








Aenigmata Fennica.
In folo meo Patrio Oftrobotnia, u-

firatiflima ac tritiffifha, qua; inter
confabulationes veipertinas, Fenni
noftri, ad acuendum ingenium ju-
venile, more Vcterum Gothorum,
fblvenda proponunt.

Suomalaiset Arwotuxtt/
Wastausten kansa.

Kootut
K«hdepan toissa Ajastaikaa

Shristftld Gananderilta,
Philof. Mag.

Sphingis erät jcnigma: Qjiodnam efler animal
tnane quadrupes, meridia bipes. velperi tri-
pes. H>c qai folvere non poffeM, ah ,'Ilc»
funt Solvit autem illud! Oedipus»
hominen eflc dieens,

Hoe xnigma tibi *cobj' relinquoj ego
Sphingem praeftiii, Tu Oedipu* rfto.

Erafmiis,

MISASA, Prändattv 1783.
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€ttå Vuomalaiset Arwotuxet eli Tapauxet nyt
uloiannetaan se tapahtuu seurawaisten syit-

ten wuoz-i.Ensin arwoitusten itf n ja wankuuden wuofi:
ne owar jo Wanhasa Testamentisä oUehet tawal»
liset, »a cdespantijn pldoila za muisa tiloisa nw
stattaa. Duomarein Kirjan 14 Lugusa v. «2,1 s.
luetaankuinga se sanaan Simsoni edeepani Phi-
listereille tamsn tapauxen: Ruoka län' Syimäri»
stö ja makeus Ne wanhat Göthit,
meidän Esi«lftmme t<lsil waldakunnasa koettelit
arwotuz iUa Toinen toistansa kuinga tarkka perän,
ajatus, nnws äly jataito itte kullakin oli nijnkuin
wanhat ikuiset sadut sen näyttämät; e»ainoastan-sa wälinla pidois jazuomingeisa; la muutoin aa«
mu la ehto puhteiUa arwotuna arwoiteltiln;mut«
ta myös kosta ylkä eli nuori mies tuli tytärtä pyy»
tamään, nun hänen eteensä asetettiin kolme eli u»
siampi arwotus,koeteUak niillä hänen tajuansa,
ja los hän ne osais wastata la selittää niin hän
sai tyttären; mutta muutoin ei,waan luettiin type»
räri ia Samoin nähdään lothein,
meidän Esi» I<äimme Snomalalsten ia,Ruotta!ai'
slsta saduista, että kolme eli nhdexän arwotusta la»
steltijn kuoleman ansanneille Wangeille, jotka o»
lit hengensä rikkoneet, ja jos he osaisit ue wasta-
ta: niin he hengensä iäylytit.

Gitä likin niin erinomattain näistä Suomala;»
sista arwotufista tutaan Snomen kansan sywä pe»
rään ajatus lahywääly, ettäsomaisijnwertaunln,
jotka luonnon tunnolta otetut owat, sisälle kietoa
ja peittää asiat. Ia nähdään näistä arwocuz-lsta,
että Suomen wäki ajattelee jakuwailee ni«n tar«
kasti kuin suingin joku muu kansa maan päällä,
eitä heidän Mnsa ole muitq halwempi. Söit»



WielH niin nsistä Arwotuxista opitaan Guo»
men kielen runsaus ja fowelialsuus kaikenlaisia a,
sioita ulostoimittaak. Näijä, nijlikuin mnös 3lu>
noisa ja Suomalaisisa sananlaskuisa, on Tuomm
kieli wanhasa puhtaudesaan säylynyt.

Edespäin, nijn nämclt Arwotuxet sijnä tarkoi-
tures ulos annetaan, että nekin jotka on hitaam»
nmt älysmään, ja kehnot kirjamiehet ja huonot
lukiat, erinommattain lapsi wäestck januorista tn*
lisit haukutellurija ytlytetyfi wähintänsäkin nätti
haluisemmasti lukemaan, nnnkuin lystin wuori la
huwiri, ja niin huomahtemata.oppisit kirjaa Ku
kemaan.

Wihdoin niln lukia taita hawaita, että monta
«rwotusta on yhdenkaltaftt. mutta w<lhä toislll«
sanoilla. Ia minä olen aistaiqnnt iriitJ kootesa»
m, että ne muuttelemat maan palkkain puhenpar-
ren jälkeen: jongat:ndenmimf ne olen waikkayh»
det jasamat ylöskerronut; lota ei lukia taida pa»
harua. Monta arwotusta kuuluu rumalda lari«
wolda,, mmta e» merkitse niin pahaa. Usiammat
niistä minä olen peräti ulos lättanvt; ja se on u«
stottawa ettcl monta muuta arwotusta wiel>' mei«
dan maasannne on joita en ole tainnut tawottaa.
Kookkoot ja lifttfMi muut tolsii ne kuin iilill*
löyttää tairaan. On kuitengin meilick Suoma«
laisilla nyt tssä kooja usiammat Arwotuxet kuin
yhdellekään toifeua kansalla, esimerkiji RuotsaDlaisilla, «oista muutamia kymmenkuntia on
hin tullut ia ulos annetut.

Kossa he, ja munt kansat on arwotuxiaan scky<
lyttanehet la armoja pit«lneet miflkäs ei Suoma»
laiset arwoturet olls sitä ansainneet, että ne tal»
lella pidelckissin ia ei jnä ikuseen unhohdufeen ja
wles miehellä! ulkomuistilta qilchtimsban. Ei ne
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ole halwemrnat sentähhen että ne kamalalta kuu»
luwat; waak jrnm fijnä asian haaras ne sen syn»
fan itarien maan puheen partta lähestyivät.

Wijmnmsefi/Ntln »baari otetaan, että nuori
waki, poiat za tyttäret, wielä nytkin meidän maa-
kunnajamme, toinen toistansa näillä arwolurilla
koettelemat: ft luetaan hspiäfi, jos ei toinen saa,
ta waltata kolmea ebespantua arwotusta >a näyt»
tämat be silloin toinen toisensa I>apiä'-pihaan, »a
tietämät mahat lapsetkin wielä tanapäiwänä sa-
noa toisilleen, jos ei han <kumppali) tiedä ma-
stata? arwotusta.

/,nis, hnis bywölään, hywölckn koirat haukku»
maan, meeppö tyttö kattomaa» mikä sieltä tulee?
tuleepa hällestä yri tyttö repale, lyysyissl,räasyisi
ja,hiiri hewoisia,kapusta kor,ana <se on, rekenä. :c.

Kuill nckil, arwotuzilla kamppaillaan, rnjn sa»
nowai he; saatkos minun hywolään; jopa sain si»
nutt hywolään. :c.

. „ „

/>ywö!ä on witzijn aina pakanain alasta loku
paikka josa häwetaän; nijnkuin metsä on tapiola/
mehtola ja niin monta muuta.

loö nännit arwotuxet halulla wastaan otetaan
nmai'.miehiltä;niln tästäedesSuomalaiset sanan,
lastut pian minulda ulosannetaan: niitä minä o»
len liennyt myös 18 ajastaikaa. Elä hywin,
rakastukia! :

Toiwottaa sinun Maanmiehes
Grnntfiasta f. i p. Huhti-Kuufa

Chrlsiftld Ganander.
Philof. Mag.



Suomalaisia Arlvotuxia,
Wastauxcn kanssa.

