
MEHILÄINEN.
W. 1840. Tammikuulta.

Uusia Wirsiä, Kirkossa ja kotonaweisattawia.
Muualta lähetetty.

IJoita
ensin Suomen Papit, Ignatius, Froöterus,
Helenius, Pesonius, Achrenius, jamuut owat
kirjoittaneet; mutta sittm yhdistänyt, uudistanut, ja
lisännyt Arkki-Pispa wainajaIa k. Tengström, ja
nyt Wirsi-Kirjan:Seurasto pränttiin antanut. Ensim-
mäinen ja jälkimmäinen osa. Turusa, wuonna 1636
Frenckellin ja Pojan Kirja--painosa.

Kauwan on Suomalaiset olleet täydellisemmän
Wirsi-Kirjan puutteessa, joka/ ci ainoastansa, selkcem-
mällä puheenparrella, kuin nykynen Wirsi-Kirjamme,
ilmoittais Evangeliumin puhdasta oppia, mutta jossa
myös olis Wirsiä muista tarpeellisista aineista kuin
nykysessä wanhassa Virsikirjassamme löytään; tämä
puute on huomattu, ja se on myös ollut Jumalansanaa, ja yhteistä henqcllistä parasta rakastawaisten
Sielun-paimenten sydämmellä; heitin yhteisestä toi-
mesta ja työstänsä on nämät mainitut Wirret, prän-
tin kautta, annettu kunkin erinäiseksi, ja kaikkein
Suomalaisten yhteiseksi hengelliseksi hyödyksi. Ne on
myös erinomattain täysinäisen kielensä wuoksi par-
haita, tähänasti painetuista Suomalaisista Wirsiötä.
Mutta ne monet takaperoset sanat, jotka näyttää eh-dolla, maston kielen luontoo ja tawallista puhetta
olewan kirjotettu takaperosiksi, on niin oudot kor»
walle, etta, jos ci ne juuri öksytä lukiaansa, niin
owat ne kumminkin häneltä työlläästi ymmärretia-
wät, ja ainakin on ne oikeenpäin, luonnollisessa jär-
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jestyksessänsä, paremmat, jonkatähdcn tähän pannaan
muutamia esimerkiksi, ja niitten selitys, niille tiedoksi,
jotka ei senlaiseen takaperoseen puheen luontoon(Ren-
koon) tottuneet ole.

N:o 552 v. 1 luetaan: "Hän Isan lyöpi wit-
falla," olis paremmin ymmärrcttäwä, sanajcn luon-
nollisessa järjestyksessä, ja versyn-rakennusta (nimer)
wahingoittamata, sanottuna: Hän lyöpiIsän-witsalla.
N:o 1 v. 1 "Maan, Taiwaan noskoot Luojalle,"
oikein päin:. Noskoot maan, Taiwaan luojalle. N:o
2 v. 2. "Hänes kuulen jylinän," oikein päin: Kuu-
len aänes jylinän.

Erilaita on niitten takaperosten sanajen, joita
versyn juoksu, eli laatu, waatii semmoisiksi; esimer-
kiksi: wiimmeksi mainitun wirren kolmann. versyssa
seisoo-. "Käskee teille Taiwahan," ja N:o 4v. 2.
"Pukus, säteet auringon," rikkois versyn luonnon, jos
niitä oikeinpäin sanottaisiin: Käskee Taiwahan tielle,
ja Pukus auringon säteet. Mutta näistä edellä ni-
mitetyistä, niinkun seuraawistakin takaperosista sa-
noista, ei ole ollut versyn-rakennuksen apua, waan
pikemmin pahennusta, ja ainakin owat luonnottomat,
niinkun jo sanottu on. N:o 162 on jambista versyn
lajia, mutta ensimmäisessä versyssä 3:mas rati alkaa
daklylillä ja takaperosesti: "Kuoleman pääsi mallasta,"
jos tässä olis kielen luontoo seurattu, niin olis ver«
syllä oma jambinen, luontonsa, esimerk. Hän pääsi
kuolion mallasta. N:o 34 alkaa "Jumalan Herran
ainoan kunnia olkoon aina;" tässä sanotaan Juma-
lalla oleman Herra, mutta ei toiwoteta:Jumalalle
(taikka) Herralle ainoalle kunnia olkoon
aina. N:o 56 -alkaa "Tuntos äänen koskas kuulet,"
okeinpäin: Koskas tuntos äänen kuulet. N.o 146
v, 6. "Haudan nousit kammiosta," oikeinp. Nousit
haudan kammiosta. N:o 149 v. 2 Kuoleman wa-
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paat maarasta," oikeinp.: Wapaat kuoleman waarasla.
läo v. 2. "Heille waan se omaksi," oikeinp. Waatt
se heille omaksi. N:o 101 v. 2 "lesuksen ctsein
ruumista," oikeinp. Etsein lesuksen ruumista. N:o
102 v. 0. "Häl, suuren woitti kunnian," oikeinp.
Hän woitti suuren kunnian. N:o 100 v. 3 "Ust>
amman päätin kerran," oikeinp. Päätin usiamman
kerran. N:o 167 v. 1 "Uuteen nousit elämään,"
oikeinp. Nousit uuteen elämään. N:o .180 v. 3
"Elämän ruokkii leimalla," oikeinp. Ruokkii Elämän^
leiwällä. N:o 317 v. 3 "Jos cpä-usko annos es«
tää walon," oikeinp.: Jos epä-usko estää annos
walon. N:o 371 v. 2 "Surun näännyn wallasa,"
oikeinp.: Näännyn surun wallasa. N:o 393 v. 5
"Isa suo rakas," oikeinp.: Suo Isa rakas. N:o 442
v. 3 "Sen heille hywyysHerran suo," oikeinp.: Sen
heille Herran hywyys suo. N:o 474 v. 2 "Kan-
sansa asuu seasa," oikeinp. olis: Asuu kansansa seassa.
N:o 470 v. 3 "Niin Taiwaan woitan palmun,"
oikeinp,: Niin woitan Taiwaan palmun. N:o 512
v. 1 "Elämän käymään teitä," oikeinp.: Käymään
elämän teitä. N:o 513 v. 1 "Sun käskyis käymään
teila," oikeinp.: Käymään sun käskyis teitä. N:o 590
v. 4 "Isäs tunnet rakkauden," oikeinp.: Tunnet Isas
rakkauden. N:o 041 v. 1 "Monen hän kerran,"
oikcinp.: Hän monen kerran. N:o 077 v. 3 "Ia
teitä synnin seurataan," oikeinp.: Ia synnin teitä seu-
rataan. N:o 684 v.I"Taiwaan nähdä kotomaan,"
oikein».: Nähdä Taiwaan kotomaan^). N:o 710 v. 1
"Ei kuollon päästä kädestä," oikeinp.: Ei päästä
kuollon kädestä ja paljo muita senkaltasia.

Sana, Koto-maa, näyttää oleman paremmin Suomen-
kielen luontonm kuin "Isän-maa", jota nimce on paikot-
tain tässä kirjassa pruukattu, esimerkiksi: Wirsiä "Isän-maan rakkaudesta" j. n. e.
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N:o 642 Sanotaan weisattawan kuin: O Jesu
Kriste sä autuuden, ja 68 samalla nuotilla; mutta
näitten »virsien rakennus on peräti ermlainen: Ensiksi
mainittu wirsi (6-42) on Daktylinen, 10 ja 9 tawa-
usta versyen ratisa; toinen (N:o 68) on lamdinen,
Bja 7 tawausta ratisa. Eikö olis luonnikkaampi,
että kaikki yhdellä nuotilla weisattawat wirrct olis
yhtä versyn laija?

N:o 734 4:sä ja s:sä versyssä on, ainoastansa,
8 ratia, mutta edellisissä on 12; tietämätönon mistä
näihin wiimeisiin versyin saadaan 4 puuttuwaista
ratia?

N:o v. 4 ja wiidennestä radista puuttuu
4 tawaus ja N:o 258 v. 2 cnsimm. rati samalla
lailla;mutta seuraawaissa on yksi tawaus liiaksi N:o
122 v. 4 2 rati. N:o 255 7 v. 7 rati. N:o 586
4 v. 1 r. ja 601 3 v. 7 rädisa.

Puolia, eli katkastuita sanoja on tyystin ja tai-
ten kartettu; mitä ei ole myös muuta kuin Harmassa
paikka joku sana esimerkiksi wirsissa
N:o 582 v. 1, 583 v. 5, 584 v. 4, 589 v. 4,
592 v. 1, 599 v. 8, 615 v. 1, ja 707 v. 3.
Paitti näitä on koko kirja, yliörettäwästi, täydellistä
ja selkeetä Raamatun Suomee, ja niinmuodon
Suomen-maan joka paikkakunnissa, suomalaisilta ym-
märrettäwä. Mutta, kaikki ei näytä hywäksywän niin
täydellistä kieltä, japuhdasta puheen-partta wirsissa^),
*) Liiaksi näyttää, kuitenkin, tässä kielessä olelvan ne, ei ai-

noastansa joka wirressä waan myös melkeen joka versyssä
löytywat kertomus sanat (ki-onnmiua). Esimerkin otanai«
noastansa yhdestä wirresta: N:o 36 v. 1"Sun kiitostas
me aina roeisaamme" v. 2. "Ia uhrimme Me sulle kan-
namme." Jos näistä versyista jätettäisiin pois kertomus
sanat "Sun ja Me,niin olis kieli luonnikkaampi,ja saa-tasiin niitten siaan sowittaa tarpeellisempia sanoja.
3^rnä näkyy Turun ruottalaisista Sanomista nimeltä
'Abo Tidningar N:o 19 ja 20 1838. lollenka was-
taukseksi' seuraawa on kirjotettu.
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waan pitaawät katkaistut sanat niin tarpeellisina,
ettei he ilman niitä sano saaman versyä luonnistu-
maan, siitä syystä, että Suomen kielessä on wähän
lyhkösiä ja yksi tawaus sanoja. Mutta jos tätä asiaa
tarkemmin tutkitaan, niin huomataan piankin ettei
katkastuista sanoista ole versylle apua, eikä sitä luon-
nikkaammaksi auta; Roschierin ja HeleniuksenRuottinkielestä Suomentamat Wirsi-kirjat todistaapi
tämän; sillä ne on melkeen koottu katkaistuista sa-
noista, ja sentään taajemmassa versyn-rakennuksen
Mikoja, kuin Wirsi-KirjamSeuraston wirsissa. Tähän
otan esimerkiksi Roschierin "Psalmi-kirjan," ainoas-
tansa, ensimmäisestä Psalmista (mirrestä); sillä ne
seuraawaiset on kaikki samallaisia, ja Heleniuksen on
myös yhtäläinen: "luur', häneen, h eill', taal',
niins, kaikk'." Kukin ajattelema lukia näkee tässä, jos
nämät tawaukset on lyhkösiä, jotka lyhköseksi mer-
kitty on. Sillä nämät katkaistut sanat: Juuri,
heille, täällä, kaikki, ja muut senkaltaiset, owar Tro«
cheukset, niissä on pitkä ja lyhy tawaus; jos niistä
jätetään pois wiimmenen tawaus, joka on lyhy, niin
jaäpi kumminkin ensimmäinen tawaus, joka on pitkä,
sanottamaksi, eikä sowi lyhkösen siaan pantaa, niin-
kuin sanan-katkasiat on tehneet, ja luulleet sen sillä
lyhköseksi muuttuneen, kuin he wiimmesen tawauksen
on pois jättäneet.

Senlaisct lyhennetyt sanat kuin: "Mulle, Sulle"
joita löytaän Wirsikirjan-Seuraston Wirsissa owat
hywät ja käpöset, jos ei niitä ena lyhennetä niin'
kuin Rosch. ja Hel. on tehnyt "Mull', ja Sull'.

Mitä Ruottalaiöten uuden Nirsi-kirjan jaSuo-
malaisten Runojen sanajen katkasemiseen tulee, niin
löytyy niitä näissä molemmissa, sangen Harmassa
paikkaa; tuskin on koko ensinmainitussa kirjassa usi«
ampia kuinR. jaH. joka wirressa. Kullakin kielellä on
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oma luontonsa ja waarimuksensa, mcitin ei tule suo-
ria tieltämme muitten tielien mukaan, waan seuratasen omia wa^timuksia ja luontoo. Waikka Suoma-
laisissa Runoissa onkin,Harmassa paikkaa, katkastuita
sanoja jossa ci niitä myös karmittaisi niin tiedämme
ne oleman Talonpoikastcn lekemiä, joilta ei sowi pa-
rempaa Maariatkaan; mutta Oppineilta, joilla on tai-
to» ja aikaa tutkia Fielen laatua ja luoatoo, on sen-
laiset, katkaistut sanat, kuin jo nimitetty on suuri
rikos.

Merkittäwä on myös, että katkaistuilla sanoilla
sanotaan wirfi saatawan hengellisestä hartaudesta rik-
kaammaksi kuin täysillä, joilla sanotaan wirsi tulc-
wan kankeemmaksi ja hengettömäksi; mutta eikö syy
tähän luuloon lienee ainoastansa se, että Hengelliset
»virtemme on tähänasti ollut katkaistuilla sanoilla kir-
joitetut suureksi wahingoksi kielellemme ja että kor-
wat on niihin jo niin tottuneet, ettei Hengellisempia-
kän wirsiä enää pidetä armossansa, jos ei niissä kat-
kastuita sanoja löytä. Samalla lailla oli muinaan:
koska Paawilaisuuden aikana pidettiin lumalanpal-
welukset Latinan kielellä, jota ei oppimaton seurakunta
ollenkaan ymmärtänyt, ja kuin sitte, Lutheruksen-
Opin mukaan, rumettiin maakunnan omalla kielellä
Jumalanpalvelusta pitämään, niin ei Seurakunta
(enslmmaltä) pitänyt sitä enää siinä armossa kuin
ennen; juuri kuin Jumalan sana olis senkaulta py-
hyydensa kadottanut, että M Seurakunnan omalla
kielellä juliistettiin, eikä latinan kielellä, jonka he luuli
ainoastansa olewan Jumalan sanalla pyhitetyn.

Jälkimaine. Waikkei kyllä tässä edellä luet-
tawa tutkinto oletkaan täydellinen, joka waan waati-
sikin pidempätä kirjoitusta, niin panemma mielelläm-
me sen anomusta myöten Mehiläiseen, toiwoen, etta
usiampiaki löytyisi, jotka ilmoittaisiwat ajatuksensa
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mainitusta Uusien wirsien kokouksesta. Mitä Mehi-
läisessä löytyy tilaa, annamma ainakin kernaasti sem<
moisiin tutkintoihin, koska tunnemma niiden suuren
armon nykyaikana. Mitä tähän nykyiseen tutkintoon
koskee, niin olemma muutamin, paikoin wähan eri-
ajatuksesta tutkijan kanssa, jonka waan nimitämma,
hywin tieten, itsekullaki löytymän omansa.

Mehiläisen toimittaja.

Kaikenlaisia.
Pilwien suuruudesta.

Moni pilwi liiatenki syntyessänsa ei ole, kun
muutaman kyynärän suuruinen; toiset päälle peni«
kuormanki ja malista on koko näkywä taiwas yltä
pilwessä. Pilwien suuruus on helposti arwattawa
warjosta (kumasesta), jonka allansa maalla tekemät.
Korkioilla muorilla, joiden kukkurat pistäksen ylem-
mäksi pilmia (katso: Mehil.Elokuulta 1837), taitaan
pilwien paksuuski mitata. Eräät omat ohuita hennu-
koita, toiset satoja ja tuhansiaki kyynäriä paksut.

Maanwiljeliöille.
Usiassa paikassa Franskan maalla kylmetään alku-

kesässä toukoja, joista sitte 2ja 3:ki kertaa niitetään
karjanruokaa ja ehästään sillä keinon tähkään pääse-
mästä. Wasta seuraamana muonna annetaan saman
touon rauhassa kasmaa, joka joutuu ja malmistuu
tamallisena aikana leikattawaksi. Tästä miljelyskei-
nosta oli edellisenä muotena saatu karjanruoka mel-
kein sulaa woittoa. Mahtaisko Suomessaki niin me-
nestyä?
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Sateen paljoudesta.

Ilmasta alasputoawa wuotinen lwdenpaljous on
suurin maan keskiseuduilla ja wähenee sitä myöten,
kun siitä tullaan likemmä maan pohjais- cli etelä-
päätä, s. t. s. lampimämmilla maaseuduilla alaspu-
toaa wuosittain enempi mettä, kun kylmemmillä.
Mutta peräti wastahakaan on sade'päiwieu luku sitä
suurempi, mitä kylmempi maaseutu. Hispaniassa,
Italiassa, Grcikan maalla, Persiassa, Arabiassa,
Palestiinassa j. n. c. luetaan wuosittain keskikohta-
sesti 100 sade'päipää; Franskan maalla, Etelä-Sak-sassa, Hungariassa, Pohjas-Turkissa j. n. c. 130
päiwää; Englalinissa, Pohjas-Saksassa, Preusissa,
Puolassa, Kcski

-
Venäjässä j. n. c. 160 paiwäa;

Ruotsissa, Suomessa, Pohjais.Wenäjässä, Lapissa
j. n. c. wielaki usiampaa sadepaiwää. Wsumman
on kesas-aikana alastulo suurempi, kun talwis-aikana,
waikka luetaanki syys- ja talwis aikana enempi sade'-
päiwiä. Jos lumiki, mikä talwella sataa, sulattaisi
»vedeksi, niin siitä kewät- ja syys-sadetten kanssa yh-
teenlukein ci kuitenkaan tulisi paljo enempi wettä,
kun mikä kesällä kolmena kuukautena (Kesä-, Heinä-
ja Elokuussa) yksinään sataa. Paiwäs-aikana sataa
aina paljo enempi, kun yöllä, ja rakeita ci juuri
muistella koskaan yöllä sataneen. Muuten sataa
määrämailla (muovisilla seuduitta) enempi, kun tasa-
silla cli alhasilla mailla; ja jos yhdessä kohtiki ase-
tetaan yhtäsuuret astiat, toinen korkialle katolle, toi-
nen pihalle, niin kokoutuu katolla olewaan astiaan
enempi wettä.

