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XXI. Lapsista ja heijän flöskasvatta-

misesta.
Heijän syntymisestä.

Ei lapsi isätä synnyk, eikä tule ilman emota.
Sauna-vaimoista.

Kaks tietä tiinehelle, joko luo tahi kantaa.
Lapsen saunasta.

425. Hyvä on lämmin laihan lapsen, ei liiaksi li-
havankaan.

Heijän tuuvittamisesta.
Unesta uneen lapsi, työstä työhönmorsianta.
Lapsi ompi laiskan turva *), viivyttääpi viriän.

Heijän ruokkimisesta.
Itkein laps' emältäns ruuan suap', raainittellen vie-

rahalta.
Laulaa laps' syötyänsä, itkee ilman oltuansa.

Heijän itkemisestä.

430. Ei katkiraatointa kankasta eikä itkemetöintä
lasta.

Ei Sika syytäk vinku, lapsi vaivalak valita.
Heijän hoivauttamisesta.

Hyv' on lapsen lasna olla, kuin on vanhempi va-
rana.

Paha lapsi lasna kauvan, varsana häijy Hevoinen.
Heijän nuhtelemisesta ja kiittelemisestä.

Moni laitos kiitollinen, moni kiitos laitollinen.
435. Hullu kiittää vaimoansa, epätieto lapsiansa.

*) Nimittäin, laiskan Vaimon.
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/leijan kurittamisesta.
Joka kurituksetak kasvaa, se kunniatak kuolee.
(Sinne voaja vaipuu, kuin nuija voatii).
Lyöten lapset rakkahammat, hautoen pajukin,pa-

rempi.
Vitsa lapsen viisahaksi, vatsa lapsen varkahaksi.
44». Väli veätyllä vitsalla, väli veäntämättömällä.
Villainen isällä vitsa, äitin vitsa villaisempi.
Villainen äitin vitsa, isän ruoska runteleva, vitsa

vierahan verinen.

Käypi syöntösyönnönpeällä, vaanei lyöntölyö-
nön peällä.

Eipä auta äitin armot, eikä muorin voivotukset.
Heijän opettelemisesta.

445. Ota oppihyväkseisi, varoitukset vanhemttiaisen.
(Hyvä syönyttä syöttää oppinutta opettaa).

Heijän mielestä.
Lapsella on lapsen mieli, tyhmällä on tyhmän kieli.
(Äiti antaa nisän lapsellen,yuan ci mieltäpiähään).

Heijän mielen tarkoittamisesta.
Ei kauhalla miellä piähän ajeta, vaan vaivalla.
450. Ei panenta mieli piässä pysyk, eikä kaimanto-

vesi kaivossa.
Heijän muistamisesta.

Mitä lassa kuulin lausuttavan, se juontuu miessä
mieleen.

Heijän oppivaisuutesta.
Ei niin pahaa piälä, ettei vähee mieltä.
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Ei rälia ratke kukkarota, mielisäre miehen peätä*
1 Heijän syvämmen luonnosta.

Pojall' ovat isän tavat, äijin eljet tyttärillä.

455. Puuta myöten siirto juoksee, äijin tavat tyt-
tärissä.

(Niin on niinet pitkät puussa, kuin on hiiiiipuu
itekkin).

Heijän luonnon erinkaltaisuutesta.
Hyvä lapsi laiskan vaimon, viivyttelevä viriän.

Heijän hyvistä mei^kkiloista.

Piältä tunnen päiväkauven, silmästä hyvän sikiän.
Orasta ma touvon tunnen,miehen nuoren nousen-

nosta»
Heijän vanhemmienhuolenpiosta heistä.

460. Hyppyisessä hypertelöövi,ei jouvak joutenolla,
jos on mieli miestä suaha.

Heijän vanhempien toivotuksista heistä.
Suopi miehen vertaiseksi, poikansa paremmaksi»

Vanhoin akkoin kasvattamia:
Pahoin mulla parta kasvoi, turpa tuhmasti yleni,

akan vanhan vaipan alla,akan vanhan kus-
kuissa*

Kelvottomista japahankurisista lapsista.

Vie Porsas saksaan, tuot Sikana takaisin.
Lyö Sikoo, pese Porsasta, yhellä tavalla ne vin-

kuuvat.
465. Ei Vuohen viemisestä, kuin haan lypsettää ko-

tia tulee. LiuskoistaLiuskoista
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Laiskoista lapsista.

Sialla on monta vikoo, milloin mua kylmä, rnil>-
loin kärsä kipiä.

Lasten hyvään tointumisesta
Ei ole varsan kauroista, eikä lapsen viinasta.
Ei ole voista veitsettömän,eikä hammattoman li-

hasta.
Vieraista lapsista.

Oma laps', lapsi ompi; toisen lapsi, lapsukainen.
470- Oma lapsi lapsukainen, toinen lapsi lastuk-

kainen.
Turvattomistalapsista.*).

Halpa lapsi haltiatoin,rikki pielitoin veräjä.
Lapsi-puolista.

Etessä emätöin lapsi, äreen ämmän leipoessa **).
Emällistä neuvottiin, emätön opiksi otti.

Lasten apua.
Apu lapsesta on, ellei haan kalan sila niinhänka-

lan syö.
Lasten sikiämisestä.

475. Lapset lapsia tekoövät, vanhemmillen vas-
tukseksi.

*}Armottomistalapsistaj lue* Surusta ja murheesta;
Köyhistälapsista,lue:Rikkautesta ja kByhy t es-
tä. — **) Oisi ehkä parempi sanoat viäreen> emän»
leipoessa.-"

i3Otava I.
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XXII» Nuorimiestä ja Vanhuutesta.
Nuoruuven hulluutestn.

Nuoruus ja hulluus, vanhuus ja viisaus.
Nuoruuven iloitsemisesta.

110 siinä kussa nuoret, sauvan-kolke kussa vanhat.
Nuortcin hilpeytestä.

Hiili on nuoren hihassa, tuli neijon pohkeessa, ke-
kälettä kannan-piässä.

Nuovtein viriäisyytestit.
Joka on nnorra nopia, se on virkku vanhanakin.

Heijaa vanhenemisesta.
48o* Vuosi vanhan vanhentaa, kaksi lapsen kas-

vattaa.
Mies kasvaa, hammas karkenoo.

Heijän vdnhaks-pyrkimisestä*
Moni vanhaksi pyytää, vuan ei piase puoletkaan.
(Ei niin vanhaa, jok' ei luule vuotta elävänsä; ei-

kä niin nuorta, joka ei luule vanhaksi tule-
vansa).

Vanhoin vlisautesta.
Vanhalla Variksen sllrpa,. Karen silmä neitosella.

Vanhoin elämän-kerrasta.

485. Paljon vaivaa vanhetessa, vanhana paha elää.
Heijän muistamaitomuutesia*

Mikä vanha- vanhenoo j sen mieli myöten mänÖö.
Ta!(ellc vanha panee, vaan ci muista.

Heijän voimattomiaitestä.
Hyvä vanhan vaeltaa, hyvän nuoremman uoj-alla.
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Hiljalleen huono käypi, sauvan voimaton pitäävi.

Heijän virkistymisestä.
4go. Terävä nuori syötyänsä,vanha yönmuatluansa.

Nuortein ja Vanhoin luonnosta.
Äijä nuorra kaunihita, paljo vanhana pahoja.

XXIII. Viisautesta ja Hulluutesta.

Suuta sanan siaks', piätä mielen kukkaroks.
Erotus tyhmän, ja viisaan puheissa.

Tyhmän sytän aina suussa, viisan suu sytämrnessä.
(Mykkä viisas, hullu väkevä).

Erotus heijän käytyksissä.
4g5. Hullupilaan suuttuu, viisas vastaapuolestansa.
Harvoin viisas vihastuu, harva siitä ihastuu.

Erotus heijän ajatuksissa.
Kauvas viisas näkee, etemmäksi ajattelee.
Hullun ajatukset ovat hajalla,kuinakanat tuulessa.

Hullun puheen-pitämisestä..
Hullu huolensa puhuu huolen tuntemattomalle.
500. Hullu putkeen puhuu, miclctöin avaimmeen.

Hullunpuhuttelemisesta.
Lähe hullun kanssa huastamaan, vasikan kanssa

juoksemaan.
(Pitkät hiukset, lyhyt mieli).

Hullun neuvottelemisesta.
Neuvo hullua et sua mieltä, keitä munoo et sua

lientä.
(Silloin kala Kiiskisiä, koska mies mielettömästä),
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Hullun teoista.

505. Sinne mieletöin mänee, kuin järjetöin käskee.
Hullun työstä.

Hyvin kyllä hullu kyntää, jältää kyynären vaonvä-
liä, puoli-toista toisinahan.

Hullun hyvää-tuntemisesta.
Hullu hyvän tuntee, maun rnaistaapi sokia

Viisauten villittelemisestä
Tulee vahinko viisaallenkin, tuhraan on toisessa

käessä.
Tulee häiriö hyvällenkin, tapaturma taitavallen.
SIQ. Käyp viisas vipuun, hullu huimaelee sivuten.
Vahinkosta viisaaksi tullaan, ehk' ci rikkaaksi*
Kerran viisas petetään, yuan ci toista.

Viisauteen turvaamisesta

Ei hyvä hylyksi jouvu, eikä viisas vaivaiseksi.

XXIV' Surusta ja Murkesta.
Murhellisenmielestä.

Ei sen mieli raetta keitä, jok' on suuressa surussa
Murheen levottomuutesta.

5i5. Eipä anna murhe muata3 vaiva vaikia levätä
Murheen vanhuuttamisesta.

Murhe tuottaa mustan muoton, pahat päivät par-
ran pitkän, halu haimahan hapenan.

Murhen laihuttamisesta.

Murhe mielen mustuttaa, kasvon teköö'kajoks.
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Murheen huonontamisesta..
Huoli miehen huonoks tekee, murhe muita mus-

temmaksi.
Armottomienmurliesta^ ~

Alaalla on Allin mieli, uijessa vilua vettä, alem-
pana armottoman, käyvessa" kylän väliä.

Ovvoisten murhesta.
520. Pimiä isoton pirtti, ehkä päi.vä paistakoon;

kylmä on emoton sauna, ehkä löylylyötäköön.
Puoli-orpo isätöin,koko-orpo emätöin.

Itkusta.

Älä itke ilman syytä, ilman vaivata valitak.
Ei itku hätästä piästä, poru päivistä pahoistak.
Ei se parkuen parane, eikä huutain huokene.

Murhen poisheittiimisestä.
525. Anna huolia Hevoisen, murehtia mustan Ruu-

nan; Hevoisell' on pia paremp, pia parempi,
luu lujempi.

Annak olla olleeksi, mustat on mulla muutkin päi-
vät, mustapa minä itekkin.

Suvullisten sy tammesta.
Suot sulaa, muat sulaa, suruisen sytän, ei sula

silloinkaan.

XXV, Toivosta ja Luottamisesta.
Ei yö niin pitkä, ettei päivä perässä.
Kyll' on päiviä iässä, ehtoja lännessä.
6jo. On neuvoja, jos on pahoja päiviä.
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Kyllä luu lihankasvattaa, peltopalkihtee valiinkon.
Toivoessa aika kuluu.

c) IHMISEN KANSALLISESTA ELÄMÄSTÄ.

XXVI, Lauluista ja Lausumisista.
a) Lausuist a,

Huastamisesta.

Huastaissa sanat suloisemmat, käyneet ravat lep-
peemmät.

Sanasta sana itää, kypeneistä mua kytöö.
Puhumisesta,

535. Ei puheen paljoutesta? eikä kirjan suuruutesta.
Puhu miestä kaiken päivän, ala nimeä sanok.

Puheen juoksuttamisesta.
Enempi on vähempikin, musta-mulli valkiampi,

mielen kielen puhuttaissa.
Yksi sanoo ystävälle, ystävä koko kylälle.

Sanomisesta,

Sauva maita paljon käypi, sanat paljoa enemmin.

540. Ei sitä sanoa sanota,jonka peähän ci peästäk.
Ei sanoma siivilä lennä, puhumata kauvas kuulu.

Leiklxi-puheista.

Lupa leikkiä puhua, ehk ei tarve irvistellä.
Hullu pilaan suuttuu, viisas vastaa puolestansa.
(Ei sana sioo tie).

Valhe-puheista.

545. Ei ole tyhjästä tytyä, valeheisla valan täyttä.
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(Älä paa omiais sekaan).
Ei tyhjä säkki pystyssä pysy.

Vanhoista puheista *).

Joka yöllä yksin käypi, luulaan varastelevan, joka
vanhoja puhuu,luulaan valehtelevan.

Loskaviloista.

Ei puralta puheet puutuk, sanat suaren jatkajalta,
550. Ennen umpi-lampi Ahvenia puuttuu, meren

ranta kiviä puuttuu, ennen kuin minulta sano-
ja puuttuu.

(Puhuvan suuhun sanat tulopvat).
Puheenpuutoksesta.

Ei ouk suatuja satuja, ennen tehtyjä puheita.
V) Lauluista.

Laulun huvitoksesta.
Yöllä päivät jatketaan, virsillä vähät oluet.

Laulun aineesta.

Siitä viisas virren suapi, jost' ei tuhina tunnekkaan.
555. Noista viisas virren otti, hullun pitkistä pu-

heista, mielettömän lausunnosta.
(Kaikki laulavan virteen sopii).

Runon luonnosta.
Kaksi sanaa **) vanhaa virttä,hyrya lisäksi.

*) Om tcabittoncc/ fotnfagncr*
**) Sana,, merkihtee tässä: firof / tat)/ ttJCfé 5 hyrya hl*

bet^ber ett flagöonomatopojefiift onflang öforb/ font
aUubera pS (om tlificit fagt i foreaSen&e Wixi*
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Laulajoista.
Ei koski kitaskana laske vettähän visusti, eipä lau-

laja hyvänäik, laula kaikki laulujansa.
Hullu koko virttänsä laulaa, hullu kaiken taitonsa

ilmoittaa, hullu valheille nauraa.
Laulamisesta.

560. Eisatut sanoihinpuutuk, virret veisatenvähene.
Sonnet soittajan kuluu, kieli laulajan väsyy.
Laulu työksi JankiaapiHevoisen hyvän reessä.

Laulattamisesta.

Ei kuiva kulku kumaja, henki rasvatak helise.
Ei Kukko käskyllä laula, kuin ci laula käskemätäk.

XXVII- Juominkista ja luopumisesta*
Juopuneista.

565. Ei se ole ihmeitä nähnyt, jok on nähnyt
juopuneita.

Heijän juonista.
Monta juonta juopuneella} ei yhtä hyvää juonta

Heijän tapauksista.

Jotain juomarille tapahtuu, joko kissat kenkät syö-
vät, tahikka kintahat katoovat.

(Juo vähemmin, kato kaluis) !
Heijän levosta.

Jouten syönyt sairastaa, jouten juotilas lepää.
570. Uni-silmä sippurassa, viina-silmä kiliin-kaliin.

Tottuneista ja äkkinäisistä.
Mies vanha oluen juop, lahopuu vein vetääpi.

Oppinut
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Oppinut ollta juop, oppimatoin oksentaa.
Ohho, sanoiouto, ollutta! kannun joikaksi oksensi.

Juomarista.

Joisinpak jdkaik päivä, kuin ei kukkaro kuluisi,
ralia-tasku raukenisi»

Heljän janosta.
5j5. Juomaan juomari tuleepi, joseimuutaniin vetta.

Kaljasta.
Ei vettä vihalla juuva, eikä kaljaa kateuvella.

Olvesta.

Oluella onni hyvä, juotaan janotakin, eipiialla pa-
hempi, naitaatt kokematakin;

Oluella ollessaan! kalua mulla kyllä, olut päästä
oikenee,kohta kalukin katoopi.

Viinasta*
Vilja voittaa viisahankin, tauti tappaa taitavankin»
580. Viina viisaat villihteepi, väkeviltä voimanviepi,
Viina villiin tekeepi, olut tuopi toisen mielen.
Jota viina viivyttää, sitä Sika imettää»

Juoma astioista.

Piiat juovat pikarista, vanhat ämmät ämpäristä,
Humalasta.

Jumala mielen, antaa, humala mielen ottaa.
585. Humalassa hullut kaikki, pahat paljon juo-

tuansa.
-luopumisesta.

Juopuuvat oluen juojat,vaipuuvat valehteliat, kielen
kantajat katoovat.

,4Otava /.
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XXVIII. Juhlista ia Vieraista.
Joulusta*

Joulu juhlista paras,Pappi paras vierahista.
Jokapa jouluhun eläisi, joulusta johik tulisi, elik-

kä elo parempi, tahi kuolio rohkiampi.
Hyvä Tuomas joulun tuopi, hyvä Nuuti pois-hii-

poittaa.
Laskiaisesta.

590, Juoman Jouluna pitää, syyva lihaa Laskiaissa.
Aatto juhlista jalompi, ilta-puoli Laskiasita.

Kekristä.

Jouluna jollaan, keurinä kellään, Piäsiäissä piäty-
mistä myöten.

Kerta Kekriä pietään, toinen kerta kellelläan.
Juhlapäivistä»

Joka päivä joulu meille, toinen päivä Piäsiäinen.
sp/>. Ilossa ikä kuluu, riemussa rehettelöö.

Pyhäin pitämisestä.
Joka kaikki pyhät pitää, se kaikki näljät näkee.

Kestiloistä.
Kesti kestiä vuatiij pöyvan-peä pyöräystä.

Ilon kyllyytestu.

Täysi täysi, kyllä kyllä, tämän illaista iloa, päi-
vän laskuhun laulantota.

Häistä.

Ei Härkä häitä kiitä, Hepo pitkiä pitoja, jouhi-
liäntä juominkia.

600. HHpiä häistä lähteissä juota joelta vettä.
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Ristiäisistä.

Kesti lestiä vuatii,beät hyvät ristiäiset
Hautaisista.

Ei siinä iloa eletä, kussa on kuollut kotona, las-
ten vanhin lattialla.

Vieraista.
Pappi paras vierahista, Joulu juhlista parahin,

Vierain nahtyviä.
Ite haukun vierahaini, ite nuolen kattilani.

Tuttu-vieraisten tulosta.
605. Kojrat kuhtuin tukevat,hyvät vieraat kuhtu»

mata.

Vierain kokountumisesta.
Vilja vieraita kokoopi.

Vieraan varasta.

Vetää Jesus vieraita, vetää vieraan varoa»
Vierain tulemisesta.

Vieras tuloo ajallansa, talo elää tavallansa.
Vierain vastaan-ottamisesta.

Syötä vieraita sanoilla, siksi kuin keitos kerkiä.
61o. (Pian kypsi kerkiä, emännän hyvän käestä).

Vierain ravittamisesta.

Hevoiselle heinä-tukko, miehelle mitä tuloo.
Mies miehen tuntoo, tupakkata suuhun tunkoo.

Vieraan keksimisestä.

Mies vieras vian näkee, talon toisen tyttäressä^
(Varas vieraan silmä)»



108

Vieraan ajattelemisesta,
6i5, Alat vieras kahteloo, yläk ajatteloo.

Outo-vieraista,

Outo on* ouvossa kylässä, vieras mualla vierahaUa,,
(Toinen tupa, toinen tapa).

Heijän tuttuuttamisesta,

Ouvoista omat tuloovat, hyvät veljet vierahisla.
Renttu-vieraista *),

On joukko jorottaria/paljon Poayon tyttäriä, juo-»
vat joulu-tynncirini, syövät syötti{äs»sikaini.

