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A. 
Aadrilaskmine: Sa langed kartuse ja kaksi-

pidise mõtetesse. 
— werd nägema omal jookswat: Sind äh-

wardad raske haigus. 
— werd nägema teistel jookswat: Sa saad 

kurwi sõnumid sugulaste poolt kuulda. 
Abielusse heitma: Sinu soowid lähewad kõik 

täide, aga ka rasket tööd. 
— rikkuma: Häda ja häbi; ka kõiki muid 

õnnetusi: 
Adwokati nägema ehk temaga tegemist te-

gema: Sa annad iseennast just meelega 
kõige pahanduse, tüli ja riiu sisse. 

Aed (puuwilja): Head elu ja rõõmust, ka 
armastatud saama. 

— täis lillesi: Laste õnnistust. 
— täis prügi ja rohtu: Sul ei ole hobuste 

õnnistust. 
— tööd tegema: Sina saad auu ja lugupi-

damist leidma. 
— (põllu ümber): Rõõmust ja lahket meelt. 
— kui lagunud: Kõiksugu tüli ja pahandusi. 

- üle hüppama: Sul ei ole kellegi eest tar-
wis karta. 



wõera inimeste asjade pärast palju roh-
kem, kui oma enese eest. 

Aloe: RSömu ja head terwist abielus. 
Amor: Armastust ja ka pulma kutsumist. 
Angerjat elusalt wees nägema: Sinu ette-

wotmised lähewad alles kaua aja pärast 
täide. 

— surnult wees nägema: Jäta oma ette-
wõtmist järele. 

— elusalt kinni wõtma: Õnn tuleb sulle pea 
katte. 

— surmama nägema: Ole hästi ettewaatlik. 
— praadima ehk sööma: Õnn ja room nae-

ratab sulle wastu. 
Altarit nägema: Sina saad pea onne lcidnla. 
— ees seisma: Sinule ehk ühe sinu sugulasele 

tuleb pea^suur auu ja 0nn osaks. 
Akaatsia: Ole oma sõbrade wastu truu ja 

õiglane. 
Armuandi andma: Sa saad rahu ja rõõmu 

maitsma. 
— saama: Sa langed häda ja waesuse sisse. 
Apteeki nägema: Hoia wale sõbrade eest. 
Arsti rohtu sisse andma: Sa saad armas-

tufes õnnelik olema. 
— sissewõtma: Sinule tuleb õnnetust ja kahju, 

aga selle järele jälle paremaid päiwi. 
Arsti Nägema: Sa jäed vea põduraks ja haigeks. 



A 
Ai 

Auru laetu: Kauget teekonda ja teadmata ta-
gast tulemist. 

Auru masinat nägema: Ilmaootmata külalesi. 
— sõitma: Sinu töõ ja talitus läheb ruttu korda. 
Aur, kui selge: Weikest pahandust ja tüli. 
— paks: Pahandust, suurt tüli ja riidu. 
Auustatud saama: Sinu õnn saab pea õitsma. 
Auu audma teistele: Sa saad alandatud ja 

häbi saama. 
Aken, kui suur: Sa ei ole kellegiga rahul. 
— weike: Truu ja lahutamata sõbrust. 
Ahelad, kui rauast, siis: Ühte pikaldast ja 

waewalist tööd, ka üht suurt häda ja waewa. 
— kandma: Sa sattud surma hädasse. 
— kui kullast: Sõbrust ja kõiki headusi. 
— „ kölisewad: Tondi kartust. 
Ahela silda nägema: Ühte kardetawat teed käima, 
"lasti inimesi nägema: Häbi tundmist; ise 

alasti olema, tähendab niisamuti häbi ja 
auu langemist. 

Auk, kui riietes, siis: Pahandusi ja ka puudust. 
Auku langema: Eestulernat õnnetust ja ka 

surma häda. 
ise minema: Sa peased õnnelikult ees ole-

wast hädaohust. 
August wälja ronima: Wöitu ja õnne. 
Ahi, kui palaw: Pea suurt armastust kellegi 

wastu tundma, 
külm: Sa saad pea wihmast märjaks liutud. 



Armukest saama: Sina saad armastuse wõrku 
langema. 

A i t : Santust kõiges ettewõtmistes. 
A i ta täitma wi l jaga: Sinu põldusi saab Ju-

mal rohkeste õnnistama, ka head sisjetulikut. 
Auujärge peäl is tuma: Hoia ennast uhkuse 

ja suurelise meele eest. 
Auunime saama: Auu ja kuulsa nime sisse 

tõusmist. 
Armastajaid nägema: Hoia ennast rumala 

tempude eest. 
A l la Wauma: Ara mine mitte tulewikus wee 

peale. 
Äädikat nägema: Wihastamift, pilkamist ja 

naeru. 
— jooma: Kibedaid elupäiwi ja kahju saamist. 
Äraleppimine: Riidu ja kõiksugu tülist. 
Ämma mooriga kokku saamine: Hoia oma 

saladusi kõigesuurema hoolega. 
Äraeksima tee pealt: Kahju läbi saad sa tar-

gemaks. 
- metsas: Sul on raske sest kimbatusest wälja 

peaseda. 
Äraminestama: Sina jäed pea haigusesse. 
Äikse w ihm: Sa saad pea uut kohta. 
Ämbliku nägema: Sinu elu kohta tuleb suur 

muudatus ette. 
— Wõrk: Sinu käest tahetakse üht saladust 

wälja meelitada. 



Arapetma ennast teiste eest: Ootamata onne* 
tust ja pahandust. 

Ärapetma teisa: Teisa hädas awitama. 
Äraekfitud saama: Ära kuule mitte igaühe nou. 
Ära unusta mind mitte lille, õitsema nä-

gema: Sind saab igal pool armastusega 
meeles peetud. 

Ara müüma (miski asja): Õnnetust ja kahju 
ameti talitamises ja ka kauplemises. 

Ämmer, kui tühi: Lühikest onne aega. 
„ täis: Pikaldast waesuse ja õnne-

tüse aega. 

E. 
Elewanti Nägema: Sinu abielusse heitmisest 

ei tule nii pea midagi. 
Ehatäht: Sinule tuleb abi köigesuurenms hädas. 
— puna: Onn ja terwis tuleb sulle jälle uueste. 
Ehitamist nägema, ehk ise ehitama: Elukoha 

^

muutmist, 
kui weike maja: Wäikse soowide täidemi-

nemist. 
Ennast mustaks tegema: Sinu auu saab 

sõbrade ja sugulaste läbi kaitsetud. 
Ewhei (Epheu): Sina saad uusi sõbru ja su-

gulasi pea juure saama. 
Erneid nägema: Sa saad palju tantsima. 
—• õitsemas nägema: Waderiks kutsumist. 
— sööma: Armastuse Snn koduses elus. 



Ennast läbipistma: Pikaldase haiguse pööramist. 
— ärauputama: Suur 0nn läheb sinu nina 

eest mööda. 
Eeselt nägema: Teutatud ja pilgatud saama. 
— ostma: ЗДа kauplemist ja muid kahjust. 
Eesliga sõitma: Suure kisa ja kära hulka 

sattumist. 
Eksituld nägema: Sul on pahad sobrad. 
Eksi tee: Sind tahetakse loksu ahwatleda. 
Elawalt maha maetud saama: Surma hä-

das se sattuma. 
Ema nägema: Tähendab kõiki häid asju. 
— surma läbi kautamine: Suurt õnnetust, 

muret ja waewa ning ka leinamist. 
Eli ostma: Edenemist kõikis asjus, ka armastuses. 
— jooma: Шпіа haigeks jäemist. 
— maha pillama ehk watama: Suurt kahju 

ja õnnetust. 
— puud nägema: Õnnelist ja rahulisi elu-

päiwi, ka head terwist. 
Elawhdbe: Rahutumat meelt ja südame walu. 
Ennast nuaga lõikama: Kahju, häbi ja muid 

õnnetusi. 
Elajaid nägema: Rikkust ja muid õnnest. 
— söötma: Teistele head tegema. 
— kuulma rääkima: ühte iseäralikku uudist 

kuulda saama. 
Elaja nahkn kandma: Ilmad lähewad sojemaks. 
Elawalt ärapõletud saama: Sulle tuleb suur 



kahju ja kurwastus. Kui keegi ennast 
põletab: Sõbra surma sõnumit pca kuulda 
saama. 

Ette sõitma wankrissa: Sa saad auusaid ja 
kõrgeid külalesi. 

Eestseisja ametit oma peale wõtma: Sa kau-
tad ühte oma köigeparemat sõbra surma läbi. 

Ettekuulutamist kuulma: Ära ole mitte nii 
uudise himuline, see toob sulle pärast kahju 
ja pahandust. 

Erilased ehk wabsikad: Kurja inimeste sala 
kiusu ja pettust. 

Ettewiskamisi kuulma teiste poolt: Ara lausu 
oma waenlaste tühja juttude peale midagi, 
küll nad isegi aegamööda wait jäewad. 

Haamer: Õnnetus käib sinu kannul. 
Haawatud olema: Sina saad wastuarmas-

tust leidma. 
Kaawade paranemine: Sa saad pea kihluseid. 
Habet ajama: Sind saab wõeraspiule kutsutud. 
Habe, kui ilus ja suur: Wäljaspidist auu saama. 
Habe, kui arw ja inetu: Pilkamist ja naeru. 
— kui punane: Wale sõbru. 
— lühike ja paks: Onne ja terwist. 
Habet kiskuma: Häbi ja teutuft. 
Habemega mehi nägema: Sõbrade läbi pa-

handuft ja wihastamist. 
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Hädas olema: Lootust jõukaks saamise peale. 
— nägema teisa: Hoia ennast kaksipidise nwt-

lemiste eest. 
Haige olema: Sa saad suure murede alla 

langema. 
— paranemist: RöSmust elu ja head terwist. 
— juures käima: Sul faab hale meel olema 

wõera häda pärast. 
Katkisi Nägema: Õnnetust ja kõiki wiletsust, 

ka haigust ja surma. 
Hallikas, kui selge: Õnne ja häid elupäiwi. 
— segane: Pahandusi ja kõiki takistusi elus ja 

õnnes. 
Hammaid nägema wäljakukkuma: Surma 

suguwosas. 
— Wälja tõmbama: Rasket tööd ja asjata 

ettewõtmisi. 
— Walu: Tagakiusamist ja pettust. 
— hari: Hoia tnnafi kaebtuste eest. 
Hanesid lendamas nägema: Kautamist man-

gimises.^ 
— tapma: Õnnelikku teekonda. 
— kui kaagutawad: Ehmatamist. 
— praadi sööma: Sa saad waderiks kutsutu^. 
Harakaid nägema: Kurje kõnest ja riidu. 
— laskma: Sa tunned oma sõbrade poolt häbi. 
Härgi nägema, kui lahjad: Wilja ikaldamist. 
— „ „ rammnsad: Rikast wilja 

saaki. 
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Härgi tapma: Küllust ja rikkust. 
Haud, kui lahtine: Surma suguwosas. 
— faeloamift nägema: Hirmust sõnumit kuulma. 
— kui rohine: Kadunud asjade ülesleidmist. 
Heina kaarest nägema: Õnneliku loomade 

pidamist. 
Heinu nägema: Sa ei ole weel mitte elus 

maailma tundma õppinud. 
Heinad kni ilusa lõhnaga: Häid sõnumeid 

pea kuulda saama. 
— Vaha lõhnaga: Suuri ettewiskamisi saama. 
— koju toomist: Kui sa mitte warätselt abi-

elusse ei heida, siis jäed sa kogu eluajaks 
ilma abikaasata. — Üleüldse tähendawad 
kõik heinad head koha ja ameti tallitamist. 

Huma lad : Õnneliku kauplemist ja kõiki headusi. 
Hottentotlasi nägema: Õnnetuse pärast suurt 

hirmu ja kartust. 
Hiirest nägema: Wale sõpru, pettust ja wargust. 
H i i r e lõksu üles seadma: Oma waenlaste 

järele waritsemift. 
Här ja pead nägema: Häbi ja teutuse alla 

langemist. 
Här ja ta l l i nägema: Suurt nälga saama 

kannatada. 
Hobusega sõitmist: Sa wõtad pea teekonda ette. 
— ratsa sõitma: Kindlat käekäiku. 

Hobuse maha kukkumist ehk surma nägema: 
Sa sured oma kõige parajama ea sees. 



lou 

Hobuse riistu nägema: Hoia ennast kõiki 
tühje uhkuse asju ostmast. 

Hunt: Uusi sõbru ja ka pettust ning naestega 
riidu minemist, ka wäest kosilast. 

Hullutujusse langemist: Suurt werejooksu 
kannatama. 

Hõled kui kubus: Head magamist; — neid 
Põlema: Ära jäe ilmaasjata rahutumaks. 

Hõlepea: Waewalist ja ilmaasjata tööd ja 
talitamist. 

Heitlemist nägema: Ara looda mitte oma jou 
peale. 

H i rw: Sinu eluõnn õitseb maal. 
— laskma: Ära kiusa teisa inimesi. 
Hoopa saama: Suurt õnnetust ja wiletsust. 
Hõbedat kaewama: Suure töö ja talituse läbi 

õnne leidmist. ч 

— sulatama: Suurt õnne enesest meelega ära 
wiskama. 

Hõbe asju (lusikaid) nägema: Priiskamist 
ja raiskamist. 

Helmed: Kurbtust ja muret ning ka nutmist. 
Häbemata kombel petetud ehk teutatud saama: 

Hoia ennast kõrge suurema hoolega oma 
waenlaste eest. 

— kombel teisa petma ehk teutama'. Sa 
saad kahju läbi targemaks saama. 

Heinamaa, selle üle minema: Head edene-
mist töös ja ametis. 



Heina niitmist nägema: Sa saad head sisse 
tulemist saama. 

Kulumist kuulma: Ehmatuse läbi saad sa kahju. 

J. 
Wahimees: Tühje lootusi ja murest. 
Hahti pidama pisukeste metsloomade peale: 

Sinul ei ole miski õnne. 
- pidama suurte loomade peale: Sinu waew 

ja mure saab rikkalikult maksetud. 
J a h i sarwe kuulma: Sind saab salaja wa-

ritsetud. 
— koera nägema jooksma: Suuri raskusi omas 

ettewõtmistes maitsma ja tunda saama. 
— nuga: Sinu kahjuks tegewad wastased sala 

plaanist. 
— kisa kuulma: Rõõmsa seltskonda sattumist. 
J a h t lageda peäl: Hõlbust teenistust ja raha 

saamist. 
— metsas: Wõit kauaaegse ootuse järele. 
Jahimehi laulmas kuulma: Hoia ennast 

märatsewa elu sisse langemast. 
Jahud: Kõiksugu õnnetusi, ka haigust ja surma. 
Ja lga murdma: Õnnetusi töös ja kõiges asjus. 
— kinni siduma: Head teenistuse koha saamist. 
Ittnesid nägema: Hoia ennast kõige paha teede 

peale minemast. 
laskma: Osta omale wõidu loosi piletit, 

see saab sulle õnne tooma. 
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Iänesid ostma. Hoia ennast pettuse eest. 
— sööma: Sa saad oma sõbradega tülisje. 
— käpp: Üks narr saab sind pölastaina. 
— saba: Ura waata täna mitte aknast wälja, 

see toob sulle õnnetust. 
Janus olema ja seda kustutama: Suurt 

sisselülitut. 
— ja jäuusse ka jäema: Sinu asjad lähe-

wad köit tagurpidi. 
Jä rw, kui tasane ja wagane: Waigist ja 

rahulist õnnelikku elu. 
— kui lainetaw: Kõiksugu elu tormist ja pa-

handusi. 
— selle peäl sõitma: Kõiksugu elumuudatusi 

ja ka mere reisu. 
— selle peäl kalu Püidma: Kauplemises ja 

muis asjus takistusi. 
Iääsi Nägema: Armukese külmust ja maha-

jätmist. 
Jää peäl sõitma: Sinu soowide täideminemist: 
— Pealt sisse kukkuma: Kõiki õnnetusi ja ka 

surma häda. 
I ng l i d , kui rõemsad: Truu armastust ja head 

abielu. 
— kurwad: Sa oled paha tee peale langenud. 
Jogi , kui ilus ja selge weega: Õnne, lusti 

ja suurt r00mu, ka õnne armastuses. 
— kui suur ja täis wett: Waranduse ja rik-

kuse kaswamist. 



