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Eessõna.
UneS on inimene nägemata maailmaga ühenduses. Tema 

Näeb nägemisi, miS ta ei ole elus mõtelnud. Unes astub ini
mene tulewiku ilmaga ühendusesse, mida küll mõned püüawad 
ara salata, nagu ei oleks inimesel maimu olewat ja hooplevad 
Lt nemad unenägusid ei uskuda, aga ometi on nemad salaja 
uskujad. Et unenäod tähendawad, selleks annawad Biibli- 
loud meile tunnistust, Warao, Nebukatneetsar ja mõned teised. 
Sealt näeme, et Jumal on ka unenägude läbi oma tahtmisi 
inimestele teada annud. Josep sai unes käsu Jesusega Egip- 
Ärse maale põgeneda. Meiegi aeg ei saa unenägude tähendust 
ära salata, sest manad elu-targad talu-ifad seletavad omas 
rlus proowitud unenäod mõni kord üsna õieti ära.. Aga mõ
ned unenäod on kül tühised, mis seedimise wigastusest, pea- 
Lvalu ehk kurvastuse taga järjel unes ette tulewad.

See raamat tahab abiks olla sinu mõtte kujutusele, aga 
asjakohane, täielik seletus on sügava vaimuga isikute asi, 
kes tuleva elu vaimuga ühenduses seisavad, nagu Josep, Taniel 
id m. t. Unenäo ülesleidmise kergituseks olen tähestiku järel 
neid kokku seadnud, et neid kergem leida oleks.

Mõni ütleb, mis sest kasu, et ma tean, mis unenägu tähen
dab. Aga siis võib inimene selleks ennast valmis panna. 
Kui Josep poleks Warao unenägu seletanö, oleks 7 hea 
aasta vili ära raisatud ja nälg oleks kõik ära surmand, aga 
selleläbi said tema vennad, isa ja Egiptuse rahvas nälja sur
mast ^eastetud.

Wakjaandja-



Fni wäsinule kalliks rahuingliks,
Surub silmad, nii et waim, meel waikib*. 
Ise kurbtust tundes, kuidas elu laewal . 
Purjetamas tema kaitsealune ta serwal. 
Õnnetuse häda laened wahutawad, '' / 
Ei ta märkagi, mis teda waritsewad. , rr ;:ii, 
Seda häda nähes uneingel pärga punub,r • 
Magajaga waimu riikis kokku puutub, 
Pärgas elu tulewiku nupud aset. /

:ni Sina inimene, nüüd püüa ja tee wahet,.
Et sa tulewikku teada saaksid,

, Oma elu selle järel seaksid.
Murest ära ennast lase muljuda,
Tea, et Kõrgem walwamas su jälgi,
Kes su suremata hinge sugulane,
Tema peale kõiges lootust pane.



A.

Aadeliks ise saama: oma tegudega enesele kahjulist eksitust 
tegema.

— Aadelt: kõrgema aun sisse tõusmist.
Aadrit laskma: wihmast ilma.

— Aadri mere jooksmine: rasket haigust.
— Aadri mere jooksmine: kurmi leina sõnumid sugulastelt.

Abielusse heitma: paljude soomide täide minemist ar
mastuse asjus.

— Abielu lahkumine: õnnetust ja kahju mitmes asjas ja 
ka tüli ja riidu.

Adraga töötama: head lootust oma etternõttes.
Admokati: raha kahju, mida karnalusega sinult mälja 

petetakse.
Aloe: rahu, rõõmu ja head termist abielus.

— Aloe katki murtult: üksikutel abielusse heitmist, paari
rahrnal õnnetust. ,,:u

A e d kirnist: ära rnõitmata takistused tegernuse põllul.
— Aeda tegema puust : tegernuse minemist kõiges asjas.
— Aed kui lagund: male sõprasi ja kõiki sugu mastu taht

mist asju.
— Aiast üle minema: rnaenlaste üle mõitu saama.
— Aia taha kinni jäema: petiste sõprade taga kiusamist.
— Aedas kõndima: auustud saama ja palju rõõmu leidma. 

Aed puu rniljaga: õnne elus, truu armastust ja termist.
— Aed korratu: armastuse nurja minekut ja õnnetust.
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— Aed kui õitseb: abielus õnne laste kasvatuses, vallalt 
ses põlwes õnne armastuses.

Aerutama paadiga mee peal: hoolsa töö läbi õnne leidma.
— Aerud katki: töö nurja minemist.

Aewastama: head terwist, haigele terveks saamist.
Ahastuse ehk hinge piin: eesmärgile jõudma.
Ahing: ette võtmise korda minemist.
Ahelatega kinni olema: vangi sattumist; õnnetust ja hai

gust.
— Ahelad mis kõlisevad.- hirmu ja kartust, häda ohuga 

tervist.
— Ahel kullast: raha saamist, truuwisi sõpru ja head 

terwist.
— Ahel kui roostetand: viletsust ja häda ohtu tülisid^ 

pahandust vallalisele abielusse heitmist õnnetumalt
Ahi: majast lahkumist, ilma oma tahtmata.

— Ahi kui küdeneb: kosimist, palavat armastust, raha 
saamist.

— Ahi palav: õnneliku ja palavat armastust.
— Ahi külm: soovimata külalisi ja asju, mis pole meele 

järel.
— Ahi lagund: pilkamist ja teutuse alla sattumist.

Ahv: halpimist ja kergemeelsid rumalusi tegema.
Ahvenas: elu lõbustusi armastuses ja terwist.
Ait kui täis raha: rikkust, head elu.

— Ait tühi: vaesust ja viletsust.
— Ait lagund: kahju kõiges ette võttes.

A j a leht: tühje juttusi ja laimamist kuulda saama.
— Ajalehte lugema: tööde, talituste ja teiste asjade 

sekka ennast segada.
— Ajalehe toimetajaga tegemist teha: targaks saamist ja 

uudiste kuulda saamist.
Aken: ootamata pahandusi ja kurbtust teiste poott.
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— Aknast sisse minema: lahket wastu wõtmist.
— Aknast wälja tulema: õnnetust.
— Aken lahti: õnnelisi wõitusi ja rõõmu.
— Aken kinni: suremist ja haigust seltsis.
— Aken katki: head sisse tulekud, rahulikku meelt ja 

lahutamata sõprust.
— Akua luukisi lahti tegema: elu koha muutmist.

Alas: kokku hoidmise läbi jõukaks saamist.
— Alasti olema: ilma kohata jäämist; häda häbi ja 

waesust.
— Alasti teised inimesed: auu edenemist, vaenlaste üle 

wõitu saamist; õnne ja rikkust.
Altarit nägema: õnne omas ettevõtmises, rahu, tervist, 

armastuse asjus edenemist ja kirjade saamist.
— Altari ees seisma: õnne, armastust, armastajaga kokku 

saamist ja pulmade tegemist.
— Altarid ehitama: meeldivaid uudisid kuulda saama; 

pulmi, warrusid.
— Altar kui lagund: ette võimiste nurja minekud; häda 

õnnetust ja armukese maha jätmist.
Aluskuube kandma: tüli, pahandust, paha ilmast ja ar

mastuse nurja minemist.
Ametid pidama: kindlust, rahuliku meelt ja rõõmust abielu
Amme nägema: kõik sugu pahandusi riidu ja tüli.

— ise olema: waesust häda ja haigust.
— palkama: noort sugu saama, isaks ehk emakS 

saama.
Andisid andma: õnne maitsma; kõigest hädast peasemist; 

uudiste kuulmist.
— Andide saamist: head uut kohta saama: uut kallikest 

leidma ja kingitust tema käest saama.
A n e d: auu, rikkust ja suurt õnne.
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— Anestd tapma: -waala, et su süda koiva waeste wastu
ei ole. :: ' ':

— Ane praadi sööma: kardetatoad külalised on tulemas.
— Ane kui walged : rikast, ilusat jä kuulust armukest
' leidma.
— Aned kui mustad: häda, haigust ja surma.
— Aned kui kirjud: õnne loomade kastoatuses ja kõikuwat

meelt. * ; ■ ' . V
Aar gerjat nägema: rikkaks minemist ja muredest pease- 

mist.
— Angerat weest toal ja tõmbama: häid nudisid kuulda 

saama ja muredest peasemist.
— Angerat ujuma nägema: tühja töösid ja ettetoõtmist 

pitkasi tööde täide minemist ja muredest peasemist.
— Angerat elawalt kätte saama: ettetoõttete täielist korda 

minemist.
— Angerat sööma: õnne kõiges ettewõttes, wõidu loosimises, 

toam pärimises.
— Angerat puutuma, aga mitte kätte saama: pettus ja auu- 

kahju waritseb sind.
E— Angerat tapma: sa saad wõitu oma waenlaste mle.
— Angerat nülitud: hoia toaenlaste eest, et sind ei koorita 

toaranduslisest küljest.
Ankur: head lootust ja soowide täideminemist.

— põhja lastud: surma hädasse sattuma.
— üles winnama: soowide täide minemist. .
— katki murtud: kurbtust, wiletsuft ja häda.

Ankur ehk toaat: teekonna korda minemist just oma sootoide 
järele.

-T- kui katkine: hoia ennast, et häda ja toiletsus sind 
ei taba.

— täielt: toaafd etie, et liiderlikud ega joodikud sinu 
puhtust jalge alla ei talla.
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r- tühjalt : häda ja puudus püiawad sind kaisutada,; pane 
enne tööle wirgad käed.

Ap r illi tegema: sinu armukese süda tuksub teisele, seepärast 
ära looda palju tema peale.

Aptek: haigus ja surm ratsutawad häda ja wiletsusega 
sinu maja poole, walmista ennast.

— rohtu ostma: haigeks jäemist oma perekonnas, sõprade
— ehk sugulaste seast.

Armastama: hoia ennast, et sa rumalate tempude läbi 
ei lange teiste naeru alla.

— Armastajaid: õnnetused ja pahandused kipuwad sulle 
külalisteks.

Armid: .fiitu sala soowid lähemad täide.
Armuandisi andma-, sa saad pea uue koha, ka oma 

waenlaste üle wõitu saamist ja hädast peasemist.
— tagasi tõukama: meelega häda ja wiletsust oma peale tõm

bama ja õnne põlgama.
Armuke st nägema: pettust ja meelitust abielu rikkumisele.

— isa majast ära wiima: maata ette, et su kallim sind 
maha ei jäta, sinu süi pärast.

— Armukesega magama ehk isekeskis olema: kiusatust 
ja kurwastust.

Arst: haigele terweks saamist, terwetele haigeks jäemist.
— rohtu sisse wõtma: oma elu parandamist ja õnne 

wõidu loosimises.
— teistel andma: kui haige oled, saad pea terweks; kui 

terme, siis rikkust ja õnneliku armastust.
— rohtu kirjutama: kõigest murest ja hädast peasemist.

Asjal käima: suurest õnnetusest peasemist.
— — järeldus kogu: raha saamist.
— — teiste nähes: pilkamist ja naeru.

Astjad täis: suurt warandust ja rikkust.
— tühjad: petetud saama.
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Aukus olema: oma hooletuse ja süü läbi kimbatusse lange
mist.

— wälja ronima: headust ja wiletsusest peasemist, oma 
waenlaste üle võitu saamist.

— kukkuma: õnnetuse sisse langemist; häda ja wiletsust.
— minema: kõige hädaohtude käest õnneliku peasemist.
— kaewama: hoia oma sõprade eest, need petawao sind.
— pugema: õnneliku ära peasemist oma waenlaste käest.
— riiete sees: mitme sugust õnnetust, häda ja Häbi.

Aur kui paks: pahandust, tüli ja riidu.
— kui selge: head terwist, kõik sugu rõõmu ja õnne.
— laew: sa saad laewaga kaugele reisima.
— laewaga reisima: sulle tulewad kaugelt üle mere küla

lised.
— Auru masin: palju raha saamist oma teenistuse ehk 

kaupluse läbi, ootamata külalisi ja wõeraks kutsumist.
— toile: üksikutele armastuse avaldamist; abielus suuri 

uudisid.
— sõitma: soowide korda minemist, kirja saamist armsama 

käest ja raha tunnistust.
Auuandma teistele: auu ja lugu pidamise langemist teiste 

ee§.
— nime saama: sa saad õnne ja rõõmu elus maitsta.
— pakkumise wastu võtmist: sind kutsutakse külaliseks.

A uur aha saama: suure auu sisse tõusmist ja kindlat 
armastust.

Auu järg: suurt muret, häda ja viletsust.
— järjel istuma: suurt auu, raha ja rikkust.
— sammas: pea saad sa suure auusse (nime) tõusma.

A u u s t u d saama: tulevikus suure auu ja rikkusesse tõusma.
Auu täht: ela nii, ei sind auustakse.
Äike: asjata tööd ja muret töös ja talituses; suurt õnnetust
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tulewikuS.
_ — wihm: uuekoha ehk teenistuse saamist ja elu muudatuste 
Ämber täis: rikkust ja küllust.
„ — tühi: vaesust ja puudust.
Ämblik: elu korra paremaks muutmist, ka kohtu käimist.

— palju: leiad omale pea armsa teise poole.
.. — tapma: raha kahju ja rahutumat meelt.
Ämm: saladuste ilmutamist, mis pahandusi teevad.
Ai: tüli ja riidu abikaasade vahel.
Ara eksima teelt: head sõbrad saavad sind hädas aitama. 

.. — metsas: tulevikus varitseb sind suur häda oht.
Ära eksitud saama: kahju ja viletsuse sisse langemist. 
Ära hukatud saama : suurt raha ja varanduse kahju 

vargale läbi.
Ara kustutama tuld: sa saad petetud omas lootustes. 
Ära kolima: oma sõbradega tülisse ja riidu sattuma. 
Ära minema: haigeks jäämist ja muud õnnetust.
Ära müüma oma asju: kauba ja rahalises asjas 

kahju saamist.
Ara petma: õnnetust, tüli ja pahandust.
Ära peitma: pahanduste eest ära peasemist lepiliku 

meele läbi.
Ära põlema, maja: talvel külma, suvel palavat.

— inimene: surma sõnumid sugulaste seast.
.. — keeva veega: kurja keelte alla sattumist. 
Ärapooma: häbemata patu võimust sinu üle.
.. — ise ennast: sinu igatsetud õnn ei tule sinu kätte.
Ära saadetud saama: korralda omad asjad, sest õnne

tus varitseb sind.
Äädikas: saad nutta häbi, teotuse ja pilkamise all.
„ — nuusutama: sinu pilkajad langevad ise pilkamise alla.. 

Ä ä S L a m a: head edenemist kõigis majanduses.
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'Lbstusklik olema: tüli, pahandust ja riidu sõbrade wahel 
Eba sõber: ära karda oma sõpra, ta on sulle truu.
Ed e w olema: halpust, teutust, häbi ja pilkamist. 
Eeskate (riie): ära sega ennast wõera asjasse. 
Eestkostjaks olema.- kõige parema sõbra ehk sugulase 

surma.
Eestuba: kõrgemad isikud teemad sulle takistusi sinu ette- 

Mõtetes.
Eha - t äht: sinu kartus on asjata, sinu armastaja on sulle 

truu, teata seda temale, muidu tuleb riid teie wahele.
— puna: head termist ja kindlat armastust. 

Ehmatama: paha sõnumid kuulda saama.
-Esei: armastust ja uusi sõbru leidma.
Eh t e d: raha raiskamist ja edemust.

— kingitud saama: lootuste tühja minemist.
Ehitama: suurt rikkust ja raha saamist.

— maja: ameti muudatust, noortele armukesega tuttawaks 
saamist.

— nägema: uut ametid saama ja lootuste kordaminemist. 
E k st m a: Otsekohest õiglast meelt.

— põllul: kahju läbi targaks saama.
Eksitud saama: wõeraste inimeste juttusi uskuma.

— metsas: male sõprade läbi lõksu langema.
-Elajad: kasulikku tuttawaks saamist.

— hoidma: pahandust tüli ja riidu, 
söötma: kõige asjade eest head hoolitsemist.

— kauplema: pitka teekonna peale minemist.
— kari: suurt rikkust ja wara tööka inimesele.
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— nahad: ilmade, muutmist/. ' y;.
— wõillema: kohtu asjadega tegemist^ tegema. . .. 7.

Elawalt ma ha maetud: suure õnnetuse sisse langemist
ja ka surma häda.

— ennast ära põletama: sõnumid kuulma.
— mette kukkuma: muret, waewa ja kahju.
— toette lükatäma: waesust, õnnetust ja häda. 

Elarnhõbe: kerglast meelt, lakkumist ja prassimist. 
Elewant: abielusse heitmist, kasuliku rnaranduse pärimist.

— luu: lastele uusi hambaid, manadele nende kaotamist. 
Elukas kui hirmus: kardetawaid ja salalikust asju kuuldK

saama. :
El u p e astma : oma südame rahu kätte saama.

— rnõtma: suurt lugu pidamist teiste poolt.
Ema: sõpradega kokku saama.

— suremas: rnaranduse pärimist.
— surnud: häid sõnumid, aga tuleta ema õpetusi meeter 

mida ta sind elus olles õpetas.
Emand: hea ja käsuline nõu andmine saab sulle osaks. 
Ennast läbi pistma: armastuse läbi südame haa» 

rnamist. r
— mustaks tegema: raha saamist ja uut teenistuse kohta. 

Erneid: rikkaks saamist teise elu koha muutmise läbi.
— sööma: õnne armastuse tegemusel saab sulle osaks.
— maha külrnama: sinu uus eitemõtmine läheb korda. 

Erne hirmutis: pahandused tühja juttude läbi.
Ette seatama: ootamata tüli ja riidu.
Ette kuulutama: oma edemuse läbi kahjum saama. 
Ette kuulutada laskma: sul saab suur himnm 

olema uudiste järele.
Ette lugema: rõõmustamaid uudisid kuulma. ..
E e s e l: pilkamist ja naeru.

— sõitma: naeru ja põlgtuse alla sattumist.
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— lööma: asjata tööd ja talitust.
— ostma: saad kauba asjus petetud.

Gwangeliumi kuulutama: palju leiawad sinu hea
eeskuju läbi õiget teed.

K.

Häält tegema: sa saad warsti kuulsaks.
Hammas: kindlat meelt, termist ja armastust.

— katkine: haigust, õnnetust omas ette mõttes ja surma. 
Haamer: suurt muret, rasket tööd ja auu langemist.

— taguma: head edenemist kõiges töös ja talituses. 
Haak: rahulist elu ja perekondlist õnne.
Haädus omast teistewastu : sinu tasu on suur, sind rõõmus- 

takse teistest.
Haaw: elu edenemist töö läbi.
Haawama ise ennast: õnnetust, kahju ja südame walu. 
Haaw paranemas: uue elu algamine, abielusse heit

mise läbi.
Haawade sidumist: sõbralist nõu andmist ja rahakirja 

saamist.
Haawapuu toores: head termist ja lugu pidamist.

— kuiwand: tüli ja Edu omaksete wahel.
Habe: õnne kauplemises ja muus tegewuseS.

— kui harw: pilkamist, häbi ja naeru.
— kui hall: kurwameelt, õnne ja suurt auu.
— kui must : head termist, rõõmust meelt ja südame rahu. 

Habe naeSLerahwal: taga rääkimist ja tühjafi juttusi.
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— pitk: wõitu, õnne ja raha saamist.
— punane: pettust, laimdusi ja muud kahju.

Habemega mehed: sõbrade wahel tüli ja riidu. 
Habeme ajaja: ootamata suurt kahju ja armukese

maha jätmist.
Habemega naesterahw as: häbi, teotust ja aim 

kaotamist.
Habet ajama: tühja juttude alt peasemist.

— kiskuma: ole hoolas, margad kipuwad sind warastama. 
Hagu: sinu lootustest läheb osalt täide, osalt mitte.
H a i s e w w e si : ilu ja rõõmu.
Haige olema: rõõmu ja termist.
Haigeid nägema: takistusi ette wõtmistes.

— waatamas käima: sina saad seda tasutud 
tulemas elus.

— talitama : rõõmu ja rahu neile, kes südamest õiglased on. 
Haigemaja: kahju ja haigeks jäämist.
H ak i d: haigust ja surma.
Hallid juuksed: tarka mõistust töös ja Legewuses ning 

suurt waranduse pärimist peale sugulaste surma. 
Hallikas: rikkust, õnne ja oim naese wõtmises ja mehele 

minemises.
— Hallika West selge: suurt õnne ja kasu.
— Hallikas segase meega: puudust, nälga ja ahastust.
— Hallikas kuiwand: surma, wiletsust ja häda.
— Hallikasse kukkuma: auu langemist; häda ja wiletsufi.
— Hallikast jooma: armastuse kirjade saamist ja raha. 

Hammad: kõik sinu soowid lähemad täide.
— arst: hädast ja mälust peasemist, head õnne abielusse

heitmises.
— puhastama: sind kutsutakse pea pidule.
— kaotamist: lapse õnne,ka kallima surma.
— walu: jääd warsti ^)atge^3.



u16

— wälja tõmbamist :' ette toõtete nurja minekut,' raha ja. 
toora kahju. •

H amm ustama: häda toalu ja wiletsust. . 5
H a mmüs t a tn d teistest' saama: armastajatel muret ja 

kurwastust. '
H ä a w ä tii d olemakodust õnne ja muud käsulist ettewõtmist.
Hapu kapsaid sööma: takistusi kauplemises ja raha asjus.
Harakas : tühjast jutust jakeelepeksmist kannatada saama, 

laskma: sa saad toale sõbräde poolt palju häbi, teotust 
. ja naeru kannatada. ; ;

Harmonikut mängima: lahket meelt ja rõõmust tuju 
maitsma. - " Ä

— mängu kuulama: omale armukest, otsima ja hoia, et 
sa alkoholi küisi ei lange.

H ar sa d mängima: esimese armastusele truuks jäämist.
H a r i: sinu elu kombed saatvad kenad ja puhtad olema.
Harjakas (tvenelane, kaupleja): pettust ja kahju kauba 

asjus.
— kauplema: raha koti kaotus hooletuse puhul.

Haud: truu sõbra ehk sugulase kaotust surma läbi ja
kurba leinamist. r -

Hauast wälja tulema: suurt õnne ja wõitu omas ette 
toõtmises.

— kaewama: oma sõbra ehk sugulase kaotamist surma 
läbi, surma sõnumid.

— ehitama: rahulist meelt leidma.
— sisse kukkuma: häda, õnnetuse ja wiletsuse sisse kuk

kuma.
Heeringaid saama: pea joonnse peale minema.
Hein: pea koha pidajaks saama.

— kaar: õnne loomade ja karja kaswatamises.
— kuhi: suurt loomade sigidust.
— küün: õnne maja ja looma pidamises.
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— maa: rohked edenemist hobuste pidamises.
— maa kui niidetud: takistusi kõiges asjus ja wiletsad 

edasi jõudmist'
— maa kui niitmata: auusse tõusmist ja suurt lugu pida

mist.
— maast üle minema: õnne ja õnnelikusi pulmi.
— hea lõhnaga: ilusaid ilmasi ja ka häid sõnumid.
— kodu lakkas: kõik headust koduses talituses ja perekond

likus elus.
— küüni panema: lootuste täide minemist maitsta saama.
— wedama: tee pea pulmad muidu jäed üksikuks kõige 

elu aja.
Helistama kella: sinu ettewõtmised lähewad korda.
Helmed: wistraid, paiseid, rõugeid ja kõiki sugusid ihu 

wistrikusi, ka silma pisaraid ja sugulaste pärast lei
namist.

Higistama: mureliku Lööd päewa käes, pitka mureliku 
teekonda ja muid hädasid ja wiletsusi.

Hiir: õnne kauplemises ja raha asjus.
— püüdma: oma wac Laste üle wõitu saama.
— sööma: oma waewast kasu saama.
— lõks: lõksu ehk kimbatusesse langema.
— piuksumine: kurwastust ja leinamist omaksete järel.

H i r m u t a j a d nägema: saladusliste asjade ilmumist ja 
walge ette tulemist.

— tundma: suur meele paha läheb sinust mööda.
Hirw: sa saad ühe häbeliku ja tagasi hoidliku inimesega

tuttawaks.
— jaht: rahalist rikkust ja õnne kaugelt maalt.
— praadi sööma: rõõmsaid uudiseid pea kuulda saama.
— sarwed: õnnetust ja sõna sõda abielus.
— jooksmas: häbemata sõbrade poolt häbi ja teotust

kannatama. ;' > ■ . rt



— langemas: waenlaste kius ei wõi sulle ühtigi teha. 
HoLune: rõõmsad meelt ja rohked raha teenistust kaup

lemises.
— surnud: termi) e kaotamist, w ahe st ka haigust ja surma.
— rammus: terwise headust ja wedamise õnne.
— lõhkuja: maata et sinu kaaslased sinu elu wankert 

kraami ei mea.
— jooksmas taieste: head teenistust edaspidi.
— ratsutama: tulewikus tõused sa auu sisse.
— riistad: abielus ja majapidamises rõõmu päirni.
— rakendama: pea laulatamisele minemist.
— raud: mureliku pikka teekonda.
— sammu käimas: kindla sisse tulikaga asja ette rnõtmist
— seljast maha kukkuma: sa sured pea kesk-ea sees.
— suremine: sinu kallim jätab sind maha.
— tall: sa lähed pea oma sugulaste ja sõbrade juure 

külaliseks.
— rauda leidina: sa saad uue hobuse.

Hommiku puna: rõõmust ja lustilist elu.
Hoone: suurt mastutuse rikast ametid.

— -ehitust: ole julge, need hädad mis sind waewawad 
pöörarnad rõõmuks.

— põlemas: külma, mõni kord ka elu raskusi.
H o o p i si saama: õnnetust, tüli, pahandust ja teotust kandma.

— andma: ole ette waatlik, muidu tuleb õnnetus.
H o o w korrstud : õnneliku maja pidamist ja südame headust.

— koristamata: ole hoolsam omas majapidamises, muidu 
läheb wäga halrnaste.

— mudane: pane enam rõhku oma maja puhastamise peale.
— puhas: kasinust ja korraliku maja pidamist. 

Hukkaja ehk timmukas: õnnetusi, Miletsusi ja kõiki paha
asju.

Hukkama iseennast: suure õnnetuse sisse langemist.
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Hukkamine: waenlaste üle wõitu saama.
Hulgus: sinu laiskus ja prassimine lükkab sind alla, 

paranda ennast.
— olema: jääd teiste teotuste alla laiskuse ja prassimise 

läbi.
Hull: häbi ja kurbtust.
Hulluks minema: tühja tööd ja waewa.
H u l u m i st kuulma : eestulewad õnnetust.
Humalad: joomist ja pidusid.

— kaswamas: kauplemises ja ette mõtetes head õnne. 
Hunt: pettust ja riidu naesterahwastega.

— peksma: talwel kanget külma; suwel sooja.
— hammustamine: noorte neiudele kosilasi.
— hulumine: waenlasre poolt hädaohtu kannatada. 

Hüüdma ehk kutsumist kuulma: haigust. 
Häbematult teisa teotama: eestulewad õnnetust ja

kahju.
— teotud saama: palju ülekohut ja kurja kannatama waen

laste poolt.
Hädas olema: jõukaks saamist.

— teist nägema : haigeks jäemist, ka toana armukese kaota
mist.

— peasemist; wiha ja waenu lõpetamist.
Härja pea: häbi ja teotust.

— põlwlane: pilkamist, häbi ja naeru.
Härg- Paha inimestega kokku puutumist, ja ka wilja ikal- 

dawat aastat.
— tapma: küllust, rikkust ja wõõraspeole minemist.
— hullamas: surma hädasse sattumist.
— kui lahja: suurt nälga ja wilja ikaldust.
— kui rammus: head wilja aastad; rõõmust ja head 

meelt.
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Hälli kiigutama: wanusid pidama ehk wanule kutsutud 
saama.

Hüüdma: saladust kuulda saama.
— teisi: kimbatust ja häda õhtusi.
— ehk kutsumist kuulma: haigust.

