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Förord.

Säsom fijncä, är fih-ettrnranbc attbra del af "2äro6ot i Finsta
Sprälet" utartetab cntigt farnrna plan och pä gruttb as samma metodi»
sta principer, scim söregäende del af densamma. lag har dock wid »r-
-lietet med sednnre delen haft till gobo den erfarenhet, som första delens
utarbewndc afwensom deusammlls begagtnmbe stanft mig. Äiwcnsä h»r
jag waiit i tillfcille att drag» nytta af twenne sticklige och «fto.de peda-
gogers upplysta tåb, hwilkll egnat bokens första kurs en om nit for un-
berwisniugen i finsta sprZket wittnade gransttring. @å widt min öf-
wertygelsc det medgifwit, har jag tagit dessa räd ad notarn och ftiiif-
ront att eftei Bästa sörmåga följa befamnta. Men, dei min ufwertygelse
warit en annan an aiade recensenteis, har jag ansctt mig Kiira ga min
egen wäg. Sadant är t. ex. fallet, hwad lieträffar den ursprungliga
nominativa, den isolerade föreställningen motswarande, formens upp-
tagande säsom mcmoreringsform. Min asigt i det afscendet har jag icke

sunnit stal ändra, sä myckct miudre som jag af min sednare erfarenhet
blifwit styrkt deri.

Dä boken är beräknad for en klay, hwars läseordning inrymmer
at finstan ätta tinimars underwisning i weckan, sä framgär, att hwarje
leltion kan sordclas pa twenne timmar, hwarjemte tiden medgifwer en
grundlig repetition. En sadan anordning har stett af praktista stlll, all-

denstund innehällcts furdelande pä inemot etthundrafemtio lektioner
sä mänga färdelar dett» ock hade erbjudit stulle gjort boken nara pä
tre gänger woluminösare och dyrare. Författaren hoppas dock härigc-
nom icke haswa giiwit anledning till mitzbrul, alldenstund hau anser
nägon grad af umdöme och hofsamhet bura kunna tillstrifwas resp. la-
rare i finsta spräket.



Min tmtettigo wckfamhet b« jag jå betuga hr magister F. W.

Rothsten för den tjenst han under fjofcnS uwrbctandc gjort rnig, ity att

han af kiirlek for Ken finsta saken gjort fig beswcir att med granslande
öra ahörll hwarje regcl °ch cxempcl ftan bolens börjait till deh ssut,
afwenfom för öfrigt bifprungit rnig med rad och upplysningar, hwad
det rent spräkliga betraffar.

Helsingfors i Jännäri 1869.

',. G. Swan.



Reglor och Vokabler.





Sextioattonde lektionen.
Min fader är gammat,
Isäni on vanha;
Barnen åfci med minä Hästar.
Lapset ajavat hevosillani;
Wart liber är rädt,
Vajamme on punainen;
lag fkrifwcr mcd din penna,
Kirjoitan kynälläsi;
WZr mormoder bakar i eder ftuga,
Mummomme leipoo tuvassanne;
Eder kamrat tager boken ursin wästa,
Toverinne ottaa kirjan laukustansa.

§ 75.

Pronomiiia possessiva

säsom attributer uttryckas i finstau genom följande perso-
nalsuffixer:

Singularis. Pluralis.
Första personen:

Min, mitt, \- Wär, wärt, \

Mine, mina, j ' W äre, mära, f
Andra personen:

Din, ditt. ) Eder, edert, \

Dine, dina, / ' Edre, edra, / '

Tredje pcrsonen:
Sin, fitt, \ r ...

~. ' . >-nsa C-nsa).©mc, sma, f
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Min mossa är liten, men din mössa är stor,
Minun lakkini 011 pieni, mutta sinun lakkisi on suuri;
Wär Koeta gSr, men eder Koeta ftår,
Heidiin kellomme käy, mutta teidän kellonne seisoo.

§ 76. Då tonwigten hwilar pä pronomen possessi-
vum, utsättes tillika (utom stiffixen) framför bep hnfwnborb
genitiverna minun, sinun, meidän (af me) och teidän (af te).

Scxtionionde lektionen.
Min syster «r fju!,
sisareni 011 sairas;
Wår häst är hwit,
Hevosemme on valkoinen.

8 77. Nominativus sing. brtttaö ickc nteb fuffijc, tttan
t beJ3 ställe anwänbes [tammen.

Min systers bot är i skåpet,
(Sisarenni) Sisareni kirja on kaapissa;
Wåra systrar aro i träbgårben,
(Sisaretmme) Sisaremme ovat puutarhassa.

§ 78. Framför fnffiren bortlemnas äubelsens jTut*
lonfonant

Sjuttionde lektionen.
Han tager fin tniffliba nr [tåpct,
Hän ottaa tuppensa kaapista;
Wår mober är i lammaren,
Äitimme on kamarissa.

§ 79. De hårba konfunanterna förmilbras icte, bå
be börja en genom fufft; flnte» stafwelfe.

s 80.
Pronoinen relatimin.
Hwilken, fom, jo.



Singuiaris.
Nom. joka
Part. jota

Genit. jonka

Iness. jossa
Elät. josta
Illat, johon
Adess. jolla
Abi. jolta
Ali. jolle

Tillbaka, takaisin;
<2(apper, päästä;
Uppför, ylös;
Uppfur rtftueit, jokea ylös;
Bygger, rakenta;

Pluralis.
jotka
joita

j joiden
yoitten

joissa
joista
joihin
joilla
joilta
joille.

Soygärb, lohi-pato;
(= fcr du), näet;

Våde —och, \ ..

,~.t> .. ( r > seka—että;

«Saint, sekä;
Ganfla, alldeles, aivan.

Sjuttioförsta lektionen.
Den lilla bilder-boken är gosfens,
Pieni kuva-kirja on pojan.

§ 81. Casus genitivus begagnas säsom predikats»
fyllnad för alt utmärka Hwems ellet hwars nägot är.

Skurna äro minä,
Kengät ovat minun;
Hcistarnc nro edra,
Levoset ovat teidän.

§ 82. Dll nägllt af pronomina possessiva star sä-som prcdikatsfylluad, begagnas i finfkan genitivus af mot-
fwarande pronornen personale minun, sinun, hänen,
meidän, teidän, heidän (af he)

Ploa,, aura; Tupp, kukko;
Hönll, kana;Plöjcr, kyntä;
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Hönöhus, kana-huonelie; Löpcr pä stibor, hiihtä;
Kllcklar, kaakotta:
Ropar, huuta;

Herregärb, kartano;
Kjortel, ftäbning, hamehe(-e');

©fiba, sukse(part. suksea); När, dll, kun.

Sjuttioandra lektionen.

§ 83. Dä gcnitiucrna af tvebje persuns pronomeu:
Hans, Hennes, beh, deras, ickc stä säsom prcbikatssyllnabcr,
uttryckas de sålunba:

Ing tog Hans häst,
Otin hänen hevosensa;
Du gaf at systern hennes pcrlor,
onnuit sisarelle bänon helmensä;
Mobren gaf St barnet deZ Hatt,
Äiti antoi lapselle hänen hattunsa;
lag köpte beras fiskar,
Ostin heidän kalansa.

Gatll, katu;
Torg, tori;

Matwara, ruokakalu (bru-
kas mest i singularis);

Hanbel, kauppa; AllaHanda, kaikenlaise;
Drifwer hanbel,pitä kauppaa; Namnam, makeise (i plur.);
Hanblanbe, löpman, kaup- Hoftäng, hohtime (i plur.);

piaha(-as); Aud, vuota;
HllNbelsbob, kauppa-puoti; Bonbe, talon-poika;
Sak, rebskap, husgeräb, kalu; Betar, syöttä.
Hanbelswara, kauppa-kalu;
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Sjuttiotredje lektionen.
§ 84.

Prouomiiia demonstratira.
Singularis. Pluralis.

©enne, Den, Desse, De der, De,
Denna, ©et/ er' Det, De här, ! j
Detta, ! ! |
£)en\,„ j

i | | |
Nom. Tämä Tuo Se Näniät Nuot Ne
Part. Tätä Tuota Sitä Näitä Noita Niitä
n •! m« - m a f Näiden Noiden Niidentrenit. laman luon Sen < • . •>•.

(Näitten Noitten Niitten
Iness. Tässä Tuossa Siinä Näissä Noissa Niissä
Elät. Tästä Tuosta Siitä Näistä Noista Niistä
Illat. Tähän Tuohon Siihen Näihin Noihin Niihin
Adess. Tällä Tuolla Sillä Näillä Noilla Niillä
Ablat. Tältä Tuolta Siltä Näiltä Noilta Niiltä
Ailat. Tälle Tuolle Sille Näille Noille Niille.

~„ /tässä; , (tuohon:Har, \ ........ Dit (bott),<
±

'

* (taalla; v J'\ tuonne;
~„ ~ o I tästä: _ /siinä;Harifra», <....,,.. Der, { .

'

y (taalta; ' (siellä;
«,, /tahan; s /snta:

Etanne; '
'

as /. , > /tuossa; _ tl /siihen;Der (borta), < .' Dit, < . '

(tuolla; (sinne;
,-ts /< l\ >c ° (tuosta; RcdllN, jo.Der (bovt) ifrn», < ' J

' (tuolta;
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Sjuttiofjerde lektionen.

Snickare, ( nikkari ' Öbmju!, nöyrä;
'\puu-seppä; 9iog, kyllä;

Domare, tuomari; ©trar, heti.
Högmodig, ylpeä;

Infinitivus af teke fieter tehdä;
Inflnitivus af näke hetcr nähdä;

Sjuttiofemte lektionen.
Snickaren gör bord af txå,
kuu-Leppä tekee pöytiä puusta:
Af fiawet blir ett mon,
Lapsesta tulee mies.

§ 85. Casus elativus begagnas för ott utmärka äm-
«et, Hwaraf något göres eller upftstär.

log ör hcmma fr Sn Finland,
Olen Suomesta kotoisin;
Hwarifran är du hemma?
Mistä olet kotoisin?

Pappcr, paperi; Plankll, laahko;
Brade, lauta;
Skcpft, laiva;

Antccknar, pane paperille;
Sand, hieta;
Mnrare, muurari;
Stuck, hirte;

Dngtig, aika (oööjligt);
TY, sillä.

Sjuttiosjette lektionen.
Han for dit till följe af din befallning,
Hän lähti sinne käskystäsi;
lag glädcr mig öfwer din ankomfi,
Iloitsen tulostasi,
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1

§ 86. Casus elativus begagnaö för att utmärfo ot
saken, till silje hwaraf eller hwarföre nägot ster.
Orfak, syy; Blir ledfen, ledsnar, »uuttu

Ledsnad, simtukse;Befallning, käsky;
Drb, sana; ©läbje, ilo;
Köld, kylll, vilu; ©föber sig, iloitse;

Wrede, viha;Stark tölb, pakkase;
Darrar, fkälfwer, vapise;
lltc, ulkona;

Sär, haava;
Slnlomft, tulo.

Uttfrcm, ulkoa;
lag är glad, olen iloissani;
Du är lebfcn, olet suiitiiksissasi;
Hau är Wved, hän on Tinoissansa.

Sjuttiosjunde lektionen.
lag talar om Honom,
Puhun hänestä;
Gosfarue läsa om konungenö krig,
Pojat lukevat kuninkaan sodista.

§ 87. Casus elativus öegagnar för att uimiirla före-
malet, om Hwilket man talar, tänker, wet, stnfwei o. f. w
«ch fwarar pä frägan: hwarom?
Bekymmer, forg, huole;
Har ornforg, pitä huolta;
Wiljll, tahto;
Kunfkap, insigt, tieto;
Har kunfkap, wct, tietä;
Taukc, ajatukse;
Täuker, ajattele;

Gräns, rä, raja;
Sak, angelägenhct, asia;
Med, tillika med, kanssa;
Medmennistll, kanssa-ihmise
lag talar mcd Honom,
Puhun hänen kanssansa.

lag är bckymrad, olen huolissani;
lag är taukfull, olen ajatuksissani.
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Sjuttioattonde lektionen.
Gossen wcxer till m dugtig karl,
Poika kasvaa aika-mieheksi;
Gummau anwllnder kammarcn till HönsHus,
Akka käyttää kamarin kana-huoneeksi.
§ 88. Casus translativus, Hwars änbctfe är ksi, be-

gagnas för att ittmcirta, hwartill nägon eller nägot blifwer,
göres, kallas 0. s. w.

A nm. Dä sufsix tillkommer, fSr translativus ändel-
sen ksc.
Skllpar, luo; Mlllen, pilvise;

Michnel, Mikko;Förwandlar, flyttar, muutta;
Förwllndlas, flyttlls, muuttu;
Hastigt, äkkiä;

Benämner, faQar, nimittä;
Anwllnder, käyttä;

Klar, selvä; Potatis, potaatti.

Sjuttionionde lektionen.
§ 89.

Prononiina interrogatira.

Singularis. Pluralis.

Hwilkcn? Hwillen? Hwilken? Hwilkn?
Hwem? Hwilket? Hwem?

Hwad?
Norn, Kuka Miltä. Ken Kutka Mitkä Ketkä
Part. Kuta Mitä Ketä Kuita Mitä Keitä
„

.
„ ,

...
... „ /Kuiden _,.. Keiden

Genit. Kunka Minkä Kenen i
Tr .„ Mitten Z.

...Keitten

Iness. Kussa Missä Kessä Kuissa Missä Keissä
Elät. Kusta Mistä Kestä Kuista Mistä Keistä
Illat. Kuhun Mihin Kehen Kuihin Mihin Keihin
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Sipgularjs. Pluralis.
Adess. Kulia Millä Kellä Kuilla Millä Keillä
Ablat. Kulta Miltä Keltä Kuilta Miltä Keiltä
Ailat, Kulle Mille Kelle Kuille Mille Keille
Transl. Kuksi Miksi Keksi Kuiksi Miksi Keiksi

Hwarest, jossa; Bokstaf, kirjaime;
lVkrifwcr, kirjoitta; Blyeitsftcmill, lyijys-pärmä;
«friffiof, kirjoitus-kirja; laråipcmta, teräs-pännä;
Vrcf, kiijehe(-e'); Eller, vai (t frogor).

Ättionde lektionen.

Siggcr, sofwer, maka'a;
lag figgev, makaan.

§ 90. Verbalstammar, uti hwilka de bada sista stain-
stafwelsernas uokaler aro desamma, men ätskilda genom aspi-
ration, kumia sammandragas sälunda, alt aspirationen bort-
lemnas och de twä sista stafwelscrna hopdragas till en läug.
De kallas dcrföre sainmandragna verbalstammar. Sam-
mandragna stammar förlänga icke bindvokalen i 3:dje pers.
sing.

Skar, leikka'a; Kan, hittar, osa'a;
Swarar, vasta'a; hotar, uhka'a;
Fraktar, pelkä'ä;
Lofwar, lupa'a;

Predikar, saama'a;
Bjudcr till salu, kauppa'a.

Attioförsta lektionen.
lag ser icke konungcn,
En näe (kuninkahata, kuninkahata, kuningahta) ku

ningasta.
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§ 91. De fammanbvogno nomtnolftammarue hafwa
i partitivus ftnbetfcn ta.

Han kan ej prebifo,
Hän ei osaa (saarna'ata', saarnalta' saarnatta' saar-

natta') saarnata'.
Kirjehe Sairaha
(Nom. kirje') (Nom. sairas)
Kirjehetä Sairahata
Kirjehetä Sairahata
Kirjettä. Sairasta.

§ 82. De fammctnbragna, fåttmt nomtnol* fom ver<
balstammarne bortlemna binduokalen framför anbelser, som
begynna Mb enkeli t, hwarefter binbkonsonanten, som i
nomina är h, i verba aspiration, blir t; men orn h i no-
minativus blifwit s, förwanbllls bct nfwen framför t till s.

Ma, kirvehe(-es); ®Io, tylsä;
Egg, bett, terä;
Stal, teräkse;

Huggcr, hakka'a;
Kan, mär, voi;

HwaH, terava; „ , (mene)
~ ,laL ,

... Gar till fangSX > maata'.Hwasfer, teroitta; ' J '(panej

Ättioandra lektionen.
Fabren fiögg trän i ftogen meb ben hwasfa tyrän,
Isä (nakkari) nakkasi puita metsässä terävällä kirveellä;
Modren hotabe att ga bort,
Äiti (uhkani) uhkasi mennä pois.

§ 93. De fammllnbragna verbalstammarne bortlemna
framför imperfecti i binbuokolcn, Hwarefter afpirationen
blir s.

Nebfaller, puw'o;
Fäller, pudotta;
Fall, putoukse;

Klättrar, kiipe'e (wan-
ligare än kiipi);
Nackc, niska;
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Ehuru, faftött, vaikka; Om, jos;
( jog | (Jollen |Dm \ bu > icke går, l Jollet > (= jos en) mene.
(han j (jollei j o. s. li).

o. s. w. o. s. w.

Httiotredje lektionen.
Min brodcr skrifwer bref.
Veljeni kirjoittaa (kirjeeitä) kirjeitä.

§ 94. Dä sllnmilliidragnll noininalstaminar i pluralis
böjas i fin sllminandragnll form, böjas de liksoin wanliga
stannnar mcd läng oindtioM.

De Heta i genitivus pluralis sälundll:
Kuningasten venetten
Kuninkahien venehien
Kuninkaiden veneiden
Kuninkaitten veneitten.

