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ARMAHAINEN JALO-SUKUINEN

HERRA,

MAINIO RUHTINAS.

Tokkohanma Teillen tahtinoonkaan
ia^/oa n<L«t« A/eisn vl//«/amme^ «^lliai kokei-
ta minun Nuoruuen? Jos minut pelottaisi
Jaloutenne, niin Laupeutenne rohkeuttaa,
saattamaan TeillenSuomalaisiakin uutisia.

Kuta ene/?nnl'n Kansan mieli tia/al^ittli^
sitä enemmin /ia^/"c>/iili« Kielikin; ja toas
toisappäin: Hitlii m/ote/l kuin kieltä harjoite-
taan, sitä myöten mieltä valaistetaan ; sillä
mle/en-^a/atlifttt^, ja kielen-harjoitus
on«i aina /i^neet /v'nna//aan^ ja nouatta-
neet t!i>l'«e« <t«taan.

Tätä on moni Hallitus olva/ianttt, ja
sentähen ia/Vcol'tta!Nsit toimeensa, levitteäk-
sensä /can^/lV^ta 7?l<-'e/s?lva/a!^i«^ta^, Kansan
Hinkin omlLl/Zii kielellä. — Ainoasti Suoma-
i«i?/a Xansa?'a nl'et«6i!>l vielä t«^« t«2ia!tto-
massa tilassa, ett« /isi>«>« tä/i)^ vieraalla
kielellä puhuttoo toisiansa, kasvattoo lap-
siansa, j. ioi>«e'ttoo laillisia asi«l't<Ll,z,fa, vaik-
/ltl heillä <>' kieli-, oma, 5«/ol'nen kyllä.
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Kaikki isnomellmoan F«0771a/al^6 o-
t)at^ kielensä /ino/e^ta^ /io«^le/et)^t nantn/ntt'-
ta tätä l/ne/en-tia/oa^ tätä viisauen vl/^e/e-
-m^^tiLlV, /ota /iill^^a/^ Klsi/IV/565H<il Hallituksessa
ta/'/oltetaan kullekin kansakunnallen, kullekin
yksinäiselle ml<3^e//e//a/ota /i^o/Lln ol^lvat an»
saineet, sekä /aln-^««KalL?nlle^taan että moa-
«^o/Zi^nne^taall, /a 7?lNl^ta /l/2il^tä tanol^-
taan— /iia^^l/ci/l /co^a A«stentaavat Oppinei-
ta /a O/ietta/o/ta — varsin ta/iän ta/viel^e^eTl.

Ruohin naZZan albana teNt/ln /^alMla
tätä^ vo/to^l /a hyväksi, mci/an m»an no N-
ta/alsllVsn. Fno/na/al^et heitettiin orvoiksi
ja osattolNi/«l — ja nnn/)ä ovat tile/äl/c.

Tätä nnllto^ta^ /lan^a/^e^a ylöskasvat-
tal/llLe^a^, tavataan sekä -^Zc^ZnäZ^eHHä että
yhtenäisessä elämässämme, /a tnntnn /i>äl-
västä päivään — aina val/cea7?l7?la/^l^, /«on-
nottomaksi sitä myöten kuin nne/emme va-
ZaZ^tnn^ eZZcä Zlö^t/-/^ kielemme. »SIZZä" toe/-
ZZnen ymmärryksen vaZalFta/nZnen^ H-^a/nml-
/len /l^ii«t^/?ll>lsn^ /a ta/ioZll «v«t^ml"nen^ eli
koko mel/än nen/^eZZZnen /non«t«ml>len^ on
ma^oto/ll — ZZ/?lan ZcZeZsn Na7-/oZtta/7lata^.Yksinäiset yritykset, tänä ta^oZtn^-
sessa, /loZ^^att/csnoovat /a käyvät voimatto-
miksi, eZZeZ Hallitus /o/ZaZZc tavaZZa ottaa
tämän a^Zan a«ttoa/«en^a^ /a tnl^liata^Hen^a.
Ruotin muinonen kuuluisa Kuninkas «eä,s-

-t/ttZ meZtä latinan puheesta, /a kohotti
kielemme /lä^tättävä^Z Jumalan-palvelukses-
.samme/a -menoissamme; VenäiänVal-
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iZa5 vaZZttn^ va/?a«tta^oon meitä kerran täs-
tä Ruohtalaisestakin puheesta, /a /t«/'oZtta-
Zcoon /ZeZem/ne lianhan yhteiseksi ooet«s- /a
kirjoitus-kieleksi!!!

Armollinen Ruhtinas! Toimenne /a
7?IZeZZ-71/2i^/vä7lne^ /oZZa oZstte/l ZZ/tenns veZ-
voZttaneet^, vaZnaZttaa/v^en/le iFI/o/naZaZFte// «a-
- o/l va/«l/ltta/l«t mZ//at että monet mn«t^
Teijan eZ uneZluttavan tätä meZ/än /le/l/eZZZf-
tä ta/'vZ^tamme. Armias, ta/^oZttaZcee mZsZen-
ne täNä/l me// «n ZrieZeez/lms^ ZoZcl/ suosioitteloo
mZeZet meZ/än^ /a suloitteloo,ja joka on kallis
meillen /laZZcZZZen^ —/otta onnZz-taZ^Ztten meitä
eZ a//loastaan moallisissa, /n/etta m>o^/lZn
Zlen^eZZZnnä/

Tässä toZvona oZen /7l?'nä «H^aZtannt
o/nZ^taa Teillen näZtä /il/«te/<o/anZ^ /vl^oZZZe/l
I^e/?'^.' ottoa Zle/tä t^neeZZä syämmellä, kah-
toa heitä — ZemieeZZä silmällä!

H^'vZ</?IM6ZZZ^sm/?leZZä arvoamisella kaiken
Teijan ZINnZ/lZ^an Jaloutenne /a Kunnianne

oZe» minä aZna

ARMOLLINEN RUHTINAS

I K I 5 A N

kiiikkiii-iioyryyinmäiiieii
palveliaineii.

tXiii. Ax, Goi I,.i.i>-N.



ALKU-PUHE.

>',^</il' l^/i/«/! pyyinmäluk:
l-.oran un/ie,l ostamatak.

vu!l!ztvn)t on tämä Toinenkin Otavan Osa — ei
kirjan painamisessa; mutta ulos-antamisessa. IViin
kuin jo nähtiin monesta koliin ilsessä Osassa, niin
oli tästä Toisestakin jo v. 1828 painettu 16 arkkia;
mutta monet esteet ja vastukset ovat siitten liänet
seisauttaneet, ja — viivyttäneet hänen julistamista.

Voan koska Peällentarjojat, enin osaltaan, ei-
,vät ouk. vieläkään käsittäneet Ensimmäisen Osan, niin
tahon minä tässä ensin ilmoitloo syyn tähän viipy-
miseen, ja teliä tiliä minun käytöksisläin.

IViin Kuin luetaan Esipuheessa iisen Osan
XXXlllilla puoliskolla, niin oli kirja painettu jo
syksyllä v. 1828; mutta kuviin-moaluuttaminen vii-
vytti minut vielä vuosikauen. Kesällä v. 1829 «lo-
tin niinä muutamia lieitä, jli lälietin Suomeen, mut-
ia usseempia en talitona lähettää, ennenkuin en»
nättivät lulla mielenlutkinnolta (af CensllfcN) lue-
tuiksi, koitelluiksi ja peästälyiksi. Tätä teli tim syk-
syllä samana vuonna, Mutta silloin tuli mullen jo
lieri mvöliään, sinä «v^ssä, läliettää lieltä, merta
myöten, Suomeen. Keväillä v. iB3o öisin tätä telmit,
jollon mulla oli moalattuita kuvia 9000, Peälle-

tarjojoiheu tlupeeksl, (ehken vielä silloinkaan ollut
«nnättän^t soalia lieilä osia joittenkin varaksi); mut-
ta n^t kielsivät minua yksi ja toinen tätä tekemäs-
tä, ennen kuin ennätin yhl-aikoa soaha kaikkia lä-
hettäneeksi. Sanoivatten: "Mitäs sä laitat yhällen,
eikä toisellen? Kuin ovat jo outtaneet vuosikauel,
niin outtanoovat vielä jonkun KuuKauenKin; ja pu-
rer i»inpa tuo Kä^p! Kauppakin, urakalta Kuin vä-
hittellen." Tätä selittivät mhmllen niin monella
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tavalla, että minäkin viimen siihen mvötistylii. ja
omaksi vahinkokseiu nouatin heijän miellä. lleijin
puheella viivytin kirjoin läliettäniistä iinomeen
syksylivn, toivoin siihen soavain kaikkia näitä ku-
via valmiiksi. Tehäksäin lätä oikeen Kättä mah-
tain, muutin minä kesäksi kaupunnista moallen,
A^oHutten mainittavaan Ilerras-hoviin , puolta penin-
kuormoa kaupunista, itäisehen; ja otin myöteini nii-
tä Kuvia, tauluja ja soittoja, jotka oli kirjaan kuu-
luvia. Mutta meille ei ouk aina luotu toteen Käyvä
aivotuksemmo; ja tulen-turmiot, jotka jo monestin
«vat hävittäneet meijän kirjalailoksiamrne, eivät
olleet vieläkään soaneet kylläkseen.

Elo-kuun 2g:nä päivänä, juuri Jtimalan-palve-
luksen aikana, palo tämä kaunis Herras-karlano,
hirmuisella tuli-palolla, poroksi; joka tapahtui niin
rutosti että ne ainokkaiset kahet kotona-olevaiset
Jlouas-väet olivatten vähällään tulessa tukehtumassa.
Minäkin en sattuna silloin olla kotona; olin männyt
Erstavikiin kirkollen, puolen peiiinkuormnn peähän.
Kotiin tultuani e! ollut ennän niin hitua jälellä,
kaikista minun kirjoista, paperisia, voatleista ja.
huoneen-kaluista. Minun pyssyt jakoiratkin — KaiK-
ki mani sen tulimtnaiscen tuhkaan *). Ihmiset oli-
vat Kaikki kirkossa, ja ne pari vaimolliset lienket,
jotka hätä-päisin peäsivätten tiilen leimauksesta, ei-
vät olleet hyvät mitään pelastamaan alimmaisesta-
kan salvoksesta, satiKKa ylimmäisestä, Kussa minä
lisuskelin.

Minä en tässä puhui vahinkostani rahallisessa
tarkoituksessa, eikä myöskään kirjallisessa, sillä sitä
ei arvak toinen Kuitenkaan. --> Ainoasti mitä Ota-
vaan kuuluu, niin paloi tässä kaikki hänen tarpei-
tansa, joista oli möalattuitakinkuvia kolmatta toista

*) Onneksein, en kliiteilkiiAN nttnniit moallen kaikkia
kirjojani ja kUsitckojani. Millit kil!l^>l>liiii«B!l oliviil,
säilyvät; niin myös sen kirjaksi puineluu Otavan, jo-k.i oli kirja-sitojan korjuussa.
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kymmentä tuhatta kappaleita, joihen ntoalnuttamises-
sa oli ollut mullen työlä Kalien vuuen.

Siinämä seisoin tyhjän käsin, jaseisoisin vielä nyt-
kin, ellei oisi auttanut Jumala, ajan kunkin katkai-
siioiia. iXäinät vahinkot seisahtivat minua, voan ei-
vät kuitenkaan olleet hyvät pois-luovuttoo minua,
näistä kielen-harjoituksista. Huovanhan variskin va-
statiiiileen! mies voittaa vahinkonsa. Sillä eivät mi-
nuakaan vastukset voittaneet; minä voitin vastuksia.

Minä olin näissä vehkeissä e! ainoastaan kulut-
tanut rahani, ja mänettänyt aitani; mutta olin myös
velkaantunut siinä toivossa, soavani, Kirjoin ulos-
annettua, tarpehekseni, sekä veikoin maksamiseksi
etla Toisenkin Osan lunastamiseksi. Tyhjäksi kävi
tämä toivoni, ja aikomukseini lia joisivat Kuin aka-
nat tuuleen. Työtä ja tointa ei minussa puuttuna,
ainoasti varoa — uusiin kustannuksiin. Jos öisin mis-
lä soanut kirjan-kustentajata, eli jos josta kusta öi-
sin soanut rahoja lainatakseni, tähän larpeisehen, niin
asia oisi ollut välleen autettu. Mutta tätä e! ollut,
minun toivoamistakaan, koska nekin joilla oli mul-
ta soamista, eivät nyt antaneet aitoakaan, tämän
onnettoman palon tähen, voan kilvoittani kiisteli-
vät valmista tahtomaan, KuliiK luulessaan soava-
sek ennakon. Mitkä mulla oli ystäviä ja tuttuja, «-

livatten jo ennen minua rahoittaneet. Netin oli
varattomia enin osaltaan, ja tarvihtivat ite omansa,
enkä nyt ollut hyvä heitäkään suorittamaan. Mo-
nikin joka oli ollut ystävänä olevoinaan, muuttui
vaarassa lois-KarvaiseKsi. XViinpä sanotaankin:" au-
tuasta hyvään aikaan siunataan; vaivasta pahaan ai-
kaan kirotaan".

Minä kiijutin sinne lanne, sekä Suomeen että
nuuiannek, tästä ahistuksestain, soahaksein khjan-
Il,li«teuti>><»ti>; mutta ei yksikään siihen ruvena. Jos
oisi ollut puhe muka viinan-kaupasta eli ostosta
Kelu-»l,nllc>in, tahi muusta seittysestä. silloin oisi
ehkä löytynyt rahoja -vähä kullaik; multa Suoma-
laisiin kirjoin «i ollut vliön^äZn heijän uskaltamista.
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Näissä muka nenöissä, ja huoleessain omasta
henkestäin, mani toas kaksi aastaikoa minulta huk-
kaan, ja olen sillä välillä tuskin voinut vältteä mak-
sun-luopumusta (cejjioi!) jota monikin minun siassa
oisi tehnyt, inieleliäänkin — lailisella perustoksella.
Mutta tällä tavattomalla tavalla en tahtona muita-
kaan saattaa vahinkoon, satikka tuttavia ja heitä jot-
ka ovat kehoittaneet kielen harjoittamistamme.

Viimeisellä sain minä tok'nuoren Muona-Kaup-
piaan tässä Tukhulmissa auttamaan minua näissä ai-
keissa, rahan-lainuulla, josta minun tuloo häntä ei
ainoastaan kiittee, sekä omasta puolestain että Peäl-
letarjojoihen, mutta myöskin kunnioittoo koska
haan, joka oli iliko Ruohtalainen, otti sitä tehäk-
seen, jota ei yksikään Suomalainen oisi tehnyt, voi-
toksi kielellemme. *) Herra And. Gust. Enblomin
rahan-tarjoolla olen minä toas ruenut työskentele-
mään näissä kielen kokeissa; ilman hänetäk öisille,!
outtaneet, tiesi hänet — miten kauan.

Niitä tauluja ja soitto-lehliä, ensimmäiseen O-
«aan, jotka paloivat multa, olen jo uuestaan toimit-
tanut; mutta kuvat en ouk vielä siittenkään soanut
valmiiksi. Heiliin voaitaan ei ainoastaan rahoa, mutta
myös aikoakin, ellen toisella moaluuttaisin heijät,
jolloin maksaisivat, ainoasti moaluuttamisen-palkas-
sa, vähinnik 1,000 Piiksiä Pankossa (luettu 4 killin-
kiä kappaleesta); Kuitenkin lupaan minä heitäkin
aikoa myöten toimittoo, sillä eholla, että otatten nyt
kirjan, siltaan; muuten minä en soatak sitä luvata **).

*) Tästä liänen mielen-taipumisesta, että muutenkin kir-
join jouvuttamisesta, tuloo minun kostella hänenKauppa-
Kasakkaansa (Koittotlst) Alb. Jok. Brodellia, nuorta Lan-
koani, jonka ansio näissä toimeissa eioukvallin arvattava.

**) Näistä kuvista ja kiven piirutotsista ei ouk ollnl inul-
Ia muuta kuin paljasta vastusta ja joutavia kuzlennok-
sia. Ensinnik— neljän hakossa, siitten—lieijän Kävellen
jliirittämisessä > ja viimen — heijän painiin-panemisessa ;

mutta paloivatpahan ilman vaivatak, elikei luolakaan
kunnollisesti. Billä porossa toyetliin vielä monet pan-
kot, lieislä puoleksi poltettuita. Minun oli aikomuk-
seni, näillä lalijoiltoo kielen-ystäviämme; senpälähea
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Olkoon tämä sanottu Ensimmäisestä Osasta, ja
hänen viipymisestä.

Tämän Toisenkin Osan öisin minä mielellään»
km tehnyt, ko'o(tan että näöltään, ensimmäisen mu-
Kaan; voan ei annak vara myöten. Minun on sen
tähen täytynnä katkaista hänet kahtiaan. Soitot ja
kuvat, mitfeivät tässä löyvyk, liitetään jälkimmäi-
seen puoleen *).

Mitä hinnasta tuloo sanottavaksi **) niin tahon
muistuttoo: jos unilla oli ennen vara i|man rnak-
si.itak Peällentarjojoillen, ikeän kuin kaupan peäl-
liscksi, toimittoo näitä kuvia ja soittoja, kirjan kau-
nistukseksi, niin ovat asian taijat nyt toisellaiset.
Tätä arvaapi jokainen: eikä taijat yksikään multa

en ottanut Peällentarjojoilla heisiä mitään maksua (lue
Esip. XXXVII p. I:sean Osaan) voan sovitin heijät
Suomalaisinna luo misinna (herkkuina) kirjoin pa-
ritsaksi. Minä luulisin sen lahen, heijän ii«i</alt»«, en
oleva velkapeä vielä toisenkin kerran toimittoo heitä,
koska ovat muka minun antamia, ei — Teijan osta-
mia; .ainoasti vapa-taholla tahon minä heitä toimittoo,
niinkuin näitäkin; jottei sanottaisiin, muutamien soan-
neeii heitä, muutamien, ei.

*) "l"itä tallon Kirjan-sitojoillen muistuttoo, etteivät sio-
tak hänet kovaan kanteesek , ennen kuin joutuu toi-
nenkin puoli, kussa seuraa Sisälmys (innef)Bll) virhein
oikastamus, ja kauniimpi kivellen piiritetty alku-lelili.

', "Vaikka, omaksi vaiiinkoksein, olin hinnan alentanut
Pcällctarjojoillcn, puolta vähemmäksi kuin Ostajoillen,
niin olen kuitenkin kuullut, monian, jok.'ei ymmäräk
eikä tunnek kirjaili hintoa, sanovan, tämänkin jo olleen
kalliin. Olen jo ennen toimittanut tcillen Ruohta-
Jaisten ja Virolaisten kirjanhintoja; jos tahotten Juut-
tilaisiakin kuulustoo, niin siellä nytkin Oppetaja t.'.
f.', itafn, joka ulos-antaa Srorbrföitba "Sontalbais ©ögttr,
«Ptir ©Dlllllllll ©filltl&oflim, ottaa Peällentarjojoilta
7 kili. Pankossa, kustakin Arkisia — eikä muuta lyö-
tä, kuin kopioittoo vanhoja, enne» paiiiattnila, Satuja.Ja tätä hintoa otetaan vanmarkizsa, (Ruiiiuin-palka-
tnlta mieheltä) Kussa on monta tuhatta iisseempia kie-
len- jakirjan-ystäviä, kuin mitkä löytyy meijän moassa;
Viiilen kirjoja ostetaan ja luetaan Ruodissa, Norissa,
.Suomessa että koko Saksan moalla , samalla lieri kii-
iioellii, kuin omaisä uioassaan.
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voatia joutavia kustannoksia, toisen tähen. Sitävas-
toin ois! monelle ellkä syytä toivoa, Kieleni enem-
min harjauntumieen tässä Osassa, ja puhistiiniicen
niistä virheistä, jotta lövtynuööii ensimmäisessä *).
Mutta koska tätä synnytettiin yhfaikoa Kuin toista-
kin, niin tuli samallaiseksi arvoltaankin, ilman mi-
tään kielellistä vointumista. Vähä ennen kirjan lo-
pettua on Suomesta laitettu, Otavaan pantaviksi,
muutamia somasti tehtyjä lauluja, jota kiitoksella
mainitaan, ja toivotaan tämän Suomalaisen A<l//l'e>/l
vielä vastakin päin toimittavan tähän käsitekojansa;
muillen kehoitukseksi ja yllytykseksi.

Viimeksi tuloo minun tässäkin ilmoittoä syyn,
niinkätähen ne toiset multa jo vuonna iB>H peälle-
tarjoteltaviksi nimitetyt kirjat, eivät vielä ouk v»
los annettu **), Minun varattainuus heijän paino-

*) Paihti muita virheitä, olen nyt perästäpäin keksinyt,
minunkin puheessani, paljon Ruolitalaisuulta joka oli
jo niin kielellemme takertunut, etten minäkään ollut
hyvä tuota oivaltamaan. Kielen virheeksi lätii ci juu-
ri saalak sanoa, ainoasti muukalaisuueksi puhees-
samme.

-"^/ iVlinä tahon t2«sä käsken puheen nimittää niitä käsiic-
kojani, jotka oisi mutia painatettaviksi, voan joihen
pauio-kustentami.sehen minun ei yltyk varani, siinä
toivossa, että jos löytyisi Suomessa mies, joka tahtoi-
s, rueta heijän kustentajaksi, eli joka ralian la.iiuiilla
tahtoisi auttoa minua, heijän painattamisessa, niin teh-
täisimmö tätä sillä eholla , eltii liään saisi niistä hä-
nen kuslennoksella painatuista Suomalaisista kirjoista,
niin monta kappaletta, jotta hänen maksut tulisi sil-
tä suoritetuiksi, joita kirjoja hänellä oisi lupa ensin

myyä kirjan-kaupoissa , kuiltataksensa sillä Kulunkian-
sa. Mitkä jäisi tähteiksi, pitäisin minä työstäni jl
vaivastani. Eli toisellakin tavalla: että haan pano,,
rahat, minä — työi? ja vaivan; voiton eli vahinkon pan-
naan kahtiaan. Itemä tahon huolta piteä iXrniinisesliL!
ja paino-ojenusteu lukemiseslii (0!I! tlireit). Va
litetaan kyllä, el meissä löytyvän Suomalaisia kirjan.-
toimittajoita; voan luulen suuremman syyn olevan,
oaheksia, ettei Suomessa löyvyk kirjan kiMtentajoita,
Pärnut minun käsikirjoitukset ovat, niin kuin tänä
seuraa :
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kiistcntamisessa on ollut mulleu esteheksi. Luulin
muka, peällenkirjuttainisella, soavani tarpcheksein

i) Otava. Toisen Osan toinen puoli, niin myö»
Kolmaas Osa, jola aattelisin painultoo monessa pienes-
sä, nuon (i:en tahi arkin kokonaisessa siteessä,
että tulisivat Ostajoillen huokiammiksi, eivätkä tun-
tuisi minullenkaan kalliiksi.

2) Lapin Otava, e/l t/l/ull»^.«!a niistä Venäjäs-
sä löytyväisistä >suo/naia«-HUi,u//lillita kansakunnista,
heijän ile/eHlei, m. m. ynnä iu^au/i^la heijän voatteen
parista, m. m. Pässä ymmärretään ne >8>:lla, 182:11.-1
ja 226:11 a puoliskolla mainitut kansat, johon myö»
Lappalaisetkin kuulu,,, ja näihin ehkä puolittain Ha-
mojedilaiset, jos ei kielestään, niin elämästään.

3) Matkus tamus , vuonna ISI7, DÄlan, Helsin-
ginmoan eteläisissä, Vestmanninmoan ja Vermlannin
pohjos-puolimmaisissa Suomalaisissa; ynnä Kartan
kanssa.

/j) Malkusi «mil.l, vuonna 1821; Vermlannin
luoteisetninissa- ja Norin-Suo maiaisis s a, ynnä kar-
tan kanssa.

5) Koarle Xll:nee,«^ /^ hänen sotoamisesta , eli
Suomenmaan Tarinamus vuotesta 1-00 vuoteen 1720.

yi) Valaistuja, cller Handllngar till iipplpsuiiilt
i iytlttiinbS äldre Historia. Näitä oisi monta osoa. Peä-
Kirjulos (tertml on milloin Ruohtalainen, milloin I^a-
tinalainen, milloin Saksalainenkin; mutta ne minulta
tehyt muistutukset ja valaistukset, ovat kirjutetut
Suomeksi.

7) Lukulasku, e/l kirja /n/ia tol'^e,l opiktamatak
neuoo H-»onl^/al'.,i'« luvunlaskelella. /'»lioilstl» sekä
i-arsinnaisecn ell« i^«,li>!«»l«ee« Luku- laskemisehen
(meb asseetibe fä i051_5 den reua fom tiU«mp<rc.c Arlt-
ntettfeil) ,le/v«//u johtauksella , toimitettu /l^ilili^jl
nuorillen että vanhoillen.

8) Kuus «lliiminä^et />l>/'at Eukl idekse nn? eä-
toteista, e/l hänen esi-johtattamus M««,'«-/a^/^ e-
miseken, Suomennettu o/il/c^/ niiorukkaisillen. s:nessä
kirjassa olen minä nskalfannut muistutuksissani luvun-
laskemisenkin keinolla johtaltaa hänen iksiansa,

9) SorfSt att förflava Caj, Corn. Taciti ombö"-
mett öfroec gmna-nte; jetittc ett öfmersigt af deras fotb-na mibsseppclse. Nmiiabt säsoiii ett btbrag till ilpplps-
niiig i giimarneS Historista Forlihäfder.

'o) Xtllf6rlttliä<t Unberrättelser om be fran äldrc ti;
der icban i ©roerifle och D^orrtqe bosatte Siitffa kolonicr,
icmte t Hinnet upplpsanbc ö<mbli«<(ar. Ett bidrag till
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heijän painattamiseksi; mutta ne heisiä kootut rahat
eivät yltyneet ei kymmenekseenkään. Minä pa-
nin heijät sen tähen Otavaan, tein häntä isommak-
«i, toivossani hänen ostettua soavani varoa, näihen
painattamiseksi; mutta valkia teki vahinkoa. Kui-
tenkin kirjat joutua pitää, jos suinkin elän, ja neuot
muuten maksaa, läsläpä minä nytkin neuoittclen.
Tukhulmissa, Juhannus alus-viikolla, vuonna 18J2.

<?. A. Gottlund.

Framtidens historia.Näitätulisik montaOsoo,ynnäkarttoinkanssa.
n) Soldatens.wid f, d, Generalen>Hlefwe Ab, ?udr>.

kemenhaupts Tremänningsßegemcnte itvii Dahlgren»
Dag^Bok under Sari XIl:s filttäg, ären 1700—1709,
lortsatt sä »ai niidet fängenfkapen i SDlojFtiiaf som under
kampanjerna i Roslagen 1714—1720; jemte en ©amlina.
af Sänger och Psalmer, författade under sänssenstapen i
Ryhland; ufroeiifom afstrlft af Stffitliga Offieiella Haud-
lingar, lued afseende S Smensta Armien, liimanvain-
grenin omaa käsi-kirjutusla käsitin minä jo vuonna 1817
talonmielieltä Lassi Kavialta Nynkän kylässä (Ruo-
tiksi Kroktorp) Jäiman Suomalaisissa Dälan-moassa, ja
on sen puolesta meitä Suomalaisiakin koskevaineu, että
tämä Dahlgren, joka vietoin tehtiin Sotaherraksi, «en-
laisi I^e^vonnauptin on^ietoiuta sota-rahvasla, kussa oli
enin osa Suomalaisia Rykmenttiä.

12) Tiijustuksia guninkaan Koarle IXisännenkäyn-
niistä Buomenmuaz«» vuonna 1^97 ja 1599.

Että tässä luettoo muita pienempiä Iläsitekoja oisi
jnutavoa, niin my Us minun Isä-vainajan Suomennoksia
Roamatusta. Ajat eivät oul^ nuitenllaan sen-näköiset,
et!» taitaisivat heistä hyötyä. I>ii:n 3, l\, ja 5, aattelin
minä ensin palnuttoo Otavahan; mutta tulivat siihen
kovin viljaisiksi. Ii:o 9 ja 10 ovat jo joksikin peälle-
tarjoitetut. Muutamia näistä ovat jo olleet, valmiiksi
kirjntetut vuotesta 1820; vaikka en ouk ollut mies soa-
ha Keijiit painetuiksi, joka toistaa kehoituksen Suomek-
si kirjuttoo vielä olevan varsin kehnon. Minun olen
sen talien täytynyt monestin mainita (lltera) heijät k»-
si- kirjoituksenna.





KirjalaisenAkka



Karjalainen





OTAVA.

Non omnes delectat patriui sernto

Cicero.

J. IF
j1as kuuluu Xi! 11a, z.?en>

,i1as kuuluu k nitäiseeni,
Mitäs -virkaat nyt veikkonen

jäisiä Otavan esizt.i,

t!.ärseheslä tämän kirjan

hionet juoksoovat jo tarinat,
Käypi nyt kylässä huihku;

Yksi Kiittää, toinen moi.lii,
Jokainen jotain sanoopi

Olennosta tämän (Xaviin,
Jos ei muuta — niin muclosta!

Ensin luultihin olevan
Varsin vallatoin valkia ,

Tulla tuiskuva Turilas;
Kiietlellen kipunoita

Vrnpäri Koko kylän,
Korsun Kuhunkin Kntolle



Viskoava häijyt kekälel.
.^lo,ii inicsi inieicstän.X

Luuli polven jo polttaneen,
Puahtunna perä-patarat;

'Itämän tulen tuikkamatak,
Varomatak pahan valkian,

Slitten luettiin, lausuttiin:
"Mitähään tuo merkkinööni,
"Kalajan nämät Sanat ?

"Hi sitä ykskään ymmäia",
"Eikä arvaa toinenkana — —»

"Totta täss' on toiset neuvot,
"Toiset sanat salaislunna!

"Paras ois panna tuon pakan,
"Rautaisen lukon takana,

"Ettei lapset tuon lukisi,
"Eikä nuokaan nuoret kansat."

Oppineet, jotka olivat
Muita muka viisaampia,

livokin ottivat ohessaan
Tutkiakseen tuon asian.

Muutamat muka varoitti,
Epäilivät lälä Mieslä;

Sanoivalten varsin olevan
Ilman taijon taipumataf,
Ilman kouluta kokenut.

Muutamat siitäkin mureali,



Ettei haan, niin kuin kaikki muut,
Tointunut vanhoin tapoin,
Elänyt niin kuin hyö ennen,

Paheksivat sitäkin paljon
Kuin ei kirjan kirjuttaissa

Ottanut heiltä oppia,
Kouvattaakseen heijän neuvoja,

Toiset taas toisinpäin totisli
Sanoivat sitä Mieheksi

Jok' ei Kule niin Kuin muut kurjat,
Astu muihen astumillen:

"Annas tuon koiran kokea
"Vehkeitä oman väkeensä,
"Tuskailtua omaan työhön!

"JN"iin on muutkin n.uikareef
"Kuuluisammat kirja nm iehet

"Tullut tutuksi monelta,
"Tehnyt polvipäivitiänsä."

Piättivätpä vielä sen piällä":
Häpiä inuillen monellen,

Jotta halpana pitäävät
Meijän suloista Suomea ,

Käyttämistä oman Kielen;
Että tämä nyt lekiä

Oli heitä häveisynnä,
Tvönätellyt heijän tvötion,

Soisit joka Suomalaisen
Ajavan samin asian;
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Että yhteeksi hyväksi
Kansan Xiken kunniiiXi,

Koroittais kotikielemme
Oppineillen jo omaksi.

Muuta, muut taas mainihtivat

Jotka olit o!iL-voiiiallN
Var.,in / '<1,-i.'.iLi jil Val-.iisnut

«u,'oivatien narskahteli;
Pitivät pilkka-puheita,
Suotta suutaan suihtelivat.

Irvistellen ikeniään
Toinen toiselien sopotti:

"Tämä on laitos lapsellinen,
"Mielettömän miehen työtä ,

'Siiiittaa äuonies-iLi sanoja
"Joit' ei tlI!!i!!Lii. Tmtisa,

"Eikä osata Oulussakaan»
"Vielä siitten k.',".!-,'.in lii,'in',!,,

"Ruvetak Runon-tekoon ;

"Vuatia vallasväiltä
"Talonpoikaisten tapoja

Olipa tok' joukoss' joku,
Joka pisti piX!.-'..i siiliiiiii:

"Ei ois hullu tuo asia
"Jospa kiivls ke>-i-,ui tiiii-iL,',

"Että saisimm' Suomen sanat

"Suussamme oikein sovitut,
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"Puhtaina muista puheista.
"Mutta tämä Sanan-seppä

"Sepittää sanat sekaisin,
"Murlaapi puheen murretkin.

"Voi häijy! kuin ej tuo turka
"Ottanut meiltä opinsä,
"Suuhussansa meijän sanat;

"Onhaan nuo muulloinkin otettu,
"Ennen olleet otolliset,
"Kelvannut vähä kulienkin."

Sitäpä pojat Pohjanmualla
Karsahasti kahtelivat,
Ihmetteli aivan isosti ;

Sanoivat Savon puheita
Pantuna aivan paksusti,
Kaihin lehtiin liitettynnä.

Hämäläistenkin näkiät
l) Itiva Nen ouvoksensa

lii' on .^Uimiessa sanoja,
puheita licijän p-alieessa,

Joit' ei Nauhoilla havata,
Eikä tavat Tammelassa.

/0..' ei osaa raa mutkaan ,

Oa mnmto in ci «Lieimaaii.

Turkulaisetkin turkaiset
Kiivastui ja kiroillivat,
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Sanoivat: "Sen saakeli!
"Mistä lie näitä tuotuna,

"Kannettunna näitä kaikki?
'Joit' ei ouk kuultu kuumia pänä

"Parahalta meijän Papilta,
"Lujimman Lukkarin suusta.

"Miksikäs siitl' tämä heittiö
"Juuri nyt häpäisi heijät,

"Kim ylpiästi ylönkahtoi?"

Kim nyt kesken kiskottihin,
Juhla iltana juteltiin,
Arveltihin tästä asiasi.

Yksi yhtä, toinen loisia
Siihen pani — ja pakisi.

Tulipa nyt Savosta sankari,
Mies korvesta kotoisin.

"Olkaatte veikoiset vaiti,

"Poika-miehet puhumatak!"
Sanoi partasuu-uro
Tullessansa heijän tupiin.

"Heretkee nyt helsinkissa
'Moutavata juonitella,
"Pilkata sitä jot' e! pitäis!

"Työpä tyhmät, jotk' ej tyyty
"Siiheen mitä annettaneen,
"Kannetaan Kärsänne eteen.

"Jos on puutos jossa kussa,
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Virheitä tahi vitoja;
'Niin muistakaat miehet sitä,
"Ett' ei ouk teissäkään tekiätä

"Jota kuta täyvällistä.
"Ilman sitä niin nimitän,
'Muistuttelen vielä muuten,

"Ettei ouk kieltoa kelienkään,
"Välttämistä «itä vähemmin

"Tehä paremmin jos taitaa;
"Tehköön paremmin — vuan ei pahemmin!"

Eikö työ nyt tuota tunne,
"Arvoo tätä asiata?

Tuo haan tuo on Otavainen,
'Sininen tähti-sikeri;

"Joka paisto pakanoillcn,
"Paisto Puavin palvelioillen,

"'Paistaapi vielä pakana
"Juuri meijän silmissämme."

"Ei siit* o' tulet tulluna
"Valkia vielä vaipima;

"Eikä sitä pelätä pitäis
"Jok' ei ouk pahaksi pantu,

"Tullut kennen turmioksi.
"Jospa vajuisi hänen valonsa

"Palamasta, paistamasta,
"Loistamasta kaiken yötä;



Xiii pilvet liicila,..!!, piia.«i,

Syöttäisi meijän pyvämmet."

illäoii iäiliä tiihti luhlai
"Väiiyy pilvien valiten,
"Kiiltelee kuin kirkas kivi

n pihiihm L.ih.-oX« ii!,

'iXiltähii .s.i loailtä «!iii'.ii!i'

'I'ttci »makeis haat mcijLoi ,

x,.-:-i SmI.CLL.ILiLi ii O ,L. ~'. . U."

"Josko nyt tämä kirja
"Tahi muihenkin tekemä

"(Oppineiten alinomaisest)
"Tuottaisi teillen tuon tähen,
"jäytäisi hänen näkönsä;

"Niin kostakaatte konnat häntä,
"Mielytteknät sila miestä

"Joka sen teillen tekööpi,
"Osotteloo tuon Otavan.

"Sillä siit' on luvut lähteneet,
"Opit monet otettunna,

"Alkaneet monet asiat.
"Siitäpä vielä toivottaneen

"Selkiän säteen tulevan ,

"Kuutama vähä kulienkin."
6 Nt/



RIL VALAN HELKA *)

Xviivalan Kylä Sääksmäen pitäjässä Hämeessä ou
kuuluissa ympäri koko Suomenrauan, sen peräti van-

*) Minä kuulin jo viioiiliii 181,^ e!i«!ii>iiisen kerran z>i>^
lmttavan tiistti Ri/viilan Helasia, jii olen .siitten tiius-
tellut , setti tHiiLilk^iililkitiilisillil eitti luuiltil Hämäläisil-
tä tästä Ileijtin Juhlanpitämisestä , vo^n elhiit^Lit livs
tiillllil t.iinuut ilntoil mullcn seil sclvempöö tietoa, kui»
eitä ze olluksi Viilillii isakiiiiilltiiieli kaliin, jonka viiiiuu-
viiKi rajnttivat, jii jossu livo lauloivat vanhoja Itnno-
ja, joita eivät itokkään eneä yinrnärtäiinu. iVäjhiin
tiiiistuksiin eiiliiiiilii tainnut Ulitenkiiiii, v)'tLfii> jos ke-
liiiittivilt laäuta <l<e»iii>iii tästä kuulloslella, iAJiuä
Kirjiitiii jo nioiiisiei! BitLL»Ks!iliiKeeil (jossa tuulla oli
tuttuja, miehiä), jii pyysin iieiiii panemaan piiileriilen
ja minulle liiiietteti näitä vaiihanaikui«ia lauluja. laiil!»
luli li^^ii Kyllä, Viii,,! se ou vielä pitliniätU. .^lint» kul-
jeskelin jo itekilin Itämcenliiinan kantta Kuin itilusiil

,riisi ii Kutiin , iiintta» satun aiiii» liikkui», «iiiii ajalla kuin
«>i enec tlelkoi» huvettu.

Vasta v. lBL!Lj> koska iiii»,ti läksin Hijili uzioillen
Lammin jätäjäseen , niin peätin minä että tästä lähteä
Sääksmäkeen soahaksein tästä jotaik periistuistil.

Sinä ia p. heinä kuulla tulin minä myöhään iltai-
sella Bvriiiiitiii»n li,estKiivHiiin ; pitelin siinii viiiiti ylitti;
ji, tulil» toissa ptuil, hyvällä lijilll.» Rilvalan Kvliiiiii.
jYlinä pistän Lautamiehen Heikki iirtiil luokse, jok»
tili vmmertäväisin ja toimellisin mies kylässä. Kuul-
tua minun asiaini, seuraisi hiin minua samassa niihen
tytliilöihin luokse, jotka litiäu tiesi parraittain taita-
Viin iiiiitti laulella. Vliessii ihmettelivät livo, etlii ini-
nä olin liilil«l,)l niin pitkän matkan taakse, variie
Vi<»te uiiitä hakemaan.
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han ja merkillisen tavan suhteen, joka vanhuutesta
tässä kylässä on pietty, ja jot' ei mokomata mci»
jän tiettyviksi oo muualla kuultu.

iNiitä oli kylässä monta, jotka taisivat näitä vir*-
siä virittää, mutta yks nuori akka oli kaikista hil-
poin. Hänen suusta niinä kirjutin näitä liinoja pape-
rillen; ja panin häntä muutoinkin" toiiuittauraan nii-
nullen koko tämän Juhlan pitämisen. Multa koska
se oli minusta tarpeellinen eitä soaha nähäksein hei-
jän käytöksiä, niin minä hyvillä puheilla yllytin hei-
tä, että ei,s pyhänä huutoo Helkoa, vaihka se meärat-
ly aika oli jo ohitten. Jota hyo suusanalla lupaisivat.

'lasta faksin minä l.nltilan moisioon, Laintutkian
Blajjeldin luokse, jonkan kanssa minä otin tuttu.
Tässä kauriissa Herran hovissa victti'liu minä koko sen
päivän, ja vielä toisenkin; ja läksin vasf.a sunnuntaina,
iltapuolla p.iiveä, yhen litinen Herrojen kanssa» niinelle
Verfistrom, Rilraiaan. Myö lulimrao vähä ennen sinne
säilän laskua, |.i ,iiiii»,„<> iso, joukon nuorta väkeä is -
tuvan raittein ristillä, halkopinoloilla. Miehet kaihtoi
vat niin l iliaisestj ia nnilistival silmiänsä meijän pc.ih
lämmc, josta arvaisin että hyö olivat vasten näitä lai-
toksia. Kuin rupeisin Tyltöloilä pyytämään liihänta-
Viilli!,een juhla pitoon, niin olivat jo jäykistynneet , ja
pojat vitivät kaikellaisia verukkeita ificcpjfiil) ja kicl-
siitit piikoja koiiisti tähän puuttumasta. Kuin hyvin
kiusaisin niitä joita olin jo ennen puliutellul, niin pi-
tivät lupauksensa, ja siliä sain ininä viimein kaikki
'tytöt houkutelluksi eitä vasten miesten tahtoa laipee-
liiaan piirv iloihin ji, näitä laulelemaan. Sillä lailla
sain minä nähä mitänkit hyo tässä känttäitivät , ja olen
siiä myöten myös tässä toiniittaunut. tätä asiat.'!. INLiil-
Iti sanoilla, olen minä lahiona vakuuttoo , että jos oi-
sin nnXä paikassa erelil vunyt, niin oijaskoon muut,
jotka ovat olleet tässä juhliissa suaiuvilla. iXe siori,!m-
-mat ja hilpiämmät ncijol joukossa suuttuvat lauluil-
lansa kuin petimiehet niitä toisia, joista oii mainitta-
vat.- Kaisa .'U//^o/«^ Hedda Yrjnnt.ytär Kerttu Ju-
hanantytär, Tiina Eerikläntytär ja Maija Nikki-
lä, m. m.

Että jollakin tavalla kostoo heitä, tästä heijän
taipumisesta ja mielen nouattamisesta lahjoitin minä
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"Mainitussa kylässä piei iän ytsi Juhla, jota on
"nuorukaisten 110-Juhla, ja on erinomattain luet-
tava nuorien Neitosten. hlillouka se ensin on al-
"kunsa suanut, sitä ei f iiii vk^Kään. Puhe käypi
"että se oli muailman alussa. Niitä Runoja joita
"tässä lauletaan sanotaan myös olevan Alkukielellä;

"eikä näissä eneän ouk ykskään joka heitä varsin
"ymmärtää; sillä ehkä hyö" ovat Suomalaisia, niin
"cj hyö kuitenkaan ole tehtyt tään muan kielellä."

"Papit puolestansa, ja niin myös ruunun pai-
"veliat, ovat monesti, erinomattain vanhoina ai-

"koina, tahtoneet poishävittää tätä Juhlan pitämis-
"tä, ja pakottanut tämän kylän asukkaita poisluo-
"purnaan näistä joutavista vanhanaikuisista tavoista.
"Mutta eivät ouk vielä Rilvalan asukkaat hyljän-
"neet esivanhempiensa asetuksia, ja, siältyjä; ja sa-

"notaan ennen muailman hukkuvan, ennen kuin
"Rilvalaiset heijän lavansa heittää." Näin juoksoo-
pi puhe poski kylissä, sanotaan sanaksi muissa pi-
täjissä , ja näin on asia ensin tullut kuulluksi mi-
nunkin korviin.

MiKäshän se sitt' on? eli mikä Juhlallinen pito,
on saattanut Sääksmäen kuuluisammaksi muista pi-
täistä Hämeessä?

Se on Rilvalan Helka, jonkan rajoittami-

heitä, niillä Pienillä /ili/noiVl», jotka olin TJpsalaisa
painattamia.
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sesta tahikka pyhänpitämisestä myö tässä lyhykäi-
sesti tahomme teliä tietäväksi.

Helkatuorstaina kello 6 iltaisella alkaa joka vuo-
si tämä Juhlallinen käyttäminen, josta se myös on

nimensä suanut. Se seisoo siinä että kylän Pyt-
täret. mainittuna iltana kokounluvat yhteen vissiin
paikkaan keskelle kyleä, joka kuhutaan Raitten
risti, ja josta hyö siitten laulain lähtöövät kieret-
telemään kyleä; ja viimeisellä kylän läviten tultua
astuuvat Helka vuorellen, joka on vähän ulko-
puolella kylee.

Piimä tapahtuu sillä tuvalla, että koska Ril-
valan iXaisi.t vähää ennen päivänlaskua ovat toisian-
sa kohtanneet /ihlltte/l ristillä, ja johon vanhuuesta
e! sallineet miehiä tulemaan, niin ne Tytöt joilla
on heleä eäni, ja jotka parraittain taitaavat näitä

Runoja laulella, asettaavat ihtiensä rinnattain vis-
sissä juonissa; neljä Neitosta Kussakin. Samaten aset-
taaksen myös muu Vaimoväki, sekä nuoret että van»
hat, neljä kussakin juonessa*). Nykyisin suavut po-
jatkin olla joukossa, vuan Kuitenkin kulkoovat hyö
aina erikseen jälelläpäin.

Ilman sitä että Rilvalan kylä on itestänsä ai-
van suuri ja väkirikas (sillä siinä luetaan 32 vero-
taloja) niiu tähän kokountuu paljon rahvasta, ei
ainoastansa Jikimäisistä kylistä, vaan myös monesta

*) Juoni, led, stHllda pä ett led.
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niistä lähimmäisistä pitäjistä, niin kuin Pälkäneestä,
Hattulasta, Tyrvännöstä, Hauholta, Lempälästä ja
KanKasalasta, josta tämä Rilvalan Juhla suaap suu-

remman arvon ja kunnian. Pj ainoastansa Talon-
poikainen siäty, mutta myös pitäjän Herrasväki,
on moneistin ollut tässä suapuvilla; niin että Ril-
valaiset sanoovat muistavansa, toista Kymmentä vau-
nuja ja kiesiä useen olleen peretyksin, heijän kylän
raiteella. Niin koska nyt tämä väin paljous lähtöö
ristkavulta liikkeelle, niin on arvattava, että hyö
marsitessä teköövät yhen pitkän junon. Ja sano-
taan toisinaan viiettä satoo henkeä näin olleen yhes-
sä jatsakassa *).

Ne Piijat jotka kulkoovat eissäpäin alottaavat
«illoin laulella:

"Ruvetkaamme , rohjetkaamme
PlKös eäntämme hävätkö ....j. n. e,

Mitä näihin lauluin tuloo, niin ne ovat monesta

syystä aivan merkilliset. Pj ainoastansa siitä, että
hyö ovat Runoina laulettavia, joka laulun Juatu jo
kauvan on näistä paikoista poishävinnyt, mutta

rayös että hyö ovat tehtyt tässä muassa äkkinäi-
sellä kielellä. Heitä lauletaan myös erinomaisella
tavalla, monenkertaamisella **), lertaussanoilla *"),

ja omalla eänäntaipumisella »^). Nimittäin sillä

*) Klunaa. **) Mcd recltatif. ***) Mcd Refränger.
f) SJlrt egen metodi, modulattion.
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tavalla, että kuin Tytöt niissä kahessa ensimäisissä
juoneissa ovat sen ensimäisen sanan laulaneet, niin
ne Pikat jotka käyvät niissä kahessa jälkimäisissä
juonissa kertoavat saman sanan; samaten teköövät
tuas vuoroistansa ne Piijat jotka käuvät niissä mo-
lemmissa jälkimäisissä parvissa näihen perästä. Sil-
tä tavalla Kerroitaan joka Sana monta Kertaa, ai»
na sitä myöten Kuin tyttölöitä löytyy, jotka ovat

näitä lauluja harjoittaneet. Siitten toas alottaavat
ensimäiset juonet toista sanoa, jota käytetään sa-
malla tavalla. Näin nämät Runot ulosvenytetään
aivan pitkiksi, hioitenkin koska laulaissa joka Sana
vielä siittenkin pitkistetään. Tämä monentertoami»

nen, joka ensimäisestä parvesta hajoittaaksen aina
kauvemrain, antaap! Sanoillen isomman mielen vai-
kutoksen, ja kuuluu aivan hyvälien, ikään kuin
vuoret ja korvet kaikumisellansa vastaisi näiten las-
ten lauluja, sinnek astiKKa kuin iäni enemin ja ene-
min helviää, ja viimein ilmassa poisvaipuu.

Tällaista laulamista kuhutaan Aeean huuta-
m«e^^ ja tapahtuu Helkatorstaina, niin kuin äsken
sanottiin. Mutta e! se lopu siihen. Sitä jatketaan
ja lauletaan monenna pyhännä perätyksin, Helkators-
taista aina Juhannukseen tahi Pietarin päivään.
Sillä tavalla, että joka pyhä lauletaan näistä Ru-
noista yksi sipale kerrallaan; Välittäin lauletaan hei-
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ta myöskin pyhiin uattona , kuin ej varoita olevan
pyhiä kyllä. Ne jotka tahtoovat kuulla tätä He-
lan huutamisia laittaiksevat tännek Helluntain py-
hinä, kosta näitä päiviä pietään vielä muita juh-
lullisempinnä.

Vuan ennen Kuin myö näitä Runoja laveam-
masti tutkimme, niin Käykämme takaisin Raittein
ristille johon myö heitimmö meijän Piijat, ja seu-

ratkaamme heijän askelia! Kyynäspiästä toisians»
taluttavia lählöövät hyö ensin käymään pitkin si-
tä tietä joka viep' kirkollenpäin. Se koottu kansa
seuraa heitä kuin Lammas-lauma, kuunnellen pys-
tyn korvin heijän laulujansa. Kuin hyö ovat vä-
hän matkoo käyneet tätä tietä, kiäntävät hyö ta-

kaisin, ja mänöövät Haunan tahi Montolan tietä
myöten aina Kurjan Orjan o/lÄe. Tässä hyö kiään-
täitövät toas takaisin, ja poikkeiksevat Nuurolan
tiellä; josta hyö kolmaisti pyöräistäiksen takaisin,
ja mänöövät halki kylän Helka /^ilo^e/ien , jossa tä-
mä merkillinen täyttäminen lopetetaan. Vuan ku!»
tenkin ennen kuin Vuorelle noustaan, samoavat hyö
sen sivuihten /5o« hauvan piahddn, josta hyö koh-
ta kuitenkin palajavat vuorellen takaisin. Vuorel-
len tultua lauletaan ja tansitaan tulen ympärillä,
j »ka Pojat tähän tarpeiseen ovat eiltäpäin val-
mistaneet, ja jossa näitä Runoja viimeisellä ratkais-
taan. Lesken juoksemisella, ja muilla senkaltaisilla
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leikiillä ja iiahuttamisella viettäävät nourukkalset liis»
sä aikansa; ja ne vanhat isännät ja kvlänvannhitn-"
liiat kahtoovat leppeillä silmillä näitten nuortciu
iloja, muistelessaau ite omia vanhoja aikoja ja mui-
noisia huvituksia. Päivä on jo aikojaan ollut mail-
laan, kuin kansa häviä, ja katoa niin kuin hajottu
pilvi pois vuorelta. Hiljaisuuella, ja tyytyväisellä
syvämmellä kukin yön syvämessä painatteleekse ko-
tiin; Vieraat arvellen keskenänsä, mitä tämä' kaik-
ki raerkkinnÖön, ja tytöt vanhemmiensa nojalla,
suloisella mielellä jos heijän lauluinsa ovat tulleet
mainittuiksi ja kultuiksi. Ainoastansa pojai jotta
ei kaho yötä eikä pimeyttä, seisahtuuvat tässä vielä
kauvan, ja hiilein riihtyissä pakiseevat keskenänsä,
puhuttellen heijän vanhoja, satujansa ja kokkai-
siansa.

Hauk-ja Kyntö-Rastaat ovat jo kauvan kielel-
lensä kiiruhtaneet päivän ja kevään tuloa, ennen
kuin nämätVeikkaiset vaipuuvat pois juttelemisestan-
sa; ja moni Tyttö on levotoin näihin tautta, kai-
ken yötä tyhjään kokottanut kullainsa.

Näin huutaavat hyö vuosittain Halkoa Rilvalas-
sa, ja näin on jo monta satoo aastaikoa häntä luritet-
tu eikä ykskään kylässä vielä tiia minkäncistä l»yÖ
11'äiu teköövät, eli kuka heitä ensin pani näin liuu-

tamaan.



17

lamaan. Sitä kylän väki ainoastansa totistaa, että
heijän esivanhemmat monessa miespolvessa ovat
kertoineet, tämän lavan olevan niin vanhan, ettei
hyö, eikä toas heijän esivanhemmat ouk kuulleet
milloinkaan, tahi mistä syystä se ensin on alkunsa
suanut; mutta ovat ainoastansa sanoneet ja keske-
nänsä peättäneet, että Rilvalan vainiot ja pellot
lakkaapi kasvamasta ja hetelmiä antamasta, silloin
kuin kansa näihiin kyllästyypi, tahi tämän vanhan
tavansa heittää.

Mainittava on myö's, etla ovat ainoastansa
Tytöt ja Pikat jotka näihin Runoin ihtiänsä har-
joittaiksen, ja jotka oppiivat näitä toinen toisiltan-
sa. 3e on myös heijän tähen kuin koko tämä juh-
la pietään, josta syystä se on monelta irvesham-
paalta, pilkan vuoksi, Kuhuttu Pilkoin /<l"/'l. Ilman
heitä ei kylässä löyvy yhtään, satikka miehistä,
joka taitaisi näitä laulella. Syy tähän taipumatto-
muuteen, on epäilemätä, että nämät Runot ovat te-
hyt kolmesta Reijosta, joihen erinomaista elämätä
livo kuvaelevat, ja niin muotoin ainoastansa ovat tyt-
tölöihiin koskevia, sillä tavalla että hyö, näyttäis-
sä näiten kolmen Neitoisten tapoja, osoltais! heille
esimerkin, mitenkä hyö ihtiänsä pitäis käyttämiin,
jos tahtoisivat suaha oman onnensa suotuksi. Koska

nyt näilä Runoja ei lauleta muulloin kuin näinnä
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vissinnä päivinnä vuuessa , niin se ei ouk ihmeeksi
saaottava, jos ei miehet ole heihin puuttuna,
erinomattain nykyisinnä aikoinna, koska e! eneän
muut Runot heitä mielytä, kuin huonot kelvot-
tomat remputokset.

Näitä Runoja jotka tässä Helan kunniaksi lau-
telaan on ainoastansa neljä ; joista yksi kuhutaan
Alku-Sanat, ja jola ei sisällänsä pitä muuta
kuin Keskinäistä kehoitusta, että vastoin panctteliai-
ten ja kieltäjöihen tahtoa, kukkien ja mataroijen
kanssa valmistamaan ihtiänsä näihin Jumaloihin
männäksensä.

Tämä Runo lauletaan aina joka ilta ensiksi,
jonkan perästä Tytöt välillänsä keskustelevat, mikä
niistä toisista laulettaneen, Inkerin, Annikaisen
vainko Matalenan Runo. Näistä kolmesta ei lau-
leta muita kuin yksi Runo aina iltaisella; Useemit-
tain sillä tavalla, että ensimäisena iltana lauletaan
Matalenan, toisena iltana Inkerin, ja kolmantena
Annikaisen Runo. Näistä alku-sanoista nähään sil-
miinnähen että hyö jo muinon ovat kieltäneet hei-
tä näitä pitämästä, ja se näyttää ikään kuin Tu-
rusta tulleet ovat erinomattain olleet näitä lau-
luja vasten, koska Runossa luvataan: Kuoiln ma-

koisien pulleilla, Turun urvut Uikkajoillen.
Toinen Runo nimitetään Ma talenan-Runo

Le lausuupi siitä, että yks Neito jolla oli tämä ni-
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mi, eli suuremmassa liekkumassa ja rikkauvessa ,

käytti ihiiänsä kopeasti ja ylpiästi, ja oli olevoi-
nansa puhtaina ja parraaina Neitona, ehkä haan
Vainioista oli se pahin ja suurin häväisty. Haan
oli jo salassa svnnyttänä kolmet lasta, vaan suat-

lana heitä henkettömäksi, ja murrhalla peittänyt
pahat työnsä. Niin tapahtui kerran että haan ma-
ui vettä noutamaan lähteeltä kultavarrella kupilla.
Sinne tultua näki haan lähteessä kuvansa aivan
ouvoksi ja hirmuiseksi. Peläten tätä rupeis haan
päivittämään ihtiänsä, sanoillen: "Ohho minua Nei-
io parka, /ic>» on nlilolo muuttununna kauniit kar-
vaini kavalina." Jesus lähestyi häntä silloin Paime-
nen huamussa, tulevoinnaan varvikosta, rukoillen
liänellä vettä juuvaksensa. Mutta haan sai häneltä
vihapuheita, vuan ei vettä. Jesus sanoi hänellen:
siksikö minä olen sinun puheis alainen, josma il-
moitan sinun ilkeyttäis? "Sanok kaikki ln/i,« l//l«'i.^^
vastaisi tämä sovaistu vaimo. Silloin sanoi Jesus:
"Xi«s« kolmet poikalastais ? Yhen iulii?/ca!,«i tuleen,
io«e,l viskaisit veteen, kolmannen kaivoit /c<?l^e«g-

hcn. isen kuins tuiskasit tukeen «li <?« Ruokissa
Ritari; «en kuin 2i«/»a»",?l"i veteen, siit olis //e/'/-»
la/iA muulla; «en kuin kaivoit karkeisehen, «llt o/l«
Tappi paras i«//«l." Nyt vasta puhkeis Matalenan
syvän. Itkin ja syntiänsä kaluin, sanoi hän: "lle-
plis /lcnei Herra Jesus!" Lankeis muahan polvil-
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lensa, pesi kyynälcillänsä Vapahtajan jalat, ja kui-
vaeli heitä hiuksillansa, suostuva siihen rankais-
tukseen jonka Vapahtaja lovsi hänellen hyväksi *),

Kolmas Runo kalliitaan Inkerin Runo, kos-
ka siinä puhutaan yheslä Tytöstä sillä niinellä. Hä-
nestä mainitaan etlii haan vielä oli aivan pieni, ja
kätkyessä soitatettava, kuin Lal/nanli iso Ritar'
kihlaisi häntä hänen kauneutensa suhteen. Vuan

*) Jokainen kyllä oivaltaa ettei tämä ouk mikään pakanal-
lhX« juhla, multii, vh s juhi iit iis I'oavilnisiita> jossa n«
ovat aivan ouvolla tavalla vlitcen-sotkineet ja vetloineet
asioita, joisi:,Raamatussa puhutaan, li iin kuin heijän oil
lapa lehti, seoii iäissä va,i!»o^a satujansa (gomla Mank»
legendcr). liuska Vapahtaja oli ristiin-nauiittu hirsi-
puuhun ja näki ystäviä ympärillensä, niin se pyysi
lieiltä juuvaksensa, Hliiiaa Mazitaiena oli yksi näihen
joi,Kossa, joka siiloin ojiaisi sienen hänellen imee.
(^nh, iy, v. a5). Ilätiii oli myös muiliei, Vaimoeu
kanssa so.ipnviila kuski» asettivat Vapahtajan ruumiin
hautaan (Nalli. 27, v. SG, 6i. Mark. ia, v. 47) ja
«li yksi niistä joka ensin läksi voiteilleen sunnuntain-
aaniMiina Kä^niään hänen hauvallen (Math. a3, v. 1.
<!tc, Limk. 54, v, 10, etc. Maik. 16, v, 1, a,) haan.
puhutteli silioiil Jcsusta, vaan piti häntä ensin ruo-
histon vartianna (LTrHdgurdsNiistare) ennen kuin litin
hoksaisi ihteusä (^o!i. Ao, v. 1, i.j, ia, 16), Täslä
vaimosta oli Vapaliiiija jo ennen poiskiijottannilt seihte-
meii pahan panemista (Mark. 16, v. 9.) Tolsassa pai-
kassa pulliltaan laamat,issa yhesta toisesta vaimosta
Mariasta, Latsaruksen ja Milrtiiail sisaresta. Hänestä sa-
notaan että haan .«nurin synnintetiä, vaan etla haan
syntiänsä katuin kylvetlcli Jesuhsen jalkoja Kv^ne-
leiiiänsä, pyyhki heitä hiuksittansa, ja voiteli hei-
tä hyvillä hajuilla, josta haan myös sai rikoksensa
anteeksi annettuasi (I^iiiik, 7, v. Z7-^iX, I^Z^rK I/j.
v. Z. Math. 2<i. v. 7. soh, 12, v, 3).

Näitä Kaikkia on 'Matalenan Runossa yhteen
veitty, ja siihen vielä listitty Ruotiin Ritaria, Buoine!»
Sulhaisia, ja muita niitä näitä lausumia.
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Lalmannille tuli lähtö sotaan kauvaks vieraillen
mailien, ja sanoi lähtiissä Tytölle, että iiään piti
vuosikausia häntä kököttämän, vuan "kuinsa kuu-
/et /cuo/e/lel"nlh, ot« i),o parempi, eliössä jjahempa-
taini, eleissä /Li«renl/?ttltil"nl — otii «luule/l lnuoio/ttl-
teis.'" Lalmanti läksi, ja oli monta vuotta poikes-
sa. Sillä välillä Inkeri kasvoi suureksi ja ihanai-
seksi. Olipas siitt yks vähä Ritar' nimeltä Ael-lMl"
joka "i'ii/e-/c/r/an kannatteli" Lalmannin kuolleen,
ja tahtoi viekkauvellansa Inkeriä kihlata. Mutta
Inkeri ej häneen mieltynä, ehkä sukulaisetkin hän-
tä Kyllä kiusaisivat. Kuitenkin veivät hyö häntä vii-
meisellä "väkisin 2'l«/sl'lu/?«cl« / väkisin kihlat annel-

tiin, vu«n el eneii väkisin vihillen «ualu/^ Hiät oli
jo viikkokauven juotu, piot päiviä pietty, vuan ei
Inkeriä vielä vihillen suatu. Suruissansa istui haan
tallin ylisellä, '"sekä istui ellei itki, kahtoi itään,
ia/ltol länteen, kahtoi pitkin pohjoisehtn. Näki kyk~
tulvin merellä, (lausui): /o/^« lienet /l"ntu/Liirrr'lh> niin
Fe läliet /e/iliinläiill/ /OH'FH lienet kalapiarvi, niin ie

vaipunet lne,-e/len/ /c>i'i« /lenelj Lalmantiini, /ciH/ce
nur/e« i>aH«ni«»n/" Hiä-väki vannoi silmä kou-
rassa hänen luulonsa olevan joutavan, erinommat-
tain Eerikki, joka häneltä kysyi: "n11".5i<15 tunnet
Läimäiltäsi?" Siihen Inkeri vastaisi: "^un/ien nas-
tan *) , tunnen piirteet, kahen «l>on laskennosta,

*) Nasta, toppen «f masten/ efwersta fpetfen.
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Toinen puoli uuttapurtta , loinen silkiii sinistä Silk-
ki /ll^e/ln kutoma, kauvan Neijon kairehtima."
Haan Käski veljensä nuorimman kesken kiiren jou-
vuttaimaan Lalmantia vastaan ottamaan, joka sa-
massa tultuansa kysyi hänellä: "kuinka Inkeri elää ?"

Suatuansa asiat kuulta, jouvutti haan askeliansa,
ra tuli paraaseen aikaan morsiammensa kanssa vi-
hityksi <).

Neljäs Runo kulmiaan A n nika ise n-Runo.
Tässä mainitaan että Annikainen /fe/w nuori, «-

tul Tul-un Hl//<ln /Lieii^zil, kailti kaupunin Kanoja,
neu^>c>l Turun Neitoisia. Tämä toimitus joka suat-

to hänen elämätänsä tyyvennössä, ei Kauvan py-
synyt hänen onnellisessa majassa. IVleren takoa mo-

ni vieras mies tuli aluksellansa Turkuun; Annikka
piti heitä hyvänä ja Kestinä. Vuan tämä oli ha»
nen onnensa surma. Sillä ilman sitä, että ne

hävitti hänen talonsa, hävitti ne myös hänen yk-
zinkertaista elämätänsä. Die suattovat häntä poisluo-
purnaan omista vanhoista tavoista menoista javuat-

tein parista. Vietellen häntä uusilla villityksillä
ja houkutuksilla, vierasteli hän viimeiselläkin van»

*)Tämä asia näyttää luonnostansa, ikään kuin se oisi
yksi niistä monesta kesV.i-ajan sankarin tarinoista laf
de manga mebeltibeniä SRibbarc;sßoniancer)/ kosta tässä
puhutaan Riddariloista, uskoUisuiitesta, ja seitiyisrstä.
Mutta jos on asia tapahtunnut Suomessa, lähi muu-
alla sitä ej tauluista selitetä. liika aijiFs mikä mies,
ja mikä virka Lalmaatilla oli.
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hoja ystäviänsä, ja tuli myös heiltäkin kajotctuksi.
Kuin olivat häntä suaneet hyvin ostamaan heiltä
heijän koreuksiansa ja kauppa-kalujansa, purjehti-
vat hyö jälleen pois omillen mailleen, niin ettei
heitä eneä kuuluna eikä näkynä, jättäin häntä
niin kuin narriksi vanhoin ystävien parveen. Mut-
ta se näyttää kuin hänen halunsa äkkinäisiä nou-
vattamaan ei oisi sillä tullut täytetyksi. Sillä vaik-
ka Runo jota hänestä puhuu on monessa paikassa
puuttuva ja vajoava, nähään Kuitenkin, että haan
viimeisellä joutui naimiseen yhen muukalaisen kans-
sa, joka vei hänen pois omaan muahaasek. Silloin
vasta (ehkä myöhään) haan havaihti, että hänen
syntymäpaikkansa oli muita parempi ja onnellisem-
pi; ja juohtuissa mieleen sitä paikkoa jossa haan
lähtiissänsä isänsä-muasta viinien juotti Poronsa *)

ruikutteli haan: «5l"l/len kasvoi tuom/ kaunis, iuc>»

»leen /lX^li /iete/nl«/ karkais siihen kataja kau-
n«^ katajahan kaunis »lai^/11/ joka «ltcl oksan otti,
se otti ikuisen onnen, joka Hlltii /enlmen leikkais se
/elM«« l,»LU«en /emnlen **).

Uämät ovat ne Runot, joita lauletaan Helan

*)Tämä osottaa ikään kuin jota kuta Lappalaisen elä-
mätä tahi muistuttaa meillen, peri vanhoja aikoja.

°^) fämä laulu osottaa jota Kuta Turussa tapahtunutta,
ja on sen eistä Suomalaiseksi luettava. Vaan site sel-
vempee tietoa hänestä ei soalia. Ainoastansa että yk-
si totuus ja tapaus, mahtaa tässä niin kuiu tois«ssa.ki»
olla pcrustettunna.
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huutamisessa. Kuka löytää heissä itään pakanallis»
ta , mitään epäluulemista, mitään siveyttä vastaan so-

tivata käytöstä? Sitä vasten hyö osottaavat nuo»
rukaisillen ylpäyven ja suastaisuuen, uskollisuuetl
ja Rakkauen, kevytmielisyyeu ja hulkenteievaisuuen
palkan. Nyö opettaavat heitä ylenkahtomaan Mat-
leenoo, että Inkeriä rakastaa ja Annikaista sur-
kuttella. Onko se ihmeteltävä että näiten kolmen
Neijoisten esimerkit ja luovut *), hellästi pai-
naiksen Tyttölöihin syvämmiihin, ja että hyö laulel-
lessa heijän tapojansa, kukin muistutteloo omoo vas-
tatulevaisuutta **). Se on sen eistä meijän mieles-
tämme ei ainoastansa yksi luvallinen, mutta yksi
kiitettävä tapa, että näin juhlallisesti vuosittain
muistutella ja varoitella nuoria Naisia, niistä vir-
heistä javillityksistä, jotka useerninittain tahtoo hei»
ta vietellä, niin kuin ylpeys, huikentelevaisuus ja
kevytmielisyys; niin myös kuin että toisin puolin
«sottaa heilien ne hetelmät jotka heilien uskollinen
rakkaus kantaa.

Myö toivottaisimme ja syvämestämme mielel-
lämme soisimme että tämä kaunis tapa, näin muis-
tutella Nuoria vaimoja tutkistella ihtiensä, aina
oisi pysyvä ja voimassansa, eikä milloinkaan hä-
viäis Rilvalan Kylästä! ja vielä siittenkin että ne

nuoret

*)Luotut J Sieti.
'■**) lXHia-luler«is«Us< framlid.



nuoret käyttäisivät tämän heijän esivanhemmillansa
heille heijän hyväksi asetetun jouhi!, , omaksi on-

neksensa ja kunniaksensa. Näin lähen, näkisimme
myö kernaast sen välihän puheen uskottavaksi, että

kylän vainiot lakkaisivat kasvamasta, kuin kän'sa
tämän Kauniin tavansa heittäisivät-.»

Myö ei Taija olla puhumata, että se Saleneyn
kylässä, Picaiilien muakiinnässa , Frankriikin RH»
kissa, piettävä juhla, joka mainilaan /iuu?u-/'u///cl
(ja joka on aivan kuuluissa ja merkillinen) on p.il..
jon yhteenverrnttava tämän Suomalaisten Helan
kanssa. Tämä Saleneyn Juhla pietään siilä tavalla
että kaikki kylän Tyttäret kerran vuuessa yhteen-
kokountuvat ; se joka Käytöksensä puolesta, ja kttn-
niallisuutensa suhteen, on luettava heistä parraak»
si ja ylistettäväksi, kaunistetaan silloin juhlalli-
sesti Riiusinikukkaisilla , että sillä osoltaa hänellen
sen palkinnon ja mielisuosion kuin haan on kaikiin
ta ansaitseva. Salency on se ainoa kylä koko
Frankriikin valtakunnassa, ja ehkä koko mail-
jnassa, jossa joka vuosi semmoinen merkillinen juh»
la pietään vaiinoväin kunniaksi. Kaksiloistakym-
nientä satoo aastaikoa on tämä juhla tässä jo piet-
ly, ja sitä pietään siinä vieiä tänä päivänäkin.

Verratessa näitä molempia juhlia keskenän-
sä, myö ci muuten taija, kuin pitää Suomalaisten

y
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juhlaa parempana ja soveliampana. Sillä Frankka<
laisten kukka-juhlassa, yks Tyttö kyllä palkitaan
vaan monta jääpi paikihtemata. Se on arvattava

että Tyttölöistä on monikin joka luuloo ihtensä
ansaitsevan saman kunnian, ja joka nyt paheksii —>

ehkä myös katehtii sitä joka on kukilla lahjoitettua
Sillä tavalla, tämä muuten kaunis ja ylistettävä
juhla, mielyttää yhtä ja murheuttaa rn.qnta, ja taitaa
ehkä suattaa kateusta Tyttölöihen välille. Siihen
vielä tuloo luettavaksi että se on varsin vaikla
joukosta löytää ja ulosvalita sen parraan, ja
tetä monet vanhemmat ehkä keskenänsä silmen-
nylkiin pyytäävät suahaksensa lapsiansa tähän kun-
niaan; ja josta siitä ehkä kylraäkisko ja vihat syn-
tyypl naapuriihen välillä. Näitä kaikkia kahlellessa
myö täytymme piättää, että jos tämä Ruusu-juhla
monessa silmässä näyttää hyviä vaikutuksia, jakii-
voittelemuksia hyviin tapoihin, niin se myös toi-
sin puolin kahottu, teköö monessa syvämmessä le-
vottomuutta, murhetta ja mielikarvaisuutta. Ja jos
niin tapahtuisi, että häntä joka on näin kunnialla
merkitty, vasta jälesläpäin löytäisivät puheen äkäi-
seksi — mitä pilkkaamista ja nauramista eikö sem-
moinen juhla, ja juhlanpitäminen matkaan sila-

ta! Ilman sitä niin se ei oo totiseen siveyteen *)

t),v,'l«e-i«l (Hrborhet, anständighet) qmintig dygd; .^e/-
vollisuus, (duglighet) maulta bygb; ffyryys,(sQW)<o
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sopiva, että ulkokiumiulla häntä palkita ja kau-
uistella. Hänen suurin palkinto on omassa ilomie-
liluntemisessa '), j» hänen luonnolliiien luatunsa
on, että yksinälsyylessä ja ilman muihen tietämätä
harjoitella hyvyyttä. Se on kohtullinen ja myös
kiitettävä että hyvyys ja siveys naulitsee ulkonais-
takin kunniata; ei ainoastansa hänen suhteen joka
sitä harjoittaa, vuan erinomattain, (niin kuin esi-
merkki) muihen suhteen vaan minä pelkään että

Saleneyn nuoret Tyttäret, kilvoitellen keskenänsä
tala kunniata, hakeevat hyvyyttä ja hyviä tapo-
ja, enemmin kunniansa suhteen , kuin ite hv vyvtensä

suilleen. — Olkoonpa asia miten taliaan , niin on
hyvä, kuin hyvin laittaa.

Kuitenkin pitämme myö Rilvalan Helkoo siinä
asiassa parempana, ettei Piioista yhtä ylistetä,
toisia alenneta. Tässä hyö kaikki suavat tilai-
suutta että' mieltänsä myöten joukossa rehvastella,
Jnutta kukin kantaa mitä haan on kylvänyt. Näis-
sii Runoissa löytäävät ne hyvät piiat esimerkkinsä,
niin myös kuin ne pahatkin. — Heitä kyllä tässä
ei kukaan kiitä, sen vähemmin toru ja nuhtele,
vuan ne kantaavat kukin povessansa, riemunsa ta-

hi murheensa. Kuin hyö laulaavat Inkerin tahi Ma-
talenan tapauksia, niin se vaikuttaa heissä eneni-

dygb i «IlNiänhet» — *) Ilomieli-tunteminen, fjttftitt'
fccbeJlÄUelfe.
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min kuin että lausua heilien ilosta tahi surusta.
Sillä puhuttaissa Inkeristä jii hänen käytöksislänsä,
muutteloo ne nuoret Tytöt oman mielensä tietämä-
töinnä hänessä, tahi toas häntä omassa mielessän-
sä. Ja sillä tavalla tämä nuorukainen ja Inkeri ei
eneä ouk toisista erinäiset, voan yhtä olentoa. Minä
oon nähnyt ihe Rilvalan Tvttäriien näitä laulaissä
itkevän; muutamat vuotattivat ilon Kyynäleitä,
muutamat surun.

Vuan mitäs myö' eneä puhumme tästä Helan-
juhlasta/ Myö olemme jo nähnyt sen suuren ai-
votuksen Kuin meijän esivanhemmat ovat tahto-
neet sillä osottaa. Meijän tuloo tätä niin Kuin mui-
takin heijän jäännöksiä, knnnioittoo ja arvossa pi-
tee, ei pilkata ja yienkahtoa.

Niistä jotka encmmitten oval tahtoneet suat»

too tätä juhlaa hävitöksen ala, luulessaan tässä ole-
van jotakuta pakanallista ja epäjutnallista palve-
lusta, tahi yhen siemenen pahuteen ja epäluuloon > on

Sääksmäen ennen niuinonen Rovasti Forsselius, joka
henkellisessä Papin-neuvoittelemuKsessa etesveti Kan»
telemuksia Rilvalaisia vasten, tästä heijän käytök-
sestänsä. Koska asia oli moa-oikeuessa tulkittu
ja sieltä lykätty Gonsistoriumin koettelemuksen ala,
niin annettiin siinä sellainen piälös, ettei Rilva-
laisia kielletä Helkoa huutamasta, ainoastansa hyö
kertaus -sanoistansa poissulkevat sen sanan Ju-
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mala Tätä tekivät hyö myöskin, ja kuin ennen
vanhuutessa ovat laulaneet: "Jumaf o/l kauniissa

/ou/co^^" niin laulaavat nyt ainoastans: "kauniissa
joukoss *)."

Toisin päin ovat toas Mualierratkin puolestan-

sa kieltäneet heitä valkeata pitämästä Helan vuo-

rella siinä pelvossa, että tuostakin taitais turmio

tapahtua; ehkä tämä vuori makaapi vainion kes-»
kellä kaukana pois miehistä ja muista kylistä. Tä-
täkin ovat hyö vaariin ottaneet, ja Käyttäävät nyt
Helkoa vähemmällä juhlallisuuella vaan isommalla
yhtä-tyytyväisyyella **) kuin ennen.

Mutta koska myö nyt olemme kyllä puhunut
tästä juhlan pitämisestä, niin ehkä se ei oisi sopi-
matoin että vähä puhua kylästäkin jossa se pie-
tään.

*)Näin toimittivat hyö kylässä millien asian. SoahaK-
sein tästä tarkemman tiion, olen minä kiijuttannut
Turkuun, iNeuoittelemus-Kirjuttelian (Consistorie-No»
tarien) 111./^ni//öl.«l» luokse, tiiustellen hänellä jos ei
Papin-neuoittelemuksen vanhoissa kirjoissa löytyisi täs-
tä jota kuta perustusta. Nutia haan on mutten vas-
tannut että ainoastansa yksi Joh. /a^n.,«ii-,/^,„,,l nimellinen
Pappi, on ollut tässä pitäjässä Kirkkoherrana vuosien
1735 ja i^iji välillä; ja ettei tällaista asiata hänen
ajallansa lö^vv tässä ilmoitettunna. Muutoin niin Papin-
neuoittelemuksen paperit ei ole sen vanhemmat kuin
vuoteen 1681, toska hyö silloin paloivat poroksi yhes-
sä tuli-palossa. Sen tähen tämä asia mahtaa olla lä-
lä aikoa vanhempi, tahi ainoastansa moa-oikenessa
peätätty.

Minä olen siitten myös kirjuttanna tästä Kihla-
kunnan Tuomarillen, mutta en ole soanut vastausta.

**) l7lla-l^rl)«iLln/.,>^^ ttEnojbfjet.
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Rilvalan kylii on epäilemälä yks niisiä vanhem-
mista kylistä Sääksmäen pitäjässä *) ; ja juuri sen

tienoilla vielä nähään jäännöksiä siitä vanhanaikui-
sesta Hakoisten Linnasta , josta nyt ainoastaan yksi
kivi-raunio on jälellä **). Kirjoissa tämä kylä ku-
hutaan Ridvalla, vaan suusanalla Ritvala, ja maan-

kielellä "') /il/r,«l/a. Se näyttää ikeän kuin kylä

oisi nimensä suanut Ruohin kielestä, ja josta oisi
arvattava että Ruohtalaisia ennen on tässä asun-

na. Silloin kuin Vallan-halJihtia >^) RiiFer vuon-
na >250 rakensi Hämeenlinnan, ja siihen Kuletti
joukkonsa, on mahollista, että muutamatkin hänen
Sankarista asuivat linnan ulkopuolella niissä lä-
himmäisissä pitäjissä; ja on uskottava että jokuu
heistä silloinkin oleskeli Seäksmäessä ja alotti Ha-
koisten linnoo; ja että Ridvallan kyiänpaikka silloin
ainoastaan oli yksi kankasmaa tahi nummi, jossa
heijän Sankarit ja Soturit (9vt&b<U- c och tättlpar) len-
nättivät hevoistansa.

Vallan-mantie joka Hämeenlinnasta vicpi Tam-
pereseen kulkoo kyiän iäviten, jossa vielä toiaen-

*)Tämä pitäjä mainitaan jo i335 vuuen Kirjoissa (Por-
thanin <hV»'o?«'e. -i!\.i p.) ja on nimen antanut kahelien
kihlakunnaUen, ylä-Sääksmäin ja ala-Sääksmäin kih-
lakullliat

*+) Gananderin Mylhol. /<«»!. 8 P- Semmoisia Hakoisten
Kuhni tavia linnoja, löytyy myöskin Janakkalassa ja
Hattulassa.

***) Maan-kieli $)rot»tni>--biaU?.t.
7) Vallan-hallihtaja, Riksförestiiilbare»
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km pitäjiin tie kulkoo ristiin; ja se on tällä ristillä
kuin piijat näinnä HelKa-iltoinna, yhteen tunkeik-
sevat. Kylästä luetaan puolitoista virstaa kirkol-
len, vuan e! muuta kuin virstaa Huittulan keskii-
variin. Kylä on jaettu kahteen suureen osaan, josta
yks kuhutaan Yläkyläksi, toinen Alakyläksi. Yks
peltomoa eroittaa heitä toinen toisestansa.

Kaikki mitä tässä nyt on puhuttu, on sanot-

lava /^/a/iLX^"l,ckl^ joka Yläkylästä makoo etelään,
:a on luettava heistä sekä vanhemmaksi että suu-
remmaksi. Yläkylässä rajoittaavat myös Helkoa,
vaan iteksensä toisella kohaliä, kuhuttu Karjuve-
irä/cilnnläl^l",' muutoin ne käyttäävät ihtiensä sa-
maila lailla kuin Alakylässä, ja laulaavat samojakin
Runoja.