Hülge: sula ilmast ja ka tormi.
Hüppama: halwa tegude läbi teiste naeru alla sattuma- 
Hööweldama: suurt tööd ja muret.
Hööwled: sõpradelt ja tuttawadelt etteheitmist kuulma. 
Hõbe: armukese maha jätmist ja fõprabe pettusi.

— asjad: kergemeelelist meelt ja raha pillamist.
— asjade puhastamist: uut teenistust leidma.
-- kaewama: oma hoolsa teenistuse läbi rohket raha tee

nima.
— sulatama: waranduse läbi löömist ja priiskamist.
— lusikad: õnne kauplemises.
— rubla tükid: rikkamaks minemist.
— raha peenike: köha ja tiiskust.

Hõiskama: lõbusad, lustilist ja rõõmust meelt.
H õ l e d: asjata lootust armastuse peale.
H õ l g e d e peal magama: waesust, puudust ja häda.
H õ l ek at.tu^s: puuduse sisse langemist.
H õ l e kubu: suurt raha saamist teenistuse läbi.

— pahu: kõiksugu tüli ja pahandust.
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J.

Jaani lilled : miisakad olikud ja ootamata kingituse saamist.
— lille pärga saama: peiuks ehk pruudiks saama.
— tuli: õnne kadumist.

Jaam: unustamata teotust.
Jagama: õiglast ja truuwi meelt.
Jahi peal olema: õnne kõiges asjus ja ka mängimises.

— riistad: waranduse kahanemist.
— suure metsa looma tapmist: õnne põllu töös.
— peal weikest looma lasta: kahjuliku ette wõtmist.
— kisa ja kära: kõige ettewõtte nurja minekud.
— koerad: ärapeasemist eestnlewa õnnetusest.
— lusti: rõemust lõbu seltskonnas.
— laul: häbemata elu sisse langemist.
— mees: asjata lootust ja muret.
— nuga: taga kiusamist teiste poolt.
— farm : sa püüad asjata õnne.
— farme hääl: rnaenlaste kamalust ja kurjust.
— lagedal maal: uut rahalist teenistust, 

metsas: rnisaduse läbi rnõidule saamist.
^ a h u: haigust, surma, häda ja rnaema.

— ostma: kodusest elust rahu ja õnne maitsma.
— söökisi sööma: kõhu haigust saama.

Jahmatajad nägema: ilmade teiseks muutmist.
a h m a t ama kohrni: ilmade teiseks muutmist.
— toitja: rikkust, õnne ja auu.

Jalad, kui ilusad puhtad: head termist ja elu-korra pa
ranemist.

cv — kui mustad: häbi, naeru ja teotust.
Jala jäljed: õnne jahikäigul, põllu töös ja merel.
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— jäljed inimeste: paha teede peale sattumist.
— jäljed kadunud : tundmata inimeste ülekohut ja kurjust.
— jäljed segased: pettust ja kiusatust wale sõprade poolte 

Jalad paljad: külmetust ja sulgu.
— suured: peremeheks saamist.

Jala pealt maha kukkuma: oma lobisemise läbi tundmata 
inimesega pahandusesse sattuma.

— liugu laskma: kerged meelt ja halpust pidu peal. 
algadele suud andma: elu-korra muudatust paremusele, 
alga haawama: sõidu peal õnnetuse juhtumist.
— murdma: lahti laskmist teenistusest ehk koha pealt.
— kinni siduma: uut tööd ja teenistust leidma, ja elu

korra paranemist.
alg tee: kentsakaid imelikust tujusid, 
alga pesema : rõõmust meelt, ja ka armastuse awaldamist. 
a l u t a m a : wankuwad õnne ja wale sõpru.
— kallimaga: kõik sugu tülisid ja pahandusi.
— sõbraga: saladuse walgele tulemist, 
ä ä karu: keski armastab sind salaja.
— peal käima: häda ohtliku ettelvõtet. 
anutama: ilma aeged muret ja waewa. 
anu kustutama: rikkust ja auu. 
a m p si j a i d : paha sõnumid saama, 
e e s u s: sinu kurwastus muudab pea rõõmuks, 
e e s u s e g a rääkima: rahu ja rõõmu, 
h u m a nuga: tüli riidu ja muud pahandust.
— raud riista: päranduse pärast riidu ja waenu. 
h u nahk kare ja must: sa saad truuüusi sõpru ja seltsi

mehi leidma häda ajal.
— pehme ja walge: halpidega saad sa pea tuttawaks.
— haawatud: wastu meelt tööd ja talitust.
— karwane: raha õnne ja rikkaks saamist.
— paljas: häbi ja teotust.
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— lõhkine: ootamata uudifid.
— plekiline: häbi, pilkamist, naeru ja muud.
— walge: waenlasi kes sõbra näol sind wõrgutawad. 

Ilma healeta olema: teistega tülisse ja riidu sattuma.
— süüta peale kaebtus: wiha ja kurjust maitsma. 

Iluta koht: kahtlast tulewiku.
Ilu tuled: warsti saad saladuste jälgile, mis sind foormvS. 
Jlwes: kurja ja häbemata inimestega kokku puutuma. 
Imema: termist, rahulist meelt ja head elu. 
Imetama: suurt laste arwu ja õnne suguwõsas. 
Imet nägema: tüli, waewa ja riiu lõppemist.
Ingel: kindlad armastust ja abielu õnne.
Jn glid: sa saad ühe maga ja õiglase abikaasa.

— kui kurwad: mure ja häda maitsemift.
— nutmas: suurt turwastust ja leinamist.
— rõõmsad: kosutawad südame rõõmu ja rahu. 

Ingliks saama: rõõmust ja õnnelikku tulewikku, kurwadele
rõõmustust ja haigetele surma.

Inglis tina: ameti talitusi ja maja pidamist.
— tina lusikaid: mõistliku ja korralikku majapidamist. 

Inimest: tühja juttusi, häbi ja pilkamist.
Inimest kaugelt nägema: ootamata sõpru.
Joobnud olema: pahandusi ja priiskawad elu.

— inimesed: laiskust, hooletust ja pahandusi.
Joogi nõud: perekonna siginemist ja muid rõõmu pidusid

perekonna elus.
Joogi nõu katki: laiskust, tüli ja riidu.
Jook kui happu: suurt muret ja waewa.

— külm: mitmed moodi ilmade muutmist.
Jook magus: head terwist ja ka pahandust ja riidu.

— wiha: sinu oma kiitmise hais on häbi ja naer. 
Jooksma: sinu soowid lähewad kõik täide.

— tasakeste: saad kasuliku hea uue koha.
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ooksta katsuma: asjata muret ja waewa. 
o o m a: tulewikus saad õnnelik ja rahul olema.
— palawad wett: pea mööda minewad rasked haigust.
— piima: mitmesugusid kimbatust.
— wett: head termist ja muud õnne. 
oone paber: sa ei lahku õigusest.
o o n i s t a m a : mõistliku meelt heas ettewõttes. 
s a: suurt auu ja lugupidamist kõiges töös.
— kohusid täitma: rasked elu, murelist ametid.
— saama: auu ja lugupidawaid wastutusi.
— maal olema: suurt ja kallist südame rõõmu.
— maalt lahkuma: tühist uudise himu ja laiskust.
— tagasi tulema: hoolast murekandmist sugulaste eest.
— maalt wälja aetud: õnnetumad hädaohtu, kohtu läbi.
— surma nägema: muret, kurwastust ja sõbra lautust.
— surnud: ilmade muutmist ja rahutumad meelt, 
ste: rahulist elu maitsma, uues käsulises ammetis.
— katkine: rahutumad elu ja kodust tüli.
— kõkiw: haiglast ja rahutumad olekud.
stutama lillesid: rõõmust meelt ja muid lõbustusi
— puid: mitme asjade üle rõõmu tundma, 
umalaga jätma: sõbrade head kokkulepimist.
— jätma armukesega: elus õnne ja rõõmu maitsma.
— nägema: asjata muret ning rahuliku meelt.
— paluma: kõiki asju kannatliku meelega kandma, 
utlustajad nägema: asjad mis sull wastu meelt, titti*

tawad sind su elu tee radadel.
— rääkima: kõige kurja ja paha põlgamist, 
utlust tegema: saad tühja tööd ja waewa nägema.
— kuulma: saad kosja sõnumid kuulda, 
uubeli pidul olema: rõõmust ja rahuliku elu. 
uut: maata ette petised püäawad sind petta.
— abi: kõiki häda, muret ja waewa.
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— palwetamine: toale wagadust, tühja uhkust.
— kauplema: rumalaid tempusi tegema ja ka häda ja 

wiletsuse sisse langemist.
— pettus: paha meeleparandamata olekud.
— tööd: siud warastakse ja petetakse vea.
— surnud: sa peased pea toaetoa ja mure alt.

Juuksed. kui arwad: rasked murelist teenistust.
— hallid: auusta wanu elatand inimesi.
— lahti: ole kaupluses ette waatlik, sa saad kahju.
— lokkis: naeruwääriliseks uhkeks jäämist.
— mustad: kurbtust, muresid ja muud waetoasid.
— paksud: kautust ja kahju kohtu käimises.
— patsis: naeru ja häbi eel tuletoal toõeraspidul.
— pitkad: suurt raha kulu kohtu käimises.
— punased: kautad oma ameti petiste hukatusel.
— walged: saad toanaks ja nääd oma laste lapsi. 

-Juukse lokid: ole ette waatlik, sind püütakse petta.
— tukad: saad armukesi suutlema.
— lõikaja: hooletus on ukseks, kust õnnetus ja kahju sinu 

sinu majasse peasetoad.
Iuuksid kammima-, uut teenistust ja rahasaamist.

— kandma (parokast): uhkust, edemust ja haigust.
— kantama ära: surma sõnumid warsti kuulma.
— leikama: murede alt peasemist ja armsama leidmist.
— plehtima: elukoha wahetamist; kihlust ja pulmi.
— sugema: kõige asjade korda minemist.
— wälja kiskuma: rahalist kahju jooma sõbrade läbi.
— õlitama: haigust ja südame walu ja toaetoa.

Ju ured: sa leiad uued truuwid sõbrad.
— leikama: omas ettewõtes, tülisid ja muresid.
— sööma: pitka eluiga ja head tertoist. 

kaewama: hoolsad tööd ja talitust saama.
J u ur e - to i lja kiskuma: paha armukest pidama.
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— sööma armastust ja lepiliku meelt.
Juustu sööma: õnne kõiges ettewöttes; head termist, ar

mastuse edenemist ja rahul olemist.
— walmistama: hooletust töös; siisgi rahuliku meelt.
— leikama: armukese kautamist; tüli ja riidu.

Jänes: hirmu, kartust ja kerglast meelt.
— kui kirju: lõbusad ualjatust ja aja-wiidet armukesega.
— käpp: armukese Mihkamist ja kadetust.
— liha sööma: pahandust, tüli ja riidu armukesega.
— saba; tülisse minekud teistega.
— laskma: Õnne loosimises ja pärandamises.
— nälgima: uhkeks hooplejaks saamist.
— ostma: teiste läbi kahju saama.
— tapma: rahutumad meelt ja pahandust.

J ä u u kannatama: puudust ja waesust kannatama.
— kustutama: rikkust ja aim, uut kohta ja raha.

Jääd: armukese maha jätmist ja sõbrade petust
— raiuma: talwel suurt sula, suwel külma.
— lagunemas: suure õnnetuse sisse satumist.
— peal sõitma: sinu asjad lähemad hästi korda.
— peal kukuma: õnnetusi, haigusi ja ka surma.
— purikas: saad suurt armastust maitsma.
— räästa kulges: oma kallikesega saad pea kokku, 
äär: käimatuma inimestega kokku saamist, 
ääger: armastuse joowastuses jampsimist.
— laul: kõige ülekäte elu taga.
ä r w: tulewad õnnetust hooletuse läbi.
— kui tormine: suurt muret ja waema rahutust armas

tuse asjus, ka sugulaste ja sõbrade wahel.
— peal sõitma: waigist perekondliku elu.
— kalu püüdma: kahu saamist kauba talituses, elu muu

datust ja segadust.
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Jões ojuma: saad toõitu oma waenlaste üle, ja peased ees- 
tulcwast häda-ohust.

Jõe kohin: tuulist ilma, tormi ja kanget sadu.
— woolus ülema: kimbatust ja hädasse satumist.

Jõgi: elu korra paramäks muutmist töö läbi.
— kaladega: suurt raha ja toora pärimist.
— laenetato: head tööd ja teenistust leidma.
— selge: head elu ja termist armastajatele õnne.
— segane: segadust paha asju ja haigust.
— suur ja lai: suurt rahalist waranduse pärimist.
— üle kallaste ajama: laialist kauba talitust ja ettewõttet.
— kuluma: haigust, õnnetust ja kahju, 
õh toikad: rõugid, leetrid ehk muud toistra haigust, 
õ ui u puu: onnist ja toaga südame rõõmu.
— küünlad: termist ja uut tutwust armastajaga
— küünlad kustumas: laimet, õnnetust ja kahju.
— küünlaid ära puhuma: sõbra ehk kallikese surma.
— pühasid pidama: toarrusid pulmi ehk muud lõbu pidu 

pühitsema.

Kaal: sa saad oma õigusi kohtu abiga kaitsma.
— mõetma: kohtu alla langemist.
— käes hoidma: elu korra parandust. 

Kaalid: armastaja leidmist ja õnne teenistuses.
— kui õitsewad: kõikuwad õnne armastuses.
— sööma: ilmade muutmist ja pahandust.
— taimi istutama: käe käigu paranemist. 

Kaani: sa langed liia kasu tootjate küüsi.



Kaarnad: ahned püüdwad sinust endale kasu.
— lendama: armastuse asjus edu ja ka õnne.

Kaarti mäng: kõiges ettewõttes takistusi ja õnnetusi.
— wälja panija: petiste inimeste küisi langemist.
— mängima: armastuses truudust ja kindlust.
— wälja panema: õnnetusi ja kahjust.

Kabel: südame rahu ja õiglast abikaasad leidma. 
Kadakas: kärsitumaid ja halpisi tujusid.

— marjad: terwist ja head elu.
Kade olema: teiste kurjuste all kannatama.
Kadunud asja üles leidma: rahulist südametunnistust 

leidma.
Kaebama kohtusse: üle liigist halpust ja uhkust.

— alla langemist: tüli ja pahandust.
Kaela ehe: aun ja lugu pidamist pidu peal.

— pael: manadele õnne, noortele ootamata uudist.
— pesema: head terwist kuni kõrge wanaduseni.
— raha: auustust ja lugupidamist teiste poolt, 

rätik: saad kinki, sind kutsutakse pidule.
— rätik kingituseks: saad kohtutega tegemist tegema.
— katki lõikama: petise kaubaga tegemist tegema.
— lühike: terwist, suurt jõudu ja priskid lapsi.
— pitk: uhkust, kõrkust ja jooma tõbe.

Kaelustama: armukese petust ja uue tutawa leidmist.
— kallikesega: pilkamist, naeru, armukese maha jätmist ja 

uue walimist.
— tormilikult: leinamist ja meele kurbtust.
— mittu korda: pahandust, alalist tüli ja riidu. 

Kaerad põllul: kõikuwat ja wastumeelelist elu.
— põld: head perekondlist armastawat elu.
— peksma: head õnne kauplemises ja uut tööd.
— põllul koristama: hoolast truuwi majapidamist ja wa- 

randuse korjamist.
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— ostma: perekondlisi rõõmust ja õnne.
— wedama: külma talwet ja sügawad lund.

K a e w: kardetawa saladuse ilmumist, ka laimu ja teutufL
— kuiwalt: hooletust, puudust ja kahju.
— wecga täis: siuu saladused saamad pea ilmsiks.
— hüppama: sul on jänese nahk põues.
— kaeMama: suurt põua aega ja kasuliku tööd.
— kukkuma: kerge meel teeb iga üht õnnetumaks, 

seepärast hoia et sa seks ei jää.
K a e w u st jooma: head termist, mm ja rikkust.

— Mett wõtma: kasu, rikast ja suurt pärandust.
K a e w a m a labidaga : ühe rikkaga abielusse heitmist. 
Kahe teraga mõek: kosja ja pulma sõnumid kuulnm 
Kaksik wõitlus: hädasse ja kimbatusesse fatumist: 
Kahwlid hõbedast: pilkamist, et elukord nurja läheb.

— maha kukkumas: hooletuse läbi kahju kannatama.
— puhastama: hoolsuse läbi elukorra paranemist.
-- rauast: rahuliku meelt koduses elus.

Kaklema: sõbradega tülisse ja riidu minemist. 
Kaksikud lapsed: õnne perekondlikkus elus, perekonna 

juurde tulekud ja tühjast juttusi.
— söötma: pidusid ja perekondlisi lõbusid.

Kalad: ilmade muutmist, kas sadusteks ehk kuiwadeks.
— pisukesed: wäikesi kodusid riidust ja tülist.
— suured : hea- lustiliku- ning rõõmsa teekonale minemisi
— surnud: waenu ja tüli naabritega.
— raswa jooma: laimdust, taga rääkimist ja haigust. .
— ostma: kõiki headust, lusti ja rõõmu.
— müüma: raha saamist ja head käekäiku.
— püüdma: kõigest hädast ja õnnetusest peasemist.
— sööma: auu ja lugupidamises tõusma.
— õngitsema: tööd otsima ja seda ka leidma. 

Kalender: uudiste kuulda saamist, rahaga teenistust.
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— lugema: tühjast jutustd ja muud uudist kuulma.
— kirjutama: kasulikust ja õnnelikust ette wõtmisi. 

Kalew kui jäme: wästmata hoolsuse ja ette waatliku tali
tuse läbi rikkaks ja õnnelikuks saamist.

— peenikene: laisklemine ja lõbu-elu, rööwiwad su wa- 
randuse.

Kalju: eel tulewate õnnetuste üle wõitu saamist.
— otsa ronima: hädas ja wiletsuses mehist ja kindlad 

meelt.
— otsast maha kukuma: hädasse meelega tormama.
— otsast ise alla tulema: uut koha saamist, teenistuseks.
— kitse nägema: kerge meelelist uudise himmu.

Kalja jooma: köha, nohu ja ka kõhu walu.
— teistele juua andma: haigetele termist, terwele haigust. 

Kalkun: inimeste kadeduse ja kiusu all kannatama.
— liha sööma: kõigest hädast ja wiletsusest peasemist. 

Kallale tungimine: joodikutega tegemist tegema. 
Kalles: igas ettewõttes raskusi eest leidma.
Kallid kiw a kandma: rikuse ning hea asjade kosumist.

— kantama: wargate läbi kahju kannatama.
— ostma: pillamise ja joomise läbi waeseks jäemist.
— kingituseks saamist: hooplejate kilda sattumist. 

Koloscha kandma: wihmast porist aega.
Kaltsust korjama: tüdematta tööd ja waewa.
Kamarik: tühjast jutust, laimamist ja taga rääkimist.

— nopima: tutwust kohwi-tantadega.
Kamel: pettis armuke saab sind maha jätma.

— kahe küüruga: eestulewad häda ja wiletsust.
— selgas istuma: seltskonnas lugupidamist wõitma. 

Kamm: pahandusi, tüli ja riidu tühja juttu pärast.
— lokki: pea walusse ehk nümfe haigusesse jäämist.

Kammer: kõik asjad muutuwad paremaks.
— koristamata: kahju ja kõik sugu äppardusi.
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— koristud: kindlad meelt ja ettewõtmist.
Kammima: kõige ette wõtmistes ja armastuses õnne 
Kana: perekonna kaswamist ja muid häid asju.

— anudumas nägema: kõik finn soowid lähemad täide ja 
sa leiad armastuses suurt õnne.

— joaksma: kosilaste tulekud ehk kosja minekud.
— laul: pahandust, tüli ja riidu omaksete mahel.
— liha sööma: abielus õnne. wallalises elus waenu.
— loksumas: pulmi ja õnneliku noort paari.
— munadega: wõitu ja õnne kõiges asjus.
— munemas: tagaselja ja tühjasi laimu juttusi.
— poegadega: õnne perekonna suuremaks minemises. 

Kanakull: malet, Margust ja armukese kaotamist.
— kulli laskma: sa saad margad kinni tootma.
— surnud: sa saad kimbatusest peasema.

K an aria lind: tüli, riidu ja truuduseta meelt sugu wõsas.
— laulmas: kõik sugu pahandusi perekonna elus. 

Kanepid: õnne rikkast tulewiku ja laste armu suurust.
— lõugutama: wõidu loosimist ja waranduse pärandamist.
— külm: sa leiad ootamata tööd ja talitust.
— ketrama: maranduse kaswamist ja rikkaks saamist. 

Kanepi seemned: saad hea ja toitja rika aasta.
— õitsemas: su ette astutakse pea armu awaldusega. 

Kangad pleekimas: ilust selged ilma; ja armastuse kirja.
— kudumine: tühja juttu haigust ja surma.

Kangas: õnne kaupluses, majapidamises ja igas ette mõtetes. 
Kangur: häda, õnnetust, wiletsust ja risti.
K a n d l i mäng: palatoad armastust ja kirja saatmist.

— mängu kuulma: hädaohtu ja suurt õnnetust. 
Kannel: kaugelt sugulaste poolt pulmi saama.

— mängima: sa hakkad kedagit armastama, 
mängija: tüdruk elukombe mastalisi eksitusi.

Kannike ehk lilleke: alandust, wiisakust ja tasandust; Sig-
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last meelt ja puhast armastust.
— korjama: edenemist armastuse asjus.

Kantsel: tarkust ja j mm õiguse järele.
Kantst peal olema: kõrgesse tõusma auu poolest.
Kantsis: sa saad riielda wõera inimeste käest.
Kantsi tegema: wäga suurt ettetoõtmist ja hoolekandmist^ 
Kapp kui täis: kindlad ja edasi püüdjad waimu.

— tühi: kehwus tuleb hooletuse läbi sinu majasse. 
Kapsa aed: head loomade kaswatuse õnne.
Kapsaid istutama: tüli ja riidu sõprade wahel.

— sööma: head elu ja termist; wõitu loosimises.
— supi sööma: õnnetust, kahju ja muud pahandust. 

Kardinal: sa kannatad paha südame tunnistuse piina all.
— kübar: armastust ja uskumata südant.

Kare olema, südame walu ja ebausku.
Kargama: waheldast kaela haigust kurgu sees.

— üle toele: suurt õnnetust eest leidma.
— kraawist üle: waendlaste üle wöidu saamist. 

Kargud: pahandust ja ähwardawad hädaohtu.
Kari: sa saad kahju wargate läbi, hoia ennast.

— karjaseta: elu mis üksik ja ilma seltsiliseta.
— suur: suurt toitja saaki ja rikkaks minemist.
— söömas: kasu püüdes ole tagsi hoidlik, ole hoolas. 

Karja hoidmas: kokku hoidmist ja ettetoaatust.
— koer: saad wars^. uudiseid kuulda.
— koost ära ajama. iseenese hooletuse läbi kahju saama.
— loom sööb kepsu: taltoel lund ja suuwel wihma.
— wahele sattuma: läila häbematust wõeras peul.
— farto: warsti saab suur laulu pidu olema,
— sarme heal: laulust suurt rõõmu tundma.
— karjane: rõõmust meelt, õnne ja rahu.
— suur kari: suurt raha ja waranduse kogumist. 

Kaarikas: lahked, lõbust meelt ja head terwist.
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— kingituseks: lugupidamise ja kuulsuse sisse tõusmist. 
Ka rikast jooma: kirikus, troosti ja rahu hingele leidma. 
Karjatse kepp: sõbrad laimawad ja petawad sind.

— kott: jõukat käe käiku ja loomade sigidust. 
Karkudega käima:, waetoalist kurba elu armukese maha

jätmist ja õnuetust. -4
— teed käima: nälja põua aegasi ja priiskaiuist. 

Kartsas: elu õnn on hea; asjad lähwad heaste.
— pealt maha kukkuma: kautad oma fermist teenistust.

K a r d u l e d: elu muresid mis pea paranewad.
Kardule pudru: sinu asjad lähwad sassi ja halwaste.

— põld: laiskus ja pillamine kukkutawad sind.
— küpsetama: saad oma asju hästi seadma.
— maha panema: hoolt ja peatoiduse muresid.
— sööma: suurt hamba ja peawalu nohuga.
— tootma: uut ammetid ja käsulist head tööd.

Karu: aunukest leidma suurest rikkast perekonnast.
— wõitlema: õnneliku peasemist wiletsusest.

— kui tantsib: tülikast ja kulu rikkast kohtukäimist.
— marjad: õhkuwad armastust oma armukese wastu. 

Karuselli peal olema: jälkisid ja halpisid tegusid tegema. 
K a r w u p i d i koos: ole omas tegewuses ettewaatlikum. 
Kasfa-raamat: murelist töösid omas ettetoõtmises. 
Kasarm: wangi sattumist, muret: ja toaetoa.

—• olema: omast isamaalt kaugele ära rändama.
Kass: kawalat meelt ja teiste inimeste põlgamist.

— kui emane: suurt kahju ja hägedad tüli.
—- isane: maata ette, awalik pettus waaritseb sind.
— karjub: armukese pärast tüli ja riidu.
— metsik: kanged tüli. riidu ja müra.
— must: sind ähtoardab suur hädaoht.
— mängib: manad naesed uputatoad sind tühjajutu merde.
— toalge: sinu Malesõbrad saatvad sind petuia.
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— poeg mängimas: Mihma, tuult ja sadu.
— hammustamine: kamalulnse ja petuse ohwriks langemist.
— riidlemine: pahandust ja riidu walesõprade ja sugu

laste wahel.
Kask: puhtuse ja kasinuse armastust.
K a st e - h e i n: noore põlwe rõõmu maitsemist.
Kast, kui täis: suure waranduse ja rikkuse kogumist.

fui tühi: pahandusi, puudusi ja raha raiskamist. 
K,asukakrae: suurt pahandust ja kahju edemuse läbi. 
Kasukas: majapidamise edenemist, hoolsa edasi püüdmise 

ja tüdimata töö läbi.
— saama kingitud: kindlad mõitu waendlaste üle.
— kandma: lugupidamist ja aun sisse tõusmist. 

Kattelsepp: teiste kiusamiste ja kadeduste all kannatama. 
Katlaga keetma: wiha meestega jälle ära lepime.
Stja t e I ehk pada: perekonna tülisid ja riidustd.
Katki murdma: külluses ja rikkuses elamist.
Katkist asja kittima: saad mana sõbradega jälle kokku. 
Katki midagi tegema: ootamata pahandust tüli ja riidu. 
K,'atsikul käima: sind kutsutakse waderiks.
KZtus. suurt auu ja wõimust omandama.

— lagnnd: südame waewa muret ja piina.
— pääsukestega: eelolewad maemalist piita teekonda.
— aken: su ettewõtmised lähemad nurja.
— peal seisma: saad suure auuameti peale, 
tegema: rõõmust elu oma perekonna seas.

Kauba kontor: raha kahju asja tundmatuse läbi. 
Kauplema.- rõõmust ja hoolast meelt.
Kauba peale midagi saama: usinuse ja kokkuhoidmise läbi 

toaga rikkaks saama.
— kasu: murelist töösid ja toimetusi kodus.
— koorm: tülikad ja pahurad naabrid.
— müüma: hoolt ja töö himmu, kõiges asja ajamises.



35

— ostma: raharaiskamist ja asjata wäljaandnlist. 
Kauplema hakkama: suure sissetulekuga ettewõtmist. 
Kaupmees: kauplemises kasu ja uut teenistust.

— olema: kasuliku tööd ja õnne rikkust.
Kauss: suurt rõõmu elu läbi elama.
Keedu wili: uue maja ehitust ettewõtma.

— wilja noppima: rohked raha sissetulekud ja wilja saaki. 
Keegel: armukese wõerusele tulemist sinu juure.

— mängima: raha wäljaangmist ja kuulsaid wõeraid. 
Keetma: katsu ennast uudis himmu eest hoida.
K e i s e r t: oma hoolsuse ja Lüdimata töö läbi õnne leidma 
Kelder: wastiku asjatega tegemist olema.