Vierain vähenemisestä.
62Q. Ei piot parane, jos éi vieraat vähene,

Fierttin lähtemisestä.
Lähtö^mieli vierahalla, kuin on kintahat käessä,

Emännän hiittämisestä.
Illoin ilmat kiitetään, huomenin hyvät emännät.

Vierainpoismäntyistä.

Talo työlle» vieras tielle, juhlan pietyn perästä.
Vieraisiin, käymisestä*

Vuoroin vieraissa käyvään,
Isännän ja Emännän vieraista*

62.5. Autuas emännän vieras, vaivainen isännän vieras»

XXIX, Torasta ja Tappeluksista.
Tappelulisesta.

Ei silloin yksi riitele, kuin kaksi tappelee.
Hyvä tapa tappeluks<;ssa, se JyÖ joka ennättää.

*)Kuokka-vieraista'," "Ei niin pieniä pitoja, jos ei kuok-
ka-vieraita."
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(Lyö yhlä, laske toista).
Mies se joka puolensa pitää.

Syy tappelukseen.
630. On viinankin vika, jos lie muukin vihletys.
Ei hulluja kylvetäeikäkynnetä, itestäänniitäkasvaa.
Hullu saapa vihaa, siitä sua suarnatonkin.
Hullu tyynellä toruu, tasasella tappeloo.

Torasta,

Perästä huonon torujan, sanat suuhun tuloovat.
635, Ei se lyö joka uhkaa, eikä pure jokahaukkuu.

Pelkurista,

Pelko-koira paljon haukkuu, pauhaa mies peljäs-
tynyt,

Haukkuu huonokin Koira, hyvän Koiran kahleissa,
Kehujoista,

Jumala varjelkoon kannuksia Kanan jaloista, Ku-
kon suusta hampahaita.

En pelkää Perhoista, vaikka lentävän näkisin.

Kapinankartamisesta.

640. Joka pitää suuren suun, pitäköönleveän seljan.
Suu suattaa Suen ritaan, kieli Kärpän lautaiseen.
(Oma suu Tikan-pojan surma),
Älä -mäne syyhymätäk saunaan, asiata ansaan,

Lyötyistlu
Kipee on kivellä lyöty,kipiämpi kirvehellä.
6/p, Häpiä on Hevon purema, bäpiämpi Vaimon

lyömä.
Arka JyÖty, hellä purtu.
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Veri-hoavoista.

Ei niin vettä sakiata, ett' ei veri sakeampi.
Vetelä on veljen veri, vieraan veri vetelämpi.

Pahoin pieksetyistä.
Jo silloin huulet hukassa, kuin kieli niuata vetää

Tapaturmasta.

650. Tapaturma miehen surma

XXX. Soasta ja Sota-Uroista.
Soan onnettomuutesta.

Sota sortaa, rauha rakentaa.
Rauhan onnellisuutesta.

Rasvainen rauhan pata, vaikka vettä keittäköhön.
Soan-sanomista.

Ei Soat sanomitak ole, kovat ilmat mainioituL
Sota-Sankareista.

Jalotoin on jalo soassa, piätöin päihen leikatessa,
joll'eiole jalkoa paeta,eikäpeätä peällenmanna.

Tappclus-Uroista.
655. Siihen miestä merkitään,pukarista punnitaan,

kuin on tarvis tappeluhun, eli mielimiekatella.
Sota-aseista.

Tolkku toimea teköö,miekka miestä merkihtöö.
Soan käymisestä.

Joka ennen patoja nuoli, se nyt sotia käyp.
Onnellansa mies sotia käyp, mutt' ei väen paljou-

vella.
koittamisesta.

Koiran-voitto ensimäinen, rniehen-voitto viimeinen
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660. (Mies on mies voitettukin).
Voitetuista.

Ollaan vuosi voitettunakin,ajastaika aijan vittanakin.
Ollaan vuosi onnettakin, vaan ci leivätäk.

XXXI. Onnesta.
Mies raakaa, Onni valvoo.
Ifaoksi onni makajan kahtoo, nukkuneen kuolleeksi,
665. Onnen tytär ensimäinen, kaikki kankaat ku-

toovi, kaikki lapset liikuttaavi.
Ompa onni ouvollakin, vaivasellakinJumala.
Onni miehen eillä käyp, tapa tallaa takana.

Kovasta onnesta.

Suap tyhjän pyytämätäk, kovan onnen ostamatak.
Vaivainen varhain nousi, kova onni kohta kanssa.
670. Autuaita voi putoo, vaivaisen maito kuatuu.
Toisen vaivaisen vahinko, toisen onni autuahan.

d) IHMISEN PUUTTUVAISESTA ELÄMÄSTÄ.

XXXII. Rikkautesta ja köyhyftestä*
a) Rikkautesta.

Rilikaan elämä-kerrasta.

Avarasti autuat, isosti isot eläävät.
Istualta rikas puhuu.
Rinnain rikkaat ajaavat, käsityksin köyhät käyvät.
6f5.(Oletkuin orih-hevoinen,elät kuin elätti Karhu).
Hyvä on rikkaana olla, terveenä kauan elää.
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Heijän potevaisuutesta.
Rupi rikkaassa, paisi pajarissa
Kuuluissa Rikkaan tauti, ei köyhänkuolemakaan*

Hei/an kovaan tottumattomuutesta.

Hellat työttömänkäet, arat armoin kasvatetun.
Heijän rajoista.

680. Auta Jesus köyhäämiestä, rikas riitöinkinelää»
Kuin rikkaat riitelee, silloin köyhäsaa rauhassa olla*
Rikkaat maita riitelee, köyhät unta kiittelee.

b) Köyhyytestä.
Köyhänelämän-kerrasta.

Niin köyhäelää, kuin merka puli palaa.
Hänen vähästä varasta.

Tina kulta köyhän miehen; vaski vaivaisen hopia.
685. Et köyhän velka viikoks jona, tuvJssåf antaa

porstuassa ottaa.
Käestä kärsään köyhän sualis.

Hänen piosta*

On lekri köyhälläkin, joulu-juhla vaivaisella ? las-
kiainen laiskallakin. . ,

Kerran köyhäLehmän tappoi,nahan pitkäksi venytti.
Malttaa köyhä keittää, vaan ci jäähyttää*

Hänen juominkista.

690. Halla matalan meren kylmää, vähä köyhän
juovuttaa.

Hänen ruumiin-luonnosta,

Suusta röyhkäköyhä mies, ruumihiltaruikäinoinen.
Hänen
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tiitnen lapsista.
Piästä paksu köyhän lapsi> persiltä putikka.
Susi syÖp köyhän lapsen, koira juoksevan puroo»

Hänen moahan vaipumisesta.
Ei köyhä korkealta putoo, saunan lavolta lattiaan»

Hänen kuolemisesta.

695. 110 köyhän kuolemasta > pilkkavaivaisen piosta»
Onnettomista*

Kokenut kaikki tietää, vaivainen kaikki kokee.
Kaikki on katala nähnyt, koitellut kova-osainen.

Kerjäläisistä.
Vaivainen vaivaisen naipi, siitä suahaan pussi-seljätj

siitä vaivaiset venyyvät.
Ei muuta: manni matkaan, keppi käteen, säkki

selkään!
700. Alaalla on Allin mieli, uijessas vilua vettä,

alempana armottoman,käyvessä kylän väliä.

XXXIII* Vualteisia ja puvusta.
Vuattein tarpeista.

Parempi vähä vuatteessa, kuin kaikki vatsassa.
Kalliista vuatteista ja heijän pöjhistelernisestä

Joka on verassa, se on velassa.
(Ei kaunista kanneta, jos ei kallista anneta).
Puuro ruuan puutteessa, verka-vuate vanhatessä,

musta kenkä koyhyytessä.
705. KÖyhyyvessänsä köyhä verassa käypi, ryysyil-

länsä rikas koreilee.
i5Otava I.
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Halvemmitta vaatteista.
Paljo kuluu korkeana, paha huonona pysyy.
Paremp' ryppy kenkässä, kuin rakko varpaassa.
Vähä miehen mustuutesta, kuin on mieltä muu-

toin piässä.
Jalkineista.

Hyvä suolla suuri jalka, kirkossa kepeä kenkä.
710. Suanut suappaatpitää, käyp köyhäkenkätäkio.

PuJiastamisesta.
Paha.on mies parraloin,pahapitkänparrankanssa.
Parta-mies Papin näköinen, parratoin Pukin nä-

köinen.

XXXIV. Velasta ja Rahoista.
Velan maksamisesta.

.Ei veestä kastumatak,eikä velasta maksamata.
Uusi velka vanhanakin.

Velan t ekemisestä.

yis. Veli velkaa tchessä, koira konna maksatessa.
Lainatuista rahoista.

Paremp' tyhjä kukkaro, kuin lainattu raha.
Lainan otlajoista.

Eikäskevä väkeä puutuk, lainan ottaja rahoo*).

Takaus-miehistä.
Tuppurainen Tappuraisen takaus-mies **)..

*)Sillä, ottaissa on hänelle rahoo, vaan ei ottamatak.
**)Sanotaan myös: "Tuppurainen Tappuräinen lalcaus-

mies;" ja: "Tuppuraissa tappuraisaa takaus-mies."
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Rahoin vaikuttamisesta.
Piaha mielen muuttaa, tarve kunnian pettää.

720. Joll.on raunio rahoja, sill' on suova ystäviä.
Heijiin vaikutlamattomuutesla.

Ei ouk taskussa tapaa, kukkarossa kumiiala, olkoon
tyhjä taikka täysi.

Heijaa kasvamisesta ja katoamisesta*
Tenkoin raha kasvaa, tenkoin raha katoa.

XXXV' Kaupasta ja Ostamisesta.
Kaupan-teosta.

Kieltty kaupalta rahatoin.
Koto-kauppa,paras kauppa.
725. Kahen kauppa, kolmannen korvapuusti.

Hätä-kaupasta.

Tarvet kauppoa teköövi,mies pialle kahteloovi.
(Parempi on kahtoa, kuin katua).

XXXVI- Tavallisesta maallisesta tjh-
myytestä.

Ulko-kullaisuutesta.
Ei kaikki kultaa kuin kiiltää, eikä kaikk' hopeeta

kuin hohtaa.
Kaunis kakku peältä nähten, täynä Sirkkoja si-

sus, akonoita alla kuoren.
Koroiletuisla toisen ansiolla.

730. Ei silP ole tuska uijessa, jonka piätä kanna-
tetaan.
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Hyvä on Hylkehen eiää, juopi vettä vierestähän,
syöpiJuontaan Lohia.

Hyvä on puusta puhua, mäen peällä möllötellä.
Hyvyyestu omaksi voitoksi.

Paremp' onsyönyttäsyöttää,kuinkuolutta kostuttaa,

Turvaamisesta toisen, ansioon.
Ei ole Haralla hätää, kuin on .Poavo paimenessa,
y35. (Kyllä Härkä häntänsä tarvihtoo, jos ei ene-

nen niin kesällä).
Hyötymisestä toisen vafiinkosta'

Missä Harakka, jos ei S\a,n tappaisissa?
(Aina siihen korsi jää, kussa kuorma kuatuu),
(Jossa Peura piehtaroipi,siihen karva katkiaapi].

Varoissaan olemisesta.

Jok1 ei otak suatuansa, se ei sua tarvihtaissa.
*j^Q. (Pistä silloin Sika säkkiin kuin on pain).

Eviinattajoista.
Kylt' ois Oksan ottavia, jos ois kuusen kuatavia *),
(Ottaja otottelee, antaja ajattelee).

Kukin iheslänsä.
Oma osa ensimäinen, toisen tarves takimainen.
Visu viljassa pitäävi, auli kaikki aneloovi.

Onnettomista kokeista..
j/^5. Kerran Kurki puuhun, silloinkin jalka poikki
Siihen Kqrki kuolee, ennen kuin suo sulaa.

♥J"Ei luoutaan lisä lykkliit" (me.ra wiU mera %(n).
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e) IHMISEN TALOLLISESTA ELÄMÄSTÄ.

XXXVII. Talosta ja talon asettamisesta.
Talonpojista.

Talonpoika tarkka työllä,oppinut ou sanoin seppä.
Paremp' kyntäjän kyperä, kuin rahat rannan-kier-

tolaisen *).
Talon toimesta.

Toimi talon pitää, ei väin paljous
jso. (Ei syöpä laihtu, eikä tekevä köyhty).

Talon asettamisesta.

Hyvä mies, hyvä Hevoinen, vaimo kohta kolman-
neksi.

Oma Sika, oma papu, oman Herran hernet-moa.
Ivalonhävittämisestä.

Naisi kuoli nauha taittui, mies kuoli talo hävisi.
(Niin sitä silloin elettiin, kuin oli työllätckiät, ran-

nalla rahan hakial).
Talon Isännistä.

<j55. On Herra herrallakin, Isäntä isännälläkin,

Olempa ollut orjanakin, olen orjaakin pitänyt.
Jok ei malta muattuvaan, eikä syrji syölyvään, ei

sillen Siat sikiä, eikä kasva Lammas-lauma.
Ei silku Sikoa syötäk,laiska vieraita ravitse.

Talon Emännistä.

Isännälle ikä pitkä, emännälle perä paksu.

760. Siit on hyvä mieli, ilo kaikelle kylälle, jok'

*) Rannan-kievtolaincn,SQBt£tt«B/ focfaC/ fj6réftt>ar«.
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ei kysyk kynsiä kylästä, tointa toisestatalosta,
pirran piitä naapurista;joka osaa oluen panna,
viinan vissisti viruttaa.

Seppä syöpiselvänleivän, selvemmän sepänEmäntä.

XXXVIII. Talon Eläimistä.
Hevoisista:(Ratsas-hevoisista).

Hevoisessa miehen henki, ratsussa rahan vahinko.
Pienistä ja suurista Hevoisista.

Kiitä pientä Hevoista, pyri suuren rekeen.
Varsoista ja suvikunnista.

Pane varsa valjaisihin Suvikunta suihti-suuhun.
765. Lyö helmellä EJevoista, paiskoa pavun jyvällä.

Rekivetoisista ja kolmtalviaisisla.
Reistatkoon rekivetoa, koittakoon kolm-talviaista,

jaksannonoko mäessä manna, voinoonko vuo-
rellen yletä.

Hevoisten hyvistä merkkilöistä
Oksana paha puu, harjana hyvä Hevoinen.

Hiki on hyvän Hevoisen,vuahti varsan kunnia.
Rinnassa on särellä sappi, väki varsan sieramissa.

Nauloista.

770. Oiva kyttökytkyssä, oiva vuajassa vasikka.
Kytötkyynnä kynnyksissä, nauvatnauloinna pihassa.

Lehmistä.
Paremp' Lehmä lypsää, kuin tappaa.
Leuvoistansa Lehmä lypsää, ruoalla työ telillään.
Luusta Lehmä lypsää, yuan ci sarvistaan.
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Hitristil.

775.Hätä käskee Tlärjän jaosta,pakkopaimenen paeta.
Harvoin Härkä linnasta palaja.

Karjasta,
Ei karja niin katoo, kuin paimenet-puhuuvat

{Paimenista).

Ei ole paimenen pyhistä, eikä vaimon lapsilliscn.
Muut kuulookirkon-kellon, ininä kurja karjankellon.
780. Muut näkööpapin parran, mina kurja kuur

sen latvan.
Vasikoista.

Ei Vasikka rukoillen eläk, oli musta eli kirjava.
Lampaista.

Ei silloin Siat sikiä, kuin Porsaat potoovi, eikä
kasva Lammas-lauma, kuin on vuonnat voi-
vuksissa.

Yksi lammas vettä miäkkii, koko karsina janoo.
Vuosi vanhalla ikea, kuukausi Karitsalla.

Sioista.

785. Sika kesän kyntää, muttei joulunna juok oltta.
Silloin Sika säkkiin, kuin on pain.

Koirista.

Kovalle on Koira luotu, kivellekin makaamaan.
Opiksi Koiralle kylmä sauna.
Kaho Koiran kuonoon, ei karvoin.

Heijän vanhenemisesta.

790- Missä Koira vanhenoo, jos ei juostessaan.
Hyvä Koira kuoltuansa, paha Koira eläissään.
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Kuolten Koirat tavansaheittää, ei paha Koira kuol»
tuankaan.

Talon-Koirista.

Ei vanha valetta hauku, luppa-korva luuhattele.
Älä vanhaa Koiraa kauvan pilkkaa, sepuree luuhun

saakka.
ygS. (Hampaissa Koiran ase).

Rakki-koirista.

Haukkuu huonokin Koira, hyvän Koiran kahleissa»
Purevata peljätään, ci liehakoitsevata.

Mehtä-koirista
Ei se Koira Oravaa hauku, joka väkisin mehtään

viiään.
Lupa on Koiran luuta purra, Hirven hankia hypätä*.

Kalamiehen Koirista.

800. Sotamiehen vaimo, kalamiehen Koira.
Juoks-koirista.

Elää Koira yhen talon9 kuolee Koira kalien koton.
Kissoista.

Kissa kiitoksella elää, Koira piän-silitöksellä.
Kissan ilo, Hiirein itku.
Aika Hiiren haukoitella, kuin on Kissahan kiassa.

Kanoista.
805. Takaperin Kana työn teköö, herroillen veron

vetää.
Mitä Kukko noukahtaa, se Kanaan kajahtaa.

Kukosta.
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Kukosta.
Kukko on piallä kurjanani, Kana alla armossalu.
Ei tohi torpan Kukko tassia talon Kanoja.

XXXIX. Orjista ja Palhkaväestä.
Orjiin toistu*

Ajakseenorja aitoapanoovi,poika*)polvi-päiväksehen.
Heijän mielestä.

Bio. Vatsassa on Orjan mieli, vuan ei vierahan va-
rassa, eikä pellon siemenessä.

Heijän aatoksia.
Yksi talon työ, joko syö tahi raakaa

Heijän levosta.
Otavass* on Orjan merkki, ei kuussa eikä Kukossa.
Ei Sika sikihissä niakoo, sian toisen tonkihissa; ei-

pä Orja toinenkana, Orjan toisen kenkihissä.
Heijän palkkaamisesta.

Haukea rahatoin Orja, paha palkata kasakka.
815. Paha palkatoin kasakka, ruuatoin sitä ru-

mempi.
Työntiettäjöistä.

Siinä leipä syyvään, jossa tyo tehhäan.
Kcnnen ruoka sen ruoska, kennen rokka sen tu-

pakka.
Palkkamiehistä'

Miestä päiväksi, Hevoista kylän väliksi.

*) Ymmärretään oiuoo poikaa talossa.
U.Otava I.
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Vieraasta, ja omasta työstä.
Liikkuu tuppi finnan-työssä, olkapiä* omassa työ&äS

TfQ-rahvahasta.
820. Rahvas ruuan S)röpij rauta heinän leikkaa,

XL. Taiturista ja KaluntekioisM *).
Rautioista ja Sepistä.'"

Sentähen Seppä pihit »itää, ettei sonnet palais. .
Hänen töistä.

Taloja myöten Seppäkin takoo, miesten myöten
meikuttäa.

Hänen palkihtemisesta.
Paha on Seppäpalkata, paha suuren palkankanssju

Puti-sepistä.

Jo teki kieron kirves-varren, värttänän viärän va-
nutti.

Suutarista.
825. Tyhjä neuvo neulan tiestä^ nälkä naskalin sias-

ta, riutuvassa kaupunnissa.
Ompelioista **).