Jogi , liti sogane: Häbi ja kahju ning igawuse 
tundmist. 

lui täis lalu: Suurt wõitu ehk päranduse 
pärimist. 

olle luituma: Õnnetust, kahju ja ka surma. 
Jõest läbi minema: Hädast ja õnnetusest pea-

semist. 
Joobnud olema, lui teised: Kõiki läila ja 

paha asju. 
— olema ise: Häid sõbru ja head elu ja õnne 

kõiges asjus. 
I s a surma läbi lautama: Suurt õnnetust 

ja oma parema sõbra surma. 
I s a maalt ära minema: Sul ei ole miskit 

kindlat ettewõtmist. 
— maale tagasi tulema: Rahu ja head elujärge. 
— asemele hakkama: Sulle tulewad pea uued 

mured kaela. 
— maalt wälja aetama: Ole ettewaatlik, et 

sa kohtute kimpu ei sattu. 
Jumalaga jätma: Sa kautad ühte oma pa-

remat sõbra kas reisi wõi surma läbi. 
Juma la t nägema: Muret ja waewa. 
Jut lus t Innuna: Auu ja kiitust, ka kosja so-

numit. 
Iuulfeid plehtima: Sa armastad wäga riiete 

uhkust. 
— lammima: Ameti tööde kordaminemist. 
— löilama: Tühja muredest lahti saamist. 
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X 

Juuksed, kui paksud ja pikad: Protsessi 
kautamist ja muid kahjust. 

— kui arwad: Щ^а kohta ehk kortelit saama. 
—- kui mustad: Head elu ja terwist. 
— kui walged: Sina saad hästi wanaks. 
— kui hallid: Murest ja elu raskusi, ka haigust. 
— kui lokkis: Hoia ennast uhkuse ja halpuse eest. 
— kui patsis: Sind saab naeruks peetud. 
Juustu söömine: Terwist ja önue armastuses. 
— lõikama: Pahandusi ja armastuse nurja 

minemist. 
— sööma'. Rahul olenüst oma eluga. 
Ialad, kui paljad: Õnnetust, häda ja wäe 

sust, ka haigust. 
Jalgu pesema: Ära karda midagi, sinu asi 

läheb hästi korda. 
— haawama: Ära mine mitte ratsa sõitma. 
I a l a jäljed, kui inimeste: Sa oled praegu 

oigel teel. 
— elajate: Sul on õnne jahi peäl ja kalapüügil. 
— kui kinni trampitud: Ära usu wõera im-

meste juttu, ega nouandmisi. 
Immest uägema: Sa langed tühja juttude alla. 
Inimese ihu, kui pehme ja walge: Sa saad 

ühe wastumeelt inimesega tutwaks saama. 
— kui kõwa ja wali: Sa leiad õnnetuses 

sõbrade poolt abi. 
— kui karwane: Sind tahetakse petta, ka wa-

hel suurt rikkust ja raha saamist. 
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Inimese ihu, kui plekiline: Sa langed teu< 
tüse alla. 

— katkine: Ilma ootamata uudist. 
I l m a healeta olema: Sa oled tõrges ja teis-

tele tülinaks. 
Juu t i Nägema: Hoia ennast petiste inimeste 

eest ja ka lvõlgade alla langemast. 
Iöulu-küünlaid põlemas nägema: Sa saad 

pea selle asja üle õiget seletust, mis sa 
feie maani asjata oled igatsenud. 

• ärapuhuma: Sõbra surma ja matuseid. 
Jooksma aga mitte edasi saama: Ilmaasjata 

tööd ja talitamist. 
Iahwatama, wilja ehk kohwi: Nälga ja janu 

tundma. 
> Ihuma nuga: Suure waewaga saad sa riidu 

selle ärwimise juures tagasi hoida. 
Jooma, wett: Terwist ja head elu. 
— joowastawaid jookisi: Paha asjadega tegema 

t
ja ka tülisse ja riidu minemist, 

wilu karastawat jooki: Suure walu sees 
troosti ja abi. 

palawat: Sina saad ühte ränka haigust 
õnnelikult ülesaatma. 

— kibedat: Tiutatud ja pilgatud saama. 
Ilmasüüta peale kaebamist: Sinule tahetakse 

kahju ja kurja teha. 
Juurikad: Tähendab kõikumam armastust ja 

abielusse heitmist. 



Kaalu ehk waagisi nägema: Waata hästi 
oma ette, et sind ei peteta ja et sa kahju 
ei saa. 

Kahe teraga mõeka nägema: Wale sõbru. 
Käärisi leidma: Ära kuule teiste nõuandmist. 
— lõikama: Tüli ja pahandust sugulaste ja 

sõbradega. 
— ihujat nägema: Tööd ja talitust. 
Kaarta Mängima: Hiline abielusse heitmine. 
— wäljapanemine: Uut armastuse sobitamist. 
Kaarti-kunsttükka tegema: Sa hakkad küll 

palju asju peale, aga siiski ei saa sa 
mitte ühegi asjaga walmis. 

Kartuled: Head lootust ja kõiksugu õnne. 
Kael, kui lühike ja paks: Terwist ja suurt 

jõudu. 
— kui pikk: Argtust ja keha nõdrust. 
Kaela pesema: Pikka eluiga. 
— lõikama: Pettust ja kawalust tegema. 
Kaela paela nägema: Pulma ehk warrule 

minemist. 
Kaela ehteid nägema: Sa saad ennast wigas-

tämä. 



Kaera põldu nägema: Head ettewotmisi ja 
ka armastust. 

"7- korjamist'. Õnnistatud aastat ja külma. 
Kaewu kaewama: Head tööd ja talitust. 
Kaewust wett wõtma: Suurt ärwimist. 
Kaewu wett jooma: Terwist ja õnne päiwi 

rikkuses. 
—- kukkuma: Hoia ennast kergemeele eest. 
~- hüppama: Ära kauta oma julgust hädas. 
Oaew kui tühi: Häda ja wiletsust. 
Kägu: Tähendab rõõmust ja head elu ja ter-

wist. 
Kalender: Uudist mana naeste poolt. 
Kaljude otsa ronima: Julgust hädas ja 

wiletsuses. 
— Maha kukkuma: Sa lähed just meelega 

hädasse. 
— maha tulema: Sinu ettewötmised lähe-

wad kõik täide. 
Kallid kiwa saama: Päratu rikkus ootab sind. 
*— kantama: Sina saad palju raha ja wara 

kautama, kas wargufe ehk pettuse läbi. 
Kalast nägema, kui suured: Pikka ja kauget 

teekonda. 
"~- weiksed: Palju wihastamisi kannatada 

saama. 
Kalu püidma: Hooletust ja kahju töös ja ametis. 
Kammelit nägema: Sa saad ühe inetuma abi-

kaasa. 
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ammelit ahwidega nägema: Ühte inetumat 
paksu naist weel inetuma tütardega nägema. 

Kammeli thee: Raske haiguse paranemist. 
Kammi nägema: Tüli ja riidu. 
Kammima: Tühjast juttudest lahti saamist. 
Kanana l ind: Pahandust ja tüli suguwösas. 
— kui laulab: Sa langed kaksipidise mõtetesse. 
Kaninhjen (kodu jänes); kui walge: Sa saad 

armastuse pärast kui pool hulluks minema. 
— kui must'. Armastuses takistusi ja pahandusi. 
Kanu nägema: Pea majas walitsust, just kui 

kukk kanade huikas. 
Kantslis olema: Ole waga ja Jumala kartlik. 
Kana anduma nägema: Kaua loodetud loo-

tus läheb täide. 
— munadega: Kindlat wõitu loosimises. 
— poegadega: Rõõmu, rahu ja armastust. 
KangM". Häda ja wiletsusega wõitlemist. 
Kangas: Onne kauplemises ja majapidamises. 
Karu: Rikkust ja ärwimist, ka kosilasi. 
Kannelt Mängima: Sind saab palawaste ar-

mastatud. 
Kandli mängimist kuullna: Sina saad oma 

argduse üle wõimuft. 
Karja hoidma: Hoia oma raha ja sissetulekut. 
— hulka juhtuma: Eksituses rumalaid tukka 

tegema. 
— laiali minemist: Suure kahju sisse jäemist. 



õitseb põllutöös. 
— suuri: Õnnistud wilja aastat. 
Karjast ilma karjata: Ära mine mitte üksi-

päinis metsa. 
— karjaga: Sa saad sõbru omale pea wõeraks. 
Karjatse koera kuulma haukuwat: Ole koi-

gis asjus ettewaatlik. 
-— pasunat kuulma: Sind kutsutakse pe 

lauljaks. 
Karjatse kepp: Ära mine õhtu hilja mitte wälja. 
— kott: Sa ci saa ilmaski oma elu puudust 

tundma. 
Karikas: Kirikus käimine saadab sulle mõndagi 

headust: 
Karkudega käima: Waewalist ja pikaldast tööd, 

ka armukese külmust ja muid paha asju. 
Katsikul käima: Sa tahad heameelega wade-

riks minna. 
Kassa pesema: Suuri mnresi ja pahandusi. 
Käed kui mustad: Sind saab warsti tühja 

juttudega teutatud. 
— puhtad: Sinu sõbrad saawad sulle suurt 

rõõmu tegema. 
~— suured: Kadedust ja wihkanast. 
— Weiksed: Kasu ja wõitu loosimises. 
Kätt audma: Tänamata meelt ja saladust. 
—- kautama: Surma kõigelähema sugulaste seas. 
Kasi tööriistad: Suurt tööd ja kohta saama. 
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Käsi tööriistu ära kautama: Sinu tööandjad 
hakkawad su peale umbusaldusega waatama. 

Kassarmut Jt.: Kroonu teenistusesse minemist. 
Kass: Ära saa mitte kellegi asja pärast wi-

haseks. 
— Walge: Ära lase ennast mitte meelitamiste 

läbi petta. 
— hall: Hoia ennast täitmata meele eest. 
— must: Kurjad inimesed tahawad sind wägise 

hukka saata. 
Kasside karjumist kuulma: Keelatud armas-

tust pidama. 
Kassa riidlemas nägema: Riidu ja taplust 

oma waendlastega. 
Katelt ehk pada uägema: Kodust pahandust 

ja tüli. 
Katla paikajat nägema: Waewalist tööd ja 

teenistust leidma. 
Kapsaid sööma: Sa saad pea suurt nälga 

maitsma. 
Kapsa aeda nägema: Rõõmu ja rahu elamises. 
Kärnkonna Nägema: Kõiki paha ja läila asju. 
Kauplema hakkamist nägema: Sa saad uut 

kohta ja ametit. 
Kaupmees: Tähendab kasu ja kõiki onne. 
Kala raswa jooma: Hoia ennast külge hak-

kawa haiguste eest. 
Kanasilmasid ehk foolatüükaid nägema: 

Igawust ja õnnistust. 



Kasuka kandmist nägema: Ole kõiges asjus 
ettewaatlik. 

Kälimeest nägema: Kadedaid sugulasi ja sõbru. 
Kaewama, tui aeda: Põllu tööd ja wilja 

külwa mi st. 
— kohtus: Ära ole nii wäga ninatark. 
Kadalipp« jooksmine: Sinule tuleb suur 

häda ja õnnetus. 
Kalewit Nägema: Sinul ei ole ilmaski toidu 

puudust karta. 
Kalossis: kandma: Sula ilmad tulewad ja 

ka wihma. 
Kaelustama ehk kallistama: Uut sõbrust ja 

õnne. 
— ellaste: Sinu armukene katsub sind igale 

moodi petta, 
— tormilikult: Sinu armukene on sinu ar-

mastuse pärast kahewahel. 
Kare olema: Sina ei suuda oma wiha üle 

wõitu saada. 
Kadunud asju leidma: Palju onne mängi-

mifes ja wõidu loosimisega. 
Kaksipidises mõttes olema: Ära tee mitte 

nii palju asjadega tegemist. 
Kaupa ostma: Sa ei tea isegi wist mitte, kui-

das sa aga omast rahast wõiks lahti saada. 
*— Müüma: Head kauba tegemist. 
Katki tegema, üht asja: Hoia ennast redeli peäl 

hoolega astumast. 
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Kaubapealist saama: Uut elu kohta ja raha 
saamist. 

Kaksikwõitlus: Ära mine mitte ise meelega 
õnnetuse sisse. 

Kadedust kuiwama: Hoia ennast oma ligemi-
sele kurja tegemast. 

Kaksikud: Ole ettewaatlik ja ära loobi oma 
raha ilmaasjata wälja. 

Keegelt nägema: Kaugelt külalisi saama. 
— Mängima: Waata ette, et armukene sulle 

külmaks ei jäe. 
Keisert ehk kuningat nägema: Onne ja anu 

saama. 
Kelder, kui suur ja kõrge: Uut ja head kohta. 
— welke ja madal: Rahutumat meeelt. 
— kui tä is : Palju õnne ja õnnistust. 
— tixfyi: Sina ei ole kellegiga rahul. 
Keldrimeistrit nägema: Naljaka seltskonnaga 

tutwustamist. 
Keldrisse kukkuma: Sa paned warsi pea purju. 
Kirikus olema: Sinu soowimine saab täide 

minema. 
Kiriku torn: Ära wõta mitte nii kõrgeid 

mõtteid. 
— torni kell: Sa kuuled küll palju, aga ome-

tegi ei saa sa sellest palju ühtegi arn. 
Kirsipuu Sisa nägema: Suurt õnne armastuses. 
— marjad, kui magusad: Wihastud saama. 
— „ kui hapud: Palju õnne ja rõõmu. 



