'fü4t t

Uus
GG

ue t
naar^t n

-»

-

.

uY*i£k

.tu...

•

J

.#
&lXint?cv
c kulnlfa trüt?wd.
di'x Tt^mc*

4h

Trükitud M . Antje trükikojas, Tallinnas.

MsKõue.
Selle raamatukese wälja andmisel ei ole meil
sugugi mõtet, et sellega ebausku laiali lautada,
ehk tulewaid asju tahta ette kuulutada, mis aja
saladuse rüppes peitus seisawad. Meie tahame
sellega aga üksnes inimeste, iseäranis noorerahwa aega wiita, ja neile sellega lõbusat lõbu walmistada, kui nad seltskondadel ehk pidudel on,
kus nad siis üksteise kassa wõiwad waadata ja
kaartide Väljapanemisega, üheteisele õnne ehk
õnnetust ette kuulutada, mis muidugi suurt naeru
ja nalja sünnitab.
Nii kui ükski inimenegi kaarta raha ega muu
kasu peale ei tohiks mängida, mis alali, riidu,
pahandust ja Mli sünnitab, nõnda ei tohi ka
ütski teise kätt selleks waadata ega kaanist wälja
panna, et seda uskuda ja seda tõik lootma täide
minema, mis käe waatamine ehk kaartide wälja
panemine seletab. Ei, waid see olgu meile aga
ajawiiteks ja lõbusaks meele lahutamiseks igawatel ja nukral tundidel.
Igaühel on selleks siiski waba woli, seda
m i mõtelda ja seletada, kuidas ta aga ise tahab,
sest et mõtted kellegi sündmuse a l l ei seisa.

Lõpeks soowime, et see raamat igaühele head
lõbu ja rõõmu ette oma kuulutamistega sünnitaks
ja nii mõnegi nukkert ja kurba meelt wõiks lahutada ja mõndagi rõõmsat tundi walmistada.

j.

Käe ehk peupesa waatamine.
Km inimene parema käe lahti teeb ja penpesasse waatab, siis leiab ta sealt hulga joonesid ja muhkusid ja lahkusid. I g a inimesel on
nad isemoodi ja teist wiisi, nii kui ka iga immene ühesugune ei ole, sest et üks inimene teisest oma wiiside, kombede ja eluga hoopis teine
on; ükski inimene ei ole teisega ühesugune waid
läheb igatepidi teisest lahku, küll kehaehituse, näo,
mõtete ja ka kogu elu poolest.

Et peupesa jooned, muhud ja lohud igal
inimesel uheteisest lahku lähewad, arwawad käewaatajad, inimeste elu ettekuulutajad ja petised
kaardimoorid nendest inimese olikut ja tegewust
ära uurida wõiwad, millest nad inimeste elutulewikku katsuwad ettekuulutada.
Kui meie selle järele nüüd peupesa tema
muhkude ja jooude järele terawamalt tähele paneme ja järele uurime, siis paistawad mõned
iseäranis jooned ja muhukesed oma näo ja suuruse poolest meile iseäranis silma, et neid tundma õppida, peame meie peupesa hoolega silmitsema ja teraselt tähele panema.
i*

Kõikide muhkudel ja joontel on omad iseäranis nimed; nende muhkude kohad on kõik
numbritega üle? tähendatu^, mida sa ka järgmise peupcsa joonistamise järele siit wõid näha
ja tundma õppida:

Päikescmuhk.
Nummer
S a t u r n i muhk.
„
Wcenusemuhk.
„
Iuupiterimuhk.
„
M a a k e r a m u h k.
„
K u u muhk.
„
Uraanusemubk.
„

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

P ä i k e s e m u h k (nr. 1) all, seisab allpool
pöialt ja saab pöidlapakuks nimetatud. Tema
on kõigest peupesa muhkudest see kõige suurem
ja käenajale toetamise peatugi, selleparast on ta
ka käewaatajatele kõige tähtsam, keda nad sellepärast ka päikesemuhuks nimetawad.
S a t u r n i muhk (2.) seisab uimetise esimise sõrme all; tema on käewaatajatele päikesemuhu järele see kõige tähtsam ettekuulutamise
märk.

W e e n u s e m u h t (3.) seisab keskmise sõrme
kohal.
I u u p e t e r i m u h k (4.) seisab neljandama
wõi nimetise sõrme kohal.
M a a k e r a muhk (5.) seisab wäikese wõi
wiiendama sõrme all, käe sees pool serwas.
Kuumuhk
(6.) ei ole muud kui pöidlapafr wastu seisab lihaw liha jagu.
U r a a n u s e m u h k (7.) seisab pöidla ja
sõrmede wahe kohal ja on see kõige wäiksem
muhk peupesas.

Muhkude tähendused.
I. Päikesemuhk.
1. Kui päikesemuhk hästi sile ja puhas,
siis tähendab see alati üht rõõmsa ja lahke tujuga inimest, kes õiglane ja kõige inimeste wastu truu, kes ilmaski ülekohut ega walskast ei
armasta, waid alati õigust armastab teha, mille
pärast teda ka kõik auusad inimesed alati armustawad.
2. Kui päikesemuhul sügawad risti moodi
jooned läbikäiwad, siis tähendab see alati pettust ja walet, kui ka kiusakat tujulikku meelt ja
kanget uudisehimu.
3. Kui päikesemuhul sügawad, pikute läbijookswad jooned sees on, mis aga üksteisest kaunis kaugel seisawad, siis tähendab see suurt ihaldust kõige rõõmude ja iluasjade ja kalli ehtede
järele, ka iseenese armastust ja lugupidamist.
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4. Kui päikesepuhul wäikesed ristikesed sees
on, siis tähendab see suurt kiimalust ja lihahimu.
5. Kui päikesemuhul wäikesed sinakad plekikesed ja rakud on, siis tähendab see hooletust
ja suurt laiskust.
6. Kui päikesemuhu peal wäikene pool ehk
täis rõngamoodi ring on, siis tähendab see suurt
usinust, kasinust, kindlat meelt; ka õnne ja
auu Teiste poolt.
I I . Saturninlnhk.
1. Kui saturnimuhk täieste sile ja ilma täppideta on, siis tähendab see suuri ja ülirikkaid
waimu andesid ja laste poolt suurt õnne ja
rõõmu.
2. Kui saturnimuhu plekiline ja täpiline,
siis tähendab see salalikku meelt ja kadedust; ka
suurt himu raha peäle mängimiseks.
3. Kui saturnimuhk peal ristikene ehk tähe
sarnane kuju on, siis tähendab see ütlemata suurt
ahnust ja kadedat meelt.
4. Kui saturnimuhu peal sügawad risti jooued on, siis lähendab see kõikuwat meelt kõikis
ettewõtmistes, töös ja talituses.
5. Kui saturnimuhu peäl madalad lapikesed
ja pisukesed rattamoodi ringid on, siis tähendawad need himu, hoopis teistmoodi inimeste järele, et nendega ümberkäia.
6. Kui saturnimuhul sügawad, pikuti jooued peal, siis tähendawad need riiakat ollkut ja
kanget riiunorimise himu.

ni. Weerusemuhk.
1. Kui wecuusemuhk õige inadal ehk koguui aukus on, siis täljntbab see rahulikku meelt
ja himu teistmoodi inimese sugu järele.
2. Kui weenusennchk kõrge, sils tähendab
see alati toorust, kiimalust ja suurt joomise himu
kauge jookide järele.
3. Kui weeuusemuhu peal kaks wäikest, põigiti lõhestikku moodl joont on, mis teineteisest
ühe kaugusel seisavad, siis tähendab see ütlemata õnnelikku abielu ja laste kaswatamist.
4. Kui neist w^enusemuhu joontest aga üks
ehk ka mitu kõwerat joont läbi jooksewad, siis
tähendab see üht rahutumat inimest, kes millegi
asjaga rahul ei ole.
5. Kui weenusemuhul wäikene rist peal on,
siis tähendab see iiht tuisupead, kes kui tuulelipp ennast igale poole pöörata lascb ja kõiki
sugu tühja asju tagaajab. Naesterahwaste juurdes tähendab see truuduseta armastust ja kõiki
tühja himusi; la tahab üks sähärdune naesterahwas tga meesterahwa meeli mööda olla, et
temaga aga saaks lulli lüüja.
6. Kui weenusemuhu peal rõngasarnane ring
on, siis tähendab see meesterahwaste kohta suurt
kitsikut, aga naesterahwaste juures jälle wäga
meelt ja truu südant.
IV. Iuupiterimuhk.
1. Kui juupiterimuhk suur, kõrge ja ristjoonedega, siis tähendab see ütlemata suurt kõrkust ja teiste inimeste üle walitseda tahtmaist.
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2. Kui juupitcrimuhul täpid ja auklised kohad peäl on, siis tähendawad need kindlat meelt
ja tahtlnist.
3. Kui juupiterimuhust pikutijoon neljandama sõrme alumise järgu peale jookseb, siis tähendab see suurt himu ja lusti ümber rändamise peale.
4. Kui juuviterimuhu peal ristjooned on,
siis tähendab see salalikku niceft ja armuta inimest kõige teiste wnstu. Naesterahwaste juurdes
aga tähendab see kõrki himu auu ja Walitsuse
järele.
5. Kui juupiteri muhust jooned alla poole
jooksewad, siis tähendawad need argdust ja kartlikku meelt.
6. Kui jupiterimuhk aga hästi ümmargune
ja kõrge on, siis tähendab see ütlemata suurt
julgust, kindlust ja hakkajat meelt, aga ka armuta olekut teiste wastu.
V. M a a k e r a m u h k .
1. Kui maakeramuhk kõrge ja sile, siis tähendab see sõbralikku ja heldet meelt kõige inimeste
wastu.
2. Kare ja madal maakeramuhk aga tähendab selle wastu, toorest ja jämedat meelt; ka
iseenese armastamist ja oma poole kiskumist.
3. Kui maakeramuhk kolme, pikuti joonega
on, siis tähendab see järelandlikku, sõnakuulelikku ja pehmet meelt
4. Kui maakeramuhu wäikese sõrme alumine
liikmejoon, pealpool muhku sile on, siis tähentab auusat meelt ja ühte õiglast- truu inimest.
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5. Kui maakeramuhu liikmejoon aga mitte
sile ei ole, siis tähendab see üht liiakasu nõudjat inimest.
6. Kui maakeramuhu peal mehine rist on,
siis tähendab see wanapoolse inimesie kohta muret
nnletsust; uoorte juurdes aga tarkuse ja tea-

duse püüdmist.

VI. Kuumuhk.
1. Kui kuumuhk krõbe, siis tähendab see
armastuse leigust ja kõikuwat meelt.
2. Kui kuumuhk aga selle wastu sile, tähentab ta hoolakal ja kokkuhoidaal inimest.
3. Ku kuumuhul wäikesed, lühikesed ja kõwereti kokkujookswad jooned on, siis tähendab
see kannatlikku ja kindlat meelt kõiges hädas
ja wiletsnses.
4. Kui kuumuhk noorte inimestel joontega
käe seljaga ühendatud on, siis tähcndatab see,
raiskamist ja pillamist; wana inimeste jnurdes
aga möödaläinud muresid ja waewasid.
5. Kni kuumuhul kaks suurt ja sügawat
joout on, mis üheteisest ühe kaugusel seisawad,
siis tähendawad need muusika tundmist ja suurt
laulude kõõrüamise himu.
6. Kui kuumuhu üks joon teisega kokku jookseb, siis tähendab see üht suurt waimu andidega
inimest, kes ilmas midagi tähtsat saab korda
saatma.
VII. Uraanusemuhk.
1. Kui uraanusemuhk täieste sile ja puhas
on, mis aga wäga arwa ette tuleb, siis tähen-

\>ah fee jumalakartlikku ja ma$a, lapsiku meelt,
et aga teise inimese saaks õnnelikuks teha.
2. Kui uraanusemuhku aqa sugugi näha ega
olemas ei ole, mis wäga sagedaste ettetuleb,
siis tähendab see heitlikku ja leiget meelt sõpruses; meesterahwaste juurdes aga alati waimukehwust ja mõistuse puudust.
3. Kui uuranusemuhk suur ja kõrge, u ü
tähendab see alati kõrget ja auusat meelt, aga
ka- suurt ahnust ja oma käsn püüdmist ning iseenese kiitlemist ja rahul olemist.
4. Kui uraanusemuhust kolm risti wagn üle
käiwad, nns peaaegu ühetcisest ühe kaugusel seisawad, siis tähendab see lahket ja rõõmust meelt;
aga mõnikord ka kergatust, iseäranis naisterahwaste juurdes.
5. Kui uraannsemuhu üks neist liinidest otsast kõwer on, siis tähendab see kindlat meelt
kõikis kiimaluses ja joomise ahwatlemises.
6. Kui uraannsemuhu üks joon knnni pöidlani nlatab, siis tähendab see kõnekat ja jutukat
inimest, julget olikut ja ütlemata hakkajat wai.
mu kindlust, mis millestki järele ei anna.

