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Ensimmäinen luku.

Pojat owat kaupungin koulussa. Ahkerat po-
jat lukewat hytein läksynsä kotona. Läksyt eiwät ole
pitkät heille. Opettaja antoi läksyn kirjasta. Hän
sanoi pojille: lukekaa läksynne. Kaikki pojat eiwät
ahkerasti *) lukeneet läksyjänsä. Ahkerat nousiwat
ylös aamulla warhain 2 ). He heräsiwät jo kello
wiisi. He lukewat läksyänsä kaksi tuntia. Ottawat
sitte kirjat käteensä ja menewät kouluun. Luokan
seitsemäs oppilas 3 ) ei herännyt warhain. Hän luki
läksyjänsä ainoastansa 4 ) wähä aikaa ja lähti 5 ) ko-
toa kamarista. Hän ajatteli"): nyt en osaa läk-
syäni.

i) flitigt; 2 ) tidigt; 3 ) oppilas (-aan), lärjunge;
4) allenast, endast; 5 ) lähteä, begifva sig; 6 ) ajatella,
tanka.

Hywästi, hywin, vai, ganska; pahasti, pahoin, Ula;
huonosti, dåligt; kauniisti, vackert; laiskasti, lättjefullt;
rakkaasi!, kärt, kärleksfullt; lämpimästi varmt; kylmästi,
kalit; lyhyesti, korteligen; kowasti, fotoin, hårdt, mycket;suoraan, rakt; wäärään, krokigt, i krok; Määrä, orätt;
oikea, rått, riktig; oikein, rått, riktigt; Myöhään, sent;
kauan, länge; ainoa, enda; opetus, undervisning; ajatus,
tanke; aita, gärde, gärdesgård; aidas ('ffen), gärdsel;
aitaan (-data), gärda; warsa, föl; emä, mor; pyssy, bos-
sa; luoti, lod, kula.

Toinen luku.

Hewoset owat niityllä. Metsässä on myös he-wosia. Metsästä juoksi toisen talon hewosia meidän
Lärokuis i Flnfia Splälet. 11, »
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niitylle. Niityn wanha aita on rikki. Tuolla tulee
susia »). Sudet pänsewät niittyyn. Sudet syöwät
pienen warsan. He söiwät warsan emänkin. Mui-
ta 2 ) wanhoja ja isoja hcwosia he eiwät syöneet.
Talon isäntä ampui yhden suden. Renki ampuu
pyssyllänsä toista sutta. Hänen luotinsa ei osu-
kaan 3 ) suteen. Isäntä sanoo rengille: ota parempi
pyssy. Elä kuitenkaan 4 ) ota minun pyssyäni. I-
säntä puhuu kanan rengin kanssa 5 ). Sudet me-
newät tiehensä.

*) susi, varg; 2 ) MUU, en annan; 3 ) osua, råka,
träffa; 4) kuitenkin, dock, likvål; 5 ) rned.

Päällä, på; alla, under; yli, Ylitse, öfver; ympäri,
omkring; wälissä, ernellan; keskellä, midtemellan; seassa,
ibland; läpitse, genom; edessä, framför, för; edellä, för,
förut; perässä, efter; takana, bakom; siwulla, vid siclan;
siwutse, förbi; wieressä, bredvid; ala, stållet inunder, om-
råde; wäli, mellanrum; keski, midt; seka, blandning, nå-
got blandadt; siwu, sida; wieri, rand, kant, sida; perä,
grund.

Kolmas luku.
Miehen wanha kirwes on tylsä. Se on kauan

ollut tylsänä. Se on penkin alla. Mies Miskasi J )

huonon kirweenja penkin alle. Hän ottaa sen pen-
kin alta ja wie sepälle. Tämä takoo pajassansa 2 )
ja tekee tylsän kirween teräwäkst. Mies astui pajan
kynnyksen 3 ) yli. Ruohoa kaswaa kiwien wälissä.
Ruohon seassa on kauniita kukkia. Weitsi putosi
kiwien wäliin ruohon sekaan. Mies ei löydä weis-
tänsä kiwien wälistä. Harakka lensi aidan ylitse
ja nauroi miehelle. Miehen koira juoksi harakan pe-
rässä. Ei saanutkaan harakkaa kiinni. Harakan
ja koiran wälillä on pitkä matka 4 ).
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*) wiskata, kasta, slånga; 2 ) ftaja, smidja; 3 ) kyn-
nys, tröskel; 4 ) matka, afstånd, vågstycke, väg, resa.

Elää, lefva; elo, elämä, lif, lefnad; eläwä, lefvande;
eläin («imen), djur; liha, koti: lihawa, /el; laiha, mager;
kuolla, dö; kuolema, död; kuolewa, kuolewainen, dödlig;
kuolija, den som dör; kuolettaa, låta dö, döda; neli-jal-
lainen, fyrfotad; kuningas (-kaan), konung; fetfart, kejsa-
re; kuningatar (=ttaven), drottning; keisarinna eller keisari-
tar, kejsarinna; tanfa, folk; \etä,farbror; eno, morbror;
serkku kusin; kirja, streck, grannlåt, skrift, bok; kirje,
bref; kirjoittaa, skrifva; kirjoitus, skrifning, skrift, stil;
kirjoittaja, skrifvare; kirjawll, brokig; walMis, färdig;
Walmistaa, förfärdiga, förbereda.

Neljäs luku.
Hewonen on eläin. Tämä hewonen on lihawa.

Hewofet owat eläimiä. He owat nelijalkaisia eläi-
miä. Me olemme ihmisiä. Kuninkaatkin owat kuo-
lewaisia ihmisiä. Minä olen aina terwe. Se on
hywä, kiitä lumalata. Oletko ollut terweenä? O-
len kyllä *). Setäni wanhin poika tuli papiksi.
Hän on hywä pappi. Se on oikein. Enoni ei
enää 2 ) ole pappina kylässä. Hän on nyt pappina
kaupungissa. Matti on kirjoittaja. Hän on kirjoit-
tajana tuomarin 3 ) luona 4 ). Matti on laiska.
Hän on melkein 5 ) aina laiskana. Hänellä ei ole
paljo työtä. Se on wäärin. Onko työ jo wal-
mis? Se on jo kauan ollut walmiinn. Pojat o-
wat aina poikia.

*) nog, väl, visserligen; 2 ) mer, mera; 3 ) tuo-
mari, domare; 4 ) hos, vid; 6 ) nastan.

Wielä, ännu; tykönä, hos; likellä, lähellä, närä;
kaukana, långt borta; kauaksi eller kauas, långt, långt
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bort; kaulaa, långtifrån; jälki, spår; jälkeen, jälessä, jä-
lestä, efter, efteråt; sisässä, sisällä, inne; sisään, sisälle,
in; sisästä, sisältä, inifrån; kuppi, kopp; wati, fat; mal-
ja, skål; lusikka, sked; kauha, slef; kousa, skopa; tahweli,
gaffel; talritki lautanen, ia^^i/:; tappaa, döda; tapella,
slåss, strida; tappelu, slagsmål, slag, drabbning; wiha,
hat, fiendskap; wihainen, arg; wihollinen, Fenck.

Wiides luku.

Kissa söi kalan. Kissa syö kalaa. Kissa ei
syö kalaa. Syö tämäkin kala. Elä syö kissan ka-
laa. Kissat syöwät tuoreet 1 ) kalat suuhunsa. He
syöwät kaloja kupista. Kalakuppi on kissan edessä.
Koira menee kissan eteen. Matti lyö koiraa. Elä
lyö koiraani. Löikö mies koiran kuolijaksi 2 ). Hän
tappoi kaikki wihaiset koirat. Hän ei tappanut o-
maa 3 ) hywää koiraansa. Miehet tuowat hewoset
kotiin. Renki tuo hewosia niityltä. Hän on wie-
nytkin hewoset niitylle. Niitty on pellon takana.
Gn anna sinulle hewoZtani. Mies ei wienyt hewo-
siansa niityn taakse toisen talon laitumelle 4 ). I-
säntä syöttää 6 ) hewosiansa ha'aZsa 5 ). Ötenfi juot-
taa 7) hewosia kcnwolla.

') tuore (°een), fårsk; 2 ) ihjäl; 3 ) oma, egen;
4 ) laidun (-tumen), betesmark; 5 ) haka, hage; hake;
6 ) syötän, syöttää, låta åta, mata, beta, göda; 7 ) juo-
tan, juottaa, låta dricka, vatina.

Omaisuus, egendom; egenskap; omistaa, tillegna,
äga; omistaja, ägare; kastaa, kastella, göra våt, fukta,
vatina; kastua, bli våt; kaste, dagg; dop; suutari, sko-
makare; raatari, skräddare; nikkari, snickare; sorwari,
svarfvare; sahuri, sågare; Mylläri, mjölnare; naapuri,
granne; toweri, kamrat; sorwata, svarfva; jauhaa, mala;
jauho eller jauhot, mjöl; pulver; leikki, lek; leikkiä eller
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leikitellä (-ttclen), leka; kalu, sak, verkiyg; waras (-rkaan),
tjuf; warastaa, sijäla; Warkaus, stöld; warastaminen,
stjälande, tjufveri.

kuudes luku.

Poika taitaa lukea. Hän osaa kirjoittaakin.
Pieni lapsi ei jaksa kauan seisoa. Lapsi tahtoi is-
tua lattialle. Se ei saa istua pöydällä. Kissa nä-
kee juosta pimeässäkin. Poika ei woi 1) lukea niin
pitkää läksyä. Suutari taitaa tehdä somat 2 ) saap-
paat. Talon renki osaa tien metsän läpitse karta-
noon 3 ). Sinä et \aa ottaa omenia naapurin puu-
tarhasta. Se on warastamista. Lapsi tahtoi men-
nä leikkiin toisten kanssa. Se teki pahaa toiselle
lapselle. Se tahtoi ottaa towerinsa puuhewosen ja
lyödä rikki sen. Elä riko 4 ) leikkitowerisi leikkikaluja.
Äiti antaa lintsaa 5 ). Hän ei annakaan sinun enää
mennä muiden lasten joukkoon 6 ). Lupaa olla hywä
aina, niin 8 ) saat leikitellä hywien towerien seuras-sa '). Isä on luwannut ostaa minulle lakin raa-
tarilta.

') Woin, woidll, orka, förmå, kunna; 2 ) soma, nätt;
3 ) kartano, gård, herregård; 4 ) rikkoa, söndra; °) Witsa,
ris, spö; ) joukko, hop,\ skara; 7 ) seura, sållskap; 8 ) så.

Synti, synd; syntinen, syndig; syndare; tehdä syn-
tiä, synda; häpeä, skam; häpeällinen, skamlig; häwctä
(=peän), skåmmas, blygas; häpy, blygsel, skam; kerjätä,
tigga; kerjääminen, tiggande, tiggeri; kerjuu, tiggning,
tiggeri; kerjäläinen, tiggare; hupainen, rolig; huwittaa,
roa; huwitus (-ksen), nöje; hyöty, nytta, gagn; hyödylli-
nen, nyttig, gagnelig; hyödyttää, gagna; lukea; luku
(-WUN), låsning, lektion, kapitel; lukeminen, läsande, lås-
ning; lukija, iä«a»>e; iutttto, föreläsning; raskas (-aan),
tung; painaa, tynga, väga, trycka; paino, tryckning,
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tyngd; pllinawa, tung, vigtig; kirja-paino, boktryckeri;
teweä, lått; keweys (-den), lätthet; wäki (toäen), styrka,
kraft, folk; wäkewä, stark, kraftig; wäkewyys (=ben),
styrka, kraftighet, starkhet; wahwa, stark, fast; wah-
WUUs, starkhet, fasthet; wahwistaa, styrka, stärka; wah-
wistua, Mi stark; laitto, svag; heikkous (-nden), svaghet;
sielu, «jäi; ruumis (»iin), kropp; Mk; ruumiillinen, kropps-
lig; terwchs (°den), helsa; terweellinen, helsosam; tarwe
(-peen), behof; tarpeellinen, behöflig, nödig; tarwita star-
witfen), behöfva; tuomita (°tsen), döma; tuomio, dom;
waara, fara; Vaarallinen, farlig; juoksu, språng, spring-
ning; juokseminen, springande; juoksennella (-utelen),
springa hit och dit, springa; nainen, qvinna, hustru.

Seitsemäs I«ku.

Warkaus on paha työ. Synti on warastaa.
WaraZtaminen on pahaa työtä. WaraZ tekee syn-
tiä. Terween ihmisen on häpeä kerjätä. Kerjää-
minen ei kaikille ole häpeäksi. Minä häpeän näyt-
tää rikkinäistä *) kirjaani opettajalle. Maalla ole-
minen kesällä on hywin hupaista. Lukeminen on
hyödyllistä. Ei ole hywä aina leikitellä. Minun on
uni 2 ). Nukkuminen on makeata 3 ) wäsyneelle 4 ).
Mies näkee unta. Sahaaminen on raskasta työtä.
Kellojen soittaminen on wielä raskaampaa. Kirjeen
kirjoittaminen wei minulta paljon aikaa. Ruoan keit-
täminen on naiswäen 5 ) asia 6 ). Kaunista on aut-
taa köyhiä heidän tarpeessansa. Uiminen meren ')
medessä wahwistaa ruumista. Terweellistä on uida
järwessäkin. Vaarallista on juoksennella heikolla
jäällä 8 ). Ihmisellä on ruumis ja sielu. Ruumis
on kuolewainen, sielu kuolematon 9 ).

!) rikkinäinen, söndrig; 2 ) uni, unen, sömn, dröm;
Nähdä unta, dröma; 3 ) makea, söt; 4 wäshä, tröttna,
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blifva trött; ') uaiöwäki, qvinnfolk; 6 ) salc; 7) meri
(-en), haf: 8 ) jää, is; 9 ) kuolematon (»ttoman), odödlig.

Unelias ('aan), sömnaktig; uneliaisuus (-den), sömn-
aktighet; uneton (-ttoman), sömnlös; unettomuus (-den),
sömnlöshet; kuolemattomuus (»ben), odödlighet; kuolewai-
fuus (-den), dödlighet; main, smak; maistaa, smaka; ma-
keus, sötma; maullinen eller makuisll, smaklig; maullisuus
eller makuisuus (-den), smaklighet; jäätyä, frysä tili is;
wiipyä, dröja; wiiwyttää, fördröja; wiiwytcllä (-ttelen),
sola; tyytyä, vara nöjd, tillfredsställd; tyytywäinen,
förnöjd; tyytywäisyys (-den), förnöjsamhet, tillfredsstäl-
lelse; tyydyttää, göra nöjd, tiUfredsställa; luon, luoda,
kasta; skapa; luoja, skapare; IltONto, natur; luonnollinen,
naturlig; luonnoton (-ttoman), onaturlig.

«Kahdeksas luku.
Jumala on luonut taiwaan ja maan. Ihmi-

nen elää aikansa ja kuolee. Pojan isä meni eilen
kaupunkiin ja hänen äitinsä menee tänäpänä perässä.
Toiko isäsi sinulle kirjoja ja ostiko hän pienelle wel-
jellesi uuden lakin? Hän ei tuonut minulle kirjoja
eikä ostanut lakkia weljelleni. Silmäni ja korwani
owat kipeät. Minä en kuule enkä näe. Te etteosaa lukea ettekä kirjoittaa. Tuo lintu ei ole mus-
ta eikä walkea. Kirjani eiwät ole uudet ehvätkä
»vanhatkaan. Missä olet niin kauan ollut ja wiipy-
nyt? Tule pian eläkä wiiwyttele. Joudu *), jou-
du! Köyhä poika söi kalaa ja leipää sekä 2 ) joi
wettä päälle ja oli tyytywäinen. Sekä hänen isän-
sä että äitinsä owat kauan olleet kipeinä. Minä
sekä kuulin että näin poikien leikin. Isä ei aino-
astansa itse mennyt, waan 3 ) otti pojankin mu-
kaansa 4). Minä näin niityllä sekä lihawia että lai-
hoja hewosia. Talossa on ei ainoastansa lehmiä,
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lampaita 5 ) fa sikoja 6 ), waan myös hanhia '),
kanoja «) ja kyyhkyjä »).

») joutua, skynda; 2 ) fekä, samt; sekä että,
såväl soin ock; 3 )utan, men; muassa, mukaan,
med; enligt; 5 ) lammas (°paan), får; 6) sika, svin;
7) hanhi (-en), gås; 8) kana, höna, höns; 9 ) kyyhky,
dufva.

Karitsa, lam; pässi, gumse; wasikka, kalf; porsas
(«aan), gris; wuohi (-en), get; kili, kidling; pukki,
antta,anka; fomn*potfa,kyckling; kalkkuna, Pääs-
ky, svala; Waris (-ksen), kr åka; tiainen, fink, talgoxe;
natoetta, fähus; karsina, /?«««; reki, re'en, «i«ci«; kelkka,
kalke; jalas (°kfen), mede; nuora, snöre; ratas («ttaan),
hjul, kugghjul; rattaat, kärra; pyörä, hjul; pyöreä, rund;
pyöriä, gå omkring; aisa, fmmelstång; kickka, trissa;
palli, boii; pallo, Afo£; luistaa, sfowta, glida; luistella,
skrinna, åka skridsko; luistin (-imen), skridsko; liukua,
skrida, glida, skrinna (med kalke); liukuella eller itäiea
mäkeä, åka kalke eller kälkbacke, skrinna backe; liukas
(-kkaan), hai; lakea, slått; laakso, dal; hihna, rem; solki,
solen eller soljen, spänne, söi ja; pääsiäinen, påsk; loppi-
ainen, trettoncledag; laskiainen, fastlag; helluntai, pingst;
pitkäperjantai, långfredag; helatuorstai, Kristi himmels-
färds dag; joutaa, hafva tid, hinna; joutilas («aan), le-
dig; jouto-aika, ledig tid; hetki, stund; jouto-hetki, ledig
stund; Suomalainen, Finne; suomalainen /««^.

Abdeksäs luku.
Minä käwin pääsiäisenä kirkossa ja sinä menet

helluntaina. Minä en ole wanha etkä sinäkään.
Minä ja sinä olemme Suomalaisia. Sinä ja
weljesi osaatte puhua suomea. Opettaja ja oppi-
las meniwät yhdessä *) kouluun. Sinä ja me
kaikki olemme Jumalan lapsia. Sinä ja minä
sekä kolmas koulutoweri olemme kauan asuneetsamassa 2 ) tolana. Wanha äitini ja minä rukoi-
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lemme 3 ) Jumalaa joka aamu ja ilta. Kaupungin
koulupojat ja te myös meidän koulustamme luis-
telitte koko 4) päirvän liukkaalla jäällä. Te nuoret
ja me wanhemmatkin löimme pallia kaiken päiwää
suurella lakealla. Sinä jn towerisi etsitte palli-
anne pitkin 5 ) leikkipaikkaa 6 ). Palli oli sywässä o-
jassn 7) ettekä sitä sieltä löytäneet 8 ).

4 ) tillsamman; 2 ) fania, samma, densamma; 3 )ru=
koilla, bedja; «) koko (oböjl.), hei; «) längs; 6 ) paikka,
stålle, plats; 7 ) oja, dike; 8) finna, hitta.

Rukous, bön; löytyä, finnas; joki, joen, å, flod; kos-
ki (»en), fors; silta, bro, brygga; laituri, strandbrygga;
toene (°een), båt; laiwa, skepp; alits(4fen), fartyg; airo,
åre; tuhto, roddarbänk, toft; purje (-een), segel; masto,
mast; mela, styrblad; peräsin (-imen), roder, styre; pur-
jehtia, segla; soutaa, ro; soudella (-telen), ro omhring,
Mt och dit; wiskellä, kasta ofta, hit ochdit; riittää, for-
sia, spisa; riittäwä, tillråcklig; laina, lån; lainata, lana;
kirnu, tjärna; kirnuta («uan), tjärna; lypsää, mjölka; lyp-
säjä, mjölkare, mjölkerska; maito, mjölk; nuori maito
eller rieska-maito, «St mjölk; hapan, happamen, sur; pii-
mä, sur mjölk, tjärnmjölk; Xoxxix, fil;
taale (-een), grädde; woi, smör; juusto, ost; Pytty, bytta;
kehlo, bunke; kylwää, så, beså; ruis, rukiin, råg; ohra,
korn; kaura, hafre; jywä, korn, sädeskorn; olki, oljen
eller olen, strå, halmstrå; jywät, spannmål, säd; oljet,
halm; lyhde (-teen), kärfve; herne (-een), ärt; ptUaxva,
Un; hamppu, hampa.

Kymmenes luku.

Torpan J) wanhat ja laihat hewostt saawat
huonoja heiniä. Renki ruokkii hewosia hywillä hei-
nillä ja kauroilla. Kaunis ruis kaswaa rikkaan ta-
lon suuressa pellossa. Kyyhkyt syömät mielellänsä 2 )
harmaita herneitä. Joka talolla on oma myllynsä.
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Suomen jokaisessa 3 ) kaupungissa on kouluja. I-
säntä antoi joka työmiehelle hywän palkan. Koko
talossa ci ollut ainoatakaan hywää lypsäwää lehmää.
Kartanon herra otti torpparin pienen pojan oman

leikki-toweriksi. Kaksi poikaa wiske-
lee kiwiä mäeltä järween. Isompi ja wäkewämpi
poika wisknsi wiisi kimeä joen toiselle rannalle. Toi-
nen sai tuskin 5 ) pari 6 ) kimeä sinne. Pari miestä
meni tupaan. Suutari teki minulle parin saappaita.
Hän otti hywin wähän maksua. Paljoko sinulla on
kirjoja? Puoli 7 ) leipää ei riitä rengille ruoaksi.
Anna minulle pari markkaa tahi puoli ruplaa 8 )
lainaksi.

i) torppa, torp; torppari, torpare; 2 ) mieli, sinne,
lust; mielellänsä, gerna; 3 ) jokainen, hvarje; 4 ) pikku
(oböjl.) Uten; pikkuinen, liten, späd; 5 ) tuska, nöd, plå-
ga; tuskin, knapt; 6 )par; hälft; sida; 8 ) rupla,
rubel; kopeilla, kopek.