— jookidega: terwife wastikuid ametid, tüli ja riidu.
— kõrge ja suur: kasuliku sissetulekud, elukoha wahetust.
— madal ja wäike: rahutumad meelt ja härritust.
— täis: rohked õnne ja head wilja aastat.
— tühi: armukese kadetust ja meele paha.
— trepist alla langema: auulangemist joomise läbi. 

Kellad: sind kutsutakse rõõmsa pidule külaliseks.
— helistama: sa teed suurt riidu ja tüli.
— kantama: meelt äraheitma, wihaseks saama.
— lööki kuulma: sõbrade head nõuu hädaajal.
— seismine: muret ja waewa, ja tühjatööd.

Kenakoht: tulewikus õnne ja rõõmu maitsta saama. 
Kepp: kindlat abi sõprade ja ja tutawate poolt.

— lüüa saama:. õnnetust, häda ja kahju.
Kerjaja: laiskatega kokkupuutumist; wargad warastawad

sinu raha ja sa langed waefuse sisse .
— äraajama: wangi ja muu wiletsuse sisselangemist. 

Kerjamas käima: laiskuse ja paha tempude sisselange
mist.

Kerjajale leiba andma: haigele surma, terwele armas
tust.
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— leiwa kott: Legewuste ja lootuste nurja minekut.
— tulek: haigetele termist, terwetele haigust ja häda. 

Ketrama: naiste tüli, riidu ja tühjast juttusi.
Kett: põlgtust ja kurjust maitsta saama.
K i b u w i t s: kõige riiu ja tüli üle wõidusaamift.

— marjad: tülitsejate ja riidlejate üle wõidusaamist.
— õied: sa saad salaarmastust maitsta.

Kihlwedu: tühjad lootused ja igatsused on sinus aset 
leidnud.

— kautama: kaartimänguga raha kautamist.
— wõitma: sinu ettewõtte ei lähe hästi korda. 

Kihlused: walesõprade läbi petetud saama. 
Kihulastest sääskedest hammustatud: sa langed laima--

jate walekeele ja tühja juttude alla.
Kihutama hobusega: elukorra paranemist ja rikkust.
Kih wt: liiasöömise ja joomisega raha pillamist.

— teistele andma: meeletuska; kõik sugu pahandusi, wale- 
sõbrade läbi kannatada saama.

Kiik: wäljaminekute ja perekonna suurenemist. 
Kiikuma: wihmast (talwetuisust) tormist ilma.
Kiigel kukkuma: tühist hooplemist ja kiitlemist. 
Kiigutama last: suure õnne ja wõidu osaliseks saama. 
K i i t u st kuulma: sinul määritakse mett moka peale. 
Kilgi laul: õnne, rahu ja rõõmu koduses elus.
Kilk: õnnelist elu perekonnas.
Kilpi kandma: mehelist meelt ja julgust.
Kilu sõõma: sa sõidad pea kosja.
Kimpus olema: su soowid lähwad täide.
Kindad: ettewaatlust ja kallist lugupidamist.

— kätte panema: laimu alt peafemist.
— kantama: palawaste armastud saama.
— leidma: teiste waenu alla langemist 

Kindlus: sinu kiusajate üle saad sa wõidu
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— müürid: su lootus et lähe _Mgt täide 
Kindrael: sa leiad pea uusi sõbru.

— rääkima: su kohtu asi lõpeb su kasuks.
Kingad: uut kohta ehk teenistust saama. _

— katkised: haigusi ja muud elu õnnetusi.
— jalga panema: teele minemist.
— ostma: su elu kord muudab pea.
— paikama: sa jääd puuduse ja waesuse sisse.
— põhjast kautama: teenistuse ehk koha lautust. 

Kingitust saama: head tulewiku ehk sissetulekut.
— põlgama: head tulewiku kõigis asjus.
— saama: abielusse heitmist ja muud elu muudatust. 

Kingsepp: abi leidma hädas ja wiletsuses.
— olema: töö läbi teenid sa palju raha.
— tööd tegema: raskustest peased sa töö läbi. 

Kinkima: sugulaste surma ja matusid.
Kinni naelutama: kenasid asju ja aun ametit.

— wõetama: raskustega õnne kätte wõitlema.
K i p si k u ju: oma auu otsimist ja tusast, meelt.

— katki tegema: perekondliku elu eksitusi.
Kirp: kerglase ja halbiga tegemist tegema. 
Kirburohi: meele tuska kannatada saama wõõraspeul. 
Kirja katki tegema: tüli sõbrade ja sugulaste wahel.

— kinni panema: käsulist kohtu otsust.
— kirjutama: varemad uut kohta ja teenistust.
— lugema: saladuse awalikuks tulemist.
— saama: head uudist ja lootuste korda minemist.
— tähti lugema: laiskust joomist ja prassimist. 

Kirjutamine: hea eluga wõidad oma sõbrade lugu
pidamist.
Kirjutud dokumendid: kohtu käimist ja Mr 
Kirikuherra: häid asju ja elu korra paranemist.

— ise olema: suurepäralist elu maitsma.
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— jutlust kuulma: mure kahanemist rahu kosumist 
Kirikuaed: saad kaugel elawa sõbraga kokku.

— hakk: laimu jutude alla sattumist.
— kott: sa saad palju head oma sõbradele tegema..
— laul: head seltskonda edespidises elus.
— mõis: ootamata kohta ja raha saamist.

$Tr ikutorn: kõiki õiglasi püüdmisi.
Kiriku torni kell: heidad pea abielusse. 
Kirikus laulma: meele rahu ja tröösti leidma-

— olema: waata ette et sa pattu et tee.
— uks lahti: rahulist meelt ja perekonna õnne.
------ kinni: teutust õnnetust ja laimu.
— waremed: auustud saama hea tegude eest.

K i r s i m a r j a d: eestulewad wiha ja pahandust.
— hapud: suurt rõõmu lusti ja lõbusad elu.
— magusad: oma kallikesega riidu minemist.
— nopima: head terwise kosumist.
— sööma: sa saad oma lubamist tagasi tootma.
— õitsma: saad pea aru et su lootused toale põhjal 

seisawad.
— õied: armukese põlgamist ja maha jätmist.

Kirst kui täis: rikkust ja küllust kokku hoidmise läbi..
— tühi; õnnetust ja puudust oma hooletuse läbi.
— tegema: eestulewad pulma pidu ja lõbu.

Kir to es: tüli riidu ja lepimata meelt.
— raiuma: kensakaid juhtumisi tulewikus.
— kautama: hädast ja wiletsusest peasemist.
— müüma: rohket raha käsn ja muud häid asju.
— tegema: kasuliku tööd ja teenistust.

Ksiskjad elajad: sõbrad on sinu peale kadedad. 
Kits: naljakad wigurid ja suurt halpust.

— kari: sa jõuad oma eesmärgile tüdimata töö läbi.
— karjas olema: waranduse ja auu kahju.
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— lüpsma: peod toobilt meclfib iegfmifi tegema.
— piima jooma : halpus ja maius tuletoad sind waatama-
— puksu lööma: su peius ja toale tuletoad ilmsiks.
— tapma: oma elu korra paranemist.

Kitarre: saad pea mõeraspeul tausida ja karata.'
— mäng: roictocia crtoc^iuje otoaldomist ja wastu ar

mastust.
— ise mängima: mõeraspeul awaldakse sinule kaastund

mist.
Kittima: jäänud armukesega lepimist ja uut sõbrust.
K i w a kaaluma : suurt rasket ja murelist ametid.

— toiskama: lühist hooplemist ja uhkustust oma raha 
peale.
iile ronima: suurt kauplemise osatoust.

Kitoi nõu katki tegema: armukest kautama oma süi läbi.
— müüma: õnne ja kauplusest kasu saama.
— ostma: murelist oga kasu toojad teenistust.

Klaas: õnne mis jälle pea ära kaub.
kingituseks saama: kotoalate ja meelitajate küüsis lan
gema.

—- katki tegema : häbi ja kahju joomise läbi saama.
— kinkima: hoolsuse ja töö läbi parema järjele saama.
— leikama: mitmete soowide nurja minekut.
— Meega: head elu ja termist, kasina elu läbi wõitma.
— toiinaga ehk õllega: kõltoatuma elu läbi toaeseks jääma. 

K l a w e r: laulmises ja mängimises head edasi jõudmist.
— kinkituseks: rõõmust ja rahulist kodust elu.
— Mäng: lepimifi oma toiha meestega.

Kleit kui hall: saad meele nukrust pidu peal. (tunda)
— kirju: sõna wahetust ja nurinad armastajate toahel.
— sopane: häbi, pilkamist, naeru ja teurust.
— sinine: firtu armsama armastus on truu.
— Malge: õnneliku olekud armsamaga.
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— pesema: oma elu korra paremaks muutmist.
— parandama: segaste asjade selgitamist.
— seljast wõtma: armukest kautama kergluse läbi. 

Klooster: kiusatust ja wastu meelsid asju elus.
— elama.- sind saab pea wangi pandud.

KM ist e r t keetma: weikest petust ja malet kannatama. 
Klimpa sööma: kerglast armukest leidma.

— tegema: kaugelt wõeraid, ehk uut teenistust.
Kodu käia: sõprade pilkamist: saladuse ilmumist. 
Kodujänes: kui must: naljakaid kelmistüka tegema.
;walge: su armuke saab sind palawalt armastama. 
Koer: ustawat ja truuwit sõbr.it hädas ja wiletsuses.

— hammustamine: raske haiguse sisse langemist.
— hulumine: tüli ja riidu perekonlikus elus.
— lakkumine: sõbrade petliku meelitust ja wale auustust.
— pidama: raha kasu ning truu sõbrade abi.
— asitama: tüli ja riidu päranduse pärast.
— putkas magama: wastu meelsid asju armastuses.“
— hullustus: laiskuse läbi õnnetust ja häda ohtu.
— mängima: lapseliku rõõmu ja lusti manas põlwes.
— putka: üksikud ja igawad elu.

Koha pealt ära minema: kahju waewa ja wiletsust.
otsima: kindlad meelt kõigis ettewõttes.

Kohtu ametnik: igawad tööd ja pahasid inimesi.
— ees olema: palawad armastust.
— tunnistajaks: argtust ja kartliku olikud.
— kiri: häbi naeru teatust kõlwatuma elu eest.
— maja: paha inimestega tegemist tegema.
— mees Lige: häbi elu hooletuse läbi.
— armuline: suurt lugu pidamist.
— otsust kuulma: eksituse üles leidmine.
— protsesi kautamine: joomise löbi wõlgade sisse langema.
— olema: tühja jutude alla langemist.
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— käima: raha wälja andmist ja raiskamist.
— minema: kurwastust ja leina.

Kohwer, kui täis: lähed pea pitkale teele.
— tühi: ette wõtmises julged ja kindlat me elt.

K oh w i: pea saab sind pidule kutsutud.
— jahmatama: igawad rahutumat elu.
— jooma: mana naeste tühja juttu alla langemist.
—- keetma: lõbusad elu sõbrade ja tutawate keskel.
— kõrwetama; hooletust laiskust ja kõhn walu.
—Eube sööma: meele nukrus ja pahandus ootab siud. 

Koid: kasimata elu põlgamist ja puhtuse armastust.
Koit: mässawaid elu laineid tulewikus.

— punane: suurt wõitlemist elu tormidega.
— täht: tulewad elu õnne ja ilusaid ilmast.
— hakkatus: sa tarwitat mõistlikult oinale kätte usaldadut 

usaldust.

tol*
K.o kk: igatsust maiuse roogade üle.

— olema: Kõrgesse auusse tõstmist, selle poolt, kelle 
kaks sa näed ennast olewat.

— r aamat: sa jäed naisterahwastele soowitawaks osaks. 
Kokku juhtumist sõbradega: õnneliku teekonna lõppu.

~ — waenlastega: igatsust oma sünni koha järele.
Ko l d e st tuld ära kustutama : oma wanemate nõu Põlga»

mift.
K o l i j a t: mööda minewat haigust ja wihmast ilma.', 
Kolima: tüli ja riidu maja peremehega.
Kolki lööma: uue koha leidmist ja rõõmsaid sõnumid. 
K all ja t õ b es: laiskust pidama ja nälga maitsma. 
Koll: kaugelt uudisid kuulma.
K o ll a st d riideid kandma: kadetate inimeste kiusu.

— nägema: pelisid inimesi ja male sõbru.
Kolle: naese wõtmist ehk mehel mineuüst.

— tulega: usinust wiisakust, kokkuhoidmist raha asjus'
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— tuli kustunud: suurt raha foutomifi.
K o rn rn e e t (sabaga taht: rahutumat ja segast elu. 
Kometi mäng: osjata tööd ja troetra kata püüdmisest

— tegija: taga rääkijad ja tühja juttu tegijad.,. 
Kompas s : mere peate mirtmifi ja kauged reisu.

— kautamist: ameti ja töö kautamift.
— ostma: kasuliku taewa teenistust.
— seadma : kindlat ja rahulist meelt.

Komwekk: priiskowat ja laisktewat elu.
Konn: pitkatdast tööd ja waewa nägemist.

— karp: saad peo suured kinkitused.
— kartma: suurt häda ohtu ja kartliku meelt.
— püüdma: tähtsat tööd ja talitust leidma.
— tapma: suurt läbi ja kchjn sccma trrrcste inimeste 

tädi.
— hüpamas: eestulewat kartust ja häda.-
— krooksuma: sind auustakse wõeraspeule kutsumise löBL

Kont: sala nõu aatralikuks tulemist.
— korjama: kokku hoidmise tali rikaks saamist? 

Kontoris: töötama: kasuliku teenistuse kohta saama. 
Konts e r 111 olema: sõbrade järel leina ja kurwastust.l 
Kontserti andma: kasu toowad teenistust leidma. 
Koobas: waigist elu ja elu korra muutmist.
Koogid: õnneliku armastust ja kosja kaupa.

— küpsetama: raha kirja ja kaugelt wõerad?
— sööma: raha raiskamist Margust ja pillamist.
— tegema: pidu walmistust ja wõeraste kutsumist. 

Kooli maja: sind saab pea külaliseks kutsutud.
— minema: nudisid pea kuulda saama.
— laps: murelist tööd ja waewa nägemist.
— õpetaja: sa saad head nõn teiste kääst lähemas häda 

ohus.
— käima: rikaks saamist usina töö läbi.
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Koopas elama: waeseks jäämist laiskuse ja hooletuse löBL
— surema: sa saad tnõiiu waendlaste üle.

Koormat wedama: sinu häda ja wiletsus saadab kasu.
— wabastama: pahaist sõbradest peasema.

Koort jooma: head elu ja terwist.W
Kopikaid leidma: head meelt tundma tühja asjade üle.
Kops: sisemist haigust ja kõhu walu.

— põletik: õnneliku elu ja rikaks saamist.
K^o r a ll id: ettewaatamist weega ümberkäimises. ^
K^o r i n t i st d sööma: oma laiskuse ja hooletuse läbi kahju 

saama.
Korsten: kauba asjus jõutsad edasi jõudmist.

— ümber kukuud: liia joomise läbi waeseks jäämist.
— suitseb: siuu õnned ja lõbud on kaduwat.
— pühkija: taga kiusamist ja teiste kiusu.

Korterid otsima: sõbrade poolt raha abi saamist.
— üürima: wiletsust ja puudust kannatama.
— kuulama: lähed pea pitka teekonna peale.

K o rw: kosja kaupade nurja minemist. A
— kandma: waesusesse ja puudusesse langemist.^
— kinkima: armastuse läbi õnnelikuks saama.
— tegema: raha sisse tulekut uue teenistuse läbi.
— kui täis: jõukaks ja õnnelikuks saama.^M 

Kosja Miin: edespidises elus suuri muutatusi.
K o si m a : rasket muret ja kurwastust elus.
K osutama: oma hooletuse läbi kahju saamist.
K r a a w kui kitsas: omas ametis rutulist edasi jõudmist.

—- kui lai: asjata teekonda ja waewa nägemist.
— sügaw: teelt ära eksimist.
— trumm: takistusi kõigis ette wõtmises.
— kukkuma: Lale sõbrade poolt petust maitsma. 

Krants: ustawad sõbrust ja armastuse maitsemist. 
Kristus risti peal: häda, risti ja wiletsust maitsma.
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— rääkima: tröösti ja abi toiletsuses.
Kriit: sadu tormi ja tuisku.
Krookutill: laimu kiusu ja kadeduse kannatamist. 
Krooksuma: haigust surma ja ka head ilma. 
Kroon: kõige oma lootuste täide minemist.

— kautama: häda ja wiletsusesse sattumist.
— pärima: lastest suurt meele head saama.
— saama: sa tõused suure aim sisse.
— teise peas: naabrite läbi abi saamist'

Kruus: pulmi warrusid ehk muud pidu saama.
— katki: häda ja õnnetust tulemas elus.

Kukk: kena neiuga tutawaks saamist.
— pennil: pea saad rõõmu sõnumid kuulda.
— riius: tüli ja riidu armastajate wahel.
— laul: järgmisel pääwal tuleb ilmade muutmist.

K u k k u l i n d: kaugelt rõõmsaid sõnumid saama. 
Kukkuma: suurt õnnetust ja kahju saama.

— mette: toale sõbrade kawalust ja petust. 
Kukkur rahaga: elu muresid ja puudust.

— tühi: tulewat rõõmust ja lahket meelt.
K u l d: raha kirja saama, ka waranduse pärimist.

— kaewama: kiituse ja uhkuse tagaajamist.
-- kautama: kiusatust ja häda tühja juttude läbi.
— leidma: hiilgatoat tuiewiku õnne j armastuses.
— warastama.- armukesest ilma jääma.
— raha: truud ja kindlad armastust.
— auujärg: riidu tüli ja pahandust. 

Kuldnokad: oma sõbra käest kirja saama.
K u l i n a d: sind kutsutakse pea pulma.
Kull: sa saad häbi ja naeru kannatada.

-- püssiga laskma: warga kätte saamist.
— õhus keerutama: ivaenlase kiusu.
— suur: wagetoa waenlasega kokku saamist.
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Kullerkup: head õnne armastuse asjus. 
Kulmudel: kortsust näha; jääd mure läbi ruttu wanaks-.- 
Kulti: suurt taga kiusamist waenlaste poolt.

— tapma: wõidu saamist waenlaste üle.
Kulutama wara: kohtutega tegemist olema.
Kameel: õnne sinu elu käigul.

— reed jooma: rõõmust meelt ja terwise paranemist. 
Kuningas: kõikuwad õnne ja kahtlast armastust.

— auujärg: uhkus ja halpus wõtwad sind wangi.
K u n t u r : head õnne kaupluses ja ettewõttes.
K u r a L i d nägema: saad õelate poolt kurja kannatada.

— eemale tõrjuma: waewaga saad wõidu waenlaste üle. 
Kurb olema: ette wõttete korda minekut.
Kurdiga rääkima: suurt saladuse ilmutamist. 
Kurdiks jääma: haigus ja häda liginewad sulle. 
Kured: armastuse asjus imelikust sõnumid saama.

— pesa: õnneliku armastusi ja õnne abielus.
— poegadega: sõnakuulelikule laste rikust:
— tapma: su elujärg muudab halwaks.

Kurgid: elu raskused pigistawad sind.
— õitswad: taga kiusamist armastuse asjus. 

Kuristik: muret ja eeltulewat hädaohtu.
K u r i w aim: wana naeste keele peksmise alla langema» 
Kurjategija: julguse läbi hädasse langema, 
Kurtma: petetud saama oma waenlaste läbi.
Kuub: lõbusa pidule kutset.

— kandma: joomise läbi kautad oma koha.
— kitsas: jönni läbi saad kahju ja häbi.
— lai: liig laialisi tahtmisi.

Kuu: armukese armastuse palawust maitsma.
— kahanemas: waeseks jäämist, hooletuse läbi.
— kaswamas: põlewad armastust armukese poolt.
— pime: põlgtuse alla langemist.
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— selge: armastuse saladus tuleb ilmsiks, 
täis: takistus tuleb su abielus ette.

Kuulama ukse Laga: langed lobisemise läbi häbisse. 
Kuulidega mängima: edemuse läbi häbisse langema.

— laskma: kahju hooletuse ja laiskuse läbisaama.
— trehwatud saama: õnnetusesse langemist.

Kuusk: head termist ja ühe tasast elu õnne.
Kwitung: Mõla nõudmist mis maksmata jäi.

— alla kirjutama: saad pea postiga raha.
Käed kui pisukesed: edewa armastuse üle wõidu saamist.

— suured: ole ettewaatlik muidu pead kahjatsema.
Käewõru: edemust ja uhkustamist.

— kätte panema: puudust ja häda eel tulemas elus. 
Kägu: ilusaid lapsi ja rõõmust elu.

— kukumas: saad kaugelt armastuse kirja.
Käised kui katkised: oma laiskuse läbi waefeks jäämist.

— laiad: suurt mm ja ustawaid sõbru.
:K ä l i mees: oma ettewõtmise läbi kasu saama.
K ä r b i s e i d : tüli ja pahandust wõeraste inimestega. 
Kärp: salalisi taga kiusamist ja üles ässitamist.
K ä r p s e i d: male sõbrade eest hoia ennast.

— seent: kuiwa ja põuast aega.
K ä r n a l: õnneliku abielu läbi õnne ja rõõmu. 
Kärnas olema: kahju saamist hooletuse läbi. 
Kärnkonn, kõiki läilasid ja wastumeelsid asju.

— põllul: salalikud kiusawad sind Laga aga saad wõidu. 
K ä r n: sa saad kasuta tööd tegema.
Käsitöö riist : rohked ja head teenistust.

— kautama: teenistuse kautamist.
Käsku andma: kõrgema koha peale saamist.

— saama: kauplemise läbi head sisse tulekud.
Käsna ostma: osawad maja tallitust.
Kätterätik: wäsimata hoolsust omas teenistuses.
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Kätkit: finb kutsutakse warrule.
Kätt emak sma: asjata wiha waenu pidamist.
Kätt andma: tänamata meelt ja wiha waenu.

— kantama, sõbra kantama surma läbi.
— lööma: oma rammu ja julgusega uhkustamist. 

Käärid: wargatega ja kohtuga tegemist olema.
— leikama: tüli ja riidu omaksete wahel.
— ihuja: lõbusat nalja noorte wahel.
— ostma: leiad uue armukese.
— leidma : teised andwad kahjulist nõu sulle.

Köha: ära ole oma omaksete wastu of mõõtmata.
— teistel: saladuse awalikuks tulemist.

Köhima: sa sattud joomise tõbesse.
Köie tantsija: sa sattud edewuse läbi hädasse.

— katkestama: sa saad armastuse kirja
— kautama: mure haiguse ja pahanduse sisse sattumist. 
-- tegema: segasid kauba asju ajama.

Köster: osawust laulu ja mängu peale.
— olema: rahulist perekonna elu.

Köök: pahandust ja tüli tühja jutude läbi.
keetma: uut koha saamist.

K öö Im l i d korjama : sa jääd hoolsaks inimeseks. 
Kõht: kurwa südant ja rõhutud meelt.

— kui haige: haigust ja ka surma.
— tühi: suurt tööd ja waewa.

Kõlistama kella: tühja jutusid ja taga rääkmisi. 
Kõndima: tühja uhkust ja hooplemist.

— poris: teutust pilkamist ja läilast asju.
— põllul: hoolsust ja muret oma asjade eest.
— takistuseta: murest ja hädast peasemist. 

Kõnelema: kohtu ülekuulamise alla langemist.
— unes: salatuste ilmsiks tulemist, 

pidama: sind kutsutakse kohtusse.
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Kõrbe: wale sõbrade läbi õnnetusesse langemist.
— kõndima : ameti talituses kõikuwat meelt.

K õ r t s: sala kurjust kõlwatumate inimeste poolt.
— käima: terwise ja raha kahju joomise läbi.

K õ r w : häda ajal head nöu ja abi leidma.
— kui suured: tülisse sattumist kisa punnidega.
— weiksed: auusad külalised tulewad wõeraks.
— hoop: üht meelt abielus.
— rõngad: halpust, edewust ja kerglust.
— kandma : pilkamist kannatama kergemeele läbi.
— rõngaid ära kantama: oma raha ära raiskamist.

K Z r w i t s a t söäma : sa loodad asjata, sinu pahandnd 
armuke ei lepi enam sinuga iialgi.

Kõue müristamine: eeltulewad hädaohtu.
— kätte jääma: häid sõnumid saama kaugelt sugulaste 

poolt.
— wihm: häid aegasi ja head raha teenistust.
— wihma rahega: ettewõtted lähwad luhta.

Kübar! head lootust isaks ehk emaks saamise üle.
— kandma: sind kutsutakse lõbu pidule.
— kantama: teenistuse ilma jäämist.
— leieriga: sa langed nooruse armastuse paelu.
— lindiga: kautad oma hea sõhra alpuse ja kergluse läbi.
— uus: lugupidamist oma sõbrade ja wõeraste poolt.
— wana: edenemist majapidamises ja põllu töös.

Küla: lõbu rahwa pidul maitsma.
— käima: pilkamist kannatama oma uhkuse läbi. 

Külalised: tähtsaid uudisid kunlda saama.
— olema : auustust ja lugupidamist maitsma.
— wastuwõtmine: sa leiad ustawad sõbrad omale. 

Külamees: muretumad ja lõbust elu.
Külluses: hoia ennast uhkuse eest et sa ei lange. 
Külmetama: sull on waja hirmu tunda jooma tõbe eest,
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Külm tõbi: hoia et sa ei lange eba usu ega tühja jutu 

alla. .
Külwama: sinu uus ettewõte õnnistab heaste. 
Kündma: su lootused lähwad täide.^
Künni lind: wilja rikast aastat ja lõbust elu.

— linnu laul' sa saad armastuse kirja.
Küpsetama: sa wõtad warsti uut tööd ette.

— liha sööma: sind kutsutakse kaugele pidule.
— puu wilja sööma: sa hakkad pea kaupmeheks. 

Küünal: luguvidamist sõbrade ja sugulaste poolr.
— ära kustutama: sa jääd omas talituses laisaks.
— põlema süütama: sa hakkad oma asjaga edasi saama.
— kui hästi põleb: sa lähed pea rõõmsa pidule. 

Küünar p uu: pahandust ja tänapiata meelt.
— mõetma: saad maitsta tänamata meelt.

Küüned: kardetawat meelt ja waljust.
— puhastama: saad oma asja korralikult talitama.
— ära lõikama: wale sõbrade kiusu ja waenu.
— kui täis: suurt iikkust. õnne ja aim.
— tühi: nääd oma lootuste nurja minekud.

Küi rakaid nägema: sa pahandat ja wihastat ennast.
— ise olema: sa süüdistad jõledaste oma naabrisid. 

Küüslauk: sinu armsam petab sind.
— sööma: tühja juttu ja laimdusi kannatama:

^aat:^ hädasse langemist joomise läbi.
— käima: saad kahju loosimises ja õnne inängus
— olema: tarwita oma aega kasulikumalt, 

ostma: puhtust ja korda igas töös.
~~ raha kautama: wiha ja riidu teenijatega.
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Laage r (sõja): ole julge ja waper siis käib su käsi hästi.

— olema: sa wõidad suurt auustust ja lugupidamist. 
Labidas: rohket wilja rikast aastat.

— katkine: kautad oma teenistuse hooletuse läbi.
Lae uu maja: sa saad alles kahju läbi targaks.

— kassa: mureta oma päiwi wanaduses lõpetama.
L a e w : jättad pea oma isa maad maha.

— ankur: julget rõõmust ja kindlat meelt.
— ehitus: tulewikus kindlat ja head teenistust.
— ise ehitama: saad suurt kasu omast tööst.
— hukkaminek: su sõbrad jätmad sind maha.
— ankrus: kurbtus waigistab sinu sugulaste rõõmu.
— mehi nägema: lootuste täide minemist.
— puri: ära wõta tulewat teekonda ette see on kartetaw.
— sild: ettewaatust ja julgust kauplemises.
— wette laskma: kasuta asjade ette wõtmist.
— õnnetus: äppardust tulewal reisul.
— tormi käes: suurt kahju sinu suures ettewõtmises. 