Joonte tähendused.
Nagu meie muhkude tähendustest juba näinud ja tähele oleme pannud, tähendawad need
inimese kombeid, loomu, meelt ja waimu olikut.
Meie tahame nüüd ka peupesa jooni katsuda,
nende sügawuse, pikkuse, õige ehk kõwera oliku
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poolest, ära seletuda, mis wäga mitmesugused
on, mille järele ka nende tähendus seisab.
Peupesa muhud näitawad meile, missuguse
loomu ja wiisiga iga inimene on, kuna peupesa
jooned iga inimesele tema eestulewal aega kujutawad ja ilmutades ette kuulutawad.
Meie peupesades seisawad järgmised jooned,
mis siin käe-pildi peal tähtedega üles on tähendamd:

a. Elujoon.
d. Marsijoon.
c. Paaritamisejoon.
d. Auujoon.
e. Armastusewöö.
f. Kogumisejoon.
g. Onnejoon.
h. Maksajoon.
i.
Lauajoon.
k. Peajoon.
1. LaHtusejoon.
Neid joonesid peab pildi pealt tähtede järele
hästi hoolega tähele panema ja õtse pähe õppima, et need meelde jäewad.
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A. Glujoon.
1. Kui elujoon hästi sügaw, pitk ja ühetasane, nii et temast hakatuses teisi wäikseid joonesi läbi ei jookse, siis tähendab see pitka eluiga ja head terwist.
2. Kui elujoon aga lühikene, katkenud ja
sinakast karwa hall on, siis tähendab see wiletsat ja nõrka terwist, eestulewal haigusi ja warast, enneaegsat surma.
3. Kui elujoon, aga peajoonega kokku jookseb, siis tähendab see eelulewate aastates kurbtust, meelepaha ja muid wastumeelseid asju.
4. Kui elujoon hästi tõwer on, siis tulewad selle inimese perekonnale ütlemata kurwad
ja haledad lood.
5. Kui elujoonest üks aru nimetise wõi
esimese sõrme jookseb, siis tähendab see suurt
rikkust ja õnne.
6. Kui elujoonest kaks tugewat joont alla
käeliikmesse jooksewad, siis wõid täiesti julge
ja kindel olla, et tulewikkus suure rikkuse ja külluse osaliseks saad, mis aga üksnes usinuse ja
kokkuhoidmise läbi saab sündima.
7. Kui elujoon käe juurel tugew ja sügaw,
nii et see ülewelt otsast aga weel waewalt näha
on, muidu aga selge ja tükeldamata, siis tähendab see praegust-haiglast olikut, hiljem aga õige
tugewat terwist.
8. Kui mitu wagu elujoonest üles poole
lähewad, siis saad sa mõne aasta pärast suurt
südame rõõmu ehk walu maitsma.
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B. M a r s i j o o n .
1 Kui marsijoon selge ja siigaw, ilma et
just wäga pitk, siis tähendab see sinu tulewikkus rikkamaks minemist, kus sinu hoolas tööwaew rikkalikult tasutud saab.
2. Kui marsijoon kõwer ja peenike, siis on
sul paremaid aequ oodata ja loota kätte tulema.
3. Kui marsijoon aga wäikene ja üsna punast karwa, siis tähendab see osawõtmist sõjast.
4. Kui marsijoon walkjaspuuane ja ennem
sinakat karwa ja wähe arnline, siis on see mureliku noorepõlwe märk.
5. Kui pöidlast sügawad jooned alla tulewad
ja marsijoonest üle jooksewad, siis tähendab see
alati tubli terwist ja kõrget wanadust.
6. Kui marsijoonest üks sirge aru elujoone
poole pöörab ja tema ots elujoonesse puutub
siis wõid julgeste külluse, auu ja rikkuse peale
loota.
7. Kui marsijoon kunni käe selja peale ulatab, fiiõ tähendab see ettetulewate päewade muresi^ ja waewasid.

8. Kui marsijoon peenike, arusaamata ja
segane on, siis tähendab see tulewat aega, mis
wäga kerge ja lõbus, aga siiski täitsa tähtsuseta
saab olema.
c. P a a r i t a m i s e j o o n .
1. Sagedaste ei ole seda joont üksikult näha
ega olemaski, waid ta läheb juba hakatuses lauajoonega ühte, mis wäga õnnelikku ja rõõmulikku
abielu tähendab.

2. Kui paaritamisejoone lühikene joon nii
wäikene on, et teda aga weel waewalt silm wõib
seletada, siis tähendab see kurba ja õnnetumat
abielu.
3. Kui paaritamise joonest üks ristjoon üle
käib, siis pead sa ilma teisepooleta elama.
4. Kui paaritamisejoon aga selge ja terwe
on, siis saad sa peagi abielusse heitma.
5. Wähe kõwer ja maakeramuhu poole pööratud paaritamisejoon tähendab hilist, aga ütlemata õnnelikku abielu.
6. Kui paaritamisejoon ennast warsti kahte
arusse jaotab, nii et mõlemad jooned teineteisest
ühe kaugusel edasi jooksewad, siis ei ole hea
abielusse heita, sest see saab ütlemata õnnetu
olema ja teie teineteisest peagi lahku minema.
7. Kui paaritamisejoon käe selja poole on
kõwerdatud ja kui see just käe keskpaigast, algab,
siis tuleb Teie abielus pärastpoole truuduse
murdmise ja teiste armastuse pärast lahutus.
v . Auujoon.
1. Kui auujoon nõrk ja segane on, siis tähendab see hilisemas elus auu ja kuulsust.
2. Kui auujoon juba hakatuses kõwer on,
siis tähendab see edespidise hea nime ja kuul-

suse f autust.
3. Kui auujoon otsekohene ja terwe on,
ja jor>l'eb see armastusejoonest üle kunni juupiteri nn ih usse, siis wõtawad sind ükskord suured
auuinehed oma eestkostmise alla, ja muretsewad
sulle hea sissetulikuga ametikoha.
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4. Kui auujoon aga kõigist tükati on olemas,
siis tähendab see auuahnet püüdmist, mis aga
ilmaasjata saab olema.
5. Kui auujoon keskelt kõwer on, siis tähendab see see ajutist ja tükatist õnne.
6. Kui auujoon wäga selge ja mehine on,
siis tähendab see tulewiku õige alatumalt elamist.
7. Kui auujoon hästi punane ja sügaw on,
siis tähendab see sõjas auusse ja kuulsusesse
tõusmist.
8. Kui auujoon aga mitte juupiterimuhusse
ei ulata, waid enne ära lõpeb, siis tähendab
see, et armastuse õnn sind siim auupüüdmises
ja kättesaamises takistab.

E. Armastusewöö.
1. Kui seda armastusewööjoont sugugi ei
ole, siis tähendab see ühte sähärdust inimest,
kellel wäga wähe ehk mitte sugugi himu ei ole
teisesugu seltsist.
2. Kui armastusewööjoon juupiterimuhus
ära lõpeb, siis tähendab see uhkeid ja toredaid
pulmi.
3. Kui armastusewöö kõigest aga üksi poolikult on olemas, siis tähendab see ütlemata
suurt õnne armastuse asjus.
4. Kui armastusewöö kahekordselt ehk weel
rohkemalt on olemas, siis tähendab see kiimalust
ja lakkumist ja prassimist.
5. Kui armastusewöö wäikese sõrme all sei-
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fab, siis tähendab see suurt armastuse õnne,
mis sa oma lõbusa ja lustaka tujude tõttu
omale oled mõistnud walmistada.
6. Kui armastusewöö õige selge ja täieste
terwe on, siis wõid sa armastuserikka, aga muidu tähtsuseta tulewiku peäle loota.
7. Kui armastusewöö täielikult on olewas,
aga teistest joontest läbi on lõigatud, siis on
sul armastuse asjus wäga wähe õnne oodata.
8. Km armastusewöö keskpaik aga üksnes
on olemas, siis tähendab see õige hilist abielusse
heitmist.
F* Kogumisejoon.
1. Kui kogumisejoon õige täielikult on olemäs, siis tähendab see, et sul tulewikus wõimalik saab olema rikkust ja wara koguda.
2. Kui kogumisejoont sugugi olemas ei ole,
siis ei saa sa ilmaski rikkamaks, kui sa praeguse!
ajal oled, ole sa kui usin ja hoolakas tahes.
3. Kui kogulliisejoon otsekohene ja terwe,
siis wõid sa rahulikku ja õnnelikku elu oma
käte töö waewa läbi loota.
4. Kui kogumisejoon aga hästi käe selja
poole on kõwerdatud, siis tähendab see suuri
pahandusi ja tülisi sinu ametitalitused
5. Kui kogamisejoon aga peupesa poole
kõweraks läheb, siis tähendab see suurt ameti
kahju.
6. Kui käe liikme kohal kogumisejoont ci
ole, wa^d hakkab alles peopesast peale, siis tar-

— 19 —
witab sinu armsam sõber, keda sa igate pidi nii
wäga oled uskunud, sinu usaldust kurjaste.
7. Kui kogumisejoon lühikene on, siis tähendab see nht igawal ja waewalist elu, mis
üksnes sinu alalise töö läbi alal seisab, nii et
sa ilmaski õnne ega rõõmu ei sa maitsta.
8. Kui kogumisejoon liinidest tubliste läbi
on lõigatud, siis tähendab see snurt waranduse
ja rikkuse kogumist, mis ühest suurest töökojast
saad, kus palju inimesi töös käiwad

G. õnnejoon.
1. Kui õnnejoont sugugi ei ole, mis aga
wäga arwa ette tuleb, siis ära looda iialgi õnnelikuks saamise peale.
2. Õnnejoont on omas täies suuruses waga harwa leida, see on elujoonest ülespoole,
peajoonest üle kunni laua jooneni; kui õnnejoon
aga tõeste täielik on, siis tähendab see suurt ja
igatepidi täielikku õnne.
3. Kui õnnejoon elujoonega ühekauguselt,
edasi jookseb, siis tähendab see jõulist olikut,
ameti töö ja talituse läbi.
4. Kui õnnejoon kunni armastuse wööni
ulatab, tähendab see õnnelikku elu abielus.
5. Kui õnnejoon ülesse poole otse winklis
seisab, siis saad sa mängides ehk õnneloosi wõttes ükskord suureste wõitma.
6. Kui õnnejoon waewaline aga kahekordne,
siis tähendab see armastuse õnne ja rikast teistpoolt.
7. Kui sellel joonel aga ülespidi minewad
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arud on, siis tähendab see päranduse ja warapärimist.
8. Kui jooned aga alla poole lähewad, siis
pärid sa hulka raha ja muud wara, millest sa
aga pärast jälle ilma jäed.

II. Maksajoon.
1. Kui maksajoones ülemal nimetatud seaduste järele õnnelik seisukoht ja paik on, siis
tähendab see head terwist2. Kui see joon aga juba esihakatust risti
üle elujoone läheb, siis tähendab see ütlemata
kardetawat haigust ja sisemist wiga.
3. Kui maksajoont aga sugugi ei ole olemäs, siis tähendab see sinu elu üksikut ja mahajäetud olekut
4. Kui maksajoon hakatuses risti läbi on
lõigatud, siis tähendab see nõrka ja haiglast kõhtu.
5. Kui maksajoon kahekordne on, siis tähendab see iseäranis head kopsn ja maksa ning seega
ühes ka suurt wanadust.6. Kui matsajoone arud ülespidi seisawad,
siis tähendab see suurt õnne ja head käekäiku
majapidamises.
7. Kui maksajoon peajoonaga ühe nurga
wõi winkli sünnitab, siis saad sa laste poolest
õnnistatud.
8. Kui maksajoon lühikene ja sügaw on, siis
tähendab sea warakut abielusse heitmist; wanemate inimestele tähendab ta suurt rõõmu omast
lastest.
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J. Qaua\oon.
1. Kui lauajoon nii pitk on, et see terwe
peu, ühest käe selja serwast kunni teiseni ulatab,
siis tähendab see õnne omal kodumaal.
2. Kui lauajoon sügawaste läbi on lõigatud ja segane, siis tähendab see wõeral maal
elamise õnne.
3. Kui lauajoonest sügawad jooned kuumuHüsse jooksewad, siis hoiatawad need sind üleliiase joomise eest.
A. Kui lauajoon wäikese sõrme all seisab,
kust ta peale hakkab ja hästi aruline ou, siis
saad sa oma pea toidust ja igapäewast leiba
wõeralt lüaalt leidma.
5. Kui lauajoonel terawad uurgad ehk winklid on. siis saab wara-kogumine sulle wäga
waewaliseks ja raskeks tehtud.
6. Kui laua joonest õnnejoon üle jookseb,
siis tähendab see head käekäiku ja läbisaamist.
7. Kui lauajoon keskpaigast walkjas ja aruliire, siis tähendab see rõemsat teekäiku.
8. Segane ja arusaamata lauajoon kuulutab
sulle, et sa ikka wõera ori ja wõera laual sööja oled.
K. Peajoon.
1. Kui peajoon selge ja kohe silmapaistaw
on, tähendab see, saad head tulewikku oma hea pea
läbi saama.
2. Kui peajoon kesk peupesas hästi kõwer
on, siis tähendab see hästi wanaks saamist.