Ril, rikkaha(-as); Slöseri, tuhlaukse;
Rikcdom, rikkaute; Ärfwer, per?;
Blir ril, rikastu; Arfwinge, perillise;
Gör ril, riltar, rikastutta; Arf, perintö;
Blir fotttg, köyhty; Spllrar, säästä;
Gör fattig, köyhdyttä; SparsllM, säästäväise;
Slöscr, tuhla'a; SparsamHct, säästäväisyyte;
Slösare, tuhla'aja; Undersäte, alarnaise.

Ättiofjerde lektionen.
Fadrcn älstar fin sun,
Isä rakastaa poikaansa;
Den elllka mannen hatar sinä medmenniskor,
Paha mies vihaa kanssa-ihmisiänsä.
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§ 95. Verber, soi» Octcctna en fprtfarÖttbc hand-
fing, forbra objcftct i partitivus.
Kär, lllstllb, rakkaha(-as): Mycken tllck! suuri kiitos;

©itb lr>arc lof! Jumalan kiitos;
Tllcksam, kiitollisen

Kärlek, rakkaute;
Alftllr, rakasta;

Ficnbc, owän, vihamiehe; TllcksninHct, kiitollisuute;

Hntar, viha'a; Stunbom, välisti;
ißlir Wreb, lnvcbgag, vihastu; Alltib, aina;
Tackar, prisar, kiittii; Qcksä, äfwen, kin (foaas cf-
Tack, tacksägelse, pris,kiitokse; ter orbet).

Ättiofemte lektionen.
Hästarne aro bjur (höra till bjuren),
Hevoset ovat eläimiä;
Matts är af be totct,
Matti on laiskoja.

§ 96. Prebiklltsfyllnaben stnlles i partitivus, bä ben
utmärker bet stag, till hwilket föremälet, som subjektet be-
tecknar, hörer, eller ock bet ämne, hwllraf betta föremäl
bestar.
Säbeskorn, jyvää Sllbeslär, laari;

Gulb, kulta;Säb, spanmäl, jyvät;
Näg (wexanbe), rukihi(-is) (tsing.); Silfwer, hopea;
Nllg (störbab), rukihi (t plur.); Koppar, vaske;
Korn (wexllnbe), ohra (t sing.); Messing, messinki;
Korn (störbllb), ohra (i plur.); Tenn, tina;
Hafra (wexllNbe), kaura (t sing.); Ljus, kynttilä;
Hllftll (störbllb), kaura (i plur.); Bju§(tale,kynttilä-jalka;
Hwete (wexanbe), nisu (i sing.); Art, bestaffenhet, laatu;

Hwete (störbllb), nisu (i plur.); Amne, ainehe(-e').
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Attiosjettc lektionen
Här är en stor hop mennistor,
Täällä, on suuri joukko ihmisia;
Detta är en tunna räg,
Tämä on tynnyri rukiita;
Gosscn dricker ett stop froagbricfa,
Poika juo tuopin kaljaa.

§ 97. Ord, forn utmärka ett mätt eller en rnättgb,
faflaö ftllrtitiver. Det ord, som utmärker ffaget eller äm-
net, Hwaraf ett mätt eller en mängd omnämnes, kallas ma<
terial-ord. Om partitiuet är subjekt, predikatsfyllnad eller
objekt, ställes material-ordet i partitivus.

Aln, kyynärä;
FIIMN, syltä;
Kappe, kappa;
TIINNN, tynnyri;
Skälpund, naula;

Lispund, leiviskä;
Lod, luoti;
Garn, träd, laaka;
Kläde, verka;
Bitet, vähän;
Mycket, paljon.

slttiosjunde lektionen.
Pä landswägen springa twa wargar,
Maantiellä juoksee kaksi sutta;
Bonden köpte tre for,
Talonpoika osti kolme lehmää.
Sex alnar äro twä famnar,
Kuusi kjniirää on kaksi syltää.

§ 98. Räkneorden aro Partitioer. De fordra sitt
material-ord i singularis.
En, yhte, (nornin..yksi, par- Twä, kahte, (nomin. kaksi,

tit, yhtä); partit. kahta);
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Tre, kolme, (nom. kolme);
FiM, neljä;
Fem, viite;
Sex, kuute;
©ju, seitsernä;
Attll, kahdeksa;
Nio, yhdeksä;
Tio, kymrnene;
Hälft, half, fiba, puole;

Mängen, mone;
Par, pari;
rc >. a « a i ainoasti;Endaft, allcnastX .

( ainoastaan;
Icke allcnast, ei ainoastaan;
litan, men, blott, vaan;

f En |
Icke Et > myöskään.

(Eij
ANM. 1. Af seitsemä, kahdeksa, yhdeksä och kym-

rnene begagnas genitivus säsom snbjekt, objekt och predikats-
fyllnad af puole bäde nornin. och genitivus, af de Öfrtget
räkneoroen nominativus.

Anm. 2. Yhte begagnas fofom wanligt attribut.
Mängen inenniska tror, Mauga mcnniskor komma till byn,
Moni ihminen luulee; Monta ihmistä tulee kylähän.

Ättioättonde lektionen.
Adjektivernas komparation.

Wradus I'ositirus.
lag gor i den dalin,a rntt.
Minä menen huonoon riiheen.

Gradus Comparatirus.
Du går i den fämrc rian.
Sinä menet huononipahan riiheen.

Gradus Superlatirus.

Han går t den sänista rian,
Hän menee huonoimpahan riiheen.

§ 99. Stammen för cornparativus bildas fälnnda,
ott nipa (mpä) lagges till positivi ftam.
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§ 100. ©tammen för superlativus bildas fåhmda
att iuina (impä) läggcs tili positivi ftam.

Dcnna ria är fämre, än dcn der ladan,
Tämä riihi on huonompi, kuin tuo lato;
Den der nait är sämst,
Tuo riihi on (huonoimpa, huonoimp) huonoin.

§ 101. I comparativus förwandlas bindookalen
(ä) tlll i t nomin. sing., i superlativus Bottfallet a (ä).

Anm. Af mp bortfaller den
Döf, Kuuro;
Murken, laho; m
Murknar, laho'o;
Föräldrar,vanhempa(i plur.);

"

'

Fllder- och moderlös, orpo;
Likwäl, ända, kuitenkin; Icke alls, ei yh

•,*
( Lika, yhtä;Likwäl icke,! I, ,

± ,
» '/ ,'

.

& <.° >H \Et /kuitenkaan; An, fom, kuin;
[Ei ) Lefwer, elä;

0. s. W. Dör, kuole.

fednare konsonanten.

Iyksikään;
yhtäkään, yhtään;

.\ yhdenkään;
I yhdessäkään;
(o. s. w.

ei yhtään;

Attionionde lektionen
Denna ko är fetare,
Tämä lehmä on lihavampi;
Men den der är rnagrare,
Uutta tuo on (laihempi) laihempi;
Denna brnnn är bredare,
Tämä kaivo on leveämpi;
Men den der är djupare.
Uutta tuo on (syvempi) syvempi?

§ 102. I twäftafwiga stammar förwandlas a och
till e ftamför comparativi stamändelfe.

2
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Denne gosse är titbft,
Tämä poika on (vanhain) vanhin;
Denna brunn är djupast,
Tämä Kaivo on (syväin) syvin;
Denna klltt är störst,
Tämä Kissa on (suurein) suurin
Den der rosen är skönast,
Tuo ruusu on (kaunihiin) kaunihin (= kauniin).
§ 103. a, ä, e ocfi i bortfalltt framför superlativi

stamändclse.
Mjuk, pehmeä; 3ag J Minun \

Hard, kova; Dll Sfrtjfcr, Sinun >on vilu;
SSrrjnftert, kovasime; JpanJ Hänen j
Härdar, karaise; 0. s. w. 0. s. w.
Torr, kuiva; Warm, wärme, lämpimä (norn.
Torkar, kuivu; lämmin);
Längre, pitempä; Wärmer, lärnmittä;
Längst, pisimpä;
Kllll, kylmä;

Dyr, dyrbar, kallihi(-is);
Eller, tahi;

sjllg ] Ettfen
Att<du >icke, Etfet

[fyan) Ettfei
o. s. w. o. s. w.

Nittionde lektionen.
I'ailiiipitiui prxsens.

Den uftpftigande solen (= folen, forn uppstiner) är skön,
Nouseva aurinko on kaunis;
Flldren gifwer bröd ät den i kojan boende gubben (= gub-

Ben, som bor i kojan),
Isä antaa leipää mökissä asuvalle ukolle;
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Ett lekande barn (= ett barn, som leker) sitter pä golfwet,
Leikitteleyä lapsi istuu laattialla.

§ 104. StllMinen för participium preesens bildlls
genom tiöägg af ändelfen va (vä) tili stammen; participium
preesens böfcs fäfom ett nomen adjeetivum.
Pllsfar, sopi; Olhdig, tottelemattoma(-maton);
Bekymrar, huoletta; G3r i fkola, käy koulua;
Gläder, iloitta;
Lyder, tottele;

För fkllll, tähden;
För ben fkllll, sen tähden;

Lydia,, tottelevaise; För min fknll, minun tähteni.

Nittioförsta lektionen.
Participium perfectum.

Nio tnnnor råg fnnnos i bondens brnnna ria (—ria, forn
Har brnnnit),

Yhdeksän tynnyriä rukiita oli talonpojan palanehessa (pa-
laneessa) riihessä;

Dm gifta mannen (= mannen, fom Har gift fig) är i falen,
kainut mies on salissa;
Den bortfarne mannen (= mannen, som Har farit bort) är

fattig,
Pois lähtenyt mies on köyhä;
lag känner icke den gifta mannen,
En tunne nainutta miestä;
lag ser icke den bortfarna mannen,
En näe pois lähtenyttä miestä.

§ 105. ©tammen för participium perfectum bildas
genom tillägg af ändelfen nehe (nee) till stammen, Hwilken
ändelse i nominativus sing. förwandlas till nut (nyt); i
part. sing. har participium perfectum ändelfen nutta (nyttä).
Participium perfectum fiöjeö fäfom ett nomen adjeetivum.
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SocktN, pitäjä;
Lycklig, onnellise;

Tager till alta, gifter fig, nai;
Giftcr fig mcd hcnne, nai hänen;
Lcir (fig), oppi;Qll)cklig, onnettoma(-ton);

Ditjefa, onnettornuute; liira, kaikkein;
SMHet, ahneute; Part. sing. af mies Heter miestä.

Nittioandra lektionen.
Tempus perfcctum.

Rilln har brunnit (= är brunnen),
Riihi (in palanut;
Riorna Hafwa brunnit (= nro brunna),
Riihet oyat palaneet.

§ 106. Tempus perfectum bildas fålnnba, M till
preesens af Hjclpverbnm ole läggeS nominativus af partio.
perfeetum.
Skickar, sänber, lähettä; Till att (för att) unberrätta,
Sänbebllb, lähettilähä(-äs); ilmoittamaan;
Fiende, vihollise; Unberrättelfe, tillkännagifwan-
Till, luo O<H luoksi; de, ilmoitukse;
£tft Ijonom, hänen luoksensa; Wllktar, bewatar, vartioitse;
Uttbcrröttar, tillkannagifwer, Till att (för att) wakta, var-

ilmoitta; tioitsemaan;
Unberaittar Ijonom, ilmoitta Begynner, mpe'e.

hänelle;
Han begynner krig,
Hän rupee sotaan;

lag bcgynner gå, fpringa, leka, fkratta,
Rupe'en menemään, juoksemaan, leikittelemään, nauramaan.
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Nittiotredje lektionen.
TcmpilS plusqiiamperfcctuni.

Skräddaren hade sytt en rock.
Räätäli oli neulonut takin;
Wi hade tagit bokm ur skäpet,
Olimme ottaneet Kirjan Kaapista.

§ 107. Tempus plusquamperfeetum bildlls fåtltnba,
att till iraperfectum af hjelpverbum ole läggeS norninati-
vus af participiurn perfeetum.
Byror, housu (i plur.");
Wllst, liivi;

Rundtomkring wiken, lahden
ympäri;

Gnistll, Kipenä;
Sprakar, säihky;
Bränner, poltta;
Kllkelugn, kakluuni;
Omkriug, ympäri;

Ställer, sätter, asetta;
Ställer sig, sätter sig, tager

plats, asettu;
Framför (rörelse till), eteen,

edelle;
Bort ) (frän att wara fram-
Undan/för), edestä, edeltä;

Qmkring på wiken, ympäri
lahtea;

Han ställer sig framför gosfen,
asettuu pojan eteen;
Han gär bort (ur wägen) för mig,
Hän menee pois minun edestäni.

Nittiofjerde lektionen.
Gosfen hade redan gatt till fkolan,
Poika oli jo (menenyt) mennyt kouluun;
Har gosfen läst fin lera?
Onko poika lukenut läksynsä?

§ 108. Stammar pa e undergä framför participii
perfecti ändclfc famma förändring fom framför infinitM
ändelfe.
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Hafwa brengarne veban kömmit frän qwarnen?
Joko rengit ovat (tuleneet, tulleet) tulleet myllyltä?
Hwem har bitit gossen i foten?
Kuka on (purenut, purrut) purrut poikaa jalkaan?
Lilla Georg har stuppit till staben,
Pikku Yrjö on (pääsenyt, päässyt) päässyt kaupunkiin.

§ 109. n efter 1, r, s assimileras till 1, r, s.
Participiurn perfecturn af näke och teke tjeteperfecturn af näke och teke hetet näh-

nehe och tehnehe,

!enkä;etkä;
eikä;

Mellan (langsmeb), välitse;
Blllnar, stymtar, siintä;
Nygg, lls, fjärb, selkä;

Och icke, ej
Heller,

Mellanrum, väli

Mellan, {
Fastnar, puuttu;

| välissä, -llä,
, ....

> välistä, -Itä,hcidiiu\ ....
~I vanhin, -lie,

\ välitse.

j välissä;
\ välillä;

Mellan (fran),< välistä;
väliltä;

/ välihin;
(välille;Mellan (till),

Nittiofemte lektionen.
lag kan icke gläbja mig öfwer min grannes olycka,
En voi (iloitseta', iloifseta', iloitsta) iloita' naapurini on-

nettomuudesta.

§ 110. I veroa pä tsen bortkastas af ts i stntet af
stafwelsen ben sednare konsonanten.
Wi Hafwa glabt oh öfwer wär wäns lycka,
Olemme (iloitseneet, iloitseneet, iloitsneet, iloinneet) iloin-

neet ystävämme onnesta.
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§ 111. t framför n blir n.

Märker, warsnar, ha- Hjcrta, midt, kärna, sydäme;
vaitse; dllg, [päivä;

Warseblifning, «bserva- natt, ' yö;
tlllN, havainto; foitttnav, jkesä;

Noggrann, omsorgsfull, Winter, taive;
skarp, tarkka; Fröjd, riemu;

Grön, viheriäise; Fröjdar [ig, jnblllr, riemuitse;
Grönskll, viheriöitse; Lange, kauan;
WiHnar, lakastu; Längre, kauemmin;
Tyglllr, Hejdllr, hillitse; Längst, kauimmin;

Slls, humina.

Nittiosjette lektionen.
lag säg icke den stora wargen,
En nähnyt suurta sutta;
Du märkte icke Hans wrede,
Et havainnut hänen vihaansa;
Gossm kom icke till fkolan,
Poika ei tullut kouluun;
Wi gladde icke öfwer Hans olycka,
Emme iloinneet hänen onnettomuudestansa;
I lasten icke den goda boken,
Ette lukeneet hyvää kiilaa;
Barnen woro icke i salen,
lapset ciyät olleet salissa.

§ 112. Det nekande imperiectum bildas fälundll, att
till nekningsordet lägges nominativus af participium per-
fectum.
Sjunker, släpper, ntsätter, laske; Hämnas, kosta;
Bedjer, bönfaller, rukoile; Hämnd, kosto;
BllN, rukoukse; Försök, yritykse;
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Lyckus, onnistu; Wllgar, tohti;
Storm, myrsky; Ens, Heller, (i nekande satscr),
Seglar, purjehti; -kaan, -kään;
Hjelp, apu; Emedan, koska.

Bönfaller, bedjcr honom om hjelp,
Rukoile bäneltä apua.

Nittiosjunde lektionen.
Han fruktade icke sin fiende,
Hän ei (pelkä'änyt, pelkä'änyt, pelkännyt) pelännyt viha-

nnestansa.
§ 113. I sllmnmndragnll verber bortlemnas bind-

Vokalen framför participii perfecti ändelse.
§ 114. ' framför n blir n.

Hämnare, kostaja;
Nllgel, klo, kynte:
Moder, emä;
Krosfar, muserta;
Krosflls, musertu;
Kringgär, kiertä;
Sprides, splittras, hajo'o;
Klippll, kallio;
Moi, vasten;

Tillkllllllr, kutsu;
Gnagar, järsi;
Af, i tu, poikki;
Mat, ruoka;
För ro fiull, suotta;
Angest, nöd, tuska;
Grinar, bespottar, irvistele;
11111, pakasti;
Sllltligen, viimein.

Mot klippan,
Vasten kaliin».

Nittioattonde lektionen.
lag har ej fttt denne man,
En «Ie nähnyt tätä miestä.

§ 115. Nekande perfectum bildlls sälundll, Ott tili
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nekande preesens af hjelpverbum ole lägges nominativus af
participium perfectuin.

Drengm hade icke arbetat flirtgt,
Renki ei ollut tehnyt työtä ahkerasti.

§ 116. Nekande plusqvamperfectum bildlls slllundll,
lltt till nekande imperfectum af Hjclpnerbnm ole lägges no-
minativus af perfeetum participium.
Nllgonsin, koskaan;

(en|
Aldrig,< et > koskaan;

[eij
0. f. ID.