Lakk: kirjaga kaugelt nudisid saama.
— kirja kinni panema: kaugelt kirja saama.

L a g e m a a: suurt õnne ja rõõmu.
Lagendik: raha ja õnue perekondlikus elus.
Lahing: wõitlemist eel tulema takistusega.

— platsil hinge heitma: suurt õnne, wõitu ja aim. 
Lahkumine: truu sõbra kautamist ja leinamist.
L a m m a d: laste küllust ja perekonna suurust.

— mustad: wallatumaid ja sõna kuulmata lapsi.
— walgid: sõnakuulelikust ja häid lapsi.
— hoidma: waeste wastu kaastundlik olema.
— niitma: wõitu oma waenlaste üle saama.
— - karjamaal nägema: õnne ja termist ette wõttetes.
— karjane: armastuses õnnelikuks saama.
— tapma : tüli ja riiu utta juhtumist.
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La n gewad tähed: õnne lühikest iga.
Lamp: armastust, head elu ja muud headust.

— jalg: sinu wastu peetato kuri nõu läheb tühjaks.
— kuppel: armukese suurt armastust ja lugupidamist.
— taht: pitkalist meelt tüli asjus.

Laps: head õnne ja rõõmust meelt uudes ettewõttetes.
— mängima: õiguse nõudmist ja õiglasi püüdid-
— karjumine: riidu ja kära hea sõbrade wahel.
— kingad: kirjaga kerglast awaldusi saama
— kukumine: kerglast meelt ehk rätsepa uhkust.
— sündimine: palawat armastust ja unustamist.
— ristimine: sinu armastaja soowib sinuga ühendust.

L a t o r n : armukese suurt saladust.
— post: järelemõtlematu tööd ja talitust.
— katki tegema : hädaohtliku teekonda ettewõtma.

Laua alla kukkuma: suurt himu õlle ja toimu järel.
— istuma: mõistliknde inimestega sõbraks saama.

L aual käima: hädas ja Viletsuses, õnne ja tröösti leidma.
— koristama: tütarlaste kasuliku teenistust.
— lõikama: tulewiku tülisid ja muresid.

kui kaetud: head raha teenistust ja terwist.
— kõikuw: segadusi sugulaste ja peregonna asjus.
— lina kui puhas: rutulist uudise sõnumid saama.
— must: sind naerdakse ja pilgutakse wõeraspeul.

Laul.- raha saamist, wõitusid ja häid sõbru. 
Laulatamine: pulmi ja warrusid saama.

sõrmus: suurt pea ja hamba walu.
— sõrmust kingitud saama: saad pea kihlatud.
— sõrmust ära kautama: riibu ja tüli abikaasa ehk ar

mukesega.
Laulmine: sõbrade ja sugulaste ühest lahkumist.

— kui inimeste: eestulewaid pidusid ja muud lõbu.
— kui lindude: sa leiad üht puhast ja kallist südant.



52
Lausujad: pettuse awalikuks tulemist.
Laut: kokku hoidlikut majapidamist ja lastekasw alusta 
Leem: rahuliku südamega oma saatust wastu wõtma.

— keetma: targaste oma asju ajama.
— maha pillama: sind pilgatakse teiste poolt.
— sööma: head termist ja ühetasast tööd.

Lee tuhaga: lõbu ja rõõmu üksikus põlwes.
Lehed kuiwad: teiste tagarääkimise üle hirmu tundma^

— rohelised: head elu ja termist ja õnne ettewõtetes. 
Leheline: kasulikust püüdmisi, õiglastes ettetoõtetes.

— pesema: terweks saamist halwast haigusest. 
Lehmad: elu korra paranemist ja häid sõnumid.

— lahjad: wilja ikkaldust ja nälja aastaid.
— rammusad; suurt leitust ja häid aastaid:
— lautas: käsulist sündmusi maja talituses.
— laut: terwise paranemist ja muud head.
— lüpsma: head käe käiku ja pulma kutset.
— kari: koha pidamises head õnne ja rikust.
— sõnik: sa.ad kahju oma lobisemise läbi.

Leib: rikkust ja aim, sõbrade head nõu ja abi.
— sööma: kiitust ja auu teiste poolt.
— sõtkuma: abielus armastust ja õnne leidma.

L einam a: oma sõbra surma sõnumid saama.
— laulu kuulma: su plaanitud kosja käik läheb tühjaksi
— rudid kandma: leiad oma südamele uut õnne.

L e i w a k o t t: puudusetta lahket elu.
— kautama: hädasse ja wiletsusesse sattuma.

Lend a m a: sinu kasulikud ette mõtted lähwad täide. 
Lenda w madu: waranduse kahju.
Leppimine: tüli toana sõbrade wahel.
Lesk: sinu kurwastus muudab pea rõõmuks.

— abielusse heitma: suurt wara pärimist.
Li blik: toale söbradest pettetud saama.
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— püüdma: halpi ja kerglast meelt.

Liha keetma : edasi jõudmist omas töös ja ametis.
— koertel andma: tüli ja riidu kurja inimestega.
— müüma: kiusu ja wiha alt peasemist.
— ostma: pidkaldast kindlat teenistust.

Lihunik: armsama maha jätmist.
— rääkima: õnnetust kosja ja armastuse asjus.

Liim: armastuse kindlust ja sõbruse truumdust.
— keetma: wale sõbrade kiusu ja tühjast jutlusi.

Liisk u wõtma: kartad asjata oma tulewiku pärast.
L i i w: tühja tööd ja takistust.

— auk: ole ette waatlik omas ettewõttes.
— kandma: asjata tööd ja waewa.

peal jalutama: kõrgemeelelist ja järelemõtlematta tegu. 
Lii ll e d kui ilusad: head õnne pruudi ehk peiu leidmises.

— närtsind: armastuse jahtumist ja südame walu.
— kingitud saama: kallistust ja suudlemist kallikesel!.
— potti puistama: ma kergemeele läbi armukest kautama.
— ära kinkima: pääsed eestulewaft kimbatusest.
— istutama: head raha teenistust ja wõitu oma waen- 

laste üle.
— nopima: lõbustusi ja pidust saama.
— pärga punuma: lähed pea pulma.

pärga kandma: leiad jälle oma endise südame rahu. 
LziZ u kiskuma: ole hoolas, muidu saad pea waesust kan

natada.
— põld kui õitseb : noorte lusti ja rõõmu.
— riided: kena korraliku ilmasid.
— lind: viima talituses ja mesilaste pidamises head õnne.
— ketrama: hea sissetulekuga teenistust leidma.

L i n g u si d maha panema: kurja keelepeksmist ja kadetust 
kannatama oma naabrite poolt.

Lind: sa saad pea abielusse heitma.
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Lind lendamas: tulewikus head terwist ja õnne.

— puuris: avalised külalised tulewad sulle.
— wõrkus: sa pead oma armukese järel tantsima.
— kinni tootma: jõledate asjade taga ajamist.
— laskma: suurest õnnetusest õnnelikult peasemist.
— püüdma: sinu mõistlikud sootoid lähwad kõik täide.
— surmama: halastamata südamega ligemisele kurja te* 

gema.
— hirmutama: kohku oma kasimata oleku eest.
— kisa: ära jää oma ameti talituses hooletumaks.
— laul: head laste kaswatuse õnne.
— liha sööma : haigust ja õnnetust.
— puur: armukese külaliseks tulemist.
— pesa munadega: lõbusat meelelahutust armastuse läbi,
— poegadega : abielu õnne ja õnnis-ust.
— tühjalt. nukrat meelt ja pahandust.

Linad: reisid kaugele pitkale teele.
Linna ametnik: suurt uhkustust ja hooplemist.

— elama: elu tarkuse puuduse awalikuks tulemist.
— põlemine: talwel külma, suwel palawaid ilmasid.
— kui suur: auu rikkust ja ronge.
— kui weike: rahulist kannatliku meelt.

Lipp: saad pea oma toaeulaste üle toõitu.
— pulmas: laulu pidule minemist.
— sõjas: saad pea kohutaroaid sõnumid kuulda.

Liugu laskma: head linakaswu aastat.
Lõiku kukkuma: toarsti langed õnnetusesse.
Lokkisid kandma: ederoaid ja halpisitempusi tegema.. 
Lombakas: toaetoalist töö edenemist.
Lonkama: su asjad lähemad tagurpidi.
Loomad kui jooksmas: tormilisi toihmasid ilmasid.

— karjamaal: pitkalist tööd ja talitust.
— mitmesugused: sa lähed rikkamaks ja jõukamaks^
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— maituli: alalist südame kurbtust ja maht.
— söötma: su warcmdus kaswab pitka mööda.
— toiduse puudus : edasipüüd on asjata.

Loorberi lehed : head osawõtmist oma sõbra õnnest jcr
rõõmust.

— pärga saama: suurt mäge ja rnoimust oma rnaenlaste 
üle.

— puu: armukese südamliku armastust.
Loos: kauba platsil kahju saamist:
L o o si m a : rahalistes asjades kahju saama :

— rnõtma: soldatiks minema.
L o o t si k: kõikurnad õnne raha asjus. ^

— mererannas: kindlal lootust tulemikn peale.
— põhja maruna: õnne maja talituses ja_ põllu töös.
— sõitma: male sõbrade läbi kannatada saama.

Loss: rohket mara õnnistust.
— ehitama: rnõedumeeltsid ettemõtteid.
— müürilt maha kukkuma: õnnetust sse langema.
— Maremed: lootuste tühja minemist.
— kui põleb: uut kohta leidma.

Lugema: omas ette mõttetes ebaft jõudmist.
— mitte mõistma : hooletust ja laiskust.
— kuulama: õnneliku ja lcpiliku meelt.

Luid närima: nälgas olema ehk puudust tundma.
— põletama: kasumist ja lerwise paranemist.

Luiged: uhkust ja ka õnneliku abielu.
— laul : riiu ja tüli lõpemist ja waigist elu.
— kinni püüdma . õnne ja rõõmu kosimise läbi. 

Luisk: taga selja teutust.
Lukk- saladuste awalikuks tulekud ja kindlat meelt. 
Lukus epp: leiad hädas trurni ja hea sõbra.
Lukus ust lahtikeerama: kaugelt külalisi.
Lume lill: armukese külmaks jäämist.



56
— palli wiskama: kerge meelelist armastust.
— sadu: hea sissetulekuga teeuistuse kohta.

Lupja kustutama: talitse oma wiha meelt.
— ostma: läinu andmisega kahju saamist.

L u si kas: pea külaliieks minemist.
— katki tegema: ära talla oma õnne jalge alla.
— kingituseks: usinamat teenijat leidma.
— leidma: armast pruuti ehk peimeest leidma.

L u st h o o n e: head termist ja lõbust elu.
— sõitma: kergemeelelist raha matid andmist. 

Sütitab: kõige suguste ahnete inimeste peale tungimist.
— tapma: maenlaste üle wöitu saama.

Luuategija: mõistliku sõbrust ja töö edu.
Luud: puhtuse armastust ja wnsakust.

— kui uus: ilust ja rikast armukest leidma.
— toana : roana wiha roaenu meeles pidama.

Luuk: hädast ja wiletsusest pcasemist.
— aknal: kindla meelelist saladuse hoidmist.
— lahti tegema: oma ette toõttete kordaminekud.

Luu kere: tühja jutlusi ja ka haigust.
Luupainaja: kimbatust ja häda ohtu eestulewas elus. 
L ä ä t si d : toistra haigusi ja pahandusi.

— napima: igaroa toäsitaroa töö lõpetust.
— sööma: teiste kiusu ja vaha sõnumid.

Lõhe kala: kiusakat meelt ja tühjast jutlusi.
— kinni püüdma: armastuse kindlustust kirja läbi. 

Lõikama ennast: õelate läbi kannatada saama.
— toitja: head elu ja terwist.
— suure hulga inimestega: palju elu muresid ja tööd.
— weikene: napi aastad ja roäheldasl teenistust.

Lõksu tegema: kurja tegijaid kätte saama.
L õ mm: paha inimeste kiusu ja kadetust.
Lõuga katki tegema : söbrade ehk sugulaste surma.
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Lõ n g a ketrama: rõõmsad pidu ja meeldiwad tööd.

— kerima: segaste asjade korrale seadmist.
— kuduma: häda ja vuuduse all kanuatama.
— ostma: oma laiskuse läbi waeseks jäämist.
— sassi ajama : oma laiskuse pärast taga kiusatud saama.
— toarmuna: saad uue töö ja talituse peale.

L^õ-õts: enese ilmaaegist jõuni ajamist.
— tõmbama: wiha roaettu alla sattumist.

Ljõ u e n d: korraliku ja head majapidamist.
— müüma: siud saab pea warastud.
— ostma: käsulist teenistust leidina.

23 ugut: naeste tühja juttude alla laugema.
— lõugutama: uaestega riidu minema.

Lõukal istuma: head uut teenistust leidma.
— tukkuma: laiska ja hooletumad elu.

3"õ ute: ustawad ja armast armukest leidma.
— laul: rõõmust ja lahket meelt.
— lendama: nääd oma töö korda minekut.
— pesa leidma: kena kallikest leidma.

Lõukoer: tulemast elu õnne ja hädast peascmist.
Lõune söök: pulma ehk majale pidule kutsumist.

— kell: uudisid ja uut kohta.
Lõwi möirgamine: wõitu kohtus waenlase üle.

— kui puuris: mangi ehk ka kurja keelte alla langema.
— püssiga laskma: wõitu oma wastaste üle.
— kui waba: kosja teekonda.
— ära wõitma: nääd oma waenlase langemist. 

Lühter: ebausktikusi tühjast jutlusi kuulma.
— põlema küünlaga: tähtsaid uudisid kuulda saama. 

Lüpsik: peremeheks ehk perenaeseks saamist.
Lüpsma: kihlust ja pulmi.

— kitse: mana tütruku ehk poisi pulmi.
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Maad kündma : perekonna sigidust ja ka suure töö lõpetust-
— lõhki nägema: eel tulewat õnnetust.

Maadlema: tühja suurustamist ja kiitlemist.
— surmaga: asjata tööd ja waewa.

Maa kaart: suure ja kauge teekonna peale minemist.
— koht kui ilus: õnneliku abielu ja head terwist. 

Maalima: oma ette wõttete korda minekud.
— laskma: uhkust ja halpust.
— meister: ilusaid ilmast ja rõõmust elu.

Maantee kui hea: head käe käiku ja termist.
— wilets: õnnetusi ja wiletsnst.

M a a si k a d : ootomatta kingitusi saama.
— leidma: ilusa kenaga abielusse heitma.
— noppima: ilust tütart ehk poega saama.
— otjima: saad puudust ja waesust kannatada, 
aas magama: waesuse ja puudusega ennast waewama. 
a a sees praud : hooletuse läbi hädasse langema.

— all olema: suure raskuse alla langema.
— wärisemine: tüli omaksete wahel ja ilmade muutust. 

Madalik: waigist perekonna elu ja alandust.
M adrused: hoolast tööd ja tülikast teekonda.

— laewa peal: tubli tööd ja head teenistust.
— maal: priiskawad elu ja joomist.

Madu: saad kurja kannatada salalikude läbi.
— hammustamine: ülemuse poolt kahju ja kurja.
— tapma: oma wastase üle täielist wõitu saama.
— taga aetud: õelad kipuwad sinu peale.

Magama: kõige niure koormast peasemist.
— ilusa neiuga: saad armukese käest rõõmustama kirja. 
 mehega: saad rängaste pettetud.
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— inetumaga: riidu pahandust ja tüli.
— naesega : õnneliku ja head elu.
— nõutuma neiuga: taga selja tühja rääkimisi ja aima* 

misi.
Magamine: paha nõu pidamist.

— rahuline: head rahulist termist ja elu.
— rahutu: kurja südame tunnistust ülekohtu pärast omk 

ligemise wastu.
— tuba: head rõõmu ja õnne armastuse asjus.

Maha kukkuma: õnnetumaid juhtumisi omas lähemates ette'
wõttetes.

— maetama: pärima suurt warandust.
— maetud saama: palju wiletsust ja muret kannatama'
— saama: pulma ehk marule kutsumist.
— saamise juures olema: asjata tööd ja muret.

Mahla jooma : kosja ja armastuse asjus head õnne.
— laskma: oma õnne enesest ära tõukama.

Maja: head edasi jõudmist ette wõttetes.
— asjad korra peal: perekonna rõõmust elu.
— ehitama: pruudiks ja peimeheks saamist.
— ehitamine: suurt kasu kauplemise asjus.
— katusele minema: auu sisse tõusmist oma kärmuse jV 

hoolsuse pärast.
— kraam: head elu ja termist.
— lagunemine: sõbrade ehk sugulaste poolt leinamist.
— mana ja lagund: mäest ja wiletsat elu.
— maha kiskuma: oma wara ära pillamist.
— maha langema: petetud saama, oma male sõbrade poolte
— ostma: paremad teenistust ja elu muudatust.
— müüma: manadest elu muredest lahti peasemist.
— peremees: tühja tüli ja riidu.
— perenaene: rõõmu ehk kurwastust.
------ lahke: head sõbraliku elu oma sugulastega.
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------ tige: tühjast wananaeste tagarääkimist.
— põlemine: ilmade muutmist.
— riistu otsima: head ja kärmet abikaasat leidma. 

 korratumas olikus: tüli ja kohtu käimist oma naab
ritega.

— kui tühi: joomise hulka sattuma.
— uks lahtiselt: wõeraspiul lahket wastuwõtmift.
— — lukkus: tülilese wõera tulekud.
— uus: tutroustamist oma armukesega.

M a i u s e rooga sööma: lustiliku noorte inimeste elu.
— asju sööma: head läbi saamist naesterahwastega. 

Maks: kõikisugusid pahandusi lähemas elus.
— - sööma: suuri jooma paitut.

Maale mäng: suurt töö osawust ja tarka mõistust. 
Mandleid sööma: teiste inimeste wiha all elama.

— puu: mõne aja pärast armastust maitsma.
MM n d e l: suurt aun omal teenima.
MM utelt kandma : head elu ja suurt meelehead. 
Mardikad: kiusamist kurja inimestest.
M a r d i s a n t: ahnet ehk näljast inimest külaliseks tulema.

— olema.- raha teiste käes! pea lamama minema. 
Marjad kui mustad: suurt südame walu oma sugulaste

poolt.
— punased: suurt õnne igas asjas kõige enam amastuses.
— leidma: head raha saaki.
— otsima: ilmaasjata waewa nägemist.
— sööma: perekondlikku lüli.

Maske pidu: tühja roara pillamist.
ette siduma: sõbrade kamalust ja petust.

M a r s h i m i n e: kiusu jutlusi roana naeste poolt.
— mäng: jala pitka teekonda käima.

Maru: wiletsust lähemas elus.
Matma: peasemist murelisest elust.



61
Matused: leinamist ja kurwastust.
M e e koogid : magust musu armastuses.
Meelitamin e: kurja inimeste kiusamist. 
Meesterahwas: loosimises suurt õnne. 
Meeter: juhtumise kombel suurt õnne.
Mehed: abietusse heitmist ja ka pulmi.

— minema: ette wõttetes mureliku tööd.
Melonist sööma: armastuse külmaks minemist.
Mere haigus: kurja inimeste pilkamist ja.rmnalaid tegusida

— kass: pahandust ja riidu.
— põhja wajuma: suurt raha kahju.
— peal olema: kodust õnne ja rõõmu.
— rööwlid: lähemaid uudistd.
— tormine: tühja tüli ja wihastamist.
— waikne: üksikus elus rahu ja õnne.
— ojuma: suurt raha rikkust, ja head terwist.
— uppuma: hooletuse läbi kahju saamist.

M e st: palawad armastust ehk haigust.
M e st l a f e d: rohket tööd ja töö himu.

— töötamas: lähemas elus uusi muudatusi.
— peret heitmas: segasid asju arutada saama.
— nõelamine: tühja taga rääkimisi.

M e st p u i d pidama: õnne ja jõukaks saamist.
— kärgi täis: emaks ehk isaks saamist.
— tühjad: priiskamise läbi puudust ja wiletsust tundmm- 

M etsi abielu armastust ja laste sigidust.
— jõgi ehk hallikas : head tahtmise järele elu.
— põlemine: kahju saamist lähemas elus.
— waht: pahandust ja pettust.
— ära eksima: haigeks jäämist ja pilkamist.
— sarme kõla: rõõmu tundma jahi pidamisest.
— jõe kohin: tühjast mõtekujutusi.

Mets kits: kasu toomad tööd ja armastust.
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— raagus: puudust perekondlikus elus.
— lehtes: õnnelikku trehwamist oma armukesega.
— loomad: head ja rõõmust elu.
— looma liha sööma: tühja toale kaebtust.
------ laskma i kõige waenlaste üle wõitu saama.
------ wõitlema: tagakinsamift kannatama.
— kui ilus roheline: head õnne armastuses.

Me tt müüma: kirjutamises ja lugemises suurt edasi püüd
mist.

— sööma: armukesega tutatoaks saamist.
M inestamine: toiletsat olikud terwise poolest.

— langemist: õnnetust tuletoikkus.
Mirt: pruudiks ehk peigmeheks saamist; õnneliku armastust 

ehk abielu.
— krants : õnnelikust pulmi.
— õitsemas: häid pruudi päilvi.

'Mokad kui kahwatanud : õnnetumad juhtumist armastu
ses.

— mossis: tusast ja toaewalift olekut.
— punased : rõõmust elu ja lahket meelt.

Moll: head sea õnne.
Moodi riided: tuletoikkus halpust ja uhkust.
M o o n i lill: igatoat armastust ja üksikut elu.

-- sööma: laiskust ja unistamist.
Muda: lähemad pahandust eel tulewas elus.
Muhud: joomise läbi suuri pahandusi.
M u n a d: palawat armastust ehk õnnelikku abielu.

— katkised: hooletuse läbi kahju saama.
— katki lööma: rõemsaid pulmi ja õnnelikku armastust.
— leidma: peale pulmi, oota õnne.
— ostma : liia joomise läbi raha pillamist.

M u ni: murtud armastust.
— nägema: pahad teud ja mõtted.
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Munk olema: tulewikkus kahtlasi asju.
Murakaid noppima: wõeraspiul wiisakat ülespidamist.

— sööma: kärna tõbesse jäämist.
Muru kastma: tüli oma sugulaste ja sõbradega. 
Murulauk: kibedat aga tõsist otsust kuulama.

— nuusutama: oma ettemõtlemata oliku varast tüli ja riidu, 
sööma: pahandust wõeraste poolt.

Mustikad: tulewikkus suurt lõbu ja rõõmu. 
Mustlased: juhtumist petistega.
Mu s u t am a naesterahwast: pulmi saama. 
Musutamine: õnneliku armastust.
Muusik: kiusatustes troosti leidma.

— kuulama: armastuse juttusi ja magusat musu.
Mäe otsa ronima: oma waenlaste peale wõitu saama.

— peal jalutama: tulewikkus hädaohtu.
— alla tulema: talituste korraldamata olekud.

Mägestik; tulewikkus suurt lõbu ja rõõmu.
Mägi: wõitlemist puuduse ja muredega.
Mälestuse sammas: rõõmust ja kindlat meelt.

------ enesel: häbisse sattumist suure uhkuse läbi.
Männa mets: head käekäiku.
Mänd: rõõmust ja auust elu.
Mängima: kaarta: tegemist salalikkude inimestega.

— lastega: lahket ja lõbust meelt.
— pilli: soowide täideminemist.

Mänguriistad: tühja himustust wara ja rikkuse peale. 
Märjad jalad: sõbradega sõnadewahetust.
Mättad: peasemine kiusatustest.
Mölder: õnne igas ette wõtmises ja ka armastuses. 
Mõõn merel: pitka tee nurja minekud.
M õ e k: perekonna auu üle eksi mõtteid ehk kaksikwõitlus.

— wehklema: kohtu käimist oma wiha meestega.
— kandma: suure auu sisse tõusmist.
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Mõeka katki murdma: auu kautamist ja teutamtft.

— tõmbama: saad oma waendlastega wõidelda.
— roostetanud: perekonna pahandust.
— tuppes: asjata suurustamist ja uhkustamist.
— merine: ühte kindlat armukest leidma.

Maad mõetma: murelist töösid.
Mõis: wähedlast palka aga suurt tööd.

— põlemas: õnnetumad ja wiletsat elu.
— ostma; rõõmu perekonna elus.
— pärima: peimeheks ehk pruudiks saamist.

Mõisnik: suureliseks ja uhkeks minema.
— saama: auusat ametit saama, ja uhkeks minema. 

Mõistatusi mustama : mõistlikku meelt ja tähelpanelikku
olekut.

Mõrts ukas: pahandust ja kohtu käimist Lulewikkus.
— kinni wõtma: lähemas häda õhtus kartmata meelt.
— saama: male mõtlemisi ja arwamisi. 

Müristamine: rõõmust ja lõbust elu.
— Mälguga: tühja hirmu ja kartust.
— Mälguta: armastust ja ka ilusaid ilmast.
— wihm: uue koha peale saamist.
— kuulma: kaugelt maalt kirja saama.

Mütsid: rohket tööd ja tegemist.
— kandma: auu sisse tõusma.
— kautama: hooletuse läbi teenistust kantama. 

Müüma: peasema kõigist waewast ja murest.
Müür: kindlat elu korda.

— tegema: abi leidma kõigis hädas ja miletsufes.
— lõhkuma : kohtus käimist joomise pärast..
— otsa ronima; oma waenlaste peale wõimust saama.
— waremeid nägema: waewalist ja puuduslikku elu. 

Müüris e p p: kohtade wahetamist.
— tööl: uusi ettewõtteid ja töösid.
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Naaber: inimestega sõbralikult ümberkäimist. 
Naelad: warapärimist ja kokkuhoidmist. 
Naelutama. teiawad mõistust ja osatoad aru saamist 
N a e n e: segadust roale sõbrade poolt. '

— noor ja ilus: head ja kindlat teenistust.
— riidlemas: huuwitawat uudise kuulmist.
-- ruudumta: suurt lugupidamist.
— mana: tüli ja riidu perekondlikkus elus.
— suud andma: läheiuas elu pulma pidu.
— armastama: head ja rahulist elu perekonnas
— meelitama: peasemist petiste inimeste hulgast
— tülitsema: puuduse kannatamist laiskuse ja hooletuse

— selts: oma edemusega tüli ja riidu kannatada saama 
Naerdud saama: asjata ehitamist ja uhkust.

— teiste üle: hooletuse läbi kahju ja häbi sisse sattumist
— kuulma: teiste priiskamist ja rõõmu.
— kramp: rõhutud südant ja tossikest olekut.

N a h a p a r k i m i n e: elukorra muutmist ja paranemist
— plekid: halbtust ja teotust kannatama.

Nahk fomane: Male sõbrade kiusamist.
— pehme ja roalge: tutwustamist naisterahwastega.
— põll: hea sissetulekuga teenistust leidma.
— nahka nälgima : pettust ja wägiwalda kannatada saama.
— ostma: käsulist teekonda ette wõtma.
— hiir: oma pettuse pärast tüli ja pahandust.
------ püüdma: wargatega kokkupuutumist.
— lendamas: petetud saama toale sõbrade poolt.
— püksa kandma: laada teekonda tulewikkus.
— saapad: pitkateekouda jala käima.



66
— karune: häda ajal häid sõbru.

N a i r e i d müüma: kehwusest peasema.
— sööma: kehwade pidude saamist.
— põld: hoolast peremeest.

Nalja tegema: naesterahwaga tutwust tegema.
Närud: wiletsust ja häda tulewikkus.

— kaupmeest nägema: peasema õnnetusest ja kiusatusest. 
Neeger: tulewikkus tühja hirmu ja kartust.
Neiu: hea ja ustawa sõbra leidmist.

— palju: tulewikkus palawad armastust.
Nekrutid: argdust ja kartlikku meelt.

— olema: sõbradest ehk sugulastest lahkumist ja ka leina
mist.