3. Kui . peajoon keskmise wõi pitka sõrme
poole ülespoole on pöördud, siis täheudab see
õnnetumat abielu.
4. Kui peajoon otsast mitmesugusse arusse
on lõhkenud, tähendab see sinu riiakaks minemist ja jooma hakkamist.
5. Kui peajoon wäga pitk, siis tähendab
see tusaseks ja kurwamceleliseks minemist.
6. Kui peajoon weripunane, siis tahendab
see kaubaajamises ja igas ettewõttcs õnne.
7. Kui peajoonest õnnejonn läbi käib. siis
pead sa hästi hoolas olema oma pead murdma
kui õnne oksale tahad saada.
8. Kui peajoon kunni kuumuhusse ulatab^
siis tähendab see sinu head südant ja maga
meelt kes teisa alati walmis on aitama ja selle
juurdes ise kõigest südamest rõõmu tunneb.

L* Lahkusejoon.
1. Üsna iseäralik ja koguni kõigest teistest
käejoontest lahkus on selge lahkusejoon oma
kindla tahtmise ja iseenesest lugupidamise märk,
mis tulewiku kohta seda kindlaste tähendab, et
see waikne ja kõigest muredest mureta on.
2. Kui lahkuse jooned selgeste näha on, siis
näitawad nad inimese kogu eluaja wältuse ja
pitkuse selgeste ette ära. N i i palju lahkuse jooni,
kui mõlematel kätel on, seda wõrt elad sa ka
wanaks, iga lahkuse joon on 19. aasta peale
määratud. Leiad sa oma mõlematelt kätelt 4
lahkusejoont, siis elad sa umbes 4 kord 19 eht
sellega kokku 76 aastat wanaks.
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3. Kui need jooned aga üsna segased ehk
neid sugugi ei ole, warast ehk enneaegset surma,
tasast ja ka rahulikku elamist, kus ka laiskusel
aset on.
4. Klli lahkusejooned sügawad, siis tähendab
see kadedust ja kitsikust.
5. Kui ristid ja kolmenurgelised märgid lahkusejoootes ettetulewad, siis tähendab see, et sa
oma tühjasid ettewõtmisi pead maha jätma.
6. Kui labkusejooned arulised ja tükilised
ou, siis tähendab see, et sa warsti oma armsatest saad lahutatud.
7. Kui wäiksed ristid lahkusejooni katawad,
siis tähendab see suurt armastust ja sõprust.
8. Kui lahkusejooutel ahela wõi keti kuju
on, siis tähendab see, et sa waeselt oma isamaalt lahkud, aga rikkalt ja auuga oma kodumaata jälle tagasi tuled.

Torme küünte tähendus.
Nii kui peupesa muhud ja jooned, nõnda
on ka sõrmeküüned käewaatajatele ühed tähtsad
ettekuulutamise märgid inimese elu ja olu kohta,
et tulewikku ette ära teada. Paneme siis nende
lahendusi tähele.
1. Kui sõrmeküüned pitka poole ja walged,
siis tähendab see õnne, terwist ja nõrka keha
jõnudu; kui küüned aga kaunis selged ja läbipaistwad, siis tähendab see werepnudust ja pudu-

soonte nõrkust.

2. Kui sõrmeküüned ilusad, haritud ja puhrao, siis tähendawad ueed edewust ja tühja uhkuse tagaajamist, mustjad aga hoolast kokkuhoidluist ja usinust.
3. Kui walged täpid küünte peäl, siis tähendab see õnne, aga mustad jälle õnnotust ja kahju.
4. Kui sõrmeküüned punakad ja otsegu kandilised, siis tähendawad nad järsu, häkilise meelega inimest, kes aga ruttu jälle heaks muudab.
5. Kui sõrmeküüned suured ja kõwerad, siis
tähendab see elukõrkust ja isemeelelist uhkust.
6. Kui sõrmeküüned paksud ja tümikad, siis
tähendab see ühte inimest, kes üksnes oma elu,
iööma ja jooma ecst mõistab muretseda, aga
muist paremaist asjust midagi lugu ei mõista
pidada; ka tähendab see enamiste kiimalust ja
kõige tühja himude tagaajamist.
7. Kui sõrmeküüned õrnad ja kõwerasse kistud, siis tähendab see uhket, iseineelset ja auuahnet inimest.
8. Kui sõrmeküüned wäikesed ja ümmargused, siis tähendab see tusast ja kergeste wihale
äritawat inimast.
9. Kui sõrmeküüned pitkad ja kitsad, siiö
tähendab see lustikat ja kergemeelset olikut
10. Kui sõrmeküüned pitkad ja tugewad,
siis tähendab see tugewat keha jõuudu, aga
muidu kerglast meelt.
11. Kui sõrmeküüned pitkad, laiad ja õrnad,
siis tähendab see raiskamise ja pillamise himu.

Katse proowid.
Selleks katsume saadud teatuste waral moued katseproowid teha! Muidugi peab sul selleks hea pea, meelespidamiue, kui ka kaunis täielik inimese tundmine olema, kui sa osawusega
oma nalja tahad korda saata ja kassa waadates,
lõbusat ajawiidet teistele tahad walmistada, et
nende tulewikku neile wõitsid ette kuulutada. Kui
sul need tähendused juba kõik Pähe on õpitud,
siis katsu ennast sellega hästi tubliste harjutada,
mille kergituseks ma siin sulle mõne katsetüki proowiks ette panen.
Nhe noore n e i u k ä t t w a a d a t e s .
Auustatud neiu! Kui ma Teie ilust ja
õrna kätt siin tunnistan ja waatan, siis leian
ma nenoe joontest ja muhkudest, et Teie süda
lustiline ja meel alati lahke on ja kõiki inimesi
õiglasest südamest armastate, kuna Teie walet ja
kawalust sugugi ei salli. Teie elujoon, millest
kaks sügawat liini alla käelnkme poole jooksewad,
uulutab Teile tulewikus suurt waranduse pärimist ja kõiki eluõnne, kui Teie ikka nii auusaks
ja tõemeeleliseks jäete kui siiamaani olete olnud.
Ehk Teie elujoon küll otsaga peajoonesse puutub, mis Teie hilisemas elus Teile kurwasi sündmusi ette kuulutab, siis ärge kartke, waid olge
sellepoolest üsna ilma suurema mureta, sest et
need wäikesed ja lühikesed, aga kõwerad liinid
kuumuhu peal seda tõeks tunnistawad, et Teil
kannatust selleks on, et seda kõik suudate wälja

kannatada

ja

selle kõige üle

kergeste

wõitu

saada.
Nüüd wõtame need wäikesed nmhud Teie
sõrmede all järelewaatamise alla, kus saturnimuhk sile ja puhas on, mis Teie lastekaswatamise tubliduse üle tunnistust annab. Selle juurdes waatame ka seda kaunis hoolega järele,
kuidas Teie paaritamisejoonega lugu on: oo!
sellest ei käi mitte risti jooned läbi, mis üksikut
elu wõiksiwad tähendada: oh ci, waid Teie saate
peagi meheleminema, ja et teie paaritamisejoon
lauajooncga ühte jookseb, saate teie ütlemata
õnnelikku abielu elama. Gt aga armastus selles
asja seda pea rolli mängib, pean ma Teid ka
kohe armastuse' wooga tutwustama. Aga mis
näewad minn silmad siin? £ h seda imet, armastuse wööd ei olegi Teie ilusa käe peal!
Miua peau nüüd seda kindlaste uskuma, et Teil
suuremat ihkamist abielu järele ei olegi. M u l
ei jäe selleks enam muud nõuu üle, et Teie armastuse tulewikust midagi kuulda ja teada saada, kui pean selleks ühte teist joont waatama
ja oh imet! Teie maksajoon on ütlemata lühi
kene, aga seda selgem ja sügawam, mis tähen
dab, et Teie warsti mõrsjaks saate. Teil saab
aga weel enne pulmi mitmeid takistust, tühja
juttusid ja walelaimamist kanda olema, miv
Teid tahawad selleks abielu astumiseks kartlikuks
ja araks teha, mida Teie aga kõik mehiselt saate ärawõitma, nii kui juupiterimuhu wäikesed
täpikesed seda näitawad ja tõeks tunnistawad.
Ka marsijoon Teie peupesas on tugew ja sel-

ge, ilma et see just pitk oleks, mis minu praegust
ütlemist sellega kinnitab, et Teil siiski kaunis
rasked ajad enne ees seisawad kui Teie oma
mõrsja pärga saate kandma ja oma armast peigmeest tõega jäedawalt omaks wõite nimetada.
Weenusemuhul Teie keskmise sõrme all uäen
ma wäikese ristikese olema, mis Teie heast ja
auusast südamest selgesti tunnistust annab.
Et maakeramuhul mitte neid kolme tähtsat
pitkijoont ei ole, mis ühte pehmet, alandlikku ja
sõnakuulelikku meelt wõiksiwad awaldada, sellepärast on Teil üks wastu rääkimine alati kõige
wastu, kuna Teie aga siiski õigust ja truudust
armastate, sest et Teie wäikese sõrme liikmejoon
ilus ja täieline on.
Ka Teie peupesa auujoon lõpeb eune ära,
kui ta juupiterimuhusse puutub, mis tähendab,
et armastuse õun ja rõõm Teid Teie auu püüdmiseks taga kihutab, sest et Teie oma eluõune
oma peigmehe armastawa rinna najal suuremaks
peate, kui seda rikast ja suurtsugu kosijat, kes
Teile warsti wõeraks tuleb, kellele Teie aga
korwi annate ja tühjalt minema saadate.
Et Teil lauajoon pitk ja ühest käeserwast
teise ulatab, saab Teil üksnes oma kodumaal
palju õnne olema, aga mitte wõersil, sest et sellest õnnejoon põigiti üle läheb.
Et ka Teie wanadust Teile wõiks kuulutada,
pean ma Teie lahkusejooned hoolega ülelugema.
Et Teil neid mõlemate käte peält lugedes 5
tükki on, siis saate selle järele kindla arwamise
järele 95 aastat wanaks ja sellega oma laste
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lapsigi weel näha. Et lahkusejoonel ka wäikesed ristikesedki ei puudu, siis wõlte Teie rahutikult ja sõbralikult kuni oma surma tunnini
siin maailmas elada, mille juurde mul enam
midagi Teile pitkemalt ei ole Teie elust ette
kuulutada.