Förut, fordom, ennen;
Före, ennen;
Före aftonen, ennen iltaa;
Förr än, innnn, ennen kuin;
Betlllar, kostar, maksa;

Betalning, utgift, makso och
maksu;

Emot, vastaan;
LäNslNllN, nimis-miehe;
Knappt, tuskin;
Öppen, auki;
ÖPPcn, siack, aukea;
Öppnar, aukaise;
©teitte, paikka;
Trakt, seutu.

Nittionionde lektionen.
8 117.

Jliulus comlitioualis.
Illkande form.

Priesens.
Singularis, Pluralis.

Illg stulle fll, saisin;
Du stulle fll, saisit;
Han stulle fä, saisi;

Wi stulle fä, saisimme;
I stulleu fä, saisitte;
De stulle fä, saisivat.

Obs.! e, i och dubbel bolat Jramjör. i.
Perfeetum.

Singularis.
Illg stulle hafwa flltt, «lisin saanut;
Dn „ „ „ olisit saanut;
HllU „ „ „ olisi saanut.
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Pluralis.
Wi stulle hafwa flltt, olisimme saaneet;
I „ „ „ olisitte saaneet;
De „ „ „ olisivat saaneet.

Nckande form
Prsesens.
Singularis.

lag stulle iFe fä, en saisi;
Du „ „ „. et saisi.

0. s. ro.
Perfcctum.

Singularis.
lag stulle icke hllfwa fätt, e» olisi saanut;
Dll „ „ „ „ et olisi saanut;

o. s. W,
(Sinne, lust, iniele; Tjuf, -varkaha(-as) ■

Wid gobt lhnne, hyvällä mielellä; Stjäl, varasta;
Wid däligt lynne, pakalla mielellä; Korp, korppi;

{mielelläni, mielelläsi, ©ft, juusto;
Geina, \ mielellämme, mielellänne, Just, juuri;

Not, juure;
UppHöjelse, beröm, Pris, ylistykse; Wiht, fäfert, var-
Nöst, Ijub, ääne; maan;
Spets, nixbb, nokka;
Wext, gestalt, kasvanto;
Öppnar, ava'a;

Dnm, tyhmä;
ansaitse;

Krona, ruunu;
Kröner, ruuna'a.

lag \ Mieleni 1
Du > Bar lust tili kött, Mielesi >tekee lihaa.
HllN ) Hänen mielensä )

Wargarna hafwa lust till färkött,
Sutten mieli tekee lampaan-lihaa.
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Gtthundmoe lektionen.
Groda, sammakko; Tadlar, smädar, soima'a;
Kurrar, qwäker, kurise; Mer, enää;
Hällerwakt,pcissllrpä, vahti; Bakom (rörelse till), taaksi;
Abrant, äyrähä(-äs); Vakifran, takaa;
Tills deh, kunnes; Vakoin \ r (taaksi:
m, Mi *altfvån/ bel'Bet ' rUOren\takaa;
Bedjande, bönfallande, ru- Ställe bakom, balbä, tausta;

koilemise; Ater, taas;
Stöter, loukka'a;
Hoppar, hyppä'ä;

Huru, pä hwlld satt, miten;
Sjuk, kipeä.

Gtthundraförsta lektionen.
Om du skulle smädll honom, skulle han börja hata big.
Jos (soimaisit) soimaisit häntä, hän (rupeaisi) rupeisi

vihaamaan sinua.
§ 118. Verba contracta bortlcmnll Hela bindstafwel-sen framför conditionalis' ändelse.
Waknar, herä'ä;
Wacker, heratta;

Lllnar
ligt, L

r fortfarande, onpphör-
laina'a lainaamistansa;

Kastar, nakka'a;
Täckes, kehta'a;
Bän, laina;

Twist, strid, riita;
©J3= j jkeskenämme;
@ber4emetlatt, \ keskenänne;

Länar, laina'a; Sig-) (keskenänsä;
BllNllNoe, laina'amise; Försöker, koetta.

EttHnndraandra lektionen.
§ 119.

I'rouoiuimi indefinita.
Nagon,
Nagot,

Nägon, (mest i frägor)
Born. joku kukaan mikään kenkään
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Part. jotakuta (kiltakaan, ku- niitäkään, mi- ketäkään,
taan) tään ketään

Gen.jonkun (kuukaan) minkään kenenkään
0. s. W. 0. s. W. 0. s. W. 11. s. w.

Ingen, tntet, mgetttmg,
ei kukaan ei mikään ei kenkään
0. s. w. 0. s. w. 0. s. w.

Dock Nllgon, ] (jokin) Hwllrje, jjoka (o«
Atmwstonc nägon,/jotakin, jotain > DÖjligt);
NZgontmg, Ajonkin; Hwar och enjjokaise.

o. s. w.
En witz, någott,

Nom. (eränä) eräs Muutama, muuan
Part. erästä Muutamaa
Gen. erähän, erään Muutaman

0. f. W. 0. s. W.
Nägon gchig, joskus; Hwartill? Hwarföre? miksi?
Inqenstädes, ei niissäkään, Till ),

~ ......01 ' /rr .. ,>mgentraq,eimiksikään;
ei missään; («or)J

Säkert, wiht, dock, toki.

Etthundratredje lektionen.
Pä höga berg wexa icke bjurkar,
(Korkeailla) korkeilla vuorilla ei kasva koivuja;
För blindll mennistor blir tiden läng,
(Sokeaiile) sokeille ihmisille aika tulee pitkäksi.

§ 120. I fierstllfwiga nominatftommar pä a och ä
med föregäende Vokal bortkastas a och ä framför i.
lag känner icke den der blinda gubben,
En tunne tuota sokeata och sokeaa ukkoa;
Har dn nägonfin sett en sä bred elf?
Oletko koskaan nähnyt niin leveätä och leveää jokea?
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I beuna kryddgärd ftmteö myckct wackra rosor,
Tässä yrttitarhassa NN paljon koreita ruusuja;
I bodan finnes mjuka bröb,
Aitassa on pehmeitä leipiä.
§ 121. Dessa stammar Hafwa i part. sing. bäde än-

delsen e», (ä) och ta-(tä); i part. pluralis endast ändelsen
ta (ta).
Smaklig, ljnflig, makea;
Sedesam, hyfsad, siveä;

©fett, ljus, valo;
Gryr, koitta;

Scdesamhet, hyssning, siveyte; GrYning, koittehe(-e);
Rak, PrYdlig, sorea;
Skogsmark, salo;
Hwtt, ljus, valkea;

Omgifwer, yrnpäröitse;
Sll Här, näin;
Sä der, Wid pllh, noin.

Gtthundrafjerde lektionen.
Illg har hört ingenting om dessll saker,
En ole kuullut mitään näistä (asiaista, asioista) asioista;
Skatornll hafwll läng stjert,
(Harakkailla, harakkoilla) harakoilla on pitkä häntä;
Fadren köper ljus frän staden,
Isä ostaa (kynttilättä, kynttilöitä) kynttilöitä kaupungista;
Kalfwar springll pä gärden,
(Vasikkaita, vasikkoita, vasikkoita)vasikoita juokseepihalla.

§ 122. Flerstafwigll nominalstammar Pä a och ä för-
wandla a till « och ä tili 5, orn i ftnnes i föregäende staf-
welse eller twä konsonanter föregä; i part. sing. hafwn dc
ändelsen a (ä) och ta (tä), i part. plur. ta (tä).

Obs.! sörmildring framför oi, äfwen om stafwelsen icke blir fluten.
LllM, karitsa; Husbonde, isäntä, (part. plur.
Sllf, kahila; isäntiä);
Nöt, pähkinä; Wärdinnll, emäntä, (partiti-
HIIMN, hamina; vus plur. emäntiä);
Säng, laulanta;
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Beundrar, ihastele; Förstär, ymmiirtä;
Förständ, ymmärrykse.

laulanta, isäntä, emäntä;
i part. sing.

laulantaa, isäntää, emäntää.

EttHundmfemte lektionen.
lag fiar aldrig sctt större nutter,
En ole koskaan nähnyt (suurempaia) suurempia pähki-

nöitä ;

Pä de Hogsta 6erg wexa icke träd,
{Korkeimmailla) korkeimmilla vuorilla ei kasva puita;
Skomakaren gjorde icke pahliga skor ät rnig,
suutari ei tehnyt (sopivaia) sopivia kenkiä minulle.

§ 123. Härledda ordformer äfwensom de Härledd»
■oxb, som slntlls pä va (vä), sa (sä) bortkastll a och ä

framför i; i part. sing. hafwa de ändelsen a (ä) och ta
(tä), t partit. plur. ändelsen a (ä).

An m. Framför partitivi ändelse ta (tä) kan i su-
perlativus a (ä) bortfllllll, hwarefter dm wanliga konso-
Nllntförandringen iakttages.
Höres, kuulu; Afkastning, vilja;
Ryktbar, kuuluisa; Frnktbar, ymnig, riklig, viljava;
Synes, näky;
Krigisk, sotaisa;
Fiskrik, kalaisa;

Hörik, heinävä;
Blodfull, frist (tili färgen), verevä;
Mörklett, mustan verevä;

Blomrik, kukkaisa; Ljuslett, valkean verevä.

Gtthundrasjette lektionen.
Glindrar, tindrar, vilkku; Sjelf, itse (brnkas endast i
Skallar, genljuder, kaikku; singularis);
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Sialla! kaiku'!
Skllll, echo, kaikku;
Längt borta, kaukana;
Litcn göl, käköse;
Ödemark, korpe;
Brndgnin, sulho;
Ljuflig, ljnf, angenäm, suloise;
LjnfligHct, ljnfhet, angenärn*

hct, suloute;
Upphöjer, berömmcr, prifar,

viistä;
Spelanbe, soitanto;

Läter klinga, vilistä;
Lif, ande, anda, henke;
Ar to ib lif, on nenöissä;
Tunga, fpräk, kiele;
Natnr, luonto;
Mä ljuda! soikohon!
Fri sk, klllr, gllll, raikkalia(-as);
Glllande, kukunta;
O! oh!
Skön, förtjufande, ihana;
lu, -pa (-pä) och -han (-hän);
Mun = minun.

Etthundrassunde lektionen.
Far köper Hamrar af fmeden,
Isä ostaa (vasaroita) vasaroita och (vasaraia) vasaria se-

pältä;
Drengarne aka med hnsbondcns fnabba hästar,
Rengit ajavat isännän (vikkeläillä, vikkelöillä) vikkelöillä

och (vikkekillä) vikkelillä hevosilla.
§ 124. I andra flerstafwiga stammar pä a (ä), än

de förut nämnda, antingm förwandlas a och ä till o och
ö eller bortfaller.
Snabb, vikkelä; Hamn, satama;
Snabbt, vikkelästi; Landningsplats, bsthamn, valkama;
Rllffll, harava; Lingon, puola (plur. puolaa);
Näffar, haravoitse; Salt, suola (plur. suoloja);
Lia, viikattehe(-e'); Färfk, flist, tuorehe(-e');
Slär, mejar, niittä; Framdeles, edespäin;
Appel, omena; Och fä widare, ja niin eäespäin;
Egendom,wara, tavara; Mig fjelf, itseni.

0. s. w. 0. s. w.
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Etthundmattonde lektionen.

Gosfen fälldc sm knif i öritnnen,
Poika (pudottai) pudotti veitsensä kaivohon;
Fadrcn skickade sin fott till 6 tm,
Isä (lähettiä) lähetti poikansa kylähän;
§ 125. Flcrstafwiga nerualstammar bortkafta bmd-

vokalen a och ä framför imperfecti i.
Mannen ropabe,
Mies (huuti, huusi) huusi;
Gubbm rodde,
Ukko (souti, sousi) sousi;
Gusfen dök till bottnet,
Poika (sukelti, sukelsi) sukelsi pohjaan;
Bonden byggde ett rä,
Talonpoika (rakenti, rakensi) rakensi riihen;
Mannen förstod.
Mies (ymmärti, ymmärsi) ymmärsi.
§ 126. Efter dubbelvokal och I, n, r kan t förwand-

las till s framför imperfecti i.
Finnarnes sjögud, Ahti; Botten, pohja;
Tllljer, veistele; Skllda, vahinko;
Dyker, sukelta; För andra gången, toistarni-
ErkllNNer, bekänner, tunnusta; seen;
Rllk, rigttg, oikea; För trebje gongen, kolman-
Utröter, utsträcker, oikase; nesti;
Inträffar, trässar sig, sattu; Lyckligt, onnellisesti;
Redlig, rehellise; Tillegnar sig, eger, omista;
RedligHet, rehellisyyte; And, sorsa;
Sjunker, uppo'o; Förntwarande, forne, entise;

Finne, suomalaise.
Jaa, triiffade kumma,
Satuin tulemaan.
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Gtthundranionde lektiouen.
Nog har jcuj äkt mcd uiittre häst, iin (incd) denna, (med

hwitken jag un aker),
Kyllä ininä olen ajanut paremmalla Levosella, kuin tällä,

(jolla nyt ajan);
Nog har jag uit meb bättre häst, än denna (sr),
Kyllä minä olen ajanut paremmalla hevosella, kuin täniii(nii);
Jag Har atbrig föpt ftörre lar, än denna, (Hwissen jag itu

kupcr),
En ole koskaan ostanut suurempaa lohta,Kuin tämän, (Jonk*

nyt ostan);
Jag har aldrig köpt större lar, ön denna (är),
En ole koskaan ostanut suurempaa lohta, kuin tämä (on)-
Nog tanner jag äldrc ntttit, än denne, (Hwillen jag fciimcr),
Ivyllä minä tunnen vankempia miehiä, kuin tämän, (jonka

tunnen);
Nog känncr jag äldre män, an denne (är),
Kyllä minä tunnen vanhempia miehiä, kuin tämä (on);
Han hatar ej andra mennissor än denne, (hwitten han hatar),
Hän ei vihaa muita ihmisiä, kuin tätä, (jota hän vihaa)-
I staden äro större hus, än pä landet (är),
Kaupungissa on suurempia huoneita, kuin maalla (on);
Jag har bättre böcker, än du (har),
nimillä on parempia kirjoja, kuin sinulla (on).

§ 127. Dä twcnne foranal jeniforas genom kuin,
fär ordet efter kuin famma satsstallning, som det motswa-
rande ordet före kuin, om satscns verdum hänför sig till
dem begge; eljest stär ordet efter kuin i nominativus.

Eljest, muuten;
Ofta, usein;

Bättre, parempa;
Bäst, paraha(-as);
Lada, laatikko;
Stickll, tikku;

Oftare, useammin;
Oftllst, useimmin;

Nofwll, naurilii(-is).
3
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Etthundmtionde lektionen.
Räfwen är snabbare än hunden,
Kettu on vikkelämpi kuin koira (on)

eöcr
Kettu on koiraa vikkelämpi;
Han är icke bättre än bu,
Hän ei ole parempi kuin sinä (olet)

etter
Hän ei ole sinua parempi.

§ 128. Da nominativus efter en comparativus och
kuin är fu&jelt i en sats meb ntsatt eller underförstadt
preesens af verbum ole sasom predikat, kan kuin uteslutas
och det i nominativus ftåenbe crbet ställas i partitivus.
Nog har jag kant redligare domare än han (är),
Kyllä minä olen tuntenut rehellisempiä tuomaria kuin

hän (on)
men ej

Kyllä niinä olen häntä rehellisempiä tuomaria tuntenut.

Anm. Om twenne partitiuer stulle fammanstöta, be»
gagnas icke denna konstrnktion
Siftig, bedräglig, kavala; Mera, enemmän och enem-
Listighet, bedräglighet, kava- min;

luute; Mest, enimmin;
Ar listig, intrigcrar, kava- Uppfinner, keksi;

loitse; Räd, utwäg, neuvo;
Qwick, slug, listig, viekka- Räder, underwisar, neuvo;

ha(-as); Rlldig, neuvokkaha(-as);
QwickHet, slughet, listighet, Följer, beledsllgar. seura'a;

viekkaute; Följd, seuraukse.
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Gtthundwelfte lektioneu.
lag har warit pä änaen hela dagen,
Olen ollut niityllä koko päivän;
lag har icke warit Pa ängen hela dagen,
En ole ollut niityllä koko päivää;
lag wistadcs i stadcn twä dagar,
Oleskelin kaupungissa kaksi päivää;
Har du warit i Helsingfors oftare an en gäug?
Oletko ollut Helsingissä useammin kuin yhden kerran!
lag har icke warit der ens en enda gang,
En ole ollut siellä yhtäkään kertaa;
Men jag har warit der fjn ganger,
Mutta minä olen ollut siellä seitsemän kertaa.

§ 129. Pll frägorna: huru länge? huru ofta? hu°
ru mänga ganger? eller huru mängte gangen? swaras
mcd wanliga objektskasns.

lag gär till fkolan hwarje dag,
Menen kouluun joka päivä.

An m. Dä joka är attribut till tidsordet, ställcs btita
lllltld i nominativus.
fr, vuote; (kelpo (oböfligt);
ArsomloPP, Srrt orn, vuosi- \kelvollise;

kaute; Förstll, ensirnäise;
Strfrån år, vuodesta vuoteen; Slnbro, toise;
MllNlld, kuukaute; Sista, viirneise;
Wccka, viikko; Utland, ulkomaa;
Skifte, tur, vuoro; Sjukllg, kivulloiss;
I sin tur, vuorostansa; Hos, luona;
Dygn, vuorokaute; Hos mig, niiuuii luonani;
GllNg, kerta; Hos big, »inu» luonasi;
Tid, aika; 0. s. w. 0. s. w.
Pä sin tid, i tid, aikanansa; Bortci, noissa;
Dröjer, viipy;

Ajan, ajassa 0. f. W.
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Etthundratolfte lektionen.