Nelk õitsemas: kallist ja toredad kingituse saamist. 
Niinepuu: kasulikku kaupa saama.
Niitjad: suuri ettewõtteid ja lugupidamist.
Niitma rohtu: suurt wiljarikkast aasta.

— wilja: head ja õnnelikku perekonda.
Niit: huwitawa kirja saamist.
Nimi kui kirjatud: kohtutega tegemist olema. 
Nimepidi hüüdma: tarwilist kirja saama.
Nina: lugupidamist ja auu.

— pisike: kohmetand ja arglast olekut.
— pitk: suurt uurimise ja nuuskimise himu.
— suur: julget ja ilmakartmata meelt häda ajal.
— tubakat nuuskama: tüli ja pahandust tulewikkus.
— werd jooksma : suurest hädast ja murest peasemist.
— toerine: joomise läbtttüli ja riidu.
— rätik: häid uudiseid ja märgu andmist.
— kantama: häda ja wiletsuse sisse sattumist.

Nisu niitma: kohtade wahetamist.
— põld: raha hoivmist ja korjamist.
— teri puhastama: hoolast tööd ja tallitust.
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Nisu toilt: rõõmust perekondlikku elu.
N o n n: õnnelikku kosjakaupa.

— kloostris käima: hädasse jäämist kerge meele tegude

— saama: naesetoõtmist ja ka pulmi.
N o s l e d: tühja lootust parema aegade peale

— südames: sõbra ehk sugulase surma.
— õhus: kaugelt uudiseid saama.

Noor olema: neiudega kelmistükka tegema.
Noormees: kosja kirja ja ka head raha saamist 
Noaga kui ennast lõikama: õnnetusesse meelega kanaema Nuga ihuma : suure töö \a waewa nägemist. 9

— leidma: kingituse saamist ja ka suurt õnne. 
Nuhtlema: suurt kurbtust ja ahastust.
Nukker olema: häda ajal head abi leidma.
Nullid: wara pärimist targa meele tõttu.
Numbrid: suurt tööd ja teenistust leidma.

— kirjutama: ümbrikus rohket tööd leidma.
Nurga naist nägema: sala uudisid ja laimdusi.
Nutma: peasemist õnnetusest ja kimbatusest.

— nägema: omas hädas wõeraste osatoõtmist.
Nägu ilus: armastuse edenemist ja pitka iga.

— inetu: tüli riidu ja kadetust.
— kahwatu: armukese külmust ja leigust.
— moondama: pilkamise naeru sisse langemist.
— pesema: suurt lugupidamist ja auusse tõusmist.
— peeglis: halpisi ja etemaid tempusi.
— wee sees: armastuses head õnne.
— wärwitud: katoalat ja petist olekut.

Nälg: laadal suurt raha pillamist ja raiskamist.
— olema: raha ja wara korjamist.
— teifa nägema: suurt ahnust ja korjamist. 

Näitemäng: asjata mõtlemisi ja ettewõtmisi.



Näitemängul olema: wähega läbi saamist.
Näkk: saladuse ilmumist.
Näu kattel kandma: suuri muresid ja takistusi.

— ära tootma: hädadest ja muredest peasemist. 
Nööbid: suuri tülisid ja pahandusi.

— kinni õmblema: ette toõttetes julget ja kinlai meelt. 
Nööpnõelad: kõikisugusid waranduse ja raha kahjusid.

— leidma: asjata muret ja südame walu.
Nööri taunitama: suurt laimdusi ja pahandust.
Noor: suurt toarapärimist ja õnne.
Nõdrameel ne: kõiksugu tüli ja pahandust.
Nõelad: asjata kiusamist ja taga rääkmist.

— kingituseks: suurt muret ja tooctoa.
— pistma: laiskuse ja hooletuse läbi häda ja õnnetust,
— leidma: toana naeste tühja jutu alla langemist. 

Nõges: ilmateadmatta toihameest.
— kõrwetamine: tulewikkus pettust ja märgust.

Nõid: pettust ja waltskust.
— jüure minema: pettuse läbi suurt kahju saamist.
— kepp: teutamift ja pettust.

Nõmm kui roheline: suurt lusti ja rõemu. 
Nõuandmine teistele: töö edasi jõudmist ja ka head ettf 

ja tertoist.
— kuulma: rohket raha ja warandust.

Nõud. perekondlikku tüli ja riidu.
— müüma: peasemist kõigist muredest.
— ostma: uut ja paremat teenistust.
— tegema: paremad elu ja head teenistust.
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Oda: pilkamist, laimamist ja südame walu.
Odrad: suuri õlle joomise ja pidu päiwi.

— õitsemas: head elu ja termist.
— leiba sööma: muretumad ja korralikku elu.
— pea: armukesega pea kokku saamist.
— põld: hoolsuse läbi elukorra paranemist.
— külwama: julget ja kindlat meelt.
— lõikama: kasutoojat ettewõttet.
— niitma: tööde ja talituste kordaminekut.

Ohakad: kadeduse läbi tüli ja riidu.
— kiskuma: waewalist tööd aga õnneliku lõpu.
— torkimine: kiusamist ja kurjustamist Male sõbrade poolt. 

Ohelik: hooletust ja laiskust.
Ohjad: hoolast majapidamist. _
Ohwitser: häda ajal kindlat ja julget meelt. 
Ohwerdama: oma ligemise peale ülekohut rääkima. 
Oja: kahtlast ja segast aega.

— kallastega: suurt tonni ja rikkust.
— kuiw: hooletuse ja laiskuse läbi häda ja puuduse kan

natamist.
— woolato: palatoad armastust.
— segane: asjata ettewõteid.
— selge: terweks saamist haigetele ja ka kõiki häid asju.
— kukkuma: halwu juhtumisi ja õnnetusi.

Oinas: tüli ja riidu harimata inimestega.
— puksimine: meesterahwaste tüli ja riidu.

Oksad kuiwad: tühjade ette toõttete nurja mirekur.
-- rohelised: kasulikust ette wõtteid.

Oksendama: haigetele terweks saamist, aga terwetele tüli ja 
riidu.
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Oksjon: taga kiusamist toale sõbrade poolt.
Opman: tigedust, häda ja wiletsust.
Oras: hea sissetulekuga kauplema.

— haljendamas: palawat armastust ja head elu ja terwist. 
O r a w: armastuse külmaks minemist.
Org kui suur: head elu ja teenistust.

— kitsas ja kõrwend: üksikut ja igatoad elu.
Orel: suurt ärwimist.

— mängima: kaugelt nudisid kuulda saama.
Orus kõndima: waewalift tulewikku.
Öö kui pime: puudust, häda ja wiletsust.

— selge: palawat armastust ja muud headust
— tormine: oma äkilese oleku läbi õnnetuse sisse lange

mist.
Öökull: salakiusu ja tagaõssitamist.
.. — kisa: joomise läbi suurt tüli ja riidu.
Öömaja otsima: uut teenistust otsima.

— leidma: kõigesugusteft muredest peasema.
Öö p i k: lähemas elus head raha saaki.

— tapma: suurt surma ja leinamist.
— lau!: ustawad armukest ja ka armastuse kirja saamist. 

Ö ö w a h t: pettust ja wargust kannatada saama.
Ö ö w e l: head edasijõudmist puutöös.
Õde kui ilus: suurt auu ja rikkust.

— inetu: tulewikus tüli ja pahandust.
— mehele minemas: wargate kimbatusesse langemist
— noor: head ja rõõmust elu.

_ — surnud: tulewikkus häda ja waesust.
Õhk kui selge: häid sõbru ja head läbisaamist.
_ — raske: waenlaste käte alla langemist.
Õhtu kellad: oma elu järele mõtlemist.

— kella heli: rõõmust ja head elu ja ka ilusaid ilmast. 
 lööma: tukewikkus suurt rõõmu.



Õhulaewa kukkumine: oma mõtlemata tegude läbi hä
dasse jäämist.

— sõitma: ette wõttetes julget meelt.
_ — ülestõusma: oma mõttele täide minemist.
Õhulossi ehitama: kamalust ja peitust maitsta saama. 
Õiepuu õitsemas : peigmehe ehk pruudi õnne.
Õied: palawat armastust.

— punased: suurt palawad armastust ja ka armastuse 
kirja.

— walged: peasemist kõigist hädast ja wiletsnsest. 
Õiskamine: õnnetumat tulewikku.
Õits e l olema : suurt õnne armastuses.
Õled kui wihkns: tööde lõpemist.

— peal magama: head ja rõõmust elu.
^ — põletama: asjata pahandamist ja wihastamist.
Õlut jooma: puudust ja waesust kannatada saama.

— maha kallama: tulewikkus suurt wara ja rikkust.
— müüma: peasemist kõigist hädast ja waewast.
— ostma: pruudiks ehk petmcheks saamist.
— segane: asjata tüli ja riidu tulewikkus.
— selge: suurt rõõmu ja kasu saamist tulewikkus.
— tegema: sala tagakiusamist.

Õmblema-' head elu ja rõõmu tulewikkus.
— mashiuaga : wõitu saamist oma waenlaste üle.
— mashin: korralikku tööd. «

Õng: õnnelikku töö lõpetust.
Õngits ema: tulewikkus head ja korraliku tööd.
Õnne loos: oma kerglase oleku läbi kahju saamist.
^ — ratas: suurt õnnetust ja ka raha kaotamist. 
Õnnetuses olema: hooletuse läbi õnnetuse sisse lan

gemist.
— kannatama: head abi sõbrade poolt.
— nägema: head läbi saamist oma sõbradega.
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Õpetaja: wihastamisi ja pahandamist tulewikkus.
— kantslis: kangelt ja tähtsaid nudisid kuulma.

Õuna sööma: kõigisuguste püüdete korda minekut.
— ilusad punased: palawat armastust.
—' — suured: suurt õnne abielus ja armastuses.
— kübsed: head elu ja termist.
— mädanenud: tulewikkus suurt kurwastust.
— mahakukkunud: suurt waranduse kahju tulewikkus.
— toorelt sööma: eel tulemas elus suurt kurwastust ja 

leinamist.
„ — malmis : head elu ja termist ning ka armukese truudust. 
Õunapuud : rõõmust elu ja head termist.

— õied: tütre ehk poja õnne abielus.
— kui õitseb: head elu ja termist tulewikkus.
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P a b a g o i: kawalate inimestega kokkujuhtumist.
— puuris: õnnetust oma füt läbi.

Paat mee alla wajuma: kiusamist ja pahandust.
— sõitma: pahandust ja riidu sõbradega.

Paatost: waesust ja kehwust tulewikkus.
— kingitust andma: õnnetumaks saamist hooletuse läbi. 

Paber: pea kirja saamist.
— katki kiskuma: oma asjade korratumat olekut.
— korrale seadma: lähemas elus kohtu käima.
— lõikama: murelist tubast tööd.
— peale kirjutama: asjata tülitsemist ja waewamist.
— trukitud: tulewikkus uut ja paremat tööd.
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Paberi wabrik: uut ja head teenistust leidma 
Pada tulel: tühjast tagaselja rääkimisi.
Padi kõwa: head rahulist elu ja termist.

— pehme: muretumat tööd ja elu.
Paelad kirjut,: segasid asju tulewikkus.

— kollased: kahtlast tulewikku.
— mustad: eeltulewas elus leinamist ja kurwastust
— punased: pulmi ja marusid lähemas elus.
— rohelised: korralist aega tulemikkus.

Pagar: suurt ahnust ja oma poole kiskumist.
— olema: suurt varanduse saamist.
— tuba: muretumat ja rahulist elu.

Pahandama: häid sõbrast leidma.
— saama: uut kohta ja teenistust.
— olema: suurt enese lugupidamist.

Paikama: ja korralist elu kokkuhoidmisega.
Paiju: tulewikkus suurt kurmastuft ja leinamist.
Pass: eeltulewas elus pika reifu peale minemist. 
Paised: korratumat kodust elu.
Pakikandja: armastuse kirja saamist.
Pakk: tulewikkus rasket tööd.
Palawikkus põdenema: ootamata juhtumisi. 
Palged inetumad: lähemas elus kurwastust ja õnnetust.

— kahvatanud: õnnetumat armastust.
— punased: suurt kasu saamist tulewikkus.

P- a l e e d ehitama : suurt priiskavat elu.
Palitud kandma: teele minemist.
Palja jalu joksma.- häda ja Viletsust kannatada saama 
Paljas olema: nälga ja puudust kannatada saama

— pea: taga rääkimisi ja pilkamist.
Palk: kindlat meelt ja tarka mõistust.

— ostma: peasemist kõigist ädast ja vaevast.
— vedama: suurt ehituse tööd leidma.
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Palgi laastud: uut ja paremat teenistust.
Palliga mängima: waewalist edasi jõudmist oma ette 
Palli peal mängima: kõikuwat ja õnnetumat armastust.

------- tantsima: õnnelikkusi pidust tulewikkus.
— pidu: palawat armastust ja ka kihlust.

P a l m i p u u: head ja rõõmust elu.
— oks: rõõmsaid ja häid sõnumeid.
------ kandma: tulewikkus head ja auust elu.

Paluma: peasemist asjata tülidest.
— nutma: rahulist südame tunnistust.

P a l w e m a j a: suurt waranduse kahju.
— raamat: suure waewa lõpetust.Z

$f"a ngega wett kandma: ette wõttete korda minekut.
— täis: raha ja toara pillamist.
— tühi: suurt teatust ja taga rääkimist.
— ujumas: asjata taga selja rääkimisi.

Panka raha toitma: peasema kõigist wiletsustesi.
— raha laenama. murelist tulewikku.
— sedelid: raha ehk wara kahju saamist.

Pankrotti jäema: ülekohtuste hulka sattumist.
Pann: lähemat õnne ja rõõmu.

— koolisi küpsetama: ootamatta õnne ja rõõmu. 
Panter: taga kiusamist ja laimamist.

— taga ajama: toõitu saama oma waenlaste üle. 
Panti andma: häda ja puuduse kannatamist.

— lunastama: peasemist hädast ja toiletsusest.
— mängima: äralepimist oma armukesega.
— panema: kerglast olikut.
— tootma: suurt ärwimist tulewikkus.
— sõna andma: ette wõttete korda minekut.

P a n t o h w l i d kandma : rõõmust abielu.
Papiga rääkima: suurt ja. murelikku ametid.

— kantslis: kindlat ja mõistliku meelt.
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Pappel (haaw): tühja tööd ja talitust.
P a r a d i i si lind : asjata auu ja püüdmist.

— olema: õnnelikku armastust ja abielu.
Parti sööma: tagaselja tühjast jutlusi ja kiusamist.

— püüdma: oma waenlaste üle wõitu saama.
— joomas: turustamist ja uhkustamist.K
— ojumas: lähemaid uidusid.

Parsil olema: abi tarwitamist hädaasal. '
Parukat kandma: tulewikkus suurt kurwastust.
P a r w: hädalisi juhtumisi reisu peal.
Pass: suurt lugupidamist.

— ärakautama: häda ohtlikku tulewikku.
Pasun: iseennast tühja kiitma.

— puhuma: ette wõttete korda minekut.
Patarei: ette wõttete nurja minekut.
Pats: suurt taga kiusamist ja taga rääkmist.

— kui pitk: toaga wauaks saamist.
— kui lühike: ette wõttete nurja minekut.

Pea: korralist ja rõõmust elu.
— haawama: oma waeulastega kokku puutumist.
— kammima: hoolast tööd ja talitust.
— norutama: suurt muret ja kurwastuft.
— otsast äraraiuma: suurt hirmu ja kartust tundma? 

pesema: peasemist kõigist murest ja waewast.
— püsti kandma: ette wõttetes julget meelt.
— ilma kehata: raha kirja saamist.
— kui ilus: palawat-armastust.
— loomal: suurt Laga rääkmist ja naeru.
— paljas: suurt teutamist.
— pitka juustega: suurt muret ja waewa.
— mütsiga: snurt lugupidamist.
— mütsita: puudust ja wiletsust.
— walu: kohtutega tegemist olema.
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— ümber käima: suurt südame walu sa muret. 

Peale kauba saama: male wälja tulemist.
Pealik: suurt lugupidamist.

— olema: suure aim sisse tõusmist.
Peal twaataja olema: laisklewat ja priiskawat elu. 
Peamees teiste halkas: head ja alandliku meelt.
P a a st m a: peasemist elumuredest.

— saama: õnneliku abielu.
Pea wistrikud: lühikest haigust ehk ka õnnetust. 
Peegel: halpust ja uhkust.

— wäike: napi märgiga rahul olemist.
— suur: uhkuse tagaajamisi.
— katkine: suurt pahandust armastuses.
— ennast nägema: asjata arwamisi ja mõtlemisi. 
 waatama: oma tegude awalikuks tulemist.

Peeker: suurt joomist ja priiskamist.
— kullast: lähemaid pulmasid.

Peenar: suurt tüli ja pahandust.
Peerg kustunud: pahandust ehk tüli armastuses.

— põlew: palawat armastust.
— kiskuma: asjata ette mõtteid.
— kandma: suurt lugupidamist.

Peigmees olema: head ja rõõmust elu.
— suremas: suuri pöördeid armastuses.
— nägema: kaugelt uudiseid kuulda saama.

Peitma iseennast; asjata muret ja maewa.
— teisi: peasemist kõigist wiletsustest.

Peiu pois: suurt õnne ja rõõmu maitsta saama.
-------- olema: õnneliku armastust.

Pekk:- suurt toitja rikkast aastat.
— lõikama: suurt mara ja rikkust
— küpsetama: korralist majapidamist.
— sööma: suurt joomist ja prassimist.
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Peldik: suurt toora ja rikkust.
Peupesa: tühja raha raiskamist

— sügelemas: raha saamist ehk kingitust.
Peremees ülema: abielusse heitmist ja ka perekonna'

muret.
— rääkima: kangelt nudisid kuulma.

Perenaine kui lahke: head perekondliku elu.
— Wihane: toana noeste tühjast jnttnsi.

P e s a: liigwaratset kasjakäikn.
Pesemine: kõigidest tühjadest luttudest peafema.

— ennast: kaugelt külaliste tulemist.
— teisi: peasemist kõigist hädast ja wiletsusest.

Pesu kuiwatama: peasemist tühjadest juttudest.
— rullima: ette wõttede korda minekut.
— palju: head laste sigidust.

Peti piim: toale sõbrade meelitamist.
Petma: suurt tüli ja kohtu käimist.

— saama: tundmata inimeste waStu liiga suurt usaldust. 
Pidul olema: ootamata uudiseid kuulda saamist.

— minema: hooletumat ettewaatamata elu.
— pidama: lähemat õnne ja rõõmu.
— tegema: tühja kiitlemist.

Pigi: joobnud inimestega tühja tüli ja riidu.
— ostma: oma anu kahju.
— traat: häid ja truuwisid sõbru.
— — tegema: wiletsat ja waetoalist tööd.

Pihla ka s : oma toastu hooletust ja tuimust.
Pihtil minema: oma saladuste marjamist.

— olema: suurt muret ja kurwastust.
Piibel kingituseks: õnnelikku abielu.

— lugema: häda ajal head troosti leidma.
Pildid: asjata mõtlemisi ja e tetoõt st.

— koda: head kosja kaupa ja õnneliku abielu.
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Piik: suurt muret ja waewa.

— kandma: tühja lobisemise pärast kohtu käima.
Piim: head elu ja terlvist.

— jooma: terweks saamist haigetele.
— kamber: suurt warandust ja rikkust.
— maha pillama: oma õnne enesest ära tõukama.
— ostma: uut ning paremat kohta saama.
— sööma: hoolsa töö läbi aun ja kiitust saama.
— talitus: suurt murelist kohta saama.
— sant: tüli ja pahandust tulewikkus.

Piinama kui inimesi: halastamata olekut hädaliste
wastn.

— loomasid: õelust ja halastamata olekut.
— ise kannatama: waest ning wiletsat elu.

Piip: oma sõbradega äralepimist.
—' kautama: suurt õnnetust tulewikkus.
— tõmbama: suurt priiskawat elu.

P i i s k o p: suurt pahandust toale arwamiste tõttu.
P iit s; asjata taga kiusamist kurja inimeste poolt.

— kautama: pcasemist omast hädast ja waetoast.
— lööma: wõitu saama oma waenlaste üle.
— liita saama-: ameti kantamist ning tüli ja ka pahan

dust.
Pilla rdi mäng: tühiasi ette wõtmisi.

— mängima: palawat armastust.
Pii lli mängima: head ja rõõmust elu.
P i ll ir o o g : wiletsat tööd ja teenistust.

— kepp: head utita käsulist teenistust.
— — peksma: wõitu jaama oma waenlaste üle. 

Pildid kui ilusad: õnnelikku armastust.
— maha tootma: teenistuse kautamist oma hooletuse ja 

laiskuse läbi.
— ülesse panema : uut käsulist teenistust.
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P il t kui armukese: tüli ja riidu abielus.

— enesele: lähemat haigust ja wiletsust.
Pilwed: haigust ja häda tulewikkus.

— suurt wiletsust tulewikkus.
— selged: head ja rahulist eln.

Pimed a i d juhtima: lahket ja heldet meelt. 
Pimedus: oma ette wõttetes õnnetuse juhtumist. 
Pints e l: tühja tööd ja waewa nägemist. 
Pipar: kindlat kohta ning teenistust.
Piramidi otsa ronima wõerale maale minemist. 
Pirnid: kindlat ja palawat armastust.

— sööma: ette wõttete korda minekut.
Pirukad: kauplemises suurt kasu saamist.
Piste kui südames: toale sõbrade Laga kiusamist 
P i st oda: suurt kurbtust ja südame walu kannatada saama 
Pitser: teadmata armastust ja kindlat lootust

— kirja peal: armastuse kirja saamist.
— kandma: kindlat armastuse sidet.

Plaaster: haigetele terweks saamist.
P l e c k i t a m a fui .lõuendid : toeitefe sm ülesse tulemist 
P l o o m i p u n mariu foama : miskitega haigeks jäämi t' 
Polltsel: kohtutega tegemist olema. '
Pood: ei ole kindlat tööd.
Pooma: kodumaalt wälja reisimist.
Postijaam: tühja uudiste kuulmist.
Posti püsli panema : uut ja käsulist teenistust saama 
Postmargid: kirjaga uudisid saama.
Pott: ette wõttetes suuri murelist juhtumisi.

— tulel: pulmi ehk marusid saama.
Praad: lähemaid pidusid.
Praht wanger: wiletsat elu õnne.
P r e s r a u d: suurt ja rasket wiletsust. 
grillid: hooletuse läbi õnnetuse sisse langemist.
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Prits: hädas ja wiletsuses abi leidma.
Pruut: lähemat häda ohtu.
Pudelid: head kasulikku tööd.
Pulma sõit: kena neiuga tutawaks saama.

— olema: warsti ise pulmi tegema.
Puu sammeldeuud: möga wauaks elama.

— kumud: haigust ja surma.
— wälgust trehtoatud: suurt raha kahju tttitg ka haigust 

ja surma.
— lehed luitoad: suurt häda ohtu tnlewikkus.
— pakk: manaks tüdrukuks cbk poisiks jäämist.

Puid raiuma: suurt raha ja warauduse kahju.
Puri (teeteai): suurt mere teekonda. ■
Purre: suurt kohtu käimist.
Puru humk: pettust ja waltskust maitsta saama.
Putakad: Maenlastega kokku puummist.

— hammustamine: kurja inimeste poolt taga kiusatud 
saama.

K.u u d e l (koer): palamat armastust armukese poolt. 
Puur: tühja lootust.

— lindu müüma: suure riiu ja tüli alt peasemist.
• Puusärk: paha ilmast.

— surnuga: taltoel lume tuisku aga sutoel mihma sadu.
— kandnia: haigust ka toahel surma.

Päe m a paistel higistama: rasket teenistust leidma.
P ä hk l e d : tuletoikkus ootamat juhtumisi.

— pähkle puu peal; suurt toitjal ist aastat.
— tuum: head elu ja termist.
— korjama ; suurt tüli ja riidu ja ka haigust.

Päike: peasemist suurest hädast ja miletsusest. 
Pärandus: sugulaste surma.

— pärima: tühja tööd ja waewa nägemist.
—- ilma jääma: asjata tüli ja riidu sugulaste toahel.,



Pergament: tarkuses ja tundmises edasi kaswamist 
Perga kandma: aim ja lugu pidamist.

— haua veal: suurt muret ja leinamist.
— ilus: armsam tuleb sulle wõeraks.
— närtsind: mitmesugust kahju ja õnnetust.
— lilledest: malesõbrad peawad waenu nõu su wastu 

Päris kohta ostma: ootamata wõitu ja kasu.
Pärlid: saad pea suurt auu ja sõbrust leidma.

— leidma: cespidist kurbtust ja silmawet.
Pärm: leiad suurt õnne ja rõõmu, hoolsuse läbi. 
Pärna õietheed jooma: tühja muret ja waewa. '

— kaswamas: head termist ja lahket elu.
— õitsemas: head kauplemise õnne.

P ä s u k e s e d : kaugelt sõbrad tulewad wõeraks sulle.
— pesa tegemas: hakkad kodu omale ehitama.
— tulemas: head lootust Lulewiku peale.
— ära minema: sinu head lootused on tühjad.
— falkas: sinu sugu selts kaswab suuremaks.
— pesa lõhkuma: langed häbi ja kurwastusesse. 

Põder: wõitu ja kasu omas ette mõttes.
— jooksmas: lähed rikkaks hoolsa töö läbi.
— jaht: saad suurt warandust pärima.
— praad: tühja kõrkust ja uhkust.
— sarwed: surma läbi kallist kautama.

Põgenema: suurt hirmu ja ahastust.
Põld kui kesas: raha toowat teenistust leidma.

— paljas: kõiki sugu õnnetusi ja wiletsusi.
— püüd laskma: eestulewajt hädast peafemist.
— püü liha sööma: rahalist kahju.
— püü lendamas: suurt segadust ja pahandust.

Põldu kündma: head teenistust leidma.
— wili õitsmas: su lootused lahmad täide.

Põll: peigmehe armastuse awaldamist.
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PSlle kandma: käsitöö läbi kuulsaks saamist.
Põrand: laiskuse läbi waeseks jäämist.
Põranda riie: sa kannatad oma süü läbi.

— wärwima: jõukat elu töö läbi.
Põrgu: maata et pahad tahtmised sind ei wanaista.

— peasema: meeleparandus peastab sind kurjusest. 
Põrsas: joobnud peaga rumalaid tükka tegema. 
Põlgama: ole ette waatlik et sinu waenlased find et

wea hukkatusesse.
Põlema ise: palawat suu andmist armsamalt.

— maja : taimel külma, suwel palamat.
P õ l m e d : wiha ja kiusu ajamist.

— paljad: häbi ja wiletsust.
P õ e s a s : muretsed ilma aegu tühja juttude pärast.

— warjule pugema: leiad kindla pea marju.
Püha mehi nägema: lauged raske mure alla.
Pühasid pidama: ilma aegist kartust töö puuduse pärast. 
Pühkima tuba: kolimist, ehk elu koha mahetust.
P ü k si d : õnneliku abielu ja sigidust.

— - kantma: jääd mõistlikuks ja parandad meelt.
— kandma mnsti: haigust ja surma.
— — rnalgid: õnneliku peasemist eksitusest.
— jalga tõmbama: hoolsust ja muret.
— ära rnõtma: hädaohust peasemist.
— riiet ostma: tüli ja riidu sõbradega.
— traksid: tõsist suurt maimu kindlust.

Püss: kahju saamist häkilise meele läbi.
— laskma: kahju saamist edemuse läbi.
— rohi: tühja raha raiskamist ja asjata maema.
— pauk: ootamata pahandust ja riidu.

Püstol: tagakiusamist õelate inimeste poolt.
Pütid: leiad hoolsa ja mirga abikaasa.
P ü t i s e p p: leiad omale uue teenistuse.
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Püüli jahu: saod elu muret ja raskust kannatada. 

— — tarnitama: kurwastuft ja pahandusi.

