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Svētki atbrauc skanīgos zirgu pajūgos
l LIENE ANDERSONE

Liepājā vakar virmoja
svētku atmosfēra. Braucot
zirgu vilktos pajūgos un
dziedot līgodziesmas tautas mūzikas instrumentu
pavadījumā, saposušos un
smaidīgus liepājniekus un
pilsētas viesus gan centrā,
gan Ezerkrastā, gan Jaunliepājā sveica tautas muzikanti
– Rucavas kapela “Paurupīte” un “Hāgenskalna muzikanti” no Rīgas.
Rožu laukumā norisinājās
tradicionālais Līgo svētku tirdziņš, kurā šogad gan lielāks
akcents uz smukumlietām un
apģērbu. “Pucēties vajag! Ar
Līgo svētkiem taču sākas vasara!” sacīja liepājniece Vineta
Kārkliņa, sastapta pie viena no
rotu stendiem, kas izvietots netālu no milzu pūdeles pašā Liepājas sirdī. Līgo svētkos viņas
ģimene kārtīgi izpriecājoties.
Neiztiekot arī bez dziedāšanas un muzikālām izdarībām.
“Rotāts zirgu pajūgs ar muzikantiem – tas jau ir kā senos
laikos, iedod tādu svinīgu ierosmi svētkiem,” teica liepājniece.
“Man šķiet, ka senās tradīcijas
sāk atgriezties, cilvēki saprot
– jo vienkāršāk, jo sirsnīgāk,”
pauda Vineta.
Kamēr muzikanti sēdās
zirgu pajūgos, tikmēr Līgo sajūtu izdziedāja folkloras kopa
“Vēlava”. “Ikdienā šādu mūziku
un dziesmas neklausīsies, bet
svētkos – vajag!” apstiprināja
klausītāji.
Virgas pagasta “Stiebriņu”
saimniecības īpašniece Dzintra
Blūma kučierēja vienu no Līgo
svētku noskaņās rotātajiem zirgu pajūgiem. Abos iejūgti viņas
sportiskie zirgi – 12 un 15 gadus vecas ķēves Rica un Ragaca.
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Skanot Rucavas lauku kapelas “Paurupīte”
spēlētai un visiem labi zināmai tautas
melodijai, Liepājas ielās devās Dzintras Blūmas
vadītais un svētkiem atbilstoši rotātais zirgu
pajūgs, lai vēstītu par Līgo svētku tuvošanos.
EGONA ZĪVERTA FOTO

“Tie zirgam ir spēka gadi!” sacīja
kučiere.
“Katru gadu dodos zirgu pajūgā uz Jāņu pasākumiem. Šāda
tradīcija – piebraukt pajūgā un
sveikt svētkos tos, kuriem jāstrādā, bija Priekulē. Tā ir brīnišķīga sajūta, kad ar zirgiem
vedu svētkus citiem – mediķiem, ugunsdzēsējiem, pārdevējiem,” uzsvēra Dz. Blūma. w

Vāc parakstus, lai alus
brūvēšanai pieliktu punktu
l MIKS KUNCĪTIS

Nākamajā dienā pēc tam,
kad 17. jūnija vakarā Pasta
ielas bārā “Vecais Taizel’s”

KĀ SARGĀTIES NO UZMĀCĪGIEM KUKAIŅIEM?

izcēlās ugunsgrēks, tās pašas mājas iedzīvotāji sākuši
vākt parakstus, lai panāktu,
ka tajā aizliedz brūvēt alu.
Nama iemītnieki uzskata, ka

tādēļ tiek apdraudēta viņu
veselība, noskaidroja “Kurzemes Vārds”.
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