Yksitoista (11), kaksitoista (12), kolmetoista (13),
neljätoista (14), wiisitoista (15), kuusitoista (16), feitse-
Mantoista (17), kahdeksantoista (18), yhdeksäntoista (19),
kaksikymmentä (20); yksikolmatta (21), kaksikolmatta (22),

Yhdeksänkolmatta (29), kolmekymmentä (30);
Yksineljättä, yhdeksänneljättä (41—49); wiisikymmen-
tä (50), kuusikymmentä (60), yhdeksänkymmentä (90);
sata, hundra, tuhat, tusen, miljona, miljon; kaksi,
Yhdeksän sataa; kaksi, kolme tuhatta.

Yhdestoista (den liite), kahdestoista (den 12ite),
kolmastoista (den 13:de), yhdeksästoista (den 19),
kahdeskymmenes (den 20); Yhdeskolmatta, kahdeskolmatta,
kolmaskolmatta, o. s. v.; kolmas kymmenes, Yhdesneljättä,
o. s. v. ; neljäs kymmenes, wiides kymmenes, yh-
deksäs kymmenes; sadas (den lOOide); tuhannes (den
1000-.de).

yhdestoista luku.
Ostin wiisi hewosta. Kolme hewosta on Man-
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nujen l ) edessä. Kaksi koiraa juoksee pitkin tietä.
Seitsemän metsoa 2 ) istui puussa. Metsästäjä 3 )
ampui ainoastansa yhden linnun puun oksalta. Kym-
menen hewosen ruoka maksaa paljon. Mies ajaa 4 )
kolmella hewoselln. Niittyladoissa on heiniä kahdelle-
toista hewoselle ja kuudellekolmatta lehmälle. Kau-
pungin kolmessa koulussa käy neljä sataa poikaa.
Kolmannesta eli suurimmasta koulusta meni kaksi-
kymmentä poikaa toisiin kouluihin. Poika ci löytä-
nyt metsästä kolmea suoraa keppiä. Kylän isoin talo
on nyt kahtena pienempänä talona. Eräs 5 ) manf/a
herra antoi neljäkymmentä omenaa kahdelle kymme-
nelle pojalle. Kuinka monta 6 ) omenaa kukin 7 ) sai?
Sinä olet luokan kahdeskolmatta poika. Luokalla ei
ole wiittäkolmatta poikaa. Wuodessa on kolme sataa
Miisiseitsemättä päiwää. Kenrali 8 ) maksoi palkan
wiidelle tuhannelle neljälle sadalle kuudellekolmatta
sotamiehelle. Tuo paksu mies on komppanian stitse-
mäsneljättä sotamies.

*) WNUNUt, vagn; 2 ) metso, tjäder; 3) metsästäjä,
jägare; metsästää, jaga; metsäkoira, jagthund; 4 ) ajaa,
drifva, köra, åka; ajaja, kusk; 5 ) eräs (-ään), en, en viss;
6 ) moni {=tn), mången; I )inlinl en Tivar; 8 ) kenrali, gene-
ral; önm%ti, öfverste; fapteini, kapten; luutnantti, löjtnant;
wäntrikki,/än>'H; uyfieri, officer;
sotamies, soldat; sota, krig; sotia, kriga, strida; komppa-
nia, kompani; pataljona, bataljon; rykmentti, regemente.

Wiisas (-aan), vis, Hok; wiisaus, vishet, klokhet;
tyhmä, dum; tyhmyys, dumhet; neuwo, råd; neuwoa, rå-
da, undervisa; kelwata (-yaau), duga; kclwollinen, duglig;
kelwoton, oduglig; täysi (°den), /«li; täydellinen, fullstän-
dig, fullkomlig; usea, mången; useat, jiere; molemmat,
begge; inmpi/hmlkenderaf jompikum-
pi, någondera; ei kumpikaan, ingendera; ei kukaan, in-
gen; ei Mikään, ingen, intet; joku, någon; jokin, någon,
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något; muutama, någon, en viss; muutamat, några; mim-
moinen, hurudan? tämmöinen, sadan här; tuommoinen,
sadan der; semmoinen, sadan.

Kahdestoista luku.

Moni ihminen kuolee nuorena. Monta ihmistä
on kuollut nuorena. Monessa talossa on kolme he-
wosta. Kuinka monta kirjaa sinulla on? Minulla
on niin monta kuin tarwitstn. Poikia tulee kouluun
useasta paikasta. Isa on lukenut useampia kirjoja
kuin poika. Isällä onkin enemmän kirjoja. Molem-
millä on hylly täysi kirjoja. Kumpi heistä enemmän
taitaa? Kummankin kirjoissa on hywää oppia. Ei
jokainen Moi lukea samoja kirjoja. Joka mies aina
jotakin lukee. Tuolla tulee joku. Kuka siellä tulee?
Kyllä siellä näkyy jotakin mustaa. En minä mitään
näe. Gi kukaan wiisas ihminen kairooon hyppää.
Jompikumpi meistä on pitempi. Onko sinulla an-
taa minulle muuta parempaa neuwoa? Kumpikaan
neuwo ei auta minua. Anna neuwosi muille, mi-
nulle st ei kelpaa. Eräältä ystäwältäni sain äsken J )
kirjeen. Kartanossa oli muutamia ystäwiä yhdessä.
Jommankumman hewonen nyt wäsyy. Mimmoinen
sinun uusi lakkisi on? Tämmöinen se on. Onkose tuommoinen? Semmoinen on minullakin.

') nyss; toatita, nyss, först; pian, snart; heti, straxt;paikalla, på stållet, på flåcken, genast.

Se, sitä, sen, siinä, siitä, siihen, sillä, siltä, sille, sinä,
siksi, sittä. Ne, niitä, niiden, niissä, niistä, niihin, niillä,
niiltä, niille, niinä, niiksi, niittä.

Tämä, tätä, tämän, tässä, tästä, tähän, tällä, tältä,
tälle, tänä, täksi, tältä. Nämät, näitä, näiden, näissä, nais-
tä, näihin, näillä, näiltä, näille, näinä, näiksi, näittä.
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Tuo, tuota, tuon, tuossa, o. s. v. tuotta.
Nuo, noita, noiden, noissa, noista, noitta.

kolmastoista luku.

Tämä kirja on suomalainen lukukirja. Tuo
toinen kirja on ruotsalainen *). Se on minulla jo
kauan ollut. Nämät kirjat minä osaan hywin. O-
watko nuo kirjat sinun? Ne eiwät ole minun kir-
jojani. Tämän kaupungin nimi 2 ) on Helsinki. Tätä
weistäni en anna sinulle. Tässä kaiwossa on hywää
wettä. Näiden lasten isä on pappi. Gi näitä ka-
loja ole joka järwessä. Näistä huoneista muutamme
muualle 3 ). Annatko tuon keppihewosen minulle?
Tuota kirwestä et saa antaa lapsen käteen. Mene
sinä tuohon paikkaan, minä jään 4 ) tähän. Elkää
ottako noita kirjojani. Noille köyhille lapsille isäni
ja minä annoimme rahaa ja »aatteita. Sillä ra-
halla he ostiwat leipää. Niissä »aatteissa he nyt
käywät. Tuolle korkealle wuorelle en minä jaksa
nousta. Wanhempi weljeni sillä wuorella eilen käwi.
Mikä puu tuo rtoin 5 ) korkea on? Se on honka 6 );
niitä puita kaswaa paljo Suomessa.

i) svensk; 2 ) namn; nimittää, benämna; 3 ) an-
norstådes; 4 ) jään, jäöbä, blifva, qvarblifva; jättää, ien»»
na, qvarlemna; 5) så der; 6 ) fura.

Mänty, tali; leppä, ai; paju, vide; pihlaja, rönn;
tata\a, en; tuomi, hägg; wahteri, lönn; lehmus (-tsen),
lind; kuorma, lass; tawara, vara; silkki, silke, siden;
Werka, kläde; sarka, vadmal; kangas, våf, tyg; kahwi,
kaffe; sokeri, socker; siirappi, sirap; rusina, russin; wes-
kuna, sviskon; luumu, plommon; PUMPllli, bomull; kaup-
pa, handel; kauppias, handlande; kaupata, bjuda tittsalu;
kauppala, köping; lahja, gåfva, skänk; lahjoittaa, skänka;
almu, almosa; filmata, välsigna; siunaus (-kfen), välsig-
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nelse; tuntea, kanna; tunto, Icånsel, medvetande; tunne
(«rtteen), känsiä; tunnustaa, bekänna; tunnustus (/ffen),
bekännelse; pelätä (»fään), frukta, vara rädd\ pelko,
fruktan, rudsla; pelkuri, feg, rädd, rådd menniska,
pultron; peloittflO, skrämma; peljästyä, Ui skrämd ; kuwa,
bild, porträtt; kuwakirja, bilderbok; kuwata, afbilda,teck-
na; kllwaus, afbildning, teckning; rakas; rakastaa, ål-
ska; rakkaus (=ben), kårlek.

Neljästoista luku.
Meillä on uusi kaiwo, joka l ) on hywin sywä.

Weljeni, jonka kyllä tunnet, katot kaupungissa. An-
noin miehelle kirjan, jota hän ei osannut lukea.
Sille miehelle, jolta waras waatteet warasti, an-
noin takkini. Poika lähtee siihen pieneen kaupunkiin,
jossa hänen wanhempansa ennen 2 ) eliwät. Kau-
punki, johon poika menee, on tullut suuremmaksi.
Minä ostan ne hewoset, jotka sinä myöt. Taloon
tuli yöksi kaksi kauppiasta, joiden kuorma tiellä kaa-
tui. Kaduilla juoksentelee köyhiä kerjäläisiä, joille
rikkaammat antawat almuja. Minä olen saanut
weljeltäni lahjaksi kirjoja, joita luen ja joissa on
kauniita kuwia. Sinä, joka olet wnnhempi, olet
myös wiisaampi. Tule minun tyköni 3 ), joka olen
sinun wanha yZtäwäsi. Te kaikki, jotka tahdotte mie-
lellänne lukea, olette hywia oppilaita. Jumala siu-
naa meitä, jotka häntä pelkäämme ja rakastamme.
Joka lukee kirjoja, saa niistä oppia. Ken etsii, löy-
tää. Tiedän minä, mitä muutkin.

*) hvilken, som; 2 ) förut; 3 ) tykö, luo, luokse, tili.

Leijona, lejon; tiikeri, tiger; kettu, 7>«/; jänis(-ksen),
hare; orawa, ekorre; kärppä, hermelin; näätä, mård;
Peura eller poro, ren; hirtot, hjort, elg; ruhtinas (-aan),
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furste; ruhtinatar, furstinna; walta, makt, välde; Valta-
kunta, rike; keisarikunta, kejsaredöme; kuninkaanwalta, /:»-

nungarike; alammainen, undersåte; maakunta, landskap;
lääni, län; seurakunta, församling; pitäjäs, socken; kap-
peli, kapell; pappila, prestegård; kirkkoherra, kyrkoherde;
proffiaSti, prost; kappalainen, apulainen,
lukkari, klockare; suntio, kyrkoväktare; nimismies, läns-
man; talonpoika, bonde; posti, konttori, kontor; pos-
tikonttori, postkontor; waaprikka, fabrik; tehdas (»taan),
verksiad, fabrik; ruukki,
tilawa, rymlig; tilukset, ägor; astua, stiga; askel (-een),
steg; käwellä, horJUU, vackla, stappla; sauwa, sia/'.

Wiidestoista luku.

Sinun isäsi, kylän wanha suutari, oli meillä
työssä. Leijona, eläinten ruhtinas, kutsui alammai-
sensa kokoon *). KuZtawi ensimmäinen, Ruotsin ku-
ningas, antoi perustaa 2) Helsingin, Suomen pää-
kaupungin. Isä antoi Kaarlelle, nuorimmalle pojal-
lensa, hywät sukset 3 ). Heikki ja Aatu, talon wah-
wat rengit, niittämät *) ahkerasti. Emäntä lahjoitti
punaiset silkkihuiwit piioillensa, Maijalle ja Kaisalle.
Hämeenlinnan kaupunki on kauniilla paikalla. Gi
ole wielä rautatietä Tampereen waaprikkakaupunkim.
Suuressa Saiman järwessä on paljo saaria, joissa
on wiheriöitsewiä 5 ) niittyjä. Suomen Suuriruhti-
naanmaa kuuluu Wenäjän Keisarikuntaan. Talon
isäntä, Antti Hänninen, asuu Saarijärwen pitäjäas-
sä. Tämä kirje, joka tuli postissa, on kirkkoherra
Juhana Salonius'elle. Tämän Pyhän 6) Raama-
tun 7) olen saanut isa »antajaltani 8 ). Tyhmä se
on, joka astuu huoneesen lakki päässä. Mies meni
metsään kirwes kädessä ja pyssy olalla 9 ). Horjuma
ukko knwelee sauwa kädessä. Laiska istuu kädet ris-
tissn '°) eikä wiitsi »») mitään tehdä.
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l) f010, hög, hop; kokoon, tillsamman; 2 ) perustaa,
grunda, anlägga; perustus (-ksen), grund; 3) fUffi, skida;
palko, ärtskida; 4) niittää, sZå 7jö; niitto, höslagning;
5) wiheriöitä (-tsen), grönska; 6 ) pyhä, Ae%; helgedag;
pyhyys (-den), helighet; 7) raamattu piplia, bibei,
cke« Heliga Skrift; 8 ) wainaja, afliden; 9 ) olka eKer ol-
kapää, a«ei, skuldra; risti, kors; 11 )toiitfiä, ha lust,
idas; kehdata (-taan), täckas.

<S>atama, hamn; walkama, båtplats; makasiini, ma-
gasin; aitta, visthus, boda; suola, sait; suoli, tarm; tali,
talg; kynttilä, ljus; kynttiläjalka, ljusstake; päre (-een),
perta; lamppu, lampa; muna, ägg; joutaa, fru; leninki,
klädning; hame (°een), esiliina, förkläde; liina,
Un, lärft, duk; nauha eller rihma, band; sitoa, binda;
side (»teen), band; marja, 6är; hedelmä, /7-u^l; mansikka,
smultron; mustikka, blåbår; wllttu eller maarain (-imen),
hahlon; puola, lingon; poimia, plocka; haratta, räfsa;
rawoita (-tsen), räfsa; wiikate (-tteen), lie; sirppi, skära;
Wetää, draga; juhta, ök, dragare; ies, ikeen, ok.

kuudestoista luku.
Kärpänen a ) ja poikansa.

Kärpänea ja hänen pieni poikansa olivat
kerran 2 ) kyökissä. Äiti lähti huoneesta, hänellä
oli jotakin tekemistä ulkona. Ennenkuin 3 ) meni,
niin varoitti *) poikaansa ja sanoi: elä, lapseni,
lennä tuonne padan päälle; saatat 5 ) pataan pu-
dota ja kuolla sinne kuumaan 6 ) veteen. Lähti
sitte ulos äiti, mutta poika, joka oli itse viisas 7 ),

ajatteli: minäkö pataan pudota ja kuolla? onhan
minulla siivet. Sillä mielellä lensikin sitte vas-
toin 8) äitinsä käskyä 9 ) kiehuvan *°) padan pääl-
le, pyörtyi 11 ) nousevista kuumista höyryistä 12 ),

putosi pataan ja kuoli, niinkuin 1 3 ) äiti sanoikin.
Vanhempain neuvoja on hyvä totella 1 4 ).
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') fluga; 2 ) engång; 3 ) förrän; 4) varoittaa, var-
na; varoitus (-ksen), varning; 5 ) saattaa, kunna; 6) kuu-
ma, het; 7 ) sjelfkloh; 8) «mo!, tvärtemot; 9 ) käsky, 6e-
fallning; käskeä, befalla; kieltää, rieha, förbjuda; kiel-
to, förbud; 10 ) kiehua, koka, sjuda; 11) pyörtyä, svim-
na; 12) höyry, ånga; höyrytä C-yän), ånga; 13) såsom;
14) i«/cka.

Seitsemästoista luku.
Lapsen enkeli *).

Kaikissa maassa kulkee 2 ) eräs enkeli hiljaa 3 )
ympäri. Ei mikään silmä häntä näe, hän kui-
tenkin näkee kaikki. Taivas on hänen kotimaan-
sa, josta Jumala on hänet lähettänyt 4 ). Hän
menee paikasta paikkaan, talosta taloon; ja missä
on hyvä lapsi isänsä ja äitinsä luona kamarissa,
siellä hän mielellänsä asuu ja viipyy sekä pysyy 5 )
aina lapsen tykönä. Hän leikkii lapsen kanssa
niin kauniisti ja suloisesti 6 ). Lasta hän opettaa
ahkeraksikin ja aina kuuliaiseksi '). Lapsi seu-
raa 8 ) hänen neuvojansa, senvuoksi 9 ) se pysyy-
kin niin hyvänä ja siivona »»). Ja kun 14) lapsi
levolle 12 ) käy, ei enkeli lasta jätä. Hän varti-
oitsee 13 ) sen vuodetta 14) aamuruskoon 15 ) as-
ti 16 ). Hän sen herättää l7 ) suutelemisella lB )
uuteen työhön ja uuteen iloon 19 ). Oi, armas 2°)enkeli, ota minutkin niiden lasten joukkoon, joita
niin mielelläsi saattelet 2l ) leikkiin, työhön ja le-
poon !

a ) engel; 2 ) kulkea, färdas, gå; 3 ) sakta; *) lä-
hettää, sända; «) pysyä, hållas, förblifva; «) suloinen,
ljuflig; suloisesti, ljufligt; 7 ) kuuliainen, lydig; kuuliai-
suus (-den), lydnad; 8) seurata, följa; 9) derföre;
10) siivo, sedig, snåll; då, när; 12 ) lepo, hvila;
levätä, hvila; 13) vartija, väktare; vartioita (-tsen),

SÄvoEutä i Finsi» SprHket, n. 2
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vakta, bevaka; J 4) vuode (-teen), bädd, läger; 15) aa-
murusko, morgonrodnad; 16) asti, ända tili; 17 ) he-
rättää, hafva att vakna, låta valcna, väcka; 1S ) suudel-
la (-telen), kyssä; antaa suuta, kyssä; suunanto eller
suutelu, kyss; muisku, kyss, puss; 19 ) ilo, gludje; rie-
mu, fröjd; 20 ) huld; 21 ) saattaa eller saatella, ledsaga.

Kahdeksastoista lusu.

Kello kuuluu korwissaui. Lappalaiset l ) pitä-
wät peuroja ja ajawat niillä. Mies wetää hewosella
suoloja satamasta. Ei ole kesällä oikea puolojen ai-
ka, wasta syksyllä. Isommissa kouluissa on enempi
lapsia. Nuorimpia lapsia hoitaa 2 ) heidän wanhempi
sisarensa. Pienessä kaupungissa on kapeita 3) katuja.
Tyttö sitoo esiliinansa kiinni Walkeilla nauhoilla.
Minulla on muiden asioita pappilaan. Molemmissa
kynttilöissä on waras. Piika otti hywän juoman 4 )

karitsoilta ja antoi sen wasikoille. Mäellä on paljo
poikia, kiwien wiskaajoita. Ukon kaksi poika owat
molemmat kellojen soittajia. Tytöt wetäwät heiniä
kokoon pitkillä harawilla. Te olette Mikkeliä 5 ) juok-
sijoita. Työ kiittää. Kirjain kustantaja')
maksaa palkan kirjantekijöille 8 ). Emännillä owat
aittojen awaimet. Talon emäntiä on wierainn pro-
wastin rouwnn luoua. He tuowat muassansa tuo-
reita kaloja, munia, pellawia, mansikoita ja muita
marjoja.

4) Lappalainen, Lapinmaa, Lappland; 2 )hoi»
taa, sköta, vårda; hoito, skötsel, vård; hoitaja, vårdare;
3) tapta, smal; 4) juoma, dryck; 5 ) wikkelä, qvick; no-
pea, snabb; hidas (-taan), långsam; 6) tekijä, görare,
verkställare; 7) kustantaa, bekosta; kustannus, kostnad;
kustantaja, bekostare, förläggare; 8) kirjantekijä, för-
fattare.
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Woittaa, vinna, segra, besegra; woittaja, segrare;
Painia, brottas; paini, brottning; paistaa, skina; steka;paiste, sken; paisti, stek; loistaa, slcina, glänsa; loisto
eller loiste, glans, sken; laittaa, laga, inrätta; nuotta,
not; nuotti, not; melodi; Werkko, nät; merta, mjerda; ry-
sä, ryssja; onti, metkrok; onkia, ,neta; wapa, spö; pyy-
tää, fånga; begära; pyyntö, fångst, fångande; begäran;
arkku, feia; ahwen (°en), abborre; särki s-jen), «lö>t;salakka, lö/a- säynäwä, id; lahna, braasen; lohi, ia«;
««'/:; hauki, hauen, gädda; made (-teen), W«; kuha, gös;
puutarhuri, trädgårdsmästare; istuttaa, plantera; taimi
(«en), planta; kaswi (°W), vä«t; kllsWU, växande, växt;pensas, öu,?/ce; lapio, spade; kihweli, kopsa, korg;
Päre, I)ö,-l«; kastaa eller kastella, fakta, väta, vattua;kastua, Mi våt; kaste, ruisku, spruta; kannu, Äa«-
"«; ruiskuttaa, spruta; sataa, regna; sade s«teen), regn;
lumi (-en), swö.