Tuulten kulusta.
Kewyt, waiwon hawattawa tuuli, kulkee tii-massa puolentoista Wenäjän wirstan paikoilla; koh-

talainen tuuli penikuorman; rajutuuli kolmesta niin
kuuteenki pcnikuormaan; myrsky kahdeksan penikuor-
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maa, ja tuulispää, semmoinen, joka kukistaa huoneita
ja tempaa maasta puita juurineen matkaansa, kulkee

kaksitoista pcnikuormaa tiimassa. Ilmalaiwoilla kul-
kiat owat hawannect, etta korkiammalla ilmassa
useinki tuuli puhaltaa wastoin sitä tuulta, joka alem-
pana kaypi. Jäämerellä ajelehtii halki kesän suuria
suunnattomia jäätönkalcitä ja purjchtiat kertomat
niistäki moniaiden kiireesti waston tuulta kulkeman,
koska toiset liikkumat tuulen mukaan. Syy tähän
kummitukseen sanotaan olewan se, että kun »veden-
pinnassa aalto kaypi tuulta myöten, sywemmässa
wesi taas wirtoisi jälelleen waston tuulta täyttämään
sitä lomaa medessä, jonka poisaaltoawa wesi jälkeen-
sä jätti. Tämä sywemmässä kaywä wirta kuljettaisi
myötänsä ja waston tuulta niitä jäätönkäleitä eli
jääwuoria, jotka painonsa suhteen owat sywemmässa
ja toiset, jotka eiwät painu min sywaan, menisiwät
tuulen mukaan. Tätä oppineilta mietittyä selitys-
laatua emme kuitenkaan pidä tyydyttawäisena. Sillä
kun tuuli kuljettaisi muutamia, aluswirta toisia jää-
wuoria, nnn pitäisi wälttamattömastiniiden wälilla
löytyä eräitä, jotka pyörisiwät ympärite paikaltaan
liikkumatta. Mutta onko semmoisia? — Myös pi-
täisi samaa selityslaatua myöten pienempien jääwuo-
rien kulkea tuulen mukaan, suurempien wac-ton tuulta;
mutta tapahtuuko sillä taivalla? — Kaikissa wirroissa
erotetaan päawäylää alasjuoksewa ukonwirta sen
wicrilta ylösjuoksewasta ammänwirrasta. Eikö
liene sama syy jääwuorienki kahtalaiseen kulkuun Jää-
merellä, kun wedenki wirroissa kahtalaiseen, toinen
toistansa wastahakaseen juoksentaan?

—
Ia olkoonpa

kuinka tahansa, niin ainaki sanowat olewan. hywin
oudon ja kummittawaisen Jäämerellä katsella, kuinka
jaäwuorista yhdet juoksewat peräsukaa sinne, toiset
rientawat tänne aiwan wastahakaan niiden wieressä
kulkemien suuntaa ja retkeä.
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Liikkuwista pyhistä wuodessa.
Uusissa almanakoissa katsotaan ainaki ensimmäi-siksi, mihen aikaan ne liikkumat pyhät, Laskiainen,

Pääsiäinen ja Heluntai lankeamat. Kun kellä
ei ole almanakkaa, niin useinki täytyy mennä muilta
kysymään näiden pyhien aikaa ja tulemista wuosista
on työläs kvsymällakään tietoa saada. Waan kun
yhdenkään naista liikkumista pyhistä tietää, niin
huokiasti saa niistä toisistccki tiedon, koska niin Las-
kiaisen ja Pääsiäisen, kun Pääsiäisen ja Heluntain
waliä on täysi seitsemän miikkoa. -— loksiki hywäksi
lukioillemme panemma tähän kahdenkymmenen seuraa-
Wan wuoden Pääsiäiset. Tänä wuonna (1840) on
Päasiäispäimä 19 päima Huhtik. ja siitä lähtein:
1841 se M Huhtikuussa.
1842

—
27 Maaliskuussa

1843
—

16 Huhtikuussa.
1844

—
7 Huhtikuussa.

1845
—

23 Maaliskuussa,
1846

—
12 Huhtikuussa.

1847 — 4 Huhtikuussa.
1848 — 23 Huhtikuussa.
1549 — 8 Huhtituussa.
1550

—
31 Maaliskuussa,

1851 se 20 Huhtikuussa.
1852

—
1l Huhtikuussa.

1853
—

27 Maaliskuussa.,854 —
16 Huhtikuussa.

1855
—

8 Huhtikuussa.
1856 — 23 Maaliskuussa.
1857

—
12 Huhtikuussa.

1858
—

4 Huhtikuussa.
1859 — 24 Huhtikuussa.1860

—
8 Huhtikuussa.

Niillen, jotka halunnewat tietää minkä wuoden
Pääsiäisen tahansa ja osaamat ne neljä tawalli-
sinta laskukeinoa (k.Mehil.m. w.Maaliskuulta),
faamma neuoksi antaa, että PääMspaimä kunaki
wuonna helposti löytaan seuraamalla tamalla: ala
jakaa itse saman muoben
SBuofttufu jakimella 19, merki miimefst ylijääpä .-,.
Baxna luku

— 4, —
4-

— h.
Sama luku

—
7, — — —

o.
19 xn -fM — 30, — — —

d.
2xb+4xc+6xd-f-N 7, — — —

e.
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Niin on Paasiaispäiwä sina päiwanä Maaliskuussa,
joka saadaan, kun ne luwut, mitä c/ ja e merkitsiwät,
ja luku 22 luotetaan yhteen. Mutta jos Summa
näistä Luotoksista kaswaa suuremmaksi, kun 31, niin
otetaan Summasta pois 3! ja Jääpä merkitsee,
minä paiwawa Huhtikuussa Paasiaiswäiwa tulee.
Muistottawa on, että tässä laskussa Nja mer-
kitsewät lukuja, joitta on seuraama arivo: kaikissa
wuoslluwuissa siitä ajasta asti, jona Uusi Luku
keksittiin, taikka
AlkainlsB2 lopettain 1699 merkitsee M 22, N 3.—

1700
—

1799
— M 23, N3.—

1800
— 1899 — M 23, N4.—

1900
— 1999 — M 24, N5.—

2000
—

2099
— M 24, N5.

■ Myös-on muistettawa, etta jos Pääsiäinen tätä
laskua myöten tulisi olemaan sina 25 eli 20 päiwanä
Huhriklluta, niin muuttuu se 7 paiwää ylemmäksi,
taikka siksi 18 ja 19 paiwaksi samaa kuuta. Wielä
seki on muistettawa, etta Ruotsissa ja Suomessa
wastoin täta muussa Uuden Luwun seuraajassa
Euroopassa tawallista laskua, Pääsiäinen wuosina
1845, 1869, 1900 tulee yhtä wiikkoa myöhemmin
wietettawäksi, taikka se 30 Maalisk., 4 Huhtik., 22
Huhtik. sen siaan, kun muualla fe 23 Maalisk., 28
Maalisk. ja 15 Huhtikuuta.

Jos nyt tahdot tietää Paasiaispanv. m. 1840,niin
jakaa esinnäiB4O jakimella19 ja kirjota jääpäas. o.i<>.

1840 ___ i 4 — b — 0.
1840 — 7

__. c
— 0.

19x16+23 s. 0.327 30 — d —27.
2x(H-4x6+6x27+4f.u.190:7— —e

— 1.
Sitte luota yhteen a4- 6-i> 22 s. o. 27^-14-22,

josttl saat Summan 50, josta 3l pitää pois ottaa,
että jäapi 19, joka merkitsee Pääsiäisen lankeawalsi
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sinä 19 p. Huhtikuuta. Jos summa 50.nen siasta
olisi tullut 31 eli joku wähempi luku, niin olisi se
suorastaan Maaliskuun paiwan merkinnyt, jona Pää-
siäinen siinä tilassa olisi ollut wietettawä.

Wenäjän ja muun wanhan luwun seuraaja Pää-
siäinen saadaan samalla tawalla tietä, kun waan
muistetaan, että siinä N aina merkitsee 15 ja N
aina 0. Muut pyhät mintun Joulu, Uusnvuosi,
Maaria, Juhannus j. n. e. owat seisomia, ettemme
niistä huoli mitään kirjottaa.

TyttöinLauluja.
Inka.

Ei oo sia surunen meian majassamme;
Päiwät kuluu kunnialla, il/at aitassamme.

Pojat käywät kulkemahan illan pimiällä,
Laulellen ja rallatellen ilowirsiansä.

Illan tullen näille maille pojat kylihin kulkee;
Likat menee aittahansa, owen kiini sulkee.

Käykää pojat kylissä, waan clkaä menkö saunaan;
Piencr piiat pirtissä paljo teille nauraa.

Elsa.
Puhun minä poikasille, eipä houkutella

Nuoria likkoja tanvitseisi, eikä wiekotella.
Leskiä saapi liikutella, ei se haittaa mitään;

Ei saa tyttöhin koskea; haweta poikiin pitää.
Eipä tämä tyttö lähe hylkypojan wiereen;

Hylkypoika wiettelee ja saattaa mierontielle.
Poika rahat menettäwi olwehen ja miinaan,

Tytöt ei pane rahojaan, kun silkkihin ja liinaan.
Kyllä sinaki tyttöjä saisit, saisit waika kenen,

Kun olis wtina loppunut jo wiittä wuotta ennen.
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Kaisa.
Laulaisinpa taitaisinpa kun palkka maksettaisi;

Emma paljo pyytäistään, kun markan sanasta saisin.
Ei ole tyttöin ikawa pimcillä öillä,

Pojat käymät kyliä myöten tyttöin tinkitöitta.
Tuli poltti Turun linnan, wesi wci sen sillan,

Pojat itkee ikäwissaan paiwan seka illan.
Likka käypi kankahalla, niinkun kaunis kukka,

Poika juoksee jalestä, niinkun wanha hukka.
Likka astuu ahoa pitkin, pumpuliliiwit liuhkaa,

Poika ryömii jälessä, tuohiwirsut wiuhkaa.
Likka istuu linnassansa, kulta rippuu rinnassa;

Tänä wuoun' on huonot pojat huokiassa hinnassa.
Anni.

Woi mina polo likka, kun ma olen yksin!
Olen tullut kalkilta hyljätyksi.

Muut tytöt toimittiwat asiansa ennen,
Minä olen heitetty ikäwihin tänne.

Enkä tieä miten minä hylyksi nyt tulin,
Joka ennen kaikkien kukkana kulin.

Olin minä ennen, kun enkcliskukka
Kehnojen päällen en katsonu'kaan.

Parahinten parwessa käwin mina kirkkoon,
Jo nyt olen joutunut kolarien joukkoon.

Waan mim entisistä ajoistani huolin?
Noitapa muistaissa syämeni kuoli.

Syän ompi kylmä kun syksyinen jää,
Ei sitä rakkauskaan lämmitä.

Leena.
Minä olen kainu, kun sywan salmen siika,

Murehella täytetty pienonen piika.
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En wicla muistane kowin monta wuotta,
Walitella täytyy jo kuitenki tctta.^

Maailman meri se on waarallinen aiwan,
Pian myrsky sarkewi pienosen laiwan.

Ei aina käynti ole kukkien päällä,
Toisin ajoin ompi orjantappuna tiellä^

Wälista se näyttää, kun ilonen ois' olla,
Usiammin taitawi mure'pilwi tulla.

Niin on koko elomme ja koko 010 taalla,
Lehenkanta katkeama syksysellä säällä.

Omp' on elo ihmisten, kun aaltosien weella,
Aksi tulee jälessä ja toinen meni ecllä.

Nuoruuteni aika ja ilopäiwä kulkee
Jopa noista waiwoista wäsymyski tullee.

Waan kun olen nuori ja ruumihilta raitis,
Mahan olla luojoani kiittämähän walmis.

Luojoansa kiittäwi warpusetki pienet;
Enkö toki warpusia parempi ma liene.

Sanna.
Mennä wuonna oli minun ilonen olla,

Tänä wuonna olis minun parempi kuolla.
Eipä enää naurata, kun aina johtuu mieleen,

Ett' on oma kultani jo znennyt muien wiereen.
Tuostapa on syämem sangen kannas,

Kun on o.na kultani jo muien armas.
Ikäwät on aikani maailman päällä

Ei kuulu kultaistani siellä eikä täällä.
Päiwä se paistaa ja lintusetti laulaa,

Minun kulta weäksen jo muien kaulaan.
Lumipibvct taiwaalla juoksee ja kulkee

Minun kulta muita jo sylihinsa sulkee.
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Waan mina itkenki ja walitan ja huolin,
Waikk' olen sorrettu kaikilta puolin? — .

Heitän koko Suomenmaan ja lähen Wenäehelle,
Elän siellä wuotta kaksi, niin on hywa jällen.

Riitta.
Hullu olin kun ma läksin kotipitäjästä,

Nain ma siellä kultani joka wiikon päästä.
Minä olen täällä ja sinä olet siellä,

Moni järwi wälillämme, soita paljo tiellä.
Sirkat ne sirkottaa ja lintuset laulaa,

Waan eipä kultani rienna'kään kaulaan.
Lintuset wisertawät metsien paalia,

Minä iStun ikawissa yksinäni täällä.
Tuuli se tuulee ja pienet puut ne taipuu,

Kultani ääni ei kankailla kaiku.
Niin on suru syämessäni ja on kauan ollut,

Enkä ole sanoakaan kullastani kuullut.
Liisa.

Surunen on syämeni itku silmän peittää:
Jopa oma kultani taisi mun heittää.

Minä elin kultani kanssa, elin monta wuotta;
län nuoren kulutin ja kulutin juur suotta.

Olin aina siiwo tyttö, siiwo rehellinen,
Kultani se »viettelijä, wiekas, petollinen.

Wiikon muotin kultoani, wuotin joka ilta,
Kysyin keon kukilta ja ilman lintusilta:

Ettekö kukat ole kultoani nähnyt,
Miss' ompi kultani kulkenut ja käynyt?

Ettekö tieä te lintuset pienet,
Missä mun kultani elänee ja lienee? —

Kulta eli ilossahan meren tuolla puolla,
Minun anto surra ja ikawihin kuolla.
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Mari. *)
Astelin kaunista kangasta myöten,

Heliätä hiekkarantoa myöten.
Poro minun pölysi polwilleni,

Heliätä hiekkoa helmoilleni.
Menin minä siskoni kartanohon,

Siskopa minua syömähän laitti..
Söin palan eli puolen armoltani,

Kysyin sitte siskolta armaistani.
"Armahasi ei ole ollunna taalla:

Tuollapa maannehe marjoin päällä."
Kawin mina armasta katsomahan,

Visko se siwullani astumahan.
Armahani makasi paarten päällä.

Silkkinen huiwi oli silmiin päällä.
Sisko se käski mua nauramahan,

Sano minun annahan toisenki saaman.
Olisin ma nauranut armastani,

Waan empä jaksanut itkulrani.
Suu minun nauro, syameni itki,

Silmäni wettä wuoatteli.
Weetpä ne wieriwät poskia myöten,

Meniwat kun wirrassa koskia myöten.
(Lisää toiste.)

5) Toisella tawalla ja waillinaisesti ennen präntätty; katso:
Finnische Runen von D:r H.R.Schröter, ftwulla
406 ja 141.

Jnipmuatur. 11. PFidanius.

HELSINGISSÄ, 1840.
Präntätty G. O. Wafeniuffen tykönä.
V



MEHILÄINEN.
W. 1840. Helmikuulta.

Muualta lähetetty.
Kysymys Mehiläisestä.
Avunne on nyt kulkenunna,
Kowin kauaksi kaonna,
Mehiläinen meiän maalta,
Näiltä Pohjolan periltä,

5 Kun ei kuulu kulkemaksi,
Ei näy sinä ikänä? —

>

Joko lie kulkenna kulunsa,
Ohin aikansa ajanna,
Mennyt meistä melkosihin,

10 Kohen merta määrätöntä,
Ponnetonta, pohjatonta,
lankaikkista, isoa;
Josta ei pahat palaja,
Tule taitamat takasin,

45 Näihin ilmohin ikänä.
Eipä se meri mehusta
Taia tulla täytetyksi;
Sill' on wuosia watsassa
Ennen saatuja saatoja,

20 Tuhansia tunkemia,
Ei ole sittenkään sisältä
Meri tämä täytynynnä,
Wiel' on ontena ololta,
Awaralta autiana.

25 Se nyt saattapi minunki,
Wiepi paikalla winohon,
Toimittapi toisahalle
Ajatukset aineheöta,
Eöl'anoista eksyttäpi.
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30 Enk' ois oltto ollenkana,
Saattamaton saanutkana,
Rumennut runon tekohon,
Tähän työhön työntynynnä,
Waan tuli iso ikäwä,

35 Kaipaus kaonnehesta;
Se minun pani pakolla,
Sepä lyönti työntämällä,
Laitti wirttä laulamahan,
Saatteli runon sanoille.

40 Niin jo tuota toistamisen
Mehiläisestä kyselen:
Onko enää ollenkana
Elämässä entisessä,
Näissä maailman majoissa,

45 Joka kuuna kulkemassa;
Wain lie joutunut jokehen
Tulwan tullessa isoksi;
Wainko tuimahan tulehen,
Aiwan hirmu hiilokschen;

50 Wain oisi salohon saanut,
Selkosmetsihin sekonut,
Etähäksi eksynynnä;
Tahi ei tahtone enempi
Tullakaan tuwille näille,

65 Kaukasille kartanoille,
Näille Pohjolan perille,
Pikkuisihin pirttilöihin,
loiss' on karstoa katossa,
Paljo pöywillä pölyä,

60 Penkeilläki pelmehiä,
Aiwan lasitti likaset,
Sillat myöski siiwownna.
Samoin kun sano Paturi,
Häpäsi Hämchen miesi,
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65 Runossansa rustatussa,
Jossa paraite paniki,
Ylen määränsä yläwä,
Siimoistamme, silloistamme,
Pöywistämme, penkeistämme,

70 Akkunoista, astioista,
Niinkun kaikista kaluista,
Waate'warsista pahoista,
Wielä taioista tawoista,
Että tyyleistä tytärten,

75 Poikasien Pohjan maalla.
Ia niin kiittjki kiwasti
Heiän puolen hempehia,. Tyttäriä tyynempiä,
Kun owat kowan koriat,

80 Men määränsä yläwät,
Monen tansin taitawaiset.

Waanpas kuule Kustu kulta,
Pane mielehcn Paturi,
Mitä ma sanon sanoista,

85 Laulustasi laitetusta:
Mitä on tyllit tyttärillä,
Talonpojan tallukoilla?
Mitä on saalit silkkisetki,
Kamritsiset kaulahuiwit,

90 Etta silkkisiekalehet,
Jotka saamat sammumahan
Tulen liekin liehumasta,
Keiton alta kyökistäki?
Niin ennen isät sanoiwat,

95 Muistutteli mumaskansa:
Ei salli sawinen pelto
Koriata kuokkiata,
Piian pitkeä hametta,
Sukanwartta walkiata.
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100 Pois ne onki Pohjolasta
Silkit, kamritsit kateessa,
Talonpoikaisten taloista.
Se on mahti mamseNejen,
Tapa hcrraisten taloissa,
lotk' on sääty sääyltähän
Pulskiampahan pukuhun.
Se on erotus eräinen
Meille warsin walmistettu
Tuntomerkiksi tutuksi,
Niillkun kunki kunniaksi,
Että olla oikiasti
Waattehissansa wakaasti,
Sääyssänsä säiseästi.
Sill' on kukkoki kuresta,
Kananpoika kaarnehesta,
Erotettuna esinnä

105

110

11Z

Luojaltansa luullaksemme,
Niille pantuna paraaksi
Esimerkiksi etehen,
lotk' ei ilman itsiansa
Koskan tule tuntemahan,
Tuntemahan, tietämähän,
Mistä on suku sukunsa,
Mistä alku ainehensa,
Waikr" on alku ainehemme
Maasta, mullasta sukumme.

