Ticējumi, kas jaunajiem nodrošina laimi, saticību un bagātību
Vai jaunā pāra kopdzīve būs laimīga, saticīga un svētīga, ir pašu jauno rokās. Latviešu tautas
ticējumos un tradīcijās atrodams ne mazums gudrību, kas jāievēro kāzu dienā, lai šo jauno
savienību nostiprinātu.
• Kāzinieki nedrīkst braukt pa malu ceļiem, jo tad jaunais pāris slikti satiekot.
• Kad brauca uz brūtgāna māju, tad bija jābrauc vistālākais ceļš. Jo garāks būs ceļš, jo ilgāks mūžs
un laimīgāka dzīve.
• Ja kāzu dienā līgavai plīvurs pārplīst, tad būs nelaimīga dzīve.
• Brūtgānam nevajag pirms laulībām dāvināt brūtei kurpes, jo tad gadoties, ka brūte aizstaigājot
projām.
• Brūti ģērbjot, vajag ielekt, viņai nemanot, kurpēs naudu un maizes drupatiņas, lai būtu laba
dzīvošana.
• Brūtes pārim jāliek kurpēs nauda, lai vienmēr būtu naudas daudz.
• Kas par kāzām aizņemas no cita drēbes, tie visu mūžu dzīvo nabadzīgi.
• Ja brūte, uz laulībām ejot, piesit savā istabā uz grīdas ar papēdi un brūtgāna istabā ar pirkstu
galiem, tad viņa būs valdniece par vīru.
• Ja kāzās brūtei galva sāp, tad vīrs būs liels dzērājs.
• Ja kāzu godībām ceptā maize labi rūgst, tad tas ir uz labu dzīvi.
• Ja grib, lai jaunam pārim dzīvē labi klājas, tad uz kāzām nedrīkst citu dzīvnieku kaut, kā vienīgi
cūku.
• Kāzu dienas rītā, uz baznīcu braucot, brūtgānam jāliek kabatā maizes gabaliņš, tad visu mūžu
bagāti dzīvošot.
• Ja pārvilksi pa ceļu šķērsu ecēšas, kāzu ceremonijai cauri braucot, tad jaunais pāris plēsīsies.
• Ja kāzu dienā brūte ir jautra, tad dzīvē viņai būs jāraud; ja brūte ir noskumusi, tad dzīvē ies labi.
• Vedot jauno sievu uz jauno dzīves vietu, ja ceļā gadās kāda nelaime, tad viņai nav laba dzīve.
• Ja kāzās notiek kāda nelaime, tad jaunā pāra mūžs nebūs laimīgs.
• Ja brūtei uz baznīcu braucot nojūdzas zirgs, tad būs slikta dzīvošana.
• Ja braucot uz baznīcu brūtes pārim zirgi sprauslā, tad laimīga dzīvošana.
• Ja kāzu dienā suņi plēšas, tad arī jaunais pāris plēsīsies dzīvojot.
• Ja kāzu vakarā suns gaudo, tad drīz jaunais pāris šķirsies.
• Kad braucot pie laulības, tad nevajagot skatīties atpakaļ; jo tad bērniem būšot šķība mute.
• Kad brūtgāns ar brūti brauc baznīcā, tad tiem jānosviež, kur tiltiņš jeb upīte, pa jostiņai jeb cimdu
pārim, lai būtu laimīga dzīvošana.
• Brūtei braucot pa tiltu, jāmet zemē cimdu pāris un dzijas kamols, tad labi izdodas.
• Kad pie laulībām ejot, tad vajagot no brūtgāna naudu prasīt, tad būšot sievai vīra padoms.
• Pie altāra ejot, brūtgānam jāiešuj aiz svārku oderes sālsmaize un nauda, tad pārticīgi dzīvos.
• Ja kāzu dienā, no baznīcas uz māju braucot, izkrīt no kamanām, tad labi nedzīvošot.
• Jaunam pārim, no baznīcas mājās braucot, jāturas rokās, tad būs mīļa dzīvošana.
• Ja jaunais pāris grib labi dzīvot, tad atbraucot no baznīcas, jākāpj no ratiem (ragavām) abiem pa
vienu pusi.
• Jaunai sievai jāmet prievītes tur, kur vīra māte staigā, tad viņai būs laba dzīve.