Kyllä sen neula syö, jonka neula sua
Kaiikufiloista.

Kyllä rukki ruokaa tuop' kehrä-varsi keiUämistaV^
Palkkaan tyytymisestä.

Saaneella sia on, ei ansaineella*

*) Taituri, ?onftnät,.Qrjttjl » JHja.» fa^tlfft» X'fl^/J'
**)Ompelia* ©fräfebate»
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XLI. Työstä ja työn ticttämisestä*
Toistu.

Ei,työmiestä häväise, taito tapoja pahennak.
Työn alkamisesta.

830. Piästä pinoa aletaan, hyvä asia alusta.
Tehty työ on aljettunna, aivotessa aika mänöö'.

Työn lopettamisesta.
Alku työn kaunistaa, lopussa kiitos seisoo.

Kuhniistelemisesta.
Aika mäuöÖ arvellessa, päivä piätä kiännellessä.
(Ei se katellen paremmaks tule, eikä kuiva kur-

kistellen.
Työnloppumattamuutesta.

835. Kyll' on moaata kyntävälle, vettä viljoin sou-
tavalle.

Ei työt tehen lopuk, virrat vuotain vähene,
Tehten työt leviäävät, tekemätä sbukistuuvat.
Maassa on työmatala, ci o puussa pitkäkään.
Pian pitkää lyhennetään, kauvan lyhyttä jatketaan,
840. (Missä hoikka, siitä poikki).

Mahotlomista ja mahollisista töistä.
Ennen lyhyt rikan maasta ottaa, ennen kuin pitkä

tähen taivaasta.
(Paremp ojaa tukkia kuin jokea),
Pieni pitkällä ulottuu.
(Siinä pieni pistelciks2n, jossa suuri kiänteleiksen).

Hitaisista töistä.
845. Hiljain tehty, hyvin Idity.,
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Jota hiljemmin hiiltyy, se paremmin palaa.
Kiireistä töistä.

Ei Jumala kiirettä ouk luonnut, senonpahat ihmi-
set suonnut.

(Ei kiireellä kauvas mennä).

Hätäisistä töistä.
Valeen Koira pennut teki, sokeetpa hyö syntyik.
850. Ei juosten jauheta, eikä kannuksessa kynnetä

Työhön tottumattomuutesta.

Tottunut työn teköö,tottumatoin tuskanluu.

XLII. Työ-ajasta.
sijasta.

Ei aika miestä otota, jos ei mies aikaa.
Kyntö-ajasta.

Aseessa työn teko, ajallansa pellon kyntö.
Heinä-ajasta.

Ajallansa työnteko, hetkellänsä heinän niitto.
Puhlcen-ajasta *),

855.Ilta-virkku,uamu-torkku, se tapa talonhuvittua.
Amun-ajasta.

Arki namulla tuloovi, talon työhön tarvitahan.
Ehto-ajasta.

Ehto karjan, yö perchen kokoo
Yön-ajasta.

Ei yöllä silmä puhkiak, hämärältä jalka taitu.

*) "Varhain myllyyn,myöhän kyytiin."



125

XLIII. Työ-kaluista ja Talontarpeista,
Aseista.

Aseessa työn tientö,miehessä pellon kyntö.
Aurasta.

860. Aura arpoja parahin, kirnun-mäntä tarpomia.
Kirveestä.

Kirves hyvä kierteestä, veihti hieno-karkeesta, vii-
kahte murenevasta.

Kuhun miekkansa Kuninkas, siihen köyhä kirve-
hensä.

Nyrkistä.
Nilkis nalkis iNaisen kirves, milloin puuhun, mil-

loin muahan, milloin keskellen kiveä.
(Ei kirves kiveen pysty, napakairo kalliohon)

Feihtestä.
865. Miestä myötenmiekka vyöllä, kilpi kantajan

mukahan.
Tylsä veisi tyhmän miehen, terävä tekevän ase.
Paha laiskan parlaveihti,vein vie, karvan jätliiä.

Viikahtesta.
Viitake karvan katkaisoo, harava kaks koapaisoo.

Rautalapioista.

Kirkon kirves jaRauta-lapio, köyhänvelanmaksaa.
Päreistä.

870. Viikahte varteen, ohra pialle ja päret orteen.
Aluista kaluista ja töistä.

Sitä myöten vyökuin nuttu, tie kuin talo, vars»*
kuin lupia, viis' kuin laulaja.
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Niin on, niin on niitun aijat ? kuin o,n nutin», niil-
täjiikin, niin on niitun veräjät, kuin on tylsii
kirveheni, kovin koski koivun kuori, pahoin
potkaisi petäjä.

Heijän korjoomisesta.
Kalua kahtoa pitää, ennen "suatua säilytellä.
Ei kalua suaten rikkaaksi tulla, vaan siästäin.
675. Joka siästää suatuansa, sill on tarpeissa tavara.

XLIF. Talon teistä.
Kylän-teistä.

Tiet kulkoo kylien myöten, ihmiset tietä myöten.
Talon-teistä.

Sitä myötentie kuin talo, vars' kuin lapia.
Talvi- ja kesä-teistä.

Talon kautta tie talvella, nauris-halmeen kesällä.
Suorista ja koukku-teistä *).

Paremmin virsta viärää kuin voaksa voaroo.
Mäkisistä teistä.

880. Kyllä mäki velkansa maksaa.

XLV* Matkoista ja kulkemisista*
Matkaan mänemisestä.

Stiap tiellen olla lähteniätä, vuan ei viikon vii-
pymätä.

(Yksi tie, kaks asiaa).

*)Pitkästä koukusta, sanotaan sanaksi: '-"Halikon katitU
Ruohtiin."
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Madan jouvuttamiscsta
Juosten malka joutusainpi, chkiv'käyven keveämpi
Käyven kylään kerkiää, juosten tielle' jäähään.

lu-majasta.
OOf T' \- -II-■ 1 I 1 11

'
V

" 1885. Kyla siellä kussaKukko, haukkuu Koira kor-
vessakin.

Pitkä on yö kylässä.
Matkan käyneistä-

Jo on turpa luulta nähnyt, parta päiviä pahoja.
Käynyt matkaase sanoo, Käymätöin ajattelee.

Tiellä eksyneistä^

Jälki jaanneen neuvoo, uiripi eksyttää hyvänkin.
Bqo. Tietä eellinen tekooni, jälki jäänneen vetäävi,
(Yhtäälle on yhen jälki, kahtaalle kahen polku).

Tietä kysymisestä.
Ei se eksy joka kysyy, eikä katu, joka katsoo^
(Käypä jononkin yhtyy).

Kulkevaisista.
Ei vierävä kivi sammaloitui, mies kulkeva mastur
Bgs. (Aina kulkevalta kuluu).

Heijän toivotuksia.
Ompa muata muallakin, ilmoa etämpänäkin,.

Kuormista.
Köytetyn kotihin suapi, köyttamätöin tielle jääpi.,
Sen Hepo kptihin tuopi, joka pannahan pajuilleni

liistchillen liitetähän.
Heijän raskauntumisesta-

Kyllä matka kuormaa lisää, tuska vaivoja valoa.
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Heijän koatamisesta.
qoo. Kyllä matalakin kanto kuorman koataa.

Evääistä-
Tasan naiset taipaleella,tasan matkoissa eväät.
Tekeminen hiotut lapset, syöminen tehtyt evähät.>

Tiellä tuttavista.

Hyvä tiessä ystävä, reppu reessä parempi.
(Ei ole tätiä tiellä).

Kohtaamisesta, tahi vastatuksin tulemisesta.
gos. Kyll' on tiellä tiloo, jos on vartta virsullaik.

XLVI' Kotostaj ja koti-rakkatitesta.
Koton suloisuutcsta.

Ah, kullaistakotoa, joson ruokaniukemmalta, niin
on unta viljemmalta.

Aika autuas kotona, Ukko kurja kulkemassa.
Kaikki kauniit kotona, ihana isän raajassa.

Koton ansiosta.
Moni muualla mulko-silmä, kotonansa kyynö-silmä.

Kotin kaipoamisesta.

910. Muut kotihins manööVät, majohirisa matkus-
taavat, mull1 ei kurjalla kotia, kataloll' ei
kartanota.

Koton keittämisestä.

Vie Jumala mihin viet; kuin et kotiin vie.
(Suo siellä, vetelä teällä, ci kuivoo kussaan.

Koton muistamisesta.

Kylä hyvä jätettävä, koto huono muistettava.
Kotort
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Koton heittäjuistä.

gis. Nyt on Matti muansa .myönyt, konna heitä»*
nyt kotonsa.

(Antaa menevänmennä:, kyllä jääpäneuvonsapitää).
Ei huolta hävyttömällä, työtämuansa myoneéllä.
B.ata maansa myyneelle, tienvieri väsyneelle.
Suru sian siittäjällä, murhe majan muutajalla.

Koton asettamisesta.

920 Onni uuteen tupaan, hyvä vuos vieraiks'.
Oman ruuanmakeutesta. ■

Muu tnua mustikka, oma mua mansikka.
Omat muat makuammat, omat mehät mieluammät.
Paremp omalla mualla, jiiua vettä tuohisesta; kuin

on rnualla vierahalla, juota tuopista olutta.

Paremp on oma olkinen, kuin vieras villainen.
Taipumuksista vanhoin tapoin.

925. Tapa entinen taluu, virka entinen vetää.
Aina uusi hempiämpi, ehkä entinen parempi.

f) IHMISEN ERINÄISISTÄ ELÄMÄN-KEINOISTA.

XLVII- Lunastamisesta ja Peton-
pfytämisestä,

Mehtämiehistä.

Minä mies metän käviä, Uros korven kolkuttaja.
Kuljenma Kuren teitä, käynmä Karen uroja.

Heijän vaikeutesta.
Suapi hiihtäjä hikensä, riihen-puija larapymänsä.

17Otava I.
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Heijän pyytö-päivistä.
g3o. Hyvä 010, laiskat päivät, niitä lintuja ampuu.
(Mane Pyytä pyytämään, Koppelo kotona katoisi).

Heijän mehän-käynnÖstä.
Hiis on mehän käymättömän, Korppikäyneenuron*

Ei tule lintu liikkumata^ kala jalan kastamata.
Heijän sualiistansa.

Mikä miehissä suahaan, se miehissä syyvään.
935. (Ei luutointa lihaa, eikä" piätöintä kalaa).

Heijän tyhjään käymisestä.
Ikävä iloton ilta., päivä pitkä sualihiton.
Paha syyvä saarnatointa, a joo näkemätöinlä.
(Jos lie pyytäjä typerä, niin on antaja*) itara.

Vähään tyytymisestä.
Hyvä on jalkakin jänistä Sven suusta suatuvaase.

Linnuista.

g4o. Liukas lintu lentäissä, liukkahampi linnustaja.
Sitä lintu linnullen, jota linnulla itelläkin.

Heijän soitimesta.

Vuotta myöten lintu soipi, kevättä kala kuteepi.
Aika siitten ansoja piinoja, kuin on Hanhet soiti-

mella **).
Heijän pojillisuutestä.

Silloin lintu laihimmallansa, kuin on pojat pienim-
niällänsä.

945. Laiha lintu lapsillihen, lapsitöin lihava lintu.

*)Ymmärretään Tapio (metän kuniiikas) tahi Anni (me-
tän miniä).

**)Merkihtee, se onsiitten "muka mjöh») (post Jes-tum).
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»

Heijän emäks joutumisesta.
Kuin kyuä katoo, niin silloin kynsi kasvaa.
Ei sikiä siipi-lintu, päivän Perttulin perästä.

Kyyhkyläistä.
Syvän kylmä Kyyhkyisellä, syyvessa kylän kekoja.

Pyistä*
Koska pilli pienestäns pirisee, Pyyn pienen pcttää-

pi poveensa.
gso. Paremp Pyy käissä, kuin kaks' oksalla.
Ei ole Pyystä kahen jakoo,Oravassa kolmen osaa.

Teuristä.

Sen teki Tetren poika, appo aholta marjat.
Pienistä linnuista..

Ilonna Käki mehässä, lammas laiho-halmeessa.
Vesi-linnuista*

Lokki luotohon munii, Kajova kivi-karihin.
gSa. Telkkä poikia teköövi, Tavi lapsia latoovi,

niitä Hauvit hajottaavi, Veenkoirat vietteloövi.
Karhusta.

Karhu on karkia mehässä,minä oun Karhua kar-
kiampi.

Liihen Karhunkuatamaani, metän onnenottamaani.
Suesta.

Kyllä Susi syytä sua Lammas-lauman mateitansa.
Toisin on Hukalla huoli, toista ampuja ajatteloo.

Ketusta.

960. Ketull' on keviät jalat, jotk' ei pauka pakkai-
sella, eikä kolka kovalla sialla.

Ruskia on Repo kuoltuakin.
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Jäniksestä.

Jänis jäppä juppa-niska, juokse kohti lankojaini.

Juokse vintura vipuun, kan t ura kaliain, pyörä sil-
mä pyyvyksein.

Oravasta.

Osais se Orava juosta, salon halki, toisen poikki,
kolmannen vähä vitäisin.

$65, Ammun ohtaanOravan, kärsään kävyn-purian.
Ampumisesta.

Ei auta ampuminen, kuin ei ole nuolenriioutajata.
Hätä opettaa Lappalaisen ampumaan.

Jousesta,

Janhus jousessapitäävi, koivun-kylki kirves-varressa.
Suksista.

Pihlaja ylös pitäävi, huapa hankellen vetäävi, pe-
täiä"perätin viepi.

970. Hyvä on suksi suunnallinen,sivon piällinen si-»
vakka.

XLVL Kalastamisesta*
Kalan pyyvöstä.

Kalan- pyyntökansallisen,mehän-käyntö'miehellisen.
Kalalle kala käskee, lintu linnun pyyvykselle.

Kalamichistä.

Joka on nuotalle nopia, käsiverkoillen kapea, se on
laiska nuullpn työllen.

Hcijän eläniän-kerrasta.
Kaita on kalamiehen pöytä, leviämpi leipä-pöytä.
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7qs.(Pitä kaipoin kalaeväsi,levittellenLehmananti),
Kalastamisesta,

Ei tule ilo ehtimätä, kala jalan kastamata.
("On niitä syöty, ehk ei suatuj" sanoi Hämäläinen,

Silakkoista).
Kaloista,

Aliven armas tuorehelta, Särki siästössä parempi.
Uipi Hauki harjutienkin, kyntöraiehen vakoja myö-

ten*).
Heijaa kuvusta.

gBo. Tyyneessä kalat kutoovat, hyvät tavat hil-
jaisella.

Ahven kuvun alkaa, ahven kuvun lopettaa.
Heijän liuvun-taiikkoamisesta.

Loppuu Lohta piä-kaloa, päivän Perttulin perästä.
(Jo mani mäti kalalta, muna Muikulta putoisi.

Kala-vesislä.

Aina kala vetessä, ehk' ei aina apajalla.
gB5. Jos ei tärpä tästä lammista, kyllähään tärp-

pää toisesta.
Kalan-pyyvjksistä.

Tihjä verkkomiehen onni, surmakaikillenkaloillen.
Harvoin harva syöttelee, senkin suurilla kaloilla.

Kalan sualihista.
Sen mies omana pitää, minkän merrasta löytää.

*)Merkihtee, että käypi rahalla xnuallakin kalan pyy-
täminen.
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Veneesta-
Aika tuopi tyynen meren, aika vuotavan venehen.
990. Vie veneisi vesillen,kyllä tuuli tuuvittaapi.

Purjeesta,
Ei olek siitä purjeesta, joll' ei ole airoillen apua.
(Soisi soutaja veneensä soutamata juoksevaksi).

Soutajoista.
Joka tyynellä makoo, se tuulella soutaa.

Laiska moallen soutaa, veltto vesillen heittää.

Vesillen mänemisestä.

99D. Ei uhalla uimaan, eikä vetjulla vesillen.
Ei vesi hullua kukuta, ennen viepi viisahamman.

Kosken-laskioista.
Se kosken tavat tietää, joka kosken korvalla asuu.

Koskesta j cli joesta.

Kyllä juonia joella, joka mutkan soutamista.
On joissa jotaik', haukia hakojaik'.

Kosken-laskennosta.
1000. Honka ota uraisi, kivi pitä varaisi *).
" Laskioihen uskalluksesta.

Kuin olin miessä nuorempana, osaisinma Ouluun
soutaa, kivirannan kiikutella, piipun suussaini
pitää, tousan toisessa käessä.

(En kiitä meristä miestä, kovan kosken laskiata,
merisilt' on mielen viennyt, koski korvat sär-
kenynna.

*)Kosken laskian sanat, purrellensa.
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XLVII. Mitan viljelemisestä.
Moan isännistä.

Ei muata markatointa, eikä ilma isännätöintä.
Tietämättömistä maista.

Kyllämä tiiän tilkun-maata, syomätöintä, lyömä-
töintä,miehen miekan käymätointa, tapparan
talloomatointa.

Mehtä-maista.
ioos. Korpi kasvaa komean kuusen, kånkas kau-

nimman petäjän.
Mustikka ei mäkee muutak, puola polto-kankaita|.

maita mansikka pahennak.
(Ajan vietto, marjan syöntö)

Pelto maista.

Sakoisampi savi kuin santa, hiekka-pellolla.
Mua kavottaa kivinen pelto-siemenen.
ioio. Kiitä kivistä muata, laita lanta-savea.
Kasvaa kivinen pelto, vaan ci kasvak kakkarainLiv

Kyntö-miehistä.
Ei salli savinen pelto sukan-vartta valkeata, mies-

tä verkaista vaolla,piikoin pitkee hametta.
Paremp kyntäjän kyperä, kuin rahat rannan kier-

tolaisen.
Kyntämisestä.

Hyvä kyllä hullu kyntää, jättää kyynärän vaonvä-
liä,puoli-toista toisinahan.

Kaskesta.
iots. Kaikill' onkaskessa työtä,ei yhelle kyntäjälle.
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Palon kylmästä.
Eessäpäin on pitkä kanto kaskessa.

Ahon kynnöstä.

Apuna ahonkin kyntö', lisänä mahonkin maito,
Mullostamisestci;

Toisin tonkia pitäävi, muutoin muata mullostella.
Kylvämisestä.

Joka taajan kylvää, se loajan leikkaa.
1020. Joka puolelta pivon kylvää, se puolelta leik-

kaa *).
Myvhäk kylvöstä.

Halla hiljain kylväneellä, nälkä siemenen syöjällä.
Halla myöhäisen panoo, sika syöpi aijattoman.
Nälkä varhain syöneen, halla myöhään kylväneen.

Herneen ja pavun kylvöstä.

Jos ei o* Vappuna vaossa, ci se puolia puohti-
messa.

Kauran kylvöstä.

IMtJtu Kauroja Kakarin suuhun,Käen suuhun her-
neitä.

Tattarista.

Tattari talon tuottaa, tattari talottomaksi.
Nauriista.

Navat syöpi nauritoin, kuoret kuopatoin puroo.
Kasvon joutumisesta.

Ei tähätöintä Helluntaina, eikä jyvätointä Juhan-
nusta.

*)Taitaa mcrk. eitä se joltapanoopuolen-siemenet,niin
suapi puolenkinkasvusta.

(Harvoin
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(Harvoin Helluntai tähätöin,harvoin Juhannus jy~
vätöin *).

Muan kasvuista.
io3o. Ei seula satoja kasva, kvlvy-vakka kym-

meniä.
Muan hetelmästä.