120

126
Niin me pojat Pohjan maalla

Aina aikahan tulemma
Kotisaaulla saralla,

530 lot' ei paljo painettane.
Emmekä huoli ensinkanä
Suurten rinnalle rumeta,
Tytöt ei ne meian maalla
Maha tulla mamselleiksi.
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135 Jos ei toisinkaan toella
Pitäis kenenkään kehata
Alen pitkiä piteä
Körttiröiyn rötkäleita,
Halkosuisia hameita,

140 Wanhan kansan kauhtanoita,
lost' on joukossa johuja,
Pahat seuroissa seotti,
Josta juorut juoksioitten.
Lorut pitkät loppumatta.

145 Moni mielen miehistäki,
Warsin maimoista watitut,
Niin on eksyneet etääksi,
Uskossansa untuneyet,
Että pyrkimät pyhiksi',

150 2Bank)urSfaifft »aatte&itta.
Niin on tyhmät tyttäretki,
Että riepunsa repimät,
Kaikki katkomat hameensa,
Huiwinsaki hukkoawat,

155 Aiwan polttamat poroksi;
Sillä toiwowat tulewan,
Paremmaksi pääsemänsa,
Sillä pyrkiwät pyhiksi,
Taiwasta tamottelemat;

160 Waikk' on synnissä sywasti
Omatunto tuumitettu,
Ettei tunne tuomiota
Synnin päälle synkiätä;
Waikka himot hiukoamat,

165 Weri kunne'ki metapi,
Synnin töihintyhmempihin,
Ilkeyksihin isoihin.

Waan jo olen waiti waattehista,
Että tylleistä tytärten,
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170 Wirkan wainen wiimeseksi
Mehiläiselle sanani:
Niinkö siistiksi sinäki
Tulit tuttu lintusemme,
Että sä noesta nokastut,
Cli muista muuttehista,
Tulemastasi tupihin,

175

Meian maille matkomasta?
Waikk' oot kuullut käyeösäsi,
Että nähnyt ollessasi,
Kuinka wciimot wastoinensa
Karstoja kapistelcwat
Joka lauantai laesta,

180

Nokiorret nostelemat,
Ettei kai ole katosta
Sitä puonnut silmillesi,
Silmillesi, sinvillesi.
Wieläpä seinätki sipowat,
Kynnvät NietsoN kynillä,
Sekä meillä weistelewat
Aiwan pulille puhtahalle,
Pöyat, penkkinsä pestwat,
Lakasewat lattiansa

185

190

Warpuluuilla lujasti,
Raot kaikki rassoatvat
PulkSn kanssa puhtaaksi;
Waikk' ei siisti sittenkäna
Ole wielä ollenkana

195

Meian tuhmissa tumissa,
Pimiöissä pirteissämme,
Kuin on kuulunut Hämeessä,
Aina mainittu oleman,

200

Lattiat westn waletut,
Kaikki pesty permantonsa;
Kuin on suutissa saleissa,
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205 Parahissa pappiloissa.
Wain tule kuitenki tupihin,
Pikkuslhin pintehimme,
loss' olet kauan kaiwattuna,
Kauan ollunna kuteessa;

210 Tuo tutulta tullessasi
MciUe mieluista mehua,
Kanna mettä kaapussasi,
Alla siipesi simoa.
Eleka pane pahaksi,

215 Ellos tuosta tuskautuko,
Waikka kuinka kuulisitki
Pahanjuonisten panewan,
Kulkuasi kummeksiman,
Tahi kieltäsi kiroowan;

220 Ei ole ollut ennenkana
Kaikki kaikille hywäksi,
Yksi kiitti, toinen moitti,
Harwat arwon antanepi
Se on mahti maailmassa,

225 Se tapa iänikuinen.
5 *

5
Kaikki mit' on kankiasti

Tähän lauluhun lasettu,
Taikka pantuna pahasti,
Puuttuwaisesti puhuttu,

230 Lapinpuolen lausehilla,
Puhe'parsilla pahoilla,
Siitä saattapi sanoa:
Ett' on miekka miestä myöten,
Laulu laulajan mukahan.

Jälkimaine. Jo tätä ennen olemma, ilman
muita lauluja, präntättäneet Mehiläiseen kolmekym<
menta nykysemmän ajan tekoista runkoa. Niitä on
ollut 25 semmoisia, jotka on tehty ruotsin eli muun
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wieraan kielen ymmärtämättömiltä miehiltä ia niiden
eritekiäin luku on 14. Nämät tekiät omat olleet
kotoperää osittain Karjalasta (Repolasta,Lieksasta,
Ilomantsista ja Kerimäeltä), osittain Sawosta
(Rautalammilta, Viitasaaresta, Pielawedeltä ja lin-
salmesta), osittain Pohjanmaalta (Siikajoesta,
lista ja Hyrynsalmesta). Usiammastaki syystä olem-
ma aina mieluiscsti präntättäneet talonpoikaisten lai-
toksia niin runoissa, kun muissa kirjotuksissa. En-
sis täki kielen wuoksi. Aiwan surkiata on kat-
sella, kuinka Suomen kieli monessa herraisten teke-
mässä kirjotuksessa on pilattu, erittäinki ensiaikoina.
Ruotsin kielen sanajärjestys on aikaa woittain niin
tawalliseksi suomalaisissa kirjoissa tullut, että moniki
lukia jo katsoo kankiaksi kaiken kirjoituksen, joka sitä
ei seuraa. Emmekä huolisi walitraa, jos ne sen teki-
siwätki, joiden silmät ja korwat owat tottuneet ruot-
salaiseen kirjotukseen, waan se wasta on pahempi ja
ainaki huolettawa asia, kun sama ruotsalaisuus paikka
paikoin jo on tullut umpi suomalaisillenki niin tutuksi
ja rakkahaksi, etteiwät muusta tiedä, eiwätkä huoli.
Tiedämmä kyllä, kaikilla aineilla taiwaan kannen alla
oleman ikänsä, aikansa ja muutteensa, eikä mitään
muuttumatonta löytymän,ei kieltä, mieltä, eikä muuta
ainetta, näkywäistä eli ajateltua. Mutta se on myös
tietty ja kaikille tuttu asia, että esimerkiksi puu itse-
wapaudessansa, kaswaa luonnostansa suoraksi, waan
kun tulee tuuli idästä, toinen lännestä ja pieksää sen
muiden lähellä olemien suurempien puiden wäliin,
niin wiimein oksista eli latwasta puuttuu niihin ja
kaswaa niitä myöten wäaräksi, ellei aikanaan wapa-
uteta ja oikaista. Ei siis liene'käan lupa niin aja-
tella, kun meillä ei olisi minkäänlaista huolenpikoa
kotikielestämme, wääntyköönkuinka tahansa. Kaike-
ti'ki on meillä siitä niin huolta, kun hyötyäki. Eikä
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olekaan yksipuolisia welwollisuksia maailmassa, niin
että saattaisimma kielestäkään sanoa, sen maan meille
hywäksi luodun olewan, meidän ei siitä huolta pitää
tarwitsewan. Se siis on huoli ja welwollisuus koti-
kieltämme kohtaan, että, minkä taidamma, estclemma
sen oman luonteensa heittämästä ja mutkistumasta
ruotsin tahi muiden ulkokieltcn mukaan. Olisiko se
siis niin waarallinen asia, ja eikö se olisi ennemmin
suotawa, kun csteltawä? — Tätä kysymystä was«
taamma toisella: onko se waarallista jos männyt
metsässä kaswawat »vääriksi, ja eikö ne kuitenki ole
mäntyjä, ci muita puita? — Omat kyllä ja kelpaa-
watpa wielä polttopuiksi, mutta seinää ja huonetta
on niisra waikia saada. )linaki pitää niitä usiam-
miksi kappaleiksi sitä ennen palotella ja ei saa sitten-
kään muuta, kun jatkettua seinää. Semmoista jat-
kettua, palotettua kieltä saadaan myös suomesta, kun
sitä ulkokielten mukaan mutkistettuna käytetään. Suo-
messa on oikein aika honkiin merrattawia sanoja,
juurellansa, warrellansa, oksilla ja latwalla. Semmoi-
sista ruotsi jamoni muu ulkokieli ei paljo tiedä'kaan,
waan täyttää yhden suomen sanan siasta puheen
usiammalla pienellä, walistä neljällä ja wiidelläki.
Kun nyt semmoisiin ulkokieliin tottuneet jotai suo-
meksi kirjottawat ja liiatenki, jos kaantäwät jotakuta
niistä kielista,niin tawalliscsti saawat sanan sanalta,
kaksi paraalta suomalaiseen kirjotukseensa. Waan eri-
tyiset sanat ruotsissa ja muissa ulkokielissa enimmi-
ten owat lyhyitä, suomen sanat pitkiä. Sentähden
wenyy kirjotuksensaki pitkäksi ja näyttää oudollen.
Tätä wikaa parantaaksensa karsimat ja katkaftwat
sanat, jolla saawat semmoista kieltä, kun useimmissa
wirsissä wirsikirjassammc. Niin on mielestämme Tu-
run ja Uudenmaan Suomalaisten kieli oikian luon-
teensa kadottanut ja pilannut somuudensa, niin Wi-
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ron kieli wicläki pahemmaksi rumentunut. Waan
jälki wetää, sanotaan sananparressa, ja kun nyt
suomalaiset kirjat enimmäksi osaksi omat mainittua
ruotsin mukailemata, niin tarwitsisi saada toinenkl
jälki, joka wctäisi ehki' muulamlaki siltä entiseltä
ruotsin jäiltä. Tosin onki nykystmpinä aikoina alettu
tehdä ja käydä tätä toista suomalaisuuden jälkeä,
mutta wieläki on se entinen paremmin tallattu. Sen-
tähden olemma meki puolestamme liittäyneet niihin,
jotka tallaamat tala suomalaisuuden uraa paremmaksi
tieksi, waun koska usein meki ereddymmä sille entiselle
tielle, niin haluisesti ainaki olemma pyytäneet tutuksi
tehdä runoja ja muita kirjotuksia semmoisilta mie>-
hilta, joita joku wieras kieli ei taida hämmentää,
ruotsalaisuus ei seottaa. Se on ensimmäisenäsyynä, minkätähden semmoisia runoja ja muita kir«
jotuksia olemma präntättäneet.

Toiseksi osotaksen niissä Suomen kansan mieli,
tawat ja elämä paremmin, kun herraisten laittamissa
runoissa ja kirjotuksissa. Meidän herraswäki mie-
lessänsä, lamoissansa ja elämässänsä ei ole enemmin
Suomen, kun mihin muuhun kansaan werrattawia.
He omat eronneet kansasta, jos ci juuri siksikään,
että taitaisiin Ruotsalaisiksi, Wenaläisiksi eli Saksa-
laisiksi lukea. Moni heistä tuskin tuntisikaan kalaa
elämässä muodossaan, wiela wähcmmin, kuinka sitä
pyydetään, minkälaisia nuotta ja werkot owat, min-
kälaisia aura, wiikah! ja harawa, millä tawalla pellot
ja metsät saadaan eloa kaswamaan, jos nauris kas-
waa maassa eli puussa j. n. e. He owat kuitenki
paljo oppineempia, kun talonpoikanen kanssa, mutta
kun heidän oppinsa ja taitonsa owat ulkopuolella ta-
lonpojan oppia ja taitoja, niin tulewat he ulkopuolin
tuntemaanki, mitä suurimmalla osalla Suomen kan-
sasta oikein on omituista. Ia kun joskus kirjotut-
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sissaan kuwaelewat, niin eiwat saa oikiata kuwaa
Suomen elämän muodosta, waan walistä kaunistamat
sen liiaksi, toisinaan rumentawat ylimäärasesti eli hai-
railewat muulla tawalla. Liika kaunistus helpoim-
masti tapahtuu omilta maanmiehiltamme, mutta ei
ole kuitenkaan kiitettäwä. Lapselle näytettiin kerran
omenapuun kuwa paperille kirjotettu. Ihastuen kat-
seli hän niitä wiheriöita lchwiä ja kauniita, waalcwia
kukkia ja sanoi, ei koskaan niin kaunista puuta näh-
neensä. "Se on kurvattu sinun nimikko puustasi ome-
natarhassa," lausui isä, ja lapsi pyysi kuwaa omak-
sensa. Isä wastasi, ei taitamansa antaa seka puuta
että kuwaa, waan jos tahtoisi »vaihtaa, antaa puun
isällensä, ottaa kuwan, niin sillä saisi. Lapsi myöntyi
mielellänsä roaihtamaan, sillä kuwan taisi kädessänsä
pitää, myös oli se uusi; waan puu oli wanha, eikä
liikkunut paikaltaan. Jälkeenpäin olisi hän kerran
helteessä puun Marjoon istunut, mutta kuwa ei anta-
nutkaan warjoa. Wieläki pahemmin käwi hänen,
koska snksyllä muut puistansa poimimat omenia ja
hänen kuwapuunsa aina oli yltä walkiassa tukassa.
Wiimen tuliwat hiiret ja kalusiwat sen rikki loukosta,
mihen oli heittänyt, eikä hän tästä hiirien työstä
paljo surrutkaan. Tähän lapsen omanapuun kuwaan
owat usein oppineitten kuwaulset elämän muodosta
werrattawat. Owat monasti kuwauksia heidän puut-
tuwaisesta tiedostansa yhteisten elämään koskeloissa
asioissa,ei itse elämästä; heidän omista luuloistansa,
ei asioista. Toisin on sen kanssa,asia, joka itse yh«
teisen elämän lapsi, siitä ei ole kunnc'kaan wicrasten
oppien tielle hairaunut. Kaikissa puhdissa ja kirjo-
tuksissaan ilmottaa hän kansan mielen, tawat jamuun
elämän muodon paremmin, kun minkä oppineet kau-
niimmillaki kuwauksiltaan woiwat. Han ei osota ai-
noastansa kuorta munasta, waan sekä syämcn, että
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kuoren; ei ainoastaan ulkonaista näköä huoneesta,
waan sisäsolennonki. —

Wiela muitaki syitä löytyisi, joiden tähden ar-
tvossa pidammä umpi Suomalaisten kirjotuksia. Useln
ansaitsemat itse aineensa puolesta tutuksi tulla ja ikäs«
kun näytteeksi ulkolaisille Suomen yhteisen kansan
nykysestä kirjallisesta taidosta. Ei monta wuotta sitte
präntätyssä saksalaisessa, hywin oppineelta mieheltä
tehdyssä kirjassa luetaan Suomalaiset wicläki paka-
nain sekaan. Ci siis taida haitata, että tulisiwat
wahä paremmin meidän maan ja kansan tuntemaan,
jos ei toisin puolin meidänkään tästä pakanallisesta
nimestä tarwitse suuttua, waan ennemmin kilwotella
ja pyrkiä, ivasta paremmaksi tulla. — Tämä nyt
olkoon puolestamme myös niille wastaukseksi sanottu,
jotka moittimat meitä "häwyttömien loruin"
pränttäämisestä Mehiläisessä, waikkemme kyllä woi'-
kaan ymmärtää, mistä syystä ne mennä wuoden
Lokakuun osassassa luettawat tarinat olisnvat hä-
wyttömiksi tuomittawat. Eikä ole muutkaan,
joita siitä asiasta olemma kyselleet, sitä ymmärtäneet.
Sen kyllä pidammä häwyttömäna asiana, waimolla
olewan salaukkoloita, mutta se mielestämme ei ole
häwytöntä,jos joku muistuttaa waimoa siitä, maikka
kohta pilkkaamalla elinauramallaki. Samalla tawalla
owat walhe, petos ja warkaus itsestänsä tuomitta-
wia, mutta saapi niistä kuitenki puhua, joka niitä
ei ylistä ja seurattawiksi esimerkiksi muille niitä ei
aseta.

—
Mitä edellä luettamaan runoon koskee, niin on

se myös umpi suomalaisen miehen tekemä, lukkari
Eerikki Bisin Kiannalta, Hyrynsalmen pitajatä,
ja taitaa olla ensimmäinen, jonka elaissansä on teh-
nyt, silla hän on wielä nuori poikamies. Mielellään
olkoon siis se hänelle sallittu, jos olisiki joku paikka
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runoissansa "pantuna pahasti, puuftumaifeött
puhuttu" k. m. 224—234. Muutamia paikkoja
olemma pränttäämättä heittäneet, joissa liiaksi ylis-
tää toimitustamme Mehiläisen kanssa, sillä semmoista
ylistystä emme ansaitse omassa tunnossamme, maan
ennemmin tnoitintoa. "Silla ff fe tunnemma työmme
ja toimemme puuttumaifefsi ylitse kaikista niistift,
jotka siitä meitä enimmästiki mahtamat moittia,
©illa niitä on niin monta, jotka oikein fitmotellen
estamat meitä sitä paremmaksi saamasta: mältéfå
taidottomuus, wälistä kiirut aita, matista
kykenemättömyys, matista huolettomuus,
matista maro t tomuus. — Sillä tunnolla ja mie-
lellä ainafi emme ole tainneet prantättää muifafi
meille tulleita ylistysrunoja Mehiläisestä, niin esimer-
kiksi emme sitä, jonka jo pariki wuotta sitte faimma
ja joka lopettaa aineensa seuraamalla lamalla:

SBtela saattelen sanoiksi,
Wielä mirfan mimeisefsi:
Jos sa joskus matkoillasi,
Sattuisit samotessasi,
Kujille kotikyläni,
Koti peltojen perille;
Ellös siirtykö siwmse,
Tahi oikasko ohitse!
Mistäs tunnet minun kotoni? —
Tuosta tuntenet kotoni:
Koto on minun lowessa,
Kyröjärwen kainalossa,
Lounasrannalle rakettu,
Liki koskea jaloa,
Suurta, paljo pauhaawata,
Kyröskoskeksi sanottu,
Weenlasku Kyrölammin,
Laajalaatusen wesistön.
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Siitä länsiluotehesen
Wirstan päässä päätyneenä
On se kuuta kylästä,
Neljä pikkuruukusta,
Jota Pettutaipaleeksi
Haukkunimellä hokcwar.
Siell' on mun kotokyläni,
Syntypaikkani samate,
Kostun saarta wastapääta,
Länsisuuntoa samasta.