Ä« , „ ~ . ?nör menniskan ei dualiat Nlbete,Da hon ar n»k,) J

Kipeänä ihminen e! tee kelvollista työtä;
Kriftofer begaf fig säsom ditgttg karl tili Helsingfors, men

koni säsom slarf tillbaka.
Risto meni kelpo-miehenit Helsinkiin, mutta tuli heittiönä

takaisin;

Dm jag wore sträddare, fkulle jag göra nya kläder ät mig
Räätälinä tekisin uudet vaatteet itselleni; fjelf,
Dm broder är här i egenstaft af länsman,
Veljesi on täällä nimismiehenä;

j 6arn,

Näin hänen lapsena.
§ 130. Casus essivus, Hwars ändelse är n» (nä), be-

gognlls för att utmärka den egenstaft ett föremäl har, eller
det tillständ, hwari ett föremäl befinner fig, dä den hand-
ling, fom utfäges om detfamma, försiggär.

An m. I fwenfkan motfwaras casus essivus ofta af
nttrycken: säsom, i egenfiap af, eller af satserna: dä (jag,
dn, o. f. w.) »ar, om (jag, du, o. f. w.) wore.
Sorg, bekymmer, suru; Tjenst, palvelukse;
Sorgfen, bekymrad, surullise; Qwarblifwer,fördlifwer,pysy;
Sorglös, obekymrad, surut- Förblifwande, waraktig, pysy-

tuma (nomjn. -ton);
Tjenar, palvele;

väise;
Qwarblifwcr, qwarstadnar,Mä;
Qwarlemnar, jättö;Tjenare, palvella;
Minne, muisto.

lag aitfcv saken tuara gob,
Pidän asiaa hyvänä,
kuulen asian hyväksi,
Katson asiaa hyväksi.
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Pysyn kolona
mcu

Jään kotia.
Pysytkö vielä kaupungissa,
Jäätkö kaupunkiin.
Jätän kirjoituskirjain kouluna».
Pojalta jäi kirja kotia.
Minulta jäi kynä kotia kamarihin.
Tjennr Hos rotgou,
Palvele jollakulla.

GttHundmtrettonde lektionen.
Under denna Winter har luädret want idit,
Tänä talvena ilma on ollut kylmää;
Nasta höst fSr jcig fova till ffolan,
Tulevana syksynä saan lähteä kouluun

§ 131. Casus essivus bcgagnas för ott utinärta dc»
beftämda tiben, da något ster.
Söndag, sunnuntai; Murgondag, huoinene;
Mändag, maanantai; Gärdag, eilis-päivä;
Tisdag, tiistai; 3taf, joulu;
Qnsdag, keski-viikko; Annandag jul, Tapanin päivä;
Torsdag, tuorstai;
Frcdag, perjantai;

Nyärsdag, uuden vuodan päivä;
Trctiondag, loppiaise;

tzördag, lauvantai; Päst, pääsiäise;
Piugst, heluntai.

Essivus af vuote Hetcr (vuotena) vuonna;
Essivus af huomene Hctcr (huomenena) huomenna.
I bag, tänä päivänä, tänäpänä, tänään;
I förgär, toissa (= toisena) päivänä;
I öfinenuovgon, yli-huomenna.
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Gtthundmfjortonde lektionen.
lag wäfde fem alnar pä en bag,
Kudoin viisi kyynärää yhtenä päivänä;
Fifkaren fuöt näteu inorn en wecka,
Kalastaja kutoi verkot yhtenä viikkona;
lag Har warit fyra gänger sjuk under ett ars förloftP,
Olen ollut neljä, kertaa kipeä yhtenä vuonna.

§ 132. Casus essivus begagnas för att utmcirfa beit
tiberymb, under Hwars förlopp nägot hinner ste.
Min syster war sjuk ftan jul till päsk,
Sisareni oli kipeä joulusta pääsiäiseen;
©fornafaren arbetabe hos oh ftän tisdagen till lördagen,
Suutari teki työtä meillä tiistaista lauvantaihin.

§ 133. Casus elativus och illativus begllgnas för
att utmärkll tiden, ftän och till Hwilken en handling sträc»
ker sig.
Ända frän, / saakka;
Ända till, \asti;
Lefnad, lif, elämä;

Hos, tykönä;
Frnn, tyköä;
Till, tykö;

LefnlldslopP,lifstid,elinkaute; Ögonblick, silmäuräpäykse;
Död, kuolema;
AegYnnelse, alku;
Slut, loppu;
Till slut, slutligcu, lopuksi;
Blir slut, loppu;
Slutar, beslutar, päättä;

Ända frän pien,
Joulusta asti;
Anda till pästeu,
Pääsiäseen saakka.

Lider, täl, utstär, kärsi;
Mödll, Pläga, beswär, vaiva;
Har, utstärbeswär, näke vaiva;
Beswärlig, vaivaloise;
lag Prisar honom lycklig, kii-

tän häntä onnelliseksi:
Tyst, vaiti (oböjfigt).
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Hos j [tykönä;
FlllN \ flldreu, isän tyköä;
Till ) (tykö;
Hos tntg, tykönäni;
Hlls big, tykönäsi;
Hos honom, hänen tykönänsä.

Gtthundrafemtonde lektionen.
Den gamla gumman Har icke warit i kyrkan fta tre är.
Vanha akka ei ole käynyt kirkossa kolmeen vuoteen;
Det sjuka bainet har icke sofwit pä twä dygn,
Kipeä lapsi ei ole nukkunut Kanteen vuorokauteen.

§ 134. Casus illativus begllgnas for att utmärk»
den tid, pä hwilken man underlater eller underlätit att
göra nägot.

§ 135. Dä räkneorden icke aro subjekt, predikat eller
objekt i satsen, böjlls de säsom attributer till material-ordet,
hwilket lllltid stär i singularis.
SlldllN, sernrnoise;
Sadan har, tämmöise;
SädllN der, tuornrnoise;
(Sadan) som, jornrnoise;
Genom, kautta;
tngll, höyry;
FllrtYg, haahte och haakse;

Skeppsbrott, haaksi-rikko;:
Har tid, hinner, jouta;
Hinner, skyndar, rakar (nti),

joutu;
Lider ffeppsbrott, joutu haaksi-

rikkoon;
Sytzlolös, owerksam, joutila-

ha(-as).

Gtthundraftxtonde lektionen.
Skolgossarne resa hem till julen,
Koulupojat lähtevät kotia jouluksi;
lag fick lana «f Honom för tre mänader,
Lain lainata häneltä kolmeksi kuukaudekii.
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§ 136. Casus translativus swarar pä fvSgnn: till
hwilken tid? till eller för huru läng tid?
Not, nuotta;
UtHärbar, räckcr till, Kestä;
Meritcrar cj att tacka, ei

Kesiä Kiittää;
luuta;

Qwnst-ris, lirndakse;
Vadqwllst, vasta;
Qwast«löf, vastakse;

Jaa är pa fiskc,
Olen Kalassa;

Atcrwändcr, pala'a;
Wägkoft, evähä(-äs);
Pign, piika;
m, .

! muassa:Mcd, {
,

Han är mcd mig, hän »ll mu-
assani;

3ag tager mcd mig, otan mu-
kaani;

Du bcgifwcr big till notbragning,
Lähdet nuotalle;
HllN ätcrwänder frän bärplodning,
Hän nalaa marjasta;
Wi sytzlll mcd uätfiskc,
Olemme verkoilla;
I gnu för att bryta qwastlös,
Menette vastaksccn;
De fontitta från mctc,
He tulevat ongelta.

Etthundrasjuttonde lektionen.
Goöscn, frnii war utan pcnningar, kmtde icke köpa bofcit,
Poika, joka oli rahatta, ei voinut ostaa kirjaa;
Mcmtiskllit lait cj lcswa utan bröb,
Ihminen ei voi elää leivättä.

§ 137. Casus alicsslvus, Hwars ändelse är tta (ttä),
ntmärkcr brist cllcr sakltad af något och swarar på frägan:
utan hwad?

Los, tillställb, lupa; Swck, vilppi;
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(litan (of) ofoflig, luvattoma; (Utau swek) swcklös, vilpittäni»;
Nomin. (luvattoma) Nomin. (vilpittömä)

(luvattom) (vilpittöm)
luvaton vilpitön

Part. (luvattomata) Part. (vilpittömätä)
(luvattomta) (vilpittömtä)
luvatonta vilpitöntä

Essiv. (luvattomana) Essiv. (vilpittömänä)
(luvattomna) (vilpittömnä)
luvaton»» vilpitönnä.

§ 138. Karitiva adjcktivcr bildas af stlbstantivcr-
nas stam gcnom tillagg af ändelsen ttorna (ttömä) och nU
märkä brist ellcr saknad. I nomin., part. och essivus
bortlemnas a (a), hwarefter den wanliga konfonantförän-
dringen iakttaczcS.

An m. I essiv kan (a) llcksä liibehälllls.
Sjukdom, tauti;tfoflig, tillatcn, luvallise;

ferie, lupa-aika;
Träta, kif, tora;

Ihalig stubbe, pölhö;
Försoning, endrägt, sovinto;
Soitto, bläst, tuule.Tillrättawisa, banna, toru;

Etthundraadertonde lektionen.
Hwarocra, kurnpakin (nom. Efter, enligt, Hikeen;

Eftcr mig, jälkeeni;kumpikin);
Höjcr sig, reser sig, Koko'o;
llpphöjcr, Kokotta;

Eftcr gossett, nojan jälkeen;
Glädjcs, bltr förtjust, ikastu;
Bedrager, förräder, petiä;Äakfot, takajalka;

Upprllttstäettde Bcdragare, petturi;
©iba, beskafftnhet, laita-; Bedrägeri, petokse;
Bitter, katkera; Stackare, raukka (sättes efter

sitt hufwudord, hwiltct icke böjes):
Bittert, katkerasti; Slägg, parta;

Galen, hullu.
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Gtthundranittonde lektionen.
E» af ojj,
Yksi meistä;
Tre af brödcrne,
Kolme veljeksistä;
Den längrc af männen,
Pitempi miehistä;
Det muijia af bjuren,
Pienin eläimistä.

Disputerar, inttä'ä; hel, kokonaise;
Hwilkendera, kurnpa(-rnpi); Flykt, pako;
Slltt, medel, utwllg, keino; Längt, längt bort, kauas;
Mänglädig, rnonikeinollise; Hjelper, bistär, autta;
Päse, pussi; Fy! ui!

Etthundratjugonde lektionen.
Försonlighet, enighct, sopi- Dagg, dop, kastehe(-e');

vaisuute; Wedcrqwicker, uppfiistar, vir
Innest, bifall, sämja, suosio; voitta;
Innest, behag, mielisuosio; Läter weza, uppfostrar, Ka»
Fred, ro, rauha; vatta;
Gras, ört, ruoho; Aehöftig, nödwändig, tarpeel
Näring, ravinto; lise;
Wexande fäd, gröda, laiho; Wälsignelfc, siunaukse;
Wänstllp, ystävyyte; Först, ensin;

Läse-är, luku-vuote.



Läse och Skriföfningar.





Dfningar.

«8.
Brodrens mössa är i mitt stäp. Du fär ej taga böc-

kerna ur min wiiska. lag tager ej dina böcker ur dll: wä°
sta. Den lata gossen ides icke läsa fin lexa. Fadren tog
de goda böckerna ur sitt stäp och gaf at sinä goda gossar.
Wi taga icke böcker ur edra wäskor, men I tagen böcker ur
wära wäskor. Fiskaren ror pä sjön i wär nya och goda
bar, men i edcr gamla och däliga bät will fiskaren icke ro.
I wärt lider fiunes en fläde, i wärt stall finnas goda ha-
star och i wärt fahus goda kor.

Eilen sain isältäni pienen puukon; puukollani tah-
don tehdä pieniä puuhevosia pikku veleillesi. Minun
veljelläni on pieni puu-hevonen. Hän ajaa salin laattialla
puuhevosellansa. Isällämme ovat hyvät hevoset. Lin-
nut lentivät pois silmistänne. Kaivossamme on hyvää
vettä. Pojat eivät saa heittää kirjojansa laattialle.

69.
Wär ria är ny, men eder ria är gamma!. Wära

barn äro goda, men edra barn äro elaka. Min fystcr sit«
ter i trädgärden och sjunger, men min broder springer pä
gärden och lekcr. Eder ekstock är pä sjön. 3a§ sätter mig
i eder nya ekstock. Wär häst är swart, men eder häst är
röd. Mitt rum är litet, men ditt rum är ftort. Min bät
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iir pä ftronben. Gosfen tagcr fin lilla stol och ftättcr sto-
teit pä golfwet.

Kynä-veitseui on pöydällä. Minä otan kynä-veit-
seni pöydältä ja panen sen taskuhuni. Rekesi on va-

jassa. Purteni on meren lahdessa. Uusi köytesi on kaa-
pissani. Hanhemme juoksevat pihalla. Pieni Janekseni
juoksee laattialla. Ahkerat pojat lukevat läksynsä hyvin.

70.
Fifkaren, hwilken i gär fälde laren ät eder fader, bor

i wär by. Förbi wär by rinner nemligen en stor elf, i
hwilken byns ftfkare fånga ftora och goba laxar. De bygga
laxgärbar i elfwen. Seban simma laxaine nppför elfwen
in i laxgärbarne, nr hwilka sifkarene taga babe be ftora och
fma laxarne, men be (ne) laxar, hwilka äro allbeles fma,
fläppa be tillbaka i elfwen. Seban begifwa be fig till fta-
ben meb fin» bätar och fälja fina laxar. Den laren, hwil-
ken eber faber köpte, war ganfka stor. Byns fifkare taga
laxar nr fina laxgarbar. Fifkarena falja fina laxar. Wär
lar är stor och gob. Den laxen, fom bin brober icke köper,
fälja wi i staben.

Helsinki on suuri ja korea kaupunki. Koulu, jossa
veljeni on opettaja, on Helsingissä. Isä ei päästä poi-
kia, jotka eivät viitsi lukea läksyjänsä, Helsinkiin. Mäki,
jota lapset kiipivät ylös, on aivan korkea. Lohi-padot,
joista kylän miehet saivat lohia, ovat hyvät. Miehet,
joita en tunne, lähtivät pois kylästämme. Vasikat, jotka
rengit ajoivat pois pihastamme, tulevat takaisin. Äidit,
joitten lapset ovat pahat, surevat, mutta äidit, joilla ovat
hyvät lapset, ovat iloiset. Ongen koukut, joilla saimme
suuria ahvenia, ovat hyvät, mutta koukut, joilla emme
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saa kaloja, ovat huonot. Punainen hevosenne on vanha.
Sisareni on hyvä. Riihemme palaa. Kaunis orihisi on
nuori. Istuimeni on äidin kamarissa. Isäni on hyvä.
Isämme ovat hyvät. Isäni huone on vanha. Poikaim-
me kirjat ovat kaapissa. Äitimme keinu-tuoli on kama-
rissa. Tupamme on pieni. Linnut rakentavat pesiä ke-
väällä.

71.
Den nYa plogctt, med Hwilken drengen plöjer pä å*

kcrn, är wär goba grannes. Klädningen, som hänger i skä-
pet, är wär lilla systers. Herregärden, som är pä den höga
backen, är min. Den swarta hönan, som kommer ut ur
hönshuset, är din. Tuppen, som sitter pä hönshustaket och
galar (laula), är eder. Den wackra hästen, som springer
pä wägen, är wär. I den stora herregärden, som är bred-
wid kyrkan, bor min bror. De feta loraa, som gå pä än-
gen, äro Hans. Qm wintern, dä snön är pä marken, löpa
gossarne pä skidor. Skidorna, hwilka äro i lidret, äro deras.

Aura, jolla kartanon rengit kyntävät, on meidän.
Hame', jonka äiti antoi köyhälle tytölle, oli minun. Suk-
set, joilla sinä hiihdät, ovat vieraan pojan. Kukko, joka
istuu katolla ja huutaa: kukkokiekaa, on naapurin. Ka-
nat, jotka kaakottavat pellolla, ovat meidän. Pienessä
mökissä, joka on meren rannalla, asuu kalastaja. Pieni
vene', jossa poikamme soutaa, on hänen. Pojat, jotka
juoksevat pihalla, ovat veljeni. Kirjat, jotka ovat kaa-
pissa, ovat heidän.

72.
Min fader är handlande ien stor stad. Han drifwer

stor Händel. Hans handelsbod är wid torget. Dä bön-
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dcrna komma frän landet till ftoben, aka de in pa Hans
gärd, och beta der sinä hästar. De hcmta till staden Hu-
bar, matwalor och allahanda andra saker, hwilka min fadcr
köper af dcm. Sedän köpa de i bodcu spikar, hoftnngcr,
grytor och allahanda handelswaror. Min fadcr gifwcr nam-
nam at dcras snälla barn, hwilka springa pa gatan.

Rikas kauppias asuu suuressa kivi-huoneessa torin
vieressä, mutta hänen kauppa-puotinsa on Yrjönkadulla.
Hän myy talonpojille, jotka tulevat kaupunkiin, nauloja,
hohtimia, patoja ja kaikenlaisia muita kauppakaluja. Ta-
lonpojat syöttävät hevosensa hänen pihallansa. He myy-
vät kauppiaalle heiniä, vuotia ja ruokakalua. Kauppias
antaa heidän lapsillensa makeisia. Silloin lapset ovat
iloiset.

