ.)
Piezīme. Līgavas tēvs un māte uz znuota mājām līdz

vis nebrauca; tā tad beigās min. dziesmas būs dziedātas lī-

gavas vecāku mājās pūru daluot, kad kāzas dzēra vienā galā.

(P. X,)

9. Kad līgava visus it visus — katrs puisis un katra

meita aiz galda dabūja cimdu pāri un prievetus — ar devīgu
ruoku bija apdāvinājuse, dziedātājas (panāksnieces) atgādināja,
ka jaunajai sievai pienāks reiza uzkārt ziedu pirtī.

Duod duod, māsiņa, pataupi vel,
Vaidzes citu gadu piertīšam.

Tuo sliktaju pataupīji
Gitu gadu piertīsas;
Riertīsas vecas sievas,

Tur tav labu nevajaga*). (Raņķ.)

Rad purs bija izdalīts, atlikumu jaunais vīrs aiznesa at-

pakaļ uz klēti. Kazeuiekiem deva iebaudīt gārdākuo brand-

*) Par piertīšam sal. gram. „Latv ešu mate ar bērnu", Uotr. nod. V.
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vīnu un uzkuost gardu kumuosu. — Pūru nuedalījuse, brūte

uuemirusās mātes kapa krustu tuvejues kapuos appuškuojuse
ar jaunu prievetu. — Atraitnei precuoties pūru nedalīja, ma-

las nemētāja, vaiņagu nedancināja. Ja meita izgāja pie atraisa,
kāzas turēja tādas pat, kā kad būtu izgājuse pie puiša ; vira

vecāki tad uotrreiz dabūja dāvanaspūra dalīšanas reizā (Raņķ.)
— Kad meita uuemira neapprecējušās, māte izdalīja viņas

pūru bēreniekiem — nesējiem, dziedātājām, racējiem. (Plīd.) —

10. Vīra-dralis atnesa dāvanas nuo klēts uz istabu. Zuo-

benu (vēlāk stibu) ruokā turēdams, viņš durvīs cirta krustu.

Cert, Dievis, met, Dievis, tērauda krustu

Pa mūsu māsiņas dāvanām.

Nesamue uz galda liekuet dziedāja.'

Oued, māsiņa kam duodama,

Pirmuos cimdus brālītim,
Pirmues cimdus brālītim

Par dāvanu nesājumu.*)

Gausini, Dieviņi, māsiņas puru,

Daudz tādu plataču gaidītāju.

Vispirms apdāvināja vīra tevu un mati.

Parādi tautieti, kur tavs tevis,

Lai var māsiņa dāvanas duot.

Parādi, tautieti, kur tava māte,

Lai var māsiņa dāvanas duot.

Kad abi savas dāvanas bija saņēmuši, vedēju dziedāta-

jās viņu vārdā izsacīja devējai pateicības :

Paldies, vedekla, par dāvanām,
Guli pate vesela pie mana dela.

Tad izdalīja dāvanas vīra-mās ai.

Paradi, tautieti, kur tava masa,

Lai var māsiņa dāvanas duot.

Paldies, māsiņa**), par dāvanām,

Guli pate vesela pie mana brāļa.

Pēc vīra-masas tika apdāvināts vīra-bralis (dieveris).

Paradi, tautieti, kur tavs brālis,

Lai var māsiņa dāvanas duot (apdāvināt).

*) I liesmiņa saka, ka pura atnesējs bija sievas-bralis, ne vīra-

brālis. Salīdz. XV., 1.

**) Tā kā vedēju dziedātājas te izsaka pateicības brāļa sievai,

bija sagaidāms māršas vārds.
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Paldies, mašīna, par dāvanām,

Guli pate vesela pie mana brāļa. (Sald. D.)

ii. Vīra-mati (dēla-mati) panaksnieces nuotaļ vien ap-

dziedāja. Peigās ari dziedātājas gribēja dāvanas.

Man ari, man ari bučiņa saiti,

Kaziņu piesēja, buciņš vaļā.

Zini, pate māsiņa, kas veca tiesa:

Meitām prievīti par dziedājumu.

Kad visi bija apdāvināti, vīra-mate nuojema uve galds,

savus galdautus; vedekla uzklāja savus.

Dela-mate, dela-mate,

Glābs savus zirga deķus,
Lai uzklāja mūs' mašīna

Savus baltus galdautiņus.

Ari vadžuos sakara dvieļus. Beigas dziedāja:

Tikuse māte, tikuse meita,
Pietrūka tautiņu, atlika dāvanu !

Atlikumu aiznesa atpakaļ uz klēti.

Nebāžat kabata

Mus' māsiņas dāvaniņas;

Pakarat vadzltī,
Lai aug baltas avitiņas. (§ald. D.)

12. Visi, kuriem bija dāvanas saņemt, vispirms gāja puoli,

pie kam līgava katram savu dāvanu uzliks uz pleca. Uzlik-

šanu pavadīja dziesmas. Pirmues apdāvināja brūtgāna tēvu

un mati, tad brāļus un masas, duoduot, kreklus, villanes, cim-

dus, zeķes, apsējus.

Kuopa, tautu bāleliņi,
Nu māsiņa pūru slēdza !

Gana lielu, gana mazu

Lieku pūra dibenā;
Kad aizgāju tautiņās,
Lieli, mazi gaidītāji.
Neba mani pašu gaida,
Gaida manu darījumu.

Kamēr masice vel nebija saņemuse savu dāvanu, viņa

guģuejss :

Es gaidu māršas ka lielas dienas,
Marša man nedeva ne spaļu dvieļa!
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Bet dāvanu saņēmušai dziesma skanēja citādāki:

Paldies, mašīna' par dāvanām,
Dzīvā vesela pie mana brālīša.

Pura liku, nevalkāju
Māršas duotas dāvaniņas;

Ik paceļu pūra vaku,

Ik māršiņu pieminēju.
Puru daluot apdziedāja d c 1 a -m a t i.

Dēlu māte zilzuebe, skalgānu

mēle,

Isvīla māmiņai daiļuo meitiņu

Lita, meitas, skatieties,
Kuo tie mani suņi rēja.

Kankaraina dēlu māte

Nalrītes ieliduse.

Kad nav krekla mugurā,
Ved iekšā, duošu kreklu,

Duošu kreklu mugurā,

Ouosu zīžu elsduodziņu.

Dēla māte bēdājās,
Savas tiesas nedabuise,

Nebēdā, dēlu māte,

Tava tiesa nezudīs:

Vel manā purina

Trim žuburu kaučakliņa.

Nebēdā, dēlu māte,
Ka es maza vedeklina;

Gan es tavus garus matus

Gar ruociņu vicināšu.

(Līv. L.)

13. Kad gatavuejās uz pūra dalīšanu, brūte ar

palgā saliktajām dāvanām muka pruojām uz savām

mājām. Vedēji dzinās braukšus pakaļ. Atpakaļ atvestu,

brūtgāns viņu sagaidīja.

Pruojam beg tautu meita, Kad baudīsi manu rutku,

Mana rutka nebaudīse;

Tad sākās dāvanu dalīšana

māti.

Kur palika vīra-māte,

Ka neredz staigājam?

Viņu nuosēdināja uz krēsla,

Ne ar rungu neaizdzīs.

Pirmuo apdāvināja vīra-

Ka(d) redzētu staigājam,

Tald) dabūtu dāvaniņas.

apdāvināja un pacēla ar

krēslu un dāvanām uz augšu. Tā apdāvināja un pacēla

visus; beidzuot ir trauku mazgātājai uzlika dāvanas. Kāda

vedēju sieva, kura jau tam nuolūkam bija izredzēta, palecināja,
savu bērnu brūtei priekšā, par kuo šī viņai uzsvieda zeķītes*).

Šuogad kāzās: trallalla!

Citu gadu pirtī: vai vai vai!

Šim cimdiņi, tam cimdiņi,
Kas pašam brūtgānam?

Brūtgānam mella vista,

Ik naksniņas plucināma.

(Grenč.)
*) Sal. IV., 1. un XI., 15.
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14. Abas krusta-mates aiziet uz klēti pūram pakaļ.
Pūru uz istabu nesuot dzied:

Dievinu,*) gausini mašīnas purinu,
Daudz tadu plataču gaidītāju.

Jaunava vispirms apdāvināja vīra-tēvu (vīra-māte jau

pie vaiņaga nuojemšanas bija apdāvināta, sk. XI., 7 ), tad vīra

māsas un brāļus un citus vedējus. Šie, dabūjusi datalus

(= dāvanas), sameta naudu. Kad pūrs nuedaiīts, krusta-mātes

ved jaunavu uz klēti, lai tuo savukārt apderinātu (ap-

dāvinātu). Pirmā aiziet uz klēti nēsātāja krusta-mate,

kura krusta-meitai iedued skateri (= dvieli) ar zeķēm, uzsie-

dama ir drānu. Apdāvinātā atnes uz istabu nuo krusta-mates

dabūtuo kukuli un brandavu, tuos apduodama kazeniekiem

un parādīdama viņiem dātalus. Tagad iet turētajā krusta-

māte (vārda kr., īsta kr.) uz klēti, apdāvinādama savu reizi

krusta-meitu ar austu drānu un zīdeni un ieduodama tai vel

brandava karpu ar kukuli (krenAeli). Krusta-meita atkal pa-

rāda istaba dātalus un apdala visiem dabūtā kukuļa un

brandava. (Nīc. Z.)

15. Panākstu sievas saiet klētī, sataisīt pūru gatavu

uz dalīšanu. Kad pusdiena paēsta un nauda samesta,

ienāk pūra dalītajās ar savām dāvanām. Apdāvināmie sēd

pie galda. Tikai brūtgāna tēvs-māte te nav ruonarai: tie

jau aizbraukusi uz mājām, sagaidīt kāzeniekus, kuri pēc pūra
uuodalīsauas brauks turp. Viņi savas dāvanas bija saņēmusi

jau agrāki, prueti precībās (sk. 1., 6). Vispirms apdāvina

vedēju tēvu un vedējeni, tad citus. Pēcāk brūte uzliek data-

lus saviem tuveniekiem, katru nuobučuodama. Daluet dara

tā: katru datalu pasniedz brūtei, kura tuo iedod, kam pie-
nākas. Beigās viņa, pajēmuse slēpu pāri pirkstaiņu, apsēžas

pie citiem aiz galda. Augšām ceļuoties katrs rauga pirmais

viņu satvert, lai plānā izdancinātu. Pa lielākai daļai tas iz-

duodas brūtgāna brālim, kurš viņai tuvumā nuostājies gaida,
kad celsies augšām. Kas pirmais nuotver un izved plānā, da-

buon pirkstaiņus. (Peru.)

16. Pie pura dalīšanas dziedāta visiem, kam vien

deva dātalus, tāda dziesma:

*) Dziedātāja gan teica „Dievīria", bet ievēruojuot daudzuos vc>-

katīvus uz — v viņas dziesmās, es šuo vienreiz dzirdētuo formu uz —

a ieskatu par pārteikšanuos.
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Nae jele, vīra-tev,
Kue es tev dvesu:

Nac jele, brālīti,

Kue es tev duošu .'

Es tev duošu kreklu, cimdus,

Mīli pašu audejiuu.

Es tev duošu plānu kreklu,
Nīli pašu audejinu.

Un ta katram. Abu pulku dziedātajās dziedāja savas

pūra dalāmās dziesmas. Panāksnieces
:

Neduomājat, svešas tautas,

Ka mēs visus dāvanāsim
;

Citam duosim cimcjus, zeķes,
Citam knipi radīsim.

Jauna meita, jauna meita

Jaunu pūru cilinaja ;

Pillā tautu istabiņa

Ruožu smaku piesmakuši.

Isauda masina garu audeklinu,

Apģērba tautiņu plikvēderīšus.

Vedējas:
Tautu meita lielījās.'
Daudz pelēku villanīsu.

Kad pacēla pūra vāku,
Sunīts ausis kustināja.

Veca meita, veca meita

Vecu pūru cilinaja;

Pelējumu piesmirdusi

Pillā brāļu istabiņa.

Slinka maita tautu meita !

Kuo darīji uzaugdama?
Ganuos dzini, ripas siti,

Ne purinu deriņaji. (Nīc.)

17. Līgava ar dažām radu sievām, nuogājuse klētē, kur

dalāmais pūrs jau viss salikts, sakrauj audeklus un adīkļus

uz mokām un nes uz istabu.

Pudaci, platači uz mani skatās,

Māsiņas purina gaidīdami.

Situse, auduse mūs' mašīna,

Neu gaise pirtī atmigas gulēt.

Nuoliek blakām divus krēslus, uz kuriem uzsēdina brūt-

gana tēvu un māti. Tues visdižaki apdāvina (krekliem,

dvieļiem, austinem*), cimdiem, zeķēm!.

Gribējās delu mate, Gribējās delu mate,

Lai es viņai krēslu ceļu; Lai es viņī sagšu sedzu;

Es paceļu ērkšķu krūmu,

Lai sēd gurnus gruozīdama.

Es apsedzu buļļa adu,

Lai staigāja grabēdama

Tēvam mātei, apdāvinātiem, ieduod vel katram buteli

brandvīna un gabalu siera. Kad visi vedēji apdāvināti, panāk-
snieces dzied

Va vilks izrēja tautieša radus?

Pietrūka radinu, atlika pūra !

*) Austi ne = diža drāna.
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Beigas nak krusta-mate, apdāvināt savu padi (brūti).
Rīb zemīte, čakst lapīnas,

Nu nak mana krusta-mate ;

Nu nāk mana krusta-mate,

Nu segs baltu viiisuiti.

Rrusta-mate uzsedz padei zīda drānu vai villani (dvieli),

par kuo dabuon pretim zeķes. (Bārt.)

18. Kad uotrdienas rītā jaunais pāris bija uzcēlies un ss-

kuopies, jauna sieva ar masu (krustmāti) aiziet uz klēti, at-

slēdz pūru, sajem datalus uz ruoku, ienes istaba un izdala.

Šuorīt uzlēca sarkana saule:

Māsēna cilāja rakstītu pūru.

Sasēdaties, plikvederi,

Nu māsiņa pūru dala.

Citam duosu cimdus, zeķes,
Kad visi bija apdāvināti,

vadzešiem.

Citam kreklus mugura.

Neduomājat, svešas tautas,

Kad jums visu dāvinās;

Vīriems cimdus, sievams zeķes,

Meitams*) knipi parādīšu,

apstaipīja gar sienu dvieļus uz

Maģa maģa mus' masena

Ka ezera rauduvīte;

Tādu auda audeklinu

Ka ezera ledutinu.

Atlikušas dāvanas nuonesa atpakaļ klēti.

Tautu dēlis lielījās, Žuogu mietus dāvenāt!

Dižus radus turēdamis.

Kur, tautieti, tavi radi?

Mums atlika daveninu.

Vai es iešu tevis dele

Tavi radi eglieusjs
Zilu kazu dalījāse ;

Cits grib ragu. cits grib nagu,

Cits grib asti kustināt.

Vīra-māte ar brsudsva blašķi un sieru gaida pie galda

sēdēdama jaunavu atnākam atpakaļ uve klēts, d's drīz atnāk

ar savu gulētuo maizi, sieru un brandava karpu. Tad abas

izdala kazeuiekiem savus labumus.

Ir mane, ir mane gulētas maizes,
Kad mani guldīs, es ari duošu ! (Ruc. D. V.)

19. Kad martei kaspini uueraisiti un kuska apsieta, jau-

niķa radi sanāk klētī, kur viņus apdāvina. Visbagataki marte

apdāvina vīra-mati — ar kreklu, kusku (vai villaini), nāmatu,

*) Tādas formas lietuo Rucavā ari sarunas valuodā, kā: duod mā-

samis un drāļimis (brāļamis).visams tams sievams jādzer, tiems metē-

jiems utp., ar īsu vokālu galuotnēs.
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zeķēm, prievītiem, pastalām. Citiem uzliek dvieļus un krek-

lus, vai atkal cimdus (vīriešiem) un zeķes (sievietēm). Kad

dāvanas izdalītas, iet uz istabu, kur mārte apdala siera, ku-

kūja, brandava.

Ir mumis, ir mumis gulētas maizes;

Kad mani gāzīs, es jumis duošu. (Ruc. K. V.)

Nue rīta vira-māte klētī sapina dēla-sievai matus, par

kuo tika adāva ā a. Mārte ar pūru aizgāja uz istabu.

Pirmues apdāvanāja vīra-tēvu un vīra-māti (lai gan šī jau ari

klētī bija apdāvanāta) tad vira citus tuveniekus : brāļus, māsas,

tēva-brāļus un tēva-māsas. Tā bija senāk. Tagad apdāvana
tikai vira īsteniekus (tēvu, māti, brāļus, māsas) un pašu apdā-

vanāšanu izdara precībās, ne kazās. (Sk. I, 12). (Ruc.P.Š.)

20. Kad iepini iepīti, jauna sieva, apdāvina vīra īstenie-

kus un radus, kuri visi saradušies klētī; visbagatāki tēvu un

mati.

Šādi raksti, tādi raksti

Mūs' māsēnas pūriņā :

Citam bija putnu spārni,
Citam ratu ritenlsi.

Paldies mana māmulīti

Par tuo agru eeluminu,
Par tuo agru cēluminu,
Par tuo sebu guluminu.

21. Pirmdien pec paēstas

Es kauninu neturēju
Svešu ļaužu istuba:

Visi tautu plundurīsi

dimdinamis davenati.

Tautu dēlis izsidzire,

Dižus radus turēdams;
Vai es sava cimdus, zeķes

Duosu duru stenderemis ?*)

(Ruc. P, X.)

pusdienas iet uz klēti pakaļ

pūram. Līgavas brālis nes pūru vākā uz galvu; pašā virsu

ruonas nuejemtais vainags; līgava un līdzgājēja sieva nāk ne-

sējam nuo pakaļas, ar veltēm uz ruokām. Istabā apiet trīs

reizes pa plānu. Vāku nueliek uz galda, pie kura jau sēdēja
brūtgāns ar līdzgājēja vīru. Pūra nesējiem istabā ienākuot

dziedātājas (satekas) dzied :

Nesait nesdami tuo pūru iekšā,

Jue stāv stāvumā, juo dala dalāmā.

Duj pūri, trīs pūri vienā vieta.'

Grietiņas, Anniyas trešās — māmiņas.
Pirmuo apveltīja vīra-mati, kurai uzsedza baltu vī-

kalu (—sagšu) un uzkāra pāri cimdu un pāri garzeķu, sasie-

*) Teicēja te izlaiduss vari rindu, ka tas redzams šīs nuod. 18.;
izsidzīre = lielījās.
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tus ar uzmatu (—apsēju, prievitu). Uetrs velšu sajemejs bija
vīra-tevs Tad apveltīja līdzgājēja vīru, brūtgāna un brū-

tes braļus-masas un visus citus vedējus un panāksniekus.

Velšu izdalītājas kija līgava un līdzgājēja sieva, kuras katram

iedeva veltes ruokā, satekām katru reizi dzieduet :

Neiem, tēviņu (māmiņa, māsiņa utp.) parmešu veltes,
Ka nauda jadued, jāraud dus.

Vainagu uzlika vīra masai. Ja māsa bija maziņa, brālis

viņu, ar vaiņagu galva, nēšus izdancināja plānā. Vedējenēm
līkas pūrs netaisni izdalīts :

Sliktus cimdus izdalīja,

Tuvs labues paturēja,
Tuos labuos paturēja
Citu gadu kūmiņām. (Sal. XV., 9.).

Kad visi bija apveltīti, vīra-bralis atlikušas veltes aiz-

nesa atpakaļ uz klēti.

Nesait nesdami tuo puru ara,

Juo stāv stāvuma, juo dala dalāma. (Ventsp.)

22. Dvieļiem apkārušies, vedēji aizveda brūti uz uotrām

mājam, kur izdalīja vedējiem pūru un apkāra panāksnie-
kus ar dvieļiem, Brūtes īstais brālis aizgāja uz klēti pakaļ
veltēm. Vakara-masa ar brūti un dziesmu saucēja ar panāk-
sniecēm viņu pavadīja. Veltes, liela vākā saliktas, ar vaiņagu

virsu, atnesa istabā. Trīs reizes plānā apgriezies, nesējs nesa-

muo uuelika uz galda. Vakara-masa ar brūti tad izdalīja vel-

tes. Kad panāksnieku vecākais un brūtes brālis,

bija apkarināti krusta dvieļiem, pie kuriem katrues sanues ķi-

rinājās paris cimdu un zeķu, apveltīja vīra vecākuos, kuri

bija apsēdināti uz krēsliem. Jue bagāti apveltīja mati, bet na-

badzītei tad ari bija jādzird nuo panāksniecēm daža laba ap-

dziedama dziesma. Vedējenes (satekas) gan viņu pārstāja.

Nejem, mamiņ;

,
parmešļ' villain',

Šuodien apsedz', rītā pārmēs.

Brūtgāna masai uzlika vaiņagu galva, pēc kam brūtes

brālis tuo plānā izdancināja. Tagad visus panāksniekus apka-

rināja ar krustsdvieļiem, cimdiem, zeķēm, viņu sievas un mei-

tas ar cimdiem un zeķēm, kas bija sasieti ar uzmatu (uzbauti).