Jos sa joskus luoksi jouwut,
Pääyt paikalle samaUe;
Toki tullosli tupahan,
Seka poikkea sisälle,
Vötimähän, paiwimähan,
Koötimahan Kostulahan.
Ei sun täällä semminkana
Panna pettua etehen,
Tahi parkkia pahoa;
Emoni sun einehtäwi,
Kostitsewi kyllästksi,
Makumaiolla M eriken,
Ristikenki rieskasella.

Paikat on perin pulskiammat,
Ihanimm^t ilman alla;
Kaunihimmat kaikkialla
Owat Kostulan kotoset:
Niemet on somat näöltä,
Arot kaunihit, awarat,
Siina saaristot likellä.
Joissa kukat kuhisemat,
Kahisewat kaikenlaiset. —
Ia meian ahe ihana
Kukillansa kultasilla,
Puistollansa pulskialla,
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Pihlajistolla jalolla!
Oh kun sitä silmaellä
Aamuaikoina alotan,
Keskellä kesasyäntä,
Päiwan nostessa norolta
Kultinensa, koittonensa,
Hopeinensa, hohtonensa;
Niin se mieleni mehuna,
Eywälta syamcniii,
Sulosuomasta sulawi.
Ihantelewi ilosta.
Siitä sieki, meiän lintu,
Mehiläinen, mieliklcsi
Saisit mettä mittawasti,
Summattomasti simoci.
Siellä saisir supiasi,
Lentimiäsi lewätä,
Ryweta mehikukissa,
Höyriä hunaw(N'assa.

Kutsumiststansa saamma sitä meille tuntematonta
kutsujata rehellisesti kiittää ja myös runostansa, jota
emme kuitcekaan jo mainitusta syystä taida kokonaan
prantättää. Ettemme ansaitse ollenkaan semmoisia
ylistyksiä todistaa seuraawali meille muualta lähetetty:

Muuan sana Mehiläiselle.
"Toden ollessa sananlaskun: luonnossansa

mies lujempi, tawoissansa taitawampi,
olis Mehiläisenkin pitänyt Simpukan jaKot-
kan sadusta oppiman, "ei lentämään korkiammalle,
kuin siiwet kantamat," ja muistellen, päämääränsä
oleman, ainoastansa tässä elossa kartutella hyödytystä
ja huwitusta ihmisille, ei yritellä'kaan kajomavn us-
kon oppiin ja tulewaisen elämän asioihin. Tämän
kuitenkin unhotettuansa, niinkuin usiammasta ensi«
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wuotensa, warsinkin Joulukuun Numerosta on nah-
täwä, ja niinmuodoin warsin "Simpukan" satuun
saadessaan, -näkyis tarwitsewan waroitusta, ettei,
luonnossaan pysyin ja oikiata paämaaliaan kohden
kultiin kyllä hyödyllinen ja kiitettäwä ollen, taidotto-
muudessaan peräti hukkaan lentää hurrittaisi.

Mehiläinen on kyllä monasti julistanut pi-
tämänsä P. Raamatun armossa ja oikian uskon ai-
noana perustuksena. Mutta sitä ei tämän kirjottaja
jaksa uskoa, nähdessään jakuullessaan siltä niin monta
P. Raamatun oppia wastaan käy-mäistä menoa ja
ääntelemista. Hän rohkenee esimerkiksi Tammikuun
Historia osassa 3 siw. —

omastako päästänsä, eli
muiden mukaan, sitä ei ole sanonut

— päättää, jotta
"kaikki historian totuus juurraksen enimmältä muisto
muistolta säilyneihin tarinoihin ja kirjallisiin lieto-
hin," 5 siw., että "pian ainoat muinasajan tiedot
owat etsittäwät tarinoissa," että "sekä ne, jotka epai-
lewät suuresti mitänä totta näissä tarinoissa löyty-
wän, että ne, jotka pitämät enimmiä totena, taita-
wat erehtyä," että "runoilemissa liiatenki on wa-
rottawa, ettei kaikkea todellistana totena pidettäisi," ja
ettei "historiallista totuutta silloin (wanhaan aikaan)
kysytty, eikä waadittu, waan ainoasti luonnollista
totuutta eli asian kertomista senaikuisten ihmisten
luulon ja toimon mukasekst," ja 6 siw. että "ikiwan-
hoja aikoja tutkiessa ikaskun vimma amaraNa me-
rellä, kussa ei rantaa erota'kana."

(Lisää toiste.)

HELSINGISSÄ, 1840.
Präntätty ©. £>. Waseniufsen tyfönä.

Imprimatur. H. PFideniu».



MEHILÄINEN.
W. 1840. Maaliskuulta.

Koulunkäymättömän walitus.
tyc\§o§ olisi isa ennen muinon
Antanna aluksi mulle
Kapan kauroja mukahan,
Sitten minun selwittannä,

5 Tuonne työntännä toella,
Koulun korkian tyköhön,
Opin oikian tiloille;
Jossa öisin oppinunna
Tietämähän, tuntemahan,

10 Monta hyötyä hyweä,
Monta paikkoa paremmin,
Muita kieliäi mukaillut
Kaikin paikoin kallohoni; —
Kukas saattaisi sanoa,

15 Kuka muuten muistutella,
Etten minä, niinkun muutki,
Niinkun muutki muutamaiset
Koulun korkian käwijät,
Laulcleisi, liiriltaisi,

20 Rillettaisi, rallattaisi,
Kantelettai kalkuttaisi,
Että kuuluisi kumina
Yli suurta Suomenmaata,
M wuorten, waaramaiten,

25 Ali laaksojen laweien,
Niinkun kaiku kankahilla
Tahi synkissä saloissa,
Huucttaissa huikiasti,
Kauas kuulupi kuhunni.
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MNaan nyt on kieleni kipiä,
Ääneni minun äräkkä,
Nyt on kalpa kantelein!,
Ettei ensinkään osoa,
Saata kaikkia sanoja

35 Eaaha oikein sarjallensa,
Kun en tieä, enkä tunne,
Mitkä millonni pitäisi
Sanat nuotille sanoa,
Sowitella soittohoni.

40 Niin ei oo lauluni lawca,
Eikä soittoni sorea,
Ei kumaja kanteleini,
Laske ei laatuista iloa;
Maikka kyllä koittelenki

45 Laaiskella lauluani,
Sowitella soittoani,
Kanssa kielet kiinitcllä,
Yli kaiken kantelcini.

No mitä koulusta kurisen,
Z0 Mitä kielistä kitisen,

Opistani ollenkana!
Onhan meillä oma kieli,
Oma suomemme sorea,
Oman aitin antamainen,

65 Oman isän istuttama.
Tall' on itsellä iloa,
Tall' on itsellä simoa,
Tall' on mettä ja makeutta,
Kylliksi joka kylälle,

60 Joka talon tarpehcksi.
Kyll' on suomella soreutta,

Kyll' on suomella sanoja,
Ilman awun onkimatta,
Wclaksi wetelemätta;
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65 Ei se tcmvitse tapailla,
Anella apusanoja,
Muilta kieliltä kysellä,
Neuoksensa nouatella.
Sill' ompi sanat soreita,

70 Puheensa puhtahia,
Jos ne kuka juontelepi,
Laaullensc. latjoapi.
Sit' on sitten kaunis kuulla,
Kaunis kuulla ja katsella;

75 Siinä rinta riemastupi,
Syan syttypi iloh.on,
Laulamahan, laatimahan,
Uuen wirren w^isattawan,
Nuen laulun )a lawcemman.

80 Olkohonpa tässä kyllä
Tälle suomelle sanottu
Muuten nmlä muistuttelen,
Ihmisille ilmottelen,
Wanhemmistani wakaasti;

85 Ei ne witfoa wihanna,
Saästänehet selkeani.
Kohta kun ma kuusi wuotta
Olin ilmassa elänyt,'
Niin he totta toimittiwat

90 Mulle kirjasen katehen,
Aapsin antoiwat lukea,
Jok' on kirja kyllä kaunis
Lasta wasten laitettuna,
Että siitä ensistäänki,

95 Elonsa esinenässä,
Oppi puustawlt puhella,
Tutkistella taitawasti.
Sihen on sisälle pantu
Kanssa katlihit asiat,
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100 Usko oikia osattu,
Käskyt korkian Jumalan;
Slhen on Kaste kirjotettu,
Että Herran Ehtoollinen,
Pantu se paras Rukous,
Isa meidän ilmotettu,105
Ynnä muitali mukailtu
Siunauksia hywiä.

Tämän kirjan kiitettäwän
Läpi luin liukkahasti,
Kannestansa kanteycnsa.110

Wielä mua wanhempani
Ilmanki opetteliwal,
Waaliwat, warottcliwat,
Ajan kaiken karttamahan
Ilkeyksiä ilman alla,115
Sekä irstaista eloa,
Täällä maailman menoissa;
Waikk' ei mulla miesparalla
Ole tullut täytetyksi
Tämä »vanhempain wärotus.
Olen kyllä kurja raukka

120

Clinkauteni elänyt
Täällä synnin siitännassa,
Irstasuuessa isosti;

125 Josta jo tosin tuliski
Tchä kclpaawa kutumus.
Mutta soisin, Suomen lapset,
Teille täyellä toella,
Ollaksenne oikeasti

130 Kiitolliset, kuuliaiset,
Wasten teiän wanhempia.
Katsos kuin on wanhemmalla
Hellä huoli tapsistansa,
Suru niien suuruksista,
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135 Syömäneuosta sanoma,
Mliä ylöspiosta,
Waattehistaki »valitus!
Jos on toisia toella
Wanhempia waiwasia,

14l) JM' on kyllä huono huoli
Lapsistansa maailmassa.

Laps' kun kynnelle kykypi.
Jaloillensa jaksanepi,
Sen jo kohta selwittawät

145 Pitkin tietä piirtämähän,
Pitkin kaikkia kyliä,
Almua anelemahan,
Etsimähän einettänsä.
Siellä lapset sitten saamat

150 Monta kurjoa kokea,
Monta näha nälkeäki;
Siellä oppimat ololta,
Tien ohessa ollessansa,
Monta irstaista eloa,

155 Monta pahoa puhetta.
' Isällä on itsellansa

Kyllä työtä tuumatessa,
Mistä millonki tapaisi
Wiinakupin kulkkuhunsa;

169 Sinne mieheltä menepi,
Waiwannakö wanhemmalta,
Walu kautta kaulawarren
Wiinan liemenä wihawan.
Jota wiinoa wihaista

165 Tulis kaikkein kamoa,
Niinkun syntia sywinta,
Kaotusta kauheinta.

Jälkimaine. On Olli Karjaliinin tekemä
ja laulelcma itsestänsä. Hänestä k. Mehil. 1839,
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Toukok. p. 76; Syysk. p. 130—131; gofa f.
p.149— 155, jossa löylymaiset neljä tarinaa,myös
owat häneltä. Uusista, e\Un minulle tulleista kirjo-
tufflåtanfa saan tassa tilasuuden häntä suuresti kiittää,
jos kohta ci claköötkäänmuut, kun kissa, kiitoksella,
niink. sananlaskussa sanotaan. Ne uudet kirjotuksensa
owat runoja, 1 Tulipalosta LiperinKappa-
laisen talossa, sina 6 p. Toukok. 1838; 2 Lem-
men, nostosta, taikka muutamain tyttöin ilmehista
naimisonnea hankkiaksensa; 3 Karhuruno;4 Amos
ja Anna, pilakirjotus; 5 tama nyt präntätty. Muut
kirjotuksensa yhteen tekemät 9 arkkia tarinoita ja lo-
ruja. Ennen häneltä saatuja runoja on myös wiela
pränttäämättä, 1 91aitno juttu; 2 Kulkuruno;
3 Vs tä w ällis nys (laulu); 4Is dn* ja pojan runo
Dnnd muutamia muita kirjotuksia. Kiitollisuudella
olen niitaki aikaa myöten pränttiin toimittelema.

Muuan sana Mehiläiselle.
(Lisää Helmikuun osaan.)

Olisin uskonut Mehiläisen näitä puhuneen ei
P. Raamatun Historiasta, maan muista maailmalli-
sista, ellei wiimeksi mainitulla 6 siwulla tulisimuun
seassa sanomaan: "monet kansat juontamat tarinoi-
tansa aina maailman alkuluomisesta, niin luudaan-
kin kanssa pyhissä kirjoissansa, jotka wiela
meilläkin owat arwossa pidettawät."— Ia
muut sanokoot, minkä werran puolta puuttunee Raa-
matulle seuraamista samalla ja 7 siwulla luettamista
sanoista: "sen maan simumennessämme mainimma,
olewan, minkä Raamattu alkuasioista kertoo, paljo
selmemman, luonnollisemman ja ylemämmän kaikkia
muita wanhain Aasialaisten kansain loruja, satuja ja
mielijohdanlwita näistä aineista," jne — siksikuin 9
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sim. mainittuansa "kinausta, kaudestako wai usiam-
masta alkuluoduota kaiken maan ihmiset juontamat
sukuina ja syntynsä," erotakin asiasta Mehiläinen
näillä sanoilla: "me tainan riidan heitämmä silleen
ja maimmma ilman kaikista maan päällä nykyjään
löytymistä ibmislaaduista eli roduista," jne.— Mutta
missäpä armossa se pitänee P. Raamatun, joka "heit-
tää silleen" ratkaisemata suolaiseen riidan? — Saman
norosiksi näkymät ToukokuunN:sa löytymässä jutussa
"Nykyisistä ajoista" seuraamat sanat: "sillä en-
nen ei tietä sieltä (taimaasta) ketänä hemosella alas-
tulleen, jos lieneeki muutamia sinne menneitä." Ia
wiela ytclämnmksi ja Raamattua ylönkatsomammaksi
tuntuu Heinäkuun oleman Tupaktirunon jälki-
maineessa tawatt.iwa >uttu "Ruotsalaisesta Pohjais-
Amerikan pakanoita kääntämään lähteneestä papista,"
jossa slietimpaan pukuun puetaan pakanain senpäi-
wästt lorut, kuin Kristillisen opettajan Raamatusta
otettu lause; niin että, jos puolenpitämättömaltä ky-
syttäisiin, pakanallisuudenko, wai Kr^tinopin ysta-
maksi hän luulee sen kirjottajata, hän arwelemata
wastais, pitämänsä hänen pakanallisuuden puoltajana.
Jos papissa wika oliskin, niin ci se tultenkaan kel-
paa hämäisemään koko Kristikuntaa, ja wielä wa-
hcmmän halmentamaan Kristinopin armoa. Eikä
kelpomies semmoisesta asiasta niin puhu, että yksi»
kertaiset pahenisit ja hairiytyisimät uskossaan. Eri
asia on, jos Mehiläinen waan lienee aimottu op-
pineilta ja ei meikäläisiltä miehiltä luettamaksi (maikka
en uskois heidänkään kaikkein hywakseen ottaman tä-
mänlaisia pilkallisia lauftitaV Mutta sitä en saa pää-
häni lukuosani siinä senlaisia asioita ja ncuoja, joista
waan yhteisellä kansalla on hyödytys, ja jotka tulis
perin naurettamaksi, jos niitä oppineille kirjotettaisiin.
Eslmcttiksi siihen mainitsen Kesäkuun N:sa "Keisa^



40

rin kiitosrunon" jälkimainetta, jossa Picksiäistä
niminiettnun kehotetaan eteenkinpäin runoilemaan, ja
"Neuoa Terweydenhoidosta Heinä» ja Elo-
kuun N:roissa, jotka eiwät suinkaan ole oppineita
warten kirjotetut. lonkatähden, muutaman oppineen
kerran toista arwellessa, ajattelin: jopa sinä minun
perin älytöinnä pidät, eli et itsekkään asiata oikein
älynne.

Waan mieleeni johtuissa sekä Raamatulta että
koettelumukselta wahwistettu totuus ihmisen sydä-
men aiwotuksesta, että se on paha ja siis
wihattawastaan hakee niin paljo wikaa, kuin waan
taitaa, olkoon wika sitte luultu eli totinen — jonka-
tähden tästäkin kirjoittamastani joku suittaa etsiä
lilaa ja aihetta luulolle, sen pyytämän tehdä Mehi-
läistä kaikesta armosta alastomattomaksi — täy-
dyn jo keskvn kirjotukseni sanoa, sitä ei ollenkaan
mulla mielessä oleman. Mehiläisen sulomielista
(csleiizli) ja Suomalaisten kielen ja muun maallisen
menon stwistymista ja ajallista onnea eistyttawaa
arwoa ei taida, eikä tahtonakaan kukaan halmeittaa.
Se waan on wahinko, ettei Mehiläinen puhtaalla
rakkaudella kohtele uskonoppia, maan pikemmin kiu-
kulla ja «vahingoittamisen himolla, joka on sitä maa-
rallisempi, jota cnämmin se kokee sitä peitellä, hokiin
itsiänsa Raamatun ystäwäksi, sen »vihollinen kuitenki
todella olleen. Sentähden en moi uskoa oppimatto-
malle ja uskossa wahwistumattomalle rahwaalle siitäsen mennämuonna näytetystä innosta oleman niin
suurta hyödytystä, kuin siitä on wahinko, koska uskon
oppi raamatullisessa puhtaudessansa opetettu, opittu
ja seurattu, on saiken kansan oikian onnen ainoa pe-
rustus. Sentähden uskon heidän kädessään M e hi»
laisen oleman niinkuin teräwan weitsen taitamatto-
man lapsen täoessä. Ia sentähden en minäkään ole



41

rohjennut kehottaa kansaa sitä lukemaan, waikka edel-
täpäin mainittuin etuin tähden kyllä olisin tahtonut
ja tainnutkin hankkia sille, satojakin lukioita.