Yhdeksästoista luku.
Zamå pienempi poika woitti tuon toisen suu-

remman painissa ja juoksussa. Linnut lauloiwat
kauniisti puiden oksilla ja aurinko paistoi lämpimästi.
Me wedimme nuottaa ja saimme paljon ahwenia,
särkiä jn salakoita. Mies pyytää lahnoja werkoilla.
Lapset pyysiwät luwan *) wanhemmiltansa, laittoi-
wat kelkkamäen keskelle pihaa ja kaatoiwat siihen
wettä, joka jäätyi kowakst. Me kannoimme kelkkam-
me mäen päälle ja liukusimme alas mäestä. Puu-
tarhuri istutti puita ja pensaita, jotka alkoiwat 2 )
hytein kaswaa. Löysitkö lapiosi, jonka jätit puutar-
haan puun juurelle 3 )? Yöllä satoi toettå. Sade
kastoi kukkapenkit. Sisareni kasteli niitä wielä e-
nemmän ja minä autoin häntä siinä työssä. Minä
kannoin wettä sangolla kaiwosta ja hän ruiskutti kan-
nulla. Pieni lintu lensi pärearkkuun, jolla naapurin
poika pyysi tiaisia. Minä armahdin <) lintua ja las-
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tiu sen ulos. Se hyppäsi 5 ) kädeltäni aidalle, mi-
sersi niin silloisella äänellä 6 ) ja kiitti wapautta-
jaansa ').

i ) lupa, lof; luwata, lofva; lupaus (=!fen), löfte;
2 ) alan, alkaa, börja; alku, början; 3 ) juuri, ?>ot; 4 ) ar-
mo, nåcl; armollinen, nådig; armas; armelias, medlid-
sam, barmhertig; armahtaa, /ö»>i»«««« sig; armahtaja,
förbarmare; 5 ) hypätä, hoppa; 6 ) ääni, ljud, röst; 7 )
wapaa, fri; wapaus (=ben), frihet; wapaasti, wa«
pahtaa, fraha; wapahtaja, /^ä^a^e; wapauttaa, befria;
wapauttajll, befriare; pelastaa, rädda.

Joutsen (-en), svan; jousi eller joutsi, båge; nuoli,
pii; lampi (-mmen), träsh, dam; niemi, udde; lahti, vik;
tuuli, vind, blåst; tuulla, blåsa; puhaltaa, blåsa; ruuhi,
ökstoch, jolle; tähti, stjerna; kansi (»unen), lock; kärki,
spets, udd; kypsi, mogen, tillrächligt kolct eller stekt;
kypsyä, mogna; kypsentää, göra mogen; kuiwa, torr; kui-
waa, torka, bli torr; tuiwata eller klliwattaa, torka, göra
torr; fuiloua, förtorkas; kuunnella Antelen), lyssna, höra
på; kuuluttaa, kungöra; kuuluisa, ryktbar, namnkunnig;
waikea, svår; helppo, liitt.

Kahdeskymmenes luku.

Sisareni istui kiwellä ja luki kirjaa. Me ka-
welimme sitte yhdessä ja kuuntelimme lintujen lau-
lua. Joutsenet uiwat ympäri pientä lampea ja pit-
kin kapeata jokea. Tiedätkö tuon linnnn nimeä, joka
niin hitaasti lentää wnsten tuulta? Lammen ran-
nalla on kaksi ruuhta. Korkeinten wuorten kukku-
loilla i) on lunta. Sinne on waikea nousta ja siellä
on paha kulkea. Et saa pestä silmiäsi likaisella 2 )
wedellä. Tuo rannasta puhdasta Mettä pesinwatiisi.
Tuossa kuiwuneessa tuomessa ei ole yhtä lehteä.
Kahden puolen 3 ) \afytea on kaksi pitkää nientä. Elä
anna meistä lasten leikkikaluksi. Gn saanut arkun
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kantta kiinni. Mies tekee kirweswartta. Weisten
kärjet owat teräwät. Minä jo löysin puusta kolme
kystä omenaa. Marjat kypsywät kesällä. Kaksi pai-
menta kaitsee 4 ) karjaansa 5 ) kedolla 6 ). Isä ei an-
tanut tytärtänsä kartanoon lapsenpiiakst. Hän hoitaa
kotona kahta nuorempaa sisartansa. Minulla ei ole
yhtäkään jousta, waan on kuitenkin pari nuolta, jot-
ka perin 7) isältäni.

i) kukkula, bergstopp; 2 ) lika, smuts; likainen, o-
ren, smutsig; 3 ) puoli, sida; kahden puolen, på begge si-
dor om; 4) kaitsen, kaitsea eller kaita, valla, bevaka;
5 ) karja, boskap; karjalauma, boskapshjord; e ) keto, fält,
mark; 7 ) periä, ärfva; perintö, arf; perillinen, arfvinge.

Hywyys (=ben), godhet, det goda; pahuus (=ben),
det onda, ondska; ahkeruus (-beu), flit; laiskuus (»ben),
lättja ; puhtaus, renhet ; kauneus, skönhet ; koreus; rumuus;
pimeys, mörker; walkeus, ljus; walo, ljus; walaista, lysa,
belysa, upplysa; walkaista, göra hvit, bleka; walistaa,
upplysa; köyhyys; rikkaus; wiifaus; tyhmyys; kowUUs;
pehmeys; suuruus; isous; wähyys; pieneys; wahwuus;
heikkous; pituus; leweys; paksuus; korkeus; huonous; heik-
kous; suloisuus; täybellisyys; nuoruus; wanhuus; oikeus,
rättvisa; riktighet; wapaus.

Drnmärtää, förstå; ymmärrys (-ksen), /ö>«i««ci; jär-
ki, järjen, förnuft; ymmärtäwäinen, förståndig; järjelli-
nen, förnuftig; tahto, vilja; tieto, vetande, kunskap; tai-
to, kunnande, skickligliet; kysymys (-kfen), fråga; wasta-
ta (-aan), svara; wastaus (-lsen), svar; lupaus; opetus;
kirjoitus; sahaus, sågning ; palwella, i/ena; palwelus,
wapahbus; pelastus; wiserrys; kiitos (-ksen), tack, tacksä-
gelse; laitos (-ksen), inråttning, anstalt; kaiwos, grufva.

Yhdeskolmatta luku.
Jumalan pelko on wiisauden alku. Tee hy-

wää ja wältä 1) pahuutta. Laiskuus on kaiken pa-
huuden juuri. Elä tuhlaa 2 ) aifaafi laiskuudessa.
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Ahkeruudella saat taitoa ja tietoa. Jumala on rak-
kauden ja hywyyden lähde 3 ). Hymä lapsi rakastaa
puhtautta. Walkeus nauraa pimeyden töitä. Minä
ihmettelen 4 ) luonnon kauneutta. Don pimeys muut-
tuu päiwällä Malkeudeksi. Ummärrätkö, mitä sinulle
sanon? DmmärryZ on kallis B ) lahja Jumalalta.
Oppi walaisee ihmisen ymmärryksen. Jolla ei ole
ymmärrystä, se on hullu 6 ). Sain »vastauksen kysy-
mykselleni. Opettaja panee kysymyksiä ja me was-
taamme niihin. Emme aina osaa antaa oikeata was-
tausta. Pidä lupauksesi, jonka olet antanut. Las-
ten opetuksessa on paljo työtä. Lintujen wiserrys
on suloista kiitosta Luojalle. Imatran koski on kau-
niimpia putouksia 7) maan päällä. Osaatko lukea
kirjoitusta? Sinä ainoastansa katselet
korkeutta ja paksuutta. Myllyt ja muut wesilaitokset
käymät koskissa ja wirroissa. Kysymysten pituus
minua peloittaa. Minulla ei ole wastausten rikka-
utta. Tahto on järjen palwelukstssa.

i ) wlllttää, undvika; 2) tuhlata, slösa; tuhlari, slö-
sare; 3 ) kalla; 4 ) ihme, under, underverk; ihmeellinen,
underbar; ihmetellä (-ttelen), beundra, förundra sig;
*)dyrbar; s ) galen; ') putous, /ali, Vattenfall; ») PUUs-
tawi eller kirjain (-imen), bokstaf.

Kun, då, når, emedan; koska, när, emedan; että,
att; jos, om; waikka, ehuru, fastän; ehkä, kanske; sillä,
ty; sttte kuin, sedän; kunnes, tili dess; juuri, just; pala-
jan, palata, återvända; pakenen, paeta, fly, undfly; pako,
fiykt; pakolainen, flykting; maanpako, landsflykt; onni,
lycka; onnellinen, lycklig; onneton, olycklig; onnettomuus,
olycka; onnistua, lyckas; iiointn, glad; tnmaxtaa, buga sig;
kumarrus, bugning; Wäsyä; wäsymys, trötihet; lähtö, afresa;
suru, sorg; surra, sorja; leski, enkling; hiiri, »ls««;
taa, gång; hxtoa,upprepa; berätta; kertomus, berättelse.
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«Kahdeskolmatta luku.
Lapset oliwat iloiset, kun äiti palasi kaupun-

gista. Tähdet pakenewat taiwaalta, kun aurinko
nousee. Kumarra ja ota lakki päästäsi, kun menet
huoneesen. Minä menen pois, koska sinä teet pahaa
minulle. Luen ahkerasti, että tulen mieheksi. Kyllä
nyt näen, ett'et osaa suomea puhua. Tulen rikkaaksi,
jos kauppa onnistuu. Kun saan työni walmiiksi,
niin tahdon lewätä. Mies oli niin »väsyneenä, että
kaatui maahan. Leski suree sitä, että (kun) miehen-
sä kuoli. Minä olin jo kauan istunut penkillä,
kun opettaja tuli. Kun kissa oli lähtenyt huo-
neesta, hyppäsiwät hiiret pöydälle. Kun juuri olin
tullut kotiin, toi palwelija minulle kirjeen. Poika
ei osannut läksyänsä, maikka oli lukenut sitä kolme
tuntia. Poika ei osannut kirjakauppaan, waikka oli
siellä jo kerran ollut. Sinä tulit paikalle, sitte kuin
muut jo oliwat olleet tunnin siellä. Kun olim-
me wähän aikaa pallia lyöneet, niin tuli kowa
sade, ja me menimme huoneesen.

Niiata, niga; niiaus, nigning; puhe, tai; puhuja,
talare; kieli, tunga, språk; kielioppi, språklära; rikastua,
bli 7'ik; köyhtyä, bli fattig; muistaa, homma ihåg; muis-
to, minne; muistuttaa, påminna, erinra, anmärka; muis-
tutus, anmärkning, erinran; unhottaa, glömma; UUhotUs,
glömska; tohtia, töras, våga; nisu, hvete; tattari, bohve-
te; kakku, bulla; sarwileipä, hålkaka; waiti eller ääneti,
tyst; waan, blott.

Kolmaskolmatta luku.
Istuisin penkille, jos huoneessa olisi penkkiä.

Sisar neuloifi lakin weljellensä, jos waan taitaisi.
Ampuisitko lintuja metsässä, jos saisit pyssyn isäl-



24

täsi? Puhuisin asian teille, jos lupaisitte waiti olla.
Lapset ostaisiwat nisukakkuja, jos äiti antaisi rahaa.
Sinä et saa tuota puuta poikki, waikka hakkaisit
kuinka. Minä menisin ulos kaupunkiin, jos sinä tu-
lisit kanssani. Joisimme mielellämme wettä, jos toi-
sit sitä meille. Tahtoisitko, että nyt lukisin sinullesen kirjeen, jonka yZtäwäni kirjoitti minulle? Olisin
jo lukenut kirjan loppuunkin, jos olisi ollut aikaa.
Waikka olisit ollut raskaampikin, niin olisin woinut
nostaa sinut. Jos poika olisi tohtinut, niin olisi hy-
pännyt ojan ylitse. Me olisimme tulleet teidän
luoksenne, jos olisitte meitä käskeneet. Jos pojat o-
lisiwat muistaneet, niin olisiwat oikein kirjoittaneet.
Poika tekisi isällensä kirween joululahjaksi, mutta ei
osaa.

Kipu, sjukdom, smärta; kipeä; kiwulloinen, sjuklig;
sairas, sjuk, sjukling; sairastaa, Ugga sjuk; tauti, sjukdom,
sjuka; rutto, pest; kalpea, blek; ruskea, röd, rödbrun;
ruuni, brun; suoni, sena, åder; teeri, bbd; pmiawermen,
rödbrusig; walkeawerinen, ljuslett, blond; mahla, lake;
kuori, skal, bark; mäihä, safve; syy, årsring (i trädj;
ikä, iän, ålder; iällinen, åldrig, ålderstigen; ori, hingst;
tamma, sto; ruuna eller walakka, vallack; kotoisin, hemma
Cfrån något ställe).

Neljäskolmatta luku.

Minä ehkä annan sinulle hupaisen satu-kirjan'),
kun olet koulussa hywin lukenut, mitä opettajat o-
wat antaneet läksyksesi. Isäni ostanee ruunin he-
wostn ja tuonee sen jo huomenna kotiin. Joku si-
nulta kysynee: mistä olet kotoisin? Mitä siihen waZ-
tannet? Sanonen kaikille, että olen Suomesta enkä
Ruotsista. Minä lienen niin paha, koska eiwät muut
lapset tahdo leikitellä kanssani. Sinä lienet wan-
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hempi, koska olet pitempikin. Tuo lapsi lienee ki-
wulloinen, kun on niin kalpea. Miehet lienewat wie-
la metsässä. Poika lienee saanut luwan isännältä,
koska ottaa omenia paraasta puusta. Tuo koiwu
kaswanee wielä isommaksi, jos et siitä nyt laske mah-
laa. Sinä lienet lukenut ahkerasti, koska niin hy-
win osaat. Lienemme käwelleet pari tuntia, kunnes
löysimme talon. Lienen ollut wuoden Martha, kun
isäni kuoli. Kuinka kauan jo lienet ollutkaan tässä
koulussa? Te lienette ehkä kaikki olleet kipeinä iäs-
sänne.

a) slltU, saga; satukirja, berättelseboh.

Maine, rykte; mainio, ryktbar; mainita (-tsen), om-
nämna, omtala; historia, historie; maailma, verld; ilma,
luft, väder; ilmasto, kiimat ; ilmautA eller ilmautua, kom-
ma i dagen, visa sig; ilmaus eller ilme, fenomen: il-
maista, yppa, uppenbara; ilmestyä, uppenbara sig; il-
mestys, uppenbarelse; ilmeinen eller ilmeinen, uppenbar,
tydligi ilmoittaa, kungöra, tillkännagifva; ilmoitus, till-
kännagifvelse, annons; paljas, bar, blott; paljastaa,
blotta; paljain pain, med bart hufvud; paljain jaloin,
med bara fötter.

Wiideskslmatta luk».

Minä en ollut ennen nähnyt kaupunkia, kun
isäni wei minut Helsinkiin. En ollut kauan istunut,
kun weljeni jo tuli perässäni huoneesen. Me emme
olleet koskaan *) ennen poimineet niin suuria mansi-
koita kuin ne oliwat, jotka eilen niittymäestä löysim-
me. Poika ei ollut wielä muotiakaan ollut ensim-
maisella luokalla, kun pääsi toiselle. Miehet eiwät
olleet sywälle kaiwaneet, niin jo löysiwät aarteen 2 )
maasta. Jos en olisi kipeä, niin tulisin kanssanne
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ulos puistoon 3 ). Minä en nyt mene sinne, silläse olisi wahingollista terweydelleni. Jos et sinä siinä
istuisi, niin minä istuisin siihen. Jos ei maa saisi
waloa ja lämmintä auringosta, niin emme
näkisi ja kuolisimme reiluun 5 ). Sinne en olisi
mennyt, waikka olisit kuinka käskenyt. Me emme
olisi pelänneet, jos olisi kuinkakin pimeä ollut. Sinä
et tahtone jättää minua wallan omenatta. Poika
ei liene löytänyt lakkiansa, koska juoksee paljain
päin. Wanhempani eiwät tänäpä tulle takaisin 6 )
kaupungista, kun niin paha ilma on.

l ) ei koskaan, aldrig; 2 ) aarre, skatt; 3 ) puisto,
park; 4 ) ei ollenkaan, alldeles icke; 5 wilu, köld; 6)till-
baka.

Kuusisto, granskog; koiwisto, björkskog: männistö,
tallskog; miehistö, manskap; wilutauti, frossa; minun
on wilu, jag har kalit, jagfryser; wilu-kukka eller wuol-
ko, wilustua, förkyla sig, bli kali; toilct, fel, brist;
toiattiwn, felaktig; tinaten, utanf el, oskyldig; wiattomuus,
oskuld; syy, orsak, skuld; syyllinen, den soin f elät, skyl-
dig, brottslig; syytön, oskyldig, utan skuld; syyttömyys,
oskuld, skuldlöshet; rikos, brott; rikkoja, en som bryter,
förbrytare, öfverträdare; Txioi\ttttel\iä,förbrytare, brotts-
ling; pahantekijä, illgerningsman; ttUOiUUi, ungdom; nno-
rtfc, de unga, ungdomen; nuorukainen, yngling; neito
eller neitsyt (-yen), jungfru, jlicka.

Kuudeskolmatta luku.

Tule tänne, lapseni, että saan suudella sinua.
Menkää niitylle, miehet, ja niittäkää ahkeraan. Men-
käämme tuonne jarwen rannalle ja istukaamme
puiden Marjoon»). Istukoon tuolle tuolille ken
tahtoo, minä en istu. Pojat istukoot hiljaa ja
kauniisti koulussa. Tehkäämme aina hywää kaikille



27

ihmisille. Hywää pairoåä, hywät ystäwät, sanoin
minä, kun astuin talon tupaan. Jumala antakoon,
nuorukainen, wastast ifanta pöydän päästä. Glkää,
weikkostt 2 ), minuun suuttuko 3 ), roiaton minä olen.
Glköon kukaan enää itkekö, kaikki on jo hywm.
Glkäämme ottako isän pyssyä naulasta, isä on
kieltänyt sen. Lapset elkoot mitään sanoko, kun
wanhemmat ihmiset puhumat. Elä sinä, äiti kulta,
elkääka te, rakkaat sisareni ja weljeni, sitä enää
muistelko, että olen pahoin tehnyt, Maan antakaa
rikokseni anteeksi 4 ). Jumala tietä siunatkoon!

x ) warjo, skugga; 2 ) weikkonen, kare broder; 3 )
suuttua, vredgas; 4) anne (-teen), gåfva; eftergift; an-
taa anteeksi, förlåta, gifva förlåtelse; pyytää anteeksi,
bedja om förlåtelse, bedja om ursäkt.

Warjos eller warjostin (-imen), skärm; warjota
(-oan) och warjostaa, skugga, beskugga; warjella, beskyd-
da, bevara; warjelns, beskydd; warjelija, beskyddare;
anti, gåfva; antelias, gifmild, frikostig; anteliaisuus,/n-
-kostighet; anteliaasti, frikostigt; asunto, boning; asumus,
boende, boning; asujan (-men), innevånare; asuinpaikka,
boningsplats; makaan, maata, sofva, Ugga; makuu, sof-
vande, liggning; makuupaikka, sofplats; sija, ställe, plats,
bädd; wuode, bädd, läger; tehdä wuode eller sija, bädda,
bereda läger; käwellä, vandra, spatsera; katsoa, se;
katsella, betrakta; ihannella (-ntelen), beundra; ihana,
skön, täck; ihanuus, skönhet, täckhet; iha, behag; kukkia,
blomma; kukoistaa, blomstra; wiheriöitä (-tfen), grönska;
hedelmöitä (-tfen), blomma;vara fruktsam;
hedelmällinen, fruktbar; hedelmällisyys, fruktbarhet; ha-
Waita (-tfen), märkä, varseblifva; luulla, tro, förmoda;
lunlo, förmodan; usko, tro; uskoa, tro; Uskonto, religion;
Uskollinen, trogen; uskollisuus, trohet; uskoton, trolös, o-
trogen; uskottomuus, trolöshet, otrogenhet; Uskowainett,
troende; Uskomaton, otrogen; Uskomattomuus, otro, brist
på tro.
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Seitsemäskolmatta luku.
Tulkaa, lapset, kanssani niitylle. Ruoho on

jo nouZnut maan päälle ja tämä on tullut wiheriäksi.
Talwi ei enää tulle takaisin. Oletko kuullut, että
naapurin poika on päässyt papiksi tähän pitäjääsen?
Kellot kuulunewat wirstan *) päähän. Se kylä on
niin kaukana, ett'eiwät asujamet kuulle kirkon kelloja.
Miehet oliwat menneet pellolle ja panneet maata.
Me olemme jo lukeneet kuusikolmatta lukua. Teh-
netkö siinä oikein, että panet kaksi kuormaa 2) hewo-
sesi perään? Minä olen koko päiwän käwellyt puis-
tossa ja katsellut luonnon kauneutta. Katselkaa noita
kukkia, kuinka owat ihanoita. Sekä eläimet että kas-
toit tarwitsewat päiwän waloa. Ihminen aina aja-
telkoon, että kaikki hywyys tulee Luojalta, taiwaalli-
seita 3 ) isältämme. Glkää tuomitko, ett'eiwät muut
tietä tuomitsisi. Tuomari on tuominnut pahanteki-
jän kuolemaan. Piiat owat jo harawoinneet, mitä
rengit eilen niittiwät. Kun minä woista suuren hin-
nan 4 ) maksan, niin punnitkaa 5 ) hywin minulle.
Olen hawainnut, ett'ette ole tehneet, mitä käskin.
Oletteko luulleet, ett'en sitä hawaitsisi? Ruis jo he-
delmöinnee, kun kaupungista maalle lähden. Maa
on jo kauan wiheriöinnyt ja kaswit alkawnt pian 6)
kukkia.

l) wirsta, verst; 2 ) kuorma, lass; 3 ) taiwaallinen,
himmelsk; maallinen, jordisk, verldslig; 4) hinta, pris;
5 ) punnita (-tsen), våga; 6 ) snart; kohta, straxt.

Puntari, betsman; xoaata, våg; mitta, mått; mitata,
mätä; leiwiskä, Uspund; naula, skålpund; luoti, lod;
tynnyri, tunna; kappa, kappe; kyynärä, aln; syli, famn;
tuuma, tum; linja, linie; peninkulma, mii; aami, åm;
kannu, kanna; jumpru, jumfru; kortteli, qvarter; kämmen
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(-en), fleda handen; tttyrffi, knuten näfve; koura, näfve;
lyhetä (*nen), bli kortare; pidetä (-tenen), bli längre; yle-
tä (-tien), höja sig, gå uppåt; aleta (-tien), sjunka, san-
ka sig; wähetä (-nen), minskas, aftaga; enetä (-nen),
förökas, tilltaga; kyetä s-kenen), förmå, vara i stånd tili;
fyfy, förmåga; halkean, hllleta, gå i tu, klyfvas, remna;
lUweta (-pean), gripa i, begynna; keretä (-keän), hinna,
ha tid; häwetä («peän), blygas; häpeä, skam; häpeällinen,
skamlig; häpy, blygsel, blygd; häwäistä (-päisen), skäm-
maut, skymfa; hälDytön, skamlös ; siweä, seciesa»!; siweys,
sedighet, sedlighet; siwistää, hyfsa, göra bildad; siwistys
bildning; siwistyä, bli bildad, få bildning; fiwistynyt,
bildad; raaka, to; raakuus, råhet.