Panāksnieki pie apkariuasanas visādi gruvzījas un plandījās

(sk. VI, 6), itka nemaz negribētuos apkarināmi, bet beidzuet

veltes tak labprāt piejēma.
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Lustīgs (Japaks) auj dvieļ's jemt.
A būs vak're duj rub'liš' ?

Dal' dal', māršiņ, apduom'dam';
Nedued citam duj pāri līdz.

Kad visi bija apveltīti, ari dziesmu saucēja saņēma savu

ziedu.

Man ar', marsiņ, kazin's saiti,
Es ar' līdze dāļiņ' šūpet.

Neaizmirsa vel pavāreni, zirgu puisi, piedzīvuotāju, na-

bagu vai citu kādu māju iemītnieku, kuri visi saņēma pa vel-

tei nuo brūtes kuplā pūra. Pašās beigās kāsim namā uzmeta

uzmatu (uzdarīti). (Staldz.)

Stebulnieks, kā jue nepieciešams vīrs kāzās, sajema

*t pirmais dvieli ar cimdiem un zeķēm, lai varētu tūlīt uz-

pūst. Kuru apkāra, tas tūdaļ gāja plānā izdancuot. Drīzā

laikā pieradās pilns plāns dancuotāju. — Pūru nuo klēts uz

istabu nesuot, panākstu meitas turēja ruokā mazu eglīti ar

deguošām svecītēm.
. (Staldz.)

XVI.

Panāksnieki sarga tautu galdu.

Ka puķīte es sedeju

Tautu galda galiņa. (Raņķ.)

i. Kā vedējiem līgavas mājās, tā panāksniekiem teju bija

jāsēd visu cauru nakti aiz galda. Vakara-drālis cieti uzrau-

dzīja, ka visi reizā neizietu ārā. Pie tautu galda sēduot dzie-

dāja daudz daudz kāzu dziesmu. — Pirmdien brūte ar panāk-
stu meitām sēdēja pie galda, kuru pat nakti ne brītiņa nebija

brīv atstāt bez uzraudzības; citādi galdu apsvieda uz acēm,

vai viņam sakrāva virsu akmeņus un klučus, vai aiznesa

pruojām kājas, vai savēla viņa vietā baļļas. (Raņķ.)
Galdu kavajuot panāksnieki, pušķus (berzu, eglīti) izrā-

vuši, sit pa galdu, ka rīb vien, dziedādami:

Tikām situ tautu galdu,

Līdz atlēca sķemetītes ;

Citu gadu ēvelēšu,
Kad atnākšu krustubās ! (Nīc.)

Kad pusdiena paēsta, panaksniecem jakava galds visu

nākamuo nakti. Dažreiz visas salec āzgaldā uz beņķa un lēkā
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•dziedādamas, ka vai lūst. Te kāds nuo vedējiem izsteidzas

laukā, aizsleģet luegus, lai tumsā būtu vieglāki panāksniecēm
kuo nuezagt. Tā tad šīm labi jāuzmanās. fßern.)

2. Vakara māsi ar panāksniekiem visu nakti jāsēd pie

galda un tuo jakavā. Ja kādam vajaga atstāt istabu, tad ize-

juot pamet uz galda mutes drānu, nazi, cepuri vai citu kādu

zīmi. (Ruc. P. 8.)

Panāksnieces visu dienu un nakti sēd āz galda, tuo ka-

vādamas. Ari mārte un vakarine viņu pulkā, bet nedzied līdz.

Visas viņas savā starpā māsas, tāpat kā vedēji brāļi.

(Ruc. P. R.)

Vedēji, kuri jau brūtes mājās bija sēdējuši pie gueda

galda, sargāja ari vēl brūtgāna mājās galdu līdz pusnaktij

pirmdienai izejuet. Tad nāca panāksnieki iejemt viņu vietas.

Vedēju vecākais gāja viņiem pretim, iesākdams sarunas ar

u( tras puses vecākuo, līdz beigās izrādījās, ka gueda vieta

tagad jaatduod panāksniekiem, kuri tad sasēžas gar galdu.

(Staldz.)

Vedēji vel brūtgāna mājās sēd pie guoda galda pirm-
dien līdz pusnaktij. Tad viņu vietas iejem panāksnieki, kuri

sargā tautu galdu visu uetrdieuu. Pēc tam vedēji un panāk-
snieki iet visi kuopām, ēd kuopām, dzer kuopām. (Staldz.)

3. Pēc kāda laiciņa, kad pūra panāksnieki līdz ar pūru

jau nueuākusi brūtgāna mājās, sabrauc ari visi citi panāksnieki
un savāķas aiz gueda galda, kur ir jaunais pāris sēd. Vedēji

tagad pa malām. Pēc pātariem*) un paēdiena brūtgāna tēvs

{vedēju tēvs) nuojem brūtei vaiņagu, tue uzlikdams brūtgāna

māsai (sk. XI). Panāksnieces tautu galdu sargādamas dzied:

Druesi druesi, rimti rimti

Mūs' māsīni panākstuos;
Ja ne druesi, ja ne rimti,
Mīs tautīnas kājiņām.

Es nenācu šī vietā

Savu miegu izgulēt;
Nācu ēsta, nācu dzerta,
Māsī guodu padarīt.

Nepalikšu mūs' māsiņu

Par ēdumu, par dzērumu,

Par ēdumu, par dzērumu,

Par naksniņas gulējumu.
Panāksnieces tanī reiza apdzied tautu dēlu (t. i. brūt-

gānu), aizstāvēdamas māsiņu (t. i. brūti):

*) Brūtgāna mājas pātarus tura brutvedis, brūtes mājas — brutga

na-vedējs.
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Kam tautieti aku raki?

Tev ūdeņa nevajaga:
Ik rītiņa raut' mazgāji
Ar māsiņas asarām.

Sīka maza mūs' maslua,
Tu pavārgsi tautiņās:

Tālu druva, tālu pļava,

Tālu aka lejīnā.
Lai tā druva, lai tā pļava,
Kur ta aka lejīnā !

Tautu deli, buļļa piere,
Nedzer māsas asariņu ;

Ja tu gribi, nuodzeries

Purvā rāva ūdentīnu.

(Bārt.)

4. Panāksnieces dziedādamas sit ar ērkuli pa galdu.
Ērkulis ir eglīte, kurai zari izpuškuoti raibam spalvām, lupa-
tipiem un liutītem. Tai džingstētu, pie zariem piesieti kanka-

lēni (=pulkstenīši). Tādi ērkuļi ir ari vedējiem līgavas mājās.

Tagad ērkuļi jau zūd.

Tiku situ tautu galdu.

Pīg atlēca skabarzdina ;

Citu gadu ēvelēšu,
Kad atiešu krustubās.

Ja būs labis amatuiekis,
Ne gadiņu negaidīs;

Ja būs kadis čēčerītis,

Piecus, sešus izlaidis.

(Ruc. P. X.>

Ērkulis, viscaur dzelzs, nebija nekāds lielais un sa-

stāvēja nuo kāta ar izluecītiem zariem, kuruos sakabiņati

rinķīsi, lai situot džiugstetu. Tādu ērkuli sauca vēl puķi,

kazu puķi. Kazas bija vairāk ērkuļu, kuriem vedēji brūtes

mājās un panāksnieki brūtgāna mājās dziedādami dauzīja tautu

galdu, ka šķēmetes tik lēca. (Bārt.)
Kāzāš bija sevišķa kāzu eglīte, visādi appuškuota, ar

pulkstenīti galā. Panāksnieki sēdēja aiz galda un, kad nedan-

cuoja, veenmēr dziedājā, pie kam labākā dziesmu zinātāja

(saucēja) ar eglīti sita uz galda. Rglītes sitējas mainījās; sita,,

kas tik mācēja labi dziesmas saukt. (Sūbr.)

Jau priekš kāzām uuemizueja eglīti, aptina stumburi

un zarus lupat;em, izpuskueja ar zuess spalvām, apkāra rai-

biem lupatiņiem un lintītēm un iesēja puodziņu. Uz baznīcu

braueuet eglīti piesēja brūtes zirgam pie lueka. Mājās par-

braucuot eglīti turēja uz galda, kuru panāksnieki sargāja, lai

vedēji nenuozagtu. Panāksnieki daudz dziedāja, pie kam sau-

cēja sita ar eglīti uz galda, ka rībēja un džingsteja.

Dej, eglīte, lec, eglīte,
Tautu galda galina;
Nu tu biji gulējuse
Māsas pūra dibenā.

Tikām situ tautu galdu,

Pīdz atlēca šķēpelīte,
Lai tautām galda zel,

Ka man savas māsas žēl.
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Eglīti velak atdeva brūtes masai, vai citai meitai, kura

bija līdzēj viņu puškuot. (Laid. D.)

Senāk puškuojuši kāzu eglīti ar puodziņām, kas šķindē-

jušas un švārgstējušas. Viena teicēja kā bērns esuot puodzi-

jpas gan redzējuse, bet pašas eglītes vairs neatcerējās.

Lec, eglīte, dej, eglīte,

Tautu galda galiņā ;

Te palika mūs' māsiņa
Tai eglītes deijuma (lekuina**). (Raņķ.)

5. Panāksnieki dzied pie tautu galda :

Skaties, dēla māmuļīte,

Kur tav daiļa jauņuvīte ;

Tavai galda galinai
Kā sarkana ruoze zied,

Aitiņ, tavu sīku spruodžu,

Māmiņ, — daiļu luoluojumu;
Kā ieviņa nuoziedeja
Tautu galda galiņai.

Vai, tautieša māmulīte,

Kam tu viena nedzīvaji?
Kā viņai kalniņai,
Viena zied ābelīte !

Māte mani audzināja

Ka baltāju linu sauju;
leduod mani tautiņās
Ka dubļainu kājas autu.

Bridu dubļus, brid' ūdeni,
Balta augu bralīsues,'
Nella tapu tautiņas

Pa laipām staigādama.

Ūdens zied, akmens raud

Nieduoliņa krūmiņā;

Laliņs dzied, māsa raud

Tautu galda galiņa. (Už.)

lEs savucs brālīšuos

Kuorpītēs vien staigāju,'

Kad āzgāju tautiņas,
.Nav ne vīzes kājā aut.

*) Ecis = kadiķis.

**) Deijums, sīc. deijejas, XVII., 4

Pulka mani bāleliņi

Mīļi mani audzināja ;

Viens nelietis tēva dēls

Gauži mani rūdināja.

leved mani dieveruos

Ka mellai eglieņa;
Neredz saules ūlecam

Caur dieveru cepurēm,

Es izjāju brāļu sētu

Sudrabiņa lapiņām;

Atjāj tautu nuotarā,

Eči*) baksta kumeliņu.

(Už.)

Priedes vien, egles vien,
Kur atveda mūs' māsiņu;

Lraļ' atduotu bērzu birzi,

Kaut varētu līdz atvest.

Tīri lauki, klaji lauki,
Kur atveda mūs' māsiņu ;

Ne mietiņa neatradu,

Kur piesiets kumeliņu.

(Už.)

Pie tēviņa uzaugdama
Platu juostu kaldināju,'
Ka azgaju tautiņas,
Pušu šķēlu kalpuonēm.

Kur uošam tādas lapas

Ka jaunam uezuelam,'
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Kur tautām ta vājina,
Kā pie tēva, māmuļītes.

Kue māmiņa luoluojuse,
Nav neviena bāleliņa!
lelaiž mani tautiņāse
Kā ueliņu udeneje!

Es uzaugu pie māmiņas

Kā sārkana brūklenīte ;

Tautiņās nuobālēju
Ka rudeņa berzu lapa.

Puvri pueri, elle elle

Tautu dēla dzīvāsaua!

Rauduvē tur dzīvat,
Ne manā māsiņā !

Dēlu mate, tavs delinis

Kā zaraina ābelīte;

Es sava māmiņa
Ra siersniņa azuote.

Mau guosniņas, raužu pate,

Svešu zemi staigādama ;

Guosniņām sveša zāle,

Man te sveša māmuļīte.

Ne mūžam nenuotika,
Kue es biju duomājuse.
Es duemāju zeltu nest,

Sudrabiņu niecināt ;

Nu bij man varu nest,
Klausīt svešu māmujīti.

Šuodien saule gana silta,
Nav tik silta kā vakar ;

Sveša māte gana mīļa,

Nav tik mīļa, kā māmiņa.

Tikām liecu uezueliņu,
Līdz saliecu līkstītē ,'

Tikām rāju tautu dēlu,
Līdz es viņu uzvārēju.

Tautiets mani precēdams
Sak' sudraba dziernutiņas ;

Vai sudraba, ne sudraba,
Netek pašas nevelkamas.

Tautiets mani precēdams
Izteic savu dzīvāsauu:

Kaluiņai ievas zied,

Lejai tek straujupīte.
Kad āzgāju, tad atradu

Tautu dēla dzīvāsauu:

Kalniņai ušņas zied,

Lejai tek rāvupite.

Tautu dēls lielījās :

Pieci bēri kumeliņi !

Kad āzgāju, tad atradu :

Viena pate kliba ķēve,
Viena pate kliba ķēve,
Pasilei pakrituse!

Tautiets man laipu lika

Zāģētām dēlītēm.

Labāk bridu tēva dubļus,

Ne tautieša laipu gāju:
Tautu laipas asaruetas,

Tēva dubļi sudrabueti.

Es tautieti, nebēdāju
Par tavām māsiņām.
Es atnācu isauguse,
Visu dārbu ismākuse ,'

Es tavām māsiņām

Paduomiņa neprasīšu.

Tautiets man ziergu deva,

Apjāt savu uuevadiņu;
Gan es pate izstaigāšu,

Pēdiņām mērīdama.

Gaisma, gaisma, bāleliņi,

Segluo savu kumeliņu,

Tai varēju līdz dieniņu

Apjāt tautu uuevadiņu.

Gaismiņu vien gaidu isaustam,
Tad iešu tautieša nuovadu rau-

dzīt,
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Vai sēšu pūriņu, vai puspuriņu. Teraudiņa stērbeles;

Tik ta, māsiņa, liuiņu zeme !

Šuj, tēviņi, mēļus svārkus

Tautu zeme akmeņaina,

Šķiļ uguni staigajuot.

Par zīmi, ka dziesmas par tautieti nav ļauni duematas,

nei ļaunumā dziedātas, panāksti beidzuot dzied:

Es azstaju az kadiķa,

Tūlīt man ēna bija ;

Es nuogāju pie tautieša,

Tūlīt man labi bija.

Lai paldies, kam paldies,

Paldies tautu dēliņam :

Tas nuojēma manas kules,

Manas darba nedēļiņas !

(Raņķ.)

6. Pie tautu galda sēdēdamas, panaksnieces dzied par

v a i ņ a d z i ņ v*).

Lugsus lūdzu brālītim,

Lai vītola gaņģi taisa,

Lai vītola gaņģi taisa,
Nuobal manis vainadziņis.

Tumši-brūni man matiņi,

Zarkans ruožu vaiņadziņis.

Kuo jūs puiši nuoraustat

Manu zīļu vainadziņu?
Man azgaja daža diena,

Vienu zīli meklējuot.

Es ar savu bāleliņu

Apkārt ruožu pili braucu.

Eļ iekšā, bālēliņ,

Pērc man ruožu vaiņadziņu.

Līdz pusīti es iebridu

Sārkanāse ruozītēs;

Atspīd mani balti vaigi,
Sārkans ruožu vaiņadziņš.

Gan ar' gudri es dabūju

Lakstīgalas vaiņadziņu :

Cauri bridu, pāri lecu

Sīkam kārklu krūmiņam.

Kas, birzīte, tev apsedza
Zaļu lapu viilainiti?

Mīļš Oievinis man apsedza

Ar pausara lietutiņu.

Salna kuoda berzu lapas,
Tautiets manu vaiņadziņu.

Maza bija man galiņa,

Mazu šuju (pierku) vaiņadziņu
Sūtu vēsti tautietim,

Lai pērk mazu gaļas autu.

Sēri augu, seri dzimu,

Sēri nesu vaiņadziņu;

Ar guodiņu nuojemat
Manu seru vaiņadziņu.

Līguodama upe nesa

Zilu ziedu vaiņadziņu;

Dziedādamas tautas veda

Vaiņadzina vijejiņu.

Ai, vaiņaga vijejiņa,
Kur vaiņaga luoku liki ?

Tur pakaru priedītē,
Lai vij citas mātes meitas.

*) Nesen kā bija nuotikuse vaiņaga nuoņemšana klētī (sk. XI.) ar

piederīgām vaiņaga dziesmām. Nākamuo rītu (uotrdien) dziedāja vai-

ņaga dziesmas, vaiņagu dancinuot (sk. XIII.). Viņas pieder pie ceremo-

nijas, šīs (pie tautu galda dziedātās) ir vispārīgas.
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Rakstu Kra uras. 14

Lai stāv zeme atmata,

Ja nav laba arajiņa;

Lai stāv manis vaiņadzinis,

Ka nav laba jemejina.

Duj kalniņi nuoziedēja
Sarkanā akueliņa;

Duj māsiņas guodu tura

Ar tuo vienu vainadziņu.

Aziet man šī vasara

Duemajama, cerējama,
Līdz es savu vaiņaeiņu

Nuo galiņas nueduemaju.

Krūmu krūmu, zaru zaru

Tautu meitu vainadziņi;
Tie krūmiņi, tie zariņi

Piekrāp manus bāleliņus.

Divi reizi es izgāju

Pa nuevadu padziedat;
Trešuo reizi isiedama

Paspēlēju vainadziņu.

Spuožu berzu, baltu berzu

Savu zīļu vaiņadziņu;

Ši pēdīga vasariņa

Spuožu baltu valkājam.

Mans sudraba vaiņaclziņis
Pdls bij ļaužu valuodiņu ;

Caurs bij manis vaiņadzinis,
Cauri bira valuediņas.

jue tie ļaudis daudz runāja,

jue es nieka nebēdāju.

Valkaj' savu vainadziņu,

Visapkarte gruezīdama.

Tikušam priedi cierst,

Gudram zarus nuedzenal;

Tikušam mani jemt,
Gudram nest vaiņadziņu.

Nedue mani, māmuļīt,
Vel es biju neduodama:

Vēl manai galiņa

Ziedēt zied vaiņadzīs.

Es lagzdai riekstu rāvu,

Lagzda rāva vaiņadziņu.

Še, lagzdiņa, tavs riekstiņis,
Atdued manu vaiņadziņu.

Ik vakarus dziedat gāju
Avuvtiņa kalniņai;

Izdziedāju sav' pūriņu,
3av' raženu vaiņadziņu.

Šuju savu vaiņadziņu

Deviņām rindiņām,
Lai tek tautu kumeliņis

Deviņiem celiņiem.

Bērziņš lapas darināja,
Es darinu vaiņadziņu;

Vējš nueputa berzām lapas,
Tautas — manu vaiņadziņu.

Tu, rudeni, atiedams

Dažam žēli padarīji:
Daža meita nuoraudāja
Savu zīļu vaiņadziņu. (Raņķ.)

7. Panaksnieces apdzied pie tautu galda dela ma t i :;:).

Dēlu māte daiļi dēli,

Cerej' mani bēdājam ;

Pēdā saule rīta rasu,

Tik es tavu daiļu dēlu.

Vai, dižajā dēlu māte,
Es uz tevi dusmas turu:

Tu sacīji, ka es gribu

Tavu dēlu arajiņu ;

*) Se tiek apdziedāta del.a-mate vispārīga nuozīme; sevišķi viņu

apdzied pie pūra dalīšanas (sk. XV.)
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Es atveļu tavu delu

Vecājāme nabadzeme.

Kur tautāse tā atradu,

Kā pametu pie māmiņas!

Es pametu sav' māmiņu
Pūru miltus sijājam;
Nu atradu dēlu māti

Siņupītes vētījam.

Atmīsime, dēla māte,

Kue vakar samijām.'
Es tav dvesu tavu dēlu,
Atduod manu vaiņadzinu.

Es tav saku, dēlu māte,
Atduod manas dāvaniņas;
Es atduesu tavu dēlu

Kuru dienu pacerej'se.

Juo tu plata dadža(u) lapa,

Juo es minu minamuo(-mai);

Juo tā sīva dēla māte,

Vel es viņu kaitināju.

Dela mate priecājas,
Pāved dubļu bridejiņu,

Brien ar galu, ja nav kājas,

Es tnv dubļus nebridīsu.

Liepu lapu ceļu kaisu,
Dēla māti gaidīdama;

Vējš nuoputa liepu lapas,

Juods parāva dēlu māti.

Griez man ceļu, dēlu māte.

Es tav ceļu(a) negriezīšu:
Tu bij piecu dēlu māte,
Es deviņu brāļu māsa;
Tav cels krēslu pieci dēli,

Man deviņi bāleliņi.

Es izvedu delu mati

Vez sklidaiņa ezeriņa;

Šurpu turpu sļucinaju,
Līdz dēliņu pavēlēja*)

Trīs gadiņi audzināju
Pauzit' lagzdu krumiņai;

Tuo bauzešu dēla māti

Par dēliņa lueluejumu.

Trīs gadiņi azkrasne

levas vici sutināju;

Tuo mieluošu delu mati

Par dēliņa lueluejumu.