Kirsi marju noppima: Sa ei pea oma sõna. 
„ sööma: Alles oma wana põlwe 

päcwades saad sa targemaks. 
K i t t ima, ühte katkist asja: Teie lahutatud 

sõbrus saab jälle uuendud. 
Kella kolistamist kuulma: Ärritatud nieelest 

ei saa sina mitte tulewal ööl magada. 
Koobast nägema: Sinu mõtted saawad ennast 

pea muutma. 
Koera ässitamine: Taga aetud saama. 
— hulumist kuulma: Pahandust ja kõiksugu tül i . 
~~- hammustamist: Sa ЫЬ ennast rängaste 

wigastama. 
~~~- lakkumine: Meelitajatest meelitud saamist. 
"— kui hull nägema: Suur hädaoht ähwar-

dab sind. 
~~- kaela pael ehk r ihm: Sa saad wastumeel-

set koormat oma oladele kanda. 
^ poiss: Sinu elujärg läheb pahemaks. 
~- Mängimist: Hoia ennast lapseliku tempude eest. 
Kohas olema ise: Ole ettewaatlik oma sugu-

laste ja sõbrade wastu. 
"'"" teised: Sinu saladused saawad teistest wälja 

lobisetud. 
Kübarat kandma: Wõeraspidudel käimist. 

• leieriga: Hoia ennast naesterahwaga sõb-
rustamast. 

^ kautama: Sa saad ühe wõera inimesest teutud. 
"*"" l inta nägema: Sõbra pärast leinamist. 
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Kuusk: Alati mehist meelt ja armastuse truust. 
Kohwi jahwatama: Igawust ja tühjust. 
— põletama: Laisaks ja hooletumaks jäemist. 
— keetma: Wõeraks tulemist. 
— jooma: Wöeraspiule kutsumist. 
Kohwi ube sööma: Sa ei saa kuidagi oma 

ühe sõbra wastu hea olla. 
K a r r u tõmmama: Puudusega wõitlemist. 
— tõmbama nägema, teisi: Ara otsi ilma-

asjata abi teiste poolt. 
Kõhu tõbi: Ränga haigusesse jäemist. 
K i r i ku kella kott: Tee head kõige inimestele, 

nii palju kui sa wõid. 
Kl impis i tegema: Wõeraid külaliseks kutsuma. 
— sööma: Hoia ennast kõhu tõbe eest. 
Kloostert nägema: Sind saab kawalusega mee-

litatud abielu ära rikkuma. 
Keppi Nägemine: Karistamine kergemcele eest. 
Kodukäijat Nägema: Narrimist kannatada saama. 
Kokka nägema: Hoia ennast uudishimu eest. 
— raamat: Sa annad omad püksid naese jalga, 

kui sa mees oled; oled sa aga naisterah-
was, siis talitse oma keelt. 

Kohwer, kui täis: Uhkus teeb sulle pahandust 
ja häbi. 

— kui tühi : Õnnetuses saad sa julgemaks. 
Kommet: mäugimine: Alpust ja pahandust, 

ka pruudi maha jätmist. 



Kompassi seadma: Sina oled kindla ettewot-
mistega. 

Kuningat Nägema: Ära jae õnnes hooletumaks. 
Kuninga prouat nägema: Alanduse ja tasan-

dusega saad sa oma etteseatud märgile. 
— aunjärge nägema: Uhkus saadab sind ühe 

paha oliku sisse. 
Kuntur: Alati head kauplemist ja suurt hoolc^ 

kandmist perekondlikus elus. 
Korwi saama, ehk kosilase ära ütlemine: 

Sinu armastuse ja kogu kosja asjad lähe-
ivad täitsa nurja. 

Korallist Nägema: Ole cttclraatlik ojumises. 
Korinttisi sööma: vähese asja pärast lased 

sa suured tööd ja talitused toit hooletuse 
sisse jäeda. 

Krokodil: Ahnus ja kadedus tahawad sind 
hukka saata. 

Krooni nägema:Lootusttulewasewõiduloosi peale. 
- - maha kukkumist ehk kautamist: Sa ei saa 

mitte ilma kiusatuseta elust läbi. 
Könvitsat õitsema nägema: Sinu kõige suu-

rem rööm on lilledest. 
Kristuse risti kuju: Troost ja abi hädas ja 

wiletfufes. 
koolisi küpsetama: Wöeraspidu andma. 
"— sööma: S a saad pulma kutsutud. 
Kuulisi walama: S a hakkad üht wüga kaht-

last mängu mängima. 



Kaltsusi korjama: &аЪ kodust ornungi, fyab 
elu ja terwist. 

Kopsu Põletik: Sa saad raske töö waewa läbi 
alles kaua aja pärast rikkamaks. 

Kõhu Walu: Elumurede piinamist ja waewamist. 
Kuu, kui pilwe taga: Oma ülenrnte poolt 

laitmist. 
— selge: Sinu armastuse saladus tuleb wälja. 
— ісііЗ: Katsu oma abielusse heitmisega weel 

natuke aega anda. 
— warjutamine: Sul ei ole omas abielus 

palju onne ühtegi eest leida. 
Koidu puna: Tormilised ajad on sul wee 

elus elada. 
— täht: Wihmasadu pärastpoolse pääwapaistega 
Konnakarpa leidma: Sa saad ühe pisukese 

kingituse üle rõömustud. 
Keeduwilja noppima: Sa elad rõõmuga wanaks 
— sööma: Sinu terwis ei lähe mitte sandemaks 
Kiwi nousi ostma: Kosja kauba tegemist. 
— „ katki tegema: Sina ei oska õiget 

moodi armastada. 
Konna hüppama Näg.: Weikest hirmu tundma 
— krooksumist kuulma: Wõeraspeule kut 

su mi st. 
— surmama: Suurt kahju ja õnnetust. 
Kättemaksmise himus olema: Sa ei saa oma 

waenlase üle mitte wõitu. 
Krantsist akna ümber n.: Sinu elu õnn õitseb 



rantfisi pirn ümber: Ühenda ennast oma 
söbradega. 

Kohtusse minemine: Sa wotad ühte snurt 
nõu ette. 

— ära tulemine: Sa jääd kahewahele lonkama. 
"•— teener: Sinu maksud saawad suurendud. 
Kiskjaid metselajaid nägema: Keegi waatab 

kaetsemisega sinu hea käekäigu peale ja ta-
Hab sinu rikkust omale. 

Kõnet pidama: Sa langed kohtu ülekuula-
mise alla. 

Kõnelema unes: Sa jutustad ilma ettewaat-
mata oma saladusi kdige maailma inimestele. 

Kihutama, hobusega: Hooldusesse jäenuo elu
korra paranemist. 

Kohtuhärrat Nägema: Ole hästi ettewaatlik, 
Külje konti murdma: Sinu armukese ehk abi-

kaasale tuleb suur õnnetus. 
Kott, kui tühi: Häda ja wiletsust. 
T kui tä i s : Head elu ja kõiki rikkust ning 

küllust. 
Külwama wilja: Sa saad hoolsa töö palka 

auusaste kätte. 
Krooni kandina, ise: Suurt auu ja wöitu 

oma waenlaste üle. 
Kulinate kõlisemist kuulma: Sa saad pea 
~ ühe lusti sõidule minema. 
Kinaisepp: Häid sõbru ja luttawaid. 
~~~ rui töös: Waewalifel wiifll oma pead toitma. 
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Kool i minema: Tee hoolega oma ettewõetud 
tööd. 

— lapsi Nägema: Sa soowiksid weel küll ise 
laps olla. 

Koolmeistriga rääkima: Ära hakka kümnet 
tööd korraga peale. 

Koi t keerutama: Mitmesuguste kimbatustesse 
langemist. 

— katki nägema rebisewad: Sa lähed oma 
sõbradega riidu. 

Köie tantsijat nägema: Hädaohtlikku tee 
käimist. 

Knrge nägema: Õnneliku abielu ja ka pala 
wat armastust. 

— klapperdamas kuulma: Sa saad pea isaks 
ehk emaks. 

Kure Pesa poegadega: Sa saad kaksikud lapsed 
Kuuse ehk männa puid nägema: Rõõmsaid 

jõulu pühast. 
— „ metsa nägema: Sa saad suurt kin 

gitust. 
Kuradi t nägema: Oma nina tarkust ja uhkust 
Kurat l ik olema: Kahjulikku r00mu teise onne-

tüse üle. 
Kimbawses olema: Sinul läheb alles wäga 

suure waewa järele korda, sest õnnetusest 
peaseda. 

Kübarat kandma: Suure seltskonna hulka mi-
nemist. 
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Kübarat leieriga näg.: Hoia ennast naeste- ja 
meesterahwaste sügawama tuttawaks fcuv 
mise eest. 

— kautama: Ühe tundmata inimese poolt tiu-
tanust ja pilkamist. 

— leina märkidega: Leinamist, haigust ning 
ka surma. 

Külluses olema: Sinu elupäewad on ilma 
suurema mureta. 

Kolli nägema: Imelikkusi asju näha saama. 
Kurwastud olema: See asi ei ole mitte nõnda 

paha, kui sa arwad. 
Kohtu otsust kuulma, kui see sinu kasuks 

ON: Ara lase ennast mitme liitmiste üle 
meelitada. 

~Г „ „ kui paha: Sa saad häid sõbru saama. 
Kihwti sisse wõtma: Ole kasin kõikis asjus. 
Kortelit üürima: Ilmaasjata jatüitawaid sõbru. 
Kinni naelutama, asju: Rasket talitamist ameti 

asjus. 
Kinkima, kellegile: Surma ja matusid. 
Kirja kinni panema: Kohtu poolt sõnumit saama. 
Kihlwedu wõitma: Ära usu mitte alati oma 

õnne peale. 
"""- kautama: Ära mängi ilmaski raha peale. 
Kätkit kiigutama: Pea saad saa warrusid. 
Kitse karja nägema: Sinu tagawara saab pea 

õtsa. 
^- piima jooma: Maijaks minemist. 



Kella löömist kuulma: Sa saad troostitud, 
ka haigust ja surma. 

Kerjajale leiba andma: Suurt õnnetust ja 
wiletsust. 

Kerjajat nägema: Vargust, haigust ja ka 
surma. 

Kerjajat tühjalt ära saatma: Wangi pane-
mift ja kohtu alla langemist. 

Kerja kotti Nägema: Lootuste nurja minemist. 
Kibuwitfa nägema: Armukesest petetud ja ma-

hajätmist. 
Kilk: Õnne ja rahu omaksete hulkas. 
Kindad: Suurt armastust ja eluõnne. 
Kir ja saama: Rõõmust uudist kuulda saama. 
Kirwes: Tähendab haawatud saama ja ka õn-

netust. 
Ki tarr i mängima: Lusti pidu ja tantsimist. 
Kiwa Nägema: Waewa ja muret kõiges ette-

wõtmistes. 
Koer: Truu sõbra hädas ja wiletsufes. 
Koogid: Õnnelikku abielu ja armastust. 
Korsnat Nägema: Õnne majapidamises ja 

kauplemises. -
— pühkima: Kaebtusi ja muid pahandusi. 
Korts: Rahu ja troosti wiletsufes. 
Kõrwa rongad: Kingituse saamist. 
Kukk: Armastuse edenemist. 
Kuld: Suurt Warandust ja ka abielusse heit-

lnist ning truu armastust. 
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Kul l : Häbi ja teutuse alla langemist. 
Kult : Kiusamist ja teutamist kannatama. 
Küünal: Uusi sõbru ja tuttawaid. 
Küüned: Kahju ja'raha kautamist. 
Küla: Suurt lusti ja röömn. 
Kttsiwa^s, kui fuur ja lihaw: Suuremat ja 

kõrgemat ametit. 
— kui weike ja lahja: Häda ja wiletsust. 
Käewart katki murdma: Suure wiletsuse sisse 

langemist. 

L. 
i'cmt: Murest, hädaohtu ja raha puudust, 
saatsid: Ühest raskest tööst peasemist. 
labidas: Onne ja raha leidmist. 
?aewa ehitamist nägema: Oma maja ehitama. 
-— tormi hädas: Sind ähwardab suur hädaoht. 
— õnnetus: Niisamuti suurt hädaohtu. 
^ purjusi nägema: Suurt ;a pitka teekonda. 
— ankurt nägema: Peastmist wiletsuse ja 

häda käest. 
*— tauwärk: Ilmaasjata tööd ja waewa, 
laulma: Sugulase kaugele maale reisimist, 
laulmist kuulma: Ole kõiges asjas kindel. 
•"— lindudelt: Sul on maal hcad elu oodata, 
^ammaid nägema: Sa saad rumalate inimeste 

poolest palju kannatada. 
— karjasmaal: Terwist, auu ja rikkust ning 

ka önnc armastuse asjus. 
2 
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Latorn, kui Põlelv: Salaja armastust. 
— post: Ole kindel. 
Lamma liha sööma: Ära põleta mi palju 

tubakast. 
— tall, kui walge: Ilmasüüta röömu maitsmist. 
Lamp, kui põleb: Kõiki headusi, ka palawat 

armastust. 
Lambi kuppel: Hoia ennast õnnetuse eest. 
— jalg: Ära jäta ennast sõbrade peale lootma. 
Lehma.laut: Sina saad warsti paremaks. 
— fõnik: Hoia ennast laimduste eest. 
Lehmad, kui rammusad: Rikkast wiljaaastat. 
— lahjad: Wilja ikaldust ja kallist aega. 
— lüpsma: ЩЫа kutsumist. 
Lee ehk kolde: Ole ettewaatlik omas wäljaand-

mises. 
Lendaw madu: Raha kahju ja muid õnnetusi. 
Lossi waremeid nägema: Lootuste tühja mi-

«emist, ka armastuse takistusi. 
Luupainajat nägema: Sa jäed rängaste haigeks. 
Luud, Wana: Riidu ja tüli tegemist. 
— uus : Rikast abitaafat faama. 
Lõikama (wilja): Lootuste täide minemist aga 

põllumehele wilja ikaldust ja kallist aega. 
Liha ostmine: Pikaldast ajawiidet ja igawat 

aega. 
— sööma: Sa lähed wäga ülbeks ja suureliseks. 
Lillesi istutama: Rahalist wõitu. 
— noppima: Auu ja rikkamaks minemist. 
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Lillesi punuma: Kihlamist ning laulatamist. 
— maha puistama: Hoia ennast laiskuse eest. 
— kingitud saamist: Sinule ei soowita mitte 

santust. 
- üles kiskuma: Sa tõukad oma õnne ene-

sest meelega ära. 
Lippu kandma: Auu ja wõitu saama. 
Linade õitsemist nägema: Ilusaid ja uhkeid 

riideid kandma. 
• kiskumine: Waesus ja alwas riides käimist. 

— kedramine: Salaja armastuse ilmutamist. 
Lõhe poegi nägema: Pea kinni, mis sul on. 
— kinni pindmist ehk söömist: Sina kautad 

tarwilisi kirjast. 
Lõnga kedramine: Rõõmust pidu õhtut. 
— kuduma: Wiletsat elu ja kõiki puudusi. 
— katki kiskuma: Sõbrade lahkumist. 
Lusthoone: Ära mine mitte wõerale maale. 
— põlemine: Otsi omale ühte teist kohta. 
Lonkama: Ilmaasjata ajawiitmist. 
Lonkajaid nägema: Sinu sõbra surm saada 

sulle kasu. 
Lootsikus sõitma: Sinu sõbrade truus on köikuw. 
-7 Nägema wajuwat: Jäe omale maale elama. 
L i i m i keetma: Sa sattud wale juttude alla. 
Lõuendit ostma: Sa saed pea oma elu teiseks. 
— mõetma ehk lõikama: Hoia ennast war-

gate eest. 
2* 



Lühter ilma küünlata: Ebausu wörkus siplemist. 
&lkt Nägema: Sinu ilmasüütaus tuleb Kalge 

ette. 
— murdma: Kaetiatest ilmasüüta teutatud. 
Loosi nummert tõmbama: Ootamata uudiseid. 
Loosima mingit asja: Nra karda ilmaasjata. 
Loorberi puud nägema: Sinul on room oma 

onne üle. 
— krantsi peas kandma: Sinule saab suur 

. auu ja ärarääkimata onn osaks. 
Lottot Mängima: Tühje lootusi ja ilmaasjata 

muresi. 
Löwi, kui Puuris: Sa saad pea oma priiust 

kautama. 
— kui lahti: Sa saad suurt wõitu oma waen-

laste üle. 
Liugu laskma: Hoia ennast häbi eest. 
Liiwa sees käima: Sa saad rängaste petetud. 
— pank meres: Sul ei ole mere peäl onne. 
— auku kukkuma: Õnnetust ja wiletsust. 
Looma tapmist nägema: Sinu tütar ehk wenna-

tütar saab warsti mehele. 
Lumes podrama: Takistust töös ja kauplemises. 
Lume palli wiskama: Ära tee enam nooruse 

koerustükka. 
Loss: Tähendab õnne, auu ja suurt rikkust. 
— põlew: Tähendab haigust, muret ja kurbdust. 
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I 

bossis elama: Sina saad omale ühte auusat 
abikaasat. 

3uik: Õnneliku reisi pealt tagasi tulemist, 
luige sülga nägema: Sõbra käest kingituse 

saamist. 
Laulma: S a saad haigeks jäema, 
"aual käima: Onne ja troosti kõiges wilet-

suses. 
aud, kaetud: Rikkust, rahu ja terwist. 

£aua ääres istuma: Sina leiad rõõmu olle 
juures. 

— alla kukkuma: 9latuU Ища kange jookide 
armastamist. 