1. Kiwinen pelto, rautamn äes, koiwun kuo»
ret siemenenä. Mikä st on i Vastaus:pij/
tuli raura, taula,

2. Hallt nmiiå haukkuu, että luut frnifto
- murenal %B\\\~t. Loukku, hainpun luut

mmendaa.
3. Hirwi stlso, Lapa lijkku? Wast. Owi.
4. seiri pnus, suolet maasa, wielä sittenkin

kutertaa. N:» 118.
5. Päa kuin ora, häntä kuin sirpi. keffe!tä

kuin truvatw myllyn saktti Wast.Rana.
6. Paä tuin kerä, häntä kuin korento, keskcl»

tä vhtä ymmyrjälncn? Rissa.
7. Huuta yöt, lmuta raiwat, ei koffaan ant

lankee? Wast. Rossi kuohuu.
8- Weden lipu, maan tlhtu i Wast.tvenes,

lipu. i e. ljukas.
9. giha mdis, liemi wartaas? Wast.wäkiwcnhecs, wcfi airoija.
10. Pohjatöin, kannetotn, tuoresta lihaa

täynnä? Wast. Sormus..
1 l. Haapa haltawalla mäellä koiwu korwen

kankahalla juuret yhtehen junlwati Wast.Lehmän jarwot.
12. Päiwän wijsaus käy maan kunnian pääl«

lä, noukki ylös maan kunnian, tuloo met«htän wijsims, ja nouttl ylös paiwän wij.
.

A 3 sanden,
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sauden, maankunnian päältä l Wast. Ruk,
ro My peNollen,jyH jywia, ja hauk-ka wie sen pois. N:o 106.

«3; Nahka syödään, weri myydään ja liba
* poltetaan? Wast. Terwaxet parkki eliveräjän kuori syödään, rerwa myy>

dan puut voitetaan terwa haudasa.
'-14- Mir on tehty mtnttnz mäntin, kirjoitet.

tutimpln kämpin, sinittysinikiwcllä, woit«
tu wuoren mustaisellai Wast.Satula.

15. Tevpu juoxt tietä myöden terwattu te«
pun jalat teppu ttte terwasempll Wast.Reen.jalaxer.

16. Häntä kuin wasta, päältä kuin maxa, si.sälta tuin juusto l Wast. Nauris.
,7- M synty, kuin pojat purjehti? Wast.Kuin walkiata iffetään, rnjn kipinät

lentelewät, ennen kum ilmi walkia
Ladaan.

»8. Tuhat mhatta, sata sataa, jnoree nijnij.
stä siltaa waftlften linnaan? Wast. Her-ma, seulasia paraan «li kattilahan,

iip. Lato tävsilanwatta, punanen tillari ke-
stelläi Wast. Hampaat suusa ja kieli.

30. Watka täysi ivarputsia, wijkon päästä
wljmmestärlni Wast. Nirkko.

2i.Pääffy lensi vätwän alia,sata miestä sij.
wen alla, kaikki raudan karwasia l Wast.
purjchtirva alus.

'Ti, Mika ft sn/ joka ei huku wedes, eikä
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pala tules, ja ei mahu maan ratohon
Wast. Nimi.

23. Kiukorainen, koukurainen, kaikki pellot
pastancopi? Wast. Sirpi.

»4. Kiwincn polw/ kolivllnen siemen, rau«
taneu äcsi Wast. Tulirama.katso N:o 1.

25. Tien puuus, porsaan suurus l Wast.
R6yji wyhtt.

26. Häntä waarä/ Emäntä hullu, kolme
päätointa lasta l Wast. padan kripa eli
sanka, pata, ja padan jalat.

27. Wljsi weljcstä edellä nmm, paljas väH
takaa ajaa? Wast. warpaat edellii,
kanrapää jällstä.

28-Wijsi nientä, ja joka niemen pääson kal»
lioti Wast. Rynnet wljden fovmcn ne»
n.:s.

29. Liha lljkkuu leivomessa/ lieni wartahan
nenästä l Wast. N:o 9.

30. Tissaa tassia, ebtolla wijmmein rossah-
tai Wast. TaUlw.

31. Neity käwele vitkin orsia/ rijhen parsi pe-
räsä? Wast. Rissa.

32. Kari tukkoo ylt orren tappelee? Wast.
Silmät.

33. Lihan lieko lammikos makaa ja ei lnäta»
ml Wast. Rteli suusa.

34. Iso alla ädkää sröhky) wähä väällä res-suttaan Wast. Kuin kylmetään.
35- Kuluga sitte mailma sitiäis, kuin kaikki

A 4. mtefctf
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■ miehet ja waimot kuolisit, ja pappi ja wal»
toonen tamma waan jäisi Wast. pappi
ajelis ja wihkis p)lkia japizkoja.

zö.MlftäsPappia jaata&m; jos kaikki yhteen
aikaan euöllsiti Wast. Gtudeuteistä.

37» Mistäs kaikki kcuqät yhteen eli kokoon tu»
lee? Wast. Neulasta.

3& Isän istuu puus, takoo weräjän stms,
lampaan lapa suus,koiran kontti kainalosi
Wast. Kuin tuuloo ja on paha ilma.

$9.Kyynnarä karwasta, piwo paljasta l Wast.
Nylpywasta.

40. Koira haukku kollotteli, mäen paatta
mällöttcli minä saparosta pitelin, saparo»
sta japsuttelini Wast. Seon,kuin hamp»
puja loukutetahan.

41. Karwauen alta, karwanen päältä, kar«
wancn nwlemmin puolin? Wast. FaUyr

kaxinkcrroin.
42. Ruottis walklaa idetään, tänne jateet

lentä? Wist. Ruin salasmara lyö«uk«
kostn ilmalla.

43. Nuotio tammia «'eistetään, tänne lastut
lentäwati Wast. Kuin tänne tuodaan
tammitaldrlkkia.

.44. jänisjuoroo yli tien ? Wast.
Scmahden ettei pääse alani ticcn.

45. Madtuu aakkunafta, mutt' ei aidan rao-
stai Wast. pölkky.

46.Eläwäbaura,clawä lhmlnmi Wast.lo'
nas walastalan rvattas. 47»
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47. Mitäs st ihminen tarwibtee josta fieln ja
f ruumis erkanee l Wast. ISurn waimo on

synnyttänyt, nyn hän tatwibtce ruo>
faa )a luomaa t maito keittoa, ja sau»
nan loukkoa.

48. Minkä rähden Nuottis pannaan kahdet
—■ kynttelin faxct arknun kans kuin jokukuo«

loo? Wast. Sentahden ettei saa sor«
mia pois hakura.

49.Mingätähden kärmcs kämvi puuhun kuin
potkia saa l Wast. Että he luulcwat ha«
nen kironneclt maata työmaan, nijit
sijtä wljhasta he söisit hänen.

50. Minkätäbden kissa poikansa syö s Wast.
Kuin paljon pilataan ja nauretaan.

51. Mnkätähden cl sika tahtia iu\tl Wast.Ettei st katto nijn korkialle.
52. Minkatahden ei kettu näe päiwän ylene«

mistä 2 Wast. Että \t Utuloo aina y*
lsspäm.

53- Minkätähden herneet toisiansa hakoo pa.
bati Wast. Ett on wähän,ja j?«ta lu-
jajli kiehuu mj» yxi huuta; täällä mi»
nä olen; toinen misä sinn olet.

54'Kmnga eli millä Drengi Hannu woitti
hnhdon piruldai Wast. Scntädden, et.
tä hän ajo ÅmmåUånfa huhdalle.

55. Mngatähdcn kaki elättäjänsä syö ?>Wast.
Scntähden että hän luuloo elättäjän»
sii panneen hanm werta sylkemään.

A 5 56.
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56. Teltu seisoo tien siwus, teltun jalat ter-
wattuna, eikä pelkää Herrasta miestäl
QGgfist. Nirkko.

57. Minqätähden ei leiwan läpi kelppa snö»
UI löast. Sicnrähden että se on tyh>
ja ja ei mitänä.

58. Lato täynnä Kimpatta, nri keritty teffel»
W Wast. Tähdet jakuu kcssellä.

59. Kuollut elawää wljdasta wetääz Wast.
Harja.

60. Makaa kuin tukki, kusoo kuin pukki, pui»
nen lnies, puinen turkki, kaikki wijfaat woit-
taa? Wast. Olut tynnyri.

61. Eläwä puusta pitää/ nuora puun nenas«
sä, kuolema nuoran nenästä, mato kuole»
man selässä eläwä nenän edesäi Wast.
Ongi.