Sēd krēslai, dēlu māte,
Gan es tevi aptecēšu :

Ik garām tecēdama,
Duošu dūri mugurā.

Zapruoties, dēlu māte,

Kad es gāju istabā:

Kad tu biji āzduore,

Lec pa krāsni āzkrāsnei!

Lika kija dela mate,

Pa istabu pārlīkāja.
Gan tu, līķe, taisna tapsi,

Kad es tevi trezierēšu !

Dēlu māts, zilzuobīte,

Tik tā mani nenuorēja:

Nuokampuse duoru krampi
Zuebus vien klabināja !

Kur pie vella dēlu māte,
Ka neredz staigājam?
Piertē cepa auzu maizi,
Ar ķīļiem ķīledama!

Dēlu māte vazājās

Kulainām kājiņām ;

Es garām tecēdama

Piebierkstīju uguntiņu.

Delu mate, vīzdegune,

Caur sieniņu raudzījās ;

*) Pavēlēt Kurzemes zlemejvsliaruos = atvēlēt.
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Kad man bulu adatiņa,

Es ieduortu degunai.

Dēlu māte, zilzuebīte,
Pa luedziņu raudzījās;
Es ar savu sautuvlti

Pa degunu paķīlēju.
Nāc laukai, dēlu māte,
Esi es tevi apskatues;

Tav teic' ļaudis pierei ragu,

Teica asti pakaļai.

Zila mella dēlu māte,
Kā ūdeņa bambālīte ;

Es ielēcu kaņupēs,

Viņa zuebus klabināja.

Augat garas, kaņupītes,
Lai var garu gruožu vīt,

Lai varēja dēlu māti

Upei vest slīcināt.

Dzinās mani dēla māte

Apkārt namu, istabiņu;
Gere mani nuoķeruse.

Nuoķēruse nama pakšķi;
Cerē mani pliķejuse,

Ispliķeise nama pakšķi.

Ja tav tika, dēlu māte,

Staigā vara tupeles;
Savu reizi malt jāiet,
Svied tupeles padziernu.

Tautu dēla māmuļīte
Kā mellāja bambālīte.

Drīkst' tu mani redzināt*),
Baltu putu gabaliņu!

Vira māti piesluodzīju
Dziļas akas dibenā.

Ak tu Dieva nuesuedīta,
Vel islīda maliņā!
Nu es jemšu dzelža kārti,
Nu es tevi piesluedzīsu!

Šļūcu, vērpu erkulīti,

Pieiedama, atstādama :

Es redzēju dēla māti

Pes lindraka staigājam.

Es neietu rugājā,

Pugas manas kājas bada;
Es neietu tautiņās,
Tautām sīva delu mate.

Sīva sīva dēlu māte,

Es par sīvu nebēdāju;

Zināj' savu skaidru dārbu,

Kuo es sīvu bēdāšuos!

Luerīt agri saule lēca

Par visieme rītiņieme;
Šuodien sīva dēlu māte

Par visāme dieniņāme.

Manai vīra māmiņā
Pulkstens mēles galiņā;
Tā jau mani isnesāja

Pa ciemieme staigādama.
Vilku māte, dēlu māte,

Abas vienu ceļu tek:

Vilku māte jēra(u) tek,

Dēla māte malejiņas.
Gan gribēja dēlu māte,
Lai es viņu māti saucu ;

Lai sauc tevi visi velli,
Man pašā māmuļīte !

Diža diža dēla māte,

Juo tu diža es dižana :

Tu ar savu dēlu diža,
Es ar savu tikumiņu.

Dēlu māte, strupkājīte,

Ztraps ielēca istabā;

Meitu māte pasmējās,
Villānītes puškuodama.

Dēlu māte bajārene,

Treji svārki mugurā;

*) Redzinat = radzināt, kaitināt, eFšinat.

14*
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Meitu mate nabadzīte,

Meitiņām atdevuse.

Dēlu māte, meitu māte,
Adas divas dižljas ;

Vienai bija daiļš delinis,
Llotrai — daiļa malējiņa.

Tik tav bija, dēlu māte,
Meitu māte jālūdzas.

Suņi rēja dēlu mati,

Pa nātrienu vazādami;
Meitu māte, cielaviņa,

Pa luodziņu raudzījās.

Tā nebrauca muižeņieks,

Kā brauc meitu māmuļīte :

Siermi ziergi, kalti rati,
Znuoti vien uc-rmaņīsi.

Tā nebrauca velis pa elli,
Ka brauc dēla māmuļīte :

Trīs kājām kumelinis,

Vienu slieci kamaniņas,

Vienu slieci kamaniņas,

Stulbs vilcipis uoi'manltis.

Trīs gadiņi(u) audzināju

Oarzai vienu ruožu krūmu;

Ja būs laba dēlu māte,
Tur es viņu sēdināšu.

Trīs gadiņi(u) audzināju

Oarzai vienu ērkšķu krūmu;

Ja būs pikta dēlu māte,

Tur es viņu sēdināšu.

Lai citam kā citam,

Laba maņa vīra māte ;

Pie galinās piegājuse:
Celies mana jauņuvīte,

Celies, mana jauņuvīte,
Manu dubļu dridejina,
Manu dubļu dridejina,
Manu kāju avējiņa. (Raņķ.)

Piezīme. Nuo liela pulka kazu dziesmu, kuras dzie-

dāja pie tautu galda, te tikai vēl uzrakstīšu dziesmas par

dc kl

8. Panaksnieces dzied pie tautu galda par deklu*).

Ļaudis mani valuodās

Sēdināte sēdināja;

Oekļa, laime manu krēslu

Ritināt ritināja.

Oekle lēma manu mūžu,

Pie liepiņas stāvēdama,
Lai es augu kā liepiņa,
Kā ieviņa nuoziedeju.

Oekļa manu mūžu lēma,
Vez duj krēsli (triju krēslu)

sēdēdama ;

Ledi, Dekļa, vienu krēslu,
Lem man vienu lādu mūžu.

Ļaudis manu aīajiuu

Šuorpu tuorpu daudzināja ,'

Oekle manu laimi zin,
Tā nenieka nesacīja.

Dēkle manu mūžu lēma,

Māte kara supullti;

Lem, Dēklīte, tādu mūžu,

Ka es tevi neraudāju.

*) Dēkla, dēkļa, dēkle, dektina, dēklīte — visās šinīs formās šau-

rais stieptais c. Viens, daļa dziesmu par dēklu pieder pie krustibu

dziesmām
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Manis dēļ, jauni puiši,

Tīk-augat, neaugat;

Man deklīte nuolēmuse

Meitai mirt vaiņagā.

Sēdi, meita, vaiņaga,

Neba tav dēkla sēd
;

Ik dieniņas dēkla brauc,

Tav vietiņu meklēdama.

Traucies,dekļa, traucies, laima,

Man ejuot tautiņās ;

Traucies, dekļa, vārtu vērt,

Laima — segt villanīti.

Sauc deklina, met ai' rueku,

Kalniņai stāvēdama,

Redzēj' mani ievedām

Neguodiņa ļautiņuos.

Kam, deklina, tā nesauci,

Kad nebiju saderēta ?

Dekļa pina pinekliņu,

Kalniņai sēdēdama;

Piepili labu matēs meitu

Pie nelieša tēva dēla.

Dēkļa pina pinekliņu,

Kalniņa stāvēdama ;

Pin, dēkliņa, ja tav tika,

Es uezuela euiņa.

Dieviņ, tavu iikumiņu,

Dekliņ, tavu lemumiņu

Svešs ar svešu sagājās,

Miji mūžu nuedzīvueja.

Šuj, laimina, man krēsliņu

Sudrabiņa sluogsnītēm ;

Pašuvuse nuoliec man

Labajā vietiņa.

Es nebiju tuo duomajse,
Kuo bij dekle, Dievs duemajis :
Ps izaugu sērdienīte*),
Pec bajāra līgaviņa. (Raņķ.)

XVII.

Dancuošana, dziedāšana, kazu truoksnis.

Dziedādama, dancuodama

Es dabuoju arajinu;

Citas meitas nedabūja

Adīdamas, rakstīdamas.

(Raņķ.)

Dancuošana.

i. Nuo baznīcas pārjājusi (pārbraukusi) un pusdienu pa-

ēdusi, kazenieki iesaka dancuot (diet). Pirmais dancis bija

puol is. Dižais vedējs gāja ar līgaviņu paprieksu, tad pa-

uakstu puisi ar panākstu meitām. Plāna izstaigājusies apstā-

jās un padiekuejas (—patencināja) muzikantam, paceļuot ce-

puri un paklanuoties. Tuo darīja ari pēc visiem citiem dan-

čiem, nuo kuriem teicēja minēja šādus: cauršēns, kazaka-sens,

*) Vakar-Kurzeme esmu dzirdējis sakām: serdienite, serdenite,

sērdeinite; sērdienīte, sērgdienīte.
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ruežu-kadrils, kreicīns, sķeduieks, stiepjamais dancis, jaņdalīs,

ačkops, sudmalleju dancis, bučdancis (ar bučuošanuos), li-

teru dancis, puķitpadambi, krustdaņcis. (Panķ.)

Užavā man pieminēja vēl apaļue danci, caurdanci, ma-

zuo eņģelīti, dižuo eņģelīti un kazaku. Pedejue daneuejus!

maz, visvairāk tik iedzerusies vīri. P>ancuetaji ar vienu rueku

turējusi sievieti, ar uetru cirtuši ar trumeli pa dziedriem, lie-

līdamies: visa, panāksnieki, visa! Trumelim, kādu pēdu ga-

ram, paresnam kuoka kātam, bijuse viena gala misiņa ķēdīte

ar lapainu puedzinu, tā ka situet šķindējis. Talsu apgabala re-

dzeju zagli (zagļu danci) dancuojam. (Už.)

2. Senāk dancuoja pēc stabulnieka dūdām, kuras pūta

katrā guodā, katrās dzīres un viesībās. Teicējai atsmuostuo-

ties jau cēlušies muzikanti ar pijuoli, basi un sietiņu. Dūdu

pūtēji tad vairs neaicināti kāzās. Sietiņa luoks (kā pie sijājamā

sietiņa) vienā pusē bija apvilkts ar tauvetu teļādu ; luekam

visapkārt ik pa gabaliņam bija piestiprinātas divas misiņa la-

piņas. Pie vienas malas saturuvt, sitējs sietiņu atspiedis uz

celi, sisdams ar uotru ruoku pa ādu un tarkšķinādams ar īk-

šķi, pie kam lapiņas dziņgstejusas. Lietiņš vel nesen ticis

lietuots.

Lmīdri puiši, gari puiši,

Dančus vest, dančus vest !

Kas tie tādi dumpurlsi,
Mālu mīt, mālu mīt !

Spēlē spēlmani, es iešu dan-

cāt,

Jau manas kājiņas dīžāt dižā!

Ne ar vienu nedancāju,
Kā ar savu bālēliņu ;

Brālītim piesi šķind,
Man dižājis sudrabinis.

Dancā mani bāleliņi,

Zvēruo caunu cepurītes;
Blakām lēca tautu meita,
Kā lapiņa drebēdama.

Dancāt vedu sav' māsiņu,
Lai tā diža, lai tā maza ;

Dižu vedu radīdams,
Mazu vedu mācīdams.

Zķiudej' pieši, rīb zābaki,
Zvēruo caunu cepurīte,
Zvēruo caunu cepurīte,
Dancuo manis bālelinis;
Tautu meita pretim lēca,
Kā lapiņa drebēdama.

Kur tu, skuķi, gružus liki?

Tu slaucīji istabiņu.
Man nuokrita zelta pieši,
Ar māsiņu daucājuot.

Dancāt vedu tautu meitu,
Lai tā nāca, lai nenāca;
Dev' sudraba gredzeninu,

Lai tā jema, lai nejēma.

Dancāt jēmu tautu meitu,
Lai tā nāca, lai nenāca;
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Ja ta naca, tad bus mana,

Ja nenāca, brālītim.

lerbīt' dancaj', div' piesi kā-

jās ;

Man ari div' pieši, div' zāba-

ein'.

Pumpains vācieti, jem mani dan-

cāt;
Tav šķind pumpiņas, man vai-

nadzinis.

(Raņķ.)

3. Juo iecienīts bija krustdancis, kuru panāksnieces
dancaja vienas, bez vīriešiem, turklāt dziedādamas. Meitas un

sievas, saķērušas pa dūjām, gāja viena mūra (tā kā šēnu).

Krustdanci danča trīs pāri, visādi krustīm vīdamies.

Eim' pašas māsiņas danciti vest,

Ciempuiši slinki, brālīši mazi!

Siseni, grunduļi, sķirate ceļu,
Lai liepu lapiņas plandījās!

Krustīm dejām (eimam), kru-

stīm lecam,
Krustīm darīta tautistabina!

Es varēju danci vest,

Man spēlmaņa nevajagal
Ar kājām bungas situ,
Ar mutīti stebuleju!

Es mācēju danci vest

Sīkakmenu līkumiem ,'

Audekliņu nemācēju,
Tas tecēja čuokarā.

Lai tecēja čuokara,
Gan es pate nuoaudīsu.

Man māmiņa ņuoauduse

Dancajamu rinducmu.'

Zīd' ar zeltu apmetuse,

Sudrabiņu ieauduse.

Paldies saku māmiņa
Par tuo kuplu rinduciņu ;

Ps varēju tautu delu

Stērbelēs sitinat.

Plandāties, mēļi svārki,
Nu jums vaļa plandīties;
Gan bijāt gulējuši,
Šīs dieniņas gaidīdami.

Rībēt rīb, neskanēja,
Tēva vaina, ne māmiņas.

Māte kuorpes šūdināja,

Tēvs nepierka sudrabiņu^

Skatāties, jauni puisi,
Ka meitām kājas iet ;

Tā meitām kājas iet,

Ka tie vaska ritulini!

Skatāties, jaunas meitas,
Ka puišiem kājas iet;

Tā puišiem kājas iet,

Ka tie dēļu ritentiņi!

Paldies saku māmiņa

Par tuo vieglu luoluojumu :

Nepiekusu dzīvadama,
Neāzsmaku dziedādama.

(Raņķ.)

4. Kad dancuotajas bija izdaneunjusas un iedziedājušas

beigas atskanēja

ļudz zeme, judz zeme,

Jau piekusu, jau piekusu ,'
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Tai viena juguma
Simtu jūdžu ritināju !

Krustdaņcis bija pabeigts, bet vel januodzeras alus. Dzer-

sanu izdarīja šitā.'

Sapruoti, māmiņa, kas veca tiesa :

Ik danča gala vesela kanna !

Vīra-māte pēc tāda uzaicinājuma atnesa krūžu alus. Dei-

jejas uzlika ruoku uz krūžu, dziedādamas:

Veseji veseji deljējām*),
Nedzeršu veseļu ņedīdiju?e I

Kāda cita teicēja šuo pantiņu izteica sa :
Nedzeršu veselu nedīdījuse,

Veselu veselu deījējām ! (Raņķ.)

5. Ka oliņu dancis. Saķērās pāruos un sadaneue.

Sievietes tad nuestājās gar sienmali, vīrieši viņu priekšā. Mu-

zikantiem spelejuet, sievietes, itkā kamuelu tīdamas, griež la-

bās ruekas dūri ap kreisue un dzied :

Tinu tinu kamuoliņu;

Kue satīsu nevērpuse ?

Vīrieši tanī laikā cilā neveikli kājas, kā stīvi večuki. Kad

dziesmiņas pirmā puse divreiz izdziedāta, sievietes satver

savu vīrieti un dancādamas dzied divreiz dziesmas uotru pusi:

Tu mans vecais, tu mans stīvais,

Nac ar mani padancat,
Pari apdanca apkārt un sievietes sastājas nue jauna pie

sienas. (Bern.)

6. Cimdu dancis. Pēc līgavas pārvešanas brūtgāna

mājās muzikanti uzrauj cimdu danci. Puisi saved meitas dan-

cuot. Dancuedami dzied :

Tram tram, diža base,
Puisi gāja dancuot;

Līgu cīgu, pijuolīte,
Meitas vede līdzā!

Kad izdancina, katrs savu sabučuo. Meita ieduod pirk-

staiņus puisim, šis duod naudu pretim. Meitas, kuras pajēmu-
sas uz kāzām līdz cimdu bunti, iejem labu grasi naudas.

Dažs puisis atkal sadaņcue daudz cimdu, kurus uz mājām

punsdamies piešuj pie svārkiem. (Nīc )

*) Deījejas = dancuotajas (teic.)
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7. Spilveņu dancis. Nueliek istabas vidu divus

cisu maisus. Muzikantiem uzraujuet spilvenu danci, kazenieki

parues dancuo maisiem apkārt. Tad sastājas vienā pusē vī-

rieši, uetra — sievietes. Tagad pēc rindas metas kūleniski

maisiem pāri, vīrieši ņue vienas puses, sievietes — nue uot-

ras. Pārmetusies, visi pajauku sastājas apvadē*) ap cisu mai-

siem. Piekais vīrietis, pajemis cisu maisu, iestājas vidu un

griežas ar savu maiseli uz labuo pusi, apkārtējie — vi

kreisuo, vai uetradi, dziedādami.'

Es ar savu cisu maisu dancat gāju.
Kam savs draudziņš, ar savu draudziņu,
Kam nav draudziņa, ar cisu maisu!

Pie pēdējiem vārdiem maisa turētājs sviež savu turamuo

pie zemes. Visi traucas uz priekšu, vīrietis tverdams sievieti,
sieviete — vīrieti. Kurš vīrietis paliek bešā, tam jājem cisu

maiselis un jāstājas vidu. (Peru.)

Dziedāšana.

8. Kazas dziedāja vienmēr, gandrīz bez apstāšanas. Bez

nuodziedamām dziesmām (sagaiduet, pavaduot, pūru daluet

utp.) atskanēja daždažādas vispārīgas kāzu dziesmas (tautu

dziesmas), kuras gan panāksnieku gan vedēju dziedātajās (—ji)

pa lielākai daļai dziedāja pie tautu galda. Pakas dziedātājas

bijušas liela cienā: lai cik svešas, viņas lūgtas visadues gue-

dues, dabudamas
par savu dziedāšanu gan cimdus, zeķes,

prievetus, gan ēdamas lietas. Visvairāk guedinaja labu sau-

cēju, jue tā bija visu vajadzīgue dziesmu zinātāja, uzsācēja

un pirmā dziedātajā. Ari luocītāju, uetras balss dziedātāju
ieredzēt ieredzēja, jue kura katra dziedātajā neprata vis vel

luecīt. Visvieglākais amats piekrita vilcējām: tām tik va-

jadzēja mācēt pareiza viela un augstumā uzjemt un tad vilkt

savu vienmuļīgus eh (oh, ab), beigas balsi pēkšņi nuolaižuot

(eh —v). Dziedātāju barā bija viena saucēja, viena luocītāja un

vairāk vilcēju. Tiklīdz saucēja viena pat(- dziesmas pusi bija

izsaukuse, viņa tues pašus vārdus dziedāja uetrreiz kuopā ar

luocītāju ; puses uotru paņēmienu vēl reizi atsakuet, iekrīt

vilcēji ar savu eb. Kad paņēmiens atsākts, visas dziedātajās

kuopā velk vēl kādu brīdi vienāda balss augstuma eh. Tādā

karla dziedāta, dziesma iesākumā skan vienbalsīgi, pēc tam

divbalsīgi, pēc. tam trīsbalsīgi un beigas atkal vienbalsīgi.

*) Apvade ir strīpiņa apkārt rakstam; izšķir rakstus ar ap va-

dām, bez apvadēm. (Rucavas Papas ciemā.) Apvade sastāties ir mans

termins, P. X.
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Saucēja viena: Jūrmālēje augsti kalni,
Tur sarkanas uogas au^a,'

Saucēja ar luocītāju: Jurmalcje augsti kalni,

Tur sarkanas uogas auga;

Viss dzied, bars: Tur sarkanas uogas auga. Eb.

Dziedāšanu pa lielākai daļai izdarīja sievietes (sievas un

meitas); bet atgadījās ai i retumis vīriešu starpā dziedātāji (pat

saucēji). Tagad saucējas un luocītājas juo reti rueņamas; da-

žas vecākas sievas gan vēl pruot saukt un luocīt, bet meitām

šī māksla vai gluži sveša, pat vilkt vairs lāgā nepruot. Kāzās

vēl šur tur gan atskan vecās dziesmas, bet ievēruojuot senā-

kuo dziedāšanu, var teikt, ka dziesmas tagad apklusušas. Se-

nāk — tā mana teicēja — dziesmas bija kā pātari galvā, ta-

gad viņas nevar vairs attapt, jue gandrīz nemaz vairs ne-

dzied*). — Dziesmu vietā kāzās tagad atskan ziņģi. Kāda

teicēja apgalvueja, ka senāk neticis ziņģēts, bet tikai dziedāts.

Esuot gan bijušas garas dziesmas, tuomēr tās tikušas tāpat

dziedātas, kā īsās. „Man ziņģesana nepatīk, dziedāšana daudz

jaukāka".

Gan labi, gan labi šim vaka-

ram :

Gan biju dziedaise, gan gavi-

leise,
Gan biju puišiem žēl dari-

juse !