— Wankumist nägema: Kanget wihastamift 
ja pahandust, 

laula tamine: Armastust ja ka pulmi, 
laulatamise sõrmust: Sa heidad pea abielusse. 
— sõrmust ärakautama: Kõiki õnnetusi ja 

ka pruudi mahajätmist, 
lutikad: Kõiksugu rõhumist ja kimbatust. 
— tapma: wõitu oma waenlaste üle. 
lesk olema: Abi kurwastuses. 
lesega abielusse heitma: Suurt rikkust ja 

ärwimist. 
lausujat nägema: Sinu salaplaanid lähewad 

kõik õnneks, 
lahing: Kõiksugu tüli ja riidu, 
lakki nägema: Sa saad pea kirja, 
l a p s : Head elu. 



Laps karjub: Tüli, riidu ja pahandust silgu-
laste ja sõbrade wahel. 

Lapse ristimisel olema: Armastuse worku 
langemist. 

Lehta puust maha langema näha: Haigust 
ja ka surma. 

Leib: Sõbra kautamist ja ka leinamist. 
Lenbama: Runmlaid tempa tegema. 
Liblek: Kerget meelt, Wale sõbru ja ka kahju 

ning häbi. 
Lihunik: Vihastamist ja ka armukese leiget 

armastust ning asjata kosja käiku. 
Lind, Pesa peal: Sa heidad pea abielusse. 
Lindude lendamist nägema: Lootust päran-

duse peale. 
Lindusi kinni WStma: Hoia ennast laisaks 

minemast. 
— tapma: Hoia tnna^t kurjuse eest. 
Linnu puuri nägema: Üks lustakas külaline 

tuleb sulle wõeraks. 
— karjumist kuulma: Sa saad ühe mõttelise 

töö juures eksitatud. 
Linnas käima: Külas käimist, teekonda ja ka 

pettust ja hädaohtu. 
Linn, suur: Suurt rikkust ja kasu ning head 

tööd saama. 
— Weike: Sa mõistad ta piskugagi rahul olla. 
Lukk: Tähendab suurt saladust. 
Linawästrik: Su õnn õitseb lina kaswatamises. 
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M. 
Maawärisemine: Paha ilmast. 

Maalimine: Ilust armukest leidma ja ka häid 
ilmast. 

Maakaart: Sina lähed pea kaugele reisile. 
Maasika marjad: Lootuste täldeminemist, uh-

kust, auu ja ka terwist/ 
— marju otsima: Kosima minekut. 
— „ leidma: Ätyluft. 
Maha kukkuma: Pettust ja kõiki muid wiletsust. 
Magama, rahuliste: Kõigest murest peafemist. 

rahutumalt: Paha südame tunnistusest wäe-
watud saama. 

Mäe õtsa ronima: Kõige takistuste üle wõidu 
saamist. 

— otsast alla tulema: Mure ja waewaga 
wõitlemist. 

— otsast тсфа kukkuma: Suurt õnnetust ja 
wiletsust. 

M ä g i , kui libe ja järsk: Ära mine hädaohule 
mitte meelega wastu. 

lossiga: Sinu soowid lähewad köit täide. 
vandlid sööma: Siua saad pea maiuse asju 

kingituseks saama. 
Mäe töömehi nägema: Sa saad pea pahan-

datud. 
Mäe kaewandik: Pane oma lootust sõbrade 

abi peale. 

M 
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Maja ostma: Uut elu hakatust, naesc wõtmist 
ja kasu saamist. 

— raana: Häda, wiletsust ja haigust. 
— UUs: Alati head terwist ja pitka eluiga. 
— ehitama: Suurt kasu ja wõitu kauplemises. 
Majade sisse kukkumist nägema: Sa saad 

söbradest petetud. 
— Põlemist nägema: Õnnetust sugulaste ja 

söbrade roahel. 
— mahakiskumist nägema: Ära jae õnnetuse 

pärast mitte araks, waid ole julge. 
Maja perenaene, lahke ja rõemus: Abi-

elus ja armastuses alati õnne ja ka rikkust. 
— perenaene, pahane ja tige: Kaitse oma keelt. 
— kraam, ilus ja puhas: Rahu ja ter-

wist kodu ning ka suguwõsas. 
— kraam, must ja koristamatta: Oma 

naabritega kohtu käimist. 
— kraami sisse ostma: Wiisakat abikaasat 

saama. 
Marsimist nägema: Kaitse ennast naiste wale 

keelte eest. 
Maks: Vihastamist ja ka purjutamist. 
Mänd: Onne, auu ja suurt rikkust kauplemises. 
Mantel: Tähendab suure auu sisse tõusmist, 

mõnikord ka leinamist. 
Mängima naesterahwaga: Riidu ja tüli pä-

randuse pärimise Pärimise pärast; lastega 
mängima: Õnnelisi ja rõõmulikusi elu 



Päiwi; mänguriistaga mängima: Rõõmu 
ja lusti, aga ka teisa ilmast ning tühje 
lootusi. 

Mänguriista nägema: Häda ja wiletsust, ning 
ka haigust ja surma. 

Mängima wõiduga: Ära lase ennast armas-
tüse wõrku. 

— kautamisega: Sa hakkad pea abielusse. 
Mardisanta nägema: Petmist ja kahju saamist. 
— käima, ise: Head elu ja õnne kõiges oma 

ettewõtmistes. 
Madufi nägema: Sinu head nime tahetakse 

mustaks määrida._ 
Marjad, punased: Onne ja raha saamist, 

ning ka õnne armastuses. 
— mustad: Kurbtust ja leinamist, ka wahel 

haigust ja surma. 
Marju sööma: Kõiksugu õnnetusi ja wiletsust. 
—- otsima: Ilmaasjata waewa nägemist. 
— leidma: Sinu soowimised lähewad kõik ilma 

suurema waewata täide. 
Maaalused: Häbi ja teutamist kannatada saama. 
Maru, ehk tormi puhumine: Suurt wiletsust 

ja hädaohtu. 
Mahamatmist nägema, iseennast: Sa saad 

kannatada. 
— teisa: Suurt waranduse pärimist. 
Meri, torlniline: Suurt tüli ja pahandust, 

ka õnnetusi maa ja mere peäl. 
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Meri,' wnikne ja tasane: Sa saad kdiki 
onnesi kätte, mis sa ihaldad. 

Mere peal sõitma: Sa leiad wöeral maal 
oma õnne. 

— „ hukka minema: Mured rohuwad sind 
koguni alla. 

Meres ojuma: Terwist ja head elu. 
Merekassa nägema: Sa saad suurt pahan-

dust ja häbi. 
Madruseid nägema maal: Sa sattud joodi« 

küte hulka. 
— nägema merel: Sa saad truuisi teendrid 

ehk head kohta. 
Mesilasi nägema mett korjama: Sina saad 

oma usinuse läbi ükskord rikkaks inimeseks. 
Mesilastest nõelatud saama: Suurt meele-

pahandust ja wihastamist hea sõbrade läbi. 
Mesipuid nägema, täied: Rikkust ja kõiki 

küllust. 
— tühjad: Puudust kõigis asjus. 
Mets, lehtes ja roheline: Tulewikus rõõmust 

ja head elu. 
— raagus: Raskusi ja puudusi koduses elus. 
— põleb: Sa kautad järsku kogu oma rcara. 
— kassi kuulma ehk nägema: Teisi ilmasid 

ja ka wihma. 
— jõe kohinat kuulma: Sinn elu on kõikuma 

põhja peal. 
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Metsawaht! nägema: Ära tee mitte seda, mis 
keelatud. 

Mässamine: Santi tööd ning tüli ja riidu. 
Mesi: Haigust ja kõiksugu muret ja waewa. 
Mett sööma: Pidusi ja warrusi. 
Meesterahwast nägema: Sa saad pea tanu 

alla, kui sa seda weel ei ole. 
Meloni sööma: Ära mine mitte maiaks. 
Mirti, õitsemas nägema: Õnnelikku pruudi 

põlwe. 
-— krantsi punuma: Pulmi. 
— „ kandma: Rutulist pulmi. 
— puu oks: Truu ja kindlat armastust, mis 

pulmadega lõppeb. 
Märjad jalad, ehk kingad ja saapad: Sa 

paned oma pea warsti mehe moodi purje. 
Mõistatusi üles andma: Ilmaasjata aja-

wiitmist. 
— mõistma: Sina ^aab hästi targaks. 
Mättaid kastma: Sa peased sest kiusatusest. 
Mäerõigast sööma: Sinule tuleb üks kibe asi 

ette. 
Mõek: Auu ja wõimust. 
~~ Werine: Tundmata uusi sõbru. 
~— tuppes: Uhkust ja tühja suurustamist. 
— roostetanud: Hoia ennast paha elu wiiside 

eest. 
Mõeka katki murdma: Auu kautamist, teu-

tust ja häbi. 
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Mõeka tõmmama: Sa saad suure peäle tun-
gimise üle auusat wõitu. 

— Wehklema: Sõbradega tülisse minema. 
Mööda joe kallast edasi ja taqasi käima: 

Ura pea mitte kurja nõu oma elu peale. 
Maske: Toob sulle alati kasu ja aitab sind 

naese meheks. 
Mustlased: Wale lootust, pettust ja tõiki pa-

handusi. 
Mokad, punased: Terwist ja head elu. 

kahwatanud: Haigust ja ka surma. 
Mõisnikku nägema, ehk ise selleks saama: 

Pettust, sala wiha ja kõiki kiusamist. 
Mõisat ostma: Sina saad pea suurt õnne ja 

rõõmu maitseda saama. 
Mölder: Elu ja õnne kõigis ettewõtmistes. 
Munad: Palju lapsi abielus. 
— sööma: Hoia ennast liig söömise ja liig 

joomise eest. 
— tatti lööma ehk tegema: Rutulisi ja õnne-

likkusi pulmi. 
Munka Nägema: Jäta kõik ilmalikud mõtted 

maha, sest sa jäed wanaks tüdrukuks ehk 
poissmeheks. 

Müris tamine wälguga: Sinu lootused lähe-
wad kõik nurja. 

— ilma Walguta: Ilma ootamata suurt rõõmu. 
Müüri rususi kaugelt nägema: Igatsemist 

kaugel maal wiiwija sõbrade järele. 
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M ü ü r i rusude otsa ronima: Sinu soowimised 
lähewad taide. 

— otsa ronima: Waenlase üle woidu saamist. 
— tegema: Hoia ennast, et sa waeseks ei lähe. 
— lõhkuma: Sa kisud ise oma õnne meelega 

maha. 
Mures olema: Sa leiad oma wiletsuses teiste 

juurest troosti ja abi. 
Musutama: Oma armukese äraleppimist ja ka 

pulmasid. 
Mälestuse sammas: Haigust, surma ja ka 

matusele minemist. 
Murulauk: Imelikku seltskonda sattumist.-
— nuusutama: Suurt tüli ja pahandust. 
— sööma: Inimesed põlgawad sind. 
Muusikut kuulma: Kõiksugu nudisid ja ka 

armastama hakkamist. 
Mõrtsukaks saama: Kohtu alla langemist, ka 

õelat pettust ja ülekohut. 
Mõrtsukat kinni wõtma: Sa oled ka kõige-

suuremas hädas kõikumata kindel. 
Mõisnik: Sina ihaldad uhkuse ja rikkuse järele. 
Mõisat Pärima: Sa saad pruudiks (peigmeheks). 
-— põlemas nägema: See ärwimine läheb 

luhta. 

N. 
Naabert nägema: Kõiksugu tülisi, riidusi ja 

pahandusi. 
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Naelu nägema'. Hoolsa hoidmise läbi jõukaks 
saamist. 

Noort naesterahwast nägema ja temale 
suud andma: Pulmi ja auusaid sõbru. 

Naest nägema kes riidleb: Kõiksugu õnnetusi 
ja paha asju. 

Naeste seltsis aega wiitma: Keelepeksmm 
ja kurja kõne alla langemist. 

Naesterahwas, wana: Riidu ja tüli. 
— noor: Kõiksugu headusi. 
Naesterahwast meelitama: Ole ettewaatlik. 
Nahkhiirest nägema: Sind saab warastud. 
Nälgas olema: Onne ja wõitu loosimises. 
Naerma: Ootamata uudiseid ja ka narri tukka. 
— kuulma: Kahjulikku rõõmu tundmist. 
— ja krampisi saama: Sa ei saa oma silma-

pisaraid mitte wõima keelata. 
Neiut nägema: Poissmehed hakkawad pea naisi 

wõtma. 
Narrist nägema: Sa saad oma lastest üks-

kord suurt rõõmu maitseda. 
Naire põldu nägema: Sa saad hoolsaks maja 

isaks ehk emaks. 
— sööma: See wõeraspidu kuhu sa lähed, ei 

ole mitte heaste su meelepärast. 
Nõu andma: Ära looda oma sõbrade abi peale. 
Noortmeest nägema: Tarwita oma aega ka-

sulikult. 
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Rõusi ostma: Sind saab laua wõeraks palutud. 
— katki tegema: Sa langed pea kimbatusesse. 
Nõmm, kui tühi ja paljas: Elumurest toiduse 

muretsemises. 
— ііиё ja haljas: S a saad lillesi armukese 

käest kingituseks. 
Nõmme roosid, kui õitsewad, siis: Rõõmust 

lusti sõitu neiudega. 
— ,, noppima: Ära põleta oma nappust. 
Nõgesid nägema: Ära mine mitte tule ligi. 
Nõgestest ennast Põletama: Sa saad sala-

litkudest sobradest petetud. 
Nonni nägema, ehk ise selleks saama: See 

armastuse plaan läheb täitsa tühjaks. 
— kloostris olema. Sa tõukad ise oma õnne 

kergemeelsete tegudega enesest ära. 
Numbrid: Head tööd ja ka uut kohta, siiski ka 

raha poolest pettust, kui ettewaatamata oled. 
Nõelu leidma: Paha sõnumeid. 
Nõela torkimist: Pea igal ajal oma suud. 
Noolt nägema lendamas: Sa langed surma 

hädasse. 
— nägema südames: Surma eht surma so-

numid. 
Nina, suur: Julgust hädas ja wiletsuses. 
— weike: Kohmetanud ja kartlikku meelt. 
~- werine: Rõõmu ja elukorra paranemist. 
— värikut kautama: Hädasse sattumist. 
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tiitemäng ehk teater: Alati pettust ja wale 
sõbru. 

Nahk Polle kandma: Sa saad ennast auusaste 
oma kätetöö waewast toitma. 

Nööpnõelu leidma: See weike asi ei tee sulle 
suurt kurja. 

Nuga: Kahju saamist kogemata juhtumise läbi. 
— leidma: Abi kõige suurema häda ajal. 
— ihuma: Walmista ennast raske töö peale 

juba ette. 
Nuaga lõikama; ennast ehk teisa: Sa lan-

ged suure kurwastuse ja mure sisse. 
Nõdrameeleliseks jäema: Sa langed suure 

häda sisse. 
Nõdrameelseid nägema: Paha sõnumeid kuulma. 
Nutma: Sõbrast lahkumist ja ka ootamata rõõmu. 
Nisu ni i tma: Head wiljasaaki ja rahalist sisse-

tulekut. 
— põldu nägema: Sa pärid omale koha ehk 

maja. 
N i i t , punane: Imelikku juttu kuulda saama. 
— walge: Sinu palawam südame soowimine 

läheb pea täide. 
— must: Sinu asjad lähewad kõik tagurpidi, 

ka tähendab see haigust ja koguni mõnikord 
surmagi. 

Nööbid: Onne wõidu loosimises. 
Neeger: Kaugelt uudise sõnumeid ehk kirja 

saamist. 



Nur 
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urina lepitamist: Su l on palju õnnetusi 
tarwis enne ärawõtta, kui sa täieste õn-
nelik wõid olla. 

Nõid: Ootamata suurt õnne ja rõõmu. 
Näkk: Rõõmust uudist ja ka saladuse wälja-

tulemist. 

O. 
)be, noor ja ilus: Head elu ja terwist, aga 

ka päranduse kautamist, 
inetu: Kõige asjade pahemaks minemist, 
läheb mehele: Sinu asjade korda minemist. 

)htu kella löömist kuulma: Sa saad auuga 
wanaks. 

Djuma: Sina oskad igal ajal parajat mõetu 
pidada. 