6*. Sika lijnaa wetää, nli puun, läpi leh.
män i Wast. harjas piki tanga*, lästa
ja nahka.

63. Kyllnnenen wetää neljästä niemestä/ le»
wiähän lietesthen, lewiästä lleteestä, pit«
tään pötköön, pitkästä vötköstä awo lank«
kuuni Wast. Ruin lypsetään lehmästä
maito kiuluun / sirtekirnuun, wihdon
wanaan<ljedes. i. e. syrjä.)

e4.Wllsipitää,wnsi vicräätlazenpäätä kan»
non pääsi Wast. Seppärautaa takoo.

bS.Oris orpo lijna harja, seiso pyhällä stalla,
wihannalla mättähällä i Wast. Rirkko.

66.
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66. Syli puuta, waaxa wetta, tyynnäräpalk»
kaa pahaa' Wast. MMxnwesi-ruuhi,se on Olen pitkä, waaxan jywä jcr
ryynnäran lewiä, se on paha paikka
että yli astua.

67. Kiwinen kenkä, tuohinen lakki l Wast.
- juonet kirvi jalalla ja tuohi katto

päällä.
68. Mettäs syntynyt, korwes kaswannt, sei*

' nalla seisoo polwella laulaa? Wast.Ran>
teles eli peli. »

69-Wiron uuhi, saxan lammas, pellolla vyö»
ri, tarhalla Tanttiii Wast. Sainmakko.

70. Koira haukku kolkutti, mäen paallä rnal*
kytti minä hännän saparosta kijnni ptdln i
Wast. Hampu loukku. N:c> 2, ja40. sesama, wahä roisin.

71. Aittaanen mäellä ei owea, ei aakkunaa s
Wast. Linnun mulia.

.7*. Syntynyt syö yhdexän syntymätöintä,
maan alla maan päällä, pisimmän pnun
eli kuusen Wast. Oli yxi mies
joka elämästä emasiasta ulos leikkais
9 porsasta, paisto ne, jasöi puusa, ja
pani mattahan eli tmpahan päänsä
päälle.

73. Kesän lesti, talwen lessi,<yyxyn uunna
Rijhi.

74. Mahtuu aidan raosta, mutt' el mah<tn aakkunaftai Wast. pöxtck
7<
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75- Lato eli aitta alla, niylly väällä, tibku

wijta myllyn päällä? Wast. watta suu.nikka eli hiuxet.
,76. Punaanen kuin kruusi, walkonen kuin lij»

na, lehtiä hän kantaa, häntä hänelle on 3
Wast. Nauris.

.77- Paikka paikan päällä, ei yhtään neulet-
täi Watt. Kupu kaali.

78- Silmästänsä syö, kyljestänsä paffantaa^
Wast. Mylly.

79. Kyynnarä karwasta.pi on täl'si karwa»
tointa? Wast. wihta cli wasta jolla
kylmetään. N:o 39.

'Ba Lyhy jalka lyllerölllen, tasa jalka tall^roi»
nen kaiken karjan korwesta tokuai Wast.

81. Kattila lnäella kuohuu ilman puita ter.
wariai Wast. Wihalais eli nmurahaie
pesä.

82. Kanvaanen alta kattoo, mullikaista (\\\t>
ku päätä) nlellärchen? Wast.Rakku(Ra«
rihta) imsö.

$3. Makaa kuin tukki, kusoo kuin pukki, pus.
sahtaa kuin pistetään i Wast. tyn*
neri, kuin henkirappi awaraa»» rnjtt
pujahtaa. N:o 60.

$4. alla, watta päällä, annan pit»
tän hollotella? Wast ISaljatynnm kuin
pestään, käsi sisällä pesöö.

$5. Myrödlun matla kampi, kahdexan jalan
neljän
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neljän silmän mullwahduren, kahden hän»
nän roimahduxen i Wast. Lehmä chnes.
fä käwelSö, mäkiä mxäden. MuU-
wahrelo silmät h. e. katto ruumasti.

86. JUri haistaa/ yri malftaa, kart kuuloo,'
kan naköö, neliä reluputtaa, kaxi koiria
torjuu i Wast. Lehmä sieramillaan hai«
staa. syopi, näkee *kuule, nisät rem-
purraa, sarwiUa koiria pussoo.

87. Aila nawan naputtaa, päällä polwen
poukottaa poputtaa, sijn, kuin on musta,
pistä sijhen? Wast. Tuppi.

88 Puusta pillu, luusta kulli, pussihtaakuin
pistetään eli, kuin pirtaa ntjn lopahtaa?
Wast. Taikina kaukalo. kädet joilte
si>tkeraan.

89. Harakka haristelo, Pitkä pyrstö pyristelö,
kuuma!'.en wuorelle muniarensai Wast.
Neräbta, piakko eli leipä lapio/ jolla
Utwnt uunijn pannaan.

90. Mies metäån menöö, kaukaloita taan-sa nakkeloo? Wast. Jäljet.
91. Mies mettään menöö, silmät kotiaan

kattoi Wast.Rirwes, olkapäillä.
92. Mies mettään menöö,Mä MIM täylft

näl Wast. Nonrri siljäs.
93. Mies mettään menöö seipäitä selkä täyn»

nai W^st.Sika-harjaxetseljäs.
94-Nahkakorwat, rauta lnnnbaat, ynmpuista

suittetja trawaakuin trawautetaan?Wast,
95.
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95-Pijmä faattt pirtin päälle, ei lähde tvuol»
den eitä lakasteni Wast.pälwä.palstet.

56. Neljä neittä niemen paassä, kaitti nbte'.
hen eujowat? Wast. Lehmän nisadkuin
lypsetään.

97- Kitu yöt, kitu paiwät, lehden ajan lepa»
jäl Wast. Lehmän• kytkyt-warji

98-Mahtuu kisiin jälkeen, mutr'ei mahdu lelj»
män parteen? Wast. Se on seiwcw eli
humala riuku.

99- Orih juoxoo, ohjat seisoo? Wast. Joki
wesi iuoxoo, ja maa st on aina yhdes
paikas, st on molemmin puolin kuin
ohjat.

joo. Orih juoxoo, lava lijkkuui Wast. Se
on kuin kehrätään hyppari (st on la-
pa) lijkku ja h/ulu eli ratas on st oris.

.10 j. Mies tuwas, päätä ulkona pestään l
Waft. Hirsi, stn pää ulkona pestään.

102. Kilijo, kalisoo luisten lukkuen takana X
Wast. Lampahan kieli kuin <e meäkyy.

103. Hakkaa vöt, hakkaa päiwät ei koffaan
lastua saai Wast.Seinä-kello.

104. Luust on, waan et ole luusta, lihasta on
waan ei ole lihasta., teköökuningasten wälil«
len rijdani Wast.pännchkirjotus kynä.

105. Pää kuin neula (ora) kedeltä tuin kerä,
perästä(häntä/) tuin petkeleen tovål Wast.
Rana.

ioö. H)nsillimn wet tiedon pellon
nm'
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varannuren väälta? Wast. Haukka
kukon tunkiolra.M:o 12.

107. Karl tulra kerää lkanaa) yli orren tap'
pcle l Wast. Silmät.

108. Mika se on, jonqa kieli pään laella on?
Watt. Kontti eli laukku.

iv9.EnHnee kuin otetaan, wakeneekuin pan-
naan ? Wast. Saunan aakkuna koffg
lama lykätään.

l 10. Tahdokkos saunaan mennä, johna
witta owella oni Wast. sewosen han-
nan alle.

m. Kari weljesta korwan juoree, ei knmpa"
nengaan edelle pääse l Wast.Heenialaxet.