• Kad jaunais pāris atbrauc no baznīcas, tad līgavai nevajag vaiņagu ņemt tādā mājā kur smilts uz

griestiem, tad grūta dzīve; bet jāņem tādā mājā kur nav griestu, tad viegla dzīve.
• No baznīcas atbraucot, jaunais pāris vispirms ēd sāli un maizi, tad nākošā dzīvē galds arvien būs
bagātīgi klāts.
• Jaunam pārim no baznīcas pārbraucot, mājās sasit vecas nederīgas bļodas, lai jaunā dzīve laimīga
būtu.
• Pirmo rītu pēc laulībām, sievai vajag likt vīram kaut ko padot. Ja vīrs to izpilda, tad viņš būs
pakalpīgs sievai visu mūžu.
• Ja kāzu dienā sveces deg gaiši, būs laba dzīvošana.
• Ja kāzinieki uzvedas priecīgi, tad jaunajam pārim būs jautra dzīve.
• Meitām aizejot dzīvot pie vīra, jāliek visās ēkās pa cimdu pārim, tad saimniecībā viss labi izdodas.
• Pēc ievešanas jaunā mājā, brūte apmeklē visas ēkas, pavardu, aku un dārzu, kur nomet kādus
naudas gabalus. Ja viņa tā nedara, tad viņai nav laimes.
• Ja kāzās sasit kādu trauku, tad salaulātie dzīvos saticīgi.
• Ja kāzās plīst daudz trauku, tad jaunlaulātiem būs slikta dzīvošana.
• Ja kāzās, dzerot vīnu, saplīst vīna glāze, tad jaunais pāris dzīvos saticīgi.
• Ja brūtei kāzu dienā izkrīt glāze no rokām, tas nozīmē, ka būs slikta dzīve.
• Jaunajai sievai, no baznīcas pārbraukušai, jārauga, pie kāzu maltītes sēdot, piesēdēt jaunā vīra
svārku stūri, bet tā, ka tas to nemana, tad tā valdīs par vīru visu mūžu.
• Kāzu vakarā brūtgānam jānoņem brūtei vaiņags ar šķidrautu un jāpaliek gultas pagalvī, lai mīļi
dzīvo.
• Kāzu dienā brūtes gultā nedrīkst likt asas lietas, tad labi nesadzīvos.
• Ja kāzu dienā brūtes gultā iemet suni ar kaķi, tad jaunais pāris dzīvos kā suns ar kaķi.
• Ja pirmo nakti jaunā pāra gultas vidū bedre, tad tie mīļi dzīvos, bet ja eža, tad naidīgi.
• Kad kāzām beidzoties, viesi brauc prom, tad brūte nedrīkst viesiem kailu roku sniegt; viņai vajag
uzvilkt cimdu, lai nākamā dzīvē būtu laime.
• Ja uz baznīcu braucot, dzird vārnu ķērcam, tad jaunā sieva būs liela pļāpa.
• Ja puisim kāzu rītu kumeļu barojot, zīle lēni dzied, tad būs gudra līgaviņa.
• Ja kāzu dienā brūte aplejot savu uzvalku ar kādu dzērienu, tad mūžā būšot daudz jāraud.
• Kāzu dienā brūtei jānēsā pie plikas miesas sudraba nauda, tad mūžā nekad naudas netrūkšot.
• Ja brūte kāzu dienā strādājot, tad visu mūžu būšot grūti jāstrādā.
• Lai mājai būtu laba slava, brūtei, pēc salaulāšanas no baznīcas pārbraucot, vispirms jāpalej ūdens
durvju priekšā un tad tik drīkst iet istabā iekšā.
• Kāzās brūte un brūtgāns tiek vesti ar zobenu caur visām durvīm, lai neviens skauģis viņiem
nevarētu kaitēt. Ja nav zobena, tad ņem arī izkapti.
• Kāzu pirmajā maltītē tika ēsts koķis, lai jauniem ļaudīm viņu dzīvē netrūktu nedz gaļas, nedz
miežu.
• Kad brūte ieiet brūtgāna mājā, tad iet vedējs pa priekšu un uz katrām durvīm ar zobenu jeb pātagu
cērt krustu, lai ļauni gari netiktu iekšā.
• Brūtes pāri mičojot, brūtei ir jāraud, jo citādi daudz vajadzēs raudāt sievas kārtā.
• Kas pēc kāzu nakts pirmais no rīta pieceļas, tam jāceļas pirmajam visā dzīvē.