Tähänasti ei yksin luonnollisille hywille tawoille
ole Mehiläisestä ollut oikiata puolta. Mika lie-
neekään nostanut sen stnlalseen wimmaan? Mutta
niinkuin muut innot, niin taitaa sulomielisyydenki
into, kuin se yksipuolisesti saa wallita, pimittää to-
tuuden ja oikeuden tunnon ihmiseltä, sen siaan kuinsen, niiden palweliana ollen, pitäis awittaa heidän
wallan päälle pääsemistänsä. Eitä oletkaan ihme
tämä, "oman rakkauden tungctessa laikkecn, pyhim-
piinkin toimituksiin; mielapä usein niinkin tapahtuissa,
ettei itse maailman ylönkatst ja itsensä kieltäminen
ole wapaat ja puhtaat siitä." — Niin kuullaan M-sen,
Hekkalan Marian Helmikuun N:sa olewata runoa
lutkiissa, jälkimaineessa päättämän, siinä "ei Hekka-
lan Mariasta lausuttaman pahempata, ettei walitct-
tawasti monestasi tytöstä käy pahempia lauseita."
Melkein lukisin," sano micla, "koko runon halle kun-
niaksi, koska ei siinä ole woitu hänen armoansa suu-
resti millään alentaa" jne. — En toki usko yhtään
Suomen sirkkuani niin raa'aksi, että suuttuma ta, ja
wieläpä kermallekin läppäämatä kuulisi itsestään lau-
lettawan, mitä Haapalainen suruissansa saneen
irstaisesti itsiansa lohdutellen, Marian toisen kanssa
naimiseen jouduttua wiela wiikon päästä hänestä sa-
nelee: "Jo nyt weiwät wiekkahammat" jne,
katso: Mehil. Helmikuulta 1836 ja siinä löyty-
wätä mainittua runoa w. 549— 559. — En usko— sanon wielä kerran — Suomen tytön punottu-
mata ja wihastumata toisestakaan täta kuuleman lau-
lettawan.— "Mikä wei mielen miehen päästä, tempasi
opin otsasta," kun toki kiittää tämmöisiä "riitin riet-
taita loruja!"
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Nain afton ollessa en sunkaan rohkene luottaa,

seuraamassakaan Kesäkuun N.sa löytymän muuta-
malta Piek sia ife n nimiseltä Pielameden pojalta
Kiitokseksi Keisarille teddyn runon jälkimaineen
sanoissa totta oleman: "monessa kohti maassamme
on rahwaalla turha (!) pelko ruhoistansa, kieltyn,
tumattoman oleman, ei ainoasti tehdä, maan laulel-
la'^ niitä" jne. Minun luullakseni, ruuoen ollessa
senlaisia, kui» äsken esimerkiksi pantu, ei toki nimi*
tetty pelko olijaan turha, lujan sangen l)i);ua;
jos main woisi tukahuttaa senlaisen runoilemisen in-
non, joka ci ainoasti päätä suoraan sodi puhdasta
Kristillisyyttä wastoan, waan myös on w''.hingolli-
nen tuonnoUtjVfle siistimenoisuudelle. —

Kohta fen p?»

rään uhkaa Mehil. "pranttäyttaä kaikki Pieksiäisen
naururunotkin toimessa, hanen jo suuremmaksi paisu-
neen ja paremmin woiwan pieksiöitänsä wastustella,"
jotka peljätyt pieksiät — niinkuin' samassa jälki-
maineessa mainitussa ruotsalaisesta Sanomalehdestä
lHelsingf. Morgonbl. 1832 No 12) on ndbtdrod —
olit hanen sukulaisensa *) ja siis arwattawasti oma
isänsä ja äitinsä eli holhoojansa, joilla kuritusmalta
on. Mehiläisen näin saadessa hywällä tunnolla
*) Ei suinkaan ymmärretä niitä picksljöitänsa, ivaan niitä,

joista oli runonsa tehnyt. Mi koko maan kuullaan nau-
rurunoin tckiöista,etta wälistä saawat selkäänsä niillä,
joita runoillansa herjailiwat, wälistä manataan ferajin ja
sakotetaan. Niin csimerk. Kajaanin läänissä Pekka Km«
nunen sai sakkoa naurununosransa, jonka teki Hyrynsal-
men entisestä Kappalaisesta,Ekoahlisra, ja jovta syystä
sitte lisäsi runonsa seuraamilla sanoilla:

Heti tuomari tulewi,
Kasseli kawahtele^i,
Sanowi sanalla tuolla,
Lausu tuolla lausehella:
"Ootko Pekka pellon päästä,
Ohtowaaralta ofaaiva,
Jok' oot laulun [aittanunna,
Pahoin lausunut papista-?"
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ncuwoa kohtelemaan wanhcmpia, en ihmettelekkään,
että hän samassa jutussa nureksii Picksiäista, kuin
hän mainitussa runossa sanoo: Turkkilaisia juma-
lattomiksi," ja muutoin lokce maalata heitä senlaisillatvärillä, että lukia, joka ei heitä muista kirjotuksista
tunne,pian wttaa hcidän Kristtttyin wcrraksi. Mutta
sen waan tähän sanon: jos ci Turkkilaiset ole juma-
lattomiksi sanottamat, niin ei sitte pakanatkaan; sillä
jokaiscllahan on Jumalansa, jos ei oikia niin kuiten-
kin waärä.

Kinnunen fanan sanowiHm herroille etehen:
"Oonpa Pekka pedon päästä,
Ohtowaaralta osaama,
Jok' oon laulun laittanunna,
Vieren oikein metanna;
Jos sata fafotetaban,
Tuhat taalta maksetahan

—
Arka noita [ailahteli:
Wiittä, kuutta l)allarovo
Seitsenta sotakesea."Samoite Juhana Riikonen Kiitelta Karjalastamuu-

tamasta runostaan, jonka teki räätäli Heikin naimisasioistaerään tytön, Sohivin, kanssa sakotettiin oikeudessa, josta
laulaa mainitun runon jatkoksi:

Heikki herjaksi rupesi,
Sekä winkki wiisahaksi,
Käymähän ksräiiteica,
luttuteitä juoksemahan,
Lakiteita laskemahan;
Sakon saatto Riikoselle,
Kolmiriksisen kokewi.

Koti on köyhä Nlikosella;
Ei oo maskia maralla,
Hopehia huonekcssa,
Seteliä sennaöistä.Läksi Nyöniryöstämahan,
lu lperi nutistamahan;
Huiwit huiski mennessänsä
Julman lulperin kasissa,
Kalle Ryonin kainalossa;
Kanto Nvöni kauhiasti
Riiois-hurjan huiwiloita.
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Mitä itseensä kristilliseen autuuden järjestykseen
tulee,niin mina, warsinki katsoissani liaitä tässä cdellä-
päin tutkituta Raamattuun ja hywiin tapoihin sattu-
wia lauseita, en suinkaan saa sitä päähäni, että Mchil.
pitäisi sitä oikiassa armossa, eli yksin tictais, millinen
se on. Pitäishän sen, joka annaksen puhumaan ih-
misten crhetyksistä näin kalliissa asiassa, myös osaa:
man sanoa, ja sanomankin, mikä järjestys oikia on,

Ei ollut tuohon Heikin syytä,
Ei suuresti Sohwinkana;
Itse hullu hukcasime,
Mielipuoli m>,'stasime,
Lauluja latelemahan,
Wirsiä wetelemahän.

Wirs' on weismin tekemä,.
Riikosen ritustclema.

Toisesta runostansa taas pelkäsi pieksettäwän itseänsä,
josta laulaa saman runon loppusanoiksi:

Wirttä on tehtynä wilussa,
lalaksill' on jatkettuna,
Puolella Puhos^aloa;
Maan ei tieä Jussi rukka,
Jos lii surmaksi suettu,
Kuolemaksi kohtaeltu.

Nusi Ryynänen Maaninjalta Sawosta sekä taisi sel-
käänsä saada naururunostansa, että. ainaki käytettiin keräjissä,
josta laulaa:

Nyt minä murehin muuta,
Walittelen waiwojani,
Keräjissä käytäissä,
Kulettaissa Kuopiossa;
loss' ei wiina wisko päätä,
Olut otsoa kiwistä.
Kyll' oisi olutta ollut,
Kaste'wettä Kuopiossa,
Waan oil kuiwa kukkarossa;
Ei sillä ehon eletty,
Eikä kyllin kysta syöty.
Jo öisin kaatunut ka'ulle,
Kuollut kurja Kuopiohon,
Mutt' oil Kermu kelpo poika,
Peräniemeltä peräsin,
Joka autto atrialla,
Muisti murkinapalalla.
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jossa autuaaksi tulla taitaan, eikä jättämän lukioi-
tansa eli oppilaistansa niinkuin tielle tietämättömälle,
lähdettyänsä heitä ensin taluttelemaan. Niin on esi,
merkiksi asia alkupäänkin Toukokuun N:sa olemasta
jutusta, jossapuhutaan nykysistä ujoista,maikka
sen törkeyttä koetaan silitellä siihen pannulla alimms-
tutuksella, joka minusta cnämmän pimittää, kuin sel-
wittäa pääasiatansa. Samoin ikään on Jaakko
Wallen perin jutun laita Joulukuun N:sa. Mutta
ennen mitään mainimatam sen pidosta, tahdon tähän
ottaa lyhykäisen autuuden järjestyksen kirjoista,
joita ei suinkaan käy Ker e tty täisten kirjain ni-
mellä hylkääminen, nimittäinP.Raamatusta, Lv,
therillisen Seurakunnan Alkukirjoi s ta (^ikri «v,n-
liaiici,) Möllerin ja Strandbergin Hengelliseltä
Konsistorilta P.Raamattuun hywin perustetuiksi näh-
dyistä Katekismuksista — maikka toistaksesi,
rakas Mehiläinen, tiedappäs Siouin Wirtten
ja Huutaman Äänenkin oleman präntätyt tar-
peellisella ja oikialla tumalla niin hywin eli parem-
minkin, kuin itse uskonoppiin sattuwain lausetten suh-
teen lienetkään —

I^7 nnir ii-^

Rakas Mehiläinen tutki nyt tätä, jota P.
Raamattua wastustelemata ja sen oppia kukistamata

Miimeiseksi taisi, ei kauan sitte, seuraama Kraatarin
Kusta Vesilahden pitäjästäHämeen rajoilta sclkasaunan lau-
lustansa saada, niinkun siitä itse hän kertoo, sanoen:

Kraatarin Kusta se lauluja tekee;
Mika lienee, kun jo ei leuatki repee.

Se oli Pyhäin päiwän runtu,
Kusta sai selkään, etta wähän tuntui.

Kraatarin Kusta ei laulamasta lakkaa
Maikka häntä Helise w a kylläkin hakkaa.Mehiläisen toimittaja.

*) Tässä seuraa se lmvattu Autuuden Järjestys, jota
ilmanKonsistorin tutkimatta ei saa präntätä ja sentahoentäytyn pois jäädä. Muuten löytyy siitä asiasta tarpeelli-
nen tieto hywissä Katekismoissa. Mehil. toimittaja.
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et saata waaraksi sanoa ja pane siihen rinnalle, mitäs
edellä mainituissa jutuissa lauscksit ja toimit ta jas
jo ennen nimitetyissä ruotsinkielisissä Sanomissa
(Hclsingf. Morgonbl. N:ris 4'^— 52) on maininnut,
niin pitais sinun jo rupeeman kammen ajattelemaan,
ettäs niissä pikimmältansa olet suittanut heittää pois
totuuden walheen kanssa ja että noiden sinulta niin
kummasteltuin Kercttyläisten joukossa saattaa
löytyä hywiakin Klistityitä, ja kukaties niiden seassa
yksinänsä, ja että sen sinulta wilUtsia W alle nperin
rinnalle asetetun "waate'tekian" laita myös niin
on suittanut olla. Tämän kirjoittaja, joka myös on
tuntemanansa naita sinulta ja monelta muultakin (esi-
merk. Oulun Viikkosanomissa 1837. N:o l.)
niin kowasti soimatulta Kerettyläisiä. on wa-^
kuutettu sinun ja monen muun heidän hämäistänsä
silmäin tuleman tuomiolla lieteen katsomaan, jollette
sitä ennen asiata paremmin harhitse. Maallista hyö-
dytystäsi en halwenna: senz wielä kerran sanon; ja
soisin taitamani niitä, joille minun on sanomista,
neuwoa toimittamaan sitä omaksensa; mutta nykyisessä
muodossasi en taida sitä tehdä, arwaten heidän hen-
gellisen hyötynsä kalliimmaksi ruumiillista etuansa.

—
>

Mutta eikö siis ole mahdollista, Mehiläisen eteen-
päin tulemaan parempaan sowintoon uskonopin puh-
tautta ja totista- harjotusta rakastawaisten kanssa?
En minä sitä wielä mahdottomaksi näe. Omathan jo
muissaki maissa maallista walistusta harrastawaisetsen mahdolliseksi löynneet. Jos tama toiwolus toteen
käy, eli jos Mehiläinen edes jättää uskonopin ka-
joomata, niin minä olen ensimmäinen mies kokemaan
sille lukioita.
*) Tama Kerotty laisen nimi on luotettawain ihmisten pu-

hetta myöten saanut alkunsa Keyrityn kylästä Nilsiän
ja Nurmeksen pitäjäin rajalta, jossa ensimmäinen heräcjäminen Sawon puolella on tapahtunut.
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Lopuksi rukoilen Mehiläistä jossain N:sansa präntta-
yttamaan tämän kirjotelmani, ia, minulle ja monelle muulle
lukiallensa siitä tulleen mmhe^n ja lokcauksen poistamiseksi,
nntaa, jos taitaa, lauseillensa paremman selityksen, kuin minä
olen woinnt.

Kirjotcttu Helmikuussa 1837.
I.F. B.

Wastaus Mehiläisen puolesta.
Nyt emme tohdi lukioitamme niin kauan yhden, jos tar-

peellisenki, aineen kertomisella pioatläa. Waan jos wasta
tilaa saamma, ja erittainki, jos kuulennna sitä muiltaki licki-
oltamme toiwottawan, eli edes suattaman; niin estelemättä
tahdomma sen anotun paremman selityksen lauseillemme an-
taa, missä taidamma. Sihenasti ajatelkaat niistä Harmattukiamme, mitä kuki näkee parabal^si eli nuiuten tahtoo.

Muutamia sanoja runojen teosta.
Usein laulaa runoniekka suorastaan runonsa josta kusta

aineesta, jonka itse walitsee eli toiset hänelle antamat. Nain
tapahtuu warsiuk; pitopaikoissa, joissa wiiua eli olut ja yhtei-
nen tfofrutS on mielen maallisista Kuolista itfautianVt.' Kuu-
luja runoniekkoja etsitään todriStd kodissansa ja pyydetään jos-
tain eräisestä aineesta runoa laatimaan. Niin mainittiin
Maaningaltamiehiä kerta Korhosen luotsi Rautalammille
tulleen, ci muulla asialla, kun etta saisnvat kappalaisestansa
runoa tekemään. Sama kappalainen sanottiin olleen juttuja
rakastarna mies ja scutähoen ei hywäsjä sowussa seurakuntansa
kanssa. Korhonen oli antanut

'heidän kertoa kaikki,. mitä
miehestä tiesiwät, ja sitte heti paikalla malmiin runon, parem-
man, kun toinxttiPatfuan,heille laulanut.

Toisinaan taas, kun usiampia runoniekkoja utautuu yh-
teen, tekemät yksin tuumin runoa ja ci yhdellä kerralla, ivaan
usiampina cripäiwinä. Eräs silla keinolla tehty runo lopettaa
aineensa seuraamilla sanoilla:
Wukkokaus on wirtta tehty,
Kauan rustattu runoa:
Vunnun t ain asuunniteltu,
Mahiteltu maanantaina,
Tiistaina tieuötettu,
ÄjjB£iroiiff.o.n.a kerätty,
Tuots taina tuumiteltu,
Perjantaina päällepäästy,
Lopetettu,lauantaina.

Ct wirsi pahan tekemä,
Wirs' on wiisasten tekemä:
Tok'on Tuomat)an sanoma,
Anttipojan arwelema,
Sarna Pekan selwittdmd,
Olli pojan ompelema,
Hannunpienenhaastelema,
Jok' on wiisas wirren seppä,
Vohkia runon tekijä.
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Toinen Juuan kappelissa Lieksan (Pielisjdrmen) pitd'
jdösa mttinasaikaan tehty naururuuo kertoo

'

kohta alussa
toistansa, sanoen:
Tass on monta mahtatvata,

Monta laulun laittajata,
Mutta yksi ymmärtdmin,
Yksi kaikista kamalin.

Nyt on aika armotella,
Miesten miettiä fanoja,
Tehd mirttä mietteliästä,
Koota ruojasta runoa.

Josta kaikki kansakunnat,
Walittawi waltakunnatj
Josta kaikki puut puhuwi,
Pajupehkot pauhajawi;
Josta joka huoncssaPauhajaa paha sanoma,
Walitus joka wajoissa.
Kansoissa häjy kapina.

Sen taisi yksi niistä monesta koolla olewasta mahta-
lvasta,nimittäin se kaikista kawalin, laulaa. Sitte otti
toinen ja lauloi: .
Synty poika Pohjolassa,

Körri köyhässäkylässä,
Juhta Juuan kappelilla,

Kilpi kirkolla wähallä;
Alko laiskana asua,
Pyysi herrana pysyä.

Kolmas lisäsi:
Tuo ott wiisas ratinan juoja,)

Warsin woimasta wdkewä, Kuttlusa ftjldnfdmid,
Welan ottaja ofaama.

Neljäs pani:
Kun ensin kuritta faéwo

Keskellä kylän ilosen,
Lakjt kuhnus Äuopiohon,
Konna foutuhun rupesi.

Sttta muistutteli mttbes:
Kosk' ott koito kolme wuotta

Käynyt Kuopion kylässä,
Alko saarnata samassa,
Pirun oppia osotti;

Paukutti Pakari lasfa,
Larinsaaresfa saneli,
Oma oppi aina moitti,
Arne aikasin tatvotti.

Sitte kun oroat kaikenlaisia muistutelleet hanen töistänsä
ja menoistansa, lopetetaannnrft saaoilla:
Tuskin on puolet töistäroarftn

IlfitvaUan ilmotettu;
Kyllä wielä wirttä saisi,
Waan on aika aiwan tärkki

—
Lyhyt kesä, kulma taian,
Kuka meidtt työt tekewi.

Tämä on kirja ticjotettu
Juuan köyhällä keolla,
Kirkonkellon kuulumilla,
Tttkkaherran tuttamilta;
Joista Eirikkä esinttä

Wirren wiettelys alotti,
Wayrinen rvähän lisäsi,
Matin poika mahta»vasti,
Puolen poikaset kokosi,
Antin pojat paljo autto,
Lauri laitteli lopulle,
Halonen hywästi paatti.

Kiitos laulun laittajille,
Suosio sowittajille,
Rauha sen rakentajille,
Maksu- myöten antajille!

Irnpriiuahir. //. PFidenius.

HELSINGISSÄ, 1840.
Präntätty G. O. W ase n iuksen tykönä.



MEHILÄINEN.
W. 1840. Huhtikuulta.

Muualta»
Runo tyttäristä.

tieä, enkä taia,
Enkä oikein oiwaltele,
Kina lauloa tytöistä,
Runoella neitosista.
Jospa olisi, minulla
Raikas rinta raslahalta,
Kieli leiwolta wikewä,
Soittosormet Väinämöisen;
Tietäisinpä, taitaisinpa,
Minä lauloa tytöistä. —
Tytöt kultaset omenat,

.Joille luoja antanunn' on
Sulosuuen, ihanuuen,
Myöski lemmen, rakkauen,
Nuolet, paulat ja satimet.
Neiot nuoret kukostawat
Kuni kukkaset keolla,
Joihin perhot lentelewat,
Joihin mettisel menewät,
Hywän hunajan hajussa,
Me'en makian maussa.
Rakkautt' on rinta täynnä,
Sulo syämessä asuwi,
110 mielessä ihana,
Monet muiskut huulillansa.
Heill' on sini silmissänsä,
Punaruusut poskillansa,
Joit' ei panc pauikcitalwet,
Eikä tuiskun wiimatuprut.
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Heill' on äänensä Heliä,
Heili' on kieli leiwoselta,
Raikas rinta rastahalta,
Jolla mielen muuttelemat;
Lailla maichan Väinämöisen
Karhut metsänki wihaset,
Kaikki muutki liikkuwaiset,
Itseki we'en wäestön,
Sulosesti suosittamat;
Wielä walkoset käetki,
Sormet soitolle sopimat,
Seka muille askareille,
Talon töihin taipumaiset.