112. Mika se on joka aina wedes makaa ja
ei ikään mätänei Wast. Rieli.

l 13. Plös ja alas mäkiä, ja kolmeknmmeN'
tä napulata ntffas i Wast.Aes eli karhi.

114. West lukku, puu awain, fanqtt pääsi,
takia ajaja kijni saatin l Wast punanen
meri, Mostxen sauwa/ Israelin lap<
set ja vharao.

«15. Pälwälla täynnä ehtoolla tyhjänä l
Wast. Kenkä.

116. Ylös ia alas päin wastamäkiä, pehmiä
wuodet ieljän päällä l Wast. Lammas»
rvilla stljas.

117. Seittemen sepalusta seittemättä kyin»
mentä kenetin ja tertun persees, awo per*
stet fitteklnon, kuin pelloUen menee? Wast.
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Rukko ja kana, pursto ylös tttlefa;
«18. Tetri vuns, suolet maas, kupu kultaa

walaa i Wast. kirkon» kello jasen sijma
katso N:o 4.

«19. Pri musta mulli mnlllttelee ybdeS kir»
jawaskarjasi Wast. pappi kirkoja.

äso. Wanha wakka.uusi kansi l Wast. Jå>
wtjää.

«2i.Kir)awa karja käy nijnistä silta myöden,
rautasten linnaan? Wast. lerneet siu»
lasia pataan.

Onsi puu, kometo haapa, josta luikurit
tulewatkijinsilmätleNtelewäti Wast. Tak«
ka, josta säteet lenrawat.

123. Olls taills, häntä tallin päällä l Wast.'
Takan torni eli ptjppu ja ltte takka.

,124. Isä kapalos, pojat sotia käywät i Wast.'
Tulus kääry.

«25. M hljri kaxi häntää, kengä se on, ken»
gä sen arwa i Wast. Kengä ja nauhat
eli korwakkeet.

126. Tuhat tuhatta, sata sataa, enää kuin
epäluku, kaikki yhdellä wyöllä wyötettyi
Wast. Olki lyhde.

127.Musta uuhi (lammas) sininen w,ttu?
pata. sininen sisiltä kuin ostetaan.

128. Isä svntn, pojai juoxooi Wast. Se on
kuin walkia tehdään, jakipineet eoel>
lä menöwät.

m- M pltta, äiti «Mra, tyttäret lipula
pukmset,
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pukaiftt, pojat tM ymmnrjäisett Wast
humalan riuku, Äiti köynnös, tyttä-

ret lehdet, pojat humalat.
130. Mi musta mullukainen, neljän loukon

sisällä, wö kerran paiwss jos syötetään,
bampaja sittekln kaiweman? Elj yxl mu.■ sta mullnkainen sata saawia juo? Wast.
Saunan kiuwas.

tiu Karwanen kllin lammas, kewlästtkeik.
kuttaapi, ja ei sillä ole kuitengaan yhtään
karwaa s Wast. Harakka.

132. Pidee pitkiä vulta, «natalee maan tuo*
*" hojai Wast. Maan tie.

133. Mustat buulet, punanen 'suu, musta kie<
iii Wast. Uuni uunin suu on musia,
kuin on lamminnp nizn on punanen,
kerahrä (leipä lapioi on kiell.

134. Ennen on paistanut, nyt eikä toisten, ei
sillen sinä ikänä l Wast. punasen merenpohja jaJordanin mittakuin kuiwl ja;
pohja nakp, nijn auringo sijhen paisto.

135. Mnstee syttä, walkosee witiäi Wast.Harakka.
»36. Lehmä teki luun, luu teki wasikatti Wast.'

**' Nanan muna.
137.Kari haistaa, kari maistaa, kaxl kuulöo,

<iaxi näkö, neljä riputtaa, wtjdes peräs tm*
saai Wast.Lehmä, sen sieramet, silmätjalat ja häntä; katso No 86. *

13S. Sika winku sillan päM, wltaasta ftt*



) '5 t
rlkfatn,, höpinästä sauwaa l Wast. Se Ort
kuin kimmaan.

139. Musta härkä mulleroinen,juopi wettä
sa<iwilllsen vuolen toista toisinansal Wast.
Saunan kiuwas.

140 Musta riippuu, punannen lijkku ? Wast»pata walkian pääUa.
141. Punanen paa, heitto niffoofta,karwa<

nen juuresta, neittsen perseelle h«wäa te.
mi Wast.Mansikka, neittyerjyöwat
sitä tärkiästl.

142. Mikä tekemätoin on? Wast. Seinän
rako.

143. Lemmen lehti liepsahteloo, sinne kaiktt
kansa kattahtaa? Wast. Owi.

144. Tuttuja tupa tannnä, ei puoliakaall
tunneta? Wast. Jäljet. N:o 248.

«45. Mitä kaikki mailina teköö yhtä yaawa?
Wast. Wanhanowat.

«45.Mies tuwas sata haawaa Ms? Wast.
palkus, eli pölkky, jonga päällä **>«'-

stetään.
«47. Kehri warsi kengitetty, lnaen päälle

mängitettn (se on lyöty) tuulia tietämään?
Wast.wijri.

»48. Mustee snttää, walkojee witia, korkiaa
kotaa matalampi rekiä? Wast. Harakka^,
N:o 135.

«49. Sata sarkkinen, tubat turkkinen, pellot
lenmenl,perset näkyi Wast. Rang.

' «50.
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150. Nuottis hakataan, tänne lastut lentelö»
wät? Wast. Sodatkmn tänne kuulu-
rvat, eli rahar kuin sieltä tulewat. ,

»51. Sata sarwinen / wiisi kylkiuen? Wast.
Äjes.

XS%. Kylän korja kaykyltänsä, kaikki lainebet
lukoo? Wast. Aara, aura. sahra * waot.

~53. Edestä kuin kera, keffelta kuin sutki pe«
rastä kuin keppi? Wast. Ratti.

.154. Pmmyriainen kuin muna, pitkä kuin
Kirkon - seinä ? Wast. Lanka kerä

155. Mies mettään menöö, lyö waajan ke*
toon, tuo rejan kotia i Wast. Mies kuin
p. > ta.

,56. Mitäs ennen otat; kuolleita kuoppalisen
eli makkaroita maljallisen (fadilliscn)?
Wast. 1:0Naurnra kuoppa täysi. 2:0
karmeet on makkarat.

»57. Kummanko mnen otat amMan rupisen
pään, eli woilciwän aatzkunalta? Wast.
1:0Raatikka on rupinen, Räkä.

458. ennen otat 1:0 kiwen pääl»
tä kijluwaisen eli 2:0 aidan raosta kattowai-
sen? Wast. 1:0 Rärmet. 2:0 Rukihilttähkä.

159. Mies mettähän menöö, sen kotia tuo,
+■ jot ei kijnni saa, sen mettähän iättä jonga

tijnni saa s Wast. Täit - päässä.
Tämä on wanhoiUa näin Latinari.

In denlis filvis bis venor qvinqve catellis,
Qaod capio perdo, quod aan capio milli ferro.

B 3 160.
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i6o. Pijma kaatu pirtin päässe, ei fAfoe

wuoltcn elkalaastentWasl.pälwä palsie.
.16 >. Minä tiedän, sinä tiedät to el Illlunla-tiedä? Wast. werraistaan.
162. Karwainen suutans rniiincmfoo, sinnetarwanen pistetään? Wnst.Rasa eli wan»

tus, joholiga kasi plstetaäll.
i6j. Laut' ön lyötn lamnnktodon/ ei märkä»

ne, et mätäne i Wast. Kieli.
164. Nahka o.rres, turlkka parres. Herran e»"'

dcs mxnHtM Wast. Aukko leffame-
ran jtjwlllaän.

t6s.Mlka »e ett tuin kaikkiin tarttuu?Wast.Nimt.
166. Pöttil Uljas, päiwallä paljas?

eli
l67.Pörivukoo.päiwariri,snn?Wast.Sau.

na kuin lammira pannaan, ftirn sa«wu mloo.
«68- &iri sisarusta jUorooympäri koko maan,

mutt ei tee niuuta knln taxi jälkee, ja ei ro»
staan vhteen tulee l Wast. Reen anrmar.
jalaxet.

