Märjamaa kihelkonna vanasõnad (avaldatud Märjamaa kalendrites 2007-2013):

1. Hommikutunnid on kuldatunnid
2. Kui vares enne küünlapäeva pesa teeb, läheb lumi enne maarjapäeva ära
3. Kui maarjapäeva ööl külm kanamuna väljas lõhki lööb, siis tuleb külm kevade
4. Kui jüripäeva öösi on öökülm, siis on öökülmi veel nelikümmend päeva
5. Nooreskuus istutatakse kapsaid, vanaskuus kaale
6. Jaanipäeva vihm paneb viljale jätku peale
7. Jaakopipäevast kästakse võtta vikat heinast välla, siis on raudnael heinas ja löö sirp vilja sisse
8. Parem üks hüppamas kui kaks karjumas
9. Kerge pea annab jalgadele tööd
10. Igal pool hea, kodu kõige parem
11. Ükski kadunud tund ei tule sulle tagasi
12. Kes Jumalat kardab, see ei karda inimesi
13. Ühendus annab jõudu
14. Oma viga teiste külges paistab kõige paremini silma
15. Haav äiutab, kask karjutab, kuusk kuivatab, lepp lepitab
16. Kui põle küüntel siblimist, siis põle nokal nokkimist
17. Ega väike kivi koormat ümber lükka
18. Kes iga koera haukumist võib tähele panna
19. Poiss on loodud püüdma, tüdruk hoidma
20. Pärtlesepäevast on konna ja kõikide usside suu kinni
21. Mis veri ihu sees, on soojus õhu sees
22. Kesse kassi kallistab, selle õue õnnistab
23. Kes häbitu elab, see autu sureb
24. Jumala veskid jahvatavad pikkamisi
25. Tark elab aruga, rumal õnnega
26. Ega mõesatöö jänes ole, et ää jookseb
27. Heategu kannab intressi
28. Talupoeg tööle tarka, härg künnile kavala
29. Saksa laps ja rebase kutsikas on mõlemad väikselt ilusad
30. Kis tõtt ei usu, see usub valet
31. Mõisamoonaka naesel ja möldri seal olla kõige parem põli
32. Silmist võib südant tunda

33. Omad koerad kisuvad, küla koerad võtvad kondi
34. Vana nõu on änam kui noore jõud
35. Parem eest oodata kui takka vaadata
36. Keiser sööb jõululaupäeval selget sularasva ja magab kahe kasuka vahel
37. Igal vaeval on oma kasu
38. Kännust tuntakse puuraiujat
39. Küll homne päev muretseb ise enese eest
40. Ära kiida ilma enne õhtud
41. Kes ei suuda süüa, see ei suuda ka tööd teha
42. Ole rõõmus rõõmsatega, nuta nutjatega
43. Tänane päev on eilsest targem
44. Töötegija leib on magus
45. Parem hoida kui oiata, parem karta kui kahetseda
46. Kui põle pead, siis olgu jalad
47. Ära tee leivale häbi, teinekord teeb leib sulle häbi
48. Sooja leiva „aitüma" viib andja taevasse
49. Muidu läks juba mullu ää
50. Sõda teeb riigi vaeseks, mood teeb rahva vaeseks
51. Isa on pere leiva tugi
52. Kui kevade teed harjas, siis sügise viljasalved kuhjas
53. Tüdruku suul peab sõlm peal olema
54. Pruudil on kolmekordne kotiriie silme ees
55. Kui sui pal´lu müristab, siis tuleb rohkeste seeni
56. Naisterahva töö ja märahobuse söömine ei lõpe iial otsa
57. Mida nooremad, seda koeremad; mida vanemad, seda targemad
58. Kes seda ostab, mida tal pole tarvis, see peab seda müüma, mis tal tarvis on
59. Lapsed on vanemate usu vili
60. Jumala silm valvab
61. Kuidas saadud, nõnda söödud
62. Ükski õnnetus ei tule ilma õnneta
63. Mis see aitab astumine, kui ei aita istumine
64. Kus vanad mehed kõnelevad, seal poisikesed pidagu suu kinni
65. Paremb õhtune uhetud kui homikune nühitud
66. Kis on saapad jalga saand, see on isand iga päe

67. Suutäiega kõht täidetakse, sõnadega süda täidetakse
68. Ei ilu pealt saa leent keeta ega valge pealt vahtu võtta
69. Kaup on vanem kui meie
70. Aeg aitab unustada
71. Tark on see, kes tunneb, et ta alles rumal on
72. Töö õpetab iseennast
73. Iga lind saab oma laulu eest süüa
74. Vaevaga saadud vara on kallis
75. Pea sõna enda vastu, siis pead ka sõna teiste vastu
76. Ööbik laulab öölaulu, kuldnokk laulab koidulaulu, lõoke laulab lõunalaulu
77. Vanad räägivad seda. mis nad on teind; noored räägivad, mis nad teha tahavad
78. Lapsed ja narrid ütlevad tõtt
79. Lastest tuntakse vanemaid
80. Laps on vanainimese ahv
81. Inimene on kuuskümmend aastat koolipoiss
82. Oma kolle on kuldaväärt
83. Tark teab, mis ta räägib; rumal räägib, mis ta teab
84. Elust saab inimene hõlpsamini läbi kui koolist