73.
Denne häst är röb, mcn den der är swart. Dctta

entrad är litet, men det der är stort. Det der fölet är
ungt, men detta är redan gammalt. Den hästen, som är
gammat, orkar icke draga det stora lasset. Här wcxa stora
granar, men der (borta) pä backcn wexa icke granar. I
denne brnnn är godt watten, men i den der brnnnen är da-
ligt watten. Ser du icke der farthgct? lag ser det
icke.

Luetko tätä kirjaa? En lue sitä. Onko tuo puuk-
ko sinun. Ei se ole minun. Onko kirjani tässä kaa-
pissa. Ei se ole siinä. Onko se tuossa kaapissa? Tuos-
sa se on. Sinunko isäsi tuossa järvellä soutaa? Mi-
nun. Joko ajat tällä varsalla. En vielä sillä aja, se on
aivan nuori. Otatko vettä tästä kaivosta. En; otan
tuosta kaivosta; se on syvä, ja siinä on hyvää vettä.
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74.
Dessn skidor äro minä, men dc der fftbovnn, hwilka

nro bcrbortn wid stnllsknttten, äro dina. Dcssa hnstar nro
bnde feta och wackrn. Dessa stolnr nro min faders; de nro
myckct gobn. Wnr bys stuckarc gör goda stolnr. Dcssc
mnn nro ödmjukn, men dc der nro högmodiga. Ing knn-
ner dem icke. Finues (det) i dessa gnrdnr (nngon) smed,
som knn görn en ny sto at min häst? Hnr finnes cn god
smed; nog knn hnn göra hnststor. Hwar bor han? Han
bor i den der kojnn. I den der? Ncj, i den der. Hwnr
är Hans smedja. Dcn llr der, bakom det der huset, I fan
strax se den.

Lähdetkö noihin taloihin? Lähden. Onko noissa
taloissa seppää? On. Onko sinne pitkä matka täältä?
Ei ole'. Onko pappi ylpeä mies? Ei, pappi on nöjTä
mies, mutta nuori tuomari on aivan ylpeä; tunnetko hä-
nen? Kyllä hänen hyvin tunnen. Etkö tahdo' nähdä'
kartanoa, joka on tuolla mäellä. Tahdon kyllä. Tai-
taako puuseppä tehdä' tuolia? Taitaa kyllä.

73.
Af en nod czoösc bttr (tule) en dttntia karl, men nf

cn elnk gossc hlir en dälig knrl. Ekomaknren gör skor at
gossnrnc ns den storn oxens Hud. Smä systrnrna göra nt
fndren en liten forg af Papper. Drengnrnc görn plogar nf
trnd och jern. Snicknrcn, som nr hcmma frän >vär by, gör
cn kiftn af brädei at wär broder, som skall resa (reser) till
skolnn.

Sinun isäsi, joka asuu kaupungissa ja on kauppias,
aikoo rakentaa' suuren laivan. Hän ostaa talon-pojilta

4
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hirsiä, laahkoja ja lautoja. Niistä miehet sitte rakenta-
vat laivan. Syksyllä renkimrae tekevät kaupungin muu-

rarille tiiliä hiedasta ja savesta. Isä pani paperille vir-
ren, jonka lukkari lauloi, sillä se oli aivan kaunis. Mis-
tä tuo mies on kotoisin? Hän on kotoisin tästä kylästä.

76.

Hai: wrcdgadcs iifwer minä ord. Din brodcr gtäber
fig ofwcr din lycka. Gossarne barrabe i gär af lö(b, dä de
lommo hem frän skolan. Den ftitige gossen är lcdsen llf
den orsakcn, att hm: ickc wet, hwar Hans bok ar. En god
gosfe är glad öfwer andras lycka, men cn eläk gosse är
ledscn öfwer den. Den gosse, som är ledsen öfwer andras
lhcka, är en clak gosse. Gossarne springa hem frän skol-
gardcn i foljd af lärarens bcfallning. Den lilla fparfwcn,
fom min broder tog utifrän, fkälfde af den starka kölden.

talvella, kun on pakkanen ulkona, pojat vapise-
vat vilusta. Koira vinkui eilen siitä haavasta, jonka se
sillalla sai. Olen iloissani siitä, että hyvä isäni tulee
kotia kaupungista. Paha poika on vihoissansa isänsä sa-
noista, mutta hyvä poika ei ole' vihoissansa niistä. Hyvä
äitini on suutuksissansa siitä, että vihoissani heitin kir-
jani kaivoon, mutta nyt tahdon olla' hyvä, että äiti ei
suutu'. Isällämme ja äidillämme on iloa siitä, että o-
lemme hyvät ja ahkerat, ja myös Jumala taivaassa iloit-
see, kun lapset ovat hyvät. Jumala on meidän kaik-
kien hyvä isämme.

77.
Mooren talax med fina baxn om Gnd, fom är alla

mennifkors gode fader. Goda mennifkor tanka godt on: sinä
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mebmenniskor, nicn onbct Menttiskor tanka oubt out alla.
Den gobe fobven har ornfovg ont alla sinä bartt, och han
är bekynirab om sin tcitc goöfc. De eläke gossarne twista-
be om be böcfer, hwilka beras gobe faber gaf at bem. Der-
öfwer nr beras faber belymrab. Grannarne twista om grän-
serna. Domaren, som bor i beras by, är bekymrab öfwer
ben saken, och min tanke berom (= om bet) är ben, att be
äro onba menniskor och bälige grannar, som icke hafwa (nä-
gon) knnstap om Gubs wilja. Fabren är tankfull.

Isällämme ja äidillämme on tietoa Jumalasta. Il-
loilla he puhuvat meidän kanssamme Jumalasta, kuinka
hän pitää huolta kaikista ihmisistä, kuinka hän on hyvä,
ja kuinka hän iloitsee siitä, että lapset ovat hyvät.
Talonpojat, jotka asuvat kirkolla, riitelevät niittyinsä ra-
joista; onko sinulla tietoa siitä asiasta? Ei, mutta minä
tahdon ajatella'hyvää kanssaihmisistäni. En huoli' ottaa'
tietoa siitä.

78.
Wär faber och mober ämna kalla war lilla brober

Michael. War lilla brober blef fjnk benttaf (= af bet),
att Han i gar full omkull Pa iscn. War mober kokar kutt
och potäter till mibbagsmäl. Till qwällswarb äta wi bröb
och smör. Gub skapabc mcnniskan till sin afbilb. Bonbcn,
som bor i benna garb, förwanblabe akern till ang. I gar,
bä wi gingo till skogen, war Himmeten klar; men, ba wi
reban woro i skogen, förwanblabes ben ftlötsligt till mulcn,
och bet begynte regna, fä att marken och träben blefwo wäta.

Selvä taivas muuttuu pilviseksi, kun alkaa sataa'.
Kun on pakkanen ulkona, vesi muuttuu jääksi. Mikko
kasvaa aika-mieheksi. Äitimme leipoo jauhot leiviksi.
Paimen käytti kiven istuimeksi. Talonpoika, joka muutti
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kaikki peltonsa niityksi, tuli köyhäksi, ja talonpoika joka
muutti kaikki niittynsä pelloksi, tuli myös köyhäksi.
Lukkari, joka asuu kirkolla, nimitti pienen poikansa Yr-
jöksi. Sisaremme keittää potaattia suurukseksi. Kun
taivas äkkiä muuttuu mustaksi, nousee paha ilma. Ju-
mala sanoi: minä tahdon luoda' ihmisen kuvakseni.

79.
Hwilken Häst är bin? Den der röba hästcn, fom stär

der. Hwcms är denne swarta hingst? Det är min bro-
ders, men han ämnar sälja den. At hwem ämnar han sälja
den? Han ämnar sälja den at köpmannen, som bor i sta»
den wid torget. Amnar han icke köpa en annan häst? Jo.
Af hwem? Af bonden, som bor i den der gardcn. I hwil-
ken gard? 3 den der, som är pä backen bredwid an, der,
hwarcst de der höga granarne wcxa. Hwem bor i den här
herregärden? Der bor min gamla farbroder, hwilken du i
gär säg i staden.

Ken puhuu kamarissa? Se on vanha mummoni.
Kenen kuva tuo on? Se on hänen miehensä kuva. Mitä
sinulla on takin taskussa? Siinä on tuo korea kirja,
jonka sain lahjaksi isältäsi. Miksi sinä ai'ot käyttää' tuo-
ta paperia, joka on pöydällä? Ai'on siitä tehdä kirjoi-
tus-kirjan, johon kirjoitan kirjaimia. Millä sinä kirjoi-
tat, lyijys-pännälläkö vai läkillä? Lyijys-pännällä. Mi-
nä kirjoitan kirjeen veljelleni teräs-pännällä. Mitkä mie-
het nuot ovat? He ovat isäni rengit.

80.
Dct lilla barnet sofwer i waggan, som är i kamma-

ren. Farmodren är i köket och skär brödet i bitar. lag
lofwar att gifwa ät big en ny bok. Bonden bjndcr till
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salu ät köpmanncn stockar och plankor, men köpmannen bju-
der till salu Zt bonben allahanda handelswaror. Wär nya
prcst predikar bra. Fadren lofwar gifwa ät den flitige gos-
sen en ny bilderbok. De smä barncn frntta att gä till sko-
gen. Fadren hotar att taga bilderboken af den late gos-
sen. Den eläke gossen hotar att slä min systers lilla hund,
som hon fick af wär gobe farbrodcr. Den lille gvsscn kan
ännu icke skrifwa till sin fader, fom wistas i staden. Gos-
sarne, soin kunna sinä lexor, swara wäl, dä läraren frägar.

Kun pienet lapset ovat pahat, uhkaa heidän äi-
tinsä mennä' pois. Silloin lapset lupaavat olla' hyvät.
Äiti ottaa kaapista leivän ja leikkaa sen paloiksi. Pa-
lat hän antaa lapsille, jotka siitä tulevat iloisiksi. Ky-
län kirkossa pappi saarnaa ja lukkari laulaa. Laiskat
pojat, jotka eivät osaa' läksyänsä, eivät vastaa', kun o
pettäjä kysyy. Pieni lapsi makaa kehdossansa. Suu-
tari kauppaa isälle pieniä kenkiä.

81.
Om aftoncn gä dc sinä barnen till sängs, men um

dagen leka de. Byns smed, som bor i dcn der lilla kujan)
gör ät wär fadcr en yxa af jern och stäl. Far Hwässcr
yxans bctt, att det blir mycket hwaht. Sedän säger han
ät barnen: I fän icke taga yxan, ty den ar mycket hwafj,
och I, som ären smä, tunnen ännu icke hugga med den.
Den sjukc orkar icke swara at wär fader, dä far frägar af
honom, huru han mär; men han will icke ligga. lag kän-
ner icke den pratfamma gumman, som sittcr i drängstugan.
Barnen liegyntc frukta, dä de sägo dcn stora björncn.

En osaa'leikata' leipää tällä veitsellä; sillä on niin
tylsä terä, mutta tuo veitsi on terävä, sillä voin hyvin



54

leikata'. Seppä, joka kauppiaalta osti terästä ja rautaa,
tekee siitä veitsiä, joita hän aikoo kaupata' kaupungin
porvarille. En voi luvata' sinulle isän uutta kirvestä;
mutta tuo vanha tylsä kirves, sen voin sinulle luvata'.
Kun lapset olivat pahat, heidän äitinsä alkoi uhata' men-
nä' pois. Kylän pappi on niin vanha, että hän ei jaksa'
saarnata'.

82.
Fadren sade ät sinä barn; smä barn fä ci klättra upp

i träb. Om de göra det, kumia de falla ned ftän trädcn.
Minncns I iÄe den lilla fremmande goösen, som klattrade
upp i den der Höga graneu? Han full ned till marken och
fick af sitt fall ett stort sar i sitt hufwud. Dä mamien fjögg
träd i skogen mcd sin hwassa Yxa, föll en stur tall omkull
pa Hans nacke, hwarutaf hau blcf mycket sjuk. Du kau icke
lrngga med den der yxan, om du icke hwässer den. Om du
fallcr din mössa i sjön, blir den wät. Om barncn icke gä
till sänas om aftonen, blir dcras modcr ledsen, ehuru hon
är mycket god.

ahkera poika lupasi lukea' läksynsä ahkerasti. Kun
pojilla ovat pitkät läksyt, he eivät jaksa' niitä lukea',
vaikka he ovat hyvin ahkerat. Jos pienet lapset kiipee-
vät puihin, he voivat pudota' alas. Pieni poika, joka
kiipesi huoneen katolle, putosi maahan. En voi hakata'
tällä kirveellä, jollen sitä teroita'. Kalastaja, joka asuu
joen rannalla, kauppasi eilen suuria lohia isällemme.
Jollet ota' kelloa pojalta, hän voi pudottaa' sen laattialle,
ja silloin se voi putouksesta mennä' rikki.

83.
Den «ngc mamien, soin af sin fader ärfdc en stor

rikedotn, blef genom slöseri fattig. Konnngarnes flöseri göi
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deras undersäter fattiga; men genont fonungarneö tyarfam-
hct bli unberfåterna rila. Slösarcn ftöfabc genorn slöseri
all bcn rifcbont, forn han ftck i (till) ars af si» fader. Den
goda hcrregärden. som min fadcr köpte af den lika bonbett,
riktade honom. Den sparsamina bonden blcf genom sin
sparsamhet rik. De rika töpniänncrnas arfwingar blefwo
genom fitt stora slöseri fattiga, men den fattiga köpmannens
arfwinge blcf genom sin sparsamhet rik. Den sparsamme
bonden saldc hö at stadcnö rika köpmän. Den som (joka)
slösnr, han blir fattig.

Rikkaan kauppiaan puutarhassa kasvaa kauniita
ruusuja Säästäväisellä talonpojalla on lihavia lehmiä ja
lampaita. Suomen kirkasten järvien rannoilla kasvaa
kauniita koivuja, kuusia ja mäntyjä. Rikkailla kauppi-
ailla on suuria ja kauniita huoneita. Nuori talonpoika
peri enoltansa suuren rikkauden. Suutari, joka asuu
tuolla, rikastui siitä, että hän teki hyviä kenkiä, mutta
seppä, joka täällä asuu, köyhtyi siitä, että hän teki huo-
noja kirveitä. Säästäväinen kuningas rikastuttaa säästä-
väisyydellänsä alamaisensa; mutta kuningasten tuhlaus
köyhdyttää heidän alamaisensa. Tuo laiska mies on
tuhlaaja; hän tuhlasi pois kaiken rikkauden, jonka hän
sedältänsä sai perinnöksi. Joka säästää, sillä on.

84.
War kara moder älskar ofj mcd stor karlck. Fadren

älskar sinä kiira barn. Den fromme mannen Hatar icke sinä
owänner, men den eläke mannen hatar alla mcnniskor. Det
elaka barnet wrcdgas dcrföre, att det icke fär fla den lilla
hnnden. Dc sma barncn frnktade den stora wargcn, som
sprang pa isen ofwcr an. Det tacksamma barnet tackar sin
fader för den goda boken; fadren glädcr sig öfwer barnets
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tacksamhet och fäger: "®ub ware lof! mitt barn är tack-
samt för dct gobn, som jag gifwer det."

Mitä sinä pelkäät? Pelkään tuota pahaa miestä,
joka minua vihaa. Kun isä minulle antoi uuden kuva-
kirjan, sanoin hänelle: "suuri kiitos!" Siitä isä tuli iloi-
seksi ja sanoi: "minä iloitsen siitä, että lapseni on kii-
tollinen."' 1 Tahdon kiittää rakasta äitiäni ja isääni siitä,
että he ovat niin hyvät ja rakastavat minua, vaikka mi-
nä välisti olen paha. Tahdon aina muistaa' heidän rak-
kauttansa, tahdon aina olla' kiitollinen, niin he iloitsevat
kiitollisuudestani. En tahdo vihastua' siitä, etfen (= että
en) saa'kaikkia, mitä (= joita) tahdon. Tahdon rakas-
taa' kaikkia kanssa-ihmisiäui; jos saan viha-miehiä, tah-
don heitäkin rakastaa'. Jumalan kiitos! nyt minulla ei
vielä ole' vihamiehiä.

83.
Senna fäb är råg, mcn ben bcv är fortt. ©äbeu,

som är i benna tår, är hafra, nten ben, soin är i benna
lilla lär, är Hwete. Denna pennin g är af gulb. Af hwab
fimrie är betta ur, soin bu erhöll af bin faber berföre, att
bu war ftitig? Af silfwer. Jag ställer ljuset i ben här sta-
ken, som är af messing. Af hwab ämne är ben stora kyrk-
klockau? Af koppar och filfwer. Denna fkeb är icke af filf-
wer, ben är af tenn. Bläcket är af gob befkaffenhet.

Ruis, joka kasvaa tällä pellolla, on hyvää laatua.
Jyvät, jotka ovat tässä laarissa, ovat ohria, mutta jyvät,
jotka ovat tuossa laarissa, ovat kauroja. Tuo leipä, jota
lapsi syö, on nisuleipää. Kalia, jonka poika sai rikkaal-
ta kauppiaalta, on kultaa. Tämä lusikka on hopeaa,
mutta tuo on tinaa. Mitä ainetta uämät kynttilä-jalat
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ovat? Messinkiä. Mitä ainetta tuo on? Vaskea. Sisar
panee kynttilät jalkoihin. Tämä jyvä, jonka panen pöy-
dälle, on pieniä, mutta tuo on suuria. Läkki on mus-
taa, mutta lumi on valkoista. Käet ovat lintuja.