Tec, upīte, ņevilne,
Lai vilneja Daugavina;

Dzied', māsiņa, neuzsauc,

Lai uzsauca bāleliņi.

Klausaities, lereņieki,
Kur dziedāja Raņķenieki:

īsi sauca, gari vilka,
Ka līgnote nuolīguoja.

Saucējiņa, luocītāja,

Tas man tika ratiņā.

Saucējiņu pats es jemšu,

Luocītaju brālītim ;

Tuo nabaga vilcejiņu —

Tuo atstāšu tautiņām.

Pus istabas vien dziedāja ;
Vai kalpiņa dziru dzēra?

Dziedaj visa istabiņa,

Saimenieka dzīru dzēra.

(Raņķ.)

9. Vedēji līgavas mājās pie tautu galda sēdēdami visai

daudz nedziedāja, jue bez dižvedējenes un pūrvedējenes vi-

ņiem nebija līdz nekādu sieviešu. Tue tiesu vairāk tanī laikā

*) Šī žētuotājās (vecā Llumu Anna Raņķuos) ar visu savu neat-

tapšanu tuomēr zināja man izteikt ap 2 tūkst, dziesmu, Uotras vēl raže-

nākas teicējas (vecā Rūsene Raņķuos) dziesmu krājumu es vērtēju uz

3—i tūkst.
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dziedāja plānā panāksnieces (plānenieces) visādas kāzu dzie-

smas (tautu dziesmas,) vedamās dz., apdziedamās dz. utp.).
Pletra gala (brūtgāna mājas) panāksnieki, pie tautu galda sē-

dēdami, dziedāja daudz panakstu dziesmu. Plānā tad ari daudz

dziedāja vedēju dziedātajās (plānenieces), būdamas tagad,

pašu mājas, pilnā skaita. (Raņķ.)

10 Lielā cienā stāvēja kazas apdziedāšana. Panāk-

snieki un vedēji vieni uetrus apdziedāja pie mielasta galda,

Izdevīgā brīdī apdziedāja vel muzikantu, vagari, mezasargu,

muederi, skruedeli, kurpnieku, alus puisi, vācieti utp.

Duod māmiņa, kam duodama,
Neduod mani spēlmanim;

Spēlmans gāja spēlēdams,
Es aukstā kamkure.

Duod, māmiņa, kam duodama,
Neduod mani spēlmanim ;

Paliek mana raksta-nauda,

Spēles galda galiņā.

11.

Vagārltejezu sauca,

Elle kājas karājās ;

Kā tu Jēzu tad nesauci,
Kad tu kuli dārbeniekus ?

Vagā rites dvēselīte

Vārtu staba galiņā ;
Tur tā spiedza, tur tā brēca,
Oārbeņiekus gaidīdama.

Vai vagārc, vagārīte,
Tavas mazas kamaniņas !

Kur tu savus melus liksi?

Kur līgavu vizināsi?

12.

Sunis kaula ragus taisa,

Meža-sārgu vizināt.

Kā tas kuoši piederēja :

Suns sunīti vizināja!

Meža-sārga dvēselīte

Sausai kuoka galiņā ;

Spēlē gudri, še būs nauda,

Rierksim vienu dzelteņīli,

Rierk?im vienu dzelteņīli,

Nuo tautām lasīdami.

Muzikant, spēlmani, čīkstini pi-

juoles;
Cits vīrs čīkstina tavu līgaviņu.

(Raņk.)

Tilu tilu, va g ārī te,

Rītu tevi svilinās ;

Vakar cierta apšu malku

Triju kungu darbeņieki.

Veltam devu riekstu sauju,

Lai pakāra s kr v o d cI ī t i,

Kam tas jēma garu mēru,

īsus svārkus šūdināja.

Tu māmiņa guovi kavī;
Kur tās guoves auses liki?

Še atjāja k v 0 r p c n i c k s,

Tam vajaga tupelītes.

(Raņķ.)

Tur tā sauca, tur tā brēca,

Lauka ļaudis gaidīdama,
Lauka ļaudis gaidīdama,
Cūkas gaļu ānesam.

Meža-sārga līgaviņa

Kuņu brauca baznīcā;
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Pate gāja Dievu lugt,

Kuņa grauza iemauktinus.

(Nīc.)

Par gabalu es pazinu

Meža-sārga līgaviņu:

Strupu īsu lindraciņu,

Sēņu kule mugurā.( Nīc.)

Meža-sārga meitu jēmu ;

Kas tai nāca panākstuos ?

13.

Muoderīte, muoderīte,

Buļļi tevi ņuebadīs,

Kam nedevi meitiņām

Svētu rītu ķērnes pienu!

Trīs muoderes sēnes lasa

Viņei kalna galiņe ,'

Atskrēj viena vēja kaza,
Sāk muoderes bizenāt.

Tav, Vācieti, gari lieli,
Vella šūti zābaciņi;

Tu varēji elli brist

Līdz pašam dubenam.

V ā c i c t s mans pirmais vīrs,

Tas ņuoslika dumbierī;

Nu es jemšu arājinu,
Nu mēs mīļi dzīvāsim.

Kur, ļautiņi, mēs jemsim
Vācietim līgaviņu?
Puorā dzēra garu kaklu,
Tā vācieša līgaviņa.

Priežu rinda, skuju rinda,

Nuo pakaļas peku rinda !

Vellam devu riekstu sieku,

Lai pakāra meža-sārgu;

Velis nuojēma riekstu sieku,

Nepakāra rņeža-sārgu.

Vilcis saka tecēdams:

Gaļas gribu, gaļas gribu.
Vai tu stulbi neredzēji

Meža-sārga kumeliņu?

(Paņķ )

Laukā lietus, namā dūmi,

Kur, Vācieti, tu sēdēsi?

Sēdies elles dubeņā,

Nei tur lietus, ņei tur dūmi!

(Ruc.)

letam, māsas, skatīties,

Kādi divi tīrumā :

Duj cūciņas pluogu vilka,

Vā ciets ara raudādamis.

(Ruc.)

Kuo gājāt, V ā c i c s i, zemnieka

kāzās!

KādsjuSds nuogāja Vācieša kā-

zās ! (Ruc.)
Vācietis raudāja, rāceni grauz-

dams ,'

Neraudi, Vācieti, velis tevi ne-

raus.

Pus Dieva, pus vella aiz galda

sēd .'

Vācieša lupata, arāja dvē-

sele! (Raņķ.)

14. Ja kāzās iegadījās ārpagasta ļaudis, tuos jēmās ap-

dziedāt. Tā ranķenieki apdziedāja ķuoniņniekus*), iereniekus

un citus.

Ķuoniņnieku veci puiši

Staigā ausis nuolaidusi;

Ka ierauga raņķenieces,

Izceļ ausis kā lemešus.

*) Citas vietas, ka Turlava, saciia KuOninciems.
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Ķ v o n i ņ ņ i c k i savas meitas

Par tabaku izdevusi;

Panķenieki neizdue-tu

Ne par zelta gabaliņu.

Ķuoniņnieki savas meitas

Upītē samerkusi;

Pāri jāja Panķenicki,

Bērza siekstes dēvēdami.

Es apvilku zelta stīgu

Apkārt Raņķu nuovadam;
Garām jāja ķ v vnin n i c k i,
Kā lācīši ņaudēdami.

Kas tuo pļavu nuoraibuoja
Ar tiem kuoka papēžiem?
I c re n i c k i nuc-raibuvja,

Raņķenieces lukue-dami.

Lai ņeapdziedātu, cienāja saucēju, bet šī tām tisām :

Tā maņa māsiņa, kas mani balle!

Trīs gadi par tevi*) Dieviņu lūgšu !

Lai tevi**) perkuoņs saziliņāja! (Raņķ.)

IZ. Kazas bija ari dzirdamas daudz jueku dziesmu

Precat mani, ciema puisi, Kiie, māsiņa, tu raudāji,
Es bagāta mātes meita:

Viena zeķe pūriņā,
Uctra — aitas mugurā.

Es nezinu, kālabād

Ciema puisi man neprec ;

Divi tīnes lielu drēbju,
Trešā — sīku lupatiņu.

Jemat mani, ciema puisi,

Es bij liela vērpējiņa :

Pa trīs gadi es savērpu
Vienas zeķes adījumu !

Nākat, puisi, pie manīm,

Es bij liela dzīveniece :

Pa trīs gadi vienu zeķi

Kā līguot nuolīguciju!

Nejem mani ciema puisi,
Vecu meitu dēvēdami;

Man gālina nuoputeise

Pūru miltus sijājuct!

Litas meitas ada, raksta,
Es tupēju āzkrāsņe ;

Litām jāja precenieki,
Es priekšai plandijuos.

Tevi jau jaunu veda ,'

Kā tad mani vecu veda,

Pakulām drīvēdami !

Es maza meitiņ, man laba laime,

Ik dienas trīsreiz precenieki jāj;
Ik dienas balts kreklis, melis

rinducinis,

Melis rinducinis, kurpītes kā-

jā?.

Jauns mani nelēma, pie veca

negāju,
Pa tam starpām bcs vira paliku.

Izbrūvēju saldu alu,

Mazu mazu vei pelīti ;

Saaicinu ciema puišus,
Lai tie mani nuolūkuoja.

Saldu alu izdzērusi,
Mani pasu neredzēja !

Smuks puisītis baltu muti

Gulēj' ceļa maliņā.

lesim, meitas, piecelsim,
Būs mums maizes arājiņs.

:;:
) tevi = māsiņu. **) tevi = cienataju. K. P.
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A Dieviņ, nu man laime

Par visām meitiņām :

Duj puisīši par nuovadu,

Tiešais paša nuovadā;
Cetuortais sētiņai

Ik dieniņas bildināja!

Māte meitu izdevuse,
Kreima rausi gribēdama;
Ne mātei kreima rauša,

Ne meitiņas malejinas!

Māte mani izkuluse

lesviež rudzu rugājā ,'

Kam vajaga līgaviņas,
Lai iet rudzu rugājā !

Ar duilti nuodūrēju

Tautu dēla kumeliņu,

16.

Jauni puiši muļķi bija,

Pupus rauga azuotē ;

Pupas auga dārziņā

Pelēkiem ziediņiem!

Cīrulītis nevarēja

Vai(r)s kājās nuestāvet :

leraudzīja cielaviņu,
Div' pupiņi azuotē.

Lai bij grūt', kam bij grūt',

Grūt' mazam puisēnam .'

i?-

Es pārvedu līgaviņu

Deviņām valuodām ;

Man pašam smiekli nāca,

Nevarēju sarunāt.

Es prasīju sviestarmaīzi,

Viņa tek mutes duet!

Glābiet, vīri, kam ir vaļas,
Vilks rej manu kumeliņu;
Es būt' glābis, man nav vaļas,

Es meilāme mutes devu.

Kam bes laika atteceja
Pie tēviņa nama duer'.

Adīju, rakstīju, kad puiši re-

dzeja;
Kad puisi neredzē]', ārdīju

ārā !

Pierkstainīšus vien adīju,
Uz vācieša due-madama;

Velis atspēra arājiņu
Pāvainām kājiņām.

A Dieviņ, a Dieviņ,
Man div' daiļi brutgāniru:

Viens — ciemiņu venterkājis,
Uc-tris — sētas atšpenderis !

(Pank.)

Stāvu pupus nekacēja,
Gulu gāst nevarēja!

Es meitiņa kā ruozīte,

Kā vāczemes magucnīte ;

Man pupiņi kā riekstiņi,

Kā Vāczemes ābuollsi!

Mīlēj' mani tautu dēls,
Bet nuo sierds nemllej' :

Apsedz man ai- kažuoku,

Vienu pupu neapsedza !

Ak tu vīra nelaimīt,
Kādu sievu es apjēmu :

Ar cimdiem guoves slauca,

Ar dakšām guļu taisa!

Maza mana līgaviņa,

Cisinās pazuduse ;

Rīgā pirku grābeklīti,

Meklej' savu līgaviņu.

Pumpina meitiņa, kas tevi jems ?

Mušiņa nuokuoda vagāres dēlu !
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Kad es jēmu līgaviņu,

Rīgā gultu liedinaj',

Jelgava cisas pierku,
Ik pa cisu marku devu ;

Par tuo pašu līgaviņu
Trīs dimantu gabaliņ.

Cūkganam cūka zuda,

Man pazuda līgaviņa ;
Ciemiņš cūku meklēdams

Atruon manu līgaviņu!

Smejaties, visi ļaudis,

Kas smiekluos nesmiesies !

Man jaunam puišelim
Pārved vecu līgaviņu ;

Ne zināju mati saukt,

Ne saukt savu līgaviņu!

Tēvs dēlam zirgu pirka,
Ne paldies nesacīja;

Kad pārveda līgaviņu,
Tad paldies uz paldies!

(Paņl^.)

18. Meitas apdziedāja (izsmēja) puišus.

Mūs' novada veci puiši

Ar lielām kabatām ;

Nuozaguši jaunas meitas,

iebāzuši kabata.

Tautu dēls lielījās

Vidu meitu vien gulst;
Dažu nakti pārgulēja
Pie meitiņas kājiņām.

Nav neviena laba puiša

Paņķeņieku ņuovada :
Citam bija kleinas kājas,
Citam kumpa muguriņa.

Kas tuo dižu dumpi dara

Kuorpenieka kambure?

Puiši mina ķēves ādu,

Meitām kuorpes šūdina].

lVleitin, tavu smukumiņu:

Apaļiem pupiņiem;

Puisīt, tavu nesmukumu :

Gar lūpām barda aug!

Es puisīti nuolūkuoju,
Pņ istabu pāriedama:
Divi stundi kājas auva,

Trešuo
— lika cepurīti.

Puisīšiem tāda daba

Kā manam buķelim ;

Kuru meitu ieraudzīja :

Li bij mana, tā bij mana!

Jauni puiši mutes deva

Pelēkam akmenim ;

Lak' meitiņu apgulušu
Ar pelēku villainlti.

Jauni puiši meitu dēļ

Jūdzi tek kājiņām ;

Es meitiņa puišu dēļ
Ne nuo krēsla necēluos.

Tu puisīti skara i nīti,
Nenāc meitu pulcina;
Visas tavas skaras dreb

Ar meitām runājuot.

Tu puisīti knēvelīti,

Nesmej meitu vainadziņu ;

Kas jel tevi viru cēla,
Kā meitiņas vainadziņis;

Az kalniņa dūmi kūp ;

Kas tuvs dūmus kūpināja?
Jauni puiši dedzināja
Savas vecas cepurītes.

Ai rudzi ruogaini, nevērti miezi!

Ai puisi knēveli, nevērti meitu!

Jauni puiši bandenieki

Uz parada vien dzīvajā!
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Uz parada alus dzēra,

Uz parāda brandevīn'.

Kādu reizi pārvedīs
Uz parada līgaviņu.

Puisi teica meitu guodu,
Savu guodu nezināja ;

Kaut zinātu savu guodu,

Stāvu lēktu udene.

Bucīs plēsa paberzīti,
Ar kājiņu piemīdāms ;

Puisīts lūdza jaunas meitas,

Abas ruokas bucuodams.

Puisi puisi pundurīši,

Ziergi rudzu rugāja;
Es meitiņa kā liepiņa,
Man guosniņas abuola.

Uzuols auga kalniņa

Dreijātām lapiņām ;

Tā gribēja jauni puisi

Dreijāt savu augumiņu.

Trīs gadiņi uozuoliņs

Pūst upītes dubeua;

Tā sapuva tie puisēni,
Kas meitiņas niecināja.

Tav, puisīti, caurs pratiņis,
Caura tava cepurīte;
Kuru meitu ieraudzīji,
Visas tavas līgaviņas.

Griķītim plānas lapas,
Drīz nuo salnas baidījās;
Puisītim lēta daba,
Drīz meitame mutes deva.

Grib puisītis sievu jemt,
Nemāk ragus pataisīt ;

Lavu ceļu ragus tek,
Lavu — tek kumeiiņis.

Tautu dēls sienu pļava,

iris kažuoki mugura;

Pļava dienu, pļava nakti,

Gaiļa nastu nesaplava.

Saimnieks savus slinkus puišus
Padzirne audzināja ;

Pavasari iztecēja,
Sēnalainas cepurītes.

Puisīšiem brālīšiem

Trīs paidiņas pakaļa;
Viena utes, uotra blusas,

Trešā — sīki ciercenīši.

Es redzēju tautu dēlu

Ar bučiņu ecējuot;
Līdz es devu dievpalīgu,
Viņš ar buku mežiņā!

Es redzēju tautu dēlu

Snaužam arkla galiņa;

Garam gāju nesmejuos,
Puisim kaunu nedarīju.

Kas bučiņu luopu teica,

Kas puisīti cileciņu?

Buciņš kuoKu plesejiņs,
Puisīts meitu smejejiņs!

Es puisīti nevainaju,
Lai es galju), lai negasju);
Tuo vārdiņu vien sacīju,
Ka prātam nepatika (Paņķ.)

19. Puiši apdziedāja meitas.

Šauras šauras man actiņas
Es meitiņu cauri redzu :

Div' krekliņi mugurā,
Abi divi nemazgāti;

Apvilkās kažuociņu,
Līdz krekliņus izmazgāja.

Traka tapi, tautu meita,

Mani gauži lādēdama :
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Rakstu krājums. 16

Gašu*) nakti parguleise
Manu ruoku pagale.

Kuo tie mani cāļi lasa,
Pa kalniņu tekādami?

lerenieku meitiņām

Utu kule pabiruse.

Guli guli, meitiņa, dieniņa

laukā;
Tukšs tavs puiiņis, pliks vē-

derinis!

Žīdam duodama

Tā tautu meita:

Ne ta māk raibus cimdus,

Ne trinīta audekliņus!

Meitas mani kleinu sauca,

Kruķīt' manu kumeliņu!
Gan tu dusi kleina sieva,

Kruķīts tevi vizinās!

Neskaties, tautu meita,

Kad man veca cepurīte

Apaks vecas cepurītes
Ir man gudris paduomiņs.

Beigās:

Es meitiņu ņevaiņāju,
Lai tā diža, lai tā maza;

Kad es jemšu līgaviņu,
Es dabuošu tīkamāju.

(Raņķ.)

20. Apdziedāšanās jeb dziesmu-kars. Vedēju

dziedātājas un panāksnieces dažreiz iesaka dziedat vienas aiz

uotrām, it kā uz dalīsanues, uz rāšanuos- Tādā reiza izcēlās

īsts dziesmu-kars. Vīrišķi tad sanāca klausīties, kā dziedā-

tajās jemas. ja dziesmu-kars uuetikas jaunā vira mājas, panāk-
snieces dziedāja pie tautu-gaida sēdēdamas, vedēju dziedā-

tajās — plāna.

Šī pusīte grezni dzied,
Te dzer saldu alutiņu;

Viņa puse nedziedāja,
Tur dzer rāvu ūdentiņu.

Panāksnieces:

Dziedi pats, tu tautieti,

Tav ņavaid dziedātājas ;

Mūs māsiņa nedziedāja,
Mēs māsiņas dziedātājas.**)

Plānenieces: Nedziedi (leviņa) savās kāzās:

Bus tav bērniņi, ka jeri brēks

Dziedātāju meitiņām
Pīle brēca vēderā

Kur pagrieza deguniņu,
Tur pakala caurumiņu.

Panāksnieces, vēl arvien zuoubodamas par pretpuses

nedaiļo dziedāšanu:

Viena pate (Anniņa) vien šķederēja,
Tās citas saskrēja kārstā ceplē;
Velc vecu kažuoku, skrej ari pakaļ!

*•) Dundagā izšķir: gaišu, izgaišu, juoizgaišn nedēļu. _**) Panāk-

snieces te zīmējās uz brūtgāna un brūti; sij kazās nebija brīv dziedāt,

Panāksnieces (meitu bars) te lepuojas ar savu pārākumu dziedāšana.
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Plānenieces: Kuo rejat, ciema kūpas,

Kuo nuo manis gribējāt ?

Nule iešu auzu malt,

Nule kuņas lacināšu.

Panaksuieces :
Kur pie vella jaunas meitas?

Vecas sievas dziedātajās !

Jaunas meitas aizgājušas

Jelgavā m !

Plānenieces: A. Dieviņi, a Dieviņi,
Smukas meitas panākstuos!
Visi mani runči miza

Deviņām šļīrcenēm!

Panāksnieces: Kalabad vedējenes

Līt' uz citu raudzījās

Citām bija guoda drebēs —

Cit' nuo citas tapinaise !

Plānenieces: Jājamas, braucamas panaksniek' meitas

Lai diža, lai maza, vērzeles*) kakla?

Panaksnieces: Dziedātāju sieviņām

Utu rinda pa muguru ;

Pie pakauša ēst nuvgaja,
Pie pakaļas nuodzerties.

Plānenieces: Kuo tie mani cāļi lasa,

Pa plāniņu tekādami?

Dziedātāju meitiņām
Utu kule pabiruse !

Panāksnieces: Kas tās tādas dziedātajās?
Iskuorceišas pakaļiņas!

Circeņi pakaļas

Isrubinaisi!

Plānenieces: Meitiņām māsiņām

Strupa priekša, pakaļiņa ;

Tas bij labas žīdu ķēves,

Tabāciņu vizināt.