O j u m a selges wees: Terwist ja jõudu ning 
kõigest hädast peasemist. 

— segases wees: Tagarääkimist ja pettust. 
— sügawas wees: Ole ettewaatlik kogu oma 

eluga. 
— soojas wees: Hoia ennast külmetamise eest. 
— ojumise majas: Pikaldast haigust. 
— meres: Sinu terwis läheb edespidi paremaks. 
D p m a n : Aina tül i , riidu ja pahandust. 
Dhwitseer: Wahwust ja julgust kõige suure-

mäs hädas. 
Dksmdama: Waestele rikkamaks minemist, aga 

rikastele waesust. 



— 50 — 

Oksjon: Sinu ootused ja lootused lähewad kõik 
^ nurja. 
Olle joomine: Suurt raha ja rikkust; selge 

õlut: Rõõmust meelt; segane: Tuskast 
meelt ja haigust. 

Õmblema: Sa saad pea röõmustawat uudist 
kuulda. 

Õngitsema ja kalu kätte saama: Sinu loo-
tused lähewad täide., 

Õngitsemist nägema: Pettust ja wale arwa-
misi. 

Ong: Sinu tahtmised ja soowimised lähewad 
kõik tühjaks. 

Õnne ratas: Suurt pettust ja kelmust teiste 
poolt. 

Öökulli karjumist kuulma: Haigust ja ka 
surma. 

Oad, kui õitsewad: Sind laimatakse seljataga. 
Ohakad: Kõiki wiletsust ja muid paha asju. 
Odre külwama: Rõõmust tulewiku. 
— õitsema nägema: Sul on alati naerulik 

nägu. 
— niitma: Auusa seltskonda minema. 
— leiba küpsetama: Ole sellega rahul, mis 

sul käes on. 
— leiba sööma: Hra raiska oma raha uhkuse 

asjade peale. 
Õunad, ilusad ja punased: Kõiki headusi, ka 
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pulmi ja suurt suguwösa ning truu ar
mastust. 

Õunad, sandid: KSiki paha asju ja ootuste ning 
lootuste tühja minemist. 

~— toored: Kurbdust ja leinamist. 
-— küpsed: RSömu, rahu ja terwift. 
?- Mädanenud: Õnnetust ja kahju. 
Õunapuu õied: Rõomustawaid sõnumeid. 
Drawat nägema: Suurt rahu ja rõõmu, aga 

ka wahel jälle tüli ja riidu. 
Dras: Paranduse pärimist ehk suurt raha wõitu. 
Õöwleid nägema: Sa saad ettewiskamist kuulda. 
Õpetajat kantslis nägema: Ara tee mitte 

meelega pattu. 
Õö, tähtis selge: Sul on puhas südame tun-

nistus. 
—- pime: Häda ja ahastust tundma. 
— tormiline: Sind ähwardab suur häda ja 

õnnetus. 
Oityif: Sa oled taieste armastuse tvangis. 
Õöwaht: Hoia ennast tüli ja riiu eest. 
©t i l : Rikkust, termist ja auusat meelt. 
Drila Mängimist kuulma: Sa jäed hea loo-

tuste peale just kui kätkisse magama. 
~— Wilefi Nägema: Sul on rohket laste on-
^ nistamist oodata. 
Dnnetufes olema: Sa jäed igal pool kimpu. 



rg, suur ja i lus: Sa saad pea peremeheks 
— kitsas ja kole: Sa saad kui üksiklane elama 

P. 
Pea: Õnnetust ja kahjusaamist. 
— paljas: Pilkamist ja naeru. 
— i lma kehata: Head pikka rõõmust eluaega. 
— i lus: Pruudiks ehk peigmeheks saamist. 
— walu: Kohtute küüsi langemist. 
— otsast maha löömine: Auu ja woitu oma 

waenlaste peale. 
— kui haawatud: Salalik meel püüab sulle 

kahju teha. 
Pabogoi: Sina armastad wana naeste sar-

naste meestega ümber käia. 
Pääsukesed: Sõbra külaliseks tulemist. 
Pääsukeste tulemist nägema: Sinu rinda 

täitwad uued ootused ja lootused. 
— äraminemist: Ära looda sugugi mitte, et 

sinu soowimised kõik täide lühewad. 
— pefategemist nägema: Ka sina hakkad pea 

oma enese tulewase pesa eest muretsema. 
Paber: Rutuline ja wäga tarroiline sõnum tu

leb sulle pea. 
Pagar: Sul ei ole sugugi mitte tarrois homse 

päewa pärast nii wäga muretseda ega kur-
wastada. 

Pahandama: Uute sõbrade üle rõõmustamist. 
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Pähkli puud nägema: Head sissetulikut töös 
ja ametis. 

-~ tuum: Töö waewast rõõmu tundma. 
~~ korjamist nägema: Sinu r00m saab segatud. 
~— tangid: Oma waenlaste üle wõidu saamist. 
Päike: Kaitsemist eestulewas hädas ja wiletsuses. 
Päewa paistmine: Õnne ja terwist ning raha 

saamist. 
—• tõusmine: Nooruse rõõmu ja armastust. 
— loojaminek: Waigist ja rahulist elu. 
— warjutamine: Sinu rõõm saab ühe ette-

tulewa pahanduse pärast rikutud. 
— põletusest nõrgaks jäemine: Waewalist 

teekonda. 
Paised, enesel olema: Hoia ennast priiska-

mise eest. 
•— teistel: Wõeraste hädast haledat meelt 

tundma. 
Pa ju : Wiletsust, häda, haigust ja ka surma. 
Pealikut nägema: Uhkust ja kõrkust, auus 

ning ametis. 
Paleet Nägema: Hoia ennast uhkuse eest, sest 

see toob sulle pärast õnnetust. 
Paled ehk põsed, punased: Onne armastu-

feö ja terwist. 
— kahwatanud ja sisse kukkunud:. Häda ja 

wiletsust. 
Par i is i ojumas nägema: Wõeraks kutsumist. 
— söömas nägema: Talitse oma keelt. 



Pärmi nägema: Kõiksugu armastuse wigurisi 
ja ka korda minemist suure kära järele. 

Paljaspead nägema: Teutust ja pilkamist. 
Palk: Suurt jõudu ja head terwist. 
Palgi laastud: Raha saamist. 
Paljad jalad: Waesust ja wiletsust. 
Peamees, kui ameti riides: Sa saad solda-

tiks ehk naesemeheks. — Noor tüdruk aga 
saab ühe ohwitserile mehele. 

Pea wistrikud: Sa jäed pea-haigusesse. 
Pead kammima, kui juuksed maha tulewad: 

Raha kahju. 
Pestud saama: Kaitsmist õnnetuses. 
— wihmast: Hädast peastmist. 
Peeker: Ära joo mitte nii palju. 
— kullast: Head elu ja terwist. 
Pal l i peäl tantsima: Pulmi ja muid röomusi. 
— mängima: Takistusi kõiges ettewõtmistcs. 
Peldik: Tüli, riidu ja muid pahandusi. 
Pigi : Riidu ja tüli riiaka inimestega. 
Piht i l käimine: Suure saladuse wälja tulemist. 
Piikisi nägema: Kõiksugu pahandusi ja ka 

wangi põlwe. 
Piibelt lugema: Rasket haigust ja ka surma. 
Pi l ta nägema: Sind saab petetud. 
— Üles lööma: Sinu töö ja talitus läheb korda. 
— maha lvõtma: Tänamata meelt. 
Pimedaid nägema: Asjata aja wiitmist reisi 

peäl. 



Pimedus: Hoia ennast kimpu langemast. 
Pillardi mängimine: Siml talitus läheb ruttu 

õnneks. 
Piiskopi nägema: Suurt tüli ja pahandust. 
Prae söömine: Waestele head,̂ rikastcle paha. 
-— pannNule peäl nägema: Onne ja roomu. 
Pruut: Õnnetust ja kahju. 
Pruudi suremine: Hästi õnnelikku abielu. 
Puur, rauast: Sa kautab pea oma priiust. 
— kullast: Sa sipled pea armastuse wõrkudes. 
-— lindudega: Sa langed albi sõbrade hulka. 
Putukaid nägema lendama: Laisad sugulased 

ja sõbrad tulewad sulle kaela peale. 
Putukatest hammustud saama: Hoia ennast 

õnnetuse ja kahju eest. 
Põesastiku Nägema: Sa leiad kaitsmist hädas. 
-— ära eksima: Sinu saladused tulewad kõik 

walge ette. 
Põtra jooksma nägema: Uhkeid ja suurelist 

waenlast. 
— laskma. Suurt õnne ja rikkust. 
— maha kukkumine: Sinu waenlased lange-

wad häbi sisse. 
— prae söömine: Sinu asjad lähewad kõik 

ilusaste korda. 
— sarwefid nägema: Õnnetust abielus ja ar-

mastuses. 
— sarwe nägema: Ära topi oma nina iga 

asja wahele. 
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Põdra jaht: Suurt pärandust pärima. 
Põldu kündma: Rohket waewa tasumist oma 

tööst saama. 
Puksa kandma, mustad: Leinamist. 
— Walged: kõiki headusi. 
— traksid: Kuule oma sõbrade head nõuandmist. 
— riie* Ära teuta oma sõbru ilmaasjata. 
Pulma rong: Sind saab armastud, ilma et 

sa sest isi aimaksidki. 
Pulmad: Takistusi töös ja talituses. 
Pulmas ise olema: Hoia ennast naeste-

rahwaste eest. 
Pulma ehteid nägema: Sulle tuleb kahju ja 

pahandust. 
— tants: Sa kautad pea oma südant, aga 

siiski ilmaasjata. 
Pühasi nägema: Kai hoolega kirikus. 
Pühadega kõnelema: Jäe ikka auusaks mb 

meseks. 
Puusärk: Paha ilmast, haigust ja ka surma. 
Puu, kui ilus ja õitseb' Head elu ja terwist 

ning rikkust ja õnne abielus. 
— täis wilja: Kõigesuuremat õnne ja rõõmu. 
— kuiwanud: Takistusi ja kõiki moodi õnnetusi. 
— õtsa ronima: Õnne kõiges ettewõtmises 

ja ka wõitu oma waenlaste peale. 
otsast maha kukkuma: Õnnetust igas asjas, 
wilja sööma, kui maitsew: Sinule saab 
suurt rõõmu tehtud. 
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Puuwi l ja sööma, hapu: Sa saad pea naerda. 
- - korjama: Sa saad isaks ehk emaks. 
~- sisse tegema: Uhkuse läbi saad sa waeseks. 
Puid laduma: Sinu önn hakab warsti õitsema. 
~- ra iuma: Sina jäed õnnetuste läbi waeseks. 
^ põletama: Sa saad suurt südame walu 

tunda. 
~~- hall itanud: Sa halkad wõera tööle. 
Puu pakku nägema: Sa ei oska ennast üles-

pidada. 
£*• kingi kandma: Tubli töö saanust. 
Pühkme hunikut nägema: Sinu palwe läheb 

täide. 
•*- hunikusse astuma: Petetud lootusi. 
Põlwed, paistetanud: Ela targu ja kasinaste. 
"^ haawatud: Wereimejaa inimestega kokku 

sattumist. 
•*• paljad: Häbi. 
Pärga punuma: Sa hakkad kosja kauba sobi-

tajaks. 
- - kandma: Waenlaste üle suurt wõidu 

saamist. 
Pärg, suur ja i l us : Omale kaitsejaid saama. 
~— kuiwanud ja kollatanud: Viuret ja lei-

namist. 
•— tamme puu lehtedest: Rõõmust tulewikku. 
~-~ lilledest: Hoia ennast petmise ja wale sõb-

rade eest. 



akikandjat nägema: Ära rõõmusta ennast 
teiste inimeste õnnetuse ja kahju üle. 

Pankroti jäema: Hüda ja oimetust. 
Padjad, pehmed: Ilma mureta elu. 
— kõwad: Raskeid töösi ja muret. 
Pärnapuud õitsemas nägema: Terwist ja su-

guwõsa õnnistamist. 
Puuduses olema: Ilmaasjata tööd ja waewa. 
Piinatud saama: Rõõmsaid päiwi tulewikus 

ja ka armastajatele südame waewa ja piina. 
Piima joomine: Alati headust ja töö edenemist. 
— maha pillama: Hoia, et su riided wanaks 

ei lähe. 
Pi im, kui sant: Paha uudisid kuulda saama. 
Panter: Kõiksugu õelust ja sala kurjust. 
Palmi puu: Õnnistud wiljaaasta tulemist. 
— oksa kandma: Suurt rõõmu kuulda saama. 
Paberi wabrik: Petjaid inimesi tundma õppima. 
Paawsti mütsi nägema: Ole kõiges asjus 

alandlik ja sõnakuulelik ülemate wastu. 
Passi leht, ehk pass: Sind nähtakse igal pool 

hea meelega. 
Pergamendi ru l l : Sina waeivad ennast ilma-

asjata selle armastuse kraamiga. 
Pärleid leidma: Sa saad pea nutta. 
— kandma: Sa saad igal pool auu sees peetub. 
Pär l i keed nägema: Sina saad ühte armast 

südant armastama. 
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Parukat kandma: Sa tahad noorem olla, kui 
sa oled. 

Pitser: Armastust, ja ka mõnikord pruudi ära-
taganemist. 

Pandi peale asju andma: Pea oma sõna. 
"— mäng: Sa saad ilma ootamata musu. 
Plaaster: Südame haawade paranemist. 
Ploomi pun õitsemist nägema:. Maailm on 

sinu ees igal pool lahti. 
~- marju sööma: Ole kasin. 
Posti Wanker: Teekäimist, soowidc täidemine-

rnift, ehk ka rahakirja. 
-~ sarwe puhumist: Rõõmust uudist. 
Postiga sõitma: Jumalaga jätmist sõbradega 

kaua aja peale. 
Puudli koer: Truust ja armastust. 
Püstol: Wiha ja põlgdust kurja ja paha ini-

meste poolt. 
Püss: Hoia ennast wihastamise eest. 
Püssi rohi: Ära ole mitte nii kare kui kadakas. 
"*- laskma: Kergemeelega ennast ise õnnetuse 

sisse tõukama. 
Politsei: Ea saad pea kohtuga tegemist tegema. 
Protsessima: Sul tuleb pea suur wölg maksta. 
Protsessi kantama: Sa langed wõlgade sisse. 
"*- wõitma: Auu ja raha saamist. 
Piramiide otsa ronima: Sa lähed eluajal 

kaugele maale reisi peale. 
Purjutamine: Alati rõõmu ja pidusid pidama. 



— 60 — 

Põldpüüsid Nägema: Ilmaootmata rõõmu. 
— lendamas nägema: Sinu rõõm saab r i -

kutud. 
— laskma: Sinu õnn õitseb mängimises. 
Pi l l i roog: Kõikuwat õnne töös ja armastuses. 
Paelu (lindude) maha panema: Sa annad 

oma sõbradele paha nõu. 
P u r u hunik: Sinu õnn saab mitme asja läbi 

rikutud. 
Pettust tegema: Sa langed pettuse ja üle-

kohtu sisse. 
Petetud saama: Hoia oma warandust hoolega 

kinni. 
Pitseerima ehk kinni panema: Hoia oma sa-

ladusi oma enese teada, muidu saad seda 
pärast kahetsema. 

Pekki sööma: Sinul on kange himu jookide 
järele. 

— lõikama: Sa saad pea head uudist kuulda. 
— praadima: Tulekahju ja muid õnnetusi. 
Peegel, suur: Toredat uhkuse armastust. 
— weike: Sa oled kõigega pärast rahul. 
— katki tegema: Sa ei salli pea iseennastki 

enam. 
Purtskawat kaewu nägema: Sa armastad 

hea meelega üksikuid kohtasi ülesfe otsida. 
P idu nägema pidawat: Sa saad priiskajaks 

ja pillajaks. 