Raam a t: ootamata sõnumid saama.
— Raamatud katki kiskuma: kärsitumat meelt ja igawust.
— kirjutama: igatoat tööd ja asjata waewa.
— lõhkuma: joobnud peaga hullusi tempa tegema.
— lugema: tröösti ja meelejahutamist leidma.
.— ostma: käsulist tööd ja ameti saamist.
— ärapõletama: õnne armastuses ja tulewases abielus.
— kogu: tarwilisi asju ostma majapidamiseks.
— pood: suurt auu ja lugupidamist maitsma.
— pookimine: oma tulewiku eest mure kandmist.
— trükkisa • edasi jõudmist töös ja teenistuses.

Raanitsat kandma: waewa ja rasket muret.
Raba lõikama : ootamata uut tööd saama.

— olema: hooletumat tööd ja talitamist.
— sattuma: liiakasupüüdjate küüsi langema. 

Rabelema: kiitlemist ja tühist uhkust.
Rada lai: õnne kauplemises ja käsitöös.

— kitsas: kõik halptusi ja takistusi elus.
Raekoda: kohtust kutsumist, protsessi kaotust.
Raha auk: kõiksugu raha ja wara kahju: häbi ja teatust.

— auku kaewama: tühja auu ja asjata rikkuse püüet.
— haljas: kingitust ja wara pärimist sugulastest.
— kantama: suurt kahju saamist ameti töös ja kauplemises.
— leidma: ootamata kahju ja asjata raha raiskamist.
— lugema: wiljarikkast aastat ja raha saamist.
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— maksma: kimbatusest peasemist.
— pank: kahju ja õnnetust majapidamises.
— peenike: köha, nohu ja ka peawalu.
— saama: head sissetulikut ja rõõmus: meelt.
— ära mängima: suurt kurwastust ja wiletsust.
— kast: kahju saamist wargate läbi.
— korjamise kastike: mureta elupäiwi raske töö järele.
— kott rahaga: waesuse ja puuduse kannatamist.
— — täis: raha raiskamist ja Väljaandmist.
— — tühi: tühja asjadega raha raiskama.

Rahakotti kautama: peigmeheks ehk pruudiks saamist.
— leidma: rõõmsaid sõnumid saama.
— õmblema: perekondliku elu õnne.
— wekslid : õnnetust ja kahju misgis asjus.

Rahe sadu: mitmesugusid Varandusi kautama.
Rahu tegema: hoia ennast petjate küüsi langemast.
R a h w a pidu: sind kutsutakse pulma ehk warrule.
N a h w a s: wõerasie läbi kahjusaamist.

— palju: oma tühja juttude läbi hädasse langemist. 
Raibe: elu kurwastust ja muret.

— matma : paha ja läila asju ajama.
R a k e t t i si ülesse laskma : pettust tagaselja laimamist. 
Rangid rasket tööd ja talitust leidma.
Ranitsat kandma: rasket tööd ja waewa. 
Raskejalgne: suurest hädast peasemist.
R a s w a küünlad : Vale mõtlemisi ja eksiarwamisi.

— liha lõikama: kaugelt maalt kirja saamist.
Ratas weremas: töö edenemist ja korda minemist.

— Viskama: lõbu reisi ette Võtmist.
— tegema: suurt tööd ja talitust.

Ratsanik: kärtsitumat meelt ja pahandust._
Ratsa sõitma: suure auu ja lugu pidamise sisse tõusmist. 
Raud: Viletsat aega ja wiljaikaltawad aastat.
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— ostma: uut tööd ehk kohta leidma.
— taguma : hoolast tööd ja wacwa nägemist.
— kuum: suurt armastuse avaldamist.
— riie: suurt julgust ja vahvust.
— rohi: kannatlikku meelt ja töö osawust.

Raudtee: pitka teekonna ettevõtmist.
— rong: ootamata wõeraste tulemist.

Re b a ne: pettust kavala naesterahwa läbi.
— hammustamine: suure tüli ja riiu tulekut.
— laskma: õnnelikku peasewist hädast.
— lõksu püüdma: kavala varga kätte saannst.

Redel: aim ja lugupidamise sisse tõusmist.
— maja najal: kahju ja õnnetust teiste läbi saama. '
— pealt alla tulema: elusaatusega rahul olemist.
— pealt ülesse ronima: elu ja käekäigu paranemist.
— pealt mahakukkuma: häbi ja pilkamise alla langemist. 

Reega vedamine: rasket tööd ja vaeva nägemist.
Regi: head teenistuse koha saamist tuttavate läbi. 
Reha: suurt riiu norimist teistega.
Rehepeksmine: ühte hooletumat ja vastumeelt abi

kaasat saama.
— peksma: oma elukorra paremaks muutmist. 

Rehkendama: suurt hoole kandmist kauplemises. 
Reisima: holetust ja laiskust.
R e i si j a t e kolid : hädalise teekonna ettevõtmist. 
Rentima: liiga hirmu ja kartuse tundmist.
Rendi mõisas elama: mureta elu ja rõõmust meelt.
R i b i k o n t i katki murdma : õnnetust ja kahju kallikesele. 
Riided — kirjud: riidu ja tüli omaksete vahel.

— lumivalged: head käekäiku ja tervist.
— mudased: pahandusi, tüli, vaeva ja haigust.
— uued: uut teenistust ja raha saamist.
— katki kiskuma - kurvastust ja suurt leinamist.
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— ostma: rohket raha Väljaandmist.
— pesema: rõõmust meelt wõeraspiul.
— selga panema: oma elu ja meele paranemist.
— seljast ära Võtma:meelega hädasse sattumist.
— Vahetama: töö koha ja ameti Vahetust.

Riide kapi: riide kingitust saama tuttawatelt.
— moodisi Lagaajama: tühja uhkuse tagaajamist.
— warn: hoidma ennast wargate eest.

Riidlema: ustawa sõbra surma ja leinamist.
Riisi kaswatama: oma lootuste täide minemist.

— suppi sööma: head edenemist omas ettewõtmistes.
Ristu katki tegema: tülisse sattumist kaas elanikutega.

— ostma: sind saab pidule kutsutud.
Riisujaid kinni Võtma: peasemist hädast mehise julguse

läbi..
Riimis: wahwust ja kindlat meelt.
Rihma kautama: seest walu ja haigust.

— ostma: hädast ja Viletsusest peasemist.
— pannalt puhastama: termist ja head käekäiku. 

Rikkas olema: jõukast ja mureta elu elama.
—- inimesega rääkima: head nõu ja abi saama. 

Rikkaks saama: rohket tööd ja teenistust leidma. 
Rind: õnne armastuses ja pitka iga.

— haawatud: õnnetust ja pilkamist.
— ilus: terwist ja head käekäiku.
— ilusal naesterahwal: kõige soowide täide minemist.
— lapsel suus: rõõmust ning rahuhist meelt. 

Rippuma — kõrgel puu otsas: auu ja nime sisse tõuS»
mi \U

Rist: langemist pea häda ja Viletsuse sisse.
7~ rauast: suurt julgust ja mehist meelt.

Risti kandma: kindlat meelt ja rahuliku südant.
— isaks saama: wastutawat ametit ja suurt muret.



R istiinimene: vaderiks kutsumist lähemal ajal 
Risti kuju: abi ja troosti leidma viletsuses. 
Ristikheina: mureta elu ja head tervist.

— a külvama: pulme tegemist; vallatumaid lapsi.
— niitma: oma õnne jalge alla ära tallama.
— õitsemas: rõõmust lõbu elu maitsmist.

Risttee: varanduse kahju oma pitkaldase viivituse tõttu. 
Roheline maa: rõõmulikku tulevikku.

— riided: naljakast ja ootamata kosja käiku.
Rohi — kõrge: head õnne hobuste kasvatamises.

— madal: karja kasvatamise äpardusi.
Rohtu kuivatama t sinu käekäik paraneb.

— veega kastma: rohket kasu põllu tööst saama.
Rohu sees magama: laiskust ja kõlvatumat elu.

— tirtsud: hästi kasulikku tööd ja talitamist.
— tirtsu laul: vaenlastest pilkamist ja teotamist.
— — püüdma. asjata tööd ja vaeva nägemist.
— sedel: sugulaste ja sõbrade haigust ja snrma.

Rohtu andma haigetele: õnnetust ja viletsust.
Ronima — katusele: auu ja suurt lugupidamist.

— laeva masti: rasket tööd ja talitamist.
— puu otsa: oma vastaste peale võidu saamist.
— redelit mööda: uudise kuulda saamist.
— treppi mööda: oma ettevõtete korda minemist.

Ronk, karjumas: suurt häda ja viletsust.
— lendamas: saad paha sõnumit kuulma.
— mahalaskma: varanduse kahju põllutöös.

R o o j u st : rikkust ja rohket raha saaki.
R o o j u s e st ennast puhastama: ennast tulevasest hädast 

peastma.
Roomama: vaevalist tööd ja edasi saamist.
Roos: õnnelikku abielu ja ilusaid lapsi.

— aedas: kindlat ja rõõmust meelt.
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— kingituseks: armastuse kirja saamist.
— poti sees: perekondlikku õnne ja rõõmu.
— punane: palawat ja kindlat armastust.
— õitsemas: armastuse kirjade wahetamist.

Roosi istutama: armastuse kirjade wahetamist.
— kimp kingituseks: oma armukesele truuiks jäemist.
— põesas: perekonna suuremaks taswannst.
— õli: taltsutamata armastuse joovastust.
— si korjama: rohket lõbu lähemal pidul.
— d närtsinud: armukese külmust ja leigust.
— walged: puhta ja karske neiu armastust.

R o t t i d : vargaid ja petjaid inimesi.
R o t t i si püüdma : võitu oma vaenlaste üle.
R o si n a i d sööma : pahandust ja raha kahju.
Rukkid: head tervist, uut teenistusi ja raha sissetulemist

— lõikama: töö vaevast, murest ja kurvastust.
— koormad: suurt rikkust ja õnne leidma.
— kõrred: oma soovide täide minemist.
— lilled: armukese suurest ilust nõiatatud saama.
— põld: head viljarikast aastat.

Rukkirääk: raha, rikkuse ja vara korjamist.
R u ll i m a: elumurede raskust ja mitmesuguseid takistusi. 
Rumalaks jäema: laisaks ja hooletumaks jäemist. 
Rästas (kuldnokk) : vana naeste tühja juttusi.

— lendamas: sõbra käest kirja saamist.
— laulma: armastuse õnne maitsta saamist.
— puuris: armukese mahajätmist ja külmust. 

Rääkima: kasulikku saladuse ilmutamist.
'R ä h n : walesõbrade kadedat laimamist ja teatamist.

— ronimas: vargale ja petiste küüsi langemist. 
Räimed: head tervist ja armastuse edenemist.

— püüdma: sadu, tuult ja tormi.
— sööma: pitkaldast armastuse edenemist.
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Ränd aiaga kokku juhtuma: kaugelt sõbraga kokku saamist. 
Rändaja raamatu kaupmees: saladuste uurimist ja 

õppimist.
Rändama: mitmesuguste segaduste sisse langemist. 
Rätik: uhkuse tagaajamist.

— ut kautama: tühja murede kimpu langema.
R ä t s e p p : kerget meelt ja halpa tegusid tegema.
Räts ep a k s olema: igawat ja aja wiitliku Lööd tegema. 
Rõõmustama: kawalast naesterahwaft petetud saama.

— teisa: südame tuimust ja hoolimata meelega olema.
R ö ö w i k u d : wiljaikaldust ja kallist aega.

— hääwitamist: oma wastaste langemist ja surma.
R ö ö w e l: waranduse ja aim kahju saama.

— olema: kurja mõtete sisse langema.
RööW elajad: suurt kurjust ja sala kamalust.
Rö ö w l i d sisse tungimas : raha ja wara kahju.

— wälja tõrjuma: oma wastaste üle wõidu saamist. 
Rööwlitest rööwitud s«ama: liig julgust ja waranduse kahju.

— wangistatud: õnnetusest ärapeasmist.
Rüütel: (ratsa): tühja uhkustamist ja hooplemist.

— wõitlemas: oma Vastastega kemplemist.
Roo si krants ehk pärg: kurbtust ja muret.
Rõuged: raha, wara ja kõiki rikkust.

— oma külges: elu korra paranemist, ka head õnne ja
kasu kauplemises ■ ' , t „

Rõigast nägema ehk sööma: saladuste ülesandmist.
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S
Saag: mitmesuguse töö ja ameti leidmist.
S a a g i m a: oma toaenlastega wõitlemist, wõiduga.

— puid: mitmesuguseid takistusi ja elutormisi.
Saatan (kuri-waim): toana naiste keelepeksmife ja laimu

alla sattumist.
Saal: tantsimist lähemal pidul, rõõmust meelt.

— täis inimesi: tutwust tundmata neiuga.
— is elama: suurt tüli ja raha kahju.

Saan: ootuste ja lootuste täide minemist.
— iga sõitma: head edenemist; toora korjamises. 

Saapad jalas: head sissetulekut ja kauplemisi.
— jalast ära tõmbama: wiletsusest peasemist.
— katkised: muret ja mitmesugustd hädaohtusi.
— hari: elukorra paranemist töö läbi.
— taldasi kaotama: sõbrade kaotamist ning muid pahan- 

duši.
Saar meres: armukese külmaks ja tuimaks jäämist.

— (puu) haljas: rõõmust meelt ja kindlat armastust.
— raagus: kõiksugu wiletsust ja üksikut elu.

Saare peal (meres) elama: maha jäetama, kõigest sugu
lastest ja söbradesi.

Saar — roheline: hoolsa mure ja töö läbi rikkaks saamist.
— Lühi ja paljas: suure vaesusega kodumaalt lahkumist. 

Saarepuu: kindlat ettetoõtmist ja tulctoiku lootusi. 
Sabagatäht: kallist aega, sõda ja katku.
Sadam: rahulikku kodust elu ja armastust.

— laewadega: hoolsat toorani ufe korjamist. 
Sadamasse laeteega sõitma: õnnelikku teekonna lõpe

tust.
Sadama ftftoalja sõit: lähemal ajal merereisi ettetoõtmist.



Sadulas istuma: kindlat meelt omas ettewõtmistes.
— maha kukkuma: õnnetust ning armukesest ilma jõemifL 

Saepuru: kõiksugu arutamist ja sekeldusi.
Sahk abielusse heitmist ja laste kaswatamist.

— katki tegema: oma armukese maha jätmist.
Sai: alati tüli, pahandust ja riidu.

— tegema r wallatuma laste kelmust ja meelepaha. 
Saks: suurt õnnetust ja murede kaswamist.
Salatid sööma: rasket wastutamist oma peale wõtmist. 
Sall (kaelas): muret, waewa ja haigust.
S a l p e e t e r : käsulist teenistust ja rööd leidma. 
Salme wiljaga täitma: kokkuhoidmist ja head aastat.

— tühi: waesust ja wiletsaid aegast üle elama. 
Salmiga ennast wõidma: oma wastaseid ärawõitma ja

wõitu saama.
— haawa peale panema: laiskuse mahajätmist ja wirkust.
— ostma: hädast ja Viletsusest peasemist.

Sambad: kindlat armastuse sidet.
— kiwist: kindlat olikut ja eestulewat õnne. 

Sammal: kodust õnne ja head termist.
Samm ett mütsi kandma: moodide tagaajamist.

— riie kingituseks: suurt aim ja lugupidamist.
— riiet kandma: tühja uhkustamist ja halpimist.

S a m p a n j e r i jooma: pea kaduwat õnne ja rõõmu. 
Santi nägema: kurmastuses õnne ja rõõmu leidma.

— jäema: alatist kohtukäimift ja kautust.
— kott: armukese kautamist ja lootuste nurjaminekut.
— midagi andma: wargate läbi kahju saamist. 

Sarapuu: head termist ja rahasaamist.
S a r i k a s: nõu ja abi häda ajal.
S a r w e st kautama: sõbradest ilma jäemist.

— kandma: abielu pahandusi ja kurja lapsi.
— puhuma: häbistamist noorte neiude poolt.
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— teistel kõiki pahandusi ja wastumeelseid asju.
Sarwik elajas: peale kaewamist kohtus.

— elaja kaewamine: tagarääkimise alla langemist.
— elajad .: töö ja teenistuse saamist.

Sau: liiderliku naesterahwaga tegemist olema.
— riistu katki!egema: tüli ja pahandust elus.
— sõtkuma: oma tööga head raha teenima.

Saun: katsu oma elu parema järjele seada.
Sead: hooletust ja roppuse armastust.

— lautas: kokkuhoidmise läbi rikkaks saamist.
— poris: kõiki rumalaid tempusi ja eksitsi.
— lautas olema: wiletsat wilja aastat ja rumalust töös 

ja teenistuses.
Leedripuu: õnne ja tulewat rõõmu eku.

— puu istutamine: õnne põllu töös ja looma kaswata- 
, . mises.

— puu ostmine: hädast ja kimbatusest peasemift.
— puu kõrge: head elu ja termist. 

Seemendamine: soowide kordaminemist.
Seened: suurt kasu ja sissetulikut.

— korjama: elukorra paranemist ja wihameeste üle wõidu 
saamist.

— sööma: manas põlwes rahu maitsemist.
Seepi ostma: walesõbrade käest peasemift.

— tarwitama: segaste asjade lõpetust.
— ära kantama: suure häda ja kahju sisse langemist. 

Seina kella löömine: uue töökoha leidmist.
Selgroo: julget ja kindlat meelt kõigis ettewõtmistes.

— murdmine: paha juhtumisi ja sündmust.
Seljast riideid tootma: oma süü läbi hädasse sattuma'

— sukki ja kingehädast ja miletsusest peasemift.
S e l t si koosolek: kahtlast kohtus käimist.
Gep ap ada: armastust ja teraseid lapsi saama.
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— olema: margist tööd ja teenistust.
— lõõts: tühja uhkust ja suurustamist.
— tööd tegema.- head tööd ja teenistuse saamist. 

Sepp: rahulist meelt ja löö tahtmist.
Sibulad.- kurwastust ja leinamist.

— küpsetama: hädast ja wiletsusest peasemist.
— sööma.- rahulikku meelega kurja kiusu kannatamist. 

Siga: kõiki läiiust, toorust ja roppust.
— tapma: wihamehe üle wõidu saamist.
— söötma: hoolast meelt ja usinust.

Sigarid suitsetama: tühja uhkust ja suurustaniist.
_ — ostma: tühja raharaiskamist ja osjata wäljaandmift. 
Siid : suureliseks ja uhkeks jäämist.

— kandma: petise kauba ostmiseks kahju saamist.
Siil: hoolsat ja tarka raha ja toora hoidmist. 
Siirupit sööma: teiste meelt mööda tahtma olla.

— tõstma: rohket lõbu toõeraspiul maitsma.
Sikk: kiusatuste kannatamist teiste poolt.
Sild: julget ja kindlat meelt eettoõttes.

— üle minema: toastu oksa asjade üle wõidu saamist.
— jõkke kukkuma: tulewat kahju saamist oma liia julguse 

läbi.
Silku soolama' joomise peawalu ja pahameelt oma raha- 

raiskamise üle.
— sööma: õlle ja toiina orjaks saamist.

Silmad: õnne armastuses ja laste kaswatamises.
— haiged: arniukese külmust ja mahajätmist.
— wõeriti: pettust ja sala tagakiusamist.
— luurajad: wõlgnikkude peale käimist ja kohtusse kaeba-

mist.
— nutused: armukesest maha jäetama.
— punased: tigedust ja õelust maitsma.
— sinised: lõpmata snurt armastust.
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Gi l m ap i s a r a d: kurba meelt ja leinamist.

— kuiwatama: murede mööda minemist ja rõõmu.
— walama: teiste õnnetuste üle kurwastamist. 

Silmadest ilma jäema: sugulaste ja laste surma.
Sindlid: halwa tööd omale leidma.
Sinep: kõiki elu kibedusi ja wastumeelseid asju. 
Sinepit sööma: toiina ja õllega ennast hukka saatma. 
Sinki sööma: wiletsa töö lõpetamist.
Sipelgad: naesterahwaste poolt petetud saama. 
Sipelgas: usinust ja töö edenemist.

— tööl: oma usinuse ja hoolsuse läbi rikkaks saamist.
— pesa: rahulikku ja waigist perekondlikku elu.

Sirp: hoolast ja õnnelikku põllutööd.
— lõikama: õnnelikku töö ja kauplemise edenemist.

S i r i n a p u u: truudust armastuses ja kindlat meelt.
— õitsemas: armastuse palamust ja elu õnne.
— põesas: rõõmsaid juhtumisi ja kosja sõidusi. 

Sisalik: sala kiusu ja tagaselja ässitamist. 
Sisalikku kinni tootma: oma wastaste wangi penemist.

— tapma: oma waenlast ära wõitma.
Sisse murdmine wargatest: tühja argdusi ja kartust wõeras 

piul. •
Sitikas.- pitkaldast edasi jõudmist omas ettewõtmistes. 
Sitronit sööma: male sõbrade kelmust ja pettust. 
Soetud saama: suurte häda ohtude läbi waeseks jäemist. 
Soetõbi: meelenõdruse sisse jäemist.
Sold a t, noor: lähemaid rõõmu päiwi.

— matta: waewa järele auusse tõusmist.
— id: kindlat meelt ja jnlget ettewõtmist.

Soldatite st tagaaetud: suurt muret, kiusu ja Laga kiusa
mist.

Sokid: jalgade külmetamist, peawalu ja nohu.
S o k k i si kandma: wastast meelt ja nurinat.
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Sokolad: suurt priiskamist ja raha raiskamist.

— i jooma: suurt rõõmu ja armastuse õnne.
Soo: tüli, riidu ja igawat kodust elu.

— kanad: pitkaldast ja wastumeelset tööd.
— sisse waiuma: suurt kahju ja takistust kauplemises. 
—s jalutamatühja tööd ja asjata muret.

Sool: elumurest, pahandusi ja perekondlikku tülisid.
—a sööma: kõige raskuste üle wõidu saamist.
—a täikad: muhkude ja kärnade haigust.

@"u gema, juuksid : oma sasis asjade korrale seadmist. 
Sugulane: lepliku meelt oma sõbradega.
S u g u l a s e d: uudise kuulmist kaugelt maalt.
S u k k n r t sööma: kõiksugu petlikkust meelitusi.
Suits: pahandust ja mitmesugust segadusi.

— must: ähwardawat hädaohtu.
— paks: suurt muret ja südame walu.
—- walge: sõbrade lahkust ja truudust.

Sukad, katkised: wiletsuft ja eeltulewat muret.
Suka jalast wõtma: suurest kimbatusest peasemist.

— kandma: jõukast ja korraliku majapidamist.
— kuduma: töö edenemist ja waranduse korjamist.
— paela leidma: uut armukest leidma:

;------ kandma: häbelikku armastust maitsma.
------ nägema: riidu ja tüli sõbrade wahel.
------ ärakautama: tüli ja riidu abielus.
— wardad: suurt tööhimu ja hoolast meelt.

Suled: perekondlikku õnne ja soowide täide minemist.
— juukste sees: teiste pettust ja maletamist.

Suled, terasest: kindlat ja rautset meelt.
Sule nuga: kerge meelset uskumist kõikide wastu.

— ostma kirjutamiseks: uue koha ja kasulikku töö saamist. 
Sulgloomad: õnne kõigis maja talitamises ja loomade

pidamis-s.



96

— söötma: kerge waewaga maefufcft peasmist. 
Sulgus olema: pitkaldaft haigust ja surma. 
Suplejad: kahtlast ja kõikuwat terwist.
Suplema muda fees: kimbatuses rabelemist.

— selges mees: head elu ja terwist.
Suppi keetma: tühja juttude läbi kiusu ja waenu alla 

langemist.
— sööma: sasis asjade mööda minekut.

Surijat nägema: sõbraga lahkumist kaua aja peale.
S u r m a ni a (kedagi inimest): teistele kurja tegema. 
Surma st peasma: suurt auu ja kiitust saama.
Surnu aed: kurbi sõnumid ja leinamist.

—b matma: santa ilmast ja ilmade muutmist. 
Surnut ülesse kaewama: tühja juttusi ja segasid asju.

— kandmine: teiste meelitamist ja meele tuska.
— keha: häda ja wiletsust, la ilmade muutmist.
— matmine: kõige kurjuse põlgamist ja hea nõudmist.
— raam: haigust, surma ja leinamist.
— rätik: pitkalist haigust ja põdemist.

Suu kinnine: hädaohu sisse langemist.
— suur: täitmata meelt ja ahnust.
— wäike.- wiisakust ja mõistliku oliknt seltskonnas. 

Suurtükk: kaugelt ootamata uudise saamist..
— laskja: pulma ja toonute kutsumist.
— laskma: suurt auu ja lugupidamisesse tõusmist.
— pauk: ootamata wara pärimist ja rikkust.

S u w i: eeltulewat lusti ja rõõmu.
— riideid kandma: kerget elu ja rõemust meelt. ^ 

Sädemed, lendamas: uhkust ja hooplemist; wiina joo
mist ja raha raiskamist.

Sädemed kustumas: kokku hoidmist ja kasinust.
Sälg: edenemist põllutöös ja karjakaswatamises. 
Sängis magama: jõu kaswamist ja head terwist.
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Säng ilus: õnnelikku abielu ja ilusaid lapsi.

— näuht: tüli riibu ja pahandust.
Särgi nööp: perekondlikku pahandust ja riidu.
Särk katkine: suurt tüli ja pahandust abielus.

— must: kõiki wastumeelseid asju seltskonnas.
— puhas: õnne korralikkus ja wiisipäralises elus.
-- walge : haid sõnumite saamist, ka lapsesündimist.

Sääsk: ülekohtu läbi kannatamist.
Sääse hammustamine: koera käest kiskuda saama. 
Sääsed mängimas: kergemeelset lõbu fa ajawiitmist. 
Söödimaa: rasket tööd ja ameti talitamist. 
Söögi kambris olema: head Kütja aastat.

— laud toiduga: hoolakaks ja murelikuks saamist. 
Sööma halwaste: haigust ja seestwalu.

— heaste: wõeraspidule kutsumist.
Söötma: lapsi: abielu muresid ja kurwastusi.

— loomasid: loomakaswatamise läbi rikkaks saamist.
S õ b r a d: uut tuttwust ja meelelahutust.
Sõpru leidma: head tulewikku edesprdises elus. 
eTiT 6 r abcga jumalaga jätma: tulewat muret.
S õ b r a d e külmus : õelust ja kurja kannatama. 
Sõda: pahandust ja tüli sugulaste wahel.
Sõel: elujärje muutmist.
Sõidu hobusid pidama: uhkeks ja suureliseks minemist. 
S õ im: õnneliku poja ehk tütre õnne.

— nma: kadedust ja riidu omaksete wahel.
— amme: teutust ja häbi oma male läbi kannatama. 

Sõitma, hobustega: sadu ja mulseid ilmast.
— üle silla: oma asjade korda minemist.
— postiga: rohket raha wäljaändmist.
— wankriga: auusse ja lugupidamisele tõusma. 

Sõjamees: asjata hirmu ja kartuse tundmist.
— riistad: aun ja kiitust saama.
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Sõlmi siduma: segadustes mässamist.
— arutama: riiu asjadesse mässimist.

Sõnajalg: taga rääkimisi ja tühja juttusi.
Sõna wahetus armukesega: pea abielusse heitmist.
S õ n ik: head edenemist maja talituses.

— wanker: suurt halpust ja edewuft lusti sõidul.
— mebu: head toitja aastat.
— lautamine: töökoha ja raha saamist.

Sõrme lõikama: wäikest kahju saamist.
— küüned: riidu ja tülitsemist.

Sõrm, merine. uut armastust ja õnne.
— kübar: Luttawa inimeste salakmsu ja laimu.
— kübarat ostma: kahjust ja hädast peasemist. 

Sõrmus: abielusse heitmist.
— kingituseks: wägise sunnitud abielusse heitmist.

S õ r m u st kandma: kohuste täitmiste unustamist.
— kautama: kallikese kautamist.

Sõstrad nmstad: ustawat sõprust künni surmani.
— palawat armastust.
— walged: ilusa neiuga tuttawaks saamist.
—a leht: tõe päewa walgele tulemist.