Panaksnieces, uzdrukdamas brūtgānam :

Brūtgānam brālītim

Vieni pasi melli svārki,

*) Vērzeles te nuozīrne kreļļu virkni.
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Vieni pasi mclii svārki,
Visas vīles utu piīlas.

Planenieces uzbrūk līgavai

Jauna jauna jauņuvīte,

Vēl jaunāka vīra-māte:

Līdz jauņuve apgriezās,
Māte dārku padarīja.

Panāksnieces:

Sen tautietis lielījās,
Dižus radus turēdams

Kalpi vien, piertenieki
Tautu dēla vedejiņi.

Plānenieces: Vedat pasi, panāksnieki,

Savas meitas mīzinat ;*)
Paliekate cepurītes

(Šaujat cauņu cepurītes),

Lai kājiņas neapmīza!

Nāc laukā, nāc laukā,

Tu tīrumu dzeltēnīte!

Tu nemāki sienu grābt

Celmaiņā līdumā!

Kur, tautieti, tavi radi?

Žīdi vien vedīdās!

Tiem vajaga salda piena,

Vajag' ceptu rācentiņu '

(Paņķ.)

21. Karš palicis arveen sīvāks. Abas puses pēdigi ap-

karue-iusās tādām dziesmām, kuras nav uzrakstāmas. Panāk-

snieees turējušās vēl tā puslīdz guedīgi, bet plānenieces (sievu

bars) devušas virsu, kuo tik vien zinājušas. Galu galā abas

puses salīkušas mierus.

Svešļaudis, svešļaudis,

Saderim, saderini ?

Jūs tuo ķīvi uzcēlāt:

A Dieviņi, a Dieviņi,
Nu mēs viņus vinnējām;
Mums palika brāļa maize,

Brāļa saldis alutiņis!

Panaksnieces:

Jūs' brālītis sievu grib.
Mēs tuo ķīvi necēlām :

Mūs' māsiņa negribēja.

Plānenieces:

Šī
puse viņu pusi

Vinnēt vinnēja:
Šī pusei vīnu dzēra,

Viņai — rāvas adentiņu!

(Raņķ.)

22. Kad nauda nuomesta, iet visi kuopa, vedēji un

panāksnieki, dziedādami un lielīdamies, kā vien mācēdami.

*) Panāksnieki paši veda savas meitas dancuot (Teic).

16*
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Panaksnieces:

Kas tās tādas vedējenes,

Spaļi vie(n), spaļi vie(n)!
Saveramas adatā,

Pakaramas ābelē!

lepūtis ceļa vēji,
Ka spalīsi izputēs!

Vedejeues: Panākstu meitām sudrabi spīdēja.

Cukutes spīdēja, ne sudrabinis!

Panāksnieces:

Veclejiņu sieviņām

Mellas vestes mugurā.
Kuo līdz jūsu mellas vestes,

Tukšas jūsu kabatiņas,

Es atradu tautu meitu

Grāvī naģi dīrājam ;

Šī man suola puru puru,

Tukšas jūsu kabatiņas,
Kā sunīša izlaizītas.

Še, sieviņa, runča aste,

Bāz savai kabatā !

Vedejenes:

Lai es nieka uesakuet.

Pa tuo spīti es izteicu

Visiem ciema puišeļiem !

Panāksnieces:

Vedejinu sieviņām pletra — guļa pieguļnieki,
Tai trešā stūrītīTriju stūru lindraciņi

Viena stūrī gani gana, Kuņa bērnus audzina.

Vedējenes: Kuo jus sēnalas mums padarīsit!
Mes bijām nuo Rīgas slakteru sievas,

Slakteru sievām dažādas mutes.

Panaksnieces: Vai vilks isreja vedēju meitas!

Nevienas navaida, kas mumis apdzied !

Sieviņu bezzobes, tās mumis apdzied!

Vedējenes: Es šķiet lāci gubruejam^u
Diža ceļa maliņā;

Sigāns kāpa tuo (Annuži),
Adi ausi nuosatvēris. (Ruc.)

Panāksnieces : Kaunaties, vecas sievas,
Tādas dziesmas nedziedāta!

Mus' puseje veci krievi

Tādas dziesmas nedziedāja!

Vedējenes:
Dziesmu dēļ, jūs ļautiņi,
Dusmu prātu neturat;

Es savai dzērumā

Daždažādi izdziedāju,
Daždažādi izdziedāju,
Daždažādi izrunāju.

*) Gūbruot = gubuoties (sk. Ulm. vardn.)
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Panaksnieces: Dziedam visi vienu dziesmu,

Kas viena istaba;
Viens tevinis, māmulīte, .

Tie viesinu sajemeji. (Nīc.)

23. Trueksnis. Kazas truokšņuot lrueksnueja. Lai

būtu vairāk truokšņa, kazeuieki jema līdz nue mājam buka

ragu (ar rakstāmiem caurumiem), kuo tāpat prieka dēļ pūta.

(Raņķ.). Lai tik iznāktu truoksnis, kāzenieki brīžiem pūta

taures, kuras bija kuoka, jue garas, tādas līkas kā elkuonī

saliekta rueka, vienā galā ar lielu, otrā ar mazu duobumu,

bez rakstāmiem caurumiem. Taure bija sastīpueta nuo divām

izduebuotam pusēm. Tauru pūtieni atskanējuši visu cauru

dienu. „Grazni gāja", tā vecais teicējs beigās piebilda. (Llžv.)

Oancuedami, panāksnieki un vedēji dauzīja trumeļus gar

dziedriem, ka žvadzēja vien. Trumelis — kuoks ar dzing-
stuošām misiņa lapiņām — bija vai ikvienam puisim līdz.

Ne tev tourīte, ne trumelītis!

Sit poutus gar dziedru, še trumelītis!

Meitas atkal, saņēmušās meža ābuoļus saujā, cirta ar

dūri gar dziedriem. Nuotikās ari, ka izšāva ar flintēm pat

istaba, caur kue dažreiz cēlās skāde pie drānām. (Ventsp.)
Sists un dauzīts, kas katrām bijis rueka. Dažs palicis skalus

apaks galda drānas, dauzīdams ar dūri virsu, lai tikai būtu

vairāk truokšņa
Nate mani luoluodama,
Nazi dūra šūpulē ;

Es varēju duri cierst

Bes tērauda zuobēniņa. (Panķ.)

Vedēji un panāksnieki sita ar trumeļiem pa galdu un

dancuojuot dauzīja gar dziedriem. Trumelis — misiņu ap-

kalts kueka kāts ar dziugstuesam puodziņām un lapiņām.
Kad satekas (=plānenieces) taisījās apdziedat vedējus (brūtes

mājās) un panāksniekus (brūtgāna mājās), šie raudzīja apdzie-
dāšanu traucēt, ar trumeļiem trueksni saceldami. (Staldz.)

XVIII.

Laika kavēklis.

,i. Pārģērbās par luopu kupčiem. lenāk guotenes

pirkt. Puisi sāk ķerstīt meitas, saukdami: dus, dus!
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Tirgu turēt. Pārklāj kangas palagiem un sakarina

iekša cepures, zābakus, kurpes — kue tik vien var sadabūt.

Saruedas pircēji. Pārdevēji piedāvā lielam mazu cepuri,

mazam lielu utp., uzlielīdami savu preci. Kangu iekšpusē
dzer alu.

Akcijueuu izsaukt. Gulētājiem nomauc kurpes

un zābakus un izsauc uetru rītu akcijuonā, kur katrs savu

pazudusue lietu saņem atpakaļ.

Tiesu turēt. Tiesas kungam priekšā ērglis — sar-

kaus stieģelis; rakstvedim skalgāus aiz auss. lenāk pravcnieki
un tiesnesis spriež tiesu.

Saģērbjas par medību kungiem ar resniem vēderiem.

Tukšai mucai uzber gala pelnus, kurus čirkstina karuotēm,

lai izklausās, kā kad suņi kauktu.

Sudmalās malt. Daži apsedzas ar palagu un ap-

tupjas, šķindinādami ar sķindekli, grāvēdamies pie durvim,

rīvēdami ar stieģeli un kā nekā rībinadamies un klaudziua-

damies, lai truoksnis izklausītos pēc malšanas.

Dažas sievietes apģērbjas par žīdenēm. Sāk aplam runāt,

tamdēļ viņām jāuzrāda pase. Beigās lūdz, lai viņām atvēluot

dancuot. Pēc atvēlēs žīdenes izdancuo kazāku, ka tīri kuo

skatīties. (Raņķ.)

2. Kāda sieviete reiz apģērbusēs par mazu vīrišķi.

Visapkārt papīra cepurei bijušas salipinātas svecītes. Puguse,
lai paļauj padancuot. Tad ar visam ugunīm veikli dancuojuse
kazaku.

Vīrietis un sieviete uzģērbjas par žīduunžīdeni un

liekas salaulāties. Laulības cermoniju izdara apakš raibas

villaines (apsegas). Muziķis un bļaušana kā pie žīdiem.

Daži iejūdzas ratuos, iesēdinājusi tanīs kādu sēdē-

tāju ; sākuot izbraukā pa visām gatvēm, bet beigās iegrūž
ratus kādā ūdens bedrē, tā kā sēdētājs nevar tikt ārā.

(Raņķ.)

Tēva-tēvu parādīt. Kāds kāzenieks apgalvue, ka

varuet katram paradīt vīna tēva-tēvu. Kad kāds nuo pulka

grib, lai parāda, tam liek ienest bļuedu ar ūdeni un tanī lū-

kuoties labi cieši. Kad lukuotajies ilgāku laiku skatīdamies

neviena neierauga, mākslenieks ūdenī radīdams saka: ,*Pau,

rau, kur viņš nāk augšā Vai tad tu patiesi nekā neredzi?"
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Nabadziņš nu skatās nuojēmies, līdz štukaunieks viņam pie-

peši iegrūž galvu ūdenī. Visiem tagad lielu lielie smiekli.

(Ventsp.)

3. Panāksnieki piemuļķuo vedējus. Kas vakarā

nuo kāzām aizvākusies mājas, tuos uotrā diena sagaida ar

ieruočiem, saķer un ved istabā, kur kungi sēž pie galda. Par

vēlu atnākšanu katram uzliek suodu: citam jāiet sēdēt arestā
)

citam liek samalt piparu utp. Beigās saiet ēst. Pa tām star-

pām kāds panāksnieks aiztaisa pretistabā cieti durvis un luo-

gus. Istabā ruonami daži panāksnieki, kuri muzikantiem spē-

lējuot ceļ truoksni ar skandekļiem un kā nekā ālējas. Pie

durvīm stāv sargi. Paēdusi, vedēji grib zināt, kas pretistabā
notiekas. Sargi uzaicina, lai pierakstue-ties viņu grāmatā, tad

dabušuot visu zināt. Istabā duošuot nuo labākā papilnam
ēst un dzert un apģērbšuot jaunām drēbēm; tur būšuot ruv-

nams viss, kas pasaulē labākais. Pierakstījušuos pa vienam

laiž iekšā, bet ārā neviens vairs neiznāk.

Istaba pie galdiņa, uz kura deg sveces, sēž 2 puiši;

vienam priekša šņabis ar baltmaizi, otrs tura rueka puķu vai-

ņagu. Plakām galdiņam vel divi krēsli, netāļu viens nuo

uotra, vispār apsegti ar palagu. Uz katra krēsla sēdētājs. Tik-

līdz kāds ienāk, pirmais sēdētājs nuelauž kumuosu maizes

un iebāž viņam mutē, ieduodams ari šņabi ; uetrs viņam uz-

liek vaiņagu galva, apdaneina visapkārt un nuosēdina uz pa-

laga, vidu abiem sēdētājiem. Pet palags sašļūk un apsēdinā-
tais nuokrīt uz grīdu, par kuo visiem smiekli. Tādā kārta

darās ar visiem ienācējiem. Šuoreiz panāksnieki brūtes mā-

jās piemuļķuo vedējus, citā reize vedēji brūtgāna mājās pie-

muļķuos panāksniekus, vai tāpat, vai citādi kā. (Bern.)

4. Iztaisa „1 ēles-k āj a s" krustūbas. Sievas, sa-

gājušas sānkambarī vai pretistaba, sataisa nuo lupatiem tādu

vīkšķi kā bērniņu. lesēdusēs rateļuos, viena pajem vīkšķi

ruekas un iztaisās paslima. Citas ievelk rateļUs lielajā istabā

pie kazeniekiem, pastāstīdamas, ka sēdētajai atgadījies mazs

brālītis. lenāk ari bērniņa tēvs un lūdzas, lai duoduot kuo,

jue maziņais ieradies gluži kails. Dažs iedued zeķīti, cits

pasniedz villas kušķi. Ruonas ari nesēja un beigās vel mā-

cītājs, kas maziņuo uuvkristī. Pēc tam dzer „lēles-kājas".

Rateļuos mātei uz kājām nuolikta kule ar šņabi, sieru, balt-
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maizi. Uzdzied pat kāda? krustubu dziesmas. Tad brauc ar

rateļiem uz mājam, nesējai dzieduet :

Lellīti nuonesu, padīti pārnesu utp.

Miruonis. legulda kādu kāzenieku sile (abrā, zārka),

apklāj ar palagu un nes glabāt. Mācītājs izvada; krusta-tēvs,

krusta-māte, brūte un citi iet brēkdami (—raudādami) līdz.

(Bern.)

5. Zīdu zveja. Divi uztaisās par paunu žīdiem.

Pajems tiklu un ies dīķī zvejuet. Izvilkusi zivis, sāk luomu

zdalit, bet sanāk strīdu, juo viens pajemis lielāku tiesu. Bei-

gās izceļas kaušanās, kura viens, paķēris pie kraga, uuerauj

uetru uz ceļiem. Kamps vēl pie biksam. Tās pārplīst, ka

nāk redzama plika miesa. Saduos viņam vel krietni pa pli-
kumu. Piekautais metas bēgt, bet biedrs suka pakaļ. Kaze-

niekiem garda nuosmiesauas. (Pern.)

Jēma zaldātu es. Kāzenieks kāds nuoģerbas pus-

pliks un stājas izmeklēšanas komisijai priekšā, kura tuo atzina

vai par labu, vai atkal par nederīgu zaldātu dienestam.

N. savā pārgalvībā pārgriezis kazas juoku dēļ visu zā-

baka lielu, stāstīdams, ka kāja slima. — Kāds cits ielēcis puorā,
lai dubļiem nuovārtījies saceltu smiekļus. — Juoku dēļ kāds

uzgāza sev vai citam ūdeni virsu. — N. dzērumā stājies tei-

cējam virsu, lai viņam sagraiza svārku apakšu sluogsnēs.

(Staldz.)

6. Mērnieks un saimnieks. Viens izveļas par

mērnieku. Kazenieki saliek ragam (slēdēm) virsu dēļus, tuos

apklādami ar palagiem (villainēm). Uzliek vel galdiņu ai-

krēslu un piestiprina ragum katrā pusē Ilagu; pagaldē nuo-

liek ķuoci ar butelēm. Kad mērnieks, kurš uzlicis gardi-
beni un nuosmērējies melnu muti, lai nepazītu, nuosēžas uz

krēsla, pulks viru ķeras pie ragu vilkšanas un stumšanas,
citi iet blakām līdz, dziedādami un spēlēdami. Zināma vieta

mērnieks liek apturēt. Viņa palīgi (puisi) sāk vilkt ķēdi un

nuospraust ļlagas. Bet ķēdes vilcējs liels nemākulis, kas visu

dara uotrādi, nekā mērnieks liek. Šis beidzuet tā sapiktueļas

par muļķlguo puisi, ka grib viņu sakaut ar kančuku, bet

skrejuot viņam pakaļ pakrīt un pārplēš biksas. Negriezdams
nekādu vērību uz ļaužu smiekļiem, mērnieks uzcēlies dzenās

puisi, kamēr panāk. Krietni samizuots, puisis nu strādā pa-

reizi, kā kungs pavēl. Te kāds saimnieks tuvuojās mēmie
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kam ar buteli, bāzdams viņam saujā naudu un lūgdams, lai

tam piemēruotu lielāku gabalu. Mērnieks viņu pieraksta un

nuemerue viņam gabalu zemes, kuram saimnieks aizdur par

zīmi savus spueķus (ar stieptus 0). Ir kādam uetram saim-

niekam iemēruo gabalu, bet tas grib dabūt daļu nue pirmā

saimnieka gabala, tādēļ ka zeme te labāka. Mērnieks ari

gatavs pārmērīt, bet pirmais saimnieks turas par savu īpa-

šumu. Mērnieks sūta savus puišus, lai jem gabalu ar varu

nuost, bet saimniekam gadās palīgi. Izceļas liela burza. Mēr-

nieks beidzuet tuomēr ieiet pirmā saimnieka gabalā mēruot.

Te pieskrien saimnieks un ieduod kungam tādu sitienu, ka

tas pakrīt pie zemes kā beigts. Visi par tādu nedarbu saīve-

rējās, uzliek sasistus mērnieku un sagrābtue saimnieku uz

ragum un velk mājās uz tiesu.

Istabā pie galda sēd tiesas kungi ar piesēdētāju. leved

abus atvestues iekšā un nuopratina. Kad liecenieki nuoklau-

Zināti, pasludina spriedumu : sitējs vainīgs un suodams ar

nuošaušanu.

Tumša istaba. Tiesas kungi sēd pie galda, kurš ap-

klāts ar mellu segu un uz kura deg 3 sveces. Nueziedz-

nieks, eeļues uuvkritis, lūdzas, lai pamīkstina suedu. Tiesas

kungi atbild, ka spriedums apstiprināts augstākā vietā un

tūdaļ izpildāms. Durvīm, kur nueslādīti sargi un pie kurām

kāzenieki klausās un skatās, aizlaiž priekškaru. Nuerīb šā-

viens. Kad priekškars pacēlies, uz galda redzams līķis, pār-

segts ar baltu drānu. Nuo sānistabas iznāk divi viri, uzliek

līķi uz drāgām un nes glabāt. Kāzenieki iet nuepakaļus,

pārrunādami nuotikumu. Cits atruon, ka nelaiķis bijis labs

cilvēks, kurš tikai ātrās dusmās pastrādājis nedarbu; cits atkal

teic, ka bijis nesaticīgas dabas un liels kauslis. Zināmā vietā

nuonākuši, nesēji līķi nueveļ zemē. Te miruons sāk kustē-

ties un raustīties. Visi spiežas apkārt, gribēdami redzēt, kas

būs. Piepeši gulētājs saujas augšā un velē katru, kas vien

atgadās priekšā, kamēr ieskrien istabā, (Bern.)

7. Sieva nes vīru. Vīrietis uzģērbjas lindrakuvs. Uz

muguru viņam uzsien ar sienu piekāstas un zābakiem ap-

mauktas biksas, priekšā piestiprina izbāstu maišeli, kuru iz-

taisa pēc sievietes rumpja, uzsienuet galvā drānu, piešujuot
ruekas utp. Kad viss padarīts, nesējs, kuram vice ruokā,

šļāc nesamajam pa dubenu. Izskatās, kā kad sieva nestu

savu piedzērušuos vīru uz mājām.
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Mazais vīriņš. Vīrietis nuostājas aiz galdiņa, kas

tā apklāts, ka stāvētājam kājas nav redzamas. Ruokās uz-

mauc gamašas (zābakus), atspiezdamies ar tam uz galdiņa.

Viņam aiz muguras stāv uotrs, paslēpies aiz priekškara, tikai

ruokas viņam izbastas ārā un pārliktas pāri priekša stāvētajā

pleciem. Izskatās, kā kad mazs mazs vīriņš stāvētu uz galda.
Šis nu jemas kāzeniekiem kuo ņekue stāstīt un ieteikt. Pie-

saucis meitas un apbrīnuojis viņu daiļumu, viņš tam piedā-

vajās par saprecinātāju, juo viņam esuot zināmi krietni brūt-

gani. Puišiem atkal piesuolās apgādāt bagātas līgaviņas
Saimniecēm varuot parduet labas sviesta zāles guevīm. Ar

savām runām viņš visādi smīdina kazu ļaudis, kājām allaž

piesperdams un ruekam kā nekā mētādamies. (Peru.)

8. Žīds pie Latviešu meitām. Istaba puisi un

meitas sastājusies dzied :

Maza maza krēsliņa

Žīdins iebrauc muižiņa;

Muedernieks, kas guedu pruot,

Tūdaļ žīdam maisel' dued.

lenāk vecs žīds un labvakaru padevis lūdzas saimniecei

nakts mājas. Saimniece nuoprasa, vai viņš viens pats. Žīds

atsaka, ka dēlēns ari līdz. Saimniece atvēl palikties un žīds

iesauc dēlēnu. lenāk — liels puisis. Saimniece sāk dus-

muoties: esuot teicis, ka dēlēns līdz, bet nu ienācis dižs cil-

vēks. Kuo tāds sveseuieks visu nevaruot padarīt, varuot tā

pie māju meitām pieklupt. Kad žīds nuedievuejies, ka dēls

guodīgs cilvēks, saimniece mierā ari, ka abi paliekas pa nakti

viņas mājās. Vecis vel izkaulējas nuo saimnieces, lai laiž

meitas viņa dēlam palīgā putru izvārīt vakariņām.