Poi 
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otti, tulel: Sa saad pea pidusöömaajale kut-
sutud. _ 

Jjr katki tegema: Õnnetust ja raha kautamist, 
pudelid, terwed: Alati rahu ja rõõmu. 
•""" katkised: Häda ja wiletsust ning ka muret 

ja waewa. 
Prillid: Sa saad oma kõigeustawamast sebrast 

ehk sugulasest kawalal kombel petetud. 
Pressraud: Uhkust ja pillamist. 
Pood: Sul ei ole õnne lootagi. 
Põrgu: Hukka läinud inimestega kokku saama. 
JT" seest peasemist: Suurest hädaohust peasemist. 
Põesas, roheline: Suurt armastust ja elu 

õnne. 
Põll: Pruudi ehk peigmehe kurbtust armastuses. 
Pilwed, selged: Rõõmu elu maitsmist. 
^ Mustad: Muret, haigust ja ka armsa sõbra 

ehk armukese surma pärast leinamist. 
Pi ip: Edenemist armastuses ja muud õnne. 
Piipu põletama: Põgene kõige tühja lusti ja 

rõõmude eest, muidu langed häda ja ka 
häbi sisse. 

P u t s : Pahandust ja wihastamist. 
Piitsaga lööma: Oma wastaste üle wõitu 

saama. 
"- lüia saama: Suurt õnnetust ja ülekohut 

kannatada saama. 
Printsi ehk printsessinat nägema: Sa saad 

kroonil kohast omale teenistust leidma. 



R. 
Näustas: Teutamist ja walet. 
— lendama nägema: Sinu sõber rõõmustab 

ennast ütlemata, sinu sõbraliku kirja üle. 
Nahe: Sinu önn on koikuro ja enamiste täiž 

hädaohtu. 
Naha auku leidma: Sa saad ilma waewata 

rikkaks ja õnnelikuks. 
— auku kaewama: Asjata tööd, kahju ja ka 

surma. 
Naha nägema, kui ilus ja haljas: Paran-

duse pärimist ja ka öilne loosimiselt ning 
mängimises. 

— inetu ja must: Kõiki õnnetusi ja ka hai 
guft ning paha wistrikusi ja kärnast. 

— muidu ükskõik mis raha nägema: I lm 
asjata wäljaandmisi. 

— leidma: Hoia znnaft kõige kahjude ja ise 
äranis kautamist eest. 

— lugema: Ilma ootamata sissetulikad. 
— kautama: Sa jäed wäheseks ajaks ilma to 

ja kohata. 
— ära mängijna: Õnne südame saladustes 
Nahakott: Wõitu ja õnne kõiges ettewotmistes 
— täis'. Sul tuleb raha wäljaandmisi ette 
— tühi: Wõlgade aüa langemist. 
— õmblema: Ole ustaw omas majapidamises 
— leidma: Head elu ja onne. 



Rahakotti kautama: Ilma ootamata abielusse 
heitmist. 

Nahakast, täis: Suurt hüda ja waesust. 
Г- tühi: Suurt õnne ja rõõmu. 
Naamat: RSömu ja rahu. 
Naamatuid lugema: Sa leiad troosti õnnetuses. 
^ kirjutama: Igawat aega ja pahandamist, 
—- ära põletama ehk katki kiskuma: Hoia 

ennast pahanduste eest. 
"iaibe: Paha läila asju ja ka surma. 
Räimed: Waesust aga ka terwist. 
Raskejalgseid nägema: Suurt kurbtust ja tob 

letsust noorte armastajatele, muidu aga head. 
Natas: Sinu elu keerab kui ratas, wahel õn

nelikult, wahel jälle õnnetust enesega ühes 
tuues. 

Nehepeksmist nägema ehk kuulma: Ara jäe 
hooletuse sisse. 

Natta keerutamist nägema: Sa teed ruttu 
otsust oma ettewõtmiste üle. 

— kautama wankrilt: Sind saab sinu ette-
wotmistes järsku eksitatud. 

Nakettisi nägema üles lastama: Sa pead köit 
tühjad lorid kohe tõeks. 

Uatfa sõitma: Auu saamist ja ülemale tõusmist. 
Nikkaks saamine: Sa saad suurt tööd ja tali-

tamist. 
Reisima: Sa ei leia kuskilgi rahu. 
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Rehkendama: Suurte kauba asjadega tegemist 
saama. 

Rottisi nägema: Sul tuleb paha asju ette ja 
ka wargust. 

— Püüdma: Sa saad oma wihamcestest ker-
geste jagu. 

Nohu sedel: Sa saad pea rõõmustawaid asju 
kuulda. 

Rinda nägema: Onne armastuses. 
— haawatud: suurt häbi ja teutust. 
Raud: Rasket ja kallist aega. 
— tul ikuum: Naesterahwad armastawad sind 

nii wäga, et oma sõrmed sinu pärast libe-
oaks lakuwad. 

Rauda taguma: Ära lase head ega parajat 
aega asjata ning tühjalt mööda minna. 

Raudtee^ Sina saad pea head kohta saama. 
Redel: Onne ja terwist ning ka auusse tõusmist. 
Redelit mööda ülesse minema: Oma eluga 

rahulolemist. 
— „ alla tulema: 2 t a alanemist. 
— „ maha kukkuma: Ära tee ennast teiste 

naeruks. 
Reisima: Sinu elu on muutlik, kui Aprilli kuu. 
Rist: Õnnetust ja wiletsust abielus. 
Ris t i kandma: Haigust ja surma. 
Risttee: Oma aeglase olikuga, teed sa ise omale 

palju kahju ja häda. 
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Riideid seljast ära wõtma: Õnnetuste oma 
sui läbi. ' j j j | 

Rööwitud saama. Sõbra ehk sugulase surma. 
Nõõmus olema: Sina saad pea suurt südame 

walu kannatama. 
Nebane: Kõiksugu kawalust ja pettust. 
Rebast nägema: Sa saad petetud, kui tema 

armastuse ja truuse peale lootma jäed. 
—- kinni püüdma: Pettuse wäljatulemist. 
— laskma: Sa peased õnnelikult suure Vnne-

tüse käest. 
3tohi, pikk ja ilus rohiline: Onne looma-

pidamises, aga päris õnnetust armastuses. 
Nohu niitmine: Sinu asi on üsna hull. 
-— tirtsud: Tühja tööd ja ka lusti ja rõõmu. 

* Ristikheinad: Õnne, terwist ja truu armastust. 
Riided, Walged: Armastuse õnne. 
— mustad: Leinamist ja kurbtust. 
— kirjud: Pahandust. 
— hallid: Ara ole ilmaski tuskane. 
— sinised: Truu armastust. 
— pesema: Palli peale kutsumist. 
— triikima: Pulma kutsumist. 
— lõhki karistama: Sõnawahetust seltskondas. 
Riide knage: Sa langed hooletuse läbi kahju sisse. 
— kapp: Ole kõiges asjas ettewaatlik. 
Rukki kõrsfa nägema: Lootuste täideminemist. 
— lõikamine: Sinu auu saab puudutatud. 
— koormad: Suurt õnne ja rikkust. 

3 



Rehe peksmine: Õnne kõiges ettewötmistes. 
Rabas kinni olema: Ära mine mitte li ia 

kasupüüdjate küüsi. 
Rentnik: Wähe waewa, aga sunrt kasu. 
Rentima, kohta: Sind ootab önn ja rikkus. 
Ronka Nägema: Hoia ennast paha ja kurja 

inimeste ning wargate eest. 
— karjumist kuulma: Sind ähwardab suur 

õnnetus ja hädaoht. 
Rööwel: Raha ja auu waranduse kahju ning 

ka ränka haigust. 
Rööwl id nägema tulewat: Metsas ära eksima. 
Rööwlitest rööwitud: Imelikkusi elujuhtumisi. 
— wangi wõetud: Sa saad oma julgust kal-

l i l t maksma. 
Ru l l ima , pesu: Muretse ise oma eest, sest ega 

wõerad sinu eest ometi ei muretse. 
Roos: Abielusse heitmist ja ka ella õrna ar-

mastust. 
— õitseb: Armastuse haigust. 
— punane: Lõkendawat ja truu armastust. 
— walge: Üks häbelik neiu armastab sind koi-

gest südamest. 
Riidlemine: Sa saad pea ühte armast sõbra 

kautama. 
Rähn: Suurt müdinat pea kuulda saama. 
Rist imine, lapse: Waderiks saama kutsutud. 
Rumalaks jäemine: Tee üksi tõelikkusi ja ka-

sulikkusi töösi, kui sul selleks tarkust on. 



Nöuged: Alati rahasaamist ja suurt õnne. 
l o o j u s (inimese): Tähendab sedasama mis rõuged. 

S. 
Saag: Head tööd ja talitamist. 
Saagima, puid: Takistustega wõitlemist. 
Sae puru: Hoia puru silma saamast. 
S a a l , tühi: Sind ei igatse ükski mitte nii 

wäga taga. 
— immest töis: Sind armastawad kõik sinu 

tuttawad ja ka wõeradki inimesed. 
Saapad: Truu armastust ning kasu ja wõitu. 
—- taibati ära kautama: ttks asi saab sulle 

wingerpussi tegema. 
— hari: Ära ole uhke oma hea ja ilusa riiete üle. 
S a a r (meres): Armukese tuimust ja mahajätmist. 
— (puu): Kindlat usku ja lootust. 
— paljas ja tühi: Häda ja waesuft wõeral maal. 
—- roheline ja ilus: Sa saad kaugelt maalt 

rikkust ja raha. 
— peäl olema: Teekonna peäl tuleb sul pa-

handust ette. 
Sarwa kandma: Alati santust. 
Sabaga täht: Paha aegasi, nii kui katku, 

nälga ja sõda. 
Sadam: Kõige õnnetuste järele tulewad sulle 

rahulised ajad ja head päewad. 
— palju laewadega: Sa saad reisi peäl suui 

õnne leidma. 
3* 
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Sadama sisse sõitma laewaga: Roomus pidu 
on sul oodata. 

— wälja sõitma. Sõbradega Jumalaga jätmist. 
Saksamaa haaw: Ilmaasjata tööd ja waewa. 
Sai : Tähendab alati riibu ja pahandust. 
Salatid sööma: Suur läbi katsumine ootab 

sind, sellepärast ole kindel. 
Sammal: Armastuse edenemist. 
Sammeti riie: Uhkust ja suurelist meelt. 
— kübar: Head sisselülitut. 
Saue sõtkumine: Ara määri enese auu sandi 

asjadega. 
— auku kukkumine: Hoia ennast eestulewa 

õnnetuse eest. 
Sant: Alati suurt rõemu ja rahu. 
— tühjalt ära saatma: Wangi panemist. 
— andeid andma: Haigust ja ka surma. 
— kotti nägema: Lootuste nurja minemist. 
Sahk: Suurt töö himu tundma. 
Särk, walge: Head sõbrust ja termist. 
— kirju: Palju mitmesuguseid uudiseid kuulma. 
— must: Paha seltskonnaga kokku saama. 
Särgi nööpa Nägema: Suurt kära ja lärmi. 
— „ ette õmblema: Hoolsaks maja 

isaks ehk emaks saamist. 
— „ ära kantama: Onn mängimises. 
— kraet nägema: Su wallatus saab trahwitud. 
Seened: Mitmesuguseid elumuudatusi ja ka wõitu 

oma »vaenlaste peale. 
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Sääse mängimine: Sul on palju kaetsejaid. 
— hammustamine: Weikest õnnetust. 
Seemendamine: Sinu soowid lähwad kõik täide. 
Sepistamine: Õnne kõiges töös ja talituses. 
Sibulad: Alati kurbtust, nuttu ja leinamist. 
S i i d : Tähendab alati uhkust, kõrkust ja ka 

rikkust. 
S i i l : Onne perekondlikkus elus ja raha saamist. 
S igu Nägema: Kõiksugu roppust ja toorust. 
— tallis: Sinust saab edaspidi hästi hoolas 

peremees ehk perenaene. 
— tapma: Kõige wastaste asjade üle wõidu 

saamist. 
Sepa lõõts: Riidu ja kadedust sugulaste ja 

sõbrade wahel. 
S i l d : Ole julge, häda sind ei puudu. 
S i l l a üle minema: Sa saad pea wõeraid. 
— sissekukkumine: Suur õnnetus waritseb sind. 
Seedri puu: Suur õnn on sul oodata. 
Sampanja wiina jooma: Lühikene pidu 

joomaaeg. 
Siutud saama: Suuri raskusi, mida sa ei 

jõua ära wõita. 
Seljaroo, tugew: Sina ei jäe oma waenlaste 

ees ilmaski häbisse. 
Sadulas istuma: Ära ole oma tarkuse peale 

mitte nii wäga ninatark. 
— maha kukkuma: Ära wõta säherdusi asju 

ette, millest sa midagi ei tea. 



Salwi tegema: Sa annad kellegile paha nõu. 
— haawa peale panema-. Sa lähed kartlikuks 

oma elu pärast. 
Sambaid nägema ümber kukkuma: Sinu 

sobrad unustawad sind pea üsna ara. 
Smki sööma: Head sööma isu, mõnikord ka 

pahandusi. 
Saaniga sõitma: Sa saad talwel ennast kül-

metama. 
Sepapada: Alati head ja ka abielusse heitmist. 
Sokolaadi jOOtna: Head käekäiku; noorte neiu-

dele aga maiaks minemist ja mehele mine-
mise himu. 

Sinep: Tähendab alati wana naeste tühje jut-
tusi ja keelepeksmist. 

Sirp: Wõidu saamist kõige tühja juttude peale. 
Sokkisi kandma: Suurt sulgu ja koha. 
S u i riided: Head ilmad tulewad pärast tormi. 

(
Suka kudumine: Kõige sasis tööde arutamist. 
— katkised: Sa oled kõiges asjas hooletu. 
— paela ära kautama: Suurt tüli ja pa-

handust abielus ja ka sõbrade wahel. 
Supi söömine: Alati pahandust ja tüli. 
Siirup: Alati rõõmust elu ja ka palawat ar-

mastust ja musu saamist. 
Seina kella löömist kuulma: Ära lase aega 

ilmaasjata mööda minna. 
Soolatüükad: Hoia ennast haawamast. 
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Silmad, ilusad: Õnne armastuses ja ka õnne 
ning rikkust. 

— inetumad^ Armukese ehk sõbra walskust. 
— sandid: Õnnetust elus. 
Silmadest ilma jäema: Surma hädas ole-

mist ehk ka teiste surma. 
Silmapisaraid walama: Sul on hale meel 

wõera hädast, aga ka rSõmu ja rahu. 
— kuiwatama: Sulle tuleb abi sealt, kust sa 

* ei tea arwatagi. 
Silmnägu, kolkunud: Haigust. 
— ilus: Onne. 
— inetu: Vihastamist. 
— peeglis nägema: Petmist lootuste täide 

minemises. 
— wees nägema: Termist ja rõõmust elu. 
Si lmad, luurajad: Wolapärijaid ja suuri 

kaebtusi. 
— sinised: Truu ja jäädawat armastust. 
— Punased: Kõiksugu õelust, tigedust ja walet. 
— nutused: Sinu armukene jätab sind maha. 
Sir ina puu õitsemine'. Elu r00mu ja lahket 

meelt. 
Sisalik: Waenlaste laimamist ja muud kurja. 
Sisalikku tapma: Wöitu oma waenlaste ja 

wihameeste peale. 
Si t roni t nägema: Lähildane surm. 
— sööma: Kibe eksitus. 
Sõariistad^ Auu ja röomu sisse tõusmist. 



— 72 — 

Sõariistast kandma: Sina ise ehk su sõber 
wõi sugulane läheb kroonu teenistusesse. 

Sõda: Tüli ja riidu sõbradega. 
Sõamehi nägema sõtta minema: Ara karda 

ega wärise mitte asjata. 
Sõa laulust kuulma: Lootust hõlpsaste hädast 

peasema. 
Soldatid nägema: Ülepea kõiki santust ja 

alwu asju, nii kui riidu, tüli pettust ja 
asjata lootust. 