Sõtta minema: õnne ja auusse tõusmist.
Sõudma: julget ettewõtmist ja kindlat meelt.
Süda: õiglast südant ja wagast meelt.

— werd jooksmas: armastajate wägiwaltfet lahutust.
— haatoad: suurt südame walu ja kurbtust.
— kipitust tundma: asjata sõnumite ootamist.
— kartus: troosti ja abi häda ajal.

S ü g a w u s: eeltulewat kimbatust ja hädaohtu. 
Sügawusse kukkuma: suurt õnnetust iseenese hooletuse 

ja laiskuse pärast.
Sügelised: hooletust maja pidamises.
Süütate abiks olema: hoolast olikut ja kohusetäitmist.
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Sülitama: oma waenlaste üle wõidu saamist. 
Sülitamine: ootamata koha ja ameti saamist. 
Sülti sööma: oma asjade korrda minemist ja waranduse 

kaswamist.
Süst: musta tööd muret ja walskust.
Sööd, tulised: palawat armastust ja elu õnne.

— kustunud: loot. nurjammik.; ka haigust ja surma.
— põlewad: oma hooletuse ja ettewaatmatusest kahju saama.
— õhkuwad: head lootust ja ettewõtmisi tnlewiku peale.
— põletamine: wiletfat tööd ja teenistust.
— põletaja: oma töö ja talituse kordaminemist.

Taewas selge: kõiksugu headust; lusti ja rõõmu päiwi.
— punane: tulekahju ja ka surma.
— must: paha päiwi, ka kurbtust ja leinamist.
_ tahtes: hädast ja murest peasemist.
— pilwes: kõiksugu häda, wiletsust ja ahastust.
— sinine: head elu ja termist, truudust ja häid lapsi. 
„ Mua t eeltulewat elurõõmust ja head käekäiku.
— jtöqema: mahakukkuma.
— redel - õnnelikku tulewikku ja armastuse edenemist. 
__ wärawad: rõõmsa sõnumite kuulmist.
— segane - rahutumat meelt ja tuimust.

Taela põlema lööma: enesele wihamehi koguma.
— leidma * hooletumat elu elamist.
— põlemist ttäqema: häkiliste inimestega tuli. 

Tahk: wana naiste tagarääkimist ja kiusu.
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Tahm: segast aega ja sooja ilmast.
Tahwel: laiskust ja hooletust õppimises.
Tainas, kui hästi kerkib: soowide täideminemist.

— kui ei kerki: ettewõtmise nurja minikut.
— sõtkuma: eeltulewat õnne ja ka ootamata wõeraid. 

Takjas: palawat ja truu armastust, ka fõbruse Malda
mist.

Taldrekud: nooruse õnne ja rõõmu.
. — katki tegema: kosjade nurja minekut teiste läbi. 

Talgud: eeltulewaid rõõmust ja lõbusaid päiwi. 
Talled: mõistlikku majapidamist ja laste rõõmu.
T^a Ü i ehk lauta loomadega: head õnne ja rikkust.
Talu nägema ehk pidama: suure päranduse pärimist.- 

-- poeg: kõiki rikkust rohket miljasaaki.
T a m b r e t i mäng: õnne kõigis ettewõtmistes.

— mängima: petta saamist ja walekaebtust.
Tamm: head lasteõnne ja pitka eluiga.

— kuiwanud: haigust ja surma suguwõsa ja sõbrade hulkas.
— Mälgust löödud: suuri hädaohtusi ja wiletsust.
— rohelinepitka ja õnnelikku eluiga.
— tugew: head termist ja suurt jõudu.
— lehtedest pärg: suurt aim ja lugupidamist.
-• tõrud: pitkaldast tööd, häda ja Miletsuft.

Tangid: ülespidamise puudusi ja raskusi.
Tangud: petlikku õnne ja aun kahanemist.
Langu keetma: kahju saamist ebausu läbi.
T a n t st m a: rahasaamist ja suuri lõbu pidust.

— kukkuma: armastuse külmust ja uhkuse alanemist.
— nägema - armastuse ehk muud kadedust.
— tunda wõtma: armuihkamisi ja tundmusi.
— karu nägema: suun kahjusaamist hooletuse läbi. 

Tamm (weslel): kindlat ja julget ettewõtmist.
— mett üle jooksma: armastuse lollust ja joowastust.
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Tanu kandma: suurt muret ja perenaiseks saamist.

— pesema: kõiki õnnesid omas ettewõtmistes.
— katki kiskuma: oma Õnne jalge alla tallamist. 

Tapiga saatmine: eeltulewat pitka teekonda. 
Taplema.- tuli ja riidu minemist omaksetega.

—mine: tüli perekonna elus.
Tapma: pettust ja kohtu alla sattumist.

— looma: naise wõtmist ehk mehele minemist. 
Tapahoone : suurt muret ja wiletsust.
Tarka ehk nõida: pettust malet ja kelmust.
T^arg a juurde minemist: waranduse ja mm kahju. 
Tasku kunstnik: asjata aja raiskamist laiskuse läbi.
T a s k u - ehk seina kell: wananaiste tühja juttusi.

— katki tegema: suurt hädaohtu ja õnnetust.
— ärakaotama: aeglast ja pitkalist olikut.
— lööma: pitka teekonna peale minemist.
— ülestõmbama: suurt rikkust ja õnne kauplemises.
— käristama: joobnud peaga riidu minemist.
— mängija ehk kunstnik: tühja asjade taga-ajamist.

T a s st pesema: kaugelt wõeraid saama.
— katki tegema: wõerufele kutsumist; ka wastumeelsid asju. 

Täkk: wägewa waenlase taga kiusamist.
Täkuga sõitma: suurt kasu ja õnne.
Tatarlane: õnnetumat armastust.
Teater: Õnne ja rõõmust awalikul pidul.
Teatris olema: head termist ja õnne päiwi.

— mängima: õnne armastuses ja laste rohkust.
Tee, ilus ja lai: uut ameti kohta ja mureta elu.
“— kitsas ja sant: häda ja Miletsuse sisse sattumist.
II— peal jalutama: edenemist töös ja talituses.
"*■— silutamine: saad pea teiste walitsejaks.
T'h e e w e st: kõiksugu pahandusi, tülist ja riidusi.
T h e e w e t t jooma: pidusid ja lustimängust.
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— keetma: laimamist ja ootamata uudise kuulmist.
— katel: saladuste walgele tulemist ja rõõmsaid sõnumit. 

Teemehe kott-, rohket lume sadu ehk wihma.
T e m a n d i kiwi: suurt rikkust pärima.
Teenija tüdruk: armukese põlgamist ja muid paha asju.

— tüdrukuks olema: usinust omas töös ja talituses. 
Teejuhataja: metsas ehk teelt äraeksima.
Teed juhtima: teisa õpetama elu tarkuses.
Tekk: ennast teekäigul külmetama.
Telegrammi saatma: uudise sõnumit ja kirja saamist.

— saama: rahutumaid sõnumid ja kohtu käimist.
T e l l i n g i d: õnnetuses abi ja kaitsmist leidma.

— ehitama: hakkad omale maja ehitama.
— langemas: lootuste luhta minemist.
— peal olema: suure wee läbi kahju saamist.
— pealt maha kukkuma: häkilist õnnetust; ka surma.

Teppih (põranda riie): elu paranemist.
Templis olema: rahu ja troosti leidma.

— ees seisma; tühja mõtetega waewamist.
T e r e tarn a: uute sõbrade saamist.
T e r w i st d saama: eelolewaid lõbustusi.

— saatma: oma soowide täide minemist.
— toitma: heaasjadc ettewõtet ja korda minekut.
— jooma: head termist ja armastust.

Termis e touna kellegile andma: ühte sõbra hädas aitama. 
Leotatud saama: head järele mõtlemist ja kahetsemist. 
Teotama teisi: häbemata laimamist ja ülekohtu tegemist. 
Telk: rahutumat meelt ja alalisi teekäimisi. 
Telkidega laager: häda ja toiletsuse tulekut.
T e l k i s olema: kinni pandud saama.

— ehitama: oma elukorra parema järjele seadmist.
— maha kiskuma: alati headust ja rõõmust meelt. 

Testament: suurt toam pärimist ja wõitu kohtus.
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—t tegema: head ettewatmiste puudust ja nõtrust.
— lugema: segaduses selgimist.
— lahti tegema: Lüli ja riidu; kauplemises kahjusaamist. 

Teder: ilust pruuti leidma.
—e laskma: õnne kosjateel.
— tähed: haigeks jäemist.

Tihase laul: ootamata rõõmu saama laste läbi. 
Tiiger: õelust, tüli, riidu, kadedust ja sala wiha. 
Tiik: õnne armastuses ja ilusa teise poole saamist.

— selge: rõõmu abielus ja ilusaid lapsi.
T ikki m a: neiudega tuttawaks saamist.
T i m m u k a s: suuri muresid ja kurbtust, mis aga õnneli

kult mööda lähwad.
Tina: paha aegasi, kiusatusi, ja wiletsusi.

— sulatama: kasusaamist kauplemisega.
— walama: oma soowide ja armastuse täide minemist. 

Tinr: õnne armastuse awaldust ja kõikumata meelt. 
Tisler: uut kohta ehk teenistuse saamist.
Tite ema: waatamas käima: sind kutsutakse waderiks. 
Titega mängima: lapselikku rõõmu ja waga meelt. 
Toidu kapi täis: rahulikku elu ja murede Lähenemist.

— tühi: puudust, elumurest ja raskusi.
Tollimaja: walju kohtuotsuse kuulmist.
Tont: kõiksugu kahju ja õnnetust.
Toone kured: õnnelikku abielu ja laste rohkust.

— pesa: kaksikute saamist.
Tool: raha saamist ja elu õnne.
Torm: häkilist hädaohtu ja hirmu.

—i hulumine ja puhumine: tulewat kurbtust, häda wilet- 
sust ja leinamist.

Tormiga wõitlema: suure hädaohtudega kemplemist. 
Tormist ära Liidud ehk ümber Lisatud: kohtu trahwi 

alla langemist.
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Torn: aim langemist ja kõiki paha asju.
—i ehitama: uhkuse ja kõrkuse kaswamist.
— otsas olema' oma waenlaste üle wõidu saamist.
— otsast maha kukkuma: õnnetusi ja häda.
— kell: suuri pidust ja rõõmsaid päiwi.
— kella löömine: tüli ja riidu, ka haigust ja surma. 

Toru: suurt tähtsat uudise kuulmist.
Torupill: muret, toaetoa ja häda.

— mängima: õnne ja rõõmu maitsmist.
Totter: rumalust ja tühja roaetoct nägemist.
Traat: waenu ja tüli oma sõbradega.
T r a g o n i st nägema: armastuse pärast tülisse minemist. 
Treima: oma töö edenemist ja head käekäiku. 
Triikima: koristamise ja - riiete puhtust.
Triikraud: usinust, kasu ja hoolast toob.
Trellid: Mangi sattumist.
T r e p p i st alla kukkuma: teiste wiha ja pilkamist. 
Trepi astmed: suurt waewa oma eelmärgi kätte saamiseks. 

—st alla tulema: teiste kadedust ja sallimatust.
— ülesse minema: edenemist kauba ajamises. 

Trompeti heal: lähema teekonna ettewõtmist.
Troon ehk auujärg: suurt õnne, rikkust ja auu.

—i peal istuma: suurt aim ja lugupidamist. 
Truuduseta olik: walearwamist ja ilma süüta inimeste 

kahtlustusi
Trummi lööma: rõõmu sõnumite kuulmist.
Tuba küürima: pahandusi naesterahwaste poolt.

— must ja suitsetad: elu murest ja kõiki raskusi.
— puhas ja walge: õnnelikku elu ja head termist.
— tapetseerima: uue korteri muretsemist.

Tubakas: lahket sõbrust ja mureta olikut.
Tubaka kott: sõbradega magust juttu westma.

— suits: oma nõu korda minekut ja mõnusat ajawiidet.
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— nuuskama: oma muredest peasmrst.
Tuhk: rahutumat meelt ja asjata waewa nägemist.
T u h w l i d kandma : tubli töö tegemist.
Tukatid (kuldraha):, suurt wõitu loosiwõtmistes.
T u l t, kui heledasti põleb: armastusesse langemist.

*— kustumas: Varanduse ja aun Vähenemist.
Tules ära põlema: palawat armastust.
Tulekahju nägema: ilmade muutmist, ka külma.

— kustutama: tühja loodust ja raha raiskamist.
— paksu suitsuga: kurwastust ja õnnetust.
— heleda tulegarikkust ja wara kaswamist.
— kustutamise prits: abisaamist omaksete poolt.
— tikud: Varanduse kaswamist ja kokkuhoidmist.
— raud: kahjusaamift oma hooletuse ja laiskuse läbi.
— torn: parema aegade tulemist.
— wärk ehk raketid: lühikest õnne ja rõõmu.
— purskan» mägi: rikkust ja suurt õnne. 

Tulihänd: naljakat juhtumist oma sõbradega. 
Tumm olema: tähtsa saladuste kuulmist.
Tumma nägema: kahjulisi juhtumisi ja ettewõtmisi. 
Tulp: kõrkust ja rumalat uhkust.
Tupp: kardetawa asjade hoidmist.
T u r n i m: wappert ja mehist meelt.
Turu: tühja juttusi ja wananaeste keelepeksmist. 
Turul olema: ostmise ja müümisega kasusaamist. 
Tuul: kergemeelseid inimesi ja tühja juttusid, 
Tuulelipp: mehisemaks minemisi ja kõiknwat meelt.

— laew kardetawate asjade ettewõtmist. 
Tuulutama riideid: kerget meelt ettewõtmrstes. 
Tuulama wilja: oma asjade korda seadmist.
T u l i u s si kodus: saladuste ilmsiks tulemist.
Tädi: rohket päranduse pärimist.
Tähed taewas: südame rahu leidmist.
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— raamatus: hooletust ja laisklemist.
Tähe sadu: pillamist majapidamises.
Tähed hiilgamas: lulewikku rõõmu lootusi.
Tähti lugema: suurt raha kasu kauplemises.
Täid: roppu ja kõlwatumat elu.
Täisid tapma: kimbatusest ja wiletsusest peasmist.
T õ r w a lont: armukese põlgamist, aga muidu head terwist. 
Tõbi: külm ehk soe, tulewikkus haigeks jäemist.
Tõhk: kokku puutumist wäga kawala wihamehega. 
Tõld: uhkuse ja halpuse tagaajamist.
Tööd tegema: oma töö ja ettewõtmiste korda minemist. 
Tööriistad.- suurt ettewaalmist omas töös.
T ü l i ja riidu: headust ja lootuste täide minikut 
Tündrid: jõukaks ja rikkaks saamist.
Türnpuu: kõikuwat lootust raha ja wara peale. 
Tüdruk: õnne rahaliste asjades ja armastuses. 
Tülitsema: rumalaid tempusi ja kahju saamist. 
Tütar, kui lesk: ilma omamata pahandusi.
Tütart mehele panema: murede wäheucmist.

Uba: ettewaatamise puudust ja hooletust.
Uba keetma: takistustest wõitu saamist.
Ube maha külwama: õnne kauplemises ja töös.

— õitsemas nägema: tühja juttude alla sattuma.
— sööma: eespidiseid õnnetusi ja pahandusi. 

Udu: elukorra paranemist ja õnne.
— kui paks: asjata parema aegade ootamist.
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— lahkumas: oma lootuste täideminemisi.
— ülesse tõusmine: su soowid lähewad täide.

U d u p i l d i d : tühja ootust ja lootust.
— suled: peenikest lume ehk wihma sadu.
— Wihm: eeltulewat suurt wihma walingut.

Ujuma: mõistliku selgust ja aru saamist kauplemises..
— jões: wastupanewat termist ja wisa elu.
— meres: arusaamata seletuste teadmist.
— segases mees: pahandusi ja teotamist kannatada facrnuL
— soojas mees: saad külmetamise läbi köha ja sulgu.
— sügamas mees: julget ettewõtmist ja rahasaamist.
— Mannis: teadmata elujärge ja tulewikku.

Uks: soowimiste ja lootuste täide minemist.
Uks lahti: pidule kutsumist ja head käekäiku.

— kinni: kutsumata wõeraid saama.
— sisfelöödud: südame rahu kautamist naesterahwa läbi.. 
—e ette sõitma: toaga auusate külaliste tulemist.

Ulumine: tühist hirmu ja ahastust.
U m a I a d: mõrudat tööd ja mihastamist.

— istutama: head termist ja elukorra paranemist. 
Umbrohi: oled teiste risuks ja tüliks.
Umbrohtu külwama: suurt riidu ja tüli.

— noppima: elukorra parema järjele seadmist.
— ärahäwitama: maenlase üle Mõidu saamist.

Uut kuube kandma: piina kannatama oma armukese pärast.. 
U p u m i st nägema: sugulase haigusi ja ka surma.

—ma: terwetele mõitu ja õnne, haigetele termist.
—tus: hädaohtu ja wiletsaid elupäiwi.

U r t st k: wiletsat ja toaetoalist elu.
— kui põleb: õnnelikku abielu ja palawat armastust.
—us peawarju leidma: suurt muret ja kurbtust.

Uss roomamas: salameelitajate wõrku langemist.
—i hammustamine: mägema maenlase kiusamist.
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—dest Lagaaetud: õeluse awalikuks tulemist.
Ussid: naeru ja pilkamist.
U s si si ärapõletama: waenlaste hukka saamist.

— tapma: oma waenlaste üle wõitu saama.
— tallama: muredest ia kiusatustest veasemist.

Usku maha jätma: halba edenemist kauplemises. 
Uulits: sõbrade abiga bead teenistust leidma.

— tühi: uusi sõbru ja kõiksugu õnne.
Uur: wäsimata edasi püüdmist.

— kui seisab: oma asjadega hiljaks jäemist.
— kingituseks: auustamist ja lugupidamist leidma.
—i ärakautama: warastatud saama.
— ülesse keerama: otita eelmärgile jõudmist.
— rattad: segasid asju ettewõietes.
— klaasi katki tegema: oma õnne meelega jalge alla tallama. 

Uurmaaker: tühja tüli ja anu otsimist.
— teisa: õnnetusi ja kauplemises kahju saamist. 

Unettau raamatut nägema ehk lugema: rõõmsaid uudi
seid ja rõõmu sõnumite kuulda saamist

$ d i sööma: head elu ja termist.
U l i kuube kandma: wõersiks kutsumist. 
Ülespoomine: häbi ja pahandust, ka surma hirmu.

—dud inimene: suurt raha saamist ja rikkust.
Üle sõidetud saama: suurt kahju saamist.

— sõitma kogemata: kauplemises äpardust saama.
— keema: häkilise wiha pärast kimpu laugemist.

Üles riputama: kardetumaid õnnetusi ja äpardusi.
—se ärkama: suurt õtme, rikkust ja termist.

Üles maalima ennast: õnnelikult abielusse astuma.
Üle kingast kandma: teadmata asjade kuulda saamist. j

— kohut kannatama: tänulikku meele awaldamist.
------ tegema: kuulmata asjade awalikkuks saamist.

Ülematega kõnelema: teenitud laitust saama.



Üleminek mäest: oma nõrkuse üle wõimuse saamist.
— trepist: wäsimata püüdmisega sihile jõudmist. 

Üliõpilane: armastuse tempusi ja nlängimist.
— olema: wasimata edasipüüdmist õppimises.

Ü m b e r h a k k a m a: eksitustest peasemist
— lükkama: teadmata juhtumisi tulewikkus.

Üürima, maja: tühja uuendusi ta ettewõtmisi.
„ —ja: wõera inimese wõimuse alla sattuma.
Üüri raha: pärandust ja õuuelist elu.

;i09
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Waablased: kurja inimeste õelust.

— — nõelama: kurja kannatama õela inimeste läbi.
W a a g n a d: ilma ootamata wõeraste tulikut. 
WaarmarjaL: rõugeid ehk wistri haigust.
W a a t: rohket pcawalu ja ka elumuresid.
W a b r i k u t nägema : uute ettewõtmiste edenemist.

—s töötama: rohket kasu saama kauplemises.
Wabriku töös : abi puudpses leidma.
W a e n l a st nägema: suurt aun wöitu ja õnne.
W a e w a all olema: tühist kartust, haigust ja häda.

—ma, elajaid: südame tuimust sõbrade wastu.
— inimesi ” uhkeks ja ahneks jäemift ja ka ihnust.

W a e s e d: soowide täideminemist.
— lapsed : jääd õnnetumate wastu lahkeks, ja helde käega- 

Waestemaja: hädast ja wiletsusest peasemist.
W a d e r : toed omas wauas eas kasulaste saamist. 
Wahim aja: tuge ja abi leidma kiusatuse ajal.
W a h a walge: õnne ja kõiki headusi.
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— kollaneõnnetust ja pitkaldast haigust.

Walt olema: suupidamist õigel ajal.
Waidlema: sõna wahetust sõbrade ja sugulastega. 
Waiku sulatama: tühja juttude läbi pahandust- 
W a i m: saladust ja rikkust, ka raha auku leidma. 
Maimu : mitmesugust kiusatusi, ka haigust ja surma. 
Wai mu likku nägema: õnnetuses tröösti leidma.
W a i p a: paha ja halbu sõnumit kuulma.
Manu inimesi nägema: õnnelikkusi wanapõlwe Päiwi.

— naene: wana naeste juttusid ja tühja lori.
— mees: pitka iga ja terwist kõrge wanaduseni.

W a n a i s a: ehk wanaema : õnnelikku elu ja terwist. 
Wanematega rääkima: suurt raha ja wara pärimist

— surnud: ootamata rõõmu ja südamerahu leidmist.
— kui kaugel: peatset teekonna ettewõtmist.

W a i n u, ilus ja haljas: head elu, õnne ja terwist.
W a k k: õiglast meelt ja truudust.
Wakaga mõetma: majapidamises õnnelik olema.
W a l l a s k a l a : õnne kauba asjus ja armastuses. 
Maletama: pettust sugulaste ja tuttawate poolt. 
Maletamine.- walesõbrade pettust ja kurjust.
W a l g e! i ll: ilmasüütause awalikuks tulemist.
Wall ehk kants: waenlaste õelat pealetungimist.
W a l u tundma: kawalaste petetud saama.
W a l w a m a, haige juures: abi saama hädaajal.
W a nt nt u st kandma: tähtsa asjade toimetust.
W a n d e all olema : suurt südame piina ja ahastust.

— kohus: meeleäraheitma oliku sisse sattuma.
W a n d u m a: oma häkilise meele läbi suurt kahju saama. 
Wang olema: suure anu ja nime sisse tõusmist.

— hoonet nägema: kõrge aim sisse tõusma.
W anker: weerewat õnne ja aun mis üürike.
: — ratast kantama: kimbatusse ja hädaohtu langemist.
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Wankriga sõitma: raha ja rikkuse saamist.

— ümber kukkuma naljakaid äpardusi tulewikkus.
Waukrist maha astuma: ootamata kahju saamist.
W a r a n d u st pärima: ihnsaks saamist.

— kautama: raha kotti ära kautamist.
War as: häbemata inimestega kokku puutumist.
W a r b l a s e d: märgust, pettust ja raha kahju.

— kui riidlewad: naabritega riidu ja tüli.
W a r e s e d: edewat suud ja kahjulisi sõnu.
Marest maha laskma: suurt õnne, wõitu ja raha. 
Margad: õnne armastuses ja naese wõtmises.

— kätte saama: warastud asjade kätte saamist.
— sissetungimine: mangi \a kohtu alla langema. 

Warastatud saama: tüli, pahandust ja riidu. 
Marju alla minema: ustama sõbrade abi hädas. 
Mars: uudise sõnumid ja ka waderiks kutsumist.
M as i k a t nägema: wallatumat ja pillajat elu.

— tapma : pea oma waenlaste kiusu alt peasemist.
W a si k a nahka ostma: kasu kauplemises.
Wasknõud: head õnne kauplemises ja kokkuhoidmises. 
W a s k n õ u si puhastama.- oma riiete puhtust.
Wasar: rasket tööd sundust ja ka wägimalda. 
Wastukõla: tühja juttu ja kõiksugu laimdusi.
W a u l i n d u nägema: liia uhkuse sisse langemist.
W a r w a d ilusad: armastatud ja auustatud saama.
W a r w a i d lõikama: õnnetusest peasemist 
Wardad: armastuse leignst ja waranduse kahju. 
Wärwid: kõiksugu pettust ja kõikuwat eluõnne maran- 

duse asjus.
W ä r w i si tarwitama: petliku lootusi.
Wärwija: lihtsa asjade läbi suurt kasu saamist.
W ä r i s e m a: asjata hirmu tundmist.
W ä r a w: ahnust ja kadedust waranduse asjus.



— lukkus: sinu warandust tahetakse kõrwale toimetada.
— eest maha lööma: suurt nuhtlust ja wägiwaldsed tööd. 

W ä l i: rikkust, rahasaamist ja ka surma.
— kui ilus: armastuse õnne, oim ja suurt rikkust.

W a sk riistu nägema: hoia ennast pettuse eest.
— puhastama: pea naisemeheks ja isaks saamist. 

Wäeülemat nägema: meesterahwale mm saamist ja
naesterahwale mõrsjaks saamist.

2B ö h k i püüdma: asjata wiha ja kadedust/
Mähi sõrad: petiste sugulaste kurja nõuu.
Wälk: ootamata pettust ja tagakiusamist. *.

— kui kuiw: sõnuldami.l oma armukesega.
— müristamisega: lootuste nurjaminekut.

Wee alla laskma: julgust oma ettewõtmistes.
— nõust täitma: rõõmu ja uue koha saamist.
— pais: kahjulisi takistusi omas eitewõtmistes.

W e h k l e m a: sõnawaheiust oma sõbradega.
Weini jooma: järelmõtlemata arniastuse asju.
W e st, puhas ja selge: termist ja head elu.
W e e st läbi minema: õnne ja wõitu wastaste üle.
W e e häda: suure õnnetuse ja wiletsuse sisse langemist.

— uputus: kahju, haigust ja ka surma.
— lõiku kukkuma: oma waenlaste kurja laimu.
------ astuma: waenlaste üle wõidu saamist.
— üle kallaste tõusmist: wõlapärija kimpu langemist.
— tõuse ehk mõõna näg: suurt õnne ja rõõmu.
— peal sõitma: armukesega kokku saamist.

W e t t jooma : wöhcldast haigust ja põdurat termist.
ŠŽBle sees ujuma: mitme hädadega wõitlemist.

—ft kui külmetand: kahju kauplemises ja haigust.
— waati täitma: saad ilusa ja targa mõrsja leidma.
— linnud: armastuse kirja saamist?
— ussid: salakiusu, pettust ja muub kahjulikku asju.
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— ussi nõelamine: õelat ja hirmust kurja inimest.
— rott: tagaässitamist ja kõiksugu kahju.

W e n d : head termist ja õnne põllutöös.
— naga jumalaga jätma: muret ja kurwastust.
— naene: teutamist ja pilkamist.

W e n e, ilus: suurt aun ja tähtsusele tõusmist.
— ga sõitma: head kalapüügi õnne.

W e r d nägema: head elu ja termist.
— sülitama: rasket haigust ja surma.
— walama: pea raha saamist.
— nägema (enesel) : hädasse sattumist.
— — (teisel): surma perekoudas.
—i punane: tulekahju ja ka ilmade muutmist.
— must: katku ja muid raskeid haiguseid.
—st ihu nägema: hoia ennast mängu eest.
— jooksu kinni panema: andeks andmist hädalistele. 

West roos: ära löpewat armastust?
W e s k e: rikkust, termist ja head raha teenistust.

— kui jookseb: suurt kaubatalitust.
- ----- mürab: suurt pahandust ja tüli.
------ jahmatab: rikkust ja head teenistuse kohta.
------ põleb: haigust, wiletsuft ja surma.

West weske: head õnne tulewikkus.A?
W e s k i ratas: sunrt kahju ja õnnetust.