Poissmehe kätt waadates.
Teie kätt waadates, pean ma seda imestainisega tunnistama, et Teil üks wäga kerge töö
on, nii et Teil sellega sugugi keha wacwamist
ci ole, sest et Teie töö enam mõtlemist ja peamnrdmist, kui kehajõuudu tarwitab. Teie peamuhu täpid tunnistawad, et Teie enam kaskijaks kui töötegijaks olete loodud, mille asemel
teised Teie heaks seda raskemat tööd peawad
tegema ja oma konta waewama. Kui Teie nõnda edasi tahate elada, siis ei saa Teie pooltki
oma eelmärgile, kuna rikkaks saamisest juttugi
ei wõi olla. Teie peajoou, mille karw ütlemata
tähtjas, kuulutab Teile suurt õnne ja kasu kauplemises ja muis äris ette wõtmistes; et õnnejoon
ühest kohast temast aga risti üle läheb, manu
seb Teid oma õnne kättesaamiseks aga hästi hoo.
las ja ettewaatlik olla, muidu saab Teie püüdTnine selleks kõik asjata olema.
Et Teil saturuimuhu peäl rohkeste wäikest
rattaringisi ja auklisi kohti näen olema, siis tunnistawad need Teist õige himukat lusti ja kiimälust naesterahwasa järele, ja et ka Teie paaritamisejoon õige selge ja otsekohene on, siis tunnistab see, et Teie warsti pulmi hakkate tegema.
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mille kohta ma Teile siis ka armastusewöö tähendust tahan seletada: Teil on palju õnne
armastuse ja kosja asjus, kuna. Teie seda aga
kurjaste ei tohi tarwitada, et liblika kombel kohe jälle
mõne teise neiu külges saate kõlkuma, mis Teie
auusa nime ja suguwõsale suurt häbi saaks tegema, mis ka auujoonest mulle juba eemalt silma paistab; ka Teie abielusse heitmiseks suuri
takistusi saaks tegema. Teie abielu wõib üksi
siis õunelik olla kui Teie selle armastuse wäärilise neiu, kellele Teie juba oma latt olete annud ja südant kinkinud, ka tõega warsti omaks
abikaasaks wõtate, sest et Teie paaritamisejoon
kahearuline on, mis murelikku ja rahutumat,
abielu tähendab, kui Teie teistmoodi teete, kui
Teie paaritamisejoon seda selgeste ettekuulutab.
Ka Teie elujoon on üliwäga kõwerik, mis
tähendab, et Teie perekonnal wäga wastumeelsed
saatused ees seisawad, mis wist sellesse puutub,
et Teie mõne aasta pärast rahntumast sõjaasjust
osa peate wõtma, uagu Teie wäikene weripunane marsijoon seda ette kuulutab. Iseäranis
pean mina Teid selleks kangeste hoiatama, et
Teie oma töötegijaid mitte liiga palju uskuda
ei tohi, sest üks teinejoon näitab, et üks neist
Teie usaldust kurjaste saab tarwitama.
Teie õnnejoonest näen ma, et Teil tulewikus
suurt tegewust ja kasulikku talitust saab olema,
mis tähendab, et Teie omas wanas eas omale
suurt wara ja rikkust saate koguma ja wäga
õnnelikku ja rahulist elu elama. Et Teie õnnejoone arud ülespidi pöörawad, siis tähendab see
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juurt pärandust; see saab wist Teie tulewase
teisepoole poolt Teile osaks, sest see joon näitab
jcda selgeste ette kuulutama, et Teie rikka mõrsja omale abikaasaks saate.
Teie madal weenusemuhk tähendab Teie
tasast ja rahulikku meelt, mis ka maksajoone täheudusega ühte läheb, sest see kuulutab Teile
head elu ja terwist. Kergeste wõite Teie aga
selle läbi oma terwist kautada, kui Teie liigjoomist maha ei jäta, nii kui lauajoon seda tunnistab.
Teie lukmejoon maakeramuhu tohal on sile
ja terwe, mis Teie õiglast olikut ja truudust
omas ametis ette kujutab, mis Teile kahklemata
suurt õnne ja kasu saab saatma.
Ka ei ole Teil julgusest ega waprusest mitte
puudust, nagu seda üks uraanusemuhujoon tunnistab, mis Teile niisamuti kasuks saab olema.
Sellepärast pange seda hoolega tähele ja pidage
meeles, mis ma siin nende märkidest Teile olen
ette kuulutanud, mida Teie peupesa jooned ja
muhud nii selgeste tunnistawad, et selle wastu
sugugi ei tohi kahkleda, sest et see tõega täide
saab minema kui see mitte wale ei peaks olema.
Lõpeks wõin ma Teile weel seda armastuse
wäärilist lootust anda, et Teie õige wanaks elate
ja nimelt 91. aastat wanaks saate, kui Teie mitte
enne ära ei peaks surema, mis ju ka wäga
hästi wõimalik wõib olla, kui Teie elujooned ja
muhud selle wahe peal endid teiseks muudawad.

— lil

—

Noore lesenaise kätt waadates.
Räägitakse küll, et ühe noore lese kätt waadates rõõm südamesse asuda, mis seda ütlemata
kõdistama peab panema, kuna see minu südaut
siiski esmalt kaunis raskeks teeb, sest ma kardan, et Teile Teie. käe joontest ja muhkudest
mõndagi wastikut peaksin kuulutama, kuna ma
sellega ennast aga siiski katsun rahuldada, et
ühe nii ilusal ja noorel lesel ju midagi paha
ega wastumeelset asja
südame peäl ei saa
olema, milleks ma siis ka kohe Teile Teie peupesadest ette luiskama hakkau, et Teile õnne ja
suurt rikkust ning õnnelikku tulewikku ette saaks
kuulutada.

Et Teie õhukese joontega päewamuhk küll
natuke tujulist meelt ja kanget uudisehimu kujutad, mis enamiste 'iga naesterahwa juurdes
leidub, mis ka suuremat paha ei tähenda, sest
et sellest ükski naisterahwas täieste prii ei ole,
kuna selle wasta aga jälle Teie saturnimuhkütlemata sile ja täieste ilma plekkideta on, mis
Teie suurt armastust laste wastu tunnistab.
Peäle selle tähendab Teie weenusemuhk suurt
meele headust ja tasandnst, nii et Teil wäga
suurt himu meesterahwaste wastu märgata ei
ole, mille tõttu see üts tubli ja täis mees peab
olema, kes Teie armastajat südant omale wõib
wõita ja selle üle õnnelik
olla, et Teid
omaks tohib nimetada. Siiski ci wõi ega tohi
Teie enam kauemaks ilma meesterahwa toeta
j.i abita jäeda, sest Teie allapoole jooksjad jau-
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piterimuhu jooned näitawad seda selgeste, et
Teie üts wäga kohmetanud ja kartlik-arg naesterahwas selle maailma elutormides olete, keda
iga tuule hoog kui kõrgast sinna ja tenna ^tzib
painutada Ka sünnib Teie pehme ja järelean^ja meel ütlemata mõnusalt paaritamise joonega
koklu, nagu necd kolm maakeramuhu joont seda
selgeste tõeks tunnistawad. Need pisukesed, lühikesed ja kõwerad jooned siin kuumuhu peal tähendawad selgeste, et Teie mõndagi õnnetust ja
kurbtust kannatlikult mööda olete saatnud Ühtlasi kuulutawad need ka Teid üheks korraarmastajaks ja kokknhoidlikuks inimeseks, kes iga wii.
mist kui kopikat hoolsalt mõistab kokkuhoida, nii
et midagi kaotsi ega raiskn ei tohi minna. Wiimaks on weel uraanusemuhu peält kolm ristjoont
leida, mis Teie rõõmust ja lahket meelt kujutawad.
Kui meie elujoont terawamalt silmitseme,
siiis leiame, et sellest üks tubli aru esimise sõrme
poole läheb, mis suurt õnne ja rikkust tähendab,
kuna sellest joonest kaks suuremat joont käe liikme
poole jooksewad, mis sedasamagi^ tähendawad,
kui Teie iseenese wastu usin, hoolas ja ettewaallik olete. Teie marsijoon aga tähendab Teie
murerikkast noorepõlwe aega, mis aga siiski õnnelikult mööda on läinud. Kui ma Teie paaritamisejoont terasemalt waatan, siis silman ma
sellest tähtsaid asju Teie tulewiku kohta, mis
tunnistab, et Teie omas tulewases abielus, mxU
lesse Teie peagi saate hakkama, õige õnnelik
saate olema. Et see joon pisut eemamal, kahe
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aruliseks muudab, siis tukb Teil sellega hästi
ettewaatlik olla, et Teie oma esimist kosilast mitte
wastu ei wõta, sest see saaks Teid täieste õnnetümaks tegema. Ka Teie auujoon, niis wähe
kõwer on, hoiatab Teid selle eest, sest et sellega
Teie auus nimi saaks häbistatud ja ära teotatud. Cma südame lahkuse ja iseäranis hea äri
omanduste läbi saab Teid igaühest auustatud,
nii et Tnst igaüks armastusega lugu peab ja
nii mõnigi mees omale ihaldab saada, sest et
armastusewõö igalt poolt on näha ja leida, mis
icega ütlemata suurt õnne Teie kohta armastuse
asjus tähendab, mis Teile ka juba jaolt osakski
on saanud ja weel edespidigi saama saab. Ka
selle eest peate Teie tõigesuurema hoolega hoolt
ja muret kandtna, et mõni Teie usaldust kurjaste ei saa tarwitama, mille läbi Teie ütlemata
palju omast auust ja warast wõite kautada, ilma
et seda ilmaski enam jõuatsite kätte saada, sest
Teie peopesajooned kuulutawad seda selgeste ette.
• õnnejoonest ei tohi ma Teile liiga suurt
õnne lootnst kuulutada, aga mis sellest ütelda,
seda saute Teie kindlaste. Omas wannuas elus
saate Teie suurt pärandust pärima, mis Teid
kõigist muredest ja elukitsikusest peästab, kust
Teie selle päranduse saate, see ei ole mitte siin
nimetuD. Teil saab knnni surma tännini hea
terwis olema, nagu seda Teie maksajoon tõeks
tunnistab. Vtinu ja meie kõikide kurwastuseks
aga näitab üts joon Teie peopesas, et Teie
enam kauaks siia elama ei jäe, waid wõeral
maal omad tulewased elupäewao mööda saate
3
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saatma, mis küll wist teiste inimeste kadeduse
sunnil saab sündima. Meie loodame sinna maani
aga rahulikult ja sõbralikult siin üheskoos wõima
elada, sest Teie wõite selle ette kuulutamise jarele rõõmsa südamega tulewikusse waadata ja
seda ära oodata, kas see ka kõik tõega tõeks peakc,
minema, mida mina siin Teile Teie lõbustamiseks ja Teie ajawiiteks, Teile olen ette kuulutanud.
2.

Kaartide wäljapanemife kunst kõige
sellekohase saladuste ja pzhjusteqa.
1. jagu.

Orakel.*)
See naljalik lõbu toimeta järgmisel wiisil:
Wõla lugu kuartid ja sega hästi hoolega
segi, siis lase kedagi seltskonnast kolm kaarti
teiste hulgast wälja tõmmata, üks kõik kust kohast ning missugused need aga iiales ou; nüüd
tähenda nendele oma heaks arwamise järele nimed; muidugi käiwad need tähendused selle peale,
kes need kolm kaarti teiste kaartide hulgast wälja
tõmbas. Esimine wäljatõmmatud kaart näitab,
missugusest 'tabellist nende tähendused otsida tutewad. Näituseks olgu esimene kaarti „ Ä r t u
äss", teine kaart: „ R i s t i e m a n d " ja kolmäs: „ P o t i s o l d a t " .
Et nüüd esimene
kaart ärtu äss oli, siis otsi sellepärast nüüd ka
*) Orakcl, loe oraakel»

ärtu mliell üles, millest sa kogu kõige nende kolme kaarti peale wastused leiad, niinelt, iga kaarti
jaoks iseäranis wastuse. Sõna, „ Ä r t u ä s s "
järele loed järgmised sõnad: „Üks süda õhetab
armastuses sinu wastu, kingi selle wastu oma
südant temale." Sõna, „ R i s t i e m a n d " järele leiad sellestsamast tabellist: „Olge oma aojaga hästi ettewaatlik, sest keegi inimene tahab
sind hukka saata," ja sõna, „ P o t i s o l d a t "
järele leiad jällegi sellestsamast „ Ä r t n " tabellist järgmise tähenduse: „Üks musta werd
meesterahwas püüab sinuga sõbrust teha, mida
sina aga kuulda ei tohi wõtta, sest et see sulle
kahjuks on."
Selmoel oled sa kõige kolme kaarti peale
nüüd oma kohased wastused saanud. Kui esimine kaart selles niängus aga „ p o t t " on, siis
otsi kõige kolme kaarti peale omale „ p o t i " tabellist wastused: kni esimine kaart aga . , r n u t u "
on, siis otsi r n u t u tabellist, ja kui see „ r i s t i "
on, siis jälle r i s t i tabellist.
Sähardusel wiisil wõid sa kas hommikust
õhtuni seda nalja ja lõbu mängn, seltskondadel
ja pidudel teha, ilma, et seltskond igawust tunncks.
Ä r t u tabell.
Ä r t u ä s s : Nks süda õhetab armastnses sinu
wastu, kingi selle wastu onm süda temale.
Ä r t u k u n i n g a s : Omal tulewal hälli päewal saad sa lihe suurepäralist kingituse.
3
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Ä r t u emand:

Kingi armukesel' süda,
Sest ta sulle truu ja hea.