169. Wcdestä syntny, wetehen kuoloo, vm>
- pärt tnaisten kulkoo, ia ei koffaan rahata

rekeen istui Wast. Suola.
170. Pri huonet seisoo täynnä ruokaa, ei olk

- tattoa ia on harwat seinät l Wast. Laiho
tvamio.

L 17,. Kuvl.ut esäwatapusfastawetääiWast.
sarja wcraa xtixå pääsin. 172.
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172. Mitä se on tuin ensin kättä antaa kuln
huoneena läbtöö/ja sitsen Puolioll w^btaa?
Wast. Owen kripa katta, antaa - tyiv
ny& p n wahtaa.

17j. Saca jataa, tuhat tuhatta fdfoo yhden
Tamnien lastulla? Wast. Karsia.

174. Ulkomaalta luodaan yxt tnauyri ja on
tahtalalsta olutta sisällä, eitä ylMttänÄ lä-
piä eikä ontta sinne olei Wast. Muna. *

275. Sata sataa, tuhat tuhatta, makaa rah«
den tallnnen lastun wällsä i Wast. Rirja,sen blandlt ja prantti.

176 Tlllua, nultta, kasta,pistä lapccn?W'st.
Burn lanka vijicuUn neulan silmän,
nljn se jarsltään k.

177. töian willa wctäa lankaa, lehmän Ifr
pi, puun plNparis Wast Suutari kuin
neuloo, harjaxer on lancias pääsa.

«78. Llwcrtclöö. lawcrrclo c!t kllkkaa kalkköa
luisten lukrustell takana i Wast.Kleli kuin
puhuu.

»79-Mikä käynmbärtelinli thlnisenynnnär-
rvreni Wast. Täi - ja takki.

180. Kari kultasta kerää yhdellä orrella onl
Wast. Silmät.

,»81. Wanha saari istn wwas t«&at baawaa
pääs? Wast. palkus, eli p&r> jongapäällä hakgtaali.

182 Pojat lijkkuu ennm kuin <si jyntnnnk'
tään on? Wast. Heinät kootaan ruko»

B z hln.
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hm, ruoista fuowa kaswa, za ne lij.
kuleraan ennen.

«35.Nahkasi)ödaäN'weri jyodaan ja liha pol-
tetaan? Wast. T&uin mäntyjä parka,
taan, männyt kuoret peluri otetaan
ja syödään, puu poltetaan tcrwaxi.

184. Aidan raotta wälkrvwäinen.Nwenpaäl'
tä kijstawalnen ? Wast. 1:0 1:0
Mrmw.

185. Ei wedes wajoo, eikä heinis
Wast. paiwä - paiste.

186. Pijmä taatu pirtin päälle ei lähde luu«
difla laasten eikä pesimillä pesten l Wasl.
paiwä paiste huoneen päällä. Katso
N-o 160.

187. Linna (tjffttu, kosti kiikkuu, linnan lip<
Vu taiwas alla ? Wast. Data fuin kie«
Hu, tippuu kraus fjcaavu eli sanka.

,88- Pimiä wloo, bamara saawuttaa taxi
- karwaasta phteen tassutta lyhteen lnöwat)3

Wast. Silmän rerat, fuin mu rupea
tulemaan.

189. Ulkomaalla weisataan, ääni tänne kuu»
luu ( Wast. Kirjoja siellä tehdään.

»90. Inuu, itköö, lentä, laulaa, menöö vup«
vubun se on pesään, teköö poikia l Wast.
Nlapjahainen cli mchiläinm,.

191. Mika se on kuin.ou hönbcn tyynyö peh»
miämpi i Wast. Altin syli.

saaryxitä, kengatöln kedolla, pölk-
ky
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ky pöydän päafsti, Lastu laatialla? Wast.
Nurki suos, kettu kedolla, tfåntå poy*
dan päässä ja lapsi laatlatla.

«93- Haap on hallan kalliolla, koiwn kallion
mäellä, juuret yhteen jupii, ladwat ei UW*
staan pääse l Wast. Zctynån sarwet. 334.

1,94. Toinen toistansa takoa aja, ei koskaan
- kijnui saa? Waft. Lamehet Mwes
«95. Lapi päas, pää läwes, lallttln lawen

" owesia i Wast. Lapsi jokarintaa imso,
rinnan paa lawes se on lapstn fuus,
laUltin on lapsen kieli.

«96. Karwanen hömmailö, karwatointa ntiU
laxensa? eli karwanen hölilmötetty, johon
paljas pistetään l Wast. Seon rvantus.

197. Mytty lnattahan tatana (alaanen) kie»
kura kiwen alanen, kieko kannon warjoihb
nen? Wast. Karmes.

»98. Mika st on, kuin on ollut mailman as
f lusta, ja mailnlan loppuun asti, ja ei ikään

wielä wijden wijkon wanhaxipaasei Wast,
Ruu.

»99. M ystawattinen kaäramä, ei lijku lif.
kuttamata ei käänny kääntämatä, eikä wö
snöttämätä, eikä ota sitä kuin annetaan,
eikä ano sitä kuin tarwittoo! Wast. tf>4*
hainen lapsi.

*oo. Minä olen mies, ja en minä ole mies,
mutta kun luulta pää poikkiteitäkään, uijn
minä wasta miebexi tulen, lninun kautta,

B 4 ut
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nl walllttewat, Klmingaat, Pispat, Kktt
ftit, ja minusta tulee som ja rauhaa Wast.
TSynå eli kirjorus pännä.

201. Karwanen hömötetty, johon paljas pt»
stetään l Waft. wanrus el, killtas.

202. Kahesti syntyy, kerran kuolet Wast.
Lmm nomunas, 2:0 sitten ulos tulee.

203- Mikäs uffolllsin elaill on ihmiselle?Wast. Tai se seura ihmistä waikka hir»sin puuhun.
204. Mika ensimmäisen kerran vistt neulan

Adamin turkkijn i Wast. pukki eli jäärä.
205. Minqatähden jänes'hyppää tien viii

Wast. Sentahdelt ettei hän pääst tien
alta, eli ci taida käydä, waan aina
hyppää.

206. Lika lijkku, lijpat sousi, aarneet alla ma»
kasi l Wast. Purjehtima alus.

207. Kukas sullen nauraa eli irwistää. kuins
ensin sisälle tulet tupaan? Wast. Seinän
raot.

208. Mteletöin, kieletöin taiten mailman
wiisas? Wast. puntari.

HO9. Tuonelassa on tuovpi tehty, täällä wan»
tehet waletuti Wast. Raiwo.

210.Kilkkaa, kalkkaa, luiden lukkusten taka»
nai Wast. Nieli.

211. Musta härkä, terwa selkä, seisoo pyhän
pellon vyörtänölläi Wast. Rirkko.

sn. Omii puuja, jääni tarwa kinat
tuusen
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kmtsen oal Wast. Hoira haukku oea«
waa, mies fa jouji. .

213. Riepu rätti rattalMä, tältä täntehe»■ sikesi i Wast. Tairvas tähdelle tulee.
214. Pitkä wihta pihlajainen, ymparl meren

keriii Wast. Maantie.
215. Mustempi syttä, walkiampi lunta, kor«

tiampt kotaa, matalampi rekiä? Wast.
harakka.