Se on meistä outo kyllä, ettei molemmat ky-
länpiät yhessä pie tätä yhteistä juhlaa; vaan on
uskottava että hyö vanhuutessa ovat olleet yhessä,
ja oisi toivottava että hyö myös tästäpäin yhessä
käyttäisivät tämän kauniin juhlan. Jos ei muuten,
niin sillä tavalla että kaikki lapset kokountuisivat
yhen valkian ympärille, jos kohta hyö kävisivät-
Km sinne, kahessa joukossa.

Tämä jo monaisten mainittu Helka-vuori ei
ouk mikään oikea vuori, vuan yks harju-tahi se-
länne-mua, joka pistäiksen Alakylän etelä puolelle,
ja jonkan toisella puolella Vanajavesi ynnä hänen mo»
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nen snarensa kanssa puahtaa kuin vesipata. Helka
/^uol-e^l» on jo suurin osa tehty peltomuata, ja
mikä hänestä ou jälellä kasvattaa paljaita kataja-
pensaita ja kanarvoja. Siilien missä valkiata ennen
piettiin, on äskettäinkin kaivettu tervahauta, niin
että se juuri näyttää niin kuin kylän Helka jo ot-

taisi Rilvajjisfa eronsa. Se on paha kyllä, että ky-
län asukkaat ei paremmin korjoo yhtäpaikkoa, jos-
sa heijän esi-vanhemmat monessa miespolvessa ovat
r ....Tyttölöihen ja Ystäväitten keskellä viettäneet niin
monta suloista ajan kulua.

Myö tahomme myös nyt tässä jälestäpäin ju-
listaa ne Runot josta myö jo olemme pulmni.it, ja
joihen laulaminen on luettava niin kuin Helan suu-
rln pyhyys. rilyö tiemme tätä sekä heijän sisäller
liitonsa suhteen, sekä että myös Tulevaisillen säi-
lyttäisimme meijän esivanhempien vanhoja juohu-
tuksia *).

Kuitenkin täytyy meijän ensin muistutella, että
myö heijän tutkiissa olemme löytäneet heijän ole-
van aivan puuttuvaiset **) ja vian alaiset ***).

Myö ei ouk uskaltanna mieltämme myöten pa-
rata näitä virheitä, vuan tahomme lukioillen toi-
mittaa heitä aivan senkaltaiset, kuin niitä tällä haa-

valla

*)Juohuius, Dikt. — **) Puuttuvaiset, BristfilligH,
dcf>cta, fragmentarista. — *■''") vian-alaiset , cors
ruinperate.
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valla Seäksmäissä lauletaan, kulleissamme että ku-
kin mieluisammasta käsittäisi heitä, heijän omassa
van hanaikuisessa , jos kohta alaistinnassakin puvussa,
kuin että suaha heitä jatketuksi, parsituksi ja pai-
katuksi tämän ajan tilkuisilla.

MyÖ olemme sen eistä pitänä sitä puheen-
murretta hyvänä, kuin lässä kylässä puhutaan, ja
josta nämätkin Runot ovat osansa suaneet; ja olem-
me kirjutamieet heitä niin katkaistunna ja murret-
tunna, kuin ovat, että silläkin säilyttäisimme hei-

jän omat vanhan-aikuiset ja näille,, paikoillen vai-

sin tunnettomat sanat *) ; joista mvökään emmö
kaikkia käsitä. Kuitenkin comiiio mvö kokenut
että muistutuksillamme heitä jokskin selittää. Vaan
se tuli meistä pahoin tehty, ettei myö silloin muis-
tana kirjuttoo heijän laulamusta (melodi) muistiin,
mutta toivoomme vastapiiin suavan tätäkin toiniit-
tanneeksi.

*)) Se on epäilemätä, ettei iiiimi',iRunot ole näillä tie-
noilla synnytetyt, ja ettei näissä löyvy mitään puik-
koa jonka piällen iiyö larkottahsi. Xi ies Helka-vuo-
restakaail kuulu mitään sellaista erinomaista puheita.
Yksi Vanha ukko tässä Rilvalan kylässä, sanoi muista-
»ansa kuulleen puhuttavan, että ne asial joista Railois-
sa mainitaan ovat tapahtuneet "virossa tahi inXian.
muassa. IViotla mikä liettää ne vanhat, \alctta kuu-
lemasta, niin hy-i.in Kuin ne liaoi-ethii!.' 'Yli-rkiliineu
on kuitenkin että kieli ikään kuin laahl.iii lälä.
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ALKU-SANAT*).

/l«vel/cl»iNle^ rohjekasme ,

HilllNl^ll joukos" /
Elkas eanllinlnle hävetkö ,

Ha»llNl^« /ott/coz'' /
Vaikk' on Lapset laulamassa,

Kaunissa joukos'' /
/V^i«"set M>l>enlä«ii ,

Kaunissa joukos' /
Oe/iiot Virret heittäjälle,

Kaunissa joukos'
Annas Nlun Aa/e» kukala,

KllllNl^ll joukos?/
Merihelmet helkytiellä ,

/i«un«sll joukos'!
Saksan pehkineet sanella

Kaunissa /oil/co^/

*)Näm'ät alku-sanat osottaavat ikään kuin Helan-huuta-
jat oisivat tällä käyttämisellä poisheittäneet kansan
vanhoja tapoja ja opetuksia, koska pelkäisivät tulla
pilkan ala. Ja koska lapset käyttäävät tämän juhlan

,

ja on arvattava, että ne nuoret olivat enemmin tai-
puvaiset kuin vanhat, luopumaan vanhoista tavoistan-
sa, ja antamaan ihtiänsä ristitä, niin on uskottava,
että tämä käytös on luettavaksi siitä ajasta, käin poa-
vilaiset levittivät Ristin oppia meijän maissa. Sillä
heijän ©il tapa pitämään tällaisia kävelemisiä (proffa»
sionel) ja laulelcmisiä (chlrer. anbeliga ssnger) kuin
tahtovat jonkun pyhän juhlallisesti käyttää.
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/luolln «lnXolÄen puhella,
Kaunissa /o«/co.«-' /

Turun Urvut uikkajoille,
Kaunissa /o«/io^/

Väätty-vasken vaikkajoille ,

Kaunissa joukos'/
Käykäm' Hiu^u^^et llne/Ze^,

Kaunissa joukos'!
Mataroille Nlo^sl'li.,ne^s

,

Kaunissa joukos'
/lloilin^ «e/lil Feu/«n lä^« ,

Kaunissa joukos'.!
H/atll^ollil »lllr-^lln Till^^Lll^

Hh«lenliH«l joukos'/
T^n^e^nle sinistä siltaa,

Kaunissa joukos'/

13l^in,l, t, eikös, elkee, elkeä. —- Eäntämmej ohi pi-
tänyt olla "eänlänne; tahi järkeen: "elkäämmö eän-
tämme hävetäk." -— Heittäjä, affälling / den som jfat«
jer sig frsn de andra, och öfmenss af dem blir öfmer»
fitfisen. Taitaa myöskin tässä m. y. K, laulaja, tahi
"virren heittäjä." — Meri-helmet, Eorallet, sandper-
tcr, ovat tulleet niin Kuhutuksi Koska heitä tuotiin
meren takoa; tahi oikeemmittain, koska heitä haet-
tiinmeren pohjalta. — «3»ii«ln /io/i<ii/leee^ utläudfka Nlp,
Per Od) granlllatCi;. — Rääkäisten puheella, ''mcd laa,
iplumpa, gtcfira uttryck," fan äfwen fä betydelse »f
"tcafttga Otb." Nutia on myös mahollista että oisi
luettavana puhella, joka oisi samassa taivutos-loukkaassa
(samma tem/,«i och modus) Kuin eillimäiset sanat, "Sa-
mella ja helkytellä." — Uikkaja, hegratar.e, jlmrare ,

m. y. K, Vaikkaja, tadlare, beklagare, bel»ckare. —- Ur-
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i/l^llNlnie punainen porras -,

Kaunissa. joukos'
Jumaloihiin ln<lnna'^e/n/«e ~

Kaunissa. joukos'.'
Jumaloihiin puhtaisiin,

Kaunissa joukos'/

7<i, t. "urut;" oisi elihii pitällnvt. ol!i>: "Turun »r-
-vain liikhiijoilien." — /X/i< ,-l-,XX hliMrad, Utsmidd,
dtagen koppar. — Sinelle, oisi eii.liä soveliampi sa-
iioa i "sisälleii liiiuitiäin t v ttiilöilaiii parveen ('.

piiriin. Mutia nskuiiav.tiiipi on, etiii se m. y. k. "si-
nisille;" sillä sini (HIH) iliahtna olla vanha heitetty
sana, joka nyt, ai Haastansa tinataan liitettyissä pu-
heissa (h famntaafatta ord), n. k., e, "sini-marja, si-
iii-kelln'-' j. n, e. — ,Vi,l^!-»t t. -"mataran heinät,"
Gulinin Veriini (Sungfcu Marie Singhalm, Hoiiungs»
graö , ©ut^Mara) kuin myös Lysiinachia Vulgaris,
(CIJXg, ©ullfpica). — Tehkesme sinisiä sillaa, tai-
laa sekä merkihtää "heinillä pujotettuun:» ja Kaunis-
tettuun;!," etlii myös "heillä iheUä toreistunna," (jos
olivat muka stnisissii voattehssa). — t/ikamme t. nik-
taailime, laulattaauune, riiikultaihiiainme. — /l"«^'<.',l,
1. Käen sG°k)

Ruotiii Kielellä oisi tämä laulu arvaten näin:
Sit cg börja, tirog wäga, — Blygoms ej sir

>v3ra stammori — Om som «ng-e an wi sjunga, —

Höj» roSra tpäba röster! — Swag 3r dcii förgätnes
irifa. -- LHt min Gangml tyrän fiämma, — Min»
iperlor sakta Slinga , — Minä Nysta smycken tala —

Mcd be Smenffes harba termer! — Hi>c> orgor öt
dem s«m kilta, — Me^singspipor at bern fom knota!

Stigom syikon pH det blsa, — Hoiiung^griset
fäfom brudar! - .jpamtom derifrHn ett lält fulU, —

Utaf @pir=gräe suli en »acta — Sinbom deraf grisn
en matta, — Sj«naom rosor pH wär,ggngstig, — Da
\v\ ga till wär« Gudar» -^ Till de , rena, trogn«
Gtidar!
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11.

MATALENAN-RUNO >).

Vl/lll«/en« L/^er>o «leo/'/
Kauvan se kotona kasvoi,
/iälllVllN kasvoi , /TllllVllH kuului,
Tykönä /i^viln /sän^»^
Kanssa «I'/««/l«N /'n/olls<l.
Polki polki permannolta
Hänen korko-kengillänsä ,

/liiltiliii/Fen /-«/un kulutti
Astioita peslessiinsii,
Kulman pöyvclstii kulutti
Hopiapäällä ve/tte//l'ln^aii _,

/sl/^en lh)«/ln^5tct kulutti
/s«nel! l"ll"eno-/le/l?i«!//l,n5«^
/<?l.sen «//'/'en päänsä, päättä
Hänen kultakruunullansa.

Matalena Neiro nuori
Min/ kellii /li/ilee/lil^,

*)Tämä tarina löytyypi pian yhellii tavalla toimitettu
vanhanaikuisissa Ruohtalaisissa lauluissa, jotka vielä
lauletaan erinäisinä maakunnissa, (©rofnffa' SollttJt»
for af Geijer och ZCfjeliuS > 2 ■ D., P. 229. — Atter-
boms $OCt. Kolend 1816, p 20). Jos ei Rnohlalais-
te« laulu o Suomesi a kiämietty, niin «i Suomalais-
tenkaan ouk Ruohtalaisesta, , ,

', Tämä ja ne seuravaiset Runot lauletaan samalla ta-
Valla kuin alku-sanal, lllmiltäin että jokaisen sanan
perästä lauletaan aina: "Kaunissa jtukos'.".
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Kulta »sl'u/11/nen härcssä ,

Kulta korva kiuluisessa ;

/iillte/l /Tuvan «anF« - -

"Ohho, »l/nilll /Vel>o parka.
"Pois on »luoto m«illli<n»n/la!^
"Kaunis karvani karunnal
"Eipä kiillä rinla-kisko ,

"Eikä no/il'» p'ä'ä-liopeeiii /
Jesus /'lll/nenll pajussa ,

Karjalaissa kaskismaissa,
Anoi Kettil /uo^ll^LHen^a!.
"Ei o l»ll//ll ll^tl!ill«^
"/il 0 kannuini kotona /

"Pikarit /i/nonll li/erViX
''^llllnllt halkona kaalsit.

"Pistiipäs. pivon ltl)««,
"Kahmalon täysi kanniksella /

"Mitäs puhut Suonien-sulha.

Neiro, t, neito, — Korko-kengät, ©for mcd hoga
fldcfar. — Hirren li«äns« päällä, merkihtee: "<)ven
piälystä." — Muuttununna, t. miiuttiinna. — /ia«-u,l-
na, l. katonna, Kavonna, eli ehkä : "karanna." —/lln-
t«-il^o, l, solki, risku (brifk). —' Hohra l, hohta. —

Peä-hopeet, biabcm/- silfiver-binblar, som btukas kring
Hlret» —' Pajussa, mertihtee että haan istui puussa;
paremp oisi ehke sanoa: "pajukossa." -^ Karjalaissa,
m. y. K. "karjan-alaisessa ;" sillä eihään tässä lie puhe
"Karjalasta/' .— Pikarit /'ln<»!« vierit, merkihtee että
hänellä oli niin paljon pikaria, että haan pani heitä
pinoon, eikä siinäkään pysynee! , vaan maahan vierivät.
— Kaalsit, i», y. K. "kalani, l. Kalisi, l. kalahti'-"
(sllamlabe). — Pivo, l, "kopra." Ka/uiiksella, pi-
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Xsnon'en-Nl/«« , Maire.n-örja,

"Isäini l/cä/nen /ill/nlen^
"Ruoti /'uoi'o//ll e/«/r^n^
"Kalan-päillä kasvatettu

"^<!!/'/<l/«l^Lll kaskismaissa."

"15//sNlä lienen I^uo/llen-^u/lial
"l5«0lnen»,«l//l«

, /7l«l>en-0i"/ai ,
"Isäis /^Ln/nen paimen.
"Ruoti ruoroilla elänyn,
"Kalan /läl/Zli /Lllsnaletl«,

"'^«/'/«/«/«ei kaskismaissa,
''^//enlme eK/li« «ane/en?

"Sano kaikki mitäs t/e/'«t /
"Kussas kolmet ji?ol"6a/ilsl<r/5 ?

"^/l^en luiskasit lu/een^
'^L/<i«en vetAlll's/t tieteen^
J'Kolmannen kaivot karkeiseen.
"Sen kuins luiskasit 111/ee/l
"Siit olis /illot/«<l Ritari,
'JSen kuins Tiet/cll«/t veteen

"Siit olis /le/'/'^ tällä, maalla,

täis vissiinkin olla: "KanneKsele," (bär %it — "kanna
tänne"), tahi jos merkihteunöön: "kanneltaisi" (mcd
Ijmab du bär, tahi: mcd todet). — Mairen, t. "mai-
lien." — Ruoti, t. "ruoti-vaivainen." — Ruorolla, t.
"ruovoilla, kalan ruojilla (hen-knotol), taitais myös
merkihtää "ruojolla," (dorg, afftrap), ja saattais ol-
la; "Ruojin-ruojolla elänyt." — Elänyn, pitäis olla
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"Sen kuins kaivot karkeiseheii j
"Siit o/« /'ll/^o/ paras tullut."
Hs«l«/enll /Vel>o nuori
Rupeis vasta /t^e/n««n.
Itki veltä /^Llll/un l«/«"^
Pesi Jesuksen jalat,'
Hiuksillansa kuivaeli.
"Itepäs lienet /ier^a Jesus
"Kusmuin e/^ceen/ sanelit!
"Pane minua ln/n^La's tahvot,
-'^150//i/n Nla//i/» portaliiksi,
"Jaloin N««//«-^L««>«liän«^L,<l ,
''^o^il /10/'ION käytäväksi,
"Joka lilti/e/i tuijotella ,

'"/««/« lainen larella"
lIT.

"elänyt." **- Ellemme el/iln,l sanelen, jos en ilkiäis
sanoa (om jag ej wärbade mig om att sig») mutta el-
kiäs taitaa ehkä tässä, niin kuin jälcstäpäin myös mer-
kihtee "ilkeyttäis." — /'le^nt, t. liiat. — Yhren, t.
vhen. — Karkeisehen, t. kankaisehen, multaan. —

Kiulun täysi, pitäis olla "kiulun läyviin," — /ial^-
/nllln, l. Kuinsmun. — Elkeeni, t, "ilkceini, ilkcyt-
täini." — Htln^li^, t. mihinkäs. — Tahrot, t. tahot. —

Tuijotella, t, heilyttcllä (wa.gg» af och an). — Laa-
ja lainen larella pitäis olla: "loajan laineen lajclla
(stlljas ifw«r) t. ajella (wräkas för »inden).
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111.
/aV/c^/l/^./il//l/t) *)

Tiikeri iltanen /V"e/l-o
Varus ,ite vakuhun n«/ 5,
Lalmanli /«o Ritari
Anto kättä kätkyä
/«on kimpun kihlajell,
Hlll/'en Hoi"»lil^H'en lunasti
"Kokotteles vuotta viisi,
"F^uotta viisi, vuotia kuusi,
"^«INSS« kaheksan keseä ,

'Yiiiiii yheksiiti suven,

H) Tämäkin tapaus kerroitetaan vanhoissa Ruohtalaisissa
lauluissa, vaan toisilla nimillä. Siiliä Inkeriä kohu-
taan Silla Rosa, Lalmantia kulultaan Hertigen, ja Ee-
rikkiä, Grefmen. (Sw. Fo!k»Wif< I. D., p. 116, 120
och 123) tähän tarkoittaa myös yks toinen laulu, ku-
huttu. Oir.dntat>aSröl[opggaft, (2 D., p 3, 212). Se
näyttää vähän vähältä, niin kuin asia oisi tapahtunut
Suomessa tahi Virossa, ja että se Ruohtalainen laulu olisi
kiänetty Suomesta. Tämä on siitäkin uskottava , koska
muutamissa Ruohtalaisien muakunnissa alotetaan täl-
lä versyllä: ©et war t*sa fsta »Annet, fom t)jU Ijroar»
arinan fdr; ben ena for tili (frän) Finlanb, ifran fin
fistemi.

Varas se vakuhun nais, pitäs ehkä olla : "varraain
sen vaussa nai." —> Lalmanti, räikällään nimi tämä
liene? Lienöököhään Sukunimi, vaan Virkanimi, niin
kuin e. m, /^a//ev«« (yks vanha Sankari josta vie-
la nytkin paljon lauletaan), t. Vallerman (Pilgrim),
tahi ehkä LagMON? — K&tkyä, pitäi« olla "kätkyvce-
hen , t, kiitkyheesen, t. kätkyyseii." — /«on kimpun,
ett stort smycke. — Kihlajell, t. Kihlbojallen. — /^«-
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'"'Vuosi-kausi kymmenettä /

"Kuinsa kuulet />a,o/e/ieen/^
"Oltakos ll^oa, parempi /
"Elkössä pahempataini,
"Elkössä /la^elnjolllllln/^
"Ota muutoin Mlloto/l/lle/H/"

Erikki tili/lii Ritari
Valeh-kirja kannatteli,
Valeh-kirja /r/l>unll/tll .-

"Lalmanteis on zo/'/^!! voiftu,
"Pantu maahan /ill/nlen /u/««/^

/l^er/ ihanen /Vel>o
/^«e/n vietiin viintupa,
Väein kihlat llnnelll/n^
Väcin ei eneä vihillen saatu.

/il /n/IH/n eikä miakkan,
Eikä il^'o«ten uröisten,
Eikä 2ill/nlo/en välitien^
N^li neitten kauneuven.

/n^Lei"/ ihanen Neiro
/ztil «e lutin solassa,
»se^ä istu että /l/^l..

»llitl, muta rahalla, t. osti. — Ottakoos , t. ota siit-
ten, t, otapa jos. —. Mnoto^/ilel^, t. muotoscis, efter
ditt tyll?«. — Sorissa, t, soassa. — Voiftu, supistet-
tu (contratjetabt) pitäis olla "voitettu." — Väein, t.
ratisin, vätiset. — Viintupa, t. vihkitupaan. — Mi-
akkdn, t. miekoin. — Lutti, t, luhti (loftj ylinen, par-



43

/iallo itään, lialto /linleen^
/ialllo poiki pohjoisehen.
Näki kykkiirän mer-el/ä,-

"Jossa lienet lintuparvi,
"Niin s<i lähre /enlä/nään/
"Jossa lienet /La/anai^/^
A'Niin se fll/^nnet mereen/
"Jossa lienet Lalmantiini
"Laske /in^lee^ valkamaan/"

Erikki vähä Ritar.-
"M/51a5 tunnet Lalmannik.seis X'

"Tuimen nasta, tunnen purteesi.,
"Kahen «//'o/l las^enno.<la
"Toinen puoli uutta purtta ,

"Toinen 3l'K/a sinistä .'

"Silkki /n^er-Zn kutoma ,

"Kauvon /Vel>on kairchlima."

"Minun nuo/vn /^e//x^^e/Hc« ,

"Ola ohrilta oriis,
"Irulta ikä-lihanen ,

yi. — Jossa lienet lintu-parvi niin «e lehrä le«t<'m«»ii!,
nämät sanat luetaan myös yhessä toisessakin vanhas-
sa Runossa (Topeliuksen tootutsessa a:sessa Osassa
6:11ap.lla). — Silkki, ftb«n- — Kairehtima, l. kuto-
ma, t»irSab , broberad. — Veljykkeinen, tämä sana
näyttää olevan Viron kielestä, jolla se on velleten-
ne ja vcllikenne (veikkoincn). — Ota ohrilta
oriis, tag btn Hingst ifrBn fobret. — Irulta, taitaa
merkihtee "ilciltä" (fcdtt grodden). — Iku-lihanen,ku-
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"Maata-jalka maltahilta ,

"Aja vasta Lalmantia /^^

"Terve, nuori Nueramiehcin/
"Kuinka Inkeri e/ää?-'^

"Hyvä Inheris elää ,

"Viikkokausi /l«'/t« /uolu ,

"Toinen /a/^"o/a larellu,
"Kolmas annellu an/e/,i/a/'

LVI.
ANNU KA ISEN-RUNO *).

Annukainen Neiro nuo/'!,»

Istu /uiun «"//an pä»ssaX

liutaan vanha Hcvoinen. -»— W«l?tn-/«/i« t. lyhyt-jal-
kainen. — Naera-mies taitaa m. y. k. lankomies. —>
Lareitit., t. lavottu, jaettu. — Nasta, t, nappula.

*)Tästä Viinikaisesta, ja hiincn vieraan toivomisesta
mahtaa mytis se Runo puhua, jota kuulin Juvalla lau-
lettavan, ja joka alkaa: "Annikka soria Neito, istui
saaren sillan /««,«n, «e/l« istui että ilki, «otl miestä
onnellista, lykjilistä lyyretteli. Kulta mies merestä
nousi," j. n, e, (Luc: Pieniä Runoja, Upsalassa 1818,
I. O. VI. josta se on unesta painettu v. Schrlterm
Sinnifdje Runen p. I18) samasta neijosta lausuupi toi-
nenkin Runo, jota lauletaan Arkangelin liänissii, ja
joka alkaa: AnnikkJ oli soaren neiti, se oli paukkujen
pesiä, voalehilten ?^«/^al^s«, j, n. e. (lue: Topeliuksen
Vaiihaiiaikuisia Runoja, 2, O 6, p,), Tästä arvaamme
tämän asian tapahtuneen Suomenmaassa. alutta Ruoh-
lalaisissakin vanhanaikaisissa lauluissa, hoaslctaan sa-
mop tarinata, yhcssä laulussa kuin kuhiltaan: Jung»
fru-klp; vaikka siinä ei nimitetä hänen nimeensä.
(Slvenst. SolE=Sßif. I. D, p. 98). Merkillinen on myös
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Kaitti kaupungin Kanoja,
Neuvo Turun Neiroisia.

/Vou«" jiilvi /uote/le«ta^
/o/nen lännestä /ä/len/»'
He kuin lännestä läheni.
»5e lnuuiui Neiren haaksi;

Se kuin /lo«« /uote/l«l»l^
lse nluuttll kesiin haaksi.

"Jo mun kesti kerran joelllV,
"Hukutteli nuofa/l poika,
"Söi Nlun syötetyt <sl^a/n/^
"Joi mun joulu-tynnöriini. - -

"Minun /lieni pelto-paitain
'"Tahto ne/Via/ii>ta hametta,
''-'/l/l/liln ne/-^a/»e/l /la«lec/lt
"Tahto vyötä kullattua ,

"Minun l^-ön/ 6u//alu//l/
"Tahto /'ll^^a/la rahoja,
"Minun /'«H/caat />a/laan/

että Saksan, Hollannin ja Englannin maissa lauletaan
vanhuuesta, yhcslä prinsessasta niineltä Anna, joka niin
ikään sala-kähmessä vietiin pois vieraillen mailien, ja
jota luultaan olleen yhön Englannin niuinosen Kunin-
kaan tyttären, jonka veivät MeKlenlmriain. Oisikohaan
nämät Suomalaiset runot hänestä puhuvia?

Kaitsea, märba, hanbhaflva. — Kaupiinnin Ka-
«o/a, Gtabens Skönheter, unga Damer. -^ Kesti,
gdft, fremmanbe. Muutamissa paikoissa se merkihtee
myöskin "loisi, kotini," tiil)l)gntng. — Pello-paita,
taita merkihtee sellaista aivinasta tehtyä mekkoa, jo-
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"Tahto /luoz-la kauppamiestä
,

"Minun nuori kauppamiehein
J''Tahto /n»n/ia muitten mailien,
''''^/«///e/l »la///en n/e/a/l///en.

"Puhui vur/e/len siaan,
''^/«lnlo/ na/lteen kalunsa. -

"Hikois' Hirvi juostuansa,
"Joi ////'n/ /anottuansa^

Herantiestä lähleha.
"Siihen kuolansa valutti,
"Siihen lle/l/ haivenensa ,'

"Siihen liiasvo/ tuomu kaunis,
"'^/uoz/luun /l->-n«,l /le^ä/niän/
'"'/ail/'/<La/s «'/nen l^ata/a kaunis,

''-'^ala/a/lan kaunis /nar/a/
''^/o^La siitä oksan otti,
"rse otti ikuisen o/l/len /

"^o^'a sl/ta /enl/nen /e//»a/s^
''-'H? /el/^a/s ikuisen /e/nnlen.
"Jesuksen /ätän «aan/^
-'^Hsaar/a /l/nä /na/»/n/^

ta Hämeessä runtataan. — /le^ant/«tä lähtehä, "He-
ra" tuhutaan sellaista pi»ntä vesi-juottia, jota juot-
soo tuiteroilleloo. Mertihteetöhään siitten että Hir-
vi oisi juonut koko lähteen vesisestä tiestä, tahi etla
haan joi "Härän-tieltä lähteestä" (iftän tdtlan inwib fd=
wdgen). — Haivenet, l. hapcnel, hdr. — Siihen kuo-
ian^a valutti, siihen heiti /ialv,.'ne«.»a osottaa ikään
kuin Hirvi kovasta juoksusta ja janosta, oisi juonut
ihtiensä tuoliatsi, — Tuoinu, t. tuomi. ' — Lemmen,
lycka, irdlgdng, — Joka siitä lemmen leikkais hen fottt



47
"Hyvä o/l toisten tullakseeni ,

"Parempi /^«/ala^seenl
''^/?nnen tchruilten tl/o///e/l^

Aluttoillen anturöitten.
"Kennenkäs on te/al le^e/«äl?
"Kennenkäs on antur-at a/o/nat?
"^esu^sen on te/at tekemät/
"Maarian on anturat alomat."

brtt ftar sm lycka. — Tehruillen, t. tehtyillen. ■ Te-
ia, 1, rakkineet, botten, underrebe, grunbstdllning»—
Alultaillen, pitäis olla Aluletuillen.

G*—nd.



VANHOIN SUOMALAISTEN AJANLUVUSTA.

-l_l,miset un jo vanlioiiina aikoinna löytäneet tar-

peelliseksi että jollakulla tavalla meärätellä liian
kuluu. 8e on ollut päivällä kesäsinnä aikoina, Kuin
talvisinna — niinnä pitkinnä öinnä, tarpeellinen että
«elittää ajan ja päivän juoksua. Jokainen kansa on
eri-tavalla kokenut tätä toimittaa, ja omalla loa-
vullansa nimittänn^t näitä ajan muutoksia. Nnnen
kuin kellot, tunti-lasit *) ja tuntipassaat **) tulivat
tietyiksi, niin oli melkein vaikia ja elikä mahotoin,
että tasoittaa ja luettaa tunnin Kulumista. Kuitenkin
ovat ne vanhat Buomalaiset, ilman näitä tarpeita,
tässäkin asiassa nielkeeii ymmertännyt tarkoitella
sekä lietken "^) että tunnin miärät; niin että niil-
len vielä nytkin ei ouk kellosta tarvista, eikä huolta
tunnintuikkareista Päivä on lieillen niin kuin
mullienkin ollut «e iolitattnia, joka osotti lieillen
ajan-juoksut, ja josta livo parraaittain taisivat ajan-

luvut

s)Tlmgla«. — **) Timwifare. — *++) Nuoruuvessa mi-
nä kyllä tuulin vanhat sanovan, kuinka monta het-
kee luettiin tunnissa, mutta nyt se on minulta juoh-
tunut pois piästäin, KosK en silloin ymmertännyt pan-
na muistiin. Hämehessä ja Turussa, on hetki ja tuuli
yhtä merkittävä.

i)7'unnin-tuikkari, Borbstutzare. Vielä nytkin niiu on
Savossa ja Karjalassa harva Kylä kussa löytyy kelloa
talossa.
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luvut tarkoitella. — Päivännousun- päivänlaskun-
ja syvänpäivän-aikaa eroittaa vähä kukin, kuin myös,
että päivä vuorokauven piästä loistaa entisellä kolial-
lansa; mutta että tasoittaa tätä vuorokautta yksis-
sä meärättyhjsä ja yhtäläisissä osissa, siihen ei pys-
tyk joka miehen kynnet, ja onkin ilman kellotti
varsin mahotoiutn. Eivät Suomalaisetkaan osan-

neet kellon puuttehessa tätä. toimittoo, mutta ymär-

sivätpä kuitenkin jakaella vuorokauttensa vissiin.r ..,.'"■ ' '

erilaisiin osiin, joita ne aivon hyvin tiesivät toi-
i . L ' ■ ■■

sistaan eroitella; ja tulivat sillä aikaan, koska heili'
ei ollut toista naremnata.

" " ' ■ ■
Se on uskottava, että se roaka ihminenkin en-

sm hoksaisee, että aurinko jonkun vissin ajan peäs-
■ ■ ■ ■ ■ " ■ta, paistaa taivaalla sillä kohalla kuin ennenkin,

tahi että se aina vuorollansa kulkoo omia vanhoja
polkujansa.

Koska haan oli näin yhen vuoronsa matkaa-
sek tehnyt, niin Suomalaiset kuhtuivat ajan, joka
oli «illä välillä kulunut, Vuorokausi >).

laman vuorokauven jakoivat hyo siitten kali-

*) 8e on merkillinen ettei Lapin eikä Viron kielessä
löyy jotakuta sanoo joka merkihtis Vuorokautta;^ sil-
lä Lapin kielellä tätä tuhutaan pei\ue aite» (päi-
viin ynne iin), ja Viron kielellä: öocl^a />»,vae/ (yöt
ja päivät);, ei paremmin saKsanK, Tag Unb 9!acf)ts ja
Latk. /lile^ei' l/les cum nocte.
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teen peä-osaaii, joita liyö kuhtuivat "Ajat," ni-
mittaili, fjiiivän- ja yön-aika.

/'a/vä t. päivä-kausi *), kuhtuivat sen ajan
kuin päivä paisto, ja olivat toimessaan ; ja

Yö t. yö-kausi **), silloin kuin oli pimiä, ja
hyo lähteneet levolleni

Mutta koska päivä ja yö ei tullut perätyksin
s ..... ~'i. „ . , . ... " ..ja järjestään, vaan verkkaisella ajan kululla, niin

...
h ■kuhtuivat sitä aikoo, joka oli heijän välillä, ja

-,'iLt Lti'-' -- .' . ' ' a
.. i .

jkään kilin eroitti heitä toinen toisestansa, "oamujUlB'I Ui«)i
ja //ta."

Ofimu. t. /tuo/nen **) , merkihtee päivän alkua
ja yön loppua, talii sitä aikoo vuorokauvessa joka
oli yon ja päivän välillä; ja

*) Päivä, Vironkielellä, pääw /ia/iv, ja /ia/»,' Lapin-
kielellä: pei\ve; Ungerin kielellä: na/?.

**)lo , Virk. ö,- LapK, ija; .Ln^K. e)-'^ eijel; Samojeelin-
' ■ ja Vbgulin-kielellä: ji; Votjan-kielellä: K/^, uin; Per-

min-kielellä: 01,- Syrjän-kielellä: «o/,- Morduinin-
kielellä: wei; Tscheremisin-kielellä: jyt;" Turkin»
Kielellä: el,- Ostiatinrkielcllä (Wassjungan . virralla)
ei; liiinan-kielellä: /e^ o'/ Vogulin-Kielellä (Berczo-
\vän tienoilla) eti ,- Tartarin-kielellä: soey, i/el.

***)Aamu, huomen, Virk. komme, home, Honimen^ ommui/
LapK. lÄll/et (joka mahtaa olla sukuisin Suomal. iän
kapssa) .ja aret (joka näyttää oleva sanasta a^e, jota
merkihtee sitä puolta punta, kussa on paksuinta kuor-
ta; niin katin' Suohial. Ovat koarnästa soaneet koarna-

■polijonen). Muutoin; niin kaari Suomk. ja kaar Virk.
merkihtee yhen osaiitehänpiiristä (en cirkel» bäfle), use-

lemmittain sitä taivaan piiriä jota niämme (halflv» $e»
jnifpfjeten, fdstet, sirmamentet). Lstin kielelläkin
niin hommiko kaar, lX<?i'e pool, merkihtee itäisen
päin^-, iän ilma, iän kohta; siitä. v<?,«l />aai' (länsi) ja
maa kaar (itä) — Ungk. liona^.
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//ta t. enlo *), merkihtee yön alkua ja päivän
loppua, tahi sitä aikoo joka oli päivän jayön välillä.

Päiväkauvensa jakailivat; hyö muuten kolmeen
osaan, nimittäin

l) Aamusta päivee t. oamupuol-päivee, jota
luettiin päivän noususta oamiaiseen asti; kesällä 6
tuntia, talvella ei yhtäkään.

2) »si^än-joä/v<iX jota luettiin oamiaisesta mur-
kinoiden asti, eli 6 tuntia.

3) Ilta-päivä, t. iltapuol'-päivä **) jota luet-
tiin murkinasta päivän laskuun ; kesällä 7 tuntia , tal-
vella ei yhtäkään.

Kuin tarkoittivat työn aikojansa, niin jakoivat
niinikään päivänsä kolmeen osaan, joita hyö kuh-
tuivat rupiamia, t. rupeema, koska hyö silloin ai-
na uuvesta rupeisivat työhöön; tahi ruokavatia,
koska näillä ymmärrettiin niitä aikoja, jotka olivat
ruoka aikoin välillä***). Nimittäin:

5)/lta, ehto, Virk. o^t , ohto, tiddang (yön-tanko) kos-
ta ehto ottaa yötä vastaan, ikään tuin tankolla l.
hankolla. Lapk. ei/ieck ,

jota taitaa olla tehty puheesta
<iie,v<7 (ikuinen) Koska päivä aina iltaisella on ikäi-
nen, mutta Tapissa (kussa sitä nähään Kaiken yötä)
myöskin ikuinen. Ungk. östwe, eslwe, este, Vo-
gulk. (^ugurin vuorilla) ele, et; Samojedink. ja Vo-
igulk, (Verehoturjin maakunnassa) ltl/ VogutK. (Ohin
suvanolla) e«ll/ Ostiatink. (Berezovan ympärillä) etno,

jetno; Ostk. (Juranjcn kymin taakse, ja aina Obin ja
Vassjiingan vcsillcn) <<«<?.

''X Virk, sanotaan myöskin öhto-polik, o«/e/a«iij0-/'o/«t.
***) Yhen luniiiii hyö kulutlaayat syömisessä > ja yhen vei-
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l) Oamu-rupiama, jota luettiin heijän yläs-
nousemisesta oarniaisiin, tahi «iihen kuin söivät
eineensä, tahi kello nuon 3:sta ja lj:«tä aina kello
B:aan ja g:ään, eli neljä t. viisi tuntia.

2) /'llo//iä/vä»-/'<l/?/a/»a , jota luettiin oamiai-
sista murkinaan, tahi kello B:asta ja g:ästä, kel-
Io 2!hteen ja 3:meen; eli kuus tuntia.

3) Ilta-rupiama, jota luettiin murkinoista iltai-
seen, tahi kello 2:sta ja 3:sta kello B:saan ja
Sisään, eli kuus tuntia.

Vot jaettiin niinikään kolmeen osaan, nimit-
täin :

1) Ilta-puol' yötä, t. ilta-yö, jota luettiin kel-
lo nuon lo:estä ja n:estä kello i2:teentoista, tahi
yks eli kaks tuntia.

2) H^vän -)«ö"^ t. syvän-yön a/^a jota luet-
tiin kello i2:nestä kello i:hteen, eli yks tunti.

< 3) t?a//lll,?ta--xö' t. oamupuol' yötä, jota luet-
tiin kello i:stä kello 2:hteen ja 3:meen, tahi yks
eli kaks tuntia.

Tämä jakaminen oli erinomattain kesäisinnä
aikoinna luonnollinen, koska hyö silloin nousivat
ylas päivän nousulla, ja mänivät moata päivän
laskulla; mutta syksyn puolla, ja alinomattain lal-

justelöövät hyö siitten vielä pilkallansa, niin Kuin
muta levätätsciisä.
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vella, koska päivät olivat lyhymmillänsä, niii) tä-
mä jako ei eneä ollut seisovainen, koska heijän
silloin täytyi jo pimeyvellä sekä yläsnousta, että
toimittoo työtänsä. LII toisin sanottu: koska oa-
niut ja illat olivat jo venyneet niin pitkiksi, että
hyö itestään jo synnyttivät ajan-kausia.

Nämät ajat, jotka valvantonsa puolesta luet-
tiin päivään, ehkä heitä pimeytensä suhteen

,
ei eroi-

tettu öistä, kuhuttiin puhteiks, koska silloin hiuk-
sesta puhuttiin ylös valkiata, ja valvottiin kunnek
päivä piti puheta *). Käistä puhteista, kuhuttiin
yks oa/nil-^/11/le , toinen ilta-pulie. Heitä luettiin
«itä myöten pitkiksi, kuin oli vuotta kulunut. 1)1-

-kä heitä muuten jaettu, kuin sanoilla, "kukko
oli jo niin ja niin monta virttä laulanut," tahi:
"laulanut niin ja niin monta hetkee" (fhinber, tväck»
ter **). Mutta tämä oli aivan puuttuvainen, sillä
toisinaan hyö laulaa illan pimitessä, toisinaan par-
ras-puuhun noustessansa, toisinaan yön syvammil-
lä, toisinaan päivän vaietessa, j. n. e. sitä myöten
miten ovat nuoria tahi vanhoja eli sitä myöten
miten ovat kunnollisia tahi kunnottomia.

Xesäisinnä aikoinna, koska yöt ovat lyhym-

°t) Virk. sanotaan myös puhte a/a?, joka merkihtee koit-
to-aikaa; koska l?«/lte heillä merk. aamu-ruskoa, l, päi-
vän koittoa.

55) Sanotaan e. m. /«lion. laulun aikana (Virk. kukke ae«-),'
iiiiio oli ja in/l«tl laulanut — kukko lauloi/ic>l/,iaasl-
«e,l lce,',a« (Virk. kukke lauldes kolmat kortta), j. n. e.
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millänsä, niin ei löyvy ollenkaan näitä puhteen-
aikoja, eikä heitä silloinkaan mainittu; mutta syk-
syliä ja keväällä, vaan liioitenkin talvella, koska on

yötä liiaksikin, silloin puhteetkin olivat yhtä pit-
kat kuin rupeamat, tahi nuon melkeen yhtä pitui-
«et, kuin talviset päivät. Sillä oa/?llt-//ll«e luettiin
koulun aikana k. 3:sta — k. grsään, tahi 6 tuntia;
ja l/ta-pnne k. 3:esta —> k. g.sään eli 6 tuntia; j»
päivät luetiin joulun alla k. grstä — k. 3:meen^
eli 6 tuntia. Yön tahi makuun aika, olisi ollut
tämän luvun perästä myöskin 6 tuntia ; vaan kuin
veitään pois iltaisen ja valvomisen ajat, niin s» ei
ouk jos ainoastansa 4 tuntia kaikkiaan.

Käin jakailivat hyö nyt vuoro-kautensa ensin-
nik neljään osaan , nimittäin päivään ja yöhön,
illaan ja oamuun; tahi neljään peä-aikaan, nimit-
täin joa/van- ja -/ö'n-a/t»aa/l , ja oa/n«- ja ilta-jmh*
te^en. Mutta koska hyö sillä eivät kuitenkaan osan-
neet tarkoittoo niitä monia erinnaisiä ja pienemmäi-
siä ajan kuluja vuorokauvessa, joita myö kelioloil-
lamme toimitamme, niin hyö toisella tavalla koki-
vat niitä tapailla.

l?äivä!!ä niin aurinko auttoi heitä valollansa
näitä miärätellä, yöllä täytyi heijän ottoo oppia
muista merkkilöistä. Koska nyt päivä näyttäikse
taivaalla erikohalla erinnä vuosaikoinna, ja päivät
että yöt sitä myöten lisentyyvät että pmientyyvät ,
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niin tuli tämä heijän ajan-laskeminen *) aivan puut-
tuvaiseksi ja muutoksen alaiseksi. Heijän täytyi sen
«estä tehä, kahta tällaista ajan-laskua, joista yksi
ielpais keliäisinnä aikoinna, toinen talvisinna. Mut-
ta nämät ovat kumpaisetkin vähä vitaisia ja vuot-
ta myöten vajenevaisia, koska päivä jo puolessakin
aastajassa välittää kulkuvansa, Se on sen eislä
tarpeellinen, että ensin tuntea mistä vuuen ajasta:
on Kysymys, ennenkuin ajan-kulkua vuoro kauvessa
selitetään. Kiiti myös on erotus pohjoisemmista ja
eteläisimmisista paikoista; myö oommo tässä tar-

koiltannut keskellen moata, ja arvaellut mikä oisi
sopiva suuremmallen osallen moastamme.

Että tarkemmin tuntea tätä, nimittäin miten-
kä meijän vanhemmat ovat ajan lohkoineet ja ni»
millänneet, on sekä hauska, että ehkä myös mo-

nestin tarpeellinen tietä, koska ajan luvussa vielä
nytkin harvoin mainitaan tuntia ; kaukaisemmissa
moakuunissa, ehkä — ei milloinkaan.

Ke nimet jotka tässä mainitaan, ovat Savossa
tavalliset, muualla ehkä luukalaan muita, joit»
eimö tunnetak.

a) Ae^älHinnH ai/^o/nna
Oamu-puol" yötä, sanotaan kuin kello on l

viillä.

*) Ajan-lasku, tibelilning; ajan-laskeminen, sKtt Ott
räln» tiöen.
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Ennen päivän koitetta — nuon k. '2. Virk.
koido ccl.

/^a/iee ennen /L>«i2'«« nousemista , sanoovat silloin
kuin on taivas iässä punainen, ja koska 'jo rupia
tuntumaan millä kohalla päivä nousoo. Sanotaan

m^os että s>»t'M silloin ruskottaa — k. 2.

, Päivän-nousun «l^«l^ t. päivän nount, sanotaan
. . . ' . . ' . , . .silloin kuin ikään päivä on nousemassa, nuon kX3-

Virk. pii-wa tousmisse ae^.
Jälkeen puiviin-nousu, t. puiviin noustua, (Tom.

päivän no,?tt/«) vähäiKKystä myöhämpi — kuin on
jo päivä yläällä — K. J3.

Päivä on ö^x/en ylyyellii, sanotaan Kuin on

nuon sylen verran nousut , k. H3.
I^. on kalien j^/en -//^etN , k. 3.
/'..on kolmen sylen ylyyellä, k. 3{.
i!. on ennen surus-paloja, K. 5; (talvella K. 6, 7).
F', on surus-paloilla *>^ silloin syövät hvö suu-

njspaloo tahi eineensä, Kuin ovat hetkese työtä teh-
neet; leikkuun aikana aina K. £-6.

P. on

*)Suurnspaloilta luetaan •>. tuntia oamiaisiin, ja ennen
suuruspaloja ovat hyö jo kahia iuniia tehneet työtä,
eli väliä enemmin. Muutamissa eivät syö täiätääu
einettä, vaan ovat aina oamiasecn syömätä. I'olijan
maallapiiäis heijän paikka paikoin, iXohialaisten la<al-
la syyvä jo ennen kuin lähtöövät. työhön, jota hyi',
■kiihtuuvat ettonetta. Viipurin tienoilla nierkilil re la-
ma saua sila lepoo kuin nouelaa,! syölyä.
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5. on puolJ-oamiaisissa , e. puol'-aamuisista, t.
'-aamiaisen n/^Lll^ k. 6. '

/^. on vä/iä ennen o<ln»a«/<l^ t. oamiais-päivia,
e. aamus-päiviä > kv<T!

/'. on oamiaisissa , t. aamuisissa, e. o«,nin»en

al^Lll (1?orn. e/nenen aika), k. 8.
2^. o» korkeissa e. myöhäisissä aamiaisissa

I. 19-9-
Z. on na/^LI moan *)^ k. 10; muutamissa sano-

taan, että päivä silloin paistaa vesi ele/H/ia (?) t.

halki i/zntln. Virk. kesk-hommiko t. enne /uonai.
i'. on puolen rinnassa, t. /luo/en päivän rin-

n«^<l^ sanotaan kuin kello käyp kahtatoistkymme-
nettä —k. ii. Virol. kuhtuuvat tätä noo^ lou-
na atges.

Z. on /L>uo/e««^ t. Mo/en /i«/vän aika. Silloin
sanotaan myös päivän olevan korkeimissaan — k. 12.

Virk. lotina «e^ev (?).

P. on jalella, puolen, t. yli puolesta, ikään
kuin se siitä pyörähtää — k. 1. Virk. kesk päwa
«e^eH^ kesk-lounat, pool-lounat (?).

*) Tämä sana on otettu siitä, että kosla selanneet kvl-
Koovat kaikki yhänneppäin, nimittäin luepohjoisesta
ite-etelään, niin päivä nyt paistaa heijän halki t. pit-
kin päin, — yhest.ä pcästä toimeen. Ke sanoovat myöskin
Savossa, että se tuuloo halki ilman, joka meikihtee,
että se tuuloo lounaita tuoteseen.» tahi luoteesta lou-
nallen.
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p. on poikki-moaii *), t. aikaisissa 7??',^lNol>-

-5«, — k. 2 , silloin sanoovat myöskin että päivää!»
kaa jo paistaa kontti-kuusen peällä t. kontti /lonkain
peällä **), joka merkihtee että se jo paistaa sen
honkan peällä kussa kontti t. ruoka-laukku riippuu;
joka toas toimittaa, että oisi aika muka ruveta jo

ruuallen; sanotaan myös että se paistaa linnun ra~
too koht, ja /innun /enno^ta ***).

P. on liki murkinata —^ k. 2^.
P. on »lit^/nan /'lnna^a — k. }3.
.P. on murkinoissa, silloin syöpi työrahvas at»

riansa, t. murkinansa (Savol. >^>). Lotinansa (Karja!.)
päivällistänsä(Hämäl.) puolipäivänsä (Turkul.) —k. 3.

P, on vähä-vitaisissaan — k. 3i>
P. on alaisissa murkinoissa, t. myöhään m»^-

kinoissa -— k. £4' Virk. pärrast /ounat.
P. on vitaisissaan -J-j") — k. 4, sanotaan myös

että päivä «illoin on lännellä.

s) Silloin paistaa päivä poikki selanneihin. Kuin pyö-
rähtää puolesta poikki, niin sanotaan että se alkaa
Aä^v« poikki moan.

55) Tätä sanovat aina Kuin ovat mehtä maissa työsiöil-
länsä.

555) Tällaisiä outoja nimitöksiä ruukoovat crinomattain
syvänmaan miehet, jotka puista ja päivästä ottaavat
merkkinsä. Hyö sanoovat myöskin: nyt tuuloo n«/-
vän alta, t, linnun lentämästä, t, linnun lennosta, kuin
tuuli on etelestä.

+) Viipurin leänissä t.uhutaan oamiainen m«<i/nai«^ ja
Torneossa sanotaan sitä lotinaksi.

'j"7)?äivä sanotaan olevan vl'e«lHl',!.lna,l^ tuin se Keäntöö
paistamaan vitalikkoon selanneita koht; tahi teköö hei-
ta vasten jhen 45 mittuiscn polven (45° winkel).
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P. on eli'^ll«i'«l» saunan panoissa —» k. 5.
P. o» kalinan pannoilla >^- k. 6 *).

P. on n,«xö7läl««ä saunan panoissa — k. J7.
P. on kolmen sylen ylyyellä.
P. on kalien s^/en -x^^e/ia.
P. on H^/en ylyyellä.
P. on /i«l7len latvoin tasalla — gj. Virk.päävv

on metsä /ati^uF.
/^ä/ltiä ennen häivän — k. gj. Virk. enne

p'dwa mahha-minnemist.
Päivän laskun aika — k. 9J. Virk. /'ä-tv» we-

>"eiami«e «eA. Pawa Nla/l^ilnllnnemlnne.
Päivän laskettua t. iasettua — k. 10.

P. on /o o//«l ai^Lo/««n »t»IV/aan — k. |it **).

Ilta-puof yötä, k. II»

is^^än/ö'n aika, t. -^ön syvämmellä k. 12 (sil-
loin kuin ei linnut laula).

L) Talvisinna aikoinna,

AamupuoV yötä — k. 1.

5) Syvän Kesällä lämmitetään saunoo jo K. 6:en aitana»
mutta syksyn puolla aikaisempana; ja talvella pan-
naan jo k.'3, tulennotset uuniin.

s*) Savossa sanotaan ettäpäivä mänöö mailleen; pohjosessa-
päin sanoovat , että se mänöö lna/c>///ee,l/ meren ran-
noilla sanotaan, että se lashekseen mereen/ ne iotti
ovat olevoinaan muka hyvin jumalallisia > sanoovat että
se mänöö °/«ma/a« n/meen t. /la/tv««, Virt. va/iv lät
<?//a, t. nia^/la^ e.pääw /cat««ö ,net^«/a</iva

, päiw läh-
/lä,, loja, t. jumala l<a/aa^ t. Maria valda, t. junia-,
lide katte e, loja kätte.
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Kukon /au/u-ai^a —k, 2. Silloin alkaa Oa-
mu-puhe, jota luetaan aina kuiinekka tuntuu päi-
vän-piiri. Ke jotka ■rnyöhämmin nousoovat yläs»
lukoovat puhteen a/^aa vasta k. 3 , t. 4»

Ylösnousemisen-aika — k. 3 *).

Päivän piiri, sanotaan tuntuvan, kuin ei mull-

alla tunnu päivee, ainoastansa yksi pikkiriikkinen
juova, joka pouta ilmana paistaa moata vasten

iässä. Sanotaan myös että päivä silloin naA««en Nll-

/un. Virk. kuhutaan sitä koido piir **).

/'äliian karva, sanotaan silloin koska piiri on
jo vajunna taajemmaksi, ja taivas rupea tule-

5) Heijän nousu-aita on erilainen eri moakunnissa. Sa-
vossa , niin ne talonpojat jotka ovat muita ahkeram-
mai, nousoovat talvella ja kesällä jo k. 2, vaan Ke-
väillä, nuon maalia-kuussa, kuin heili' on vähemmän
työlä, niin makoovat aina .^ecu ja 2:teen. t^as-
kcaisesta eteen-päin, ne makoovat siilien, kunnekka
valkenoo päivä. Nutta tuin heili' on mitä erinomaista
työlä, niin kuin loahtia (teuramistä) riihen puimista,
ja semmoista, niin silloin nousoovat jo K. i , toisi-
naan yön puolessa > että saalia tätä tehtyksi pois luo-
taan ennen päivän koitetta.

**) Tätä ja niitä jälkimäisiä aikoja, ei mainitak kesällä, Kos-
ta silloin on valo Kaiket yöt, Kamat sanat ovat hyö
soaneet siitä, että vanhoilla ajoilla ei ollut heillä
muiia kuin laulaisia ikkunoita, ja Koska tiiustelivät
joko päivän piti iuniuman, niin avaisivat aina lauvan.
Se joka tahto toimitti siitien niillcn toisillcn, siinä
pimeessä tuvassa, mitenkä päivä oli jouiuniassa. Tästä-

, pii ne monet nimet, joilla croitetaan ja tarkoitetaan
ajan välityksiä, ja joita crinomattain mehtä-miehet
tapailivat. Että kellolla tarkoittoo näitä aika-kau-
sia, ci käyp mitenkään, sillä hyö ovat pikkuruikkui-
'sia ja päiviä myöten'vajenevaisia.



61

maan harmoon tahi hailakan näköiseksi. (lätä sa-
nntaan erinomattaiii pilvisenä ilmana).

I^a/van /^olito^ on heti samalla ajalla ehkä
vähäisen myöhämpi. Virk. koido a/ni^ koido aeg.
k,apk. iddietes rawem, (oamu-rusko).

Hämärä-päivä t. /'ai va-nanla7'ä , silloin alkaa
ikkunasta vähä kussakin paikassa tuvassa nahä, että
päivä on valkenemassa. Virk. ämmarik.

Äa/>»loo-/)äl^ (väliä myöhäisempänä) silloin ai-
kaa jo tuassa selittää yhtä ja toista.

/^a/Nia«en-a/^«l — k. 8.
/'a/van nousun al/^a — k. g.
/'«iva on halki ,noan »— k. 10.

I'. on /«van /änl/i/^//ä^ t. tuvan /amnl/iö^^e»
aika, silloin kuin panoovat tupiansa lämpiämään—i
k. 10. .Jm *).

I. on puolen rinnassa — k. ii.

i'. on puolessa — k. 12.

Z. on /a/e/ia /luo/en — k. 1.

P. on nlUf^lNo«^a — k. 2 **).

5)Ei ouk mikään niin kaunis Kahtoa, Kuin loska tat-
vistnna oamuisina iyynennä ja paKKäisinna ilmana
lullaan tällä ajalla Suomalaiseen kylään. Silloin nou-,

soopi savu jota lak.asta taivasta kohti, ja asettaa
semmoiset, kynnet eli lienet, joilta päivee vasten paistaa
kuin hohtavat hopeet. ' ' X

**) Savossa syövät hyö murkinansa, talvella aina K. 2,
ja kesellä K. 3, mutta muisäa paikoissa kuuluu hyö
toisinaan syövä jo K. i2:uen aikana.
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P. on illan «tUFfa — k. 2^.
P. /a^Kun a/Ka — k. 23,
Ilta-viuru, t. ///an vihhi, silloin kuin panoo-

vat sikojansa kiini *). Pohjan perällä sanoovat myös
///»n mx^ä. Virk. viddevik, Lapk. pe/^ve iv/t/t/o»
laken /a — k. f3.

Ilta-hämärä — k. |-3.
Huunan /ci/nnl/töK^en a/Ka —k. 3. Ilta-puhe

alkaa nuon k. 3, ja kestää aina k. lö:neen.
Pä/uän ia/o **), «anotaan vähä vielä tuntua

nuon k. 3|. Pohj: Ka/u.
Kylvyn a/Ka — k. 8.
Iltaisen a/Ka — k. «29—9»
Asetoksiin a/Ka^ t. maaian/ianon a/Ka »— k. g.
/^a/vonlo aika — k, 10.

llta-puoV yötä-— k. 1.

<s)^v»n yön a/Ka^ t. yön puolessa — k. 12.

Käin jakovat hyö vuorokautensa myös pienem»
missäkin aika-kausissa, joita hyö puheissansa lar-
koittivat, kuin tahtoivat nimittää näitä pienempiä
ajan juoksuja. Jos tahtovat e. m. tuumata k. J3
jälken puolta päiviä, niin eivät milloinkaan sa-
nonneet: Ke//o puol' vä/i«ä kolms mutta sanoi-

*)Minä kuulin terran piiat totona huutavan: "pantee
pois siat kiini, ilman Hukan poika tuloo illan viu-
russa, (vihissä) — niin viep' joit' ei tiiäkkään.

*■*) /'««!<«« salo _ merkihtee iltaisella sitä .samoa kuin pas-
tan piiri, oamuisella.
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vat (kesällä) että päivä oli nul^K/nan rinnassa, ja
(talvella), että päivä oli, /a^Ke/K^e^lal^a / ja samalla
tavalla, jos tahtoivat e. m. tarkoitto k. S/J. iltaisella,
niin sänoittiin kesällä: että päivä oli vä/ia v/la/«i»
saan^ vaan talvella, että päivän salo y/e/ci lun-
tui, j. n. e.

Nistä ajasta ne vanhuutessa lie vuorokautensa
alottaneet, on tietämätöin, mutta arvattava ois,
että «e oli oamusta-puol' yötä, eli siitä kuin pai-
vän piiri rupeisi tuntumaan, koska hyö ehkä luki-
vat vuosiansakin siitä kuin päivä rupeisi mei-
jän maita lähestymään *).

Jos vanhoinna aikoinna taisivat jakaella päiviä
viikkokausiin , on tietämätöin **), koska se sana Viik-
Ko ***) selkiästi näyttää olevan ohettu Ruohtalaises?
la sanasta lvecka, tahi Saksalaisesta Nioche, ellei-
me tahtoisi piättää, että nämät ovat soatut Suo-
malaisesta t. kappalaisesta.

Samaten ovat myös ne seithemet päivät vii-
kossa nimitetty Ruohtalaisten kielen mukaan; ni-
mittäin:

s)Siitten kuin poavilaiset tavat tulivat tänne, niin näyt-
tä kuin Suomalaiset Jciudalaisten tavalla, oisi alotta-
neet Vuorokauven k. t! iltaisella , Koska ne usein pitivät
juhlan aatot isommassa arvossa, kuin juhla -päivät
(591. «ana/.)

*5) Merkillinen on että Lappalaisilla on eri nimet joka
viikolle viinessä.

***) Viikko, Lapit. vyakUo; Virk. Näddal jota on otettu
Venäjän sanasta Veck// (viikko) IllngK. heith t. hit >

jota merkihtee seihtemen. Samojedink. sati.
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i) Maanantak t. /1/aananla/ (MZNdag *); Virk.
eeF päiw (ens-päiVä) jaesNla^-/iaäw (ensimäinen pä!»
-Vä) LapK. M,notass.

2) Tistak t. tiistai (SEtäbflO, **) ; Virk. teisi-pääw
t. lö/«-päliv (toinen päivä); LapK. TistiaA.

3) /^e^Kv//KKo (jDnSbng *•*) Virk. Ko/,na-/iä/vi>
t. vaä^v (kolmas päivä) ja KesK-nät/t/a// Lapk. Kas-
-ka-vakko / nämät nimet ovat kaikki otettu siitä,
että se on ikään kuin keskellä viikon (Mitttvoch)
Hnzk. i^efee/a.

4) Torstak , t. to^ta/ (Thorsdag -JO ; Virk.
ne//a^ä/<vi> t. pääw (neljäs päivä) Lapk. Tuoresdag.
Ungk. «ötö'^töK.

5) Pe^/»nlaK t. perjantai (Fredag "H") ; Virk. >>«»

lie t. »-ee/iX LapK. perjedag, t. /le^/elak.
6) /^auantak t. /auanta/ (Lördag "H"}")* Virk.

lau-pääw,pool-päiw. LlnZk. szombat. 7)

s)M3nd«g {dies /un«), näyttää soaneensa nimen siitä ett^
se oli ensimäinen päivä kuussa — nyt «e on easimäi-
nen viikossa.

**)SiBbag (<//e5 Martis) pitäis merk. Thyts't, Disas«dag.
**5) Onitdag (dies Mercurii) 011 yhteen veitty sanoista Odins»

dag.
'l') Thotsdag (A'« Jovis) merkihtee 2h»rs>dag.

tf)scctiag( (rfie* Veneris) luullaan olevan yhteen veitty
manoista Fieys dag t. Freyas-dag.

•J"j-f)Bstbag (<//«5 Fatu^ll/) merk, liger t. lige-dag» Tämän
Suomal.: nimi näyttää tulleen siitä, että hyö en-
nen aikana mänivät lauvantaina Herran ehtolliscllen,
tahi kuin se silloin kuhuttiin "lauvalten" eli "pöy-
välien." Tätä tekivät hyö ehkä sen tautta, että Va-
pahtajakin asetti atriansa juhla oallonna. Viron tie-
teliä kuhiltaan vielä nytkin sitä ihmisiä joka Käypi
tiinallen, laua-rahwas (lauta-rahvas).
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-) Surmiini t. sunnuntai (Sonbag *)} Vivhpyh-
ha-piiä\v, pyhhapiine-piiäw , pyhhiipiinv. LapK. Ai-
lek ailekes-peiwc, 5«/no»/?e/we **).

Ehkä Suomalaiset eivät näillä nimillä eroit-
taneet päiviänsä, niin se näyttää Kuitenkin Kuin
oisivat rajoittaneet vissiä päiviä toisista, Kosta hvö
kuhtuivat muutamia:

Arkitöitä ***) t. arki-paiviä (fofncbagar , hwärba-
-8<U"), joita hyö pitivät työ-päivinään. Virk. a^Z/-
/^aa^t^ a/,/siä/^. LapK. a/°g^ a^ga-^e/ive^ pargo-
peiwes ja toisia:

Pyhiä -f-), t. pyliä-päiviä (Sönbagar, fjclgcba*
gar), joita josta kusta syyslä, piettiin isommassa ar-

vossa. Virk. P>/i/,a , pyhhii, t. u^/l/lac// LapK.
passe -]--}) t. passc-peiwe. Isommat näistä' kuhuttiin

*) ©onbag, SaKsk. SoNNtag (<^'« solis) on tullut näin
kiihutuksi aurinkoa tunniatsi; ja pietään lepo-päivänä,
viimeiseksi viikossa.

**)j4iles m. kokonainen, ehkoinen, eheä. koskematoin,
ritkomaloin, josta siitten Ailekes m. pyhä. Sodno,
merk. häntä, sinua; josta sodno-peixve saattaisi iaer)z..
Hänen, Sinun (Herran) päivä.

***)Arki. Suomenkielestä on jo emä-sana (jiani otbtft) liä-
vinnä; vaan Lapink. niin pargo vielä merk. työtä, ja
Viront arrima merk. laittaa parantaa, täsittää.

'7)/')'^«. Tämä sana on ehkä siirtynyt sanasta puhas,
koska heijän silloin piti ollapuhtaat, voatteissansa että
svvämmessänsä, Kim on Ruoti, sana hdig f ensin eh-
Ka siitä venynyt, että silloin piti olla eheissä (Hela)
voatteissa.

if)Passe. Tämä sana on ehkä vajunut sanasta panat (pez-
tä), kosta heijän silloin piti olla pestyt; tästä tuli siit-
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Juhlia *) t. juhla-päiviä (HogtibSbagav), ji joi-
ta koko kansa piti suurimmassa Kunniassa; ja jois-
ta myö Kohta tulemme enemmin puhumaan. Virk.
kallis /i^/l/la. Ilman tätä päiväin jakamista, arki- ja
pyhä-päivihin, niin eroittivat heitä muutenkin lii-
kemisellansa. Sillä ehkä Suomalaisilla ei ollut nai-
ta » nyt nimitettyä päivee viikossa, niin hyö oli
lieillä nimitettynnä toisilla nimillä. Hyö rupe-
sivat aina lukemaan heitä siitä päivästä, joka
heillä oli Käsissä, ja joka aina oli tietty **). Tätä
tekivät hyö sekä eteenpäin että taakseppäin, ja
siitä saivat toisetkin nimensä. I.ätä tehtiin tällä
tavalla, että se päivä joka painillaan oli kulu-
massa, kuhuttiin:

a) Tämä päivä t. puheissaan tänä pänä, e.
pa/vänä^ tänään (benna bag). Virk. tänna päwani,
läänlöä^ t. tää/nöätse /vä/i^an/. Lapk. lan pei<wai,
Ungk. eua/?»^^ ma.

b) Huomenen pä/^iä , t. /iuo/nen^ nuo/nena (mor-
gonbagen). Virk. komiko t. omiko, nonlNl/Ko t. o/n-

-/n/Ko ,e. /lon!/nung. LapK. /t/ten. Ungk. Honap,

/to/na^i^ /l«/na/?. Ostiakink, Ku/ae,lgat//l.

.ten passotet merkihtemään pyhittää. Vaan oisikohaan
tämä sana sukuisin Mordiiiniläisten sanan paasto Kanl-
sa > joka heijän kielellä merk. Jumalala.''
Juhla mistä tämä sana lie lähtenyt, liekköhään se

-tullut sanasia jitt (joulu) » talli lie tämä sana tullut
juhlasta ?

**)Tietty, bestimb.



67
c) Toinen-päivä t. toissa pänii t. päivän takoo,

nä/,>än /Lieä^ta (öfwet'Morgon). Sanotaan myös Ruoh-
talaisten tavalla, -^/,/ulomena. (Torniolaiset, to/«
nuo,»ena). Virk. lunna homme, ylle, hommen. Lapk.
n,l,n^a/ /iilal/en (huomesen perästä), Ungk. holnap
ulan.

<1) Ho/nlas-/iä/2>ä t. Ko/nlanna pänä, t. loisen
päivän takoo e. perästä (bagen cfter öfivcrniotgon).

e) Neljäs /vä/vä t. Ko/mannen /Liäi^än takoo^ e.
peästä e. perästä (anbra bagen efter öfmermorgon),
j. n. e.

Tällä tavalla lukivat läviten koko viikon ; mut-

ta se näyttää kuin ne eivät oisi luken-na kuin kuu-
si päivee, tahi ainoastansa arkipäivät, ja heittäneet
pyhät pois näihen luvusta, kosta heille oli jo oma

nimi annettunna *). Pyhät eroittivat viikot toinen
toisistaan, ja heitäkin luettiin samalla tavalla, ni-
mittain: tänä /L)/nänä^ ens-pyhänä, ta/«a»/?^/lä«ä ,

Ko//nanna»/L>^änä , j. n. e. Että asian laita on

ollut näin, on siitäkin arvattava, että Virolai-
«et vielä nytkin heijän päiviin luvussa ovat pi-
täneet tämän vanhan tavan, heitä näin nimitel-
lä. Torstakia hyö vielä kuhtuuvat ne//ännek« piti-

Jos oisivat mivesta joulusta aloittaneet luvunsa , niin
se näyttää tuin oisivat jo kulien päivän perästä sen
lopettanneet, koska kolmen kuninkaan pälyä tahi 6:ue»
päivä Tamni-kuussa Kuhutaan loppiaiseksi; (mutta täs-
tä Kohuillaan enemmin).
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vaksi, vaan perjantai joka oisi pitiintiyt olla viies
näll^ä^ sai jo Saksalaisen nimen, ja sillä hämmäntyi
koko heijän vanha lukunsa *).

Samalla tavalla kuin lukivat eteenpäin, niin
lukivat myös taakseppäin; nimittäin:

a) Tämä /L>ä/i)ä (dtNNN bag)
h) Eilinen t. eil/o/nen^ t. ö//o/,,en päivä, t.

eilä , öylöin (gärbagcn); Virk. cile, heila, heila.

Lapk. ektas pei-ive (ehto-päivä**). Ungk. tegnap
Tscheremink. tenge.?e//a. SamojellinK. lej.

e) Toinen /lä/vä^ t. to«>a nana ***) , t. /ia/-
Mn takoo (anbra dagen, förgär, en bag tillbaka);
Virk. turma- t. ylle-eile, e//al^e^ /le/Zäl^e^ sanoo-
vat myös: minnt"wal päivval t. /n/nnevi<al«/ päiwal
(männyt päivä) ja päwa ta^a^ (p. takoo). Lapk.
Autel eklal/en (ennen ehtoisen, t, ennen ehtoista
päiveä).

cl) Kolmas päivä, t. toisen päivän e//ä e. pa-
ri /Liä/vee i/lilen (trebje bagen, e. trocnne bagar till-

.5) Sillä tavalla on monet muutkin kansat ennen luke-
neet päiviänsä lViin tekivät ne vanhat Ruomalaiset-
Km, kiinnekka saivat toisia nimiä. Vaan hyö alotti-
vat, aina Sunnuntaisia jota kuhtuivat dies prima heb-
domadis; mananlai dies a/le, a, j. n, e. Se näyttää
vähä vähältä kuin se Ruohtalaiuen sana Tisbag r oisi
otettu siitä Suomat, sanasta lois-punä (tois-iao,).

s*) Ektas peiwe. Tämä on tullut hain kuhutuksi, koska
Lapissa kesällä päivä ei määkkääu mailleen > vaan ai-
noastaan alentaiksen. Siinä ei oukkaan silloin öitä.
ainoastaan ehto/a ajotta eroittaavat päiviä.

***) Samaten sanoovat myös tol<'l/tu„a^ lois' oamuaa, j. n. «.
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baka; b. w. s. bagen före förZZr); Virk. ylle lunn»

e/Zie (yli-toincn eila).
e) Neljäs päivä , t. KoZ/nel puivee siitten (f jet;

be bagen tillbaka), j. n. e.
Iväin nimittivät hyö päiviänsä, ja kuin tahtoi-

vat tieitä toimittoo, niin eivät hyö milloinkaan «a-

-noneet e. m. luZe Ke<>Kv//KKona tahi to^,sta/»a me/ZZen^
vaan: luZe Ka/ien eZ/ KoZ/nen päivän takoo,-meillen,
j. n. e. Mutta näihen vanhoin luvun laskuissa on

kaks merkillistä puutosta, ensinnik, että ne yksillä
nimillä nimittivät sekä «en jo ohiten männyn että
vasta tulevan ajan *), ja toiseksi ettei nämät ni-
met ollut pysyväiset. Sillä mitä tänä pänä kuhut-
tiin /i«/vän takoo Kuhuttiin jo aamulla, nuo/nenekn'.
IVlutta mikä päiviä pysyttelöö ? hyö juoksoovatkuin
kosket, ja vaipuuvat uneuksiin.

Uita siihen ensimäisen tuloo, niin puheesta
eroittivat jo samassa , jos puhe oi! männyistä tahi
tulevista ajoista, sillä sitä selitettiin jo toimitus-sa-
nasta V"), e. ra. hän tuloo lanne Ka/ien /lä/nän /oe-
ä^la (t. perästä, t. takoo) ja nään Käy/ tässä Ka/,en

/la/van takoo.
Toiseksi on Kyllä tosi, että nämät nimet ovat

5)Se on merkillistä että muihen kansoin kielissä löy-
tyy sama vita; sillä tavalla e. m. quondam ja o//,?l
Latinan kielessä, nierkihlee sekä männyttä että tule-
vaista.

5^)?o/,,uell5-za,la^ veibet/ tibs«orbet.
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meijän nykyisen puht» n tavalla aivan puuttuvaiset;
vaan jos Virolaisten tavasta saattaisi peättää, että

ne aina rupeisivat lukemaan maanantaista, ja Kuh-
tuivat sitä ens/,n«lä/iek« päiväksi, niin silloin tu-
lisivat kaikki muutkin päivät paikoillensa tarkoite-
tuksi; ja tämä heijän lukeminen olisik silloin niin
toimellinen kuin tämä nykyinenkin, vieläpä hiukkaa
parempi, koska nimet silloin yhtaikoo toimitti, mo-
nesko päivä se oli viikkossa.

Ikään kuin hyö oivalsivat, että aurinko yön
ja päivän peästä paisto taivaalla entisellä kohalla,
niin havaihtivat ehkä myös, että «e talven jakesän
peästä, nousi taivaalla entisellen korkeuellensa. 5a
kuin kuhtuivat «itä aikoo jok oli kulunut moan
keännellessä päivee vasten, v«o^oka«vek«',' niin kuh-
tuivat nytkin sitä aikoo, jolla se oli päivee kiere-
tellyt, vuo -KauveK« *) e. viineksi t. a/asta/aks
e. aaiila/ak^i **).

5) Nisiä se sana vuosi liene oteltu, on sanomatoin;
vaan se näyttää, kuin ne oisivat sanoneet, että ai-
ka vuoti t. vuoil (juoksi, kului), ja että vuo^l kausi
merkihti kaiken sen ajan kuin oli näin vuotanut,
ennen kuin päivät rupesivat toas lisentymään. La-
pinkielellä sanotaan Kuusta vielä nytkin, kuin uusi kuu
on syntymässä mano wuotja (Kuu vuotaa).

**)Sana ajastaika, näyttää tuin se oisi yhteen veitty sa-
noista ajasta (yks) a/Zca/ Virk. aa.!ta, aast ajastaig.
LapK.^as>e, t. /a/cc jotka ovat ehkä saatut sanoista a/ie
(aika). Ungk. a^ta, e^2tenl/o, e^te«l/e/l, Vo^ulk, (Ju-
gurin vuorilla) /ta, idö 11/e/e/ joita sanoja Tschu-
lim kymin tienoilla asuvien Tatarilaisten kielellä merk.
<~/,« jota myös Ungk. kuhutaan igö, /l/ö, Suomk. ika.
(3lber), aika (tib).
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Niin kuin hyö jakoivat vuorokauven kahteen
peä-osaan, niin jakoivat myöskin vuosikauven kah-
teen osaan, joita hyö a/o/K.?/ nimittivät; nimittäin
Kesä'«een a/Kaan ja l«Z<.'«een a/Kaan.

Kesä *) t. Ke^ä-Kau^Z e. Suvi **)^ kuhtuivat
sen ajan jona ilmat oli lämmät, ja maat sulat,
tahi oikeemmittain — niin kauvan kuin roavat ja
eläimmet kävivät ulkona mehissä. Tätä luettiin Ke-
sä kuun alusta aina Loka kuuhun, tahi «f kuuta.

Talvi"""*) t. ta/vl-Kau^ kuhtuivat sen ajan joi-
lon ilmat oli kylmät, moa kohmettunna ja lumella
peitetty, tahi oikeemmittain — niin kauvan kuin

5)/i>5Ä, suvi, Virk. suwwi, «livive, >«l/. LapK, kese;
Morduink. /</«,«?. tXgk. ,</«.«, nyar; Mongolilaistenk.
närä, niara; Kalmiikkiläistenk. närän.

s^) Fa?</ merk. Savossa kuin on suojat, ja nuostat ilmat
talvella, t, kuin lumi ontuoresta; Hämeessä, kesä, ke-
vät ieta/ Turussa kaiken kesee , ja IXrnajan miehiltä
kuulin minä tässä Tukhulmissa jo syksynkin näin ku-
hui tavaksi.

***)Tahn; Virk. ta/ive, ta/X, ta//// LapK, ta/,ve. Lngk.
te'/»<e, ti-lbe , tel/, te.el. TatarK, te///. Nämät nimet
«vat suvussa sen sanan tuu/el, kanssa, joka nseemmissa
Suomen-sukuisissa kielissä on pian yhtä kuuluvainen,
e. m. Virk. tuul, Lapk. /^/»Zl?, Dngk, szel , szelvesz;
Tschuvaschink. szil , szial; Syrjänk. te'// Pcrmink. til;
Votjank. te/, t^el, ,o// Ostiakink. tl/, tel; Ta-
tarink. (Kasanin ympärillä) gil, eil; Tatarink. TJfan
kuuluvilla, el; Balschkirink. el; Tatarink. Toholskin,
Tsalzin ja Tschulimin scutyvillä, //, gil. Samalla
kielellä toisella puolla Jenisei virran, t«'// ja Obin
ja IrtysL!in kymiin välillä, dii, />/// Kangatink. Tom-
virran varrella, ja liXgisink. Aral-meieslä itäiseen
Kuhan kymiin saakka, d'sil; l^hivink, pohjospuolla
Aialin meren, ja Turkomannink, Kaspin meren ran-
noilla, e// Jak.nt.ink. molemis puolen Lenan kymiä ai-
na jää-mcrehen, tjcl.
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reki-keli kesti. Talvi luettiin Marras kuusta Tou-
ko Kuuhun, eli 6 Kuukautta, t. puol' aastaikoo.

Mutta koska kesät ja talvet e! tulleet perä-
tyksin ja järjestään, vaan verkkaisella ajan kululla,
niin kuhtuivat sitä aikoo, joka oli heijän välillä,
ja ikään kuin eroitti heitä toinen toisestansa: Ke-
i'ät ja s)^K.,^.

Keväl *) merkihtee kesän alkua ja talven lop-
pua, tahi sitä aikaa, vuosikauvessa , joka oli talven
ja kesän välillä, Kevättä ei luettu jos H viikkoa kaik-
kiaan, tahi ainoastansa Touko-kuu **) ; ja

lH^K^ ***) merkihtee talven alkua ja kesän
loppua tahi sitä aikaa joka oli kesän ja talven vä-
lilla. Syksyyn luettiin Loka-kuu tahi nuon 4 viikkoo.

Kesä Kauvensa jakailivat hyö muuten ikään
kuin päivakautensa kolmeen osaan, nimittäin:

i) Aeiiät-Kesä^, t. kevät-puol' K«ee «J-) _, johon
luettiin kesä-kuu, t. 4 viikkoa.

->■)

*)Kevät, Virk. kä.wwäja, käwwäi, Keivival/e, köwwaig
Lapink. i-/</l/a/ Ungk. taxvasz, tawai Tatarink, lowi
Valesink. (Valliseilandiu moassa) t<wa/, OstiaKink.
Berezovan ympärillä, towai tauen, Vogulink. Ilere-
7,ovasta aina Ohin kymiin, to/a,

55) liuin lumi Kerran rupea Suomessa sulaamaan, niin
silloin se jo inänöökin tipot.iehensä ; niin että vaikka
olisi minkälaisia hankia tahi lumen nietoksia, niin
lainehtivat jo useemmitiain neljän viikon peästä vein-
vuahenna pohjan meressä,

°^5)^,,H5^ Virk. .5-v^'Z-ive, s^-^Z-l>/, .^^/^, siggis; La-
pink. t/aiLt/a. Ungk. ö>2, eylss Venäjänk. oszen;
Ostiakink. Berezovan kohalla szrz.
Lappalaiset jakaavat kesänsä niinikään kolmeen osaan,
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2) ls^vän Ke,«ä^ jolion luettiin Heinä- ja Elo-

kun, t. 3 viikkoa *).

3) >s^Ks^-Ke.?ä t. syksy-puoli Ke,see> johon luet-
tiin Syyskuu t. 4 viikkoa.

Talvet jaettiin niinikään kolmeen osaan, ni-
mittain:

i) H^ks)«-la/v/^ e. ,^)^^>la/v/ t. syks.y-piioli tal-
vee, johon luettiin Marraskuu ja joulukuu**), t. .8
viikkoo.

2) i^vän laZv/ U---syviin-talven- aika, johon
luettiin Tammi-kuu ja llelmi-Kuu ***); eli niin Kuin

joita liyö Icuhtuuvat, K/l/l/a-Ke.« (kcväl -kesä), kesc-fjribiC*
te/ (kcski-kesä) ja tjaktja-kese (syk.ty-kesä).

s)TNämä(, kuut eroiieiiiin sillä,- eila lieinä-kun »maku-
huttiin heinänteko-aika, ja Elo-kuu, leikkuun-aika.

'*+)Ett'ä nämät kuut jo vanhoina aitoina luettiin t.llvrk-
si, nahan siitäkin, elia lUar r.is-lu v vielä nyi<kin V>7
ronk. kuhuiaan ,a/>ve/ill, ja Joulu-kuu lahvista. prhha

Ku, ehkäliyö sielä etelässä mahtaa, olla montasuojcnimat.
Lappalaiset knhtuvat tätäkin aitoo t/'ait/a -/)e/e.« (syk-
syn puolla) , jolla ne eröit taalat sitä syksystä; 'tfJVäa
talven kuhtiiHval hyökin lalwe </»«>,/, (keski, (t,alyi).

(***)'\ämät kuut kohutaan vielä nyirliri syvän /^,„t, kos-
ka silloin pakkaiset ovat, kajkkiip. pahimmat +* <Lrin.-
omattain päivän noustessa-. Tästä 011 se Viron puheen
parsi; -suv,wc i/,Xa täl\Ve harnba' (suven silmä,! felveii
hammas). Tästä kovasta talvesta ne Suomen sananlas-
kut: Takana Joulun l«/l/ />a/i,«L// ja:' /^,X<?/>e/,>",?>!