88.

lag fer en ftor Hop menniffor, fom star pä ästraudeit.
Fadren köpte af bottbcn ett famn wed (puita). Vonden
sälde ot skräddaren, som bor i wär by, en kappe potäter.
Stadcns köpman köpte af din fader en tnnna räg. Den
fllttiga gmnmllu, som bor i den der kojan, fick af presten ett
ftalpund bröd. Den snälc bonden gifwer icke ett stälpund
bröd ät den fattiga gumman. Af ett liöpund mjöl (= mjöl-
lispund, jauholeiviskä) fä wi icke ett lispund bröd. Bar-
nens modcr köpte af Handelsmannen ett lod träd, med hwil«
ken hon fydde en mössa ät fin gosse af klädet, fom hon
köpte af mig. Hon köpte en aln klade, men en aln kläde
är alldeles litct klade, hwarförc hon amnar köpa ännu en
aln godt kläde. Har du mycket bröd i dm boda, eller kö-
per du bröd? lag köper icke mycket bröd.

Mies osti syllän köyttä kauppiaalta. Köyhä akka
sai isältäni kapan potaattia. Torilla on suuri joukko ih-
misiä. Ostin talonpojalta, jolla on tuo suuri niitty, lei-
viskän heiniä, jolla syötin hevoseni. Talonpoika myi
minulle myös tynnyrin rukiita ja tynnyrin ohria sekä
kapan kauroja. Akka osti häneltä naulan voita sekä
leiviskän leipää. Kauppiaalta ostin kyynärän verkaa
sekä luodin lankaa. Pappi sai paljon rukiita, mutta luk-
kari sai vähän. Rikkaalla kauppiaalla on paljon raho-
ja, mutta köyhällä suutarilla on vähän.
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87.
lag fåg i går twä tranor i ffogeu, men min brodcr

fäg endast en. I wärt fähns finims iriu hv, cn oxe och \cx
gäj?; i wärt stall finnas twä röba och tre swarta häftar.
GoSsen köpte af köpmannen sju spikar. Fiskarcn utbjöd tili
salu ätta feta och stora laxar, hwilka domaren köpte af ho-
nom. Önfkar dn fyra eller fcm stälpund? lag önskar köpa
fyra stälpund godt mjol. Huru mänga famnar wed köpcr
dn? lag köper endast cn half famn bjurkwcd; men min
grannc köpcr par famnar. Tio stälpund är ett halft lis-
pund. Fadrcn gaf ät fin flitige fon mänga goda böckcr.
Mängen arfwinge icke allenast flöscr den rikedom, som han
ärfwer af en fparfam fader, utan idcs icke Heller arbeta.

Montako renkiä isälläsi on? Hänellä on neljä ren-
kiä. Montako hevosta hänellä on? Hänellä on kuusi
hyvää hevosta, kaksi mustaa, kolme punaista ja yksi
valkoinen. Seitsemän hanhea ui järvessä. Ostin puolen
kyynärää verkaa ja pari luotia lankaa kauppiaalta. Kol-
me kyynärää on yksi syltä, ja yhdeksän kyynärää on kol-
me syltää. Kauppias osti talonpojalta kahdeksan leivis-
kää lihaa sekä kymmenen tynnyriä potaattia, mutta ai-
noasti viisi naulaa jauhoja. Tämä mies ei ainoastaan
ole' hyvä räätäli, vaan myöskin suutari.

88.
Dcsfa fattiga barn aro fader- och modcrlöfa. Liiwäl

äfo Men de barn, hwiltas föräldrar lefwa, äro
ännn gladare. Wära föräldrar äro rika, men edra föräl-
drar äro annu rikare. Deune häst, hwilken jag köpte af
bonden, är större än den der, hwilken jag fick af köpman-
nen, men dc der twä hästarnc äro lika stora. Detta träd
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Sr murfet, bet bcv triibet är muvftiarc, men bct träbet, som
ftår ber Pa backen, iii murkuast. S&åtext, som alltib är i
wattnet, murknar. Denne man är böfware an ben ber,
men ben gamle gnb&err, som bog i gär, war böfwast. lag
ser icke en enba menniska.

Lapset, joitten vanhemmat eilen kuolivat, ovat nvt
orv&t. Heillä ei ole' yhtäkään leivän-palaa kotona. Ei
rikas kauppias kuitenkaan tahdo' antaa' heille leipää. Ta-
lonpoika ei ole'yhtä rikas, kuin kauppias; mutta kuiten-
kin hän antaa lapsille leipää. Minä ajan suuremmalla
hevosella, vaan sinä ajat pienemmällä hevosella. Se
akka, joka on kamarissa, on kuurompi kuin se akka,
joka istuu salissa. Isä huutaa kuuroimmalle akalle. Tä-
mä puu on lahompi kuin tuo. Tämä vene lahoo, jollet
ota' sitä vedestä.

89.
Smebm härbar bett härba knifwen, sä att (että) ben

blir ännu härbare. Drengen hwässer Yxans egg meb ben
härba brynstenen. Detta bröb är mjukt, bet ber är mjn-
kare, men bet bröbet, som wär mober bakar i köket, är ännu
mjukare. lag äter (af) bet mjukaste bröbet. Stenen är
härb, jernet är härbnre, stälet är härbast. Dä sommaren
är torr, torka alla aar och bäckar. Det wattnet, som är i
ämbaret, är kallare än jag trobbe, ba bet är sä warmt här.
Jaa frös i gär, ehurn wäbret war warmt och skönt, ber-
söre (af ben orsak) att jag war sjuk. Min mober wärm-
be bä babstugan, och, bä jag bababe i babstugan, blef jag,
frist. lag fick i gär bref af bin älbsta brober, som är i
staben. Han skrifwer, att bin yngsta bror är sä siitig, att
alla lärare prisa honom och säga att af honom blir en bug-
tig karl. Han laser bra alla sinä lexor. Ocksä sin längsta.
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lexa, fom war tre blad, kunde han bra. Längre lexa orkar
han likwäl ej läsa. Men, dä han blir äldre, kan han nog
lasa fem eller sex blad. Da Hans modcr hörde, huru fiitig
han iir, sade hon: den dyrbaraste tacksägelse, som barn kun<
na gifwa sinä föräldrar, är den, att de äro gooa och siitiga.

Vanhimmalla veljelläni, joka asuu tuossa kartanos-
sa järven rannalla, on kolme poikaa ja kaksi tyttöä.
Hänen vanhin poikansa on pitempi kuin minä (olen),
vaikka hän on nuorempi; hän sanoo minua sedäksi. Ei-
len, kun kävin siellä, lämmittivät rengit saunan, että se
tuli aivan lämpimäksi. Sitte me kaikki menimme sau-
naan ja kylvimme. Kesällä, kun oli kuiva ilma, kuivui-
vat kaikki kaivot aivan kuiviksi, niin ettei niissä nyt ole'
yhtään vettä, josta syystä rengit toivat vettä joesta, joka
juoksee saunan ohitse järveen. Se vesi, joka on joessa,
ei ole' yhtä kylmä kuin se (on), joka kaivossa on. Kui-
tenkin lämmittivät rengit veden, jonka toivat joesta, että
se tuli vielä lämpimämmäksi. Minä, joka en tahdo' niin
lämpimää vettä, toin minulle kylmempää vettä joesta.
Se on paha asia, että tämä sauna on kylmä. Kun tal-
vella kävimme siinä, meidän oli hyvin vilu. Mutta naa-
purimme sauna on vielä kylmempi.

9tt.
Det är en bekymmersam (bekymrande) sak, att min

gosse, som gar i skolan, är lat, men det är en annn be-
kymmersammare sak, att han är eläk och olydig. Dessa
skor äro ftassande, men de nya skorna äro ännn pahligare
(=mera passande). Det är en glädjande sak, att barnen
äro ftitiga och lydiga, för den sknll wilja goda barn alltid
lyda sinä föräldrar.
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Mies, jonka poika kävi koulua kaupungissa, sanoi:
se minua iloittaa, että poikani on ahkera; mutta vielä
iloittavampi on se, että hän on tottelevainen, ja iloitta-
vin (on) se, että hän tekee hyvää ei ainoastaan minun
tähteni, vaan sentähden, että hän tietää, että se on Ju-
malan tahto; se kuitenkin on huolettava asia, että hän
aina on sairas ja huolissansa.

91.
Senna foja ör ben gtfta fiflarens, fom Har fem smä

barn. lag fänner icke den gifta siskaren. Den brunna
qwarnen är wär gifta grannes. lag str icke den brunna
rian. Er lärare är en lärd man, men wär lärare är ännu
lärdare. Den genom snalhet rik blefne ( som blifwit rik)
mannens arfwinge blef fattig i följd af stöseri. Den i följd
af olycka fattig blefne (=fom blifwit fattig) mannens arf-
winge, blef rik genom fin fparfamhet. Wär frän ett lyck-
ligt barn till en olycklig man förwandlade (=forn blifwit
förwandlad) broder bor i denna focken.

En tunne' teidän naapuri-pitäjään pois-rnuuttanutta
veljeänne, mutta he sanovat että hän on aivan oppinut
mies. Vielä oppineempi on hänen vanhempi säästäväi-
syydellänsä rikastunut veljensä, ja kaikkien oppinein on
teidän vanha isänne. Onnettomuudesta köyhtyneen naa-
purinne vanhin poika on nainut mies. Tämä mies on
onneton veljensä tuhlauksesta, jolla hän tuhlaa perintöä,
jonka hän peri ahneudella rikastuneelta sedältänsä. Mis-
tä sinä olet niin onnellinen?

92.
Konnngen Har sändt fändebuo till fienderna till att

undcrrätta dem, att Han amnar begynna lrig. Sändebuden
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hllfwa lemnat (=giftt)it) unberrättelse berorn åt fienbenta,
hwilka hllfwa sänbt solbater för att bewaka konungens huf-
wubstab. Gossen begaf sig till staben för att lära fig sko-
makararbetc (= skomakarens arbete). Räfwen begynte prifa
tuppen och fade: huvu wacker bu ärl Bonben, hwilkens ria
har brunnit, har byggt en ny ria. Bonben har fänbt bren-
garne för att tröfka rägen.

Viholliset, jotka ovat aikoneet ruveta' sotaan, ovat
lähettäneet lähettiläitä kuninkaallemme antamaan hänelle
ilmoitusta siitä asiasta. Kun lähettiläät kuninkaalle il-
moittivat asian, lähetti kuningas sota-miehiä vihollisten
maahan heidän pää-kaupunkiansa vartioitsemaan. Poika,
joka juoksi järvelle pyytämään kaloja, on saanut kolme
suurta ahventa ja neljä pientä särkeä. Renkimme on
ampunut suden, joka on tappanut naapurimme lampaan.
Pojat, jotka menivät metsään ampumaan metsä-lintuja,
ovat tuoneet kotia suuren metson ja kaksi teertä. Ys-
täväni tuli minun luokseni eilen illalla.

93.
Gossen, fom Habc ställt sig framför fciMugnen, brän<

be fina byxor (housunsa), bä gnistorna fprakabe kring frän
elbstaben. Dä gick gossen bort frän (att wara framför)
kakelngnen. Gosfen, at Hwilken fkräbbarcn habc fytt en ny
wast, blef nlab, men han war lebfen beröfwcr, att han habe
bränt fina byz.'or. Klockan, fom gossen habe ställt pä bor-
ber, föll neb pä golfwct och gick sönber.

Pojat, jotka olivat asettuneet kakluunin ympäri,
polttivat takkiusa ja housunsa, kun kipenät säihkyivät pe-
sästä. Kalastaja, joka päivällä oli soutanut ympäri lah-
tea, tuli illalla kotia mökkiinsä, josta hänen lapsensa o-
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livat aivan iloissansa. Vasikat, jotka juoksevat ympäri
pihaa, ovat naapurimme. Tämä pieni poika, joka on
kirkon-kylästä kotoisin, on käynyt koko lahden ympäri.
Kaikki lapset olivat asettuneet vanhan mummon eteen
kuulemaan hänen hupaisia sanojansa.

94.
Gossen Har förjt fin böba (kuollehe) fober. Kalfwar-

ne Hafwa sprungit till sfogen. Barnen habe lckt pä ängen,
som är mellan byn och an. Har bu sett be smä har-ungar-
ne, som jägarcn har hittat mellan (välistä) stenarne i sko-
aen. WZr nya breng har gjort ät oh en ny båt, meb hwil-
ken wi ro pa fjärbcn, som skymtar (fram) ber (tuosta) mel-
lan fnrorna. I gär fastnade bäten mellan twcnne stenar.
Gossen sprang mellan garben och kyrkan. En strib har
uppstatt mellan grannarne.

Karhu, joka juoksi metsässä, oli puuttunut kahden
puun väliin. Kun metsästäjä tuli sinne ja näki karhun,
hän ampui karhun, otti sen sitte puiden välistä pois ja
vei sen kotia. Vuori, joka on noiden kahden, puiden
välistä siintävän, selän välissä, on korkea. Joko pojat
ovat tulleet kotia koulusta? Oletteko nähneet nuorem-
paa veljeäni, joka asuu tuossa kartanossa? Olemme.
Poika on pannut uuden kynä-veitsensä, jonka kaupungin
seppä oli tehnyt, pöydälle kirjain väliin, eikä löydä' sitä
sieltä.

95.
Kan bu warsna bet ber lilla molnet/!somj nppstiger

pä Himmeten? Jo, jag Har reban länge markt bet, och ben-
na ooservation bekhmrar mig mycket. Barnen Hafwa fröj-
bat sig öfwer björkarnes sns, som siä pä ben gröna backen.
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Lange hade de trott, ntt björkarna kumia ftmtga, men sedän
märkte de att löfwens sus kommer nf blästen. Vjllrkarnc,
hwilka i högsommarens (= midsommarcns) wärme hafwa
grönfkat sa stönt, begynna witzna oin hösten. Dä wären
kommer, och träden begynna grönska, fröjdar sig mitt hjerta
och jag kan icke tygla min fröjd, utan bcgynncr sjunga af
glädje.

Metsän puut, jotka, kesällä ovat viheriöinneet kau-
niisti, rupeevat lakastumaan kun syksy tulee. Lapset
riemuitsivat siitä, että heidän isänsä, joka kauan oli ol-
lut metsässä, nyt tuli kotia. Linnut, jotka kesällä o-
vat riemuinneet viheriäisten puiden huminasta, lentävät
syksyllä pois muille lämpimämmille maille. Lapsi, jon-
ka äiti on mennyt pois, ei voi' hillitä' sydäntänsä, vaan
rupee itkemään. Oletko jo kauan havainnut tuota lai-
vaa? Olen kyllä havainnut sen kauan, sillä silmäni ovat
hyvin tarkat.

98.
Fistaren wågade icke uijatta sinä krokar, emedan det

war en Hård storm. Fistaren sick icke en enda sisk med de
krokar, hwilka han hade ntsatt. Hans forsök lyckades icke.
Fistaren, hwars båt hade stjelpt, stapp med sin granncs
hjelp till lands. Den fattige manncn böuföll icke Heller om
hjelp hos den rike köpmannen, emedan denne war mycket fnål.
Den härde manncn brydde sig icke alls om sinä medmenni-
skors böncr. Den gode mannen Wille icke hämnas. War
fader scglade icke Heller till staden, ehnrn han hade ämnat
gllra sa.

Kalastaja, joka asuu tuossa pienessä mökissä jär-
ven rannalla, ei laskenut eilen hauki-koukkujansa, koska
ilma oli ruma ja hän pelkäsi myrskyä. Uutta toinen
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kalastaja, joka ei huolinut myrskystä, lähti laskemaan
koukkunsa. Tämä yritys ei kuitenkaan onnistunut. Myrs-
kyssä hänen pieni venehensä kaatui. Samassa purjehti
suuri vene 1 hänen ohitsensa, mutta mies, joka istui vene-
hessä, oli hänen viha-miehensä. Tästä syystä kalastaja
ei tohtinutkaan rukoilla' häntä tulemaan avuksensa. Mutta
mies, joka ei tahtonut kostaa, otti kalastajan ylös ve-
destä veneesensa ja sanoi: "ei kostosta onnea tule, eikä
hyvää pahasta."

97.
lag Har rebcm föttge fruktat denne man, emedan jctg

wet att han alltid har hatat mig. Örnens bo har splitti
rats och deh ungar hafwa krossats mot klippan, tm tra-
det har stjelftt till följe af den harda ftormen. Mannen
hotade icke för ro fkull att hämnas. Stormen har krosfat
fartyget mot klipftan. Mösfm hafwa beaynt gnaga bröden,
hwilka hade fallit ned frän hyllan pa golfwet. Barnens
moder, fom hade lofwat att komma hem om astunen, kom
icke Heller.

Kotka ja Jänes.

Kotka otti pojan jänekseltä, eikä laskenut sitä kyn-
sistänsä, vaikka emä kyllä kauniisti rukoili. Viimein
kun kotka ei huolinut jäneksen rukouksista, tämä tus-
kissansa uhkasi kostoakin. Kotka irvisteli vaan pahasti
ja sanoi: "saat kostaa'.' 11 Sitte se lenti puun latvaan,
jossa sen pesä oli, ja tappoi jäneksen pojan ru'oaksi o-
mille pojillensa. Vaan jänes, joka ei suotta kostoa u-
hannut, kutsui avuksensa toisia jäneksiä, jotka nyt kaikki
rupesivat sitä puuta poikki järsimään, jonka latvassa kot-

5
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kalla oli pesänsä. Jo viimein kaatuilun puu, kotkan
pesä hajosi, ja pojat musertuivat vasten kallioa.