216. Isa ilman syntymätä, pojat käräjä käy.
xoatl Wast. Ruot ja heinä suowa-

- 2»7. Isää snnnmetaän, pojat kylää kiertää?
Wast. walkian jakeetkuin istetään.

218. kapi näkny, lämpymän pttai Wast.Aakkunan klasi.
219. Uuhinen kotia tulee, maata willanen

wetaä? Wast. Tervonen wetaä Heini»
häkkiä.

220.Tuorikki mäellä ammoo,pitkä korsi per>
sehessa? Wast. Tuuli myUy.

22l.Möllattö mäelle nousi, kahen paän,kah«
dexan jalan, neljän silmän mollauren, kah>
den hännän roikamoisen? katso N:o
85.6*: Malläri mäkiä nousee,pään kchen,
jalan kahexan neljän sillnän «nöljähyxen?
W«st. Cijnet hewonen eli lehmä.

322. Vditten wälistä,reitten wältjn,sijtä lij«
tun laatuseen sijtä pitkähän pönttöön?

~ Wist.Kuin lehmä lypsetään maito Hu»likkaan jittenkirnuun.
V 5 223.
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»2? Walkia pelto, mustat selmenet, kl)lwä
kitka taitaa? Wast. Rirja, paperi, bok.stawir se lukee joka osaa.jo kirjottaa.

224. Wtrolainen wijren nosti, ktwet juurille
tokohi sammaleet kiweln päälle! Wast.
Miehen ncuwot. (penis, tefticu!i,pubes\

225. Kehrl warsi tenqitettl), mäen päälle
mangitetty wlerahia waromahan, tulia sa«
uomahan, tulewia tuntemahan, menewia
wljsamahani Wast. XOim.

226. Teirl kuuri saarellinen, näwerittö rei«
dellinen, kuuna kuuri wljrittää, sinne na«
werlktt elää i Wast. Se on rukki, kuuri
koko rukki, nawcrikks, ratas, kuuri
wlritta, rukin sauwanrn, nawerlkko
»rulla.

227. A'i on joka tauteihin toffee eli tarttuui
Wast. NiMt.

328.Nelhtyn tänne johdettijn,istun sinnebei»
tettijn, paäritnatkaristettiin l Wast*puu,
orat karsitaan, kanro jaä mettään.

229. Lito lijnoja, harkko rautoja, koko puita
tolwusia pino peuran sarwia ? Wast. Ral>
ta jouji, liko lijnoja on janncs-harkkorauroza on rauta stlka koko puita koi.
wusia 011 joutsen jalka.

230. Uunna uutttchuu menee, eläwältä per»
siehen siellahi sikcrtelewi, HHnta loirikoitte-
lewt l Wast.Ruin kalat menewät mer«
taan cli rpstlhän^

231.
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231. Napa edesä, kerä kessellä, lapio pe-
rasäi Wast. Nauris.

232. Rahko rauta sappahaja, kiertelee kiwi.
stä wuortal Wast.Myllyn sijli jakiwct.

233.Loukkuneu (loukkonen eli lohinen) lohta
eli lohia snöpi pirtin vibti Wast.
puut eli halot loukkosa,uuni jawalkia.

234. Tien pttunen, porsaan paxuneniWast.
Nöysi N:o -5.

235. Iso orit, wijri harja, seisoo pybälla
maalla, wihltyllä wirwottaapil Wast.
Pirkko. N:o 246. toisin.

236. Tuorikkl toiwoo, aunikki ammoo (eM-
la linnaa parasta paikkaat Wast. ISiif'
kon» kellot.

237. Kateja niemen pääsä ilman tuulettakin
tuhaileepi, ell Wast, Aijan
parta.

238. Tubat tuhatta, sata sataa yhellä ker»
ralla.yhestä pikarista ryyppääi e!i,Me.
stä taiwosta wettä iuowat l Wast. Hljä«
parra, ftiin juopi,

239. Lintu lensi lingon päälle, suutoin sit,
käsitöin ampui Wast. Sader eli lumi,
jollga auringa sulaa.

240. Hri lehmä mkäläsä, ainoa anoppilasa,
jota nuorin nosietaban, terwa köysin teln
motahanz Wast. Rirkkon.teUo.

241. Edes kiwera ja taas kiwerä, ja on niin
tiwerä, ettet Wast. pyssrn
lukor. 242.
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242. Kuulu kuln Kuningas, näkyy kllin siia.,

ri, joka mies waransa walznistaai Wast.Ukkosin pilwi taiwaalla.
243- 3m ehti) llwexiä, luut karisti kankabal-

le weren wuooattl totia?.Wast. Ccrwa»xcr, rcrwa.
244. Mahtu pieneen peltoon, mutt ei smlren»

gaan mettään i eli, pieneen peltoon mah»
tuuwaan ei isooukaan mettään ell korpeen?
Wast. Närhi äes

245.Wiuru kuuru saarellinen,newerikko rei»
jellinen jonga rotuni kuurw', sen wwcrtffo
kuluni Wastpltkä eli lapa rukki. 17}«.
ru se on ,warrt»M newertkko rukinpaa. N:o 226.

246.,0rit orpo, wirvo.Karja seisowi pnbäl«
lä maalla wihitylla wlngottaa l Wast.Nirkko. N:o 235.

247.Karwanen alta kattooo nilko päätä nlel'
läxeen? Wast. Narina joka imee.

248. Omiansi tura tamma, et tunne puo«
liaani Wast.Asscler ell j ljer. N:o 144.

249. Mlkäs se on, kutn luitta pisoo, benqetä
huokuu? Wast. ihmisin p,ffa N-'o 320.

250.Kuin on alas päln niin on täynnä, y<
löspäin nijn on chhjänäi eli, kuin on fii*
mollaan nijn on täysi, knrnon kodallaan
nijn on tyhjä l Wast. £affi, hattu.

f5l. Pio paljasta/ kyyullärä tanvasta?
Wast. wasta.

252.
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252. Tuloo tuhailoo kahen kallion wälistä?
Wast. p.u.

253. idfn sockia nahalla pMstettn, kirkas
tahti pääala? Wast. Plakkari. nappi
päaUä.

254. Minä olen walkla ja pnbas, el minusa
ole pdtäkään luuta, minun saarint hmltaa
jakramaa/ntjnkuin hänellä olts paljongln
rahaa waan ei tiänellä ole yhtäkään lant»
tia, etkä ban ole nl>täkään panttia kylään
antanut l Wast. Muna kukko.

255. Puun pukara, maan makara, heinän
helpl aidan alpii Wast. Kirwcs, kuokka,
wikatet, kannet.

256. Kijta, taata, yöxi ajalle lentää! Wast.
XOi atcs.

257. Mlka pönttö pönan paasa, mikä kijlu
pömvän allä, mtta kääry laattialla, mikä
tuykky krnnnreslä/nNkä tunru ttmkiollai
<&a# Aja cli Jfäntå > Uwoez -koira. tis.sa.sika.

258. wpi ffää, läpi lällärin owi, kiwu ripu
eli, Läpi pääsä', pää läwesi^,

lälläri läwen owelln kiwi riippa pcrsnM
Wast. Raiwo, ämpäri wmtti UUä«
fe on tango.

mäellä, suomm lukknnen
suulla, tavlon rahat takana? Wast Ora»
wan pcsl.

260 tftaenffn<istdfvbUMUa mättahälläl
WastLapsilstuiylGjgimeettslä.26l.
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»<s.i. Pyy lensi pyhäjokeen, pyhä joki pnorl.maan, koko kansa katsomaan? Wast. lä-fti, dijwa eli tåyttt juomasa.
262.Kanlvpi »elso kankahalla, kaheralla kan«

tapäälkU Wast. Tuuli mylly.26 z.Mkurki jalkavuoli ympäri meren maan
mataai Wast. Axi piimä eliwellitau-ha «kapusta.