Kahdeksaskolmatta luku.
Kanat ja Kettu.

Joukko kanoja istui orrella 1 ) kukko keskellä.
Kettu juoksi sinne, seisattui 2 ) alle ja mietti 3), millä
saisi suuhunsa. Oli kavaluus 4 ) mielessä hänellä
ja sanoi: "miksi siellä istutte juurikuin 5 ) pelkäisitte
minua; ettekö tiedä, että eläimet ovat tehneet rau-
han keskenänsä 6 ) ja ettei tästedes 7) ole toiselle pel-
koa toisesta?" Kukko samassa päätänsä kohottaa 8 ),
luo silmänsä pellolle päin. "Mitä kurkistat" 9 ) kv-
saisil °) kettu. "En mitään", vastasi kukko, "näen
vaan tuolla kaksi koiraa, jotka juoksevat tänne ai-
kal!) vauhtia l2 ). Hekin tuonevat sitä iloista rauhan
sanomaa 13)." Kettu kun tämän kuuli, säikähti l *.)
kovin ja alkoi juosta tiehensä. "Minne 15 ) lähdet",
kysyi kukko, "emmekö voisi kaikki yhdessä iloam-
me viettää 16), kun koiratkin tulevat?" "Miksi ei,
kyllä voisimme", vastasi kettu, "vaan pelkään,
etfeivät koirat vielä tiedä rauhan teosta."

1 ) orsi, spett, ««; 2 ) seisattua, stadna; 3 ) miettiä,
fundera; 4) kavala, listig; kavaluus, listighet, list; 5 )
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alldeles som, liksom om; 6 ) sinsemellan; ') härefter;
8 ) upplyfta, höja på; 9 ) kurkistaa, kurkistella, titta,
plira; 10 ) kysäisen, -stä, fråga hastigt; 11~) dugtig;
12) vauhti, fart; 13) sanoma, underrättelse, bud; 14)
säikähtää, bli studsa; 15) hvart; 16 ) fira.

YHdeksäskolmattä luku.
Susi ja Heionen.

Vanha nälkäinen *) susi juoksenteli metsässä,
ja kun ei voinut saada kiinni muita eläimiä, joi-
ta takaa ajoi, niin mietti seuraavan keinon 2 ).
Lainasi puvun ketulta. Meni sitte siinä valhepu-
vussansa eteenpäin. Jo näkikin laitumella hevo-
sen, astui sitte lähemmäksi 3 ) ja sanoi itsensä lää-
käriksi 4 ). Kysyi hevoselta: "eikö teillä ole mi-
tään vammaa 5 ), jonka minä, kun lääkäri olen,
tässä nyt voisin parantaa «)?" Hevonen, vaikka
kyllä tunsi, mikä veitikka 7) edessänsä oli, ei
kuitenkaan ollut tuntevinansa ») ja lausui 9): "voi
kuinka kävikin onnellisesti, että te, hyvä tohtori,
satuitte 10) tulla tänne. Äsken ll ) juuri astuin
suuren tikun l2 ) jalkaani, auttakaa minua siitä."
No, susi sen lupasi mielellänsä ja kyykistyi 13 )
hevosen taakse, juuri kuin olisi tahtonut tut-
kia 1*) sitä kipeätä paikkaa. Mutta samassa kun
jo ankasi suunsa ja oli käydä ls ) kiinni hevoseen,
niin sai semmoisen läjähyksen 16 ) hevosen kavi-
oista 17), että lensi kuinka kauas paikalta. He-
vonen sitte juoksi pois ja nauroi palkaksi tohto-
rillensa.

x ) hungrig; 2 ) medel; 3 ) närmare; 4) lääkäri,
läkare; lääke, läkemedel; lääkitä (-tsen), läka, bota;
5 ) åkomma; 6) göra bättre, bota; 7) skälm; 9 ) lausua,
yttra; 10 ) sattua, råka; J1) nyss; 12) sticka; 13 ) kyy-
kistyä, huka sig ned; 14) undersöka; ls ) oli käydä
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kiinni, var närä alt gripa «'; 16 ) läjiihys, smäll; läjäh-
tää, smulla; 17) kavio, hof.

«Kolmaskymmenes luku.
Viheriä kaupunki.

Minä tiedän erään kauniin kaupungin, jossa
on paljaita *) viheriöitä taloja ja huoneita. Niitä
on pieniä, niitä on suuria, ja kuka vaan tahtoo,
niin saa sisään mennä. Kadut taas 2 ), ne to-
sin 3 ) ovat vääriä, hyvinkin vääriä, monta mut-
kaa 4 ) tekevät. Mutta kuka tahtookaan aina suo-
raan kävellä, eihän se hupaista ole. Pitkin ka-
tuja ja teitä on monenvälisiä 5 ) kukkia. Ja ki-
viä sitte, onko niitä kaduissa? Mitä vielä! Kaikki
on vaan niin kuin hienoa «) ja pehmeätä mattoa,
vihereätä sekin. Paljo asuu siellä väkeä 7 ) ja
jokainen rakastaa kaupunkiansa sydämen pohjas-
ta 8 ). Asujanten ilon ja rakkauden näet ja kuu-
let siitä, kun he kaiken päivää laulelevat asun-
noissansa. Asujamet ovat kaikki pieniä, sillä he
ovat paljaita lintuja; ja koko tämä kaupunkini
on se, jolla muuten 9 ) on nimenä "Metsola."

l ) paljas, bar, blott; 2 ) åter; 3 ) visserligen; *)
bugt; 5 ) monenvärinen, mångfärgad; G ) hieno, fin, slät;
7 ) väki, styrka; folk; 8 ) pohja, grund, botten; 9 ) d-
jest, annars.

Yhdesneljättä luku.
Kevät.

Oli kevät. Aurinko oli sulattanut *) lumen
vuorilta, viheriät ruohonpäät tulivat ulos oljistan-
sa, puiden umput «) puhkesivat 3 ) ja näyttivät
jo nuoria lehdykäisiä «). Nyt heräsi mehiläinen s )
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pitkästä unestansa, jota oli koko talven maannut.
Hän hieroi«) silmiänsä ja herätti toverinsa ja he
avasivat 7) ovet ja katsoivat ulos. Ei ollutkaan
enää jäätä ja lunta ja pohjatuulta 8 ), katso, kaik-
kialla 9 ) oli vaan kirkasta lo ) ja lämmintä au-
ringon paistetta. He nyt hyppäsivät huoneistan-
sa, puhdistivat 11 ) siipensä ja kokivat l2 ) taas
lentää. Tulivat omenapuun luokse ja kysyivät:
"Onko sinulla mitään mehiläisille, joiden nälkä
on? Emme ole koko taiveva mitään syöneet."
Omenapuu vastasi: "Ei, te tulette liian l3) var-
hain luokseni; kukkani ovat vielä umpuissansa ja
muuta minulla ei ole; menkää kirsikkain 1 *) ty-
kö." He lensivät kirsikkapuun tykö: "Kulta kir-
sikkapuu, eikö sinulla ole kukkia meille mehiläi-
sille, joiden niin nälkä on?" Kirsikkapuu lausui:
"Tulkaa huomenna takaisin, tänäpänä kukkani
vielä ovat ummessa 1S ). Kun ne aukenevat ie ),
niin olette tervetulleet 17 ). 1 ' Lentävät vielä tul-
panin luoksi. Tällä tosin oli suuri ja korea kuk-
ka, vaan ei siinä ollut hyvää hajua, ei makeutta,
mehiläiset eivät sieltä hunajaa 1S ) löytäneet. Jo
päättivät 1 2) he surullisina 2°) ja nälkäisinä pa-
lata kotiinsa, kun näkivät aidan vieressä tum-
mansinisen 21 ) kukkaisen. Se oli orvokki 22), se
odotti siinä, kunnes mehiläiset tulivat, ja avasi
sitte kupunsa 23) heille. Kupu oli täysi 24 ) hy-
vää hajua ja makeutta; mehiläiset nauttivat 25 )
tarpeeksensa 2 6) ja veivät vielä hunajaa kotiinkin.

1) sulaa, smälta; sulattaa, smälta; 2 ) umppu, knoppi
puhkean, puhjeta, spricka, öppna sig; 4 ) lehdykäinen,
litet blad\ 5 ) mehiläinen, bi\ 6 ) hieroa, gnugga; 7) a-
vata, öppna; 8 ) pohjatuuli, nordanvind; 9 ) öfverallt;
1°) kirkas, klar; 11 ) puhdistaa, rengöra, putsa; 12) ko-
kea, försöka; * 3 ) alltför; } 4) kirsikka, körsbär; l5)till-
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sluten; 16) aukenen, aueta, öppna sig; 17) tervetullut,
välkommen; ls ) hunaja, honing; 19 ) päättää, besluta;
20 ) suru, sorg; surullinen, sorgsen; 21 ) tumma, dunkel,
mörk\ tummansininen, dunkelblå; 22 ) orvokki, violblom-
ma; 23 ) kupu, blomkalk; 24 ) täysi (-den), fvU\ 25 )

nauttia, njuta, förtära: 26 ) tillråckligt.

Maf)besneliåttå Jitfit*
Kewäällä Yöt lyhenewät ja Päiwät Pitenewät.

Syksy nyt on, Päiwät owat lyhenneet ja yöt alka-
wat pidetä. Kaiwon toinen sanko ylenee, toinen ale-
nee. lärwen wesi on enennyt. Enetköön siwistys
maassamme ja wähetkööt raakuuden työt. Työhön
en kykene ja kerjätä häpeän. Poika häpesi niin, ett'ei
saanut sanaakaan suustansa. Kyllä olisin warhain')
tullut, mutta en kerennyt. Ehkä huomenna kerennet
tulla, kun on wähemmän työtä. Mies rupesi työhön
heti 2 ) kuin aurinko oli ylennyt wuoren takaa. Etkö
häpeä, kun olet niin kauan maannut? Häwetkää
wähän, kun olette niin myöhään rumenneet. Ei tuo
wisapuu 3) yhdellä lyönnillä 4 ) fjalfea. Mies löi
nyrkkinsä pöytään, että pöytä halkesi. Mitä sanoisit,
jos maa halkeaist ja putoaisit sywyyteen? Linnan 5 )
muurit owat halenneet. En löydä weistäni, se lie-
nee pudonnut kaapin taakse. Jos tässä walhettelen")
enkä puhu totta, niin maa haletkoon altani. Pidä
lusikka oikeassa kädessäsi, eläkä wasemmassa. Ek-
syin 7 ) metsässä, mutta pääsin pian oikeelle tielle.
Sokea näkee yhtä 8 ) hywin pimeessä kuin walollakin.

*) tidigt; Myöhään, sent; 2 ) genast; heti kuin, så
snart som; 3 ) teiset, masur; *) lyönti, slag, hugg; s )
linna, slott, faste; muuri, mur; 6 )tealhe, osanning, lögn;
tealhetella, ljuga; tosi (=ben), sann; sanning; totuus, san-
ning; ') eksyä, gå vilse; eihettyä, misstaga sig; 6 ~)lika.

SdtofurJ i Flnst» Spräket, 11. 3



34

Linnoittaa, befäsia; linnoitus, fästningsverk, för-
skansning; Warustaa, utrusta; »varustus, idrustning;

försvarsverk; wlllli vall; kaimanne, graf\ kanuuna, ka-
non; todellinen, verklig, viss; todistaa, besanna, intyga,
vittua; todistus, vittnesrnål, intyg, bevis; todistaja, vittne;
toteutua eller käydä toteen, besannas, gå i fullbordan;
mitätön, utan betydelse, utan värde; käydä mitättömäksi,
gå om intet; arwo, värde, värdighet; arwoton, utan vär-
de, värdelös; aiwoisa, som har värde, vigtig; halpa, bil-
lig, lag; kallis, dyr; woitto, vinst; tappio,/ö,'iu«l; tapata,
förlora; kadottaa eller hukata, förlora, tappa; kadotus,
fördömelse; autuas, salig; autuus, salighet.

Kolmasneljättä luku.

Tämä pienempi kirja maksaa markan, mutta
tuo suurempi kolme markkaa. Isä maksoi taulustani
kahdeksankymmentä penniä. Ostin torilta i) leiwis-
kän woita kymmenellä markalla. Kolme naulaa li-
haa saat yhdellä markalla ja kahdeksalla pennillä.
Mitä siis 2 ) naula maksaa? Weljeni osti hewostn
halwalla hinnalla. Sen möi naapurin isäntä hänelle
sataan kahteen kymmeneen wiiteen markkaan. Kaup-
pias ei antanut wähempään hin-
taan. Minä ostin hywää maitoa neljällä kymme-
nella pennillä kannulta. Tuoreet ahwenet maksoiwat
kaksitoista penniä naula. Kahdeksan penniä kapalta
tekee kaksineljättä penniä neljästä kapasta. Sinulle
maksan yhdeksän markkaa kahdeksastatoista kyynäräs-
tä. Noista ongista olen maksanut wiisi penniä kap-
paleelta 4 ). Kyytiraha 5 ) oli mavfU peninkulmalta.
Mies waati 6 ) kahta markkaa yhdestä peninkulmas-
ta. Rahoistani saan korkoa 7 ) kuusi sadalta. Renki
saa palkkaa sata markkaa wuodelta. Maksan työ-
miehille palkaksi kapan rukiita päiwältä. Mitä sait
waiwastasi? Sam kymmenen penniä kerralta 8 ).
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Köyhä poika osti ruokaa kahden kymmenen pennin
edestä. Kalamies on jo myönyt wiiden markan e-
destä. Tuon Manhan takin moisin sinulle kolmesta
markasta. Et semmoista muilta saisi kymmenellä-
kään markalla.

J ) tori, torg; 2 ) således; 3 ) Werka, Made; 4 ) kap-
pale, stycke; 5 ) skjutspenning; 6) toaatia, fordra; ') kor-
ko, räntä; 8) kerta, gång.

Sarka, vadmal; sametti, sammet; tusina, dussin;
kyyti, skjuts; kyyditä (°tsen), skjutsa; kyytimies, skjuts-
karl; kyytipalkka, skjutslega; waatimus, fordran; welka,
skuld; laina, lån; lainata, lana; antaa, ottaa welaksi, gif-
va, taga på skuld; huonekerta, våning; yhden», kahden-,
kolmen-kertainen, en-, två-, tre-faldig; en-, två-, tre-
vånings; alakerta, nedre eller nedersta våningen; keski-
kerta, melle7'sta våningen; yläkerta, öfre eller öfversta
våningen; kerros, lager, hvarf; kerran, en gång; kahdesti
eller kaksi kertaa, två gånger; kolmesti, tre gånger; nel-
jästi, wiidesti, o. s. v.; pituinen, af (viss) långd; lewyi-
nen, af (viss) bredd; korkuinen; fywyinen; paksuinen;
koko, storlek; kokoinen; mittainen; suuruinen; näköinen;
muotoinen, af (visst eller någons) utseende, Ukhet; MUO-
to, form, utseende; korwollinen, en så full; sangollinen,
ett ämbare fullt; kourallinen, en nåfve full.

Neljäsneljättä luku.
Tämä tuoli on kyynärää korkea. Pöytä on

kuutta korttelia pitkä ja neljää leweä. lärwi on
sywimmnssä paikassa kolmea kymmentä syltä sywä.
Hirsi l) on tywestä 2 ) kahdeksaa tuumaa paksu. Pel-
doiwin Wuori on kahta tuhatta kolmea sataa jalkaa
korkea. Pojan sormi on kahden tuuman pituinen.
Lapsi on wasta kyynärän korkuinen. Hauta on kuu-
den jalan sywyinen. Tyttö kutoo wiiden korttelin
lewyistä kangasta. Poika taittoi 3 ) keppinsä, joka



36

oli sormen paksuinen. Sisareni hatussa on kämme-
nen lewyiset nauhat. Minun hattuni nauha ei ole
sormeakaan leweä. Miehillä on kädessä sylen pitui-
set, korttelia paksut tangot 4 ), joilla wääntäwät ylös
monen leiwiskän painoista kiwiä. Seitsemää syltä
leweä katu on wirstan pituinen. Pojat hyppääwät
sylen lewyisen ojan ylitse. Tuo kissa on koiran ko-
koinen. Minä olen jo sinun mittaisesi. Lapsi on äi-
tinsä näköinen. Weljeni wanhin poika on minun i-
täiseni. Matto on lattian lewyinen ja pituinen.
Kirkko ei ole tornin korkuinen. Naapurin yhdeksää
korttelia korkea ori on meidän hewosten karwai-
nen 5 ). Apinjat 6 ) owat ihmisten näköisiä eläimiä.
Miehet saiwat nuotalla korwollisen kaloja. Minun
on jano ja nyt joisin waikka koko sangollisen wettä.
Herra pisti') pojan käteen kourallisen pieniä rahoja.

*) stock; 2)tywi, tjockändan; latwa, topp; 3 )tait=
taa, bryta; *) tanko, stång; «) karwa, Mr; karwainen,
hårig; af viss färg; 6 ) apinja, apa; 7 ) pistää, sticka;
pisto, styng.

s&'äxi, färg; wärinen, af viss färg; ttärjätä, färga;
roärjärt, färgare; marakatti, markatta; kotka, örn; käki,
gök; käki kukkuu, göken gal; sorsa, and; korppi, korp;
saawillinen; tuopillinen; lasillinen; laiwallinen; weneelli-
nen; kukkaro, pung; kukkarollinen; ennen, förut, fordom;
entinen, förut varande, förre, forden; muinoin, for-
dom, fordomdags; muinainen, nykyinen, nuva-
rande, nutidens; tulewainen, kommande, framdeles ske-
ende, framtida; tulewaisuus, framtid; wastedes, framde-
les; warhainen, tidig; myöhäinen, sen, sentida. Tammi-
kuu, Helmikuu, Maaliskuu, Huhtikuu, Toukokuu, Kesäkuu,
Heinäkuu, Elokuu, Syyskuu, Lokakuu, Marraskuu, Joulukuu.

Wiidetzneljättä luku.
Minä olen wanhempi kuin sinä. Weljesi on
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sinua nuorempi. Pöytä on tuolia korkeampi. Korppi
on mustempi kuin muut linnut. Koiwut owat ka-
tajia pitemmät. Koiwua kauniimpia puita ei ole
monta. Poika on kahta touotta wanhempi sisartansa
ja kolmea tuumaa pitempi häntä. Tuo puu on wä-
hää pitempi, maan valjoa paksumpi. Isältäni sain
lahjaksi korttelia korkeamman hewosen kuin entinen
hewoseni oli. Helmikuu on kahta päiwää lyhyempi
muita kuukausia. Minä sain eilen rysästä neljää
naulaa painawamman kalan kuin sinä tänäpänä sait.
Menkäämme tätä tietä, se on kolmea wirstaa lyhy-
empi. Suorin matka sinne on runsaampi *) penin-
kulmaa. Nuorempana sinä olit paljoa lihawampi
minua. Minä kaZwan pitemmäksi kuin sinä. Et sinä
minua isommaksi tule. Tätä hywää miestä en ole
ennen nähnyt. Parempaa miestä kuin tämä en ole
koskaan nähnyt. Sinä osaat lukea paremmin 2 ) kuin
minä. Pääsky lentää Warista nopeammin 3 ). Minä
olen wanhempi meistä kahdesta lapsesta. Kuka naa-
purin lapsia nuorin on? Kauniimman kukistansa
antoi tyttö weljellensä. Matti on paras lukija wel-
jeksistä 4 ). Nuorempi pojista on kymmentä wuotta
wanha ja wanhin tyttäriä wiidenkolmatta wuoden i-
käinen. Kuka teistä kaupunkiin lähtee? Meitä me-
nee sinne kaksi tahi kolme. Siellä on jo entiseltä 5 )
wiisi meidän kylän miehiä. Wihollisia kaatui sata
miestä. Kumpi teista on wäkewämpi? Toinen meis-
ta. Selitä 6 ) tämä: minä hyppään korkeammalle
kuin kirkko.

i) runsas, riklig, ymnig, dryg; runsaus, ymnighet;
runsaasti, ?\m\aammin, ymnigare; 2 )bättre; par-
haimmin, bäst; 3 ) nopea, snabb; nopeasti, snabbt; nope-
ammin, snabbare; 4) Weljes, en af bröderne; sisares, en
af systrarna; 5 ) af gammalt; 6 )fefoä eller selkeä, klar,
tydlig; selittää, förklara.
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Hitaasti; hitaammin; niukka, knapp, njugg; niukas-
ti; niukemmin; warhemmin; myöhemmin; huonommin eller
huonommasti; ahkerammin; selkeys eller felwyys, Market,
tydlighet; felwästi eller selkeästi; felwemmin eller selke-
ämmin ; selwittää, «i«cia; selitys, förhlaring; wihamies,

fiende, fiendtlig menniska; wihastua, vredgas; wihoittall
eller wihastuttaa, göra vredgad; palkka; palkin-
to, belöning; palkita (-tfett), helona, ersättä; palkollinen,
tjenstehjon; teettää, låta göra; uittaa, låta simma, sim-
ma; syöttää; juottaa; maalata, måla; maali, rnålning,
färg; maalari, målare; maalauttaa, låta måla; pudottaa,
låta falla, fällä; annattaa; otattaa; kaswattaa, låta växa;
uppfostra; hakkauttaa; rakentaa, byyga; rakennuttaa; ra-
kennus, byggnad; toimi, bestyr, göromål, omtanke; toi-
mittaa, ombestyra, uträtta, förrätta; toimitus, förrått-
ning, bestyr else; toimellinen, bestyrsain, omtänhsam; toi-
meton, oomtänksam; rehellinen, redlig; rehellisyys, red-
lighet.