,

H>-^lä jouluun, siitlen vasta talvi laksafi^ia^ Äl^u-
töin käyp näistä syvän kuista yksi vanha puhe, joka
kiiuluupi näin: "Pieni Tammi sanoi isoilen Tammel-
len: Jos minä öisin sinun siassais, niin kylihuiStft 'VaV*-
san llevo/^en mattaan, a/<a« kait la/K/na^aa , sian /a-
-iat tanle^ee^en mutta jos yöllä -vähä kilistäikieH', iiiin
m/nUli to/nen silmäin vettä vuvlaa.
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heila ennen kuhuttiin: Iso- ja /i/en/-?anin,/^ t. 8
viikkoo. - - -

' i
>) Kevät-talvi, t. Ke7iät-/iuol" laZvee , johon

luettiin Maalis-kuu ja Huhti-kuu, t. 8 viikkoo.
Ne ajat, jotka oli talveksi luettavat, Koska oli

lunla moassa, mutta myös kesäksi verrattavat,
koska ilmat oli suojat ja lämpöiset, niin että «e
lumi mikä oli, ei kestänt eikä kantant, vaan oli
pehmyksi vettynyt; tahi toas ne ajat, jollon moat
olXpäljuat kuin kesällä, vaan ilmat kovat ja kyl-
mät kuin talvella — kuhuttiin rospuuton t. roskuu-
tanajat*). Joista yks kuhuttiin Kevät-,'o^Kuutal

, toi-
nen syksy-roskuutaU

Miin jakoivat hyö nyt vuosi-kautensa neljään
osaan, nimittäin Kehään ja la/uee»^ Kevä/seen ja syk-
syyn, tahi neljään peä-aikaan, nimittäin:Kesä/zeen ja
taZv«een a/Kaan , jaKevä/^een ja syksyiseen u/KaaN.
Mutta koska hyö sillä eivät kuitenkaan osainneet
tarkoittoo ne monet erämaiset ja pienemmäiset
ajankulut vousikauvessa, niin heijän täytyi toisella
tavalla heitä tapailla. Kuin hyö tarkemmin tah-

to^at tqi.mittoo jonkun vissin ajan, niin tarkoittivat
aina sen lähin olevaisen muuttumattoman juhlan**),

.5,) .^«,'Kuu l. r-o^uufol, t. rospuutto, ,«^Kuutta(menh före)
Kuhutaan myöskin Pohjan-maalla kelin-rikko, t. ke-
lin-riket.

55) Mi&kumatoin /uK/a, ofirinderlig, orlrlig fest.
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tahi jonkun toisen heillä tietyn päivän, ja läksivät
siitä lukemaan sekä eteenpäin että taakseppaiu *),

e. m. tällä tavalla: viis v//KKoa ennen /u/,a,i,<.llHta >

joka merkihtee s. 17:11 a päivää Touko-kuussa; : -—>

kolmet vZ/KKoa Vl//KKeZ,^lä, jota merk. s. 2o:ttä päi-
vää Loka-kuussa — Joulun «Zu^-v/ZKoZZa^, joka
merk.s.Ji7:stä — 23:neen päivähän Joulu-kuussa; —

Vakautta ennen /^a/?on (Varpulin)päivee , joka meik.
s. 24!tta päivää Huhti- kuussa — /ZeZZunla/ pyhinä,
joita aina luetaan 7 viikkoa I'ea'siäisen perästä, j. n. e.

Sillä hyö eivät milloinkaan sanoneet e. m. «nä

5.-nä »a/vana Tammi-kuussa , tahi «nä tg.-nä /la/^änä
Ma^^a^-Kuu^a,' vaan sanovat silloin aina: /^o/?/?/ai-
«en oattonna, tahi puol KoZ/nalla 2,Z/KKoa /liöx/Zlll, ,
j. n. e. jasillä tavalla hyö ainian vielä nytkin meä-
rettelöövät aikojansa.

Tästä nähään miten tarkka ja tarpeellinen se

on, että ne vanhat nimet pysytetään meijän alla-
koissa paikoillansa, eikä viskoitak täuuäk eikä tuon-

nek. Sillä heistä se yksinvakainen Kansa lukoopi
vuuen ja ajan juoksut, ja on heitä sananlaskuillansa
muistoonsa ikuistanneet, ja mieleensä tarkoiltauneet.

*) Silloin nimittelivät kuin mones päivä se oli ennen
tahi jälkeen tätä mainittua juhla-päiveä ; eikä sa-
nonneet kuin toanon , kuin mones päivä se oli
s,'llLlLell, /leu^tli, perästä t. takoo (niin Kuin nimitti-
vät

, koska läksivät lukemaan siitä kulkevasta päi-
västä.)
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Ehkä se kyllä muuten oisi yhtä kaikki Hiilien päi-
vällen meijän nimet allakoissa pantaisiini, tahi jos
heitä ollenkaan heissä löytyisi, niin nähään tästä
heijän lapsillisuutta, jotka KosK eivät taija muuta,
niin muutteloovat ies ne vanhat nimet, ja asettaa-

vat heitä toisillen päiville» *).

Meijän nykyiset nimet ja Juhlat ovat kaikki
(muutamia ehkä nimittämätä) annettu meillen Poa-
vilaisilta; mutta uskottava on että meijän moan-
vanhemmillen oli muinon joitakuita muita, joita
hyö pyhinnä pitivät, ja jostakusta syystä rautti-
vat muista päivistä **). Se näyttää niin kuin muu-

tamat näistä oisivat vielä nytkin meijiin allakoissa
säilylettynnä, ehkä siitä syystä, että hyö tammai-
sivat samoillen ajoillen Kuili nemät Ristittyiheii
juhlat; tahi siitä, että liuohtalaiset meijän mielen-
nouteiks, eivät varsin tahtoneet hXitlää kaikkia
meijän vanlioja muistojamme. Mahollinen on myös,
ja ehkä uskottavammin, ettei Suomalaiset tahton-
neet ristittyiksi tultuaankaati heistä luopua, ja että
näitä vasta myöhäisempinnä aikoinna pistettiin mci»
jän Suomalaisiin allakoihin.

Käistä Suomalaisten vanhoista Juhlista , on

5) Erittäin on toas, mitä on seätty esivallalta, ja j,eta
ei ykskään saata moittia.

**) Stvenst Litter.Tidning i8«?; I>- 295, 297.
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l) Joulu talliin luettava Siitten ehkä
2) Käyri, kiiyri t. Kö)',^^e. Ken,/ KeK^/, Virk.

n/K/lal/e Zl/u^et/e päaw t. kige pyhhide /ee,l^eele päiw
(kaikkein pyhäin henkein päivä).

3) Laskiainen ***), Virk. vatsla (fastlag) e. lehha
heite t. Ke/lnlZ««s a,F (lihan heittämisen aika •{•).

4) Loppiainen "^), Virk. KoZ/ne kunniga pyliha
(kolmen kuninkaan pyhä).

°^) Joulu (LapK. joulo, Virk. /ou/a). Joulua käytetään
nyt meijän Vapahtajan syntymisen muistoksi, mutta
muinon sitä piettiin vuuen (tahi Aurinton) syntymä-
päivänä; jostapa tällä juhlalla on tätä omoo vanhoo
nimee. Hyö ovat monella lailla tiiustelleet mistä
tämä nimi on ensin otettu (tiananet, Myth. />««, p, 25).
Eiköhään myö puolestamme saisi luuleskella että se
saattaisi tulla sanasta joutu(joulu), koska uusi vuosi sinä
pänä on joutumassa. Mainittava on myös että Sui-
<las sanoo Greckkalaisilla olleen juhlan nimellä
l«^l!<Xi ja Scapula nimittää että se kiitos-virsi kuin
vuuen lopulla laulettiin Cerekscn kunniaksi,Kuhuttiin
cvÄog t, l^ll?.

**) Kekrin, on Viipurin muinonen Piispa Mich. Agricola
(ilman mitään perustusta ja toistusta) tuhtuniiut Kar-
jalaisten '/ioa!<al'l!-^,l,«a/a/«/ (Län^, />IX. F,<eo-t?ot/l.
Eccl. p. 206), Samaten ovat myös monet muut, jotka
lukoovat Jumaloiksi niitä vanhoja nimiä joita vanhoissa
runoissa kerroitaan, saaneet tästä karjan-kahtojan (Ca-
stren, ffiejlrifn. öfrver Cajlinel,. Lii,!, p. 765 Ganan-
<ler, p. 3-/ Renvall, Snoinal, Sanakirja 1 t). p. 177).

>>"^) Laskiainen, 011 saanut' niinensä siitä että ne sinä pä-
nä laskivat mäkee, ja koittelivat talvista keliä.

•}•) Loppiainen, on niin tuhultu toska se lopetti vanhoin
. joulua (lue tästä p. 81).

il-j) Runttu t. 7'„ote„-a/ia/set , t. /aka/aen. (Savolaisten
Ul,t/«.l), kuhtuivat niitä pitoja kuin piettiin syksyllä,
toska olivat tehneet leikkuunsa pois luolaan, ja soan-
neet viljojansa katoksen ala.
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5) Runttu t. /^uolen-aZKa/«el ,ja muita sellaisia.
Ilman näitä nyt nimitettyjä päiviä, niin oli

heillä muitakin, joista hyö ottivatten merkkinsä
vuuen ja ajan luvussa. Kaita hyö eivät rajuutta-
neet, eikä minnaan pitäneet, ainoastaan tarkoit-
tivat näitä muistellessansa vuojen aikoja. Sillä hyö
keksivät päiviä vuuessa olevan monellaisia, nimit-
täin pitempiä että lyhyvempiä, ja häväisivät että
hyö Kerran vuuessa olivat pisimmillänsä, ja kerran
myöskin Ivhimmillänsä. Kaita aikoja kuhtuvatten
hyö Päiviin palaaimisia t. palauksia*), koska päivä

*) /'«/,'«»-/,«/«!« on meijän nykyisissä Suomalaisissa
allakoissa (vuonna 182/j, viimeinkin) Kuhuttu />«/-
vän-seisoukseksi (?) jolla sanalla tavoittanoovat Ruo-
hiksi Solständet. Muutoinkin niin on tässä alla-
kassa keväisen päivän tasaus pantu lj päivee aikaisem-
maksi kuin pitäis; mutta syksyisen päivän tasaus toas
2 päivee myöhämmeksi (??)

Päivän-palaus kulmiaan Virk, päivva Kllli/^, t.
kään, 1. i«,ll, t. ll»«,«l/e (päivän kääntö), sitä sano-
taan myöskin pöi-i-pää\v ja päwa pöri-pääw (päivän
t. aurinkou pyöri-päivä), koska päivä «illoin ikään
Kuin pyöräistäiksen lataisin. Muutoin nimittäävät
sitä lyhintä päivee vuuessa,/ut«,a-/,ll«lv (Lusin päivä).
Sanoovat, myös silloin päiw om pessan (päivä ompi
pesässänsä). Lapink. tuliutaan Kesäisen päivän palaus
kukkimus-peiwe (pisin t. kautaisin päivä). Karjalassa
ja Pohjan moalla sanotaan myös talvisen päivän pa-
laaimisen aikana, eila päivä silloin o« pesällään, kos-
ka se oli heiltä tatecssa. Hyö olivat silloin aina
murheessa ja surun alaissa. Vaan ikään kuin se taas
tuli nähtyvillcn, niin ihastuivat ja iloittelivat toivo-
essa toisillensa hyvee onnea, Koska pisimmän yön pi-
meytessä synnyieiliin heilien yhtä uutta vuolta. Täs-
tä syystä on Joulu jo aikoa ennen Vapahtajan synty-
mistä, muista juhlista isoinna pietty kaikilta pohjoiessa
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silloin palaisi!» heillä poisi, tahi palaisi taas takai-
sm heijän luoksensa.

Tämä tapahtui Kahesti vuuessa nimittäin tal-

vella, s. 22:nä päivänä Joulu-ktiussa, jota sen eistä
kuhuttiin taZv/^en »a/van palaaiminen t. palaus
(silloin päivä palaisi heijän luoksensa); ja toisen ker-
ran kesällä, s. 22:nä päivänä Kesä-kuussa, jotakuhut-
tiin Ke^ä/^en päivän palaaiminen, t. palaus, (silloin
se palaisi pois heijän luotaan).

Koska nyt kesältä päivät kerran rupesivat ly-
henemään ja yöt toas jatkumaa», niin oli arvatta-

va että hyö kerran piti toisiansa tavata, tahi kum-
naisetkin tulla yhtä pitkiksi (tämä tapahtuu syk-
syllä). Samaten koska päivät talvelta, rupeisivat
pitkistymään ja yöt häviälnään niin hyö toas ter-
ran piti joutua yhtä pituiseksi (tämä tapahtuu ke-
väillä). Tämä heijän yhölläisyys tapahtuu niinmuo-
toin kahesti vuuessa, nimittäin keväillä ja syksyllä.
iXäitä aikoja kuhuttiin päivän-tasauksia*), koska
päivät ja yöt silloin olivat yhtä tasaiset, tahi ko-
ska vuorokauvet silloin oli pantu kahtia. Käistä
yksi kuhuttiin Kevä'«cn-/L>ä'/2iä'n la^au^ joka tapah-

asiivilta kansoilta. Ja rajuuttamme vielä nytkin sen
vanhan tavan, että joulu päivänä toivotella toLsillcm-
mo hyvää onnea.

*) Päivän-tasaus Virk. suur pöri /»«aiv, (suuri pyöri-
päivä).
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tuu l. 22:11apiiiv. Maalis-kuussa; ja toinen syksyisen-
jväZnän tasaus, joka tapahtuu s. 22!nä päiv. Syys-
kuussa.

Ilman näitä nyt jo nimitellyltä päiviä, niin on

vielä yksi, joka Kulultaan Kvll-KauH-näZvä joka li-
sälään aina Kolmen vuuen peästä, tahi joka nel-
jäs vuosi, ja josta se vuosi on kuhuttu /la,'Ka»s-

-vuosi, Virk. aaila z/a /L>ä«lia^a (aastaika liika-päivä!»
nen) ,ja Lapk. saskad /a/ie (hyppy-vuo«i). Mutta
siitä päivästä eivät vanhuuvessa tienneet mitään.
Sitä vaston niin oli niillä vissiä muita päiviä joita
kuhtuvatten läul/ /lä/n/ä^ Virk. läht-päiw, joista ot-

tivatten vissiä merkityksiä, ja joista ne myös läk-
sivät lukemaan aikojansa. Kaita rajutetaan vielä
nytkin Virossa. Siinä kuhutaan myös yksi päivä
vuuessa kynni päävv (kyntö-päivä), jolla tarkoitetaan
Tiburtiuksen-päivee. Käistä ja muista tällaisista,
nimistä nähään että heillä oli vanhoinna aikoina ,

ei ainoastaan vissit omat juhlat, mutta myöskin
vissit erinäiset päivät, joista ne ajanluvussansa läk-
sivät lukemaan.

Mistä ajasta, tahi mistä päivästä ne ennen ai-
kana lie vuosikautensa aloittanneet, on tietämätöin,
mutta uskottava on että se oli Joulun alla, tahi
siitä päivästä kuin aurinko rupeisi meijän mai-

tamme

*} Karkauspäivä, Virk. liig-päiivr (liika-päivä).
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tamme lähestymään, ja jälleen valaisemaan pohjan
pitkee peree, joka tapahtuu Joulu päivänä, eli sinä

2L?:tenä päivänä Joulu-kuussa *). Yksi vanha ver-

5) Se r.iiytfUä ikään kuin ne oisivat aloittaneet vuoten-
sa, siilä X'<ies!ä päivästä Joulii-kmissa, tahi vanhasta
joulupäiväsi koska nuvcn-Joulun päivä vielä
nytkin Lapin kielellä kuhutaan kaktsad peiwe (kahek-
saas päivä), ja Loppiainen Ruolin kielellä Nr?ttoN<
bagen (kolmtoistkymmenees päivä) ja Kuutin päi-
vä (Ruohiksi), Sjugunbagen (kakskymnienees päivä)
joka kaik tarkoittaa että ne aloltivat lv/ufisa vanhas-
ta joulusta, tahi että vanha Joulu päivä lueiiiin en-
simäiseksi vuuessa. Ke vanhat Suomalaiset lopettaa-
vat vielä nytkin Joulunsa ja lukulaskunsa Loppiai-
sella, joka on i3:nees päivä vanhasta Joulusta, ja jo-
ta osottaa että hyö vielä mielessänsä nouvattaavat tätä
vannoa luvun-laskua; Ruohtalaiset loppetlaavat Jou-
lunsa ja" luvunsa Uuniin päivällä joka on i3:necs
päivä uuvesta Joulusta, ja joka osottaa että hyö jo
silloin nouvattivat tätä uuiia luvun-laskua. Mutta
minkä tähen se kolmas-toistkymmences päivä piti
sekä vanhassa että uuvcssa vuos-luvussa olla se vii-
meinen, tahi heijän lopetus -päivä, ja minkä tähen
sitä kansalta piettiin Juhlana? liesi hänen! Hlerkil-
linen on, että juuri se iXr.cs päivä ensimäiscssä kuus-
sa vuuessa, lankiaa Ruomalaisten ,l/ukme,l päälle tässä
samassa kuussa , jota ne muista päivistä rajuuttivat ja
pyhänä pitivät. Se. oisi arvon ansaihtcva etla tarkem-
min tiiustella jos ei Ruomalaisten ajan-lasku oisi poh-
joisessapäin asuvissa kansoissa ollut tietty. Se näyttää
piamittain kuin oisi muka syytä näihin arvelluk-
siin; niin e. m. kuhuttiin ennen aikana vissiä päiviä
kntehen t. Katel-^äl,/<i, jotka piettiin juuri vaaralli-
sinna, ja joilla eivätusk altanna toimittoo mitään erinäistä
työtä. Heitä rajutetiiin Suomessa ikään kuin lt.uo-
missa välitettiin l/,X ne/asti. Ja jos tarkoitamme millä
tavalla kussakin paikassa jakoivalten ajankulut vuoro-
lcauessa, niin tavataan siinäkin ikään kuin jotakuta
yhtäläisyyttä. Sanotaan Ruomalaisten jakaineen yuo-
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tilus jokat.Uiihiupinäini iToulun v/Z,Ne/.«ä pyhantilt '),

puiva on /o Kanan a.^KeZla /^/lem/i/^ osottaa ettaliyö
silloin jo eroittivat päivän olevan kasvamassa**) ja
sitä myöten uutta vuottakin kulumassa.

Että jakoa vuotensa vissiin K«Z/l/n***) sitä eivät

Yökauttansa näin i) Media nox (syvän yö), 2) Gätli-
e/«/u», (kukon-laulu), 3) t?ollt/e/,l/unl (levon aika),
/j) Diluculum (koitto), 5) Mane (aamu), 6) Tempus
antemeridianum (ennen puolta päivee), 7) Meridies
(puolipäivä), 8) Tempus pömeridianum (jälteen puolta
päivee), 9) 'Solis oeeamum (päivän lasku), 10) Vesnera
(ilta), 11) Cfepusculum (ilta-hämärä,), 12) Z',/»
ma /aLr (ilta-puhe), l3) Conculium t. concubia uoLr
(makuun aika), i/j) Irilempeslina ao^r (syvän-yö).

*) Joulun 1,//n,e/me/lm/pyhäksi luettiin ne 1 jäs päivä, tahi
s, 28 p. Joulukuussa.

**) Tätä 'tekivät siliä tavalla, «ttä vetivät veiteliänsH
viivsh tahi kliurnan ikkunan lautaan, kuhun pälyän.
paisto Kävi Korkeimmillaan, josta näkivät että päivän-
paiste oli jo neljän päivän takoo Vajunut ylemmäksi.

***) Hu«, cißtt m3n«d; Kuukaus, periodisi mäiiad. Myö
tahomme näillä nimillä heitä eroittoo. Näistäkin tulem-
me kohtsillään puhumaan. Romuluksen Ruomin vallan
perustajan sanotaan ensin asettaneen kuihen lukua,
tahi 'jakaneen Vuuen vissiin kuihin ; mutta haan
ei lukena niuuta kuin 10 luuta aastaijassa, joita haan
riimitti vuoroansa myöten, ikään kuin Virolaiset päi-
viänsä, nimittäin Maalis-k.uusta (Martius) jotasilloin
luettiin ensimäiscksi , aiiiä Joulu-kuuhun (iDecfnlber)
joka silloinkin luettiin viimeiseksi, ja joka oli häLnen
luvussa kymmenees, niin kuin vielä nytkin nähään
hänen nimeltänsä. Mutta koska tämä asettaminen ei
luonistunna kuun- eikä päivän-juoksuun, niin tapahtui
välisten että syvän-talvi tammaisi kesäkuilleni, välisten
taas kesä-kuut, keskellen tälvee. L^uttoaksensa tätä,
täytyi Kuma Pompiliuksen , joka Romuluksen jältstä
peäsi hallitukseen, jollaik tavalla oijaislaa tätä Villi-
tystä, Nään lisäisi sen eistä näillen io:nillen "Romu-
tuksen kuillcn 2 uutta; nimittäin SanuatimS (^'a«a«/-
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hyö tainneet, ©Hei hyö taitana jakoa, heitä viikko-
kausiin. Tiitii nähään siitä, että ehkä kulienkin kuul-
len on jo aikoa siitten annettu Suomalainen nimi.,

kuu) joka silloin pantiin ensimäiseksi, ja FetruariUZ,
(Helmi-kuu), joka viskattiin vihneiksi, kunnekka s«
siitten Apollonin pappcilta (Decemriri F«e,o^,,,n) —

joihon virka vaati heijän varjelemaan Cibyltiset kirjat
ja pitämään huolta vuuen juhlista — tehtiin,toiseksi ;
Sillä tavalla syntyi nyt vuuessa 12 kuuta, joista■niil-
ten B:sallen ensimäisillen annettiin toisia, nykyisiä
nimiä; mutta ne H ' viimeiset pitäävät vielä nytkin sen
vanhan Romulukselta heilien annetun nimen.

Mutta papismiehet (pontifices) joihen velvollisuus
di pitämään ajanluvusta vaaria, olivat sekä ymmär»
tämättömyyellänsä että saastaisnuellansa (Linclhergs
Antiitu. Lexic, p. 66) saattaneet tämän Ruomalaisten
vuosluvun semmoiseen hämmenykseen, että se eroittiia
67:011apäivällä vähemmin kuin oisi pitänyt. Tämä
pakotti keisari Julius Caesaria että jollakulla tavalla
oijaista tätä puutosta. Tätä tehtiin 4-5 vuotta ennen
Vapahtajan syntymistä, (^reett oppineen Sosige-
nutsen avulla; sillä tavalla, että sinävuonna luettiin l/j.
Kuuta, jotavuotta seneistäkuhuttiin hämm enös-vuosi
(annus confusionis). Peätetliin myös että täsläpuolin
piti vuuessa tuettaman 365 päivee ja 6 tuutia.
Mutta näistä kuuesta tunnista syntyi aina kolmen
vuuen peästä, tahi joka neljäs vuosi, kokonainen vuo-
rokausi, jonka tähen se vuosi kukuttiin karkaus-vuo-
teksi, ja piti 367 päivee.

Mutta Caesarin tuollua, niin papit tekivät taas
saman kokkaisen, sillä hyö lukivat erhetyksessä 36rnessä
vuuessa jota tolmannen vuuen tartaus-vuotetsi, josta
olivat tällä ajalla soaneet 12 tartauspäivee , ehkä oisi
ainoastaan pitänyt olla 9. Macrohius tirjuttaa etla
Keisar Au^uslutsen täytyi toas tätätin vitoo oijaista ,

sillä tavalla, että niiata i2:nestä seuravaisista vuosis-
ta ei luettu yhtään Kartaus- vuotta; sillä lailla peäsi-
vät pois näistä kolmesta liljoista päivistä. Ja ettei
vastapäin pitänyt tapahtua tällainen sotkemus, niin
haan antoi käskyn että piti kupari-tauluin piintettä-
män sila asetusta mitenkä tarkaus-vuuet piti tästa-
päin luettaman.
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niin niitä vielä nytkään ej tunnetnk joukossamme.
Sillä jos kohta ne kirjaan tottuneet heitä eroittaa»
vat, niin määppäs syvänmoan-miehiä puhuttelemaan

Tämä Caesarilta toimitettu vuosluku , jota t»hu-
taan Julianuksen ajan lasku tahi vanlia vuosluku
(c;!>Nila fiiUn) nouvateitiin ja kahottiin hyväksi lähes
1500 aastaitoa hänen perästä, Kuniietka Paavi Cre-
gorius XIII vuonna i582 paranteli tätä sillä perustuk-
sella, etla olivat tarkemmalla luvin,laskemisella ha-
vainneet, ettei vuuessa ollutkaan täyttä 363,pä!v,-ä
ja 6 tuntia, mutta ainoastaan 30;") päivee, 5 tuntia, 49
pientä (miiiuter) ja 16 pikkua (sekuitdfr). Hyö olivat
sillä tavalla vuosittain lisänneet zo pientä'ja 44 pik-
Kua, jotka yhteen-luetut Nic;ein kokouksesta (jota
pietiin v. 32:,) kohotti g päivee liikoo, ja 16 tuntia,
33 pientä. Näitten pois oiottua ampui tämä ulisi vuos-
/u/cu (nyll jiittn) joka myös kuhiltaan Gregoriuksen
ajan-lasku, lähes io päivee takaisin, sitä kulunutta
aikaa (eli io päivee ennen > sitä kulumatointa). Tätä
oijaistiin sillä, että se s:ees päivä Lokakuussa mai-
nittuna vuonna 1082 kirjutettiiu is:eksi, ja josta taas
tapuliini että keväisen päivän tasaus pcätyi 2i:nenä
päivänä Maaliskuussa, niin kuin se oli, ollut, Nicnein
kokouksen ajalla, ja niin kuin se Dionysiukscn, Exi-
guukscn v. 523 jälest,Vap, synt. löyvetyn peäsiäs-pyöräis-
tykscn (cyclus s<l«e^a//m) jälkeen piti tapahtua. Se
oli tämän ereyksostä > josta jo kauvaan. oltiin arvok-
sissa tämän ajanlaskun olevan vian-alaisen, ja jota jo
400 vuotta ennen Cregoriusta mainittiin. Mutta se
oli yhen uuven tähen tarkoittamisetta >7a.«/o^aea« täh-
ti-sikerissä, josta tämä vika tuli selkiämmäksi, ja liuo-
tiammatsi muta auttoo, Kuitenkin ei Cregorius
uskaltamia puuttua lähäii muutotseen, taitkein Poa-
vilaisten hallitusten kuulustelematak, jotka sanoivat
siihen muka suostuvansa. Silloin synnyttivät tätä
uutta vuos-lukua erinomattain kahen kuuluisan- Las-
kelioihcn (mathcmatlkcrs) avulla, nimittäin Alysius
Liliuksen ja Christopher Clauiuksen. Ne vastäan-peä-
tetyt Hallitukset peättivät, vasta Herroin-päivillänsä
Regenshurgissa v. i6l>c) että myöskin oijasta tätä van-
lioo viallista ajanlaskua, jonka tautta heillä oli jo il
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tokkohaan ymmärtäniiöön hy<j näitä nimiä? Sillä
niin harvoin kuin liuohissa sanoovat Göjs ja Th»rs«
tttartab, niin harvoin sanotaan meijän pisimmissä
/LieZ,,,/ ja Tammikuu. Nämät nimet on heistä pian
yhtä ouvot kuin jos sanottaisi FebNiari ja lanuafl-
kuu; mutta nimihteppäs <^"liänkuut^ niin tietäavät
vainenkin mistä on puhe.

Että nämät nimet ovat myöhäisempinnä ai-
koinna synnytetyt, selitämme myöskin siitä, ett

eivät ouk Viron ja Lapin kielillä yhtä-Kuuluvai-
set, jota Kyllä muuton oisivat jos heilien jo van-
huuvesta oisi näitä nimiä annettunna.

Nykyisin nimitetään meijän kuut näin
i) lanlNl/-Kuu (lanuari mänad "). Kuhut-

taneenko häntä Suomeksi niin, koska se on kovin
kuista, niin kuin ta/n/n/ on puista kovin. — Vi-
ronk. neäri-ku (ni}Srss-'t»atiab) t. vastse a/a^la/a Ku

liikoo päivee, luettu Nieiein kokouksen ajasta; jotka
luetut tulevan ajan peällä ampui ii päivee eillepäin.
Tätä oijaistiin sillä tavalla, että se iginees päivä Helmi
kuussa v. 1700, kirjutettiin siksi i:seksi päiväksi
Maalis-kuussa. Ainoastaan Greekkalais-uskovaiset hyö
eivät männcet tähän uuteen lukuun, vaan nouattaavat
vielä sitä vanhoo, josta aina soavat 140 vuuen peästä
yhen päivän liikoo, joka luettu muihin lykkää heitä
yhen päivän taaksemmaksi. Tämä vuos-luku jota seu-
rataan Venäjän moassa, eroittaa heitä nyt i3päivee
muista myöhemmäksi.

*) Tämä kuu tuli näin kuhutnksi Januksen muistoksi,
Italian ennen muinosen avullisen kuninkaan.
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(vasl-aastajan kuu). — Ungk. hoda* azzon havva;

Siihen luetaan' 3i päivee. i

2) Helmi-kuu (Februufi mänad *••), lienÖköhääq

nimensä soannut siitä, että lumi päivän puistolla
sulaa, vaan illan tultua hyytyy, ikään kuin ZieZ„,/K,?Z

tahi jää-kaltareiksi. Lätä kuuta kuhtuivat vanhat
myöskin Kaimalo-, koska pakkaiset silloin kui-
vailoo ja kajäiloo. — Virk. K^)««Za t. kyyndle-ku
(Kyntteli-kuu) ja hunti-ku (Uuijtti t. hukka-kuu)-
— Ungk. beiilh eZeu-/,oc>. Tähän luclaan karkaus-
vuosinna 2I päiveä, vaan iiiuuten ainoastansa 28.

-3) Maalis-kuu (Martii lllälKjb *) Mistähän iv„

he Suomeksi nimensä soannut? Jos ei se liene
nla/laZaila, jota Lupinkielellä kuliutaan maZ<.., ja jo»
ka ehkä lopulla tämän kuun alkaa joutua.— Virk.
vaaHlo-Ku (poasto-kuu) ja an^e-Ku (hanKi-Kuu). —

Lapk. n/ukt/a mano (Jouhtenen-kuu) koska Jouhle-
net silloin tuloovat linnun lentämästä. Tähän lue-
taan 3i päivee.

Zj) Huhti-kuu (April mänad "'^). Se kuuluu

*) /^et<^ua,'/um, sai tämän hänen nimensä puhistos-
juhlasta (^ei,'„a, Renings°festeil) joka piettiin tässä
Kuussa, ja jota Numa oli ensin asettana. (Silloin lu-
ettiin tätä kuuta viimeiseksi vuoessa).

**) Martius, tehtiin /t/a^ml>l nimelliseksi, jonka luultiin
olleen Romutuksen Isä.

***)Aprilis, sanotaan saaneese nimensä Aphroditiltät. l^e-
nuksella, Rattaucn Emoisclla. Muutamat ovat myös-tin apritoineet , että se on tullut sanasia apricus
(avonainen) kosta se oli ikään kuin auriukollcn avattu.
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ikään kuin se oisi soanut nimensä huuhtasta (swtd)
koska synkät honkikot ja kuusikko-mehät silloin jo
hukattiin kaskeksi, erinomattain vanhoilla viita-
mailla. Mutta uskottavampi on, että se on tullut
näin kuhutuksi huuhlamisesta koska virrat rupea-
vat jo silloin maita huuhtelemaan, ja pakkaiset vä-
listä kuoloovat, välisten toas lyövät puut huutee»
sen. — Virk. mahlo-ku (mahalan-kuu) ja Jyrri-ku
(Jyrin-kuu). — Lapk. <ivuo,'at/«-tnano (Varis-kuii) ,

koska Varikset silloin kokountuuvat. — Ungk. zenth
Ae,/,^x-Z,av» (santa Yrjänen kuu). Tähän luetaan
3o päivee.

5) Touko-kuu (Maj mänad 5) Kuhutaan niin
koska sen lopulla jo ruvetaan touko/a tekemään. —

Virk. Ze/i/le t. Zent/-Ku (lehti-kuu). — Lapk. t^vveli-
<Zel-n,ano (kanto-kuu) koska Porot silloin poikiivat.

Ungk. ponkosd hava. Tähän luetaan 3l päivee.
6) Kesä-kuu (Inni mänad **),' silloin alkaa

*) /l/a/u.,, luullaan näin tulleen tuhututsi vanhoin
muistoksi, ja Junius kunniaksi n nörtein, sillä Ro-
mulus oli jakanut koko Ruomalaisen Kansan kahteenosaan, Vanhat, (majores) ja Nuoret (juniores). Toi-
set taas aprikoivat että tarkoittivat tällä nimellä Ju-
piteria, joka myös Majaksi kuhuttiin, liioitentin Tns-
eulumin taupunnissa; toiset taas että ne tällä nimellä
tapailivat /t/a/aa, Merturiutsen äitiä.

*^) Junius, ne jolta eivät usko että Romulus tällä nimellä
tahtoi tunnioittoo Ruomin nuorta tan soo, ovat
luulleet, että tätä Kuuta nimitettiin Junon muistoksi,
joka oli Jupiterin sisari ja puoliso. Toiset ovat taas
»rvanneet, että tiiliä nimellä kunnioitettiin Junius Bru-
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Suomessa jo Kesä. — Virk. /an/-Ku (J.iani t. ju-
hannuksen Kuu). Tähän luetaan 3o päivee.

7) Heinä-kuu (Inli mänad *)-, silloin ruetaan

jo Ke/n/a tekemään. — Virk. Zla/na X. Zlc/«a-Ku.
Tähän luetaan 3i päivee.

8) Elo-kuu (AllgUsti ttiattflb e®)
/

kuhutaan niin
koska silloin peäsöövät jo uutiseen, ja suatua uutta

eloa syntyy heilien ikään kuin uusi s/a/n». — Virk.
H/acitZa-Ku (Mätä-kuu) ja Ze/Kusse Ku (leikkuun-kuu)
ja poimo-ku (viljelemisen kuu). —> Lapk. Miska
tnano (mätänös-kuu). »— Ungk. H^ent-^aKaö-Zlava (st.
Jaakopin kuu). Tähän luetaan 3o päivee.

9) >5^F-Kuu (September ttinnab *••), silloin on
jo s^K^/ouoZZ kesee.— Virk. mihkli-ku (mikkelin-

kuu)

tu^ta, jota lopetti; Kuninkaan-vallan Ruomin hallituk-
sessa.'

*)Julius , tätä Kuuta kuhuttiin ennen <?u/llt///,« (viies
kuu), kosta se oli viies vuuessa, Romuluksen tuun-
luvussa. Mutta Consuliu Marcus Antoniuksen voati-
muksella, niin muuttivat nimen kunniaksi Keisarin Ju-
lius Caesarin, joka oli syntynyt s. 12 päiv. tässä kuussa.

*+) Augusliis, tätätin kuhuttiin muinon .<e^t///,, (kuueens
Kuu) koska se Romuluksen luvussa oli kuucs vuuessa;
mutta Consulien peätök.sellä muuttivat nimen Keisar
Augustuksen muka muistoksi , koska haan tässä
kuussa sai sen Kuuluisan voiton Antoniuksen ja Cleo-
patran yliten.

***) September, tämä ja ne jälkimäiset kuut ovat vielä pi-
lanneet sen vanhan nimensä kuin Romutus heilien anto.
Tala nimitettiin heijän sanasta septem (seihtemän),
koska tätä luettiin seihtemänncksi kuuksi vuuessa,luet-
tua Maalis-kuustaj nyt se on yheksääs.
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kilit) jfi syggi-se-ku f syksy-kuti') -syggische-he (syk-
syinen-Kuu). Lapk. v^aKa,/,nano (rakkaus t. kilo-
kiiu)j--,lvoflka Porot silloiil ovat härilliiä». -*-■ Ungk.
,v?eut»„«'/,s,Z^-/la^a (st. Mikkelin kuu). Tähän lue»
ta4n'Bo"päivee.

ro) />Ka»Kutt. (Oktober männb *) on. tullut näin
kuhutuksi, koska silloin iisseenimittain on liiaksikin
sekä lihoo että lokoo. — Virk. Xc>/a Ku (rojo, ruoja
t. ropakko-kuu) ja ,^KZIe ku (rytä t. ryyl>ä-Kuu)
koska järvet «illoin ryyhtyyvät. Kuhtuuvat sitä
myöskin 2>/«u ku -(viina-kuu), koska silloin poltta-
noovat viinoo. —«Lapk. KlaZKc»»,«a«o (kolkka»Kuu),
koska -Porot silloin ovat kilottuansa kyhnistynneet
ja väikistyimeet. — Ungk. Mindzent-havva. Tähän
luetaan 3i päivee.

li) Marras-kuu (Notvember mänad <>") on ehkä
siitä soanut nimensä, että silloin makoo jo kaikki
kasvut N,a»lona ja ,nu,l»neenna. — Virk. laZi'e-Ku
(talvi-kuu) ja murti t. miirti-ku , (Martin-Kuu) t,
marina' Ku (Martinuksen kuu). Tähän luetaan 3o
päivee.

*) Oetoie,', mcrkilitoe kaheksaas kuu, ehkä se on tym-
nienees meijän tuVussa; se On nimitettynnä sanasta Octo
(kaheksan),-

**) ,V<,^e,«ie,', joka merkihtee yheksääs kuu, on nyt yks-
tiusikymmenees, ja on soauut nimensä sanasta- not'e»,

(yheksäu).
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t?) Joulu-kuu (December mänad'^), kuhufapn
myös ' Vironk. /ouZo Ku ja laZ?,/sls/i//,/lä-Ku (talvi-
nen pyhä-kuu). — Lapink. /onZa -mano ja pqssates
mano (pyhä- t. pesätös-kuu **.) taliäii llielaa» 3l päivee.

Kuin Suomalaiset tahtovat toimittoo, , jonkun
vissin vuuen, riiin rupeisivat lukemaan kuinka mo»

nes «.e oil »siitä nykyisestä, ikään samalla' tavalla
ikuin koska hyö tarkoittivat päiviänsä. Tätä teki-
vät 4,yö sekä eteenpäin että taak^eppäin, nimittäin
tällä'tavalla: '-•■>■

Nvlä. vuos/ t. tuna vuc»lna t. tämä u/astlt/Ka e.
aastaika, Abitta Sr, 4 &l) —« Virk, tänuno, iatnmo
ttasta; tämmode, tämnlötie aasla^ tännavvo. -5- Lä-pk.
tan /«Ken.

Ensimäinen t. tuleva, t. nouseva vuosi t. ens-

*) Deccmber, on tullut näin kuhutuksi sanasta decem
(tymmenen), kosta se ennen luettiin kymmeneneeksi
lcurtksi ; nyt se on oislkymmenees.

X^) Tämä tap.i jola tavataan kaikissa kansoissa, nimittäin
että pestä ihiiänsä jouluksi, on varsin vanha. Ruorna-
laiscltin ruutaisivat jo että vuuen lopussa tahi vii,-
moisella kuulla vuuessa, pestä ja puhista ihtiäusä, soa-
haksensa sillä Junniloiltansa rikoutsensa anteeksi.
Hyö iekiväi tätä juuri juhlallisesti, ja sauvuttivat ih-
tiänsä pihkalla ja tulikivellä. Tästä kuhuttiin myös
tätä viimeistä kuuta puhistos kuuksi (Fchrnarius).
Suomalaiset,pcseiksevät viejä nytkin jokapyhä aattona,
tahi viimeisellä päivällä viikossa. Ja se näyttää kuin
Ruohtalaisetkin ennen oisivat. rajuuttanncet tämän ta-
van,! koska lauantaina vanliuutessa kuhuttiin CöflßC
bagtn (pesu-päivä). Sillä jos eivät, ennenkään pcsen-
neet ihiiänsä, niin pesöövät vielä nytkin voatteitansa
ja huoneitansa.
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v»on»»> tulevana, vuonna (första är, fö.ljande är,
nasta är>< > • ■-. ■ ■• > •

loinen vuosi, t. loissa, vuonna^ ,t. v«l,en takoo,,
e., vunen />>eä.slä t. perästä (anbra äret, «tt är här-
efter, d, w. f. äret efter nasta är).

/loZ,«as vuosi t. kolmanna vuonna, t. to,s< N

vuuen peästä, perästä l. takoo (trebje ä«t, twä är
härefter).

Z^eZ/äs vuosi t. KoZnlen vuuen takoo e./leästä^
(fjerbe atet, tre ar härefter) j. n. e.

Samalla tavalla läksivät myös lukemaan tauk-
seppäin, nimittäin:

Tämä vuosi,- t. tänä vuonna (betta ar, i är)
Viimeinen t. «lännet vuosi, e. »iännä vuonna,

(sista äret, sistledne är, i fjol). — Virk. mullo *).. —

Lapk. l/Z>,na.

Toinen vuosi t. toissa vuonna t. vuotta s/Zllcn
(anbra äret, förra äret, förledne är, ett srtiU6afa).
— Virk. tumia muZZo (toinen n,uZZo).

Kolmas vuosi t. KoZnianna vuonna^ t. kaks aas-

ta/Koa si/lten^ (tredje äret, twenne är tillbala e. |eban).
— Virk. takka tilnna mullo (toisen mulloh taaksee).

*) Mullo, tämä sana ei cneä löyvy Suomenkielessä, vaan
uskottava on, että se on ennen löytynyt, koska mulli,
ja mu/Z/lllia, merkihtee (Hämeessä) yhen vuuen vanhaa
varsaa, ja (Savossa) yhen vuuen vanhaa härkä-vasikkaa.
Sanoomme myös muulloin (uiuilon)' joka merkihtee
»lllnn/ttä aikoo (muinon), ehkä sillä ei tarkoitetak tä^ä
viimeistä vuotta.
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WeZ/ä's 'vuo^Z t. 'kolme vuotta s/Zllen (fjerde ä-
ret, tre är seban). — Virk, ennen takka tunnit ihtillo
(ennen toisen mullon takoi)) JL n. cV "v" N'v >

-•••' liuin puhuvat muiiToisfsta- ajoilta, ja silloin tah-
tovat tarkoittoo jonkun -viisin' viinen', 'Hiiri' eivät
lähtsneet meijän tavalla iukemttsri'' Risttiks en
synty-mästä , vein paisumliksjjsta',. tahi
Ruomin rak e nnokse s ta, vaan tarkoittivat' sil»
loin aina sitä lähimmäistä sota-vuotta

, tahi jos ei

sellaista löytynnä, niin dttiyat jotakuta toista mer-
killistä vuotta, jota kaikki- hyvin tunsivat, ja
leksivät siitä lukemaan tuonemmaksi tahi täiinem-
mäksi, sitä myöten mitenkä,.asia yuatii. Tällä ta»

voin lukoovat hyö vielä nytkin vuosiansa, niinettä
harvoin saat kuulla heijäfiLsanoyan:e.,m. vuonna, (jiil-
keen Vapahtajan syntymästä) yksi lukalta, kaheksau
satoo ja. -^ZieKsen^ vaan sanoovat silloin aina vii-
messii sola-v,,o«na. . ■ , . ,

Samalla tavalla sanoovat hyö e. m. kolme vuol»

ta /äZKeen Lappeenraniifin tappelusta- *), jota mertih-
tee. vuonna. 1744» vuott« ennen H/^ön tappelusta**)
joka merkjhitee vuonna 1713; isuu^/nna pakko vuo-
sinna, joka merk. vuuvet >6e)5, 1696 ja 1697.
Rutto Kesänä^ joka merk. kesällä vuonna 1711.

'. , . ■'
*) Lappeenrannan ta/,'c/IIH piutiiii s. 3. päiv. Syysk v.

I7JI ....

**) /vf, o« ln,i/„.-111l pietiin s. iLJ päiv. Maaliskuussa,*;, 1714,
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T^Zssa sola a/Ka«,i, joka MtrK. vuuvet 1788 ji 1789.
j. N. e. *).

Kaikki nämät ajan-luvut on aluslasiin luettu
päivän kulusta, tahi vuuii, juoksusta. Se uisi tyh-
iriästi luulla vanhoin Suomalaisten cj ottaneen kuus-
-1••.1. n- 1 1 -takin jota kuta racrkkia , jonka liyu a,na paivau

peästä silmillänsä käsittivät, ja josta hyö vielä nyt-
kii] ajan-luvHSsansa pitäävät suurta mahtia '**). I^i

*) Mainittava on että minä jiiuri näinnä päivinä satun
.'lueskeiilclemaän yhlä vaiilioa jutlelemusta annettu Erik.
Castrenilta, ja paineltu Turussa v. r 77: > /j, niinellä:
Hiftorisi ock) oic'onOniif? 6'cfl!rifning öf»ver tjajanebcrgg
lm. Siinä luetaan 7a p, että talonpojat fallamossa
lukivat m,liuon aikojansa näin T Rauha vuosi, joka
merk. vuonna ,17.11; Pouta-kesä, v. 17X,, Yksinäinei^
halla-vuosi, 173, ; Kciniläis-tulvi, v. 17X- (koska Ke-
min-kon>z!pa!l!a silloin aseletliiu Ivajaniiiiu, rajan vl^rj.et-
lokseksi); Kasakka- taivi, v. ) -~\?> (jojton Venäläiset
viimeiscii kerran näitä "maita valloLtleli). Siiliä maini-
taan myös, etla muinonen Rovasti Joh. FrosU-ius, jo-
ka niinnä aikoinna oli Kirktoherrana Käjanassa , oli
layanut, i.yhessä vanhassa virsikirjasia kannella näin
tirjutel f.iina : v. 161.0, hyvä olki-vuosi; v. 1608, Johan
l),l',l /-to/aa -«-/««<'//,/«>?,l (jocbrefntnfl) ,' v. 161 1,
ensimmäinen karku-vuosi :y. i6-.'.;i, matkusti kniiinkas

" Gustav 'Adolph Säräs^niäiii, ' lvälillähten ji> Säresiiieinen
, kyliin kautta; v. 1 (>:>(') l'»'«e„,/ca,-/,„-? ~<?<// v. il>f»>,',-«<'/>/«

«'UOll'/ v. 167:1-1O77, ll«//l'/t <,/<lt polijiiu!,,,-,,',!!,-,; v, l<!7<isito-vuosi (siiloin vietiin miehiä tästä Janiin sotaan) ;

v, 16,87, 1688 Jn(o?J!rosw j,-> />«l//l'i aika Pohjanmaalla;
v. i<io/>! 1696, i6>)7 ymah.ottöihai'nulkä--vu.oel ; v, 171.!, 5-
,3 p, Maatis-kuussa />««/,.«.-, v»l»,- v. 1 716, s. illj p. Helmi-
kilossa oteill'l',l /<«/»<!«„ /l/1,,.<«1,

-^')l'>i a.'"oastaan ajan luvussa, mutia muissakin 'maalli-
sissa t, iiiiitoksissa, niin luin e, 111. kalastamisessa, lin-
nustamisessa . kylv.oniseisä.^' j. NL e,- rajiiullaavat pat-
jon jo° oiiylä tilhi <ll« puu} Kuula. "
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ouk mikään kansa niin typerä ettei ouk hoksanna
kuun välisten paistavan, välisten toas pimenevän;
ja että se vissin ajan peästä aina kuumottaa enti-
sellä koltallansa.,. lätä aikoo jolla kuu oli moata
kicritellyt, ja jota luetaan 27päiväksi, 1j.3 pieneksi ja

7 pikkuksi, eli lähes neljä viikkoo, kuhtuivat van-

hat Buomalaiset KuuKuuveKs/ (en pertodisk mänad).
Nutia jos ne ovat näitä vuuessa lukeneet, tahi
erinimellä nimittänneet, «itä emme saata vissisti
sanoa *).

Ikään kuin hyö jakovat vuorokauensa kahteen
osaan, päiväiseen ja yön-aikaan, tahi niin kuin hyö
jakovat vosikauensa Kahteen osaan, Kesäiseen ja

talviseen aikaa ii, niin jakovat myöskin KuuKauensa
kahteen osaan, nimittäin kuutaman ja Kuullo/scen
aikaan.

Kuutaman ajan jakovat hyö taas, ikään kuin
päivänsä ja kesänsä, kolmeen osaan, nimittäin:

1) Ylä-puol (3av.) t. ylä-kuu (Häm.) e. -xZa-
kuun aZKa^ joka meikihti sitä aikoo kuukanvessa,
kuin kuu näytti meiljen oikeimman puoliskonsa, tahi
niin kauan kuin se oli kasvamassa, (ne kahet en»

«imaiset viikot).
2) Täysi-kuu , t. täyven-kuun aika, joka mer-

*) I'^ttä vanhat ovat heitä ennenkin liicneet, tartoit
taissa mitan tavan eläimät käyvät tiinceuuä, oomnio
jo niihnyl (Otava I. O. 181 p)
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kiliti sesn; ajan. kuin;,hään näyttäiks.en meillen koko-
iia»n, joka lapahluu i/jttenä päna hänen synlyä.

3) Ata-piiot' (Säv.J t. Ätu-kuu (släm. Turk.) e.
Alh-kuitn 'aika, jota ofeotti "sitä aikoo, kuin haan
näytti' ineilleh "vaseimman puoliskonsa, tahi nlih
kah^alt kiiitt !sfe'öli k£toaihaSsa (tie' kahet viimäfeftt
viikot). ' .'•'■•

' Kuuttoin aika, jota luettiin täyvällisin 28 pänä
kuun syntyä, tahi viimeisennä päivänä ktittkatl-
vessä, ei jaettukaan.

Käin jakaelivat hyö nyt kuukauvensa, ikeä'4
kuin vuorokauvensa ja vuosikauvensa neljään osaan,
nimittäin Ylä-puoleen , lä/si»Kuu/lun^, Ala-puoleen^
■kuuttomattomaany lähi neljään peä aikaan, nimit-
täin Ylä-kuun-, täyven-kuun-, Ala-kuuri- ja kuuttöH-
seen-aikaan. Mutta koska Kuulo/n a/Ka synnytti uutta

kuuta, jatäyvtn-kuuh toimitti va nhoo kuu-
ta, niin kuhtuivatten kuun ajan-kauvet näin:
uusi-kuu, yliipuol, vanha-kuu, aZa-/?uc>Z. Mutta
koska hyö sillä eivät kuitenkaan osanneet tarkoit-
tno niitä monta pientä ja erinnäistä ajan-kulua
kuukauvessa, niin hyö kokivat eri-nimillä niitäkin
tapailla. Kuin hyö tarkemmin tahtoivat toimittoo
jonkun vissin ajan kuukauvessa niin nimittivät sen

silji myöten mitenkä kuu heijän silmissänsä oli va-

junut suuremmaksi tahi pienemmäksi. Tästä ovat

syntyneet »amät sanat ja puheen parret:
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' 'HM' LsyH^j^-sariöt-naivisillfJifi' ktfi'n""ikään W/sfc'
Kuu alkaa., Virk.' Ku ZuaKsiL (>Kuu luoksenil).! La,pk
mano. vuol/a (kun vuotaa); jMien päivä kussa.
. « X^uu on sll/H/)«««i^. sanokaan. Koska jo uijtta.kuu-
.t3,, r<;pia tuntumaan. Vii;k.,,Kw,on ,Zq4suZ,,(kuiiy.on
l«u.t«),Lt. «<?l?ir>zk^^' ,K^/.(yus>/r kwiva^-ls.juaj,>» f,.2:pen
ja 3:mas päivä. ,':,,, i.

Uusi-kuu , kuhutaan koko .sitä ensimmäistä
viikkooi kuussa (ensimmäinen neljännes **),

Virk. noo/' 6« (nuori kuu), Lapk. c«/H! ma.no (uusi
luu) t. .siit,ä.l:sl,ä siilien ynnään P-^^^^^^^B

-^«v K:asva.»> «anotaan kuin se . enennijö, ,ja.,,lir

.säyty Jy„ l ...V.ii'k, Ku.K.asva.Z<; 4:iiz ja s:es-p^ ***)•..;,,.;.(

/vuu Kasva«ul> sanotaan kuin se onjo vajo-
nut 3U!iremmaksi;>.6:es p.

YVdpuol, t. x^/??(p/ Kuulll.
,

sanotaan.kuin.se
un ensimmäisen k^lran puolillaan jota nähään täy-

välisi

.s)^ Jjapiitkielellä, «anotaan, toas päivästä, /te/ive/uL/X Kilin
se iltaisella rupia hämärtämään, ja synnyttämään tois-
ta päivcä ;■.'.' >. ■• ,

**) Turun puolella sanotaan jo nLuoht.ilaisten tavalla, ea>
Xl,,ll««l'«e,l kortteli; toinen Ko,-tte// (första qivarterct,

cindra,) j. n. e,
*+*) Kaikki nämät tarkoittamiset vissiin päiviin on otettu
'< " tinon arvolla (p« höft, -gifhitngSittii») ilman tarkempata

tiiustclemista.
Koska luu kahesti kuukauVessi, oli puolillaan, tahi
näytti puolta pohjansa, niin kuhtuivat yhtä ylä-puo-
/e/«l^ loista /a-/i,l«/e/>-,,.,' mutta usseemmittain mer-
kihtee «>t/« ja- alapuol yhtä kivin ylä ja ala-kuu.
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valitsin s. B:na p. hänen syntyä. Virk. K« om lassa
(Kuu on tasainen) yka-puoloksi Kuhutaan' koto tätä

toista viikkoo, (loinen n.elj ännes) ; 7,;ästä*,.«iihen
ilfifteen p. . ..,.,-, ~..,. < -

Ylä-kuu . kuhutaan koko sitä puolta ktitita
kuin se on kasvamassa (hfliien en^immjiipen pyiolisr
ko) jota luetaan 2:ksi vi^kko-kaueksi,, eli i:«tz^tä p.
siihen lAneen.

'

- X i • iKuu täytyy, sanotaan kuin «e on puolestansa
täyveksi tulemassa. Lapk. /nano tievva (Kuu täyves-

... • -,ityy); suta grsesta sulien I2:neen p.
/luu on tä^l/nä^ sanotaan kuin se on jo tay-

veksi tulluna; s. i3:ncs p. -
-■■■-~ . — v, .. , , .:- ,\, mX'^ :'/^anZ,a-Kuu^ t. /'«^«sZ-Kutl , sahotaan silloin kuin

se on jo varsin täyvellinen, eli kuin ylä-luiu'lop-
puu ja aZa-Kuu alkaa." Virk. vanna Ku (vanEä kuu)
ta/s t. täys-ku. Lapk. l/«va t. ll^ui^a ,nano (täysi
kuu); s. i/^lnes päivä. /a^-ven-Kuun aika, kuhutaan
koko kolmas viikko (kolmas neljännes), t.sii-
ta linestä siihen 2i:neen p.
...

, . .
-vn ,- ./luu Keäntv-V sanotaan kuin kuu keäntyy y/ll»

kuusta aZa-KuZlun/ s. is:nes p.
Kuu on ■Keänt/n^t , sanotaan Se Än jo

keäntynyt vähemmäksi; s.' i6:n'es'p. " ''"' n"

HLu< on Zlaavallu^ samotaan (Törrieossa) kuin oh
kuusta ikään kuin palainen jo pois kulunna. ' "Virk;
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Ku on laitcrgunne (kuu on syrjäinen, kmttig, laluk-
kainen),; siitä, iF.estä siihen 2o:neen p.

-Ala-puoli-, t. ala-puoT kuuta, sanotaan kuin
«e on toisen kerran puolillaan, jota nähään täyvel»
lissä s. 2l!nä. p. hantin syntyä. Ala-puoleksi ku-
hutaaii koko ' neljäs: viikko (neljäs neljänne»);
t: s. Vi:stä «iiheU 28:tieen p.

Ala-kuu, kuhutaan koko sitä puolta kuuta,
kuin se on katoamassa (hänen toinen puolisko)
jota luetaan 2:eksi viikko-käueksi eli is:ne«tä sii-
hen 28:neen p.

Avu katoa, sanotaan kuin «e vähenöö. Virk.
Ku kälihencb. Lapk. mano qwuosgna (kuu solkeun-
tuu); s. 22:nestä siihen 25:neen p.

Au« on Kavona^ sanotaan koska kuu on la»
kanut kuumottamasta; s. 26:ne« p.
..... l

/luun polija, t. /ic^ä (t. Torneossa jama), sa-
notaan koska on kuuton aika. Virk. vanna Ku poh-.
hi (vanha kuu-pohja) ; «iita 21 :nestä siihen 28:neen p.

/luu on KannaZZans»^ sanotaan kuin on vielä
vähä jtilellä tätä vanhoo kuuta s. 27:nes p.

- JKuuri vailiet, X.yvaiheus , kuhutaan sitä aikoo,
kuin on kahen kiiun välillä, tahi «itä joka kuluu
siitii, kuin vanha -kuu on loppuna, ja ennen kuin
uusi kuu alkaa, eli kuin kuu keäntyy ala-kuusta.
ylä-kuuhun. Lapk. mano KasKa (kuu kesken).
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Mitäk nimitäk, sanotaan myöskin:
/luit on /LLia^an saitKaZZl/^ kuin se on sankan nä»

köinen, hiin kuin se monestin näyttääkscn nuon
ylä-kuun alussa, eli i:senä ja 2:sena päivänä, siit-
ten kuin se on tullut näkyvillen.

/i7uu on mahallaan, (Torneossa , >ila/l lna/i^ZZa),
sanotaan kuin ei häneztä nävyk muuta , kuin se
ylimmäinen piii'i, eli kuih'se on vempelen näkö-
nen. Joka myöskin toisinaan tapahtuti yiäkuussa ,

nuon 3:mantena t. H:jäntenä p.
Kuu on «eZaZZää»^ sanotaan kuin ei hänestä nä-

vyk muuta kuiri «e alimmainen reuna, ikään kuin
alaspäin pantu luokki. Joka välisten tapahtuu nuon
2/i:nä p. ala-kuussa.

Kuu on lelliinsä, sanotaan kuin ei hänestä
nävyk muuta kuin yks hänen eunoistaan. Jo-
ka tapahtuu nuon s:enä p. ylä-kuussa, ja 2,f:enä p.
ala-kuussa.

/luu riippuu kynsistään sanotaan kuin se on

alaspäin makoava vaan ei kuitenkin varsin seljal-
lansa. Joka jollonkullon tapahtuu nuon 6:na p.
yiäkuussa ja 2Ä:nä p. ala-kuussa.

/^slö»Ku?.'^ «anotaan kuin «e on ikään kuin
korva pystyssä , vaan ei kuitenkin täys puoleltaan.

Laiiku-kuu, kuin se näyttäiksen alas-päin kai-

listuvan, ikään kuin se riippuis kynsistänsä ,
ja jonka

sanotaan toimittavan pahoja säitä,
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Avun Ki/luX t. Kuu on KeKassä,^ sanotaan sitä
tummaista piiriä, joka toisinaan Jeviltclckscn kuun
ympärillä, ja joka toimittaa, tuulisia tahi .pajuja
ilmoja.

/luu s/o/L^^^ t. Kuula s^/väa,,^ t. kun /X/ue-
nee^, «anotaan, kuin kuu vaipuu nioan pimenökseen.
Virk. Ku .v^-vviLfas j Ku s^-akse.

Kiam.pinienös,- sanotaan Kuin kuu- on moan
peitossa,.; - Vj?K. Ku jnn^lus^, f. P,ipj?ii<isf.ys^ Ku w/in

/olain/nne. LapK. manon, .^liZveXvn (kuun. purele-
luinen *).-..

ÄJutta, se .ei ollut ainoaztaan ki/utu ,ja pi^vää,
joita ne vatihat Suomalaiset tievustteliyat **).j ..sitä

*)Kutimet, K1,111,a/o^ 111Ut11,,,,,^ t, kuntain kuhutaan/L1,1,«
paisle. Virk. />« -,-aZ,.i,'e^ t. valio; k,i,pk. Mano t<-/«.',- —

. Hull kuumottaa, t. liuu/,,,,, sanoovat kuin se paistaa
kuulat kas ti. Virk. Ku aiinoke.

**) Meijän talonpojat ovat ■■päivän ja' ajan tuntemisessa
n!!,, tarkat, että jos heitä pantaisiin vaikka mihin,
äkkinäiseen paikkaan, niin, kuin vaan kahloovat tui-
vasta koht: -tahi ympärillänsä, niin tuntooval samassa
iliu.-in-kaaret (liiHderstrccken) luulet ja ujan-kulut. Pait-
'ti päiväsiä, josla hyh.taikoillaiivat aitansa, oitaa-
vat hyö merkkiänsä muistakin paikoista. Etelän tua-
loovat siiiä, että oksat ovat puussa aina sillä puolla
tihjämmät, ja kuori paksumpi, niäil ja rinteet oval,

myöslX, sillä pi,ol!a ainii li!,avaniinat ja puistosemmat.
/V,ZI/n, tunnutaan siilä, etla oksat ovat »sillä puolla
liarvai ja kuuri »hui, iiiäii laihat, ja puut vaivaisia.
Iloavassa juoksoo kuoren peällä yksi musia juova poh-
jos puolla; ja kusiais -pesät ovat aina sillä puolella
jyrkät, vaan loitot ia viettävät etelän puolella, 'fyy-
lienä ilmana liiustolooval lLual«l /l>-,1/,ee^ silla eila
-^«.leloov,,! iniölii-soinieii suus.-.ins;, , ja pitclööväl r,iUi
ilmassa pystyssä, jullon se luulen puolta yiluslelyu.
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on jo ennen sanottu etteivät olleet tähtiin tun»

temisessa varsin typerät *). Sillä että heillii oli
omat nimet isoimmillen tähti-sikerilJgn

, tolistani jo
paljon, jaosottaa että, ne heistä,toivottivat, soaha.k-*
sensa jota tuta oppia. Se oli erinomattain meri»
miehet, jotka kulkiissansa •meren aukioilla s.yks.yi-*
siä öitä, taisi heistä hyötyä, l^lyö tunnemme thai-*
jän tarinamuksestamme, että Suomalaiset ja Viro-
laiset jo vanhoinna aikoinna purjehtivat vieraita
vesiä, jollonkompassia ei vielä tunnettu. l?äivil!ä ne
taisivat joten kuten mailien, tuntemisesta ja päivän
kulusta aprikoija kulkuansa, ja ajan juoksua; mutta
syksyillä, niinnä pitKinnä öinnä, silloin Oli t?lava
ja /'oK/an-la/IIZ heijän" parraat soattajat. Heistä
ne vielä nytkin arvoavat matkojansa, ja tnustaa-
vat miten paljo on kulunut yötä; ja ovat van-

hoissa sananlaskuissa muistoksi jälkimmäisillen toi-
mittanut tietojansa. häistä heijän puheen-parsis-
ta on e. m. Olavan häntä on miehen /LieiäZZlX jo-
ka merkihtee, että yö on jo hyvin puolessa. 8u»

nolaan myös Kekrin aikana hänestä, ettii on yläs"
nou,lesS!i,nn!e sarvet /LieaZZa^ joka merkihtee että
Otavan sarvet ovat mi«hen peällä nuon ylösnousun
aikana, eli kello 4 aamuisella. l?uolen yo» aika-
ua sanoovat, t-llii ne ovat miestä vasten pyslys-

*) Otava l> O. p. 73, 162, 182.
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sä*.). Yks toinen vanha sanallastu on hänestä myös-
kin: 7leK»Znä keskeen, /a /o«Z,,na poisjoutuu, joka
tarkoittaa tähtiin kulkemista vuotta myöten **), ja
toimittaa että Otava Keurin aikana nähtiin kor-
kein taivahalla, ikään kuin meijän peämme ylit-
ten, mutta että «e jo Joulun aikana oli laskeutun-
na loitommallen tahi alemmaksi.

IXe vanhat Suomalaiset tunsivat ja erinimel-
lähsä tarkoittivat g erinnäistä tähteä ***) nimittäin
seuravaiset:

i) I'o/,/a».läZili (Nordstjernan). Lapink. l/uoZtZ^
(seiväs, napa).

2) Olava^-)(Karlwagiien, stora björn). VirK. l«e-

-<»va 'tvanKci' (taivaan vaunut). Lapk. Hl^-Vf (Hirvi),

*)Sc on merkillinen että vanhoilla Greektalaisilla oli
juuri samallaiuen sananparsi, Anatrcon tirjuttaa Kol-
mannessa laulussansa: Mtaovi-xrioiZ 1TO&' «Il^nl?, or<?t'-
rpsTai. 'ot ytqxroZ r,di] xaroi y^ipa ti)v Boiörov (Otava
Keännäitsen jo yön syvämmcllä mielien (Boutin) vas-
taan). Greekkalaiset tarkoittivat näillä sanoilla mie-
hen- eli kyntäjän- tähteä taivaassa; vaan Suomalaiset
tavoiltaavat sanallasknilansa miehen t, ihmisen maassa

*'*) Otava I. O. 73 p. 140 n.

Egypti laiset jotka ensin ja enin harjoittivat tä/liZ-t/e-
-to,ia,sta (Astronomi) ei nekkääii Ptolouv.euksen ajalla
tunteneet usseempaa kuin 21 tehti-sikertä pohjosessa
taivaan-kaaressa, johon siitten ovat tukeneet 20 uutta.

•j") Otava^ mitä tämä sana alusi apäin on toimittanut, on
arvamatoin, ja oisi tarkka lidaksemme. Totta se on
merkinnyt yhtä eläintä, koska tähet « ja <3 kuhiltaan
sl„l,el,- Fja y, pursto; ja l> J, »;, /lua,a. Muutoin
tulituuvat Lohen verkonkin Otllva/».»,.'.
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3) /a/?/n-otava^ t. /'äZnä^loZsen alavai, t. /^e«
»ä/lin olava (lilla björn?).

4) Väinämöisen mZl^KKa^ t. Z^liZnäniöZsen viilak-
ke, e. viikahte, (Ofions bälte) kuhutaan (Savossa)
Orionin Vyö ja «e juova pienistä tähtiloistä jo-
ka vasemmalta puolelta laskeeksen itä-eteieen tah»
koakon kohti. Virk. \varda tähhed.

5) Aaronin sauva^, kuhutaan (Pohjan-maalla)
ne kolmet tähet Orionin pusakassa (vyössä).

6) o^/an»täZlt/^ kuhtuuvat suomalaiset yhtä täh-

teä, joka mahtaa olla tähti-puoli (planeten) Ju-
peteria. Virk. O/^/aläKl.

7) Ämmän-rukki *) , kuhutaan (Turun puolla)
yhtä tähti-sikerta , vaan en tunne mitä tähteä hyö
sillä tarkottaavat.

8) ise«Za/aZset , t. seulajainen, e. K/an-senZa^
Venäjän t. /^a/n»nlö'/sen virsu, e. rysmäinen t.rys-
mä tähti (sjustjernan). Virk. sööZ^ sööZl, tä/iZleli^
laZiVll sö^Ze/^ (.taivaan seula).

y) Kolmuiset, t. KoZtnoZsct (jDriott?) kuhtuuvat
myöskin yhtä tähteä, joka taitaa ehkä merkihtää
niitä kolmee kirkkasta tähtee Väinämöisen vyössä.

10) /loiV> t. koi-tähti (morgonstjernan). Virk.
koido läkt^ /lao ta/lt (aamu tähti) ZloinnloAnnne /iac»

*) Ämmän-rukki, näyttää olevan sukuisin sen vanhan
Ruohtalaisen sanan Kanssa FreyOs roH, jolla ne tar-
koittivat tuiita.
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ZäKt (hnomenkunnan aam,i tähti). Lapk. idietes
«aste (huomen tähti) ja r/uokso naste (koitto tähti)
ja ALrudijus *) (koi).

ii) Ehto-tähli (aftonstjernan). Virk. ehha t.
tihha täht, t. ötZlZanFnnne hao täht (ehtoinen koitto
tähti).

Käitäk nimitä saattaa ehkä vielä löytyä mui-
ta joit ei myö tunnetak.

Pyrstö t. pursto-tahti (komet). Virk. saiv-vva^a
t. sa/i»Ka täht (saparo-tähti) eli ZlannaFa t. nännaka
tillit (häntä-tähti) eroitettiin muista, samaten myös:

/^Znnn»-i'atas (iVlNtergatan). Virk. linnu rata; ja
Kevon liiZet t. Pohjonen palaa (Savossa). Ai-

na kuin isköö tulta, niin sanotaan että «e vZZaZII/
t. väZäZl^ll/ e. ZöxZlllKll. Virk. vi>/»aZ/ss<?lZ^ wehtleb,
'»ve/iZlZö^ vi,l>inaZZsse ta/L>/?eZevaii t. wihtlewad, (vi-
lahtamisei tappeloovat).

Tässä lopetamme myö tätä meijän koittelc-
mustamme tiiusteiiaksemme meijän vanhoin ajan-
lukua. Myö olemme ehkä monin paikoin ereh-

tvnneet

5) Abrudijus, kuuluu ikään kuin se oisi sukuisin sen
Greekkalaiscn sanan v,/>/l,oell'te/^l>/, tanssii, joka siilä
vielä enemmin on arvattava, eitä Rnouialaiset tul,-
tnivat tämän saman tähen (iltaisella) siellä Vcncris
(Afroditckscn tähti).
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tynneet ja eksyneet, mutta olkoon tuo luettu meil-
len altiksi (till Ufsakt) koska meillä ei ouk ollut
ketään johon turvataisimme. Niin kuin ensimmäi-
nen kokee tätä selittääksömme, mahtaisi tämä ehkä
yllyttää muita, tätä muka oijaistaksensa, tahi
uuesta toimittaaksensa, joka oisi varsin minun mie»
lestäin , ja voitoksi meijän Suomalaisellen tarina-
mukscllcu.

6s—



HAAGA;?).
,v/^ /<5.'N» päivänä Kesä-kuussa V. 1826 **).

/7
-^—^mminä soasta laula,
Taopeluksista IZeK la^/noo/
Mull' on niitutaZcZn puhua,
/'«»enl/ioa nannakse/n/.
/lanoinaan in/nä >"1,/i/an
Ilosta monen ZKmZsen^
juonnon Zo»/an ZaZtoZ>Ls/sla ,

lsl,ZoZsul/lla läniän s?/ven.

/luZn saZn Niinakin KuuZZa.'
"Ett' oil /iuolZZn /'o /otilttnltt

5) Z/aa^a on yksi kuninkaallinen huvituspaikka stustllott)
3 virstaa Tukhuliuista. Se jot on käynyt näissä so-
reissa Haazan puistikoissa, erinomattain kesällä pyhä-
iltoina, koska kuninkaalliset oleskelevat siinä, haan
taitaa ehkä paremmin, ilman näitä puheitak, arvata
tämän asian.

;f*)Täinä ilta oli Josephinani ja Oskarin vihkimisen Olit-
io. Monet tuhauud valtasväeisfii vietteli tämiiu p;ii-
vän Haagan huvit s,>!,-ii!i,sLi , jossa myös uiiuä muu-

tamien Suomalaisien valtoin Kussa Ilnil idimme sinä
iltana. Minä heilan Huolii »laisillen Kuiiojoillcn liii,les-
keila Juhlan ja l!iäs,.,iväi> jalolsuutta, ja iie mieles-
säni miiislullden iän, pLiiväu 5,i10i«,,,,t ,-

— minul-
len vielä liiaksi
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''Josephina /ouKKo/nensa
"Tullut lannä muilta maZZla^
"Meijän maZZlen mZeZlx/nääni ,

"Oskarimmo otlamaanZ^
"Vahvistamaan mel/ä» vaZla
Niin ZäKsZn mlnaKZn l«onek^
Tuonne /ZaaKanan halaisin,

Kahtella lälä Kattno/sla^
Tätä ZVe/loa näklakse/nl.,
Tätä suloista sven tuloa.

Päivä jya/slo /laZavasl/ ,
Kuumotteli Heinä-kuussa,
Ett' oil va^/sla vaZvaa ,

Tanska sl/Ni'/ tnZZessanline.
Kuin o/Z a«»ZnKo aZenna^
Päivän sa/?/i/ ZasKeeZZZnnna ,

Niin tuli /ZmaK/n iloinen,
z^/van raitis i'aKKaKZZZe/l
Suosioksi /ltlti" suloinen.

Haagan /io,flZZn /iZ«sl^ä,n,nc!
/Zc.'/lZ,»,«o hcvoiset siihen,
Vaunut lnoantZen va^«ZZc.
/le t/öns/,n,n^ t/ZväKKöKön ,

/'enaZslZtntno tietä ln^Zilin
/loZil/ Knn/nKaan Kol/a.
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Moni mZes^ mon/ KevoZ«<en
Tässä loZslaan kohtaisivat
Seisotteliin l/en sivulla.
Väki kulki nZZn Kl//n virta,
Niin Klnn Zan/na lapsillinen
L?oZnen loZsta se^^a/s/val.

Kaunis oZZ tässZZ KaKeZZa
MseKen monen miekkoisia,
/^aZ/n/)äZtä vaifiioisia,.
Tyttölöitä monen tuhannen,
Jotk oZZ tnZZeet /'uKZn,ZnlZsla

,

/l»l,/?«nnZsla tänn'" Kalana.
/luZtaZ,ansa Kn»°K/sleZZa^
Nuoren n^^o^Zkou niihhäkseen *).

Hactgun ineZiet in/eZnZsetNlmat ,
Hänen ZeZlvaKKaat lehot
/sa/ollZ Zl/van hajunsa

"°) Mahotoin on ilman näkämätä, uskoa sitä paljoutta
vallasväin vaimoviikce, joka silloin tässä kuhaili. Prin-
sitar (?PrtnfffJan) tuli jos. 12, p, kaupunin saatamaan ,

vaan vanhan tavan jälkeen, häntä ei laskettu kaupun-
kiin ennen kuin häntä vietiin sinne vihillen. Häntä
johtatetliin sen eeslä Vjiirgaröiu kautta Haagaan, (jos-
sa haan oleskeli »innek asti, kuin häntä s. 19 vihit-
tiin). Kaikki kaupunkin vaimoväki karkaisi tärinä,
kahtomaan hcijiin mielitietoansa. Se joka tuntoo sitä
levottomuutta, kunlusteleinisuutta, ja utelevaisuutta,
joka heitä vaivaa, niin haan ei kaho paljoksi, jos
sanoisimme että kaiken tiiman ajan oli jokapäivä 2 ta-
hi 4 tuhatta Naisväkeä Haagan mehissä.
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/loko Ko,'Vl.'« ympärillä.
Koivukkoot (jolk oZZ Zlo,eei^
H/ZoZset tiiltä suveZZa)

/'ZtZvät lälä n^Kännä^
Juhlahanna julkisitma,
Koska saivat sen KnnnZan
Säily se/lt)«/siä ,

iisno/eZZa tala suloista
H^aZlen rakkahan välillen
asettaa tä/nän avion.

Hiljan Kuuset kuiskuttivat,
/Z/ZZ^an piättivät petäjät
/os/n Ka/vä to/voanl/ne^
Mielestämme meijän nl/eZet.
Lausui /soavat latvoiltansa,
Lehet saZassa sojotti
Onnea näitten moZemman^
/laKKaulta Kuokissamme,

/^anet n//n kuin ZammZKolK/n
Soattoivat samat sanat

/Zon Zso» ZZmoZll/vat.
isaZ,»e/,en suZassa ve/ssä ,

Tyvennössä sa«,-eZn lakona
Jouhlenet velZ juovia

,

isinZs/ä s/ZvlZZänsä ,

/'unlllsZa jou^stoZZansa^
Jaloillaan /nonen/uov/KKlial ;
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Jotka KZä,mee«ä KäViväl^,
Kiovissansa juoksiyhteen.

F/slaas Sorsat sonleZZvat^
Hiven K^nKät kylvittiviit
/'esZvät /oka Kynänsä
/oZca Mii-slon puhtahaksi,
Valkeeksi /oka vai/iaansa.
Kunniaksi lä/nän juhlan,
Tähän /Liä/vään /ieäst)'änsä,
Emät heilui Zie/nZKossa^
/vZäK^/vällen suoZlZKossa ;

/'o/at noZ,/aZ,ll« iNlZaZill^
/'ZsleZ/Zvät veZn pintaan.

AaZllm/es^ /oka KaZo/<l
Oli Kä/n^t ottamassa^
/'uol/ onken onneZZZse»
/l/takan sun^/mm/ln KaZoZn^
Isoimihin ve/n lsänillZn.
/^auZo/ saaZZns sääiltansa^
Lauloi Kot/in tultuansa;

"/lima ZZlana ZZo/nen/
OnneZZZnen^ otoZZZnen^
Kosk' o» KonllZ /o Kolona^
L?^ä/nnä punapurstoisia ,

/a/nnä Kalin/ila KaZo/a/
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(Mut? mZläs ma KonlZsla /Nl/nln
ZlaZoZslll Ka«?'a.n jullcleii).

Kuin tultiin Linnoa ZZKeZZe.
/äZies /ZovZn Z,oZl«/oZla^
ZVZZn oZZ Kan,V« kaulii ,

Kootlunna Koko Kummasti^
Kalliomaani näitä KaZita.
Kaupunki Naisväki.
/ässä loZslaan tunkcisivat ,
Survaisi sekä s^sä/s/.
Oli arvnotoZn a/l/slus
l^äen snu»e,l l/^nKeZi/ssa.

Vielä aKKnno/n aZalsn
/I/e^ZmZeZiet mZeKa/siiiat,

/llZon/io/at ta/?/?eZZ7iat
/'lastaksensa /iZäZZe» toisten
/as/a Zl/2'/n Zä/leZZen.
tl/on/ Kana /lait/iunk/sta ,

Zl/onZ Zlatl»/Li<'ä-/la"aKKa ,

/oka)?a joutui joukkohon,
Näihin, veZ/,ll,'ZZn väZZZn,
Tuli kovin KoKtaillKsZ^,
/i,ZZ pahoin MZnetuKsZ^
Kouralla juuri KovaZZa.
Viimein piästy pois käsistä
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Kiiti K^ZZä Kynsiänsä
Kuin oil halut /o Zla/aZZaan^'
K/nta-"Zev«t /'eväZs/^nnä ,

/ZeZnittZcset va^sZn Z,eZ/io/ZZav
(/osta pojat paljon nail,'oi^'

/'ZZat eKKä vZeZ^ encmmi/l).

Hovin passa^/l /Val-aZlat ,

/sovZn Käy/t Käs^/Zä/set
HlZcZssansa slt/i/lt/vai , '

/lenkissänsä Kä^sKeZ/vät.
/lö>l/t köytätyt taZcana^
/os oZZ /«ovat /uolettltnna ,

/os oZZ viivat v//tallunna^
/lo^e/slnt «lonet Koi,Kei"ot.

/1/iKä kannun Kannalle//^ '

/1//Zcä ZsZvän ZennätteZZ^
/^äläkest/ Zlei'^aZn herkut.

Kuin o/Z ninvat ruoskinunna,
HtZc/na KliKlZn suuhunsa
Zl/ZtKä oil alelle jäänyt,
/11/lleZleKsl laman päivän v

Niin tnZZ sana /o samalen

"Lykätä venet vesillen,

/e^va
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TV^va Zauvat Za/neä/ZZen/^ *)

Siitten Ko/'Kea»sleK,t/sel

Astui Ka«n//st kaukaloihin.
Joilla laskiit Za/,e/l laaZcse ,

/nonek toiseen vaZKamaKliil ,'

Jossa nousZ ZiVuo^uKaZset
/iannaZZen Zle /taKKaus.
H'Z«ä käv'vät KoZvuKossa^
ZeZZcZleZZen Ze/i/Kossa ,

/'ZiZoZteZZen /Ln/,ZaKoss«
Vaelsi nänlät vaZZlut^,
/laZlet laivaan takaiset.

/a/lelll/n ZaZvat laka/s/n
Lainehtimaan ZaKen /leä/län^
Ite Kä^lZ/n maata Nl)«öien^
Ka/lnan teitä lZetäväsl/.

Pitkin le/ta poikki pölinän,
Myöten uusia n,'o/a.

5) Itämät oli kaks kuninkaallista soutokasta sstupat) jot-
ka aina löytyy Haagan tarhassa, kuhuttu yksi Galten,
toinen ©uggan. Ne ovat katoksen kanssa varuis-
tetut, ettei paljon selitäk onko heissä väkce tahi ei.
Kuninkaalliset mänivät nyt niillä Haagasta Vanhaan
Haagaan , josta Kuninkas ja Kuninkatar läksi Tukhul-
miin > vaan Prinsi ja Prinsitär, ynnä koko heijän
seuransa, maata myöten takaisin linnaan, niin kuin
kohta luetaan.
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Allin/ia kääntyi keulat län/tä
/lokat KotiZ/l/iä/n luZZvat
/a/vat o/naan ZaZluivKZn ,

»SZZZo/n jouvultiin /oka/nen
Oskarinsa oltltamaanlV,

/^aZ/lluansa va»lluinaan//
Mltta pellx/vät /L?e^ät/n^
/oulen tuonnek juoksuttivat
/'ltl/eet t)/l/änä tulivat,
/ZaaKsel ZZ/nan ZiaZl/ansa^
Koaret Kauno/sla va/ooZZa.

