
SANONTOJA: 

 

- Meitä on kolme komiaa. Minä, äiree ja minä ja äiree yhyres ! 

 

-Onhan se isoo ja varmahan kallis, mutta pitääkö sen olla nuon saatanan mautoon! 

 

-Ei näläkäänen tierä, kuinka vaikiaa on syönehen olla. 

 

-Kylän kohoralla komiasti, vaikka mettällä vähän kompuroottooki.  

 

-Kyllä mailma opettaa, jonsei muuta niin hiliaa kävelemähän. 

 

-Tulis jo talavi niin näkis mitä köyhät pukoo yllensä. 

 

-Niin mukava, että epäälyttää. 

 

-Olokaa klopit hiljaa siälä porstuas, nyt tuloo runua! 

 

-Äläkää ny poijat ruvekko rikuneeraamahan! 

 

-Hyviä neuvoja sateloo niinku rakehia. 

-Minen palio mitää tee, jos mä jotaki teen, niin mä makaan. 

 

- Vahtaa niinku kytösonni. 

 

-Siitä asti om mulla rahaa ollu, ku äitee mun housuuhini plakkarit neuloo. 

 

-Sitä son, sanoo äitee ja vei tikulla pihalle. 

 

-Miäs on ku velliä pussis, vaikka seljäs lukoo notta Virkiä. 

 

-Kattokki notta tuut kotia ennen pirunkenkimää. 

 

-On ollu niin kuria vuosi, ettei kasvanu ku kakarat. 

 

-On se niin isänsä näköönen, että aiva pahaa teköö. 

 

-Mukulan pitää saara huutaa ja kyllähän tuo huutaaki. 

 

-Niin jännää, notta puota karvasteloo. 



 

-Minkä sille voi, että oon nii komia, että peiliki särkyy. 

 

-Son sitte sen sama tulooko se suoraa kanan perseestä vai kaupan hyllystä, sano 

muori ku kakarat paskaasista kananmunista prutaji. 

 

-Pränkkää minkäs kerkiät, muttet sä siltikää tuu saamahan. 

-Pysyys ny pystys eres siihen asti ku uurestaan kaatuu. 

 

-Josei muuta saa nii eres sokerinpalan suuhunsa, sano renki ku hyppööltä kotia yksin 

palas. 

 

-Lähtöö kuin purkka tukasta. 

 

-Kohta mennähän niin notta pää klopajaa ovenkarmiis. 

 

-Kyllä soot tyhymä ku vaihroot kutomon apinaratsunihin. 

 

-Tuu ny sitte ku jo kerran miähen häpääsit, sanoo paappa ja piaraasi uuremman kerra. 

 

-Klopit on niin miäheltänsä, että pitääs pari kertaa oikeen pyyhkäästä. 

 

-Son tuollaanen nyrkillä tapettava. 

 

-Kaikki saa, mutta komiat ensi! 

 

- Soot varmahan Kurikasta ku niin oot olovinas. 

 

-Moomma meleko komia pari, jonsei sua lasketa. 

 

-Poija, tulukaa Lapualle, täälä saa selekähä. 

 

-Jos et poika opi taloon säännöölle nii alas kalappia. 

 

-Pöhönäs on mukava olla - henki haisoo ja kaatuuluttaa. 

-Kaikkehen tottuu, paitti puukkohon seljäs ja siihenki tottuu, jos makaa vattallansa. 

 

-Tulin teille ku en ihimisihin keherannu mennä. 

 

-Akkaa ja kissiä pitää potkaasta aina kun muilta askarehilta joutaa; jos ne ei tee 

pahaa, niin ne meinaa. 

 



-Kaukaa komioota ku kyrölääset. 

 

-Oo ny akka hilijaa, jotta mä näen lukia. 

 

-"Si so", sanoo sussu ku putos prunnihin, eikä päässy pirullakaa ylähä! 

 

-Ja se piaru, joka ruustinnalta pääsi, olokoho mun, ilimootti pappilan piika 

viarahillen. 

 

-Ei se luikoo mitää, mutta se kössährys, sano paappa ku katolta putos. 

 

-Nii on jano, notta sylki pöläjää. 

 

-Hyvä on ja ojas ollahan. 

 

-Olipas lyhyt vuasi, sano muari ku koomasta heräs! 

 

-Mihinä teitä pirettihin ku rumia tapettihin. 

 

-Se jokon ensimmääsenä vappuna katolla, on yleensä ensimmääsenä myäs sairaalas! 

 

-Se on pian oksat pois ja pala runkua, niinku suutarin emännän joulukuuses. 

-Pitääs suaki vähä hyppyyttää mökkyriäises mäes, että oppisit, kehuu pappi kun 

kanttori väärin soitti. 

 

-Son komiaa ku on illalla liivin knappi auki. 

 

-Valot sammuksihin ja muarit kumhon. 

-Komiaa, sano faari, ku päivää piti sanoa. 

 

-On nii kiire, jottei varistakaa eheri sanoa ku linnuksi. 

 

- Pimiää niinku Pokelas jouluna. 

 

-Siinä lepää, niinku Huksvarna jäis. 

 

- Ei se kauas räi, joka rinnoollensa räkii. 

 

-Tukkakin on niinku Ojalan uuniluuralla. 

 

- Toinen silakka jo talteriikilla vapajaa, ku toista suus kurmoottaa. 

 



- Son pikkujuttu ku piika pussas. 

 

- Kyll' on kiva ku tuloo kesä ja kärpääsiä, niin ei köyhän tartte olla yksin. 

 

- Suu kii jottei hampu näy, sanoo akka kersoolle kun'ne maraji. 

 

- Äläkää ny, olokaa ny. 

 

- Kyllä kolloo olla saa muttei tyhymä. 

 