Mitasta leipä kynnetään, vaimosta väki tuloo»
Muamiesten elämän-kerrasta*

Kyllä kyntäjät elää, aatranpainajat asuu, koska
me meriset miehet aina aikoin tulemme.

(Mualla muatonnik elää, vesillä venehetonnik **).

XLVIII' Laiskuutesta ja Alikeruutesta.
Ahkeruuesta.

Ahkeruus kovankin onnen voittaa.
Nöyryytestä*

i035. Siitä tunsin nöyrän miehen: pian joi, pian
söi,pian pistihin pihalle.

Viridisyytestä.
Viiesti viriä käypi,kerran laiska katkaseikse.

Teraväisyytestä.
Joka on rutto ruuvillensa,se on töillensä terävä.

♥)Mitenkä tätä Suomessa soattaneen sanoa? ehkä se ta-
pahtuu Virossa, ja eteläisimmissämaissa, missä Suo-
malaisialöytyy? Sanomme myös: J'Ei peatöintä Ju-
hannusta."

**)T. veneetöinkin,venehetoinkin,muatoinkin.
Otava /. i8
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Kiiruutesta.

Ei hätä hävetä anna,kiire kauan kiinitcllä*.
Unisuutesta ja makoomisesta.

Äin' on aikaa vireällä, kiire laiskallakotona, josei
muutoin niin makuulle.

1040. Eipä maaten markat, eikä istuin iku-hopeat.
Ei unta verosta viiä, makuutta maan otoista.
Ei uni maaten lopuk, nälkä nauriita syöten.
Unta täynnä makavan vatsa, viljaa vireän vatsa.
Makoo laiska syötyään, istuu ilman oltuaan.

Laiskuutesta.
i045. Siitä tunsin laiskan miehen: viikon istui vir-

su-käissä, kaavan housu-kainalossa, milloin
siltä rätti räiskähti, milloin paula paukahti.

Hiki laiskan syyvessat vilu työtä tehessä.
Laiska työtäns luetteloo.
Rakko työttömänkäissä> rupi laiskan p-hessäV
Sikiävät työn tekiiit, laiskat ite lakastuuvat.
ioso. Jok' on laiska lauantaina, se on musta sun-

nuntaina.
Kurki laiskan pellon sonnittaa*

XLIX. Syömisestä ja ruuan neuvoista*
Patsasta.

Vatsa vanhin pyyvyksistä, pata vanhin astioista
Syömättömyytcstä.

Ei vatsa velkaa salli,nälkä niänyttää hyvänkin.
Nälkä syömätäk tulee, vilu päivän paistamatak*
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Kyllin syömisestä.
i055. Kyllin syönyt röyhtelöövi,nälkähistä p-ret-

täävi.
Joka kyllin kylässä syö,se huolen kotiinsa tuo.

Kohtuullisesta syömisestä.
Ei ole nälkä eikä jano, eikä kuitti kummastakaan.
Siäli huttuu,siäli vatsaa, vähä elättää, tyhjäkuo-

lettaa,

Ruuasta,

Ei ruoka syöten lopu, mutta saamattomuutena

Talon ruuasta.

1060. Liha, leipä, miehen ruoka; puuro, piimä,
piian ruoka; vellinki vasikan ruoka.

Savolainen pullo-poski, syöpi puuron leivän kans-
sa; merjläinen mekko-takki, syöpi liemen lei-
väläkkin.

Perhen ruuasta.

Ei perhe sakeata soimaa, eikä paksua pakene.
Suolainen ja sakea, se on köyhän makea.

Vieraan ruuvasta,

Kylkeen on kylainen syönti, vasta kova kuin ko-
tona syöpi.

i065. Ennen vettä veljeltä, kuin vellinkiä vieraalta.

Ruuan laittamisesta.
Kypsynyt hyvä, kauvan kiehunut makee.
Se kypsen syö, joka keitetyn paistaa.
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Huoha-laijista.
Liba uusi lihoittaa, kalla uusi kuolettaa.
Puuro hyvä ruoka, kunnia hyvä tapa.

1070. Koali kolkka koiran ruoka, vellinki vasikan
juoma, puuro vasta miehen ruoka.

Hupa huttu, viepä velli, rieska kaikkiin kavalin.
Kuka uskoi, kenpä luuli,Kiiskistä kalan tulevan.

Ahvenista aimon ruuvan.
Sian kieli ja Mateen maksa., voille verttaa vetää.

Ruuan siästämisestä,

Joka siästää saatuansa, sill' on ottaa tarvittaissa.
1075. Ei hyvin syöten seäsletä, eikä siästäin liy-

' vin eletä.
Vanhassa vara parempi.
Ei vanhasta seästäinkään ole.
Ei syötyssä, syömistä; nahkaa, ennen nyljetyssä.
Aina syötävä kuluu, piettävä pahenee.

Vähään tyytymisestä-
1080. Vähä elättä, tyhjä kuolettaa.
Ei liika lihoita, jos ci kohtuus elätä.
Ei mies miehen ruokaan kuole.

Ei ole aittaan asiata, kuin on suossa suurus-pala]
leipä männyssä mäellä.

Ruuan moittimisesta.
Suu inakian maistaa, kieli kypscn koittelee.
ioBs. Joka kaikki ruakeet maistaa, kyllä se kai-

vaat Lakaisee.
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Joka hylkee hyvän vellin, syöp se kualin sylje-
tynkin.

(Vellinki velan tekee, koali kartanon pitää).
Syömisestä.

Syöminen piätynyttä, jyystäminen jäätynyttä.
Kalvetaan luu lihavankin, syyvään liha laihem-

mankin.
1090. Muunoin lientä leivän kanssa, muunoin lei-

vätä lihaa.
Juomisesta.

Kaljalla työt tehään, oluella piot pietään.
Juuvaan joki-veitkiri, kosk' ci läsnä lähe-vettä.
Suapi Sammakolta sahtia, ottaa Oravalta otria.

Ruoka-ajasta.

Paremp varhain suurustella, kuin kaiken päivän
syömätöinnä.

109?. Varhainen vanhan syyäk, aikainen anoa
lapsen.

Paremp ori pala suussa, kuin on aivan annitoinna.
Murkina kuin syötään, puoli päivä kuin pietään,

ehto itestään tulee.
Suurus-pala silloin tällöin, murkina kuin muiste-

taan, ilta ilmankin tuloo.
Ruuallen laihtumisesta..

Käskemätäk työllen, lusikuta ruuallen.
noo. Väkisin työllen, ci ruuallen.

Ruuan leikkaamisesta.
Syöty leikattu pala, anneltu luvattu lahja»



142

Ansaittu anottu ruoka, syöty leikattu pala.
Ruuan ottamisesta.

Rohkia ruuvan suapi *), kainu ei sua kualiakaan
Ruuan syötyänsä.

Suurus suuhun, mieli piähän, talon työhöntaita-
vasti.

L- Tauvista ja Kuolemasta.
Tauvista.

lios.Ei kaikki tauvit ole kuolemaksi.
Ei tauvin kovuuteen kuolla.

Paranemisesta,

Kyllä tervekin kuolee, sairaskin paranee.
Kyllä hyvästäkin kuollaan, pahastakin parataan.

Potevaisista.

Rupi rikkaassa, paise pajarissaik.
Vaivasta.

nio. Ei se ole vaivata, jok' ei ole syntymätä.
Vammasta.

Kuin on vampa varpahassa, syväntäkin syytelööpi,
Liäkäristä tahi Parantajoista

Itse Lääkärit läsiivät, itse Puoskarit potoovai.
(Lumoja lumelle kuoli. Noita nevon notkelmalle.

Neuvo pitkällisen iän nouvattamisesta.

Piä tapais, niin elät kauvan.
Kauvan sairaistuneista.

iiis. Kuatuu kerran kitua puu, kuolee kauvan
sairastanut!

+) Sanotaan myös:"Rukkia rokan siirpää/' j n. c.
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Kuolei>aisiiHtesta;om b6b lig^Jften.

Ei se peäse kuolemata, jok' ei peiisnyt syntymätä.
Kuoloovat Kuninkaatkin, vaipuuvat valtiatkin, säti

minä poloinen poika.
Kuolevista; om be b6bUfle.

Sian tiiän kussa synnyin, paikan kaiken kussa kas-
voin, vaan en tiia sitä sfaa, kuhun kuoleman
pitää.

Kuolevaisista; om be bSenbe (be fom b8).

Ei syntyvä siaa etsi. paikkaa kuoleva valihte.
Kuolleista,- txn be bsbe (i anfeenbe tili Jcoppen)»

li2o. Näkyy elävän silmät, ei kuolleen koskaan.
Tuloo mies meren takoo, yuan ci tule turpeenalta.
Täi elävässä, mato kuolleessa.

Männeheistä; om be aftebne (i dnfeenbettU fjSlen).

Hyvä kuollut, kaunis kavonnut, ehkä eläväparempi.
Jäämän hyvastakin pitää, aikoin tnlla pahoinkin

kanssa.
ii2s. (Annu kuolee, yrmy elää).
Ei ole miestä männehestä, urosta uponnehesta.
Piäsnyt kuolut vuorostansa.

Kuoliosta,- om bsben (objectiöe betraftab).
Kovat kourat kuolemalla, pihit Sepällä pitemmät.

Kuolemisesta; om till att b5(tiben att b5)«
Silloinen suella kuolla, lämmin lähteä kesällä,
n3o. Ei kaiten kuolla, eikä uhaten eletä.

Kuolemaanpyrkimisestä; om StrStl ött ib*
Ei suotta kuolla, ehkä suotta sairastetaan.
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(Joka uhalla kuolee, se p-—rulla hauvataan).
Kuolemasta; om bétcn (fufcjectiöe t>etraftab).

Surkea surma silmin nähen,kuolemakäsin pitellen.
Eloon on elävän mieli, ehkä surma suun ovella.

Muahan laskemisesta.
n35. Lehti puuhun, ruoho muahan, minä rauka

muan rakoon,minä Toukka turpeeseen.
(Mua omansa perii).
Muantie höyhtyneen,kirkon-nurkka nukkuneen.

Meijiin elämäkerrastamme.
Hyvä hyvästi elää, kaunis kuolla kunnialla.

Loppu-sanat.

Rauha eläville», lepo kuoleillen.



KOETTELEMUS ETTÄNÄISTÄ MEIJÄN VANHOISTA
SANANLASKUISTA TIIUSTELLA MEIJÄNESIVAN-

HEMPIENMIELENLUONTOA,*)HEIJÄNTAPO-JA, KÄYTÖKSIÄ JA AJATUKSIA, NIIN HENKEL-
LISISSÄ KUIN MOALLISISSA ASIOISSA.

iVxeijän vanhoin Jumalan, tuntemuksesta ja Juma-
lanpalveluksesta on varsin vähä sanottavoo, sillä se
on jo tykkänään poiskavonna kansastamme. Kui-
tenkin löyvämmemyönäistä jälellen jäänneistä sanan-
tavoista, että hyöuskovat yhtäJumalalaj jonkahyö*
kuhtuivat "taivaan ja moan Luojaksi" (i, 5, 11,**),
ja puhuvat hänestä, että haan oli taivaan ja moan
sepittänyt. Häntä kuhuttiin myöskinsen tautta "tai-
vahan takojaksi,kaiken luonnonkaikuttajaksi" (2, 3,);
ja koska hänestä puhuttiin, sanottiin myös: "Juma-

*) Mielenluonto,UtaUet.
**j Luoja. Koska häntä mainittiin, sanottiin aina, että

haan oli se JJtotinen Luoja/' jolla sanalla hyö tahto-
vat ikään kuineroittoo häntäpois muista Luojista, joi-
ta hyö muuten nimittivätLuonnottaret ja Synnyttä-
ret, ja joilla ymmärrettiin luonnon vaikutuksia> jotka
synnyttäävät monillaisia uusia äkkinäisiä luotuja, ja
joihen luonnollisen voiman hyö tekivät runoissansa
eläväksi ja henktlliseksi.

19Otdra. I.
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la ylhäll' Taivoissesa",koska hänen istumensa luul-
tiin olevan taivahassa.

Olennonsa puolesta, hyö pitivät häntä yhtenä
henkenä, koska ci niissäkään löyvy merkkiä, että

hyöoisivat kuvaillut häntä moallisella tavalla, tahi
tehneet häntä luonnollisella tavallasilmissämmenäh-
täväksi. Heijän juohtumuksetkiu, jotka muuten oli
kyllä paisuvaiset ja pöyhisteleväiset luonnostansa,
eivät kuitenkaan uskaltanna kuvaella häntä luonnol-
lisessa tahi silmin-nähtäväisessä hoamussa, joka osot-
taa että heijän juohtumukset hänestä ei ollut moal-
liset ja roaat, mutta henkelliset, koska hyö aja-
tuksillansa käsittivät yhtä henkee, ilman että pukea
häntä moallisilla piiroksilla.

Luontonsa puolesta häntä piettiin hyvätahtoissa
(i5, g, 5). Sanottiin hänen olevan kaikkiin-täyvel-
lisin (2), armollinen (5), avullinen (9), hyvä-syväm-
minen (i5), ja kaiken-tietävä (4) *) Hyö anovat sen

*) Häntä piettiin rnyos voimakkaanna, koska kaikissa
häneltä apua anottiin. Mutta hänen voimansa näyt-
tää ainoastaanolleen hyvyyttä vaikuttamisessa, ei pa-
huutta rankaisemisesta, koska hyö taikausten ajoilla
panivat, pahan liänen rinnallen voimallisuutessa, ja
luulivat heijän Noitiinsa ja Vclhoinsa taitavan voi-
muutessansa kilvoitella Jumalan kanssa, niin kuin
vielä kuullaan siitä vanhasta sananlaskusta: Kaks
kovno koitteloo, Susi ja Hevoisen varsa, meijänpoika
ja Jumala. Että heijän Velhot ja Noijat, taikaus-
ten ajoilla vielä harjoittivat tätä luonnollista viisaut-
ta, nähään siitä sanasta: ken pahat sanoopi,se taiva-
han taket lukoopi, meren allot arvoapi. Ja että heil-
ien luettiin voimallisuutta ei ainoastaan myrskyjä ja
pahoja »aita sekä soahaksensa ettähäyittääksensii, mut-
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rista häneltä apua ja hyvyyttä (6— Hfy sillä hänessä
luultiin olevan kaiken onnen ja autuuen alku (l).

Hänen ylistämisestä tahi kunnioittamisesta ei
mainitak niissäkään näissä sananlaskuissa, eikä puhu-
tak ollenkaan josta kusta ulkonaisesta Jumalanpal-
velluksesta hänen nimensä kunniaksi. *) Hänen pal-
vellus näyttää ainoastaan olleen sisällinen;nimittäin
rukouksissa hänellen tästä hänen sulasta annosta ja
iaupeutesta (6

—
12). Häntä ei myöskään millonkaan

mainitak kiivaaksi tahi kovaksi, jäykäksi eli pahuut-
ta rankaisevaksi; sen eisläpä häntä ei my6'skäHn pe-
lätty, **) eikä uhrilla lepytetty, ***},

ta myöskin ajpn-juaksuja. pitellä ja, yuosiaikoja vii-
vytellä,nähään siitä sanasia jossa hyöikäänkuin jocpäi-
le«vä,t Leijan voimoa, ja ovat ikkään kuin ristin
uskoon taipuvaiset. Joka laittaa pahaa laittakoon.su-*
vesta talven; joka kiittäähyvää, kiittäköönhyvät Ju~
malat.

*) Ne sananlaskut jotka tarkoittais tähän (i3, 14,709),
ovat kaikk? syntyneet siitä päivästä kuin keäntyime
Ruohtalaistenkäsihin, eikä oukperivanhoiksiluettavia.

**) Se sana Jumalan-pelko(©UbSfruftan)? j°^ a on Ruo-
hin kielestä suomencttunna on vielä nytkin vieras
mci jän korvissamme, ej ainoastansa siinä, ettäse ikään
kuin pelottais meitä yliestä hyvästä isästä, mutta se.
kuluu vielä ouvaramaksi, niin kuin oisi muka ite
Jumala joka pelkäisi. Ettei meijän Jumalan pelvosta
ollut meillen pakkoo, nähään Tacituksestakin, joka
kirjuttaa meistä: Securi adversus Deos ....ut illis ne
voto quidem opus esset.

**+) Uhramiset ja muut kirkko-menot oomme myö vasta
myöhäisempinnä aikoinna tullut tuntemaan. Tämä
Ruohin kielestä Suomeksi murrettu sana, osottaa jo
kyllä e>tä myö heiltä ensin oomme oppina näitä toi-
mituksia. Sillä heijaa oil lapa ihmisiäkin uhrata le-
Syttelläksensä heijän Jumaloitansa. (lue Tacitusta,

turlesonnia ja muita).
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Yhestä Kolminaisuutesta, Lunastoksesta, ja Py-
hän Henken vaikutoksesta ei heilien ollut mitään
tietoa. Ei myöskään Enkelistä, uskosta, papista,
kirkosta, *) kumarruksista, siunauksista,helvetistä ja
seittyisistä, kaikki nämät nimet ovat vielä nytkin
äkkinäiset meijän kielessämme, ja osottaa ettäpoavi-
laiset ovat näitä meillen tuoneet.

Perkeleestä hyö kyllä mainihtivat, vaan eivät
Mnt»täkään nimittäneet muuta kuin hänen liimeen-
■säj jolla hyö ymmärsivät yhtä pahaa henkellistä
olentoa. Koska he eivät häntäkään kuvaelleet mil-
lään luonnollisella tavalla,niin se on arvattava että
hyöpitivät häntä henkellisenä, jota ei suatu pukea
maallisiinpiiroksiin. Luontonsa puolesta hyö piti-
vät häntä Jumalisuutta vastaan ikään kuin vastakäl-
ieisenä, mutta halvana eikä mistäkään arvosta **).

+) Ybessä vanhassa Rnohialaisessa satussa hoasfetaan
kyllä, että Biarmilaisilla tahi Permiläisillä oli yksi
kirkko pyhitetty Jumalallensa, jossa nepalvelivathä-
nenkuvaansa, valettukullasta. Mutta niinkauankuin
se ei ouk väheekään tarinamnksessamme totistcttu,
niin kauan kuin ei kansassamme eikä kielessämmelöy-
vy yhtä ainuaakaan jälkee., joka tarkottaissiihen, niin
myö täytymme pitää tätä, niin kuin monta muuta-
■kiia paikkoo näissä heijän satuissa^ aivon valhena ja
joutavana.'

**) Meijän nykyisessä uskomuksessammeon Perkelepan-
tu sen Raamatussa puhutun Saatanan virantoiraituk-

-1 sellen, ja soanut muka hänen ammattinsa, ensin että
vietellä ihmis-poloistensieluja, ja siiten eitä tulella
vaivutella heitä helvetissä (?).
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Eivät häntäkään pelänneet, sen vähemmin ru-
koilleet. Senpä tautta ei hänen niraee näissä van-
hoissa sananlaskuissa mainitak *).