Ä r t u s o l d a t : Üks truu sõber saab sind sinu
hädas trööstima ja sulle oma kogu nõuu
ja jöuuga abiks olema.
ÄrlU kümme: Sa saad ühe wäga rikka ja
ilusa teisepoole omale armsaks elufaatjaks.
Ä r t u ü h e k s a : Sa leiad oma õnne wõidu
loosis ja waranduse päriinises.
Ä r t u k a h e k s a : Ära ole nii wäga arg ega
kartlik selles armastuse asjus, waid awalda
oma kallimale seda üsna julgeste.
Ä r t u s e i t s e : Sina saad ühe wäga armsa
noore neiuga (nooremehega) tuttawaks, kellcga sa peagi mõtled abielusse heita.
Ä r t u k u u s : Mõne nädala pärast saad sa
kosja asjadest kuulda, mis sulle ütlemata
meeltmööda saab olema.
Ä r t u w i i s : Oma sugulaste pulmadel saad
sa ühe wäga auusameelse inimesega suureks
sõbraks.
Ä r t u u e l i : Sind saab peagi wõeraks kutsuüld, kuhu sa mitte minemata ei tohi jäeda.
Ä r t n k o l m : Kolmas tants tulewascl pidul
saab siuu elus sulle kõige tähtsani elnsamm
olema.
Ä r t u k a k s : Naesterahwas on kni uur;
Meesterahwa tasku nöör'.
P o t i äss:

Ära looda liigapaljn,
Wiimaks läheb kõik eht luhta.

P o t i k u n i n g a s : Sind ootawad tähtsad nudised, kui sa neid õigel ajal mõistad tarwitaoa, siis saab see sulle suurt kasu saatma sinu edespidias elus.

P o t i emand:

Mureta on sinu elu,
Sini sa wiina ei joo palju.

P o t i s o l d a t : Üks musta werd meesterahwas püüab sinuga sõbrnft teha, mida sina
aga kuulda ei tohi wõtta, sest et see sulle
kahjuks on.

P o t i k ü m m e : Sce inimene, kellega sa praegu
suurt südame sõbrust pead, ei saa mitte
sinu armsaks abikaasaks.
P o t i üheksa: Sina sattud pea suure
ja tüli sisse.

riiu

P o t i kaheksa: Siuu sõber ei ole sulle sugugi mitte truu.
P o t i seitse: Ära lobise mitte kõiki wälja,
mis sa tead, muidu saad sa selle läbi suurt
kahju.
P o t i k u u s : Ära usu kõiki, kes sulle küll
silma ees head on, aga {aga selja sind wee
lusika sees ära uputaksiwad.
P o t i w i i s : Kui sulle järgmisel hommikul üks
meesterahwas kõige esmalt wastu tuleb,
siis saad sa weel selsamal aastal pruudiks
(peigmeheks).
P o t i n e l i : Praegu on sul küll mitu armukest, aga mitte ühte ainustki kallikest.
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P o t i k o l m : s)lii pea fui sind warrule kutsutakse, niisama pea wõid sa ka pulmi
loota.
P o t i k a k s : Raske tahab see küll uskuda olema, et sa oma liiderlikku elu weel maha
peaksid jätma.
R u u t u ä s s : S a oled liiga upsakas ja uhke,
aga usu, et uhkus alati enne langemist tuleb.
R u u t u k u n i n g a s : S a saad oma waendlaste üle peagi suurt wõitu, sina aga katsu
neid oma sõbradeks teha.
R u u t u e m a n d : Sinu armukesel on nii suured ihaldamised, et finn tasku neid iialgi
ei suuda täita.
R u u t u s o l d a t : Ära usu oma sõbru; üks
neist saab sulle suurt kahju ja kurja tegema.
R u u t u k ü m m e: S a saad lese teisepoole,
kellega sa wäga õnnelikku elu saad elama.
R u u t u ü h e k s a : Ära armasta liiga palju
ööseti ümber hulkuda, sest koer tuleb koju,
kutsikas kaasas.
R u u t u kaheksa: Sinu ettewõtmine saab
sulle suurt kasu tooma.
R u u t u s e i t s e : Kannata seda õnnetust, mis
sul praegu käes on, üsna rahulise südamega, ega ära räägi sellest kellegillegi mitte
ühte sõna.
R u u t u k u u s : Ära looda liiga palju, sest
see asi mis sa mõtled, ei saa ilmaski täide
minema.
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R u u t u w i i s : Kui sa ama piskuga rahul
oled, siis wõid sa weel õnnelikku elu maitseda.
R u u t u n e l i : Ära ole omas cttewõttes nii
wäga hooletu ja laisk, waid tee seda kähku,
mis sa nõuuks oled wõtnud teha.
R u u t u k o l m : Eks sind küll igal pool auustakse ja kiidetakse, siiski ole alandlik, sest
sinu waenlased on selle üle ütlemata wihased ja kadedad.
R u u t u k a k s : Mõne aasta pärast saad sa
otsatu rikkaks.

R i s t i ä s s : Sina armastad wäga heameelega
prassida ja lakkuda, mis sind wiimaks sandi
keppi sunnib kätte wõtma.
R i s t i k u u i n g a s : Sina pead peagi oma armsama käest ühte kirja savma, mis kogu sinu
kaksipidised mõtlemised tema kohta hoopis
teiseks muudawad.
R i s t i e m a n d : Ole oma asjaga hästi ettewaatlik, sest keegi inimene tahab sind hulka
saata.
R i s t i s o l d a t : Siuu mõtted on täieste segamini, nii et sa seda isegi ei tea, uus sa
pead tegema.
R i s t i k ü m m e : Mõtle alati enne hoolega järele, mis sa räägid, ehk mõtled ettewõtta,
muidu saad sa selleläbi peagi suurt kahju.
R i s t i üheksa: Kui sa siin maailmas õnnelil ku elu tahad elada, siis ära mõtle i l maski abielusse heitmise peale.
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R i s t i kaheksa: Sind waritsetakse, sellepärast
ole hästi ettewaatlik.
R i s t i seitse: Ära ole oma kallikese wastu
mitte nii wäga umbusklik, see saab sulle
pärastpoole ütlemata suurt kahju tegema.
R i s t i k u u s : Tarwita oma prii aega kasutikult, aga mitte lantimise ega öösiste
ümber hulkumistega.
R i s t i w i i s : Ära ole oma iluduse peale nii
wäga uhke, küll su paled peagi kortsu ja
suu wiltu wenib.
Risti neli:
Kuule palju räägi wähe,
Saatab kasu meile kõigil:
Kuuled küll, ole wait.
R i s t i k o l m : Sa saad'peagi reisile minema,
kust sa omale uut kallikest saad leidma.
R i s t i k a k s : Ole oma armastusega hästi
ettewaatlik ja kärmas, muidu tuleb üks
teine sulle wahele.

Poti tabeli
P o t i ä s s ; Sa saad pea kurwi sõnumeid saama,
mis sinu meelt ütlemata kurwaks teeb.
P o t i k u n i n g a s : Waata ette, et sind mitte,
rööwitud ja warastatud ei saa.
P o t i e m a n d : Ehk küll tulewik sul tume,
Siiski looda, armasta!
P o t i s o l d a t : Peagi saab sulle üht weidrat
wingerpussi mängitud.
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Poti

f ü m m e ; Katsu omale paremaid sõbru
muretseda sest et sinu endised sõbrad sind
hukka tahawad saata.
P o t i ü h e k s a : Ära anna kõigile mitte korwi,
muidu jäed sa wiimaks wanaks piigaks.
P o t i kaheksa: Kõnelemine on hõbe — aga
waidlemine kuld, sellepärast räägi seda
wähem.
P o t i s e i t s e : Sina oled kõikide meelest palju
armsam, kui sa mitte nõnda halsi ega edew
ei oleks.
P o t i k n n s : Sinu soowid ja tahtmised ei saa
ilmaski mitte täide minema.
P o t i w i i s : Jäe ikka nii heaks ja armsaks
lapseks nagu sa seda siiamaani oled olnnd,
siis saab sind igal pool armsaks ja kalliks peetud.
P " t i n e l i : Ära mõtle mitte sugugi selle abielusse heitmise peale, sest et see sinu õnnetus saab olema.
P o t i k o l m : Sind saab peagi ühte suurde
seltskonda palntud, kust sa omale uut õnne
saad leidma.
P o t i k a k s : Sinu käest tahab peagi keegi raha
laenata, anna seda rahuga, sest rõõmsaid
andjaid armastab igaüks.
R u u t u ä s s : Srnu armuke jäeb kunni surmatunnini sulle truuiks ja ustawaks.
R u u t u k u n i n g a s : Sul saab peagi oma
wastastega suurt tüli ja riidu ette tulema.
R u u t u e m a n d : Jäe oma wana armastusele
kindlaks, uus ei saa sulle misk' paremat
kasu ega õnne saatma.

R i l u t u s o l d a t : Sina saad üht armastuse
kirja saama, mis sind ütlemata õnnelikuks
saab tegema.
R u u t u üheksa: Kahe aasta pärast saad sa
suurt rikkust pärima, mis peale sa kohe
abielusse heidad.
R u u u i kaheksa: Sa saad omas abielus tosiu lapsi.
R u u t u seitse: Sa saad ühe ilusa ja rikka
teise poole, aga õela, kurja ja tigeda ämma.
R u u t u kuus: Wõeral maal ja wõera rahwa
hulgas )aab edespidi sinu uiaapealne õnn
õitsma.
R u u t u w i i s : Ühes suures ja kuulsas perekondas, kuhu sind warrule saab kutsutud, õpid
sa oma tulewast kallikest tundma.
Ruutu neli: Ole alati lahke ja mahe sest et
wiha sinu nägu kui wiisku iuetumaks teeb.
Ruu tu kolm: Sina oled mitme meelest armas
sellepärast katsn oma häid omadusi ja loodud auu alal hoida.
R u u t u kaks: S a saad peagi ühe tõllaseppa
omale peiuks, ehk kui see noorte meestesse
pnutub, siis ühe nugispea omale mõrsjaks.
R i s t i ä s s : Sina saad peagi palju südame
walu maitsta, millest sa aga kindla südamega wõitu saad.
R i s t i k u n i n g a s : Üks walget werd meesterahwas saab sulle ütlemata suurt südame
waln tegema.
R i s t i e m a n d : Sinu praegune seisn- ja elukord saab peagi hoopis teiseks muutma.
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R i s t i s o l d a t : Katsu oina õnne faugeimilt,
wõeraste ja tundmata inimeste seast otsida,
küll sa omale siis peagi kallikest saad
leidma.
R i s t i k ü m m e: S a saad ühe joodiku ja
liiderliku inimese omale abikaasaks.
)1t i s t i ü h e k s a: S a teed peagi ühe rumala
tembu ära, mille üle sa pärast aga kahjatseda saad.
R i s t i k a h a k s a: Ära topi oma nina selle
armastuse wahele, mida sa wäga kergeste
wõid ära kõrwetaba.
R i s t i s e i t s e : Wõeral maal saad oma õnne
ja uut armastust leidma, mida sa oma
isamaalt aga asjata otsid.
R i s t i k u u s : Üks surnuks arwatud tuttaw
saab peagi sulle wõeraks tulenia.
R i s t i w i i s : Kui sa alati nii auusaks ja
õiglaseks jäed, kui seniajani, siis saad sa
sellest edaspidi suurt õnne ja kasu.
R i s t i n e l i : Et sa nii wäga halp ja kergemeelne oled, ei wõi sind keegi sallida.
R i s t i k o l m : Armasta, et sind wastu saab
armastatud.
R i s t i k a k s : Wõeruta ennast aegsaste oma
sõbradest ära ja jäta seda raha peale
mängimist kus seda ja teist.
A r t u ä s s : Alles pärast selle inimese surma
saad sa teda omale.
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Ä r t u k u n i n g a s : Tee julgeste oma truu ja
armsa sõbrade nõuandmise järele.
Ä r t u e m a u d : Sina lahed peagi reisima, kuna
sinu soowid sellega aga sugugi taide ei lähe.
Ä r t u s o l d a t : Hoia ennast hoolega selle armastuse eest, sest et see sulle pärast suurt
südame walu saab tegema.
Ä r t u k u m m e : Sa saad alles kümne ehk paari
kümne aasta parast abielnsse heitma.
Ä r t u üheksa: Sinu sugulased saawad selle
abielusse heitmise wastu kangeste seisma.
Ä r t u kaheksa: Sina ei pea mitte iga tühja
asja üle naerma, sest muidu saab sind
hälbiks ja edewaks nimetatud.
Ä r t u s e i t s e : Sinnl saab selleks suurt kaunatust olema, kui sa oma õnne eelmärgile
tahad saada.
Ä r t u k u u s . Katsu oma asju hästi mõistlikult
ja targu ajada, kui sa rikkaks tahad saada.
Ä r t u w i i s : Siua oleksid minu meelest ütlemata armas, kui te wähegi oma suud talitseks.
Ä r t u n e l i : Ära aja oma nina liiga pilaks.
Ä r t u k o l m : Hoia et sul marrud ja pulmad
mitte korraga ci ole.
Ä r t u k a k s : Siuu ilusaid silmi saab enam
armastatud kui sind ennast.
R u u t u tabell.
R u u t u ä s s : Tarwita oma mõistust ja õnne
targu, siis ei jäe ka selle õitnistus mitte
tulemata.
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R u u t u k u n i n g a s : Wõeral maal sõjas õitseb
sinu õnn.
R u u t u e m a n d : Oma sugulastega saad
sa peagi riidu ja tülisse minema.
R u u t u s o l d a t : Sa saad omale ühe niisuguse teisepoole, kes kangeste seda wa' kibedat armastab.
R u u t u kümme: Et sina nii wäga armastad
armastada, saab see sind wiimaks koguni
õnnetumaks tegema.
R u u t u üheksa: Sinu ettewõtmine saab weel
wiiinakski hästi korda minema.
R u u t u k a h e k s a : Kannatusega saad sa palju
kaugemale kui kannatamata meelega.
R u u t u s e i t s e : Hoia ennast hoolega selle
walget werd inimese eest.
R u u t u k u u s : Põgene sellest, mis särab ja
hiilgab, J a armasta seda, mis loomulik, liht.
R u u t u w i i s : Nagu klaas nii katkeb õnn,
põgeneb sust eemale!
R u u t u n e l i : Üks rõõmus ja lustilik seltskond
ootab sind.
R n n t u kolm: Üks tundmata inimene saab
sulle peagi midagi kuulmata uudist jutustaina.
R u u t u kaks: Püüa alati head teha, siis saab
finn õnn õitsma ja sina kaua elama inaa
peal.
R i s t i ä s s : Ära ihalda oma tulewikust midagi
teäda )aaba, sest kõik ei ole mitte kuld mis
hiilgab.
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R i s t i k u n i n g a s : Sinu praegune elukord
saav peagi sinu õnneks ja rõõmuks ennast
hoopis teiseks muutma.
R i s t i e m a n d i Sa saad peagi ühe auusa
inimesega suureks sõbraks ja usalduse meheks.
R i s t i s o l d a t : Sa saad omale ühe hälbija
läbilööja teisepoole.
R i s t i k ü m m e : Sina saad peagi Wenemaale
sõitma, kuhu sinu sugulased ja sõbrad sind
kutsuwad.