Kyllä mies meren kin kiertää, vaan ei kier-
rä' kostajaa.

98.

lag Har aldrig förut sctt en sä ftor letr, soin den war,
hwilken min fader hade fätt till flänks af fiskaren, som är
wär aranne. Min fader Wille gifwa honom betalnina, mcn
han tog icke emot. Länsmannen, fom gjort befök i staden,
kom icke hem före middagen, ty han hade icke fätt goda ha-
star. Pä delta ställe har jernwngen icke kostat mycket, ty
trakten är alldclcs fiack. Den late gosfen hade knappt öpsi-
nat baken, innan han redan satte den fast; dcrfure harhan
cj Heller kunnat fin lexa.

Oletko koskaan ennen käynyt Helsingissä? En
ollut koskaan siellä käynyt ennen kuin syksyllä, kun
lähdin sinne koulua käymään. Minkä tähden Helsin-
gissä koulua käyt? Isäni sanoo, että siellä ovat aivan
hyvät koulut. Nimis-miehen poika lähti ennen minua
Helsinkiin. Aurinko ei ollut vielä laskenut, kun lehmät
tulivat kotia metsästä, mutta sisareni ei ollut silloin vielä
aukaissut läävän ovea, etfeivät lehmät päässeetkään lää-
vään. En ole' koskaan nähnyt niin aukeaa seutua, kuin
tämä on; täällä on tuskin yhtäkään mäkeä. Järvet ei-
vät vielä ole'jäätyneet; ne ovat vielä auki. Kuka tämä
mies on, joka täällä tulee vastaan? Se. on pitäjämme
nimis-mies; häntä minä pelkään, sillä en ole' vielä mak-
sanut maksujani hänelle, mutta ennen iltaa ai'on hänelle
maksaa'.
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99.
Räfwen hade lust till korpens oft, hwilken denne hadc

[tulit frän liondcns boda. Om korpcn icke skullc hafwa öpp»
nat sm mun, skulle bcsj ost icke hafwa sallit ur näbbcn till
marken. lag skulle wara wid godt Ilrnnc, om I skullen
hafwa fatt fast tjufwen, som stal alla minä ostar frän bo«
dau; och I skullen säkert hafwa fatt honom fast, om I icke
skullen hafwa warit fä dumma, att I läten höra er röst,
just da I kominen till roten af den stora björken, som we-
xer bredwid ladan, i hwilken han war. Om han skulle haf-
wa fatt sa mycket pris, som han förtjenar, sä skulle han
hafwa lilifwit glab derufwer. Han skulle säkert genom sitt
arbete hafwa förtjenat mycket, om han icke skulle hafwa wa-
rit lat. lag skulle gerna top a dessa böcker, om jag skulle
hafwa peuniugar.

Korppi ja Lettu.

Korppi, joka oli varastanut juuston, lenti korkean
puun latvaan syömään sitä. Juuri kun alkoi, juoksi kettu
puun ohitse ja havaitsi puussa istuvan korpin. Hänen
mielensä rupesi tekemään korpin juustoa. Hän juoksi
puun juurelle ja sanoi korpille: "oi korppi! en ole'kos-
kaan nähnyt lintua, jolla olisi ollut niin koreat höyhe-
net ja niin kaunis kasvanto, kuin sinulla on; jos sinulla
olisi yhtä korea äänikin laulamaan, niin muut linnut
varmaan olisivat runnanneet sinun kuninkaaksensa." Täs-
tä ketun ylistyksestä tuli korppi niin iloiseksi, että hän
tahtoi antaa' kuulla' korean äänensä. Mutta, kun hän
avasi nokkansa, putosi juusto maahan, ja kettu söi sen
suuhunsa ja nauroi tyhmälle korpille.
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100.
Om idx grobuitgante skulle hafwa qwäkt i uit, skulle

icke frakein hafwa suttit pä äsluttningen och passat Pa, till deh
de skalle komma upp ur wattnet. lag skulle icke hafwa blif-
wit wred, om du icke fkulle hafwa smadat mig. Grodan,
fom slapp lös, hoppade bctforn den store stenen, fom är p»
ängen, men kom äter fram (esiin) batifran stenen. Gos-
sen, som hoppade frän taket till marken, slog bakdelen af sitt
hufwud fa illa mot en sten (Kiveen), att han blef sjuk; och
Hans föräldrar trodde icke ens mer, att han nagonsin skulle
blifwa frisk. Orkar du hoppa öfwer den här backen? Man-
nen skulle hafwa släppt den elaka gossen lös, om denne icke
skulle hafwa begynt smada houom.

Sammakko ja Vares.

Sammakko kurisi joessa. Kun vares tämän kuuli,
tahtoi hän sitä kiinni ottaa'ja asettui joen äyräälle, jos-
sa vahti, vartioitsi niin kauan, kunnes sai sammakon
kiinni. Tämä rupesi rukoilemaan varesta, että se hänen
irti laskisi, mutta vares ei kuullut sammakon rukoilemis-
ta, eikä laskenut häntä irti. Sammakko rupesi silloin
kiittämään varesta ja sanoi: "ah, kuinka kauniit housut
sinulla jalassa ovat!'' Varekselle tuli hyvä mieli, kun
sammakko häntä kiitti, jonka tähden sanoi: "tahdotko
nähdä', miten takaa ovat vielä kauniimmat? 11 Kun se
tämän sanoi, pääsi sammakko irti ja hyppäsi jokeen.
Siellä alkoi hän varesta soimata' ja sanoi: "Vareksella
vanhat housut.71 Vares olisi kyllä ottanut sammakon
vielä kiinni, vaan ei saanut enää käteensä.
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101.
Om den fnttige uinunen, soin bor i dctt der lilla ko-

jcin, icke sknlle lana onpphörligt, utan försöka att lefwa ge-
uom fiitigt arbete, stnllc han icke hafwa blifwit fattig. Om
icke skräddaren och stomakarey skulle lefwa i strid sinscmel-
lan, sknlle skomakaren, som är fattig, täckas lana af sträd-
daren, som är rik. Om icke barnet skulle hafwa waknat,
skulle det icke hafwa begynt grata. Om gossen sknlle kasta
fadrens yxa i an, skulle dennc blifwa wred. Gndben och
gosfarne kommo finsemellan i twist till följe deraf, att gos-
farnc, hwilka hoppadc kring den fofwande gnbben, wäcktc
houom.

Koettaisin lainata' naapuriltani, jos vaan kehtaisin;
mutta kun jo kauan olemme eläneet riidassa keskenäm-
me, en kehtaa' mennä" hänen luoksensa pyytämään rahaa
lainaksi. Lapsi, joka makaa toisessa kamarissa, ei he-
räisi heräämistänsä, jollei hän olisi sairas. Pieni poika,
joka istui joen äyräällä ja nakkasi kiviä jokeen, olisi
pudonnut veteen, jollei hänen äitinsä, joka istui hänen
takanansa, olisi vahtinut häntä. Jollet herätä' ukkoa, hän
ei koskaan enää herää*.

102.
Bor nägoit menuista i det der Hufct? Der bor in»

gen. Har dn sett någon häst Pa cing.ni? lugen. Har nä»
gon warit har? Ingeu. Om hwad talade de der mänuer-
ne, som stodo pä abron? Om ingeuting. Säljer dn dm,

gode häst at nägon? At ingen, men om jag stulle sälja
den at någon, sa sknlle jag sälja den ät big. Hwart äm°
uar dn nu gä? Ingcnstädes, men om nägou söker mig, sa
fär du snga, att jag har gatt till preftgärdeu. Har du hö.rt
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nogot om deu saken, om hwilken jag t gSr talabe meb big?
Ickc just någonting. ©äfert hai du bock hört någonting?
Nej, men om jag nagongäng far höra någonting berorn,
stall jag tillkännagifwa bet ät big. Här war i gar en witz
hanbclsman frän staben, )om sade att hein habe fätt wcta
nagot berom, men han witte icke säga bet. Hwarföre habe
han kömmit hit? För iugenting. Hwar uch en har fin (cgen)
orsak.

Oletko mitään uutta kuullut? Ei mitään. Toki jo-
tain. Ei. Onko kukaan käynyt täällä? Ei kukaan.
Jos joku hakee minua, niin saat sanoa', että tulen heti
kotia. Kenen tuo vanha ruuhi on? Ei kenenkään. Jos
joskus saat nähdä' pois juosneen koirani, olisi hyvä, jos
sanoisit minulle; jokainen, joka on nähnyt sen, kyllä
heti tuntee sen. Sillä ovat korvat niin pitkät, etfei
niilläkään koiralla ole niin pitkät korvat. Kuka tuossa
talossa asuu? Siinä asuu eräs vanha mies, joka jo kauan
on siellä asunut, mutta ei kenkään varmaan tiedä', mistä
hän on tullut, eikä myöskään mikä mies hän on.

103.
Jag Har albrig ätit sä Här smakliga ägg. Jag will

gifwa tre ägg ät skräbbarens sebefamma barn, men ät sko-
makarens barn gcr jag icke ägg, ty be Hafwa ingen hyfs-
ning. Ett sä scbesamt barn, som benne lille gossc är, har
jag albrig sctt. I Finlanb finnas mänga prybliga skogs-
marker, mänga bläa fjerbar och mänga wackra forsar. Sä
ber prybliga tallar har jag albrig förnt sett, men nägra sä
här ljusa björkar finnas i war träbgärb just bakom bygg»
naben. Da bagen gryr, sjunga fäglarne, hwilka sitta i tra-
ben, som omgifwa bet wackra träsket och gläbja sig öfwer
gryningcns ljus.
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Niin makeata leipää, luun se oli, jonka äitini lei-
poi, en ole' missään syönyt. Näin siveitä lapsia en ole'
koskaan nähnyt. Noin soreita kuusia ei ole' meidän met-
sässämme. Tässä miehessä ei ole' mitään siveyttä siitä
syystä, elfeivät hänen vanhempansa olleet siveitä ihmi-
siä. Suomen saloissa on paljon soreita koivuja, kuusia
ja mäntyjä. Kaikki metsot ovat mustia, ja muutamat
hanhet ovat valkeita, mutta eivät kaikki. Linnut viser-
telivät koittehen valossa, ja myöskin puut, jotka ympä-
röitsevät järveä, rupeevat humisemaan, kun aamu koittaa.

104.
Dä min faber fopte nötter från ftaben, gaf Han nä-

grct åt nttg, och be woro inyckct fmafliga. Har bu ännu
gifwit mat ät bc smä lammen, hwllla icke kunna ga Pa bete.
I benna hamn wexcr inyckct säf, men i alla hamnar wexer
icke säf. Fabren beunbrar barnens sang, hwaraf han har
mycken gläbje. Wäibinnorna hafwa mycket bekymmer. bä
fremumnbe komma till garben. lag kan icke förstä, af hwil»
ken orsat benna bys husbönbcr lefwa i strib meb ben anbra
byns husbönber, ehuru be hafwa gobt förstänb.

Kylän isännillä ja emännillä on paljon huolta siitä,
että suclet ovat syöneet heidän lampaitansa ja karitsoi-
tansa. Suomessa on paljon hyviä haminoita, joihin lai-
vat ja muut purret saavat purjehtia', kun on kova myrs-
ky merellä; mutta muutamissa huonoissa haminoissa kas-
vaa kahilaa siitä syystä, että ne ovat aivan matalat. 0-
letko koskaan kuullut näiden pienten lasten laulantaa?
se on aivan hupainen kuulla'. En tunne' tämän kylän
isäntiä ja emäntiä, kun en koskaan ole' heitä nähnyt.
Tuo pieni poika ihastelee noita pähkinöitä, jotka hän on
saanut enoltansa, joka eilen tuli tänne kaupungista. Pie-
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ni poika ei voi ymmärtää' läksyänsä, vaikka hänellä kyllä
on hyvä ymmärrys.

105.
KyrMockoruas ljud Höres hit frän byn, ehuru kyrkan

icke synes. I Finland finnas fiskrika sjuar, blomrika och hö-
rika angar samt fruktbara äkrar. lag har icke sett sä fri-
sta barn, som dessa aio, men större har jag nog sett. Har
du förut hört nagot om de krigiska och ryktbara män, om
hwilta du har läst frän denna nöjsamma bok. Den björ-
tien, hwilkcn den ljuslette manncn i gar sköt i skogen, war
af största art.

Isälläni on heinäviä ja kukkaisia niittyjä sekä vil-
javia peltoja. Niistä hän syksyllä sai hyvän viljan.
Kä'en ääni kuuluu tänne metsästä, joka on pellon taka-
na. Tästä kirjasta olen lukenut sotaisista ja kuuluista
kuninkaista, joista sinä et ole' kuullut mitään. Suomen
järvet ovat kauniita ja kalaisia. Tämä mustan verevä
mies on pahinta laatua.

106.
Fmlauds Hara blaa fjöar glmdra i gryningeus ljus,

och deh flogar genljuda af fåglarnes jang; längt borta i
stogsmarken galar gökcn; herdeflickan (paimentyttö) upphö-
jer fin brudguins ljuflighet; herdarnes fpelande ljuder i minä
öron och i ödemarken låta korna sinä Hockor klinga. Allt,
som anda har, jnblar öfwer naturens ljufliahet. För den
stull mä äfwen min Hara röst ljuda till den Guds pris och
beröm, som skapat allt. Q huru skönt och ljufligt wårt
Finland är!
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Suomen Salossa.
Honkaen keskellä mökkini seisoo

Suomeni soreassa salossa,
Honkaen väliltä siintävä selkä

Vilkkuri *) koittehen valossa.
Hoi laari, laa!

Kaiku' mun saloni, Suomeni maaL

Kaukana käkönen korvessa kukkuu,
Sulhonsa suloutta ylistää,

Paimenten soitanto' laitumen tieltä
Ääntänsä korviini vilistää.

Hoi laari, laa!
Kaiku' mun saloni, Suomeni maa!'

Omanpa henkeni kieltä ne puhuu,
Honkaen humina ja luonto muu.

Itse en sydäntä hillitä' taida';
Riemusta soikohon raikas suu:

Hoi laari, laa!
Kaiku' mun saloni, Suomeni maa!

Yrjö Koskinen»

Q -vi i st. f. 3:bjc person sing. Önbetfc.

107.
Skeppet, hwilket få snabbt seglar in i hamnen, hem-

tar frän utlandet «llahanda waror, säsom (niin-kuin) salt,
jern, friska äppel, nötter o. s. w. Nu komma alla bätar till
sinä landnmgsplatser, emedan det är en härd storm. Wid
wär strand sinnas goda bathamnai. Da drengarne hafwa
[lagit hoet med sinä hwassa liar, utbreda de det med sinä
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riifsor, och, fao det torkat, bära dc det torra hoet i ladonta.
Pä ängen, hwarest wi räfsa, wexa icke lingon, men i sko-
gen finnes mycket lingon.

'laisen talon isännällä ovat vikkelät hevoset, jotka
juoksevat yhtä vikkelästi kuin vikkelin eläin. Rengit
tekevät itsellensä haravoita, joilla he kesällä haravoitse-
vat heiniä niityllä, jotka he ovat niittäneet terävillä vii-
katteillansa. Laiva, joka purjehtii purjehtimistansa, tulee
viimein satamaan ja tuo kauppiaalle tavaroita. Oletko
koskaan syönyt näin makeita omenoita ja pähkinöitä,
kuin nämät ovat, jotka saimme sedältämme, kun hän
tuli kaupungista. Suomen rannalla on niin paljon hyviä
satamoita ja valkamoita, ett'en itsekään niitä kaikkia
tunne'. Suomen soreissa saloissa kasvaa paljon puoloja.
Ylpeä mies ylistää itseänsä, mutta nöyrä mies ei puhu
mitään itsestänsä.

108.
De forne Finnarne benämndc sin sjögnd Ahti. Ahti

lefde i wattnet och war wattnets, fifkarnes och sjofaglarnes
konnng. Anden, som dök ned i wattnet, war af Hans un-
deisater; de stora gaddorna som ato de mindre fiskarne, tx--

kände honom sasom sin konnng. För fiskaren, som rodde pä
träsket, inträffade den olyckan, att han fällde den ena (toise)
tullen i wattnet. Han utsträckte sin hand och Wille taga
upp den, men, emedan den war af murket triid, sjönk den
genast till botten. Till Hans lyckll (Hänen onneksensa)
träffade en trabit wara i bäten; af den täljde hau ät sig
(itsellensä) en ny tulle, sa att han kunde ro hcm.
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Paimen ja Ahti.
Jo'en rannalla veistelevä paimen pudotti veitsensä

jokeen. Veitsi heti upposi pohjaan. Kun hän nyt ru-

pesi vahinkoansa itkemään, kuuli Ahti sen, ui hänen
luoksensa, sukelsi vikkelästi pohjaan ja toi sieltä kulta-
veitsen paimenelle. "Ei se se ollut", sanoi paimen, ja
Ahti sukelsi toistamiseen pohjaan, josta toi hopeaveitsen.
Kun ei paimen sitäkään omistanut, sukelsi Ahti kolman-
nesti pohjaan ja toi nyt viimeinkin oikean veitsen, jon-
ka paimen ilolla omaksensa tunnusti. Ahti kiitti pai-
menen rehellisyyttä ja antoi hänelle kaikki kolme veis-
tä. Tästä asiasta saivat toiset paimenet tietoa. Niin
muutama toinen paimen ajatteli: '"miksi ei minullekin
voisi yhtä onnellisesti sattua'." Hän meni sen tähden
jo'en äyräälle, nakkasi veitsensä jokeen ja rupesi itke-
mään vahinkoansa. Ahti toi taas kultaveitsen jo'esta ja
kysyi: "tätäkö itket?" "Aivan sitä", vastasi paimen,
oikasi kätensä ja tahtoi ottaa' sen. Mutta Ahti ei anta-
nutkaan sitä, ui pois vaan, josta paimen kadotti oman-
kin veitsensä. <

Rehellisyys maan perii.