/^ämät nlokonlat moZemmal.
Josephina Ov^L^il^^V^^^V
Maata myöten maiKnslZvai^
/läsZl^Ks/n KäveZZvät ,
/ZiaZZZ/vat tätä iZloo ,

/Älä ZZ/noo /llanaKs<X
/'«»aZlaKsl lätä na/KKoo.
Nauroi v/eZä KuZn näk/väl^
Mitenk väet venka/s/val ,
/l//lc«K kansat Ka/^sZval^

Kuhisi vä/län kukiin,
iilu/n oZZ /loZs/ pöljistänsä,
/lalc/lessa näniät KaZlet.

/uonZ /LiZlKä joukbstan.se
/läv/ jänkylti /äZeslä.



115

Astuivat n/in 11u1,1,1.^,

Hoikkiasimmal KovZn nlie/n
/l/il,.vZ,nnlal ZZnnan miehet
/lävt liiihälli /L«','äs/ä.
Vomastl vankat soturit

Kupeillansa kuljettivat
/sovZn va/mo/a vaZZlten
Mitk' oZZ soaneet soaZZZI/Ks/>
Voitoksi /nonen vo/telun.
Z^löt nuolet t-x/nilivät,

/le^e/n KenK/n Ke/KaKlZvat^
///enot neZmuKset neZ/s/.
/Skl/n s/Znlänsä s/n/sen
Nuottien nno^/ZZen ll^o/ZZe/l^
HtZoZsZZZen snZKaZsiZZen ,

/oika nau/'»/ noama-suuZZa ,

/'al'ta-vZIKs/ZZä vihelsi.
Vaimot van/lal ne vaeZsZ

Niin Ku/n änlNläl äKK/isZZZään
M/n Ku/n va/lZlal voivuksillaan
Mikä suulansa sltii/sl/^
M/Ka levit? ZeuKo/ansa,

Irvisti vanhat ikeneet.
/ZoxKen/ZZä Zlö/Kelixnnä ,

ÄeZnen-^ä/ZZä peZtelt/nnä ,

/'aa oil jou/stoks/ pujoltu ,

Heiluvaksi ZlännäZläKsZ.
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/uZZessansa ZZnnan luokse
O?/ keot, Kankaat kaikki,
Pihat /yl>i)o/nian«,lsa

/axnnä väkiä »aZ/on^
Kansan Kanssa KaZKeZZa/sen,

/1/Znä mZes poloinen /10ZK»
»seZsolleZZZn matkan peässä ,
H/a/n lö^äZZä KöKöl/n.
/^ltä^et *) mZnun turvissaan
HauKoajoa KaZlleZ/vat
Hf/lenK senkit rehvaisivat,
Zl/ZtenK Zle»/'at lientyisivät .
/'/ästä O.sx^/l/^ ohillen,
/'ZeZZen Känen tZeit-/vZZZe«.

/lv/n kulkivat Ka/KK ohitten,
Hii>s/vät »«ei/ä» sivuitten,
/','/ns/ /»/an s/Znl/ZZänsä
Tapaisi Nlei/ät /o lakan»
Zl/eZlän Zuonna seisomasta.
HeänsZ/n KoZlta n/Zn Kevakast
/'oZKKeZs poisi poluiltansa
HoKten mei/änk/n mäkee.

/la/KK/ KaZlio/ karsahasti,
/nm/tteZ/ /le kukiin;

*) Olivat Ouluista äsken tulleita.
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"Mihinkä luo nyt mänöö/il,
"^/e/)l ZVel/on y/edessänsä?

"MeKtäänKö^ va/ mänll/KKoZlön _,

"saanko tuoneK va»vuKKoZlon ,

Ho»ven Kojeen korjuhulle,
lsZs»än s/n/sen Ze/Li/slon?
/'uo/ia tnZZ mlln luokseini,

/v^s^lle/Z^ KuuZltsleZZ.-
'"^M/ZZon tulimmo Tukhulmiin ?

"Viivytäänkö vZ/Kon tässä?"
Lausutteli lasketteli
Niitä näitä Zansum/a *).

M/nä /nlkll/n puolestaini
Mitenkä oZZ asZat^
M/nun kurja ZaZloKsZa/n.
(Siinä sa/mmo Ka/K/IeKKZn
'ZVa/lä KaZila näkläkse/n/ne^,

ZluuZesKeZZa KeZlä KuK//n).

Väki että Kansat Ka/KkZ
/olk» juoksivat /äZeslä^
/'e^Ka/s/ Zie//än /De^äslä ,

Auttelivat "Kumma luokin,

*) Tällä kauniilla ja armollisella käytöksellä tahto Haan
ikään kuin suosioitella ja kostoo minua siitä viiatto-
masta Polisin-tarLnasta, jokakohtais minua pari viikkoa
sitä-enncn lässä Tukhulmissa, ja jota haan mielellään
oisi cstcllyt, jos oisi suinkin käynyt.
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(Oikein outo m/eZestämme)
Hu/n rupeisi tuon puheille
/'oZKa-m/eZle» pakinoillen /

Mistä se on? — MZKä se on?
Kusta luokin lie KoloZs/«?
/ok oil KeZmo meijän K<eZee«>
«sano/ssamnl^ va/s/n «x/ie^ä.
Murtaisi kuin mllu/5»Za/ne«
Meijän /illZlla/niNiill /illkeet
Pani tuo /»akana pahasti."

G—ltd
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/>«l?-ltu?> /,«4 Mli.

dyJL/iui nyi -xZ/lä'Z/,7 jyrisee,
Tapahtuneen taZvaZlassa ,

HosKa kuuluu l/Kon cäni

Pankkitavan nZ/n jiahasti,
Häivän Kov/n korvassaini ?

/ässä on jo/Zvet pimiiit,
Paikkapaikoin /iaKaZ,tu«eet ,
/lounluneet yhteen kohtaan;

HteZässä vZeZä enemmZn.
/'umlek tulet tuiskuavat,
/eve^Kset Ze/mantavat ,
/skekseen /tä»eleZää«.

<.VZnne/L>/Liä n,^,'sk/t n-/t mänölival^
ZiauKenooval nämät ,'a/ul.

/'äZvä nousi petääköstä ,

Mänil/KKöKön inänZ aZas/
/^/eZ^ oli voatleket vedessä

»5/Zmät Ze/?ässä ZZeZtt/neet.
Mulllo/n oZZ muoto musta,

Hl^uZZZnen hänen s^vän.
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Koska n/t KuuK/n katoisi,
laivaan läZiel taukoisiiiat
Olaval jo maZZZen riianneet,
HiNlNluna joka säkenä ,

Niin rupeisi n//n «losli

Muslenlumaan muualtakin ,

/ii/meilluiNllan /oka luuZ/^
Joka ,'euna /'Zetauntu/naan.
l/KKo jyryi jyskytteli,
/'liuKKu/ Kovast pilven peästä,
/'a/van /'ä/stäZlä ,'ä/äkli^
/olla laivaat rutisivat,
/loa^et kaikki va/Ken/vat^
/'onni vat lZma/l pohjat.

»s'uud'' oi sui"u suvussamnle^
Hansassa /so KallK/stus^
Luuliit /u>o/an luopunehen,
Kaikkivallan KaimZstuneen ,

Hyljänneen Zi/vät ihmiset,
Kosk e/ auttant armotonta,
OnneZZZ/len o,lnetont<l^
/'eZastanl tätä poloista
Kynsihistä K/, oln/Ken ,

Kourasta Kovani Kl/oZenian.

Miehet niZss^ on m/eZeZlenne^
Hussa aatokset asunnopn,

/ln/n
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Kuin «te» l«Ze turvahaksi
lZouvuK /o täZlän ZlätäZlän?
/o on monta muokattunna
/'uZlans/lla/n luivneZtunna,

Mitk' on »auvat daaleZZunna,

Mitk' on näZät neän^tlännä^
Mitkä inoaZZa mu,'Zlattunn»^
Zl/ZtKä menetit me^eZZä.

/o/?^ on Kauvan /o Kanotiu ,

ÄAKt/ K/ZZä K^neZe/tä v

/asten joa/'Ka/n joa/'Kum/sla^
/^a/vo/a monen vankemman,'

HuZnKa urot su^matlta»^
/^a/mo-dukat vaZZotaan ,

/'/l/at joutuuvat jo/ZaZZen.
/Zi>v/ttää Nl/nun Zuv/ä/n^
>5/vänlä/n/ s/^teZööp/^
HoKtaNi/ Kova luontoini
Muistellessa länlän mur-/leen^
Me//ä« a/Ku/sel asiat.

Multa kohta Kuu kohennoo
/'a/van /toa^et valkenoovat,
/ZaZv/ää nämät Zlämä^ät.
TuZZ Mivä sen /»emästä^
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Aamu toinen /o aloitti,
./oka oli onneZZZnen^
Lykyllinen yltä-ympärin.
/'outa ua/sio /ioZl/osessa ,

/^vä lZmaKZn /ässä
/annessa eitä ZuvessaK/n
Selkeni /oka säleke.

Nytpä lZm/sl/i /ässä
Niemen m»/la saaden ma/tll
Keksittiin me^en keskellä.
/lli/iaZet nä/ten takana^
/ossa v/inat viKoZltlvat^
Onnen piilut /o punoittivat,
/o/sl/vat hyvät KeteZmät.
Jossa lZlm/set /IeKK/n^
/11/o/ZZansa , taijoillansa ,

Harjoittivat /a hakivat
HiaKa KuK/Zn Kunn/ansa^,
Onnesta oman osansa.

Mikä maa^ m/Ka Mantere
Nosti noukkansa n//n no/ieest/^
IVens//n nä/n om/n vo/m/n?
»5e oil Hellas, ne"la/seen/,
Mo» Achaijoin vankuuesta^
Jokapa vZZnle/n nyt vZsKa/s/^
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/ZeZlli Zläii/t ZleZmo/Ztllnsa,

OZZ ollut oi/uutessll^
/'aZve/uKsessa pakanan/

/^asta/Koa monen saan

OZZut a^nlon /o «Zaten.
Mutta nyt, a/van nykyisin
HatKa/s kovat Kö/teKensä^
Aivan sZtKZäI sitehet
Ratkaisi sauvan nenäZZä,

6— nd.



SANAN-SALAUS >).

JL\.askaus, »Zna Kevenee/
HanKeus^ aina usseemm/n

HiZaa/^Z.

/^o/ma^ oisikkin Zteslään
Tullut tyhjäksi, armohois

Avut ok.

Hauneus^ a/van /le^seen^
HanlaZa. Ha^va/ne»^ ihmisen

Ajatus.

<?—neZ.

*) Sanan-salaus, Achrostichis,



KEÄNNÖKSIÄ

ANAXRLO N I 8 1 A.

yj-nakreon viinan ja rakkauven kuuluisa
Runoja, eli 500 aastaikoa ennen Kristuksen synty-
mistä, ja 4c>o aastaikoo Homeruksen jälestä. /eos
kaupunki /on/a» moassa, vähässä Aasiassa oli hä-
nen syntymä-paikkansa. Hänen «anotaan olleen kor-
keasta siävystä, ja samasta suvusta kuin isoZon ja
Hoasi-us. /'ar-lken/on luetaan olleen hänen isänsä ni-
mi, ja Aetia hänen äitinsä. Persalaiset, jotkahänen
nuoruuessansa hävittivät Jonian maata , kajottivat
häntä pois hänen koti-kylästänsä. Haan muutti sil-
loin majansa monen muamiehensä kanssa Abderan
kaupunkiin /Tli-aK/an imuahan, että sillä välttää
vihollisten vallattomuutta. /'oZ^K^ates , HimoZslen
hallihtia, sai häntä tässä tunteaksensa , ja otti hän-
tä kanssansa, kotiinsa. Hänen hovissansa lauloi nyt
Anakreon runojansa, Viinan ja Rakkauen kunniaksi;
ja Kuninkaskin piti häntä parraina ystävällään.
alutta luulo heijän välillä tais viimeinkin rikkoa
heijän rakkauen; niin että Anakreon läksi tästä
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Niänemään Alheniin jossa Ki)?/?a^eKos «illoin oli ite-
valtias, ehkä muutoin yksi oppinut ja hyvä-tahtoinen
mies. Nään otti tämän nuoren Runojan ilolla ja
mielisuosiolla vastaan. Anakreon viipyi hänenkin
Juonna jonkuun ajan. Vaan koska Hipparehos oli
pois-heitetty istumeltansa , niin Anakreon läksi ta-

kaisin omaan syntymä-moahansa, Teoons jossa haan
vietteli aikansa mielen-huvitoksilla, tuttaviensa ja
ystäviensä joukossa. Haan kuoli 85 vuuen vanhan-
na. Puhe kävi että yks tarrin eli viinamarjan sie-
men (ru^in-kärna) ol! juuttunut hänen kulkuunsa,
ja hänen tukeuttana.

/eos pystytti hänelle yhen muisto-pylvään hii-
nen nimen kunniaksensa, ja koko Greekan-moa
piti häntä suloisimmana Ilunolaulajana. Niin hän»
ta ylistettiin jo vanhuutessa, ja nykyisetkin kansat
kiittäävät häntä, niin kuin viinan ja rakkauen
paras Runoja,

Hänen laulut jotka Kaikki ovat laulettavia,
(Lvnjill) on eriuomallain mainittavat heijän luon-
nollisuutensa, kaunukaisuutensa ja vilpittömyyten-
sä suilleen *). Buuiin osa heistä on jo ajan Ku-

*) Benpä tantta hyö myöskin ovat kcänetyt muihin kie-
liin, ehta hyö ussein ovat, tulleet tehnosti täytätyt-
si. liosta Suomcntieli on vielä minullakin liiaksi kan-
Tea, ja lähäu laulu-loatun,, aivan supimaloin, niin
oh liuuc myö toimii.taakseni, ne ottaneet., yhla lyötä,
joL.i ii suinkaan "uk kostoa ui'ille,', luollava.
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lulla vaipuneet iincuksecn ja tavutukseen, niin että
viiestä hänen kirjastansa ei ouk muula jälellä kuin
,i laulua. Kaikista luinen jälkeenjäänneistä Ru-
noista luvetaan vielä 68 laulua, jotka olemme Kä-
sittänyt; ehkä se on tietämätöin, jos hyö Kaikki ovat

hänen omiansa. Hyö ovat mittauksensa*) suhteen,
kirjutetut erinomaisella tavalla, josta tämä värsyn-
mittaus, on hänen nimensä perästä tullut Ana-
kreontiksi kuhutuksi, ja eroittaaksen muista,
siinä, että hyö ovat tehtyt kolm-nivelisistä /iim-
liloista **) , yhen jatkauksen *") kanssa eli hyö
ovat syntyneet uupuvista neljä-nivelisistä >-£). Herr-
manti on mittuuttana heitä niin, että se on soanut

heistä yhen suuren Jonicus aloittamuksensa >^"^,

kanssa; myö tahtoisimme heitä (erinomattain niitä
joill' on kolmet polvee ensimmäisessä nivelessä) lovis-

i"'l"X') niin kuin oisivat kaks-nivelisiä />/1,0-

--chaeit *); että sillä soaha heitä meijän kielellen
sopivaisiksi.

*) Mittaus, meter.
**) Jambi, on tats-polvinen niveli, jonka ensimmäinenpol-

vi on lyhyt, vaan loinen pitkä, e. m, kasniin _ ajaa,
j. n, e. Kolin-niveliset /ll,«l<lt^ ttC<tottige jambel {ver-
sus jambicus lei-narius).

*•**) Jalkaus tahi Liitto-polvi, kuhutaan yhtä liikoo polvee
joka liitetään versyn loppuun,

5) Uupuva ,le//<l-n/veZ/lle,l^ 6ri|tatlt)C fyrtaktige» Qlia-
tei-narius mulilus t. cataleeticus.

'jj') Aloitlamus för-stog, optllkt , Anacrusis.
11'j') kovistaa, fiander».

+) Ditrorhirifi, kuhiltaan sila neljä-polvisla nivellä tus-
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Sillä Suomen kielessä ei löyvyk yhtään sanoo,
joka oisi kunnolliseksi Jambiksi kuhuttava; sillä jos
kohta jälkimäisessä sananpolvessa oisi pituus*),
niin on kuitenkin into**) aina ensimäisessä , jon-
ka karaistamisella paino ikään kuin pois-vaipuu
toisesta polvesta, niin ettei hänestä paljon lukua
pietät, josko haan on pitkä eli lyhyt. e. m. pa-
taan ***), joka oikeutta myöten olisi Jambi, vaan

on lovistettava Kuin yksi Spondeus, sillä jos innon
ottaisi pois ensimäisestä polvesta , niin sitä ei yksi-
kään Suomalainen ymmärä, vaan jos taas ottaa

painon toisesta polvesta, niin että se luetaan lyhem-
mäksi, niin sitä ymmärtäävät kaikki. Sillä Suomen
kielessä on karkaiseminen enemmäksi luettava kuin
painaminen. 5a myö niämme sen eistä myöskin
heijän vanhoissakin Runoissa, pitkiä polvia jotka
ovat lyhyvinä laulettavia, jota aivan hyvin soattaa

tehä , ainoastans intopolvet ovat kohallansa. Myö
olemme näitä kiännellessä, niin paljon kuin ma-

liollinen on ollut, sovittanut tätä, niin kuin asia
myöten antaa, ja erinomattain tarkoittanut että

saalia
«a löytyy kaks Trochceit e, m, Suomen-maata, m/eZI-
H,«lven,

*) Pituus t, Paino, lue Otavan l. osaa, 2ZB p.
**)Into, lue sam. pait.

***) L>^. m. "Pantiin tällään pahaan paittaan ," oisi e. m,
yks Zan,i/« versy , vaan ei se kuulu milleiltään, jos ei
alkupolvia hyvin karaistak; ja se kuuluu siittenkin
paremallen etla lukea häntä kohastcn toisin-puolin
t^tMertom) niin kuin L/>oe/ilel'l.
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saalia into-polvet paino-polviin paiknilien ; että heitä
sillä snisi karaistuiksi; j^ jonka lähe meijän useasti
o» täytynyt sovittaa ne pitemmät polvet lyhyisten
siaan.

Merkillinen on, että jos /amk/sel värsyt ki-
vistetään takaperin, niin hyö käyvät meijän ru-
noin tavalla, ja ovat luettavat kuin neljä-niveliset
t^Zlo^euKset^ joihen viimeinen niveli on yksi 15/?ontZeus.
Näin heitä soahaan muutetuiksi, jos ensimäinen pol-
vi niissä 7 polvisissa värsyissä, jonkun vieraan sanan
jatkamisella tahi Jiitettämisellä tehään kaheksi

polveksi. Ne taas hänen lauluista, joihen vär-
syissä löytyy 8 polvee entuesta, (nimittäin 3 ensi-
maisessa nivelessä) niihin ei tarvihte pistä mitään
liikoo sanoo, ainoastansa ensimäinen niveli luetaan
kuin yks Amphimacer *), tahi jos sanat lovistetaan
kuin oisivat muka neljä-nivelisiä värsyjä ,

joka
syntyy sillä tavalla, että «e ensimäinen polvi te»
haan pitkäksi , ja leikkaukset pannaan niin, että kaksi
polvee luvetaan kussakin nivelessä, josta hyö kaikki
muuttaiksen paljaiksi />ocKaeZksi eli t?Koi-e/Ks/, ja o-

vat Suomalaisina Runoina laulettavia**).

*Xiln,/'/u'«,llce,^ kuhutaan yks k olmpolvinen niveli, kussa
ensimäinen ja viimeinen polvi ovat pitkät, vaan kos-
kimainen lyhyt, e. m, juotavoo, piikaisuus.

**) Tällaiset ovat N:o 111, IV, V, VI, IX ja X; mutta
niissä värsyissä kussa ainoastaan löytyy 7 polvee, ei
käy muuten lovistaminen > kuin Jambiloin tavalla.
Semmoiset ovat W:o I, 11, VII, VIII, XI ja XII.
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ANAKREONIN VIRBV.

Broilerin inittaitmiBellti:

Overbeckin mittaamisella:

Herrmannin mittaamisella:

Meijän luettamisella
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I.

Kl ANT /F^' /^«v.s^

1,-neu Ode *).

-/Xtreidist' lakon ZauZaa^

Kadmosf viritin vZilla/n
Mut? KZeZet KanleZessaZn
Suloista suovaa so/nat.
Ma muul/n äskö/n uuvel

Kaik' K/eZet KanleZeeseZn ,

5) Tässä ensimmäisessä Odessa, ilmoittaa Anakreon
aivan suloisella tavalla ,mitenkä haan niinkuin muutkin
kuuluisat Runojat oisi mielestänsä laulanut soasta
ja sota-uroista; vaan että haan ei soana muita
soittoja taipumaan kantelelleen, kuin rakkauen ja
Iiell eye n.

Ode, kuhtuivat Greekkalaiset sellaista laulua, jota
kantelen soittaissa laulettiin. Hyö lauloivat heitä väin
joukossa, hauskaksensa ja huvitokseksensä. — Aireidit,
kohuttiin Atreyn pojat Menelaus ja Agamemnon (lue
l Osaa, p. 245); jolla sanalla tässä tarkoitetaan "Trojan
sotaa", Aal/nlo^, oli kuninkaan Agonorin poikaPhcenici-
asta > jokaensin perusti Kadmean tahi Thehe n kaupun-
kia Boeotian moassa. Vaan tässä ymmärretään sitä so-
taa, jota piettiin tässä kaupuiinissa 35 vuotta ennen
Troijan sotoo, veljeistcn Polynikon ja Etheoklen vä-
lillä, jotka olivat Kadmon pojan-poikia. Thehen ja
Troijan tappelukset olivat ne kuuluisammat soat en-
nen vanhuutcssa, joista Greckan muinoiset Runojat
ovat lausunncet lauluissansa. — Suova, mcrk. gunst»
ynnest, mutta myöskin kdttja, brunab, ldrlckstranad.
Tämä sana ei ouk nykyisessä Suomenkielessä varsin
tavallinen, kuitenkin sanotaan sitä vielä yheslä tai-
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/a o/sm t/öt lleraklen
Laulanut. — Mutta soitto.
ise raikui rakkautta.
/^v»st siit?, Urot uZ/aat/
/l/un Zlai>/L!pu «Znoaslaan

Nyt KeZK)^/ KeZZe^tta.

pumukscssa, nimittäin (kuin puhe on noaraista): -"Se
0,l suovallaan," tahi "se on vaoUliXl^." Koska meijän
kielessä ei löyvyk muuta kuin yks uinua sana joka
merkihtee rakkautta ( LMl^) ja setiin onkarkia ja
aivan roaka puheessamme, niin olomme löytänyt,
sekä tarpeelliseksi että myös otolliseksi, että muilla
somcimuiilla sanoilla, täyttää tala puutosta meijän
kielessämme, niin tuin e. m. sanoilla: suova, hcl-
leys, mieloisuus, suloisuus, ni, m.Rakkautta ku-
hutaan Viron kielellä, ann ja armastus, josta
meijen kielellä armo ja armollisuus ovat haettavat.
I^apin kielellä sanotaan ker e s hyy ot, — Herakles t. //e, -

kules oli 2euksen poika Uyeenan Hallittaren (Drott»
ning), Alkmenen kanssa, ja on verratoiii hänen väke-
vyyvestänsä ja voimatlisimvcstansa. Ilman monta
ruunia hänen, urhollista t)«ol<'< on ne erinomattain
kuuluisammaksi luettavat jotka haan teki ollessansa
hänen sukulaisen Eurysthein hovissa, ja jotka kuluit-
tiin hänen 12 suuremmiks vehkeiks. Näitä hänen
töitänsä ja tekojansa ylistivät Greckkalaistcn Runon-
laulajat ja virren-virittäjät. — Uroot "uljaat t, "sanka-
rit", jolta ymärretään Troijan ja Kadmean sotioita, niin
myös kuin Herkulesta ja hänen riita-toveriansa. — Hei-
K>7' helleyitä 011 yhtä kuin toanoineu "raikuu rat-
kautta."
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11.

.V<//H/X//<s'/./
2,nen Ode

n.. -H.^.a>«t ne saivat sa,'vct^

Tlevoisel Kay/o/la
,

Jänikset jalon juoksun,
/a Karhut lo^a-Zlanl/iaat^
/a KaZat «Zma-neuvot ,
/a ZZnnnt Zento-Ke/not^
/a m/ekel saivat mZeZen^
Noh, -/aZKo na/mol //«iän?

/s^ö saZval kauneuutta.
Kaik' KZZvet kiskoittaapi,
/^a/K^ KeZZlät Kc/Kutlaa/ii^
/«Zen /a te^än voittaa
/Z/ö KauneueZZansa.

*) Tässä puhuupi Runoja mitenkä luovut saivat kukiin
aseitansa toisiaan vasta , paitsi vaimot. Hyö saivat kau-
neuen ascheksensa, joka oli muita voimallisempi.

Saivat, nimittäin "Luojalta." —Karhut. Perustus-kie-
lellä seisoo: AtOVfff? joka mcrkihtce "Jalopeurat" (I»e-
-jiionat); vaan koska tämä sana on Suomeksi niinpitkä
ettei sitä saahak sopimaan värsyyn, niin olemme ulos
vaihtanut sitä karhuksi, joka on meijän Jalopeu-
rana, ja joll' OS^ hyvät kyllä hampaat että kynnet. —

Uima-neuvot li ujmukset, uistimet, evät. — Lento-kei-
not, t. lejinätlimet, löybyttimet, siivet.



134

111.

/'^/i/<X7Z7F

Z.mas Oo«*).

V^XZZ Ke^an KesKZ-^öZZä^
/koska okla Otava/se»
/kateen K/annä/Kse/l Routin,
/^akl KaZKKZ väsyksissä
OZZ llneen uu/iunllnna.
Eros silloin äKK/äst/
Kolkutti Koan oveZZen.
"Kuka /Li/eKsää portin pialle?"

seilin, "/a l,ne/n v/e/,/?^^
Eros vasla/s / "Avda oveis /

"t?Zen lapsi, eZa pelkeef
"Sateet soaltoivat mun mä,'aks,
"Kaiken yötä kuljcllessa."
Näitä kuullen «lZeZeZn lai/?u/^
/sk/n tuZla Zl/iZuKsesta

5) Laulaja lausuupi tässä Runossa , mitenkä Rakkaus lap-
sen hoamussa, kerran pyysi yö-sioo piian vuotehella; ja
suatnansa tätä, hivuitteli häntä niin kauvan himoil-
lansa, kunnekka se sai piikillänsä hänen syvämmeensä
pistänneeksi. Yksi rertaus jota ehkä moni tyttö saattaa
tocksi sanoa.

AKKa o/lla l?ta^alve,l^ 1. "koska pohjos pohjillensa^';
jolla tarkoitetaan täliel Otavassa. Boiiles(Juhtan-hoit-
laja) tahi Arklöphylax (Kurhun vartia) "li yksi toinen
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/^voZn oven Zö^sZn Zajvse»^
/oZ/ oZZ/ousi Ka/naZossa^
Siven-kynkät nuoZen-Ko/11/t >

/'an/n pankol? istumahan,
/^ou^al o// KoZlmettunna^
Niitä lämmitin om/ZZa/n/
/^eZnKZn vZäns/n luulisistänsä.
/ilt/n läks K^Zmä K/nsZstansä^
Niin /iän Zausu/.- "Ko/lcZKammo
"Jos on vallnel vaipununna,
"Jännet ve/ssa velk/st/nnä Z^''
Vivun viritti /a povcin
Pisti /ViiKiNsä^ KuZn /LN>».
/Z)«/L>/L>äls pois /a naui"o-s«uZZll
Huusi; "Vieras, kiitos olkoon,
"Eip' ou vannet vaZlZnKo/t^lu
"Kivut sinuun K/in/ Kätköön/"

tähti-sitcri, jota oli heti luepuolla Otavan; kuin sano-
vat että Otava "tiännäitseu Boiiten tätehen," niin se
merkihtee, että se "laskeksen luoteeseen," joka taas
toimittaa, että yö oli jo hyvin puolessa. — Ht/ven-K/',,,--icit^ t, "pienet siven ripalet." — Nuolen-kontti (foglt)
°^„^^^ tuPPi ossa nuolet piettiin, ja joka kannettiin
selässä. — Velkistynnä , t, "vetynynnä, venynnä." —

Kivut, merkihtee tässä ne "vammat" jotka sikiävät
rakkautesta. — Eros t. <X/,ll<X mertihtee rak-
kautta kuvacltu pojan hoamussa, tantava kourassan-
sa jousen nuolineen.
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IV.
ITESTÄÄN.

4--ds Oo^*).

IVJlyrtin KeZn/ZZ^ hienoisilla
/010/,l/lekmla/slen /iZäZZIX
/1/ualessaZn m» laZlo,i /'»uva.
Eros (KameeZZ^ Zla^l/oZZa
Niiniin Kanssa n/voltunna)
Tuokoon vl/naa v/iii^nlät»/ '
Heväst aZKa sinkoileekse,
/VlVn kuin vaunu pyörillänsä.
Tomuks luZemme /a luKKaKs^,

/l,Zta

*) Anakreon muistuttaa meitä tässä, meijän lyhyvestä ja
tietämättömästä elämästä, kehottain meitä ettei joutavilla
juonilla kuluta aikaamme, mutta vietellä häntä ilossa ja
riemussa, viinan ja tyttölöihen turvissa. Haan
totista» ettei se maksa mitään, jos kohta meitä kuo-
leman perästä ylistettäisiin , jos myö eläissämme
olemme surussa ja murheen alaisia. — Myrli-heinä (jo-
ta Eestiläiset kuhtuuvat "sinniko-vardet"), on yks
pensas joka kasvaa eteläisämmissä maissa, ja jonka
oksat että lehet ovat aivan kuin meijän puolukan var-
ret. Tämä puu joka oli Venuksen pyhittämä osotti
jo vanhuuesta syvämmen rakkautta, ja «n vielä tänä päi-
vänäkin tätä merkihtevä. Ne vanhan-aikuiset pitivät
hänen marjansa pippuriksensa. — Lotos on (niin kuin
Myrtikin) yks lehvakas ja hyvällen haiseva puu-laatu,
joka kasvaa Aasian ja Affrikan maissa. Hänen hete!-
mistä puserretaan viinoa, ja hänen oksat (loisellen an-
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Luita luisia Zuo/illneZla.
Miks' sZZlt^ ZlautaZ» haisuttaisit?
Mullan mustan lahjoittaisit?
/'ai^em/L,^ oisi eliiissäini
Hajut; kukat KuZmZZZe/n/
/'«/ota^ ja ne/o nouva/
Ennen kuin i«a tuonek mänen
/iioZlon /l,oileZalslen tanssZ/n^
Tahon kuolcin lluo/en/leZZa.

nettu) osottaavat ystävyyttä rauhallisuutta ja
me li suosi ta, tahi (vieraillen) terve-tulemista.
— NiiniinKan«a nivoittunna. Juvenalin puheen perästä,
niin orjat ja palkolliset solmut hameensa Papyruk-
sen niinillä hartiallenssa , koska olivat jossatussa
työssä eli toimitutsessa. — >5/«Kl>,7eeZ«e t, "luistah-
taatsen, vierctätsen." — Hautain haisuttaisit, Home-
rus puhuu että tapa oil, hyvillä hajuilla ja voiteilla
voijella ystävien ja tuttavien hautakiviä, tuin myös
että heijän muistotsensa ja tunniatsensa uhrata heijän
hauvalla taitellaisia antimia, niin tuin viinaa,hunaja,
jo maitoo, jotta vuotatettiin mullallen; ne töyhemmät
lahjoittivat, myös vettä ja velinä-jauhoja, — Pujota,«il», infiita ilring ttnntngacne,
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7

Z>>Z7Z)X'ZX

XiLL-es l/t'/X).

H H.an/aKaa,nme Erein ,v<l/^tt

/^ZZnan Dibny s!tiksel Ien ,

/luusut KuZla»Ka/'voZnensa
/'u/olkaamnle KuZ,nZZZenln?e

,

luokaamme /a ZZoZlKaa,»,«e.

/iuiesu^ KuKKZsta mun kultain
Ruusu, Kevään kauniin Ka,-va /

/iuusul^ i'ak/iaat Jumaloillen.

k) Että suuremmalla huvitoksella ja mielisuosiolla pi-
tee ilojansa ja juominkiansa , niin Anakreon rukoilee
hänen juoma-veikojansa, "että jiyÖ Ruusun-pähiioilla
(meb rofenfranfar) ja kukan-sankoilla (nieli blomster-gir(anbet) kaunistaisi öhimuksensa, koska viinan ja
Rakkaucnkin jumalat'pitivät niiitii heiniä mijita,'iiie-
luisampana. Näin kukilta koristettu, tahtoisi tiima Ru-
noniekka Bacchuksen pyhityksissä soittaa kantelettansa,
juna pulloansa, iloitella ja tyttölöitä pyöritellä.

Kantakaamme Eron ruusut Dionysiukselle, m, kaunis-
telkaamme häntä Ruusun sankoilla; joka taas merk. kun-
nioittakaamme sekä viinan että myös rakka uen
Jumalat. — Dionysios t, Bacchus, oli Zeuksen ja Se-
melen poika. Haan oli ensimmäinen olven-seppä, ja sa-
notaan hänestä, hänen ensin osanneen viinoa valmis-
tella, ja saattaneen ihmisillenkin tämän jumalan vil-
jan, jonka tähen häntä kuolemansa perästä kunnioi-
tettiin ilon ja juomisen Jumalana. — Kultakarvoinensa
t. "kauniskarvoillansa," — Pujotkaamme, t. "sitokaamme,
kuvoitkaamme , puetkaamme." — Kypros (Eypern) on
yksi snari, keskimeren itäpuolimmaisessa lahessa* Syy-
rin rannan kohalla; joka on mainittava hänen ojinel-
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Kyniin poika, KuZn hän tanssi/
Kaunein Chariteisten kanssa.
Ziuusut /iZänsä /LicZlleZöövat.
/vantakaamm^ siä? KanleZenlme
Viinan nla/ZZen vihityille/i;
/iuusuZn Kanssa Kaunistetut
Siinä pyöryttelleisimme
/Va/lnäKKällä neZto/s/a.

Lisen Luontonsa suhteen, setä maan viljelemisestänsä,
että ilman-lämpeytcstäiisä, ja kaikellaiscsta avaruu-
testansa. Vaan vietä siittenkin kuuluisammaksi on tämä
saari tullut siitä, että Venuksen tahi Aphroditeksen (joka
oil i'hanaisuuen ja kauneuen Luonnotar) sanotaan
merivuahtcna tulleen altoilta ajetuksi tämän soaren
cleläisinihiään rantaan; Jonka tähen nämät paikat lu-
«tliin hänen asuina-majoitsensa, ja olivat totonansa
tvänelleu pyhitetyt. Venusta tuhutaan sen eistä toisella-
tin nimellä Kypris, tosta se oli liypröstä Kotoisin.
Amathus' Kythyra ja Paphos oli ne taupuntit tässä
saaressa, jossa häntä erinomattain rajutettiin ja kun-
nioitettiin ; ja jossa ne julkisemmat juhlatpiettiin hä-
nen muistoksi. Tästä häntä välistenkin tuhutaan A-
inathiisia, li.ythereja ja Päphia. — tHa^/l^/at^
Itottaret (Graserna) olivat ilon ja riemun tyttäriä ,

jotta tiiltivat Aina Venuksen seurassa, ja jotta suo-
jeli kaikki mitä oli häneltä tehty kauniiksi ja koreeksi ,

erinomattain väimoväin ruumiissa. Hyö ;olivat aina
läsnä ilop.iikoissa ja leikinteoissa, liioitenkin tyttö-
löiliin. likistellessä ja Hauraissa. Vaan tässä kohassa
ymmärretään ylikynteen, hyvänäköisiä ja iloisia nei-
toisia. —•Ka-.ilakaanmv'\siitt* kantelemme, m. y. k. ?ffcoit-
tataamm' siitt' kanteleltamme." — Viinan mailien vi-
hityillen, m, niitä päittoja, jotka olivat Dionysiokselle
pyhitetyt.. — Aalllll^tetllt.^ llmkransllde, beEtönta »

fmyckade, UtftPQbC. — Nännäkkäilä ,le/tol>/a (täckb«r«
made täenor) ; jXcijot joilla on pienet nannat, nuon
kouran^kotonaiscl mulvurat.
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VI.

/i>//c/c^l/<5.

7«ääs t)oi3*).

JL J-yacintlueislcn va^^eZZ^
Eros /^, ,>,«' NlX,a kovasi',
Löi <- — ja käski nl/nlln käyvä
/>oske/n KuoKuv//n läpilsen,
/a/?/ soZKen^ Zä/?Z ma/Ken.'
Ilikoilinma KZZZIIä/ssä/ni,

*) Anakreon osat taa tässä vertauksen kautta > että
Rakkaus voatii mielen taipumista, kärsimistä, ja kes-
kinäistä rakastamista; ja jok' ci siihen taivuk, tahi
joka kahtoo tätä vaikiaksi — olkoon haan pois tytöstä-
mästä, sillä hänessä ei suinkaan löyvyk rakkauen ainetta.

Jlyakinlhos (Hyacinthi) on yks kukka , jota luvetaan
Lehmänkiel-heinäistcn sukulaiseksi, ja jonka kasvatta-
misesta, puhe oli tämmöinen: Hyakinthos oli yksi
hiipiä nuorukainen Lakonin maassa, jota Apollo
rakasti hänen kauneutensa suhteen. Niin tapahtui
kerran > että koska hyö olivat kahenkesken leikkiä
tekemässä, ja villikissoa (kierukka, triha) viskoamassa,
niin Zephyrus (^teicitä^) joka myöskin olipoikoa likistä-
mässä , otti tämän hänen rakkauensa Apollonia kohtaan
vihaksensa, ja tuulellansa käytti asian niin, että kissa
ampui Hyakinthokscn ohtaan, josta haan kuoli. A-
pollo surkutteli kyllä paljon tätä hanan kultansa
kuolemaa, ja kasvatti hänen vuotatetun verensä yheksi
kauniiksi kukaksi, jonka haan pani /^aeint^i/! nimel-
liseksi. Tämän kukan kuvussa (i desi blomfrona)
vielä nytkin niihään valkoisia juovia, jotka sanan <«'/

piivittäävät, joka un merkihtevä hänen voivutustansa.
Atterbom on hänen 1812 vuotisessa Kalenderissa p,
4> , ottanut tämän asian aineeksensa, pulmissaan
kukan synnyttämisestä. — Hiihtäiisäini,t. "kuljestaiui.
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H«vä» KasvoZni Ka/aZil, >

Luulin kurja kuolevaini.
Eros slZvlZZ^ silkisillä
Minun /ääk/11/ , /a sano/.-
"Et s/e la//a »aKKaaKs tulla."

käyvässään." — Syvän Kaslio/,,/ Ka/aKiZ , merk. että
ma olin jo niänytsissä, ja henkestymässä, nimittäin
uupumisesta ja liian paljon juoksemisesta. —' Luulin
Kul^a kuolevaini, t. "milf en luuli kuolevaani." —

e>'//K/5/Z/ll^ m, pciuuät ja hienot , kuin oisivat muka sil-
kistä teliyt.
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VII.
RAKKAUTESTA.

/-/««ees O/)^*),
1#

J.y£a sois, el i-a.Xs öisin. -

Eros mun tuohon 'taivut?
/'/lltl'' m«ZZ" oZZ/a^KKä mieli
En totellut ma häntä.
Hän /ouseilsa /o /ännZlt^
/a kualsi Ku/la-KonlZn
/l/un tahtoi ta/i/Lie/i/Kun.
Ma olallein myös olZ»
Mun va^/o/n^ kuin Acliilleys,
Mun kiivein, /a nllin keihäin,
/a va,'usleZZ/n vaslaan.

Hän ai«/,uZ — pläsin pakoon ,'

Zl/ull^ Ku/n oil nuolet kaikki,
Hän suullua «uka/lil^

, Runoja rukka ikävöjpi jo ite lässä Runossansa, eli,,
Itään jo aikoa siitten oltu otlanul Jiakkauen neuvoifuk
sia korvihiusii, Viliin niinkauvan soi imit liiiiiiä vasiiian,
siltLi viimei,;, itiin Rakkaus kuitenkin li.inla voitti,
ii soalioi häntä sualitsensa. — j-itt' nisin rakas, m.
eilä olisin lullui. >— Ae'»/.'/,,-. jaa, grcp eftcr. qrcp t!ll
.— Ale/,<, z^lltl»^ (det Zylleue kogrct) ku«sii liääi, piteli
nuoliansa — Varjo, pantfar, Orgnjo, oii nahasta l.iii!
liiii.isii! leliie paila joki! pujoieliiia pe.iliä i imi.
va, je!'X.eXi. —- A,'/^,./, oli nuuskin tehtvi pak-anu

e,!., hiiiän nahasta, juhou e, unetta pv,'.<^nnL, •--
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Ja Zensl^ nZZiI KuZn Zem/io^,
/a KävZ KeieZloZn KKsKei?»
/a mZnun ruumiin raukeis.
l!/lläs»lä K/Zvee Kannan?
Ei aseet Nl/läan auta,

/i^uZn tuli povcin /loZllaa.

lempo, knllfwulen, hm tjaEctl. — ruumiin ,vl,lKe/v, l,
Inli hervo! lomaksi. ■—■ Tuli ,m, Rakkauen halut. A-
nakveon lausuupi lässä, ctiä se on muka tyhjä yritellä
lakkautti, vastaan uiskoiltclemaan, kuin on jo Kerran
.lv, au tuima syvämmcssä.
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VIII.
KULLALLENSA.

20,nees t?i>F*).

J\.osk' Tantalonkin tyttö
Tuil Plirygin KZveKs^ tehty,
Kosk' Pandionin neZto
O/Z /VäsK/sennä näkl^/
ZViZn — /os sl,n peili öisin,
Et? näk/s/l mun a/na/
Jos o/s/n KeZmuKseZsZ ,

Et? Kanta/sZt »llln aZna.
/l/a soisin veteeks tulla,
El? pesisin sun />uui»Z/s/
HZa so/s/n />/^i"»«an'' oZZa ,

Et? ZlZuKseZs Zia/sullaZsZn
/t/a n«'nnä-»Ze/?u/s o/s/n —

Ja «eZme KauZassa/s//
Ja v/isu/s oZZa vo/sZn^
Et? va/u/s^n va^/DaaZla/s/.

*) Niin lyhykäinen, kuin tämä laulu kohta lienee, niin
selvästi se kuitenkin «sottaa miehen mieli-viepahta-
misen tyttöänsä toivottaissa , tahi hänen nyöryyleiisä
hänen tahtoansa mielen-nouattaissa. Tämä pieni ja
soma laulu, on siitäkin merkillinen, että se ikään



145

n.
Ai? /iso^?/»<.
« 'Jlty.

'H LT^avriiZ.liK Ttor »'»7'^
}.l&os 4'Qvyoiv Zv 'oy&at-s,
Käl -natS 7IOT »liv,! i?rr'/
ITavStovoi xi).iFe)»'.

'ly:» ö' tuonrpor i-i-viy

otiojS ael pltTrijt fie.

l)l,u Jerulv ysvoifiry,.

onoiS dcl (fogf,; p.t.

vSojo &tX(u ytviodai,
oTtoi? as ypi/JTci Houaiu.
/l/pNV, yvvat, yeroipijv,
N7N',? ,')■!." I, «/t/i/'W.
«di rau-t-ft </l (taoTuiv ,

«di fiäpyaoov T(in.yji'/.ui
xdi <7<X)«Z.iw ytvolury,
fiiirov itoolv TTllTll ill.

tuin lavoiltaa sanoin tointumista (rirtl , «lllttesH,
tien), >nvö olemme sen öistä perustus-kielellänsä hä-
net tässä "liittcncet. — Tiilitaloa tyttö, t. "tytär , "hä-
nestä ne tii-reettaliiiset toimittajat puhuuval . että «i-
-öue oli Täntalon ja Taigeten tytär, ja Amphiotiin ri
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IX.

O M^.^/'^ TYTÖ 3/XX/5 X

2s.nees On^").

KJ-^-ilules MaaZam mokoma/
/le/iäs l/elavä tek/a^

toisa puoliso. Ranneniensa ja lapsiinsa sanieen i-o?»
hisleliin haLiii vinissaioilakm vasten, josta Taiton,;
niin sunUiu, että haan yllytti Apollonia nuoli liansa
ampunnian henkel tumiksi, loinen j,\. lapsensa. IXiue
pelasti herskeiisii siili, eiLa hiiiin muuttui kiveksi tahi
vhrk^i marmorin pyiväiiksi, joka seisoi (Apolto.XroX
sen UXLukselli) Sipyh> r:;>n niinisellä Phryc;in vuorella,

■•—■ l-uu-li-iniii neito, ihLinaslä oiXnihc toas , (Ltlä l'roi,nc
ia J-hi'oineia olivat i'uiiniomn tyttäret, Athenistä,
Xiir.ik.in«i kuninkas Tereus oli nainut Fror;iiea, jok:v
Kyuuylti kanelien pojan, i;Xe')ä i' ys. Ivoska siiltcu
Teiens kerran läksi A! hän is La noutamaan kälyänsä,
niin naan tiellä otti häne!!i> väkisen, ja siitleu peii-
taaksensa muka pahat-työnsä , leikkaisi häneltä kielen
suusta, ja salpaisi liäiilä vannaan linnaan. Kuitenkin
sai sisar Lii,,ä tielätseen, y!ies'Lä kaulavaatteesla jiho.vi
I-j;iio)m'la oli kullalla jairfiir.it Uinieii lapauksen ja
onnet toinnu! ensa. Kosteaksensa tätä tappoi I'roiyue
oraan poikansa, ja keitti hauesta lientä isiiiic. Isä syöpi
ja kiiiaää. Koin oli s-yönyt, Xsylteli ukko poikoansa,
"<X>oa s« 'Li!,ei,i^i siinia kili,, luulet," vaslais akka.
Tvlissä ',' —- Xtahassais" ! ja siiloin viskais hLiän pojan
Tieiii, , jnia hän kätki helmassansa , isän silin.iin. Vilia-
iiäissänsä karkaisi ukko hänen peälie, hänlä niiika tap-
Tioatsensa, mutta siihen liittoon muuttui Projjnc Veiis-
kyseksi, ja lensi tieheilsä. (Tästä on hänen kaula
vielä nytkin verinen). Nyt kiiruhti Tereus Phiiorne-
loakin murkataksensa, eaan hiinesl.ä muuttui YiV-sir-
Kuinen (en näktergal) ja peäsi sillä pakoon. (iliiän
taulaa vielä nytkin yön syyäuimcllä, surkutellen 011-
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/eonsl/n Rhddin Kamolla/a^
/'Ze mun /^eZtoZ»^ näKemätäK/
Niin KuZn m/e sun mu/stulteZen.

/iils/n KZuKset ZlZuKZsteZe
Zl/ustat^ villan vZZZa/semmal >

Ja /os taZ/at taivaltaisi
/«'e m«/ös 7/l/i/lan Zla/sitv/Ks/.
OZllaa vaZKo/sta valusta

Tukan mustan Kä/^^/ZZ^ ,

nettomuuttausa). Anakreon puhuu tässä heistä, ja sa-
noo, että koska hyö taisi näin muutella ihtensä, niin
hääntin muka soisi muuttaimaaa tytöllensä peiliksi,
hameeksi, pesu-veiksi, helmeksi m. m. ainoastaan haan
saisi häntä käsitellä ja likistellä.

l!^-,','/la-/^l,«, on torteueltansa ytsi 5 tyynärän pi-
tiiinen pensas, jota tasvaa liioitentin Arabian maissa,
ja josta lähtöö yts mehu tahi mahala, heinäpäinen
karvaltansa, ja maultansa tattera, jota tuhutaan

,'^/laK«/, ja jota on siitä luonnosta, että tosta
Kuolleita sillä voijellaan, niin heijän ruumiit ei itä-
näns matane. Kuivattunna niin Myrrha on vatsin eli
pihkan- nätöinen. Tästä tehään eteläisimmissä maissa
hyvinhaisevaijia voiteita, joilla vaimoväki voiteloo
hiuksiansa, soahatsen heitä kiiltäviksi ja hy.vänhaisu-
vitsi. — /VllNNlll-Ze/ill^ (iotUtt) on ytsi semmoinen pieni
riepu, jolla tytöt peittclöövät rintojansa (fdldlett). —

Virsu, ©aniat, fotfdta. VajuisJn, t. vajuisin e. vaipuisin.
°l°) Tässä niin tuin myös seuravaisessatin OlZe^a^ on A-

natreon sillä suloisella ajatus- juohtumutsellansa tu-
vaillut miehen että vaimon täyvcllistä kauneutta, ruu-
miinsa puolesta. Tätä haan toimitti sillä tavalla, että
haan oli käskevänänsä yhen maalarin piirittämään
hänen pois-olevaisen tytönsä kuvaa, hänen muta pu>
heensa peällä. Tätä tehessä, niin soapi haan sillä vä-
liliä tilaisuutta että ite (puheellansa) kuvailla Kul-
tansa. Se on meistä varsin vaikee sanoa , pojan
— vainko tytön kuvan, haan tieti kauniimmaksi.
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Puna-poskilta KoKoova,

Elä yhtä eZKä kahta
»5/Znlän-vaZ/ä veteZe/
Olkoon, niinkuin /iäneZZa,iK,n^
Pikkuruinen /L<Z/,'anlalaK —

i5ZZ,n«n Kaavan karvallista.
HZma«-le,ät^ tZelaväslZ
/^aZKZasla 2'aZn,isteZe /

Siniseksi Ku/n Atlienen ,

Laupiaksi KuZn Kytheien,

Mutta jos meillen oisi lupa jotaik muistuttoo, niin se
on meijän mielestämme merkillinen, ettei Anakreon
mainihte niitä paikkoja, jotka meijän luudaksemme ovat
ne taitkiin kauniimmat, neijoisten jäsenistä, nimit-
täin heijän nisut, ja nannat. Eihään hampaitakaan
niuiilä, eikä monta muuta paikkoo, jota haan vasta po-
jan ruumiissa hoksaisi. — Tietävä, fiiitlri?, gentatijf —»

Tekiä, Koistiiir, Artist — /iZlöl/05 oli yks Soarimaa
Xypron soaresla luoteeseen, jonka ensimmäiset asuk-
kaat, sanotaan olleen Apollon lapsia. Rhodilaiset oli-
vat niin kuuluisat heijän maalaamisensa , piirittämisensä
ja kuvaiitamisensa kautta, että heitä luettiin sil-
män-keäntäjöiksi. Benpä lautta Anakreon kuhtuu
maalatuista, /l/lelll/,, ionvt/iv/,- koska se oli sieltä i-
tään tuin kotoisin. -— Näyltämätä , t. näkemätä. Tä-
mä on kahappäin otettava; sillä Anakreon tahtoi
että Piirittäjän piti Tyttöänsä tietämälöinnä, ja hänen
pois ollessansa, valmistamaan hänen kuvansa; ja että
tyttökin piti olla tietämättömyytessä tästä hänen pii-
rittämisestänsä. Molemmat eiväl.soanecl niinmuotoin olla
toisen nähtyvissä. — Taivollaisi t, konstillaisi. — l^a-
rusta, emhmilf Brtnggjut btsttq,a,a. — A^l/'/>f,'ll, e.
kakkara, kähärä, llxi. ituoliksi niin oisi: besillgaa
XBft mbxta tockar, bfn, feän \>s rodiiande finbtrna,
highivölfda, mjfli^iuita pan. — Elä yhtä, e/Xli
Kallta yi linan in//,! vetele, on nieikiiilevä sitä, ettei
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Tiepäs nemX että kasvoi,
Zl/aZtoKaZset^ ruusukkaiset.
Huulet Peitohon muka/set/
»suuta suZnKZn tahtovaiset.
/^ä/Köön Chariteijat KaZK/lZ
/'IKmeKeZZ» ZeuvaZZansa^
ZiauZaZZansa KaunZlZZansa.
/'eZlteZe/i/iäs «lllutoZn Zläntä
Puna-purpurin ZlameeZZa<
Että /i/nta pilkistäiksen,

hänen pitänyt, vetämän hänen kulmakarvojansa aivan
yhteen, eikä taas liiaksi heitä toinen toisestaan eroit-
too, vaan että tämä heijän väli piti oleman, niin
kuin tytölläkin: pikkuruinen piiraniatak, smHtt, Cf)a«
terabt, tätt bessugZadt -— eller (efter orben) att blott
ett lilet stille wore obestugqabt.— e?l'/l«aa/l»,-^«,l kar-
vallisia, af samma fdrg som ögonbrynen. Athenellä,
eli Minervalla sanottiin olevan mustat, tahi harmaan-
sinisiet silmät, sen lautta häntä myöskin kuhuttiin
■yAe/Ll/KCOTrfif {sinisilmä). —' Aext/ici^e^ t, Venus. —

/XlAo (t. Ruomalaisten Suada) oli micliviettelemisen ,

syväntaipumisen ja hyväpuhcliaisuuen jumalatar; joka
on Suomalaisten Sukka mieleen verrattavana. Tässä
oi, puhe: etla Piirittäjä tekisi kuvallensa, hunajasta
huulet, ikään kuin Peithollakin, että hänen suussa
oisi sanan suloisuutta ja puheen laiipeuita; ja vielä
siitenkiii, etiä haan tekisi heitä niin ihaimaiksi ja
miolenvietlelcväisiksi, että hyö ei ainoastansa oisik «iiii-
ta houkul.tclevaisa tätiä) mutta myöskin allilta lah-
lor>al^l'a (tätjanbe sig efter kytzar) — yks verratoin
vertaus, Peittele, öfmertzölj, kasta öi'wer henne, neuit.
meb tätta penselbrag. — Punapurpurin hame, en ffic
fiartlikans-stöja, en purpur>rotie. — A^ttä pintapilkis-
täiksen, att fienneiS t)i)/ ellei Hull, ssulle liksom bryt»
sig betigencm, d. tt>. f. gcnonifttna. — sMaa,,/ Hall!
|lSllupp! nog l!U! — Keksin, t. äkkäisin, oivalsin, för«
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Jho ,-,.'11,«1Zn /'»sKo/le</«,.

Olkaan/ —/o ma Kanta KeKsZn/
Koli? on kuva kielellissä.

tnatla, tjaftigt blifiva nägot luatfe, och att b«tt>ib lit*»
wit igenfänna bet, — Koht' on Kava kielellissä, t.
Kohta on kuvakin puhuva.
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X.

.ZX"/ 7^//^ / s/Zx?/?5 TA.

29,-nees Otie^).

J\.uva KuZla/sen Balhyllon
Tiepäs Kanta kumma Käske»/
7l'e/)äs hiukset KZZZtäväKs/^
Juuret muslaZlan milka/sel^
/'eätk/n uäZvan säZstäv/KsZ.
/^«na muala mZeZtäns m^ölen
Hiuksiin m/n kuin haiveniinkin,
/^aZmZko/ZZen joanematak.
AuZmal ohtahaan kuvaile

*) Tässä ei ouk kysymys, että kuvailla yhcn täys-kas-
vanneen miehen; vaan yhen morukaisen, nuon i4vuo-
tisen pojan. Se on kaikillen tietty, ettei Greekkalai-
set pitänyt nuoria hyvänäköisiä poikia, tyttölöitä
halvempana. Hyö rakastivat kauneutta, ja jäsenien
järjestystä (proportion lemmarne emellan, ssina former)
sekä miehessä että vaimossa, ja näiten verrattaissa, pi-
tivät aina pojan ruumiin täyvellisempänä ja kauniim-
pana kuin tytön. Se luettiin heissä kunniaksi, että olla
tällainen nuori miclenviettelevä poika, kuin myös että
häntä hyväillää ja mieluistella. Bathyllos, oli yksi
tällainen poika , jonka ihanaisuus ja nuoruus mielytti
Anakreoni.i. —Ei suinkaan muuten, kuin koska myö-
kin järähtämätä ja hervottomat seisomme kuvoo kau-
nista kahellessamme. — Piät, m. hiuksen-päitä; —

>s«l,'t«lH,«^ stjerngnistranbe, glänfanbe, strHlanbe. —

Palmikkoillen panemmatak, t. "ilman konstin koitama-
tak"; sillä haan tahtoi, että hänen hiuksensa piti maa-
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/^asiekeese» KaunZKeesen ,

Niin kuin kiärmeet annellessa ii
Silmät mustat /a uhkuvat,
Lausutkohon Z«u/ieulla /

/'ZIsZ Marsin maktava/nen^
/'o/nen Kyprin K/^no-sZZmä ,

Että yhtä pelattaisiin
/o/sta loZvou tuottavaksi.
/'Ze/,äs /loskelk/n punaiset,
/^«tuZsct^ iIZ/n kuin omenat^

Tiepäs

ta omassa mielivallassansa. — V//,l Ku/,, kiärmeet
kiännellessään, t. "Maon mustan muotoisia, kasteheesen
Kaiiniheesen", som ett par sivaria brakar, utsträckan'
de sig i ben jJBna daggen (som tag utgiuten ifwer Hans
panna) — Itoinal. Mars e. Greetal. Ares, olisoan-suo-
jelia ja julmuuten jumala. Häntä sanottiin välisten
Zeuksen pojaksi, välisten toaas Krönon. Anakreon
tahto että kuvantekiän piti tekemän silmät, yhthaavan
sekä tuliset ja uhkavaiset (kuin Marsin) kuin että
myös leppeet ja mielitläväiset (kuin Venuksen). — Ky-
pris t. Kythereija. — l/ntu/äet^ t. lltu/^et^ fjuniga,
haan tahtoi että posket piti olla punaiset kuin Ituu-
sut, multa tuitentin piti heissä löytymän pieniä peli-
meitä tarvan-juuria, jota toimittais että hänessä oli
miehen luontoa, — Punakkaat mcd hög robnab, ro'
fenröba. — Aidos (Rom. Pudor, t, Vereeundia), oli
kainuus ja tainustaminen, tuvailtu piijan tuvassa. —

Pehmiämmät, t.puheliaiset, mieluisammat.— Kieletbinnä
kielellissä, ehuru mällis, lifivil tatanbe. — Adonis
oli ytsi taunis nuorutainen, jota oli niin suloinen,
että Venus ite suostui häneen. Vaan tosta haan
mieluisasti miilusti metässä petonpyytämisella, niin Ve-
ruis usein varotti häntä tavahtaatsensa tällaisia siivot-
tomia ja henten-vaarallisia huvitotsia. Mutta Adonis,
jota oli Hippaa hilpiämpi, ei ottanut torviinsa tällaisia
kuiskutolsia, vaan tuiskutti aina synkiöissä, Nalliin
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'//'«■/.'/Xv X>; .-,,! 1,-l/ä taijat)
I'uruikkuat kuin kaiuni Aiiidli.
/kZulla Z,uuZel^, enm/ ~/e

/1/ZlenK^ nZZIä tehtänceiii
/i'e KeZl' Peithon /«Km!'l,,,Zä,Nnläl

isa«aZZa^ n/Z/l olkon KuVa
/iZeZelöZnä , K/eZeZZZssä.

parran laitumilla. Niin tapahtuipa kerran, etla kot-ka haan keihäälliiniä oli pannut Karjun (Wild swln)kellelleen, niin haan ajatteleraattomuutesfansa (afoeftertdnksamhct) lähestyi häntä, niin että tämä aika
yötyr, joka jo oli henkensä vähällä heittämässä, s;
häntä torahampaillansa toukannceksi Kuultua tätä,
lennätti Venus sinnek hänen avuksensa, vaan häneiikultainen oli jo kuolemallansa. Eukko kantoi kahma-loillansa sulhaiscansa kukoisto-paikkaan, jossa vuohen-kukkaiset tulivat punasiksi hänen verestänsä. .Näistä
ryvetyistä heinistä, kasvatti Venus hänen muistok-
sensa ne kukat, jotka vielä nytkin kuhutaan Adonit.
Että lepyttää Jumalat Adonista vastaan j lupaisi haanpuolen siitä soavusta siasta Zeukscllen, ja toisen puolenProserpinällpn, joka oli Tuonen neito. Kosteaksensa
lasta hyvästä työstä, lupaisi Jupiter että koska Adönin
sielu oli puolen aastajan manalassa inöanut,. piti hänen
piästättämän häntä Olympiin eli taivaiseen. Mutta ,jos Adonis lopetti päivänsä näin ouvolla tavalla, niinhaan alotti elämätänsä vielä ouvommalla; Sanotaanettä Myrrha, kuninkaan Kinyran tytär Kyprin saa-
resta, oli ollut sekä hänen äitinsä että sisarensa;
Sillä ehkä monet kosiat kävivät hänen juonna, niin
tämä nuori neito ci heihin mieltynyt. Syyn tähän
taipumattomuuteen ilmotti haan viimeisellä vanhal-
lensa vartiallensa ja imettäjällensä, (amina) sanoissaanmuka lapsen tyhmyyessä, että hänen oma isänsä oli
hänestä pakkailin. Kuultua liitä hämmästyi ämmä
ja uhkaisi ja pcloitti häntä poisluopumaan näistä ha-
lien turhista ajatuksistansa, Josta tyttö iiiin pölestyi
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/iiasvoln aZZ» oZkoon ZeuKa
Elfin luuta vaZKoZsen,/Lit^,
Kauniimp' KaunZZiNinan Atlönin.
/le ZläneZZe Ilermen rinta,
AaKen kätensäkkin kanssa.
/ie//et nl/n Ku/n Polydeiikon,
t)ZI/mmal^ kuin Dionysion.

että haan oli hirttce ihtensä. Että jälleen lepyttää
häntää taipui tämä vanha Vappo iiänen puoleesek, ja
käytti asian niin, että isä pimenpiässä likisteli omoo
tytärtänsä. Mutta koska haan viimein sai tainan tie-
läkseen, niin haan vihapäissänsä talito lastansa tappoo.
Mutta Myrrha piäsi karun-jalalla pakoon Arabian,
jossa haan uuvuksissa tästä pitkästä kuljeskelimises-
tansa, jakatoava syntiänsä, rukoili Jumäloita, että hyö
tekisivät häntä yheksi järjettömäksi kappaleeksi, ettei
hänen rikoksensa kautta muita vainutettaisi, ei elä-
viä eikä kuolleita. Jumalat kuulivat hänen anomuk-
sensa, ja muutti häntä yheksi vaiVaseksi kasvavaksi
pensaaksi, joka vielä nytkin hikoilee tuskansa, ja vuo-
taltaa kyynäleitänsä, joita kuivettuvitta pihkaksi vielä
nytkin kuhiltaan myrrhaksi; ja josta jo ennen on pu-
huttu p,i47> Vaan ikään kuin hää noli muuttumassa, niin
silloin haan myöskin oli synnyttämässä , ja synnytti
Adönin» tämän suku-rutsaukscii sikiänV

Hermes, t, Ruomal. Mercurius, oli Zeuksen ja. Maijan
poika, ja viekkauen ja sukkclaisuucn jumala, jonka
tiilien häntä myös piettiin kauppateon ja käskynkäy-
misen esimiehenä. Häntä kuvaelliin «norva miessä,
jonka ruumiissa ei vielä ollut »ron uhkeutta, eikämie-
l,en oneiuiilisu:::' a , vaan pojin «iu,:en'iri ,-. vireyltä
—- X/./,<«> l. /',,//.'<.>. liLLa.ir j« h.:ii>!i;r >,!<>,".: vei-
jekset ja taksoiset. Heljän äiti oli .Lena, kuninkaan
Tyndarcon tytär, jonka Jupiier oli .loiiht<aie,, huaniussa
mak uui tautia. Lapset, olivat Lunijiiisei km aika soiiai,
Vaan Rastor liehui he> oii, liansa , ja idolin:; puluisli
jaloillansa — eihään hänellä siiloin mahlana oi la k eh-
l,ot veijet :' Heistä sanotan, viii,. h.) ö ,viiva! kcsLc*
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Tieppäs ,'eZ/et pehmiiiiset,
Tuliset, /a -xZenlmäKsZ
/<aZ,lUNlNlalK/n KauNllKa/sst /

Venus KeZlä ZlaZa/aa/L,/.
H/ZZ^ on konsti KoKlaZa/nen
Kosk' et saata seZKeä tehä;

H/zä paras /^a/KoZslaKan /

nänsä niin rakkaat, että koska ainoastaan Pollux las-
kettiin taivaiseen, vaan Kastor sysättiin Tuonelaan,
niin Pollux rukoili Jumaloita, että hyö molemmat vuo-
rottellen piti suaha olla yhen päivän taivaassa, toisen
tuonelassa; johon Jumalatkin suostuivat. Heijän muis-
toksi niin yksi tähtisikeri kuhutaan heijän nimellä,
Castor ja /^o/iUH? e. /ca^HO«et.

Dionysios, t, Bacchus, josta on jo ennen puhuttu,
kuvailtiin, niin kuin yksi nuori jarikoisa mies, jonka
ruumiissa nähtiin yhfaikoo sekä miehellistä kauneutta,
että vaimollista pehmeyttä; erinomattain peässä, rin-
nassa, mahassa ja ohimuksissa, jotka olivat melkeen
kuvaillut kuin tyttölöillä. — Suti* on konsti kohtalait
nen. Näillä sanoilla Anakreon ikään kuin moittii
.sekä kuvantäkiätä että hänen konstiansa, koska hyö ei
taitaneet osottaa hänelle Bathylluksen selkeä. Nämät
hänen puheensa ovat aivan viekkaat, sillä kyllähän
tiesi, että se oli muka mahotoin yhellä puolella ku-
vaella sekä selkee että kasvot. Minkä tiilien haan
kiitti selän paikkoo parraaksi, on sanomatoin. —

Päivän kuva, merk. Apollonin kuvoo, joka oli Phidi-
aksen tekämä, japietty kauniimpana kaikista, jotka oli
ihmisten käsistä lähtenyt. Yks toinen kaunis kuva A-
poilosta seisoi hänen temppelissä, Palatinuksen mäillä
Ruomissa, ja oli tehty Scöpalta. Näillä sanoilla tar-
koittaa Anakreon, että Bathylluksen kuva kuitenkin
hänen mielestä oli monta parempi. — Sämos oli yksi
saari Aigajin meressä Epheson kaupunkin kohalla, Jo-
nian rannalta luoteeseen, josta tämä Bathyllus oli ko»
toisin, ja jossa myös Apollo t, Phoihos (sillä hänellä
oli monia nimeä) palveltiin ja kunnioitettiin. Sinnck»
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Vieläkös jalois? muuliin .'

Z)la maksu/s mieltiiis „^ole,l/
H^ua/i^a Ku,«oo,i päiviin Kuva^^
Pane BathyllusUJ s/»//,,,
Ja /os Biänio!ioii samoZs/t^
'j.irppäs I'!l,.!ibiis. j-.itin tXtliv!!u3.

kiin Anakreon käski tämän kuvantekiän samoamaan,
ja siellä maahan hakkoamaan Jumalan kuvoo, japannaBathylluksen, hänen siaansa, niin kuin. hänen muka
mielestänsä, parempi.

'
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XI.
/' Z < A'/^ IXX//XXX/

33.-nees de*).

4_3 l'e pieni, /lia.f^- kulta .

Kuin tulet kesälV tänne,

Ja peseis tiiustekt s

Vaan talveks* ma.net jälleen
Niilen ja Memphin luokse.
MutV Eros sytämmeini
Pesänsä aina panee.
Jo halu yksi lentää,
Yks J munaks' kohta -joutuu ,
Yks* kuiskaa kuoressansa.
Fks J kumu «i«« kuuluu
Voijilta piiskuvvilta.

5) Tässäkin tunnet Anäkreonin suloista Runosukkeluulta
ja kielen-mieloisuutta, laulaissa rakkauen ja haluijen
hautoamisesta, ja sikiämisestä. Ne joihen syvämmet
ovat sytytetyt, ja joihen povet rakkaus kerran on polt-
tamia, hyö ehkä paraittain tunteevat temän eron sikiä-
misen.

Niili, on yks niistä suurimmista kymistä meijän
maailmassa; kulkessansa Egyptin moan läviten, son-
nittaa haan, ja tulvallansa teköö viljakkaksi koko val-
takunnan. Hänessä löytyy myös ne Krokodiliksi ku-
hutut kummat meren-kapeet, joista jo Juonaskin pu-
huupi. Näissä maissa nähään piäskyisiä kaiken vuo-
sikauven, vaan liioitenkin ja koko kummasti, silloin
kuin talvipakkaiset panoo pohjoisia maita. Tästä on



158

Z^e vanhemmat Erotit,
Hyö nuolet Kas2talt«aval /

/a jotk' on Kasva,lneZla^
Jo hautaavat toiset.

HZZläs mä teZlä an?
Sd? seZZa/sZI Erolii
En saata Ka/oteZZa,

jo vanhuucsta se puhe tullut, että meijiinkin peästyi-
set., laavat talveksi. Niileu ticnoillen. — Mem-itZ,l>, oli yts suuri ja Kuuluisa .kaupunki "Niilinkymin
korvalla, cli siinä huarukassa tahi pohjukassa, kussahaan hajoiltaakscn kahleen suuhun. Nykyisin Kuhu-
taan liäntä Alcayriim,
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XII.

OMISTA NIMIKOISTAAN, ,

(32,'nees de*).

if os puussa Zcannat Ka/KKI
Lukea uskaltaisit,

Jos IZZ/ät Za/nnee/l te/la
Zl/e^eZZä inZä^äleZZä^
ZVi/n lZen sun tietäväksi
Minunkin /V///l/Ko/staZ,l.

s) Ei ou vielä Teijon Laulaja lakkanut laulamasta vielä
haan meitä ilahuttaa hänen monenkokkaisella ja sulo-
suottaisclla (stamtfamma) lausuttamisella. Tässäkin
hiiän antaa meillen tilaisuutta, että käsittää hänen
monenmutkäiset ajatokset, ja hänen aina ilolla ja rie-
mulla täytetyn syvämmensä. Se näyttää ikeän kuin
,tytöt oisivat kiusanneet häntä ilmoittamaan heilien,
kutka kaikki haan oli eläissänsä likistänyt ja saattanut
saaliiksensa (erifrat). Piiistäkscnsä heijän kysymyksis-
tänsä;'ja tiiustajoihen silmiä ja kuulustajoihen kor-
via lumotaksensa , oli haan heilien ilmoittavoinaaa
iiiillä-tuolta tuttaviansa. Näitä luetessa anto haan
heijän tietee, että hänellä löytyi kultaisia ympäri
koko maanpiiren, kussa vaan nuoria neitoja liene.
Näin losujansa laskctessa > saivat hyö kukin pitää to-
tena mitä tahtoivat; ja Anakreon näyttii heilien ir-
vistämisellänsä ja pilkka-pucillansa, että hyö olivat
kaikki muka yhtcläiset, jos otti heitä Greekasta tahi
Porsasta.

Kannat ~ merkihtee "lehenkiiniiat". —■ .Miärälid-
lä, m. y. k. luetella. — Vl'/,//7^i.« . I. mielcntieto,
uiieieuvielto, tnielenhauta (älffarinna). — -«XX,/ll',
oli yks taujinriki Attikan niemellä Grcekan maassa,

jolla oli oma hallitus ja asetus. Tämä kaupunki 011
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/Os aZolat Atlienist',
/Vi/n suat KaKXKvvnmenellä
Ja Zl/e viis'toi:iV siilien

Kokoo sZZt^ Korinttiisi',
/^Ks /ouKKo^ /ok on sZeZZä/
(v^e^ on Acliuijkin muassa^
/oss^ on vaZZtllt vaZnlol).

Lcsbost' Zuvemias sZZlle,l^
/a Jöniilian ast/^
/a Knriaan /a llhddoon,
/^aKs^luZialt^ lultavZa.

''Mitäs"? — Lueppas 'vielä!
Ei

monestapäin kahottava, kuuluisampana kuin on eh-
kä muailmassa ollut. Tästä läksivät, ja tässä syntvi-
viii ne miehet, joita oppinsa ja viisautensa puolesta,
meijän vielä nytkin tulee kiiltää, että hyö ovat saat-
taneet valistuksen moailmahan. Tästä ne taitavam-
mat taiturit, kuvaltajat ja maalarit, joihen töitä ja
tekoja meijän vielä nytkin täytyy ihmitellä; tästä ne
uhoimmat ja urholiisemmat sotasankarit, joihen nimet
saattivat Persan .ja Aasian valtakunnat vapisemaan,
Sanalla sanottu: Alfien oli se paikka, j»ssa Oppi,
viisaus, tieto ja taito harjoitettiin ja saivat alkunsa.
Ja josta hyö siilien ovat levinneet ympäri koko maail-
man, ja yiäsvalaisnut tätä ihmisen sukukuntaa. Ke-
kr op,s oli tämän kaupunkin perustaja, Solon sen
Lainlaittaja, ja nimensä haan oli suanut Pallas»
A the neliä, /^'/.«»ee/l Luonnottarelta. — Korinthos ,

oli myöskin yks niistä kuuluisammista Greokan tav»
punkiloista, se oli piäkaupunki Aehaijassa, ja kaup-
pansa ja rikkaisuutensa suhteen aivan mainittava. —■/,«ios oli yks saari Aigajin meressä, Aasian puolella',
ja Ajolian rannan kohulla. — Jonia ja Karia olivat
maakuntia vähässä Aasiassa. — Mitäs! m, mitäs jou
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Ei ouk v/eZ^ Syyrit luussa,
Eik' KanaZset Kanopost',
Eik' Rietasta , kuss' Eros
Kyl? ZlUisKaa/n Zc/ZZssä^
{Jossa suat mZcZiäls m^ö/en).

Tokkf luvetaikos vZeZä

Gaelin nl/ös luoZZa /inoZZa
Baktnosta /a Indist',
Kuss' o/l nlun KuZlaZs/a?

tavia! (on joku hänelle sanova, tuulessa liänen loruja
-—■ vaan Anakreon lausutlcli ehtimiseen). Syria oli
muinon yts Kuuluisa valtakunta, Kesk meren itäpno-
limrnaiscsta lalicsta itäiscenpäin , johon Plnenicia ,

Palastina, Jiida, Samaria, ja monet muat maat
oli kuuluvia. — l,u'ussa, t. luvussa. -— Kanaiset, l.
iieitoisct, jotka olivat muka hänen nimikot. -—■ Kanö"
pos, oli yksi saari Niilin virran suussa , iXyptin maassa.
.Muutoin oli yks kaupunki samalla nimellä, josta puhe
kävi että hänen tytöt olivat miehiin taipuvaisia.

Gädes, oli yksi saari joka makoa heti ulkopuolia
Gibraltarin salmee, ja josta Cädikscn taiipunti on
nimensä suanut. Gre-etkalaiset eivät olleet käyneet
tätä paitkoa etenimäksi luoteeseen, ja pitivät sitä sen
eistä maailman taitkiin iärimtnäiseksi rajaksi luotee-
seen, öa/it/'l>.< oli yksi kymi Schythian maassa, josta
Baktran kaupunki ja maakapale ovat nimensä suancet.
Nämät. ja Indian maat olivat toas ne viho-viimeiset
maan-eäret, jotka iässäpäin olivat heilien tietyt. Sillä
muotolla tahtoi Anakreon julistaa, että hänellä oli ni-
niikoita ja kultaisia ympäri niaailmala. Silloin se pn-
hui leikkiä, vaan nytpä tuo toeksi kävnöön, koska
9.000 aastaijan kuluttua, löytyy häntä rakastavaisia —-
myös Suomessakin.
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A^-Z/i^s/iV.

i,/'iX.v ,v, t. ■/■../').

VV ieras, S.uppbna miluikse.is 50,5, l, t^ba, iloisien
ZvuKKaa,

Käy Mityleneen , KaunZZmmaan kaupunkiin as?;

»sano etl Lokreisten moa «l^ös s^nil^lli KäneZZe
HzKo» ,

Nimellä. Nossis; Ziuno/oZn nimikko. — 11/ää/
G—nd.

"°)/Vo«/.!^ oli yksi neito Greettalaisissa, joka oli kuuluisa
Runon-sepitär (pe-ftijja). Hänen elämä-kerrasta ei
tunnetak muuta, kuin mitä hääu ite on meillen il-
moittana, ja joka on aivan vähä, Haan oli syntynyt
Aoii,l« maakunnassa, jota matais Aitolian ja Phötin
välillä. Hänen äitinsä oli L/^eo^Z/a Kleochan tytär,'
vaäu isästänsä haan ei puhut mitään. Haan eli nuon
n6:ssä Olympiadissa, tahi 3i2 aastaitoa ennen Kris-
tutsen syntymistä. Hänen Runon-teoistansa ei out
muuta jälellä, kuin 12- Sanansta.

Mitylene, oli peä taupunti Keshon soaressa., jossa
Ajolinen tansa asusteli. Tämä taupunti on tunluisa
niistä monesta oppineista miehistä, jotka oli hänessä
syntyneet. Nimittäin Pittatos (ytsi niisiä seihte-
mästä Greettalaisten peä-oppineistä), puhelia (thetori:
kern) Biophanes, tarintaja Theophänes, tievnstaja
Theöphr as tos,j sotia,, Runoja Aikai o s, ja ne mo-
lemmat Runottaret Erinnä ja Sappho. Tässäkin
Eplturos asetti opistonsa 3-2 vuolta vanhana, ja
tässä oli sto t elest i taksi aastaikoa asustellut.
Nykyisin tullillaan täniä kaupunki, Melelino. — Uu-
noja, Sa„gare, Sa,,a>'i ; /','i<,lo/,,/,l nimikko, 2JUi<
ii/rnos alftlitig.
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z.z V/Vl)/5AiZ.i.

F APPROSTA.

k e vuiiban-aikuiset kirjascpät ii opinkäsitläjal
»vat kiivolluili tibtaneet, että ylistää pi kunni-
all.i osottaa .sa/^//Z,<?n kuuluisaa nimeä eitä mei-
jän aikttiselkaan ole laimin lyöneet että iuobtelemuk-
sillansa joblallaa bänen muistoa, ja hauelle uhrata
kiitoksen pi rakkauen lalijoja. IXiin tuin Anakreon
oli rakkauellansa onnellinen, iiii oli Sappho rak-
ka tiessänsä varsin onneloin. laman lulcn-tuimuus

ilabutti ylien «yvämmen, vaan poltti toisen. Ilä-
nen laulut latistuivat meillen laupeuellansa siitä
raskaasta rasituksesta, jolla rakkaus runteli hänen
rtiummiins/i ja jäistytti bänen jäseniä; joihen vä»

syttäissä liään oli veikistymässä ja benkestymässä,
pi joka viimeinkin suattoi häntä ktioleinan porta-
hallen. IVltitta inerkilliscmpi liään on siitä suloi-
sesta ruiion-siikkeliiiiesta

, siitä varsin valitusta aja-

tuksesta , joka joka paikassa bänen runoissa on sil-
min nähtävä. Hänen runon-töissänsä ja laulun-

-*) Ei uomat tain liuta, ja Stra ho, jotka sanoovat, ettei
nioaillniassa , kauvan kuin hyi, muka muistaa)
ouk löyivnvi ellaisiii vaimo,, jota Sapjiio oisi laitana
k,,litua '. ertaiseksciisii.
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liitoksissa ovat sanat ainakin hyvin sovitetut ja
puheet pujotul.