— sõtta minema nägema: Kõige lootuste 
täide minemist. 

Sõimamine: Auu ja wõimust, aga ka mõni-
kord lühikest õnnetust. 

Sõbru saama: Rõõmust sõnumit kuulda saama. 
Sõbradega kokku trehwama: Üks ilma oota-

mata juhtumine saab sind ütlemata röö-
mustama. 

— jumalaga jätma: Kurwa meele ja tuskase 
olikusse langemist. 

Sõnaldamine naesterahwaga: Sa heidad pea 
abielusse. 

Sõnik: Head wilja saaki. 
Sõnik, hoowi peäl: Sinul on himu põllutöö 

peale. 
Sõniku wedamift nägema: Rahalist tööd ja 

ametit. 
Söögi aeg: Ihnsaks minemist. 
Sool : Kõiksugu tüli, riidu ja pahandusi. 
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Sõel: Raskeid töösi ja asjata ettewõtmisi. 
Sõrmed, ilusad: Auustust ja armastust. 
— werised: Raha saamist ja ka musust. 
— kautama wõi ärapõletama: Kõiksugu kiusu 

ja muid kahjust. 
Sõrme küüned, pikad: Suguwõsa tüli ja riidu. 
— „ lühikesed: Ära ole laste wastu 

mitte liiga pehme ja järelandlik. 
— küünest äralõikama: Sul on oma naab-

rite poolt palju kannatada. 
Sõstrad, walged: Sinu ilmasüütus tuleb ilm-

sits. 
— punased: Sa saad kellegist palawaste ar-

mastud. 
— mustad: Sa oled oma sõbradele truu kuni 

surmani. 
Sõrmkübar: Tühja tööd ja asjata waewa 

nägemist. 
Sõitma, oma wankriga: Ära jäe mitte hoo-

letumaks. 
— Postiga: Jäta ees olewat reisi järele. 
Süda: Alati suurt ja palawat armastust. 
— kui werine: Teutust ja kõiki kurja, ka ar-

mukese ärataganemist. 
— kui näha: Truu sõbrust ja muud õnne. 
Südame Peksmist kuulma: Petiseid wale sugu-

lasi ja sõbru. 
— kloppimine: Sa oled mõnes asjas wäga 

arg ja kartlik. 



Südame waew: Pea langed sa hüda sisse. 
— haawad: Peastmist raske haigusest. 
— pisted: Abi ja troost puudub sul häda ajal. 
Stempelpoogen: Sinu protsess läheb kaduma. 
Sugulased: Pettust ja kiusu, ning ka mõni-

kord pärimist. 
Sukkur: Haigust ja ka külatest. 
Sukkurt sööma: Sa saad warsti hapu ja 

krimpsus nägusi nägema. 
S u i t s , weike: Pahandust ja petmist. 
— paks: Suurt õnnetust ja ka naeste tüli ja 

riidu. 
Süles istuma: Armastust noore neiu wastu 

tunda saama. 
Sulenuga: Ole ettewaatlik, sest sinule tahe-

takse salaja kurja teha. 
Sü lga noppima: Wõitmist loosimises. 
— ostma: Kasu ja head tööd ja ka kohta. 
— peas ehk juukstes: Sind saab petetud. 
Sulgloomad: Rikkust toidu waranduses. 

Muidu tähendawad suled alati kõige soo-
Wide täide minemist, õnne ja waenlaste 
kurja kõnede üle wõidu saamist. 

Sü l i tamine: Ootamata uudiseid ja uusi töõsi. 

Suurtükka nägema: Piinawa mõtetest wäe-
watud saama. 

Suurtükkide laskmist kuulma: Auusat wastu 
wõtmist. 
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Suurtükkide ärawõtmine: Kõrget auu ame-
tit saama. 

— naelutamist nägema: Woidurikkalt sojast 
tagasi tulemist. 

— tulesse minemist nägema: Suurt wastu-
panemist igas asjas. 

Suri jaid nägema: Jumalaga jätmist kaua 
aja peale. 

Surnuid nägema: Suure ehmatusest haigeks 
jäemist. 

Surnu raami kandma: Suurt leinamist. 
— matjatele wastu tulema: Käana oma mot-

teid, muidu saad kahju ja õnnetust. 
Surnus t üles tõusma: Peastmist suurest hädast 

ja wiletsusest. 
S u r n u i d üles kaewama: Ilmaootamata ime-

likusi asju. 
Surnuaed : Haigust, surma ja ka muid kurwi 

sõnumeid. 
Muidu tähendawad surnud alati, teisa 

ilmu, kahju, leinamist ja ka hilist abielusse 
heitmist; tuna aga surnute ülestõusmine, 
auu ja õnne, ning ka armukese jällenäge-
mist ja pulmi tähendab. 

Süed: Armastust ja rahulist waigist elu õnne. 
Süte põletamine: Pettust ja ka wale armastust. 
Süed, kui õhkuwad: Kanget ettewõtmise waimu. ̂  
— kustunud: Kogu sinu elu on tuim ju tusane. 



Sügawust nägema: Sind ähwardab kmure 
ja häda. 

Sügawusesse langema: Suur ennetus ootab 
sind. 

Suu , suur: Häbemata julgust ja nõudmisi. 
— weike: Wiisakat olikut. 
Suud mitte wõima lahti teha: Suurt elu 

hädaohtu. 
Sipelgaid nägema: Ole usin ja kärmas tööle. 
Sipelga pesa: Töö ja waewa läbi saad sa 

jõukaks inimeseks. 

T. 
Taewas, selge: Kõiki headusi ning rõõmust 

abielu. 
— sinine: Terwist ja häid elupäiwi. 
— pilwes: Tulewikus muret ja südame waewa. 
— must: Häda ja muret ning leinamist. 
— tähtedega: Peastmist kõigest hädast ja wi 

letsusest. 
— punane: Tulekahju. 
— weri punane: 'Suurt surma suguwõsas. 
— sabaga ШЩ Sõda ja nälja häda. 
Taewa redel: Sa saad õnnelikult oma ees-

märgile. 
— Wärawaid nägema: Rõõmsaid sõnumeid 

kuulma. 
— Wõtmed: Ilmasüüta rõõmust maitsma. 
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Taga ajamine: s$ahct elujärjesse ja hädasse 
sattuma. 

Täid: Häid aegast, rikkust ja raha saamist. 
Täides olema: Raha kautamist. 
Täisi tapma: Sa saad oma waeulaste üle 

pea wöitu. 
Taewa tähed: Raha ja woitu. 
— mahalangewad: Suurt muret ja hädaohtu. 
Tähed, mis kirjas: Sa armastad laiskust; 

aga siiski mõnikord tähendawad ka suurt 
saladust. 

Tädi, kui rikas: Sa saad edespidi suurt ärwi 
saama. 

Tantsima: Pidule kutsumist ja ka raha saamist. 
Tantsides kukkuma: Suurt önuetust armas-

tuses ja kõiges muis asjus. 
Tainast sõtkuma: Wõeraspidule walmistama. 
Tainas, kui heaste kerkib: Kõik läheb sul 

hästi korda. 
— kui ei kerki: Sinu asi ei edene sugugi. 
Taina küna: Ära ole mitte kõigiga nii pikal-

dane, mis sa hakkad ettewötma. 
Taldrek, kui täis: Üks noor ja rikas noor-

mees armastab sind. 
Ta l l (loomade): Suurt jõudu ja rikkust. 
T a l u : Sina saad edespidi üsna rikkaks. 
Talupoeg: Head termist ja kõiki onne. 
Tambretti mängima: Wale juttusi ja pettust. 
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Tamm, kui suur ja haljas: Pika eluiga jct 
laste poolest õnnistatud abielu. 

— Wilets ja kuiwanud: Haigust ja iseäranis 
surma. 

Tamme lehtedest krants ehk pärg: Auu ja 
suur nimi ootab sind, ehk kedagi sinu su-
gulastest wõi sõbradest. 

T a n u ehk kübarat nägema: Sa saad isaks 
ehk emaks aga armastajatele paari minemist. 

Tapiga saatmist nägema: Sa pead warsti 
teekonda ettewõtma. 

Taplemine: Kõiksugu tüli ja riidu. 
Tapetud saama: Petiseid sõbru ära usu mitte. 
Tasku ehk seina kell: Tühja õnne ja asjata 

kisa ja kära wana naeste läbi. 
Tasku kella ehk uur i ärakautama: Sa ei 

saa kellegi asjaga õigel ajal walmis. 
Taskuid pesema: Sa lähed pea wõeraks su-

. gulaste juure. 
— käristkma: Sind saab uksest wälja wisatud. 
Tasku mängijat nägema: Sul on himu tühja 

asjade peale. 
Täkku nägema: Sui on suur lust ratsasõidu 

peale. 
— selga kargama: Oma julge meele läbi saad 

sa suurt kasu ja õnne leidma. 
T ä i t kuud nägema paistma: Õrna armas-

tust kuu walget maitsta saama. 
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Teatris olema: Õnne, terwist ja imelikkusi 
uudiseid kuulma. 

— mängima: Nalja naesterahwaga heitma. 
Tee, ilus ja la i : Onne ja uut kohta parema 

palgaga. 
— kitsas: Kõiki takistusi elus, aga ka reisi 

peale minemist. 
Telmgite ehitamist nägema: Ole ettewaat-

Iil kui ojumas käid. 
— maha kukkumine: Ära looda wõera im-

meste armu ega abi peale. 
— Teenija tüdruk: Pahandusi armastuses ja 

ka abielus. 
Teewefi: Kõiksugu kurje laimamist ja sassis 

toosi. 
Teed jooma: Sulle tuleb üks r30mus ohtu 

pea katte. 
Tee katelt kuulma wirisewat: Sa saad ühte 

maailma maa ime saladust pea kuulda. 
Telegrammi saama: Ärritawaid sõnumeid pea 

kuulda saama. 
Telegrammiga ise sõna saatma: Suurt rõemu 

sõnumit. 
Templi ees seisma: Sa oled tihti sügawas 

mõtetes. 
— fees olema: Kauaaegse südame piina järele 

leiad sa ometegi pea rahu. 
Teppih (põranda riie): Elukorra paranemist. 



Terwist saama, sõbrade käest: Suurt sõb
rust ja head meelt. 

Terwist saatma kellegile: Sa toimetad omad 
asjad Mk hästi. 

Termini Pidama: Sa oled alati kõiges asjas 
punkti peal. 

— rikkuma: Sa oled wäga lohakas omas töös 
ja talitamises. 

Teutatud saama: Ara tee miski asja enne 
aegu, Waid m0tle hoolega järele, kas see 
sulle ka kasuks on. 

Telkis olema: Sa saad kogemata lukku taha 
pandud. 

Telgi laagrit nägema: Kardetawad ajad on 
oodata. 

Telkisi nägema maha kiskuwat: Rahu ja 
õnnistus tuleb jälle tagasi. 

Testamenti tegema: Ole tark igas asjas, 
siis läheb kõik hästi. 

Testamendi tegemist nägema: Surm tuleb 
sinu suguwösasfe pea wöeraks. 

— lahti tegemine: Kahju kauba ja muu töö 
asjus. 

Tiiger^ Sala wiha ja kadedust. 
T i ik : Onne armastuses ja naese wotmises. 
Timukas: Sa saad pea suurt kurbtust ja mu-

ret maitsta.^ 
Tina nägema: Onne kauplemises. 
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Щпа watama: Õnne armastuses. 
Tint'. Armukese suurt truudust ja muid teisa 

õnnest. 
Tiamantisi leidma: Ara ole mitte uhke oma 

ilusa näu peale, sest see kolletab warsti 
haudas. 

— kautama: Sinu alandlik meel saadab sind 
pärast suure auu sisse. 

Tisler: Mitmesuguseid korratumaid ja nurja 
läinud asju. 

Tittedega mängima: Sul on weel ikka alles 
üsna lapse mõtted. 

Tõlda nägema: Sa pead sugulastest tükiks 
ajaks lahkuma. 

— ise pidama: Sa ei näe oma ninagi enam 
ise pähe. 

Tönt: Häbi ja rumaluse läbi kahju saamist. 
Tormi puhumine: Õnnetust ja kahju ja ka 

südame turbtust. 
To rn : Kõiki paha ja läila asju, ning ka auu 

langemist. 
Torni kella nägema: Sa saad pea pidust 

pidama. 
— „ löömist kuulma: Sa sattud suure 

tüli ja riiu sisse. 
Torupilli nägema: Ikka õnnetust muret ja 

waewa. * 
—- mängimist kuulma: Suurt õnne ja ka 

rõõmu. 
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Tööd tegema: Sinu ettewoetud nõu läheb onne-
litult täide. 

Tö rwa lont, kustunud: Pruut ehk peigmees 
jätab sind maha. 

— „ põleb: Kihlused ehk laulatused. 
— ,, nägema kandma: Auu sisse tõusmist. 
T r a a t i nägema: Sa saad pea oma sõbraga 

wihameheks. 
T re l l i d : Lahutus peigmehest ehk pruudist. 
Trepist üles minema: I lma aja wiitmata 

jõuad sa ruttu oma asjaga edasi. 
— alla tulema: Sind waadatakse üle õla. 
— alla kukkuma: Sa paned oma pea warsti 

purje. 
Trepp, kui katkine: Waewalist edasi saamist. 
T r u m m i löömist kuulma: Häid sõnumeid 

kuulda saama. 
Tubakat põletama: Häid sõbru ja tuttawaid. 
— nuusutama: Sul on palju tööd pea ja 

sulega teha. 
Tubaka kott: Sa oled oma tuttawate wastu 

wäga sõbralik, kuna sa wõeraste wastu 
just kui kadakas ennast ülesfe näitad. 

T u a küürimine: Sind tülitab üks naeste-
rahwas. 

Tüdruk, noor: Sa saad omale ühe ilusa, 
noore ja rikka pruudi. 

— Wana: Sa jüed wanaks poissmeheks. 
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Tudent: Kõiksugu lusti, röömu ja naljakaid 
tempusi. 

Tüh ja nöusi nägema: Köikuwat meelt ja sü-
dame külmust armastuses. 

"~- „ katki tegema: Sinu hooletus faab sulle 
^ palju kahju tegema. 

T u i d ! Kõiksugu õnne ja elu rõõmu ja armastust. 
Tukatid: Protsessi ja rahasaamist, aga man-

gimises kautamist. 
Tu le tikud: Head kauplemist ja töö edenemist, 

armastajatele aga tüli ja pahandust. 
Tu le purskaw mägi, heleda tulega: Suurt 

õnne ja raha saamist. 
— suitsuga: Sinu soowimised ei lähe mitt 

kõik täide. 
Tulewärk: Sina oled üks wäga rätsepa moodi 

kerglane mees, sellepärast on ka sinu meel 
sealt, kust aga tuul puhub. 

Tu le torn : Kui sull häda kõige suurem, siis 
ka abi kõige lähedamal. 

T u l i , kui heledaste põleb: Sa hakkad kõigest 
südamest armastama. 

— suitsuga: Õnnetu arusaamine rikkus sinu 
plaani. 

T u l d kustutama: Sa peased sest hädast, mida 
sa nii wäga kartsid. 

Tu les ise ära põlema: I lma otsata suurt 
armastust ühe naisterahwa wastu tundma. 
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Tu le sädemeid nägema lendama: Sul on 
suur himu raha wäljaandmise ja ilmaas-
jäta pillamise peale. 

— nägema kustuma: Sa jäed hoidlikumaks. 
— kahju pritsist nägema: Sa saad abi weel 

õigel ajal. 
Tulekahju tähendab alati heleda tulega, 

kõiksugu õnne ja headusi, aga paksu süit-
suga üsna õnnetust ja kõiksugu paha asju. 

T ü l i ja r i idu nägema: Kõiksugu uudiseid ja 
ka sõbrade ja sugulaste käest head nõu-
andmist. 

Tü rnpuu : Petetud lootused ja ootused ei lähe 
sul siin maa peäl wist ilmaski täide. 