Kuudesneljättä luku.
Mies istui rapulla *) ja weisteli 2 ) lusikkaa

puukolla, kun minä hewoftlla ajoin pihaan. Sitä
warten 3 ) seppä rantaa pihdillä 4 ) pitelee, ett'ei sor-
miansa polta 5 ). Elä koske 6 ) sormillasi kuumaan
rautaan. Minä näin omilla silmilläni, kuinka mies
hewostansa ruoskalla 7) pieksi. Elkää luulko, että
käräjissä 8 ) woitatte asianne lahjoilla. Jos mielesi
tekee, niin lähdemme uudella weneelläni järwelle.
Minä tulen kanssasi wallan mielelläni. Kettu petti 9 )

karhun wiekkailla *°) sanoillansa. Mies wei hewo-sensa saareen sillä tawalla, että uitti heidät salmen
poikki. Millä tawalla rikastuisin? Siten että
teet työtä ahkeruudella sekä toimella jarehellisyydellä
hoidat kaikki asiasi. Ihminen kay kahdella jalalla;
lintu lentää siiroillansa ja kalat uiwat
Mies makasi penkillä kyljellänsä ja sitte
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selällensä. Poika seisoi päällänsä kowalla lattialla.
En sitä tahdollani tehnyt, että weitsen kädestäni
pudotin järween. Minä teetän sepällä uuden ja
paremman. Talon wäki istuu pöydässä
Isäntä on hywällä mielellä ja kutsuu 15 ) kerjäläi-sen päiwälliselle pöytäänsä. Poika tuli kotiin pa-
halla mielellä, kun ei ongella kaloja saanut. Mitä
tuolla kirweellä enää teet, jolla piiat oroat luita ha-
kanneet?

!) rappu, trappa; porras (-rtaan), i>>a/>/>a; tikapuut,
stege; kästpuu, ledstång; 2 ) weistää eller weistellä, talja;
weisto, täljning; weistinkirwes, tåljyxa; 3 ) för skull, för;
4 ) pihti, klofve; pihdit, tång, tänger; wasara, hammare;
alaisin (-imen), städ; 5 ) palaa, brinna; polttaa, bränna;
6) koskea, vidröra; 7) ruoska, piske; witfa, ris, vidja;
witsas (-ksen), vidjeband; luuta, sopqvast; wasta, bad-
qvast; luudas (-ksen) och wllstas (-ksen), qvastris; 8 ) kä-
räjät, ting; 9) pettää, bedraga; petos, bedrägeri; pettäjä
och, petturi, bedragare; 10 ) wiekas, listig; wiekkaus, list;
il ) sålunda; 12) ewä, /en«; pursto, stjert; 13 ) kääntyä,
vända sig; 14) illallinen eller iltainen, qvällsvard; aarni-
ainen, frukost; päiwallinen, middag; 1S ) kutsua, bjuda,
kalla.

Tarwitsewainen, behöfvande; hätä, nöd; pelastaa,
rädda; pelastus, räddning; wara, förråd, beredskap;
waroittaa, varna; waroitus, varning; nilhbe, förebråelse;
nuhdella (-telen), förebrå, banna; torua, banna, bannas;
tora, gräl; torat, bannor; riita, tvist; riidellä, tvista, trä-
ta; wala, ed; wannoa, svärja; rangaista, straffa; ran-
gaistus, straff, bestraffning; waiwa, möda, besvär; wai-
wata, besvära, plåga; waiwalloinen, mödosam; hallita(-tsen), herrska, styra; hallitus, styrelse; hallitsija, regent,
herrskare; eri (bböjl), skild; erillinen, skildt varande;
erityinen och erinäinen, särskild; eritä (-iän), skilja sig,
frånskiljas; erittää, frånskilja; ero, skilnad, skiljsmässa;
erota (-oan), skiljas, åtskiljas; eroittaa, särskilja, åtskil-



40

ja; skönja; erottltS, åtshilnad, olikhet; evclflö, ensling,
eremitv erkautua, skilja sig bort, afgå.

Seitsemäsneljättä luku.
Auta tarwitstwaista hädästä. Tämä rohkea *)

nuorukainen pelasti ystäwänsä weden waarasta. Tuo-
mari waroitti todistajia wäärästä walasta. Wanha
kuningas on jo erkautunut hallituksesta. Pitäkää,
wanhemmat, huoli 2 ) lapsistanne ja warjelkaa heitä
pahuudesta. Hywä ihminen ajattelee hywää muis-
takin eikä puhu pahaa lähimmäisestänsä 3 ). Elä
minua siitä nuhtele, että minulla on toinen ajatus
asiasta kuin sinulla. Mikä on sinun mielesi tuosta
naapurin pojasta ja hänen käytöksestänsä *)? Hän
ei ota waaria ajasta eikä pidä lukua kenenkään neu-
woista. Pakanoilla 5 ) ei ole tietoa oikeasta luma-
lasta eikä hänen pyhästä sanastansa. Oletko luke-
nut sadun ketusta ja kukosta? Tämä kirja on luon-
nosta ja sen ilmauksista. Opettaja on kirjoittanutsuuren kirjan lasten kaswatuksesta ja opetuksesta.
Molemmat talot riitelewät maittensa rajoista 6).
Isi rankaisi lastansa walhettelemisesta. Mistä syys-
tä poika selkäänsä sai? Siitä syystä, että särki ruu-
dun 7 ) ikkunasta. Waatteeni kastuiwat sateesta niin,
että wieläkin wapifen 8 ) wilusta. Weli suuttui si-sareensa yhdestä sanasta. Minä iloitsen 9 ) onnes-
tasi, kun olet pääsnyt wapaakst wankiudesta 9 ). Lap-
sista on ainn waiwaa wanhemmille. Me tulemme
autuaiksi Jumalan armosta, waan emme omasta
ansiostamme x °).

J) rohkea, djerf, modig; rohkeus, mod, djerfhet;
rohkaista, göra modig; urho, man, hjelte; urhoollinen,
tapper; Urhoollisuus, tapperhet; 2 ) huoli, omsorg, sorg;
Pitää huoli eller huolta, hara omsorg, hafva omsorg;
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huolellinen, bekymrad, omsorgsfull; huoleton, sorglös;
huolia, bry sig orn; huolimaton, vårdslös; pitää lukua,
bry sig om; waari, akt, vård; pitää waaria, gifva akt;
waarinpito, aktgifning, omsorg; ottaa waari, taga i akt;
waarinottamus, iakttagelse, uppmärksamhet; 3 ) lähi; lä-
hellä; lähinen, närabelägen; lähimmäinen, närmast, nasta;
4) käytös, uppförande, beteende; 5 ) pakana, hedning;
pakanallinen, hednisk; pakanuus, hedendom; kristitty, liri-
sten; kristinusko eller kristinoppi, kristendom, kristna lå-
ran; kristillinen, kristlig; kristillisyys, kristlighet; kristi-
kunta, kristenhet; jumaluus, gudom; jumalinen, gudlig,
gudfruktig; jumalallinen, gudomlig; jumalaton, gudlös,
ogudaktig; jumaloita(»tsen), förguda, dyrka som gud;
palwella, tjena, dyrka; epäjumala, afgud; autuas, salig;
autuus, salighet; autuaallinen, lycksalig;. 6 ) raja, gråns,
rå; rajoittaa, begränsa; rajaton, obegränsad; 7 ) ruutu,
ruta; ruudullinen, rutig; 8 ) wapifen, wawista, darra;
9 ) ilo, glådje; iloinen, glad; iloita (-tfen), glädja sig;
riemu, fröjd; riemullinen, fröjdefull; riemuita (°tsen),
fröjda sig; *

°) ansio, förtjenst; ansiollinen, /c»>h'6n«i/M,-
ansaita (°tsen), förtjena, vara värd.

Kahdeksasneljättä luku.
Mies oli lyönyt kirweellä jalkaansa ja kuoli

paiwää myöhemmin siitä kirween haawasta x ). Ta-
lon kaksi lehmää knoli punatautiin ja kolmas nään-
tyi 2 ) nälkään. Niin wähällä ruoalla sinä hewostsi
tapat 3 ) nälkään. Tästä kownsta janosta kuoleu,
jos en paikalla saa wettä juoda. Lapsi itki niin ko-
roasti, että sen itkuun 4 ) heräsin. Nukkui nuoret,
nukkui wanhat Wäinämöisen soitantohon 5 ). Tyttö
Peljästyi ukkosen 6 ) jyrinästä. Äiti olisi mennyt kirk-
koon, mutta ei pääsnyt lapsilta. Minäkin lähtisin
muiden lasten kanssa järwelle, waan en tohdi 7 ) i-
sältäni. Nikkari tekee pöydän puusta. Ei tämä tuoli
raudasta ole, puuta se on. Huoneen seinät owat ki-
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westä, lattia on laudoista 8 ) ja katto rautapellistä 9 ).

Tyhjästä *°) loi Jumala taitoaan ja maan. Karta-
non herra on syntynyt lx ) isoisista") wanhemmis-
ta. He oliwat suurta sukua, joka oli kotoisin Sak-
sanmaasta. Joen ylitse menee kiwinen 13 ) silta.
Poika istuu puisella penkillä teräskynä 14 ) kädessä.
Paimenella on kädessä katajainen sauwa ja päässä
nahkainen lakki. Mies kaiwna kuopan rautalapiolla
ja kätkee 15 ) sinne rahansa, jotka owat tammisessa
laatikossa 16 ). Sormessani on kultasormus 17 ). Si-
nun hopeisessa taskukellossasi * 8 ) on kultaiset wit-
jat 19 ). Lukkarista ei usein pappia tule, mutta naa-
purin poika tuli papista lukkariksi. Pienestä war-
sasta kaswoi suuri hewonen. Warjele rahasi war-
knilta ja ruoka<aineest hiiriltä 2 °).

x ) haawa, sår; 2) nääntyä, digna; 3) tappaa, döda;
4 ) itku, gråt; nauru, skratt; 4 ) soitanto, spel, musik; 6 )
ukkonen, åska; salama, blixt; salamoita (-tsen), blixtra;
jyristä, dåna, bullra; jyrinä, dån, buller; 7 ) tohtia, tö-
ras, våga; 8 ) lauta, bräde; 9 ) pelti, spjäll; 10) tyhjä,
tom; tyhjyys, tomhet; ll) syntyä, födas, uppkomma;
12 ) isoinen, förnäm; J 3) kiloinen, af sten; puinen, af träd;
rautainen, af jem; kultainen, af guld; hopea, silfver; ho-
peinen ; waski etter kupari, koppar; waskinen; kuparinen;
teräs (-ksen), stål; teräksinen; nahka, sldnn; nahkainen;
koiwuinen; kuusinen; mäntyinen; katajainen; pihlajainen;
tammi, ek> tamminen; 14 ) kynä, penna; 15 ) kätkeä, gam-
ma, dölja; 16 ) laatikko, låda; 17) sormus (°ksen), ring,
fingerring; 18 ) tatöu, jicka; 19 ) witjat, ked; 20 ) hiiri,
möss.

Haawoittaa, sara; näännyttää, uimatta; tapattaa,
låta döda; murha, mord; murhata, mörda; surma, bråd-
död; surmata, döda, nedgöra; kantele (-een); harppu,
harppa; wiulu, humista, susa, dåna; humina, sus;
kalista, skramla; kalina, skrammel; kolista, bullra, slam-
ra; kolina, buller; tilistä, klinga; kilinä, klingande, Min-
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gel; porista, poria; pox\m,porlande; uStaltaa, våga, for-
iita sig; uskallus, tillit, dristighet; rohjeta (-kenen), He?/-
vas, våga; luottaa, f oriita sig på, förtrösta; luottamus,
förtröstan,förtroende; tyhjentää, tömma; synnyttää,/öcia;
synty, ursprung, uppkomst; syntymäpäiwä; synnyinmaa;
syntyisin, tili börden, hemma ifrån; kätkö, gömsle, fOr-
var; piilo, gömställe; piiloittaa, gömma; Piiloiset, göm-
lek,kurragömma; rasia, ask, dosa; lipas (-ppaan),
wakka, skäppa; rengas, ring; ketju eller ketjut, kedja;
rotta, råtta.

Ahbekfäsneljättä luku.
Puukupistakin ruoka hywältä maistuu, kun

nälkä on. Mädäntyneet 1) aineet haisewat 2 ) pahal-
ta. Lintujen lauluu tuolla kuusistossa 3 ) kuului
niin kauniilta. Hunaja ja mesileipä *) makealle
maistuu, äidin suunanto wielä makeammalle. Tuo
wanha talo koiwikossa ei suinkaan näytä 5 ) rumalta
eikä ikäwältä 6 ). Pippuri ') tuntuu 8 ) karwaalta 9 )
kieleen. Tämä wiini minun mielestäni maistuu hap-
pamelle. Miltä se sinulle maistuu? Minusta se myös
tuntuu happamelle. Terwa 1°) on katkeraa 1J ) ma-
ultansa. Ruusut ") owat hywänhajuisia 13) kuk-
kia. En syö pahanmakuisia hedelmiä. Koira oli
nopea jaloiltansa, ennenkuin tuli wialliseksi ruu-
mustansa. Kyllä tämå. lapsi muuten olisi hywä ta-
woiltansa, waan on liian sukkela 14 ) suustansa. Ta-
lon wanhempi tytär on kaunis kasinoiltansa, waan
heikko päästänsä. Tuo poika on niin Mikkelä juok-
sullensa kuin orawa. Nuorin wcljeni, Matti nimel-
tä, makaa sairaana rinnastansa. Waris on hidas
lennollensa ja aasi 15) astunnollensa. Sydänmaassa
tultt usein puute 16 ) kaloista, waan saaristossa 17 )
ei ole niiden puutetta. Matti on rikas rahasta,
waan köyhä opista. Maa köyhtyi lß ) wäestä, kun
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tuli fotoa nålfatouoft. Metsä on tullut tyhjäksi lin-
nuista, toaikka se ennen oli täysi lintuja niinkuin
muitakin eläimiä. Wene on täynnänsä kaloja ja
puolellansa toettä. Se on mieltä toailla, joka ei syö
tarpeeksensa, kun hytoää ruokaa saa. Sodassa kaa-
tui miehiä toähintäkin 19 ) kymmenen tuhatta lutoul-
ta 2 °). Siitä syystä nyt meiltä puuttuu toäkeä
rauhan askareihin 21 ).

1 ) mätä, miten; mädätä (-tänen), ruttna, murhia;
2 ) haju, luki; haista, lukta; haistaa, luhta, lukta på;
3 ) kuusisto, granskog; *) mesi, honing; mesimarja, åker-
bår; 5 ) näkyä, synas; näyttää, visa; synas, tyckas; 6 ) U
Tåtoä, ledsarn; 7) peppar; 8) tuntua, kannas; 9 ) karwas,
bäsk; karwaus, bäskhet; 10) tjära; iixXäata, tjära, bestry-
ka med tjära; 41 ) katkera, bitter; katkeruus; 12 ) ruusu,
ros; 13 ] hywänhajuinen, välluktande; hywä haju, vällukt;
pahanhajuinen, Ula luktande; hywänmakuinen; pahanma-
kuinen; rumannäköinen; kauniinmuotoinen; sukkela, vig,
qvick; sukkeluus, qvickhet; 15) åsna; 16 ) puute, brist;
puuttua, /attas; 17 ) saaristo, skärgård; 18 ) köyhtyä, bli
fattig; 19 ) det minsta, åtminstone; 20 ) luku, antal, tai;
21 ) aitaxt, bestyr, värf.

Sima, mjöd; ikäwyys, ledsamhet; ikäwöitä (»tfen),
ha ledsamt, längta; ikäwystyä, få tråkigt, ledsna vid;
mielikarwaus, ledsnad, illtyckthet; hapata (happanen), sur-
na; hapattaa, ha att suma, syra; happo, syra; köyhdyt-
tää, göra fattig, utarma; Xea\aa,bristande; wajaus, i»?'«'«t,
bristfällighet; wajawa eller wajaallinen, bristfållig, ofull-
ständig; täydellinen, fullståndig, fullkotnlig; täydellisyys,

fullkomlighet; käydä sotaa, /S?»» krig; rauhallinen,
lig, lugn; lewollinen, lugn; askareita (-tsen), syssla; sota-
IttoiU, krigshär; toätåtö, folkhop, här; miehistö, manskap.

Neljäskymmenes luku.
Wähän matkaa kirkolta on pappila. Se on
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erillänsä kylästä. Mies löi kirweensä seinään, pani
lapion seinälle ja lähti pellolle kuokka') kainalossa 2 ).
Ei ole lapsessa laulajaa. Pukista ei ole kaalimaan 3 )
wartijaksi. Myrsky *) särki koko perän 5 ) pienem-
mästä laiwasta ja repi kaikki purjeet isommalta lai-
walta. Se työ ei minulta onnistu. Kuinka luke-
minen pojalta käy? Huoneesta löysin suuren kir-
ween ja lattialta nuppineulan 6 ), joka oli tytöltä
hukkunut 7 ). Isä lähti kaupunkiin ja sille tielle jäi.
Lieneekö enää elossakaan? Seppä on hiessä ja ne-
nä noessa 8 ). Mistä on miekkasi Mereen tullut?
Suusi on puurossa ja takkisi olet tahrinut 9 ) piU
mään. Matti on aina wihoissansa, kun wäsyksiZsä' °)
on. Koko talonwäki oli pyörryksissä 11 ) Häyrystä 12 ).
Tuo mies lienee juonmfjtsfa l3 ), koska hoipertelee 14).

Wanha ukko istui koko yön Malmeilla J5) pää kal-
lellansa "«) käden nojassa l '). Tulitko kaupassa
woitolle? Tytöt oliwat sokkoisilla 18 ) salissa ja Po-
jat lumisilla 19 ) pitkin pihaa. Taulu on niin kor-
kealla seinässä, ett'ei käteni ulotu 2°) sinne. Poika
putosi korkealta maahan ja waipui 2l ) fywään lu-
men sekaan kaulaansa myöten 22 ). Uskallatko uida
sywällä? Elä estä 23 ) minua työstä. Minä py-
fyn 2 «) sanassani, jos sinä siitä luopuisitkin 2 «).
Keholta 25 ) poikaasi ahkeruuteen ja totuta 2 «) häntä
säastäwäisyyteen 27 ). Tyydy 28 ) mahaankin, kun joku
sen hywästä sydämestä antaa. Isäntä on tyytywäi-
nen palwelijaanfa. Hän kelpaa 29 ) palwelukseen
waikka kelle, on sowelias 3 °) kaikkiin töihin ja wielä
walmis sotaankin. Suostutko 31 ) siihen, että tulet
meille päiwätyöhön? Rupea suutariksi ja tule mi-
nulle oppipojaksi. Tule awukseni, ett'eiwät minua
lyö kuolijaksi. Matti meni kelpo 32 ) miehenä Pie-
tariin, mntta tuli roistona 33 ) takaisin. Tässä näet
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entisen towerisi piispana 34 ). Pidätkö sisartasi hy-
wänä? Ela sitä häpeänä pidä, että köyhä olet.

*) hacka, gräfta; 2 ) kainalo, armgrop; 3 ) kaali,
kål; lanttu, kålrot; nauris, rofva; 4 ) storm; Myrskyinen,
stormig; myrskyää eller myrsky käy, det stormar; tyy-
wen (-en), lugn; 5 ) perä, akter; kokka, för; 6 ) nuppi,
knopp, knapp; neula, nål; silmäneula, synål; 7 ) hukkua,
förloras, tappas, förgås, drunkna; hukata, tappa, för-
lora; hukuttaa, förgöra, dränka; 8) noki, sot; nokinen,
sotig; tehdä nokeen eller noeta s-kean), sota ned, göra
sotig; nuohota (-Wan), sota (en skorsten); nuohoja el-
ler nolija, sotare; 9 ) tahra, smutsa; tahria eller tah-
rata, nedsudla, nedsöla, smutsa; 10) wäsys (-ksen), till-
stånd af trötihet; J 1) pyöriä, gå eller rulla omkring;
pyörittää, trilla eller rulla omkring; pyörtyä, svimna;
pyörrys, tillstånd af svimning; 12 ) Häyry, os; höyry,
ånga; 13 ) juoba; juopua, bli drucken; juoppo, drinkare,
suput; juopumus, dryckenskap, fylleri; juowus, berusadt
tillstånd; 14 ) hoiperrella s-rtelen), ragla; 1S ) walwoa,
vaka; walwe, vakande tillstånd; 16 ) Jalta eller kalsi, sned
lutning; kallallansa eller kallellansa, på sned, lutande;
17 ) noja, stödjande ställning, stöd; nojata, stödja mot,
luta; 18) solkoiset, blindbock; 19 ) lumiset, snöbollning;
20 ) ulottua, sträcka sig, räcka; 21 ) WaipUll, sjunka;
22 ) långsmed, jemnsmed; 23 ) estää, hindra; este, hin-
der; 23 ) pysyä, hållas, stå, vara ståndande; 24 ) luopua,
skilja sig, afstå; 25 ) kehoittaa, upprnana, uppmuntra;
kehoitUs, uppmuntran; 26 ) tottua, bli van, vänjas; totut-
taa, vanja vid, vanja; tottumus, vana; 27 } säästää, spa-
ra, skona; fäästäwäinen, sparsam; säästäwäisyys; 28 j
tyytyä, vara nöjd, åtnöja sig; tyytywäinen; tyytywäisyys;
tyydyttää, tillfredsställa; tyytymätön; 29 ) kelwata, duga;
lelwollineN; telwoton; 30 ) sopia, komma öfverens;
sopiwa eller sowclias; sopimaton; 31 ) suostua, gå in på,
samtycka; suostumus, samtycke, öfverenskommelse; suo-
sio, sämja, ynnest, bevågenhet; suosiollinen, bevågen, yn-
nestfull; 32 ) duglig; 33 ) roisto, vräkling; 34 ) piispa
biskop; hiippakunta, biskopsstift.
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Mdeswiidettä luku.