Sapplio cli nuon 70 vuolta ennen Anäkreonia,
tahi lähes 600 aaslaikoa ennen Kristukset, svutv-
mistä*), Haan oli jo nuoienii Neitona lahjoiteltu
niillä antimilla, joilla haan hilpiämmällä i'ällänsä
tuli muailmasisa mainituksi, ilään oli syutvnvt Mi-
tyleiiiissä, Keskon suaren piä-kaupunkissa.' Hero-
clotoii ja Ailianon puheen perästä, niin hänen i-

sätisä nimi oli i5/X,ni,-,/1.//-e>,?^«m./s, ja hänen äiiinsä
/^Ze/s. Haan tuli jo aivan nuvirrn nailuksi /^e,KoZa/l

kanssa, yhen rikkaan asukkaan Andron suarcsla,

jonka kanssa haan synnytti tyttären, jonka haan
pani äiiinsä kaimaksi. iVlutta jos fcappho avios-
sansa oli onnellinen, niin Itään myöskin sen perästä
tili, monta onnettomaksi. Haan joutui jo nuorena

leskeksi; ju olti silloin opettaaksensa nuoria neitui-
sia ja vallasväin tyttäriä, joita haan neuvomisella
ja taivuttamisella tahtoi suattaa julkisempaan va-

listukseen, tuin tavallisesti oli laita. Tätä tehässä ,

harjotli liään heitä myöskin runontatvuttamisessa
ja lauluin laulamisessa , jeika näissä maissa oli aivan
suuren arvon ansaitseva. Vaan sillä välillä hääri
itekkin tuli kuuluisaksi hänen ruuonteoistansa ja

*)Eli hiiän eli niinnä aikoina, kuin Nehukadnexar oli ku-
,liukas IZahiloniass,, Alyäxles Lydiassa, Taiquinus
Priseus Kuomissa, ja jollon Solon julisti lakinsa Aihe-
nissä.
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lauluin laitoksistansa, jotka levittessääii teki hänen
kunniansa aina kuuluisammaksi, ja bänen nimensä
juuri julkisemmaksi. Mutta se tapahtui hänelle niin
kuin monellenkin, että siitä sikisi vihat ja vainot.
Noni oli joka katehti tätä hänen kunniatansa, ja
vaimon-kateus on kaikista kaubiin. Nonet moittivat
häntä, monet myös soimaisivat ja panettelivat, ja
liään tuli jo viimeinkin kotoonsa kajotetuksi. 3uuri
oli suru tuokin, vaan hänen murheet tulivat vielä
mustemmaksi, koska rakkauskin rupeisi häntä rauk-

koo rankaisemaan. /Kaon oli yksi nuorukainen,
jonka nuoruus ja ihannaisuus oli jo monelta mielen
viennyt, eikä Sapphokaan ollut hänestä varsin va-
pa. Tiesi hänet mikä häntä lie häneen niin sy-
ty ttäiiä, siilä siitä päivästä hänellä ei eneä ollunna
yön eitä päivän rauha. Mutta Phaon ei meltynyt
häneen, vaan läksi purjehtimaan Siciliaan. Kauvan
koitteli Sappho että hellällä kirjultamisellansa, pu-
heen suloisutiellansa , ja lauluin-laupeuellansa vietellä
ja houkutella häntä sieltä takaisin; mutta kaikki
bänen rukoukset ja Runon-ruikuttamiset *) kävivät
tyhjäksi. Murhe ja kateus, suru ja luulo sytytti-
vät nyt bänen syväntä, ja haan oli aivan hellä-
luontoinen ja pehmyt-syömmineu , että kärsiä hei-
jän vaikutoksia. Hyö löivät häntä muahan juuri

X Bimon ruikulta:,,net, Elegicr. sorgeqwzden»
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martabasli; ja hänen vibaniiestcnsä vihat, ynnä ma,!

miestensii manaukset vaikuttivat väli lämätä lässä

vaimo-rukassa, hänen loimuilta. Alini,eissa,,,'»

mani liään mebtään, ja Eeukatlion koikealta vuo-

relta heitliin meren syvyyteen; ja lopetti nain ou-

volla tavalla sekä murheensa että elämänsä. iXyt
vasta rupeisivat hyö liiintä kunnioittamaan bäneu
koti-kylässänsäkin, ja Lesbon tyttäret Kilvoittelivat
kiitoksellansa häntä ylistämään. Hänen kuva pan-
tiin kaupunkin rahoin pialle, ja häntä palveltiin
niin kuui saaren emäntee (6ll« fi?l)bb<U'itttia). Haan
oli ollut mustakulmainen, pieni ja hoikka, ja hä-
nen palavat ja viekkaat silmät ovat tuiskuttaneet
tulta ja rakkautta. Jos kohtakin haan ei ollut korea
ja ihana näöltään, niin hänen tavat ja tai joi, teki-
vät häntä, sekä hänen käytöksissä ctta toimituk-
sissa aivan suloiseksi. Sekä näistä hänen meuois-
tansa että siveyestänsä, mutta erinomattain hänen
Runon-teoistansa ja sutkeluutestansa, on haan tul-
lut kuhutuksi siksi kymmeneneksi Runottareksi *),

Ia jos haan rakkauessansakin oisi jollon kiillon
viheliäiseksi joutunut niin eibään se ollut ensimäi-
nen, eikä taas viimeinen, jonka rakkaus on rauais-
sunna. Se oli tämä hänen halaus ja belleys, joka
teki häntä kuoltuansakkiin kuolemattomaksi. Ha-

Runotar, ss«ldinna, sangguddinna, en af Musern».
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neliä sanotaan olleen kolmet veljestä Larichos, Eu-
,'-/»Zos^ ja Charäxes; joista ne ensimmäiset ovat

liiinen lauluissansa tullut ylistetyiksi, vaan se vii-
meinen moitituksi ja nuhteluiksi hänen käytökses-
tänsä, koska haan mielytti ja piti polionansa yhen
Naukraton kaupunkista otetun hyvänäköisen tytön,
niineltä /loi/Ka. Nämät Sapphon nuhtelemukset
kuin myös bänen omatekemät laulut, jossa ei suin-
kaan mitään siveyttä vastaan sotivaa pitäis löytyä,
ovat otetut toistukseksi niitä vasten , jotka kelvotto-
milla puheilla ja soimauksilla ovat tahtoneet häntä
alentoa.

Haan on kirjuttana i) 9 kirjoo M«Ai3v AvplXfSv
(Veisuja — lyfista sanger), jailman sitä 2) "tTTlHcc^iX
(Hiä-lauluja — brudsänger) 3) l^w^^-,-^^.^>^
— lofsänger) — ij) 'tMyiix (i5,1^1.ii,«0/li, Ele-
gier, forgeqroaben). — 5) 'eTft^A^ocT-oi: 'Sanauksia
— Epigrammer). — 6) l^o«^«< (Erämaisia-lauluja
»«riaiita sänger) — 7) "inc^lhoi (^llmKZZoZtli). —

8) rgr<sot (Arvotuksia, Charader) — 9) ja ehkä monta

muutakin. Nämät kaikki ovat kaonneet ja hukkaan
joutuneet, ja heistä ei ou muuta jälellä kuin kabet
Odit ja muutamia sanauksia, jotka muihenkirjoista
ovat käsittäneet, ja joita usseemmittain liitetään
viiteen Anäkreonin lauluin. Hanan sanotaan myös
ensin tehneen ja valmistaneen yhtä erinomaista kan-
telelta, joka siitten hänen maassa pietiin parhaina
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soitto-neuvona. iViin myoson haan runontöissänsä var-

teen ottanut, ylitä äkkinäistä ja erinäistä luatua
värsyn mittauksessa, joka bänen perästä vielä nyt-
k!n kuhiltaan Versus Sapphieus. Hänen värsyt ovat
muka viis niveliäiset, joihen ensimäisessä nivelessä
on Trochams, toisessa i5/ionlZells , kolmannessa Dac-
t^Zus^ ja neljännessä ja viiennessä taas Trockaeukset.
— Se on aivan työläs ja ehkä mabotoin että so-

vittaa meijän kieltä tällaisiin mittauksiin. Myö olem-
me kiänläissämme tehneet heitä nivelittäin ja pol-
vittain 3apphon mukaiseksi, vaan lovistamus*) on
toinen tykkänään. Meijän kieli vaatii että heijät lo-
vistetaan /illc/^tZiitaZn / tahi piamittam kuin kuus
ja viis-nivelökset. Yhteen Sapphoiseen vaihokseen
luetaan kolme Sapphon värsyä, jayksi Adönikon**).

Muutoin on yts toinenkin tyttö 5l?/?/LiKon ni-
mellinen, elänyt hänen ajallansa Lesbossa, joka oli
Eresiasta kotoisin. I3i sekkään ollut Runontöissä lai-
pumatoin. Hänen luullaan olleen kevyt-mielinen ja
huikentelevainen luonnostaan; josta moni on ehkä-
nykyisin luullut sitä sanottavaksi Mitylenen Sapphosta
jota puhuttiin muka tästä.

s)Aln/l'sil?,»us^ stansjon.
**)Adönikon värsyssä luetaan kats niveltä, joista ensim

maisessa on ytsi /laelvZlls,- toisessa yksi Choreus.
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t.

APIIR Z) K>7 / /'/^ AELS /'

HV AINI.

ylutuas f^llZmo^ kai.k'haltias tllZTtllli»
Toivakan /lljosi^> moniviekkainen Venus/
Avuksein ZlNll?'lin / Ei suruks', eZ mn^KeeKs^

Kiännä ,nnn n/ZeZeZ» /

/'uZe/7/ilis ilinne , ja Runojain kuule/
Kuulahan mnZnon — kosk' ZiloKseZn nllin tulit;

Heitläin sun isä/s ihoista Mli/Xl^ ja
Kultaista Kowu.

") Hymni , kuhuttiin <Xeekk alaisissa kiitos-runo
Junialoillcn , tahi yksi virsi jossa heitä ylislclliin ja
kunnioitettiin. Avuksensa li,uitava rukoilee Sapjiho
tässä Hymnissä etla Apliroditcs inahtaisi taivuttoo hä-
nen pojunsa mieliä häntä kohtaan; ja sytyttää hänen
syvämmccn halua ja rakkautta. Venus tuli vaunuillan-
«a, valjaillansa ja varpuisillansa , tiiuslelemaan mikä
häntä vaivais. Buatua tätä lieteksensä, lunaisi haan
liänen mielensä myöten pakottamaan hänen rakkahansa
hänlä rakastamaan. -— Dionysios Halicarnasseos > OU'-
Imttaissa tireekan kielen suloisuuesta ja kauneuesla,
on esimerkiksi ottanut tämänkin Sapphon tekemän
runon, joka .sillä tavalla on lullut kuvotuksesta ne-
lastetuksi.— Kaik'hallias, e. kaik'hallihtia , kuhutaan



170

Valjaissa, Vilr/ilise/s vetivät vaunut'
Siivilläns, pimeitä joZZvl» myöten
Tulivat taivaasta, KZZllien ZZmoo

— /Kalin kuin «noZet.

/ensZvät iZeKens/ — vaan l/ntNlls vaimo,
/Vlln,'oZt nZ/il Zllll/Li/llstX sulalla suullais v

Kysyit n/in kiivaasi'.- "mikäs n^/i vaivaa/
Koskas s« liuusil ?"

Kaikk'? »l/ili kurja, m«n nl/eZessliZn nlZeZi^/.-
/ieetci? Mli viereini viettälis'n vielä?
-— /'»n/sm pauloihin? — "Kuka, o SappJio / sun

Murhciseks' Nltlilttlll,?''

Venus siitä, että haan sillä vaimollisella kauncuellansa
vallihti sekä taivasta että Junniloitakin. Myö ci olla
tahtona tuhtua häntä kaikvaltiaksi, koska myö sillä
sanalla kunnioitamme meijän Jumalalamme. — Tai-
vaan Zll//^l'^ m, y. k. /l„„a/l,/l Zc,/?^l,- vaan koska mei-
jän maassa ihmisiäkin mainitaan tällä nimeltä, niin
olemme myö kahtona tätä toista paremmaksi. t^ttä
taas kuhtua häntä /l?e„/«e/, lapseksi, niin kuin perustus-
Kielessä tehään, niin silläkin nimellä ei ouk mitään
jumalisuutta meijän korvissamme. Toisinaan kyy h-
Jcyiset, toisinaan Jouhten et, toisinaan toas Var-
puisctkin valjastettiin Venuksen vaunuin eteen; sillä
hyö olivat kaikki häneltä omistetut. /X/yilAei heijän
kimonsa suhteen, koska hyö aina ovat niin tahtovaiset;Jouhtenet heijän kauneutensa suhteen; ja X?/,-
K-/,Xt heijän r a kka v tesi ans a. Lhkä myös Sappho /okaitekkin nyt oli V3rsin ottamaisillaaii, ja rakkauen hi-
moissa luskauutuniassa, variteu vasten valitit Varpuisia
valjastakseiisa (tiU fttt liii-sftail). Äoska heillä kuvail-uin tällaisia luiiiiia himoja.
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"Pavoss'' /o? liene? — Koht 6ln«t»^öo'« tänne!
"/^a/i/Äl^ . jos laittaa*)? — Niin laittakoon toiset!
"Jos se ei taivukJ — sen taipua pitää

"Tahlonskin y/isien" /

Tule mun ZuoKseZn^ /'« mn^KeZn/ mnnlliK
Iloksi /llZZeen/ ja mZt» m«ZZ/ puuttuu,
Ja mZeZe/n/ halaa , täytä /a taivuk

Piikahais puoleen /

■j.) Z,lil'll<i«,^ t. mol»lX firakta, fStfltlS»
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2.

YHÖLLEN RAKASTETULLEN
TYTÖLLEN.

c»O^.

'-'e m/esZ on nlZeKo/nen mZeZestiiZn fZeZli
{Haan ihtesäk /liMliZlin julkiseks' ZuuZee)
/lleZn vZe^essliis istuu ja keviäl? KZeZeZZ

/i/lZillnse, ZillllZee.

»sliltZZl?ls ja nllii^oZZllZs -ii/elteZet inZeZe».
iH^illme/n syttyy, ja mieleini muuttuu /

Nähten sun sZZ/NliZs — niin Klitoce KZeZeZn^
/il puhtini silllliln,/.

*) jVFyö olemme koittaaksemme ottaneet ett a Suomentau-
sa tämän Eaulun, sovitti,/,, ja kieleilämnie omista;,
ei ainoastaan luinen Greekkalaista Himoillapa, mutta
olemme myöskin tavoittaneet Ivuohtalaisten ja Suoma-
laisten Kunon-taitoksia; ja ylitä hyvin muka sisällä-
pionkin nouaUanut. —■ Tämä sy yänliikuttamisensa suh-
teen aivan merkillinen laulu, jonka Lougius on meillen
säilyttänyt, osoltaa aivan julkisesti vainion niielikarvai-
suutta, koska haan toisen rakastamisia katehtii. Mu-
Lotoin on ehkä ollut miehelle tätä näin kuvailla —

ainoastaan vaimot, hyö .sen paraittaiu tainnoon ! multa
ei hcistäkään muut ehkä kuin Sappho. Puhuva rak-
kauen suloisuesia ja mielen-huvitoksesia, nähtyä INei-
jon victtelävän aikansa pojan kultaisen sylissä, — rv
pcisi haan rulo.sti surkiitielemaan omaa onnettomuut-
tansa , mitislelexsansa muka mieliviefu liänxi. Vaan
haan ei valittanut vaivaavia kujei laß;i;:e!ia eikä rui

tami.-.eUa, i liiiiiissiuin laiiiäu ! ii.kiin ! uiiiieutli^ }
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Mln eäni se Ttlll/Lilill — /o taipuu mlln pia!
Tulet ne tllZnienlllli silmäin ja ZnnZoZn
En Ketlllinmli KllnZe^ en Kelälin ma nZ»/

/^oi'lXln o/l K/lt/,'o.

/u/nlll on tnskli/n^ ja mni/ieel innil muoKZcllll/
/ilillKltZsoo l"lll<nl//n — /o tahtokin taipuu/
Helpc kuin keinä, 'l/ZeZ^ ZlenKeZnZ KnoKllll^

— /llinnek se Vlll/illn.

tuli haan ikään kuin mieli-hurjaksi; vaan kohta peras-
täpäin vaipui niin hervottomaksi, että hän pyörtyi,
ja oli mänehtymässä. Jota kaikkia haan on virrc^äiisä
somahimmilla sanoilla sovittanut, ja kuvaellut. Niin
anlaapi haan meillen tiion, siitä raskaasta murheesta
joka syöpi petetyn piian sisukset; ja on sillä ikeän
meiltä kuin anteeksi anova, jos haan jolla oli lopen
paljon syvämmen-lempeyttä ja miclen-helleytlä, tuli
tuskassansa pahoin käyttäneeksi.

Nlonet ovat myös koittaneet, että kielellänsä teliä
tätä laulua laulettavaksi. Cat uit us on latinaksi
häntä käytcttänyt, Boitcau ja äe la il le Franskaksi;
Ramler, Ovjerbeck, Grevi a BtolherF paitsi
muut, Saksaksi; I'aykull, Traner, RcgiiX ja
Rv t.zius Ruotiksi, j, n, e. p,

X.oko chsimäisessä värsyssä , ja vielä erisimäisessä
sanassa-toisessakin, kehuupi Runotar tytön tuttavan
huvitusta, hyvcä hyväilessään, ja rakastansa rakaslais-
sa. Vaan siittenpä haan kohta rupee puhumaan omas-
ta mielipahasta, koska juohlui mieleen mitenkä haan oli
hyljätty pojaltansa.
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PIENIÄ 15//'^/^/?'^ /^ KATKAISTU-
NEITA KAPPALEITA, JOTKA OVAT

SAPPHON RUNOISTA TULLEET
SÄILYTETYIKSI.

I
YHELLEN /i//<^.X.i//X.^'/V. VAA\ o^7^ Mi/?'

TOMALLEN JA RUNOIN TA ITÄMÄT-
TOMAL LE VAIMOLLE*)

\y ot Ku/« o/s/i Kliltotieilu
Etkä TillsltllKllll» s« mnZstll^
/^tilis oZei oleskellut.
Sil? ei oZZI,t kuunnapänii
/'ZntZZn kukkaa käsittänyt.
Riensit tuhma tiloneZliKlln
/'tkli Manalankaan inoasZll
Taivallista s<i i<lv»nn«i.

'^)/'Z«IZ„^ oli yksi vuori Thessalian maassa, joka eroili,
Akarnänia Aitoiian maasta, ja joka oli Apollollen ja
hänen rtiiio-ncijoiilcnsa pyhitetty. — Pindin kukka^
m. y, k. "kunnollinen runo", joka olisi Apollollen
otollinen. Perustus kielellä seisoo Pielin ltll/>^«i
(jollen/ l!l i!ilil.!/.'«3 ) joka meijän kielellä kuuluu
ouvollen, vaan-merkihtce yhtä. Sillä Vierus oli myös;
yksi aivan suloinen vuara Thessäiiassa, joka kantoii
Makedoniahan päin, ja joka niin ikään oli Runo-niek*
koillen omistettu.
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11.
TYHJÄ UOTTAISSA ">)

JL\.uu /o om/?z mailien iNlinn^Z^
K/lln-seuZlliX s^^illil yön /o^
/ioZ,Zll KelKi kohta]
Yksin muka valvon vZeZli —

111.
VENUKSELLENI).

7^ „
. -

-*• ule f^enns veikkoset ,

/'iZKZseZZen /iIKZIIZZeZn/ /
Ja mun kulta-kupistaini
Zl/eKn juota mZeZliZesiZ
/lliillvZZZen illZillT/ZZZen^
Sekä sleZZen^ että mllZZen.

*) Neito viettelee tässä yöiänsä yksinään ja kahtoo sitä
pitkäksi, koska hänen mielitietonsa ei ollut yön sy-
vämmessä häntä kohtana, niin kuin rakkain tapa on;
Ikävöissään kaipaa haan, että hänen levottoina piti
näin yksinänsään vuoteella vullotclla. Hephaestion
on punnissaan sanoin niittämisestä, saattanut meillen
tämän Sapphon sanan,

**)Sappho rukoilee että itekkin Kypris tulisi hänen juh-
lalisellen juominkillen, ja hänen tuttavaisten joukossa,
olisi pullon pullistaja ja viinan virvottaja. Athenaeus
on kymmenenessä kirjassansa tätä kirjuttanut.
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<7 ÄIJILLENSÄ *).

yi iti mnn KuZZ,I/ nlZKseil Nlll tlll/ll niin somasti so/iillli
/Vi^ /^iiö mnn ZoiTioonZ taipuis — se .zi///L>/Vll Venus.

V,

NUORIKKO .11 PIIKUUS**).

Vi 0i,,,/// <~.

A. l/Kuus/ Piikuus.' — in/Ksi mZnun heitä?
(", / K r l/y.

/°n illZe ZuoKseZs ennee — en i«Ze ennce/
VI.

*) Toiset ovat lukeneet tämän Sapphon sanan, näin:
JJAiti kulta f en nyt taija kunnollisesta kutoo,
HZZill Z^enlls /IoI^ZZIZZ,, Zllilin vietteli mun miclein.

*+)Tämä pieni ja aivan sukkelasti tehty pakina, koska pii-
kuus on jää-hyväisiä tytöllcii heittämässä, lovemme
Dcmetiion phalereon kirjassa, puheliaisuulesta (oul
ivaltaligheten) ja on siitäkin arvon meillä ansaitseva
koska se on tytönkin oma tekemä. färnä, kuin myös
se Vltics ja Vilpas sipale ovat. lohaistut. (Excer-
pterade, utptoctabc) Sapphon hiä-lauluista , joita
.Lcshon tyttäret aina laulelivat häissä ja hiä-pioissa.
Vaan jotka varsin suureksi vahinkokscnime, ovat ynnä
muitakin hänen laulujansa, joutuneet hukkaan. Näistä
hänen liiä-veisnista, on Thcokrito.s ehkä puluina , koska
hän Helenan häistä sanoopi:

"Tärnorna sjingo, och stampade takt till sangen mcd
snsrd»

''Fotter: ett dön upphof sig t salen af brudliga sangen.
(Traner)
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VI.
ALLEN").

JL X^unojankin kotoa
Murheet musillt muiiakoon/
— Eikä mZnuun puuttukoon

VII.

SUL HAISELLEN**}.

T-«—illnko kulta/ hiäs on /uoiiu — pivoin >?<e/i^/

/'il/an olet suonut, jok' oZZ suita iZt»ii/.

*) Sappho rukoilee näillä sanoilla , ettei Jumaloihin pitänyt
painaman murheita hänen syvämmeensä ; sillä maail-
man surkeutta ei ollut luotu Runosoille!, osaksensa.
M. Tyrio on tätäB:ssa puheessansa säilyttänyt meillen.

°^)Tämä lyhyt palainen, on yks tykyntoivotus sulhai-
sellen, Sappholta. Hephaestion ja Dionysios Halicar-
nasseus on tämän meillen toimiltana. Lanko e. Vävy,
m. tässä Sulhainen.
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TULIAISET*).

K.o^oZill Klliio /li orret

sllnKe m«/ö's /'«/'enlZnlli /i/ii-i-ei
Vihamies luZee KllZn Ares,

i^/omi/ kuin uhkiat Z,,-,'.

IX.
MAAKYLÄN L^^LT-ö^^

Jt\.uka on tuo hölmö, joka
Kiiyp' /<l nauraa, eZK» iiiä,
/ilinleiilinscl lasketella?

*) Hephaeslion ja Dcmetrius Phalereus, ovat kertoinect
nämät Sapphon sanat, jolla haan osottaa sen hiärän
ja hälinän (jtoj och butler) kuin hiät matkaan saattaa
morsiammen talossa, jossa ei eileii ne vanhat katokset
kelpaa; vaan kaikki pitäis olla uutta ja kaunista. —

Lysti ön kahtoa miteni ihmiset kaikkina aikoina ovat
olleet yhelläiset, Yhessä Virolaisessa runossa toimite-
taan tätä tyttölöihen helinätä sulhaista nahassaan, ai-
van somasti, sanalla:

"Neitsit, neitsit >i>e,F»,ees tulleb!
"Laas tuZZlil^ Zlins tllZZl:/

**) Sappho naurahtaapi tässä ja irvisteleksen maan-tytöllen
joka kaupunkiin tullessaan avo-suunna ällisteleksen,
eikä muista hämmästyksessänsä laskea helmojansa alas,
jotka haan kantoi kainalon alle kääritynnä, — Sillä
«e oli Herroissa ja kaupunkiloissa tapa jo niilläkin
ajoilla, että piikäväki piti pitkiä aina kantapiähän
ylettyväisiä helmuksia, mutta talonpojissa pitivät ly-
heitä körtiä, ja vielä siitenkin niin panivat heitä pa-
peloillen vyötäisiin asti, kuin läksivät mihin mat»
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TULEVA!,LEN TUTULI.ENSa *),

J. uZe kultain tänne/
/ZinZKs^ tulkoon ZZo

Sinun silmistäisi.

XI.
AX^.^/t/zV PELAGON

lIA l/-^.< ,v -/v,r- el c.

T.JL llss^ nlllkoo KliZllNlles Pelagos:
Memskes mu, Keezs/lns/l pojan mu/sioks/
>Z/lclN i/inne «>>ei'Kot loi, ja K/lKet v/tnklll airot.

kann, ettei heistä pitänyt olla heilien vastuksia;
niin kuin violä neliään nieijänkin talonpoijissa. Athc-
iiiais ja Eustathius on meillen tätä toimittanut. TaX
taisi myös olla:

All/cli o» luo tyttö Zl,,'/«u^
Joka nauraa eikä laske
Hameitansa 1,Ze,,««,1,ZiHl (t. KlMioZ» li^t,)

*) Sapplio rukoilee eila hauen mielihautansa piti ies
unessansa häneilen ilmistymän; ja pyytäl-, eti a haan
seisaiituis pikkuisen hänen nähtyviinsä, niin etla liään
mahtaisi ihastua hänen silmästänsä. (Atheuoius XIII
ki, jassansa),
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MUATESSANSA*).

\y nessaini, Kyprin Kllnssli kuiskuttelen.
<?—nliZ.

*) Aivan lyhykäisesti ja somastij «anuopi Sappho tässä
mitenkä haan oli onnellissa olevoinnaari, koska haan
unessa makassi Venuksen vieressä ; ja hänen kanssa kuis-
kulteli. (/iephaestion on tämänkin pannut muistiin),





Virolainen



/l/'/^Xl'e?A.'<s/^

VIRON /c//?^/?F/'^.

<3e joka tahtoo oppia tiiiiteiiiaun Suomen kieltä,
hänen täytyy myöskin joksi kuksi tuntea liiinen si-

sKon-KZeZei^ talli ne kielet jotka ovat siitä synty-
neet, eli jolk» ovat puolestansa syiinvttäneet mei-

jän. Ainoastaan sillä tavoin, että joitammo näi-

täkin tunteaksemme, niin soahaan selvempi tieto
meijän omastamme; sillä suuri joukko meijän sa-

noistamme ovat lieistä siirtyneet, niin että heijän
muka juuret ja emä-sanat (stam-ord) ovat niissä lra-
ettavat. Tällaisiä siskon-kieliä ovat erinomattain
Viron-kieli, Vatjalaisten-kieli, Aunulaisten-kieli ,

/sKKoivZlllslen-KZeZ/^ siilien Venäjässä löytyvien Kar-
jalaisten-kieli, ja niiten Ruotin ja Norin rajoilla
asuvien iiuomllZl</s<en-K/eZZ / jotka kaikki ovat var-

sin suomalaisia, ja suurin osa ainoastaan luettavia
«rinäisinnä oulieen-murrena rneijän kielestämme.
Vaan ilman näitä löytyy vielä muitakin kieliä, jotk»
ovat kaukaisempana meijän kanssa sukuisin. Nämät
ovat Lapin ja Ungerin-kielet, ynnä ne Venäjässä

asuvien .^-Xi-ZilZeiislen /'ei-MlZtiZsien Votjalaisten,
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Vogtlfilaisleii, /soKe/'e,«ZssZZli/sien^ Tsehuvassilaisten,
OsiillKZZll/sien , Morduinilaisten, ja Teplerilaislen
kielet, ja ehkä iiionen muihen, näihen kaukaisem-
inihiii kansoin.

Siinä toivossa, etla milliin moamieheini mielel-
lään soisivat soahaksensa jonkun ticon näistä heijän
siskoii-kielislään , olemme aikonut tila jullun kiil-
lon anluii niiistä kansoista ja heijän kielisiä niitä

tietoja, joita olemme heistä soanccl; luulessamine tä-

mau paiaiten sillä syntyvän etla myö ynnä keän-
noksemme liitemme perustus-hielenkin.

Riitä Viron kicleslä erittiiin tuloo sanotta-
vaksi*), niin se on muista tarpeellisin meijän tmi-

tea, crinomaltain koska ovat Virossa nyt äsköt-
täinkin ruvenneet jnittamaan omoo kiel-
täiisii ja oppimuslansa **). Nila heijän oppineet
siellä haijoittaavat lieijän kielen kunniaksi, niin se

oli luettu meillekin voitoksi , ja mila' myö toas työs-
känttieinme, niin se on heilienkin hyväksi. Sillä

/ iäisiä heijän toisia ja toimista tulemme vasta-pain
anlaritaan selvempää (Lietoa. Ja faijamme nyt ainoastaan
nimittää, että liv ö uvat ruvenneet eneinuiin kuin myö
harjoittamaan kieltänsä ja omaa puUettansa.

) P'iro:i-ki'.-t' i. on vanhuuesta ylitä kieltä \.i\\\\ niei,i'.n
,e!i!^Li se nyt ajan kutiilli, on joks'- kuksXaks' elka-

uii ; f?ita kulullaan vielä nytkin meijän moassa , f'//-/)/,,-
-suonica. Pttä tuntea Suonien kiellä vaan ulia Viron
liirle-lä tiatämätöin , oisi yhtä liuin rllä 1. irjisla tuu-
!•«•. suuret nenäl (pn.'.!«!avit) vaan ettei /liulla nienia
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tavalla taljamme kiitettävällä ahkenmella jakilvoi-
tuksella kehoittaa ja oijasta toisiamme, ja yläs-
anttoo tätä meijän yhteistä kieltä, siihen kuntoon,
johon jokainen kunnollinen ja valaistu kansa on
vaativa, ja johon jo muut I^uropan kansat ovat

joutuneet. '



1
/l^'///^-/!//^^).

V>^ZZ minä nlllZsill nuo/'i'<l mZessä^
Oli muZZll KoZ/net Koi>uKllsilil
XKs e,// Irvi, io/nen K?,',,!,
ZXZm/?s Murri, n/llsil? narttu.

,Ve sotki niulle .'l,oi/l-„,0llill.
,

/ie mli mll,'sZn ineZllll-Mlilltl,/

Zfe toi niull' il,Kl,i iuuvli lintuu
Sala. ft/e/ii /XXien poikoo.
Mu ///l/l/,/ Z/K//i lii,-/,//11,1,X
Ma panin mahat K,/ilion,llll,///

Vanlia Kass' oil Z>s-sZZmii^
/'lln/ill /i^ass^ oZZ Zol,/11-Kl'lmmän/

PYSSI-

*) Tämän ja sen jälkimäisen laulun kirjutin minä Virolai-
silta meri-miehiltä tänä kevännä , tässä Tukhulmissa.
Hyö sanoi olevase orjia (':') Kattein Ungern von

nbergin alla, //l'l'omn«/e« (frän Dager orl). Mi-
tä heijän kielestä tulo», niin se oli melkeen yhel-
lainen kuin meijänkin, niin että ymmärsimme toisi-
amme hyvin molemmin puolin; ehkä muutama sana
meitä eroitti. Jos muualla Virossa puhuttaneen samoa
kieltä, on tictämiitöin. {Thomas Piritson jolta minä tä-
män laulun kirjutin , sanoi ölevaase kotona {lakaisten
kylästä, Heikin pitäjästä, Hiiomaalta). Koska minä
en varsin tunnek mitenkä Viron kieltä kirjutetaan,
niin minä kirjuttelin tätä, niin kuin puhuivat. Nä-
mä» laulut ovat sanoistaan ja luonnostaan varsin mei-
jän Runon tapaiset; heijän laulamus ei oliot sen pi-
tempi kuin 8 polvea kaikkiaan, jotka laulettiin nel-
jässä nivelässä; mutta vaihettiin sillä tavalla että kosk»
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(Viron kielellä).'

PYSSI-.MEES.
v-^ji minä muista nuoru mieste,
Oli mull kolmu koirukeste;
Yks oli Irvi, teno Erve,
Kolmas Nui v musta litsi.
Niet söitset molo suota-maata,
Na isse marsi sen määtä-maattt;
Ne löi mull tuhat tui lintu,
Sata santti jäneksä-poika.
Na pani lihat kuijemaa,
Ma pani maut mautiemaa :

Vanna kass oli kiimas silmä,
Vanna kass oli laija kämmä,

värsyssä oli io niveltä (niin kuin usiiin olikin) nill»
silloin kukin polvi, ensimmäisessä nivelessä, laulettiin
kahesti. Herra Soiton-johtattaja (Director Musices)
ja X.. kirjuttaja Drake oli kyllä hyvä-tahtoinen pistä-
mään heijän lanlamuksia pnperillen; ja Herra Stönt-
mer kuvailemaan heijän muotot ja voatteen-pavit.

Lits, merk. "imisä koiraa, narttua, naattua',
napiaa, naviaa," — Söitma, m. "manna, samoa, mat-
kustoo." — Isse, t, issi, m. "ite, itse, ihe, itte,"
muutamissa paikoissa Savossa, niin kuin Juvalla j»
Mikkelissä, sanotaan myös, "ise." — Tui, G. tuie,
t. tuikenne tuike, t,',l/^,^e,/ne, m, "kyyhkyinen, tuu-
va" (Dujiva). — e?l»!i, <3. Sa-nti, m. "huono, hieno,
heiko, pieni." — /t/l»,t/e/?,ll , m, etiä haan pani heitä suo-
laan; muutoin tämä sana ei läyvyk Virolaisissa sanaa
kirjoissa. — Kiim H',!,»»^ m. "kiiraa, himo, halu."
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Söi mZnun lihat Kuli/llmasill^
Söi mlnu/l mahat Zlllnlunllisili.
H/,, Zö/n Kassii Ku/L,äZ«n peälle; ,
Kassipa KliiKllZs kaivohoni.
Läksin mll kyläst mZekZl 11/liniillln.
Hf/es ja Kö/s /okll illZosilii /

Saaren-vallas? slltll m/esill^
Viron-vallas? -l/ZZsl inZesili.
Mitäs sZ/i^ sain HllsZn /llZ«lll?
/VenllN /ieäZi^ sain nei/on-KenKui^,
/'eun/?li ne/lZi^ s«Zn s«ZKIIZs-slllimil,ai ,
/illuZlln jo/HZi/ sllZn /^llZs/IZZ^ pieksut.
Käpälän />liiiZl'' suZn 'Kerlul? »ZeKsui,
lseZan päät? sain sota-soajjpaat,
HoZlttN uZl"' s/lZn Zcov/ii /'liZiKeei

_

//linnan /ill^iZi^ Sain K«i/e,l juhlit.

/i"»/,^ G. ilifill^ "kynsi, jalka, käpälä, käpy, kä-
pälö," — />,/,?« "peälle" (?) — Eka., i, igga, "jo-
ka." — /'e,,ll^ "peru, maa, pohja, pelakuuta". —

e?l,a^e-?/l,iZl,^ t. sare-ma, m. Qsetin soarta. — Ninna ,
nenä." — c'S -> G. pejo, t, peigmees, pejoke, m.

"sulhainen, ylkä". — KLe,,'^ t. K«i,',', trino Kl,lsX/llilZc>,
kaddi, triin, "kaisa, katrina. .— /^««uka.. m. "pieksu.
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Böi minun lihat kuijemast,
Söi minun maut mautlemast.
Ma löin kassi kappa pihta;
Kass läks karates kaivosn.
Niina läksi kyläsi mehhi ajamaa,
Eka peräst mees ja köis
Saare-vallast sata meest ,

Viio-yallast viis meest.

Missiis kassisi jälest sai ?

Nina päält sain neijo-kingat,
Pää päält sain peiju-saapat,
Kaula päält sain Kadulle vanukat,
liäppä päält sain Kertulle vanukat,
Seljan päält sain söitu*-saapat,
Kohu alt sain kövast röhmat,
Ennä päält sain äijä jöttaat.

kurppoinen, lapikka." Ei tämäkään sana löyvyk Hu
pelin Virolaisessa sana-kirjassa. — Söiti t, söitja-saapat
"ratsa-saappaat," tld-stöstar. Kövva, "kova, vahva.'
— AöilNll,^ "rahkeet," — Hand, (il. hänna, "häntä.'
Härg, <X harja, "härkä.'-' — Jottaal, t. juhtme-
koisi, m, semmoisia nahasta tehtyjä hiihnoja tahi köy-
siä joilla häret pr juhtat sioitetaan ikeeseen.
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11.
SOTA-MIEHEN LAULU.

I .
/äKsiN MlNll kiikkuun KiiKKuMilKliN^

Tammen Zlli^ltlln ZlluZlinlllKlln,

/iiZ/ nluZZe so/lsicl sllnomlli.'

Kuka ,neZst^ tunliin sotlllin lähtee?
/liZliee meZst^ ai?, vll/ lähtee meis? toa?,
Vai ZaKiee meis? kaikkiin nuo/"//,» 2,«KKo?
Sota-leivät solkemlllllk^
Vaino-kakut KllsllliNlliliK.
Nli u/li sot/li socln eissä^,
Elä ala soi/a soan takoo/
Eissä on m/eKKII-KoZZnilt^
Taakana on /Li^ss^-Uli^Znlll/
Keskimmäiset KolZ/n iuZeevlit.

Hyppää /sIIZZ/^ karkaa Körvi,
Hyppää yli Zslin pihan ;

/^o/?n'li /ZIIZZZ^ karkaa /^ö>2/Z^
/Z/ii/fttll. yli Emon pihan.
Emo tuli uZos,' eZ tunnek poikoo.
Hyppää Halli, Kll/"Kllcl /^o>v/^,

*)Kes, ti. kelle, henki, "kuka, kekä, mikä." — Tänna
t. läll/illi, "tänäin, tana päivänä , tähän," — Taat, «X.
tade, tadi "isä, loati." —- Vend, ti, i'ennc,^ "veljä
veiko." — Vain, iL. l/lilino^ "viha, vaino." — Akka-
m»< t. hakkama, "aikomaan," — Hu/u^ l. kojo, "ko-
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(<^l>o« ileieiZll).

SÖA-MEHHE LAUL.

TJ-Jäksi minä kiike kiikeleraa,
lamme latto laulama;
Tulli mulle söast sanomit:
Kes meilt tänä sötta lähhep?
Lähep mci eit, vei lähep mci taat,
Vei lähep inei kiiken nuoremp vent ?

Söa leivät sötkumatta,
Vanui kakkut kastamatta.
Ärrä akka soita «öa ees,
Xrra akka soita söa taka !

Ees on mööka kolinat,
'laka on pyssy-parinat;
Keskmest kuju tulevat,

Nyppä Nalli, karka Körvi,
Nyppä yle isa öuve;
Nyppä Nalli, karka Körvi,
Nyppä yle emo öuve.
Emo tule välje, — ei tunne poik,.
Nyppä Nalli, kai'ka Körvi,

tiin, kotiisak." — 'lässä mahtaa olla muutamat värsyt
poisheitetyt , koska poika jo tuli soasta kotiin. — Hai,
ti. halli, "harmoo , hoale." Halli, kuhutaan sekä
Suomessa että Virossa yksi harmo-karvainen koiras-
kape, e. m. koira, hevoinen (sch!MM«l). -^ Körb, (i.
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Hyppää yli veikon pihan;
/IZKo tuZee ulos —- e, iunnek ,-eZZ.X,i.

/Z//?/)llli Halli, KlilKlill Körvi,
Hyppää yli siskon pihan.
.s,'sKo tuZZ ilZos^ ja iunsZ veikon.
ZiuZnKli s« ni/nllll veikko tunsit

/^','K/eZ// on. s,/„, im/u/e /'ellno/s'^
' 'Ompelus >u/i vaatteis cäres'.
On.^os solissl, NliZi/en liivnlls^^?

/t',,/ ole soassa NliZneil armas,

X)nKos svllssu koaso kallis"
/t'/,o' oZe soassa koaso kallis.
/^llnKZll KenKZ^ /li KlinKZll/veli KevoZnen/
Soass' on nZZn /^«Z/on inZesien ruummiit,
/l^uZn on meisass^ puita l?lll/on/
Hi/.X on niin i?«Z/on n/Zes/en piillä,
Kuin on sllossli meli/llZi^ paljon;
Soass' on niin paljo m/esien neniä.
Kuin on kaiross' K<L,'u/,„n neniä;

Soass' on n/Zn /iliZ/o ,nZe.>ie,t sZZmZZ^
/^«Zn on illZ/i/li t«/^l7lis^ paljon ;

Soass' on nZZn paljo miesten korvii,
Kuin on K,oUvZss^ kannun Kl),'7'/Zv

/>e,/s/,l^ kuhiltaan Virossa yksi rnmiikarvas. hevoinen
lbriniti/); koska ei meillä onk siihen sopiva sana, niin
otamme heijän. — Olle, t. out, piha, kartano. —

Välje t. ,'////> ulos. --- <?XZe^ O. He, sisnri, sisko. —

Uttus-iiär, "voattecH-kaista, licpi (ktädliiiilist)." — Kuuh
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Nyppä yle venna ölive
Vent tule valje, — ei tunne venta

Nyppä Halli, karka Körvi,
Ilyppä yle höö öuve.
Tlötä tule väljä — tuntes venna.
Kailas sa meut iventa tuntsit?
I/ltus on su kuve eeres,
Valistus sa lätliku eeres.

lvus on söas naene armas?
Ei pole söas naene armas.

K.!is on söas kaasa kallis?
Eip ole söas kaasa kallis.
Kankehink, ja kanke-peaka hopunen!
Soas on niin paljo meeste kehaset,
Kui on metsas puita paljo;
Söms on niin paljo meeste päitä ,

Kuin on suos eest mettut paljo;
Söas on niin paljo meesten nenaset,
Kui on kaivu kouku-nenaset;
Söas on niin paljo meeste silmi,
Kui on tähtä taivas paljo;
Söas on niin paljo meeste körvi,
Kui on kortsu kannu-körvi;

G, kuve, "nuttu, takki." — Pallistus, "ompelus, piär-
mäys. — Rättik, G. rättikö, "voate, huivi, riepu,
rätti. — Kas, "kos"; Suomalaiset panoovat sitä sa-
nau lopulla. — Armas, G. »^»«a.,a, "rakas, suloinen,
armas" (sisko kysyi jos häneU' oli akkakin seassa), —
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Soass' o» niin jl?llZ/on m/esie» käsii,
Niin KuZn /i/nossli puita paljon;
Soass' on nZZn /LillZ/o inZesien so/mZ/^
/vii/n on iti/sillss^ i'uoKoZ,/i<li/on^
»iollss^ on n//n paljo m/este/i jalkoi,
HiZn on aijass' seipäät paljon;
Soass' on nZZn jo/IZ/on mZesien varpai?,
/^llZn on vanhan tia^ZKsen yarpai? .'

Soass' on nZZn /L?llZ/on inZesien l)«. . ,

/luZn on karhiss' piitä /L>nZ/on,
«so<lss^ on nZZn pllZ/o mZesten i/e^ill^,

Kuin on me,ess« i/eilli paljon.

Vaenc, G. naese', "vaimo, avio vaimo." — Ha,», G.
kasa, "akka, puoliso, toveri" (lasta lie ehkä Suoma-
laisten sana koaso virunut). — Kehha, t.kchhä, "ruu'
xnis, roato." — Köi-ts, G, körtsi, "kapakka, krouvi,
juoma-paikka, juotto-pöytä" (stHnk), —^io^ , "ruoko,
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Söas on niin paljo meeste kassi,
Niin ku! pinuss puita paljo;
Söas on niin paljo meeste sormi,
Kui on reestas ruokti paljo
.Söas on niin paljo meeste jalku,
Kui on aitas teiput paljo;
Söas on niin paljo mieste varput,
Kui on vana varesen varpu;
Söas on niin paljo mieste . . . aset ,

Kui on äkeisies piitä paljo;
Söas on niin paljo meeste verta,
Kui on meres vettä paljo.

pilli, kaisla. — Äk, t, äkkc, IMZ, äggel, K/iFZcZ^
karhi, äes. Syy, minkä tehän sanat Viron kielessä ovat
niin erinäiset ja moninaiset, on se, että kirjutetaan
kumpaisellakin puhcenmurrella ; sekä Dorpatin että
/llläl/eZZII. Myö tahomme eroitto heitä nenillä h, ja r.
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111.
) ZZZt.V ZZ,' MOTTO z V i/L.Z^i)/V

Sf-11 KUTTEL ZtXZ z.Lv' Z'.z *).

'|/j ,',/,',' yksi niin kuin Tetri /

Vie? on leuril? loZuen puoli;
Minä ,x^-'l min kuin Piiisky
i^ZeZ^ on /Zus^ZZ^ peiivanhiiita ;

Minä ,x^« kuin it/o Kurki/
Vie? on Kurel? kuueiineksi /

Mmii, yksi niin kuin >^<),-s//. /

KXZ' o/i ,so,'s/ZZ" miesparinsu.
/l/Z,l/l el,'/,/,. X,'///l,)Xs//
MI<ZZ" eZ ouk oma Isäini,

ZIZuZZ" « ouk o/nll Emii/iii
Susi 0/l iNU/l souvatlanut,

Karhu o» mun kasvattanut
Mehtiisika suus/ieZ/ui.

/illlZK" Kullat ZliKlöövlll KoiZZns/l,'

Kuhun ZliKe» mZnli /sllill/
/tukun ZuZlen inZnli Emätii;

*) Tämä Viron laulu on otettu ,/o/e, //en,'. /io.le»/,Z?nte-
,-l'n Beiträge zur genauecn Kenntnisi ber 6t)(rnif<t)en
©practje, ii:stä osasta, p. !J2, Se on yksi niistä kau-
niimmista Virolaisten vanhoista Runo,»uksista, erino-
maltain hänen murheellisen ja lapsi-rakkaallisen luon-
tonsa suhteen. Herra Rosenplänler on ansainul moa-

michiltänsä että muilta oppineilta ja kansoin Hiusta-
joilta suurimman kunnian ja koston sirtä hänen kiivau-
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/i,,i/, kielellä)

V .i 1' > f. L> l' 1 IX !

Ml'lt Ei. Vil l/X SI".

.Viinna iiksi kui se tiilille
VVeel 011 teddrel teine jioo!
IVlinna iiksi kui se jiäso,
VVeel on päsul peaivaiineui.

IVlinna iiksi kui se kuri;
Weel on kurred kuekeste.
Minna iiksi kui se pait,
VVeel on partil parimi/est,
alinna ikka ainoiiksi l
Mul polle oinuiii issudi,

,

lllul polle omni,, <iiiu,!L!<!,, :

Sussi on niiiid siiisiiliiiiui,
Karro on niine! kasviit/inui,
Metsä miira niii,,^ila>,iiel.

Keik kullat! lälnvad kojo
Kuliho lähhen miniia i.ssata!
Kuliho lähhen miiina i-iiiii,ali> !

te.stansa, jolla haan on roitannut tarkennuin tut-
kistella ja harjoitella Viron kieltä ja vauboo runo
musta. Se joka tahtoo tuntea niiilxu mcijäi apu ril-
lein oppimusta, niin ostakoon liitä hänen äsken mai-
nittua kirjoa, josta jo 16 osoo «n ulos-aniiettu (ensiui-
mainen v iBi3, viimmeinen v, il^lii). Kukin osa m,

liuun 8 arkkia kokonais,, uellaan , ja maksaa ii Ruplaa
paperissa, hankioillen; multa niin kuin haan on ite
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/isuk«n vieryn 2/eZ/eiö/,lNll /
Kuhun astun liulill/liill
Kiven /uuheen , Zcunnon /uuheen^
Puun juureen petäjiin /uui'een^
/^e/i?lin lenkohon s^ZZKZn^
/^oZt/un KIIZZZ/n käsikin ,

/Zouvliii Kllivnlllin KeZmlin alle!
/i^eZZen i'/iZKK«IIn Ku,//,i ,nZeZcl^
/i^eZZen vaivaani .iillZZilin /

AeZZen viskonma vihaini
Kivellenko kirkkotiellä ?

Paellen Papin, /^eZZo» peällä .'

Kivi Ko^KZu — eZ pullukkaan/
Poasi paksu, eZ pajata.
Kivi e/ mu/sili ZVei/on K/eZili^
Poas' eZ /Vei/on /xz/sneZZusill
Kujerran kulta-kukillen,

Ankerkeinillen vliZZilln ;

/tken nuoreZZcn ruokailen.
/^uZill-Zc/lKlit ZceZZuZsilluvui ,

Anker'-heinät hualisluuvat,

minullen kirjutlilnut, niin halvenetaan liintoo sillä
tavalla, eitä se joka ostaa koko kootukscn, niin sille
annetaan puolella huokiamalla, ettei kieliin eikä kan-
soin tiiustajat inahtaisi säikähtyä siitä korkeasta hin-
nasta, johon hyo nyt jo nouse/ovi,!.

Kuin se. Se Viron kielessä 0,, yhtä kuin Xie,
sä, sa", meijän kielessämme, multa Virolaiset, tai—-
koittaavat sillä myöskin arlieulus lZe/l«,'t. Samaten sa-
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Kuhho iveren vvennalagi,
Kuhho astun audujatta !

I^iv/vvi jure, känno jure,
Pv jure, peddaka jure,
Leppä sirgee siilleje,
Kasse kalli kaendelaie,
Hawa halli ölnia alla !

Kellel kurdan kurvvad meled,
Kelle! haizeed hallatsen!
Kellel wihhad vveretan!
Kiwwile kirrikotele,
Paele pappi vvälja peälä?
Kivvivi körki ei könnele,
Paas on paksa ei pv jata !

Kivvvvi ei moista neio keella,
Paas ei neio palvveeida! —

Xurdan kullerkuppudelc
Hallan angervaksadele
ISuttan liorele ruhhole?
Kullerkuppud kolletawad,
Angenvaksad hullitavad,

nolaan toisinaan Suomessakin, e, m. "jokos-.ve hevoi-
nen tuli"? — I'arl, r. t. parts,o. "sorsa, vesilintu";
Jtnfa , ' <tnb. ■—' Ikka, t. ikke, ik, r. ikkes, fc. "aina,
ainiian, ikuisesti." — Polle (yhteen veitty sanoista
ep olle) "ei ole." Se ou muistettava että kieltäväisiä
toimitus-sanoja (rerlm negativa) taivutetaan Vironkin
kielessä toisinpäin tykkänään kuin my,">! istyväisiä (af-
Jirmatii-a); ei ainoastaan sillä, elia hyö eroitaikscn
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/tuoko nuo,'Z noikz.viuu/'/
Minun kultain K«/,',','esslll,l
Minun KllnKeZn valilessain.
Myöpä K/IKsZ orpo-lasia,
/^/'iKKI-mn/e Klln/Z KZ,'KKo>//l.'

Valkeet rievut päissä,
ZXZKeet mevlli KliZssll^
/iK,i-KZ,/l/< ,'Ze/^uKussle.
/aiKZvei,,^ /^,,/lln hauvan peiille. .

/>'l'/lK<',X Isiin K/lle,'illl peiille..'
Aili hauvasta puliuupi
"A'uKll liikkuu ZiZeKlln «euZZu.'
"Kuka astuu hauvan jiiällä"? ,

Minä kuulin vastais'n Vllsilllln

Tytär ZZZKKuu hiekan iiZiiZZll
Tytär /«luu Kilu^/l/l peällä ,

Nouse ylo.s Emoseiui /
ZVoilse ylös /soZseenl
Zi/olise mun piätä suKZmlllln ,

Jalan alle Kui/llmultnZ ,

Anto-vakkaa VliZmZsill/NllliN ,

taivutoksissaan, vaan silläkin etla nenä /> yhistetään
heihin eteeen. , — L^el^l<-,n«<'l,', t. maar, milggar, r.
kähr, mötsik, b. "mehtä-sika." Se näyttää kuin tä-
mä sana oisi sukuisin meijän sanan "mykrän t. myy-
rän" kanssa; joka taas Viron kielellä on myt, rot,
mut, r. myggur, myi-k, /»l/le,.^ iiiigger, myytä, t>.
— Maugiiiia, "soittamaan"; inäiigitninui- , 'soilianii-
nen." — '^,'3^ l. i,'<Ke^ "suora." — /v>,v/, , <X hasse,
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>!,!,, uni i iiiii'gaslcHf-1,,
Miinio k,,!lii kmiedessn ,

Minno lianne halladessa '

Meie kaksi ivaeste lasta

liii,"me [iiihhapä kiliiko,

VValgeed räitikud peassa ,

VValgeed rättikud käessä,
i\utto kiijad ra! likiissii.
Lälime cmina halit, peäle,
Liihme issn huilii peäle! —

Eila hanasta könneles:
Kes se liguh peäle livva?
Kes se aStnh peäle hana? —

Minna moistan, kostan ivasta:

Tiittar liguh peäle liwa,
Tiittar astiib peäle hava!
Touse iilles emmakenne !

Touse iilles issakenne!

Touse mo pead suggema,
.hilla allaje harrima ,

Ande wakka vvalmislama,

"koivu." — llalhistama t. liallesiamn, "kujerteli;,,
valittaa, rnikiiliila. — Väljä, merk. ei ainoastaan
"ulos, ylös, "mutia myus mikä on ulkona, niin kuin
"vainio, piha pello." — Könneleina t. könnelma,
"puima, hoastoe,, lausua, pakinoija, virkaa." — /^a,«-
tuma, "puhumaan, soarnoinaan," iäsläpä se Suomen
sai,ii "paipattaa" mahtaa olla kotoisin, jota sanotaan
kuin pulultaan yi,isiä asiasta kova, p.iljon. — Muisl-
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Al>sl«n Klinili kZZnZiilimlllln /

Emä K/lUllsi/i /iuZultl/,Z..
"Ei voi «oilsill /^)'ili',' i-uKK/i/
"Ei voi nousi/l^, ei havaihla
''^/«/io KlisVliu muZZ/m /^llZZil ,
"Heinä Kll,'i//i KllUlin /ililiZZli ;

"iHlZnl/ZZ^ on s/n/nen meisu^
"Kulmil? on kulo punainen,

"Jaloil? on /ilZllVli meisä^
"^Zu-Zll/ZZll on il/Znl meZilll.
"Jumala sun nZlls sukekoon^
"Moaria vakkais 2tllZmZsillKoon ,

''^/ll>slun Kllnnet KZZnZiiliKöön^
"Jalan uZZIi liarialkokon" /

Minä uZoZn ZiKcmllllnZ.'
lotise KuZienK l'/,i/seZ«//

"Ei 2/0/ noustu^ Tytär rukka/
"isoili murtoo inuZZZKIiZZe
"Heinä Zlll^vel ZlliiZZZen/
"Murrosta mullikat väkevät,
"Harva-heinil? Zili,/äi suu^ei."

Kirsto

»lli^ t. moistma "ymmäriääX osata"; tästä se Suomen
sana "muista," (Virk. mällestatna). ZvllZZe,'Kl,/,/,UlZ^m.
yhtä heineä t. kukan loatua, ja taitaa nierkihtää niitä
joita myö kuluimme "kclta-kukkiks" (iV,/IZ,/l /^l,/u.li,'Z^);
joita saisimme Suomeksikin kuhtua "kulta-kukkia, l.
kulta-kupuja." .— Angervaksad, on yks loinen heinä
laji, joka taitaa merkihtee sitä, mitä Suomessa kuhu-
taan "ankervoa t. ankerias-ruho" {Spireea l/Z,«li>,il!)
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Kirsto kaanta kinnitama! —

Emma haitasta könneles:
Ei vvoi tousta tiittar ivaene!
Ei woi totista, ei ärrata.
Murro kasivand peäle mulla
Arro heinä peäle hana
Silmil on sinnine metsä,
Kulmul on knllo puuna,
Jallul on jallaka metsä,

Pea lael on perna nielsa.
.Tumma! So pea suggego,
Maria Wakka valmistago,

Kirsto kane kinnitago,
Jalla allajc harrigo I
Minna hakkan nuttemaie:
Touse ikka eidekenne! —

Ei woi tousta tiittar ivaene!
Söda murro muJJikale
Arro heinä härjadele.
Murrul mnllikad wäggewad
Arro heinal häfjad sured. -

eli jos liene yhtä > kuin mitä Virolaiset kuhtuuvat
Angerpist, t. e?l?Fe,'//l'siliZ (>!>)?/, /^,'Z,/,e,11Z1,i11). — Vaene,
"vaivainen, annoloin, katala." —/Vui^ (i, nulto, "it-
ku, parku, poru." Liiv, t, liva "hieka, hieta 5" tä-
stä ehkä Suomen sana "lieto." — Arro, J'hieno, har-
va, kova, —- Kullo, "kulo", sellaista vanhoo heinee,
joka on toist' vuotista. -— Jallai, t. jallaka />u^ e,//,/-
Z/,/ll pv, i>, Jallakas, r. "jalava", (aIM-trid) kyn-
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Olisko KZeKus//l lunastamista.
Haitasta «'oZiiumZslll, /

Toisin ZZnnusi^ hieka-sculuu .

Hakulista Zllli"l//i seulan.
Torilla IuZZ-/L>unli/sen <

Millä seuZ/l/s/n somerot,
Millä hiekan ZZZkiiiillZsi» ,

/ii-lien-nllt/ui Kei'ZiiuZs/n /

Viskos'n mullat nluZZZen m/i/ZZe/l,
AlvZ-mli^ui kirkko-tielle,
»Suliiiclis^l ZueKlii linnan puolien,
/I/llil^ ei ou K/eKllsiel Zuilllsi<lm/sili,
/^ZKIi kanasta e/'o/ilum/sili. ,
Kuopasta e/ Kli/vciin/sili/
Kuäenk' muZZass^ ääiscini/

neppää (Virk. Kfunli^/ill kynnapä pv); merk. myös
"voahteria" (lönn). —i^er,,, "lehmus, niini-puu (tinb)
— vilikll»!»^ "rupeamaan, alkamaan." — /iZn r. Liin
l>» ti. linna, merk. ei ainoastaan "linnoa" mutta myös
"kaupunkia." — Allev, "hakuli, esikaupunki" (förjlab,
hiKLketmert). — Turg, t^, lurro, "markinat." Ylästä
«hkä lie Juriin kaupunki nimensä soanut; jota Viron-
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Olleks livvast liteminne,
Hanasta arrotaminne,
Tooksin linnast livva sööla,
Allewisla arwa sööla,
Tnrrulta tullipunnase,
Misga söölnksin sömmera,
Misga liiva ligutaksin,
Kiwwi krusi keritaksin
VViskaks' mulla muile maile,
Krusige kiirikö tele,
Sadaks liwa linna pole
Agga ei olle livvast liteminne
Ei havasta arrotominne
Kahhelist ei kaebaminne —

lkka mullas eidekenue !

km kielellä kuhutaan Turro, i 1,,',.,,, iv,.,'« zz,l, t.
lurro i,,X b. — H',,l,lH^ tl. Ki-uusi, "muru, muju,
mujuja", ©rui3. — Anto vakka, puhe on tässä siitä
arkusta, joka hänellcn oli antimiin kanssa tuleva,
koska haan joutui luorsiammcksi. Tällä tavalla ku-
vaillaan aivan somasti hänen lapsilisiä mieltä.
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/c///c/i.c/./^cz/^ ').

X ksi laulaa:
Läkken? kiikkua Kliisonlllll/l

Yhteisesti:
/ti/Kuiu.

Yksi laulaa
Tokko se kiikku kantaa me/in?

Yhteisesti :

Kiikuta.
Yksi laulaa

Kitin se Kiikku meZl^ ci kanaa
Yhteisesti:

Kiikuta.
Yksi laulaa:

Ota kirves ja raivo kiikku
Yhteisesti

/I"ZZKni«.
Yksi laulaa:

Oili, i«zz /li jioltlele kiikku /

Yhteisesti:
/i^ZZKuili.

<3 nd.

*) Tämä pieni ja soma lanlu " jossa kuvaillaan yhtä
paikkoa kussa nuori-väki pyhä-iltana kiikuttamisella
viettelöövät aikansa,' ja joihen joukossa muutama ky-
län-vanhin keskusteloopi välillänsä , mitenkä saattai-
sivat tätä heijän vaarallista huvitosta hävittää; vaan;
joihen puhesta ainoastaan silloin-talloin sanaa selitetään,
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(iXi°on kielellä).

KIIK-LAUL.

1^J. Ks laulab;

Lähme kike katsuma!
TZiie-ZlluZm/nne.

Kikele.
T^Ks ZlluZllK.'

Kas se kiik ka kannab meid
TKie-ZlluZniZnne.-

Kikele.
Yks ZliuZllK.-

Kui se kiik meid ei kanna,
TKie-ZliuZmZnne.-

Kikele.
Yks laulab ;

VVotta kirves, raiu kiik;
I^Kle-ZlluZm/nne.-

Kikele.
Yks laulab :

VVotta tulli ja pölleta kiik.
TKle-ZliuZnllnne ;

Kikele !

L.

tässä nuortein riehumisessa — löytyy painettu Zio^e«-
plänterin Bliträge zur genauern Äenntni? der Ghst-
nischen @pcad)C, i:sessä osassa p. 12; nimellä: ©ifjau»
liilied; ja alakirjutel nenällä />,- joka uierkihtc-
nöön tiiiiikkolierra Zi, oe^/»a«/llll Audcrman pitäjässä.



AX:.' XV NO <5.

VATJALAISTEN 7-^//, 7'^l.'//i///.
/z IL AIS N EIE L /.'FTA.

V aljalaisct oli ennen aikana yksi merkillinen
kansa, siitä yhteisestä Suomalaisesta suvusta; ja on

nyt yks niistä meijän suku-kansoistamme, joka on

jo piamitlain perätin poiskavonna joukostamme.
Kuitenkin löytyy heistä vielä nytkin yksi vähäinen
jäännös pois-salattu synkissä mehissä, kaukana muis-
ta ihmisistä. Näin heitä tavataan vielä tänä päi-
vänäkin itekseen asuvina Peipuksen ranoilla Inkerin
maalla, kussa h^ö asuskeloovat yksissä kylissä me-
ten korvessa; erinomattain Kattilan pitäjässä*). j>fe

*)Meijän tuloo kostelemaan ja kiitoksella mainihtemaan
niitä miehiä jotka ovat saattaneet meillen sitä vähee
tietoa, joka meillä muka on näistä Vatjalaisista. Näi-
stä on erinomattain mainittavat oppiva Herra /iuUoZ/'And. Zelräus, joka oli niillä paikoilla syntynyt, ja
joka tarinoi näistä, meijän Porthani vainoolleii (lue
Hbo TidlllNg, vuonna 1802, N:o 65); ja Narvan mui-
nonen Pappi Herra Fredr, Ludolj' iiXe/uiei^ joka va-
liten vasten kävi heijän kylissä, heitä tiiiistelcmassa
(lue Gadehuschin S3erfud)cjiii der Ciolänbifdjen Geschicht«
runbe unb 9ied)täqHtl)iUmfeit. I. 58. V. Stuck). Yks
minun tuttavistani ja opislo-kumppalistain (Atabeml»
famtatir) Herra l?,u«lZ5l, /><„,, on iiäinnäviimeisinnä-vuo-
sinna ollul pappina silleen Suomalaisellen seurakunnat-
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imm.il näislii hi^ijin kvliälä, kiilnilnaii yksi
ZVoZK/l» /'/,'/ A), loilii'!! Z?X,'//./I.

Nämät Vatjalaiset eroittaiksen niisiä ympärillä
asuvista Venöläisistä ja Inkrikoist-a sekä kielessä
että voattein parissa, kuin että myös tavoissaan ja
uskomuksessaan. Venäläiset niin myös Saksalaiset,
että Virolaiset kuhtuuvut heitä Tschuudiksi tahi
Tscliuudiloiksi **)^ ja luuloovat heijän olevan sen

viimeisen perun niistä vanhoista Tschuudiloista, joista
paljon pulultaan vanhassa larinamuksessamme; vaan
liyö kuhtuuvat ihtesek Vatjalaisiksi ja sanoovat
heijän kansan muiiion olleen kuuluisan ja voimal-
lisen. Heitä tnnnetaan jo myöhäisempiinkiin, aikojn
tarinamuksessa nimellä SEBnthinbflfC, We^ef ; jaheijän
moa joka vielä silloin eroiieiiiin Inkeristä ja Viron
jnoasla, kuhuttiin Watland (^lll/uZliZsien Mlicl^ tahi
/^ui/lln-moii *"). Että tämä vanha Valland, joka

Len, tässä samassa Kattilan pitäjässä; minä olen jo ka-
liestikkin kirjuttanut häneilen, pyläin häneltä, muuta-
mia tiiustuksia näistä Vatjalaisista, ja heijän kielestä,
vaan en ole soanu niin vastaustakaan.

*) Jm i,n pitäjässä Savossa löylyypi myös e, m. yksi kylä jota
kulullaan Zoi//o/,-//e<l/v«,- ja toinen iaas, />«//,/,/«-,~l^«--
ie<X/',' josta selitetään että heijän kylän niinetkin ovat
varsin Suomalaiset.

'>X Tällä L/'«cZ,l,lllZl'« nimellä, nimitetään Suomalaisiakin
Venäläisillä, jota moni luulon olevan yhtä, kuin
Sc.iiyytli.il vanhassa tariiiamuksessa.

'■t)Se iiäytluä ikään kuin Lappalaisetkin oisivat ennen
vanhin,lessa lunlencet näilä Vatjalaisia, ja tulleet
luilla rasitetuiksi ja pahoin käyt älyiksi, koska heijän
nimi t///»lX vassjoluls) vielä nyi kili heijän kielessä
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makai<, Suomen-lahon pohjukassa, niillä paikoilla
.arvaten kussa Koporien kaupunki on rakettu

, vielä
näinnä viimcisinnä vuos-saloina ei ouk ollut varsi»

kuulumatoin , nähään siitä että Poavi tXeZorius
IX:nees kirjassansa annettu sinä ci:iiä päivänä Tam-
mi-kuussa vuonna ia3o Upsalan Peä-Piispallen ja
Piispallen Linköpingissä, kehoittaa ja keskee heitä:
ui inhibeant ., ne <?uZs t?Ki'/si/lino,'um paganis in A,?-

relia /n^Xll^ /i?/onZu cl Vatlandia /e^,'um ui'-

in» vei Z/^/lli iZ/^/evlll uui <?/i/io,'iei , quo eo^unl <?,'»-

delitas in i^vecos averlalur (että kieltäsivät, jottei
yksikkään pitänyt tuoman lähi kuljettaman rautoa,
sota-aseita tahi puita, niillen Karjalassa, Inkeiissä,
Virossa ja Vatlandissa asuvillen pakanoillen, jotla
sillä vältettäisiin heijän julihuulta Euohtalaisia vas-

taan *)

Nämät Vatjalaiset, joilien tavoista ja elämästä
myö vastapäin tullaan enemmin puhiimaan, ovat

kaikki Greekan-uskoisia , vaan varsin valaistamat-
tomia ja joutavihin uskovia. Heitä kiitetään ava-

r oiksi

merkihtee Vihollista. Muutoin on myöskin mai-
nittava, että se sana Z^ll/'l,Zl,,>e« on pian yhtä-kuulu-
vainen kuin f ot/llZliZnen (votjak, votjäk) yks toinen
Buomalais-sukuinen kansa, joka asuu Vätskin Kasan-
skin, ja yhessä osassa Orenburgskin Kuvernissa, Ve-
näjässä, ja josta vasta, enemmin.

°^) Lue Juustenin iiVi/.01111/o^ Episcopor. ','«/, p, Iol^ ja
140.
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ja hyvätahtöisiksi vierailleti; ja heijän vaimot sa*

liotaan olevan kauniit, ja paremp'-näkÖiset kuiri
Venäläisten ja Suomalaisten. Hyö' ovat kaikki orjid
Herroin alla, ja uskomuksensa suhteen kuuluuvat
Venäläisten kirko-kuntaati, jossa heijän täytyy Venä ■
jän kielellä toimittoo Jumalan palveluksensa; jota
kieltä harva heistä sanotan ymmärtävän, vaimoista
ja lapsista ei ykskään. Hyö tuloovat sen eistä ttseem-

mittain siihen Kattilassa löytyvään Suomalaiseen
kirkkoon, koska hyö kuitenkin heijän kielestä yni-
märtäävät jottaik; ja ihastuuvat ja pitäävät hy-
vänä niitä Suomalaisia, jotka yhtyyvät heijän kyin.»
hm, ja joihen kanssa hyö tallaavat puhettansa vaih-
too. Heijän kieli on ytsi Suomalainen puhe *),

kussa löytyy montaakin omoo sanoo **) , j^ kussa
taas moni sana merkihtee toista kuin meijän kie-«
lessäme ***); ja jossa ehkä myös joskus tavataan

*)Etlä se monessa sanassa eroittaiksen yliellä eli kallella,
nenällä on arvattava, e. m. illeminne ("ihminen, imei-
nen, inhiminen", -— Vironkielellä, "inniminne, inni-
r, enne") ("mies", Virk, "mees")//oi/o("poika",Virk.
"pocg, poig , pois", — Lapk, "päitja, patja") tyär
("tytär", Virk. "tyltar, tyttär, tyrtdar, tytrukka") j, n, e.

*'*) Tällaisiä heijän kielessä löytyviä omia sanoja, on e.
m. järky (tuoli), /i/eZZIZII«ZIK/, (korvarenkas), ,X/>Kll (yksi
voattCj jota vaimoväk siotteioo peähäänsä; -'^.l/Ze t. i-ie" i
merk. ta»as Vironkielessä "liinaisia vaiinon-voättcita").
Kolttana (punaisia sarkakalstoja heijän esliinoissa) in. m,

*'*'*) Niin e. m, merkihtee Morsian Vatjalaisen kielellä lap-
tointa vaimoa, niin naitua kuin naimatointäkin
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Venäläisiä ja Saksalaisia sanoja sisään tunketuifa.
Ikään kuin Aunulaisten, kappalaisten ja niihen Ve-
näjässä asuvien Karjalaisten kielessä, niin tavataan

myös näihen Vatjalaistenkin eänös sek, erinomat-
tain missä myö meijän kielessämme sanomme s ta-

hi ss *). Tämä Vatjalainen .kieli kuuluupi aivan

pehmiällen, ja on sohiseva ikään kuin Venäläisten

mutta ei sitä, mitä morsio Suomessa; tahi nIZ/,'i!l< La-
pissa; ja n«o,.^/ll t. mörsja, Virossa. Vatjalaiset kuh-
tuuvat Uivansa tahi pirttinsä riihi, jolla.myö ymmä-
i-älään sitä huonetta, kussa puijaan viljojamme. Sa-
malla tavalla kuhtuuvat Vermlannin, ja Sollöerissa
Norissa, asuvaiset Suomalaiset, lupiansa, 5l,lli,oll«,'/
joka toistaa mitä olemme jo ennen sanoneet: että Suo-
malaiset eneeu vantiiiutessa sekä kylpivät että tappai-
sivat riihtänsä asuma-huoneissansa (lue Fölsök alt for»
ltaia Ta ci ti omdimen lf«er Finnorne). Virolaiset
kuhtuuvat tupiinsa tlliZ<l (lupa) r. ja /XIZ (pirtti) ja
tarra, d. (josta meijän sana "tarha" on oteltu), Lap-
palaiset taas, jotka eivät asuk tuvassa, vaan loassa,
kuhtuuvat näitä asuma-huoneitansa kate (kota); josta
se Suomen sana "koto" on lähtenyt. Pirtin kuhtuuvat
hyökin läppe ja stäpe. Se oisi meillen Suomalaisillen
Varsin suloinen ja hyölyllincii, niin,kielen kuin kan-
san tiiustajoilien, jos kerran tehtäisiin tarkan lutkisle-
lemuksen näihen Lapin, Viron ja Suomen kieliin vä-
litien , josta meille moni tieto selvisi meijän kieles-
tämme. Se on merkillinen ettei ouk vielä yksikään
tähän asiaan puuttuna, joka näyttäis meistä niin luon-
iiollisellen ja tarpeelHsellen, Siittcnpä vasta nähtcisimme
mitenkä sanat ja heijän merkitökset ovat. toinen toi-
sestaan vajuneet , ja kuinka hyö ovat ikään kuin su-
kuisin yhestä kielestä toiseen.

*)Se on mainittava, että koko meijän Suomalaisessa
kielessämme ei ollenkaan tavatak eäutä sch ehkä
sitä kaikissa muissa meijän suku-kielissämme tavataan
tiiaksikkin. Samaten sanottiin että yksi suku-kunta
Hcbrcaii kansasta , eivät olleet hyvät sanomaan ifj (seZ,)^

Vaan sanoivat silloin aina U (^). (Tuomar. kirj. 12. 6)>
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kieli siilä että missä myö pietään nenec k, siinä
hyö panoovat isek^ e. m. tschartano (kartano),

tsehuule. (kuule), ise/ut^- (käy), piisellä (pitkä), pänt-
seKZ (pankki) j. n. e. *)

IVlitä heijän lauluihin tuloo, niin nähään jo
tästä pienestä sipaleesta, jota myö olemme tässä liit-
täneet, että hyö ovat oikeita Runoja, ja ehk'emme
tunne mitenkä heitä lauletaan, niin on uskottava
että heitä laulettaan meijän Runoin tavalla.

Sekä näistä Vatjalaisista, että muista Venäjässä
asuvista Suomalaisista kansoista, toivotamme myö
tästäpuolen soahakserame selvempöö tietoa , koska
Herra Oppia A. J. iH/össi-en — joka nyt Suomen
hallituksen kustennoksella, on näillen mailien luat-

kustanut, variten vasta heitä kuulustelemassa —

kerran on sieltä kotiisak tuleva **).

*) Merkillinen on etta X muutamissa Ruohtalaisissakir»
puliecn-mnrressa puhutaan niinikkään, nimittäin kuin
t, erinomattain Helsingin maassa e. m, iiui/et (fcrutft),
myttje (inycke) m. m.

""yltään läksi Pietarista jo kesällä v. 182^ pitkin Latlo-
z;an rantoja polijoiseenpäiu , ja 011 nyt jo lähes koit
aastaikaa oleskellut Aunuksen ja Archangclskin k uver-
nissa. Häiiän viimeisessä kirjassansa, annettu Kargo-
//o/lii kaupunnissa Aunuksessa, s. 18 p.uä viimeisessä
Loka-kuussa, kirjultaa lilluu meillen näistä hänen
matkoistansa. Mitenkä hänen., rospuutan tantta., täytyi
syksyllä v, 182:') viipyä 3 kuukautta Foll/l/v/Zl/vic/^ jossa
haan sillä ajalla opettcliin Lappia. Tästä läksi haan
siitten Utsjoen kautta Z"l>rll/l//e,,',/-sl,,,/i,,ne>ZZe«!. kusta
iiaän keänsiin Kantalahteen tahi Koolan kaupunkiin;
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1' /v .V / /' .5" cIIvUDZ /A INEN /^Z z.' L z/.

Lauleltu yhellä T.scliiuidin tytöllä Ztt^t'
jiatt kylästäj Xtillilun pitäjässä, Pct-

puksen i"aiin«ZZa^ Inlvciiit 7,i0a5«1i

AyJLtiUi inlnull, lii'i,luloi«ill

Toinen sunllZZ^ ioZnen ioZ/neZ/''/
Kuin minä iuZin 10/se^n paikkaan,
Eip' ou n,,<ZZll VllilZlein/Li/li
Toiset loisin minua p/ieitiitl,,//^

/Zn^ ou mutta keliä nfZnun o/Kee« o/ieltaapi.
Mä: Zsi//« kuin lintu puijen peällä.
Ja i«Ze oZen KuZn lammas, ineislllln Keäi/ii^/i^l',

josta haan tuli Archangelskiin, ja sieltä Mescniin.
Kuin haan tästä oli kcäntäinässään takaisin Archan-
gelskiin, niin haan Touko-kuussa v. 1826 keänlyi tau-.
tiin Piitegassa, ja täytyi kaikcks siks kesäks jaaha Ar-
fhanigelskiill vointuamiseksensa. Siinä kirjutti haan,
sillä ajalla "tiiustuksiansa niistä Kemin Lapissa löyty-
vistä Suomalaisista Seurakunnista", joita haan Elo-
kuussa lähetti painuttamaan. Syksyllä (Loka-kuussa)
haan keänsiin pohjoisesta eteläisten, ja oli silloin pa-
laillaan mänemässä HleZo^e,^/cZ,'«, kusta haan siitten
toas aatteli lähteä pohjoiseen ja itä-pohjoiseen päin.
Bieloserskissa varoi haan soahaksensa jotaik tictäksen-
tä, koska tai»a kaupunki oh jo lähes ,000 aastaikoa



{Vatjan lähi Tschud.in kielellä X

-XX.vvita minnu armatoita,
'Isehen saeiiad, tsehen toisell!
Rv iLnilitlll tuhae toisae poika,
Ac boui millä vannoivat;

Tsehet tsehen minna opaetap,
Ac boui millä then minnu okkoi opaetap,
Mae isson kui lintlo puen pael ,

Ja me olaen kui lammas, metsae kaent.

vanha, sillä niin kuin tiijätään , niin Rurikin veli Si-
neus piti siinä asumasiansa; ja Nestori taas kirjuttaa
eitä se Tschuuetalainen (t. Suomalainen) sukukunta Vesj
piti tässä peä-asuntonsa. Vielä nytkin asuu tässä ym-
perillä Suomalaisia kanosja.

°l) Tämä laulu ou paperillcn pantu Narvan papilta /^,'<?lZ,'.
/iulZoZ/^s/ullZiil,^ kuin se näillenpaikoillen matkusti,
ja löytyy painettu i^lieZeiuse/i1,,.. Versllche tn derLlvlilK
d!schen'Gesch,chtkunde und Rechtsgelehrsamkeit. I. 55.
V. Sllick p. 13. Hään sanoo itekkin ci ymmärtäneese
heijän kieltänsä, vaan kirjuttaneen sitä myöten miten
haan taisi kuuntellessaan sitä käsittää. Uskottava on.
«ttä sanat sillä tavoin ovat tulleet virhcn alaisiksi.

G—lld;



KE ANNOKSIA

LAPIN /^//^///.F?'./.

JtV.oska Lapin-kieli on kuuluva siihen yhteiseen
Suomalais-kieliloatimii — ei ainoastaan siitä, että

kaks kolmatta osoo hänen sanoistaan, on Suomalai-
sia, tahi Suomeenpäin vetäviä; mutta myös sii-
täkin, että koko hänen kieli-rakennos (fprafetö gram-
lnatikalista byggnad) on varsin meijän kielen mukai-
nen, ja ikeän kuin perustettu samoilla anturoilla

niin tahtoisimme mielellämme moamiehilleiriTne
toimiiioo jotakuta tietoa siitä; jr, jos ei munin, niin
jolla kulki esimerkillä osottoo heijän runoin us ta

ja laula m us ta. Vaan tästä heijän rimonteoistaan
tunnetaan niin vähä, että tuskin juletaan siitä pv-
lina, liioitenkin koska ollaan heijän kielessäkkin
varsin äkkinäisiä. lviiileiikii, tal,on,me me kerroit-
taa sitä, mitä olemme kuulleet muilla, ja mitä
lnvö ite olemme jo osittain tulleet täslä kuulemaan.

Mitä ensinnik heijän lauluin I au lam v kse s ta

tuloo sanottavaksi, niin se kuuluiipi meijän korvis-
samme varsin pahallen, että olemme epäillykses-
sämme, jos sitä kuhuttaneen laulamiseksi vai
uiuam ise ksi, Ite kuhtuuvat liyö lätä juoiket t.



Lappalaisia
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juoikastallet, joka merkihtee "loilotella, hyrrälllä"
[ttalla, gnola som Lapparne); että meijän tavalla
laulella, kuhtuuvat hyö laulot, ZuuZoiei, veZsei.
Tästä tuloo, että kuhtuuvat omaa lauluansa juoikein,
vaan vieraista Z/luZo/n^ laulotes, ivuoZe^ veisa.

Että peättää heijän laulamuksesta jotaik, ilman
että ensin siihen tottua, oisi yhtä sopiinatoin, kuin
että puhua yhtä asiata jota ei ymmäretäk; silla
heijän laulut ei ouk arvattavia meijän nykyistä
(ttlDbcnta) soittamustamme mukaan , Vaan kallotta-
vinna varsin omalla tavallaan. Kuin ensin kuviin

heijän laulavan, niin se kuuli minusta pian ikään
kuin tuuli oisi syvämmoassa vanhoja honkia puis-
tellut, jotta antoivat ainian sitä yhtä ja samoa nar-
kuttamista. Meärättyjä lähi täyvellisiä eäniä ei
paljo selitetäk missään, vaan yhlä naukumista tahi
räykyttämistä, joka yksi-eänällisuutensa tautia kuu-
luu kyllä rumasti. Vaan kuin ussecmmin heitä kuul-
tiin, niin keksittiin että ehkei näissä ollut vissijä
meärättyjä eäniä, niin oli heissä kuitenkin jotakuta
järjestystä tahi lomausta, joka yksimukaisuutensa
suhteen, ei ollut Varsin ilmart merkityksetak, koska
se sillä kuvaili sen ra'an ja alaistoman luonnon, jossa
elivät, ja anto meillen ikään kuin ymmärrystä, siitä
harjottamattomasta ihmisen eänestä, joka ei ouk
vielä koroittanut ihtesek oikeeksi lauluksi. Eltei
nämät heijän loilottamiset mahak olla varsin ilmaa
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mleluisuveta heijän^ muka korvissansa, arvaamme
siitä, että hyö heitä laulaissaan, leppyyvät ja miei-
tyyvät.

Mitä tästä Lappalaisten laulamuksesta vielä
tuloo muistettavaksi, niin luulen minä keksinein
jotta joka erinäinen sana yltyypi jo yksinään koko
heijän laulamukseen. Nimittäin sillä tavalla, että
ikään kuin tässä meijän nykyisessä soittamukses-
samme voaitaan laulamukseen kokonaista värsyä,
(tehty monesta erinäisestä sanan-juonesta, radet' *),

ja niin kuin vanhoin Ruomalaisten ja Greekkalaisten
lävistämiseksi ei vaaittu muuta kuin yhtä sanan-
juonta (sepitetty monesta yksinäisistä sanoista **)

niin tarvitaan Lappalaisten joikkimiseen, ainoastaan
yhtä yksinäistä sanoo. Tahi hyö viruttaavat koko
laulamuksensa yhellä sanalla, sillä tavalla että jos
se oisi lyhyvempi kuin pitäis, niin hyö sitä viivyt-

tää

*) Tahi nykyisissä runomuksissa lahotaan ainoastaan «a-
-noin-sointumista kunkin sanan-juonen viimeisissä sa-
noissa^ tahi sanan polviloissa; mci jän Runoissa roaitaan
toas sanoin tointumista kussakin sanassa yksissä sanan
juonissa ; mutta ei viimeisissä., vaan sanoin eiisiuiäisissä
polviloissa, joka on meillenpaljon luonnollisempi; koska
m\ö pulmissamme kuraisiani-uksellamme aina enin tar-
koittamme sanan ensimmäistä polvea. Tällainen sanoin
alussa tointuva runomus, on myöskin ennen aikana ol-
lut se vanha Islantilaisten ja tiöthilaisten.