Mut sa poika, lailla perhon,
Tahi mettisen mokoman.
Lentelet kukka kukalta,
Etkä tieä, kusta pistin,
Eli nuoli haawottawi,
Sinulta syamen raukka;
Ecka tieä, koska paula
Kaulahan on kääreynna,
Koskas neitosen iloksi,
Jo sen kaulassa käkötät.

Kusta haawa, sieltä moie,
Kusta tuska, sieltä helppo.

B äckwall.

Jousesta.
Seuraawan kirjotuksen jousesta olemma Oppi-

jalta Suomen Akademiaösa,HerraI.Fr.Ka ja a nilta
saaneet Mehiläiseen pantawaksi. Hän oli sen Kiwi-
zärwen kylästä, Wenäjän Karjalassa, sihen laatuun
kirjottanut, kun eräs wanha mies siitä oli kertonut,
ja samalla lailla tulkoon präntätyksiki, koska ci tai-
taisi tämä kertomus paljo parannuksellamme kaunistua.
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'loufie oli kahenloatusie:
l:sikse Warsijousi, jonka warsi oli Petran

luilla kaunisteltu ta kaikella tawalla kirjattu. Jänne
oli tehty kolmesta liinakappalchesta, »venytetty niin
raskahasta, jotta ei cnämpi wenyisi. Selkä eli v

koari oli ravasta, wielä kahesta ravasta, mellosta
kai teräksestä, ulospuoli mellosta, jotta ei katkieisi,
sisäspuoli teräksestä. Selkä eli koari pantihi reme-
lillä (nahkalla) wartehe kiini ta pistettihi monikerta-
sesta reikiin läpi. Sillä remelillä pantihi jalka-
rauta, lipo st rengas, johon jalka pistettchi, kiini.
Janne weettihi rahkaha, jonkaläpi helppinoakla
(helppinaula) oli, ta jonka ympärillä pyöri. Alla oli
liipätin, jolla rahka pyöritettiin ympäri ta lauas-
tihi. Rahka oli petran luusta loaittu,liipatin ravasta.
Teän puolella rahkoa kutsuttihi nutiksi. Ratas-
wyöksi sanottihi sitä wyötä, joka pantihi' ympäri
mahasta, kun jousta jännitettihi. On siinä kaksi
petranluista pyöreä, jossa juoksoo ne nahkat; ei eri-
tyistä nimeä niillä pyörillä. Rataswyössä oli käm-
menen leweys selän toakse loaittu; se oli wahwasta
nahkasta ommeltu, jotta ei wenyisi. Juoni oli wä-
häsen uroa pitkin wartta loaittu, joho wasama wa-
kuutettihi. Petrat oli selän nenissä rautaan lo-
aittu, jotta ei kuluisi jänne.

2:kse Kasijousi ei ollut minkahanakösta, kun
selkä ta jänne. Piettihi sauana kayessä. Näpissähe
wain piti sen wasaman nenän, sen kera tempasi, laski
nuolen. Selkä oli wälista ulospuolella koiwunkylestä,
sisäspuolella pajusta; peät wuoltu, jotta yhtäläisesti
käkristyisi. Ne oli nilatuohella hienolla keäritty toi-
nen toiseese kiini

— ei mitänä rihmoa
— pikie pan-

tihi keskche, jotta tarttuisi kiini toinen toiseese. War<
sljousta piettihi parempana.
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Wetäessä piettihi jänne itse päin ta wartta piti
ulostoo, muute ei saanu jännitetykse, jos kuin wahwa
mies.

Pahasuopaset katattihi toisen jousi (kattasiwat
toisen jouscli). Silmätön niekla katcttihi skatkastiin)
ta sen kera nakattihi sinne. Siinä piti sanuo: "mies
nuoli, tcräwä kirwes, päiwie Jumalan kyllä."

Wasa ma loaittihi, wanutcttihi (sorwattiin) wa-
nuntahewolla. Se wanuntahepo tehtihi kahesta pat-
sahasta, ta sihe pissettihi wasamapuu piikkiin wälihi.
Siina toiset sitä remelilla weellähä, pyöritetähä, toi-
set weitsclla wanutaha. Ei erityistä wanuntarautoa.
Kun sai wanutetukse, niin slhe jäiruopiwoa wähänen
nenähä. Se siitä weitsellä silpastihi, nakattihi latti-
alle, kai sanottihi: "wasama; k' ei wasama." Jos
putoi selällähä, niin tuli onnikas wasama; kun ku-
mollaha, niin ei onnikas. — Sulittamiseösa piti tuohta
polttuo kaikkein pehmeimmäNähä, sitä purtiyi, jotta
tuli pikie. Sittä otettihi kokon sulkie, pantihi yksi
isompi suorasta ta kaksi kaicmpata kahen puolen. Kun
pantihi wakawasta, niin se mennä tollotti niin hy-
wästä. Sulat siottihi rihmalla; sihe peällä tuohi-
pikie, ei mitänä sen peällä. loho jänne löi wasaman
kynänenähä, pantihi luukesrä eli rautapiikki; kell' ei
ollu semmoista, loati puusta.

Kun ammuttihi, niin toinen wahtasi, kuunteli,
kunne kirpuoo. Keälta (käeltä) aina ammuttihi; jos
pani olkapeaha, niin potkasi», löi kipieksi sen olkaluun.

Wiini oli' selässä ta siinä wasamat. Siinä oli
puu pohjassa, ympärissä werkot, jolla se tuli kantoa
kepie. Yli olkas^ tempai wasaman wiinestä."

Lisää suksista.
"Suksion potasma oikiessa jalassa;kutsutaha

kalhuksi, kun on alla pctrankoipia. Toinen isompi
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on lyly, tehty koiwun lylystä eli männyn jan-
huksesta. Janhusta saahaa lenkomännysta, joka on
punanen alaselta puolen. Olas on seura lylyn alla;
potasmaesa ci pietä olasta. Sauassa on sompa ta
wälistä sen alla ravasta eli luusta nenahä tehty
fuowero. Kalhu ei tierau takkalalla. Palas on
se tuohi, jossa jalka pi^tähä, warpahallinen se
raksi, joho jalka pissttaha, kannantakanen, joka
estäwi jalan peräymästä."

Wähänäkönen tyttö.
Oli muutamalla akalla wähänäkönen tytär. Sen

näkemättömyyttapiti,äiti sekä hän itse salassa. Oli aina
hywin näkeminänsä, kun wieraita kawi talossa. Wii-
mein tuli tytölle kosiomics. Äiti ja tytär tiesiwät
eiltä kosiomiehen tulon. Äiti pani ompcluneulansa
laattialle tuolinjalan wiereen ja sanoi tytöllensä, että
hänen piti se sieltä, neuoa äitillensa, kosiomiehen tul-
tua. Kosiomies tuli; alas wanha mummo hakia neu-
laansa. Tytär istuu uunin taialla, sano sieltä äi-
tillensa: "tuollahan tuo on neula tuolinjalan juuressa."
"Niin se on," sanoi mummo, "wanhall' on wa-
riksen silmä, karen silmä neitosella."

Mutta tytön nakemättömyys tuli kuitenki ilmi.
Äiti rupes kosiomiehelle ruokaa laittamaan, kanto
esinna wiinaputelin pöyalle ja rupesi muuta ruokaa
hakemaan. Tyttö näki uunin taialla istuissaan jo-
tain mustaa pöyällä olewan, luuli kissan nousneen
pöyalle, hyppäsi pois, kaapasi kepin käteensä ja lyöa
sätkäsi wiinaputeliin, sanoen: "kitis pois, kissa, pöy.
alta!"

O. Karjaliini.
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Rikka ompeleessa.
Kerran nousi jättiläinen kirkonharjalle kenkää

ompelemaan ja hänellä oli niin pitkät pikilangat,
etta ylöttyimät aina maahan asti. (Sattuipa mies
ratjastain ajamaan kirkon simu. Tämä ajaa toytyytti
pikilangan pohjukkaan. Samassa sattui myös jätti-
läinen metäfemäätt pifilanfaanfa, jonka pohjukassa
nousimat hemonen ja mies ylös ja meniwät kengän
ompelecfen. "Shos, sanoi jättiläinen, mistähän rikka
puuttui pikilankaan; — paljo toki olio tuon tähen
lankaa peruuttaa." Samalla otti mafaran ja takoa
kapautti päälle, sanoin: "fylT on mcchma, metikf ci
kaunis." O. Karjaliini.

Paakunaisen nujakka.*)
Ennen wanhaan Alakarjalassa olisi pitänyt

tapahtuman miesmurhan, jota syytettiin erään miehen
työksi nicklelra Paakunainen. Oikeus tuomitsi hä-
nen mestattawaksi. Waan mestatessa olisi pitänyt
nousta semmoinen tuulen nujakka, että ihmiset ei kas-
taneet seisallaan, waan kgatuiwat kaikki maahan ru-
juksi. Josta paättiwat, että Paakunainen oli wia-
ton, ja että to'istajat oliwat waärin hänen päällensä
haastaneet. Mutta Paakunainen oli kuitenki jo nuja-
kan alussa surmansa saanut. — Sama tuuli oli kat-
kaissut suuren petäjän Kiteen ja Tohmapärmen
rajakylässä, jonka nimi on Kantosyrjä, ja olis
pitänyt juuri siitä nykysen nimensä saaman, kun kanto
jäi siihen seisomaan. Saman petäjän latwapuoli oli
tuulen muassa kulkenut Uukuniemen pitäjään ja
wasta siellä puuttunut maahan, jota wäliä minun
luuloni jälkeen on muutamia penikuornna. Siellä olc-
*) Tamänlaisiaki kertomuksia mielellämme otamma Mehiläi-

sten pcmtawaksi, mitä niitä maassa löytyy. Toimittaja.
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wata kylää siitä syystä kutsutaan La twafyrja. Eräs
mies,Itone n nimeltä, sattui wenoisin soutamaan
Pyhajarwellä, joka on Kiteen, Kesälahcn ja
Uukuniemen pitäjiin sisällä. Tuulen woima otti
hänen ja alkoi lennättää jarwen pintaa myöten siinä
hojakassa, ettei enää parempaa kyytiä tanvinnut. Ito-
nen luuli jo wiimeisen kyyin olewall kulettawana. Wii-
mein sattui weneensä menemään pientä luotoa kohti,
jossa se wähän seisattui, siksi kun Itonen kerkeis
päästä kiini muutamaan matalaan koiwu käkkiään.
Wene kumminki meni wielä luowosta ja Itonen jäi
kiini koiwuun, josta hän sitten jonkun ajan perästä
korjattiin. Sama luoto wielä tänä päiwänä kutsutaan
Itosen salo ja sanotaan Itosesta nimensä perineen.

O. Karjaliini.

Muinonen Suomenmaa ja wanha
Finlandi.

Ainaki on Suomalainen kansa muilta Euroopalaisilta
niinkun nytki kaikilta muilta, pait Wenäläisiltä, kutsuttulinnilcsi,sen maa jaLatinankielellä: I^nni,

lunnia. Ainoastaan itsille Suomalaisille on
tämä nimi outo. Waan jos aina lienee niin ollut, siitä on
kysymys? Se jo on melkein tuttu asia, että Suomalaiset
muinasten asuksentcliwat melkein yli nykyisen Euroopassa
olewan Wenäjän maan, jossa, wieläki heitä tawataan, lii-
jaisiki pohjaispuolella monet Lahkokunnat, ja jota maata
pian kaikki Suomalaiset kutsumat Wenaän maaksi,
sen asukkaita Venäläisiksi ja Venakoiksi. Näitä
nimityksiä on luultu saadun siitä, ctta lienewat muka we-
neella tulleet ensin Suomalaisille tutuiksi, josta heitä We-
ne laisiksi olisi rumettu kutsumaan; saattaneen seki olla
mahdollista. Waan sopiwammalle wielä näyttää, etta ni-
met Wenäy,Wenään maa,Wenälainen owat yhtä
sukua kun lenina Wennia, Wennää) I^snlli,
Suom. Wenni, Venäläiset. Niinmuodoin pitäisi

*} ©UKi kcraketta F k! löydy koko Suomenkielessä, ft-n siaan aina
käytetään W tahi Hj, H nimittäin tan?uun loputa, W muissapaikoissa.
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nykyinen Wenaanmaa» olla se muinonen joka
jo Ruomalaisillcnki oli tuttu.

Suomalaiset, tahi niintun sillon taisswat itsiansa kutsua
Wenäläiset,jältäin,joku osa, entisenasuntomaansa, paeten
ja hajottaicn läbcmmäksi Suomen merenrantoja, alkoiwat,
asettauttuansa Lappalaisilta sihenasti asuttuun Suomen
maahan itsiään kutsua Saamelaisiksi, josta sitteSuomalaisiksi; ja entisen isänmaahansa jäänyttä
kansaa, niinkun sinne tulleita wieraitaki Siamilaisia kan-
soja, siis kutsuiwatki entisellä maan nimellä.

Tämä myös todistanee, Slawonit tahi Slawilai»
set Suomalaisien muuttoaikaan asti nykyiseen maahansa,
heille olleen tuntemattomat, koskei heitä Suomalaiset näytä
nlillaan muulla nimellä tunteneen, samatekun Slawonitki
eiwät liene ennen tuloansa nyryseen Wenajan maahan tien-
neet Suomalaisista, eikä niiden yhteisestä nimestä lenin,
waan kutsuiwat heitä sotiessansa ja wainotessansa Tsuh»niksi, joka lienee joku nimitys sanasta tsusoi (muu-
kalainen) jolla Wenalmset wieläki Suomalaisia nimittämät.

Näin luulen siis Slawonien Wmajan maahan seisatta»
uttua sen entisiltä asukkailta saaneen niiden nimen, samate-
kun he myöhemmin päämiestensä kotimaan nimellä muilta
kansoilta tuliwat Russoiksi kutsutuksi.Saamenmaa, jossaLappalaiset pimian metsän sisässä ja
wuorien walissa asuksenteliwat lienee silloin ollut tuntema»
ton ja pidetty yhtenä Finlandina, waikka sen asukkaat sitä
toisin kutsuiwat.

Muutoin luulen Puolan maanki wanhuudesta olleen
Suomalaisilta asutuksi ja sen nimen Suomen sanasta,
puola, tuleman josta sihm maahan seisattaneet Slawo-
nilaisetki saiwat nimensä. Monta muutaki nimeä Wenäenmaassa todistancwat wielä sen muinasista asukkaista n. k.
Maskunwirta (Mostow Floden) Walkiawirta,
(Wolga Floden, Wolkow Floden) Pensa (Penst) j. m.

Marraskuun osassa 18Z9 Mehiläisessä tustä aineesta.
On wielä nytki Suomessa tapana kutsua talon ja maannimeltäsen asukasta. . H...

Imprimatur. //. //"«^,ii«F.

HELSINGISSÄ, 1840.
Präntätty G. O. SÖ ase n t fen tykönä.



MEHILÄINEN.
W. 1840. Toukokuulta.

Onneton naimamatka.
(Kuhmosta.)

Alli se kylän kawija,
Morsianten tieustaja,
Läksi toistansa koschin
Noita Niemen neitosia.

Käwi tietä, astelewi,
Ärwelee, ajattelewi:
"Joko mennen maata myöten
Wainko kulkenen wesitse?

—
Menisin mä maara myöten,
Kanssa jaksaisin jalalta,
Waan ne kenkäni kuluwi,
Saappahat supi menewi;
Hyw' ois wetta wiiletella,
Myötäwirtoa wilata,
Waan on nousta waikiampi,
Päästä päälle kosken korwan."

Muisti Mustosen wenehen,
Sen otti omin lupine;
Löys' airot wenehen alta,
Raksit rannassa rakenti:
"Aalto ei Ollia hukuta,
Miest' ei kaaha kosken korwa."

Laski korwan, laski toisen,
Kiwen kiini ottamatta,
Kallion kapasematta.
Niin tulewi kolmas korwa,
Wene wäärahän menewi,
Kaksilaita kalliohon,
Mustosen wene musuksi.* . *
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Ele huua Huusko parka,
Ele oo Olli millaskänä! —
Juntti joutuwi hata'an,
Karppanen tähän kahu'un,
Miestä maalle saattamahan,
Kuiwalle kulcttamahan;
Waikt' on koski kontin wieiiyt,
Wirta wiinan wiilettänyt,
Vihapalaset likahan,
Raparkohon »voirasiat,
Miehen mielen melkiähän,
Naimatuumat tuonnemmalsi.

Kaipaksen elämäkerrasta.
(Kerimäeltä.)

Kaipa tz onkiwi kalojc.
Joen suussa joutusasti,
Millon Weilon wenehella,
Konsa kökkiwi kiwella;
Tuota katsowi kalatki,
Halusesti hauwit katso,
Ahwenetki arwelewat,
Kun oli otsa oilvallinen,
Kulmaluunsa kunnollinen.
Kanssa kaswonsa lewiä.* . *

Kaipas kaskuja panewi,
Tarinoita taitawasti,
Pitelewi piippuansa,
Kukkaroa katselewi,
Kaiken kaunoista kesea.
Kyllä onkia osasi,
Katsoa kalojen päälle,
Palot jäiwät paikoillehan;
Ei ole kynnetty kesanto,
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Mä pelto pehmitetty,
Kerran kyntäwi kesässä.
Pehmittäwi peltoansa,
Seti sattuwi sateella,
Päätywi pahalla säällä.*

♥
*

Kaipas suuttu sunnuntaina
Eukollensa ensistäanki.
Heinistä häjyn tawalla;
Sitte nosti noian wäen^
Ia kirosi kauhiasti.
Dtti hattunsa omansa,
lonk' oli turkista turannut,
Myssyn päälle myymittänyt,
.Huonon päänsä hoitajatsi,
Kopristi kowasti kiini,
Löi lietehen lujasti,
Palamahan paiskahutti;
Itse istuwi tumassa,
Pöyän päässä pöllöttäwi,
Walittawi waikiasti:
"Ei ole aikaista älyä,
Eikä tointa täyellistä,
Mulle annettu ajassa,
Suotu suurelta isältä —
Suuttumatpa suuremmatki,
Wihastuwat wiisahatki,
Ei ne hattua hajota,
Polta myssyä poroksi,
Niinkun mie polonen poika
Poltin myssyni poroksi,
Hatun ainoan hajotin,
Parahilla pakkasilla,
Jätin pääni paljahaksi."
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Kaipas suuttu kauhiasti
Virsistänsä rviimeiseNa,
Puhu kuiwasti Kokille,
Siroselle siiristihen,
Wielä weitsensä wetäsi,
Puserteli puukkoansa,
Siroselle siitä syystä:
"Sie paljo pajassa lauloit
Wirsiäni wiekkahnsti;
Waan mie laitan lautamiehen
Keräjihin kutsumahan.
Esiwallan eessä käyttä,
Saatta sakkoa samassa —
Kolme riksia Kokille,
Siroselle siitä puoli,
Puoli Pulkkilan pojille,
Annetaanpa An tillenki,
Laamaselle laitetahan,
Saman sakon maineita,
Warwarill' on wahwa rauba."