Jaunais žīds ar meitām iziet saņistaba biezputru vārīt.

Viņam iepatīkas Latviešu meitas un viņš tām suola zīdeni,
lai piejemuot klāt gulēt. Meitas sakuma smejas un saukā

viņu par blēdi, kādi jau visi žīdi esuot: sueluet gan, bet ne-

duoduot; un ļa ari ieduošuot, kas ta par drānu gan busuet.

Peidzuet žīdiņam puslīdz izduedas meitas pārliecināt un pie-

runāt.

Kamēr saņistaba vāra biezputru, vecais žīds lielajā istaba

izrada ļaudīm savas preces paunā, tas visādi ieteikdams. Mei-

tas uzliek žīdiem vakariņas un taisās iet šķūnī gulēt. Jaunais
žīds par vari grib iet līdz. Kad vecais viņu sauc ēst, viņš
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atbild, ka uegribueties; jutueties slims un gribuot labāk iz-

gulēties. Saimniecei ceļas aizduemas, vai tik šis negribuot
līst pie meitām, bet vecis atkal nuodievuojas, ka dēls tuo

nekad nedaruot; vīns patiesībā būšuot slims. Meitas jau aiz-

gājušas uz šķūni. Tagad ari jaunais žīds aiziet gulēt.

Saimnieks sačukstas ar puišiem, kuri izgājusi ara nuo-

skalas, ka žīdins patiesība uuegajis uz šķūni meitām pakaļ.
Puisi apgāda striķus un aizvelk vairāk vietas pāri ceļam, kas

ved nuo istabas uz turieni. Visi iziet laukā nuoskatīties, kas

uuetiksies; ari vecais žīds. Puisi nuegajusi uz šķūni sāk

sukāt žīdu, kālab lienuot pie Latviešu meitām. Žīds pamucis

skrej uz istabas pusi, bet neredzēdams, kas priekšā, paklūp.
Te puisi klāt un samizue nabagu. Žīdins skrej tālāk, bet

atkal paklūp pie uotrā šķēršļa. Puisi tue vēl reizi nuosukā.

Tagad vecais žīds sauc .' „Dued tam burlakam! Kreims un

biezputra viņam nesmēķēja, bet pie meitām var iet!" Meitas

nāk nue šķūņa uz istabu, aplukuedamas dabūtās zīdenes.

Vecis ieraudzījis savas zīdcues meitām, uzbrūk dēlam, kālab

uuezadzis vīnam tādas mantas.

Piezīme. Viss tiek skatītājiem izrādīts kā teātrī: žīds

ar paunu, kā jaunais žīds vāra ar meitām vakariņas, kā viņš
dabuon pērienu, meitas ar zīdenēm utp. (Bern.)

9. Laulības dzīve. Istaba gar sienām divas zēde-

les, abas pilnas ar puišiem un meitām, kuri sasēdušies pāriem.
Iznāk nuo sanistabas mācītājs un salaulā visus, pa pārim vien..

Salaulājis vīns atiet atpakaļ sanistaba. Laulātie ļaudis tagad
izrada savu dzīvi. Cits paris dzīvue saticīgi un mīļi, bet daži

viri atstāj savas sievas, sākdami lakstīties gar citām. Dažas

sievas atkal pieglaužas citu sievu vīriem. Te sieva pārmet

vīram, ka tas vīnu un bērnus aizmirsdams dauzueties apkārt

pa pasauli; te atkal vīrs rāj sievu, ka nevīžuojuot saimniecībā

kuopties un pametuot bērnus nemazgātus, nesukātus. Rau

kur sieva atskrējuse vīram pakaļ, raudama tue nuost uve

citas sievas sāniem utp.

Piepeši pienāk mācītājs, kurs visu vīnu dzīvi nueskatī-

jies. Katrs tagad traucas atpakaļ pie sava drauga. Kurs

ātrumā nepamūk, dabuon nuo mācītajā pēriena ar kārbaču.

Kad visi savās vietās sasēdusi, mācītājs, pieiedams pie pirmā

pāra, uueprasa sievai, kā vīrs uzvedies laulības dzīvē. Šī

sāk vīru apsūdzēt: dzeruet, lakstueties gar citām utp. Vīrs
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atkal taisnuejas. Mācītājs apklaušinās pie kaimiņu pāra, kā

liecenieka, vai sievas sūdzēšanās taisnīga. Kad lieeeuieki sie-

vas sūdzību apstiprina par pareizu, mācītājs vīru, saķēris pie

krūtīm, izved plānā un uzdrāž ar kārdacu. Tad mācītājs iet

pie nākamā pāra; sieva laimīdā liecina visu ladākue par

savu vīriņu. Mācītājs viņam nuevelejis laimes uz labu mūžu

(lai būtu pulks lādu bērnu), iet pie tiesā pāra. Tā viņš ap-

staigā visu pirmue zedeli. Atrazdams kur, ka vīrs pārāk ne-

derīgs, viņš tue pieved pie uotras zēdeles un rauga izmituet

ar citu. Jaunais pāris sabučuojas, pēc kam tuo salaulā.

Lletrā zēdelē mācītājs griežas pie vīriem, kuri vai nu

mierā ar savām sievām, vai apsūdz par sliņķem, palaidnēm

utp. Ja vīra sūdzības atzīst par taisnām, mācītājs sievu n

rāj vai izmaina pret citu. Kad sieva laba, gans tuo uzslavē.

(Bern.)

le. Kara-gājiens. Sarunājusies divi puisi sapulcina
katrs savu kāzenieku būri. Viens ar savu pulku iziet ārā,

nueslepdamies nuorunātā vietā, meža malā vai krumues, pa-

ņemuot līdz vairāk šaudekļu*). Uotrs pulks'iet meklēt ienaid-

niekus. Vaduons uzkāpj apsedluotā zirga. Pajem līdz ari

lazareti : prueti uz palagiem apklātām ragam sakrauj zaļu bu-

teles. Lazaretei līdz iet sievietes, apģērbušās par žēlsirdīgām

māsām, lai kuoptu ievainuotuos. Gabalu paejuot, vaduons

pulku apstādina. Viņš izraugās 2 spiegus, kuriem jāiet pa-

prieks izlukuet. lenaidnieks viņiem' ļauj paiet gandrīz ga-

ram. Tad viņš izskrien nuo paslēptuves, lai izlūkus ielenktu.

Spiegi dabuon gan lādi paskrieties atpakaļ uz sava pulka

pusi, bet nuorīb šāvieni un adi nuesauti pakrīt gar zemi-

Vaduons, jādams pulkam sānuos, dued pavēli brukt ienaid.

niekiem virsu. Lazarete paliekas nuepakaļ. Te izskrien nuo

ienaidnieku pulka 2 vīri ārā, nuošauj pretenieku vaduoni un

skrej uz lazareti, gribēdami tue aplaupīt. Pulks, redzēdams,

ka nebūs vairs labi, metas atpakaļ, apstājas visapkārt laza-

retei, sagūsta abus ienaidnieku zaldātus un iet atpakaļ uz

mājām. (Peru.)

*) Katras kazas bija ruonamas dažas flintes vai citi šaujamie.



253

XIX.

Panāksnieki puosas atpakaļ uz līgavas mājam.

Pruotat kaunu, sveši ļaudis,

Segluojat kumeliņus;

Jau saulīte taī laika,

Ka vakar sajājat. (Raņķ.)

i. Kāzas dzēra trīs (un vairāk) dienas. Uotrdienas va-

kara sāka duomāt uz mājām. Pirmie kazu namu atstāja

panāksnieki. Uzlika vēl deidzamue ēdienu. Plānenieces

jēmās panāksniekus vel reizi apdziedat, ne katru sevišķi, bet

vispārīgi.

Edat, svešļaudis, pedeju maltīti;

Pēdēja ēšana, pēdēja dzēršana!

Netīk tautām sētai iet.

Kas duos sētai tas labas dienas!

Sētai kāpuosti ar kaķes pienu!

Ta edat, sveši ļaudis,

Kā sētai zinājāt:
Ja sētai maz maizītes,
Ēdat pillus vēderiņus;

Ja sētai daudz maizītes,

Tad baudāt, iebaudāt.

Pdat gaļu, panāksnieki,

Lejat zupi zābakuos:

Ik gabala pajājāt,
Savas kuņas*) lacinat!

Panāksniek' skatās manuos griestuos;
Manuos griestuos trejāda maltīte :

Pus cierceņa, pus bambaļa,
Pusdarīta mušas desa!

Es sēruoju, es raudāju

Sav sudraba kaķēniņu :

Astīt' vien paredzēju
Panāksnieku skutulā.

Lai ta gaļa, kur ta gaļa,

Ka tuo adu atdevusi! (Raņķ.)

*) Panāksnieku meitas.
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2. Pdat, edat, meitiņas, stiepjat gari lupas,
Lai druskas nebira, lai putra nelija !

Panāksnieki duomajas

Labas gaļas pieēduši:

Sprāgušas cūkas, slīkuša zirga,
Trīs gadi puvuša avuota lejā!

Pdata, gružata, jūs bada ļaudis,

Neka mums tik viena, eiek uz galda;
Vēl mums klētīja, vēl kamburēja.

Ēdat, grūžat, badakāši,

Bāžat kaulus kabatā ;

Pārnesīsit meitu mati,

Zuobiniema*) izbadīt.

Vel musu mamipi

Mielastu celta:

Piecas cūkas, pieci vepri,

Seši maģi suveniņi. (Nīc.)

3. Kad pēdējā maltīte bija paēsta, panāksnieki jemas
uz sķirsanues tautām piekuedinat, kā pret māsu (jaunue sievu)
izturēties.

Piesaku ļaunam, piesaku vecam,

Lai mūsu māsiņu nenicināja !

Piesaku jaunam, piesaku vecam,

Lai mūsu māsiņu nemaldināja !

Piesaku jaunam, piesaku vecam,

Lai mūsu masa maizīti neliedz.

Ar savu nazīti pie visa klaipa!

Piesaku jaunam, piesaku vecam,

Lai mūsu māsiņu nemuldināja !**)
Tau (.sanītī) pa vienam,
Lai tu vīnu nemuldini!***)

Tautu dēls, tautu dēls,
Piermie gadi, piermie gadi;
Kad tu gāji riju kult,

Apsedz mani ar kažuoku.

*) Zuobiniem.

**) Lai ļauj māsai gulēt (Teic).
***) Jaunajam vīram sevišķi piekuodinu, necelt viņu agri augšā.
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Es neiešu nuo tās sētas,

Līdz es skādi padarīšu

Gailim kaklu nuociertīšu,

Oziernām milnu salauzīšu! (Raņķ.)

4. Es iesitu dālderīti

Tautu galda galiņā,

Lai māsiņa pieminēja,
Visu mūžu dzīvādama.

Tikām situ tautu galdu,
Līdz atlēca šķēpelīte;
Lai tautām galda žēl,
Kā man savas māsas žēl.

Prucj' iedami, bāleliņi,
Velkat berzes istubā,
Lai dzīvuo mūs' māsiņa

Zemes beržu kuplumiņu.

Pruoj' iedami, bāleliņi,

Metat laipu istubā,

Lai nemirka zābaciņi

Mūs' māsiņas asarās. (Līž.)

5. Panāksnieki bija saģērbušies uz ara iešanu. Bet vel

bija jādzer ceļa kāja. Vedēju puse dzied:

Vadam vadam mīlimus viesus

Ar alus kannām ar biķeriem !

Ceļa kaja tik atri vis nevedas dzerama. Panāksnieki

dzer un atbild :

Masiņ, tava salda alus.

Pralit — jaukas valuediņas;
Sen iejīīgtis kumeliņis,

Iziet vien nevarēju.

Vedēji: Tu, brālīti kunga virs,

Nedzer daudz alutiņa;
Dzer kanniņu pa pusīti,
Sēdi (kāp) savā kumeļā.

Panāksnieki :

Dzeru alu, dzeru alu,

Paduemiņa neizdzēru;
Tai stāv manis paduemiņis
Ar kundziņu parunāt.

Kur kungam tādi vīri,
Kādi mani bāleliņi!

6. Tagad panāksniekiem

(līgavas), kura brāļiem, masām

varēja nuovaldīt asaras.

Kumeliņis auzu zviedza,
Abuolā stāvēdams;

Zelta juestu apjuozās,

Sudrabiņa zuobēniņus;
Nuo kumeļa nuolecuot

Stundu piesi nueskaueja!

(Raņķ.)

vel jāatvadās nuo māsiņas

un biedrenēm šķiruoties ne-

Masa raud bāleliņu,
Vidu tautu stāvēdama.
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£ēluojat bāleliņi,

Jūs' māsiņa gauži raud.

„Lai māsiņu Dievs žēluo,

Man pašam līgaviņa,
Man pašam Jīgaviņa,
Ik dieniņas žēluojama".

Sper, perkuon, lietus gaisu

Deviņuos gabaluos,
Ka tautiņas man atšķīra
Nuo deviņi bāleliņi.

Māsiņ, zelta druestaliņa,
Tu tautām piederēji!

„Pralit, vaska ritulīti,
Kam tautām pavēlēji?"

Atpakaļu, mans puriņis,

Atpakaļu, bāleliņi!

Ne man tika ta zemīte,

Ne tās zemes arauņis!

Nāc, māsiņa, atpakaļu,

Ja tauiāme nederēji;
Neb' tādēļe zeme zuda,

Ka nuojēma vaiņadziņu.

Līgava atvadīdamas uzaicināja brāļus un masas nakt

ciema.

Nākat, mani bālēliņi,
Nenākat pa vienam;

Nākat pieci, nākat seši,
Lai man viena guodēšana.

Nākat, māvi bāleliņi,
Nākat diži, nākat mazi;
Diži nākat tautu rāt,
Nazi — mani apraudzīt.

(Raņk.)

7. Beidzuot panāksnieki izgāja nuo istabas setiena, jauna

vīra māsas pavadīti.

Es visu viesiņu izvadītajā.
Tue zin Dieviņis, kas mani vadīs.

Ara ejuet, vedēju dziedātajās nuosauca panāksniekiem

pakaļ:

Pruojam pruojam, nelūgti viesi,

Suns jus sajema, suns — pavadīja! (Raņķ.)

Ar Dievu, ar Dievu, nelūgti viesi,

Suns jūs uzlūdza, kaķe isvadija.

Pruojam šadi, pruojam tadi,

Pumpuotiem še palikt,

Pumpuotiem še palikt,
Par galdiem kaulus graust! (Nīc.)

PrUejam, pruejam, nelūgti viesi,
Lai mums lūgtiem še gruozīties ! (Už.)

8. Sētsvidū panāksnieki vēl jemās savus zirgus labi

izjādelēt un iz dīdīt. Dažs raudzījis pat istabā iejāt.

Dziedātājas tanī laikā visādi slavēja un cildināja savu pusi.
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Nuebarueju kumeliņu

Ar dūjām auziņām;

Nevarēju nuoturēt

Ar dūjām gruožiņām.

Pieci bēri kumeliņi

Vez akmeņa auzas eda;

Visi pieci piederēja

Jaunajam brālītim.

Es apkalu kumeliņu

Ar sudraba pakaviem
Tuo varēja tumsā jāt,
Līdz ūlēca menestiņis.

Uzaugdama es redzēju

Brālim labu kumeliņu ;

Vez sķiliņģa riņķi grieza,

Vez dāldera dancināja !

Stallē tautas nuobaruoja
Izbraucamus kumeliņus;

Kā maniem brālīšiem

Tād' arami, ecējami!

Tādu zirgu kundziņs jāja,
Tādu — mani bāleliņi;
Zuebeņiņu vien ņejueza,

Kungam kaunu nedarīja.

Vedejiņi nabadziņi
Riec' ar vienu ķēvi brauca

Redz, kā daili panāksnieki
Ratris savu dancināja!

Man dižāki bāleliņi

Par visām tautiņām :

Pušu cierta vara vārtus,
Pāri bēri lecināja!

Vedēju puse : Nedīdi, Ansiņ, grutaju ķēvi:
Izsvieda kumeļu mus' brāļa sētai!

Vai, Dievini, tai masai

Nežēlīgi daleliņii

Masa raud istabā,

Brāļi dīda kumeliņus!

Turi, turi, valdi, valdi,

Brālīt, savu kumeliņu ;

Ja nevari nuoturēt,
Lūdz māsiņu palīga.

(lvank.)

9. Panāksniekiem uz mājām puošuoties, dzīru meita

nuopuškuoja viņu zirgus visādiem pušķiem, tiem pa

šiem, kuriem kāzu istaba bija izgreznuvta.

Mans brālītis baltu muti

Sēd mellā kumeja;

Dažā tautu meitiņa

Sāp siersniņa, bierst asaras.

Meitas manu kumeliņu

Kā, bitītes aplipušas;

Līt', meitiņas, ar Dieviņu,
Laižat manu kumeliņu.

Tautu meita mellacīte

Glauda manu kumeliņu.

") Panāksnieku meitas ar vedēju.

Rakstu krājums.

Vai tu glaudi, vai neglaudi,
Tu nekāpsi mugurā.
Būs man cita mātes meita,
Kas tam kāps mugurā.

(Man būs cita glaudītajā,

gurai sēdētajā).

Man māsiņas sajukušas
Ar ciemiņa meitiņām*);
Nu vērtītu, kaut varētu,

Ludradiņa vējiņa. (Raņķ.)

17
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ic>. Visādi izālējušies, panāksnieki beidzuot aizjāja
dziedādami.

Es vai(rs) nevaru vakara gaidīt :

Oziļupe priekšā, daiļš kumeliņis!

Neput tauri, bāleliņi,

Nue tautām izjādams,
Lai māsiņa nedzierdēja,

Lai ta žēli neraudāja.

Jājat brāļi pablakam,
Lai nezviedza kumeliņi,

Lai māsiņa nedzierdēja,
Lai ta žēli neraudāja.

Bet gabalu pajājusi, panāksnieki laida vel atpakaļ.

Vedēji viņus sagaida ar dziesmām:

Kue jājat bāleliņi,
Vai masa piert' kūpēja?

Kad masa pierf kūpēs*),
Gan svainītis ziņu duos.

Jāj, jāj, brālīti, atgriezies,
Palika māsiņa nesuminata !

Ķizu, ķizv, brālīti, dabuesi raudat,

Te tav paliks mīlima (mīlama) masa.

Panāksnieki, kuri hija krusta-dvieļiem apkārušies, aiz-

jāja uz jaunās sievas vecāku mājām. (Raņķ.)

ii. Kazu beigās puisi, paķēruši meitas, iet uz klēti.

Pirmais pāris ieguļas uz brītiņu jaunā vīra un jaunas sievas

gultā; augšā šaujuoties atstāj guļā naudu, kuru pajem

līgava. Tad nāk cits pāris, tāpat darīdams. Beigās līgava

visus pacienā. (Ztaldz.)

Kad jaunie ļaudis tulit pēc kazuesauas kļūst par saim-

niekiem, kazenieki kāzu gueda beigās paceļ saimnieku ar

saimnieci uz krēsliem gaisa. Vecuos saimniekus ari paceļ,
bet krēslus nuoliek pie malas (pie krāsnes). (Nīc.)

12. Panāksnieku izvadīšana.

Vedēji: Panakstu tevini, ved bērnus mājas
Visi tavi bērniņi gulēta grib.

Panāksnieki: Lai zagsu, kuo zagsu, trīs lietas zagsu:

Nue rijas spriguli, nuo dzīruu milnu,
Nuo laktas gailīti nuolecināšu !

*) Agrāk laikuos sieva savu gsutuo dienu ssgaidņa pirti.
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Lai es zagsu, kue es zagsu,

Dzirnu kuņu — tuo nozagšu,
Lai mūsu māsiņu

Nemaldināja.

Vai tādele pruejām iešu,

Kad villaines mugurā?
Gueda dēle, slavas dēle

Stāv villaines mugurā.

Rūgts alus, rūgts alus, nevaru dzert!

Kur manas seģines ! Luksņasu mājas

Kad riedās braukt, panāksnieki dzied.'

Nāc, māsiņa, kājām sērste,

ja liedz tautas kumeliņu

Mēs brālēni bandenieki,
Gan mēs tevi vadīsime,
Gan mēs tevi vadīsime

Dancuojuošis kumeliņis.

Ar Dieviņu paliekat,
Ar guodinu dzievuojat,

Ar guodiņu dzievue-jat,

Manas vecas draugalenes.

Pildi, Dieviņ, tuo vietiņu,
Kur ēdēm, kur dzerem,

Kur ēdēm, kur dzerem,
Kur naksniņu gulējām. (Bārt.)

(Ruc. D. V.)

13. Pedejuo alu dzeruot

Panāksnieki: Kas alus, kas alus, zeidulis*) vien!

Duj dīķi udeņa, pus pura miltu!

Vedēji atbild : Dzerat, paši nabadziņi,

Rajarina alutiņu:

Pērnie rudzi, pērnie mieži

Azpernāji apienisi?

Panāksnieki:

Stāvu brāļi, stāvu masas,

Māņi vien vadīdamas ;

Neviens stāvu nestāvējis,

Jeib es ģīdri**) dzievavusi.