-^^) Tämä itunomus-liiji, kussa yksi sanan-juoni jo tuettiin
värsyksi, inahtiia olla niistä kaikkin vanhemmista.
Tällainen on meijän Suomalaistenkin Itnno-soitte,, ei
sek!<ää,i vanhucltaan ouk yhtä sanan-juonia pitämpi;
ehkä sitä nyt puoliajan kertoamisella lelliin kaheksi.
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tää ja venyttää, ja jatkaaval siiheii Usseemittai»
polven Zli^ joka heijän kielessä merkihtee yhtä kuin
vakutos-sana (lic/ve^ö. ajfirm.) jou^ /iv, meijän kie-
lessämme, että sillä muka soaha «itä pitemmäksi *).

Ne Lappalaiset, joita olen nähnyt, ovat kaikki
laulaneet varsin yhellä tavalla. Soatua vähä viinoo
piähänsä, istuit hyÖ lattiallen niin kuin heijän on

tapa **), ja rupeisivat kyyrysillään virsiänsä hyr-
räillemään, ja koska joku synkä sana tuli heijän
suuhun, silloin aina koroittivat eäntänsä, ikäänkuin
meijän velhot, koska haltioissaan pureiskeloovat
hampaaitansa. Minä olin tuttu yhen Lappalais-
Oppivaisen kanssa nimellä Fjellner, joka minua
aikana oli Upsalan Opistossa, ja joka oli syntynyt
varsin Lappalaisilta vanhemmilta Jämtlannia
Lapissa. Haan oli ehkä se ainua ja ensimmäinen
peri-Lappalainen, jokaoli tässä Opistossa opetustansa
harjoittanut. Haan sanoi Lappalaisilla ei olevan
oikeita lauluja tahi veisuja, ainoastaan kolmet tahi

rt)Niin tekivät ne Lappalaiset, joita minä kuulin. Koko
heijän laulamuksesta ei seliletlu muuta kuin kaks ääntä,
ja heijän välillä yhtä rönkymistä, sellaista piamittain
Kuin on porsailta. Jotlon-kullon Välivät tätä elintä ai-
van pitkäksi, ikään kuin sillä oisivat polven kannat-
taneet.

**)Myo olemme jo ennen mairtinut, että Suomalaisten ta-
voissa ja voatteen parissa tavataan jotakuta, joka ikään
kuin muistuttaa, että hyö ovat tulleet iästäppäiu (Otava
i, P- 23); täsSä nähään että Lappalaistenkin lajlok-
tissa on jotaik., joka tarkoittaa sinneppäin.
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neljä peä laulamusta (Huflvud-Melodier) kaikkiaan ♦)
joihin soittaavat ja lauleloovat mitä tahtoovat, sillä

tavalla että sanat veitään ja venytetään näihen soit-
toihin, ilman minkäänlaisetak muutokseta. Tahi
heijän laulut ovat sanoistaan joka-päivällistä pv»
hetta, joka laulettaissa virutetaan tällaisihin joikki-
misihin.

Haan sanoi heillä kyllä olevan muutamia lau-
lun-sipaleita, vaan ettei heitäkään missään eroi-

tettu puheesta, ei sanoin-tointumisella eikä polviin
polkumisella, eikä millääk muulia sellaisella puheen
tahi kielen-harjoittamisella. Niin haan muka toi-
mitti mulien asian, liekköhän siiten oikeen sitä
vrnmärtännyt ? Ilman hänetäk niin oli minun

ajallain Upsalan Opistossa muitakin Oppivaisia La-

pin moasta, nimittäin veljeikset Lars L. ja Pet.
Laestadius**) , jotka olivat syntyneet (Ruohtalaisilta
vanhemmilta) Ar j ep I o gin kirkonkunnassa Aselen

Lapissa; ja //. Z. Z^/öiKni/in joka oli kotoisin 6-e I»
livaaran pitäjästä Luuleon Lapissa, heitäkin

*) Näistä heijän laulamukslsta, sano haan vhen olevan
tehyn iloisilica asioiilen; toisen, suruisillen ja niui-
heellisillen.

**) Näistä Laestadiuksista, niin se ensimmäinen (joka nyt
on Kirkkoherrana Kare-suvannossa) on jo hyvin tun-
nettu hänen harjoituksistaan Heiniin-Tietomuksissa 1,l
Sotani? ja siitä hänenkirjastansa, jota haan jo Oppi-
vaissa ollessaan painutti, nimellä; om MöjlighetlN och
Fördeten af altmanna uppoblingar i Lappmarken.
StocEfc. 1824. Toinen heistä tehtiin tänä vuonna Tie-
tous Öppiaksi.
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minä usein kysyttelin lasta heijän kielestä ja rti-

nomuksesta, vaan eivät hyökään sanoineet Lappa-
laisilla olevan muita lauluja, kuin tällaista joikki-
mista. Jos nyt tätä verroitetaan siihen, mitä U.
Linnan-Soiton-Johlattuja (Kongl. Hof/Kapellmästaren)
Häjjner kirjuttaa Lappalaisten lauluista (lue Swea,
I Haft. Uppl. 2, p. lic>) ; joka kehuu heitä varsin SO-

miksi ja kauniiksi, niin emme tiia itekkään mitä
uskottaisiin. Kyllä kaikilekkin Hajfner paremmin
ymärsi heijän soittoon, kuin ykskään muu; mutta

on myös mahollinen etteivät hänellen laulaneet hei-
jän omia vanhoja remputoksiaan

,
vaan muita ny-

kyisempiä lauluja, jotka heissäkin löytynöön. Taitaa
ehkä myös olla, etla erinäisissä Lapin-maissa lau-
lelaar. eri tavalla, ikään kuin heijän kieli ja pu-
heen-murret ovat varsin erilläiset, niin että tuskin
ymmärläävät toisiaan.

Sisällepiostaan kuuluu heijän laulut usseemmit-
lain olevan heijän Poroista jaPeuroistaan, tahi hei-
jän peto-pyytämisestään ja mehtään manoistaan;
joHon-kulloti myöskin heijän naimistaan ja tytön-
kaupoistaan. Harvoin, ja ehkei koskaan, puhutak
heissä salauksista tahi vanhoista ihmeistä ja kuin-
iniluksista *).

*)Sitävastoin lausutaan" heijän vanhoissa savuissa ja lo-
ruissa paljon l'«,lZloZ,«i<l Jatlilöistä, jotka hyö kielel-
länsä kuhtuuvat jatleues, staloj slourak, ja jotka mci-
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1
POTxO-LAULU *),

V o alli Vasa, /'oi'o
Vaeltaa kahta kolmee iZeiu^
/l/xZ?.','Z moncss' Ko,'vcss^ ja kolvi st

Noustua Zös^ paneiksen (nioata) vuli^un harjun peälle.

jän pohjoisessa vanhimmassa Tarinamuksessamme usseen
ilmoiltaiksen. Lappalaisten puheen perästä, niin olivat-
ten muka mainion isoja ja voimakkaisia Ihmis-kapeita;
mutta varsin tuhmia ja ihmis-syöpäläisiä; kuitenkin voitti
meijän sukulliset heitä aina viisauellansa. Hyö sanoo-
vat heijän asunnccn heitä lähellä mehissä ja korvissa,
ja kantaneen Lappalaisillen sala-vihoo. Näistä luonnot-
tomista ihmisistä, joista Suomalaistenkin vanhoissa kan-
san-pakinoissa paljon puhutaan, tuloo vastappäin ehkä
enemmin puhuttavaksi.

*)Tämä Lapinkielincn laulu, kirjutin minä yheltä Lap»
pahaselta pojalta, nimeltä Anders Olaus, joka kävi
tänä kevänä lässä Tukholmissa, isäntänsä kanssa, yn-
nä hänen tyttärensä. Hyö sanoi olevase kotoisin Ovi-
kin-vaarasta (fran Ovikens ljill) Heden kirkon-
kunnasta Herjeda li n Liänistä, ja tuoneese tänne
kolme Poroa, joita yks Herra viimeis kesänä, heijän
maita matkustaissa, oli heiltä ostanut. Ehkä tämä
värsy ei ouk sen pitempi kuin 4, sanan-juonta, niin
tahtoipa kuitenkin Anttia hämmentyä, heitä laulaissaan.
Milloin unohti, häneltä yksi sana, milloin loas toinen.
Samatenpa se oil laulainus, ei sekkäiiu aina ollut
yhellaiuen ; toisinaan haan kannatti yhtä polvea',
toisinan toas toista. Koska minä ile olen vielä var-
sin äkkinäinen Lapinkielessä, niin kirjuttelen mi,
sitä, ikäänkuin hyö sillä puheen-murrcllansa sitä pu-
huivat. Mutta muistutuksissa!,! (t notcrna titt ter«
ten) olen minä nouattanut, sitä Lappalaisissa kirjoissa
tavallista kirjutosta. Herra l? Barkenbom, Soitturi K.
Soiton-Rahvaassa (SDiufffug irtb itongt. Kapelli) koitteli
kyllä panna tätä heijän Laula,,,usta polvillensa (pS
dOtft) j uintia sanoi tämän olevan varsin mahotloman.
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(Zil,^/l,! K,'eieZZil),

P.^150.50H11i13^1.

-XX.ltan miesehe rontja
Viälka kiechten kulman sierkcn,
Kraukjen molljem riide puoiltum
Tschautesta beijessä vuaren tsehorrai nille.

kosk'ci eroitettu sclveä eäntä missään > ainoastaan yhtä
«anoin räyhkymistä. lipuvat jotka tähän liitetään, ja
jotka kuvailee tätä ennen mainittua 17 vuotiasta poi-
koo joikatessaan, ynnä sen 11a vuotisen tytön, seisova
hänen eärässään, ovat tehty Herra KZ. 11. /f>Z^tZ,ZZtä^
joka on osottanut mutten sen hyvyyven, piirulta»
heitä sekä paperille että kivelle.

Aido, "voahin"; Ren-kl!, NiiJÄ. — Mese, "vasa ,

Peuran vasikka"; ffienstatf. —/10/,/v, ,'lint/o^ "veto-
Poro, Härkä"; kir-Ren, uf»3?fn. — IVuolgetX.Wuol-
ket, "vaeltaa, poislähtöä." — «LiiveKi^ t. mveite, "kak-
si." — 'i?oZ»2^ t. kolma, "kolmet". — /sl'e,'^en pitäis
merk. "sivu-teitä, uroja, polkuja, jotka croittaiksen
sillä isolta tieltä"; ja taitaa ehkä tulta sanasta sZ/atet^
"eroittaa, hajottaa'^; tahi sanasta säret, t. särretet,
"särkee; sävellee," (Tämä sana ei löyvy Lindahlin
ja Uhriinkin Lappalaisessa Sanan-kirjassa). — Ruoket,
"kaivata, haukkua"; josta siitten, ruoUket, merk. myt-
vämistä, ammumista, pylvimistä"; tahi sellaisia huu-
tamista , jolla voahit kuhtuuvat vasansa luoksensa. —

Biiile "risukko paikka, korpi (?) — Puoiltum, "koi-
visto koivukko-paikka (?) Tätä ja eillimmäistä sanoo ci
tavatak Sanan-kirjassa. — Tjautet, "ylös-kantaa, ylös
nousta. IVaren nai tjautet, kantoa ylös vuoren peälle ,

nousta vaaralle; i/auta^attet, dimin. lre^ueiil, ja tjau-
legätet, inehoat. — Piejet, panemaan. — Väre, "vuori,
voara"; i/a,'e-slili,«e/at/'eZl, "vuori-Lappalaisia", fjall<
loppar. "Muutoin sana fjäll (tunturi) kuhutaan Lapin
kielellä illOlilZn,., kaise, FivellleZ. — Tjärro, J,kulma",
v,«,'e-,/a,.,0, "vuaran-harju"; fjäll>rygg, cflßCtfia fpCtiS.
— /VaZ^ t.nil, «aZa^pcällc, Pätso, poro; Juoikcm, laulu»
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11.

LAULU PIENILLEN LAPSILLEN *J.

jL\-usiainen KuZili^ kusiainen KuZi<«^
/ilZs^ iuZe/ — vZe^ vie /

/lisi/l /lii"l/een^
/siiiKs-oK/llKseZZlllln /

Viänä, t/ZllNll/

*)Tämän ja jälkimmäisen laulun sain minä (Lapiksi)
Oppiaiselta />et. Laestadiukselta; joka oli kuullut Lap-
palaiset Arjeplogin ja Ly k sei in Lapissa laulavan
heitä. Ne ovat myös sen cistäkin heijän puheen-mur-
rella kirjutettu. Että heijän Suomal. keännöksct, ja
selitykset ovat minulta, taho» minä sen puolesta ni-
mittää, että mikä heissä lie viallista, ei mahak tulla
hänen syyksi 1. Tämä ensimmäinen laulu, mahtaa olla
yksi Laps-tuuvitos-Virsi, jossa häntä peloitetaan itkä-
mästä. — Jöijuhtahta t, /uo/^em "laulu, veisu." Uhtje
Herjedalin Lapin puheen-murrella, on yhtä kuin «11/ e
t. llei«, "pieni." — Mana, "lapsi." — Pii/cl, t. pai»
jel, "yliten", (josta ehkä tulee se Suom. sana "peälle''
>— Korko, t. katka, kätk, kätakes, "kusiainen, niuurai-
nen" ; katka pesse, "kusiais-pesä." — Gradne, t.kradne,
Ärfl(/««,"kumppali, toveri, puoliso", pohjossapäiu sanotaan
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(Lapin KZeZeZZII.)

JÖIJUHTAHTAUHTJEMAANAIPIIJELN.

-IVorko Fr»66nl>m, korko graddnam !

Vutheh, putheh — keseh, keseh
Manav jaurai,
VVuobtalabtjijn'!
Wanah, vvanah !

radna, Kradnatjam pate, merk. "tule veikkonen"! —>
/'/»et, "tulla"; pate teie, "tule tänne." Pdtestet,
dim. "tulla vähittäin"; pätegätet, inehoat. "alkaa tul-
la." Pätelet, frequ. "tulla, tuuhatteloo, tuihakkaasti ,Vikevsteti," pätelastet, dimln. ja pätelatjet , inehoat. —>
Keset, "veteä"; i«e,,tel, dim. "vetäillöö"; kesajet t.
kesegätet, inehoat. "aika veteä" kesatet, "pois-veteä";
ie«tai?/e<, "taitaa veteä"; kesetet, "kulettaa." Kese-
tastet, dim. "kuletella"; kesetatfet, inch. "alkaa kule-
tella"; kesatallet, frcezu. "kuletella." Tästä vielä,
kesot, kesatjel , m. m. — Za»i-e, "järvi." — fVuopt,
\vuopta, "hitiksi"; vvuoptist keset, "hiuksista veteä."
-1- Labtje, ohjas. — IVanat, "veteä"; wanatet, "ve-
nyttää; vvanatastet, dim. "venytellä"; wanatatjet, inch."alkaa venyttää"; vvanaiattee, viruttaa, pitkäksi ve-
nyttää.
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111.

/i^K//Z7-/</t//cZ'»).

V ii<?>"en-uKKo , vuoren-ukko ,

/I^ouse ylös, nouse ylös/
/eKiZ on. sut/i-Z Kil/n
N"/i'ö"Zsen Ko/"iili.

*) Minä en varsin tiia, jos tämän laulun pitäis nostattamat!
K,arhua, keväillä pesästään, tahi jos sillä ainoastaan
pieniä lapsia tuuvitellaan. — Bire, liarhu, ohto, kui-
-takämmen, m. m. Puold, "mäki, rinne, töyri." Se
näyttää kuin Suom. sana "pelto" (Lapk. päldo, Virk,
pöld) oisi tästä lähtenyt, koska Suomalaiset ennen van-
huutessa usseemmittain tekivät peltojansa ja halmei-
tansa rintcillcn, — Aija, "ukko, ukkoinen, pitkäinen",
farfar, morfar , ästci. ' Tästä ehkä Suom. sana "äijä"
(@ub6c, liisi, stor) ja Vir. sana a, «l^ oi' ("appi",
Lapk. «uo/,/?). "anoppi" on toas Virk, ä,nn2<l^ äm^
öim, joka sana Suomk, merk, gumma; Täsla nähään
mitenkä sanat näissä Suomen, Viron ja Lapin kielissä
ovat yhteiset, mutta märkityksct usein erinäiset,
'Tjodtjot t. tjuodtjot, "seisoa"; josta siitten tjodtjos-
t«t, dimin. merk. "seisoilla"; tjodtjogätet, inehoat.
"seisauttua" ; Tästä siitten tjodtjalet , t. tjodtjetet,
merk, "seisahtua"; ja tjodtjetastet , dimin, "scisahtcl-
la"; ja tjodtjetatjet, inehoat. dimin, "seisauttella."
Josta siitten t/oiZi/oiet^ permiss. merk. "seisottoa";
ja tjodtjolat inehoat frequ. "peällä seisottella",
bcgtynna pästH; ja tjodtjalastet, "vastaanseisoa." Kus-
ta siitten tjodtjelet, t. tjuodtjelet m, "nousta, ylös-
nousta; josta toas tjuodtjelastetdim, merk, "nouskella",

Nim?v?,
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BIJERN-JÖIJUHTAHTA.

uoltajam, puoltajani,
Ijoddseheleh, tjoddscheleh!
Lasta la stuores koh
Bnjeratseha pelje.

ja tjuodtjelaljet , inehoat. "nousua", 6eflt)lina stiga Uppl
tjuodtjaldatljet, t. tjuodtjallattet, periniss. "noston";
i/uoiZi/eZlilZlZet^ frequ. "nostella, nostateila'' tjuod-
tjalastet, *Vastaan nousta"; tjuodtjadattet, merk.
"eteen asetella". Tästä sanoin synnyttämisestä na-
naan, ettei Lapin kieli ouk niin köyhä, kuin moni
ehkä luuloo. — Last, lasta, "lehti"; — Zei>^ "olen,
on", e. m. mon leb nuora, "minä on nuori". Tämä
sana taivutetaan Lapin kielellä näin : (SinA.) Zei>^ olen,
on; leh, olet, out, oot; Ze^ on, ou , oo; (Plur.) Ze-
ue, olemme, oumme, oomme; iex/et, olet ien., outten,
ootten; ieii t. iäk^ olevat ovat; (Vual.) ie» , myö ka-
het ollaan, t. oumme; Ze/,eie t, Zä/iei, työ (kahet) o-
letten, t. ootteen; Ze//« t, ili/iia/X hyö (kahet) ovat.
Tästä Lapin sanastaj mahtaa Suom. sana Z,ene (joka
merk. "taitaa olla t. mahti,a olla") ja Vir. sana leeb,
(joka merk, yhtä) tullut synnytetyksi, koska heillä ei
löyvyk näissä kielissä emä-sanoo (jianvort)). Sillä
e. m. ie-^l,^ (Lapin-kielellä) sanolaan Suomeksikin
"llek-kös" j. n. c. —■ Stuor, slu.orak ,

sltioees , "suuri
iso"' — Ai>^ "kuin". — K//!il,ll , "hiiri"; snjärats,
dimin. "hiiiöiiien". — /'ei/e, "korva"; //ei/e f/eie,
"korva-puoli"; peljats, dim. "korvainen".

G J.
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NtiH Elf FEN A JA SS A LOYTTVtEH

KARJALAISTEN *) KIRLEST

IVlonessa kolua Venäjän moassa* löytyypi vieli
jyvämmaissa ja synkissä mehissä itekseen ofevia yk-

sinäisiä Suomalaisia kansoja, jotka viljeloova:
niitä mehtisiä, kivisiä, ja hallaisia maita, jotka ei-
vät ouk Venäläisillen kelvanneet. Heitä kuhutaai
yhteisellä nimellä, ,Z?u,/llZlllset koska näin kutitti-
noovat ihiiänsä. Näitä ei soa sekoittoo muihen Suo-

alais-sukuiste kansoin, joita myös löytyj
äijä paljon Venäjässä, ja joita jo ovat enemmin
meistä vieraistuneet >^^). Näihen Karjalaisien oman

-»«Tällä sanalla ei tässä ymmärreiäk liiiill Karjalaisi!
joi ka asuu .Suomessa, moleinmis puolin sitä vante/a r.«
j,,a. ja joista yks osa on (ircekkalaisia ; uuil.fs vi il l
Venäjän maan perillä asuvia Suomalaisia, jotka, isuu

Vi,l siinä Venäläisten keskellä, synkissä .uaekissa. ii
■joita Karjalaisiksi kohutaan, koska hyö eiiii.iil v-z-,-,
Vuutessa ovat AXXZas/li lähteneet, tieltä iöyfyy ,>,.,

nessakin kohassa Venäjässä, vaan Jiioilenkin V,-er.-ki.-t
iVlie/»,e,'«01/liH.o/'c>lZv/iZ/l^ ja Pleskovskin ti.uveriiissii,

*+)Näihin luetaan ne jo ennen maiaitui■ XX'iXXi.. Xv
miiaiset, iXt/l/Zntiet,. Vogiililaisel, ? s,-//e/ /««//'s,//,//'., /

'/'schuvussilaiset , Obin-Ostiakiiaisel , Moril.;, -tiili-
.Vet ja Tepte.rila.isel, jotka kaikki ovat ehkä .il>>s -
siirtyneet i/ZZ-l/,./'iol.!l«^ tahi siitä yliteiseXi v.,;ii2

Tschuudataisesta kansasta, jokaVenäläisten sX.een e»
riistä on emien aikana valloittanut näitä m.ula.
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puheensa perästä, niin hyö ovat muinon vanhoina
sota-aikoina tulleet otetuiksi koko kylittäin, ja vie-
tyiksi Venäjän moalian, -jössä ne siitten ovat levit-
teneen ja suviansa lisänneet; osittain oVat myös
Herrat, joillen oli annettu tässä isot hovit ja pitä-
jät, nrunttaäeet näitä kansoja Venäjän moan pe-
rillen, että sillä söaha maitansa kaivatuiksi ja vil-
jeltyiksi. , Nyö ei tunneta j jos hyö itekkään oikeen
tiennöön, mistä paikasta Suomessa hyö ovat tulleet,
ja milloinka] hyö ovat lähteneet. Mutta kosk»
hyö ovat kaikki Greekan uskoisiä, niin se näyt-
tää, kuin oisivat jo Suomesta poismuuttaneet, en-
nen kuin Poaviri, eli se iVastaan-.peäbetty uskom«s
oli meijän.n^ajhin, tuotettu; tahi että oisivat mitkä
jo Suomesta:.erkauneet niinnäpakanallisinna aikoina;'
ellei päätettäisiin, että oisivat. siitten muka hyljän-i
neet uskonsa!, ja' ottaneet toisen. Sillä ne. nykyisia
meijän mai^s.a. L löyly.yäiset• .ttr.evkkfilaiset; uskon-tun-
nustajat ovat niin harvat, ettei suinkaan,ouk maho!-'
linen , jotta nämät kaikki oisivat heistä ulos-siirty-
neet. Nämät Karjalaiset tahi iii'iioi//llZ<lZset tunnetaan

jo samassa,'sekä heijän kielestä, että heijän lavois-
taan ja näöstään. Hyö eläävät meijän tavalla
halmeillansa ja mehtien viljelemisellänsä, asuuvat niin

kuin myö savu-tuvissa tahi pirltilöissä ovat valkia-
verisiä, sini-silmisiä, jakelta-hiuksisia. Sanalla sanottu,
heissä löytyy kaikki''Suomalaisten luonnon-merkit.
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Sitä vasloln niin ne toiset kansat, joila luetaan
kmkempana meijän kanssa sukuisin, ja joita ta-
valaan monella nimellä, hajotettuna ympärin Venä-
jän moata, hyö eivät harjoita maan-viljelemyslä,
etvätkä sen eistä pysyk yhessä kohassa. Hyö kui-
koovat niin kuin Lappalaiset ympäri moata, ja
elälliiävät henkensä linnun ja kalan pyyvyksillä,
aMinvat maan kuopissa, joita kaivaavat siihen mi-
hin vhlvvvät, talii kotissa eli melilä-majoissa , joi-
he» taipeila ja rakkineita hyö kulettaavat rayö-
tensä yheslä paikasta toiseen, ja jälleen asettaavat
paikoillensa kuhun seisahtuuvat. Nämät kansat
joihen kieletkin ovat jo niin pois-vierastuneet , että
heila tuskin Suomalaisiksi sanoisimme, ovat kaik-
k! Venäjän tahi Greekan Uskoon kuuluvia. Heitä
luetaan Venäjän moan kaikkiin vanhimmiksi asu-

jammiksi, jotka ovat jo asunneet siinä aikoa en-
nen kuin se Venäläinen tali! Slavonilainen kansa jou-
tui sinne *). Tässäkin eroittaiksen hyö näistä Suo-

*)Moni on ehkä luullut, että nämät kansat oisivat puo-
littain jo Venäläisiä, tahi alustapäin vanhoja Suoma-
laisia sukullisiii , jotka oisivat jo poissotkettu Venäläi-
sten ja Tartari laisten kansoin joukossa ; multa Opettaja
/^»,'/>

, joka äsköttäiii on matkustanut heijän maissa,
heitä tarkemmin muka tiiustellaksensa , toistaa etteivät
ouk ollenkaan näihin kansoin kanssa ililiänsä hämmen-
tämet, muiia eila hyi, vielä nyikin asuuvat itekseen ,

eikä iiiiukaai, snvailite loisia luonnaansa, sen vähämmin
inem-i i,e,jL,n tanssii naimisiin (lue Mncmosynt, ,821
V- 3?<)' Tällainen merkillinen yhistys keskenänsä,
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mahiisista tahi Karjalaisista, jotka vasta myöhäisem-
pinnä aikoinna (monet ehkä varsin näinnä äsköi-
sinnä) ovat sinne muuttaneet Suomalaisista maista,
ja jotka ovat istutettu ikään kuin itekseen, muihen
keskelleu.

Näistä Venäjässä löytyvistä Suomalaisista kan-
san-istuttamuksista *) ei ouk ollut meillä mitään
tietoa, ennen kuin varsin näinnä viimeisinnä aikoina,
koska tulimmo yhistetyiksi tämän yhteisen Venä-
läisen vallan kanssa. Vieläpä muistamme miten
kummaksi kahoimme, kuin ensin näimme yhtä kir-
joa Venäläisillä nenillä painettu Pietarissa v. 1820
niihen Tver sk in Kuvernissa jaLeshetski n itä-
pohjoisimmassa maan-kappaleissa asuvien /ia^/iti/a/s-
-ie« kielellä; ja koska ruvettiin tätä lukemaan —

ja jäykkäys muihin puuttumasta , tavataan yltä-kyllä
Suomalaisissa kansoissa, ikeän kuin heijän kielessä,
jota ei vielä missään tavatak muihin anlaiiiceii, tahi
muihen kieliin kanssa velloiltuna. Sillä missä se vai-
puu, siinä se poisvaipuu omassa puhtautcssansa, vaan
eipois-sotkimisella, eikä toosiin kieliin sevoittamisella.
fätä merkillistä esimerkkiä löyvämme, ei ainoastaan
niissä Suomessa löytyvissä Suomalaisissa ja Ruohtalai-
sissa kylissä , jotka jo monta sata aastaikoo ovat noa-
puruksissa asuneet, eikä vielä ymmärrek toisiinpuhet-
ta, tahi ovat toisisek kanssa ihtensä ««voittaneet;
mutta myöskin niissä Norissa ja Ruotissa löytyvissä
Suomalaisissa, jotka jo monta aikoo salpattu pois omas-
ta moastaan , ja suljettu näihin vieraihin kansoin,
eivät vielä ouk heittäneet tavansa, eikä kielensä, ehkä
heitä monesti on jokovasti kuritettu omistaanluopumasta.

*) /ialis<lil-Zst«itl!m,is^ lolonl.
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nähtiin, että «e oli puhasta Suomea *). Se oliKei-
izin I'ui''i>"!.«a olevaisen Bibla-Toimituksen an-

s, -.-;.; t z. iiiiuii-iksella, ja sen henkellisen Synodin
'. X; suostumuksella , jolla näihen /ill,/IIZ/lZsie/l
! -y---\\k 11'oii.uU.una vuonna painettiin Pietarissa Ma»
I.X-iXiseii Evankcljumia Venäläisillä kirjoituksilla**),
iLi/ä ,il!ä saattaisivat näilien Suomalaisillen jokmi,
.ietoa heijuu autuuen-opista, ja selvempätä ym-
mXrystä heijän Jumalan-palveluksestansa. Totta-

ikki tämä Keisarillinen 11. Synoäi ei tuntenut,
että näihen Karjalaisten kieli oli selvee Suomea,
niiiila. luuli ehkä, että se o!i yksi niistä mo-

nesta erinäisistä ja äkkinäisistä kielistä, joita Ve-
näjässä löytyy, koska hyö toimittivat sen painutla-
mista Venäläisillä nenillä. Tästä on tapahtunut,
niitä Oppia i5/"oAre',i on aivan selkiästi meillen toi-
mittanut, puhuttaissa tästä kirjasta, Mnemosy-

Ylästä on arvattava, että näitä karjalaisia mahtaa olla
äijä paljon, koska variten vasten rupcisivat heijän kie-

, teliä kirjoja, painottamaan.
Tämä kirja kuuluisi näin jos sitä kirjuittaisimmc

' meijän nenillä: Herran inZ/ll« ifeZl^neZx-Zillo^ilnlill!!
ä'l/«loZ Jevangeli Matveista, Karjalan. icZeieZZcl, Petscha-
I, niin Pravitelstvujuschtschago-
Zl/lseZ,^e/len/nl^e^tll^ il«e/,1/'»/l Bibleiskoin kanscha-kunnan
elolla. /'Z/le,,' 1820. <)5 I>. nälj.; joka meijän kielellä
merkihläis: "Meijän Herran Vapahtajan Pyhä Nvanke-
Xjumi, Matheukselta (kirjiitettu). Karjalan kielellä.
"Painettu- Henkeilisesi i-valvotlavaisen Synodin suosiu-

.."muksslla,. Venäjäii Bibhi-Toiniituksen kiuterioksella,
"Pietarissa 1820."
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,il?5.«!-< TouTvo-lmtSsrr V.' 1H52, nimiUam: ell-i mo-
ninaiset vastukset'/ hah-aukset, hämmeriitökset j»
virheet ovat heijän kielessä syntyneet siitä", ettUsi'-
lion oii'otettu näitä heijän kielessä vieraita nenin,
eikä sftä saata mitenkään autetuksi, sillä tämä vilie-
ly'.r:y:: v.tJiuv>-° aivali näiijin nenittn punXraallo-
jur.iiesla toimittamaan Suomalaista pubelta. M:it!,-<

ettu iititnten Herra B—nm tavalla, paheksia tiit^
Bibla-toimituksen laitosta (näitä muka nenien suh-
teen *), tahi moittia keäntäjän keänuustä ja kirju-
tosta **) siihen ei myö hiillään tavalla antaitek.
Sitä vastoin myö osotamme kiitosta ja kunniata
tästä Keisarillisen Pietarissa olevaisen Bibla-toimi-
tuksen hellästä huolenpiosta näistä meijän suku-

"-'1 tl iiii n ssi,f,-]ii: °'se ensimmäinen ja isomp,arvattavnirj
ui.li.! «iejuu,., jotameijän täyty sanoi! tästä keäiuiiXesiä,
i«if iLaOijän laniossanune — että se on painettu Y e «>ä ;iu
LSii-niiiä". .-. Aitan niin! mxtta jos eivät tieliiieet. cliii
iätä kävisi paremmin Suomalaisilla nenillä kirjeittä-
i,iiia,,v —. iiiau ei ouk' heitä nuhtela eikä moittia.
.oAi.uil.rn se näyttää meistä ouvolleni etta koska Herra
»v ntin jiaijon lausuu tämänkirjan virheistä j? p,« i-

oksista, ettei .se niin sanalla mainihte ha:,;, a mv-
nesta ansiosta ja hyvästä aivotuksesta, yksi
asia, josta oisi meijän mielestämme ollut muka tar-
kemmin puhua.
iHään, alkaa jo että tämän keännöksen kehnouen tantta,
sillen sovittaa nämät linnustajan sanat: "lei bedje ef«
ter ljus! Gi, sä toarbet det niörker; —- efter sten.
Öch, si wi wc>ndre i tikno; ja lopettaa että puhua:
em firfattarcni Sftonrta-fianbe wsrdslöshet, .. . och
otillrackliga kinnedom af Finsta sprZket i allmänhet
och Kareista isynnerhet. Yksi syyttäminen jonka pe-
rustus kohta tuloopi meijän koiltclcmuksemuie alla.
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kunnistamme, että myös kiitollisuutta Henkell. By-
nodin suostumuksesta *); ja olemme siitä vakuu-
tetut, etla koska hyö kerran ovat tulleet tunte-

maan, että suomalaisella kirjutoksella tahi paineil-
Ia (typer) kävisi paremmin heijän kieltä kirjutta-
maan, niin eivät suinkaan mähak laimin lyyä, että
sillä heitä hyötyttää, bakiissaan heijän parasta **).

Mitäs

Tässä asiassa on se Henkellinen Synodi osottanut ylitä
kauniimpata käytöstä, yhtä valaistettuampata mieltä
ja yhtä Jumalallisempata ja rauhallisempata syvänlä,
tuin yks osa siitä Vermlannissa Ruotissa löytyvästä
papin-juokosta , joka ei ainoastaan ouk pitänyt
näitä heijän moassa löytyviä Suomalaisia pilkan ja
kovan kurituksensa alla, mutta estänyt heitä soamas-
ta Suomalaisia henkellisiä kirjoja, jotf eivät heistä
saisi mitään tietoa Jumaluutesta omalla kielellänsä.
Ja kuin olemme Keis. Suomessa olevaisen Bibla-Toi-
mituksen hyvyyvellä hankkinut heilien Suomalaisia
Blhlilöitä ja"Uusi-Testamenttilöitä aivan ilman mitään
maksutak, ja tuottanut heilien omalla kustennoksel-
lamme muitakin henkellisiä kirjoja, niin kuin Suoma-
laisia Virsi-kirjoja, Katekismuksia, Aapis-kirjoja m.
m. niin ovat nämät heijän papit, ci ainoastaan pa-
heksinneet tätä, ja pahoin soimaneet; mutia myösvii-
meisissä Hcrroinpäivissä paljon juönittclleet näihen
Suomalaisten anomuksia vastaan, joissa muka rukoili-
vat Kuninkastansa ja Valtakunnan yhtcisijä siätyjä soa-
haksensa omalla kielellänsä, ja omalla ustennoksel-
iänsä yhtä Pappia ja Jumalanpalvelusta., heijän henkel-
liseksi ravinnokscksi. Kuitenkin meijän täytyyßuohin
yhteisen papis-siävyn kunniaksi sanoa, että hyö., ynnä
ne toisetkin valtakunnan siävyt., pyysi yhteisesti li.ii-
ninkastansa juuri hartaasti että liään ottaisi näihen
Suomalaisten asiat armollisemmaan huostaansa. "lu-
levaisuus osottanoon meillen mitenkä nämät asiat ovat
tulleet toimitetuiksi.

*+) Sillä jos heiiä kerran opetclaan lunleiuaan Suomalais-
la painia, ja Suomalaisia neniä, niin tai laavat sillä
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Mitäs taas Keäntujään tulee, niin myÖ tässä
tahomme kahestin häntä kostella, sekä hänen vai-
voistaan, että hänen kauniista keännöksistääh, ja
somasta kielen kilkutuksistaan. Ja Juullessamme että
myö sillä paraittain osotamme suostumuksemme tal-
len ttinnettomallen kielen-käsittäjällen, jos muka
näyttäisimme hänen toimensa toeksi, niin tahomme
teliä tätä juuri hyvällä mielellä, liioitenkin koska
myö pitämme sitä meijän velvolJisuueksemme, että
harjoittaa asiassa totuutta, ja osottaa oikeutta kul-
lenkin.

Kuin ensin piätimme , että Suomen kielen kir-
juittaissa seurata ainoastaan kahta lakia (tlvenne
reglor), ensiksi "että kirjuitlaa l"^««« Hli/n n«,'i«-
taan"; ja toiseksi, "että nouatlaa sitä puhetta,
/o/ccl oli melÄä, paras";— jakoska myö sen eistä jo
v. »817 aloittimme painatloo toista Suomea, kuin
oli tavallisesti laita *); nimittäin sillä, että pi-
timme Savolaisten puheen-murretta muista parera-

lukea Suomalaista henkellisiä kirjoja varsin rentonaan
(obehinbrabt) josta piästäisiin siitä vastuksesta, etla
varsin heijän tautta kustentamaaii japainuttamaan Suo-
malaisia kirjoja Venäläisillä nenillä.

*) Lue meijän Tutkimuksemme (Keccnston) Riihsin kir-
jasta: Finlaiib och betz inmanare, painettu Upsalan Tie-
tomus-Sanomissa (i Upfala Sittfr. Äibn.) vuonna iBj7,
N:o iy, 22, 24, 25, 26, 49, 5o ja 51; meijän Jutte-
lemuksemme: de Proverbiis Fennicis. </^iui<« 1818, j»
Pieniä Uunoja, Upsalassa ISIB,
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pana, ja kirjuttaissa tätä, seuraisimme kaikissa mei-
iän ensimmäistä lakia, josta moni on kyllä unoistel-
lut ja irvistellyt — niin emme oisi ikään uskonut,
että se ensimmäinen joka nouattais samoa tapoa, oisi

yksi Suomalainen tahi Karjalainen kirjan-toimittaja
Venäjän moan perillä. Lii oikeemmittain ehkä sa-
noa, että piti muka löytymän yhtä toista miestä
Aasian rajoilla, joka jo v. 1820 aivan itestään ru-
peisi Venäläisillä paineilla juuri samalla tavalla kuin
myö kirjuttamaan tätä Suomen kieltä; sillä se on

tuskin aateltava, että haan oisi soanut tietoa
näistä meijän kokeistamme *).

Jos se seneistä oli meistä ensin äkkiästi kuulla
että löytyi Suomalaisia niin kaukana Venäjässä; ja
outo muka nähitksemme, että heijän kelli toimitet-
tiin Venäjän nenillä ; niin se oli siitten meillen su-

loinen tietäksemme heijän kielen-toimittajansa seu-

raanneen varsin meijän tapaamme, kirjuittaissa tala
kieltä; ja sillä ikään kuin jollakulia suostumuksella
tätä vahvistanut ja turvanut. Myö tahomme nyt
meijänkin puolestamme pitää hänen puoltaan, koska

*)Myö soamme vastapäin kuulla että v. 1821 kirjutet-
tiin jo Norissa ja Ruuhin Suomalaisissa > niin itään
tällä tavoin. Josta nähään että tämä Savolaisten pu-
heen-murre puhutaan ei ainoastaan muualla kuin Sa-
vossa, mutta paljon laveammasti kuin ykskään muuSuomalainen puhe; ja että kuin sitä kerran kohoitet-
tiin kirjotus-kieleksi, niin sitä tehtiin R-uijan Tuntu-
rista aina Aasian rajoillen, vähemmällä ajalla kuin n«I--jällä vtutella.
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häänki on nyt vuorostansa tullut toiselta soimatuksi
ja luulemme meijän sillä — että otamme tarkempaan
tutkistelemuksemme ala , nämät heijän moittimiset
— levittävän parempoo tietoa tästä Karjalaisten
kielestä, ja sillä-lailla yhfaikoo koittoo "yhtä tie-
tä

, kahta asiata." Mutta tahomme jo alustapäin
tunnustoo, ettei meillä ouk mitään tietoa tästä
Karjalaisten kielestä, paihti sitä miia olemme soa-
ueet, tästä heijän kirjasta, ja ettei meillä ouk vielä
ollut niin paljon aikoa, että oisimme luenneet tätä-
kään kirjoa läviten *) ; myö oisimme silloin ehkä
taitaneet antoo parempoo tietoo täslä heijän kieles-
tä; jonka tarkempata tutkistelemista meijän nyt
täytyy heittää toiste. Häpiäksemme sanoa, niin em-
me ole lukeneet paljoa enemmin sitä lukua,
Jota nyt otamme tässä toimittaaksemme, vaan o!em_
me siitä jo soanneet niin paljon tietääksemme kuin
t.ivitaan, että kohtata näitä Tutkian (Reccusentens)
muistutuksia, haettu niistä s:stä ensimmäisistä lu-
vuista; ja joista suurin osa — ellei kaikki ovat
tyhjät ja joutavat.

*) Syy tahan hitaisuuteen on ollut, osittain nämät äkki-näiset nenät ,01 laseonkirjutettu, osittain myös, etteitunnetak Venäjän kieltä, josta tämä keännös mahtaaolla tehty; mutta erinomattain, eitä olemme näinnäaikoinna olleet muista töistä niin alustetut, ettemmeouk heri joutaneet näitä tarkemmin tiiustella. Taitaana
rXI/vh j°- aht°a Hian pitkiksi näiiä tiiustelemisiä.(otettu yhesta luvusta) ; miten sanoisivat siitten ios oi-simme koko kirjan ottaneet tutkisteluksemme.
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Ensinnik, niin näissä moittimisissa, tavataan

kolmet suurta vikoo, nimittäin : ensiksi, ettei Moi t-
ta ja tunnek sitä kieltä, jota haan tahtoo
moittia, tahi jonka kirjntosta haan on muka oi-
kaisevanaan; io«e^«, että haan voatii, jotta
se pitäis kaikissa olla Suomenkielen mu-
kainen; ja sa/m«?.'t?ii?i<L«X ettei haan tunnek
Suomeakaan *). Kukapa meistä siitten panis-
kummaksi, että näin toimitetut, suurin osa näistä
hänen moittimisistaan vaipuuvat itestään, ja kiän-
tvyvät tyhjiksi **).

*)ife molemmat ensimmäiset iiäistä syyttämisistä on haan
ile perästäpäin antanut myöten , luiiJevan sillä sanallaan
olevansa vakuuteltu kaikista nuhtclcmuksisla. Mutta ei
niin! Kuin ruvetaan mitään moittimaan, niin pitäis
siihen tok' olla jotaik perustusta ja syytä , erinomat-
tain kuin pietään sellaista tora-puhetta, niin kuin täss'
on tehly. Sila kolmatta syyttämisiä on jo tehty toi-

-silta ennen meitä (lue: Ucber Ermartinigen im Bctreffe
der ftnnifdie!» Sprnche unb ihre Cttteratur , »on 3c&.
Strahlmann. St. Petersburg, 1822.) NSÖ liinnem-
me aivan hyvin etla Herra S. on syntynyt varsin Suoma-
laisista vanhemmista, ja pitäis seiteistä osata Suomea
paremmin kuin mitään muuta. i^lvö uskomme myöskin
että se taitaa Suomea paremmin kuin myö, nimittäin
Hämeen Suomea; vaan toisin puolin emme saata
kaisea, että se 011 Savon ja Karjalan puheessa var-
sin äkkinäinen (jota hänen puheetkin toistaa); ja ny-
kyisin tarvitaan Suomen-kielen lnntemisccn , eila tun-
tea näiheiikin puhetta, ilman ompi tämä meijän lieto-
mus, varsin vajoava ja puuttuva.

*+)K.oska ei yhessäkään kirjanpajassa tässä kaiipunnissa
löyvyk niin Venäläistä neiieä, niin täytyy meijän hä-
tävaraksi ottoo (Ireekkalaisia; josta y merkihtee
;'.. g: -v , 6,«, r it- > in. h.
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Haan alkaa muka, näyttää mitenkä se on ma»
hdoin, että Venäläisillä nenillä kirjuttoo Suoma-
laista kieltä, ja antaapi sentähen asian-koskevillen
sitä neuvoa, että vastapäin ottoo Suomalaisia ne-

niä täksi tarpeheksi. Siitten rupiaa haan nimitös-
sauoja perkamaan; ja sanoopi: "se ei ouk muka
laitollineii, että nenä y on pantu merkihtemään .k,"
Mutta, kali miksikäs ei? Sillä koska Venäjän kie-
lessä ei löyvyk yhtään nenee, joka merkihtee tätä

selvee h, niin täytyy meijän loiraittoo sitä jollakulla
toisella; silloin mahtaa y olla niin otollinen kuin yks-
kään muu (erinomattain koska A toimitetaan tässä

loisella nenällä, nimittäin ? — ellei tehteisiin yhtä
jälkiään uusimuotoista nenee) ja vielä otollisempi,
koska se on (eänensä suhteen) lähin tätä/i^ ja muu-
tenkin, jo muissakin kielissä soanut monenaisia ja
erinäisiä merkityksiä *).

Siitten sanoopi haan: — "kuitenkin samoa /l
toimitetaan toisellakin nenällä %, eli yhtä eäntä

*) Niin c. m, kuuluu F toisinaan Venäjänkin kielessä
kuin /l tahi e/i, e, m. sanoissa noga, no^'. Ruotin-
kielessäkin sillä on monta eäntä; milloin muka kuuluu
kuin /c, e. m. sanoissa flpgt, Wl<jt/ pligt, milloin kuin
/', e. m. sanoissa felss, befga, floril, milloin toas kuin
l>, e. m. sanoissa, slllZri, stlZrl, j, n, e. toisinaan kuu-
luu selittämäliömänä, arvaten kuin nZ>, e. m, sanoissa
rillss, fltlliga, Sltfl. Bluissa kielissä tehään lälä neneä
vielä luonnotlomaisemmaksi, e. m. Franskan kielessä
kussa kuuluu toisinaan kuin H<H, e. m. K«Ze, genie,
loge; toisinaan kuin j> e. m, George, eai»^«Z«e, eon>-
pagnon, j. n. e. ja tätä huikentelavaista sanan-ncneä,
jonka oikea perustus-eänlä Suomalainen ei taija kuo-

lemaksikaan suustaan sanoa sovitetaan väkisekkin hei-
jän kielesehen, meijän kielen muka raurtajoitta.
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kirjutctaan kahelia erinäisellä tavalla." Mutta tässä

on Tulk. erehtynyt; ja juuri niillä samoilla sanoilla,
joilla haan on tätä muka toistavana, niillä tahom-
me osottoo, etla heijän välillä on suuri eroitus, ja
että £ merkihtee eh, tahi yhtä kovempoo karais-
tettua h, joka ussein pannaan siihen, kuhun Suoma-
laiset panoovat n, erinomattain Loukossa
(i Casu Penetrativo) ja Teklävissä-Toimitussanoissa
(i Verba Passiva.) JNiin e, m. kirjuttaa haan Tijyrt

jota Tutk. lukoopi l«/lti, vaan pitäis vissiin luetta-
mau täehli, t. täkkli; Xayioirri%, joka ei ouk luetta-
va /e</t/ol"lli^ mutta lahjoiltick t. lakjoilihk ("lahjoit-
tiin"); ayruyax {akktahahk, ei aktahak) "ahtahan";
iu/lF^ IsQsoahfittx (tuldich /e>llsa/i"ma<H — mutta ei
<ti/H7l Jeriisalimak) "tultiin Jerusalemiin" j. n. e.
Tiiliä tavoin on se Karjalainen Toimittaja tahtonut
t.ukeemmalla kii joituksella nouvattaa kielen hienona*
piakin eännöksiä.

Siilien sanoo Tutk, "niin varmatoin (osäker)
kuin Toim, on, koska liään kirjuttaa /l^ niin tielii-

maloin on haan mvösl.in, milloin haan kirjuttaisi sitä

Suomalaista ii" (eihään täss' ouk pulleitakaan Puioh-
talaisesta!) Vaali tässä toas osottaa Tutk. tietamättö-
myytensä Sttomen kielessä, eli oikeemmittain Savon
puheessa, sillapa häntä voitetaan tässäkin omilla
sanoillaan. Niin e. m. luuluo Tutk. että se on viii-
rin juteltu, koska Toim. kirjottua -nipitum-n [pi-
rnieschsckäj ja i/.?/ (e/ii)/ ja talitoo että piläis
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olla schschä, älä. Haan ei tunnekkaan että
se on varsin Savon puhe sanoa: "pimeessä, elä",
ja että «e siinäkin eroittaiksen litin puheesta *).

Samaten syttää haan T.n ei osanneen aina oi-
keen tomittou i^, tahi että se sitäkin merkitti mo-
nella tavalla **). Vaan siinäpä se on luettava hä-
nellen ansioksi, että haan muka eritavalla toimittaa
eänen erinäisyyttä ***). Tämä joka meijän mieles-

5) lilla muuten Tulkian tavalla pelätä, että syntyisi kie-
lessämme muka hämmcnys, jos kirjutettaisiin kahta
sanaa yhellä tavalla — niin kuin e m. tässä elä, lät
fcli > (Käskevässä Lovessa Puuttuvaisesta Toimitus-sanasta
e/ä,i Impcraiivi Modus, af Verhum fietinitivum elä,
<i/«),- ja e/«, (ff! (Käskeväisessä Lovessa Syntyvästä Toi-
mitus-sanasta elän) — on yksi turha luulo, sillä jos
eivät hämmcnek meitä puheissamme, niin eivät myös-
kään hämmenäk meitä kirjutokscssainme. Että eri-
tavalla kirjuttoo yhtäläisiä sanoja, jotta sillä muka
eroittoo heijän erinäisiä merkityksiä, on yks tyhjä
neuo, joka ci maksak mitään, vaan ainoastaan mat-
kaan saattaa liikoo vaivoo tätä mieleen juohuttaissam-
me. liihään se pieni sana led, jolla on Kuoliin kie-
lässä io erinäistä merkitystä (nimittäin, veräjä, ni-

veli, suku-polvi, tie,juno, ilkiä, joutui, kärsi, taluta)
ja jota kuitenkin aina kirjutetaan sillä yhellä tavalla,
ouk millonkaan tehnyt heijän kielessä villitystä.

**) Eipä myö Suomessakaan kirjulamme tätä nenee varsin
kannallensa ; Myö kirjutamme j (mykkänään) sekä pit-
källä että lyhyvellä l'^ e. m. ja, ai, elnkä eännös on
varsin samallainen. Että kirjuttaa liäntä erillä nenillä
sanoin lopussa, erillä heijän alussa, on meijän mieles-
tämme yks joutava laitos.

***)Koska meillä tässä ei ouk Venäläisiä neniä niinemme
näillä puuttuvaisilla Greekkalaisilla taijak tätä toi-
mittoo. Multa kyllä kaikitekkin «iX (ol?^) rotum'
(loimiti^) «oio').^» (koiräla) on niin selvee kuin "otti,
toimitti, korilla (nimittäin jos ' merkihtee yhtä lyhyttä
tahi puoleksi katkaistu <). Samaten sanotaan Savossa
leka "pojan, piian, ajan" että myös/io//i7«< piijan.
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tämme on yks ansio, lukoopi Tutk. yheksi vi-
aksi; erinomattain jukkii haan paljon niistä mo»
nista pienistä liitto-paikoista (accenter) joilla Toim.
on tahtona merkittää karaistamuksia , ja paina-
muksia sanoissaan, tnhi heijän into- ja paino-
polvia. Ta jos se joskus paikassa löytää tämän pie-
nen merkin pois-olevan (joka usein katkiaapi paina-

tessa) ,

Aijan (ehk ei Tn il. sano iätä yiumärh:va.sek) —- kum-*
pnhiclkin ovat. oiko*'!. Tvini ikään erehtyy Tutk, kui.ii
hään moiti ii sitä, etta To! m. ou kirjuttauut Hutsqlzzi]
{ciiierissä) ja sanoo etta se on varsin sotiva Suomen.
Virien liioille;, vasten, ja etta oi.-, pii änyi muka oleman
Piiiaris.a. iUuiia lii mlipii vasta sotii kielemme vasten.
Sanououvalluui nyö Jlänieessäk in "liiterissä , kinkc-
j-tssä", j- n. c, ja koska Tiitk, tahtoo soalia tätä sanaa
<>.ijasi.aniM,eksi, niin silloin oisi hänelle ollut s nrempi
s.yy muistu! ci la Tarun f-iiko- Sanomien Toimittajaa ,

"koska mj viift.iue.ssansa rupeisi lellissänsä I. irju Hamaan
"saiiomii, IXiiästä Pietar ho r i s t a." Samalla ta-
valla nuhtelee haan huntu varsin syyttömästi siiiu, etti
h'ään kirjuttaa n/ra Tirsuva {niinä puivina) , ja tahtoo
etla .se piiäis muka olia s;niinä päivinä." Mutta ken-
n''ii huilia haan vaatii että kaikki pitäis olla kirju-
ieltu VtiomcLi kielon perästä? ciliuäu se siitten oisik-
kaan omoo kieltä, jos ei ois jossaik eroitus. Jos Tutk.
oisi vähcekkään Luni enut "Viron-Suomea, niin oisi haan
muka löytänyt, että tämä Karjalaisten puhe taivut-
taiksen Viron Suomeen, kussa <i ja « usseen tavataan
yksissä sanoissa, ja varsin tässäkin puheessa; "päivä"
on Virk. päva, ja "niinä", niinä. Savonkin puheessa
sanotaan "tällainen, tämmöinen" j. n. e. (Uitettyissä sa-
noissa), Tutk. soimaa sitäkin etla Toim. välisten kir-
jnttaa viv (nm H, 8) välistän toas «7? {niin I, 15.)
'tämäpä toistaa ettei haan pia yhtä puheita toista ha!-
venipaiii; puhuuvaipa ne Suomessakin lätä sanaa sekä
pitemmin etlä lyhemmin , sekä niin että X,-i.- ikään kuin
itiui,, eila hiihti ; inc j eitä tnyö, j. |j e,
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tessa), tahi istuvan kalleellaan, silloin «e ji> lukoy

täl.ä pientä painon-virhettä, kauhiaksi kielen-rikoksi;
ja rupia siitä jo telmamään Toimittajan huolimat-
tomuuesta ja ymmärtämättörnyyestä. Tiennöön hä-
net, minkä tautia Tutk. tahtoo kaikkia näin saat-
taa pahimmaksi? iilutta saahanpas kahtoa mitenkä
haan ite kirjuttaa Suomeansa, jos ei siinäkin lö'y-
vetäk vikoja? Se joka näin moittii muita, mah-
taa ite olla moittimatak ja ilman puutokseta. Tutk. ei
ouk ite kirjuttanut toista kymmentä Suomalaista
sanoa, ennen kilin heissä jo lövvetään virheitä ruo-
nellaisia, ja kaikellaisia ; pa ino-vir hei t a *),

kie 1e n - vir h e itä **) ja ke an no"s- vi rh ei t a *").

Se joka on niin taikka toisen kanssa, että haan, niin
kuin sanottiin, lukoo pikkuruikkuisia painou-virheitä
viaksensa, sellaisia joila ei toinen oisi viihtinyt ni-

*) Paino-virheiksi luemiiie e, m. sitä, ettii haankirjuttaa
©ttb, kuin pitäis ulin ljud, j. ii, e.

**) i/i.X/<?»-i>,.l>/!eiX/^ tuemuie silli, etla liiiuii p. 152 kir-
Huti,-!!! inurhelliset kiiiii iiitiiiz olla murheelliset (jii
vieläpä kiittääpi laman sanan hyväksi).

ii.i».^)/vX»«<i>-iil>/iel/^i^, luvcmme sitä, että tiiiiin tuiuiittiiii
sanan /l«»«i<X>e Ruutiksi, sanalla han tyder; elikii se
lii^l-Kililee %<xn hörcr; ju iL«atilQ (salla) un liiiiin lui-
mittanut sanalla förfjunfa (hukkuu), j. n. e. Nutin ei
sillä kyllä, eipä haan ou aina osana oikeakaan lukea
kirjasta, koska liiiiiii kii^u ään kussa I"uilii:ll<i
on yiTjV (hiän); ja piäälläs, kussa Toimilla on mrj?./.7/u
(piälläs); piHikkoavaisille, kuiii Ui! itay.xZiaoi/J.a (pak-
kojasilla); äljgää, kuin un rfiyii] (äTgiä); koiryilla,
kuin on xoiijil/.a (koirilla) j. n, e, Sellaistapa nivii-
kiu kuhtuisiinme huolimatt uiiiii » teksi.



242

mittaakaan, se joka nubteloo siitä, että sanat ovat
painatessa vajuneet yhteen e. m. ltzcKeMciii/«n^ kuin
pitäis olla l't«c/le pidäjän (p. 1^6); tahi että ne ovat

yhteen-liitetyt e. m. jogo-kukkan (p. i55) kuin ne

hänen mielestä oisi pitänyt olla erinäiset /o^o kuk-
aan,— hänen kirjutoksissa ei piek löytyä semmoisia
anteeksi-annettamattomia virheitä, kuin se äsken

mainittu Gtli» (kuin pitäis olla ljud) P. '44
Mutta luetaanpas vielä! Tutk. lausuu: "Thkei

"lukia mahak älyä kaikki ne monet vastukset, jot-
"ka ovat tässä kohtaneet Toim.aa, pitäis hänen kui-
denkin havaitseman, miten huokiaksi haan on
"luullut tätä työtänsä, ja sitä muka huolimatto-
"muutta, jollahaan on tätä asiata käyttänyt; ellei—-
"me luettaisi muka syyksi hänen taitamat tomuut-

"ta Suomen kielessä, liioitenkin Karjalais-
een puheessa. Isttä asia mahtaa toin-perästä
"olla näin, siihen uskoon lähemme vielä huokeem-
"masti, koska paitti bänen pitheen-virlieitä (ortogra-

fista fel) vielä kerran kahotaan millä tavalla haan
"muka käyttää kielensä, taivotuksissaan ja piiroksis»
"saan (jolla Tutk. ymmärtänöon kielen-virheitä,
grammatikaliska fel). "Tässäkin taas tavataan sovit-
"tamattomia *) ja outoja sananlapoja, joita en tiia
"itekkään mitenkä niitä selitettäisiin. Niinpä on e.

Sovittainattomuas, motstridighet, iiifonfcfjucti*.
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m. hänen puheen-karaistamus *) varsin outo ja vas-

ten Suomen-kielen luontoa." (Nyt tuloo haan kaikki

totistuksineen)."Niin e. m. kirjuttaa haan pirp>b (m«-

ne) xsvvduti {kuundale), jota Tutk. lukoopi "mänee,

kuundalee", ja^joka hänen mielestä pitäis olla miine,

kuundale. Lamaten kirjuttaa Toim. 2L«^t)>/.«

ft«/e7/«) TLö/.tl' (iu/el) Y.SHvdtll (kuundeli), jota kaikki

Tutk. moittii, luuloo villiksi, ja sotivan meijän ki-
eltämme vasten. Mutta tässä taas osottaa haan
omoo taitamattomuuttansa, ja juuri näillä sanoilla
toistaa toisen tarkautta, kielensä kirjuttaissa. Sillä
kennen luvalla Tutk. lukoo näitä into-polvia,
paino-polviksi? Sanassa kuundale haan neä
hyvin kyllä minkälaiset paino-rnerkit ovat; mitäs
haan siitten lukoo m«nee^ kuundalee, kuin pitäis
lukea mane^ kuundale', tahi m«n^^«n^a/ö? Onhaan
se että tahallaan toisen puhetta sotkia **). Jos haan
nyt väheekkään tuntoo Suomea, niin haan selittää
että juuri tässä samassa Lovessa *")^ nimittäin
Käskeväisessä, kuin myös kieltäväisissä puheen-
piiroksissa (t mkande talesätt) karaistetaan Suomessa

*) Puheen-karaistamus , sccentliiition.
°^^) Tällainen halu, eila pahentaa kaikkia, on viettellyt

Tutk. että sotkia ne juuri selvimmät paikat, niin e.
m, kuin seisoo: "syntiin xadovtioT (kavoneita), niin haan
tahtoo että pitäis olla "syntiin kaatuneita" ja luette-
loo viaksi, ettei Toim. ouk näin muka kirjuttana.
iow j modus, Käskeväinen, Imperativus; käskeväises-
-sci lovessa, i imperativi modus.
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aina tätä viimeistä nenää, ja jos kohta kirjutetaan
meine^ niin sitä kuitenkin puheissa sanotaan mäne'

Tätä tenään muuten monella tavalla, nimittäin sillä
lailla, että Nämäläiset ja etelaisemmät Savolaiset
sanoovat m«"tts^ / mutta pohjoisammaf, ja Karjalaiset,
mänek; Pohjalaiset taas, W»nei^ j. n. e. Samaten
sanotaan i«/e//« (siinä on into kummassakin polves-
sa). Ei myökään oisi tätä ennen hoksana, ellei
me oisi siihen tulleet johtatetuiksi tämän Karjalaisen
tarkoituksella. Samaten myös i«/e t. tuleh, tulek,
tulet. Kuin Tutk. on ensin näin nuhtellut Toimit-
tajan kirjotusta tahi kirjoitus-tapaa, niin rupia haan
erittäin ruotimaan liänen keännöstä. Haan voatii
häneltä ei ainoastaan, että hänen (joka on iho-en-
simmäinen näissä aikeissa, ja joka nyt enskerta toi-
mittaa kielensä /ci>/'«//«e^i) pitäis jo tekämän sitä
niin tarkasti ja täyvetiisesti kuin Suomalaiset , jotka
ovat jo kirjuttaneet kieltänsä 300 aastaikoa*), tahi
että hänessä yksinään pitäis löytyä sitä toimetta , jo-
ka meissä yhteisesti; mutta haan voatiipi vielä e-

nempi, haan voatii myöskin että hänen keännökset
pitäis olla niin luonnolliset ja taijolliset kuin mei-
iän, jotka on jo monelta piispalta ja papilta lue"
tut ja oijaistut (vähäppäs «e vaatii!). Mutta ei siliä

*)Se ensimmäinen Suomalainen kirja, jota tunnetaan,
on painettu v 1544, j« kuhuttiin: Rucouskirja Bib-
liasta.
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kyllä: haan voatii ei ainoastaan että hyö pitäis
olla perusluskielen-mukaiset, vaan etla hyö myös-
kin pitäis nouattaman Venäjän ja Ituotin keän-
nöisten sotnaisuutta. Sen eistä haan verrottaa heitä

«i ainoastaan perustuskielen kanssa, mutta myöskin,
milloin Suomalaiseen *), milloin Venäläiseen keän-
nökseen; ja vetää milloin yhen, milloin toisen näistä
keännöksistä hänen nenänsä eteen, ja kiittää heitä
byviksi, että sillä haisuttoo tämän Karjalaisen ruk-
ka **). Ensin haan kyllä muka sanoo (p. i43).
','että Biblan keännökset pitäis kaikenmokommin olla
"selvät heilien, jollien niitä aivotetaan; siihen t»r-

'vitaan ei ainoastaan, että keännös on tehty perus-
"letuilla tievoilla, ja sen kielen luontoa myöten
"jolla se on tehty, muttaettä myös se ulkonainen pu-
"heen-piiros ja puku pitäis tehtämän jasovitetteman
'painan kielen tapoja myöten." — Mutta tokkos
bään nyt tällä tarkoituksella tutkii tätä kirjaa, kuin
haan siitten p. iso rupia bänen keännöstä moittimaan ?

5) Niin kuin Tutk. ilman mitään perustuksetak moittii
kaikkia tässä Karjalaisessa keännöksessä niin hiiiin toi-
«in puolin kiiltää kaikkia meijän Suomalaisessa keäu-
nöksessämme (niin kuin luullaan) myöskin ilman pe-
rustukset ak, (ilman asian koitteleinatak.)

**)Moni luuloo ehkä, että nämät keännökset pitäis kaik-
ki olla Viilillensä yhteläiset, koska hyö kaikki toitnit-
taavat samat asiat. Sen hyö ovatkin kyllä asian puo-
lesta, mutta kielensä puolesta, tahi tavat mii-
lä tätä asiaa toimitetaan (sanat ja sananparret) ovat
erinäiset— erinomattain, jos uskaltaisiin (Tutk. luvalla)
seurata kunkin kielen luontoa ja puheen-piirosta.
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Ei ikään! Haan ei tiia itekkään , mitenkä haan saat-

taisi sitä hyvin alentoo. Sen eistä hä-än verroittaa
häntä kolmella kielellä ja kolmella erinäisellä pu-
been-piiroksella.

Haan alkaa taas alku-lebestä, ja moittii että
Toim. on ottanut sitä Venäläistä sanaa ovijrot
{svätoi) merkihtemään "pyheä".Tässä hänelläon aivan
oikee, sillä ei pie peseensä hieroa. Mutta eihään
tämä ouk Keäntäjän syy? Minät Karjalaiset ovat
jo ennen bäntä soaneet tällaisia sanoja kielellensä
uskomus-opistaan. Koska heillä on Venäläisten
oppi, niin ovat myös sillä soaneet muutama Venä-
läistä sanoo, puheessansa; myö olemme Ruohtalai-
sista nouvattaneet kymmenesti enemmin. Saneita-
han meilläkin Santti I>/nn» (Sankte Göran). Eikä
pykä (meijän kielessämme) ouk soveltuva semmoisiin
paikoin, elleime Turkulaisten tavalla rupia sano-

maan "Pyhä Pietarbori." Mitä niihin muihin Ve-
näläisisiin sanoin tuloo tahi siitä Venäjäntelemi-
sestä (Riihiset ande) josta Tutk. monesti puhuupi ,

niin ei myö ouk löytäneet sitä muualla kuin alku-
lehessä; eikä Tutk.kaan on ollut hyvä muita pai-
koja nimittää *). Sitä vastoin olemme ihmittellyt

Sillä jos semmoiset sanat, kuin proroka (Propheta)
rijächki (synti) j. n. e. ovat otetut Venäjän kielestä,
niin ovat samat sanat meijän kielessä taas otettuRuu-
tin kielestä, ettei siitä piek suuttua, de oisi toi-
vottava, jos heitä soataisiin Suomalaisilla vaihtaneeksi.
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tätä heijän kielen puhtautta, ja keksinyt että Toi-
mittaja on varsin harjoittanut oman kielen tarkoit-
tamusta, ja siinä aivoluksessa sepittänyt uusia
sanoja, joihen joukosta myö e. m. luemme Schuuri-
Hc/ix«^^ jota Tutk. löytää moitittavaksi, koska se
ei varsin toimitak Oreek. sanaa Ttaidiov (lapsukainen)',
ehkä Toim. aivan tällä sanalla tahtoo eroittoo tätä
Jumalista lasta muista lapsista, osottain hänen ylbäi-
«estä syntymistä. Siitten toas lukoo Tutk. näihen
keännös virhein joukkoon,pieniä painon-virheitä,-
että niillä muka hyvin lisetä niitä toisia. Ilman
että tuntea näihen Karjalaisten puhetta, niin haan
moittii että kirjuttaavat aita, /L>o/t« % palka kaiki,
kuin pitäis (meijän puhemme jälkeen) olla «ltt«^
polttaa, siaHKa^ kaikki. Jos Tutk. tahtois näin tar-
keemrain tutkistella meijän nyt äsköin (vuonna 1810,)
painettua Suomalaista Raamattua, jota haan kiit-
tää hyväksi; niin haan löytäisi tuhansittain sel-
laisia ja suurempiakin virheitä (ikään kuin bänen

5) Toisessa kohassa kirjuttaa haan tätä sanoo aivan oi-
keen, kahelia t^ nimittäin 3^ 12.n0).57-«v(^o/«<iw).li.oska
tässä nyt on tullut puheeksi suumen kirjuttamisesta
meijän Biblan-keännöksissä, niin tahon muistutella
että juuri tämä sana , tässä samassakin paikassa,
un viärin kirjutettu meijän omassakin Suomalaisessa
Bibliassa. Siinä seisoo: "mutta ruumenet poltta hän.
sammumattomalla tulella"; meijän luulomme jälkeen,
oisi tämä näin: "mutta ruumeneet polttaa haan sam-
muttamattomalla tulella."
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omassakin kirjnituksissaan *). Siilien sanoo häiin
toas: yijväljX [lidndäh — sic!) on yks iso kirjulos
vika, (joka merkihtee /lcilitee/i — i sivansen) kuin pi-
täis muka olla händä — honom" **). Mutta se ei ouk
[sic] kuin Tutk. lukoo, vaan se on händäeh; eikä se

pitäis olla händä (Mikan Lonkassa) vaan se pitäis
olla /eäntii t. hänet (Mitan Eonkassa Yksinäisyyeu
Luvussa ***) — Miät.sä nyt taas mitenkä oikastaia
ite eksyy, ja eksyttelÖö vielä muita. Nyt on moni
Loukas (fnfuS) Suomen kielessä yhteinen, e. m.

Minkän T,oukas (Yksinäisyy en Luvussa) sisellänsä suljee
sekä t?enetX'i/i/ että Aceus. Tolalis; ja (Muniaisuuen

Luvussa) t?enet. Penetrat. et Instrument. Koska nyt
ei tunnetak Karjalaisten kieltä, kussa myöskin mah-
taa olla tällaisia yhtenäisiä Luukkaita niin se on var-

«in ymmärläm ätöin meiltä, että näin julkisesti rupia
siitä riäveämään ilman perustuksetak. — Siitten laas:
TTVyiTTljyvo (pyhättyö ?) on yksi ei raoitettava toi-

mit-

*)MyB ei tahoitak siksi alcntoa meijän omaakeännöstäm-
me — sillä se on mahollinen että erehtymme. Mutta
sillä tarkoituksella ja ymmärtämyksellä, jolla myö kä-
sitämme kielemme, niin oisi harva värsy,joka ei tar-
vihtis oijastamista.

55) Luulookohaan Tutk. Suomalaisessa Bibliassa kuulua
paremmallen, kuin luetaan (Mn^/«?i, 7, 24) "Koska
Antiochus se» kuuli, luuli ha» hänen händänsä ka-
zovan ylön" (^>X/) Pitäis olla: "luuli haan hänen
pilkannee» hänlä".

*s*) Oikeempi ehkä oisi sanoa Itänen (Minkän Loulcassa)
jollon sana käskynsä (joka o» pois-heifätfy) siilien ym-
märtäisimme, Alin ou rn^ös Suoraal. Raamatussa.
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mittaminen Greekal «anasta vifitvaaa (puastettua) —

Sepä oil kumma, että Tutk. tok löysi yhtä «anoo,
joka "ei ollut moitittava".

"Eiköbään Karjalaisten kielessä löytyisi muuta
sanaa, joka merkihteis katto (tak) kuin katos, (sen.
Katoksen), joka Suomenkielessä merkihtee, ett libet
Mutta katos ei merkihtekkään meijän puheessamme
yhtä liideriä, vaan ett stjul", ett tak, som är uppsatt
for tillfället, ja «anotaan useemittain pienistä mök-
kiläisten hökkelistä ja torppa-tölhöstä. Se on sen eistä
meijän mielestämme tässä paikassa hyvin sopiva,
koska tässä puhutaan siitä majasta kussa Jesus syntyi.

"Tokkos a«^v«/«M (rahvahascK) taitaa merkihtee
ihmis-kansoa, pakanoita, ja Synagogoa?"
Jos muka pakanat ovat "ihmisä", ja jos»a/lvas mer-
kibtee "ihmisten kansoo"; niin miksikäs se ei siitten
taitaisi myös merkihtee pakanallista kansoo? Yhtä

paikkoo missä »annas merkihteiss/na^o^oo (Juudalaista
opetushuonetta) ei löyetäk missään; mutta ainoasti, että
«e yhessä paikassa (4, 23) pistetään tämän sanan siaan,
kosk' eivät Karjalaiset ymmärtänneet mitä tämä vieras
sana merkihti. Sentähen kuin meijän Raamatussa

luetaan: "Ja Jesus vaelsi ymbäri kaiken Galilean,
ja opetti heidän Synagogisansa"; niin Karjalaisella
on: J Kane/l" Jisus kaikie Galilejoa-myöt, i opascht
rahvahaschscha / joka merkihtee: "ja opetteli rahva-
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b»«» t. rahvahasta." Sanokoon lukia mikä keän-
nös näistä on selvin , ja jos »a/lvas siks merkih-
tee synagoga, jos «e tarkoittaa niitä ihmisiä, jolla
kävivät s/nagogissa — Siitten moittii Tutk. taa«

ettäToim.lla on "nolNlaltomal"^kussa meijän keännök-
sessä on "sairahat"; mutta meijän mielestä on voi-
/natto/nat parempana arvattava, sillä se on laveam-
pi merkityksestään, ja niin kuin tunnetaan, niin
toivat Vapahtajan luokse ei ainoastaan potilnisia
(sariaita); multa myös vanhuueltansa voimattomia *).

"Se kaunis vertaus 6:ssa värsyssä 3:«sä luvussa,
joka Greekan kielellä kuuluu: LTrl/^ci)^^!? Kai Sl-
-1//c3^l-c<7 Ttjv OiaaioavPtjV (vanhurskautta nä/K«l's/«

/a /anoovalsla^^ on tykkänään kavnttu, näillä Toi-
mittajan varsin tyhmillä sanoilla: ta/ilo/at ja suvat-

sint." Mutta totta kaikki Toimillaja paremmin
kuin Tutkia häväisi, ettei se mitenkään käy Kar-

jalaisten puheessa sanomaan "haan /vo/, -aKKai/tla^
*) Meijän mielestä on kuku tämä värsy paljon parem-

min toimitettu Karjalaisen kcännöksessä, kuin mei-
iän Suomalaisessa, jos on muka kysymys, mikä heistä
«n selvempi, ja meijän kielemme myöten luonnollisempi.
Suom. Bibliassa seisoo: "Ja sanoma kuului hänestä kaik-
"keen Syrian maahan. Ja ne toit hänen tykönsä
"kaikkinaisia sairaita, moninaisilla taudeilla ja kivuil-
"la vaivatutta, ja Piruildariivatuita, ja kuutautisia ja
"halvatuita Ja hän paransi ne," — Karjalaisessa on: /

kaikie isl>i.'/"oa-i>nv'ö't rubei hiän iiu«tc>v<t/a olomach

i tuodic.h hänen-luö kaiki voimattomat, kaiken-ualasissa
(kaikellaisissa) la!i<i<iol>a l ilvuto<<a ven^/at^ l" lem-
bolaset, i kuun-muutteila piekschiätschiät, i her-
mattomat- i hijät tervehytti.
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tahi s-vöp oikeutta," ja sentehän tässäkin seuraisi
sitä Tutkialtakin jo julistettua lakia, että erino-
mattain tarkoittaa kielen Juontoa, ja hänen ulkon-
naistakin piilosta. '^o {ko) eli se Suomalainen liit-
to-polvi (parlicula enclitica) Ka^ Kä> ei pie olla
eroitettu sanasta 61 {ei) johon se kuuluu." Niin
«itä kyllä Suomessa aina kirjutetaan, vaan ei ouk
«en eistä kieletty oleniasta toisin, muihen puheessa.
Meijän aatoksemme perästä, niin tämä pieni sana ei
ainoastaan on liitettävä yhteen eillimäisen sanan

kanssa, mutta myöskin jälkimäisen, e. m. "eikös-
nään tule", eikä ainoastaan : "eikös nään tule." Että
asia mahtaa olla semmoinen arvataan siitäkin, että
Suomen-sukuiset kielen-kirjuttajat ovat olleet ka-
happäin arvellukisssaan, mihin sanaan hyö liittäisi-
vät näitä liitto-sanoja, eillimmäiseenko vai jälkim-
mäiseen sanaan. Suomalaiset ovat liittäneet heitä
aina lopulla, eillimäisen sanan; vaan Virolaiset ovat
toisinaanki liittäneet heitäallulla jälkimmäisen sanan*).

*) Niin e. m. sanoovat hyö « pole, kuin myö (anomme
eipä ote^ j, n. e. Eivätkä tyyvyk siihen, hyö eroit-
taavat toisinaan näitä liitto polvia, sekä eillimmäisestä
eitä jälkimmäisestä sanasta, ja kirjuttaavat heitä var-
«in itekseen ; ja L^joka on vielä ouvompi) hyö alottaavat
toisinaan värsynsä tällaisella liitto-sanalla , e, m. "Ka«
on söas naene annas" (Otava 11, p. 191) jollon myö
sanoisimme J'onkos soassa nainen armas." Sen eistä ei
ouk Karjalaisen kirjutosta nuhtella > jos häänki kir-
"uitaisi tämän liitto-polven erikseen. Samaten le-
kuövät Lappalaiset, hyö kirjuttaavat tämän «a-
-nan ,eka toisen lopulle, kuin Suomalaiset e. m.
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"Anto-paloja *) on ehkä myös ollut toisella pu-
'heen^-piiroksella toimitettava, kuin L7i«llxö«ittl^,^«
"{pakkoaisilla), kerjäläisillä." Mutta eipä Tutk. osa-
na itekkään toimittoo sitä sen paremmaksi; eikä
haan nyt tainutkaan osottoo meitä Suom. Bibliaan,
kussa seisoo almut (!) tehty Ruohtalaisten sanasta
almosor, ja Saksalaisten almosen.

"Tokkohan vii(p<pao){väsehasch) "viisas" myöskin
taitaa merkihtee yhtä velhoista (stryMtate)"? Taitaa
kyllä veikkonen! Sillä nllsas merkihtee ei ainoas-
taan yhtä oppinutta tahi tietävätä miestä;
mutta se merkihtee liioitenkin yhtä noitaa ja
poppn-tn iestä t. tietä jätä, koska hänellä luul-
laan olevan enemp tietoa kuin muilla. Koska
nyt nämät ovat usseemmittain suuria velholoita,
niin se sana niVsas ei ainoastaan merkihtee "velhoo",
mutta siitä on myös syntynyt sana "vi'l"saste/ta"^ joka
merk. että "pettää, laitteleita, koirastella."

Tässä nyt Tutk. lopettaa moittimuksensa, ja
tässä myökin jo lopetamme meijän muistutuksiam-
me. Dttä hyö ovat olleet pitkälliset ja joutavat,
tunnustamme itekkin ; mutta se on tullut siitä, että

näia-Klls(t»!et-kos)sekä myös iteksee n, kuin Virolaiset
e, m, tietah iu^ todn (liiat kos sinä). Kyllä Suomalaisetkin
sillä sanalla taitaisi ikään kui n Virolaiset aloitoopuheen«a,
mutta hyö voatii sitä silloiukin liite! tynnä, c.m.J'lok-
io^ tutet". Samalla tavalla, koska Lappalaiset sanoo
vat io t/ats« (kuin vesi) niin Suomalaiset, sanoisivat
mielellään (liitettämisellä) -"niin-kuin ve«".

*) Anto-paloja, allmcfor.
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Tutk. on kerroinut paljasta jonni-joutavata. IVyt
maha väliä kukiin löytää, mitä myö jo alussa-
pain sanomme, että suurin osa näistä hänen muis-
tuttamuksistaan ovat tyhjiä jurritamuksia, jotka ovat

siitä syntyneet, etlei Tutk. ollenkaan tuntenut tätä

Karjalaisten kieltä, että haan voatii , jotta se pi-
täis kaikissa olla meijän puheemme mukainen, ja
ettei haan ilekkään aina tunnek meijän puheen-
mutkat. Kaikki ne virheet, jotka haan niin muo-
tein on käsittänyt

, ei ouk muita kuin pieniä
paino-virheitä ne toiset ovat kaikki, Karjalaisten
puhetta, jossa se eroittaiksett muihen puheesta. Sen-
eistä kuin Tutk. valittaa siitä hänen "isosta vaivas-
taan", kaikkia näitä virheitä haetessaan

, niin mei-
jän täyty sanoa, että kaikki hänen vaiva on män-
nyt hukkaan ; ja että se näyttää, kuin oisi haan ai-
noastaan ottanut tämän vaivan peällensä, tätä kir-
joa muka soimataksensa, vaan ei hänen kieltänsä
tiiustellaksensa *).