R i s t i üheksa: Sul on ütlemata suur raiskamisc ja läbilöömise himu, mis sind
wiiulaks ütlemata õnnetumaks saab tagema.
R i s t i kaheksa: S t l on üks wäga suur saladus südame peal, millest sa aga enam
enne surma lahti ei saa.
R i s t i seitse: Oina kerglase meelega rikud sa
oma sõprust kõikidega ära.
R i s t i k u u s : Ära ole mitte nii järel mõtlemata:
see toob sulle weel inõndagi pahandust kaela.
R i s t i w i i s : Koik hakatus on raske, ära lase
ennast sellepärast mitte tagasi hirmutada,
kui töö wahel wäga raske on.
R i s t i n e l i : Ära toeta ennast liiga palju wõeraste abi peale; sest alles see on mees —
kes iseenese peale loodab ja ennast oma
enese wäest suudab aidata.
R i s t i k o l m : Sina oled liiga palju hellitud
saanud, sellepäraste ei ole sinuga miski hakkainist.
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R i s t i kaks: Sa saad selle inimese omale teiseks pooleks, keda sa juba kaks korda eemale oled saatnud, kes sind aga siiski omale
saab wõtma.

Ä r t u ä s s : S a wõid selle üle ka tõega täieste
uskmata olla, fest sinu kaas-armastaja ei
ole sugugi üks tuhme mees.
Ä r t u k u n i n g a s : S a saad pea raskeste haigeks jäema.
Ä r t u e m a n d : Sa saad omale ühe kaupmehe
abikaasaks.
Ä r t n s o l d a t : Sa jäed ruttu leseks; aga sellest
ei ole wiga, üks teine ootab juba ammugi
sinu peäle.
Ä r t u kümme:
teisepoole.

Sa

saad ühe jumalakarttitu

Ä r t u üheksa: Sa saad peale oma pulmi suuri
pärandust pärima.
Ä r t u kaheksa: Sinu kallikene mõtleb üksnes
sinu pisukese wara peale, kuna armastusest
juttugi ei ole.
Ä r t u s e i t s e : Sind saab warsti pulma kutsutud.
Ä r t u k u u s : Siuu süda põksub kangeste )eih
armastuse lou peäle mõteldes, mis sul
praegu südames immetseb.
Ä r t u w i i s : Sul saab palju lapsi ja suur
järeltulew sugu olema.
Ä r t u u e l i : S a saad õige wanaks, ilma et
kordagi^haige oleks olnud.
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Ä r t u kolm: Sinu alandlik ja lahke meel tõutab
sulle rõõmust tulewikku.
. Ä r t u kaks: Sina saad ühe targa ja ettewaatliku mehe, kes palju raha teenib.
P o t i äss: Hoia selle inimese eest, kes snlle pea
wõeraks tuleb, sest et ta sulle wäga kardetawaks wõib saada.
P o t i kuningas: Ära usu mitte kõiki inimesi,
sellest wõib sulle ütlnna^a suur õnnetus
sündida.
P o t i emand: Sind saab ühte kohta wõeraks
palutud, kust sa mitte ära jäeda ci tohi.
P o t i soldat: Armastuse leekel
Warsti soojaks -lä'ed.
P o t i k ü m m e : Kui sa täna õhtul koju lähed,
siis saad sa ühe tähtsa lnimesega kokku.
P o t i ü h e k s a : Kõik armastawad sind sinu

ilusa, sinise silmade pärast
P o t i k a h e k s a : Sinu armas laulu heal
rõõmustab kõikide südant, kes seda aga
kuulewad
P o t i s e i t s e : Ära lase eunast teistest meelilada, nende kiitus ei tule mitte südamest.
P o t i k u u s : Sind saab ühe lustisõidud
kutsutud.
P o t i w i i s : Järgmisel aastal tuleb sulle pitk
teekond ette, mis sinu elule hoopis telse
tähenduse annab.
P o t i n e l i: S a ]aab omale ühe kerglase
rätsepa meheks.

P o t i k o l m : Jäta kõik maha, waid wõta
alles see kolmas.
P o r i k a k s : Ära ole lipsi, kust tuul, sealt
meel.
M i s t i tabell.
R i s t i ä s s : Hoia tubliste oma esimest armastust, sest kõik teised on tühjast tuulest,
R i s t i k u n i n g a s : Jäe rahuga omale Inaale;
wõeral maal ootab sind häda ja wiletsus.
R i s t i e m a n d : Sina saad iihe suure järwe
ehk mere ääres edespidi elama.
R i s t ' s o l d a t : Sinul on suured wainiu
cmoco, ac\a sa ei oska neid oma kasul',
pruukida,
s i i k ü m m e : Sa sattud suure tixU
riiu sisse, sellepärast waata hoolega ette.
R i s t i ü h e k s a : Sina saad hulka raha wõioosiga wõitma.
ta hek s ci: Sina saad teiste suowituste
läbi uue koha,
i t s e: Sina heidad alles wanema
eas abielusse, mis siis aga seda õnn.clikum
saab olema.
R i s t i k u u s : Sind ähwardab sinu oma kodu,
pabandus ja tüli.
R i s t i w i i s : Ole omas ettewõtmistes ettewaatlilum, siis läheb kõik bästi.
õ t i n e l i : S a saao ükskord tõlla ja nelja
hobusega sõitma.
R i s t i k o l m : Sina saad oma silmadega weel
ilust Itaalia maad omas elus näha.
4

R i s t i k a k s : Uks wõeras tundmata inimene
saab sulle tulewilkus palju head tegema.
*

*

Ä r t u ä s s : Srna faab leseks ja sured ku
lesepõlwe.
Ä r t u k u n i n o, ci 0: S a )aab pea tähtsaid
sõnuntid kuulmas
Ä r t u e m a n d : Sina saad oma onu kaest
ükskord suurt wara ja rikkust pärima.
Ä r t u s o l d a t : Wäike armastuse Jumal Amor,
on sind juba oma wibu-uoolega lasknud.
Ä r t u k ü m m e: Srnu edespidine elukoht saab
maal olema.
A r t u ü h e k s a : Sa saad edespidi ühe ilusa
poja.
Ä r t u k a h e k s a : Siud ootab suur õnnetus,
mis aga siiski õnnelikult mööda saab minema.
A r t u s e i t s e : Hoia ennast oina häkilise meele
ja wihale ärritamise pärast.
Ä r t u t u u s : Kui sa oma sõbrade nõuu
tuulda wõtad, siis saab kõik hästi minema.
Ä r t u w i i s : Wäga wesi, sügaw põhi—wäga
siga, koti naaber — ole sellepärast ettewaatlik.
Ä r t u n e l i : Sinu rahuline meel ja kokkuhoidmine, aitawad sind wiimaks maja omaniknks saada.
Ä r t u k o l m : Ära usu seda inimest, ees on ta
hea, aga selja taga päris madu ise.
Ä r t u k a k s : Sina saad tulewikkus wäga head
teenistust leidma oma usinuse ja truuduse tõttu.

P o t i ä s s : Armasta, kui arinastada wõid,
kui wanaks saad, siis ei ole selleks mant
mahti.
P o t i k u n i n g a s : Kosilnises saad sa warsti
pika nina.
P o t i e m a n d : Kõigist politika liikunnstest
hoia hoolega eemale, sest ueed suured riiuja kisategijad ei ole muud, kui inimeste söödikud, rahwa vetjad ja need peawargad
ja rööwlid.
P õ l i s o l d a t : Üks siuu sõbradest saab sinu
kõige suurem hukutaja ja hukkasaatja olema.
P o t i f ii ni rn e: Mida rohkem sa õnue taa,a
ajad, seda õnnetumaks sa saad.
P o t i ü h e k s a : Sinu soowid saawad tõik
nurja minema, kni sa mitte hoolsamaks ja
usinamaks ci saa.
P o t i k a h e k s a : Sind ootawad järgmisel ajal
suured pidud ja lustisõidud.
P o t i s e i t s e : Tulewal kewadel heidad sa
lindudega ühel ajal paari.
P o t i k u u s : Kui 1'ull puhas süda ja 'puhtad
käed, siis mad sa kõigest maailmast läbi.
P o t i w i i s: Hoia oma wale sõbra eest, sest
ta tahab sind kawalal wiisil petta.
P o t i n e l i : Sa saad ootamata — surma
sõnumid kuulda.
P o t i k o l m : Eelmlewal pühal saad sa kiriku
teel ühe armsa tuttawaga kokku.
P o t i k a k s : See armastus ei ole mitte tõsine,
sellepärast ära usu seda inimest mitte.

R u u t u äs s : Paari nädala pärast saad sa
ühe ootamata kirja, mis sind ütlemata
rõõmustama saab.
R u u t u k u n i n g a s : Sa saad küll wana
naiste läbi ühe noore ja ilusa neiuga
tuttawaks, aga ära usu teda mitte, sest ta
loodab üksnes sinu raha ja wara peale.
R n u t u e m a n d : Sa saad lihe hea ja armsa
teisepoole.
R u u t u s o l d a t : Sa saad ühe niisuguse abikaasa,
kellega ükski inimene midagi tegeinist ei
taha teha.
R u u t u k ü m m e : Ühel ilusal maakohal saab
sinu tulewane koduvaik olema.
R u u t u ü h e k s a : Sa saad peagi ühte head
teenistuse kohta saama.
R u u t u kaheksa: Sa saad üha pillaja ja
prassija abikaasa, kes kogu su wara läbi lööb.
R u u t u s e i t s e : Tee alati õigust ja räägi
tõtt, siis saab sind igal pool ustud.
R u u t u k u u s : Kes sind armastab, see eitea,
kuidas ta sinuga tuttawaks wõiks saa^a.
R u u t u w i i s : Üks inimene kurwastab sinu
pärast ennast et sa tema wastn nii ütlemata uhke pead olema.
R u u t u n e l i : Ära usu tema armastust, sest
et ta ka teisa armastab.
Ru u t u k o l m : Ära lase ennast omast sõbrast
mitte petta.
R u u t u k a k s : Kui sa kannatlik oled, siis
saad sa weel wiimakski oma tahtmist ja
wõitu.
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2. jagu.