264. Sirwialnen sillan pääsä, kari keppiä ka-desä? eli/Sirwinen sillan paäsä,kari sau»waa kädesii? Wast. Uunin pahtas ja
kaxi orsipuuta jotta sijta lährewar265. Sata sataa, tuhat tuhatta yhden tam'
luen lastulla seisoo i Wast. Kartta.

266. Mies juoxl salon siwua,puna turkki tup'
jutteli pää kelkku, sarwet helisit t Wast.Orawa.

267. Lintu lentää, rastaimman ktlorman kan«
taai Wast. Alus-hahri-

-268. Perset nyljetään, sarwet mettään kall.
stetaan/weri kotia tuualU Wast-Cerwaskoloc,terwa. 1

269. Puust on tehty pulkottlmet, nijnistä ni-
tun natuset, somerostaketrän pyörät? Wast.
Martta, stmla- myllyn kiwi.

270. Anna minulle hyyryn pyyry pyyrytet»
läxeni, sijpon saappo/ sijpotellarcni, hol»
pon tolvpo tolpotellaxeuii Wast. Jauhontjwi«seula petkel.

271. Tunge, tunge, mätä mätä,kuin ei malv
du
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du nuole päätä l Wast.Ruin langaa neu-
lan filmaan pannaan

272. Katti merta rnpt, jälki jäähänkylmetty?
Nuin kallgasta kudotaan.

*73- länes juosta jältytteli, kuppa silmä kui«
tutleli tahen kallion wälistä. jost ei paase
sinä ilmeisiä ikänä l Wast. SuWla, ku-
toesa kangasta.

*74 Puun pltunen punastu langan paxunen?
Wast. puun jydätt.

475. Mtcs aitasta asu, tuli suusta tuprua!
Wast. Vyffy.

»76.Lato taa,karja kirjawa!Wast.Rirkko.
»77. Istuu, imee, lentä, laulaa, menee tor«

peen,teke siellä poikia, kaikki täbärä päitä!
eli näin imee itkee, lentää laulaa, menee
tuloon, tekee pesänsä i Wast. Mettinen.''

»78. Kari jalkaa neljä korwaai Wast. Rat<
tytr kehto.

279. Wijpon taara, waapon taara, kesteltä
kuristetaan l Wnst. wihinpuu pyöri,
kestcltä pasma sidotaan.

280. Musta sonni nawettaan menee, kaikki
punaset ulos ajaa; Wast. Uunin koukku,
kuin hijljä wcderään.

»81. Rautainen orit, lijnaiset ohjuret,wa>
ffinen talli päällä seisoo? Wast. Neulikko
jokawaimowäcnwyöllaon lanka neu.
lan silmäs«ohjuxct. ,

»8 2-Tupa tuutl,l'arja heilu,mies tuuti tuwan
MUa?Wast.Orawapesaftän. »83-



) 3* (

48z. Musta sonni nawettann tulis, waan eipaase farmiltaan l Wast. pirtin Owt.
2.84. Pentti nosti peukalonsa, peret pellolle

pemahtii Wast. Lammas nostaa sapa-ronsa ja p.raa.
285. Mitä yxi uusi kenga tahtoo? Wast.Toista uutta kcngaä.
2.86. Saari kulki salko paäsä, rauta kukkonen

Wast. Heinä kuorma, kanto
nenafa.

28?.Oweristi rejiettnen, joka wijrun waa»
rna, se wijrun hyyryttää? Wast. Rukkl»
kehrataalt.

288. Terwa lauta tien wieres ei pääse yli et
ympäri.? Wast.lhmistn warjo.

289. Wanha ukko lmies)uusi lakki,joka wuo«
si uuden saapi.? Wast. ISanto > lunta
päällä.

2.5)0. Hepo tästä herkun lähti, tamma tarkun,
juowettä sorlstalnaan, järwenrantaa raik»
kaseinani Wast. VOmet ja nuotta.

291. Sirkilöity, sarkkiloitu, läpi näkyy, lä»
myMän pitää.? Wast.Rlasi.aakkunasa.

2.92.. Wares lensi waapottelt, wesi sijwistä
sirisi? Wast. wesi mylly.

293.Pri pölkky, yhderän reikää.? Wast. Ih.
MlllkN.

s-94. Mikä se eläin on, joka aamulla käy nel-
jän jalan, puolipaiwällä kädellä jalalla,
ja koffa ilta tulee käy se kolmella jalalla.?

Wast.
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Wast. Ihminel,, laflä kontta ntljått
ryömpll-mlcssii kay kahdella jalalla,
muna kuin roanhaxi tulee orra jau»
wan käremla, ja on ntjn koimt jal-
kaihen

29). Wesitko wedesta nousi mättabalsc Mä*
räseei Wast. Nuorta/ rocnefern kaarä.
siaan.

296. S>ake, ja ei sois lor>todnfä l Wast.
VCttvffoa ei sois rcikäck
loytävoånfå.

297. Ei wajoo sullrecn mereen, waan maan
rakoon wajuapi i Wast. Raswa.

298. Kylän koira kyyknUään, kaikki laine»
Int lukee, kaikki aaUot arweleepi? Wast.
Aura.

299. Laatian eli huoneen lewynen, lehen
kewnnen s Wast. Sawu.

3,00. Musti paisto persettään, weden filmi.
stä innft eli juorooi Wast. Xoi>na pan-
lm tulella

321. Musta sika aidan takana, neuloja nie-
lereleel Wast Mehto.

302. Isä woitti istuimella, tyttäret tukan
wedolla, pojat könden köyttämällä? Wast.
humala maa, siipäät,

303. Kaxi jahtiä merellä purjehtii, ja ei ko-
ffaan toisiaan tapaa l Wast. Ruu ja
aurjngo.

304. Alluna loukosa, näppi perseesä? Wast.
Ralja tynneri. C 305.
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305. Hirwiä mehtusä/ tauhla forwesa, lank-
kt tielle tultuaan? Watt. Cerwa haura.

306. Towi vlös, latwa alasi Waft.Hewo»stn eli lehmän dänrn.
307. Prt tupa ustampl klafi kuin kunto*

kaan kamartsa i Wast. Fmgerbon.
308- Yrt tupa/ wljst kamana? Wast.
309. Memt niemi saari saari, saaresa on sa.

ta pesää, muna tufain pesäsa l Wast. Nau»
ris maa.

310. M pikku Pihlajainen, yli meren y.
letyyi Wast. padan sanka.

311. Svnmtä synty synnlta kuoli ja puhu
} ja ei sitekkaän tullut autuaxli Wast. Bt«

leamm aasi.
312. Punanen mies, puiset turkit, woit-

taa miehen wijsahangini Wast. Wijna.
31 j. Suu seljäsa, häiUä ottasa, kylki luut

naban päällä? Wast. Crankki tynneri,sen jprunti ja wyöt.
314. Kumuupi kuuna kello, talon pojan

tanhualta? Wast Kirkon kello.
315. Luinen suu, lthancn parta, kuikistaren

teikistaren, äsken ääneen panee ( Wast.
Kukko.

316. Täynnä Tattarin kypärä kinawia
porsadia? Wast. pirtin liesi, htjllä
täynnä.

< 3»~ Selkä edes,maha takana.? Wast.poh-
tio, ftäri. z 18.
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ziF. Mustempi syttä, mattampi mettäl
Wast. Uni.

319. Oli tiellä helkän teltti (i) oli wijritty,
(2) peräsä, oli tyhmä (3) wijrltysä, oli kir«
kas (4) tyhlnän wyöllä; mitkä sortkoset
(5) siwulla, mitä taan (6) kaulan päällä;
mikä reppu (7; kaarenalla, mitkä pörhöset
<s) pää laella, mitta kljlmvalset (9) per-
hosten allai Wast. Se on, (1) Zewo.
uen, (2) reki, 13) ihminen, (4) kirwes,
ls^aisat, (6) luokka, (7) harjus, (8)
servojen korwat, silmät.