Mutta koska nämät valistuksen ajat rupesivat
meiltä helviämään, ja Suomalaiset kansat hämäräs-
sä hätäyntymään,nouattaissa noitumisia ja joutavia
taikauksia, silloin rupesivat myös häntäkin rukoile-
maan ja hänen nimeensä palvelemaan. Ja koska
hyöPoavilaisten opista tulivat oppimaan, että se
kävi Jumalata uhrilla ja lahjoittamisilla lepyttää,
tahi soaha Jumalatansa lahjoitetuksi (eli oikeem-
mittain hänen pappiloitansa)^ niin hyö keksivät sen
neuvon, että mahtoi myöskin laillenkäyvä perkelet-
tä näin lahjoittoo. Hyörupesivat nyt häntäkin le-
pyttämään, ensin siinä toivossa, että (koska haan oli
muutoinkin luonnostansa paha) hyö hänen avulla
soattaisi heijäri vihamiehiänsä ja vihollisiansa vahin-
koitetuksi; ja siitten, että hyö heijän vahinkoit-
tamisella taitaisi ite hyötyä **). Niin kuin hyö
kasteessa antaitivat Jumalallen,niin hyönyt kivel-
lä kosken kovan pyörtimessä kastuttivat ihtiänsä
pahallen. Lahjat Jumalallen annettiin kirkoillen
ja papillen, joista heitähyviksi kiitettiin, siunattiin,

*) Otava,IOsa, p. 61.
**) Mutta se ei ollut ainoastaan vihamiehiä kuin hyö

tarkoittivat, hyö tavoittivat myös muita ihmisiä, ja
luulivat hänen kavalluucllansa luvattomalla tavalla
keäntävänsä toisen vahinkoa omaksi voitoksensa.
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ja kostoa Jumalalta luvattiin;mutta'lahjat pahallen
ei annettukaan näillen, vaan salaistiin kirkko-mai-
hin, puihen juuriin, tuvan hiiluksiin,kota-Hiuksiin,
ja muihin semmoisiin paikkoin. Eikä hänelle pal-
joa annettu, sillä hänellä sanottiin olevan moallista
tavaratakyllä, vaan vähän tätä henkellistä. Hyö
olivat kuulleet kirkossa, ja lukeneet kirjassansa^ et-,

ta" se halaisi nicltäksensä heijän sielujansa *); hyö
pantittivat niitä sen eistähäncllen sillä eholla et--
tä hänen piti kaikissa olla heijän palveliana tässä
muka maailmassa; toisessa lupaisivat hyö toas vuo-,

rostansa olla hänen käskyn kuuliaiset.
Mutta kaikki nämät heijän joutavat ja turhat

käytökset ynne heijän taikauksensa ei olenäihin ai-
koin kuuluvia, vaan myöhäisempinnä piettäviä, jon-
kapa tähen heitä nyt heitetään sillaan, kunnckka
myö jollon kullon tuonempana tulemme ehkäheistä-
kin puhumaan.

*) Eiköliään nMmät sanat ja muut semmoiset jotka vie-
lä löytyy meijan lienkellisissii kirjoissa, ja joita eh-
käennen aikanat.arvihtivatkolkutelJakseenroakoinkor-
vihin, soattaisi soveliammilla sanoilla muuttaneeksi
nykyisen valaistetun ajan vaatimusta jälkeen! tahi
ciköliiiän se nykyinen ihmiskunla ou jo niin valaistu
että se käsittää henkellisiä asioita ilman näitä roako-
ja puheita, jotka itekseen ci toimitak mitään. Toi-
vomme totella että ne Suomessa säätetyt Toimitukset
(fOinttCCr) / joihen tarkottamus oisi, soahaksensa mei-
jän Suomalaisen kirkko-kirjan käsi-kirjan ja katkes-
muksen paremmin korjatuksi ja oijaistuksi, ja jotka jo
monta vuotta tiissä aivotuksessa ovat näitä lukenneet
luskutelleet —^mahtaisi viimeinkin soaha näitä asioi-
ta junkaan.
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Jos heillä oli niitä ymmärrystä yhestä toisesta
Uitavasta elämästä j tahi niin kuin myösitä kuhum-
me: "iankaikkisesta elämästä ja kuolemasta, on tietä-
mätöin. Mutta kyllä se näyttää kuin hyökin oisi-
vat vertauksissansa tafkoittanneet yhtä toistaparein-
pata elämätä perästä tämän maallisen (33, 34)- Tä-
mä ajatus on ihmisessä niin luonnollinen (naturlig)
ja ikään kuin Jumalalta hänen syvämmeen painettu,
ettei sitä saata mitenkäänpoiskajottoo. Sillä ei maha
olla yhtään kansoo, joka ei luottai yhteenJumalaan,
ja joka ei turvai yhteen[parempaan tulevaisuuteen,
ehkä heijän ymmärtämykset tästäovatmonenkaltaiset,
luonnolliset (ftntiga) että henkelliset (öfröerftnttCja),
toivoissa sitä muutamat jo tässäkin moailmassa,
muutamat toisessa. Sillä kuka ymmärtäväinen luu-
lisi meistä, että meijän ymmärryskin kuoloo, tahi
että meijän henki mätänee silloin kuin ruumiskin.
Semmoinen ajatus oisi luonotoin (onaturlig) meijän
yronaärryksessämme, ja vasten kaikkia lakia ihmisen
ajatuksissa. Sillä meijän ymmärrysonperustettumei-
jän keksimyksemme peälle: jakukapameistä onhen-
ken vielä nähnyt *) sitä vähemmin hänen kuolevan?

*) Myö neiimmö ainoastansa hänen vaikutoksia, hänen
viisautta ja voimallisuutta,, niin kuin myö luonnossa-
kin käsitämme Jumalan Myö havaamme kyllä siitä
ruumillisesta syntymisestä ja kuolemasta, että henki
vaipuu yhestä luonnollisesta piiroksesta, ja ilmauntuu
toiseen, vaan ei se siksi saatakayota tahiiäksi hävitä,
tahi kiäntyä tyhjäksi.
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Se ei oukkaan tähän silmittäväisen moailmaan kuulu-
vainen, eikä sen eistä hänen lain-alainen. Se on
Juontonsapuolestalähtenyt yhestä toisestaolennosta *),
joka maalisillen aistimillen on käsittämätöin, ja joka
on tukala ihmisen ymmärryksellä tapaella **). Jos

*)Minkä tähen meitä ktihutaan Jumalan lapsiksi, tahi
"sanotaan olevan hametta luovut, ja hänen kaltaisia,
elleime hänestä oisi soanneet jonkun, osallisuuen meijän
luotuissa. Meijän ruumis muistuttaa meitä että myö
olemme moallisia, muistuttakoon meitä myös meijän
henkemme että myö oommo hcnkcllisiä. Se on tämä
henkellinen luonto meissä, joka tekuömeitä Jumalan
mukaisiksi, ja josta meitä kuhutaan hänen kuvaksensa.
Mutta ilman tätä ruumista, joka kimittäämeijän hen-
keemme moahan,niin meijän ymmärrys lentäisi niin
kuinmeijänajatuksemme taivaaseen,alku-ymmärrystän-
sä kohti, ja oisi luonostansa vapa, niin kuin on
kaiken ymmärryksen luonto; vaan jos ei meissä oisi
toas tätä henkee, joka kohoittaa ja nostaa meijänaja-
tuksia pois näistä moan taksoista,niinoisimme järjet-
tömät luontokappaleet, joita eimullasta eroittaisi; ja
oisimme kokonansa katovaiset ja muutoksen lain-alai-
set niin kuin on kaikkein moallistenluonto. Ihminen
on sen eistä se kauniin kappale luomisessa, haan on
se panta joka siotteloo Jnmalata moailmaan, ja jossa
yhellä puolella, tavataan sekä taivaallista henkelli-
ayyttä, että toisella, moallista viheliäisyyttä. Haan
seisoo portaalla taivaan ja moan välillä, ja se on an-
nettu hänen omaan valtaansa jos haan tahtoo nousta
taivaiseen» tahi laskeita moahan.

**) Senpä tautta koska eimyö luonnollisella tahi kuin
se Raamatussa kuhutaan JJomalla'Jymmärryksellämme
taija tuntea Jumalatamme, niin voaitaan kaikissa Ju-
malan uskomuksissa, uskoa enemmin kuinymmärrystä.
Ja se on tarpeellisinniillcn, joiir on vähä tätä ym-
märrystä eli mielen valaistusta. Viisaat toas ja kir-
jan oppineet, jotka ajatuksiltansa ja ymmärryksen
tarkoittamisellansa sanoovat muutenkin käsittävänsä
näitä taivaan tosia

—
hyöuskoovatnäitä ymmärtävän-

sä. Sillä tavalla se on heissäkin usko joka vaikuttaa,
ehkä se ei ouk tätä sokeata tabi yksin-vakaista uskoa;

nyt
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nyt löytäisimme että ne moalliset kappaleet eivät
perin katoa Ja jouVu hukkaan (kuole), mvitta it-
se kuolemassa ainoastaan muuteloovat piiroksensa,
ja sillä synnyttäavät toisia erikaltaisia kappaleita,
tahi si'ittäävät toisia yhtäläisiä olennolta, "niiii sitä
vähemmin on se henkellinen olento meissä kuoleva,
jok' ei ou muutoksen lain-alainen;se on sen eistS
luontonsa pitävä, eli se on eläväinen ja henkellméi^
ja paljoa enemmin kuin ennen,koska se eieneä ooH
yhistetty tämän mullallisen ruumiin kanssa. Sillä
jos henki kuolisi,mikä siitten enee moäilmassa viv-
kistyis? jos ymmärrys kerran katoaisi, mikä siitten"
taivaat ja moat asettaisi? Silloin ei oisi moailmassa
eneä muuta, kuin ikuinen kavotus ja pimeys. Sil-
lä se henki ja ymmärrys, jokaylöspitäätaivaankoa-
ret ja moan pohjat, joka ilmistyy päivän paisteessa

mutta yhtä mielessä vaiaisJ.ettuaja ymmärryksellätar-
koitettua. Ne raukat, joillJ ei ouk tätä yksinkertais-
ta uskoa, eikä toas ymmärrystä kyllä kasittämaärf
tätä valaistettua, (ja uiitä löytyy ehkä monta kyllä),
hyö ovat kaikista luovuistä luettavat onnettomiksi.
Hyu keäntyyvät kuin merenkaislat mihin tuuli pai-
naa, ja heissä puuttuu se oma syvämeHinenluottamus,
se henkellinen johtatus ja lohtutus, jokakoroiltaahei-
tä yliten kaikkia luontokappaleita,ja onnistaa heitä
heijän onnettomuutessansakin. HyÖ epäilleevatkaik-
kia mitä hyö eivät käsitä sillä heijän vähällä ymmär-
ryksellänsä; hyö ovat kahappäin uskovaisia, josJujna-
lata ollenkaanlöytyy, jos löytyy maailmata ja ihmi-
siä toin perään sanottu. Hyö ovat tietämättömiä, jos
löytyy heijänomaa olentoansa, ellei vaan kaikki liene
yksi viettelevä uni, yksi tyhjä miden-pettäminen.

20Otava /.



154

ja pienemtniss^ nioanmatoissa, osottaa yhtä jumali*-
sta voimoo, yhtä henkellistä ymmärrystä, joka on
luontonsa puolesta ikuinen kuin ite Jumala.

Kuin Suomalaiset näkivät mitenkä ruohot syk-
syllä lakastuivat, mitenkä toukat turpeessa paniivat
moata, ja mitenkä ihmiset ite peitettiin multaan
ja laskettiin moa=n poveen (1139); ja toas, mitenkä
hyö ajan peästä ilmistyivät, koska keväillä, päivän
tultua olivat jo virkistynneet ja virvoittunneet —
kuin näkivät jälleen eläväksi sen heissä nukkuneen,
tahi heistä hävinneen, jah«ijän sikiöissänsäilmistyn-
neen henken

—
kuin näkivät mitenkä taas heinät

ja kukkaiset loistivat ketolla,mitenkä ne halvimmat-
kin moan elävät, maoi, muutettunna ilmistyivät pa-
remmissa ja täyvellisemmissä olennoissa tahi piirok-
sissa, oisihan se siitten ollut tyhmästi luulla,. heijän
uskoneen, ihmisiä, jotka luovuista olivat kaikkiin
kalhimmat, jäänneen multaan iäksi. Miksikä siitten
auttaisi meitä se hyvyys, jota olemme maail-
massa harjoittaneet? Missä se kosto, monen viatto-
man vaivoista ja kärsimisistä, jos meitä kuin koiria
kaivettaisiin moahan, ettei enee kuunna pänä uusis-
sa piiroksissa tahi jollakulia toisellaluonnolla ilmaun-
tua? Oisihan se luonotoin luomisessa, ja vääryys
luojassa, että tasoitellarikkautta jakaikellaista maal-
lista autuutta yhellen (672— 676), ja rasittaa toista
koyhyyellä ja kaikellaisella maallisella onnettomuu-
ella (671, 700), jos meijän elämä tähän loppuisi? ja
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vielä siittenkin ouvompi —

että vaivata hyviä,
ja palkata pahoja (ii2s, 60, 61), niin kuin se usein
näyttäiksen meijän silmissämme. Ja toiseksi, min-
kätähen se kasvattaisi tätä viheliäistä ihmisten su-
kua, jonka käsiin Haan oli antanut tämän moail-
raan avaimien, jonka ymmärrykselle haan oli usko-
nut tietoa tuntemaan taivaan ja moan tapoja?
Siksiköhaan olis meitä tähän tuonnut, lahjoittanut
meitä viisauellansa, pannut meijän poveen hänen
tahtonsa sanan-saattajaksi meijän omassa tunnossam-
me, sallinut meilleh omanhenkensä,ja tarjonut meil-
len ihtiänsä lunastajaksi ja ylösvataisiaksi,—

w ainoas-
tansa että muuttaa meitä mullaksi, ja peästää mei-
tä jälleen poroksi? Sotisihan tämä sitä viisautta
vastaan jota joka paikassa luomisessa tavataan, ja
oisihan tämä käytös muutoin selittämätöin, jos eime
luottaisi siihen, että me oomme luovut joksi kor-
keemmaksi tarkoitukseksi, joksi paremmaksi olen-
noksi, kuin tähän moalliseen syömiseen ja juomiseen.

Ja koska meillä onymmärrystä mitenkä meijän
pitäis henkemme puolesta laittaita, vaan meijän
nykyinen luonto on siitä luonnosta; että se on
monestin mahotoin, että yht'-aikoo nouvattoo sen

meissä olevan henkellisen että luonnollisen luonnon
voatinmksia, koska nämät ovatmonestitoisensakans-
sa sopimattomat ja vastaan riiteleväiset; niin nä-

hään selvästi, ettei meijän ymmärrys, tahi se meis-
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sä vaikuttava henkellinen luonto, ouk luotu tallen
mcijän luonnojlisellen luonnollen (ruumiillen ja hä-
nenluonnollisillen haluillen) ikuiseksi toveriksi. Osot-
taishan tämä toas yhtä sopimattomuutta luomisessa,
että yhistääkahta tällaistaerilaista ja toisiaan vastaan

sotivaista luontoa yhessä olennossa -— ainoastaan et-
tä heittää häntä orjaksi näihin keskenensä riitaun-
tuneihin käsiin. Meijän täytyy sen eistä peättää,
että meijän tuloo jonkun ajan peästä poisriisua; ■ tä~
män meijän moallisen piiroksemme, ja soaha jon-
kun toisen sopivaisemman, joka pn enemmin meijän
ymmärrystdmme ja henkellistä luontoamme myöten
mukainen *); nimittäin kussa meijän uusi luonto ja
ymmärrys ovat yhänneppäin vetävät ja yhtäläiset.
Mutta meijän ymmärrysonhenkellinen, meijän luöh->

*) Tämä meijän luonnollisen piiroksen poisheittäminen
tapahtuu meijän ruumillisessa kuolemassa. Ja tästä
tulee, että neviisahimmat ja alaistunncemmattmiehet,
niin myös kuin ne parainamat ja urhollisimmali jot-
ka eläissään aina ovat enemmin harjoittanneet tätä
henkellistä, ei milloinkaan kajoo kuolematansaivaan
juuri sen silmun-nähen harjoittaavat hyvyyttä, ja
nouvattaissa jaloja vähkeitä, uskaltaavat ihtiensä hcn-
lenvaaroin (6S^,a83): jakuinkuoloovat,niinkuoloovat
hyvällä suosiolla ja leppeellä syvämmellä, ikään kuin
toivoissa toista parempata (53, 55). Sitä vastoin ne
taas, jotka kaikissa ovat enemminseuranneet tämän
maailman menoja, ja joihin mieli sen eistä eimilloin-
kaan ouk puuttunna henkellisiin töihin, hyö pelkää-
vät kuolemalansa ikään kuin pirua, sillä heillä on
aina ollut vähä siitä henkellisestä uskalluksesta;
ja hyökuoloovat usseeramittain kauhistuksella ja si-
sällisellä vaikeutella, ikään kuin pcljätessä jotakuU
pahempata (53).
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to täytyy myöskin sen eistä tulla henkelliseksi ,
ellei hyö toas jouvuk keskinäiseen hämmennykseen;
Kuin eime neä tätä tapahtuvan tässä moailmassa,
eli tässä elämässä, niin meijän täytyy ajatuksillam-
me tavoittaa tätä toisessa tulevassa, jota myöku-
humme iankaikkisuuteksi.

Se näyttää kuin meijän esivanhemmat oisivat
jo oivaltanneet,ettei elon tahi elämisen eli henkel-
lisen luonto ouk luotu kuolevaksi (26, 33); ettäruu-

miillisen kuoleman perästä vielä oli jotaik jälellä
(23), joka oliperustettu tämän aikuisen elämisen pe-
älle (34); että pahuus piti viimeinkin pahalla
kostettaman (i34 *) ja hyvyys hyvyyellä (55,
5i3). Minkä tähen ne monet kauniit opetukset
siivolliseen elämiseen harjoittamiseksi (35—55) ? Min-
kätähen ne monet varoitukset välttämästä pahuutta
(56—1 34)? Minkä tähen hyö sanovat: ''Siveysmoan
perii,Rakkaus, lain täyttää, Totuus ei palak tu-

lessakaan"? Ovatkohan ne milloinka,an tässä maail-

*) Millä tavalla tämä piti tapahtua ei selitetä, koska
eivät Jumalastakaan puhuneet, että se oli pahuutta
rankaiseva, ja vainoavakova-korvaisia ja hänen käs-
kynsä knulemattomia; (sillä vainoomisen luonto., ei
ollut heijän mielestä sopiva Jumalan hyvyyteen). Sa-
nottiin ainoastansa: peljäten, pahat mänöövät (53).
Se oli tämä heijän oma pelko, joka heitä ajeli ja
ahisti, se oli tämä heijän omantunnon rauhattomuus,
jokJ ei antana heilien lepoa,eikä yö-rauhoa, tämäoli
se tulinenhelvetti jokajoeläissä poltti heijänpoveansa,
ja kaluisi heijän syvämmiä; ja tämäolise rankaistus,
jonka pahuus ite ruyutensU tuottaa.
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massa nähneet näin tapahtuvan? ei suinkaan! Kaik-
ki tässä tarkoittaa yhtä toista elämätä, jossa Siveys
ja Hyvyys palkitaan, Rakkaus luetaan Jäin täyttä-
miseksi, ja jossa Totuutta ei eneä saateta salata.