-- kiwid: jõukaks saamist ja hea järjele tõusmist.
— tamm: kindlat meelt ja julgust
— jooksmas: õnne kauplemises ja kala püüdmises.
— minema: julgust omas ettewõtmistes.

Wette kukkuma: walesõbrade kurjust ja malet.
W i b u püss: rohket õnne jahi peal minnes. ^

— püssi laskma: meelekindlust häda ajal.
— - Minna tõmbama: kardetawaid elupäiwi tulewikus. 

W i g a n e olema: suurt muret ja puuduse kannatamist.



114

Wigast talutama: kasusaatwat abiandmist. 
Wihastamine: oma häkilise meele läbi suurekahju 

sisse langemist.
W i h u d: lootuste nurjaminemist ja õnnetuse läbi waesuse 

sisse langemist.
Wi h k u si siduma! raha ja rikkust, ka uue koha saamist.
Wihma kuub: kohtus õiguse leidmist seaduse läbi.

— sadu: sõbrade hoiatusi ja maanitsusi.
------ müristamisega: rahutumat meelt.
— ussid: kardetavaid vihamehi ja hirmsaid kaebtnsi.
— mari: kõigest hädast ja wiletsusest peasemist.

W i h t: petuste avalikuks tulemist.
—asi kandma: ajaviidet ja tühja mõtteid.

W i h t l e m a: elumuresid ja raskusid ära võitma.
W i i g i m a r j a d: häbi viletsust ja häda 
Wiinamarjad: teadmata ja ootamata õnne.
W i i n: rõõmupidu naesterahwaste seas.

—a köök: lusti pidamist jooma kohtades ja suurt kulu.
W i i r u k: eksitamist libeda keelte läbi.
W i i u l i mäng: kosutavat puhkamist raske töö ja vaeva 

peale.
W i k a t: usinat töö tegemist ja suurt võitu.
Ä i k e r k a a r: suure rõõmu maitsmist pidul.
4öeini jooma: armastuse palavikku langema.
W i m k a s s: Leisi ilmu, viha ja sadu:
W i l e: tühja tagarääkimist armastajate üle.
W i l e t s lõikus: häda ja puuduse kannatamist.
Wilistama: walekaebtust ja teatamist kannatama.
W i l i: õnne ja kasu kõigis ettevõtmistes.
W i l j a põld: ettevõtmiste kordaminikut äri asjus.
W i l l a d: auu saamist ja rohket sisse Mitut.
Wirmalised: heitliku meelt ja ka kanget külma. 
Wirn puudega: head kasu saamist kauplemisega.



Wirtsa auk: õnnetust majapidamises, äpardust loomade 
kaswatamises ja piimanduses.

Wits: kartust kohtu alla langemise üle.
W i t s a g a mängima: suurt aim ja wõitu saama.
W i t s L e g a teisi peksma: teistele ülekohut tegema.
W o k i g a ketramine: lõbusat ajawiidet töö läbi.
W o l i k i r i: suurte uudiste kuulda saamist.

— mees: elumurede wähenemist.
Wolitama, kedagi: murede lõpemist ja uute rõõmude 

maitsmist.
W o o d i ilus: õnnelikku ja armastuse rikkast abielu. 
Woorimees: rohket sissetulikut abielu läbi.
W o r st, kingituseks: rõõmsaid pidust ja lõbusid.
W ö ö: õnne ja rõõmu kosja asjus.
W õ e r a k s miuema: ootamata uudise kuulmist. 
Wõeraspidu andma: raskest tööst peasemist. 
Wõeraste maja: pea reisi peale minemist, t

— majas olema: elukorra paranemist ja ooamata juh 
tumisi.

W õ i: hölpsaste peasemist raha puudusest.
W õ i d u sõitma: armastuse jahtimise sisse sattuma. 
Wõimust andma: üleliigse usaldamise awalduft tund

mata inimeste wastu.
W õ i st l e m a: kaubanduses edasi jõudmist.
W õ i t l e m a: sõbrade lugupidamise kautust.
W 5 i t m a mängus: raha asjata wäljaandmist.
Wõitu kautama: õnnetust armastuses.
Wõlaandja: halastamata südame kurjust; õnne abi

kaasa walimises ja poja saamises.
W õ l g a st: sigitad omale waenlasi juure.
W õ l g a kätte saama: õnne loosi wõitmist ja rikkaks saamist. 
W õ l g a maksma: kardetawast hädaohust peasemist.
W õ l l a st nägema : hirmsas surmahädas olema ja õnne-
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tüse ja häbi sisse langemist. ”

Wõlwide sisse langemine: ootamata kahjn eluõnne kau« 
tamist ja asjade nurjaminemift.

W õ r g u d: hoia et sa armastuse paelu ei lange.
W õ r k u kuduma: kimbatust armastuse asjus.
W õ t i: saladuste awalikuks tulemist.
Wõtit katki tegema: kõiksugu äpardust ameti talituses.
W ü r h w e l: kõikuwat õnne ja asjata rikkaks saamise 

katseid.
W ü r t s: ole ettewaatlik uhkus püüab sind kukutada:
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Gtutarkufe aabits. 
Aust tulervad uttcttmtb ?

A Inimese kehas on kolm olemust mida usulikult nime
tatakse.- Ihu, hing ja waim. Magamisega astub ihu elu 
wastinguse, surma ligidusesse. Aga et hing ja waim ihust 
kõrgemad ott, siis elutsewad nemad edasi inimese sees. EL 
nemad kõrgema maimuga Jumalusega ühenduses on, siis tun- 
ueb haledust inimeste hädade ja õnnetuste üle ja awab tu- 
lewiku, kust tema oma kaaselanikule ihulisele inimesele püüab 
kõik selgeks teha mis temal tulewikkus oodata on.

Nii tõttas Laewane hea waim Josepile teadustama et 
temast Egiptuses suur Isand saab tõusma. Taewase Juma
lal on nõu mõningaid inimesi nälja surmast ära peasta, 
selleks ilmutab La Waraale unes. Josep seletab seda. Maga 
Jagup saab oma poegadega nälja surmalt peastetud. Nn 
on siis wend Egiptuse m Kaldea targad selle teadusega kõr
gele järiele jõudnud. Uuemal ajal taheti seda matmtU ole
must olemataks teha, mida käega katsuda ei wõidud. Kõige 
uuemal ajal on waimline jõudude uurimine selgeks teinud et 
waimline olemus ometi olemas on, selleks tahame mõni sõna 
tähele panna.

Okkultismusest, spkrktismusest, ette aimdusest, ette' näge 
misest. j. n. e.

Okkttltrsmtts.
§Mui meie suuri Jumala imesid tähele paneme, mis päikeses 
maailma edasi kaswamises, walminemises ja suremises walit- 
seb, siis jääb meie mõistus pankrotti. Lahutuse mõtte ja 
taema teadlane veamad kui oskamata poisikesed waikima. 
Arst otsib hinge ihust aga ei leia. Taewa uurijad otsiwad
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Jumala elu aset, ci leia, siis kuulutatakse laia suuga: ei ole 
Jumalat ega põle inimesel hinge. Usulise silma waatega pal- 
wetaja karjapoiss waatab neile kui teaduse aabitsa Jütsidele 
otsa: oh teie teaduses kollanokkad, ma kõnelesin praegu oma 
Jumalaga kui mees mehega ja minu hing sai karastub, ma 
tean et ta minu maimu läbi minu sees elab. Meie kiriku 
isad on mitmes asjus usu küsimused oma kasu kambri mangi 
pannud. Ja armu osa saamine Jumalaga saab aima mõne 
waesema harimata südame kambri usutud. Rikkus ja tarkus 
komberdab ilma Jumalata maailmas ringi, aga et nüüd loo
duses üli loomulist asju ette tuleb, selleks'seatakse üks taema 
redel üles „Okkultismus", mis usklikul „Waimu ilma,, 
nime all tuntud on. Uskmata inimesel näitab see narrus 
olewad et palrnct kuuldakse. Näituseks, on kellegil mõni 
100,000 rubla mälja maksta, ja kui seda ei saa maksetud, siis 
kantaks tema 50,000 rubla käsiraha ja tema raha oleks linna 
pankas, raudtee rong sõidab kell üks ööse tema elukohast 
mööda. Kes äratab seda herrad kellpool üks ülesse, kes 

harilikult kell 9 honuku meel moodis aeles. Liha, keda usuta 
teadus ainult kummardab, ei tea ju üles tõusta ühel ajal 
warem teine kord hiljem. See on see Jumaluse osa inimese 
sees kes Jumalusesse tagasi tungib.

Etteaiuidirs!
Inimese süda aimab miskid head ehk kurja ette, sellest 

tuleb et mõni kord elu raske on, munene ei tea isegi kust see 
tuleb et mõni kord süda on jälle rõõmus ja kerge, see on 
inimese maimu tegemus, selle läbi tunneb maim eestulemat 
rõõmu ehk kurbtust, annab seega eespool seisrnat elu teada.

Ma tunnen inimest kes omas elus rasked hinge piina 
kannatas. Kui tema pärast kuulda sai et tema lihane, ar-
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toata 70 wersta temast eemal elato „ema" raskeste haigeks 
oli jäänud ja hädas poja rulikut ootas, poeg aga ei tead
nud muud kui tundis hirmust rahutust ja piina omas hinges.

Sellest hingelisest tundmisest ei ole ka mitte loomad 
wabad. Ma tean ühte noort looma, kes oli lihunikule ära 
müüdud. Kolmandamal pääwal käskis lihunik looma ära 
tuua. Selle päewa homiknl kui see loom pidi lihunikule pä
rast lõunat ära wiidama, jooksis tema rahutumalt ümber 
ammus ja ei söönud, oli näha et tema rasked sisemist wõit- 
lust iseenesega wõitles. Sellest oli näha et tema rasked piina 
kannatas, sest et ta selle pääwa õhtu surema pidi.

Kui palju haigeid on, kes warsti ette ütlewad kui ne
mad surma haigusesse iääwad ööldes: siit ei saa ma mitte 
enam üles tõusma. Mitmed ütlewad oma surmakuuni ette: 
mina suren sel ehk teisel ajal ära. Nii wõiksin palju näitusi 
ette tuua, aga fee on ilmaaegne asi seda seletada, kes seda 
usub sellele ei ole tarwis seda seletada, aga kes seda ei usu, 
sellele ei ole tarwis seda seletada, fee et saa sellegi pärast 
seda uskuma.

Stoiline imlmstnse HM.
Kes oma sisemist eht on uurinud, see teab et tema sees 

üks südame tunnistuse hääl on, kes temale käsu andjaks ja 
keelajaks on. Kui mitu korda on südametunnistus meie kee
laja mitme tegewuse juures, ja kui mitu korda on ta meie 
käskija kõige suguste hea tegudele. Mida enam ja mida pee
nemalt keegi südametunnistuse healt tähele paneb, seda õrnem 
ja puhtam südametunnistus on. Kui teda wähem tähele pan
nakse ja tema keeldusi jalge alla tallatakse, seda tuimemaks 
ta läheb.
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Hea-vse jade inimese rmnns.
Uuema aja teaduse mehed püüarnad täiesti ära s alata, 

et inimeses hing aset on, aga seda ei jaksa nad mitte salata, 
et hea ja kuri maim inimestes aset on. seda ei saa keegi ini
meste tundja salata. Ja et hea matma ehk Jumala abiga 
kõik wägernad teud on sündinud nende läbi, kes Jumalaga 
täiesti ühenduses ja osa saamises elawad. Nagu meie näeme 
Danieli, Elia, Peetruse ja kõigi pühade meeste juures. Sest 
et jumalik elu mägi moolab nende ihudesse ja hingesse, ühen
dab neid jumaliku headuse maimuga üheks Jumalikuks ole
museks, annab neile jõudu ja mäge Jumalaga üheks olemu
seks muutuda maimu mäe läbi, et üks ühine meeleolu neid 
ühendab mägemaks mäeks, ja selle wäe kindlus seisab alan
duses ja armastuses, kes et raatsi muud ligemisele teha kui 
head. Selles headuse riigis heljurnad iuimesed juba siin il
mas kui taerna riigi eesõues, kus ühine meel ja armastus 
aset ou. Ja selle armastuse koja läbi muudab kõik loodus 
kenaks kodu paigaks, kust nemad oma hea Isa armastuse pil- 
kusi loemad, olgu kastetilk, päikese kiire, rnihma piisk j. n. e. 
Armastus muudab ka ennast tulema ilma keeleks, sest kuidas 
wõiksid nemad muidu taewas üks teist mõista. Ja see al
gab juba siin. Waata koer tunneb rnacsti silmest kui pere
mees temaga hea on ehk kuri, tuwike lendab selle ligi kes te
male tärne külmaga teri wiskab. Kõik loomad rõõmustarnad 
kui nende peremees ttendele ligineb. Nii tungib see armas
taja jumalik hea õhk loomade riigtst juba algades künni loo
duse kuninga inimese juure. Kui palju armastuse amalbuft 
uäame meie inimeste juures, sest ühte suuremeelelist auusat ini
mest pearnad ka tema rnaenlased auustama.
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Knr;«fe maadlemirre head»sega.
Nagu eespool nägime, asub inimsuse rinnus headus, sest 

et Looja Isa ikka oma maimuga enese kuju ehitas. Et kur
jusel selleit kade meel oli, selleks tuleb ta karnalusega sõdima. 
Et inimene kui täieline looduse kuningas ka seda krooni kan
nab, et ta wõib seda omale walida mis ta ise tahab, siis 
läheb pahareti kade salalik nõu korda ja ta meelitab ta ve- 
tab inimese oma heategija juurest ära, oma sea-lestasi närima. 
Neid lestast on temal valju: hõõlus, kiimalus, nõidus, mär
gus, liig söömine, joomine, prasstmine j. n. e. Need on 
asjad kust inimene ikka meel mõib wälja peaseda. Aga kui 
inimene ennast nagu maadega tema omaks tõutab, neile an
nab ta ka mõnikord oma mäge, mis nõidade ja lausujate 
juures ilmsiks tuleb. Ja valju teemad omad nõiduse wigu- 
rid oma osawuse ja kärmuse abiga nii et pealtrnaatajad et 
näegi, miilas see ehk teine asi toimetatud sai. Need on sil- 
mamoondamised, kes neid tahab õppida, see maadaku raama
tust Kunstimees ehk silmamoondaja.

Armastuse ette aime.
Looja igarnene armuseadus on ka ar muri kas, tema ei 

rnõinud näha, et inimene nii ammroaene pidi olema, sel
leks on tema ka armuõnnest ühe osa lihaliku inimesele osaks 
aimub. Sellest ei pease ükski inimene, juba noorelt kui laps 
weike on, arnaldab tema ühe inimese masin palju suuremat 
osamõtmist kui teise masin. Et asi nii on, tuleb sellest, et 
ligitõmbejõuud (magnetismus), juhtnwad kähr isiku rnahel 
ühesugused olema. Ligitõmbarn jõud arnaldab ennast silma 
maate läbi silmawaate sees rnalitseb mõne inimese juures ise
äralik mägi, et tema maade raske mäljakannatada on. On
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niisuguse wõimmikka waateaa inimene hea ja anus isik, siis 
ei saa ta kellegile ülekohut tegema; tema Maade on suure
meelne ja mahe, mis kellegile ei saa liiga tegema. Ons selle 
magnetilise, wõimulise liha kaes walitsus, et au utu liha meel 
temas walitseja ou, siis on tema nõrgematele kardetaw. 
Sest tema maade seab nõrgema oma mõhnu alla. Tema 
kuju jääb ilma tahtmata tema Maimu silma ette, igatsus täi* 
dab tema südant, ta püüab seda wõimu rikast naha saada 
ja temale ligineda. Looduses on see ligitõmbaw Mägi Maga 
tarwilik, esiteks muidu oleks weike elu aeg tühine, sest et tema 
suuremad elu rõõmud eneses marjul hoiab, teiseks aitab ta 
iga ühele oma elu seltsilise leida, kes tema kohane on. Kol
mas otstarbe on, et suguluse wõim ka sellest talust aset on, 
ja kõik haigused mis sellega ühenduses or, kergeks ja wei- 
keseks saamad muudetud. Sest häda ja waew muutub ühe 
rinna wastu pigistamise ehk õrna magnetilise waate all pea
aegu rõõmu tundeks.

See oli see lihaline ja wägew armastuse otstarbe, aga 
palju kõrgem on waimline, mis üheks Mäeks kokku sulab usu
listesse ette teadmistesse.

Usulised ettemaitsmffed.
Inimene, kes oma sisemisi häälesi on uurinud, fee leiab 

oma sees igatsuse alal olewat, kes kui lind punris wälia ki
pub, ta tunneb õrnal jänu olewad ja nälga, aga omas ei 
näe ta peasemise teed. Selle rahutuma oleku läbi on ini
mene töömõimuliseks saanud. Ette nägemata igatsus on teda 
Mängiks wõtuud, maailma olewad petlikud asjad wõtawad 
teda Mängiks, elu tarwituse nõuded astuwad ka selles tema 
nõusse, nii lükatakse inimese elukäigu masin nende roobas
tesse edasi mürama, mida tööks nimetatakse. Sellega saab siis
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igawuse tunne ära lämmatatud. Kui juhtub, et õnn ja rikkus 
elanikule kätt wastu sirutatoad, et waranduse omanik wõiks 
maha Muda ja ütelda: hing, löö ja joo, sul on kokku pan
dud suur toora, siis astub ahnus abiks ja igatsusest tõugatud 
isik peab wiimaks toaese töö orjana töötama, et aga sala igat
susest mitte küünistada saada. Nii jääbkõige suuremaks toa* 
raks meile terwis ja töö. Ja seda rõõmu maitseb kõige 
paremini usus rikas inimene. Et meil usust siin kohalik rää
kida ei ole, siis tahame töö ja tertoise toastingute juure üle 
minna.

Kaigus ja laiskus.
Haigus ja laiskus on uuema aja kaks wemmalt, mis 

kahekesti on kokku põimitud. Sest enne täitis seda kohut 
meie maal mõisa kiltre ehk kupja tominga wemmast ja ha- 
genrihti toahimecs. Mälestan, kui need ära kadusid, röõmus- 
tasin: nüüd oleme wabad ! Mõne aja pärast nägin ehmata
des, et meie kombelisesse elutaewalautusesse kõuepiltoed asu
sid, mis paha äikese ilma ette kuulutasid. Neid prohtoetlisi 
häälest hakkas ka meie talu õuedel kuulduma, kes „töö" haltoa 
kuulsusesse kirjutasid, kes haridusest palju kõnelesid, aga sü
dame hariduse kõrwale jätsid, kuhu töö rahu ja rõõmu sisse 
istutab. Selle läbi jäi meie ihuline ja kombeline elu 
haiglaseks. Sest endist rõõmust toärsket nägu saad toaga 
hartoa näha. Wintslewateft on toarguse ja joomise kurat 
toaga palju järelkäijaid leidnud. Mitmete suu laulab kül 
meie ajale rõõmu hoosianna, aga kui meie rahtoa elu juure 
ligi tungime, siis näeme seal rahutust ja kartust aset oletoat. 
Sest rahwuse elu juurt närib kurbtus, kaebtus, nurin, ahnus, 
laiskus. ... Kui siis mõni ärkab, selle üle mõistetakse ko
hut ja kaetsetakse!!



Unenägu kaitseingliks.
Kui meie oma mõtted tarwitamata jätame, siis wõime 

ka unenäud ilma otsuse alla tootmata jätta. Aga kui küsi
mustega wälja astume, mill põhjal see ehk teine asi tekib 
meie juures, siis leiame, et unenäud mõnda korda eel olewa 
elu teadustajad on olnud. Kahjuks on tänini selle teaduse 
heaks toaga wähe töötatud. Inimesed kes juba 70—80 aas
tased on, ja hoolsad tähelepanijad ja meelespidajad on olnud, 
teadwad palju nende läbi ette. Noored ei tea sellest weel 
omas noores eas midagi. Kus elul weel oleks feabrrtift, juh
timist, tasandamist, aga seal ei teata selle heaks meel midagi 
teha, sest et unenägusid ci ole uuritud ega ülesiknutud, eel- 
tuleto ega möödaminem elu et ole mõeduvuuks wõetud, keha 
seisukord, tertois ja toitlus on tähelepanemata jaenud, waim- 
liste rõõmude \a raskuste peale et ole rõhku pandud. Kui 
need olused kõik saaks õige mõedupuuga mõedetud, siis awa- 
neks meile palju tuletoiku saladust unenägude läbi ja nemad 
aitaks mõnda eeltulewad asja paremaks ehk koguni heaks 
käänata.

Halwe kui furoe ettekuulutaza.
Ma olen elus mõnda wanaisakest näinud, kes taltoised 

llma seisukorda tähele panemad: kas sajab, on külm toõi ott 
härmas. Nemad artoatoad nii: Jaani pääw ja Jõulud on 

artoatud, nii et Mihkli päätoast hakkab Jüripää- 
syfsne kültoi aeg peale. Nüüd paneb ta talwet nii tähele: 
■on talwe fabunc, siis saab ka ülwi enamiste sel afat toihma 
sadama, on külma, siis on suwel soe, härmal aega peetakse 
ficaf§ kültoi ajaks ja raiuta rähmalt heaks kalasaagi ajaks. 
Ma olen neid peremehi näinud, kes mõni päeto kõik oma seemne
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maha külib, (mida kül sume maade mees teha ei tohi, sest 
ta et jõua nii palju künda).

Ja imeks peab panema, et ma olen aasta aegade tä
hele panijate peremeeste põldudel ikka palju toredamad wil- 
jad näinud. Uuemal ajal on kül palju tähtsust selles teaduses, 
sest et ratas sahkega seemendus kolm korda rutemalt edeneb, 
kui manast hark sahaga.

Häytsad teadused taewakautusest.
Wanad elutargad põllumehed on ka õppinud taewa 

järele Lulewat aega ette kuulutama. Selleks on mitmed taewa 
märgid tähele pandud. Kui ilusa ilmaga päike pilwe sisse 
looja läheb ja kastet mähe ehk üsna ühtegi maha heidab, 
tõttab heinaline öösi Meel saadusi wedama, ehk wahest saab 
Meel kuhi homikuks malmis tehtud kui küünt ei ole, sest see 
on temal selge, et homme wihma sadama hakkab. On tae- 
was halli, weikeste sõmaratega kaetud, mis kui kisud taewa 
lautuses on, siis üteldakse ette: mait tuul ja torm on tule
mas. Kui peale wihma niiske ajaga päike palawaste pais
tab, siis muudab õhk ennast raskeks, lämmatawaks. Siis 
teab ilmade tähele panija juba kindlaste, et kõue ilm müris
tamisega tulemas on.

Juhataja aöikaasa wakimises.
Hea abikaasa ou kuldne warandus mida kullaga kaa

luda ei wõida. Selle pärast saab õnne ehk õnnetuse alus 
abikaasa walimises paigale pandud. Et noorus elutarkuses 
kuigi kõrgele pole jõudnud, siis saab palju wigasid selles as
jas tehtud selle läbi, et inimesed ei oska inimese meelewiisi 
ega hinge elu kõrgust ehk madalust tähele panna. Kõige selle
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asja tagajärg saab wäga õnnetu olema, aga siin et olePoht 
seda arutada, waid juhatust anda walimises.

Inimese hingeelu uurija mõedupuu.
Iga walija peab iludust katsuma nii wähe, kui aga wõib 

kõrwaliseks asjaks pidama, ja kõige suuremaks oma ära tund
mise märgiks seda pidada, et (karakter) meele-wiis kokku kõ- 
kõlas sinu enese omaga seisab.

Selle tundemärgid on rõõmus, lahke, nurisemata meele 
olu, suured, waikse maheda waatega silmad, mis kindlat taht
mise waimu awaldaks. Pea eest aju koht on kõrge, tagant 
kukla tagune madal j. n. e.

Herwisline seisukord.
Terwise peale peab kõige suuremat rõhku pandama, olgu 

ta perekonna isaks ehk perekonna emaks walimisel. Esimese 
Sladel seisab ju perekonna leiwa-küsimus. Kõige parem ot
sustaja terwise üle on korralik elu, sest kes enese üle jõuab 
walitseda, selle terwise olu kambrisse ei pease kõlbmatuse 
patsillufed mitte.

Emaks walimisel on ka seda tähele panna mis esimese 
juures, peale seda on keha ehitus tähele pandaw. Korralikud, 
mitte wäga suured rinnad, laiad paksud ristluud, roosa, wärske, 
rõõmus wälja nägemine, andwad tunnistust et terwis heas 
korras on.

Majapidamise algajatele.
On abikaasad oma soowidega nii kaugele jõudnud, et
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nad wõiwad juba üksteist omaks nimetada, siis saab ma
japidamine tahes ehk tahtmata teise kuju. Palju rohkem peab 
majasse asju saama muretsetud, kulud peawad mõni kord ük
siku inimese kuludega wõrdledes mitme kordseks inimeste arwu 
järele kaswama. Aga mõistlik, kokku hoidlik perekonna ema 
muudab need meel mõnikord ühesuguseks ja wahest weel weik- 
semaks. Seda peab walimise juures tähele panema, sest tore
duse armastaja pere emaga tood ju ka waesuse majasse, kes 
nälja leelõukale istutab, tüli ja riid tulewad juba oma lubaga 
siis uksest sisse ja muudawad käes ole toa paradiisi käsipõr- 
guks, mille peale mõeldes mõlemil ihu hirmust wärisema 
hakkab.

Tähtsad teadused silma ttäuC.
Et nägemata waimu jõud meie elu radasid juhtimas 

on, seda teab iga hingeelu saladuste uurija. Siis on ka kin
del, et nende tegewus oma pitsari inimese keha peale wautab. 
Silmad ja silma nägu on kõige paremad inimeste mõtete ja 
ihade awaldajad. Sest üksgi inimeste tundja ei nõua tun
nistust inimese isikluse üle endise leiwawanema käest, waid 
waatab aga korraks näusse, siis on temal selge, kas ta wõ- 
tab seda inimest teenistusesse wõi mitte. Raske on siin 
õpetust andma kuidas seda tundmist omandada. Kõige 
parem on inimese mõtteid püüda tundma saada ja tähele 
panna, kuida tema näu musklid oma seisukorda awaldawad. 
Sest näu peal seisab ju kõik südame seisukord kirjeldatud. 
Miks armastab laps hea südamelist inimest kohe, ka siis kui 
ta misgid head ei ole sellest inimesest näha saanud? Tige
dus on juba silmist näha, nii et iga mõistlik tigedast eemale 
hoiab. Meie paneme sagedaste liiga wähe inimest tähele 
tema silma näu järele, üteldes: inimene näeb mis silma ees
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Jumal näeb mis südames. Silma ees on just inimese elu. 
Kas sa warsti ei tunne nõrgameelelist inimest tema näu jä
rel? Need on jämedamad ja selgemad nähtused.

Z^eupesa kui elu kirjeldus.
Weel imelikum on, et peupesas elu kirjeldus seisab. 

Silma nõul seisma elu lou wõime nii seletada: kui inimesel 
on kurwad, mõtted siis wõib see otsa ette kortsud koolutada, 
wautab silmadesse kurbtuse jäljed aset j. n. e. Aga et käe 
pesas ka midagi elu edendusi on, on meel imelikum, aga ometi 
on see tõsi, sest palju kes seda kunsti on õppinud jutusta- 
wad mööda läinud elu üsna õieti, kuigi nemad tulewikku 
heasti ei tea, aga kui ta aga mõne asja möödaläinud elust 
heaste teab jutustada siis ustakse ka tema tühja juttu tule- 
wiku üle. See kes seda kirjeldab, on jälle nägeja maimu jõud 
mis meie mõttele alles teadmata on. Aga inimese elu 
kirjeldus on tema ihu küljes, mille sees meie elame. Seda 
wõime nii seletada: Iga maja saab oma otstarbe kohaselt 
ehitatud. Kui linna kontori tarwis saah maja ehitatud, siis 
ei ehitata seda mitte nagu maal mõisa rehte ehk herraste- 
maja, nii ehitatakse inimene just selle otstarbe kohaliselt, 
kuidas teda elus tarwitatakse tema, Looja poolt.
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