Kuin olemme nyt kerran toimittaneet, ettei nä-

*)Se on juuri haikialla mielellä, kuin meijän on täyty-
nyt näin kiivaasti kohtata näitä hänen muistutuksia,
sillä muuten myö mielelläänylistämme hänen hartautta ja
rakkautta Suomenkielentiiustamisessa, ja uskomme että
meillä on syytä häneltä vastapäin toivoa parempia lii-
ustuksia näissä asioissa, Myö olemme siitä vakuo-
letut, että jos haan ite nyt jälestäpäin lukisi näitä
hänen omia lausumuksia, niin haan löyläisi heijän ole-
van pikaisuulessa ja kokemattomuutessa tehty ja kah-
toisi hyväksi, että myö olemme nuoita «ikoina.
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mat hänen moittimiset maksak mitään, niin ta-
homme myökin vuorostamme jotaik sanoa tästä

kirjasta. Nimittäin ensinnik hänen kielestään, ja
siitten hänen keännöksestään. Koska ei meilläkään
ouk muuta johtnusta heijän puheesta, kuin tämä

kirja, niin emme taija varsin sanoa, jos se kaikissa
toimittaa siiä oikeen, vai ei. Mutia jos saisimme
peättää sitä myöten mitenkä meijän Karjalassa hoas-
tetaan, niin se on merkillisellä tavalla nouattanut
kielen henkee, luontoa ja puhtautta. Myö mainih-
tirnme jo fonnon, että myö ihastuimme kuin näim-
me, tässä äkkinäisessä kirjassa, meijän omoo puhet-
tamme *). Nyt tahomme myös nimittää missä se meijän
puheesta eroittaaksen. Meillä ei ouk suinkaan ollut
tilaisuutta laveammasti tätä kirjoa lueskentella
mutta siitä vähästä joka olemme siitä tiiustellut,
niin se on erinomattain, seuravaisessa:

1) Usseemmissa paikoissa kussa meillä on s^ niin
heiliä on sch, e. m. schano "sano", ja missä meillä
on ls^ siinä heillä toas on tscn^ e. m.kutschun, "kut-
sun." Tiiliä tavalla puhutaan jo meijäiikin Karjalassa,

*)Niin e. m. kirjutetaan hänessä "ua", kussa muualla Suo-
messa sanotaan <«,, ]a"ia", kussa sanotaan ua,
e. m. maa (maa) työ (te) myö (iHe) hiän (haan) iimi
(ääni), Alatta (päällä) j. n.'e. Mutta tätä sanotaan
heissä ei ainoastaan ensimmäisessä ja viimmeisessä sa-

nan polvessa, mutta myöskin keskimmäisissä, niinkuin
meijän jäykkiitnmissä puheen-murrcissa , e. m. lsruae-
lin (Israelin), Meilläkin sanotaan Isrcaeliu, ja li-
ralietln.
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vanhalla voitto-moalla (i Zamla Finland)
,

liioiten-

kin niiltä Venäjän uskoon kuuluvaisilta.

2) Kuin sanat meijän kielessämme Tehtävissä
Toimitussanoissa *) aina lopettaiksen polvella aan^

ään (Olevassa Ajassa **) , ja polvella i/n (Olleessa
Ajassa), niin hvö heijän kielessä lopettaiksen Ole-
vaisessa, aen^ äc/l< ja Olleessa ieh , e. m. nä/tttck

(nähtiin). Samaten teköövät myös Te kei vi ssä Toi-
mitussanoissa , e. m. osc/l!ltti"e/l (osoitliin, osottlin).

3) Toivovassa Lovessa ***) , niin lopettaavat sa-
nojansa polvella «a^ e. m. sc/ianoKK«a^ tll^use/llaKKila,
jota meijän Karjalaiset ja Norin rajoilla asuvaiset
Suomalaiset peättelöövät nenällä oa^ e. m. sanok-
Koa,, täjusfakkoa, ja Savolaiset polvella oo^ sanok-
Koo^ ill/ieslakkoo/ Pohjalaiset nenällä aa, sanokaa

+)Tehtävä, "Passivum"; Tehtävä-Toimitu.uana, "Ver-
burn Passivum"; Tekevä, "Aetivum"; L?e/liel,«-L?ol'ni!l'-
tul.lana, "Verbum Activum"; LL?e/lel'lll , "lleciprocum
v. Medium"; L/e^el'l>a-?ol'lNl'tll.«alla, "Verbum Reci-
proeum v. Meäium"; Syntyvä l. ita/ii-a/itava, "Neu-
irum"; Syntyvä-Toimitussana "Verbum Neutrum".

**) Ote^a t. <?tel^al'aen, "Praesens" Olevainen >i»tia l, Ot?>
,a«a Ajassa , "Praisentis temporis"; Olleen, "Prajter-
itum"; Ottee^ll Ajassa, "Praeteriti Temporis"; Tuleva
l, Ll^atei!..al/lell, "Futurum"; L?atei<a«a Ajassa, "Fu-
turi Temporis." Nämät uvat peä-ajat; miiuien saat-
taisi sanoa Tultu-Aika t. Tultusa Ajassa (i Imper-
fectum), Ottanut Aika t. Ottaneena Ajassa (i I->lus-
quamperfectum) j. n. e.

45*) Lovet, (moiti) ovat seuravaiset .VlMltlallä (Indicativus),
Käskevä (Imperativus), Vaativa (Conjunetivus) tahi
Toivova (Optativus), lVlml'ttöl„ (Infinitivus).
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tievustakaa ,- Turkulaiset polvella a, sanoka^ tle^uslaKa,
Hämäläiset polvella Kal'^ sanokaa l/eiustakal. Viipu-
rilaiset, kee, sanokee^ tiiustakee, j. n. e.

4) Samaten lopettaavat Mitan lonkkaansa Vk-
sinäisyyven luvussa polvella «a^ e. m. K«nl"n^ila^
kussa meijän Karjalaiset ja Ruijan Suomalaiset sa-
noovat oa^ e. m. kuninkoa, t. kuninkaa, e. kunin-
Kasta.

5) Yksi varsin merkillinen «anan-tapa tavataan

heijän kielessä, siinä, että hoastaavat tahi toimit-
taavat yhtä ymmärtämystä kahelia tavalla, nimit-

täin (niin kuin mvö) Mikä-loukkaalla ja Tekevillä
Toim-sanoilla (genom nominativa och verba aftiva),
tahi Mikä-Loukkaalla ja Nimittämätlömillä Toimi-
sanoilla (genom nominativa och verba impersonalia)
(joita pannaan heijän sialla) ja jota näyttää varsin
oleva heijän puheen loalunsa , e. m. hyö Kuilne/Hc/l
(hyö kuulleltiin) /^ö schanottich (hyö sanottiin) kuin
meijäi, puhemme jälkeen sanoisimme "hyö kuunte-
livat, hyö sanoivat." Mutta ehkä tämä kyllä näyt-
tää ouvollen, niin se on uskottava, että ennen
meijän puheessammekin on näin sanottu. Savolaiset
sanoovat vielä nytkin usseemmittain "nl-/ö kuultiin"
kuin muualla sanotaan "me kuulimme", "nl/ö sa-

nottl'/n", kuin muualla sanotaan "myö sanoime". Tä-
mä on varsin sama sanantapa; mutta tämä ei sano-

tak
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tak Savossa muuten kuin ensimmäisessä mainoksessa
monaisuuen luvussa («ti förfta persotten ! pltnalis uit-

tllCVllS) sillä minä en muistak kuulleeni heijän mil-
lonkaan sanonneen "työ (t. hyö) kuultiin" (toi-
-s,essa ja kolmannessa mainoksessa) voan sanoovat sil-
loin aina (toisten Suomalaisien tavalla) "työ kuu-
litten" ja "hyö kuulivat," Nnkä ouk myös kuul-
liit heijän yksisessä luvussa*) sanovan: 'minä (t.
sinä, e. haan) kuultiin;" mutta aina: "minä kuulin,
sinä kuulit, haan kuuli." Jos nämät Venäjässä asu-
vaiset Karjalaiset puhuuvat samalla tavalla yksisyy-
eiikin luvussa, kuin puhuuvat monaisuuessa, en
taija varsin sanoa; voan että ne mahtaa näin pv-
lina muillakin sanoilla kuin vara-sanoilla (prOHO-
Ulilta) «ivataan siitä että e. m. 2o:»enessä värsys-
sä 2:sessa luvussa seisoo: "Kuöldihli hänen hengen
ctsehtschiiit" (kuoltiin hänen henken etsiäl) jola mei-
jän puheella ei käypi mitenkiiän muuten sanoa, kuin
"hänen henken etsiät kuolivat."

Tästä näyttäisi kuin oisi heillä paha muka toi-
niittoo tehtäviä ymmärtämyksiä koska käyttäävät
tehtäviä toimisahojansa, yhislettynnä vara-sanoilla
eli nimitys-sanoilla, mainimattominna toimi-sanoina,
toimittaaksensa heillä tekeviä ymmärtämyksiä **);

*) Yksisyys on parempi sana ehkä kuin yksinäisyys, mer-
kihtemään SillglllaNs.

**) Toimitettu Ruohtiksi, oisi iämä sana-juotos: "HHr^f|?Ul<
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mutta Savolaisten puheesta jo havaitaan ette! siilä
ouk vastusta palloakaan. Sillä kuin mainimattomil-
la toimitus-sanoillaan tahtoavat toimittoa Telit
via ymmärtämyksiä, niin sovitteloovat heihin
mitä^loukasta (ackuftlt. pitltialis) ja kuin sa-

moilla sanoilta lahtoovat toimittoo Tekeviä ym-
märtämyksiä, niin sovittaavat beibin mikä-lou-
kasta (noillinativntS). Niin e. m. "myö iii'et/»l sin-
nek" (w! fbfbc d!t) sanotaan Savossa, kuin muual-
la sanotaan *'me veimme sinne," joka merkillinen
puheenparsi toimittaa tekevätä ymärtärnystä, ja sa-

hasta sanaan merkibtisi: IttftJl forde tt>t dit; tnutta:
"meitä vietiin sinnek" (wi fördes dit) eli sanasta

sanaani "litan förde oD dit," sanotaan aina tehtävissä
asian laitoissa. Tämä toistaa ettei Suomenkielessä
ollenkaan (toin perään puhuttu) löyvykkään teho-
sanoja jos ainoasti mainittomia, joitakäytetään
vuorottain, milloin tekosanoin*) milloin teho-
sanoin toimittamiseksi **).

le det fonaS fom hade de swBrt att ttttryika passio a
begrepp (begreppet af ett 33ajHöimO emedan de beaag*
na ftg as sinä Verba Patziva t sörening meb Nomina
eller proiionima, sssom Impersonella Verber för att
«enoin bern tittrpcka aktiva begrepp (begreppet af ett
Slftttnim).

°^) Teko-sana (aftioitltl) supistettu sanasta "Tekevä toi-
mitos-sana." Teäo-^llna (pa^ttfttllO kuroitlu sanoista
"Tehtävä toimitos-sana," väliteämiseksi erinnäisyyttä
ymmärtämyksessämme.

"^) Muualla Suomessa sanotaan kummaistakin, (e. m. yksi-
syyessä) «eka "mtaa pil^ataaa" (jag piskas — tehtä-
vänä toimi-sanana) että "minua piiskataan" (Ml!!! p!^



259

6) Niin kuin meijän puheessa, niin on MYÖS
beijänkin puheessa jälki-sanoja (posiposttiouer) kussa

jkar tllig — mainittomana toimi-sanana) ilman crotta-
matak. Sillä ehkä kumpainenkin puhe toimittaa yhtä
asiat» , on ymmärtämyksessä kuitenkin iso eroitus > siinä
että loinen heistä enemmin tarkoitiaa sitä jota piiska-
taan , toinen toas — enemmin tätä piiskuttamista. Vaikka
jo monia vuosisatoja tämmöisiä teho^sanoja ja tehtäviä
ymmärtämyksiä ovat sekä kielehemme että kirjoihimme
sisääntunketut, niin vielä nytkin korvat selittee sanan-
parren "minua piiskataan" olevan (kielensä puolesta)
sclvempce Suomea kuin sanat "minä llll^alaaa"; johon
muukalaisuuteen (barbarlsll!) Savolainen ei mielellään
puut.vk. Ja jos toas tarkoitetaan sanat (merkitöksensä
puolesta) niin löyvämme siinäkin eroitusta, nimittäin
.sama eroitus kuin tavataan mitan ja minkän lou-
kaisien välillä (emellan ackiisat. partialis och tofalis")
koska njikä-loiikasta tällaisissa sanan-tavoissa käyte-
tään rainkän-loukan varaksi.

Jos käytettäisiin samat sanat monaisuuenkin luvussa,
niin havailitaan että "myö piiskataan" on kyllä kielen
puolesta selvee Suomea, mutta merkihtee Savossa tois-
ta tykkenään, ja juuri vasta-loatuista, kuin "meitä pllil-
kataan" (muualla Suomessa merkihteevät yhtä). Sama-
tek näissä Karjalaisissa, kussa "hyS filll/cataaa" ja "tyä
piiskataan" sanotaan, kuin Savossa sanotaan "hyö piis-
koavat" ja "työ piiskoatten." Koska nyt merkitöksensä
suhteen, sana "minua piiskataan" ci toimitak juuri yhtä
ymmärtämystä kuin sanat "minä piiskataan" (joka pu-
heenparsi, muutoinkinkielensä puolesi», ei ouk kunnol-
lista Suomea) sillä minä ja minua tarkoittaa eri ymär-
tämystä, nijn Savolaiset jaKarjalaiset, jotka mielellään
tavoiltaavat puheellansa käsitteäksensä pienimmiäkin
ymmärtämyksiä , eivät ouk tahiona olla näistäkään
vajoolla. Se näyttää kuin oisivat variten vasten täksi
tarpeheksi synnyttäneet vara-sanoillensa uuven louk-
kaan, jota ei vielä yksikään meijän kieli-kirjuttajoij-
tamme lie hoksanut, ja jolla Suomeksi toimiitaavat
sitä mitä loiset kielen-sortamisella hakeevat teho-
sanoillaan. Sentähen kuin muualla Suomessa sano-
taan (yksisyyen luvussa) "minä. piiskataan, sinä piis-
kataan, haan piiskataan (jag Plstas, blt plstas, hanptfFaS), joka sanantapa ei ouk Suomalainen, niin Sa-
vossa sanotaan: "minut piiskataan, sinut piiskataan,
hänet piiskataan" (joka ou juuri parasta Suomea). Sa»
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muissa kielissä on esi-sanoja (prepost't!o!tet); mutia
ei ainoastaan sillä etla panoavat heitä jälellenpäuj,
hyö liitteavät heitä vielä kiini siihen eillimmäiseen
sanaan, niin kuin liitto-polvia tahi liitto-puheita
(dietiones encliticte) ja katkaisoavat heitä (ehkä sen-
täheii) lyhyemmiksi, sillä etla heitteävät pois liit-
to-sanan viimeistä polvee, e. m. "tl'eHi-?,l/öl^ Ilii^
rolian-/llo^ Muorien-kera, jota meijän puheella sa-
nottaisiin "tietä myöten, Herodeksen luokse
(luonna, luota?) Muarian keralla." j. n. e.

7) Monessa paikassa kussa meijän puheessamme
on ei tahi «e., kaks-eäuöisennä (fafom en diftONg) niin
Karjalaiset heitteävät e pois, ja asettaavat, i siahan,
e. m. "hijät" *) (beijät) /i>«^ (Jesus) liiterissä (Pie-
tarissa) j. n. e.

8) Heljiin vara-sanojansa (deras pronoiltina) ly-
bcuteävät hyö toisella tavalla, toisella tavalla myö\

matek sanotaan myös (monaisuuen luvussa) "mcl/at piis-.
kalaan, teijät piiskataan, /lel/«e piiskataan" (lpt plstas,
j plstlls, de pistai!) kuin munalla Suomessa sanotaan:
"me piiskataan, te piiskataan &c. Niin kuin taivu-
teilaan olevassa ajassa, niin taivutellaan myös olleessa,
ajassa "minut piiskattiin, smut piiskattiin" öce. Sitä
vasion niin sanalla "minua piiskataan, sinua piiska-
taan" (lliait pistar llltg, lliait plstar d!g lc,) on Sa-
vossa saraa merkitys kuin muuallakin; niin etta jos
..anotaan "minua piiskattiin" niin silloin minua ci lyö-
tiin niin paljon, eikä niin kovin, kuin koska sauoiaau.
*'minut piiskattiin." (Tästä ja muutamasta toisesta en-
nen ei keksittyncistä sanan-loukaista puhiltaan vasta
enemmin). I'uhuissamme Norjan Suomalaisten kielestä,
olemme kohta löytävinnä vielä merkiltiscmman tapauk-
seu puheessamme, nimittäin: hänessä alustapäin ci myös-
kääu löytynncen teko-sanoja, jos ainoasti mainitto-
mia; cli etlä meijän nykyiset teko-sahat, alustapäin ei-
vät olleei muuta kuin supistetulta mainittotnia, joita sil-
loin käytettiin, ilman taivuteltamatak, varsin mainit-
tominna toimi-sanoina.

*) Tässä se lähestyy Lapintiellä, kussa sanotaan »Nl/«
(myö, mie) »it/e« (meijäni mt/l (meille) j, n, e. Muu-
ton niin, tästä Karjalais-kieten vcnäjäu-loatiiiscsla kir-
juttamisesta, en saatak oikeen sanoa luelaanko sili» /ll-
jät, hiejät, vai tl/elll.
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sillä kuin meillä pois heitetään nenät in, niin el-
tä, e, m. sanasta nl/nnn , (minkän lonkassa) syntyy
mun, niin Karjalaiset ainoasti heitteävät pois n,
josta soavat i/ävn t. miufi.*)

y) Eänillisiä tabi avonaisia sanan-neniä vaih-
teloovat hyö toisinaan toisappäin, toisappäin myö.
Niin e. m. sanoovat omii /a^«e kuin myö sanotaan
"omia lapsia" j. n. e. e. m. io/vntta (meilläkin «a-
-notaan tätä monella tavalla: löyvättö, löyvättä, Jöy-
•yätte, löyvätten). Xäytös-sanojaan (fttta PNrticiper)
lopettaavat usseemmittain polvilla o ja ö, (meillä us-
seemmittain polvilla a ja a) e. m. avaltuö (avattua)
novschtuö (noustuo) schanottuö («anottua) kuolduö
(kuoltua) Nlanti/o (mäntyä) nani>'ö' (nähtyä) j. n. c.
Mille-loukansa lopettaavat polvilla //a ja //a e. m.
Ilänellä (hänelle) mivla (minulle) soluvia (sinulle).

Idiltä nyt näihin keännöksiin tuloo, niin meijän
täytyy hiipaksemme sanoa; että jos heitä verra-
taan meijäni Suomalaiseen keännöksehemme, tahi sii-
hen kovin kiitettyyn Ruohtaiaiseen, niin ovat mon-
ta paremmat kuin ykskään heisiä, ja, noutain Suo-
menkielen somaisuulta ja puhtautta, käsitlänvät
merkillisellä tavalla perustus-kieku sekä benkellis-
tä eitä sanallista ajatusta.

Antaaksemme lukioillen tilaisuutta ite perusta-
maan tästä aatostansa, tahomme panna kaikki nä-
mät kiännökset rinnallen perustus-kielen kanssa, sa?
uokoon siitten ihe, mikä heistä on paras.

-*) Vatjalaiset taitaa liissä loukossa heilteä polven l»i.
josta syntyy «la, heijän puheessa; Virolaiset lyhentec-
vät kovin paljon, hyö sanoovat /no (ja minno). Sama-

, ten teköövät Lappalajset, jotka pohjoisimmissa Lapis-
s» sanoovat »20 ja »«el, voan eteläisimmissä mun. —.
Niiiiikeän sanoovat nämät Karjalaiset millen-loukassa
(i bativei!) mtlita, t. »llilta,. Suomalaiset, nll',«ltte, näil-
/e/ Vatjalaiset, »atte/ Virolaiset, matte, mul, min-
tulle, minnul, Lappalaiset, inunji, munjen, i. n. e. Sil-
lä lavoin sanoovat Karjalaisi;! myöskin sehiun, seläun;
Suomalaiset, sun, sinun; Viitjalaiset, schin; VirolaiXt,
so, sitino; Lappalaiset, to, j. n, e.



(Perustus-kieli. *)

jSTArTE-AION KO.ro.
MATOAION.

(i.vr. 2.

1. L?'« Fi! 'lijoou /6,^9-tV-
rot iv ttl/3).kt/li trfi '/«F»l'«3,

lv ljui-Qais '//^ll!ismi tov fta-
<7l^,««?, <ou, /l«^ul anu «v«-

zohuv ita^tyivovxo tl? 'Isoo-
oölvpa, liyovrsi'

2. IliJ i?iv o T£%d-si? fia-
oilsiii riuv 'luSaioiVj Hi-

(Ruohtalainen Kiännös. *'l)
MATTHEI EVAN-

GELIUM.
2. Capltel.

l. 9?är Sesuä tvar fddd
i BcchLeheiii t Subiffa lait-
det, i Konung Herodis tid,
st, da koiiinto roise »iän af
österlandcn tili lertisalei»,
och sade:

2. Hwar «r dell np-
fodde luda Äonttncjen ?

*) Kirjasta 'HKatvt} Jia&>'/xn, pain. Strengnäsissä 1758. H P-
**) Jota luetaan kirjassa "Nya SEcjlameritCt, mcd stäcnde

stilar. Andra Upplagan. Stockholm, 1817. 2 p.
I V. An"l schyndy, oisi Suomeksi ehkä parempi sanottu

sanalla "synnyttyä" (ysvvq&iyros). — Karjalainen on
usseemmittain heittänyt yhistys-sanat Ss ja yd(> suo-
mentamatak, koska heitä perustuskielessä käytetään
arvoltaan niin kuin liitto-polvet /i^ ja pä meijän kie-
lessämme, ainoasti puheen-tavaksi, ilman erinomaista
tarkoitusta. Tästä on haan soanut keännöksensä so-
maksi, meijän puheella, ja Grcekan kieltä lyhyvem-
maksi, ilman asian muuttamatak. —> Linnaschscka.
Tämä sana, joka näissä Karjalaisissa ja Viron-suo-
mella merkihtee "kaupunkia" eikä löyvykperustus-
kielellä, on pantu tähän selitökseksi, ikeän kuin on
tehty 3:nessa värsyssä Ruohlalaisessa keännöksessä. —

Päivinä (lv ijfiioais) on toimitettu «anasta sanaan,
ja soveltuvampi kuin "aikana"!, joka saattais merk.
Herodeksen silloin eläimeen muissa maissa. —Suoma!,
keännöksessä luetaan "Z/e?0lie»-e« aikaan", joka sana-
parsi ei sovik tähän. Siinä sanotaan myös Vapahta-
jan syntyneen maalla, jota ei luetak perustuskielellä.
".luudan maalla" luulisi moni ehkä merkihtävän Juu-
ll« maalla Q£)iX\\r\\QXl), —'Aa (kali!). Meijän Suomeiile-
lemisessa kuuluu "katT.o" varsin ouvollen, ikeän kuin
käskettäisiin meijät muka tätä "kantelemaan". Jos tätä
perustuskielen ISov pitää Suomeksikin sovitettaman ,

min on parempi Karjalaisen tavalla sanoa kali! joka
silloin eännös-sanana (sssoNl etl tllteiieftion) innollansa
koroiltaa oatoksemmo (keskust. l3 ja 19 värs.) — Tul-
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{Suomalainen kiännös. *)

MATTHEUXEN E-
VANGELIUMI.

2. LtIKU.
t. Koska siis ileslis syn-»

tlynvt oli Bethlehemisä
Judan maalla, Kuningas
Ileroilexen aikaan, kallo,
tietäiät tulit idästä Jeru-
salemiin, ja sanoit:

2. Ku sn on se «^nd^-
N) t JudalaistenKuningas?

(^a?7"atatae« keunnös.)
MATVEISTA JO-

VANGELI.
l. Tor Ff Pieä. **)

i. Kuin schyndy Ji-
sus Judejan Linnasck-
scha emaschscka ku-
Nin^a/lan /^oeia/l päivi-
na^ ka tuldihh päivän
novschuölda ll'</IL/a/at Ji-
rusalimakk, l paistihk:

2. t!i/l',i?.fä on sehyndy-'
nyt Judejvin kuningasch?

dihh iii-däjät (tletäjäl, tuttiin) Karjalainen sanaparsi,
merk. tietäjät tulivat, joka puheen loatua näylteä
olevan ikeän kuin sukuisin Suomalaisien ja Greekkalais-
te» tavan kanssa, puhua käytös-sanoilla. — /^ät,«« nov-
sc.liiidlda on kaunis Suomentamus sanoista ano avaro/MV,
ehkei juuri varsin tarkka, sillä se saattais myiis merk.
että tulivat "varhain oamuisella e, oamusta päiveä." Siiä
suomenelaan scntähen seuravaisessa ja gumessä värsy.ssä
tarkemmalla, mutta syrjäisemmellä, puheella (floi'l'e cir*
i.il!l!lokiltion) sanalla: fi«ll.'ä«e« nol^^c/la-^aaaatlta. Vi-
ronkin Suomeksi sanotaan "päivä tösseng t, lösse-
rnhine." — l (ja) on vanhoin Vatjalaisten kieltä (sa-
notaan sitä Venäjänkin kielellä). — /^a«ll/lti, taitaa olla
yhtä kuin mitä meillä sanotaan "pakisi," joka sana
mahtaa olla Lapin kielestä lähtenyt, kussa "pako"
merkihtee "puhek, sana," ja "pakot," "puhua." Vi-
ronkielellä sanotaan i?a/a<amiil, josta lie lähtenyt Suo-
malaisten sana liat/?attaa.

'*) Suomalaisesta Unesta Teslamenlisiä, painettu Turus-
sa, v, 1820. 1 p, ("Suomen Vihlia-Seurahta toimitettu.")

**) Pieä, "luku" (Ruomalaisten l7»/'al). Tämä Karjalai-
selta sepitetty sana loistaa jo, niin kuin monet muut,
mitenkä se uusiin sanoin synnyttämisellä on tahtonut
vältteä käytteä Venäläisiä, eli muita vieraan-kielisiä,
puheita — Karjalaisessa kielessä.

'■i v. Karjalainen on tarkos-sanan (geNOM (Ittifftll) o pois-
heittämisellä antanut Suomentamuksellensa (ftll Fillska öf-
JDCVf&ttllHig) toisen (ja ehkä veärän) merkilöksen; sillä
erittäin on kysyä: "missä se on syntynyt;" erittäin:
"missä se syntynyt on" (oleskelee), Mutta jos tätä vär-
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Soptv yu-Q altou tvv ugi^a
»V rij uvatoli} > v.u\ yl.&Ofttv

iTI-lioliKlirl/Uttl aitoi.

3. '^</l«^»«? öi lloojSijS O

flaoiltis t2i«p«/iiL?-l/, «Nl ita-

ca 'lspoo6?.vp.a ptr avrov,

4. Kai oi^a/uyluV Tlill^r»?

tovi «^Xlll?ii"3 y.al yyuftfia-

-16- toi) kaou, invv&ävtto natj
cl,'^i?r, rxoZ H^l.,)? yevvcitat.

Ty wi hasive sett Hans siief-
na i öflerlaßbert, och iire
Fomne, att tillbedja hoitoni.

3. När Konnng Herodes
det horde, wardt han be-
dröftvad, och hela lerusa'
lems siad nied honom:

tl. Och lät forsainla rtl=
la de dfmersta Presierna,
och Skriftlärda ibland fol«
tct, och frägadc bcilt, fyvtfar
Chrisiuö stulle föbaS,

syä tarkoitetaan Anteen varsyyn, kussa Herodeskin kuu-
lusteli "missä Ristus oli syntyvä", (ei "missä se oles-
keli") niin näyttää kuin oisi Karjalainen asian keksi»
nyt paremmin kuin ykskään muu. —> Hänellä kumar-
duitschema/i/i (nooaXvvr/aai Ul!r^<) on Karjalaiselta var-
sin oikecn toimitettu, sillä tulivat, häntä kunnioit-
tamaan, voan ei rukoillemaan eikä kerjäämään niinkuin
luetaan siinä vian-alaisessa Ruohtalaisessa, ja hänen
kumppalisessa Suomalaisessa, keännöksessä. Sama virhe
tavataan heissä ninessä värsyssä. Mutta B:nessa värsys-
sä, kussa Suomalainen on poisheittänyt rukoillcmis-
t ansa, tavataan isomman virhen vielä siilienkin, kos-
ka sanotaan Herodeksen tahtonneen "kumartoa lasta"
(bllga, böja bariiet). Norin Suomeksi sanottaisiin tätä
soreesti, sanalla "kanelien uittelemaan" (föf alt:
knäböja sig infot honoM/; meillä sanottaisiin "hänelle
kumartaimaan."

3 v. Kuxiluschtahuo (difiaat) t. "kuultuan" on sekä kau-
niimpi sanoa Suomenkielellä, että perustuskielen mu-
k.iiin luonnollisempi, kuin Suomalaisen tavalla seurata
Kuohtalaisten puheenparsia. — 'Eraoäxfri) on Karjalai-
nen sukkelasti suomentanut sanalla /läitäl/li/. , jo-
ka toimittaa vähempee "hämmästymistä" ja enempee
"tointa" kuin löytyy Suomalaisessa kiännöksessä, sanas-
sa "hämmästyi," sillä paha on ymmärteä lapsen tai-
taavan "hämmästyttää" Kuninkaan. Vielä ouvommat-
len kuuluu Kuohlat. keännöksessä sanat. "lvarbt t)ait be«
brofmub," jotka ovat. veärin toimitetut. Sanan Kuninkas
(v (SaGiXtvs) on Karjalainen jättänyt sanoamatak , vält-
leäksensä liikaa puhetta. — Hänen-kera (ucr' «l?rs?) eli
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sillä me näimme hänen
Tähtensä idäsä, ja tulim-
ma händä kumarien ru-
koilemaan.

3. Koska Kuningas Ile-
rodes sen kuuli, hämmäs-
t^i hän, ja kaikki Je-
rusalem hänen kanssansa.

/s. Ja kokois kaikki y-
limmäiset I^init, ja kir-
jiuiopperret Kansan sea-

-sii, ja kyseli lieildä kusa
Christuxen syndymän piti.

naima myö liänen tiilien
päiväzeu novseku-ran-
naschscha, / tu//,«a /la«e/-
lä 6ll»?la/'l/ilät5<L/le»la/i/l.

Z. L^ama,! kinMusckta-
huö Iroda /lacia«ril/)«^ / lid-
nen-kera kaiki Jirusa-
lima.

4- /kjerai kaiki van-
hemmat si«)!?sit/l,?^o^c^ta^
</a/'a)l?ia/ia«<LL^ta^e//anlie^-
Het^ / tolMltti hjeildähh.-
Nli^a schyndyv Hliristos?

niin kuin meillä sanotaan, "hänen karalla". Tästä
puheesta nähhään näissä Karjalaisissa vielä löytyvän
sanan kera (mikä-loukassa, — keskust. 11 värs.) jota
on meijän puheessa heitetty, kussa sitä ainoasti tavataan
mille- millä- ja miltä-loukassa.

4 v. "Koottua" (ovvayayiuv) oisi ehkä soveltnampi sanoa
kuin Karjalajsen "K/e^äl", ja Suomalaisen "kokoi s."—>"Vanhemmat papillisista": be dlbita af preste-stanbet
CäoxieQitt) jota Karjal. kielellä merkihtee "be förnäm«
j^a" (lue tästä muistutuksiamme s:nteen värsyyn) on ym-
märtämykseksi yhtä, mutta kielen käyttäinisessämme
luonnollisempi sanoa kuin "ylimmäiset papit", jo-
ka on sanallinen(verbal, 01'ba^fail) Suomentamus Ruoh-
tai. sanasta "öfmerstapresterna." — Rahvah-aschla («u
laov) on Karjalaisen keännöksessä sekä oikeen eitä pa-
remmin toimitettu kuin "kansan seasa", Suomal,
keännöksessä; sillä eihaän se kokoillut heijät kansan
"seassa;" mutta kansan "seasta." —Da (ja) on Ve-
näjiltä. — Toimitti, merk. Karjalan kielessä "tiijuste-
li, kuulusteli" (kaho 7 värs.) joka merkitys ei löy-
vyk tällä sanalla meijän kielellä, ja näyttää lähteneen
Lapin kielestä, kussa tahdo merkihtee "tietoa." Kar-
jalainen on sentäben toimittanut tämänkin sanan pa-
rempi kuin Suomalainen, sillä «?i«vH«»<«ro ei merk.
"kyseli"; voan "tii ju ste li." — Missä schrndrv',
"missä syntyyvi, t. missä on syntyvä" (ttov yivraTai)
on kaunompata Suomea, ja taijollisempi keätty, kuin
"missä syntymän piti;" sillä — eihään sitä synnytet-
tiin väkipakolla.
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5,. Oi Se ttirov «ur<<<. '^iv
ii»/i^),t^u tiji 'lovSaiat' t)l-

--t<m yu-Q yly^uTiTUi dtd r3
(}7lotj-ijtov'

t>- Kai ou BijShifi , yij
'/elF«> oväap-ius t).«xt?i7 tl

iv tois ?'yspäotv 'loi-Sa' Ex
aov yäp fS-cXivOitait i/yovps-
vos, o?li? itoi/iuvii tuv laiiv
fiov rui< lapar/l.

5. Och be sade lionom: I
S3ctl)liie()cin i litbijFa lan-
det; tp det är sa' strisivit ge-
nom Prophetcn:

6. Och bn BetbLehcin i
ludista landet, asi ingalun-
ba ben minste ibland luda
Forsiar;ti)titafdigstallii!!g
koinnia ben Forsien, som
öfmcr ntitt folk Israel en
Hcrrc wara stall.

5> v, Prorokaschta on Venäjän-kielinen sana. Suomalaiset,
kielen-käyttäjät ovat ottaneet, hyväksi Ruohtalaistcn sa-
naa Pfyfet, vaikka meillä on Suomeksi sopiva sana
kyllä, "ennustajassa." Uainiliava on, Karjalaisen,
laikalla puheen-eroif.tainiseliaan, ei kirjultaneen Pro-
rokalta, jollon saattais ymmärteä linnustajan "omia"
sanoja, ei "Jumalan". Sillä koska Herra puhuu cnnusla-
jankautta {Siatov nqoijjjtov) silloin se puhuu ennustajas-
ta (lii' profeteit) (kiiiio i5värs.) ikeän kuin meillä e.
m. sanotaan: "se puhuu sarvesta." Tämäpuhekon kyl-
tä kahtamoincii, sillä se merk. myöskin "otit (JlLofeteit,"
mutta — niinpä se on Suomalaisessakin keännöksessä,
sillä sanat "Proplietan kautta," ei ilmoitak Proplietan
ite kirjultaneen; mutta kuuluu kuin oisi toisella kir-
jutettu, Proplietan kaulia, — Suomal, ja Ruohtal. lisän-
läävät ne joutavat sanat /a ja maa/ta, jotka ei löyvyk.
pcriist.nskielessä.

6 V, Pij '/^H«, on Karjalainen oikeen toimittanut sanalla
"Judan mui\" Suomentaja o,i Rnolilalaisten tavalla
pannul "Judan maasa." — OvSa/iiul (ei suinkaan)
ou Karjalainen toimittanut sanoilla "ui millä." jotka
lie tehtyncen Saksan sanasta niCHlfltS. Vironkielellä sano-
taan "ei lt»las (ei ikeän); Suomeksi yhistetään molemmat
sanat, ja sanotaan "ei ilmossa ikänä." — Pienembi
t. "pienin." — '^ roll ijyspuiaiv liSa, on Karjui. Suo-
menlanul sanalla "Judan tXa/lenl,«l'tta" (meillä sanot-
taisiin, "Judan Vanhemmista", joka puheenparsi ikeän
kuin toistaa Suomalaisissa kansoissa peä-vallan onnen
vanlumcssa olleen uskottunccn niillen vanhimmilleil
kansakunnastamme, koska vielä nylkin vanhuuen yni-
märtämyksessä ymmärretään jotakuta mainittavilta peä-
toimitusta, ja kansan lioitellusta. 'fäuiä tuikkiminen on
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5. Ja he «anoit hänelle:
Bethlehemisä Judan maal-
la: sillä niin on I'rophe-
tan kautta kirjoitettu:

6. Ja sinä Bethlehem
Judan maasa, et «mä ole
suingan vähin Judan Pää-
Ruhtinasten seasa: sillä
sinusta on tuleva se Ruh-
tinas, jonga minun Kan-
«aani Israelia pila hallit—-
zeman.

5. Hyö sckanottikh i^a-
nellä Judejan Ville e-
»lalc/l,«^a. niin o« pro-
/'o.^a^c^lll kirjutcltu.

6. / schii /^ll/e^ema^<l-
l/an muä, n/ millä et no
n/ensmöl Judan 2>all/le/,i-
-«ll/Za- schivschta /atl/itöv^
van/l//l,kumhane paimen-
ililltav^ mivn i'»e/l/,li2et
Izruaelin.

sekä kielellemme että ymmärryksellcmme sopivampi,
kuin kuhtua kaupunkia "Pää-Ruhtinaksi", joka
Suomeksi kuuluu kamalaksi, liiaksikin koska Vapah-
tajaakin tässä paikassa mainitaan samalla nimellä,
veärin Suomeneltu sanasta »//«/«uv, joka merkihtee
"hoivautlaja,hoittaja,peämies,peäparas"(f6rjle,fDrn(Sllirte)
voan ci "Ruhtinas" (Furste, StolF>irste> Näitä sanoja
Suomennettaisiin ehkä parhain näin: "et ole suinkaan
vähin Jiidan kuuluvista, sillä sinusta on lähtevä
se mainio, joka heittelee minun rahvasta, Israelia." —

'Ex <7»ii i^clelaerai, on Karjat, paremmin toimitta-
nut sanalla "He/il««<.'Nla /aA/lio>'", kuin Suömal. sanoil-
la "sinusta on tuleva," jotka ilmoittaa ite kaupun-
kin muka Ruhtinaksi tulevan, joka villittää, liioitten-
kin koska tätä jo toanon näin mainittiin. — JloifiaviX on
Karjal. oikeemmin Suomentanut, sanalla "paimeuuttav"'
(samallaisella sanalla kuin perustuskielessä) sillä Vapah-
taja oli tullut tänne, meitä onnistamaan ja heittele-
maan, soattamaan meitä autuuen tiellä (ikeän kuin pai-
mentani lampaitansa) voan ei haan tullut tänne Valli-
aksi eikä Hallihtiaksi, niin kuin luetaan tässä viheliäi-
sessä Suomalaisessa keännöksessä, tehty Ruohtalaisen
mukaan, kussa sanotaan: "ftM Zflver m!tt folk eli -jet*
re (paremmin ois sanoa "Ijerbe") wara skall." — "Au,n-
i,ane" ('otit — "joka") mahtaa olla Karjalaisten puhet-
ta, koska onnessakin värsyssii 'cv (jonka) Karjalaistetaan
(MmerfStteS PO Kareista) sanalla "kummasta." Kum-
painen (Suomeksi) kumb (Viroksi) ja Alibia (Lapiksi)
merkihtee sekä "kuka" (IjlDttfetlbeffl) että "joka" t.
"jokainen" (hlMrbera) ainoasti koska puhutaan mu-
ka kahesta. — Sanat "minun Kansaani" Suomat, keän-
nöksessä villittää meitä, jos kohtakin Kansa kirjute-
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7, TÖt?llQOlSlfi läd-QU ««-

Haat tois fidyovi, i/xolflojoe
nuo avtviv tov y.qovov tov

yaivofiivov azipos'

8, /li«l iiip-ipae «liiroii? klt

Bi/Olfip, (iTri- Hopsv-tIivTSS
uXQiptZ; i^srdoats Ttsql tov

naiSiov '^,'7l«^ <?t tvniyi, «-

xayysikati p,oi, otrois xiiyo)
iXQojV Tioooxvvijdui ävtm.

tl. '<?l i^t «ii«><s»«vrli: tov

PuoiXkos, inoQtid-ijaav' Kai
/ö«l), ö «3l)^, öv «Niv ly r^.

7. D^i UMbc Herodes
lönligen be wisa tnänitermx
till fig, och bcsporbe gran-
neligen af bern, hwab tib
stjernan ft)ntes.

8. Kch fönbe bern st till
VethLehent, och sabe: Farer
bit, och besporjer granneli-
gen efter barnet;och ttiir I
bet ftnnen, sä säger ntig bct
igen, att jag fan ock tont-
ma, och tilibebia honom.

9. När de hade hört Äo-
nungen,' foro de astab, ochsi, stjernan, soin be sett ha-
be t osterlanden, gick för

vaan isolla A', sillä sitä ei saatak ymmärteä muuten
kuin että haan, yhessä Ennustajan kanssa, piti hallilta-
mau Israelia. —

7 v, Z^eito^/ca/l, joka merkihtee "sala-kähmässä" t.
"saloapäin", mahtaa toas olla Karjalaista puhetta,
sepitetty Suomat, emä-sänasta "peitös". — Suoma-
laisessa keännöksessä on, Ruohtal. keännöksen tavalla,
tähän pantu "Visusti" (gratuiellgei!) ja i6:nessä vär-
syssä "tarkasti", joka on liika ja joutava sana, eikä
löyvyk perustus-kielessä. — "Kuhun aikaan tähti
osoittiin, on selvee Savon puhetta; mutta "millä
ajalla'', jota luetaan meijän käännöksessämme, ei ouk
selvee Suomeakaan.

6 v, 'Avtovs, on Karjalainen oikeen Suomentanut sana!-
la "kei/ät;" Suomal. kiännöksessä luetaan "heijän"
joka hairauttaa ymmärtämystämme, ikeän kuin oisi
lähättänyt hei jät heijän, vaan ei meijän, Rclh-
lehemiin. —- Tröndähyö, t. "työnättyä, lähätettyä"
[7tipt(iat, a.Tto?dlat) on myös sanasia sanaan, ja so-
mempala Suomea kuin: "ja lähetti" (kaho 16 värs.)
"Työutäiksen" ja "syöstäikseu" sanotaan meilläkin,
vanhoissa Runoissamme, arvolla samaan tarkoitukseen.
—. 'Ni«V, on Karjal. paremmin loimitlanut sanalla
"kuin," jota sanotaan (ikeän kuin sanotaan jos) koska,
puhutaan epäiltävistä eli tlct-ämätlömislä (niin kuin
tässä}; «ilä vastoin "koska" (Suomal. keännöksessä)
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7. Silloin kulzni He-
rodes tietäjät salaa, ja
tutkisteli visusti heildä,
millä ajalla Tähti il-
mest^i.

8. Ja lähetti heidän
Belhlehemiiu , ja sanoi:
rnengät ja k^sykät vi-
susti lapsesta: ja koska
te löydätte, niin ilmoit-
takat minulle, että mi-
näkin tulisin ja kumar-
raisiu hänilä.

9. Koska he olit Ku-
ningan kuullet , menit
be matkaansa, ja katzo,
Tähti, jonga he olit näh-

7. H'eal//ol>l« Irodti
/ittt.vc/llie/liln/eltci^^a/llle-
diijiit, t toll?lltlli kjeildä,
kuhh lu^a/l/l ia^/ltl oscliut-
tihh.

8. / txcine/a/^/ö' hijät
Vitle'emahh,schano: Nlan-
gl/a t/ö,, i /l^^a^eHc/lti
liijuschtakkuä sch)«ntix-
M/l-nä/la,- l kuin työ /öv-
vättä hänen, schanokkuä.
Miv/a, i mii /a^en^ /ia-
nellä kumarduätschenn.

9. /i"i-/anne<tcil'/l^ hyö
kuningud l lähhljeihh.-
-l l^a ta/l/ltl'.' kummasta
nähhtihh päiväzen «ov-

sanotaan kuin oisi jo tietty (epäiltämätäk) heijän löy-
tävän häntä siinä. — Löyvättä (kaho 261 p.) — Zli/',«^e^-
takkui , "tiijustakoa , tievustelkoa" (hj-fräoari) on myös
oikeemmin kuin "kysykäät" (bespörjer); sillä heijän pi-
ti ei ainoastaan "kysellä," mutta myös ''kuulustella,"
eikä silläkään kyllä, Herodes tahtoi jotta heijän piti
soaha oikcen nähhäkseen lapsen (schyndyähh-nähä)
niin kuin Karjal. tässä selittee, jott' ei heitä petettäi-
siin puheella. — '^?l«vv«<),«r^> ci ouk "l/moittaiat"
mutta "^a«oA/<oat," sillä haan tahtoi soaha heitä ile
puhutellakseen, "Ilmoitloo" hänellen tätä, oisivat saat-
taneet, toisenkin kautta.

H v, Am-aaavtit i-ou (laai).iiut, oisi Suomeksi «anoltava:
"kuultuaan kuninkasta (kuninkoa) läksivät" ele.
Sanat "he olit kuullet" (kuulleet?) ei ouk Suomea. —

Hgoyysv, on Karjal. Suomentana sanalla "schiirdi/älie-
tschihh," jota luultaisimmo Venäjän sanaksi, ellei se
lie lähtenyt Suomal. sanasta "siirteli," jollon laman
Karjalaisen keännös ("tähti siirteliin, väiste-
i iin") on luonnollisempi kuin meijän Suomalaisem-
me, kussa (Ruohlalaisten tavalla) sanotaan "tähti
kävi" (kulki?) —. eihään sillä jalkoja lie ollut?—, Kuni
t. "kuin" (kaho i 3värs.) kumpaistakin kirjulelaan
X»ho 1 ja K värs.) — Ei, ouk nicrkihtävä "se" t.
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ävatolfi, KQoijyev avtok, <L s bern, st lälige hon koin och
vit ilfrviv i'?l/ ircävoi oy ?jV
to TlnlFto»'.

10. 'tuuiirt? ö« rul> uzlqu,
tXUQVöav yaqav p,syähy ocpo-
S(a,

11. Kai iX&ovrtt ett tt)v
ni'ii<t«iv, tii^ov to naiSlov /lt-
tä Magiat ttjt fiijtpot «u-
-tov' Kai iriaövtiS iTQOttxv-
vrjaav «ia-»,' Hi»i «vot^avrtt
rovt -d-ijaavpoiit avtöjv, -irpot-

Tjvtyxay avria <ftuli«, XQvoov,
xal Hjiavov, xal <7/ll^>»>«ir.

42. Kai xP'?jaaTta^'.'','rfS
«at ov«^/l?) «v«««/li/<«l itqot
'Hpiädijv, <?l n^^.?/i? öSov a-

hlef bcstandande öfmer der
barnet war.

io. När de sago stjer-
nan, wordo dc gansta glade;

ii. Och gingo in! hnset,
och fnnno darnet meb Ma-
ria des nioder, och siilo
ncb, och tillbado honom,
och uppläto sinä (jafroor,
och stankte honom gttlb, ro-
kclsc, och mprrham.

12. Sedän fingo de ttp-
pendarclse i sontncn, att be
stulle icke komina igeit till
Hetobeg; och foro st en cm-

"haan." Tätä pitäisimmö painovirheksi, ellei sitä ker-
rotettaisiin i3:nessä värsyssä, kussa kirjutetaan en (il-
man h — ei hen) jossa pitännöön olla "haan" — lie-
nöönkö tuo Karjalaista puhella? -— '^Ä9>,'»>, on Karjal.
«ikeen toimittanut sanalla "tu/liaö" (tultua); mutta
Suömal. keännöksessä sanotaan toas "edellä käy-
den" (joka on veärin, eikä löyvyk pereustus-kielessä).
Se tahtoo juuriväkisinkin panna tahtoansa "käy m ään."

Io V. iSövtet, 011 toas somempi keätly sanalla "nähly-
ään," kuin "koska he näit" (näkivät); mutta mitä
pietty merkihtennöön en liijä, ellei merk. sitä mitä
scheizavdun cillimraäiscssä värsyssä, jolloin se oisi
tähän pantu sclilök seksi. — Ylen äijällä'. Meillä
sanotaan "äijä-pat jon" ja "äijältä." Lapiksikin
sanotaan "ila ädnak" (ylön äijältä) joka merk. "ko-
vin paljon" (kaho 16 värs.) Ruohtal. keännöksessä, "tlfil.'
de sägo stjernan, murdo (blefroo?) de gansta glade," kuu-
luu kuin oisivat, kuninkaasta tultuaan, olleet vähä roh-
keammillaan.

liv, 'Ei.&övttt, on oikeemmiu toimiteltu Karjal. sanalla
"mäntyö" (tultiiii?) kuin Suomal. sanoilla "ja ma-
nit." — Muihh-schuä (ehkä painovirhe?) t. "mitattua,"
supistettu sanoista "moidian laskettua" bttoövtet) Suo-
mal. "maahan lan^eisit" ja rukoilit händä (lue muist.
2 värsy) n.) — Takai, mahtaa olla Karjalaisia puhella.
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net idäsä, kävi heidän e-

dellänsä, niinkauvan kuin
hän edellä käyden sei-
sahti sen paikan päälle,
josa Japsi oli.

io. Koska he Tähden
näit, ihastuit he sangen
suurella ilolla.

11. Ia menit huone-
seen, löysit lapsen Äitin-
sä Marian kanssa maa-
han langeisit ja rukoilit
händä: ja avaisit tava-
ransa, ja lahjoitit hänel-
le Kuldaa, jir Pyhäsau-
Tua, ia Mirrhamita.

-12. Ia lumala kielsi
heitä unesa Nerodexen
tyzö palajamasta: Ia he

scku-rannasclisclia, hijan-
iischschä sckärdijiilii-
tsckikh, /itlni et lil/li/ii»
Fc/lel^avHlll scken vat-
kan-pijällä, 7711"^a o/i
ScliMirischyndy

io. NähktyÖ, tähhti
pietty, .//en äl/ii/l/l i-

/la^c/ltiltti/l/1,-
11.1mändyöhuonchuk-

schekh, nähhtihh lsc/l«ii-
l"l.fc/l/nn/n hänen mu-ä-
-mon-muäriin-ker a, i

nlilä/l/l-^c/lllä /lä/le/tic ku-
marduatsckettikk, l aval-
tua /lane//a o»lal la^al^
lakjutlihh /länl/ä kullal-
ia, treäai.onatVa, i voidiilla.

12. / unl^a o/t /l/el/ii
sckanoltu, ei mätinä a/e/-
--iä/l/l Irodan-luö, i hyö

merk. tovt &rjaavqovt (förräd, statt). Tulleenko Lapin
sanasta til/<,« (vara, tavara) vai t<i/>-/<o (teko)? Sano-
taan meilläkin vielä puheen-parressa "se on hänen ta-
kana", joka merk. se on "hänen varassa, l, varjossa";
Toikka kuuluu kuin arveltaisiin: "lukon takana"; e, m.
"toisen (lukon) takana." — "Lahjoittivat, häntä
kullalla", on selvempi Suomea kuin "lahjot hä-
nelle kuldaa", joka lie Ruohtalaisuus puheessamme.
— /ill.illXlatta, mahtaa olla Veniijätä, merkihiävän
"sauvutosta t. saavuttamista QJfjavov) ellei se lie su-
kui.sin sanan "löylyttämän" kanssa. — 2p.vpva lsmölja?)
«n Karjal. Suomentanut "voidiilla (voiteilla) jota ehkä.
ymmärretään paremmin kuin mirrhamita, jota
tuhma talonpoika luulisi ehkä olevan yhtä kuin mai-
Il ami nta, (parempi oisi sanoa "mirrhammia".)

12 v, Aletta/l, t. "erällä." Heitä kielettiin muka mänemästä
sillä erällä (tiellä) joka kantoi Herodeksen päin;-mut-
ta käskettiin mänemään toista tietä, jotta ei haan kä-
sittäisi heijät. Muutoin är^a t. a>l-a on Viron-suo-
messa paljon tarkoittava sana, kussa se, yhistetty mui-
tiin sanoin, merkihtee arvolla yhtä kuin i?r«!l<«,, yli-
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i>syu'o?}oav i/« ny %mguv uv-
tiiii:

13. 'AvuymprjaavravSi av-
töir, idoli, ayyiXo?Kepiov tpai-
vctai x«r' ovao lili! 'lojeyip,
j.iyviv' 'Eyngftslt naoa-).a(la
to ■jiaiSlov xal ti/r /l^rtf»
v.vTOv iK«I l/-l-?^t tii Aiyvn-
tov' /i«l ia&i ixit illii» dv
siTtio <i»t' MiV.si ydo '//<>ei-
Fi/z iil/rllli to -naibiov, tov «-

rco/.ioai avxo.

ii- t) <?t iyip-lrets ?r«^^-
>.«/t to i?r«löt«»< xal t>)v pv-

nan wäg fyem, i ftft land
igem

i3, När
o

be ivord bort-
farne, ft, bä uppenbarabes
Herrans &ngel Joseph i
somncn, säganbe: Statt
upp och tag barnet, och bes
ntober till big, och flt) in uti
Egypti land, och btif der st
lange jag säger dig till: tt)
det fömiiter dertill, att He-
rodes l?all siika efter bar-
net, till att förgöra bet.

i- Han siob upp, och
tog barnet, och bes mober,

teen-liitettyissä Greekkalaisissa sanoissa (Henekköhän
yhtä sanoa.) — Merkillinen on eitä moa s,) %ojQd) Karja-
laistetaan sanalla "raolta", josta näyttäisi kiiin oisivat
ennen muinon olleet rannan-asukkaita: tahi niiton vie-
rain kansoin (joihen kanssa heillä lie ollut tekemistä)
tulleen toisilta rannoilta. Tästä puheh : "päivän
noiisuranta"; tästä Virolaisten puheenparsi.- 'Vaaita a/a-
-ma" (aitlältda). "He manit omalle maallensa"
(Suomal. keännök.) ei ouk oikeen sanottu; ikeän kuin oi-
sivat ainoasti sinneppäin männeet. Karjalainen toimittaa,
selvempi: "läksivät omahan rantaan." ,

'3 v, '^«^lu^ollVr^v <?« avtöiv toimittaa Karjal. "heijän
(pois) lähtyööu," Buomat, "m>itla koska olit meniiet
(männeet) pois". Mikä sana näistä ou Suomeksi somempi?
Minkätähen Karjalainen tässä, is:ssä ja ig:ssä värsyssii
lie löytänncen tarpeelliseksi Suomentamaan caoli (her-
ran) sanalla "Jumalan" on tietämätöin; mutta Hi«t»><?-
tat, tasa is:nessä ja io,:nessä värsyssä, on oikeemmin
toimitettu sanalla "osoittiin", kuin "ilmistymi-
sellä," sillä ilmislyttää saattaa, monella tavalla, ja il-
nian näyltäilemätäk, (litat! fltt sjelf Itnfa sig^ niutia osoit-
leleita (wisa fifl fjelf) ei käypitoisen kautta. Sanat, il-
mist.yi "Josephille" on Ruohtalaisuus, luomeksi sa-
nolaan "Juosephi Ilä"; niin kuin luetaan Karjalaisen
keännöksessä. Suomeulajan sanat: "ota lapsi äitiucu-
sii tygös" ei ouk Suomea, eikä myös löyvyk perustus
kielcs»;i, mutta saattu Ruoh-aluX-sta kiämiuL-.estä 'X,H
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Ni«nit toista tietä omal-
le maallensa.

13. Mutta kosla he o-
]it mennet pois, katso,
niin Herran Engeli il-
mestyi Josephille unesa,
sanoden: nouse ja ota
lapsi Äitinensä tygö's,.ja
pakene Egyptiin ja ole
siellä siihen asti kuin
ininä sinulle sanontsillä
slerorles on etzivä lasta,
luikuttaksensa händä.

i^. Niin hän nousi ja
«tti lapsen Hitinensä yö'l-

läkktjeihh lo«ta ttei/ä-
-m«/öt omakh /'ane/a/l/l.

i3. Uijan läkhtehyö,
ka Jumalan Angeli o-
schuttihh t)«i^ia//ll unis-
sa i schano.- novschlud
ota lic/lliiii^lfs/l) t

hänen rnuämo, i /ia-
f^ene Egiptaftli, l 0/6
sckiiläj kuni en sehano
sckivla.- la/l/ltot>^ Iroda
etlc/lt^c/l/e /a«/lta i hän-
i/a la/l/)!lä.

i- Novscktuo otti
kijän Sckmirischynnyn l

barnet oH bes (betz) lllObet- tili big" (parempi oisi «a»
noa: "Meb Dig", sillä«lihaan lapsi jo hänen luonnaan).
Sama virhe Suomalaisessa keännöksessä (mutta Karja-
laisessa, ansio) tavataan iij:nessä värsyssä; voan 2o:nessä
ja 2i:nessä värsyssä on Suömal. jo löytänyt hyväksi,
pois-heittteä sanan "tygönsä." Mainittava on, että
meijän Unessa Testamentissa monessa köhin kirjiilelaati
tätä uutta sanan-loukasta, jokalopettaiksen polvella: /««

(erinomasella halulla kirjutetaan: händänsä e, m. 18 v.
ehkä toisinaankin vahinkossa pannaan: ha nensä, e. m. 16
v) mutta aina veäriin paikoin, niin että selkiästi niih-
hään, heijän, jotka ovat tätä kii jättäneet, ei tunteneen tä-
tä puhetta; sillä minä uskaltaisin, ctfei niissäkään Suo-
messa sanotak: (tuskin ymmärretäk) ''ota lapsi äitinensä
tygös"; sillä tahi sanotaan: "ota lapsi, ja hänen äitinsä,tyköösi"; eli: "otalapsi tyköösi, äitineen"; eli: "ota lapsi,
äitineen, tyköösi". Tämmöistä kielen roatelemista tava-
taan yltä kyllin kussakin Luvussa, meijän henkelliscssä
peäkirjassamrae. — .^?roA{<ra«s(turmella, hävittää) onKar-
jal. paremmin toimittanut sanalla "tappoa", kuin Suo-
mentaja, sanalla "hu ku tt aksensa" (hukuttaaksensa)
sillä merellä "hukkuuvat," voan moalla "tappaavat."
Parempi oisi ehkä sanoa "hukataksensa" (aöra ftg afmeb) myö sanoisimme'.: 'häntä surmataksensa." Mistä-
hän Ruohtalainen otti sanansa: "bet foMMet betlill"? '

«4 v, ' 'Ave'/WQ7]oev (po,kkeis, väistiin) brog slg JltjtbfltT, on
Suomai. Suomentanut sanalla "pakeni"(flpbbe) «araal-
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r/prt airoa vexrot, Ma« are-

yui(i?]otv t<: Aiyvntov

15. K""! >/V >'»!kl 'eoit rijt
tehvrijt 'HpojSov' ' 'lr« nXij-
<,e,^il to '^3i»< vno r«li HL^l,-

(iiov Sid r«i! tiqoifijtov, Xiyov-
Tos- 'Es Aiylnxov ixdfooä
TUf lilUl' fICV.

16- L?ur« '/it^<uF>/5 «Ftuv url

IvtTtai'/;&*! liiiö r<uv /l«yo,ii«,
i^,i«„)H?/ /.tav' H^al ditoiel-
Hui nill/.k nävtttS r«lil ttai-

Om natten till sig, och flyd-
de in uti Egypti land;

. t5. £>ch:blef der intilt
Herodis döb: pa bet att
fullborbas Miei, bet som
sagbt war af Herranom ge-
nom Propheten, som sabe:
Utaf Egyptcn hafmer jag
fallat niin Soit.

'16. NärHerobes m» scig,
cttt hatt war besiviken af be
tvisa man, blef f)an gansta
w«b, och sänbe ttt, och lat

la sanalla kuin p«?^«, eillimmiiisessä värsyssä; mutta
tämä tarkka Karjalainen on tässäkin ymmärtännyt hei-
tä erolttoo. Miten somaksi eikös haan Suomeksi toi-
mittaa o Se iyiQ&elt ?i«^t^«^l> sanalla: "noustuoon otti
haan," Suömal. venyttää toas, Ruohtäl. taValla, monta
sanoo, ja kirjuttäa: "niin hän nousi ja otti,"

l 5v. Ei siinä kyllä, että Karjal. on tarkasti Suomentanut
jieriistoskielen, ja ymmärtänet, kielemme mukaan, so-
vittoo joka hänen puheeri-mutkänsä, haan on monessa
koliin somemmin ,_ kuin Gfeekan-kielellä, toimittanut
Suomeksi perustuskielen puheita, käylös-sänoin käytet»
tämiscllä (genom begagnande . af participier) niin kuin
tässä, kussa «ml ?»/? rl).klir»/3 °Z/i>vi(^<>v on Suömenettu
sanalla: "Irodan «e/l»ima/i^t«ä,'' t. "kuoltua." Sillä
surma, joka meijän kielellä merk. luonnotointa tahi
onnetointa kuolemaa, merk. Karjalan ja Viron kielellä
"luonnollistakin". — Anä mahtaa merk. "että oi-
si," koska "olin" Lapiksi sanotaan //ei/ (sanaa anä, e!
tunnetak). Tässä köhin on Karjal. kyllä paljon poi-
kennut pois perustuskielen sanaallisesta toimittamisesta,
kussa seisoo selvillä sanoilla VV« nlqooj&T} to pi?Htv v-
Tro mu Avp/ou ö^l» ?«3 itQOfrjTOv, Xlyovros (että peättyisi
Herran sana, toimitettu Ennustajalta). Suomat, keän-
läjä on toas tapansa myöten Suomentanut ne Ruohta-
laiset sanat: "pä bet att fnllborbas stillle, bet fom sasst
luar af Herranom genom Propheten, som fabe": "että
täyteläisin (täytettäisiin) kuin (niinkuin) sanottu oli
Herralda Prophetän kantta, joka sanoo.'' Tämä sahan-"
juotos haiiauttaa sanalla "täyte täisi n" (alt ja3(flille
läta »pila/ lippfplla) eikä selviä sanalla "täytettäi-
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ia tygÖnsä ja pakeni
ligyptiin.

16. Ja oli siellä Ilero-
dexen kuolemaan asti:
l^ttä täyteläisin kujn sa-
nottu oli Herralda Pro-
plietan Kautta, joka sa-
noo: D^y^listä kutzuin
piina nolkan.i,

16. Koska Herodes Ilä-
ki hänensä tietäjildä vie-
tellyksi , vihastui hän
Sangen kovin; ja lähetti

/la/lcn muixmon yöllä, i

/a^.fi Egiptahh:
1 5. / oli sckiilä Ira-

s/an schurmahh-tua.- a-

na Hiv Jumalan ,^c/la-
nuä-myöt, pl-oro^aic/lla
schanotluö,- Egiptasehta
kutschuin oman »0/-
>a«.

16. >sc/li//<Lii'<l näkktyö
Iroda, jotto ll'e'i/a/al kän-
l/a vain nal^o/i^c/le otöt-
tihh,ylen äi/a/i/i «c/ii/ä/i-

siiri" (att man stnlle uppfylla) — pifännöön olla "täy-
tettäisi", t, "tay tet ty i si". (Sama vika tavataan
a3:nessä värsyssä) — Tov li/uv ftov, on Karjal. oikeem-
min toimittanut sanalla "oma« poijah," sillä peä-arvo
tässä, tarkoittaiksen sanaan oinaan. Suömal, keäiniök-
sessä, kussa luetaan "poikani," kuuluu kuin puhe
saattais olla jostaik muustakin pojasta: ei omasta,

zt» V. ?V!« on oikeen toimitettu sanalla ichilloin ; mutta veä-
rin, sanalla "koska," saatu siitä viallisesta Ruohta-
laisesta keännöksestä, joka erinomattain tässä värsyssä
on varsin puutteen-ala.inen. — 'iSiuV, on "nähtyään,"
voan ei "näki." — Mitä Suomal. keännöksessä lue-
taan: "koska Herodes näki hänensä (ihtesäk.) tietäjildä
vietellyksi" 011 veärin sanottu, sillä cihiiän ne viette-
tivät (förforbe, lockade) häntji, multa pettivät puheet-
lansa, josta häntä "voan nauroksi otettiin", niin
kuin Karjalainen selittää puheenparrellansa. — '«c/lt-
/änl/). (suuttui?) lieneekö se Lapin kielestä, kussa sjärt
merk. "vihaa," vai lie Venäjänkielestä? — AvtiXe on
"tappo, hävitti", ei "tappamaan"; tet itaiSat, Suo-
mentaa Karjal. sanalla "lapset", ilman croiltamatak,
että lässä köhin ymmärretään ainoasti "poikalapset."
— Suomeksi luetaan, että tapettiin "kaikki poikalap-
set Relhlehemisä ja kaikisa sen Uärisä" joka on
kyllä sanasta sanaan keätty sekä Ruutin että t^reekan
kielestä, multa veärin toimitettu Suomeksi; sillä ei
se lappana kaikki (Jiidalaisten) lapset Rethlehemissä
(eikä sen eärissä) jos ainoasti Rethlehemin lapset, jota
Karjalainen kyllä hoksaisi, koska kirjutti: "tappo kaik-
ki lapset "Bethlchcuiistä" ja hänen ympäri-



276

<t«t toit ll> ö,^/.cl/<, xal i»>

-nam l"<>l« o^toez avtije d-ni
F«?»v« xal xatojtlpoj

, xavd
tuv x<i«vav oy i/Xpipmae napa

ri'i>' /l«^ei,'.

17. Toti t7?A-i/i)ijjsr/ to -pi]-

•ftiv vTtii 'leyspiov tov 7TgO~
qijroe, Äiyovtot'

18. <111,i^,) iv 'Tu/tiä qxov-
c<i)?/, iJiJijvot xue xXav&fiit
xni vdt-()fi6e iroXvs °^«^"i

ftä il)iäl alla sivenbarn t
BethLehem, och i alla des
gränsor, de fom tmiigga a»
ra, och der fbrnedan woro,
efter den tiben, som han
hade granneligen bespvrt
af de wisa ntän.

,7. Da blef fitllFom:
nabt det, som af Jeremia
Propheten sagbt war, när
han fabe:

1 8.1 högben warbt hord
en rost, stor klagomäl, grät
och mpcken strän: Rachel

stöltä", t. kuuluvilta. -r- Kai, on hulluusti Suonientä-
misessamme toimitettu sanalla "taikka," joka ere-
yttää ymmärrystä, niin kuin käsky oisi ollut, tappoa
lummin-tahhaan, "kaksivuotiset, taikka nuoremmat." —

Hs«rcuir/^ni (alempana) joka (puhuttaissa iästä) tässä on
merkihtävä "nuorempana," on oikeen toimitettu s«-
kä Suomalaiselta että Karjalaiselta; mutta Ruohtalai-
»et kielenkäyttäjät, jotka muulloin eivät ouk olleet
sanoistaan juuri tarkaat, ovat tok' tästä sanasta pitän-
neet paljon, josta heijän, Suomessakin ylistetty, keän-
liös, on tässäkin mälkeen. ymmärtämätäk, ja kuuluu,
yärsyn lopulla, näin: "och fdllbe llt (?) Ofch lät (IS lhjHl
«lla smenbarn (go§e.'barn — puhutaan Jiidalaisista lap-
iista) i Bethkehem. och i alla des (bet?) gränsor (kan
«tan siä bern i gränsome?) som ttvägga ära (tu-ariga)
o* ber förneban (beritnder?) woro, efter ben tiben
(tib?) fom han hade granneligen besport (noga efter-forffitf?) af de w!sa (wife?) män." Ne jotka hyviksi
kehuu meijän Suomalaiset keännökset, iloitkoon tästä
Ruohtalaisesta!

»7. V. Työläs oli meillä ymmärteä, mitenkä Karjalainen
is:nessä ja 23:nessä värsyssä Snomentaa inXijptjj&)], sa-
noilla "aaa tlei>," mutta vielä työlemmästi on selit-
tea, mitenkä samaa sanaa tässä koliin toimitetaan sanalla
"tuli." Meijän tietämättömyys hänen kielestään kiel-
teä mcijät tätä selittämästä. Koska ället (Suomalais-
len "oli"?) Lapissa merkihtee "fllllbolda, ftlllkoMNa,"
niin on myöskin mahollinen etla "tuli" näissä Karja-
laisissa merkihtee yhtä, jollon hauen keälinös oisi
varsin selvc ja soma.
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tappamaan kaikki poi-
kalapzet Bethleliemisä ja
kaikisa sen äärisä, jotka
kaxivuotiset olit taikka
nuoremmat «en ajan jäi-
keen, kuin lian oli tai-
kasti tietäjildä tutkinut.

17. Silloin «e täytetlin
kuin Jeremialda Pro-
phetalda sanottu oli, jo-
ka sanoo:

18. Rhamasa on ääni
kuulunut, suuri valitus,
itku ja isoi parku: Ra-

dy, i t^öni/a/l/ö ta/i/ic»
kaiki /a^c^et /^it/le-
»la«e/lta^ i /länen ymhä-
si«a/i/a /ca^c/ll'r)li0i/i?6t
l nuoremmat, «c/lli/a ai-

A«ä-m^öt^ kuin toimitti
tiidäjislä.

17. Scliilloiii l«/i pro-
l"o^La« /^ti/'e/?l/«« scha-
n»//a.'

18. Jani Hiiri/il /lllä-
-7?las<LL/lta, it^Lll, l ohhkanda,
iryngymine schuiiri: /i«/l-

»8 V. '^«/l». on sekä Suomalainen että Karjalainen pitän-
nyt kaupunkin nimeksi; mutta Ruohtalainen, "ilmaksi."
Saattaa olla kummintahaan, mutta uskottavampi on, pu-
lieen olleen moasta (ei taivaasta) kussa nämät turmiot
tapahtui, jonka tähen myös tMä nimeä perustiiskielellä
kirjutetaan isolla alku-nenällä. Miten voimakkaisilla
sanoilla eikös Karjalainen toimittaa tätä kauhistusta,
ja kansan valitusta, ikeän kuin kuulisimme hijän äh-
kymistä ja voihkumista korvillamme. Sitä vaston toas
Suomentaja, joka Suomentaa ijxiaQt] sanalla: "on kuulu-
nut," xXalovaa, sanalla: "itkee", ja y&sXs, sanalla: "tah-
tonut" (yhessä sanan-juotokscssa) toimitta tätä kansan
surkuttelemista varsin veltosti. Muutoinkin ovat kie-
tcntutkistajat olleet arvelluksissaan, mitenkä heijän pi-
ti oikeen ymmärtämään näitä Evancelistan sanoja. —>
Kai «x T)\j?l.e izapaxXtj&ijvai, oti «iui« eial, onKarjalainen
paremmin ehkä selittänyt, ja toisappäin tykkänään toi-
mittanut, kuin luetaan Ruohtalaisessa ja Suomalaisessa
keännöksessä, jossa iii«^«ii<^sHv«i Suomenetaan sanalla
"lohdu telia (ilahuttaa?);" mutta jotka välillänsä er-
kanoovat siinä, että cri-tavalla selittelöövät sanan oti
(Suomalainen, sanalla "jotta;" ja Ruohtalainen, sa-
nalla "sillä"). Karjalainen, joka tässä sanassa veteä
yhtä Suomalaisen kanssa, erkanee hänestä ja Ruoh-
talaiscsta, siinä että Suomentaa iTrne^nlxi/.il/Hii/vll» sanalla
"itendieä" (luoksensa kuhtua ilmin-antoa). Sanokoon
lukia ite, jos on mies ymmärtämään tätä omoo puhet-
tansa, jota Unessa Test. luetaan: "ja ei (eikä) tahtonut
bändänsä (ihtesiik) anda (antoa) lohdutetta(lohtutella) et-
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yXaiovoa td tlxva avtijt' Kai
<>: ,^l/,i5 TiaaaxXij&rjvai, or»

ovx eto.i..
111. TtXevti/äavros si i«u

'llohjSqv, idov, äyyeXot Kv~
olov xat ovao ipalverai tta

'^««>l)<f ll« Aiyvntia ,

20- AiyeiV 'Z/tiÄHi!? 7r«-

(idlafle til itaiSiov xal tijv
/-lavipa avtov, xal Tmpllou
tt? yijv 'lepaijX' L^iHvi/xaoi
yd(> öl r'/»' ipvyi/v
tov irv-iSiov.

21- 'O si lxlcs-^l nagt-
?,«/?£ to naiSiov xal ti]v p-ij-

i/pce «v?o3, xal l/^l^iv i-l?

yijv 'lafiaijX.
22- '^«oiiolll si ori Ap-

gr^ter sinä baxn, och w!lt
icke läta hugsmala sig; tl)
bet war ute ntcb bem..

19. Men när Herobcs
roarbod, si, ba uppenbara-
bes Herrans K.ngel Joseph
i sont.ncn, i Egypti land,.

20. Och sade: Statt upp,
och tag barnet och des »10-
-der till big, och far in i
3Sw.el.t3 lanb: tl) de aro
dode, som foro efter bar-.
net.Z lif:

21. Han siob upp, och
tog ba.rn.et, och bes mober
till sig, och for in uti I-
sraels lanb.

22. Men. när han, I;"or.s.

toi he ole". (??) Karjat. sanon (jos oikeen häntä ymmär-,
rämme) "ja ei (eikä) tahtona heitä, ilmoiltoa, jottapa hei-
ta ei löyvyk" (t. ei ole) tämä Suomentamus on kyllä
sanasta sanaan; ymmärtämys on kuitenkin kahtalainen.
Haan ymmärtää, asian niin, että vaimot, kuultuaan liila
lasten surmaamisia, paloittelivat poikiansa, ja "itkivät
heitä" (murehtivat, oli heistä huoleessaan) eikä tahto-
neet kirhtua heitä luoksensa (soahaksensa heitä ilmiii)
jotta (luultaisiin muka) heitä "ei olleen" (ei löytyneen.)
Myö uskoltaisimmo perustus-kielen selkiävän, jos, scu-
rattaissa Karjalaisen keännöstä, Suomentaisinrmo «rl sa-
lialla "sillä." Jollon puhe oisi, että sanottiin äitiein ei
tahtonneen ilmin-antoa lapiansa, "sillapa" heitä ei eneä
löytynä (olluna). — tieal/le» mahtaa olla yhtä sanaa kuin.
ltlel l, /ltlet Lapiksi, joka meik. ilmaunlua, näyt-
teläitä." — evle, liennöön yhtä kuin ''ei ole." —-
"^«nl on Kllu/llaui" (kuultuna?) — millä korvalla?

jg v. TiXevtrjaavtot on Karjalainen, nouattaissaan sekä pe-
rustus- että Suomen-kielen henkellistä että kielellistä
luontoa, oikeen Suomentanut sanalla "kuoltua"; Suo-
mentaja tavoittaa ainoasti Ruohtalaisiiufla.

Lo v. '^Vt^i^tii? ou Karjalainen tässä ja l3:nessä värsyssä
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'ehei itkee lapsiansa, ja ei
tahtonut liäixlänsä anila
lonilutettä, eltei lie ole.

19. -Uutta koska He-
roiles oli kuollut, katzo,
Niin Herran Engeli iU
niestyi Io«epliille unesa
H^ptlsä,

20. Ja sanoi : IXoiise ja
ota lapsi Äitinensä ja me-
ne Israelin maalle: sillä
iie ovat kuollet, jotka
lapsen lienzea väj^it.

2i. Niin lian nousi ja
otti lapsen Äitinensä, ja
meni Israelin maalle.

■22. Uutta koska hän

kilii itki onl/e /a/i^<L>^/e>
l et luhhlon hjeitieä lte/l-
-i/ll,'ä^ /otta /l/'«/l/ä ei>/i'.

iq. //"oi/an kuölduö ,

ka Jumalan Ängeli n-
N«LFa o.fc/lillt//l/l l?ssl^>ai,-
-/a Egiplaschsclia,

20. / schäno; novscli-
hiö ola Schuiirischyn-
i/x i hänen miiamo -, i

5/la/le Izruäelin muahh,
/rllo/li^i/l/l kdnen /lett^c/t
et^c/llic/ilai.

21. Hiän novschliiiS
oiil ls<?/lliri/'lFc/l)«n/l> ll ,
l hänen niuämon, i tu-
li /i2/'lläe/11l miiäkh.

'22. Ku\lluschtahuö

oikeen toimittanut sanalla "noustu o"; Suomalainen,
sanalla "nouse ja." — jEls ytjv 'laoaj)X (tässä että
seuravaisessa värsyssä) ei ouk selvästi toimitettu sanal-
la "Israelin maalle" (joka ainoasti merk. että mä-
nivat sinneppäin) mutta selvemmästi Karjalaisen sa-
nalla "israelin tuoahan." — Zrjtovi>tst tijv xpvyfjv
on Karjal somasti Suomentanut.sanalla "hengen-etsch-
tschiät", mutta Suomentajan sanat "jotka hengeä
väjyit", ei ymärräk ykskään; sillä vaikka kyllä sa-
na-kirjoissa kirjuletaan, Väijytyksen merkihteväu sa-
laa-vaaraa (fötsät) otettu ehkä tästä värsysfä, niin
minä en usko väijyä muuta merkihtävän kuin väiste-
li^, vältteä. — Aiiö^Z^^ (kuoltiin) t. "kuolleet ovat."

21 v, Hl&tv, on Suömal. veärin toimittanut sanalla "mä-
ni"; mutta Karjal. oikeen, sanalla "tuli". Voan
a3:nessä värsyssä tavataan Karjalaisessa sama virhe
Suomentaissaan iX&iuV, sahalla "mäntyään" (oisi pi-
tännyt olla "tultuaan") jollon Suomalaisella toas
on oikeen: "ja tuli".

22 V- Axioat on taiten toimitettu sanalla ''^llu/u«c/lta/lllo"
(kuultuaan). — "Tuato" t. isä; Vironkielellä taat. —.
BttQihlu on kauniisti Suomenettu sanalla "istui ku-
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ylXaoe j!aaiX?vH irti tijt '^oy-

Salat «vri 'HptöSuv roi? iii«^

r»öl avtov, i<fo/31/H^ l«s7 a-

cttX&efa Xprjpatia-9-elt xat

ovaq, «vt^<,l^^liSi^ iil Ta f^-
(ii] itjl TaXiXalat.

23. Hi«l tX&viv X«?e!>!^i7tl'
tit itöXiv Xeyouivijv Na^aiiit'
"t?Aioli? iir^^olHi/ ro pl^i?
Sid tav irpuf^roi»', ori 2V«-
Kuiqatot xX?/dijo£tat,.

de, att Archelatts war rä-
dande i 3vibij?a landet, ism faders Herodis stad,

räbbesS f; an sara bit, och fick
befallning af ©ttb i söin-
ne», och for in nti Galilee
lanbsänbar; -

23. Och Fom, och bodde i
den siaden, som heter Na-
zarct; att bet stnlle fnlf*
tomnas, som war sagdt
genom Propheterna: han
sfall fallaö Nazareus.

ninkahaksi", joka on oikeemmin sanottu kuin "oli
kuningas", sillä erittäin on "olla kuninkas", erit-
täin "istua kuninkahaksi." — c>i/a« schialla on myös
oikcen sanottu; mutta "Herodexen siasa" on pa-
hoin pantu sillä se toimittaa Herodeksen vielä silloin
elännoen, koska toinen istui hänen, siassa. Näistä kielen
virheistä, jotka löytyy joka värsyssä, nätillään mitan
kehnot Suomalaiset ne miehet lie olleet, jotka ovat
humalan sanan meillen toimittaneet; ja toisin puolin,
sen rehellisen Karjallaisen olleen selvän Suomalaisen,
joka hyväksi moamiehillensä oli yksinään uskaltanut
puuttua näihin kirja-töihin. Mutta, lopulla tämän
värsy tavataan kuitenkin hänessäkin kauhea virhe,
joka on syntynyt siitä että sana %p7]/iatiafl-eit on tyk-
könään jeännyt häneltä Suomentamatak, joka villitys
lie tapahtunut kirjanpainajan kautta, sillä muutoin si-
tä ei saatak ymmärteä. Tästä hänen Suomentamus on
ei ainoastaan puuttuvainen ja vian-alainen, mutta kan-
taa hunnankollen, sillä siinä sanotaan Juosepin "unes-
sa männeen Galileaan" (?) Merkillinen on, Sjögrenin
ci oivaltaneen tällaisia vikoja, haan joka isolla vai-
valla haki heitä juuri halulla. — Mutta eipä se Suo-
mentajankaan keäunös ouk paljon kiitettävä, vaikka
se kahistekkin lisentää sanan /a, pilkuissaan Jumalasta
ja hänen käskystä, joista ei mitään mainitak perustus-
kielessä. Suomeksi kuuluu tämä: ''^a haan sai Fuma-
lalta käskyn (minkän käskyn?) unessa ja poikkeis <3a-
lilean eäriin". Sekin kuuluu kuin haan oisi unessa
poikkinut Galilean eäriin. Meijän puheella sanottai-
siin: ''Varoitettuaan unessa, poikkeis haan Galileaan
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kuuli että Arehelaus oli
Kuningas sudeasa, Isän-
-5ä Herodexen siasa, pel-
iäis hän sinne mennä.
5a hän sai sumalalda kas-
k.yn unesa, ja poikkeis
Galilean ääriin.

23. 5a tuli ja asui
Kaupungisa, jo^a kut-
zutan Nazareth> että
täytetaisin kuin Prophe-
tain kautta sanottu 0-
-3 i: hän pitä Nazareu-
xexi kutzuttatnan.

to Arkhelai «t»//l/l hu-
/ll'nea/la/«c/ll o/lla/l tuä-
ton Irodan schijalla /u-
-c/e/a^c/l^c/la iiarat sckin-
n/e Nlänna.' unda-myot
mani lla/l/e/a/i randakk.

23. / »iä«eL?/F rubei
e/ämä^/l /i/lna^^c/ta n/-
-»ll'e-/?l-/öt Nazarietasck-
scka: anel /lev prorokan
Lc/la«a//a.' Nazorjeiksi
Ni'm/lli/ättc^i>2/.

päin." — Varat, mahtaa Karjalaisen kielellä merk.
"pelkäis." (Lapiksi sanotaan äuro) saatu sanasta Vaara.

23 y. Rubei e/ama?iA t. "rupeis asumaan." — Nimittijätschov
t. "nimitettävänä", on oikeemmin sanottu, kuin "hän
(häntä) pitä (pitää) kut-uttaman" (kirnuttaman).
— "Joka kutkutan" (jota kuhutaan) —"N a 2 are -

Sexi 1' —. eikohään oisi parempi sanoa ''Nazarilaiseksi?"