Kuin muutoin tiiustellaan mitä hyö mainihti-
vat Hyvyyveksi (bygb *) tahi mitä hyö lukivat
hyväksi, niin se oil erinomattain avullisuus (37,38),
Antamisuus .(39,, 4°)> Alentelemisuus (40? Sovitta-
misuus (42)? Anteeksi-antaminen(43),Suosioisuus (44)r
Ystivällisyys (45), Rakkaus (46, 199), Kohtullisuus,

(47)jTotuullisuus {^5 76), ja Kunniallisuus (48— 5o).
Hyökehoittivat toisiansa hyvyyteen, sillä sanalla^
että se olis heilien ansioksi, jakaunistukseksi harjoi-
tella hyvyyttä (55, 53) ja myös hyväksi toivoksen-
sa (63), koska hyö sillä toivoivat tullaksensahyvyy-
vestäkin osallisiksi (513). Sillä hyvyyven harjotta-
minen oli se tie, jokasoatto heitä ikuiseen iloon (3s).

Pahuus (tctfl) ilmoittaiksen moailmassa niin
monella tavalla, ja pujotteleksen niin monessa pv-

*) Suomen kielessä ei löyvyk sitä sanaabtpgbr joka alus-
tapäin (UtfptUrtgettgen) merkihtee hyvyyttä tahi mie-
len nouvattamista Jumalata vastaan; eikä myös sitä
sanaa fputv joka merkihtee pahuutta tahi rikosta- Ju-
malan tahtoa vastaan. Se näyttää niin kuin Suoma-
laiset eivät oisi tehneet tätä erotusta; vaan että hyö
pitivät hyvyyttä ihmisiä, vastaan, hyvyyveksi Juma-
lalakin vastaan, ja pahuutta luotuja vastaanj pa-
huuveksi heijän luojaansa vastaan. Tahi toisilla sa-
noilla: mitä hyö kahtovat hyvyyveksimoalla, sitä lu-
kivat myös hyvyyveksi taivaassa; ja mikä oli pa-
huus moalla, se oli pahuus taivaassakin.
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Vussa ja piiroksessa, ettei niitä kaikkia ouk hyvä
nimittää, kuitenkin olemme tässä jonkun osan heistä
toimittanut (70— 123). Mutta se on meistä muis-
tettava ettemme milloinkaan ou -kuulleet sanan-
laskuissa mainittavan isommista rikoksista, niin*
kuin murhasta myi\kyn-juottamisesta, väkivallasta,
tulen-polttamisesta, <Jumalattomuutestä, valan-pat—
tomuutesta *) ja muista seittyisistä hirmuisista ja
kauheista pahuuksista. Että selittää tätä sillä, että
sanoisimmeSuomalaisiineitunteneennäitä,oisinauret-
tava. Uskottavampi on että ne kuitenkin olivat
harvoin nähtäviä, kosk' eivät joutunneet sanan-ta-
voiksi; ja että ne vanhat tahallaan kavahtivat lau-
sumisellansa johtattamaan näitä nuortein mieleen,
niin kuin hyvät vanhemmat eivät kernaasti puhuk
kelvottomista, lasten kuulla.

Minkälaiset meijän vanhoin aatokset lie olleet'
siitä ruumillisestakuolemastcij ei selitetä. Ne sano-
vat että heijän vainoot olivatmännyt (rumiinsapuo-
lesta) Tuonelaan**J tahi Manalq.au *^y;ja (henk,en-

,+) Sanottiin kyllä:pettääpaha valansa (74);muttanäil-
lä sanoilla ei kuitenkaan tarkoitettu semmoisia, jot-
ka oisiyat varsin tahallaantehneet veäränvalan; mut-
taainoastaansellaisiakoiruus-miehiä, jotka pahasta la-
vasta ovat heittäneet heijän valansa (lupauksensa)pi-
täraätä. (Tässä mahtaa puhe olla erinomattainnai-
man-kaupoista).

**) Tuonela, onsiitä ehkä söanut nimensä, ettäsanottiin
hvpijän vienneensä kuolleitansa tuonek t. tuonne (kyl-
miin kartanoihin), josta siitten rupesivatkuhtumaan
paikkoo kuhun heitä vietiin tuonelaksi.

***) Manala, tahi maun-ala on samalla tavalla nimensä



160

sä puolesta) Jumalaan tahi taivaiseen. Sillä "että
moa omansa perii" (i136), sen hyö tiesivät, josta
myös oli arvattava, että henki piti keäntyä henkek-
si,. Muutamat ovat nykyisinnä aikoina luulleet,
että Tuonela piti merkihtemään yhtä kuin Greek-
kalaisten HadeSj tahi yhtä paikkoo kussa kuollei-
lien sielut (tahi henket) käytettiin,ennen kuin heitä
peästettiin ilo -paikoillensa; Vaan tämä on meijän
mielestämme yksi ereys, sillä Suomalaisilla ei
ouk minkään täänkaItäisiä puheita kuolleihen me-
noista ja teoista Tuonelassa *); eikä heissä käynek-
kään puheet,että kuollein ihmisten varjot vieläkul-
koovat perästä kuoleman ympärin moailmata näyt-
täimässä. Sillä* ehkä ei Suomalaiset (meijän tiet-
tyviksi) välittäneet eripaikkojahyvilleneripahoillen,
niin näyttää kuitenkin kuin oisivat tätä mielessänsä
tarkoittanneet, koska sanoivatC JJyksi on tie tuone*

Soanut siitä että hcijän kuolleita laskettiin maahan.
tahi maan ala (alle).

*) Yhessä laulussa, kussa lausutaan yksinäisen miehen
kerran ajanneen rahtain kirkkomoan sivuitten, sano-
taan Keijuisen tahi Männinkaisen elikuolleen ihmi-
sen varjon nousseen hänen tarakkaan, ja lausuineen:
Kuu paistaa, kuollut ajaa, tuonelassa häitä juuvaan
■
— etkös pelkää? Vaan tämä laulu mahtaa olla nykyi-
sempiä, ja Ruohista ehkä Suomenettunna. Mutta
taikausten ajoilla, koska kyöpelit ja muut hoamut il-
mistyivät, silloin puhuivat jo kuolleistakin;vaanejsil-
loinkaan vielä heitä nimitetty minkään toimittavai-
siksi, muttaluultiin olleennukuksissa,koskanoijat tu-
livatheijän luita jaruumiita koluuttelemaan,uskoissaan
soayaan sillä jotakuta aikaan.

laan*
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laaiij yksi ikuiseen iloon." Paikat johon panivat
kuolleitansa maata, kuhtuivatten runoissansa kyl-
miksi kartanoiksi ja Kalmistoiksi. *) ■ Hyö'
pitivät heitä kuin matkamiehiä, jotka olivat peäs-
seet vuorostansa (1127); kuin väsynneitä, jotka ole-
vat uupuneet uneen (1137), ja joillen oli lepo tar-
peellinen (iI39, **). ■ :.

Olkoon tämä sanottu héijän henkellisestä.
Mitä hei jän ?noallisesta viisauvesta tuloo sanot-

tavaksi,niin ei ouk toivottava että pitäis olla
paljon yksissä sananlaskuissa suljettunna. Että
heillä oli yksi isokokemus (erfarenhet,eiitptrtfl fun*
flap)/ sitä toistaa jokainen näistä sänallaskuista; ja
koska kaikki ihmisen tieto ja viisaus on vihtoinkin
perustettu meijän kokemuksemme peälle, niin on
arvattava, että jos heillä oli iso kokemus, niinheil-
lä myöskin oli iso viisaus. Myöolemme jonähnyt,
että hyö näillä tarkoittivat opetuksia ei ainoastan-
sa heijän yksinäiseen ja kansalliseen elämiseen kuu-
luvia, mutta läksivät myöskin laveammasti luonnon

*) Kalmistot (bent)tls)merkihti semmoisia paikkoja,kus-
sa säilytettiin kuollein luita, ja kusta kalma (kuol-
luin pahahaisu) kävi nenään. Muutamissa on kal-
ma ja kuolema yhtä toimittavaiset.

**) Näin kauniisti vertaisivat hyö heitä, ainoastaan
niin kuin vuoteillansa makoovia. Tämäkin osottaa,
että hyö vielä kerran piti havahtua ja nousta, ehk.
ei eneä lällä heijän luonnollisella piiroksclla (1120,
1121).

21Otava I.
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vaikutuksia tutkistellen. Hyö osottivat, että hyö
aivon hyvin tiesivät eroittoö päivän ja kuun vajel-
luksia, tähtien vajennuksia, *) sean ja ilman vaihe-
tuksia, tuulen ja myrskyn vaikutuksia, j. n. e. Sa-
nokeepas jos taijatte, oliko se kansa roaka ja valai-
sematoin, joka tarkoitti mieltänsä sellaisiin asioihin,
ja ymmärsi säilyttää heitä jälkimmäisillensä, suljetut
lyhykkäisiin sananlaskuin? Missä se kansa, jonka
vertaukset tahi vanhimmat kansan-puheet sisällän-
sä pitää tällaista selkiätä viisautta, sevottamatoin
joutavista ja turhista savuista ja loruista, ihmeistä
ja valeeista? ;. ■

Se on merkillistä ettei näistä sanoista ouk yks-,
kääöj joka osottais jotakuta vanhänaikuista laillis-
ta tahi kansallista elärnatäj tahi joka puhuisi josta
kusta keskinäisestä liitoksesta tahi yhteytestä, siä-
vyistä ja asetuksista, **) käskyn-^-antajoista ja sanan-
kuullioista, tahi mitä muuta semmoista, joka toi-
mittais heijän asunneen kansakunnissa, ja nouvat-
tanneen jotakuta hallitusta. Sillä kaikki mitä
tässä puhutaan hallituksesta ja kansan siävyistä
(18g

— 264), on luettava siitä päivästä kuin tulim-
me yhistetyiksi Ruohtalaisten kanssa. Mutta toisin
puolin on yhtä merkillinen, ettei missäkään näissä

*>3 Lue tästä: Vanhoin Suomalaistenajan-luvustaQQta.-
vassa ll:ssa Osassa, /|8 p. ja jälkimäisiä).+*) Se näyttä niin luin varkaillen oisi muinon ollut
henkellinen rankaistas (104.Pien.Run.11. O.V.)mut-
ta tämäkin saattaa olla asetettunna Ruotin vallan ai-
kana.
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puhutak yhéstä luonnollisesta vallollisuuesta *),
joka antaapi kulienkin oikeuven että ite Vaino-
ta vallattomuutta; **) ja kussa kaikki ihmiset ovat
yhtäläiset ja samasta arvosta, niin kuin myös ovat-
kin jos heiltä nimet, virat ja voatteet poisriisutfai-
siin, niin ettei muuta heilien heitettäis,kuinseheis-
sä olevainen luonnollinen voima ja sukkeluus. Sa-
nalla sanottu, näissä sanoissa ei löyvyk sitä elämän
laitoo, jonka ensimäinen laki on: "voima "Väkeväi-
senj laki huonommaisen/J ja toinen: J'sitlä mitalla
kuin oot antanaj sillä on sulienannettava". ***) Nä-
mät ineijän sananlaskut ovatvarsin ilman mitään sel-
laiseta tarkotukseta seävylliseen tahi vallolliseen
elämiseen; vaankuitenkin niin toimelliset, että ne
sopisi niin yhteen kuin toiseenkin elämään.

*) Luonnollinen vaiioiUsuus,naturligt o&eroenbe, »a*
turs=fri^et.**> Vallattomuus, of6rfått> tp&tb.

***) Luonnollinen Laki(9tatur*rdtten,ben naturliga lagen)
tahi luonnollinen oikeus, kuin sitä myöskin kuhil-
taan, on se tietomus joka osottaa meillen minkälaisia
myö olemme Jumalalta luovut, tahi minkällaisiamyö
olemme hänen eissä;ei missa arvossa myö olemme
ihmisten silmissä. Elikkä se on se oppi, joka toimit-
taa meillen minkälainen ansio ja arvio on meillen
tuleva ihmisinä, ei alamaisinaeikävaltamiehinä. Tä-
mä oppi joka yksin puolin koroittaa ne alhaiset ja
onnettomat moailmassa, ja toisin puolin alentaa ne
muka ylhäiset ja onnelliset, teköö meitä kaikkia ta-
sapäisiksi Jumalamme eissä. Mutta että luulla tällai-
sen tasauven ja yhtävertaisuuen olevan tässä moail"
massa toivottavan, tahi sopivan, tahi ies mahollisen,
se oisi että kukistaa koko meijän kansallista elämätä
(@am&sllslifn>eté befiänb); ja ettei lainkaan ymmärtää
mihin nämät opin-keinot tarkoittaavat.
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Heijän aatokset ihmisen suvustcij oli että ihmi-

nen on tullut Jumalalta luovuksi hänen mieltänsä
myöten, mutta omalla mieli-vallalla ja vallattomuu-
ella tullut kunnottomaksi ja tavattomaksi (16, 98).
Ettei Jumala ole luonut meitä pahoiksi, vaan ei
kovin hyviksikään, koska se salli meitä alentamaan
ihtiämme pahuuteen (17). Että ihmisiä sen eistä
harvoin nyt enee tavataan hyviä, mutta usseemmit-
tain pahoja ja kelvottomia(18). Kuitenkin ei ouk
ykskään niin varsin paha, eikä toas niin perin hy-
vä, ettei hänessä löyvyk vähä kummaistakin (4^2,
54). Että muutoin ihmisten toistukset tässä asiassa
(nimittäin toisten hyvyyvesta tahi pahuuvestaj ovat

varsin puuttuvaiset ja monentapaiset; sillä hyökiit-
täävät ussein turhuutta, ja heittäävät ansion ilman
arvotak (§5 — 97); ainoastaan Jumala tuntoo sy-
vämmen pohjat, ja tietää mitä lepee meijän mie-
lessämme. Sen eistä, tarkasti puhuttu, niin ovat

ihmiset sekalaisia, sekä hyviä että pahoja(30, 3i).

Mitä taas ihmisen iastci oisi sanomista, niin se
on tässä moailmassa aivan viheliäinen ja moni-mut-
kainen (21). Hyö muistuttivat että on "ikä yksi
ihmisellä, mutta monta aikaa iässä" (22);että mikä
hänestä on eletty, se on tallella, tahi sitä ei eneä
saata tyhjäksi tehä; mutta että elämätä on eissa-
päin, tahi tietämättömyyessä (23). Sanoivatten
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"opiksemme ikä pitkä, viisaueksi vaiva kaikki"
(a4*)"

Mitä meijän elämiseen tulee, niin "pitäis eleä
niin kuin voijaan, ei niin kuin tahotaan" (28); tahi
meijän täytyy tyytyä meijän onnen osaammo. Ja
koska myö kerran olemme tähän moailmaan tulleet,
niin täytyy kersiä niitä vaivoja ja rasituksia jot-
kaeläminen moailmassa myötensä tuottaa (1110),myös-
kin ite kuolemankin (1116). Ja koska myöei aino-
astaan olla henkellisiä , mutta myöskin luonnol-
lisia moallisia olentoja, niin "täytyy meijän moal-
la elää moan tavalla, ellei myö taho moal-
ta pois paeta" ("29). Viroissamme ja toimituk-
sissamme "meijän pitää tehä niin kuin käsketään,
vaanelee niin kuin hyviin tapa on" (193).

Kuin nyt tarkemmin tiiustellaan mitenkä hyvän
ihmisen tuloo elee, tahi mitä heijän mielestä voai-
taan tavaksi kunnollisen miehen_, niin löyvämmeet-
tä heijän mieltensä myöten, yksi mies ensinnik piti
olla sanoissansa luja ja kintiä (275— 280); aattok-
sissansa tarkka ja selkiä (497? 544 > 492 "> 4-9^) > voa-
roissansa valpas ja vakainen (281, 512); vastuuksis-
sa ja vahinkoissa, muuttuma-toin (282, 5o8); myö-

'"■) Yksi toinen vertaus on myös: JJopiksi ikee, vaan ei
eleekjJJ joka vielä selvemmin osottaa, että tämä ny-
kyinen ikä ei ouk tehty meillen eleäksemme (ikui-
seksi, amuaksi), vaan ainoastaan opiksemme (koet-
telemuksckscmnie, harjoittelemukseksemme).Yksi juuri
tarkka sana!
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täisissä, *) iloinen ilman ihastumata (283, 49^)j sa~
nalla sanottu, että kaikissa osottaa järjellisyyttä (265,
74g, 497» 469)» ja hillittää omat himoinsa (270,
543, 283, 49^5 640—642).

Äkkinäisessä joukossa, piti haan olla ikään kuin
itekseen (fluten inom ftg fielf) ja harva-puheinen
(soi, 494» 535), eikä milloinkaan turvaita tuntemat-

tomihin **) (70—
-72, 614, 615); puheissansatoimelli-

nen (fofMmb),vaan ei pitkällinen (535, 555),
ja muihen turhia puheita kuuleskella ilman, nauraa
mata (291, 55$ ***).

Muutoin oli hyö käytöiksissänsä vakaiset ja
yksintapaiset (9^5, 926); menoissansa jäykeet ja yk-
sintoikoiset (273—278; tavoissansa kankiat ja yksin-

*) Myötäinenja (j>lural.^)myötäiset^niinmyös,myötyys
mebgSng.

**) Tämä meijän luontomme, eitä aina olla omin va-
roisek, eikä luottaita muihin (josta siitten myös
seuraa, ettei kaikkia uskoa eikä puhua (70

—
72, 558,

55g) ovat Ruohtalaisetkuhtuneet luulemukseksi (jl\\§t
tsnffaml)et) ja saiamieiisyyteksi (for&e&cttfami)et> ja
saattaa ehkä niin olla. Tässä myö heistä eroltamme
meitä: sillä hyö ovat puheissansa, käytöksissänsä ja
tavoissansa julkinaiset (oppnfl)? niin että ne mones-
tin paljastaavat ihtiänsä ehkä liiaksikin. Tämä on
yks kaunis tapa, joka osottaa heissä rehellisyyttä ja
kunniallisuutta (jos se vajuu syvämmestä); mutta jos
se vajuu kielenkantimesta, tahi mielen-keveyvestä,
niin se ei toimitak muuta, kuin että ovat loskariloi-
ta (flrobOfer)liian-puheliaita(pratntafare)/ veltto-luon-
toisia ja pehmyt-mielisiä.

***) Se on vielä nytkin yksi tapa Suomalaisten mielen-
luonnossa (ett ncittonalbrag, farcifterébrag)/: ettei i°.u

-
tavat jaaritokset ja irvistelemiset heitä mielytä. Sii-
näkin eroittaiksen hyö muista juonesta, etteivätnaura
tyhjästä.
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mukaiset (608, in4*); voatteissansa halvat ja yk-
sinkertaiset (701

—
712); rullissansa siistit jakohtul-

liset (ios5 — io58); elämissänsä kiivaat ja vähään
tyytyväiset (ioßo—~roß3, 923, 924); rahoissaan ja
veloissaan totuulliset ja rehelliset (713

—
724)» tava-

roistaan ja varoissaan, tiuriit ja seästäväiset (873— "

875, 1074^—1076); vaan ei siksi säittaat eikä itarat
(116—119!. Heijän luonto oli, että kuin kerran
rupesivat runsaiksi ja heittäiksivät,silloinolivataulit
yltä-kyllän (i2o)r niin ettei kahtoneet ©moansa, ei-
kä seälineet ihtiänsä. Vieraillen olivat avarat ja
hyvätahtoiset (609

— 612). Pioissansä ja juominkis-
sansa hyö eivät pitänneet viinalien vihoo (571— 574)?
ehkä hyo tiesivät ja varoittivat hänen vaikutuksia
(578— 586), vaan nauttivat tätä viljoo töisinaankin
ehkä liiaksensa (565, sjo, 5g3, 565), Ystävien ja
tuttavien joukossaolivattenleikki-puheliaiset jahau-
skat, ja suloiset ja iloisat keskenänsä (533, 534,477)-

Erinomattain olivatten näppärät viskoarnaan
toinen toisillensa leikki-puheita ja sisuus-tikkaisia

*); Tästä meijän kankeasta ja jäykästä, tahi kiivaasta
ja kovasta luonnostamme, löytyy myös meijän kieles-
sämme montaasanaa jotkamerkihtee tään-tapaisia mie-
liä, jotk eivät taivuk muihen mukaan, vaan ovat
kovia ja taipumattomia; hiin kuin e. m. fäykkä-nis-
kainen (fyaHftamt})/ uppi-niskainen (itöpjlubjtfl)kova-
korvainen- (oÖåffam)^ kylmä-kiskoinen (ofsrbt(l3fCini^
eripurainen (egenftniltä)/ iteppäinen CeniDlé) r t

vasta-
hakoinenQnotfpåtlfllfl^f suuri-syväinen (jloVHlObtfl)» «**"
pertty, äkäpussi, syvämikkö, jurrikha, m. m.
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(542, 492)* --Että siitä suuttua, pitivät hyö mielet-
tömäksi (543, 544); vaan että vastata heitä puoles-
tansa, miehulliseksi (543); ja mielelliseksi että hal-
vaksi arvata koiriin ja narriin irvistelemistä (83,
85, 33g). Valeeita ja joutavia kehuitoksia, hyö ei
ollenkaan suvaina, eli iesmalttanakuulla (545— 547,
559 *); ja että kiittää ihtiänsä tahi omiansa, luettiin
hullun tavaksi (435 **).