Jälkimaine. Kaipakseen sopii sanalasku: mies
mennyt, liha lahonnut, töitämaassa mainitaan.

Tarina Abrahamista.
, Abrahami istui majansa owella ja odotti wie-

raita, joita hän mielellään otti wastaan, syötti, juotti
ja majautti. Kerran tuli wanha ukko, wuosistansa ja
waiwoistausa köykistynyt, saua kädessä, hänen tykönsa.
Abrahami käski hänen astua sisään, pesi hänen jal-
kansa ja asetti hänen iltaselle. Mutta kun näki, että
ukko syömään rumetessa ei siunannut ruokaa, niin ky-
syi, miksi ei palwellut ja kunnioittanut taiwaan Ju-
malala. Ukko wastasi ei tietämänsä muusta luma«
lasta, kun tulesta, jota hän palwelisi ja kunnioit-
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taisi. Tästä wastauksesta närkästyi Abrahami, ajoi
ukon ulos ja antoi hänen siellä olla yön sateessa ja
»vilussa. Mutta kun ukko oli lähtenyt tuli Jumala
ja kysyi Abrahamilta, mihin hän oli wierahansa pan-
nut. Abrahami wastasi, ajaneensa hänen ulos, koska
hän ei tahtonut palwella ja kunnioittaa taiwaan lu-
malata. Silloin lausui Jumala: "woi sinuasi, Abra-
hami, kun yhtä yötä et tainnut ukkoa kärsiä jaminä
olen häntä jo sata wuotta kärsinyt!" Nyt lähti Abra-
hami, kutsui ystäwallisesti ukkoa jälle majaansa, hol-
hoi häntä kun parasta wierasta, jutteli mitä Jumala
oli hänelle sanonut ja sai silla seka muulla opetuk-
sellansa ukon pakanallisesta tulen palwelosta luopu-
maan ja ainoahan taiwaan Jumalaan turwaamaan.

Kärsiwällisyys.
Muinasella Greikan wiisauden tutkijalla, silla

mainiolla Suokra tilla oli toranen akka San-
tippa nimeltä. Suokrati tawallisesti ei wastannut
hänelle mitään, maan antoi torua, siksi että waikeni.
Mutta tästä miehensä waiti olemisesta waimo muu-
tamasti niinki suuttui, että wiskoi maljan mettä hänen
päällensä. "Sen minä tiesin, että piti jyrinätä sateen
seuraamaan," sanoi sillon Suokrati ja pyhki kaswonsa
kuiwaksi ja rupesi sen jälkeen jälle työhönsä.

Wakuus.
Suokrati terwehti kerran kadulla toista, joka ei

wastannut häntä. "Ia tuommoista ylpeyttä sinäkärsit!" sanoi sillon joku hänen ystäwistänsä. ,Suo-
krati wastasi: ''pitäisikö minun siis suuttuman siitä,
ettei kaikki ole niin nöyrät, kun minä?" —

Toisenkerran, kun kuuli, jonkun panetelleen häntä, sanoi:
"jos se paha, mitä minusta puhuttiin, on tosi, niin
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muistuttaa se minua parantamaan itseäni, jos se taas
on wa!he, niin se ci kuulu minuun ollenkaan."

Franskan kuninkaalle, Kaarlo kuudennelle sanot-
tiin myös kerran, että joku oli häntä pahasti pane-
tellut. "Se ei ole mahdollista, wastasi kuningas, silla
minä en ole hänelle muuta, kun hywäa tehnyt."

Phrygian kuningas Antigono sattui kerran kuu-
lemaan kuinka muutamat keskenänsä salaa panetteli-
wat häntä. "Menkää wahän ulommaksi, sanoi kunin-
gas heille, muuten minä kuulen puheenne ja olen täy-
dytetty rankasemaan teidät."

Arabian sanalaskuja.
1. Kieli lyö pään poikki.
2. Pidä siilon tamarastasi roaari, kun kissa ja

hiiret yötamyttbeésä elämät.
3. Silmäpuolten maassa elä itseki silmäpuolena.
4. Ele siilon kaikkia pyydekään, kun sinussa ei

ole kaiken pitäjätä.
5. Alasimena ollessasi karsi', mafarana lyö.
6. Kellä ei ole muuta opetta\ata, sen aika opettaa.
7. Vierottaminen katkeruutta äitin maidon.
8. Lainatakki ei lämmitä.
9. Mykän äiti ymmärtää mykän kielen.

10. Täysiikäistä on paha wierottaa.

Ihmisen ikä.
Kymmenestä samana päiwänä syntyneestä ihmi-sestä tulee tawallisesti yksi 74»vuoden »vanhaksi; kah-

deksastatoista yksi 80 »vanhaksi; neljästäkymmenestä
ja kolmesta yksi 85 »vanhaksi; kuudestakymmenestä
yksi 88 wuoden ikään. Sodan wuoden wanhaksi ei
tule jos yksi 3500:sta ja 105 wuoden wanhaksi yksi
14 eli 15:sta tuhannesta. 25:sta tuhannesta elää
tawalliststi yksi 10U wuoden wanhaksi ja 50:stä tu-



63

Hannesta yksi 107 »vanhaksi, koko millioonasta saat-
taa yksi päästä 410 ikään.

Mika on siis ihmisen maallinen elämä? — Tomu
tuulessa taikka sawu ilmassa.

— Sadasta tuhannesta
kuolee ylipäite ensimäisenä rvuotena 25 tuhatta, toi-
sella wuodella 8 eli 9 tuhatta, kolmannella 4 eli 5
tuhatta, neljännellä 2 eli 3 tuhatta, wiidennella puo-
lentoista eli 2 tuhatta, kuudennella tuhannen paikkoin.
Niin sadasta tuhannesta seitsemättä wuotta ei näe,
jos 60 tuhatta.

Muuten mainitaan awiisoissa wälistä hywinki
wanhoista ihmisistä. Niin olisi Puolan maalla joku
lammaspaimen Demetrio Grabouski elänyt 169
wuoden wanhaksi ja Englannin wanhin miesIen-
kinsi samaan ikään. Eräs Englantilainen tietojen
harrastaja,.Johan Sinklairi, joka on muutaman kir-
jan terweyden ja pitkän iän woittamisesta
kirjottanut, lausuu pitkäikäsistä ihmisistä, että niitä kyllä
löytyy erinäisissä wiroissa ja erinäisellä elämänlaadulla,
mutta sanoo niiden kuitenki näissä kahdessa asiassa ei
toinen toisestansa erouwan: ensiksi oliwat termeistä ja
woimallisista wanhkmmista syntyneet ja toiseksi aikasin
aamulla ylös nousseet. Tytywaisyys onneensa, lewol-
linen omatunto ja wahallä täytetyt tarpeet owat
kussaki säädyssä parahimmat keinot itää pitentamäan.

Myös sanotaan erimailla semmoinen erotus ole-
wan kuolewaisuuden wälilla, että Italiassa, Greikan
ja Turkin mailla wuosittaiu kuolee 30:stä 1; Hollan-
nissa, Franskan maalla ja Preussiassa 39:stä 1;
Austriassa, Helwetiassa, Portugalissa ja Hispaniassa
40:stä l;Euroopallisessa Wenäjassä jaPuolan maalla
44:stä 1; pohjaispuolisessa Saksassa, Juutissa ja
Ruotsissa 45:stä1; Ruidan maalla 48:sla Irlan-
nissa 53:sta 1; Englannissa öB:sta 1; Skottlan-
nisja ja Islannissa 59:stä 1.
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Tästä osotuksesta näemmä esiksi, että kylmemmilla
mailla ikä on pitempi, kun lämpimillä ja toiseksi, että
meren likeys puoltaa iän pituutta. Italiassa kuolee
sadasta kaksi sen wertaa wuosittain kun Islannissa.

Muutama sana soiden wiljeliöille.*)
Suot poltettakoon Juhannuksen aikoina taikka en-

nemmin. Myöhemminpoltettuna on waikiamaan pala-
mista estää. Kaksi eli kolme wuorokautta ennen sy-
tyttämistä pitää suot kynnettamän ja karhittaman
(äestcttämän^astuwoittaman eli harattaman). luurikot,
turpeet ja ruohot luodaan pieniin kokoihin keskelle
sarkaa, että pikemmin kuiwaisiwat ja paremmin pa-
laisiwat. Polttamisen jälkeen pitää tuhka hetimmiten
mullan kanssa sekasin karhittaman, ennenkun tuuli
sen wiepi, jos sadetta ei kohta tulisi.

Sateisina kesinä ruohottuu maa niin äkisti, että
tarwitsee kerran kyntää jauseemmin karhita soita ennen
kylwämistä, joka tawallisesti tapahtuu alkupuolella Elo-
kuuta, juurusjywillä wiikkoa ennemmin kun muilla.

Kuuden syllän lewyiseltä saralta on kuokkioille ta-
wallisesti maksettu 9 markkaa syllalta lakioilla, puit-
tomilla soilla ja 3 talaria, walistä tolwaki korpisoilla,
jossa paljo juuria löytyy. Ojittajat owat saaneet 6
hopiaayriä syllältä 5 korttelin lewyisestä ja kyynä-
rän sywäisesta ojasta.

Niin tämä, kun seuraawatki otteet maawiljelystaidosta
owat meille itsekoettaneelta tarkalta maawiljelialtäanne-
tut. Kiitollisuudella panemma ne tähän muidenki hywäksi.

linpnmalur. //. Widenius.

Präntätty G. £>. fen tuffen tykönä.
HELSINGISSÄ, 1840.



MEHILÄINEN.
W.1840. Kesäkuulta.

Suomen kielen otosta opetuskieleksi kouluissa.Bht?n
myöskin sen käyttämisestä oikeuksissa iamuissa tiloissa
on kyllä ja monessa kohti jo ennen kirjotettu. Mei-
dänki mielestä on hywin osaawasti sanottu, mitä
Ultvilan kirkkoherra, professori G. RenWall sitta
asiasta lausuu, nimittäin: I:ksi etta Suomen kieli
otettaisi opistoissa et opetus- maan opittamaksi
kieleksi ja 3:ksi, etta oikeuksissa ja muissa tiloissa
itsetuki wapaehdollisisti, niin kirjotuksissa kun puheessa,
saisi käyttää Suomenkieltä/ jota asian-omaisten wirka-
Miesten toisen tulkitsematta pitäisi ymmärtää. Wasta
jonkun pitemmän ajan käyttämisellä ja korjaamalla
luulee Ren wallt Suomen kielen tuleman otolliseksi
sihenki tarpeesen, että opetus kouluissa jamuissa opis-
toissa sillä toimitettaisi; jota pitemmän ajan .valmis-
tusta emme myös taida wastaan sanoa, koska, jos
suomi yhtäkkiä määrättäisi opetuskieleksi, puutos
epäilemättaki tltnautuisi, jos ei kielessä, niin fuitettft
opettajissa.

Mitä taas Suomen kielen mapaehdollisen käyttä-
miseen oikeuksissa ja muissa tiloissa koskee, niin oliftse hyödyllinen jo siinäki kohdassa, että se kadottaisi
leiman puoliwalmiilta herroilta, jota tapojen turmioksi
ja talonpoikien rasitukseksi aina enempi wuosi wuo-
delta maakuntaan lisäytyy. Kun nimittäin joku woipi
oppia jonkun sanan ruotsia ja sihen lisäksi taitaa, jos
kuinka puuttuwqisesti kirjottaa, niin pitää hän kohta
itsensä herrana, heittää työnteon, kirjottelee talonpo»
jille, selittelee heille tuomioita ja muita ruotsinkielisiä
kirjotuksia, neuoo heitä yhdestä kcräjästä toiseen ja
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wiettelee moninaisihin ilkeyksihin, kaikella sillä toi-
mellansa talonpojan kostannuksella hywin eläen. Tämä
herrain ja talonpoikain wälillinen sukukunta juuri onse, joka enimmästi turmelee talonpoikasen kansan elä-
mässänsä. Sillä paremman arwon talonpojilta woit-
taaks^nsa pukemat itsensä ja eläwät muulla tawalla
mahdollisuutta myöten herroiksi, ja talonpoika seuraa
heitä niin waatteissa, kun muussa elämässä, pitäen
itsensä heidän wertasena, niinkun hän ei olekaan huo-
nompi, waan kymmentä kertaa parempi heitä. Tämä
talonpojan herrastammen waatteissa ja muissa ulko-
naisissa elämän tawoissa on sekä muuten tuhma ja
ilkiä katsella, että myöski perijuuri koko talonpojalli-
sen arwon menettämiseen. Se juuri todistaa, että
talonpoika itse ei tyydy oloonsa ja onneensa, alentaa
hänen armonsa silla tawoin muidenki silmissä, sillä
wähäarwonen on aina se mies, joka Jumalan luotuunonneensa ei tyydy. Jos talonpoika tahtoo herrastaa,
niin herrastakoon opeissa, tiedoissa, ja taidoissa, erit-
täinki säätyynsä sopiwaisissa, siisteydessä ja puhtau-
dessa, mieWweydessa ja raittiuudessa, lastensa ihmi-
siksi kaswattamisessa, perheensä hoitamisessa, karjansa,
peltojensa ja niittyjensä korjaamisessa, ja se hevrastus
on hänelle moninaiseksi hywäksi, antaa myös kyllä
työtä, ettei juuri jouda'kaan sihen toiseen turmelemat-
seen herrastamiseen, joka osotaksen turhissa käytök-
sissä, naurattamissa maatetpumuissa, kiroilemisissa ja
»vannomisissa, juomisissa ja laiskana elämisessä, jou-
tamissa hypyissä ja kortinlyönnissä, Jumalan sanan
ylenkatseessa ja tuhannessa muussa ilkeydessä, jota
juuri edellä mainitut joutawat nurkkaherrat enemmin,
kun mikään muu kansassa matkaansaattaa, lewit-
täa ja woimassa pitää.

— Karjalassa ja Sawossa,
joissa suuri osa talonpoikia nykyaikoina selmasti kir-
jottaa suomea, näitä nurkkaherroja ei ollenkaan kai-
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wattaisi, jossaisiwat talonpojat kirjotuksensa silla omalla
kielellänsä. Kuinka kansa itseki sitä asiata toiwoo,
olemma monasti kuulleet lausuttaman, ja todistukseksi
panemma tähän seuraaman, talonpojalta Petteri
Makkoselta Kerimäen pitäjästä, tehdyn runon,
jonka syksyllä w. 1837 häneltä kirjotimma.

Suruwirsi Suomen kielen tilasta.
Suwatseeko Suomen kansa,

Salliiko Sawon asujat,
Wielä weisata wähäsen,
Surkutella Suomen maasta?
Suruwirsi on Suomen maasta,
Sekä waikia walitus,
Kuinka suuri Suomen kansa
Saapi kirjoja käsiinsä,
Oikeuksista annetulta,
Pantuna paperin päälle,
Ruotsin kielen kirjotettu,
Jota ei tiennehet isämme,
Oma wanhempi osannut,
Lausuclla lapsillensa,
Kanssa poikansa puhua.

Tämä on se outo kieli,
Suomen maalla muukalainen,
Joka kansan kaikki tyyni
Pitapi pimeyen alla.
Josta juttuja tulepi.
Turhat riiat ratkiapi,
Kun ei tunne kirjojansa,
Arwioitanfa osaja.

Herrat saapi suuren palkan
Pienistäki kirjoistansa,
Kuitenki en itse tieä,
Jos on kirja kelwollinen,
Mitä siinä on sisässä;
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Mutta täytypi monenki
Wieä herralle hewonen,
Panna lehmä lääwästänsä,
Kun ei kukkaro pitäne.

Laki on meillä laauttinen,
Aiwan oikia asetus,
Jonka armas Keisarimme,
Itsewaltias wakainen,
Unto meille armostansa,
Suomen suureksi hywäksi;
Waan ei laiteta lakia,
Ei osata oikeutta,
Suomen kielen kirjotella,
Jonka itse ymmärtäisin,
Ilman toisen tutkimatta,
Sekapäan selittämättä.

Kun ois kirjat kielellämme,
Suomen selwillä sanoilla,
Itse tietäisin asian,
Osajaisin arwionki,
Kulttikirjani katsella,
Lujat päätökset lukea.
Enkä warsin waiwoaisiEsiwaltoa wiatta,
Oikeutta ilman syyttä,
Cikä kukkaro kuluisi,
Vuomiskontti tyhjeneisi.

Minä wiela mielessäniDlen toiwossa ilonen,
Että armas Keisarimme,
Esiwaltamme wakainen,
Suomen suureksi iloksi,
Onneksi alamaistensa,
Seka kansan kunniaksi,.
Antaa käskyn armollisen,
Suomen sääyille sanoman;
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Asettapi oikeuet
Suomen selwillä sanoilla;
Että suuri Suomen kansa,
Saisi kirjat kielellänsä,
Niinkun kaikki muulki kansat,
Mainitahan maailmassa,
Onnen helmassa elämän;
Kun on kaikki kirjotukset
Sillä kielellä samalla,
Minkä heille helmassansa,
Oma äitinsä opetti.

Sitä wielä Suomalaiset
Hywin suuretta halulla,
Ikäwöiwät itsellensä,
Että kuulu Keisarimme,
Majisteetti mainittawa,
Joka käski koulupaikat,
Akatemiat asetti,
Käskis kouluissa lukea,
Opitella oppiwaisten,
Suomen selwiä sanoja.

Sillon saisi Suomen kansa
Armon auringon hawata,
Pimeyen paksu pilwi
Sillon siirtyisi siwulle;
Eipä puuttune puheita,
Sekä selwiä sanoja,
Tämän kielen kertojilta,
Asujilta ankaroilta.

Kyllä antaisi asiat
Wielä paljonki puhua,
Waan ei anna aika myöten,
Enkä jaksane jutella;
Josta päätän pannan juoksun,
Sulan seisatan samalla.
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Mehiläisen Ainehisto.
Vuosikertoina 1830, 1837, 1839 ja 1840.