Verustus-Kielen tutkiat, sunLia]an-sanan tomit-
tajat, Suomen-kielen harjoittajat ja joka selvä Suo-
malalnen olan minä toistajaksi — mikä näistä Suo-
malaisista keännöksistä on paras? Mikä on perus-
tus-kielen mukainen? 5a mikä on soveltuva meijän
kieleemme? Missäpä löytyypi tässä Karjalaisen suo-
lnentamuksessa tätä Venäjäntelämistä, tätäh-uo-
Ii ma ttomutitta, ja kielen tuntemattomuutta,
josta häntä syytetään ja häväistetään; ja missä ta-

vataan, toisin puolin, sila arvoa ja ansiota, joka oisi
löytyvä meijän keännöksessämaie — josta niin pal-
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j«in puhutaan ja kehutaan, ja josta moni ylpeilöö,
knin lausuu Suomen kielen kirjuttamisesta, *)

Tällä tutkimisellani olen tarkoittanut kahta
asita, kumpainenkin varsin merkittävä — kielen-tari-
namuksessamme. Yhesta puolesta, olen pitänyt vel-
vollisuuekseni, tehä oikeutta tallen kunnioitettaval-
len, tuntemattomallen**) Karjalaisellen, soimattu var-
sin viattomasti minun Ystävältäni ja Moamieheltä-
ni; ja luen kunniakseni, tämän kautt» tulleen tun-

temaan miehen, joka sekä kielen kirjuttamisestaan
että Jumalisen «anan Suomentamisestaan, on, näinnä
aikoina, enin arvattava kaikista meijän kielen-toi-
mittajoistamme; ja jonka monet tievolliset että kan-
salliset ansiot, moamiehiänsä valaisemaan, levittä-
mään llislikunnassa tietoa ja toellista Jumalan tun-

*) Lue e. m. 2160 Tidntiigar 1778, p. 175; /ltatik. <?<,».

lund* J?-si'f6E till en omarbetad Flnst iXolfntttflafSfpoiH.
Gändebref, jemte anmärfn. ösiver nu BtuEeliga Stnjla
6fWer|attltiltflen, esipuheessa p. IV.

+) Tuntematoin se on li vtlä nimestään, muiia hyvin tunnettu
toimcestaan ja työstään. Etta hään vi^lä maktanoon ol-
la nuori i jäitään, arvattaisimme siitä, etta hään on
iiskaltannut hävitteä vannoa tavattomuutta , ja yksi-
nään siellä-maisin ruvennut harjoittamaan kielensä, kir-
jallisesti. Lunttaisimme hänen varattomalisi, jos varak-
kaaksikin, sillä, kummin-tahan, oisi hänellä ollut mun-
len huolta kyllä — ci puutlia kirjan-töihin, eikä tarvi-
iliit Bibla-Toimituskunnan painon kustentajaksi. Ol-
koonpa tuo miten-tahan, niin on mies tehnyt työtänsä
uskollisesti, eikä ropottanut paljaan palkan tähen (niin
kuin moni muu; eikä myös kunnian tähen, jota annettiin
häuellen Mnemosynessä — palkatx-peälliseksi. Mutta tah-
toisimmo tuon arvolla tuntea — tämen hartaan, kan-
san valaistusta rakastavaisen, ja toellista Jumallisnutta,
.leviltäväisen miehen. Sillä, l/l «alias enim eal/enl^iaHa
sunt, eaedemque volttntatcs, l/l ats /lt, llt aetjlie aiusipte
altero delectelur, ac se l'//io. (Cicero, ite Ojf.)
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temista ei alenek eikä tmnraenuk jottlavasla ja lai-
jmattomasta panettelemisesta. Kaikkein Suomenkie-
leen halullisten moamiesten puolesta soisin minä,
hänen ei lakkavan työskentelemisestä näissä harjoi-
tuksissaan; mutta, että haan vielä vastakin toimit-
taisi meillen käsi-tekojansa, ei ainoastaan näissä
henkellisissä, mutta myös muissakin tievoi lisissä ai-
heissa — tekeein tätä kielemme voitoksi, kansan
kunniaksi, ja yhteiseksi hyövytykseksi.

Toisestapäin kahtoin, olen minä, tällä tarkeem-
maila kielen-tutkimisellani, tahtonut tarkoittoo moa-

miesten mieltä yhteen asiaan, joka kussaik Ristilli-
sessa kansakunnassa on tarpeellisin, nimittäin hänen
henkelliseen mieli-valaistukseen. Jos muissa muka
kirjoissa kahotaan tarpeelliseksi, nouattamaan sel-
käyttä ja somaistiulta, sekä kielen että asian puoles-
ta — miten tarpeellisempi eikös tätä siitten voai-
taan tässä Pustin Uskon- ja Opin- peä-kirjassa, joka
on perustus kaiken meijän autuuen, jota mainitaan
Jumalan-sanaksi, ja kussa joka puhe punnitaan,
ja arvataan joka mutka. *) Tässä ei ouk ollenkaan

*) Moni ehkä syyttää minua, olleenikovin kiivas näitä tut-
kittaissa, ja moittineen juutaviakin. Saattaa ehkä niin
olla! Sillä kuin toiset ovat kielestämme olleet varsin
huolimattomat, niin minua nyt kahotaan aivan lius-
kuvaksi. Monikin elika myös nuhteloo minua, näissä,
omasta kirjuttamisestain. Tiijän hyvinkin, monesti
kirjuttancin tavattomasti, josta mieleni karvastuu; mut-
ta eihään minun viheliäisyys vapaulak Roamatmi. Ma-
hollinen on myös, minun tässäkin jossakussa erähtyn-
neen; mutta jos voan puoletkaan, eh jos ies kymme-
neksen, minun moittcistain, loyätten perustetut, niui
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kysymystä hänen sisällisestä Jumalallisesta arvost3
meijän Uskomuksemme peä-toteista, m. m, heitä
kyllä kaikittain arvataan ja tunnetaan; mutta puhe
on ainoasti, millä tavalla tätä Jumalan sanoa Suo»
meksi toimitetaan, kielellisessä tarkoituksessa, jott'*

siinä on teillä syytä kyllä toimittamaan toisen pa-;
remman Suomennoksen; sillä Jumalan sanassa ei piek
löytyä yhtäkään virhettä — meijän kautta. Mitäshäij;
siilien sanoisitten, jos kuiilisiitcn minun julistavan,
meijän nykyisessä äsken painetussa Uuessa-Testaa
mentissä vielä löytyvän 5 tuhatta isompata kielen-
virhettä, i 5 tuhatta keännös-villitöstä, ja, paihti
tätä huonoa Turun-puolimmaista Suomea, lukemat^
tornia kirjoitus-vikoja. fyö hämmästynen! Niin moar'
minäkin! Mutta, se on kohta havatlu: sillä jos las-
ketaan lukua, niin kaikki nämät minulta tässä moi-
titut virheet tavataan jo kirjan ensimmäisen lehcn
puoliskolla. Nyt löytyypi Uuessa Testamentissamme
320 tällaista viheliäistä lehen-puoliskoa; kuin tätä lu-
kua monisteitaan (NNlltipliceras) näillä ilolla multa
keksittyä virheellä (tarkoin luettu, ovat iz7 Keännös-,
16 Kielen-, ja 5i Kirjoitus-virhettä — siinä on kyl-
lä, yhellä puoliskolla!) iuin syntyy 36,^80 yilket-
tä koko kirjassa. Sillä lukemisella oisi koko Roa-
matussa 1 36,23 1 virhettä. Dnkä ouk vielä siittenkään
niin mitään nimittänyt tästä vanhasta tavattomasta kir-
joitus-tavasta, näistä muukalaisista kirjan nenistä,
näistä joka-paikassa Turun puheen-murella katkaistun
neista Toimi-sanoista, näistä monessa köhin vallan Ituoh-
talaisista sanan-tavoista, ja niistä hairauksista , jotka,
synnytetyt eroitus-merkkien tavattomasta käytettämi-
«estä, ovat tehneet monta monuista paikkoa selillä-
mättömäksi; jos vielä — heitäkin kaikkia luettai-
siin, niin ei oisi muuta neuvoa kuin kopioiUoo koko
kirjan, teillen näytteeksi. Ja tätä kielen virheillä ja
villityksillä turmeltua kirjoa on jo monessa Herroin-
päivässä hyväksi kahottu, monelta Kuninkaalta vahvis-
tettu, monelta Piispaalta ja Papilta lävitek luettu ja
tulkittu, on jo monta mies-polvessa käytetty kaikilta
lasten- jakansan-opettajolta, ylitek koko Suomenmoaii,
käytetään vicläik tänä päivänä, ja tarjoitetaan tulevil-
lcnkin ajoillcn, pystytetyllä painattamisella. Ja kuin
tahotaan tätä paremmaksi, oijaistuneeksi ja uuestaan
Suomenctuksi, niin vastataan: "ei oleva syytä kyllä.
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ei tätä sanoa, joka on selkiä Hiestään tehtäisiin
selittämättömäksi, ymmärtämättömällä kielen-käyltä-
misellä — sekä Suomen että perustuskielen puolesta.

Valitetaan aina ettei luetak kyllä tätä henkel-
Jistä kirjoa, mutta ei sanotak syytä tähän vasta-

hakolisuuteen. Harvat meijän vallas-väestä ja ym»
märtäväisen kansan seävystä mieltyyvät semmoiseen
kirjaan, kussa meijän henkelliset asiat toimitetaan
kelvottomalla ja selittämättömällä kielellä. *). Yk-
sinkertaiset Jukee, eivätkä ymmäräk. Koko papilli-
Nen «eäty, jonka asia on selittämään ja toimitta-
maan meillen päitä taivahan toteita -— mitenkä-
lian tätä tehnöön, kuin heijän peä-lurjansa, jota
I»yö hyväksi kiittea, sekä kielestään että keännöksis-
tään on näin viheliäinen ja puutoksen alainen?
Merkillinen on että näillä ajoilla, jollon niin paljon
on tehty valaistuksen levittämiseksi muissa tieto-
inuksissa, tehhään näin vähä näissä henkellisissä;
ja koko kumma, etla kansan autuuen oppi ei ouk
tullut kielen puolestakaan korjatuksi ja paremmin
harjoitetuksi, kuin oli satakunta vuotta siitten **).

koska tätä kirjoa toella luetaan olevan niitä parhaim-
pia kielen-toimituksia Jumalan sanasta. (?!)

°^) Luulisin minä että monikin mieluisasti lukisi tämän
avullisen kirjan, jos oisi muka kauniisti toimitettu
Suomen suloisella kielellä; mutta nyt niin moni irvis-
hammas moittii ehkä asiata kielensä lautta, ja saattaa
sillä vielä toistakin cpä-luuloon, Talapa minä tahtoisin
csteä minä tahon piteä asian puolta —ei tämän keh-
non kielen.

**) Tässä ei puhutak paino-virheistä, heitä eroiltua
vähä kukin, ja oijaistelaan kussakin painoksessa; eik»
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Koska Englannin Bibla-Toimitus-kunta ensin
rahallansa autti, ja kirjoillansa yllytti meitä, le-
vittämään Jumalan sanan parempata tuntemista Suo-
menkin moassa, uusiin Roamattuin painattamisel-
la, koska yksinnäiset että yhteiset rahan-koottamiset
tähän tarpeisehen tarkoittivat, niin lie heijän mieli
ollut, soaha tämän opin-kirjamme oijaistunneeksi,
japaraiietuksi, niistä kielen virheistä ja villityksistä,
jotka turmelivat Jumalan sanan meillen, ja jotka
löytyi näissä vanhoissa painoissamme. Tätä oi-
si monikin toivonut, liiaksikin koska tätä uutta

muka painamista ei ainoastaan aivotettiin hyväksi
tämän aikuisillen, mutia tulevillenkin suku-kunnil-
len, ja sen tähen tehtiin pysyvillä yhteen-juotetuil-
la paineilla (itied siäeilde jlilrtr). Korjoammehan myö
vuosittain huoneitamme voatteitamme, ja muita
tarpeitamme, — miksemme kielteämmekin korjoa,
ja näitä henkellisiä tarpeitamme, niissä kirjoissa
kussa heitä toimitetaan meillen? Vai luultaneenko
niiten miesten olleen Ennustajoila, eli muita heijän
mokomia, jotka ensin toimittivat meillen näitä Suo-
mennoksiamme, jotta heijän muka suussa oisi jota-
kuta Jumalista, johon raeijän ei sopisi puuttua? *)

myös kirjoitus-virkeistä, joita tavataan tapansa
suktecn; mutta kysymys on kielen- ja keännök-
sen-virkeistä — ne, ne villittää ymmärrystä, ja
— niitä keitetään oikaisematak. Ridiculum est quod
est «iuilun?, «Ale/lnli/uei'» «nee^tum/ </uo<i neminl <iui«'unl
-potest esse, ili judicare. (Cicero, pro 7t/«,«na.)

«f) Jos tarkoitamme niitä miekiä, jotka ovat Suomen-
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Tahi uskottaneenko Jumalan sanan kavottavan ar-

vonsa ja voimansa, jos sitä toimitettaisiin selvem-
mellä ja kunnollisemmalla kielellä? Eli — niitä

taneet meillen Roamatun, niin ovat olleet Turku-
laisia, rantalaisia (fll[iboel') ja Ruohtalaisia
— ilmankos se kieli maistaa siltä?

Turun mninonen Piispa Michael Agricola (synty-
nyt Pernajassa, Ruohtalaisessa pitäjässä Unella-moal-
la) oli iho-ensimmäinen, joka, uskon-uuistamuksem-
me jälkeen, toimitti meille Roamatun kirjoituksia
Suomeksi. Hänen Runo-löislä an (ehkä oijaistut
muilta) nähhään vieläik hänen olleen varsin kehnon
Suomalaisen. Jo Kouluttajana ollessaan Turussa, pai-
nutti haan v. 15/j8 Tukhulmissa Uucn Testamentin
Suomeksi, nimellä: «ie l/«^l Testamenti tulkittu H'o»le/i
Turxvs, vaan p,entatl« Stoekholmisa Amund Lauritzan
poijalda. 1548, ij:o. Nään ilmoittaa ihe kirjuttaneesek
Turun ja Porin liänin puheen-murrella , ja jollon-
kullon, puheen puutteessa, ottaneen sanoja muistakin
puheen-murteista. Vuonna issi painutli haan. Vara-
Piispaana ollessaan, virristön (SPfflltCltfLlt) eli Davidin
virret, Kuninkaan Kyöstin käskyllä, joita Turun kou-
lu-pojat, Kouluttajan Paul Juustenin sanalla, olivat
Suomeksi tuikkineet kirjoitus-harjoituksissaan (IDlb st»
Na jtttSfntligar). — Niinpä se näyttää vietä nytkin, mo-

nessa paikoin, kuin oisi koulu-poijilta Suomenettuna.
Samana eitä seuravinna vuosinna painutti tämä toi-
meellinen Piispa, ennen mainitussa kirjan pajassa, muu-
tamia luvun-kappaleita, Suomeksi, Möseksen, Han-
nan, Samulin ja Tarinoin kirjoista, niin myös
muutamia lukuja niistä neljästä jaloimmasta Ennusta-
jasia, ynnä pienempien Ennustajoin kirjat, kokonaan;
mutta kansan varattomuus ja näihen aikoin rauhatto-
muus esti vielä kauan koko Roamatun Suomentamista.

Vasta Herroin-päivillä v. i636 ja i638 rukoili
Suomenmoan Papis-seäty Kuninkaiarta Kirstiä, soa-
haksensa tätä puutosta autetuksi. luvattuaan tätä,
käski haan heijät välillänsä valittamaan toimcetlisia
miehiä tähän lyökön. Valittiin silloin Peä-Rovastia
(jota siitten Piispaaksi tektiin) Aeschillus <)/«« />e-
traeus (papinpoika Pkilipsta as ta, Vermlannissa)
Greekan-kielinen Luettajaa (Lektotlt) Oppia Marti-
nus Slodius (jota kaksi vuotta sen jälkeen jo käytet-
tiin laissa, ja syytettiin taikon-tekiäksi) Maskun pi-
läjän Royastia Henrik Hoffman, ja Kirkkoherraa Piik-
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uskotten syyksi tähän puuttumattomuuteen meissä,
soaha tämän autuan kirjan kunnollisesti Suomeksi
toimitetuksi? Syy siihen on epäillämäläk, tämä

kiöissä Cregorius i/!L/aiiii«ei', jotka työskentelivät sillä
innolla, eiiä koko tätä ensimmäistä Suomenkielistä
Roamattua painettiin Kuninkaallisella kustennoksella
v. i6i2 , puolen arkin loajuuella (ill folio); josta toimees-
la paljon kiitettiin Suomen silloin olevaista Peä-Hot»
hot.tajata Greve Pehr Braheil. Nämät oli ne miehet
jotka ensin toimittivat meillen Roamatun, kussa Suo-
menkieltä ja kirjoitus-tapaa paljon korjattiin vanhois-
ta virheistään.

Vuonna i633, eli k, vuotta myökämpänä, toimitti
jo Turun sen aikuinen Piispa, Oppia Jok. Gezelius (se
Vanhempi, sillä nimellä)Kuninkaan Koarle Xl:sen käs-
kyllä ja rahan avulla, uuven ja toisen painon, jota jo
painettiin Turussa Piispaan omassa kirjapajassa, nel-
jäs-osan arkin loajuuella. Koska haan siinäkin sivussa
myös tahto kielen puolesta oikaista tätä vanhoa Suo»
men-keäntöä, niin pantiin siihen työhön Paimion
pitäjän Rovastia Henr. Florinus , joka toimitti tätä
muihen Oppineitten avulla. Suomen kieli ja kirjoi-
tus-tapa tuli silloinkin paljon paranetuksi ja kirjaa
omistettiin Kuninkaallen. Tätä liiettiin ja ostettiin,
sillä halulla, ettei ollut vielä ao vuotta kulumitta, en-
nen kuin jo utlestaari valitettiin tästä Roamatun puu-
toksesta. Mutta silloinkin sen aikuiset söat ja muut
onnettomat ajat estivät liitä. Herroin päivillä v. *J4-
valitti Suomal. papis-seätös Kuninkaallen tästä heijän
tarpchcstaan, niin myös Herroinpäivitlä v. 1^445 mut-
la kuin ei siitä lähtenyt niin mitään, niiii Turitfl Pa-
pis-Nctioittelcmiis keksi toisen paremman ncioil, jon-
ka hänen Kirjult.clia DÄvid l?eutlc/l ensin äkkäis'; ni-
mittain, että tätä uutta Roamatun painamista piti toi-
niiiettaman Suomen yhteisten kirkkoin kustentamisella.
Seurakuntojen kuultua, vahvistettiin iätä peätlämis-
tä (fijrjlrtj)) Herroinpäivillä v. 174?- Huojciiiiokseksi
niiijen kirkkoloihcn kustennoksissa, koottiin myös ra-
hoja yksiunäisellä peällen-tarjoamisella. Mainittava
011 että Venäjän puolimmaisetkin pitäjät, kiitettävällä
lavalla, auttoivat meitä tässä t.oinieessa, niin e. m.
peälleniarjoitettiin Viipurin Papis-Neuoittelcmuksen
kautta 11 Roamattua, Lappeenrannan Pappis-Ncu-
oittelemuksen kautta 186, ja Narvan Papis-Ncuoittc-
lemuksca kautta II Roamattua, joista kaikista jo cil-
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meitä häväistävä huolimattomuus omasta puhees»
tamme, joka sallii hänen maaliaan sortamista.
Niinkuin tätä ei kahotak miksikään muissa asioissa,

takasin maksettiin rahat, painamisen varaksi. Papis-
Neiioiltelemus 1. un<ti ssa lähetti 124 Talaria kuparissa,
jotka siellä olevainen Moaherra Villi. /il/llie/iitet/t
Rouineen, ja Kirkkoherra l/i7i.H Lejgreen olivat antaneet,
lunastamiseksi sillä Roamatluja köyhilleii, Turun teä-
liissä, Ainoasti Hallitus puuttui vähin tähän asiaan,
eikä tehnyt muuta, jos suostui siihen, että kirjoitus-
paperia, jota Hollannista haettiin tähän tarpeisehen
saaliin ilman Tulli-rahan maksamatak. (lue $1)0 T!d<
ningar, v. 1778).

Boahaksens,-, sekä kielemme että kcännoksemme pa-
remmin korjatuksi, oli Turun Papis-Neuoittelemus jo
v. 1749 kulko-kirjallansa (fletlOHt Cnkillär) kehoiitanut
Hiippakunnan papis-miehiä ilmoittamaan niitä vikoja,
jotka olivatten, kirjan luettaissa, löytänncct vanha-sa

Roamatussainme, ja johattamaan heitä omilla muistutuk-
.sillaan. Mutta eipä heistä monta kuuluna! Ainoasti
juuri muuiamat sisään-lähettivät muistutteicmisiansa,
eivätkä nekään — jos varsin harvaa!. Näistä oli Pöv-
täisten pitäjän silloin olevainen Kirkkoherra Oppia
Anders Lizelius jota muista piettiin juuri aika-Suo-
malaiseksi. H«<t.sc/i!!>l anomuksella, käskettiin häntä
Turkuun jo v, 1754, painamisen aloiltaissa, josta peä»
toimitus uskallettiin häncllen ji» Deutsehillen. Heitä
käskettiin: lisiksi, oikaisemaan vanhassa Roamatussa
löytyviä paino-virhcitä; 2:seksi, harjoittamaan yhtä-
muotoisla ja tavallista kirjoitus-tapoa ; 3:nnecksi, tar-
koitiamaan Suomenkielen heukellistä luontoa, jotta
välttäisivät joutavoa sanoin katkaistamista, ja heittäi-
sivät tavattomia sanan tapoja, nouattaissa selvempätä
ja toimeellisempata puhetta; 4:nneeksi, parantamaan
julkinaisia keännös-virheitä, ja selkicmmällä, ja perus-
tus-kielen kanssa sopivammalla, tavalla toimittamaan
selittämättömiä, kahappäin ymmärrettäviä sanan la-
poja. Tala uiiiia Roamatun painamista aloitettiin Piis-
paan Brovalliuksen (syntynyt Vester as i ssa) ja Opet-
tajan <X,-/ Ahr. 6Ve>viei.Fe'« hoivauksen alla, ja lope-
lettiin v. »758, Turun sen-aikuisen Piispaan <?. F. Men-nanderin (syntynyt Tvk hulmissa) johtattamisella.
Tästä Roamatusta painettiin 4,-^OO kirjan-kappaletta;
mutta mainittava on, elia kahet kokonaiset värsyt pois-
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niin tätä arvataan, henkellisissäkin, halvaksi ja kel-
vottomaksi. Tuosta neätten jo esimerkin vahinkos-
ta, toisella puolla, ja voiton — toisella, tästä meijän
kielen polkemisesta vai ylösharjoittamisesta, kirjalli-
sessa tarkoituksessa. Tästä on selitettävä (jota muu-

ton oisi kamala ehkä ymmärtämään) että painettiin
uuestaan näitä kehnoja keännöksiä, vaikka meillä on
kahet (ellei kolmet) Piispaat, *) Neuoittelemuksineen

unoutcttiin hänestä tykkänään, nimittäin Syrachin XIX
Luvusta 14 värsy, ja 1: Corinth. XVI L 14 värsy,
joista toinen, jota ensin havaittiin, painettiin erittäin
irtonaisella paperin-tilkulla, ja ympärillen lähetettiin
jaettavaksi kulienkin kirjan ostajallen, kirjahan muka
kijni-liitettäväksi.

Ei ollut 20 vuotta toas kulunutta ennen kuin jo
kaivattiin tätäkin kirjoa, niin että sitä jo v. 1776 pai-
nettiin Turussa uuvestaan, ja v, 1777 vielä Reävälissä-
kin, kumpaistakin neljääs- osan arkin loajuueltaan. Jos
sitä silloinkin toas kielensä puolesta koskettiin, en tun-
nek; enkä myös mitä tehtiin näissä nyt äsken painet-
tuissa, Bihla-Toimituksen ulos-antamia. Mutta tästä
meiltä nyt tutkitusta Luvusta on arvattava, että oisi
vieläkin tarpeellinen perinpohjin uuestaan Suomenta-
maan koko Roamatun, kussa ei ainoastaan löyvyk kai-
kcllaisia poino-virheitä, kielen-virheitä ja keännös-
virheitä, mutta joka teoltaankin on tykkänään Suomen-
nettu — ci perustuskielen mukaan, mutta Ruotin kie-
len mukaan ; josta se on soanut ei ainoastaan tätä Ruoh-
talaisuutta kielessään; mutta myös nouattannt Ruo-
tin keäunöksen viheliäisyyttä, lisetty Suomalaisilla
kielen-puutteilla,

°^) Tässä ei puhutak juuri näistä nykyisistä miehistä,
muita jo mäntyistä: sillä eipä tiijä vielä yksikään, mi-
tä m'ehet meijän aikuiset aivoavat. Erinomattain tu-
loo meijän kiitoksella muistaman tätä meijän nykyistä
Peä-Piispoa, joka, sekä toimeensa että opinsa suhteen,
on kaikista mainittava. Hänen monet kansalliset että
tievolliset ansiot, valaistamisessa meijän Tarinamuk-
semme, hänen vehkeet tässä meijän Uuen Virsikirjan
toimituksessamme, m, m. tuntoo jokainen; eikä sek-
kääii yksin jouvak kaikkiin paikkoin! Oisilian se ma-
hotoin voatia heitä mieheltä, tarvista monen tuhannen.
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(jeillte jtttrt ÄOUftsiOfier) jotka pitivät huolta heijän
julkenemisesta. Tästä on ymmärrettävä, että vaikka
meillä on vähimmäksikin seihtemättä sataa pappia,
joihen virka voatii heijät toimittamaan, ja mejllen
selittämään, näitä Roamatun sanoja, joita vuosittain
luetaan ja luetetaan, niin eivät ouk niin paljon työs-
kentelleet tässä Herran viinan-tarhassa, että oisi-
vat ies kitkenneet ja pois-noukinneet ne takiaiset ja
orjan-tappurat, jotka tärväävät tämän henkellisen
laihon; mutta kiittäävät hyväksi tämän vanhan kyl-
vön, peästäksensä tekemästä uuen, ja ylistäävät tä-

tä kelvotonta kielen-käyttämistä, jota kunnioittaa-
vat sitä uhornmin, kuta vähemmin ovat miehiä si-
tä käsittämään. *) Tästä meijän vanhasta Suomen-
noksestamme, ja hänen puolistajoista, sopii — niin-
kuin «Hieero sanoo; "<^«otl «lem in poematis, et
pictoris usu evenit, in aliisque com/i/«^iöu^ ut

(leleclentur lm^e^ili., laudentque ea, quce laudanda
sunt, ob cam, c^etio^ cauiF»»^ quod insil in /i«

*) Minun tekisi juuri pahat mieleni, jos minä näillä vi»
attomilla sanoilla öisin suututtanut meijän kunniallista
Papis-seätyä, jotama kunnioitan, ja josta on montaik
kunnollista. Minä pitälen heijät arvossa, mutta pitäi-
sin vielä isommassa, jos ykistäisivätlcn taitonsa toi-
mittamaan meillen Jumalan sanaa selvemmäksi. Luulen
myöskin kunkin totinen ja hurskas-mielinen heistä, pi-
tävän minun kanssani ykiä pukella, halaissamme samoa
toivotusta. Sillä ykiä asiatakan myö ajamme, kan-
san valaistusta, kenkellisissä että moallisissa. Työ
haetten tätä, viran puolestanne; minä, poika, ilman
palkatak. — Minä pien papit arvossa, Uijaksikin Suo-
malaiset: minä annan kulienkin kunniansa; mutta ra-
kastan totuutta. Amicus Plato, amicus Aristotilas
zea' magis annea vtritas.
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aliquid probi, quod capiat ignaros, qui iidem, quid
in unaquaqiie re iiilii si'l^ nequeant judicare. *)

Paljaslaksemme tätä kielen kehnoutta, ja avatak-
semtne heijän. silmiä jotka eivät niäk asiassa totuut-

*) Tok' löytyi silloinkin Suomessa mies, joka yksinään
»skalsiin paneita. näitä aikomuksia vastaan. Se oli Ju-
van pitäjän muiuoncn Rovasti, Matthias Gottlund, isä
vainooni. Osallinen sekä meijän Suomalaisesta Bihian
Toimitus-kunnasta että Uueu Virsikirjan Toimitukses-
la. Kirjassansa tätien Keis. Buum, Biblan Toimitus-
kunnallen, kirjoitettu 4^uä Moalis-kuussa v. 1816, pon-
nisti haan juuri kovasti vastaan iäiä Roamatun uutta
painattamista, virheineen, vikoineen, Haan sanoi: jos
aivoalteu aikoi soattaa läiä jaloa ja inainionta tai-
koitusta, levittämään Suomessa laveampata Jumalan
sanan tuntemista, Roamatun naiscmmalla lukemi-
seita, niin clkeättc hätäilkee! Tehkeemme tätä kuu-
nollisesti, oikaistamiselia ja tarkalla tutkistamisella
meijän Suomennoksemme, perustuskielen kanssa. Le-
vittäkee tämän Jumalisen sanan .selkiännä, ei setittä—-
mättömänä; ja kylvätkee tätä pullasta siementä —.
voan ei pujoja eikä ohtakkeita. Asettakaamme toimcet-
lisia miehiä, jotka perin-pohjin perkaavat, ja uuestaan
selvällä kielellä toimittaavat meillen, näitä Roamaiun
kirjoituksia! Siitten vielä va.st.aik meitä kiitettäisiin
ja siunattaisiin. Ainoasti sillä lavoin hyövytetään ja
valaistetaan kaiasakuntoamme ; mutta levitläm.isollä näi-
lä kunnottomia Suomenrioksiamme, mänöö koko lai-
toksemme iärviöllen.

Kejs. Suomen Bihian Toimituskunta otti näitä sa-
noja korvihisak, ja tykkäisi asian molempahan Papis-
Neuoittetemuksekeu, — heijät muka kiuiltaksensa. Ei
ollut aitoakaan, ennen kuin jo tuloo kirja Porvoa
Papis-Neuoittelemukselta Isällen, kysältcn: oliko hä-
neliä lilnka lupa moittia tätä vannoa Ruotin Kunin-
kaalta, ja Valtakuntain Seätyiltä jo kerran hyväk-
si kahottua ja vahvistettua Suomen Roamattua; käs-
kein häntä havitla Neiioittelemuksellen julislamaaiv
millä pakolla haan oli voativa tätä uutta tutkistele-
mista, vanhasta Suomalaisesta Vihlan-keännöksestä?

Multa Lkko ei puhuna tuuleen, eikä juoksut jou-
tavista. Haan oli jo nuor ollessaan (Kappalaissa, Pör-
vossa) Ruohiksi uuestaan toimittanut Esaiaksen ja muu-
tamien toistenkin Ennustajoin käsitekoja ; pi siitten —

juuri näinnä viimcisinnä vuosinna (Kirkkoherrana Ju-
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ta, olemme uskaltanneet ottoo koittelemuksemme
alle tutkittavaksi — yhen luvun, meijän äsken paine-
tusta Uuvesta-Testämentistämme, ja variten vasta

valla) oli haan jo kahteen totliin Suomentanut, pian
koko vanhan Testamentin. — Sillapa haan hyvin tiesi
mitä vanlioa Snomcntamust-amme vaivais. Päivällä hä-
nen oli tapa, pitämään huolta tämän ison pitäjiin toi-
mituksesta; mutta yöllä, muihen liittäissä levollen,
työskenteli haan näissä henkellisissä harjoituksissa.
Näyttcäksensä Papis-Ncuoittelioillen hänen ei lähte-
neen tyhjästä, lähetti haan heilien monet arkit, lä-
pö-täynnect maineisia(afc!t<lt!l>lie>') vianalaisesta kielen-
käyttämisestä Roamatussamnie; ja, koitteeksi, toimitti
heilien myös uucn Suomentamuksen 3:mcsta ensimmäi-
sestä Luvusta Poavalin kirjasta Ruomalaisillcn. Papis-
Neuoittelemuksen vastaus tämän peiille, annettu sama-
na vuonna I2:nä päivänä Loka-kuussa, on varsin mer-
kiliinen, ja kuuluu näin: jos kohtakin jotakuta löy-
tyisi Roamatussamnie, joka tarvihtisi ehkä oikas-
t, aurista, niin Papis-Neuoitlelemus ei kuitenkaan
käsittänyt semmoisia vaikuttamuksia (?) jotka
voatisivat paremman Suomentamuksen, liijoil.tenkin
koska nykyinen Suomalainen Bik lan-Keän-
nös tn el ta luetaan olevan yksi niistä pa-
reimmista Roamatun tuikkimisista (? !) kui-
lenkin ei ollut kanelien kieltoa, omalla kustannoksel-
taan paaluttamasta moitteitansa ja Suomentamuksiansa
Kiclen-tiijustajoillcn tutkittaviksi; eli toisilla sanoilla:
hyö tahtoivat, että känen (ainoasti koitteeksi muka
mullien) piti yksinään aikoin soamaan, ja omalla va-
rallaan toimittamaan, tätä yhteistä lärvistä, jokon
ko papiskunta ei tahtona eikä pystynä puuttua; ja
jota ei vielä missäkiiän moailmassa (minun tietäksein)
on saatu toimeen yksinäisellä rahan-neuvolta (lue tästä
Esipuhettansa, kirjassa: Sörjcif till ett Olltnrb. gillff
Tolfll. &c. p. IV.) Tiliä annettiin hänellen kehoituk-
seksi tästä hänen laveammasta Suomen ja perustuskie-
leu tutkimisesta. Kostoksi hänen aivotuksesta, soaha
Jumalan sanan selvällä kielellä toimitetuksi, ja pal-
kaksi monen vuotisesta harjoituksistaan, näissä loi-
mcissaan, syytettiin niitä tyhjiksi ja joutaviksi, "kiiti—-
täin tätä vauhoa kirjotusta, joka ei parannusta tarvit-
tu. — Mitähän, jos oisivat, oikeen tänneet
käyltcä Ukon peäiä ja toinia? Silloiuse oli heilien
tarjoolla — ci nyt eneäu.

Näyt-
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valinneet kirjan alusta, kussa on arvattava, kielen
käytläjöin enin toimeensa tarkoittaneen hänen Suo-
mentamisessa. Työ oletten löytäviä harvaat vär-

-syt, kussa ei tavatak isoja virheitä ja puutoksia,
sekä kielen että keännöksen puolesta ja ouoislut-

Näytteäksensä kulienkin selvällen kirjanlukiallen,
känen ei turkaan ruvenneen kekoittamaan parempaan
kielen-karjoittamiseen, julisti kään, aluksi, muistutuk-
sensa Apostoteitten kirjoin Suomentamisesta, ja so-
vitti tähän (ainoasti koitteen vuoksi) omankin keän-
nöksensä ymmärtäväisiltä tutkittavaksi. I^äilä pai-
nettiin Turussa vuonna 1821 (lue tästä Esipuhettamme
i:seen Osaan p. XIII); mutta kään kuoli jo syksyllä
samanna vuonna. Haan oli muutamia vuosia lät- en-
nen, ilman ilekseen, uuestaan Suomentanut ne ne/»
jän jaloimman ja kahentoista pienemmän Ennustajan
kirjat; ja vuotta ennen kuoltuaan, suumentcli kään
keitä vielä toisen kerran, ynnä muita Vankan Tes-
tamenlin kirjoituksia, kirjutlain muistutuksiansa Kun-
kin kirjan lopullen. Mulla on kumpainenkin näi-
tä känen käsi-tekojansa, varsin puktaanna, känen omia
kirjuttamiaan, toinen 71, toinen 173, arkkia, paksuuel-
taan. Tämän toisen heistä oli haan jo v. 1820 lähettän-
nyt Turkuun, painattavaksi; mutta kuoltuaan noutin
minä sen sieltä pois, koska perellisten varat ei yltynyt
semmoisiin kustannuksiin. Eikä aikakaan ollut vielä
lähestynyt, Suomenmoassa , matkaan soattamaan täm-
möisiä toimituksia, henkellisissä. Hyö olivat vasta sil-
loin (varsin äsken) havainneet tarpeelliseksi, toimitta-
maan itelleen uuen Suomalaisen Virsikirjan. Puutok-
set Roamatussansa, eivät keksineet (eivätkä vielä kek-
si) ja puhua heistä piettiin Jumalattomaksi, milfei
mielettömäksi. Tämäkin miesi eli ennen aikaasek,
ja tunnetaan tuskin omassa moassa kuin käniä muis-
sa maissa kunnialla mainitaan(lue e. m. Rosenpläntärin
95eitrage zur genauern Äenntntjj der ehstnischen Sprache,
Esipuhettansa iB:neiseen Osaan, VII p. \

Poisi on vanha jo vaipunut Mutta joka peri
känen verensä, peri myös hänen mielensä; ja jos koh-
ta minun täytyy tuosta kärsiä, niin en kuitenkaan
■maltak olla innoittelemasta moamiehiäni — samaan
kenkelliseen tarkoitukseen. Jos tällä tutkimisellani o-
len joksikin johattanut leijat tielle, niin se olkoon
Niiniin mielen neuleeni
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ten ehkä että, vielä näinnä päivinnä, Jumalan sanaa
pietään tällaisessa harjoitamatlomassa tilassa. Se
tuloo luettavaksi meillen häpiäksi, että tämä Karja-
lainen, synkästä Venäjästä, on näissä asioissa osottanut

parempoa tointa, kuin myö Suomen-miehet ; *) ja
meillä ou tok' omat Opistot ja opin-lailokset, meil-
lä löytyy monet Biblan-seurat **) meillä palkitaan
variten vasta ison joukon Oppineita ja Opeltajoi-
ta varsin näissä perustus-kielissäkin — ja meillä on
vieläik Suomen-kielinen Luettaja, Opistossamme,
Suomen-kieliset Tulkit, hallituksessamme, ja — kui-
tenkin heitetään peäasioa toimittamatak; nimittäin
Jumalan sanan käyttämistä selvällä kielellä.***)

5) Niinpä se taktoo usseemmittain olla, että miesi yksi
toimeellinen saattaa enämmäii aikaan, kuin koko
joukko toimittamattomia.

55) Kuin kuulen Bikla-Seuroin selityksistä, vuosittain y-
lösluettavaksi, miten monta Suomalaista Bibeliä ja
Dulla Testamenttia ovat. ympäriin levittänneet, niin o-
len aatellut itekseen: voi toki, kuin ois tekty työtä kun-
nollista!

555) Minä takon vielä kerran muistutella, minun ei niin
millään tavalla moittineen Roamattua, jos ainoasti la»
van millä lailla se on meille Suomennettunna. Jokai-
nen maktaa ymmärteä, tässä olevan iso eroitus; sillä
erittäin on soimata Jumalan sanaa, erittäin ihmisien
ymmärtämättömyyttä. Jos viha-mies sanoo: minun kui-
tenkin näillä moitteilla tehneen tämän Jumalisen kir-
jan halvaksi ja arvottomaksi yksintapaisen kansan sil-
mässä; — niin sanotkee, eltä se on valeh ! Minä on
antanut tälle kirjalle isomman ja suuremman arvon,
sillä että olen selittänyt, mitä känessä löytynöön so-
pimatointa, ymmärtämätöintä, ja kulluusti toimitettun-
na —ei oleva Roamatun vika; mutta känen Suomen-
tajoiken. Jos sanotaan: minun torunneen pappiloita,
niin enhään minä ouk muuta tehnyt, kuin päivittänyt
etteivät ole oikeen meille selittäneet ja Suomenta-
neet Jumalan sanaa. Pakeksiihan siiä jokainen! Jo«
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Tämä meijän Itoamatun Suomentamus-jutlti
pois-juohutti meijät puhumasta näistä Karjalai-
«ista, joihenkieltä olemme tässä tarkoittaneet.*) Hei-
jän olosta ja elämästä tunnetaan varsin vähä **)>

tästä tallottaneen minua syyn alaiseksi — niin olkoon
asia riitamies! Nopeemmin mä koston ja kiitoksen
luulisin tuosta ansainneen — ei vihan ja vainon.

*) Meiltä jäi äsken muistuttamatak, meillä olleen suuri vas-
tuus, toimittamaan tätä Karjalaisen puheen-karaista-
musta — hänen muka tavallaan, koska meijän kirja-
neniin ei löyvyk kiini-juotetut semmoiset paino-mer-
kit kuin tavataan näissä Venäläisissä. Tätä olemme
kuitenkin kocnncet, teliä aina .f)s:näisccn puoliskohon;
mutta siitä eteenpäin on meijän täytynnä ottoo loisia
— meillä tavallisia; niin että sitä sanoa jota ensin
(Karjalaisen tavalla) kirjutimmo e. m. Kiiundili, o»
lemme siilien (257:312 puoliskosta eteenpäin) kirjutta»
neet Kuundeli. j. n. e.

**) kilistettyä Venäjän kanssa, toivottaisimme soaha tar-
kempoa tietoa näistä Venäjän moakunnissa asuvaisista
moamiehistämme, crinomattain koska Herra Oppia >5/ö»
Z/-e« variten vasta, tässä tarkoituksessa, on käynyt
heitä tiijustamassa Suomen Hallituksen kustannokscl-
la, jonka valaistuksia olemme jo kauan halulla oulta-
jieet — vielä mielelläkin, koska tunnetaan hänen mie-
len-hartautta tiijustamaan meijän Tarinamuksessamme.
Monikin Venäjän sotaväissä olevainen Suomalainen nuo-
rukkainenon näinnä aikoina kuljeskellut näissä mais-
sa, heiltäkin luultaisimmo soavaan jonkun tiijon nais-
ta Ischoriloista; mutta — joutaako ne semmoisihin?
Minä olen kuulustellut moneltakin, kirjallisesti että
suullisesti — mutta turhaan — Ainoa joka heistä vä-
hä tiesi, oli pitäjänmieheni Herra Kattein P . tt. ... r,
mutta ei sekkään muuta jos yhcn kylän nimen. Josta,
haan kirjuttaa i3:näElok. 1823: "I följe afßrors önstan
"att fä nppgift om nsgra sinsta byar ! Twerska Gou-
"^ernementet, far jag härmebtlst tillkännagiftVa, bet
"jag nti minä annotationer blott bar en faban anteck-
"itab; och bet ar af ben orfaf, att mi, nnber»Sr ma<e/i<!
"enbast en gäng tr^ffabe att ha nattqnarter nti en Finst
"bp. SDten jag will painimia mig, att ber finnaS fiera"byar meb Finnar tili innemänare. Senna heter Sa-
".e/i/na, och ligger 3o roif|. ftan staden //^«,«Lo/^^wib
"Imagen St Jaroslaxvl itinpm /'lve,^^» Gouvemementet."
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Joh. Gottl. Georgi, joka jc» V. IT7O matkusti Ve-
nälän moassa, kirjuttaa kirjassansa J-Öefffrrd&littg des
Rusiischen Reichs (painettu ÄönigS&erfl 1798, 2 T.) p.
167, T v erin Kuvernista: J'lsompi 05« 'ämmistä.
'"tämän Kuvernin, on jo kauan o//«t /^en.l!li«l,?l'ii *)}

"Beschetzkissa, ja muutamassa toisessakin moa^L«n-
"nassa (Frctfar **) iö/t/^i?l Nl/ÖH paljon /n^e^mo»n-
"laisia Suomalaisia, e/i" /Hc^o7'i"l.olia!^ kaik-
"ki, mu?tt«7«tl e/li^ä mailnl/llamize^ ovat Venäjän
"uskoisin". Siitten puhuu haan (179 p.) varsin tästii

Eeschetzkin moakunnasta, ja sanoo: (ensin kau-
punnista) Fe^c/lesT^ on rakettu Mologan kymin va:,'-

rella. Tve.rista luciaan in/la?! 12l (VenäjänJ vir-
staa, pohjan itä-pdhjoselicn. Tässä löytyy 4-^9 ta-

Toinen moamies Eveslluutnanti T ... I ....r oli toas ta-
vannut paljon niitä Pleskovin Kuvcrnissä löytyviä Suo-
malaisia, joista suuri osa on ollut Greve Zuvvarovjiti
alusväkeä, ja joihen luonna liään oli kauankin asu-
nul. Mutta koska haan oli svutynyt liuelta-moalla, ei-
kä ymmärtänyt Suomea, niin liään ei laina paljon
tästä hyötyä. Kuitenkin kirjulin minä yliis hänen
tietojansa; mutta ne paloi multa, ynnä muita kirjoi-
luksia, tuli-palossa, toissa syksynä.

5) Mainitaan lietämättömillen, suurin osan Venäjän moa-
ta muinon olleen asutettu Suomalaisilta kansoilta, en-
nen kuin Venäläiset heiiä vallottivat. la vielä Kiiri-
km aikana , eli nuon vuonna 870, niin asuivatten sen
mainion ison moa-kappaleen joka Valkoisesta merestä',
pohjoisessa, ylettyy Mustaan mereen, etelässä; ja Uralia
tuntureista, iässä, aina Itä-merehen, luotellessa.

55) Tverin Kuvernia jaetaan I2:neen maakuntaan, jotka yh-
teisesti pilaavat 1 140 peitto-peninkuormoa, kussa kuhun-
kin luetaan 1,096 ihmistä, eli yhteeseen nuon i,230,000>
henkee. (Zai/«aUH7 Historiques. Chronologiques &c.
de I.'Empire de Aa«l!>, par Alex. i/e /^e^l/eme^e,'.
St. /'ele, ,iiou»v»l ,828.

j-, —»* 'y o
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/c>«^ ynnä 162 fkauppa-J puotia, ja vanhoin Hola-
Ml"«le» e/<ltos-^ie« (eine Inwalldensiobod). Siitten
puhuu haan moakunnasta, ja sanoo: ""Viimeisessä
'väen /livun/a«^Lll«a^ löytyi tässä moa^ttnnaz^lil 38, 192
"miehellistä henkeä, /a 38,65 1 vaimollista, eli yhtee-
JJsehen 76,807 asukasta *). Miehistä oli 206 /^a/-
-"/al-vä^ee^ 2,681 //«/'/'an- ja 2^,^01 /luunitn-la-
J'lonpoikoa (mitenkähän tämä lasku käynöön ?) isuu-
''X/n osa t«ionji?ol/«ia 02ial /Hc/io^l/al^ie» sukua.
"Tässä moakunnassa /iixixx 71 kirkkoa, 66 Vapaal-
"lista Herras-kartanoa, 219 Herroin a/«sta^ ja 337
"Ruunun alasta, /ci«/<ie^ 1 Palttinan kutomus-paikkoa,
-"i Lasin sulaus-majoa, 1 Vihtril-öljyn kiehutus-
"huonetla, ja 2 jol"en<a /letiOl«ien kasvatos-paikkoa.

Niistä NovgorodinKuvernissa löytyvistä Suo-
malaisista, luetaan p. i46: J'Leänin a^e/a/nmei ovat

/o al^Oli o//eei isommalta oi>a/i«lan Venäläisiä, niis-
sä pohjoisimmissa moakunnissa **) löytyy Nl^öil pal-

/<?« Inkerinmoanlaisia Suomalaisia, e/l /-

schoria, joista muutamat ovat vieläik Lutheriläi-
siä, voan toiset jo ruvenneet Venäläiseen uskoon.

Niistä Pleskovin Kuvernissa ***) asuvista Suo-
malaisista, kirjuttaa haan p. 35: "Asukkaat ftässä

*) Tässä mahtaa jossa kussa olla erähtys kuurmoin (jiff*
rvritts) kirjuttamisessa, sillä tekisivät yhteen 76,843.

**) Novgorodin Kuvernia jaetaan io:neen moakuntaan, jot-
ka yhessä pilaavat 2,300 p. penink., joista kuhunkin
luetaan 2^7 henkee, eli yhleisehen nuon 800,000.

5") Pleskovin Kuvernia jaetaan B:saan moakuntaan, jotka
piteävät ioso p, penink., ja 7/,/! henkee kullakin pe-
ninkuormalla; eli yhteisesti lähes 780,000 henket.
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KuvernissaJ ovat /o kallan olleet enimmältä o.»«/^,^/l.

Venäläisiä; mnttil löytyypi »l^ö^^ln paljon /^c/iu-
,i/cilt<i^ luoteisemmassakin moa^Lun«««a /^e<<l"/öl-
takin

Nutta se ei ouk ainoastaan näissä, tässä nyt ni-
mitetyissä, Venäjän pöhjoisemmaisissa Kuvernissa
kuin löytyy Suomalaisia, heitä kuuluu vielä löytyvän
muuallakin, vähä kussakin paikassa, hajoitetut ym-
päriin tässä laveassa valtakunnassa. Kuulin Köpen-
haminassa, vuonna 1824, Herra Opettajan Rask tois-
tavan, tavan nesek välittäin aina Suomalaisiakin,
kuin haani kulteissaan läviten Venäjän möan, mat-

kusti Persiaan päin. Hyö olivat asunneet itekseen,
omissa kylissään, erillään Venäläisistä, isoissa me-
liissä, kussa, pulmissaan omoa kieltänsä, elivät mei-
jän moan tavalla. Muuta ei haankaan heistä tun»

tenä. Tiijätään Tarinamuksestamme, tavan muinon
olleen, sota-aikoina, Suomesta ja" Virosta pois-kulet-
too paljon moa-rahvasta, jota vietiin Venäjäscen ,

kussa hajoisi niin ettei tiijätäk — mihin lie joutun-
nut. Eivätkä myökään ouk paljon heistä kysyneet.
Ni niinkään paljon

, että oisimmo ies kuulustellut
näistä vanhoista moamiehistä, jotka ovat omaisiam-
me. iVlvö elämmö heistä samassa tietämättömyyessä
kuin tästä Huohtiin, Noriin, ja Amerikkaan pois-jou-
tuneesta Suomalaisesta suvusta. Kuin käveltiin hei-
niin-karvoja, kova-kuoriaisia, ja linnun-poikia eltis-
kelemässä meren Mustan rannoilla, niin eihään tuo
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oisi ollut poikessa, kuulustella näitä, lien-varrella
siellä löytyviä, Suomalaisia kansoja. Mutta niin se
onainaik: sillä, jolla ois, hyvä tahto, ei ouk vara
ja tilaisuus; ja jolla toas tätä löytyy, sillä puuttuupi
mieli! Myö olemme kirjoista kyllä hakeneet tietoa
heistä, niin paljon kuin suinnik mahollinen; mutta

sitä ei soa täy vallista, ilman siellä käymätäk.
Ensimmäisessä Osassammo luettiin jo 39'.>.:sellä

puoliskolla, näihen Suomalaisten 718 vuuen pai-
koilla, olleen kaupaksi Tartarin ja Bucharin
maissa, Mn^ian ja Kaspin-meren tienoilla. Soahaata
vasta kuulla, muutaman osan heistä, kulkenneen Lo-
Aln, Dnisterin, Pruthin ja Donauin virtojen poikki,
ja, yliten Balkanin vuoria, tunkenneen Turkinkin
moahan; samonneen Constantinopeliin, ja sieltä, Lo^-
phorin salmen ylitek vajuneet Aasiaan; kussa ha-
ioisivat muihin äkkinäisten kansoin joukossa; multa

joista vielä tavataan, Anatqlian moassa, monta kylee
«elväitä Suomalaisia, Smyrnan kaupunkin seytyvillä.

Mitä nyt näistä Venäjän eteläisimmissä maissa
löytyväisistä Suomalaisista tuloo sanottavaksi, niin
tahomme, lupauksemme jälkeen, tässä toimittoo nii-
tä tietoja, jotka olemne heistä käsittäneet.

Kuin Kuninkas Koarle Xlknees v. 1709 mul-

taisiin Kasakan-moahan, niin oli silloinkin hänen
joukossa hänen Pappinsa, Oppia /ö>«n Nordberg,
joka siitten, Kuninkaan kuoltua, kirjuiti hänestä an-

karan Tarinaamksen, luettavaksi 2:ssa aika kirja-o-



301

«assa. Haan puhuu yhessä koliin näistä Suomalaisis-
takin, joita silloin siellä tapaisivat koko suuret par-
vet, ja jotka- haan omilla silmillään lie nehnyt, ja
puhutellut. Haan kirjuttaa heistä näin:

"H/««l,e/l oli surkuteltava nil^i?"^ se/rii Pultavan
"moassa että /co^o kränin e/l" Kasakan-moassa, lii-

"lii «o/ol"il« Suomalaista /a /Xi-o/alz-la /'a/it>aila^ nuo-
"ret ellii va«/l«t^ kiimastakin puolesta, /"olla /i^a^a^at
"lienee /le vienneel nl/öle«sii, tahi ostanneet /^enii/iil-
"«"/lii. Tl/Hii voan miehen puolta o//^ ottivat /iuo/ita-
"/a/set/«//een kussa /lellii /ö/Hlnät *). Nuoret poi-
"jat, /ol^a /anH«ue«««sa ovat l«//eet pois-vietyiku,
"ja fan/lelTliilanlia /o unouttaneet, erkausivat koval-
"/a itkulla isännistään; nl«ll» 6elno/valle« kuitenkin
"olcvasek l^)«l/vii«lii sen puolesta, etlii tiimii /il-
"malan-pa.lve.lus, jonka nii^l-liiillen lii«sii nzoa^^a^, el

"ollut yhtäläinen se« kanssa, /'o«^a nl««ll2)at «a/l-

°^' Sekä näistä että seuravaisisia sanoista, arvataan näihen
Suomalaisten jo kauan asuniiccii näissä maissa, koska
olivat iäiiän jo niin taipnnncet ja höystynneet, etteivät
eueäu tahtoneet keäntäitä takaisin, omahan moahasnk.
'Myö arvelemme sen tähen: eik-i nämät jo lie otetut 8u«-
-mesta Kuninkaan Koarle X:näisen päivinnä, jollon.
Venäläiset, iGSo vuosien luvulla, Xiir Alexei U ikai-
lovitschin hallituksen aikana, paljon hävittivät Suo-
mcnmoata. Vuotesta 1710 vuoteen 1720 ottivat niinik-
käiiti Suomesta paljon väkeä, jota kulotettiin Venäjäse-
hen, Uijaksikin v, 1716 ja 1717. Sillä kuin eivät soaneet
mi,ula soalisfa, ni^n ottivat ihmisiä, koska tiesivät nii-
kin kelpaisivat. i^iin nyt, Xski» ltuotin Kuninkas löy-
si heijät siellä, niin haan kahtoi heijät omaisuutenaan,
ja otti heijät pois väkisekkin, niinkuin tästä selitetään
— sillä hänellä oli miehen tui-visia, sotaiin. Myö hei-
täramö kulienkin lukialten aatellakseen, josko se oli oi-
iX_n hänrliL, iXity. o'-oi, miehet pois vaimoiltaan,
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"neesek kotonaan *). /1/onla /ol^a /o o/i kastelut
"uuestaan, /"a oli nan/lem/nat^ pyysivät soaka /eii/iii
'"lil^liin^ iano/n /lei/iin e/iinliin-/alla o/ovan paremman
"lii«ii kuin luulivat ollakseen o/nassa l«oa,ssa»n^ kussa
"ovat o//eet Herroin kurin a//a^ /a t«//eet pietyiksi
"niilienna luonlokappaleinna. /l/onla Nl/ö',« ilmoilli-
"v«t ihtesäk v«//ala,/110/,se^ll" **), ja rupeisivat ,^ola»?)ii-

"^een, ne liioiltenkin o/l"r>al a«inneel^«/le.<i-ii. lle^L-
"seeiij ellii puhuivallen /'a harjoitivatten on,oa kiel-
"tiinsii. Näistä oteltiin Nl//nlani»l /^/,'o/a/«len Hc-
"^!0«-vci^een^ e// johon-kuhun Suomalaiseen /i«l«^LNl<?n-
---"tl/n, /nuulanlal — L?^/'oi^l"-^a^a^o/^L.'l le//erl/i/n, kus-
"sa /'o «nnen/tl"n ison o.<a o/l Suomalaisia lähi Eesti-
"liiisiä (VirolaisiaJ. Muutamat, /ie«lii la^oll/ln Ken-
"raliloilta e/l ,nn///a l/^,i?/er,7o//la. /^oll vasluus o/l
"vallnotiiiellii ***J; jotka Kc^oil^/val suuret joukot, ja
"päivittivät ,5/lii^ ellel"?^iit tainneet ,<ie«i>'ala a,'Nlean

"Kanna^ «iiil/^ii /n^«ö.^ l/enneet 2>a/'Nlan l,'en kulkeak-
"sensa omahan moahasak hyö rukoilivat sentähen
Kuninkasta, soukaksensa l/i/la laia«/n^ kuin haan
''kerran niil,vlii ma«la o/l" /jois-mänävöinään. Tiesivät

ja jälteä näitä, lapsineen, turvattomiksi tähän äkkinäi-
seen moahan, koska känessä ei kuitenkaan ollut mies-
la saattamaan keitä kaikkia sieltä pois. fätä tehtiin
vähä ennen Pultavan tappelusta, ja on uskottava, että,
vankitcltua Venäläisiltä, peästettiin heijät jälleen mä-
ncmään kotiisak.

5) Kyllähän toki! Tätähä ne kahtona — minkcllaiset
muka oli — kirkko-menot.

**) Väkisinko ne m,iii siitten otettiin ja ylös-ehitliin?
***) Eiköön ne lie tulleet lapsiansa itkemään — loiset mie-

kiänsä, ja sulhaisiansa!'
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"sitiikän puhua, monen heijän /noa/n/e/ien tulleen /-

"Hiinnl/liiiin (jotka el2)ii<! tahtoneet olla heisiä <lia-

"joollaj poislähätetyksi mlluanne^L^ /a nll'n salatuksi
"ellii /l«l/iit tuskin eneiin liLii^lleliiiin." (2ilOTbbexa,i>
"Carl XII:s Historia, I Del. p. 906, 906.)

Lopuksi mainitaan meijän tahtonneen mielel-
lämmö kuvittoo Teillen näihen Venäjän Karjalaisten
■voatteenpariakin, josta olemme jo monaisten Pieta-
riin kirjuttaneet, ja jota on meille luvattu, ehkei

annettu. Kuitenkin olemme sillä välillä tässä toi-

mittaneet, meijän-moan Venäjän-puolimmaisia Kar-
jalaisia avki-voatteissaan.

t3—«ti.
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I^II.I.XIBX LAULUJA
NYT j A N«NNN *),

Nnnen eli jokainen kuin asian oil laita;
Nyt on kuiviin kelvotoin, ja itara, ja saita.

Ennen piti meijän miehet kunniansa suurin;
Nyt on rahat rakkaammat, ja kallihimmat juurin.

Ennen oli miehen sana lujempi kuin rauta;
Nyt on lupa luikkia, ja valat tuskin auttaa,

Ennen miehet hikoilivat työssä kaiket päivät;
Nyt niin viina viivyttää, ja juoksuttaa, nuo räivät

Ennen joivat jonkun kerran ystävinsä kanssa;
Nyt niin juopi joka miesi yksin kotonansa.

Nnn?n löytyi aitoissamme pellavaa ja liinaa;
Nyt ei löyvyk talossa — kuin velkoa ja viinaa

Ennen löytyi huoneessamme tarpeheita aina;
Nyt jos mitä tarvitaan, niin läyiyy kohta laina».

Ennen sovun aviossa, toverit ne toival;
Nyt ne toruu toisiuaan, ja tappeloo kuin koirat.

Ennen seurais' akka aina ukkoansa myolä;
Nyt hän -vieraan vuotehelia vieltelöökin yölä,
Ennen oli neijot nöyrät, tyynneet tytöt vainoot;
Nyt on likat ilkiöt, ja hipiät on vainiot.

Ennen kävi poika kerran tyttöänsä luokse;
N^t hän muihin muksihinkin yo-jalassa juoksee.

Niinen anto piika tuskin sulhaiselleen suuta;
Nyt hän muillen muikkarillen antaa vieläik muuta

') Lauletaan kuin: "Ei ole ajat, /iii,! kuin oli emi^n" öVc,
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Ennen lapset kasvatettiin kurihissa Herran;
Nyt niin kurittaa he vanhemmansa monen kerran.

Ennen oli Pappi paras ystävä ja tuttu;
Nyt on sillä laissa joka miehen kanssa juttu.

Ennen laulo Lukkair ite kirkossa ja häissä;
Nyt haan toista laulattaa, ja ite ompi päissä.

Nnnen tutki Tuomair aina mikä oli totta;
Nyt haan ensin taskun-pohjat tarkoin kaikilt' ottaa.

Ennen oli Lautamieskin laissa hyvin norkko;
Nyt haan istuu pöyvän-peässäkontallaan — jatorkuu,

Ennen Vouti tilin teki veroista ja muusta;
Nyt liään heitteä rästiksi, ja panttoo kuslaik kuusta,

Nimismiesi ennenkin hän toimeessansa suitti;
N^ t ei vielä vuuen peästä hänestä on kuitti.

Ennen Mittair puikon pisti juuri rajan-selkään;
Nyt haan rajat rakenteloo tikkujansa jälkeen.

Ennen oli Kauppamiehet rehelliset vielä;
Nyt ei muuta luonistu kuin kielletyllä tiellä.

Ennen oli Sotamiehet tappelussa tuimat;
Nyt hyö pauhaapavossaan, ja juovat niin kuin huimat.
Virkamiesi ennen oli virassansa nöyrä;
Nyt on jalka jäykkä jo, ja selkä-ranko köyrä.

Mitenkäs siitt' minä olin? —- Elin niin kuin Herra;
Nyt oi, kaikki kavonua, vaan — laulan vielä kerran:

"^oka kiiltää vanhoja, liään uykyjähän moittii;
"Ajat oli kiistallaan, vaan — vanhatpa nuo voitti.

t?—«l/.
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ss> 1 ,l I N.

Kulkiisani vainiolla
Kuulin Annin laulavan,
Kuulin kuuset, Inkaloita,
Kalliotkin kaikkuvan:

Tulan, t«/a« tee. :\ :

Suksutellen mehu miellä
Annin kumppaniksma jäin,
Sanoten: Ka' "laula vielä"!
Ia se armas laulo näin:

Tulanj tulanj tee. .j:

Niin hän laulo hymy-huulin,
Sima-silmin, sulo-suin,
Miljaan nengiten ma kuulin
Enkä muista muuta kuin:

Talan, lu/»n^ tee, :!:

Taivas leimahti ja loisti,
Kuin lian istu vieresäin;
Suuta pyysin: "toisti, toisti!"
Vastas hän. Ja laulo näin:

Tulan, tulanj tee. :I :

Vapaus on rinnastani,
Rauha, riemu, rientänyt!
Yöt ja päivät korvisani
Soittaa sama ääni nyt. .

. .

Tulatij Ullan, tee, :!:

r./.i,i,io
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YSTÄVÄLLENI.

Muistan sua ensimmäisen
Leivon lanlaisa laella,
Pouta pilvin, povilla;
.Muistan — myöski ensimmäisen
Koi laisen kukan kuvasta
Lähteen silmäsä, sulosa
Millon muistelet minua?

Millon?

Muistan sua sulosiraman
Ajan, armahin, ihanin,
lon' ei öillään sammu' päivä;
Muistan — kukkuisa käkien,
Pikku lintuin livertäisä,
Haju tuomikon nenillä -

Millon muistelet minua?
Millon ?

Muistan sua suhinasa
Haju-tuulten tuuvittaisa
Kellastuneita ketoja;
Muistan — kuin sekeenen taivas
Kuvauupi, kuutamolla,
laisen järven iljanneisa -
Millon muistelet minua?

Millon?

Muistan sua, koska korvet
■Seisovat lumi sovissa,
Päiviin mentyä pesäänsä;
Muistan — tuulla korkialla
Kevon tulten tuprutesa,
Joski taivas ois tulesa —

Millon muistelet minua?
Millon?
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Muistan sua kuun ikäni,
Päivän puolelle soluisa,
Päivän puolelta soluisa;
Muistan hengitettyäni —

Muistan täällä, muistan tuolla
Tuolla taivaassa sinua,
Niilon muistelet minua?

Millon?
KALLIO.

—^-jt^iOi-j'^;—

SIRKKA.
Laulo Sirkka lystiksensä
Huviksensa hyräeli,
Mättähällä, mesikkoisa,
Sima kukkien seasa. -

-

Päivä paisto. Kukat kuuli
Auki suin, hyvillä mielin,
Kuin hän laulella liritti.
"Mitä laulat laiska roisto!
"Hullutuksia hyräilet?
"Teehän työtä — sill' ei vatta
"Täyvy' tyhjistä loruista.
"Raipat selkään semmoisille!"
Toru muuan muurahainen,
Tämä itara itikka,
Sirkkaa aivan syyttömästi,

Sirkka laulo lystiksensä
Huviksensa hyräeli
Mättähällä mesikkoisa
Sima kukkien seasa.

X.A1.1,10,
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RUNO.
Pois meni merehen päivä,
Poijes kui lana keränä,
Laillisille lainehille;
Meni kevät, meni kesä,
Kukkinensa, kullinensa,
Meni linnutkin minulta
Muille maille laulamahan;
Io menivät — —

— — Io tulivat,
Kaikki tulivat takaisin,

• Tiilihän koilta ilman
''Päivä kahta kaunihimpi,
»Tuli kevät, tuli kesä,
Tuli ne iloiset linnut
Tuli kullaiset kukatki,
Ei tule' syän alaini,
Ei ikänä, ei eläisä
Tule' mieli miekkoseni,
Toivottavani takaisin.
Veikko kulta, veli kulta,
Älä nuhtele minua
losma sentähen murehin,
Tahi ryhtynen Runolle!

KALLIO.

OMA MAA.

Oma maa mansikka;
Muu maa m«ill^/ia.

Vallan autuas se jok' ei nuorena, sortunu maaltaan,
Nyljetty ohuensa kans' urhoin hauvoilta pois.

(Ei sopis miehenä näin muu nuhtella laivahan töilä;
Alulta mun syömeni taas — lahtoopi huokata ees.)

Kuin minä muistan sen yön, jona rakkailla ran-
noilta luovuit),
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Nousevat silmiini nyt vielä'in viljavat veet.
Ei mun mielestä, ei, rnee pohjolan tunturit, joilla

Lassa ma kuuntelin kuin sampo ja kantelo soi.
Siell' eli toimesa mies, ja Väinöstä lausuvat vr«

llOOt.
Poijat ja karhut puun juurella painia löit.

Raittihit talviset seat; revon tulf ovat taivahat tay-
na,

Kauniimmat kattoa kuin aamulta alkava koi.
Oi, Te' pohjolan kesäiset yöt, jona aurinko loistaa,

Myötensä päillyen veen vienosa taivahan kans'!
Teille jos' Önnitar sois mun vielä, niin tuntisin

kaikkMM^Saaret ja salmet ja myös' taivaalla tähteet jW M
Siellä mun huoleeni on, ja siellä ne imiinosat^JHK-tot"T \

— Sinne mun kultani jäi, sinne mun ystävät
myös.

Huoleti kiitelkööt muut Alppein seutuja kaumiks',
Kauniimpi, kalliimpi on mulla. — mun syntymä maa.

KAI. LIU.

ME II T Ä *).

(Katkaistu isommasta Runon-aineesta, kuhuttu;
"^ ouk kan a i n en" "°^).

Piiivä oli pilvessä,
Pimcytti tiellä;
Eikä kukan silmässä
Tuntui merkä vielä.

°*) Lauletaan niin arvolla kuin: °'?oine» oli Tommi, /a
toinen oli Aatu", &c.

**) liootiua Suomalaisia luulu-soitto ja, aattelin minä
ensin pysyytteä heitä mielenemme kirjutfamisella sa-
noj.-i heiliin, soatlain heistä lauluja. Siitten aivotiti
kuitenkin näistil erinnäisistä lauluista s^nuvttiiä jota
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Tuuli horju! honkikoiss^
Pnistel' hirren päilä;
X>,et vuorten louhikoissa
Ulvoi inyrsky-siiilä.

Hepo jouksi jouvusti -
Suihtet Valui suusta.
Hiisi hirvitt' ouvosti,
Kahto kustaik puusta.

Karjalainen välistänsä
Kiiruhteli Ruunaa.
Husso, hänen jälestänsä,
Lenteil tuppi-suunna.

Husso huusi, huikkais:
"Herra! — mikäs tuota?
"loka tuli luikkais',
"luoksi pitkin suota?

"Syltä otti astussa! ...(ja
"Rosmot liikkuu näissä)
"Puukko sill' oil taskussa, ja
"Aseh kova käissä!

kuta kokonaista , cli yhteistä ainetta. Mutta koska
sekin tuntui yhtäläiseksi (enfotltllgt) niin sovitin hei-
hin ja sevoilin kuvailevaisia Osotuksia (tedtmlijTa re-
prefentatioiter). Semmoiseksi laulun aineeksi tuli Jouk-
koko i«e«, muuan nuori Karjalainen, joka 21 vuuen
vanhana valmisteliin Ruohtalaiseen sotaan; ja läksi.
Viipuriin, kussa oli Karjalaisten kokous-paikka. Kos-
ka haan oli vimpa ja vähä ylön-annettu luonnostaan,
niin pani äiti hänellen matka-loveriksi Huson nimel-
lisen orjan, joka toas oli aika pelkuri — suuri ja le-
vee-suinen, mutta vähä-syväinen, jotta hänen muka
arkauellaan hoivautettaisiin pojan rohkeutta. Joukka-
hainen otti parahan orhin; mutta /taHoi/e annettiin
vanhan Hiirakan. Läksivätten siitten sota-kaluissaan
rahtain, synkiä syvänmaita myöten. Viipuriin. Mutta
lasta //««««ta ei ollut Joukkahaisella muuta, kuin
paljasta vastusta, pitkin lietä, niin kuin luetaan tässä-
kin laulussa, jota koetteeksi julistetaan. Heijän kes-
kinäiset i>akiu.it, tarkoitetaan erillä merkillä.
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"Tarka «ilma sulia!
"Korvainkin on tarka
"ilvvä syvän mulla!
••Alutta varsin arka. .

"Tuolla tuloo aijan takoo!
"Hiirakkain jo karkaa ....

"Lähkee Herra kulta pakoon!
"Lähe Herra parka!

"Häpiä ja huuti!
"Onhaan miessä meissä
"Niinpä teköö muuti
"Kuin on kova eissä!

"Herra Kiesus! ....mikä yllesi!
{'.Silmät minun petti'!)
"länis oli —.

— "Lempo tiesi"!
"Io sen jalat jätti . . .

"Hyvä syvän sulia,
"Mutf ei ollut mieltä!
"loutapahan tulla —

"Enkä mänek tieltä.
"Los ois joussein — pirun pukki!
"Minun tarkkaat nuolet . . .

"Öisin pannut mahais puhki!
'Läpi perän puolet.

Päivä oli pilvessä,
Pimeylti tiellä;
Nikä Iluson silmässä
Tuntu unta vielä;

Yö se il tt' silmillänsä,
Musta niin kuin pitko;
Hiisi vihels' pillillänsä,
-Mutf ei mi liian virko.
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"Hepo, kappas, minnek,
"Joko pyrit tieltäis?
"Viälä vainen sinnek
Tekisi sun mieltäis? —

"Etkös kuulek korvettava!
("Pahuus, kuin ei viänyk)
"Seiso, Susi! Karhun pala!
("Eipä juutas kiänyk).

"Herra kultas, malta!
"Jo nyt miestä viijään . . .

"Autas! — "Mikä valtaa?"
"Hepo ....enkä tiijä.

"Noijat teälla ovat lässä,
("Joko liennöön sielläik?)
"Hepo hurja seisoo tässä,
"Eikä nousek. tielle.

"Onhan suihteet suussa,
"Keppi miehen käissä!
"On! t*- vaan vika muussa —

Taikaus on eissä.
"Siottu on Ruunain kiini.
"Seisoo joka jalka.
"Voahessa on varsain niini,
"Sepä Hiijen palkka!

"Nouse moahan lurjus!
"Mitäs minä taijan?
"Hepo seisoo. — Nurjus
"Kahtoo läpi aijan.

"Raon läpi meäräksi oi«
"Pujkahtella tuonek,
"Vetin sonnein veäräksi. Voi!
.

,
. "Pakottaapi suonet .

. .

"Niitty hyvä tiellä;
"Eikä suihteet suussa
"Kas pakana! vai vielä ....

"Murehtii. jo muusta.
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"Hepo luuli: nelussäin, mä
"Tahon mahain täynnä;
"Lurjus, jok'on selässäni, tuo
"Oisi hyväik käymään.

Matka joutu välleen,
Io oil puoli verran —

Mutta llusso jälleen
Avais suutaan: — "Herra!

"Io on kylä! — korvassani
"liuuluu piska rukka. —

"Haukun koira korvessakin,
"Kylä, kussa kukko!

Tuiskut kävi tuimasti,
Rvöpy! yhtä peätä;
Myrskyt riehui huimasti.
Heiti hyytä, jeätä.

Joukkakainen nuttuansa
Kiinilteli vyöllä.
Husso lopett' jtittuansa,
luuri syvän yöllä.

Parta oli hallassa,
Huuhtehessa huulet.
Sopat, lumen vallassa;
Turpa, vasten tuulet.

Satula oil sula eissä,
Takana oil jeässäj
Keiliät oli kunkin käissä,
Raula-lakit peässä.

(^—,ll/.
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KALEVAN TYTÄR. ')
LoiLU »*)

"Kuules mun Emoin!, kultasein — kuuleppas,
"Laske minun ketollen käymään!

"Vieläpä niin!
"Pie suus kiin-!

•Olithansa ketolla öyläln.
"Kuules mun Emoini, kultasein — kuuleppas,
"Laske minun kukissa käymään!

"Vieläpä niin!
"Pie suus kim!

'Olithansa kukissa öyläin

"Kuules mun Emoini, kultainen — kuuleppas,
"Laske minun marjassa käymään!

"Vieläpä niin!
"Pie suus kim!

'Olitliansa marjassa öylöin
"Kuules mun Emoini, kultainen — kuuleppas,
"Laske minun karjassa käymään!

"Vieläpä niin!
-Pie suus kim!

"Olithansa marjassa öylöin.

"Kuules mun Emoini, kultainen — kuuleppas,
"Laske minun kylässä käymään!

"Määppäs jos! —

"Luuletkos
•'Elläsä kolihis löyäl?

Piikapa läksi: ja ketollen hän kävi,
Ja pitkin Pohjan-maita hän juoksi.

*) Lauletaan arvollakin kuin "lX,i päivä nyt ehtii ehtoo
ci murheelta niistäkään tietään, ike.

"*- I.lHu, Ssaltab- Aineeksi on oieiiu tarinaa jota lue-
tiiiiu Li a na n rt, Mythol. Tenti. p. 30.
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Mitäs haan tei?
Ia mitä haan vei

Emonsa kultansa luokse?

Piikapa läksi: ja ketollen liään kävi,
Ja Karjalassa kauvas hän juoksi.

Mitäs liään tei?
Ia niitä hän vei

Emonsa kultansa luokse?

Piikapa läksi: ja ketollen haan kävi,
Ia Savon-maita samoi ja juoksi.

Mitäs haan tei?
Ia mitä haan vei

Emonsa kultansa Juokse?

Piikapa läksi: ja ketollen hääti kävi,
Ia Hämeen-maita halin haan juoksi.

Mitäs haan tei?
Ia mitä haan vei

Emonsa kultansa luokse?

Piikapa läksi: ja ketollen haan kävi,
Ia Uuen-moasta Turkuhun juoksi.

Mitäs hän tei?
Ia mitä hän vei

Emonsa kultansa luokse?

Löysi hän kyntäjän, ja Hevoisen ja auran,
Ja kaikki haan helmassaan peitti.

Kaikki haan voi,
Ia kotiisak toi:

"Kuules mun kultainen Äiti

"Mikäpä Herhiläinen lehossama löysin?
"Moassa se möyräis ja möykkäis.

"Tarttui niin
"Karttuihin kim,

"Ia turvessa toukkais ja töykkäis.
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"Kuules mun Piikasein, kultasein — kuuleppas,
"Laske häntä meiltähän jälleen!

"Tännepä hyö
"Tuloovat. Myö

'Vaipunune pois tästä yälleen.

Niinpä ne laulovat Kalevaisen lapset,
la minä heijän voiniansa kiitän.

Moasta ja soisi',
Muuttivat pois,

Eik heif ouk kuuluna siitten,
G—nd.

HULIVILI. *)
(Poika Joukkahainen laulaa Ukko Vilkaisen tuassa ,

lyltölöihen kuutta **).

Minä olen poika, jofei surut paljon paina;
Vilpiä ja hiipiä — niin olen minä aina.

Mutta enmä aikoin tulek, olla eneän teällä,
Sillä vaimot valehteloo paljon minun peälle.

Ämmät vanhat äykkäävät. Ja nauraa pahat naiset;
Ia ne nuoret vaimot ovat kaikki samallaiset.

Josma öisin jonkun kerran joukossakin päissä,
Siitten tuosta torutaan, ja akat ovat äissään.

losma jollon korttiloissa onneani koitan,
Siitten tuostaik torutaan ■-— jos kohtakinma voitan.

losma jollon oltaisini tyttöäin mun luokse,
Siitten tuosta pauhataan, ja puheet kylään juoksee.

*) Lauletaan kuin: Niputtelen, na/>utl«/e» i!iiiia« luhtiin
pannaan. öiLe.

>°^) Katkaistu ensimmäisestä Näy töksestä (VttHeN) ensim-
mäisestä Käytöksestä (Aklcil) Joukkahaisessa.
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Miläs minä tuosla huolin? Tuo mun viinain tänne!
Mini pulloin pullistan, ja elän niinkuin ennen.

Eihään siihen tullekkahan tekämistä kennen.
Piikoja ma pitelen, ja likistän kuin ennen.

Minä heitä kuiskuttelen, muiskuttelen muuten;
Syläilen, ja hyväilen, käsillain että suuten.

Tule tänne tyttö rukka, likemmäksi muutais!.
Niinillä saisin suikutella sinun pientä suutais.

Josko mummu murahtaa, jos toruit vanhat naiset,
Sano heille että ne oil nuorra samalluiset.
Vanhat piätään puistejoovat, muisteloovnt mieltään
Mitäs siitten nuorten ilot torutaan ja kieltään?

Niin ne tuolla teköövät, ja niin ne teköö sielläik;
Niin on ennen elälty, ja niin elälään vidäik.

Gnd.

TURUN TULIPALO,

(Syys'kuun l\:n'ä ja 5,-n» päivänä vuonna 1827.)

Tuli on Turussa turmion soanut;
Vallatoin valkia, vahinko! suuret.
Kirkot ja kartanot, tornit ja muurit,

— Kaikki 011 koanut.

Tuulik'kin liili, ja paiskaisiin paloon,
Tuiskutti tulta, ja riettaanna riehui.
Leimaus lensi kuin lempo, ja liehui

Talosta taloon-

Kulki kuin kulo, ja, kulmasta kulmaan,
Suojatkin stinmmat suikkaisi suuhun;
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Kahrisi kiviä, puraisi puuhun.
Jumalan julma. -—

Karsasl' oil kahtoa turhoa työtä —

Kaiipumun kauhistus, armotoin suuri.
Kauniimmat kavut oil pnronua, juuri

Raunioin myötä.

Voi tätä kauhea syksyistä yötä!
Vaivaisten valitus, huuto, ja luulo —

Itku, ja parku, ja kujerros kuuluu.
Rantoja myöten.

Ei ollut majoa monella sa'alla!
Vainioll' vanhatkin kumoonsak koalaa
Murheissaan tuhannet panihin moata

Routalla maalla.

Luoja, sun lahjais ja kuriis on lässä -

Yhet jos koroitat, alennat toiset!
Parhaimmat pajarit, pahimmat loiset,

Nukkuivat tässä.

Orjat ja Herrat e! eroittu joistaan.
Tekivät sovinnon viha ja vaino.
Ylpäys tässä, ja tässä se kaino —

-^ Tapaisi toistaan,

Aura, kust' tieto, ja viisauen valo,
Valaisi moata, ja laveasi loisti;
Kirjat — jotk' asiat vanhimmat toisti,

— Kaikki ne palo.
Hovrätin seästot, ja Oikeuen kätköt,
Kaikki ne tuperoi tuhvaksi välleen;
Tuli ei suvanna suojoa kalien.

Hirmuisat hetket!
Kirkkokin kuuluisa (Suomessa suurin)
— Mokoma laitos, oot päiviäis nähnyt!
(Tuli jo muinonkin turmiois tehnyt)

— Hävittiin juurin.
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Tornikin, jota niin kauniiksi tahtiin,
Kusta jo kuparin sointua kuuliin; *)

Jola juur' vanhat' sja lujaksi luultiin,
Lieskana nähtiin.

110 se muuttuupi murheeksi välleen!
Muinoisat muistot! Voi autuas aika!
Kaikki on kuvonna, Ainoasi' paikka

Löytyypi jälleen.
6—nt/.

*) Min kuin muistammo niin soitti Kellon-soittaja kello»
ansa, tässä hirmuisessa Tulipalossa,» kunnekka ile
muuttui mustaksi toinin palatessa.
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