Nāč, mZsena, pavad' mani

Līdz viņiem krūmiņiem

Tad es tevi pamācīšu,
Ka dzīvuota tautiņās:

Celies agri, staigā lēni,

Lai guļ tava vīra māte.

(Ruc. P. X.)

14. Panāksniekiem uz mājām puošuoties, vedēji tiem

ņuedara dažādus stiķus: atraisa gruežus, nuomauc ratiem

riteņus, nuoglabā kādu drēbes gabalu utp. Jaunajam vīram

cieti japieraugas, lai līgava nepamūk kādai paņākstu meitai

līdz. Galu galā visas lietas sadabūtas un panāksnieki satai-

sījušies uz aizbraukšanu. Bet daži nuo jaunajiem vel kavējas

*) Zeīdulis = pižulis.
**) Gīdri = slikti (teic.)

17*
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pretistubā, kur daneuesana pilnā spēkā. Te vedēji klāt, aiz-

taisa durvis, apstāj apkārt un nelaiž vairs pruojām. eletrā

rītā, kad jaunais pāris aizbrauca apraudzīt sievas vecākus,

uetrās mājās nuonāk zina, ka tādi un tādi panāksnieki apcie-

tināti; lai brauc izpirkt. Sataisās vesela partija panāksnieku

un laiž pruojām, atpestīt radus. Ceļā viņiem japiedzīvuo, lai

gan mazākā mērā, tādi pat kavēkļi, kā senāk, līgavu pruejām

vaduot.

Kad visa diena viena burza un migla pavadīta, kazeuieki

vakarā aizvāķas katrs uz savu pusi. (Peru.)

IZ. Kādā pastarpe brūte mūk ar kādu jaunu meitu

(paņāksņieei) pruojām. Kāds vīrs (vedējs) ar sievu dzenas

pakaļ. Kad nueķer, māte vīram iedued pirkstaiņus, sievai —

zeķes. (Nīc.)

Panāksniekiem uz mājām puošuoties, mārte rauga pa-

mukt, iesēzdamās kādam līdz ratues. Kāds nuo vedējiem

dzenas pakaļ, kurš mucēju nuoķēris dabuon ziedu.

Dievs duod algu vizuļam,

Ir vizuļa kalējam:
Es būt' tautas izbēgusi,

Jeib vizulis neskambējis*)!

Nuo tautiņu slēpdamās,
Pa uozuolu patecēju.
Elozuoliņi zemzarīti,

Apslēp manu vaiņacinu.

Uozuolinis atsacīja:

Šeķat, tautas, brāļu māsa."

Dievs duod tev, uezuolini,

Trīs gadiņus nelapuot,
Trīs gadiņus nelapuot,
Mūžam zīļu neredzēt !

(Ruc. P. X.)

[6. Panāksnieki, uz mājām vākdamies, raudzījusi burz-

mā nuozagt līgavu, kas dažreiz ari izdevies. Vedēji
tad dzinusies pakaļ un atveduši atpakaļ. Kas pirmais līgavu
nuotver, dabuon cimdu pāri.

Tec, Ventiņa, riņķu riņķu**),

Nu beg mana līgaviņa;

Nu bēg mana līgaviņa,
Villanītes sajemuse (paduse).

Pūt, vējiņi, kā tav tika,

Es uozuola eniņa ;

Darāt, tautas***), ka jums tika,

Es tautieša ruociņas. (Raņķ.)

s) Vizuļi vainaka.

**) Cita dziesma: vicu, vtču.

***) Bija jāsaka: darāt, brāļi.
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Kāda teicēja man stāstīja par brūtes zagšanu sita.'

Kad panāksnieki taisās atpakaļ uz brūtes mājām, šī vīnus vēl

krietni saguodē. Izdevīgu brīdi uueskatījusies, panāksnieki

pakampdami brūti laižas pruojam.

Vedēji: Sitat bungas, pūšat tauri,

Tautu meita pazuduse!
Panāksnieki: Snaudalas vien bija vedēju puiši,

Tie musu māsiņu nenuovakteja!

Vedēji, zinādami ka zags, bija jau sajūguši zirgus, kue

dzīties pakaļ. Dzīdamies nuonāk pie ceļa vārtiem, kurus at-

ruen aizceltus un aiznagluetus. Tā vel dažs labs šķērslis

ceļā jānuorūķē, kamēr nuonāk pie Ventas upes. Bet panāk-
snieki ar pluostu jau uetra pusē un pruojām. Ja izdevās

pārmukt mājās, līgava ieslēdzās klētī. Māte durvju priekšā
stāvēdama meitu ātrāki neizdeva, līdz vedēji sameta naudu.

(ļvank.)
XX

Panāksnieki dzer kazu beigas līgavas mazas.

Atvarsas.

Ai māmiņa, ai māmiņa,

Trūkst tev triju trukumiņu:

Stallī guovu, klētī pūra,

Kambarīja malejiņas. (Ruz.)

i. Nue jauna vīra sētas panāksnieki jāja (brauca) visi

kuopā atpakaļ uz līgavas vecāku mājam, kur dzēra kazu

beigas. Vedēji vēl palikās savā (t. i. jauna vīra) sētā, turpi-
nādami kāzas. Panāksnieki bija sev apkārusi dubultuoskrusta-

dvieļus, tā ka mājenieki jau nuo tālienes pamanīja baltuos

jājējus.
Snieg sniedziņis, puteneja,
Balti jāja kara-vīri.

Tie nebija kara-vīri,
Tie māsiņas bālēliņi.

Tas nebija b*lts sniedziyis,
Tas māsiņas tikumiņis.

Pasakāt brālīši, kuo tautas darīja,
Vai pēra piertē, vai sutināja?

Atbilde

Pstu dued, ēstu doud,

Mamuļīt, māmuļīt!
Tik es badu nenuomiru

Tās mašīnas panākstuos:

Jēla gaļa neviruse,

Auzu maize necepuse! (Raņķ.)
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2. Panāksnieki atnesa vecākiem labus vakarus

nuo meitas, izstāstīdami mājeniekiem savus p ie dzī vuejumus.

(leva) suta māmiņā

Dižu labu vakariņu

Par kājiņu avumiņu,

Par miedziņa kavējumu.

Nu es jājis vairs nejāšu
Tās māsiņas panākstuos;
Nu es metis vai(r)s nemešu

Dižas naudas gabaliņu.

Es apēdu tautiņām
Mazu maizes kumāsiņu;

Par tuo viņi paturēja
Mūs' māsiņu rakstītāju.

Kukuoja dzeguze, dzied lak-

stīgala,

Raud musu māsiņa sveša zeme

Smagi krāca sila priede,
Smalka lietus pielijuse;
Žēli raud mus' māsiņa

Tālājās tautiņās.

Kumeliņis auzas zviedz,

Par ābuelu bradādams;

Māsa raud bāleliņus,
Pa tautām staigādama. (Raņķ.)

3. Slikti tautas mitināja,
Utes rēja muguriņu;

Sutu vesti māmiņa,

Lai nāk pierti kurināt.

Kleperis delveris mans kume-

liņis:

Izsper tautām dubulta dūres!

Vilks uz mana kumeliņa

Paegle lukuojās ;
Vilkam devu svina luedi,
Jāj' mājā kumeliņu.

Tici mani, māmuļīte,

Es tav melus nemeluošu:

Prālīts jēma tautu meitu

Sava bēra pakaļā!

Trīs dieniņas, trīs naksniņas
Nuost nuo savas līgaviņas;
Nu manam kumeļam

Miglu laist pakaļa.*)

Es redzēju tautiņās

Daždažādi dzīvajam :

Silītē drānas mērca,

Azkrasņe velējas! (Panķ.)

4. Kā iegāju, tā pazinu,

Māte meitu izdevuse:

Nuoputeise zelta rueze

Stāv istabas dubenā.

Kurs putņiņis tā dziedāja,
Kā dzied lauka cīrulītis?

Kurs pēc manis tā raudāja,
Kā raud mana māmuļīte?
Māte meitu izdevuse

Dzieda ruoku cilādama ;

Kad iegā kamburē,

Rauda milnu turēdama.

Māte savu meitu sauca

Pa sētsvidu tecēdama;
Ne meitiņas sētiņā,

Ne pūriņa klētiņa.

Kur, priedīte, skujas tavas?

Zari vien līguojās.

Rur, māmiņa, meitas tavas?

Krēsli vien" istabā.

Krēsli vien istaba,

Ik pie krēsla vaiņaciņis.

Trūkst māmiņa, kas tav trūkst

Trūkst tev. triju gabaliņu :

Trūkst meitiņas malejiņas,

*) Bus jasvist atri uz mājam jājot.
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Trūkst purina klētiņa, Trūkst guosņiņas laidara.

Trūkst purina klētiņā, (Panķ.)

5. Panāksnieki, pārbraukuši atpakaļ pirmajā seta, iz-

stāsta savus piedzlvuejumus uotrajā sētā.

Kuo redzēju, tuo pateikšu
Savi mīļi māmulīti :

Puodai vira auna galva,
Ledus dega ugunī !

Kādus divus es redzēju
Tai svešajā zemītē:

Gukī ragi, vistī pupi,
Akmiņam kājas, ruokas !

Laba zeme, lādi ļaudis,
Lādi mani pamielava:
Sēņu strudu strudiņaja (stri-

dinaja — Nīc.)

Arkadaga karuotēm. (Ar ka-

deAa karuotemis.)

Lai tā struda, kāda struba,
Kas tās daiļas karuotiles (ka-

rueteņas).

Namiņa mīļā, kurini*) pirti,

Juo mumis apnika tautiņu utes!

Teic māmiņu gudru sievu ;

Kas māmiņu gudru deva!
Pati savas vieglas dienas

Duod tautamis rudinat**).

Žēluminu nevarēju
Gar māmiņas setu iet:

Dzied gailītis ābelē,

Raud māmiņa maltuvē.

(Ruc. D. V.)

6. Panāksnieki, pārbraukuši atpakaļ, sita kuopa bļuedas,
vīsadi truokšņuoja un leca, dziedādami:

Minam, trīpam***) masenas pēdas,
Te viņa staigaise, te ruotājuse,
Te viņa mamini azaidu nesa ! (Pue.)

Minama, minama mašīnas pēdas,
Kur viņa teceise, kur vīna gaise! (Nīe.)
Minama, minama mašīnas pēdas,
T

e viņa skrējuse, te tecējuse,
Te viņa braļiema launagu nese ! (Bārt.)

7. Panaksti, pārjājuši atpakaļ jaunas sievas mājas
,

dzied:

Apsiskati, māmulīte,
Vai ir visi panāksnieki.
Vienu tautas paturēja
Par ēdienu, dzerumiuu,
Par ēdienu, dzerumiuu,
Par naksniņas gulejumu.

Ja tīkamas svešas tautas,

Nākat citu rudentmu.

Vēl mums auga maģās masas

Juo bagātas, juo raženas,

Jue bagātas, jue ražeuas,

Simtiem baltu villauīsu)
Ne pelēku villanīsu

Ne Dievs gala nezināja!

Sen es teicu merģelemis:
Neaunata mātes kurpju;

Mātes kurpes sklidas bija,
lesklid tautu sētienā.

*) Kurināt. **) Rudināt. ***) Trīpam.
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Pie ciemiņa kāzas dzeru

Trīs dieniņas, četras dienas.

Kad pārgāju mājiņās,
Ne sunīši nepazina.
Sa, sunīti, sa puoģīti,

Vai tu mani nepazini?

Vaj tu mani nepazini?
Es ta māju saimeniece.

Labi, labi es redzēju

Laba vira setienā;

Ir gailītis iztecēja
Neduotamis kājinamis.

(Ruc. P. X.)

8. Trešdien jaunais paris ar 4—5 īsteniekiem brauc

vieset pie sievas vecākiem. Istaba ieiedama, jauna sieva

uzliek uz vardi ziedu. Tad apdāvina tevu-mati cimdiem un

zeķēm, ja kāds nuo brāļiem un masām nebūtu bijis līdz

kāzās, tuo tagad apdāvina.
Vieset biju aicināta,
Viesedama guodu kuopju*):
Neizdzēru visu sava,

Neapvēršu biķērīša.

Steidz, māmiņa, mieluo mani,

Jūdz, brālīti kumeliņu

Es nevaru ilgi sērst.

Man tautieša kumelinis,

Man tautieša kumelinis,
Dēlu mātes villānites.

Māte, māte, viesi nāce,
Kuo mēs viesus mieluosim ?

Vista sava baltus cāļus

Nātrienāja savedusi.

Gan mēs viņus gustitum,
Nātres nagus dedzināja.

(Ruc. P. X.)

Nedēļu pec kazām jaunās sievas vecāki brauc savu

bērnu apraudzīt. Dzer tad atkāzas. (Ruc. P. X.)

9. Atvars as**) dzēra svētdien pēc kāzām sievas ve-

cāku sētā. Kazas, ārā vaduet, nueludza, lai nāk uz atvar-

sam. Ludza tikai tujākuos radus; apradus nē. Atvarsas pa-

dziedāja gan ari dažādas dziesmas, bet nuedziedamu dziesmu

nebija.

Gaida mani māmulīte

Vienu dienu, uotru dienu ;

Es atjāšu tuo dieniņu,
Kad māmiņa negaidīs.

Va, meitiņa kājum nāci,

Va tautiņas pavadīja?

„Kājum nācu, māmuļite,
Neturāt ienaidinu :

Dieverīši sajūguši

Kumeliņus ecēšās."

Cep, māsiņa, lielu klaipu,

*) Kuvpt. **) Atvāršas.

Brūvē lāstu alutiņa;

Nu brauks sērst tā māsiņa,

Daudz ēdēju, daudz dzērēju.

Duj vistiņas nuobaruoju
Baltābuola kalniņai;

Vienu cepu, uotru vāru,

Bālēliņu gaidīdama.
Aicin' mani māsa sērst,

Aicin' brāļa līgaviņa.

Kuru ceļu pagriezīšu
Savu labu kumeliņu ?
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Labāk braukšu pie māsiņas,

Ne pie brāļa līgaviņas.

Pieci simti sīku putnu

Dzied uozuola zariņā;

Visi saka dziedādami:

Kas tur nāk? Zeme rīb!

Nu nāk sērst tā māsiņa,

Kuo nuoveda leišmālē.

Leišu bēri kumeliņi
Nāk kājiņas klapēdami.

Vai, Dieviņi, gāla sāp!
Vai būs man janomierst ?

Jūdz, tautieti, kumeliņu,
Lai es braucu pie māmiņas.

„Ne es jūgšu, ne tu brauksi,
Mana jauna līgaviņa.
Tur tu brauksi, tur paliksi,
Mana jauna līgaviņa;
Paliks mans sierms zierdziņis,
Manas kaltas kamaniņas."

Lai bij laba, kas bij laba,

Laba mana vīra-māte.

Pie gāliņas piegājuse:

„Celies, mana jauņuvīte,

Celies, mana jauņuvīte,
Mana dēla līgaviņa."

Dēj, mana vistiņa, duj pautus

dienā;
Atbrauks māsiņa ar mazu lelli.

Kālabād tu, māsiņa,
Pie manīm sērst nenāci ?

Vai priedīte, vai eglīte
Tav celiņu āzkrituse?

Līka liepa, līks uozuols,
Tur bij laba līguošana ;

Mīļa mārsa, mīļš brālītis,
Tur bij laba sērst iešana.

Jūdz, tautieti, kumeliņu,
Brauksim sērst brālīsuos;

Saule vesti atsūtīja:

Jauni radi brālīsuvs.

Saulīt' mazu gabaliņu,

Tāļu mani bāleliņi.

Vēl tautiņas eedevusi

Tādu kūtru kumeliņu.

Ar tautām sarājuc-s,

Kājum gāju brālīšos.

Labi mani dieverīZi,

Pakaļ sūta kumeliņu.

„Še, māsiņa, kumeliņis,
Sērst nedēļu brālisuos."

Tikām jāju brāļu sērst,
Kamēr dzīva māmuļīte;

Kad nuomira māmuļīte,
Priede ceļu āzkrituse.

Tālu mani māte deva

Par deviņi nuovadini.

Devītai gadiņai
Pie māmiņas sērst atnācu.

Viens brālītis vārtus cēla,

Lotris jūdza kumeliņu;

Viena mārsa durvis vera,

Llotra sedza villainīti.

Māmulīte krēslu cēla,
Veselību vaicādama.

Kur, māmiņa, es izteikšu

Svešu ļaužu veselību !

Kuo, brālīši, jūs raudat,
Kuo jūs mani žēluojat?
Pasi mani iedevāt

Paudāmai vietiņai.

Laukā gāju skatīties:

Saulīt augstu ritināja?
Ja ta augstu ritināja,
Vēl sērsīšu brālisuos;

Ja ta zemu ritināja:

Jūdz brālīti kumeliņu.

Steidz, māsiņa, mieluo drīz

Jūdz, brālīti, kumeliņu,
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Es nev aru kavēties,

Sīvs tautietis sētā gaida.

Mēs māsiņas mīļas baltas

Pa pasauli izklldam:

Cita Rīgā, Jelgavā,
Cita liela Duobelē !

Iznīkušas, māmulīte,

Tavas greznas dziedātājas
Cita smilkšu kalniņa,

Lita tālu tautiņas.

Mau(j) guesniņa, raudu pate,

Svešu zemi staigādama;

Guosniņei sveša zeme,

Man bij sveša māmuļīte*

Šķiramies mēs māsiņas

Tai celiņa galiņa;

Tav celiņis zaļu mauru,

Man sarkanu (baltāju) aduoliņu

(Paņķ.)



Dažs „labs" un senlatv. "labieši".

Izteicienu „dažs labs lietuojam tagad apmēram līdzīgā

nozīme, kā vieņkarsue „dažs", sajuzdami te vardu „labs" tikai

kā iepriekšējā „dažs" pastiprinājumu. Ka daudz citus jauta-

jumus, tā ari ša izteiciena vesluri apgaismue mūsu tautas

dziesmas Larueņa un Viseņderļa izdevuma, kuru te citēšu

saīsinājuma LV. Nesen izdueta IV. sējumā lasām :

Ai, rudzlti ruogainīti,
sen tev bija nuoziedet!

Jau dažam labajam

nerūc vairs dzirnaviņas. LV. 27907,3.

Ka „labajam" te nav vienkāršs pastiprinājums iepriek-

šējam „dažam", tur» rada šās dziesmas varianti, kur trešā rin-

diņa tā skan: „jau dažam bajāram", jeb „jau dažam bagātām",

jeb „jau dažam saimneekam", un ari „jau dažam nabagam".

Līdzīga uuezīme sastuopam vārdu „lab(ai)s" vēl šādās dziesmas:

Mans viriņs, ka lācītis,

es maizītes paēdusi"

tāpat krita veleniņa,

ka ir tam labajam. BV. 28051.

Ai, dieviņ ! ai, tētiņ !

Labais mina kājiņām !

Min, dieviņ, paš' 1a b U o

zem savam kājiņām. BV. 31162.

Labs labam krēslu ceļa ;

Kas pacēla nabagam ?

Dievs pacēla nabagam,

i nabaga bērniņam. LV. 31224.

Sak', saulīte, vējiņam,
netraukt ziedu ūdenī;

sak', dieviņi, labajiem,
nemīt vāja kājiņām. LV. 31243.
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Visi labu ieraudzīja,
visi labu bildināja ;

pavārgušu nabadziņu

visi mina kājiņām. BV. 31260.

Blakus īpašības vārdam sastuopama tai pašā nuozīmē

ari forma „labietis" (kuram Ulmaņa vārdniza piešķir tikai

nuozīmi: „lišķis") jeb „labīts" (augšzemnieku izrunā: labeits):

Labi, labi labiešam (inflant. var: labei-

š a m),
lab' tecēja kumeliņš;

man netek, nabagam,

i baltā saulītē. LV. 29821. (sal. ari 298

29820, 29822).

Kā sengrieķu valuedā ~agatbei" (— labie) jeb ~aristoi"

(vislabākie; nue kam „aristokrāti") apzīmēja muižnieku

kārtu, tā ari senlatviešiem, kā randa minētās dziesmas, ir bi-

jusi sava par „labajiem" jeb „labiešiem" saukta lielmaņu

kārta; un izteiciens „dažs labs" senāk ir nuozīmejis: dažs

lielmanis. Verdzības laikues tāda „labīesu" kārta latviešu

starpā grūti ieduemājama: tad laikam tikai izšķīra saimniekus

un kalpus un (vācu tautības) kungus. Jāduomā tāpēc, ka

dziesmas par „labiešiem" ir cēlušās priekš vergu laikiem.

Ļuoti vecas ir ari laikam dziesmas par subri jeb stumbri

(piem. LV. 30493) un viņa ragiem kā dzeramiem traukiem:

Baltijā šis kustueuis jau labi sen izmiris. Bet nuo tam vēl

nevar spriest (kā dažkārt ir darīts), ka visas mūsu tautas

dziesmas ir radušās vēlākais katuoļu laikues, un ka verdzī-

bas laikmetā jaunas dziesmas vairs nav radušās klāt. Jau

a prieri var teikt: kamēr tauta vel dziedāja savas dziesmas,

tamēr sacerēja vajadzības gadījumā ari jaunas dziesmas. To

apstiprina daudz dziesmas, kuru saturs gaisi un skaidri at-

tiecas uz jaunākiem laikiem, kā piem. dziesmas LV. 31852—

31902, kas pilnas tāda briesmīga ienaida pret vāciešiem, kādu

varēja tikai vergu laiki radīt, jeb LV. 31951 („Dievs, nuosuodi

lielus kungus, kas ņem krievus [t. i. zaldātus] uve Kurze-

mes
. . ."), kas varēja rasties tikai pēc Kurzemes pievienuo-

juma Krievijai.