Tuwassa kudotaan kangasta. Paraat kankaat
kudotaan waaprikoisfa. Tampereen waaprikoissa ku-
dotaan hywiä kankaita. Talossa kudottiin sukkia
morsiamen 1 ) lahjaksi. Nuo pitkät willaiset 2 ) sukat
kudottiin papille. Minulla on Villalangasta 3 ) ku-
dottu lakki. Werka on kudottu kaupungissa. Sar-
kapakat *), jotka waras wei, oliwat maalla kudotut.
Tätä kangasta on kauan kudottu, waikk'ei se pitkä-
kään ole. Minun takkiwerkaani oli kudottu kolme
päiwää, kun langat loppuiwat. Owatko talon kan-
kaat jo kaikki kudotut? Tehtaassa ei enää kudota
werkoja eikä mitään muuta kangasta. Ei missään
kudota parempaa sarkaa kuin tämä torpassa kudottu
on. Poika sai käydä paljaissa saappaissa, kun ei
hänelle sukkia kudottu. Tämä musta werka ei ole
kudottu takiksi. Tuota harmaata sarkaa ei ole ku-
dottu sinua warten. Huiwit, jotka piioille annoin,
eiwät olleet kudotut kotona, waan pumpuliwaapri-
fa§\a. Kangas ei wielä ollut loppuun kudottuna,
kun sen alkupäätä jo neulottiin waatteiksi. Jos kaikki
kankaat kotona kudottaisiin, mitä sitte waaprikoissa
kudottaisi. Jos ei hienoja werkoja waaprikoissa ku-
dottaisi, niin eiwät ne kotonakaan tulisi kudotuiksi.
Tuolla tuwassa kudottanee kangasta, koska kolkki-
na 5 ) kuuluu. Jos kangasta olisi kudottu ahkerasti,
jopa se walmiina olisi. Leninkikangas kudottaneen

kotona, waikk'ei st tyttären mieleen ole. Jos ei tak-
kiwerka olisikaan tehtaassa kudottua, kyllä se sittekin
rengille kelpaisi. Kudottakoon wartti 6 ) kuinka hy-
wistäkin langoista, ei se kuitenkaan palttinan wer-
taista 7) ole. Werkaa ei kudottakoknan, jos ei sii-
tä pitäwää 8 ) tulee. Nuo sukat lienewät ulkomaat-
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la 9 ) kudotut, kun niin koreat ja kirjawat owat.
Kudottawn kangas on jo alussa. Kaukaasi on ku-
dottawa, jos aiot' °) hametta saada. Elä sitä
muualle a *) kudottawaksi anna.

1 ) morsian (-men), brud; sulhanen, brudgum; häät,
bröttop; hääwieras; wihkiä, viga; 2 ) willainen, af ull;
pcllawainen, af Un; liinainen, linne; pumpuli, bomull;
pumpulinen; lanka, garn; kehrätä, spinna; rukki, rock]
*) pakka, packe; tääry, knyte, bunt; mytty, bylte, pakett;
kimppu, bicnt; paljas; paljastaa; alaston («man), naken;
peittää, betäcka; peite eller peitto, täcke, täckelse; hieno;
hienous; karkea, grof, sträf; karkeus; 5 ) kolkkaa, bulta,
bullra; kolkkina, bultning; 6 ) blaggarn; palttina, lärft,
palttinainen; 7 ) Merta, en viss mångd, lika mycket; Ver-
tainen, jemnlik, jemförlig; Werrata («taan), jemföra, för-
likna; wcrtaaminen, jemförelse; wertaus, Wtnelse; werra-
ton, oförliknelig, utan Uke; 8 ) pitäwll, hållig, stark; 9 )
Ulkona, ute; ulos, «i; ulkonainen, yttre; sisällinen, inre;
ulkomaa, utlandet; ulkomaalainen, utlänning; kotomaa;
kotimainen; kotimaalainen; 10 ) aikoa, årna, åmna; ailo-
MUs, afsigt; lx ) annorstädes.

Saadaan; käydään; juodaan; syödään; seisotaan; is-
tutaan; puhutaan; kysytään; tullaan; mennään; noustaan;
ollaan; luetaan; pestään; tehdään; nähdään; etsitään; ruo-
kitaan; rewitään; otetaan; annetaan; opetetaan; keitetään;
kaadetaan; käännetään; hakataan; herätään; luwataan; lei-
kataan; hypätään; harawoitaan; iloitaan; käwellään; juok-
sennellaan.

«Kahdeswiidettä luku.

Tästä järwestä saadaan paljo kaloja. Mistä
nuo kalat saatiin? Ulkomaalta tuotiin suoloja ta-
hän kaupunkiin. Leipää syödään ja wettä juodaan.
Jos tämä West juodaan loppuun, mistä sitte toista
woidaan saada? Pidoissa *) syötiin ja juotiin, is-
tuttiin ja puhuttiin. Jos tahtoisikin, niin ei alati 2 )
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woisi seisoa. Tuota kukkaa täällä sanotaan wuokok-
st 3 ), mutta muualla ei sitä siksi kutsuta. Sinut
kutsuttaneen joista niin paljon puhutaan.
Eikö sinua jo ole kutsuttu? Menisitkö, waikfet olisi
kutsuttukaan? Jos sinulta kysyttäisiin tuon eläimen
nimeä, miksi sen nimittäisit *)? Kyyhkyjä ruokitaan
herneillä. Kuinka kauan tuo niitty jo on ollut kuo-
kittuna? Köyhältä torpparilta on omaisuus 5) myö-
ty huutokaupassa 6 ), mutta ainoata lehmää ei kui-
tenkaau myödä welkain 7) maksuksi. Sieniä 8 ) ei
Suomessa syödä joka paikassa. Puut hakataan met-
sässä ja hewoset wetäwät ne kotiin. Metsä on tul-
lut Harmaksi 9 ), kun on niin paljo puita hakattu
sieltä. Saksilla 1°) leikataan ja muitakin
aineita. Nauha leikattiin keskeltä poikki. Ci tuon
ojan ylitse niin helposti hypätä. Nämät tukit **)
owat sahattawia. Tuossa talossa maataan kauan.
Siellä maattiin eilenkin kello kymmeneen. Kylläpä
sitte lewättiin työstä. Rengille oli luwattu palkaksi
150 markkaa, jos hänet saataisiin pitää. Jos Mäelle
luwattaisiin kuppi kahmia jokaiselle, niin kerettäi-
siin 12 ) saada ruis leikatuksi ennen iltaa. (Et ole
wielä kerättyä) niin paljon rahaa, että woitaisiinsaada kirkon uudet penkit maalatuiksi.

') pidot, kalas, gästabud; häät; maahanpanijaiset,
begrafning; ristiä, kristna, döpa; ristijäiset, barnsöl;
juhla, högtid; juhlallinen, högtidlig; 2 ) alati, ständigt;
alituinen, ståndig, oafbruten; 3 ) wuokko, sippa; 4) nimi;
nimittää, benämna; utnämna; nimitys; nimittäjä; nimi-sana; 5 ) oma; omaisuus, egendom; omistaa, tillegna, be-
sitta; omistaja, egare; omituinen, egendomlig; erinomai-
nen, synnerlig, utomordentlig ;

6 J huutaa, ropa; huuto,
rop; huutokauppa, auktion; 7 J welka, skuld; Metallinen,
skyldig; welwollinen, pligtig, skyldig; welwollisllUs, pligt;
Welwoittaa, förpligta; 8 ) sieni, svamp; syuMllsimi, ätbar
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svamp; kääpä, trädsvamp; pakuri, tunder; taula, fnösk;
9 ) harwa, gles, sällsynt, få; harwuus; harwentaa, göra
gles; harwentua, glesna, bli färre, harwat, /«; harwoin,
säilän; 10) sakset, sax; ll) tukki, stock, sågstock; tuki,
stöd; tukea, stöda; 12 ) keretä (-keän), hinna; kerkeä, lätt,
snåll, qvich, villig; 13) kerätä, samia.

luku.

Kirja annetaan pojalle lahjaksi. Ahkerille po«
Me annettiin kirjoja. Wettä otettiin kaiwosta ja
kaadettiin sankoihin. Ei pojalta oteta sitä kirjaa,
joka hänelle on lahjaksi annettu. Joko hewoset owat
juotettuina? Kananpojat owat syötetyt puurolla ja
maltailla *). Viholliselta otettiin Wangiksi 30 mies-
ta, jotka joko hirtettiin 2 ) taikka muuten tapettiin.
Ei armahdettu eikä säästetty ketään. Puita on is-
tutettu kahden puolen 3 ) tietä ja pellon
owat niitetyt tasaisiksi 5 ). Jämsän pitäjäässä kaswa-
tetaan hywiä pellawia. Lapset kaswatettakoon kuri-
tukstssa 6 ) ja Herran nuhteessa. Koulussa opitaan
ja opetetaan monta hywää ja hyödyllistä tietoa.
Kun aina warhain alettaisiin, niin saataisiin kaikki
ajoissa tehdyksi. Meiltä mennään huomenna kaupun-
kiin ja tullaan ylihuomenna takaisin. Kun kirjat o-
liwat luetut, niin ne pantiin kiinni. Jos tuolle
wuorelle mentäisiin, niin nähtäisiin kolme kirkkoa.
Jos ei sade kukkia kastelisi tahi niitä ei kasteltaisi,
niin ei woitaisikaan heidän kauneuttansa ihannella.
Siinä maakunnassa 7), jolta halla 8 ) sani kaikki
wiljat, tarwitaan suuresti muiden onnellisempain a-
pun. Se mies, joka nähtiin syylliseksi Warkauteen,
tuomittiin kowaan rangaistukseen ja kahleisin 9 ).
Lapselle ei annettako weistä käteen. Jos sanat kuin-
kakin punnittaisiin, niin ei sittekään nina taidettaisi
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puhua kaikkein mieliksi. Tuota wauhaa tietä ei enää
kauan kuljettane, koska jo uutta tehdään. Mitä aja-
teltaneen, kun ei torpasta tulla päiwätyöhön? Ikku-
nat särkyiwät 10 ), kun niitä peätiin. Eilen oltiin
kirkossa, waan tänäpänä ei oltukaan. Jos ei eilen
olisi wiiwytelty, niin ei tänään tarwitsisi niin työtä
kiiruhtaa **).

*) maltaat, malt; 2) hirsipuu, galge; hirttää, hänga
(i galge); tela, ställning; teloittaa, afrätta; teurastaa,
slagta; 3 ) kahden puolen, på begge sidor; 4 ) piennar,
åkerren; manner, /a«i land; kyynel, tår; petkel, böstel,
stampjern; taiwal, nås; kannas (-tsen), näs; 5 ) tasainen,
jemn; epätasainen, ojernn; ta\an, jemnt; taso, pian; ta=>
soittaa, jernna; 6 ) kuri, sätt; tukt; kurittaa, aga, tukta;
kuritus, aga, tuktan; 7) maakunta, landskap; 8 ) 'ifdUa,
frost; huude, rirnfrost; rae, rakeen, hagel; 9 ) kahle, boja,
band; kahlehtia, slå i bojor, fastkedja; tahlekoira, band-
hund; 10) särkhä, gå sönder; Xi ) kiire, brådska; kiireh-
tiä, skynda, brådska; kiiruhtaa, skynda på; rientää,
skynda sig, skynda; kiitää, ila.

Neljäswiibette luku.
Isäntä ei lähetä *) renkiänsä kaupunkiin, roaan

menee itse. Joka itseänsä kiittää, häntä harwoin
muut kiittärvät. Minä teen tästä nuoresta pihlajas-
ta kepin itselleni. Päiwämies sai maksun herralta
itseltä eikä hänen woudiltansa 2 ). %khåt sen it-
sestäsi, kuinka hirweä 3 ) on uida kylmässä »edessä.
Kun ei päällikkö 4 ) antanut sotamiehille tarpeeksi
muonaa 5 ) ja muita tarpeita, niin he ottiwat itse
mistä saiwat. Mies tuli hulluksi ja tappoi itsensä.
Hän syöksi <>) itsensä kalliolta ') koskeen 8 ). Käytä
itsesi hywin, niin sinua rakastetaan. Poika teki it-
stnsä mustaksi padan kyljestä. Glkää muuttako it°
seänne toisenlaisiksi kuin nyt olette. West muut-
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tuu 9 ) jääksi pakkaisella. Ilmat muuttuwat ja waih-
telewllt » °). Tuuli on kääntynyt 11) ja se kääntää
nriirirt 12 ) toiselle suunnalle ' 3 ). Miehet turmeli-
wat 14 ) itsensä kowalla työllä. Wilja turmeltui
sateesta. Kun tulot 1S ) wähentywät niin me-
notkin wähennetään. Kaikki yhdiZtyiwät X1) kunin-
kaan kanssa ja wiholliset ajettiin pakoon 18 ). Ihmi-
set syntywät, lisäytywät ja kuolewat. Kansa kokou-
tuu kirkkoon. Saarnaaja kääntyi seurakunnan puo-
leen. Poika on tiedossa ja taidossa.
Kun wene lähestyi rantaa, niin roswot 2°) heittäy-
tyiwät 21) stn päälle. Nöyryyttäkää 22 ) itsenne
Jumalan edessä. Linnan warustuswäki 23 ) nöyris-
tyi j« antautui 24 ) walloittajan 25 ) käsiin.

*) lähettää, sånda, skicka; lähetys, såndning, mis-
sion; lähettiläs, sändebud; 2 ) wouti, fogde; pehtoori, in-
spektor; 3 ) hirweä, ryslig; hirmuinen, förskråcklig; hir-
weys; hirweästi; hirmuisesti; 4) päällikkö, chef, befålhaf-
vare; päämies, hu/vudman, öfverhufvud; päällysmies, öf-
verman,' öfverbefälhafvare, uppsyningsman; päällystä,
öfverdrag; päällinen, ofvanpå belägen; öfverdrag, öfver-
läder; päällystää, öfverdraga; päällyswaate, öfverkläd-
nad, ytterplagg; «) muona, kost; 6 ) syöstä, störta; 7)

kallio, klippa, berg; 8 ) koski, for s; 9 ) muuttua, föråndra
sig, förvandlas; muutos, förändring; 10 )tt)Ciihe, vexling,
ombyte; waihtaa eller Waihettaa, byta, vexla; waihto och
waihetns; waihtokaupfta; waihdella, ombytas, omvexla;
Wllihtelewainen, ombytlig; il ) kääntyä, vända sig, om-
våndas; kääntymys, omvändebe; käännyttää; 12 ) wiiri,
vindflöjel, fiagg; lippu, fana; 13)fuunta, riktning, kosa;
14) turma, förderf, olycka; turmio, förderf, skada; tur*
metla, förderfva; turmeltua, förderfvas, taga skada; tur-
miollinen ; 15 ) tulo, inkomst; meno, utgift; 16 ) wähentyä,
förminskas, aftaga; wähentää, förminska; Wähenuys;
lisä, tillökning; lisätä, öka, för oka; lisäys, tillökning,
tillskott; tijäytyä, förökas, tilltaga; lisäytymwen; 17 ) yh-
biitaå, förena; yhdistys, förening; yhdistyä, förena sig;
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yhteys, enhet, förening, sammanhang; yhteinen, gemen-
sam; yhtäläinen, likadan; koota (kokoan), samia; kokous,
samling, sammankomst, möte; koloutua, för samia sig;
18) pato, flykt; paimen, paeta, fly; 19 ) etenen, etetafram-skrida; edistää,föra framåt, befordra; edistyä, gåfram-

åt, göra framsteg, förkofra sig; edistys, esine,
föremål; edellinen, föregående; 20 ) roswo, röfvare; ros-
wota (-oan), röfva, vara på röfveri; ryöstää, plundra,
roffa; häwitä (»iän), för/alla, försvinna; ijäxoiö, förfall,
förlust; häwittllä, /ö>«lc>>a; yiilcityS, förstöring; 2») heit-
täytyä, kasta sig; 22 ) nöyrä, ödmjuk; nöyryys; nöyrästi;
nöyrimmästi; nöyryyttää eller nöyristää, göra ödmjuk,
förödmjuka ; nöyristyä, förödmjukas, ödmju/ca sig ; 23 )
besättning; 24 ) antautua, gtfva sig, kapitulera; wal-
ta, välde, makt; waltias, mäktig; kaikkiwaltias; kaikkiwal-
tiaisuus; wallata (°taan), bemäktiga sig; walloittaa, eröfra;
walloittaja; waltio, «tai; waltikka, spira; wallita (-tsen),
herrska, hqfva öfverhand; wallaton, ostyrig; esiwalta,
öfverhet.

Wiideswiidettä luku.

Tuo kangas on äitini kutoma. Rämät kalat
owat minun saamani. Onko weitsi isäsi antama?
Tuo reikä tuossa puussa on pojan hakkaama. Jk-
kunat owat lasten särkemät. Takkini on raatarin
tekemä. Kenen tekemä tämä kirja on? Minä en myö
isäni minulle ostamaa ja lahjoittamaa kirjaa. Si-
far ei osannut lukea weljensä kirjoittamia kirjeitä.
Tässä on Matin ottama weitsesi. Puutarhassa on
paljo minun istuttamiani puita. Poika osti makei-
sia i) tieltä löytämillänsä rahoilla. Isäntä juo kal-
jaa 2 ) omasta tekemästänsä tuopista. Me asumme
omain miesten rakentamassa talossa. Sateen kasta-
maan maahan on hywä kylmää 3 ). Mies jäi kaata-mansa puun alle. Minä tein häkin weljeni pyytä-
mälle keltasirkalle *). Miehet owat kalastamassa.
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Renki tuli niittämästä ja meni heti pellolle kyntä-
maan. Poika katot kyyditsemässä herroja kaupun-
kiin. Poika lakkasi 5 ) lukemasta ja rupesi kirjoitta-
maan. Käske lapsesi menemään kouluun eläkä laske
heitä juoksemaan pitkin katuja. Pääsenkö, äiti kulta,
onkimaan näiden towerieni kanssa? Pyydä suutaria
paikkaamaan 6) saappaasi ja satulamaakaria 7 ) lait-
tamaan luistimiksi hihnat, niin saat mennä luistele-
maan. Mene ottamaan tänne se kirja, jota eilen a-
loimme lukea. Sisareni esti minun lyömästä käär-
mettä 8 ) kuolijaksi. Äiti kielsi lapsia juoksemasta ui-
maan. Kiitos tulemastanne meitäkin katsomaan. Työ
jäi tekemättä, kun tekijä kuoli. Minä piZtäyin 9 )
kamariin kenenkään huomaamatta l °). Kyllä minä
olisin tullut laskemattakin. Saat sinä sen huuta-
mattasikin. Isäni tuli rikkaaksi maata kaiwamalla
ja kuokkimalla. Lintu kulkee lentämällä,
laiwat purjehtimalla. Kaloja ei saa niin paljon on-
kimalla kuin nuottaa wetämällä. Lapsi makaa keh-
dossa ja on juuri nukkumaisillansa. Olin juuri
tulemaisillani teille, kun lähetitte käskemään minua.
Mies uäki lapsen laiturilla järween putoamaisillansa
ja riensi pelastamaan sitä Maarasta.

i) makeiset, sötsaker, snaslc; 2 ) kalja, spisöl; olut
s-ucn), 67; sahti, svagdricka; wierre f°tecn), vört; panna
olutta, brygga öl; 3 ) kylwää, «»; kylwäjä; 4 ) keltastrkka,
grönsiska; kanarinlintu; steglitsa; pdpcnen, Jink; «) la-
kata, sluta, upphöra\ lakkauttaa, ha att upphöra, häm-
ma\ seisahtua, stadna; seisahduttua; 6 ) paikata, lappa;
parsia, sioppa; parsinneula; 7 ) satula, sadel; satuloita
s-tsen), sadla; satulamaakari; 8) käärme, orm; angcrias,
ål; sisilisko, ödla; sammakko, groda; 9 ) pistäytä, sticka
sig (in någonstädes); o) huomata, märkä; huomio, «M»
märksamhet, varseblifning; epähuomio, oaktsamhet, miss-
tag; 1l) korpi, ödemark, hed, kärr.
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.Kuudeslviidettä luku.
Paimen ja Ahti.

Paimen kerran veisteli joen rannalla ja pu-
dotti veitsensä jokeen. Kun tämä nyt vahinko-
ansa siinä itki, niin Ahti sen kuuli, ui likem-
mäksi, sukelsi *) pohjaan ja toi sieltä kulta veit-
sen paimenelle. "Ei se se ollut", sanoi paimen.
Ahti toisteen 2 ) sukeltaa, tuo hopeaisen. Kun
paimen ei sitäkään omistanut 3 ), toi Ahti kol-
mannella kerralla oikean veitsen, jonka paimen
ilolla omaksensa tunnusti 4 ). Ahti kiitti paime-
nen rehellisyyttä 5 ) ja antoi hänelle kaikki kol-
me veistä. Asia tuli pian muille tutuksi 6 ).
Niin ajatteli muuan toinen paimen: "miksi ei
minullekin voisi yhtä 7) onnellisesti tapahtua?"
Meni jokiäyräälle 8 ), nakkasi 9 ) veitsensä jokeen
ja rupesi vahinkoansa itkemään. Ahti nytkin toi
kultaveitsen ja kysäsi: "tätäkö itket?" "Aivanlo )
sitä", vastasi paimen ja oikasi ll ) kätensä veistä
ottamaan. Mutta Ahti, joka ei juuri 1 2) tätä pai-
menta kiittänyt rehellisyydestä, ui matkoihinsa
ja jätti hänet ilman omaakin jokeen nakkaamaa
veistänsä.

5) sukeltaa, dyka; 2) en annan gång\ 3 ) omistaa,
tillegna, erkänna som sin; *) tunnustaa, bekänna, er-
känna; tunnustus; uskontunnustus; synnintunnustus; 5)

rehellinen, redlig; rehellisyys; rehellisesti; 6 ) tuttu (e-
-gentl. tunnettu), bekant; tuntematon, obekant; outo, o-
van, okunnig, obekant; 7) lika; 8 ) äyräs, brant Strand,
brant; 9 ) nakata, slånga, kasta] 10) alldeles, just;
14 ) oikaista, göra rak, utsträcka; 12 ) just.