T u r u l käima: Sa saad sisse ostmise juures 
kahju. 

— ostma: Sina ei salli, et sul palju taga-
wara peaks olema. 

Tumma Nägema: Sa saad pea ühe suure 
saladuse wäljatulemisest kuulda. 

u. 
Udu nägema maast ülesse touswat: Wähe 

lootust, et see asi täide läheb. 
„ la ia l i minema: Pika aja ootamise 

järele läheb su lootus siiski tõeks. 
Muidu tähendab udu alati suurt õnne 

ja rõõmu, ka armastuse edenemist. 



"di sööma: lähendab suurt jõudu ja head 
terwist. 

N s : Lootuste täide minemist. 
-~ lahti: Sind saab sõbralikul wiisil wastu 

wõetud. 
"— kinni: Palumata wõeraid. 
№ffe sisse löömist nägema: Maja rahu saab 

rikutud, 
ülikuube kandma: Sind saab lusti sõidule 

kutsutud, 
üles poomine: Suurt häbi ja pahandust. 
Uppumine: Suur õnn läheb sinust mööda ja 

õnuetus tuleb selle asemele. 
Umbrohi: Sina oled kõige teiste inimeste ri-

suks ja tüliks. 
Шіг, tui seisab: S a oled sagedaste tujukam, 

kui seda tarwis oleks. 
Uuri ära kautama: Sa ei tea isegi enam, 

mis sa pead tegema, ehk mis peale hakkama. 
•— üles keerama: Ole hästi julge, sest julge 

päralt on wõit ja auu. 
Uuri klaasi katki tegema: Õnnetust ja raha 

kahju. 
Uurmaker: Kõiksugu salaja tehtud tagaselja 

plaanisid. 
Uulitsad palju rahwaga: Suurt sõbrust ja 

uut tööd ning talitust kõiges oma ettewõt-



Uul i ts , tühi : Wiletsust ja kahju igas asjas 
Usfa nägema: Sind saab kawalaste petetud. 
— surmama: Sa saad wõitu oma wastaste üle. 
Ussidest taganetud: Sind wihatakse surma 

põlgtusega. 
— hammustatud: Suurt õnnetust ja ka hai-

gust ning surma. 

W. 
Wabrikut nägema: Lootuse täidemmemist. 
— tööd tegema: Suurt tööd ja ameti laien-

damist. 
Wabsikad ehk erilased: Tähendab kõiki tuv> 

just ja pahandusi. 
— nõelamine: Suurt hüda ja wiletsust waen-

laste ja wihameeste poolt. 
Waenlane: Sa saad suurt auu ja wõitu oma 

waenlase üle. 
W a a t , tä is : Ära ole mitte suuremeeleline 

ega uhke. 
— tühi : Kõiki paha asju ja armukese külmust. 
— täitma: Sinu asi hakkab paremaks minema. 
Waderiks olema: See sõbrus on sulle wäga 

hädaohtlik. 
Waarmarjad: Suurt õnne ja rõõmu armas-

tüse asjus. 
- noppima: Ära werista oma kassa töö kallal. 

Wahid: Hoia ennast oma waenlaste ja ka õn-
netuma armastuse eest. 



ähi sõrgu nägema ja nendest pigistatud 
saama: Hoia ennast kimpu jäemast, sest 
sind tahetakse kahest küljest pressida. 

Waewa tundma: Haigeks jäemist, ka muud 
häda ja wiletsust. 

Waewama, elajaid: Sul ei ole kellegi wastu 
südame tundmist. 

— inimesi: Hoia et sa ahneks ja kitsikaclaks 
ei lähe. 

Wahi maja soldatitega: Sind tahetakse wa-
rastada, aga see läheb nurja. 

— peäl olema: Pikaldast tööd ja ajawiitliklu 
talitust. 

Wa lu tundma ja seda rahuliste ära kan-
natama: Sa saad kõik wiimfelt auusaste 
ära wõitma. 

Wättwelt nuusutama: Sa saad oma wale 
sõbradest weel õigel ajal aru, enne kui see 
hiljaks on jäenud. 

—- Nägema, kui põleb: Kawalate ja petiste 
kurjus läheb luhta. 

Wäraw, lahti: Sind wõetakse igal pool kahe 
käega wastu. 

— lukkus: Sind ei saa selles majas nutte 
sallitud. 

-— lahti murdma: Sa lased ennast paha mi-
mestest wõrgutada. 

Wäed: Õigust ja ka rikkust kauplemises. 
Waestemaja: Tähendab heategemist waestele. 
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Waesid lapsi nägema: Õnnetust ja waesust, 
aga armastajatele läbi katsumist. 

Waha küünal: Terwetele haigust ja haigetele 
terwist. 

W a i m u nägema: Kõiksugu kiusatusi ja salaja 
. tagakiusamisi, aga ka haigust ja surma. 

Waimulikku nägema: Tähendab troosti ja rahu 
leidma, mõnikord aga ka kiusatusi. 

Walaskala: Ootamata uudiseid ja armastuse 
piina. 

Waletamine: Alati kõiki walskusi ja põlgamist 
kannatada saama. 

Walli tegemist nägema: Waenlaste wastu 
julgeste peale hakkamist. 

— peale tormama: Waenlaste ja wihameeste 
üle wöidu saamist. 

Wälk : Ilmaootmata rõõmsaid sõnumeid kuulma. 
— müristamisega: Sinu lootused lähemad 

kõik nurja. 
Wana inimene: Leiwa rikkust ja muud õnne. 
— MÜürisi: Pettust ja põlgamist maitsma. 
— naene: Wiha ja pahandus ootab sind juba 

ammu. 
— mees: Suurt õnne ja rikkust. 
— moor: Tulewat suurt õnne ja saladuse 

wälja tulemist. 
— isa ehk wana ema nägema: Õnnelikku 

elu ja terwist. 



— 89 — 

Wana isa ehk wana ema surma läbi kau-
tämä: Suure hüda ja mure sisse lange--
mist. 

Nanduma: Kõiksugu paha asju ja kurje elu 
kombeid. 

' Wannet kinnitama (kohtus): Hoia ennast keelt 
peksmast. 

Wanematega rääkima: Ootamata suurt rõõmu 
ja ka teekonna peale minemist. 

Wangi nägema: Sugulaste ja sõbrade pettust 
ja walet. 

— pandud saama: Waata hästi ette, et sa 
kiusatuse ja kurja tee peale ei satu, mis 
sind hukatuse sisse wiib. 

Wangis olema: Suure auu ja nime sisse tõus-
mist ja ka pruudiks ehk peigmeheks saamist. 

Wangist lahti saama: Sa peased suurest kim-
batusest. 

Waranduse poolest jõukas olema: Ära ole 
mitte oma nime ega rikkuse peale uhke. 

- - kautamine: Hoia oma raha ja wara ilma 
kätte wälja loopimast. 

— Pärimine: Surma suguwosas. 
Warblased: Raha saamist ja head wilja saaki. 
— katusel: Sa saad noorematest pilgatud. 
— riidlewad: Sinu naabrid lähewad sinuga 

riidu. 
Waremed: Suurt auu ja rikkust ning ka raha 

saamist. 
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Waresed: Sa saad oma wana Wolga pea 
taieste lätte. 

— waakuwad: Tühje juttusi ja Wale laimamist. 
— maha laskma: Oma waenlaste üle wõidu 

saamist. 
Warju ehk ulualust otsima ja seda leidma: 

Sa saad omale edaspidi wäga auusaid 
sobru ja naabrid. 

Waukris sõitma: Head elu ja terwist, ka 
raha saamist. 

Wankrist maha tulema: Õnnetust ja kahju. 
— maha kukkuma: Surma hädasse sattumist. 
Wankri ratta alt ära minemine: Rutulist 

hädaohtu. 
— assi katkiminemine: Niisama kõiksugu häda 

ja wiletsust. 
Wargad: Palawat armastust maitsma ja ka 

suure saladuse wäljatulemist, aga onne 
mängimises ja loosimises. 

— kätte saama: Sa langed suure kimbatusesse. 
Warastud saama: Tülid ja pahandused saa-

wad sulle pea palju tüli ja meelehaigust 
tegema. 

Wargate sisse tungimine: Kohtu alla saama. 
Wars: Kõiksugu haid nudisid. 
Wärwisi nägema: Ära usu petlikkust meeli-

tamisi. 
Wärifema: Sa saad pea suurt kartust ja hirmu 

tundma. 
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Wask r i is tad: Hoia ennast pettuse ja kõiksugu 
kahjude eest. 

h- riistast puhastama: Sinu elukord hakkab 
paremaks minema, 

wasikad: Ilmasüüta teutust ja tagakiusamist. 
~~- tapma: Jonni alt peasemist ja haigetele 

terweks saamist. 
*""- kui hüüawad: Kerge meele läbi kimbatu-

sesse sattumist. 
Wastu tulemine üksteisele: Õnnelikku tee-

konda. 
~— tulemine waenlasega: Ära mine wälja, 

waid jäe parem koju. 
Wastukõla: Wale juttusi ja kurja laimdusi. 
Wau (lindu) nägema: Hoia ennast oma tormi 

uhkuse eest. 
: r karjumist kuulma: Kõiksugu kisa ja kära. 
Wenda nägema: Jõukaks saamist ja terwist. 
Wenna suremist nägema: Sa sured pea ära. 
Werd sülitama: Rasket haigust. 
^ jooma: Ilma ootamata päranduse pärimist. 
— Nägema: Hoia ennast kõrgiks minemise eest.. 
Werist ihu nägema: Minestusesse langemist. 
Were kaanid: Hoia ennast ahneks minemast. 
Wesi: Alati terwist ja õnnelist päiwi. 

- kni segane: Wiletsust, häda ja haigust. 
Weest läbi minema: Õnne ja wõitu oma 

waenlaste üle. 



Wee alla laskma: Ole kõiges asjus ettewaatlik. 
„ wajuma: Kõiksugu õnnetusi ja ka 

surma haigust. 
Weehäda nägema: Sul tuleb pea himu wõe-

rale maale minna. 
Wee uputust nägema: Sa saad suurt kahju 

saama. 
Wee lõiku kukkuma: Sind saab seljataga kur-

jaste laimatud. 
— lõiku astuma: Ilma ettemStlemata teu 

pärast kannatada saama. 
— Nõusi täitma: Sa saad omale ühe möist-

liku abikaasa. 
Weske: Rikkust, termist ja kõiksugu eluõnne. 
— kui jookseb: Hoia oma warandust hoolega 

kinni. 
— klapperdamist kuulma: Ära lase ennast 

miski asjaga eksitada. 
— peal jahmatama: Oma soowide täidemi-

nennst. 
— ratast nägema: Sa saad kõige asjade üle 

woitu. 
Wibu Püssiga sihtima: Sa sattud hädasse. 

„ laskma: Hädast peastad sa aga 
ennast üksi oma wahwusega. 

Wee ussa nägema: Sa saad pea tühje jut-
tusi kuulda. 

—- ussi nõelamine: Üks wihamees teeb sulle 
turja. 
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Wihmasadu, tasane: Kosutamist ojumises ja 
ka armastuse truust. 

"•— ränk: Häda, waewa ja ka haigust. 
— tormiga: Suurt tüli ja riidu. 
Wihmawari: Kaitsemist leidma sõbrade poolt. 
— kuub: Sinule ei wõi kurjad kiusatused miski 

häda ega turja teha. 
Wihmussid, kui roomawad: Kardetawaid sala 

waenlast ja õelaid wihamehi. 
Wihmussisi jalge all tallama: Sa saad oma 

waenlaste üle auusaste wõitu. 
Wihaseks saama: Pikaldase töö lõpetust. 
Wihtlemine: Kõiksugu murest ja õnnetusi. 
Wihud^ täite peadega: Rikkust ja alalist õnne. 
— tühja peadega: Häda ja muret. 
Wihkusi siduma: Raha saamist. 
Wiin: Alati lusti ja rõõmu. 
Wiina jooma: Hoia ennast liia prassimise eest. 
Wiinamarju sööma: Sa armastad kangeste 

naesterahwast. 
Weini jooma: Ära mine mitte meeletumaks 

armastuse õhinas. 
Sedasama tähendawad ka kõik teised wii-

nad ja kanged joomaajad. 
Wiina kook: Suurt lusti ja rõõmu ning igate 

moodi priiskamist. 
Wiiruki suitsetamine: Kõiksugu armsaid asju. 
Wi iu l i mängimine: Ära loobi oma raha ilma 

asjata wälja. 
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Wikkerkaar: Nutu järele saad sa palju rõõmu 
maitsta. 

Wile: Protsessi kautamist ja ka armastajatele 
paha. 

Wi l ja koguma: Suurt kasu ja woitu ning 
armastuses õnne. 

— ostmine: Toidufe mured ja muud hädaohud. 
— Müümine: Sul ei ole tulewiku eest tarwis 

sugugi nii wäga muretseda. 
— põldu Nägema: Sina saad lastega rikka-

likult õnnistatud. 
— põllu niitmist nägema: Mitme kördist 

surma suguwösas. 
Wilistamine: Kõiksugu teutust ja waenu söb-

rade Meskis. 
Wil lad: Õnne, auu ja raha saamist, ka truu 

ja kindlat armastust. 
Wirmalesi nägema: Sul tulewad rasked päe-

wad ette. 
Witfaga mängima: Kasu, wõitu ja wastu 

armastust leidma. 
Witsa Nägema: Sa kardad teenitud nuht-

luse eest. 
— saamine: Kanget eestkostmist ja wastu hak-

kamist. 
Wõid sööma: Wihastamist fõbrade wahel. 
— tegema: Tööd ja rahalist sisse tulemist. 
Wõidu loos: Õnnetust armastuses. 



Wõitlemine: Kõiksugu pahandusi ja haigusi, 
ning oma häkilise meele pärast iseenesele 
ja teistele pahandust tegemist. 

""- elajatega: Suurest Ща$ peasemift ning 
ka head terwist ja tugewat jõudu. 

Wolffirja nägema: Suurt usaldust saama. 
Wõlga olema: Riiaka kohtu tülisse sattuma. 
-*• maksma: Sinu elu läheb edespidi paremaks. 
Wõlgast katte saama: Rikkust ja raha saamist. 
Wõlaandjat nägema: Ütlemata suurt õnne ja 

rõõmu. 
Wõla kiri: Suurt sissetulemist ja rahalist wõitu. 
Wõllast Nägema: Teutust ja häbi. 
Wõllas kedagi nägema kõlkuwat: Hoia en-

ennast teiste kahjust rõõmu tundmast. 
Wõllasse ennast tõmmatama nägema: Suurt 

auu ja wõitu. 
Wõeraid söötma: Sa korjad omale kaetsejaid. 
^ öömajale jätma: Sul on kurja inimeste 

laimamiste pärast paljugi kannatada. 
Wõõrastemaja: Sul seisab teekond ees. 
Wõeraspeule minema: Ole kõiges asjus 

kasin. 
Wõlwist nägema sisse kukkuma: Sinu ilma-

asjata ettewõtmised lähewad kõik nurja. 
Woorimees: Täitmata ahnust, tüli ja riidu. 
Wõrkusi nägema: Sa langed armastuse paelu 

ja ei pease sest enam siin elus lahti. 



Wõrkusi wälja wiskama (wette): Sa püüad 
teda omale ahwatleda. 

— katki kiskuma: Sinu armastus ei kanna 
wilja. 

Worst: Kaugelt wõeraid ja ka kosja kaupa. 
Wõt i : Kurja laintdust ja ka riidu ja tüli. 
Wõtmeid leidma: Sa saad suure auu ja wõi-

muse sisse. 
Würwel (Würfel): Kõiksugu riidu, tülist ja 

segaseid asju. 
Würst i nägema: Suuri uudiseid ja imelikkusi 

saladusi. 
Würstiga rääkima: Suurt auu ja kingitust. 
Wõitma Mängimises: Sulle tuleb warsi pruudi 

käest mahe armastuse kiri. 