„Kabiesu" vārds varēja tautas dziesmās paglābties ari

pēc labiesu kārtas zuduma, tāpēc ka dziedātāji varēja apmē-

ram ieduomāties šā vārda nuezīmi. ?iluigi nesapruotami
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Aārdi izzūd uve tautas gara mantām. Tā piem. 1683. gada

Līdera Puoļu - latiņu - latviešu vārdnicā vēl atrodam vārdu

smirds (= zemnieks), kas piluigi saskan ar veckrievu

CMepn'B (ar tuo pašu uuozīmi; šis slāvu -baltu vārds laikam

cēlies uve smirdēt). Bet tautas dziesmās šis vārds liekas

piluigi izzudis, tāpēc ka tas bija kļuvis uesapruotams.

J. Endzelins.



Papildinājumi pia raksta „Par drustēniašu

izluāksni",

kurš iāviātuāts
„Rīgas katvīasri Biādrības Zinību Komisijas" 15. Rakstu

krājumā.

64. lap. p. teikts: „ja zilbe priaks „iaus" ir lauzta pat-

skaņa, tad galuatņi „iaņs" izruna stiapti, pruati — „iaņc"'

Šis likums papildiņajams šādi: „Ja zilbe priaks „iaņs" ir lau-

zta patskaņa vai lauzta līdzskaņa, tad galuatņi „iaņs" izruna

stiapti; piemēram.' pirst — pirdiaņs.
Darbības vardu „medīt" luāka šādi: es mediju, tu mcdi,

viņā mcdi, mes medijam, jūs medijat, viņi mcdi; imper. mcdi!

— Vārdu „svētīt" luaka turpretim divējādi, pruati: tā ka „me-

dit", bet tad arī vel šādi: es svētu, tu svēti vinč svēta, mes

svētām, jus svētāt, viņi svēta; imper. svēti! svētāt! Pee šā

parauga luaka vel: pestīt, pētīt, vētīt, kristīt. „Kristīt" viata

agrāk liatuaja „krustīt" un „kristibas" viata — „krustabas".

Vārda „gribetz un viņam līdziguas va/duas imperfektā

trešā persuaņa „gribēja" viata liatua „gribe", t. i. galuātnes

„eja viata tikai stiaptua „c".
Drusteuiasi nemīkstina b. p, m un v, kādēļ saka: sļa

purns, vinč kāp, stum.

Nakuatnes trešā persuānā galuatues ias viata drustē-

niasi liatua as; piam.l viņā velsas, mazgasas, rapsas, un pa-

velēs izteiksme ias viata arī eīs; piam.: skateīs! maņeīs!

Drustēniāši ļuati daudz liatua piadekli da (dc); dauakt,

deskriat, daduat, dakrist, damest. Par a sašaurināšanu pia-
deklī da sakāms tas pats, kas par piadekli sa.

Dstiva „tev" viata drusteuiasu vecākā paaudze liatua ar!

vel tagad au. Mana māte, kurai tagad 80 gadu, nekad ne-

saka „tev", bet arvianu tikai „taū rt

.

bērt — beru — beru

bļaut — bļaņņu — bļāvu

drupt — drupu — drupu
dzelt — dzeļu — dzeļu
dzert —- dzeru — dzeru

dzirdas — dziruas — dzīruas

blizt — blīztu — blīzu

brukt — bruku — bruku

lemt — lēmu — lēmu

lenkt — lencu — lenču

lipt — ļipu — ļipu

malt — meļu — meļu
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dzist — dziāstu — dzisu

dzīt — dzistu — dziju
dzīt — dzenu — dziņu

grūst — grūstu —

grūt — grūstu — gruvu

irt — irstu — iru

!gt(sa) — īgstu — !džu

jukt — jūku — juku

just jutu — jūsu

ķert — ķeru — ķeru

ķērkt — ķērcu — ķērcu

klāt — kloju — kloju

kliagt — kliādzu kliādžu

klīst — klīstu klīžu

knāpt — knāpu — kuapu
kniābt — kniaku — kuiabu

kuāpt — kuapu — kuapu
kuāzt — kuažu — kuažu

krāpt — krāpu — krāpu
krāt — kroju — kroju
krimst — krimstu — krimtu

krist — kritu — krišu

kurkt — kurkstu — kurču

kust — kūstu — kusu

kviākt — kviācu — kviācu

mēgt — mēdzu — mēdzu

mest — metu — mesu

migt — miāgu — migu

mīt (treten) — minu — miņu

mukt — mūku muku

nikt(ap) — nīkstu — niku

nīst — nīstu — nižu

plakt — pluāku — plaku

plūst — plūstu — plužu

prast — pruātu — prosu

rakt — ruaku — raku

rast(at) — ruādu — rožu

segt — sedzu — sedžu

sist — situ — sisu

stigt — stiāgu — stigu

sķiābt — sķiādu — šķiābu

skiāst — sķiāžu — skiāžu

šķirt — šķiru — šķīru

šļūkt — šļūcu — šļūcu

šļūkt — šļuku — šļuku

tapt — tuāpu — tapu

tikt (werden) — tiāku — tiku

tikt(pa) — tiku — tiku

tukt — tūku — tuku.



Drukas kļūdas 14. Rakstu krājumā.

Manos rakstos 14. Rakstu krājuma ir eeveesušas vairāk

drukas kļūdas, no kurām svarīgākās ir sekošās:

Eespeests : Vajadzētu būt:

4 lapp. 14 rind. pirmo burti pirmo brūti

16
„ 29 „

klusības laikos klausības laikos

27 „ 9 „
meeza . neeza

46
„ 11

„

Nachrichter Scharfrichter

64
„

2
„

Rocken v. Roggen Kocken und Koggen

85 „
11

„ Sackiggen 3ackxixen

95 » 33 »
Bāumchen Bānnichen

117 „
12

„
ziņā šai ziņā

139 „
26—28 rind.

Naulas laupīšana no Rikola Naulas laupīšana no r/ikola

neteek sodīta, kā nedarbs, pēc neteek sodīta, kā nedarbs, pēc

citu latveesu pasaku analoģijas, citu latveešu pasaku'analoģijas,
bet teek uzskatīta par varoņa

darbu.

146 lapp. 5—7 rind.

A. Bandrēvičs, kā domājams, A. Landrevies, kā domājams,

atzīst tikai pa div, pa trim dār- atzīst tikai veenu puķu dārzu,

zeem veenā pašā mājā. bet es esmu redzējis pa div,

pa trim dārzeem veenā pašā

mājā.

P. Šmidts.



Drukas kļūdas 15. Rakstu krājumā

Drukāts.

51. lapp. bet

52. „
kustejias

53. „
piameram

53. „
izmeluajuas

53. „
Skotijas

54. „
piameram

54 „
krituasals

56.
„

iadzivotia.s

57. „ piasliatias

57. „
bezkauņa

57.
„

mezt

58.
„

mekletias

58.
„

smeret-smeretias

58.
„

ermuatiās

58.
„

piadnrkne

56.
„

zolēm

58. „
teika

59. „ nakuasaja zilbe

60.
„ nepērs

60.
„

necilvēks

60.
„

bez

60.
„

mēs

61.
„

darbības

61.
„

neranguatias
61.

„
atkal

61.
„ vainags

63.
„

sasaarinas

63. „
soziatias

63.
„

Priaksvardina

63.
„

pārvilkt

64. „
meklēc (meklēts)

64.
„

koķene

64.
„

pireiane

64.
„

viicianc

67.
„

birst

Rakstu krājums.

Jāstāv :

bet

kustejias

piameram

izmeluajuās

Skotijas

piameram
krituasals

iodzivatias

piasliatias

bezkauņa

mezt

meklētiās

smeret-smeretias

efmuātiās

piadurkne
zolēm

teika

nakuasaja zilbe

nepērs

necilvēks

bez

mēs

darbības

neraugualias

atkal

voiņags
sašaurinās

scsiatias

Priaksvardina

pārvilkt

meklec (meklēts)

koķene

pircianc

vileiānc

birt

18
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Drukāts:

69. lapp. viņiām veldzes iat

69.
„ pakaļ

70. „
abulīts (abulīc)

70. „

ālavica

71. „
alkt

71. „
andelmanis

71. „
astuni

71. „
ataudi

71. „
balbiaris (boībiāris)

71. „
balsts (balsc)

71. „
bandeniāks (bandeniāks)

71.
„

bardzība (bordziba)

72. „
baukšet

72. „
keritis

72, „

blēdība

72. „
braucējs (brauces)

72. „

braukset

73. „
ciršu

74. „
čaukstēt

74. „
čekstet

74. „
čūkstēt

74. „
dafkšēt

74. „
dauzeklis

74. „
diavualias

75. „
dzert

75- „
dzilna

76.
,

elkuans (elkuam >

76.
„

everģelis

77. „
grustelet

78. „ kaija (koija)
80.

„
kloīdet

82.
„

laizīt (loizil)

83. „
lava (pirti)

83. „
liālcelš

H-
»

lļnat

84.
„

juadzitias

84. „
lūrēt

85.
m

milna

67.
„

nebmu

33.
„ paluade

Jāstāv:

viyim veldzes iat

pakeļ
abulīts (abulīc)

ālavīca

alkt

audelmanis (andelmonis)

astuņi
ataudi

balbiaris (belbiaris)

balsts (balsc)
baudeuiaks (boudeniaks)
bardzība (berdzība)

baukšet

berītis

blēdība

braucējs (braūcēš)
braukšet

ciršu

čaukstēt

čekstet

čukstēt

darkšet

dauzeklis

diavualias

dzert

dzilna

elkuanc

ēverģēlis

grūstelet

kaija (koīja)
kloidet

laizīt (loizļt)
lava (pirti)

liālcelš

līņāt

ļuadzitias

lūrēt

milna

ņēmu

paluade
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Drukāts:

89. lapp. peļņa

89.
„ pētersīļi

89.
„ pirkt, pērku, pirku

90. „
pluāsīju

91. „
pūdelēt

93. „
serains

93- „
sērs

93. „
sētuve

93- „
sildit

94.
„

skrejiane

95.
„ snaust, -žu, -dv

95- „ spiast, -žu, -dv

96. „ spuādrība

96.
„

skaust, -žu, -dv

96.
„

stērbele

96. „ sterva

96.
„ stingris

96.
„

stuarSt

97. „ sūna, -oīnc, -uāt

97. „
svaines (svoīnis)

97. „ svēpēt

97. „
svetala

98.
„

žveīcet

99. „
ūdens (ūdenc)

100.
„

vedenāt

100.
„

v^īt
101.

„
(versēne)

101.
„

viata

101.
„

vīlu

102.
„

(zaļūksnēš)

102.
„

zegeiet

102.
„

atzinu

Jāstāv:

pelņa
pētersīļi

pirkt, pirku, pirku

pluāsiju

pūdelēt

seroīns

sers

sētuve

sildīt

skrejiāne

snaust, -žu, -žu

spiāzt, -žu, -žu

spuādrība

skaust, -žu, -žu

stērbele

sterva

stingris
stuaret

sūna, -oīnc, -āt

svainis (svoinis)

svēpēt
svetala

šveīcēt

ūdens (ūdenc)

vedenāt

velt

(versenc)
viata

viļu

{zoļūksneš)

zegelet

atziņu.

Indr. Cīrulis





XVI. rakstu krājuma saturs:

P. Zmidta. A. Bilenšteina grāmata: ~Oie ļdelz-

bauten der Letten". I. 'Peil
... 3 !pr

„ „
Vardu izvilkums nuo Elversa vardni-

cas „Liber raemorialis letticus"
. . 10

„

„ „
Langes Latviešu vardnica

....
21

K. Petersona. Latviešu kazas
...... 59

'

„

J. Lūdzlina. Dažs „labs" un serdalv. „labieši". 267
„

1. (liru ja. Papildinājumi pia raksta „Par drustē-

masu iziuaksui" /ļ^C^^t^^,





R. L.B. ZinibuKomisijas rakstu

krājumi ar satura rāditaju.

I (1876.) K. Kalniņa referāts par Latveešu ssules-teīkam, pēc
A« V. Mannnardta „Die lettiscken Sonnenmythen a

.
— Vārdi, kas neat-

ronas Ulmaņa vardniza. — Ziņas par zinatnidas komisiju. —- Par Lst-

VeeSu Aleksander-skolu.— Par latveešu teateri. — Par P. L. B. lasīša-

nas bibliotēku. — Par dzeedasaoas kopšanu. — Par studentu stipendi-
jām. — Par svētdeenas skolu. —- Par preekšlasišanām un jautajeenu
izskaidrošanas vakareem.— Sinatnidas Komisijas beedri. — Maksa30 k.

II (1884.) Vēderu Zandera: Latveešu rakstids. — Vardi, kuri Ulmaņa
vārdnīca vsj nepareizi tulkoti, vaj pavisam neatrodas. — J. Ilstera:

Latveešu botāniski nosaukumi. — Latvju tautas vēsture. — G. Prei-

berga: par Latveešu participeem uz „ot un „dam". — Jautajeeni.
— Latveešu teikas un pasakas. -r Pārskats par Pigas Latv. Leedr.

Zinidu Kommisijas darbeem 1376.—1884. —
1.25 kap.

TĪT (1885.) Kažoku Dava: par veetu nosaukumeem Latvija. —J. Vel-

mes : par Latveešu participeem. — Dreimsņu Pētera: Krnstpils
draudzes apgabala apdzīvoto veetn nosaukumi. — Vēderu Zandera:

kādas galotnes, jauno rakstidu rakstot, duru jaleek garuma zīmes.

—- P. L. B. Zinibn Kommisijas ārkārtīgas sapulces 26. un 27. jūnija dee-

nas 1885. — Godalga greekš orģinal-lugss iz Latveešu dzīves. — God-

alga preekš orģinal-stasta iz Latveešu dzīves. — J. Ilstera: Lstveesu

botāniski nosaukumi. Dr. A. Dīriķa : Uzaicinājums un lūgums R. L.

L. muzsjas leetā. — Zila: Par dzīparu MadaraZanu un seeveešu ap-

ģērbu agrākos laikos. — Teikās un pasakas. — P. Pjavneeka: Druskas

par Latveešu antropoloģiju. — Vardi, kas trūkst Ulmaņa vārdnīca.

Pārskats par 1884. g. — Pārskats par 1385. g. Ir. 25 kap.

IV (1688.) A. Vēdera runa, trīssimts gadu jubilejas svētkus atklājot.
* ' • M. Klussina : par Latveešu rakstuescidas nākamību — J. Lau»

tenbacha: Kevedums Latveešu mitoloģija jeb veco Latveešu ticiba.

— Kārlis Hugenbergers. Latveesu tautas draugs un dzsesmlneeks.

— Atskats uz Latviskas literatūras 300 gadeem. — K. Lrivkslns: Vis-

parigee pamatlikumi svešvārdu rakstīšanai Latveešu valoda. — Kau-

dzites Matīss : Parsktas par latviskam skolu un zinidngrāmatām1885./86. g.
— K. Skujeneeks : Beletristiskee ražojumi Latveešu rakstneecibā 1386, g.
— Puškaiša: Kr. Džukstes-Peenavas pagasta veetu nosaukumi. —

Brīv-

neeku Leesmas : Rumbeņeeku pagasta maju un veetu nosaukumi.

— Veetu nosaukumi Jātin-jelgavas apkārtne. — Liguldessu maju vardi.

— Pig. L. B. monētu krājuma katalogs. — Botāniski peezīmejumi; 150 kap»

V. (1839.) Latveešu tautas dzeesmas 90 kap.

V/*I (13H0.) Tautas parunas un sakāmi vardi. — Mani, kas atrodas
V A»

Zinidu Komisijas manuskriptu krājuma. — Kazu eerašas Dun-

dangas apgabalā dzimtlaīkos. Salasījis Dunsdergu Krusts. 100 kap.

VII (1892.) Pārskats par Latveešu beletristiku 1589. g. — K. Kļa-
ll» viņa: Par ksdeem divu sajēgumu apzīmejumeem. — Aronu

Matīsa: Par dzīparu madarašanu Un seeveešu apģērbu agrākos laikos.

— Tautas mīklas. 50 kap.

VIII (1893.) J. Lautenbacha: Par Jupi. — Kažocu Dava: Mūsu rakstu
V 111. valodaun mūsu tevu valoda.— J. Kautiņa: Par nozīmes maiņu

.

mūsu valoda. — Dr. A. Dīriķa: Baltijas Kaulu kustoņi. 50 kap*



IX (1894.) J. Lautenbaeha: Par likteņa-deevibām jeb trim Laīm

■"■■~V* ņām. — J. Velmēs: Par Latvee.Su vokāļu trejādo garumu

— J. Peleksa: Par Latveešu vokāļu garumu. —- T. Zeifertā: Par dažām

strāvām mušu jaunākajā stāstu rakstneeciba. — T Zeīferta: Laikrakstu

prozaiskā belvtristika 1890. g. — Bebru Juris: Pārskats par 1892. g,-
iznākušam skolas grāmatām. -— Graudiņu Karja: Pigas Latveešu Beedr.

Zinīdu Komisijas darbības apraksts. — Aronu Matīss: Pigas juras lī-

kuma zivis. — Paderža: Tautas dzessmu pantmērs. 50 kap.

"V (1395,) A. Vēdera: Par Pdgas Latv. Beedrīdas Zinidu Komisijas
darbeem un uzdevumeem tuvāka nākotne. — J. Lautsndacna:

Par Leišu un Lātveesu petijumeem. — Teodora Zeīferta: Lātveesu

beletristiskas grāmatas 1693. g. 1., 11., 111. — T. Zeiterts: rLatveešu ka-

lendāri 1893. g. — Bebru Jura: 1L93./4. g. iznākušas Latveešu skolas

grāmatas. — Bsrģu Jāņa: Bibliogrāfiskas peezīmes Latveešu rakst-

neecibas rādītajā. — Talivalda: Kur atrodas Latveešu virsaiša Varidota

pils Auļine? — Zinīdu Komisijas darbība 1394. gadā. 50 kap.

VI (1897.) Vizuļa: Latveešu mēnešrakstu un deenas avīžu bele-

tristika 1895. g. — Kaudzītes Matīsa: Lātveesu beletrištika nede»

jas laikrakstos 1897. g. — Līderu Jura: Latviska bērnu literatūra 1395.g.
— Lv Novioka : Par Latveešeem Ilūkstes apriņķī. Etnogrāfiskas un sta-

tistiskas ziņas. — Talivalda: Ceļojuma apraksts pa Oeeņvidus-Kurzemi
un Prūsiju. — J. Endzeliņa: Diftongu un Zaro vokāļu izruna Latveešu

valodā. — Zinīdu Kommisijas dardida 1896. gada. 60 kap,

'VI? (1898.) Tautas medicīniski materiāli, —Sastādījis Dr. A. Alksnis.
-*V-M» J. Lautendaena: Par Lātveesu pavasara deevidam.— Br. J.Alk-

šņa: Zinātnisku grāmatu pahrskats 1896. g. — Zinidu Kommisijās
darbiba 1397. gada. 40 kap,

XII? (1901.) J. Endzeliņa: Kā cēlees un leetojams Latveešu tautas

>*VM-M... dedītivs? — J. Endzeliņa: Instrumentalis. — J. Endzeliņa:
Par . Lātveesu valodas refleksīvam formām. — Par svesvārdeem,
— K. Mulendaeda: Par galotni. — Par neitra jeb nekatras kārtas likteni

Latveešu valoda. —J. Endzeliņa un K. Mulenbaena: Lātveesu valodas

izloksnes, teksti un apraksti. --Auziņu Kārļa: Putnu dzīšana un putnu
«aušana. 50 kap.

XIV (1908.) P. Ģchmidta: Latmju dainas I. Trefchas daļas pirmā
yvi v ' pufe un trefck)a sehjuma otra puse. — Gluka bibeles maļosa.
—P. Ģchmidta; Par Latmeefchu tautas oseefmu zelfchanos un mēzumu.
— P. Ģchmidta: Kurbads jeb Lahtfchplehfis. —■ I. Endsclina : Wehl reis
par Uhsiņu. — P. Ģchmidta : Teika par Krummes meitu Naulu.
— P. Ģchmidta: Wezo latmeefchu puķu dahrss. 60 kap.

V V/° (191 P. Lmidta: Jaunās pareizrakstības lieta un: Aizņemti
v • vardi. — Indr. Cīruļa: Par drusteniešu izloksni. — L. Brenča:

Apvidus vardi ap Alūksni — P. Šmidta: Latvju Dainas. 75 kap.

11. un. 111. galīgi izpsrdoti ; IV., V., VI-, VI!.. atronāš tiksi maz

eksemplāros ; pārej ee — VIII.— XV. dabūjami Derīgu Grāmatu Nodala
Latv. Beedribas nama, Pauluči eelā 13, Piga.
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