Seitfemäswiidettä luku.
Talonpoika ja silmälasien*) kauppias

Muuan talonpoika, Junki nimeltä, jo hai-
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maapäinen 2 ), vaan kuitenkin peräti 3 ) taitama-
ton *), näki, että naapurinsa Soini, jolla oli huo-
not silmät, käytti silmälasia. Ukko päätti 6 ) läh-
teä kaupunkiin ostamaan itsellensäkin samanlai-
set 6 ). Rientääkin sitte sinne ja kyselee: "niistä
saa ostaa silmälasia?" Hänelle neuvotaan paikka.
Hän astuu puotiin ja sanoo silmälasien kauppi-
aalle: "minä mielelläni ostaisin silmälasit." "Kali,
niitähän minulla on teille, ukkoseni, vaikka tusi-
noittain ')", lausuu 8 ) kauppias. "Tulkaa vaan 9 )
tänne ja valitkaa lo ) itsellenne, mitkä parhain 14 )
sopivat. No, nämät tässä ovat erinomaisen l2 )

kirkkaat. Tuossa on kirja, lukekaa, koettakaa l3 )
lasien kelvollisuutta." Talonpoika, kovin ute-
liaana 14 ), tarttuu 1S) kirjaan, asettaa 16 ) silmä-
lasit nenällensä ja aikoo lukea. Katsoo, katsoo,
ei tahdo käydä lukeminen. Pyyhkii 17) lasia,
pyyhkii, kääntelee niitä sinne tänne, ei sittekään,
lukeminen on vallan mahdotonta lß ). Kauppias
tuo toiset silmälasit, taas toiset, tuo tuomistansa
toisia; eivät yhdetkään lasit sovi Junkin silmiin.
"Ahaa", lausui nyt kauppias, "jopa arvannen,
missä vika on; kentiesi 19 ) te, hyvä ystävä, ette
osaa ensinkään 2°) lukea?" "Hm!" vastasi ta-
lonpoika, "jos minä, herra kulta, lukea osaisin,
niin johan sitte hupsu 21 ) olisin, kun silmälasia
etsimään juoksisin."

1) silmälasit, glasögon; 2 ) gråhårig; 3 ) i grund;
4) ohunnig; 5 ) päättää, besluta; päätös, beslut; 6 ) sa-
manlainen, dylik; 7 ) dussintals; kannuittain, kanntals;
nauloittain, skålpundtals; kyynäröittäin, alntals; 8 ) lau-
sua, yttra; 9 ) blott, endast; 10 ) valita (-tsen), väljä;
J1) bäst; 12 ) särdeles; 13) kokea, försöka; koettaa,

försöka, pröfva; 14 ) utelias, nyjiken; uteliaisuus; uteli-
aasti; 15 ) tarttua, gripa uti; 16) ställa; 17) pyyhkiä,
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torka; pyyhe (-hkeen), handduk; 18) mahdoton, omöj-
lig; mahdollinen, möjlig; 19 ) törhända, kanske; 20 ) ei
ensinkään, alldeles intet, icke alls; 21 ) tok, narr.

HaHbekfaswiidettä luku.
Kustavi 111.

Ruotsin kuningas, Kustavi 111, ratsasti *)
kerta erään kylän läpitse, kussa muuan sievä 2 )
talonpojan tyttö oli kaivolla vettä ottamassa.
"Tyttöseni 3 ), anna minunkin juoda", sanoi ku-
ningas. Ystävällisesti tarjosi hänelle tyttö raikas-
ta *) juomaa. "Sinäpä olet hyvä ja avulias 5 )
tyttö", lausui sitte kuningas,- "tule kanssani kau-
punkiin, siellä saat hyvät päivät." "Ei, hyvä
herra", vastasi hän, "en saata 6 ) täältä lähteä,
minä pysyn kotona hoitamassa köyhää ja sairas-
ta äitiäni." "Äitiäsi?" kysyi kuningas, "missä
on hän?" "Tässä lähellä mökissä." Kusta-
vi meni mökkiin. Täällä näki hän vanhan vai-
mon, joka makasi sairaana ja vaikeroitsi 7 ) tus-
kissansa 8 ). "Minun on saalini 9 ) teitä, akkaseni",
lausui se lempeä 1°) kuningas. "Niin, hyvä her-
ra, köyhä olen minä ja sairas", sanoi vaimo; "ja
hukkaan X 1) minä tulisin, jos ei tämä tyttäreni
elättäisi minua kättensä töillä ja niin rakkaasti
hoitaisi minua. Oi, Jumala sen hänelle palkit-
koonl2)!" Kyyneleet vierivät l3 ) äidin laihoil-
le, kalpeoille 14 ) poskille, ja Kustavikin itki. I-
loinen ja onnellinen siitä, että oli kuningas, an-
toi hän heti tälle köyhälle perheelle 1S) kauniin
rahasumman, sen perästä vielä pienen talonkin;
lupasi sitte elinkautisen 16) eläkkeen 17 ) ja ty-
tölle runsaat kapiot 18 ), näillä sanoilla: "Sinäpä,
hyvä tytär, ansaitset parhaan palkinnon, kun äi-

B<irotuvB i Finst» Spräket, 11.
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tiäsi niin kunnioitat l9 ) ja rakastat. Minä olen
sinun kuninkaasi."

1 ) ratsastaa, rida ; ratsu, ridhäst ; ratsumies, ryttare,
kavallerist; r)nått; 3 ) tyttöseni, min flicka 4 ) rai-
kas, kylig, frisk; 5 ) Jijelpsam; avuliaasti; 6 ) saattaa,
kunna, vara i stånd; 7) vaikeroita, jemra sig; 8 ) tus-
ka, plåga; 9 ) sääli, medömkan; J°) lempi (-mmen),
kärlek, varma, huldhet; lempeä, mild, kärleksfull; lem-
peys; 11 ) hukka, förderf, undergång; tulla liukkaan,
vara eller blifva förlorad; 12) palkita (-tsen), belöna;
palkinto, belöning; 13 ) vieriä, rulla, trilla.; 14 ) kalpea,
blek; 15) perhe, familjt, perheenisä, husfader] perheen-
emäntä, husmoder; 16 ) elinkausi, lifslängd, lifstid; e-
linkautinen, lifstids, för lifstiden varande; 17 j) eläke,
underhåll, lpe,n&ion\l 18) kapiot, utstyrsel (en brudsj;
19) kunnia, ära, heder; kunniallinen, ärlig; kunnioit-
taa, ära, hedra, vörda; kunnioitus, vördnad; osoittaa,
visa, betyga; kunnianosoitus, heders-, vördnadsbetygelse.

AHdeksäswiidettä luku.

Ukko lauloi yhtä wirttä *) koko päiwan. Poika
oli wuoden joka luokalla. Isa wiipyi matkalla kuu-
kauden ja kolme päiwää. Renki teki rekeä wiisi
wiikkoa. Kun oli marssittu kaksi paiwaä, niin kol-
mas päiwä lewättiin. Weljeni oli ensimmäiset wuo-
det Turun koulussa. (En ollut kaupungissa täyttä
tuntiakaan. Pysy nyt kotona tämä wiikko. Kun
wiikko työtä tehdään, niin ollaan yksi päiwä työtä
tekemättä. Sunnuntaina mennään kirkkoon palwele-
maan Jumalala. Luoja lepäsi seitsemäntenä päiwä-
nä ja nimitti sen lepopäiwäkst 2 ). Menneenä Wuori-
na oli lämmin kesä, jona saatiin runsaasti maan ja
puiden hedelmiä. Saa nähdä, miten 3 ) kaswit me-
nestywät *) tänä ja tulemana kesänä. Tänä päiwä-
nä, eilis-päiwänä 5 ) ja toissa (toisena) päiwänä kä-
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win ongella, mutta huomenna ja ylihuomenna ei ole
aikaa mennä kalaan. Pääsiäisenä, joka oli Huhti-
kuussa, annettiin koulusta lupaa kokonainen wiikko.
Tällä wiikolla minä kirjan luen loppuun ja nouse-
walla alan uutta. Syksyllä luonto lähenee 6 ) kuo-
lemaansa, samoin 7 ) kuin ihminenkin wanhoilla päi-
Millansa. Päiwällä oltiin nuotalla ja yöllä tuulas-
tamassa 8 ). Rukoile Jumalaa illoin ja aamuin.
Isäni tekee työtä öin parruin, että sna työnsä wal-
miiksi tänä talwena. Wnonna (wuotena) 1863 (tu-
hat kahdeksan sataa kuusikymmentä kolme) oli Suo-
messa kowa nnlkäwuosi «). Joulun juhla alkaa ai-
na Joulukuun 25 (wiidentenäkolmatta) päiwänä.
Tänä wnonna oli markkinat 1 °) Hämeenlinnassa 10
ja 11 päiwänä Tammikuuta. Minä en ollut mark-
kinoilla muuta kuin ensimmäisen päiwän. Kun kello
oli lyönyt yhdeksän, niin kaupun-
gin torilla. Kello oli kaksikymmentä minuuttia yli
kymmenen tahi jo puoli yksitoista, kun päällikkö tuli
sotawäen luo, joka häntä oli odottanut kello kahdek-
sasta aamulla.

') wirsi, psafora; wirsikirjll; 2 ) lepopäiwä, hvilodag;
hetki, stund; lepohetki; lewähtää, hvila sig hastigt, taga
sig en kort hvila; 3 )huru; 4) menestyä, trifvas, lyckas;
menestys, framgång, trefnad; menehtyä, aftyna, förgås;
5 ) eilinen, gårdagens; huominen eller huomeninen, mor-
gondagens-, tänftäiwäinen, denna dctgs; ylihnomeN; yll-
huomeninen; kewäinen, vår-, vårens, vårlig; syksyinen;
talwinen; kesäinen; 6 ) lähetä, nalkas; 7 )på samma sätt,
lilcaledes; 8 ) tuulas, ljuster; tuulastaa, Ijustra; olla tUU-
laalla; tuulastus; tuulastaja; 9 ) nälkäwiwsi, hungersår,
missväxtår-, hätä, nöd; nälänhätä; 10 ) markkinat, mark-
nad; markkinakansa; markkinamies; 11 ) rumpu, trumma;
rummuttaa, trumma; lyödä rumpua; rumpari, rummutta-
ja, rummunlyöjä; torwi, rör, trumpet, horn; soittaa tor-
wea; torwensoittaja.
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Wiideskymmenes luku.
Eräänä päiwänä läksin aamuhämärällä *) met-

sästämään , ammuin sinä yhtenä päiwänä kolme jä-
nistä ja palasin kotiin iltahämyssä. Silmänräpäyk-
sessä 2 ) kerkeää ajatella enemmän kuin päiwässä woi
tehdä. Kymmenessä wuodessa tapahtuu monta muu-
tosta ihmisen elämässä. Tätä kirjaa et lue loppuun
kolmessa wiikossa. Tuleeko tämä kangas walmiiksi
kolmena päiwänä? Tulee kyllä, jos kudon toista
kymmentä kyynärää päiwässä. Matti walmistaa 3 )
werkkoja koko talwen ja kutoo werkon wiikossa. Niin
pitkää werkkoa ei Juho saa tehdyksi loimenakaan
wiikkona. Matti ansaitsee työllä kaksi markkaa päi-
wässä, jonka Juho saa tuskin 4) kahtena päiwänä
kokoon. Matti on ollut kiwulloistna 5 ) kaksi kuu-
kautta eikä ole wiiteen wiikkoon kutonut ainoatakaan
werkkoa. Oikein oli iloista, että tulit, kun en ole
sinua nähnyt kolmeen wuoteen. Minä eksyin 6 ) met-
sään enkä kolmeen tuntiin osannut takaisin kotia.
Laiwa joutui 7 ) haaksirikkoon 8 ) eikä wäellä ollut
moneen päiwään muuta syödä kuin pilautunutta 9 )
lihaa ja homehtuneita korppuja 1 °). Kauppalaiwa
lähti merille kolmeksi wuodeksi, waan ei woinut ot-
taa ruokatawaraa x*) niin pitkäksi ajaksi. Pankaam-
me nyt maata wähäksi aikaa ja lähtekäämme sitte
kalaan koko yöksi. Torppari käskettiin kartanoon
leikkaamaan Elokuun 12 päiwäksi. Weljeni lupasi
mennä kaupunkiin muutamiksi tunniksi, waan jäi
sinne wuorokaudekst 12). Matti pyysi kewäällä ra-
haa lainaksi syksyyn asti 13 ), mutta sai waan kah-
deksi kuukaudeksi. Tätä työtä kestää »*) ei ainoas-
tansa nousewaan wiikkoon, waan koko siksi wiikoksikin.
Koulupoika ei pääsnyt Mikonpäiwäksi kotia, kun on
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niin pitkä matka; wasta jouluksi tullaan hänet nou-
tamcian 15 ) sinne. Laskiaisesta on 7 wiikkoa Pääsiäi-
feen. Kewäinen lukukausi kestää Tammikuun 15
päiwästä Kesäkuun 1 päiwään. Sota alkoi wuonna
1618 ja sitä kesti 30 touotta, siis wuoteen 1648,
jolloin 16 ) rauha tehtiin. Päiwä päiwältä sinä i-
sommaksi kaswat ja wuosi wuodelta ymmärrykstsi
wahwistuu l 7). Wuodesta wuoteen on sotia ollut
ja kaikki tawara niin kallista, että ihmisten on ollut
waikea henkeänsä 18 ) elättää päiwästä päiwään.

l ) hämy, skymning; hämärä, skum, dunkel; skym-
ning; koi, ljusstrinima, morgonljusning; kointähti, mor-
gonstjerna; ehtoo, afton; ehtootähti; päiwä koittaa, dagen
gryr; päiwänkoitto, daggryning; rusko, rodnad; ruskoit-
taa, vara röd, hafva rodnad; aamurusko; iltarusko; poh-
ja eller pohjainen, norr; itä, Öster; etelä, söder; länsi(-nnen), vester; pohjantähti; otawa, karlavagnen; senlai-
nen, sjustjernan; linnunrata, vintergata (rata, hana); ta-
fata, dela jemnt, jemna; tasaaja, fördelare; päiwäntasaa-
ja, eqvator; 2 ) räpäys, blink; silmänräpäys, ögonblick;
räpäyttää, blinka; flaxa; 3) toctlmistaa, förfärdiga, be-
reda, förbereda; walmistus; *) med möda, knapt; 5 )
kiwulloinen, sjuklig, kraslig; 6 ) eksyä, gå vilse; olla eksyksissä;
erhettyä eller fy&hatyua,förirra sig, tagamiste; hairauttaa;
eksyttää; erhetyttää; 7) joutua, råka; ») haaksi (haahben),
farkost; haaksirikko, skeppsbrott; alus (°ksen), fartyg; so-talaiwa; kauppalaiwa; höyrylaiwa; ilmapallo, luftbalong;
9 ) pila, skämt; skada; pilata, förderfva; pilautua, för-derfvas, bli förskämdt, fara Ula; home, mögel; homeh-
tua, mögla; 10) korppu, skorpa; ll ) tawara, vara, va-
ror; ruokatawara, matvaror, Kfsmedel; 12) kausi, om-
lopp, tidslängd; wuorokausi, dygn; kuukausi; päiwäkllUsi;
Vuosikausi; Wiikkokausi; lukukausi, läsetermin; löysi, gång;
termin; wälilöysi, mellantermin; 13 ) ända tili; \atfta,
ända tili; 14 ) vara, räcka; 15) noutaa, hemta, fara el-
ler gå efter; noudattaa, efterfölja, raita sig efter; 16)
då; > 7) wahwista, stärka, stadfästa; Wahwistua, bli star-
kare, stärkas; 18 ) henki, ande, lif; elättää henkeänsä,
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lifnåra sig; eläke; elatus, uppehälle, näring; elanto, lef-nadssätt, yrke; keino, medel, utväg; elinkeino, närings-
fång, yrke.

Yhbeskuudetta luku.
Jos minulla olisi waroja *) muuttaa suo nii-

tyksi, niin muuttaisin. Ruoka on tuotu pöytään
wäen syödä. Piika wei niitylle kaljaa miesten juo-
da. Anna tänne kultawitjat, että muutkin ne nähdä
saawat. Tuo se uusi kellosi muidenkin katsella. Elä
anna weistä lasten leikitellä. Juokse nyt hywin, että
ennen 2 ) iltaa kotona olet. Poika riensi, minkä ivoi,
päästäksensä suojaan 3 ) sateelta. Anna wettä juo-
dakseni, kun on niin kowa jano. Me menimme ta-
loon ja pyysimme wenettä soutaaksemme. Mies
weti weitstnsä tupesta 4 ) Uipåa leikataksensa. Tuon
kauniin kirjan minä ostan sinun lukeaksesi. Pellon
ympärille pannaan aita sen suojelemiseksi eläimiltä.
Ihminen tarwitsee rawintoa 5 ) henkensä elättämi-
seksi ja kaswaaksensa. Wien lapseni kouluun kas-
watettaa. Ukko pantiin ruodulle elätettää. Äiti
antoi pojan weljensä kaZwatettawaksi ja holhotta-
waksi. Tuo kirja tänne muidenkin nähtäwäksi.
Sitä ei minulla enää ole, annoin sen jo naapurin
wäelle luettawaksi. Gi poika tahtonut mennä pal-
welukseen muiden käskettäwäkst. Hän teki työtä ah-
kerasti saadaksensa rahaa kokoon ja niillä torpan
ostaaksensa. Wiikate on sepällä laitettawana. Pöy-
tä on toisessa kylässä maalattawana. Kuinka kauan
lehmäsi oli toisen akan lypsettäwänä 6 )? Isäni on
maalari ja hän on par'aikaa 7) maalaamassa naa-
purin uusia huoneita. Mies meni pajaan teettääk-
sensä hywän kirween, jonka weist kaupunkiin myötä-
wäksi; mutta sen walmistamiseksi ei sepällä ollut
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kelwollista rautaa eikä terästä, jonkatähden 8) mies
antoi toisen taitawamman 9 ) sepän tehdä sen ja
siellä se nyt wielä on tehtäwänä.

*) wara, förråd, råd, förmögenhet; warallmen,
förmögen; waraton, medellös; 2 ) före; 3 ) suoja, skjid,
skygd; Uida; suojata, gifva skygd; suojella, skydda, be-
shydda; suojelus, skydd; suojelija; holho, skydd, vård;
holhota skydda, vårda; holhoja, vårdare, förmyn-
dare; hoidokas, pupill; kaswatti, fosterbarn; ottolapsi,
fosterbarn, adopteradt bam; elatuswanhemmat, foster-
föräldrar; 4) tuppi, slida; S ) rawita (»tfen), närä, föda,
matta; rawinto, näring; rawintolll, näringsstålle, värds-
hus; maja, hydda, herberge; majatalo, hotell; 6 ) lyp-
sää, mjölka; 7 ) just som bäst; 8 ) hvarföre; 9 ) taitawa,
kunnig, skicklig; taitawuus; taitawllsti.

Kahdeskuubetta luku.
Tähdet katoawat taiwaalta auringon noustessa.

Minä aina otan lakin päästäni huoneesen mennes-
fani. Isän tullessa kotiin kaupungista oliwat lap-
set häntä waZtaanottamassa '). IZtuessansa ja
lukeissansa pöydän ääressä 2 ) poika rupesi torkku-
maan 3 ). Metsässä käwellessämme näimme ora-
wan, joka hyppeli puusta puuhun, oksalta oksalle.luostessansa koira wanhenee 4 ). Miesten lähteissä
sotaan heidän waimonsa itkiwat. Kaskea 5 ) poltta-essansa miehet tekiwät lapioita ja harawia. Mies-
ten kyntäessä peltoa ja toisten ojaa kaiwaessa am-
pui isäntä suden metsän reunasta. Isäni mulle
(minulle) runoja 6 ) lauloi kirweswartta wuollessan-sa 7 ), niitä äitini opetti wääteZsänsä (wääntäessänsä)
wärttinätä 8 ), minun silloin polwen korkeuinen olles-
fani. Kerran ammuttuansa metsästäjä latasi 9 )
Pyssynsä uudestaan * °). Malan saatuansa wiskaa
onkimies taas onkensa weteen. Tultuani kotiin leik-
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kimästä otin heti kirjan käteeni ja rupesin lukemaan.
Kissan lähdettyä huoneesta hyppäsiwät hiiret pöy-
dälle. Mene heti herättyäsi aamulla kalastamaan.
Toisten jo tunti oltua kotona ja muutamain käytyä
lewollekin minä wasta tulin aikaan.
Kaskea poltettaessa oli wähällä, ett'ei tuli metsään
pääsnyt. Hewosia wietäesfä metsään tuli fotoa
saade. Kaupunkiin tultaessa löi kello kymmenen.
Waikka niitettäessä sataa, woidaan kuitenkin saada
kuiwia heiniä. Aika kuluu arwellessa 12 ), päiwät
päätä wäännellessä. Rukiit leikattua ja niiden oltua
pellolla joku wiikko aletaan niitä puida 13 ) riihissä.
Kalat ongittua ja keitettyä rumettiin ruoalle odotta-
matta lapsia, jotka maalla ollessansa eiwät muista-
neetkaan syömään mennä.

i) Vastaanottaa, emottaga; 2 ) ääri, yttersta kant,
rand; pöydän ääressä, vid bordet; wieri, rand, brädd,
sida; reuna, kant, bräm; 3 ) torkta eller torkku, blund;
torkkua, blunda; torkuttua, ha att blunda; minua torkut-
taa, jag har lust att blunda, jag besväras af blundning;
minua janottaa, unettaa, wäsyttää, naurattaa, itkettää, ha-
luttaa; *) wanheta, föråldras; nuoreta, föryngras; 5 )
kaski, sved; laskentaa, svedja; 6 ) runo, sång, vers; ru-
nous, poesi; runoilla, dikta; runoelma, dikt, poem; ru-
noilija, skald, poet; 7 ) wuolla, skåra, talja; 8 ) wärttinä,
slånda; 9 ) ladata, ladda; latinki, skott, laddning; lau-
kaista, afbränna, aflossa; laukaus, skott; ampuma, skott;
*o)ånyo; ") puoliyö, midnatt; PUolipäiwä; 12 ) alwella,
fundera; 13 ) puida, tröska; puiminen; Warsta, slaga.

Kolmaskuudetta luku.