Kaartide wäljopanemine.
Nii kui peopesast tulewaid asju wõib ette
kuulutada ja möödaminektu äraseletada, nõnda
sama moodi wõib seda ka kaartidest, kui neid
wälja pannakse. 3tii kuidas käewaatamise kunotis tõik muhud ja jooned tuntud ja \,..i)t õpitud peawad olema, nõnda peawad ka kaartide
wäljapanijal kõik kaartid ja nende tähendused,
tuntud ja peas olema, muidu ei wõi ta omae.
kunstis midagi teha ega kordasitata.*
Kaartide wäljapanijal peab hästi hea suu
ja köneand olema. Temal ei ole tarwis mitle
üksues kaartide tähendusel teistele ette luisata,
waid ta wõib seda ka iuimese loomu ja kui see
w l wõimalik on, pealt ehk kõrwalt kuulmise järele teha. Tema peab katsuma kaartide oma seletamise juures, teise käest kõik wälja uurida,
ilma et teine seda inärkab ehk sellest mõistab
arusaadagi. Wäljapanija peab hästi osaw inimeste tuudja olema; juba tema näost olikust, wiisidest ja kombedest peab ta seda mõistma wälja
uurida, mis pärast ja mis otstarbel see kõik
sünnib.

Kaarta wõib wäga mitme nioel ja kombel
wälja panna; iga kaarti kunstnik teeb seda enamiste ise wiisil ja omal õppinud kombel. Meie
wõtame selleks aga ühe ainsama üleüldise proowi
käsile, mille järele kuulus kaarti moor Leonardas
neid Itaalia niaal omal kogu eluajal on wälja

-
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pannud ja omale sellega .määratamat warandust
kogunud.
Tciua loäljapanemise wiis ja kombe oli
järgmine:
Wõta niäng kaarta, mis kunni kuue silmani
ulatawad, see on: kus kõige alumiue kaart kuus
on. Kaarta on selles 'mangus siis 36 kaarti.—
Reio sega nüüd hästi hoolega läbisegi jn lao
siis- wiite huniknsse laua peale. Igas neljas
hunnikus peawad 8 kaarti olema, kuna wiiendainasse aga weel kõigest 4 jäeb. Nüüd lao iga
hnniku kaartld-ise ritta, pahemalt peale hakates
varemale poole, nii wiisi saad sa 5 rida. Need
kaardid peawad aga wiisipärast ritta, laua peale
olema seatud. Wiiniase buniku 4 kaarti aga
lao nõnda neljandama rea alla, et mõlemilt
poolt 2 kaarti puuduwad. Ku» sa sellest ehk weel
hästi uru ei saa, siis waata järgmist tabelli, lns kaartid ridade ja numm
;l laua peale ou laotub:
Kai see inimene, kes enesele kaarta wälja
laseb panna, naesterahwas on, siis on selle mängu sees poti emand tema ise. Kui ta aga meesterahwas on, siis ärtu kinrningas. Need ka art id
nimetakse, kaarti wäljapancmne ehk „inimese
kaartideks. Selle peäle tuleb chästi hoolega waadata, ku* kohal need kaartid seisawad, sest üksi
nende seisu kohtade järele wõib selle inimesele,
kaarta wälja laseb panna, teniale õnne ehk
õnnetust j . n. e. ette kuulutada, ka muudab ennast kõige teiste kaartide tähendus selle järele.
nad ülemal nimetatud kaartide lähedal wõi
neist kaugemal, seisawad.

Järgmises tabellis on kõigi kaartide täheltdused ülesse pandud, mida hoolega tähele tuleb
panna ja selgeste pähe õppida, sest mnidu ei
wõi ükski käe-tark ega kaardi-moor, kaarta mitte
õieti, nende tähenduste järele wälja panna.
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K m g e 3 0 kaardi täfytnbušte

seletused.

Ä r t u k u u s tähendab: Õnnelikku ette wõtmist
kõikis asjus, kui seda hooleqa talitatakse ja
ruttu korda saadetakse.
'Ärtu s e i t s e : Kui ta inimese- ehk wäljapanewastkaartist kaugel seisab, wale sõprust; on ta
aga lähemal, siis tähendab see teiste inimeste headust ja sõprust: üleitldse tähendab ta
pidu ja suurt seltskonda, millest sa puuduma ei 'jaa.
Ä r t u kaheksa: uut elukohta; seisab ta aga
inimese- ehk wäljasianemise-kaartist kaugel,
siis tähendab see kohawahetamise wiiwilusi
>'bk muid takistusi selles asjas, mis mitte
kajutik ei ole.
Ä r t u ü h e k s a : alati rõõmsaid sõnumid, ka kirja
saamist, seisku ta kus kohas aga juhtub.
Ä r t u k u m m e : õnne ja teiste inimeste sõprust,
seisab ta aga wäljapanemise peakaartist kaugel, siis kadedust ja wale sõpru.
Ä r t u s o l d a t : kui wäljapaniku kaarti lühidal
seisab, inimesi, kes oma sõpruse läbi sulle
õnne, aga waenu läbi õnnetust wõiwad
saata; on ärtu soldat aga inimese-kaartist
kaugel, siis tähendab see hoopis selle wastast asja.

Ä r t u e m a n d : sind saab ühte suurde sc
konda ehk perekonda sõbralikult wastu
wõetud. Kui ärtu emand aga nn:
kaartist mitte wäga kaugel ei seisa ja paa-

ritctmtfe kaartiga kõrwu on, siis tähendab
see suurt laste õnnistust.
s
}\ r t u k u u i u g a s : seda meesterahwast, kellele
kaarta wälja pandakse. — Pandakse neid
kaarta aga ühe naesterahwale wälja, siis
täh. ärtu kuningas mehelesaamist, mis
lühema ehk ta kauema aja pärast saab
sündima, sellejärele, kas ta lähedal ehk
kaugemal seisab.
31rtu ä s s : on südame wõi nõndanimetatud
armastuse kaart. Risti kuninga läheduses
on wäljapanetawal snurt südame walu ja
kurbtust oodata. Poti ässa lühiduses
tal surul wõi häkiline ots oodata. Ruutu
kaheksa lähedal armastab ta salaja. Ruutu
seitsme lühidal rutulist oma ette majapidamist, ja risti kuue lähedal on tenia
tulewane eluseisukord kui kalju peäle ehitatud.
P ri 11 k u u s : on jäädaw sõprnse märk, kui
risti kuningast tema lähikordas ei ole: kui
aga risti kuningas tema ligidal, siis tähendab see kawalust ja taga kiusamist; seisab
ta aga pahelnat kätt selles reas, kus inimese
kaart on, siis tähendab see suurt riidu,
tüli ja pahandust.
P o t i s e i t s e : õnne abielus; kui ta aga iuimese kaartist paremat kätt seisab siis head
laste õnne; pahemat kätt aga tähendab see
rahutumat ja tülitsejat abielu.

P o t i k a h e k s a : suurt õunetuft ja waesust,
mis aga suure wõitlemise läbi wõiwad ärawõidetud' saada; seisab see kaart aga inimese
kaartist kaugel, siis kasulikku teereisi.
P o t i ü h e k s a : lootuste ja soouwide täidemimist; seisab aga kaart wäga kaugel ja
fui selle lühidal weel kirja kaart, siis
ütlemata suurt muret ja kauget südame
walu.
P o t i ku m nr e: õun.' kauplemises, lootust
rahasaamises ja -wõitu õnne loosimises.
P o t i sol dat: rikast abikaasat teiste soowi läbi;
aga ka maal elamist, kill see kaart inimese
kaartist langel seisab.
P o t i e m a n d i inimese, ehk wäljapanemisc
h. seda naesterahwast, kes kaarta
wälja !a^'b panna. Kui kaarta ühe ni
rerahwale aga wälja pannakse, siis alati
uxl õnnetust, kas perekondas wõi asjatalituses, kui ta iüimese laarti lühidal seisab.
Koiga silürem õnnetus seisab aga siis ees.
küi poti emand õtse inimese kaarti kohal
seisab, temast aga kaugemal, siis taheudab
see õnnemse peatset heaks pööraniist.
P o t i kuningas:, kui iuiinese kaarti kohal seisab,
siis läh. see, sinu kaas-armastaja püüdmise
kordaminemist; seisab ta aga inimese kaarti
all, siis ei tule sellest midagi wälja, sest et
sinu kaas-armastaja üks paha ja auutu
tuimene on.
. P o t i ä s s : kui selle teraw ots ülespidi on,
kõrget wanadust; on aga saba ülespidi,
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wõi mis üks ja seesama, on, teraw ots
alaspidi, siis tähendab see haigust, ja kui
ta koguni risti kuninga kõrwas seisab, siis
sunna.

N u u tu k u u s : kui ta inimese kaarti lühidal
seisab, kauast wältawat õnne aega; seisab
ta aga inimese kaartist kaugel, siis on onn
õige lühikene ja läheb pea mööda.
R u u t u seitse: kõige ootuste, lootuste ja ettewõtmiste nurjaminikut; ükst siis, kui ruutu
seitse inimese kaartist kaugel, 'siis on weel
wähegi lootnft oma ettewõtete l
wisi
R u u t u kaheksa: saladusi, m
Nuu
Hastu on, mida ta aga
julge; seisab kaurt aga inimese kaar.ist
pahemat katt, siis suurt südame walu
kui koguni risti kuninga lähikonda
pitka ahastuse ja 'kurwastuse aega.
R u u t u üheksa: suurt õnne nmnginnses.
aga seda wähem õnne perekondlikka elus
la armastuse asjus; kui ärtu küirnne tema
lähedal, siis wõid loota, ct kõik just selle
wastu sünnib, mis ülemal üteldud.
R u u t u k ü m m e : ilma auuta ja ilma, seestpidist rahu ja õnnelikku elu. Kui poti
kümme aga tema ligidal seisab, siis on
sul raskeid aegu oodata, mis peagi kätte
tulewad.
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R u u t u s o l d a t : suurt auu ja onneliffu tulewikku, kuna suur õnnetus seda liihikeseks
ajaks saab segmna.
R u u t u emand: truu ja palawat armastust,
kuna see inimene, keda sa niiwäga armastad,
seda sulle kurjaga saab tasuma.
R u u t u k u u i n g a s : heitlikku armastust, mis
sulle palju pahandust saadab, kuna sa
wiimaks aga ometigi omale õige kallikese
leiad.