*) Kaikki mitä tässä puhutaan meijän tavoista ja mie-
len-luonnostamme, tarkoittaa erinomattain sitä talon-
pojallista kansoo, vaan tapoo myöskin ussein her-
rasmiehiä. KuitenkinsanotaanSavonherroin, liioiten-
kin vanhalla rajalla, ennen tulleen jo muilta Suoma-
laisilta rajuutctuksi, heijän roivaillemisesta ja va-
lehtelemisesta, jolla ne tultua rantamaillen toimit-
tivat muka koti.-vähkeitänsä.

**l) Sanotaan myös: Hullu kiitti miestänsä, mielipuoli
naistansa: jtiHuiliikiittihevoistansa,miespuoliakkaase.
Tämä on yksi kaunis tapa meissä, ettemme kiitäihti-
ämme eikä omiamme _, eikä myös vanhojamme; joka
osottåa ei ainoastaan, ettemme ole paisuvaisia eikä
ylpcileväisiä;mutta myös että meissä vielä löytyy
sitä miehullisuutta, urhollisuutta, ja luonnollistavoi-
mallisuutta, joka jo monelta puuttuu. Sillä yksi ur-
hollincn mies, ei se kehu milloinkaanuhkcuttansa (hä-
nen käytökset osottaavat tätä jo kyllä):samaten yk-
si urhollirien kansa — ei sekkään tuosta pöyhistelete
eikäisoinna käyttelete. Vastakuin voima ja uskal-
lus (joka aina luottaiksen voiman peälle) on hänes-
tä kavonna, silloin vasta rupiavat tuosta puhumaan
ja pauhamaan, että sillä saattaisivat muitakin muka
uskomaan tätä vielä löytyvän hcissäj ja jos eivät
muuta taija, niin hoasteloovat ies esivanhemmistansa^
jott"" eivät heijän ansiosta jäisi varsin osattomjiksi.
Sillapa on jo niin monaisten sekä luettu että laulet-
tu siitä pohjoisen voimallisuuesta, siitä rauta-kivi-
sestä moasta, ja niistä vanhoin Jööttiläisten uhkeu-
esta, että mahtaisivat tuosta jo kerran kyllästyä, ja
ite osottoo jolaik jaloutta.

Ne
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Ne vanhat laulelivatussein viinan tiloilla (563)j
ja virsillänsä jatkovat vähät oluensa (553). Kyyry-
mäisissäänhieroivat hyÖ kämmenillään runot välillän-
sä (557);ja lukivattenisoksi viisaueksikulkeaRuno-
niekanaa virren töissä työskentellen(554> 555, 749)»
Semmoisia Runojoita löytyi aina heijän pitopai-
koissansa. Aineensa tahi virren alkunsa ottivatten
inistä peätyi (554)> ussein *'toisten pitkistä puhei-
sta, mielettömiin lausunnosta" (555)» Eikä kahot-
tu mikskään, mitä hyo virtteeiisä panivat (556, *).

Töissänsä heijän oliaatos, ettäkutakin asiata piti
alusta nolivattaman (830, 832); ja että ahkeruuellä
ia hartauella kaikki oli voitettava (i034, 271>
272). Että teha hiljaisesti ja hitaisestij lukivatten
hyvästi tehtyksi (845, 846); että kiirutella ja loy-
hytellä,pitivät mukayhtähyvänä(847—

850 **) Evät»

*) Näistä heijän Runoista käytettiinheitäussein oikeu-
teen, ja tahottiin muka laulajat sakoillen näistä hei-
jän runon-teoistansa. Nämät toas luulivat etteiheilien
tuosta pitänyt olla sakkoa, kuin olivat vaan vetäneet
oman nimensä virteen, jonka täheu sitä myösusseem^
mittain tavataan siihen liitettynnu.

*) Tästä meijän hitaistiuiesta ja hiljaisuutesta meitä
syytetäänkehtoomattomiksi(fkgntatiffcOr ja pitkällisiksi
(iSrtgfantllia); ja kyllä se on tosi, etteime suinkaan,
joutavasta lÖyhistele, emniäkä tyhjästä hätäile. Mei-
jän luonnossamme löytyy merkkillisella tavalla yhis-
tettynna yksi ulkonainen jäykkäys ja yksi
sisällinen tulisuus, joka ikään kuin yhtaikoo
meissä muistuttaa näitä kylmiä pohjan-maita kussa
asumme, ja niitä lämpöisiä iän-mantereitakusta olem-
me lähteneet.

22Otava i.
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aikoina ja kiireellä tyonajalla hyö eivät malttanä
yölläkään levätä (857, 858, *); mutta sillä välillä^
Jioska heillä oli hyvät jouvot eikä paljon mitään
tekemistä, niin perivät uniansa takaisin, ja vietteli-
vät aikansa kotona rnakoomiseila (906, **).

Muutoinkin hyö rakastivat kotiansa (907—
910)f

ja pitivätten omaa moatansa muita maita parempa-
na (921, 922 ***), ja milt ei pitäneet juuri vihoO

**") Otavan Il:ssa Osassa, Öo.nellä puoliskolla muist.
**}Tätäonmonikintainnut joliianpaljonottoo tavaksensa,

koska heitä tuosta varotetaan ja nuhteitaan (907—»
910).

*+*) Tämä heijän koti-rakkaus ei ollut mikään isänmaan-
rakkaus; silJa ehkä näraät syntyyvät jakasvaavatyk-
sissä, ja ikään kuin yhestä juuresta, niinhyökuiten-
kin eroittaiksen toisista eri-tarkoituksillansa. Yksi
heistä ei kasvata muuta kuin pieniä pähkineitä omal-
len suullen; mutta toinen kantaa hctelmiä., jotka kyp-
syyvät vielä tnlevinna aikoinakin, ja tuottaa meillen,
siunauksin meijän sikiellisten.

Että rakastaa sitäyhteistä kansooj tahi sitä yhteis-*
t'd isämme-maata, sitä eivät ):yö ennen ymmärlännä,
ja moni ehkä ei vielä nytkään sitä oikcen ymmärrä.
Sillä niin kauvan kuin olimme Ruohin vallan alla.
niin minkä mieli ei palana omaan hyötymiseen,niift
sen syväntä poltti se Ruohtalainen nimi, jane Ruoh-
talaiset käytökset, Oma kansa piettiin halpana ja
jaloin poljettavana, ia nouvattaissa vieraita tapoja
heitettiin omat unoukseen. Kansan kieli ja valai-
stus jätettiin sipo sillaan seisomaan omillen kannoil-
lensa, ilman har joittamata, sillä mitä hänestäharjoitet-
tiin, harjotettiin vieraalla kielellä, että sillä oisivat
tekevöinäänmeitä mukamuukalaisiksi.Meijän mieles-
tämme ja meijän muistostamme poistaivutettiin kaik-
li, joka oisi valistannut meitä meijän vanhoistam-
me, tahi tarkoittannut tietoa omasta tarinamuksestam-
me. Kaikkia sevoitettiin ja sotkettiin siihenRuohta-
laiseen nimeen; niin että jos nyt tahtoisimme tiiustella
meitä ihtiämme, niin meijän täytyy vainehtia niitä
jälkiä jotka yielä ehkä löytyisi»äijen kirjoissaasa ja
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niillen, jotka olivat kotonsa heittäneet (917— 919}»
Soassa olivat hyöuhkeet ja urholliset (627—

629),
tappeluksissa uljaat ja kauheet (65^, 655)} jakunin-
kaallensa kuuliaiset (ig3) ja uskolliset (189— 191)«

hcijän tarinamukstessansa. Mutta siitäkin ovat hys
jo tarkasti poispyyhittynnä; sen eistä eroittua heis-
tä, seisomme tässä varsinavopäinä> tietämättömät mistä,
olemme lähteneet. Meijän tuloo sen eistä kiitoksella
kostella heitä, jotka suurella vaivalla ovat kokeneet
tahi vielä kokeevat säilyttää rneillen näitämeijän muis-
tojamme,pelastain heitä heijän kavotuksesta ja hakim
heitä valkeuteen. Jos sen eistä Ruohtalaisten muinoot
Ruhtinat yllytti meitä luopuaomistamme, ja tunkiissa
meillen tapojansa vaativat meitä hylkeämään ihtiäm-
me, niin se olkoon heilien anteeksi, sillä hyö näytti-
vät meillen muuten hyvyytensä ja laupeutensa; eikä
kielistä niinnä aikoinna pietty suurta lukua, joina
eivät paljon pitäneet henkestäkään. Mutta se oli tä-
mä heijän mielikarvaus kieltämme vastaan, ja meijän.
oma huolimattomuus, joka vahingoitti meitä juuria
juuressamme _, ja joka eroitti sen valaistun kansan,
meistä pois meijän moarahvahasta. Tämä jäi uskol-
lisesti seisomaanomillen anturoillensa.,vaan tuonouvat-
taissa vieraita tapoja, vieraistui pois joukostamme.
Jos sen eistä Ruohtalaiset halaisivat meitä nielläk-
sensä, sillä että tahtoivat teliä meijän ihteyttämme
(inbtDtbUfllitet) tyhjäksi,, niin se on nykyisten aikoiu
valaistusta, jota meijän tuloo kiittää, etteivät voitta-
jat cneä syö voitettujansa suuhunsa, tahi uhraa hei-
tä Jumaloillcnsa niin kuin muinon tekivät (ja jo-
ta vielä joskus tapahtuu), eivätkä tie heitä (niin
kuin muutlon) varsin orjaksensa, ryöstettyäheiltäva-
pautensa, lainsa, nimensä,puheensa, maansa, valais-
tuksensa

—
ainoastnan henken heilien tuskin heittä-

vänä; muttaettä niitänyt turvataanhenkellisellävakau-
vella (meb PerfOttltf} (åferljet) ja suojellaan ja varuis-
stellaan laillisellaasetoksella, annettua heilien tilai-
suutta harjoitella omoo parasta, ja kieltänsä ettäva-
laistustansa tarkoitella; tekiin heitä sillä niin'onnel-
lisiksi alamaisiksi, niin tapaisiksi kansallisiksi (tUC&*
fcovgrtrc) kuin on suinkin mahollinen,,
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Jaloja miehiä hyö rakastivat aina, osottaissa
heilien kunniansa (284)? kuitenkin eroittiyat "ettei
kaikki ouk kulta kuin kiiltää" (728, 729); eikä ylis-
täneet käteen turhilla kiitoksilla (q5, 96, *). Hyö

*) Tämä on yksi kaunis tapa meissä, ettei liukkaalla kie-
lelläketään kiusata tahi lepyytellä;ja se on kunni-
aksi meiiien, ettei koko meijän kielessämme löyvyk
yhtä sanoo., joka juuri merkihtee fmicffCl/ fniilCl/ (liu-kastella, viekastella). Samaten ei myöskään löyvyk
meissä sitä tapaaettä kaikkia joutaviakuuleskella (lUatft
nt;fi£na)/ joka on varsin vasten meijän vakaista luon-
toamme (536); senpä tätien ei kiclessämmekään löyvyk
yhtä sanoo, joka merkihteis VUjPenf)et> (uteliaisuus).

Mutta koska olemme nimittänyt näitä meijän hyviä
tapojamme, niin emme myöskään saata salata niitä
kehnompia, tahi luulla ettei mcissäkin löyvyk vihel-
liäisyyttä. Suomalaisilla on ensinnik se paha tapa
Cttä hyö luuloovat (205, 106) ja soimaavat toisiansa*
(79— 8G); kuitenkin eivät tiek sitä pahuuella eikä pil-
kan vuoksi, (niin kuin on muualla nähty). Toi-
nen paha tapa löytyy meissä myös:myöolemme har-
voinyiaä-pitäväiset (250, 269), Tämä vika on nähty
muissakin muuten urhollisissa kansoissa. Greekkalai-
set (vanhassa tarinanv-iksessamme)ja Puolalaiset (tässä
meijän nykyisessä)hyökinovat aina näin välillään juo"
nittclleetja riitauntuneet, Tämä tuloo ehkä meijän eri-
puraisuutesta. Muut kansatovatmyös totistaneetmei-
jän olevan pikaisiaQ)sfti9a, I)a(liöaf fnarftucfna) itep-
päisiä (cntuifö/ egenftnniga) j« jäykkä-luomoisia(but*
tX(I, trttnipna), Eikä sitä saata salata, että meillä on
tarkia luonto, jos sitä kerran nostetaan. Mutta jos
tällainen kiivas luonto taivutettaisiinhyviin tarkoi-
tuksiin, niin se oisi pystyvä jasaattaisi paljon aikaan,
ja oisi tämä into hyvä soaha meistä vielä yhen mai-
nittavankansan. Mutta niin kuin tämä luonto nyt
nsseen osoltaiksen meissä, nimittäin taipumattomuuel-
Ia joutavissa, niin se on luettava meillen nauroksivaan
ci kunniaksi.

Kuitenkin niin kaikeista meijän virheistä meijän
yhtatyytyväisyys (tifUOJÖÖet) jahehloomaltomuus(flegs
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Hyö selittivät aivon hyvin, että monestin pahapäi-
väisistä poijista oli virunut aika miehiä (291,65y);
ja että sitä vastoin, moni joka kulki isoinna miessä,
tahi joka oli korkeista lähtenyt, oli huono retkale,
ja muita kelvotompi.

Niinkuin muutkin kansat, niin myöskin Suo-
malaiset uskovat yhtä onnea,jtahiyhtä välttämätöintä
asioinen tapahtumista (658, 663— 671), Tämä aatos
on aina rahvaallen ja niillen vähemmin valaistun-
neillen omainen,koskahyökyllä näköövät sen järjes-
tyksen joka luonnossa osottaiksen, mutta eivät kui-
tenkaan ajatuksillansa käsitä sitä jaloutta ja voi-
jnallisuutta, joka kaikkia moailmassa sovitteloo,hoi-
vauttaa ja hoiteloo, *) Kuitenkin hyö tästä eroitti-
vat yhtä äkkinäistä ja vastatahtoista tapausta, jotane
tapaturmaksi kuhtuivat, ja joka toisinaan tapahtuu
jkään kuin itekseen ilman kennen puuttumatak (65)*

Tällaiset olivat ne vanhatSuomalaiset luonnos-
tansa, tahi tämmöisetpiti miehet heijän mielestän-
sä olla, jos heitä "Uroiksi mainittiin. Että hyöovat

myöskin semmoiset olleet, totistaa muutkin kansat,

ttta) on suurin luettavaksi, se on häijyn heistä kai-kista, ja yksi sikiä laiskuutesta ja mielen-valaistamat-
tomuutesta; eikä sitä saata muuten hävittää,ellei pa-
remmalla toimella ja mielen valaistuksella.

*3 Tämä hoivauttamisen tapa froSrbcmöe egeiijlflp) ku-
hutaan meijän uskomuksessamme, Jumalan edeskatzo-
mus (®UÖS ffirftjß> tahi Jumalan sormi Q®Ubs finger)»
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koska ne vertoovat heijän olleen soissaurholliset *),
hallituksensa ja kuninkaansa uskolliset, **) toimes-
sansa rehelliset ja ilman vilpisteiemätä, ***) töissän-
sä hartaat ja kiivaat, *fc) ruumiiltansa kovaluontoi-
set, ja tottuneet sekä kovuuteenettäköyhyyteen,*få)
mielestänsä pikaiset ja ruttoluontoiset, syväm-
mestä hyvätahtoiset, *) vierain joukossa harva-pu-
heiset, **) vaan keskenänsä rattoisat ja iloisat, ***)
j. n. e.

Olkoon tämä sanottuheijän miehistä,muttamei-
jän tuloo myöskin jotaik puhua heijän vaimovdistä^
ja toimittoomitenkä heijän . oil laita *J"). Niinkuin
muutkin itäiset kansat, niin myösSuomalaisetkin pi-
tivät vaimojansa aivan halpoina ja varsin vähästä

*) Riihs ID. p. 3, 187. 11l D. p.i33. Että nimittää
niitä kaikkia jotka kiittää meitä urhollisiksi, oisi että
täyttää kirjan tykkenäänj mvö tyytymme sen tahoa
ainoastaan tähän.

**) Riihs, ID. p. 183, 187.**.*>l. c. IID. p, 38. 111 D. .p. i33. Boethii Lrcf.
lue Mnemosyne 1821. p. U72.+) Riihs, IID. p. 38. ID. p. 3. 111 D. p. i33, i34--ff) 1. c. IID. s. 38. 11l D. p. i33. Muemosyne 1821.
s. 269, 270,

fft)Riihs, IID. s. 38. I[l D. s. i33.
*1 Ruhs, IID. s. 38. 111 D. s.i33, 13g.

**) 1. c.I D. s. 9. 111 D. s. i3J, Eikä alankaan utele-
vaisct (ni;ftßne) Rflhs IID. 38.

*+*) 1. c.IID. s. 38. 111 D. s. 140.
"|") Meijän Suonien vaimoväki on aina tullut kunnioi-

tetuksi heijän puhtautesta sekä voattoissansa ettäruu-
issansa. (Riihs, 111 D. s. i3[. Mncmosyne 1821. s.
269). Yksi kiitettävä tapa joka juuri koroittaa heitä,
meijän silmissämme. Erinomattain ovat Karjalaiset,
ja Pohjalaiset tässä olleet kuuluisammat,
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fcrvosta *), "Vanhoinna aikoina heitä muissakifi kan«
soissa ei pietty parempana; ja vasta valaistuksen
vajenemisella, annettiin sillen vaimollisellenhenkel-
len sitä arvoa ja kunniata joka on hänellen tuleva.
Sillä kuin ennen pitivät heitä miehen orjuutessa, ja
kaikissa hänen käskynsä alaissa, niin kuinmuka vai-
mot oisi luotiit miesten tähen, ja ei vaimot ja mie-
het toinen-toisennsa tähen

-—
niin piämme heitä nyt

meijän elämän kumppalinna ja toverinpa,joihen toi-
mituksia luetaan:että suosioisuuellansa jasuloisuuel-
lansa poisvietellä meistä meijän murheemme, että

likistämisellänsä ja kuiskuttamisellansa mielyttää
meijän mieltämme koska olemme työstämme väsyn-
».eet tahi surun-alaiset, että sillä tavoin tmnistaa
meitä meijän vaimoissamme, Hieijän lapsissamme ja
meijän koti-majoissanwne; eli toisella sanalla; että
keventää ja huojentaa meijäa huoltamme ja vajvo-
jamme, tahi että puoleksi kantaa meijän vastuk-
siamme ja myötyyksiämme. Sen eistäpä myö ku-
humme heitä myöskinmeijän puolisoksemme ja
toveriksemme, silla ilman heitä meijän elämä
ainoastaan oisi puoli, vajoo ja kolkko.