320. Nabata fynton henqetä huokuu? Wast.
Ihmisen p - sta. N:o 249.

321. Kuin pistää mjn pieraste, kuin wetäa
nijn ween heittää iWast.Tynnerin tappi.

322. Lemmikki lebosa seiso, yri ialka perstcssai
Wast. Sieni kanta jonkapäällä seisoo.

323. Matara mäkiä nousi, willat maata wil«
sii Wast. Heinä kuorma.

324. Kuussaa illalla pane lopsisl
Wast. Renkä.

325. Malla ees aamulla takaperin? Wast.Aakkunan lauta eli lykättawä luuku/joka aakkunan ereen pannaan.
326. Härkä totona aminoo, suolet mehtäsä

mätänewäti Wast. <Pwi, saranat win.
kuu, nurraa pahoin - lastut mertäsil.

32?.Wiron uuhi, saxan lammas/ istt kynttä
knnnyrehcn koppasi kodan oweeni Wast.
Sammakko. C 2 323.
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3*B- Musta kukko, hijeu afka. kosseen kurot»
teleci 2&itf. Kodan koukku kurottelee-
pata • kiehunta wesi.

329. Rabto rauta saappahasa kostia kumar»
Me.? Wast. myUy.

350. Mies elää maitrnan alusta ja mailman
loppuun asti, ja ei kostaan wijsi wijrto»
sexi pääse? Wast, TSun.

331. Harakka hatlftelexen pitkä pursto putste»
lee,wuore?n nluniareen, kallioon kaataxeent
Wast. Leipla pannaan uuniin E>
mänrä harakkana leipä lapio han>
ränä ell pursiana.

332. Maan nhtu weden liplä? Wast.
Menet.

333. Wuori alla, wirta paallä. äka mwa
aitan pääsa l Wast. Miehen kustmincn.

334. Kattila mäellä tlehuu llman pulla wal»
kiara kokita kobencamata? Wast. Kusiaft
pesä.

335- Haapa hallolan mäellä, koiwu kolloin
tankahalla, juuret yhteen juroo, etpä lat-
lvat lauwwuttaan? Wast. Lehmän sau»
wct. N:o 193.

336. Lika lijkkuu, linnat souwit, alla. antelit
asml, päällä petpusct pernaa ? Wast. A'
lus ankelit, se on, hywyys.

Z3-Lyhyt akka tylleröinen, pitkän paxu pal»
leroinen, karjan torwesta kokosi tasastlle
tanterelle l Wast. Harja.

338.
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338. Stkosia sillan alla, sinne tänne tlnnM
tiwåtl Wast. Kalat jocs sillan eli
jään alla hyppiwat.

339. Vanha watta, uusi kansi, joka wuofi
pohjataan? Wast. Joti eli järrvi, joka
rouosi uusi jää.

340. Wakkanen wirosta tnotu, täynnä uusia
lihoja! Wast. Sormus.

34*- Isä Pisti, poika pisti, nnna yhteben läpe»
beu, valawaan persieen? Wast. puuroa
spöoeo pistetään puron woi silmään.

34?. Mikäs walkiata »atewälnpl
West.

343. Mikäs wettä wäkewämpi oni Wast.Tuuli st lijkutraa weden.
344. Mikael tuulta wäfewälnpi on l Wast.

Mies, sillä se menee wasta tuulta.
345. Mikäs waria kuumempi Wast.

Aurtngo.
3461 Jalat alla, paaret päällä, parten päal»

la kekkonen httoUfa ledtoneil. lebtosesa liit-
imiä? Wast. Ihmisen koko ruumis-
jalat, watta påå- hiuxet tair.

347. Mitä Jumala nyt ulkona tekee? Wast.
Maata ja Caiwasta hullittee.

Puftu mullan, söi MUmi Wast. Si-
ka joka jyo rihen edestä jywiå.

349. Suuri ikunen suolan raes, halko orren
raon raosai Wast. Silmät.

350. Kari ortta kanassa, nekin kaikki walkosiasWast, Hampaat. C 3 35.1.
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35'. Kulwa puu kantlihasla tuorett käwyt

tekee l Wast. humalan riuku.
352. Ncna neulaa, kera keskeltä, puittart

perasä l Wast. Voissa.
eli

353. Kera edellä, silkki keffellä, puulkkari pe-
rästi Wast. Uissa.

eli
354. Nenä neitiä, pää jänestä, häntä kyitä

kär,"eiä, jalat Muuramen sukua l Wast.
Rissa.

355. Ruinqa monta päätä on sillatta puoli»
kosai Wast. Naxi. *

356. Slka röbkt sillan alla minä hännästä
pitelen! Wast. l\urn kirnutaan.

357. Rannalla rahia kuusi, bi>ren'pesä mät«
tahälläi Wast. Hewosin \)ånt&.

358 Tuuli awaa, ttiull sulkee, kauan perses
pulssisi Wast. p.st.

359. Tupa täynnä tnurupälfä sauna tävnnä
salnmlomahoja l Wast. Maltaat—sam»
mio \t on ammet.

360. Pikkuroilieu, pijperöinen, kaikki kar«
wat kaunistaapii Wast. Neula.

361. Misä lähet pirtisä on? Wast. pesin
pytty.

362. Mikä rääkkylinnnn pesä on pirtifä?
Wnff. kätkyt Rääky linm je on
lapsi joka vååtyy ja itke.

363. Kuningas tuule, harwola näkee, Iu«
mala
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mala el sinä ikänä, Talon poika joka päl»
wcU Wast. wertaistaan.

364. Punlktt punanen lehmä keikko selkä, ke-
weeUä sarwiu juoree sulon
ta pauhajapi? Wast. Suxet. *•#

365. Nealattu, nafkattu,
wilararl taswanut, wäärelnnlftxl welstet»
toi Wast. Satula.

366. Peret syöpi pövtä laulaa? Wastpor»saar imcwat emää.
367. M tammi elt puu, karitoista oraa, jo»

, ka oralla neljä pesää, joka pesasä selhtemen
poikaa, joka pojalla neliäkolmata muna?
Wast.Art wuosieli ajasiaika—sima on
kaxitolsta kuuraurra joka kuuraude»sa 4 wijkkoa, loka wljkosa 7 päiwää
eli wuorokautra, joka rvuorokaudesa

njmaa.
368. Plos ja alas mäklä, eli jyrkkä, miehen

reisi Hamm'<fl4 eli suusa? mitä se on? Wast.
Se on Saapas.

369. Liemt uusi, llha kypsil Wast Ralat
rvedes.

370. Märkä p<U mäeltä katso kuiwa päätäs
nteltärcn i Wast wesi, juuri saawwjauhoja wahra jljhen.

37«. Rantanen rijbi palaa, käki päällä kään»
tcUtl Wast. Xoi\na pata ihmisinkäsi hatun päällä

Leijona lentää loukosta loukkoon, tan*
taan
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taan tähtää/ nenään napsahtaa l Wast.p- u.

573- Susi ulwo sunteresa, Ma jaris ma^
tmm Wast. TSivton kello.

374.<Wedesä synty, wedeja kaswoi, kuin
ärnnffr nati nijn kuoll ( Wast. Suola.

375. Miikaätähden kettu takansa eattooi
Wast. Ettei ole silmiä takana.

376. Mitäs wares tekee kuin on kousi wuot.
ta elänyt i Wast SeihtemänneUe lähtee. 1

377* Hanhikki hakull stnwi jini willa nupft
karwa et voii polwenaan, sikiä sinä ikänä l»
Wast. Wanya kuiwa ho»;ka puu ei
tee lehtiä ei käpyjä.

378. Mies lyhyt nenä nnkerä, itte lijna
paidollaanl Wast. Mettikaila.