R u u t u ä s s : kirja saamist, seisab ta aga risti
kuninga lühidal, siis tih. see õnnetuse
sõnumid; kui ärtu ässa läh'dal, siis kosja
kirja: aga kui pahemat kätt inimese kaartist,
siis õige wastumeelse sõnumit, kui paremat
tatt inimese kaartist, siis õige rõõmustawa!
sõnumit.
*

:>-

R i s t i kuu s: Rõõmusta ennast, sest üks immene hoiab armastusega sinu poole^ ehk
ta küll sinust kaugel on; teie wahel seisawad weel mitmed takistused^ enne kui teie
õnnelikult ühendatud wõite saada.
R i s t i seitse: Naesterahwale tarka ja mõist-*
likku meest: meesterahwaa head ja auusat
perenaist.
R i s t i kaheksa: Pärast raskeid aegasid saad
sa alles jäedawult õnne ja kodust rahu
maitseda.
R i s t i ü h e k s a : Kõili kahjusid ja meelepahanduši; kui see lahjukaart aga inimese kaar-
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tist kaugel on, siis ootamata ja meelepäralist kingitust.
R i s t i kümme: Naesterahwale, et ta soldati
meheks saab, aga meesterahwaa et ta waese, ilusa aga hea südamega neiu omale abikaasaks saab.
R i s t i s o l d a t : Walet kawalust ja kõiksugu
rettust; kui risti kuningas wcd risti soldati kohal seisab, siis on lugu seda pahem,
sest et sinu südame sõber sinu kaela ja kõrilõikajaks saab.
R i s t i e m a n d : 3iaesterahwale: Sul on ükskaasarmastaja naesterahwas; aga meeste
rahwale: S a saad ühe wäga õela ja kurja
südamega ämma, kui ta ärtu ässa lühidal;
muidu aga täh. risti emand alati, waenn,
kadedust ja uskmata meelt.
R i s t i k u n i n g a s : See kuuri on päris õnnetüse kuulutaja, sest ta ähwardab saladuslise, ootamata õnnetusega. Kui ta aga inimese kaartist õige kaugel on, ei ole snl teda
tarwis karm, on ta aga selle lähikordas,
siis ohka ja wärise.
R i s t i äss ehk k i h l u m i s e t a a r i : Kui inimese kaarti lühidal seisab, siis on kihlumine
sedamaid käes; seisas, ta aga kaugel, siis
seisab ka klhlamine kaugel; kui aga risti
kuningas inimese kaarti wahel, siis on just
kihlamine õnnetuma elu alustus ja hakatus, kui tal aga ärtu äss pahemat kätt
seisab, siis naera ja hõiska, sest õnn ja
rõõm tuleb sul selleaa majasse.
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Kaartide wäljapanemife proowid
ja tatsed.
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< Kaarud oleme meie eel seiswa moel laua
peäle proowiks seadnud, mille järele ka kohe nende
seletamise proowi tahame katsuda jutustada):

Et Teie, minu armas neiu oma tuleloikku
nii hea ineelega kuulda tahate, siis teeb see mulle
ütlemata suurt rõõmu ja head meelt, et urn sellega Teile seda wõin kuulutada, et Teie kaartid
tõeqa head on, chl küll ka Teiegi õnnetaewas
wahel pisut pilwitab, kuna selle hulka põrutawat
pitkset ei näita põrutama ega heledaid wälgu
fähwatusi langema, mille wastu miaa aga mu:dugi parata ei wõi, sest et. see mitte minu wõimuses ei seisa, seda Teile teistwiisi ette kuulutada,
kui Teie kaartid seda tõega näitawad.
Mina peau Teid selleks nende kaartide
järele maenitsema ja kõigest südamest hoiatama,
et Teie seda noortmeest mitte üleliiga uskuda
ei tohi, kes Teid oma ilusa ja meelitawa sõnadega püüab oma armastuse wõrku meelitada,
sest see kaart siin ülewal nurga peal ütleb seda
oma kaarti keelel wäga selgeste, et ta sellega muud
paremat ei oska kui ühte naesterahwast aga ninapidi wedada ja teda siis ainult selja taga naerda. Oh kui kergeste ei wõiks Teie selle läbi
mitte eksitnse sisse sattuda, kui Teie teda uskuda
wõtaksite, sest et ärtu seitse selle nooremehe lähidal seisab.
Kõik Teie soowid ja lootused saawad täide minema, kuna Teie isamajas mõndagi saab
sündima, mis Teie südamele suurt kurbtust ja
luuret saab tegema.
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Kihtamise ja paaritamise kaarud seisawad
Teil üsna lühidal. Teie tulewane abikaasa saab
üks wäga tubli, tark ja mehine mees olema.
Teie elupäewad saawad õige pitkad olema. Kahjuks tegewad seda teised inimesed, kes Teie õnnelilku elu kaetsewad, oina tagaselja wale laimdustega pisut mõrudaks; aga olge julged, see
kõ>k saab wiimaks heaks pöörama.
Oina tallikese pärast saab Teil suur wõitlemme olema ühe kaas armastajaga, kes seda
laitmata noortmeest niisama palawalt armastab
fui Teiegi; see näitab wäga wõimalik olema,
et see noormees Teie kaasarmastajat Teist enamaks peab sest" Teil. ei saa see mitte korda niinema, et tema südam täielikult omale wõiksite
wõita, sellepärast kandke seda südame kurbtust
rahuga, et Teie temast ilma peate jäema, mis
Teie nähes suures seltkondas oneale tulewat, tosist peigmeest kogemata saatuse läbi tundma saate
õppima, kes üks wäga auuwäärt ja wiisakas
noormees on, kes ka Teie abikaasaks wiimaks
saab, nii kui ülemal nimetatud kaartid seda juba
teadsiwad ette k mlutaoa. Ka uue elu koha faat>
Teie siis, sest et see teine kaart paaritamise kaartiga täieste kokku läheb. —
Teie abielu saab aga walsalt poolt palju
enain hiilgama kui seestpidi, sest et Teie saate
rikkalikult elu rlõmusi maitsta, mille üle mite
med kadedad saawad olema, mis Teile mõnda
nmre ja kurbtuse tundi walmistab, luna auusad inimesed Teid aga siiski armastama ja auustämä saawad, nii et nad Teicst ja Teie tule-
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wasest mehest suurt lugu hakkawad pidama. Teie
abielu saab laste poolest wäga rikas olema ja
et Teie wäga wanaks elate, siis saate Teie weel
wiimaks oma laste lapsigi näha. Kui ma ei
eksi, siis saate Teie umbes 90. aastaseks. Sellega on ka minu kaartide seletus Teie kohta otsas,
sest et neil enam midagi siia juurde ütelda ei ole.
Noore

poissmehele.

Teie kaartidest wõin ma Teile kõige pealt
ütelda, et Teil ütlemata suur õnn mängimises
ja wõitmises on, sest et Teie ühe suure wõidu
wõidate, kuna kõik Teie teised ettewõtmised
täieste nurja lähewad. Alles hilisemas eluaastades saate Teie täit rõõmu ja eluõnne
maista. — Teil faao pea oma kõigesuurema
sõprade poolt kahju karta olema, kes Teid Teie
selja taga laimawad ja tõttawad, ilma et neil
selleks miski suuremat Põhjust oleks. Teie kaarüdest pean ma seda Teile kuulutama, et Teid
peagi ühe suurema ja parema koha peale saab
kutsutud, kus Teil igate moodi parem sissetulik on.—
Teie kihla kaart näitab, et see weel õige
kaugel on, millal Teie kihlamise ja paaritamise
peale wõite mõtelda; need saladused, mis Teil
mõnega ees on, ei luba ega lase seda soowi
mitte täide minna, kuna Teie aega mööda suure
auu sisse saate tõusma, mille üle Teie sõbrad
kõige kadedamad saawad olema.
Teile saab suur õnnetus tulema, sest seda näitab ruutu äss wäga selgeste teadma. Uks kiri saab
kogu selle õnnetuse peaalustaja olema, milles Teie
oma julgnst ega lnehist uleelt ei tohi kautada, sest et
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fee peagi jälle mööda saab minema, mis järele
õnne päike Telle seda selgemini hakkab paistma.
Teie saate ühe noore, ilusa neiuga tuttawaks,
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keda Teie kõigest slidamest omaks ihaldate niinetada, mis Teile aga raske wõitlemisega ja suure
takistustega wiimaks korda saab minema, kuna
Teie sellega ühes omale ühe ütlemata õela ja
kurja ämma kaela peale saate, kes kui wana
nõid ise, Teie eluõnne nlõrndaks katsub teha,
kellest Teie aga wiimaks tema surma läbi lahti
saate. Teie naabrid saawad Teid armastama,
kuua üks eudine tööseltsiline Teile siiski waewaks
ja koormaks on. — Teie õnn saab üksnes kauplemises õit',ema, milleks teil suured omadused ja
waimuanded on, kuna selle wahele ka mõni
wäikene kahju tuleb kauda. Teie paaritamise
kaart seisab jällegi ühe õnnetuse kaarti kõrwas,
aga ärge kartke, oma suure tarkuse, kindla meele
ja jõuu abiga saate Teie neid takistusi .kõiki
õnnelikult ärawõitma. Oma sõbrade kiusu ja
wihawaenu tõttu saate Teie ennast kangeste
wihastama, mille tagajärjel Teie raskeste haigeks
jäete, millest Teie aga pitka põdenemise järele
wiimaks jälle terweks saate. — Teie tulewane
abikaasa saab wara poolest waene aga selle eest
seda ilusam inimene olema. Temast saab hoidlik
ja hea perenaine, kes Teil alati toeks ja tugeks
ou Temal on aga üksnes see pisukene wiga, et
ta tühja kiitust ja teiste iuimcste meelitamist
armastab. Iseäranis rõõmu teeb see mulle, et
ma Teie õnnetuste peale Teile ka wiimaks seda
suurt õnne wõin ette kuulutada, mis Te»l Teie
wanemas eas oodata on, kns jäedaw eluõnn
Teile osaks saab, sest et õnne kaart Teie enese
kaarti lühidal seisab. Teie perekonna elu saab
ütlemata õnnelik olema ja mitme lapsega taewa
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Isast õnnistatud.Teid saawad kõik annsad inimesed
kunni surma tunnim armastama ja auustama.
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Mehe naisele.
Truudus on kuld, mis palju wäärt ja seda
olete ka Teie oma mehe wastu, kes ka
Teie truudusest ja armastusest suurt lugu mõistab pidada, kuna üks Teie meest oma armastuse
wõrku katsub meelitada, mis temal aga kaugeltki
mitte korda ei saa minema ehk ta küll Teie
meest mitmele korrale oma juurde lõuuele on
kutsunud, kus Teie mees ka korra juba ou käinud.
Teil ei ole sellest aga midagi karta, sest et see
lugu Teie mehe kohta sugugi nii kardetaw ei ole,
kui Teie seda wahest ehk arwate ehk omale ettekujutada katsute, waid üsna pealiskaudne ja
lihtne, kuna Teil enestel aga üks salajas
armastaja on, kes Teie iluduse järel Teid omaks
ihkab saada, kelle peale Teie ka just mirte wiltu
silmaga ei waata, aga selle wastu Teie teniaga
jälle suuremat tegemist, armastuse asjus, ei taha
sobitada. Teie saate peagi ühest suurest piduseltskonnast osawõtma, kus Teie oma salaarniastajat sügawamalt saate tuudma õppima, millest
Teil pärast suur pahandus ja tüli saab tulema,
luis aga siiski Teie kasuks rahulikult ja ilma suuremate tagajärgedeta lõpeb. Teie mees saab peagi
ühe teise ja palju parema koha kui Teil nüüd on ja et
see siit kaunis kaugel on, siis jäeb see wana asi
kõik unustusesse, nii et Teie üsna õnnelikult
ja rahulikult oma elupäiwi surma poole wõite saata.
Teie peate oma hea ja truu mehe lneelt
mööda katsuma teha ja temale seda ilmaski mitte
ette heita, kui ta wahest oma sõbrade hulka kauemaks wiibima jääb, kui seda just hädaste tarwis
on. Peäle selle on Teie mehel üks suur ja kasulik

— 70 —
ettewõte ees, nlts temale edespidi suurt kasu saab
saatma, nii et Teil miski asjast puudust ei ole.
Teie peate ka selle peale mõtlema, kuidas
Teie endine neiupõline elu oli, kus Teie üht
kähara peaga, walgetwerd noortlueest kõige palamama südame ja tubli
ihaldamistega armastasite, niis Teie õnneks aga ilma tagajärgedeta jäi, nii et Teie auu Teilt ei saanud
rööwitud, mis wäga kergeste oleks wõinud ette
tulla. Ka praegugi ajate Teie ühte pisukest armastuse saladust, mida ma Teile küll awalikult
ei julge ütelda, mida Teie ju ise palju parem
saate teadma, kui need wiletsad kaarti lehekesed.
Teie mees saab oma wanemas eas kanbitsemi ses oina õnne leidma, kuna Teil ouias suures majatalituses juba selleks küllalt tegemist on,
et oma maja kordas pidada. Oma lastest ei saa
Teil suuremat rõõmu olema, sest et tütred wagise kipuwad laiale teele minema, kuna pojad
täit noortemeeste elu elawad. Teie saate kaunis
wanaks, nii et Teie rahuga oma sibnad kinni
wõite panna, sest et lapsed juba suured ja enam
Teie abi see ei tarwita. Sellega on ka minu
taarti panemise kunst lõppennd, millega ma Teid
leppida palun, sest et mul Teile enam midagi
üle ei jäe ütelda.

Naisemehele.
Teie kaartid näitawad, et Teie muidu küll
üks tubli naisemees, ja perekonna isa ja hea majapidaja olete, kuna Teie aga pisut liialt teiste
ilusate naesterahwaste silmi armastate waadata,
mis Teie, kui ühe naisemehe kohta mitte hästi
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passida ei taha, sest üts naesemees ei tohi enam
lustiliku poismehe põlwe peäle mõtelda, sest et
fee temal selja taga, ja jäedawalt möödas on.
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