*) Tätä Suomalaisten kovuutta vaimojansa vastaan,mah-
taaehkä moni pitää toJistuksenna heijän ennen olleen
varsin roakoja,koska se tapa usseemmittain tahtoo nou-
vattaa raakoja kansoja, että alentaa vaimojansa. Mut-
ta myö piämme tätä kuin heijän kylpemistä,
ja monta muuta tapaa p. a3) to'istukseksi heijän tulleen
iästäpäin, ja nouvattaneen itäisten tapoja. Siinä vie-
lä tåttik päivänäkin vaimot pietään yarsin kovassa
liuiiäa.

—
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Miten halpana Suomalaiset muinon pitivät vai-

mojansa, nähään siitä, että pientä poika-lasta, kuin
hänessä oli vaan väheekään Uron uhkeutta, piettiin
heitä paljoa parempana (292, 807). Hyö vertaisi-
vat naisväkeensä Vuohiksi elävistä (409, 317, 3gß).
Harakoiksi linnuista, ja tuohisiksi astioista (317,
m. *), eikä nämätkään ollut ne pahimmat sanat, joi—
hen heitä verrattiin (35a). Ainoastaan talon-emän-
nät ja äitit saivat jonkuun ansion (196, 761, 69.5),
jota annettiin heilien heijän miehensä tahi lapsensa
tautta (316, 317); muttapiikoja ja naisia ei kahot-
tu mikskäan,sillä heitä luettiin kaikistakehnommik-
si, (352, 4x7)j ja tuskin että heitä ihmisiksi arvael-*
tim (3i7, m. **). Senpä tähen lukivattenvaimot pii—
kaisuuensa ikeäkaikkiin vaikianimaksi ja onnettomak-
si (344)« Vanhemmat myöskentelivät ite piikojansa
ja tyttäriänsä sillen joka heistä enin maksoi (3gsj
3g6, 353 ***), ja Lappalaiset kuuluu vielä nytkin

*) Meijän täytyy funhustöö,että ehkä nämät verfauk-
set eivät suinkaan ihaillut heitä, mutta nopeemuut*
tain alensivat ja häväisivät, niin hyö eivät kuiten-
kaan olleet varsin ilman tarkoitusta.

**) Eikä Suomalaiset olleet he ainokkaiset, jotka näin
vaimoissansa polkeisivat ihtiänsä. Muut kansat ovat
niinikkään ilkaistelleet, ja ovat juuri tahtoneet toti-
stuksilla vahvistaa näitä heijän lopsutoksia; lue e. m.
Disp. qua probatur mulieres homines non esse. Pa-
risice isg3. 12:0.

*«+) Tästä on vielä nytkin se puheen-parsi meijän kie-
lessämme t JJjoko haan on naiman-kaupoissai'3 Lue
muuten tästä Paul. JussteninChronic. Episc. Finl. p.
70; Ruhs gintanb od& bep tnrcSnare/ I:a Del. p. 16.

—
©wcnff Sitter. £ibn. 1817, p.343,

tiäin
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näin kaupoitella lapsiansa. Ne nuoret vaimot vai-
vattiin työstä työhön(350,), ja peästyä ämmiksi,hei-
tettiin heitä kotiin pirtin-vartioiksi (297, 298 *).
Pitopaikoissa ja isoimmissa väin-kokouksissa hyö'
saivat palvella ja mielen-nouvattoo miehiänsä, ja
hyvä oli jos saivatten siitten jälestäpäin syyvä ala-
peässä pöyvän niitä tähteitä jotk' olivat jäänneet jä-
lellen uroiltansa. Karhuin peijaisissa ja muissasem-
moisissa jaloimmissa juhla-paikoissa, eilaskettu vai-
moja ollenkaan tiloillen,eikä suvaittu heitä ies nä-
kyvillen; **) ja Lappalaiset pakottaavat heitä vielä
nytkin, ettei milloinkaan pistäitä heijänkotahan siitä
pienemmästä sulusta, jota kuhtuvat pohjan-rei-
jäksi, ja jota ne rajuuttavat. Jos naisten elämä
kahottiin halvaksi, niin heijän kuolemansa kahot-
tiin vielähalvemmaksi. Sitäei verrattu sen suurem-
maksi, kuin jos oisi nauha talossa katkenna (j53);
ja miehet jotka pitivät ansionsa alla että nauroo
toisillensa,heilien oli lupa nauroonaistenkuolemal-
le ***) että naimiselle (4oo).

Kuin pitivät piikojansa tällä tavoin pilkanalais-
sa, niin oli arvattava että heijän viattomuus"f), se

*) Että sen eistä heilien uskaltaa talon hallitusta, luet-
tiin rasten huoneen-lakia(335), ja häpiäksiolla (645)
heijän kurituksen alla.

**) Pieniä Run. llrssa Osassa Xl.nessä kappaJessa.
***) "Naura hyvällä, naurapahalla,naura naisen kuo-

lemalla^ (vertaus).
Y) Viattomuus,, ojftttb»

23Otava I.
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vaimollinenpuhtaus ja kunniallisuus ei suureksi luet-
tu (348— 350), eivätkä sakoillen panneetheitä vietel-
lä ja villitellä (345— 347). Harva tyttö"uskottiinseneis-
tä miehistä varsin vapa (365, 366),iase näyttääkuin
oisivat vaimon puuttehessa panneet heitä tasan vä-

lillänsä (901). Niillä, jotka ne pietyiksi nimittivät,
ymmärrettiin semmoisia joilla oli tietyt miehet,ta-
hi joillen oli oma mielitietonsa. Näistä eroittivat
heitä joita ne portoiksi tahi huoriksi mainihtivat,
ja joita hyÖ muista vaimoista välittivät (367, 368,
101 ).

Kosiomisessa se oli puhemiehen asia että kuu-
lustella ja tiiustella morsianta (3f)4)- Sulhainen éi
ollut ussein häntä nähnytkään, sitä vähämmin koke-
nut (577). Että paljon valita vaimoisia luultiin li-
huvaksi työksi (385); ja varoitettiinerinomaltainet-

tei ollenkaan juhla-iltoinna ollut paljonkarvoinkah-
tomista,koska silloin oli siviä kukin, niin häijy kuin
hyväkin naisi (376— 379). Kukin piti heijän miel-
tänsä myötennaija vertaisiansa, eikä juosta sivuih-
ten omiansa (373— 370). Kaukoa-naiminen*) jako-
to-naiminen luettiin kumpaisetkin yhtä ouvoksi (386,
388); sen eistä piettiin noapurista naiminen onnelli-
sinna (386), ja paraiksi talon toisen tyttäriä (387),

*) Sillä se pii multa uskottava, ettäse joka matkanpeäs-
til halii itcllcnsä vaimoa, ei soanut häntä likempäuä,
vaan oli kajolla (afffybb) oman kyläjj tyttärillä.
KoCo-naimisesta, lue p. gi.tn.
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(koska heitä muka tunnettiin tavoistaanettäkäytöik-
sistään). Etiä naija nuorena pitivätten parempana
(595, 294); mutta että hätäillä naiman-kaupoissan-
sa lukivatten katumukseksi (380— 383). Kaunukkai-
siksi kahottiin hoikkaisia ja pienoisia (3i3 *), kui-
tenkin oli miesten mielet monellaiset (3i4

—
3i6).

Ehkä kasvot oli piioillenparraatpuhemmiehet (354),
niin heijän rikkauetkin oli heilien hyvät naittajat
(355), ehkei kaikki heistä pitäneet (3gß, 399).

Se näyttää kuin Suomalaiset vanhuuestakin aino^
astaan oisivat männeet yksin^-naimiseen;eisentautta
että se oli heilien kielty pitää usseempia akkoja,
vaan koska nämät eivätsopineet välillänsä(4oi),vaan
olivatten miehellensä sekä vaivaksi että vastuuksek-
si (368); ja vielä siittenkin koska näkivät, että kalat
meressä (403), linnut ilmassa, ja kaikki luonnossa
olivatten kahen-käsken (402), niin arvaisivat tuosta,
ettäkaksittain oli kaikkiin paras (5g3, 4°4)- Muu-
toin näyttää kuin ei oisi ollut kielletty luopua pa-
hasta ja kelvottomasta akasta, ja että pitivät hy-
vän eron parempana kuin pahan yhteyven (391).

Akkoin asia oli ainoastaan että synnyttää ja
ruokkia lapsiansa (424, 49A 44^)> —e * että heitä

*) Tämä sananparsi ei ouk suinkaan Savolaisten mieltä
myöten sopiva, sillä hyö kahtoovat ihanaisiksi suuria
hilpeitä (riskiä) tyttölöitä, jotka ovat hyvin työn-
tekeväisiä, ja joista on hyviä työmiehiä toivoo. Hyö
halajaavat valkee-verisiä (ijuSldUtat Btonbaj ja pu-
napintaisia (többrujlfirt); Vaan kajoovat pieni» mus-
ta-kulmaisia (bnUJ(Ua), (Pieniä Bun. IOsa, 11 t.)
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kasvattaa. Poikiin yläs-kasvattaminen tehtiin mie-
sten mukaan (290); silläakkoin joukossa heitä ei teh-
ty uroiksi (462). Lapset eivät soana kauan lasna olla
(433),heitä taivutettiin jo aikaseen työhön(433) ja to-

tutettiin pois-luopua liekkumista ja muista herkuista
(467, 468). Heitä ylöskasvatettiinkurituksessa (436

—
444)? ja kuuliaisuutessa(445)- Heijänvanhemmat koki-
vatkaikella tavalla soaha heitä miehiksi (460, 4^2)»
eikälaimin lyöneetettä oijaista heitä opetuksiliansa ja
neuomisellansa (473,453,449)- Tästä tapahtui myös-
kin, että ehkä isän tavat ussein nähtiin pojissa (454?
101), ja äijin eljet tyttärissä (455, 456)? niin taisi
kuitenkin (kunnollisen kasvattamisen kautta) huo-
nommistakin vanhemmista selvitä hyviä lapsia (4°9,
457); ja hyvistä vanhemmista (kehnon kasvattamisen
tautta) virua kelvottomia lapsia (285); joita ei eneä
opetuksillakaan saatu oijaistuksi (463— 4^5).

Tässä lopetamme myÖ meijän tiiustelcmisia mei-
jän esivanhemmistamme. Myöolemme ehkä tehnyt
heila kovin lyhykäisesti ja viheliäisesti,mutta et-
tä toas enemmin johtata näitä vanhoin elämän-lai-
toksia, oisi ehkä että liianpitkäksi venyttää tätä mei-
jän koitlelemustamme, joka jo ehkä monen silmissä
mahtaa tuntna pitkäksi. Myöheitämmö tätä sen eis-
tä toisillen, ja tyytymme siihen, että myö olemme
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kerran jo alun tehneet — tehköön muut lopun *).
Myöolemme jo ilmin saattanut, että oisi mukama-
hollista,näistä meijän omista vanhoistamme tutkis-
tella vanhoja aikojamme, ja tarkoittaa tietoja mei-
jän Suomalaiseen tarinamukseen kuuluvia. Myö
olemme jo näyttänyt että näissä meijän vanhoissa
sanan laskuissamme **) löytyy yksi iso viisaus sul-

*) Myö olemme tällä koettelemuksella (p. ifö
—

174)
ainoastaan tahtonna näyttää millä tavalla näitä van-
hoja sananlaskuja pitää käytettämän jos heistä ta-
homme hakea jonkun evun valaistokseksi meijän ta-
rinarnuksessamene. Ne jotka tahtoovat tätä laveammasti
nouvattoo, niin olemme heilien hyväksi ascttanncet
yhen siselläpion (p. 41—^ 0)» jos*-a hyö numeroijen
osottamisella aivan huokiasti taitaavat ihtiensä joh-
tattaa.

+*) Mutta se ei ollut ainoastaan sananlaskuissa, jossa
meijän esivanhemmat säilyttivät meillen viisautensa,
sillä niitä löytyy kansassamme muitakin opin-puhei-
ta jotka ovat vajunneetmeijän vanhoistamme, ja jois-
sa tavataan samoo tarkoitusta, nimittäin meijän mie-
len-valaistusta. Nämät ovat pitempiä puheita, jolka
ovat tehtyt ikään kuin luvun tavalla, että hyö sillä
pysyttelisivät heitä raeijän muistossamme. Näistä on
e. m. yksi joka opettaa meitä miten monta kuuta
eläimet käyvät tiinehessa, ja joka on siitä merkkiUi-
nen, että se ikään kuin asettaaeläväteäntänsämySten
vissiin Joukoihin tahisukukuntiin, jonka (eäncn) vaarin
ottamista meijän nykyiset luonnon- tutkisteliat ovat
tykkenään laimin lyöneet. Se kuuluu näin:
Kymmenen kuuta naurava (ymmärretään Ihminen).
Kaksitoista-kymmentäkuuta hirnuva, (Hevoiacn).
Kymmenen kuuta ammuva, (Lehmä).
Viisi kuuta vinkuva,(Sika),
Neljä kuuta popottoja, (Jänis).
Kolmet viikkookaakottaja, (Kana).
Neljä viikkoo kotkattaja, (Hanhi).
Seihtemänkuuta mäkättävä, (Vuohi).
Kuusi kuuta meäkyvä, (Lammas).
Kuusi kuuta reäkkyvä, (Kettu, Koira).
Neljäkuutanaukuja,(Kissa). fMartini Hodeg,Lingu,
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iettunna*), ja että niyö näilien tarkoittamisella tai-

jFenn. & PetraciBrev. inst. Lingu. Finn). Mutta la-
na luku mahtaa olla heiltä vcärin kirjutcttn. Minä
on kuullut tiimiin luvun Savossa toiseppäin,nitnit-
t.äin: ""Kasi kals; Kbiräkolm; Neito (sika)neljä; Vit-
lur (lammas) viisi; kymmenen Lehmoinen ementineen.

Yksi toinen tällainen puheen-liitos joka niinikkään
muistuttaa meitä vähä yhtä ja toista, kuuluu näin:
Mikä yksi? Minä tässä.
Mikä kaksi? Kaks silmää peässä.
Mikä kolme? Kolmet jaikoo paalia.
Mikä neljä? Neljä nänneä Lehmällä.
Mikä viisi? Viis sormee käissä.
Mikä kuusi? Kuusi kaplasta reessä.
Jtfikä seihtemän? Seihtemän tähtiä Otavassa.
JMikä kahcksan? Kaheksan vannetta tynnörissä.
Mikä yheksän? Yheksän reikee ihmisessä.
Mikä kymmenen? Kymmenen kynttä varpahissa.

Kolmas, on yks joka on jo tehtynnä Runon tavaili»,
ja näyttää kuinoisi variteu vasta rakcltu Runon-pii-
rokscksi (ttff ett fdjema for ntnor). Se alkaa: oli meil-
lä olli-malli, olli-mallista matikka j. n. e.Tästä olen
minä kuullut monet erinlapaiset luvut (otifft läfeCir*ter). Niin se kyllä ensimältä näyttää,kuin tämäkin
oisi ainoastansa yksi tyhjä lopsutos, mutta kuin tar-
kemmin ajatellaan,niin se osottaa meillen yhtä aina-
seuravaa järjestystä, (ferie) joka juoksoo ikään kuin
ihtensä yhteen, tahi jolla ei ouk alkua eikä loppua.
lElise toimittaa meilicn ymmärtämystä iankaikkisuus
testa.

*) Moni mahtaa ehkä luulla, jos Suomalaisilla vanhuessa
oli tällainen luonnollinen viisaus ja mielen-valaistus
niin, oisiha se tok pitänyt olla jossa kussa paikassa
mainittunna, ja tullut tietyksi muilta äkkinäisiltä-
ki,n kansoilta. Myövastoammesiihenmitä myö22:nei-
la. puoliskolla (pagtHCl) jo sanoimme, ja muistuttam-
ine vielä siitenkin. meijän aivotuksemme ci olleen
muijen vieraisten puheita meistä kerroitella(ehkämyö
vastapäin tulemme tuostakin puhumaan) mutta että
meijän kielestämme ja meijän omista vanhoistamme
ti iustella meitä ihtiärmnc.

Vaan saisimme nuon arvoltasanoa.,ettäRuomalaisten-
kiin vanhat Tarintajat (Jptftorißer) toimittivatkirjois-
sansa pohjossa päin olleen kansoio joukossaniitä jotka
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jamme joksikuksi vielä käsittää ja selittää tneijän
esivanhemmien tapoja ja opin-keinoja. —

G— nd.

elivät yhtä hiljasta ja onnellista clänaätä, ja jotka
ovat tullut kuultuiksi muista heijänRehellis yy-
testänsä. Sillä painii sitä irnta Tacitus meistä
puhuu (joka eli <)o vuotta jälkeenVapahtajan syntymis-
tä) sanova meistä: il/is voto quidem non opus sit;
niin näyttää kuin haan näillä sanoillaoisi tarkoittan-
nut sitä mitä Plinius (joka eli 60 v. jälkeen. Vap.
synt.) kirjutti Hyperbora:ilöistä (peri-pohjalaisista),
koska haan sano, että Riphaein (Uralin) tunturiin
tuolla puolla, aina pohjoiseen hamaan, löytyi yksi
onnellinenkan^a, aivan kuuluisa heijän Kum-
mituksista: Pone eos monies ultraqueaquilonem g'ens
felix (st credimus) {juos Hyperhorceos appellavere,
annoso degit cevo, fabulosis celebrata ntiracu-
lis (Hist. Nat. Lib. IV. c. XII). Se näyttää juuri
kuin Plinius oisi tällä puheella tavoittannut sitä mitä
Strabo (joka eli 20 v. jälkeenVap. synt.) lausuiniis-
tä Scythilöistä {Scythitl. Tschudit, merkihtiSuoma-
lais-sukuiset kansat) jotka haan muista rajutti siitä
heijän hyvyytestänsä, josta hyöovat tulleet muil-
ta mainituksi:De iis loquor, qui moribus utun-
tur pi'obissimis. Sunt enirn quidam de vagis sev
nomadibus Scythis, qui....just itia omnibus ho-
minibus sunt superiores> quorum et Poa tae
m eminerunt. (Rer. Geograph.Libr. Paris 1620. fol.
p. 30-2). Jornandes (joka eli 500 v. jälkeen Vap.
synt.) on se ensimäinen, joka ikään kuin kerroi.tessa
samoja sanoja,selittää Suomalaisista:Finni Mitis si-
ni1, Scanzite cultoribut omnibus mitiorer (De
Cethis. Cap. 3).
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PUHEEN-PULMA *).
Itc olenma Kala,
Vaan peHtönnä Lakka;
Ilman niskata^ Akka_,
Ja ilman ruumiitajSika.

G— nd.

*;Puheen-pulma,Logogriphus Cotb3i^Hi«3/
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