1. Runoja ja Lauluja.
W. 1836.

Wiipurin linna. — Suomen synty. . Tammikuulta.
Tauti.

—
Hekkalan Maria. .....Helmikuulta.

VedenkantajaAnni.
— Miniä.— Naija Maaliskuulta.

Neitsen rosw». — Harjan ampuja. . Huhtikuulta.
Kaunis tammi. — Ukot kirkkomaella. Toukokuulta.
Kaarlo kuningas — Kiitos Keisarille. Kesäkuulta.
Tuiretuisen poika. — Tupakkiruno. . Heinäkuulta.
Immen itku. — Waaraslahden Kaisa. Elokuulta.
Lisäys Suomensyntyyn. Inkerin walitus.Syyskuulta.
Viisaampansa wieressa yötä maannut.— Nuotta-ankkurista Lokakuulta.
Kummia. — Huotarin naimisista. —

Ilolle Marraskuulta
Tyttö kehnolle koslalle. — Muutta-

malle kirkkoherralle Joulukuulta.
W. 1837.

Kalewalan neito.— YlistysKirjamaiselle. Tammikuulta.
Mdeksän huolilaulua. ........Helmikuulta.
Kadonnut poika. — Naimaruno. . . Maaliskuulta
loukosen — Ollista japerehcstansä.Huhtikuulta.
Yhdeksän wanhaa sanaa. —

Toho-
lahden markkinoista. ........ Toukokuulta.

Tansin synty. — Huoliruno Mathias
Remeksegtä. Kesäkuulta.

Repo. —
Kettu ja hämähäkki. —

Talkkousruno. Heinäkuulta.
Seitsemän pientä runoa. — Ihalainen.—

Elias ja Anna .Elokuulta.
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Kehotus laulamaan. "— Pieksiäisen
panettelemasta .......... Syyskuulta.

Neljä wanhaa laulua.
—

Pohjanmaan
surkeudesta. ............ Lokakuulta.

Kolme wanhaa laulua. —
Kolme sa-

naa Sawon puolesta. .......Marraskuulta.
Ruotus ja Tahwanus.

—
'Murheruno

Pielisen kirkkoherranIak o ppiS te-
niuksen kuolemasta. —

Neittyen
ihanaisuudesta. Joulukuulta.

W. 1839.
Mehiläisen entisestä olosta ja nyt jalle

jlmaumisesta. Tammikuulta.
Kansan lauluja. Helmi-, Maalis, Kesä-,

Heinä- ja Elokuulta.
Tietäjän runo. Huhtikuulta.
Kahwiruno.

—
Kaksi koirarunoa. .. Toukokuutta.

Sururuno lmpitäjän kirkkoherran Hen-
rikki Suntin kuolemasta. Touko- ja Kesäkuulta.

Runo postilaukusta. ......... Heinäkuulta.
Juttu juhlajuomisesta, koottu kirkkokoh-

melosta. — Huolikaihos Karjalassa
(pispa Molanderin kuolemasta). Elokuulta.

W. 1840.
Kansan lauluja. ........... Tammikuulta.
Kysymys Mehiläisestä.— Kutsumusruno.Helmikuulta.
Koulunkäymättömän walitus. .... Maaliskuulta.
Runo tyttäristä. Huhtikuulta.
Onneton naimamatka. — Kaipaksen

elämästä. Toukokuulta.
Runo Suomen kielestä. ....... Kesäkuulta.

2. Suomen kansan Sanalaskuja ja
Arwuutuksia.

Löytyy usiampia melkein joka tuuosan lopulla
wuosikcrroissa 1836 ja 1837.



3. Satuja.
W. 1836.

1. Ukko ja kuolema. —
2. Kontio ja

hiiri.
—

3. Sinnat, nelijalkaset ja
x)bU\Ho Tammikuulta.

4. Paimen ja Ahti.
—

Z. Hepo ja
härkä Helmikuulta.
Jalopeura jakettu.

— 7. Hewonen.Maaliskuulta.
Susi ja akka. — 9. kaksi hewoista.
10. Talohiiri ja melsähiirt. ...Huhtikuulta.
Wähämielinen härkä. — 12 Kettu

8.

11.
ja korppi. —

13. Wanha leiona,
metsäsika ja aasi. ........ Toukokuulta.

14. Sudet ja lampaat. —
15 Koira ja

Marjonsa. — 16. Kettu jamarjat.Kesäkuulta.
17. Simpukka ja kotka.

—
18. Aarre.

19.Leiona, lehmä, wuohi ja lammas.Hcinakuulta.
Hiiret ja tammi.

—
21.Kettuja kukko.Elokuulta.

Lampaat jakoira.— 23.Mehiläinen ja
kyyhkynen.

—
24- Sääski jahärkä. Lokakuulta.

Mettiäinen ja muurahainen. «
— 26.

20.
22.

26.
Mettiäinen ja hämähäkki. —

27.
Kotka ja jänis Marraskuulta

28. Kissa ja koira.
—

29. Oinas ja
härkä.— 30. Varpunen japoikansa. Joulukuulta.

W. 1837.
1. Paimenten toiwotuksct.

—
2.Kunin- <

kaan palwelia ja kerjäläis-ukko. . Tammikuulta.
Kissa ja leiwonen. — 4. Susi ja
hewonen.

—
5.Mies jahewosensa.—3.

6. Miehet ja rahakukkaro.
—

7'
Sammakko ja härkä. ......Helmikuulta.Poika ja äiti. — 9. Kaksi koiraa.8.
10. Koira, kukko ja kettu.

—
11.

Sääski ja jalopeura. Maaliskuulta.

72



73

12. Joki ja lähde. — 13. Waimo, mie-
hensä ja kuolema.........Huhtikuulta.

14. Hirwi ja sarwensa. — 15. Karhu
ja jalopeura. Toukokuulta.

16. Akka, kissa jahiiret.
—

17. Kettu
ja kissa Kesäkuulta.

13. läniksctjasammakot. — 19. Pukki
ja kettu Heinäkuulta.

20. Kärpänen ja poikansa. — 21. Isä
ja poika. — 22.Yörastas ja leikko.Elokuulta.

23. Kurki ja riikinkukko. — 24. Orawa
ja pähkinä. — 25.Härkä jakoira. Syyskuulta.

26. Harakka. —
27. Jänis ja warpu-

nen. — 28. Humala ja kataja. Lokakuulta. -
29. Omenapuu ja fiikunapuu. — 30.

Kaksi kamelia.
— 31. Sirkka ja

muurahainen. . Marraskuulta.
32. Metsäsika, hewonen jamies. — 33.

Susi jakoira.
— 34. Mies jaLempo.

35. Pääskynen ja muut linnut.. Joulukuulta.
4. Suomen kansan muinas-asioista.

Jumaluus-opista; Tammikuulta 1836. — Lieto
Lemminkäinen; Touko- ja Kesäkuulta 1836, Tammik.
1839. — Tuonelasta jaManalasta (k. Kehotus lau-
lamaan,); Syyskuulta 1837. — Alkuluomisesta;
Joulukuulta 1839.
5. Suomen kansan ja maan tietohin koskewia.

W. 1936.
Wiipmin linnan jälkimaine;Tammikuulta.— Hek-

kalan Marian jälkim. Helmikuulta.
— Vedenkantaja

Annin jälkim. Maalisk.
— Suomalaisista; Huhtik. —

Kaunis tammin jälkim.; Nykyisista ajoista; Toukok.—
Kaarlo kuninkaan jälkim. Kesäk. — Tuirctuiscn pojan
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Mim.Heinäk. — Waaraslahden Kaisan Mim.Elok.— Karhunsyöja; Kajaanilaisen Talontytön waate'-
omasuus; Kajaanilaisen talonpoikamiehen waate'wara;
Niityislä Kajaanin läänissä; Syysk. — Itkuwirsista
Wenäjän Karjalassa; Syys? ja Lokak. — Juopuneen
herran olosra; Erinomanen mies; Marrast. —Jaakko
Wallenperi; Joulukuulta.

W. 1837.
Braahen kaupungista; Tammi- jaHelmikuulta.

—
Katrina Maunuttaresta; Helmik. — Matkakertoelma
Hliden linnan; Maalisk. — Tietoja Kiannan kappeli-
kunnasta; Huhtik. — Sanojen jälkimaine; Pyhäjoen
pitäjästä; Kuolasta 16 Helmik. 1837; Toukok.— Lyhyt
kertomus Suomenkielisistä sanomalehdistä; Elo- ja
Syysk. — Pieksiäisen panettclemiseöta,jälkim.Syysk.—
Pohjanmaan surkeudesta, jälkim. Lokak.

— Uupu
kolmea sanoa; Lahteä Lappiin; Marrask. — Haä-
tawoistaPääjärwen seuduilla Men. Karjalassa; louluk.

W. 1839.
Suomenmuinashistorioitsijoillemietinnäksi; Tammi

ja Helmik. — Kertomus muutamasta »varkaudesta;
Pään parannuskeino;Syysk. — Miksi kutsutaan koti-
maatamme Suomeksi; Ihmissusista; Marraskuulta.

W. 1840.
Runoniekkain karsimisista; s. 42— 45 Maalisk.

—
Jousesta ja suksista; MuinonenSuomenmaa ja wanha
Fin landi;Huhtikuulta.

6. Suomenkielen-opastollisia.
Suomen synnyn jälkim.;Tammik.1836. — Suomen

kielestä ja sen nimisanoista;Maalisk. 1836. —
Lisäyksiä Suomen sanastoon; Huhtia jaKcsäk.lß36.

—
Sekasaatuja;Elok.

—
Suomenkielen lav se'sanoista;

Loka- jaMarrask. 1837.— Wenäjän Karjalan suomea;
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Marrask.1837 (k. myös:Häalawoista Paäjarwen seu-
duilla; louluk.lß37, Jousesta jasuksista; Huhtik.lß4o)
Gra;ca suot; non Irguutur,Loka- ja Marrask. 1839.

7. Suomen runo-opastollisia.
Ukot kirkkomailla, jälkimaine; Toukok. 1836. —

Suomalaisesta kuusimittarunosta; Loka- ja Marrask.
18.56.

— Laulusta;Helmi- ja Kesak.1839.— Runoista;
Huhtik. 1839.— KysymysMehiläisistä;Helmik.lB4o.—

Muutamia sanoja runojen teosta; Maalisk.1840.
8. Suomalaisia tarinoita.

Ketusta ja hukasta;^ Syysk. 1837. —
Tuhka-

mosta; jouluk. 1837.— Älykäs morsian; Osansaanti;
Mikäs talonpojan elää; Laahattu taethanko; Osattomanosa; Worpii; Akan kylwörukous;Vöpäiwälla; Eyysk.
1839. — Akkain juomateko; Jalopeura, karhu, hukka
ja hiiri; Waimon salaukot; Matin kolnykertanen kuo-
lema; Lokak. 1839. — Wähänäkijä tyttö;Rikka om-
peleessa; Paakunaiscn nujakka; Huhtik. 1840.

9. Itämaan tarinoita.
Mirtftn näkö;Jouluk.1836. — Neljä kultalintua;

Heinä- ja Elok. 1839.
—

Tarina häwinneesta kulta-
rahasta; Ystäwat;Keino ylösherättaä kuolleita; Syyss.
1839. —

Kuningasten onni; Uskonopin lvaikutus;
Suuttuu wiisaski; Lokak. 1839. — Tarina Abraha-mista; Toukok. 1840.

10. Yhtä ja toista.
W. 1836.

Kiitos Keisarille, jälkimaine; Kesak. — Tupakista,
Tupatkirunon jälkim.; Terweyden hoidosta; Heinä- ja
Elok. — Mehiläiseen koskemia kujotuksia; Syys- ja
Marrask.— Muistopuhe wainajalle talonpojalle;Syysk.—

Kuolewa joutsen; Marrask. — Malteista; Jouluk.
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W. 1837.
Liikunnosta ja lewosta; Tammik.

—
Mielen lii-

kunnosta; Ilosta ja huwituksista; Helmik.
—

Palo-
miinasta, Naimarunon jälkim. Maalisk.

—
Myrsky;

Toukok.
— Lähde; Krsäk. —

Lasten wioista ja tau-
deista; Kesä- ja Hcinäk. — Yhteisiä neuöja sairas-
ten korjuusta ja holhomiscsta; Ilmasta terwcyttä
suhten; Hemäk. — Pilwistä; Uswasta; Auteresta;
Satasta; Lumesta; Rakeista; Kasteesta jaHärmästä;
Ukkosesta; Mielen muutos; Elok. — Rewontulesta;
Tulipalloista; Tahtilennoista; Wesikaaresta; Auringon
ja kuun kehistä (eli säpeistä); Syyskuulta.

W. 1839.
Laskuopista; Maalis- Huhti- ja Toukokuulta.

—
Indialaisten kuolojuhla; Syyskuulta.

W. 1840.
Uusia wirsia, kirkossa ja kotona weisattawia

(tutkinto); Pilwien suuruudesta; Maan wiljelijöille.
Sateen paljoudesta; Liikkumista pyhistä; Tammik. —
Muuan sana Mehiläiselle; Helmi- ja Maalisk.

—
Kärsiwäisnys; Wakuus; Arabian sanalaskuja; Ihmisen
ikä; Muutama sana soiden wiljelijöille; Toukok.
Humalikoista; Kesäkuulta.

Ilman näitä näin eritellen mainitulta aineita
on joka toinen arkki Mehiläisestä historia-lukua, ni-
mittäin: wuosikenoissa 1836 ja 1837 yhteistä ih-
missukukunnan historiata alkuajoista rumeten ja 400
wuotta lähelle Wapahtajan syntymätä ulottuen; wuo-
slkerrassa 1839 Suomen historiata, alkuajoista näi-
hin nykysiin asti; ja 1840 Wenajän historiata alku-
ajoista 1500-wuosilukuun Kr. s. j.
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Humalikoista.
Humalikko on parempi kewäilla, kun syksyllä is-

tuttaa. Maa lannoitetaan ja löybistetaäu kyynärän
sywälle. Kiwiseka maa on soweliaisin. Istukkaiksi »va-
litaan yksiwuotiset, isot, walkiat juuret, korttelin pi-
tuiset, kolmella eli neljällä silmukalla. Wanhemmat
ja mustemmat juuret eiwat kelpaa ja pahentuneet
paikat niistä muuten kelpaawistaki istukasjuurista pi-
tää ennen istuttamista pols leikattaman. Sitte pide-
tään taimet ruohoista puhtaana ja hawotetaan. Joka
toinen wuosi lannoitetaan sitä siansonnatta, hawot
otetaan pois lannoitusajaksi ja pannaan sitte jalle pai-
kallensa. Joka seitsemännellä wuodclla istutettakoon
humalikko uuteen soweliaasen paikkaan.

Tynnyrin alasta maata humalikkona saadaan hy-
winä wuosina 70 leiwiskaä kuiwia humaloita. Istu-
kasjuuria saadaan köynnöksestä(humalawarresta), jos
taiwutetaan maahan japeitetään mullalla,paitsi latwa,
joka jätetään kaswamaan. Semmoisista köynnöksestä
uloskaswaa usiampia istukasjuuria.

Lehdet ja liikanaiset hyötöwesat pitää sitä myöten
kun ilmautuwat alapuolelta köynnöstä pois nykittä-
män, josta humala kaswaa paremmin. Nuoret köyn-
nökset sidotaan,oljilla seipäisiin.

Uutta humalikkoa laittaissa jaetaan maa esinna
pienihin neliskulmaaloihin, puolenkolmatta kyynärää
jokainen kesketse. Jokaisen neliskulman keskelle piste-
tään seiwäs ja 7 eli 9 istukasta pannaan ympäritse,
noin 'korttelin werran seipäästä ulos, 5 tuumaa sy-
wältä maan sisään ja itusilmukat ylöspäin. Joka syksy
pitää istukaspcsiUe uittta lantaa laitettaman, joka muo-
kataan sisään maahan ja joka kewä luodaan talwinen
multa juurilta, koska myös liikanaiset hyödökset pois-
otetaan, ja sia täytetään vudclla mullalla. Humalikko
laitaan myös leikkauksiin jakaa, joka leikkaus kyynä-
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ran lewyinen. Seipäät pannaan keskelle ja istukkaat lai-
toihin, päät seimästä käsin, winoon.

Kun lehdet alkamat kellistyä ja humalatappo näkyä
«ntistään harwemmalta, sillon on aika rumeta pätkimään
humaloita. Palkinta toimitetaan kulmassa ilmassa Mona
taikka haasioitaan (routotaan) humalaköynnökset, kun her-
neet, maan katoksen alle ja kulmalla säällä. Sitte laitaan
tvalitöikss koska tahansa humalat pätkiä.

Kymmenen muoden sisässä antaa humala tamallisesti3 hywää wuotta, 3 kehnoa ja 4 keskikertaista.
Köynnöksistä taitaan hampun tamalla lioteltuna ja

laitettuna saada hywää ja lujaa kangasta. Waan ne ei
syksyssä kerkiä liota, jonka tähden pitää kedolle talwen alle
jättää.

Usiammista syistä, ja erinomattain sen tähden, ettei
ole saanut tarpeeksi lukijoita eli muita ostajia, tulee Me-
hiläinen tällä kuun-osalla lopettamaan työnsä ja toimensa.
Sen, joka paheksu tätä kesken lopettamista, soisimma it"
sensä rupceman jotain sanomalehtiä toimittamaan, ja il-
man omaa työtä, huolta ja waiwaansa mielä päälliseksi
saaman omista maroistaysa maksaa 300 ruplaa muodelta,
jota ottajain kautta ei saada palkituksi. Niin on se tänä
»vuonna Mehiläisen kanssa ollut.

— Ne, jotka omat pyy-
täneet tämän muoden Mehiläistä ja edeltä maksaneet koko
wuosikerrasta, saamat tulemana syksynä eli taimena loppu»
puolen Wenajän historiasta palkinnoksi, joka heille tulee
postin kautta lähctettäwäksi eli, joille niin paremmin sopii,
Helsingistä saatamaksi.

Lopuksi kiitämmä niitä, jotka lähettämillä kirjotuksil-
lansa eli muulla toimella owat Mehiläistä autelleet. Mitä
tulleista kirjotuksista ei ole sihen sopinut, koemma jollain
muulla tamalla masta präntätyksi saada. Myös on mel-
wollisuutemme tiedoksi antaa, että 1837 »vuosikerran his-
toria-osa on vromasti Pietari Tikleeni »vainajalta
toimitettu; Suomen historia, 1839 »vuosikerrassa, Akade-
mian oppilaiselta Johan Fredrikki Kajaanilta; ja
Wenäjän historia tässä »vuosikerrassa kappalaiselta Wesi-
lahdessa, Gustami Tikleenilta.

Helsingista 31p. Toukokuussa 1840.
Elias Lönnrot.
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