Äiti antoi sokeria itkewälle lapsellensa. Mäellä
juoksentelee suuri joukko nauramia poikia. Auraa
wetäwää hewosta ei saa kowasti ajaa. Laskenut au-
rinko loi wielä säteitänsä *) pilwien reunoille. Minä
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ihantelen äsken nousneen auringon kullalta loistawia
säteitä. Ontuwan 2 ) miehen sauwa katkesi. Poika
etsi kadonnutta weistänsä. Lapsi juoksi nauraen
metsään, waan käweli itkein kotiin. Poika palasi
ontuen kartanosta, jonka nuhainen koira oli purrut
häntä sääreen. Paimenpoika kulkee laulaen karjansa
perässä ja palajaa illalla kotiin soitellen pilliänsä 3).
Hän rientää tupaan, sanoen: nyt on pussini tyhjä
ja nälkä watsassani. Tuolla menee höyrylaiwa, we-
taen perässänsä painawaa lotjaa 4 ). Äiti kuulee
lapsen itkewän ja rientää sen luokse. Poika näki
opettajan tulewan ja meni juosten häntä wastaan
kättä lyömään. Kerjäläinen sanoo olewansa kotoisin
Pohjanmaalta. Luuletko mäeltä näkemäsi kaupun-
gin? Minä olen kerran nähnyt kanojen lentäwän
katon päälle. Nähdessänsä hewosten juokftwan it-
seensä päin meni poika tien wiereen. Poika sanoi
nähneensä kolme sutta jäällä. Minä näin miesten
tulleen kotia metsästä ja ajattelin heidän tuoneen
sieltä minullekin jotakin.

1) säde, stråle; sädehtiä eller säteillä, kasta strålar,
stråla; 2 ) ontua, lialta, ontllwa, hait; kuuro, döf; mykkä,
stum; sokea; kädetön, utan händer; käsipuoli, utan en
hand; jalaton; jalkapuoli; silmätön; silmäpuoli, utan ena
ögat, enögd; hampaaton; 3 ) pilli, rör, pipa; huilu, /ö)'i;
paiupiUi, sälgpipa; luikuri, lur, herdepipa; 4) lotja, lodja;
loSsi, pråm; kuulto eller jaala, skuta; lautta, flotta (af
timmer); färja; lautata, f orsia med flotta; lauU
tapaikta, färjeställe ; laiwasto, flotta (samling af skeppj ;
laiwata, skeppa; laiwuri, skeppare; merimies, sjöman.

Neljäskttudetta luku.
Matti toiwoi saawansa hywän palkinnon, kun

löysi kalliin sormuksen, jonka kartanon rouwa oli
LärokulZ i Sinfja Sprälet. 11. ,
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pudottanut metsässä käwellessänsä. Rouwa oli jo
luullut sormuksensa wallan kadouneen eikä sitä enää
koskaan löytämänsä. Kuullessansa torpan pojan sen
löytäneen tuli rouwa iloiseksi ja odotti hänen tule-
wan sitä tuomaan. Äiti sanoo poikansa sairastaman
\a hänen ehkä wasta wiikon päästä *) tuleman kou-
luun. Puhe käy 2 ) wiholliseu polttaneen kaupungin
ja asukasten paenneen metsiin. Sodan pelätään kes-
tämän wielä kauan. Sanotaan uuden papin tule-
wan meille ja hänen olewan hywän saarnamiehen.
Minä tiedän maailman olewan suuren ja ihmisten
kaikki syntisiä. Nytpä luulet olewasi aika mies, kun
jaksat nostaa minut. Kalastaja kuuli kaupungissa
maksettawan suuremman hinnan kaloista kuin koto-
na. Siellä sanotaan maksetuksi ahwenista 20 pen-
nia naulalta ja haukia myödyksi halpaan hintaan.
Palatessanfa kaupungin matkalta näki mies parka 3)
talonsa poltetuksi ja yhden lapsistansnkin tulleen tu-
len uhriksi *). Pelkään lyödyksi koiraani, kun ontuu
wasmta takajalkaansa 5 ). Luultiin jo kaikkein hewos-
ten kadonneen eikä enää ainoatakaan löydettäwän.
Monta päiwää etsittyänsä näkiwät miehet kuitenkin
wielä muutamia hewosia olewan hengissä ja makaa-
wan pensaissa susien kowin repiminä. Nähdessäni
sinun kaswaneesi niin pitkäksi näinä kahtena wuotena,
joina en sinua ole tawannut 6 ), en enää luulekaan
wanhemman weljesi woittawan, jos käytte painimaan.
Kuultuansa uuden papin tulleen toisesta pitäjäästä
ja hänen sunnuntaina saarnaawan sekä häntä sanot-
tawan hywäksi saarnaajaksi, lähtee koko talon wäki
kirkkoon häntä kuulemaan, läskein mennessänsä wieläseuraansa naapuriakin, jotka eiwnt olleet kuulleet mi-
tään puhutuksi siitä uudesta papista.

J ) wiikon päästä, efter en vec/ca; wuoden päästä;
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tunnin pllllstä; 2 ) det går ett rykte; 3 ) parka, raukka,
poloinen, stackare, stackars, arme; 4) uhri, ofer; uhra-
ta, offra; alttari, altare; kuori, kor; uhrialtari; uhraaja;
phhä sawu, helig rök, rökelse; suitsuta (°uan), suit-
suttaa, röka, brånna rökelse; suitsutus, rökning, rökelse;
suitfuastia, rökelsefat; teurastaa, slagta; teurastaja; S)

takajalka, bakfot; etujalka; käpälä, tass; 6 ) taroatcr, träffa,
faina; kohdata, råka, träffa, möta.

Wiideskuudetta luku.
Kuka tuo mies tuolla 011, mistä hän on kotoi-

sin ja milloinka han tänne on tullut? Se on kuu-
luisa pohjalainen *) tietäjä 2 ) Kuusamon pitäjäästä,
joka on matkustanut Hämeefen ja Uuteen maahan
kaiwoja katsomaan ja tänne tuli wiikko takaperin 3 ).
Kuka hänelle sen taidon on opettanut? (En tiedä,
ehkä ei kukaan, waan hän lienee sen oppinut itses-
tänsä. Lähteekö isäntä huomenna Turkuun? Lähtee.
Isäntäkö huomenna Turkuun lähtee? Niin, isäntä
sinne lähtenee. Huomennako isäntä lähtee? Huo-
mennä, jos waan hywä ilma on. Turkuunko isäntä
huomenna lähtee? Ei, waan Poriin. Pellawiako
hän menee myömään? Niin, ja muuta myös. Ke-
nenkä näköinen poika on? Isänsä (näköinen). Minkä
wärinen teidän hewonen on? Musta muuten, waan
sukkajalka *) ja laukkipää 5 ). Mitä jäit palkaksesi
kirjeen imemisestä? Markan, enkä enempää pyytä-
nytkään. Joko nyt mennään? Jo. Kauanko wiiwyt
sillä tiellä? Wiikon. Joko kauankin on sodittu?
Kuukausi toista wuotta. Tuletko kotia, wai 6 ) jäät-
kö tänne kauemmaksi ')? Kotia tulen. Hewosiako
ostat markkinoilta wai lehmiä? Molempia, jos heitä
on kaupaksi halwalla hinnalla. Saitko werkoista ah-
wenia waiko särkiä? Gn kumpiakaan. Minulleko
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wai sinulle, wai weljellemmekö tämä kirja on ostet-
tu? Ei yhdellekään meistä erittäin 7), ftaan kaikille
yhteisesti. Osaatko jo kirjoittaa wai etkö? Osaan
kyllä. Puhukaa nyt totta ja sanokaa: tuletteko meille
jouluksi wai ettekö? Emme, sillä saamme itse wie-

raita siksi juhlaksi. KnlaZtaessansako mies ampui
sorsan lentämästä? Kalastaessansa. Heti taloon tul-
tuasiko sinulla on tapa asiasi sanoa? Heti tultuani.

1) pohjalainen, österbottmsk; österbottning ; 2 ) tie-
täjä, siare, spåman; noita, trollkarl, hexa; noitua, trol-
Z«; loihtia, irolla, besvärja; loihtija, besvärjare; loihtll-
runo, trollsång; lumoa, tjusa, förtrolla; 3 ) tillbalca; 4 )
strumpfotad; som har hvti fot; 5 ) laukkipää, med bläs
i hufvudet; 6) (i frågesats) ellet; 7) särskildt.

Hluudeskuudetta luku.
Sinäkö ja weljesi menette yhdessä metsään lin-

tuja pyytämään? Niin, me molemmat. Hewosellen-
sako ja itsellensä mies ruokaa osti? Niin teki. Mai-
toako myöt ja kaloja ostat? En kumpaakaan. Hat-
tujako äitisi ompelee x ) ja sinä palmikot 2) laitat?
%l\in teemme. Minä tiedän, kenen tämä kirja on.
Olen nähnyt, missä salakat 3 ) kutewat 4), ja menen
nyt heitä liipillä 5 ) pyytämään. Wieras herra kysyi
minulta, oliko isäni kotona. Minä en sanonut tietä-
wäni, oliko hän kotoisella 6 ) wai mennyt heinään.
Sano minulle, hywä äiti, pääsenkö kanssasi marjoja
poimimaan? Pääset kyllä, jos osaat läksysi. Äiti
kysyi pojalta, osaisiko läksynsä. Pitäjäänkokouksessa')
tulee kysymys, perustetaanko kansankoulu 8 ). Siellä
kysytään, jos suostuttaisiin 9 ) perustamaan kan-
sankoulu —, kuinka suuri pafffa opettajalle annet-
taisiin. Hywin epäilen 1 °), palajaako isä huomenna
kotiin ja onko minulla aikaa mennä häntä wastaan.
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Gtkö oikein tiedä, pyöriikö maa wai aurinko? Olet-
ko kuullut, saammeko koulun tällä
wiikolla luiZtinlupaa? En luule hänen antaman lu-
paa, jos eiwät luokkain ensimmäiset mene kysymään,
suostuuko hän siihen. Ah, kuinka hywä hän on, kun
ei sitä meiltä kiellä! Kuinka mielellämme me luem-
me läksymme seuraamina päiwinä! Miten iloista
meillä eilen oli Howilassa, kun setä wiulua pelasi
ja me tanssimme 12 ) kukkais-riu'un ympärillä!
Mikä huwittawa leikki tanssi kuitenkin on lapsillekin!
Jospa **) ei sitä kukaan kieltäisi wanhoilta eikä
nuorilta!

1 ) ompelen, ommella, ««/; 2 ) palmikko, /«ta; palmi-
koita (-tsen), /«t»; 3 ) salakka, löja; sulkawa, vimba; kiis-
ki, girs; 4 ) kutea, Ma; kutu, lek; kutuaika; 5 ) luppi,
håf; 6 ) hemma vid\ 7 ) sockenståmma; 8 ) folkskola;
9 ) suostua, gå in på, samtycka; suostumus, samtycke;
asettaa; asetus, stadga, förordning\ säätää, förordna,
stadga; sääntö, förordning, regel; 10 ) epäillä, tveha, be-
tvifla, tvifla; epäilys, tvifvel; ' johtaa, leda; johtaja,
tedare, direktor, rektor; johtajatar, direktris, förestån-darinna; johdattaa, leda, handleda; johdatus; johdattaja;
papitar, prestinna; kuningatar; ruhtinatar; keisarinna;
'«) tanssi, dans; tanssia, dansa; 13) tukkainen = kukka;
riuku, stång; kukkllls-riukUe blomsterstång, majstång;
14) om blott! ack omi

Seitfemäskuudetta luku.
Minun pitää *) menemän kouluun. Ihmisen

pitää tekemän työtä ja keräämän tietoa tullaksensa
onnelliseksi. Lasten pitää totteleman wanhempiansa.
Oppilaat owat welwolliset muistamaan opettajiensa
käskyjä. Welwollisuutemme on puhua totta joka ih-
miselle ja aina olla rehellisiä. Poika tahtoi kannat-
taa kirjansa palwelijalla, mutta hänen täytyi itse
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ne kantaa, kun isä niin käski. Tänäpänä teidän täy-
tyy, waikk'ette tahtoisikaan, mennä uimaan, koska il-
ma niin lämmin on. Minun ei tarwitse enää lu-
kea tuota waikeata kirjaa. Sinun pitää heti wie-
mäsi wasara paikallensa, mistä sen otitkin. Wiholli-sen täytyi jättää kaupunki rauhaan, nähdessänsä apu-
joukkoja tuleman. Onko sotamies welwollinen otta-
maan lakin päästänsä päällikköä kohdatessansa? Ei
enää; hänen ei moneen wuoteen ole tarwinnut sitä
tehdä. Hewonen pitää ruokittaman, ennenkuin mat-
kalle lähdetään. Sanoma 2 ) pitää annettaman kai-
kille ja kuulutukset lähetettamän joka kirkkoon, että
kansa tietää miehissä 3 ) kokontua wastuZtamann 4 )

wihollisia. Pitääkö sitä käskyä kuultaman ja täytyy-
kö sotaan panna mies talolta, waikfei olisikaan use-
ampia kuin yksi talossa? Mallan köyhät talot owat
säästettäwät. Rikasten talojen on mies hankittawa
muualta, jos ei itsellä ole sotaan kelpaawia miehiä.
Tämä työ lienee minun tehtäwäni, kun ei teissä sen
tekijätä ole. Lapsi on isän neuwottawa. Äidin on
opettaminen lapsensa rukoilemaan. Tässä on mei-
dän istuminen rannalla odottamassa, kunnes laiwa
tulee ottamaan meitä. Jos et kokonansa s ) woi olla
metsästämättä, niin sinun on kuitenkin jättäminen
pienet linnut elämään. Jumalaa on sinun rakasta-
minen ja Hänen käskyjänsä tulee sinun muistaa.
Lapsen on wanhempainsa tahtoa totteleminen. Tntn
kirjaa on tarkasti 6 ) lukeminen ja mieleen tulee
panna kaikki, mitä siinä sanotaan. Muuten ei sinun,
hywä oppilas, ole luuleminenkaan taitamasi lukea
muita suomalaisia kirjoja ja edes 7 ) wähänkään ym-
märtää niiden sisällystä 8 ).

') pitää, täytyy, tulee, bör, måste, skall; 2 ) sano-
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ma, bud, underrättelse; sanomalehti, tidning; 3 ) man-
grannt; 4 ) wastus, motstånd; wastustaa, göra tnotstånd;
Vastustus; wastustäja; puolustaa, försvara; puolustaja;
5 ) heh och hållet; 6 ) tarkka, noggrann; tarkasti, noga,
noggrannt; 7 ) helst, åtminstone; 8 ) sisältää, innehålla;
sisällys, innehåll.

Kahdeksaskuudetta luku.
Susi ja Koira.

Susi ja koira tapasivat *) toinen toisensa
metsässä. Susi sanoi: "mistä se tulee, että sinä
aina olet noin lihava, minä laiha, vaikka olenkin
sinua väkevämpi ja sentähden luulisin paremmin
voivani saada ruokani?" "Se tulee siitä", vastasi
koira, "että minä palvelen isäntääni ja saan hä-
neltä ruoan palkakseni; sinulle ei kukaan anna
ruokaa, sen vaan saat, minkä itse voinet tavata."
"Mikä palvelus se on", kysyi susi, "enkö minä-
kin sitä taitaisi täyttää 2 )?" "Kyllä taidat", vas-
tasi taas koira, "kun vaan pidät vahtia 3 ) pihalla
ja yöllä varjelet taloa varkailta." Siihen työhön
lupasi susi mielellään ruveta ja koiran piti toi-
mittaa hänelle palveluspaikka kylässä. Heidän
tiellä juostessansa rinnatusten *) tuli susi luo-
neeksi silmänsä koiran kaulaan ja kysyi: "kuinka
sinä olet noin karvaton kaulastasi ja mikä siitä
on karvat hangannut s )?" "Kun sanotaan minua
liian äkeäksi 6 ) ja vielä pelätään juoksentelevan!-
kin", vastasi koira, "niin minut toisinaan 7 ) si-
dotaan päiväksi kahleihin 8 ), yöksi taas lasketaan
irti ja annetaan minulle leipäpaloja 9 ), luita ja
muuta ruokaa yltäkyllin." "No, et sinä sit-
te", kysäsi susi, "päivällä pääsekään menemään,
minne tahdot?" "En kyllä aina", vastasi koira.
"No", hyvästi sitte", sanoi susi, "hyvästi itse ja
kaikki onnellisuutesi; siitä onnellisuudesta minä
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en huoli, jota kahleissa nautitaan." Erosi sitte
koirasta susi ja juoksi metsään, ajatellen: parempi
köyhyyskin kuin toisen valta.

1 ) tavata, träffa; 2 ) täyttää, fylla; fullgöra; 3 )
vahti, vakt; 4 ) i bredd, bredvid hvarandra; perättäin
eller perätysten, efter hvarandra; 5 ) hangata, skafva,
sJcubba; 6) äkeä, häftig, arg; 7 ) stundom, ibland; 8)
kahle, band, boja; 9 ) pala, bit, stycke.

AHdeksäskuubetta luku.
Seitsemän lasta.

Aamulla varhain päivän koittaessa *) nousi
muuan hurskas 2 ) perheenisä vaimollensa vuo-
teelta ja he kiittivät Jumalata uudesta päivästä
ja virvoittavasta 3 ) unesta. Aamurusko paistoi
huoneesen ja seitsemän lasta makasi makeasti
vuoteillansa.

Vanhemmat katselivat yhdessä lapsijoukko-
ansa ja äiti sanoi: "heitä on tuossa seitsemän;
oi, vaikea lienee meidän heitä elättää!" Näin
huokasi 4 ) äiti, sillä kallis aika ja nälkävuosi oli
maassa. Isä taas naurahti «) ja lausui: "katso,
eivätkö he kaikki nuku levollisesti ja eikö ole
punaiset posket jokaisella? Uudestaan 6 ) luo au-
rinko säteensä heidän päällensä, että he näyttä-
vät vielä kauniimmilta ja ovat kuin seitsemän
kukoistavaa ruusua. Sepä todistaa meille, että
Hän, joka aamuruskon tekee ja unen lähettää,
aina on uskollinen ja vilpitön 7 )."

Makuuhuoneesta mennessänsä näkivät he ne
neljätoista kenkää, jotka olivat oven vieressä kaikki
yhdessä rivissä 8), aina pienempiä ja pienempiä,
kaksi jokaista lasta varten Äiti katsoi niihin ja
itki, kun niitä paljo oli. Mutta isä lausui: "mitä
itket, äiti? Ovathan he kaikki seitsemän saaneet
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pyöreät ja vikkelät jalat; miksi me siis murheh-
tisimme 9 ) niiden peitteistä? Luottavathan 1°)
lapset meihin; miksi emme mekin siis panisi
luottamustamme Häneen, joka voi enemmän kuin
me ymmärrämmekään? Katso, Hänen aurinkon-
sa tulee! Alkakaamme siis mekin päivämme i-
loisilla kasvoilla!"

Näin he puhuivat ja tekivät. Ja Jumala
siunasi heidän työnsä, että heillä oli kaikkia tar-
peeksi, niin myös lapsillakin; sillä usko rohkaisee
mielen ja rakkaus tekee voimalliseksi.

*) koittaa, gry; 2 ) hurskas, from; hurskaus; van-
hurskas, rättfärdig; vanhurskaus; 3 ) virkeä, rask, flink;
virkistää, uppfriska, upplifva; virkistyä, bli upplifvad,
vederqvickas ; virota (-koan), qvickna tili, repa sig; vir-
voittaa, vederqvicka, förfriska; 4) huoata (-kaan), suc-
ka; hvila sig; huokaus, suck; 5 ) naurahtaa, skratta ha-
stigt, le; 6) ånyo, på nytt; 7) vilppi, svek; vilpitön, li-
tan svek, rättrådig; 8) rivi, rad; 9 ) murhe, sorg, be-
kymmer; murheellinen, bekymrad, bedröfvad; murheh-
tia, vara bekymrad eller ångslig, sorja; 10) luottaa,
förtrösta, förlita sig på, hafva förtroende tili; luotta-
mus, förtröstan, förtroende, tillit; luotettava, tillförlit-
lig, pålitlig.

Kuubeskymmenes luku.
Maamme.

Soi kallis maamme, Suomenmaa!
Soi kauas kuulumaan!
Ei päivän kulta kukkulaa
Valaise, vettä, laaksoa,
Rakasta niinkuin Pohjola,
Suloinen Suomenmaa.

On maamme köyhä kullaten l),
Kultaa kun kaivetaan.
On vieras meistä huoleton *);
Mut maamme meille kallis on.

Scivofuvä i ffinsto Svrsket, 11. »
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Se soista, maista, saaristaan
Suo 3 ) kulta-antiaan.

Ovatpa kosken kuohunnot 4),
Ojamme aaltoisat 5 ),
Ja laulut, metsän huokunnot 6 ),
Kesän ja talven yö-valot
Sydäntä niin suloittavat 7 )
Ja meille rakkahat.

On täällä meille kaikille
Suloa suotua.
Jos onnemmekin vaihdellee,
On syntymää, sen saimme me,
Se kallihimpi kaikkia,
Parempi kultia.

Ja täällä, tääll' on Suomemme,
Näemme kaikki sen.
Ilöisna nyt kädellämme
Vedet ja maat me näytämme,
Sanoin: näettehän nyt sen,
Tuon maamme herttaisen 8 ).

Ja jos me vielä vietäisiin,
Jos kullan kunniaan,
Asumihin iloisihin
Ja kaikkein kyynelettömiin 9),
Ois 10 ) Suomellemme suotuisaan 11 ),
Halumme 1 2 ) kulkemaan!

J ) kullaton, guldlös, fattig på guld; 2 ) huoli, be-
kymmer, omsorg; huoleton, utan belcymmer; som ej
bryr sig om, likgiltig; 3 ) suoda, unna; 4 ) kuohua, sju-
da, slcumma, brusa; kuohun to, brusning, svall; s ) aal-
to, bölja; aaltoisa, full af böljor, böljande, svallande;
6 ) huokua, sucka, susa; huokunto, susning; 7) suloit-
taa, förljufva, förtjusa; 8) herttainen, hjertlig, ljujlig,
älsMig; 9 ) kyyneletön, tårlös, tårefri; 10 ) ois = olisi;
1J) suotuisa, efterlängtad; 12 ) halu, Mg, lust.