109.
lag l)ar knapftt nngonfin (koskaan) fett en få sncibb

häst fom bemta; mett ftarfare hästar har jog ofta fett. lag
har lika gobct ffibov fom du; mett du har ej lika goba skrib-
skor som jag. Knappt nägot land har lika mycket sjöar som
Finland; inen rnänget land har hörikare angar och fruktba-
rare äkrar. lag har oftare warit i staden än du; rnen min
broder har warit der allra oftast. lag kan talja battre
trähästar an wär nya drfiug, men han kan göra bättre räf-
sor än jag; eljest skulle han wara en dalig dräug. Pä bor-
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det ftmies i&ttn papper cm i bordslädan. lag har aldng
känt redligare män än denne gosses morbroder. Den from-
me manncn har aldrig hatat andra menniskor än dcn man°

nen, som bor i dm der kojan, och som är den har traktens
största tjuf. lag älstar iÄe andra menniskor lika mycket,
som min fader och min moder. Bonden ftck lika stora Po-
täter som barnhnfwun.

Tuskin olen koskaan nähnyt suurempaa joukkoa
ihmisiä kuin tämän. En ole' koskaan oleskellut kau-
niimmassa seudussa kuin tässä. Kyllä minä usein olen
asunut kylmemmissä huoneissa kuin näissä, mutta niin
kylmissä huoneissa kuin ne, joissa sinä asut, en ole'
koskaan asunut. Tämä hevonen on parempi kuin tuo;
mutta papin hevonen on paras. Aivan usein olen näh-
nyt pitempiä miehiä kuin tämän, ja vielä useammin olen
nähnyt väkevämpiä. Tässä laatikossa on parempia tik-
kuja kuin tuossa. Sedällä on suurempi talo kuin enolla;
mutta kuitenkin rakastan enoa yhtä paljon kuin setää.
Kyllä minä usein olen saanut yhtä suuria potaattia kuin
nauriita, mutta en ole' koskaan saanut niin suuria kuin
lapsen-päät.

IM
Intet bjitr 8r listigarc än räfwen, dcrföre är dcn äf*

wen ryktbar för fin listighet. Ingen menniska har intrige-
rat mera än war sockens länsman; men han är äfwen af
de slnaaste män och finner alltid räd. Deraf är följdcn
den, att alla bonder hata honom mera än nägon annan.
Har du nagonsin sett radigare män än denne? Till hwad
räder du mig? lag rader big (till) att följa denne man-
nen till staden; der finnas bättre böcker än dcsfa. Du är
längre än sag, ehnru jag är äldre än dn. Hundcn är störrc
än kätten, men kätten är bedrägligare än hundcn. Hästen
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«r ftörre än björnen, men björnen är starkare än hästen.
Rofworna äro oftast större än potäterna, men likwäl har
jag stundom fätt större potäter än rofwor.

Suutari on räätäliä kavalampi, mutta räätäli on
suutaria rehellisempi. Kavaluudellansa on tämä mies teh-
nyt paljon ihmisiä onnettomiksi, josta syystä kaikki hän-
tä vihaavat enemmin kuin ketään muuta ihmistä. Tämä
mies, joka on veljeänsä viekkaampi, keksii aina neuvo-
ja. Tämä koulu-poika on kaikkia toveriansa neuvok-
kaampi, mutta hän usein neuvoo heitä tekemään pahaa,
josta on se seuraus, etteivät opettajat rakasta' häntä yhtä
paljon kuin hänen toveriansa. Sen sai hänen isänsä tie-
tää', kun hän seurasi häntä kouluun syksyllä, ja suuttui
siitä paljon. Isä on uudesta pellostansa saanut parem-
pia potaattia kuin nauriita. Täällä on enemmän ohria
kuin rukiita, mutta kaikkien enimmin täällä on kauroja.

111.
Min brober, fom Har warit sjnk Hela äret, blir sämie

är frän är. Gossarne gä i skola ätta mänader och m weöa;
tre mänader och tre weckor äro de Hos sinä föräldrar. I
gär snöade det hela dagen, men icke hela dygnet. lägarcn
dröjde ett helt dygn i skogcn. Dcnne man war Pasin tid
en dnglig soldat, men nn är han redan gammat, sä att han
icke mer duger till soldat. Derföre fär hannu bo hos mig
hela äret oin. Ehuru han är sä gammal, gär han i ardete
hwarje dag. Gossen war ftitig hela tiden, som fadren war
borta. Jag har hela hösten hemtat watten frän brunnen
hwarannan annan) dag, sä att jag nu gör det
sista gängen. Jag har redan i min tur warit till byn, sä
att du i din tur nu fär gä dit.
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Montako vuotta olet koulua käynyt? Olen jo käy-
nyt neljä vuotta, mutta nuorempi veljeni ei ole' käynyt
kuin yhden vaan. Kauanko isänne on ollut poissa? Hän
on ollut ulkomailla yhden vuosikauden, seitsemän kuu-
kautta ja kolme viikkoa. Koko tämän ajan olemme a-
suneet kaupungissa; ainoassaan välisti olemme käyneet
maalla, jossa isälläni on talo. Eikö teidän setänne ole'
koskaan käynyt teidän luonanne. On hän kerran käy-
nyt; hän on aivan kelvollinen mies. Kenen luona te
asutte täällä kaupungissa? Asumme kaupungin rikkaim-
man kauppiaan luona. Kauanko olette asuneet hänen
luonansa, koko vuodenko? Olemme asuneet hänen luo-
nansa ainoastaan kolme vuorokautta. Viipyykö isänne
kauan ulkomailla? Hän viipyy siellä kaksi vuotta. Kir-
joittaako hän usein kotia? Hän kirjoittaa joka toinen
viikko. Kävin eilen kaupungissa ensimäisen kerran, mut-
ta en käynyt siellä viimeistä kertaa. Tämä mies on ai-
kanansa ollut kelvollinen työmies, mutta nyt hän vuo-
desta vuoteen tulee kivulloisemmaksi, ettfei enää jaksa'
yhtäkään työtä tehdä'.

112.
Matts fjcir mt wistats i ftaben fåfom tjenave tmå Sr.

Hos hwem tjcnar hau der? Hcm tjcnar hos war äldsta
broder, hwilken cir der i egenfkap af prest. Ämnar han stan-
na qwar i staden sasom tjeuare? Jo, men hau ämnar lem-
na sin förra tienst och ga i tjenst hoö cu annan. Barnet
war hela aftcmcn forgfet, men jag wet ej hwaraf deh sorg
har kömmit. Den rike köpmannen förblef sorglös, ehnrn
Hans son war en dugtig stösare. Den som slöser, da han
är ung, han fär sorja, da han är gammat. Jag qwarlem-
nar denna boi hit till ett minne af mig (minun muistok-
seni). Denna kyrka star sasom ett waraktigt minne af den
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rike kopinanne», soin biiggbe beit. lag anscr denna bok bnttrc
än den, hwilken jag i gär köpte.

Talonpoika, joka eilen lähti kaupunkiin, jäi sinne
makaamaan kipeäksi. Kipeänä ei ihminen jaksa' työtä
tehdä'. Minulta jäi kirjani toverini luo, kun kävin hänen
luonansa. Pidän Mikkoa hyvänä lapsena. Pysyykö hän
vielä surullisena, vaikka hänen vanhempansa ovat tulleet
kotia? Ei, kyllä hän nyt on iloinen. Sedällämme on
paljon surua vanhimmasta pojastansa, joka ei viitsi' lu-
kea läksyjänsä, vaan istuu laiskana kamarissa. Kun e-
nomme lähti ulkomaille, hän jätti tämän kirjan meille
muistoksensa. Veljeni nuorin poika, joka on palveliana
kaupungissa, aikoo jättää' palveluksensa ja tulla' kotia,
mutta hänen vanhempi veljensä, joka palvelee rikkaalla
kauppiaalla, pysyy vielä kaupungissa, koska hän katsoo
palvelus-paikkaansa paremmaksi, kuin mitään muuta.
Jos minä asuisin kaupungissa, jäisin minäkin kauppiaan
palvelukseen, sillä minä olen aina luullut hänen hyväksi
mieheksi. Vanha akka tuossa mökissä, jolla ennen köy-
hänä oli niin paljon huolta, istuu nyt suruttomana mö-
kissänsä, kun on häneltä saanut apua, että on voinut ra-
kentaa' itsellensä mökin ja myös pienen läävän sekä os-
taa' lehmän. Sen tähden onkin hänen muistonsa oleva
pysyväinen näillä seuduilla.

113.
Min fober fick en gob affaftmng af sinä äkrar benna

Höft, men af ängarne fick han en bålig afkastning. lag be°
gaf niig orn onsbagen till staben, bröjbe hela torsbagen och
frebagen ber och korn orn lörbagen tilloaka. Sista jnlbagen,
soin war pa en manbag, war jag första gängen i kyrkan.
Anbrabag jul war jag icke i kyrkan, emcban wabret on war
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mycket kallt, men nyärsdagen war jag äter i kyikan. För-
lidne höst, den tiden, da sjöarne redan hade tillfrusit, men
snön ännu icke war pä markm, köpte min faber åt mig skrid-
stor, med hwilka jag skred pa isin i andra gossars scillstap.
I gär och i förgär snöade det hela dagcn, men i dag är
det wackert wäder, och det wore bra, om wädret äfwen i
morgon skulle wara wackert, ty dä hafwa wi etonut besöka
war gramie, som bor wid kyrkan.

Naapurimme, joka on oleskellut ulkomailla monta
vuotta, tuli tänä vuonna kotia, pääsiäisen aikana. Yli-
huomenna ai'o n käydä' hänen luonansa, jos ilma on ko-
reata, mutta, kun tänä kesänä on satanut niin paljon
vettä, pelkään että silloinkin sataa, etfen voi käydä' hä-
nen luonansa. Menneenä kesänä ei satanut niin paljon
kuin tänä kesänä. Pääsiäisenä ja loppiaisena saamme
käydä' maalla vanhempamme, luona. Tänään on satanut
koko päivän, etfeivät lapset ole' voineet yhtään olla' pi-
halla, mutta huomenna, jos on korea ilma, lapset saavat
koko päivän leikittellä' pihalla. Ukko, joka asuu tuossa
mökissä järven rannalla, on aina käynyt joka sunnuntai
kirkossa myöskin talvella, vaikka hän jo on vanhoilla
päivillä, mutta menneenä talvena hän ei enää käynyt
yhtään kertaa kirkossa. Hän nä'et ei enää jaksanut sitä
tehdä'.

114.
Den gamlc gubben, som dog i gär, har warit sjuklig

hela fin lisstid. Gossen liiste sin leza inom en timme, ehu-
ru den war mycket läng. Jag har laji pä min lexa hela
timmen, men har ännu icke kömmit ända till slutct. Han
har arbetat fransin lefnads början till deh slut, men han
har andä icke blifwit rik, ty han har haft manga olyckor.
Han har utstätt mödor fransin lefnads början till sin död,



81

berfore prisar jag honom nu lycklig. dä han har ftutat sitt
mödosamma lif. Fistarcn har haft myckct beswär för denne
gosses stull, ty han har warit clak ända fräu sin lcfnads
början; men till slut blef han likwäl en duglig gosse. lag
gör detta arbete inorn ett ögonblick.

Viivyin kaupungissa loppiaisesta asti pääsiäiseen
«aakka. Olin siellä enoni tykönä, joka oli kipeänä koko
ajan; muuten hän on ollutkin kivulloinen koko elinkau-
tensa. Lapsi, joka oli ollut kivulloinen elämänsä alus-
ta asti, on nyt päättänyt vaivaloiset päivänsä. Vaikka
hän oli niin kivulloinen, hän kuitenkin aina oli hyvä
lapsi elämän loppuunsa saakka. Lopuksi hän tuli niin
kipeäksi, ettei enää yhtään voinut seisoa' jaloillansa,ma-
kasi vaan. Niin kipeänä hän oli neljä kuukautta. Ei
hän kuitenkaan nurkunut, eikä itkenyt, vaan oli aina
vaiti. Kalja on loppunut tuopista. Silmänräpäyksellä
tuon enemmin kaljaa. Yhtenä tuntina minä voin lukea'
kaksi läksyä, jos olen aivan ahkera koko tunnin. Olen
nyt jo kirjan lopussa.

115.
lag Har icke seit Honotit pä fem är. Patio ar Har

jag icke sett en sadan storm, som den war, genom Hwilken
det nya ängfartyget i gär led steppsbrott. lag har icke
haft tid till att beföka big pa tre weckor, emedan jag nnder
hela denna tid icke warit ledig en enda gäng. lag har al°
drig sett en sadan menniska, som nnder hela sin lifstid icke
stulle hafwa skrattat, ej Heller gratit. En sadan hiir bok
har jag ej sett pä tre är. En sadan der lax har ingen i
hela denna by fätt pä tio är.

6
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En ole' moneen aikaan joutanutkäymään isäni luo-
na, sillä minä en ole' koko kesänä ollut joutilaana tus-

kin yhtäkään kertaa. Olen tuskin koskaan nähnyt sem-
moista höyry-laivaa, jommoinen se oli, joka eilis-päivän
myrskyn kautta joutui haaksi-rikkoon. Kauppias, jonka
tämä haaksi oli, joutui siitä haaksi-rikosta suureen va-
hinkoon. En ole' tämmöistä leipää moneen päivään syö-
nyt. Viivyin setäni tykönä kauan aikaa, mutta en vii-
pynyt koko kesää. Tuommoista työtä eu ole" tehnyt vii-
teen vuoteen.

116.
Wär drcng Begaf fig pä ftste för Hela weckan. Man-

neriin, fom begäfwo fig till sjön för notdragning, kommo
dit till aftonen. Fadren, fom i gär rcste till stadcn, för att
köpa julgäfwor at ofj, lofwadc att komina Hein till dcnna
afton. Modren gaf ät drcngarne, Hwilka begafwo fig till
nätutfättning, wägkoft för ett dygn. Wara bröder, hwilka
gä i skola i Helsingfors, fa komina hem till Pnfken. Pigor-
na, hwilka hafwa fyhlat med qwastrisbrytmng hela dagen,
aterwande hem till qwällen. Skomakarens arbctc räcker
manga dagar. Gumman, fom i dag faldc badqwastar, har
icfe mat till julen.

En nyt ole' ollut kalassa moneen aikaan, mutta

huomenna ai'on veljeni kanssa lähteä' kalaan kolmeksi
vuorokaudeksi, ja olemme sentähden ottaneet paljon e-
västa mukaamme. Kalastaja, joka eilis-aamuna meni
nuotalle, lupasi viipyä' nuotalla ainoasti yhden päivän,
vaan hän ei palannutkaan eilis-illaksi. Minä olisin huo-
lissani veljestäni, jonka hän otti mukaansa, mutta isä sa-
noo, että he sentähden viipyvät niin kauan, että he saa-
vat paljon kaloja. Se on hyvä, että heillä on muassan-
sa evästä moneksi päiväksi. Sisaremme, jotka piikojen
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muassa menivät vastakseen, aikoivat viipyä"' kolme tun-
tia, mutta jäivät metsään koko päiväksi. Kun palasivat,
he toivat kotia niin paljon vastaksia ja luudaksia, että
ne vastat ja luudat, joita niistä saamme, kestävät koko
vuodeksi. Tuomarille, joka minulle lainasi rahaa viidek-
si vuodeksi, sanoin: suuri kiitos! Siihen hän vastasi: ei
kestä' kiittää'.

117.
Den fabertöfc goSfett war fjuHtg bcrof, ott hcm ofta

war utan mot, nmt barn, Hwilkas föräldrar lcfwa,
kuuna wara sorglösa. Fadren bannade dcn oftjdige gossen,
hwilken utan lof hade sprungit till skogen. Säsoin ung dör
menniskan icke utan sjukdom, men sasom gammat kan hon
dö äfwen utan sjukdom. Läraren bannade de olydige gos-
sarne, hwilka utan oisak hade rakat i kif sinsemellan. Gos-
sen kunde icke hugga wed utan yxa. Min äldsta broder les-
wer ett glädjelöst lif, emedan han är alldeles ntan wänncr.

Opettaja torui laiskaa ja huoletonta poikaa, joka
tuli kouluun päivä-kirjatta ja kynättä. Opettaja sanoi,
ei ole' luvallista tulla' kouluun kirjoitta. Lupa-ajaksi
koulu-pojat lähtevät kotia vanhempainsa tykö. Siellä
he elävät sovinnossa, riidatta ja toratta, eivätkä joudu'
kertaakaan riitaan keskenänsä. Se on luvatonta, että
lapset äitinsä tahi isänsä tiedotta juoksevat pois kotoa
metsään, mutta on kyllä luvallista juosta' metsään, jos
vanhemmat ovat antaneet lupaa siihen. Vanha setäm-
me, joka niin kauan on asunut meillä, kuoli eilen äkkiä,
vaikka hän ei ole' ollut yhtään kipeä ennen. Silloin i-
sämme sanoi:

"Tauditta vanha kuolee,
Tuulelta pölhö kaatuu."
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118.
©enne mcm är en bedragare, hwilken inänga gänger

har bedragit mig, men slutligen harhan genom sitt bedrä-
geri rakat i olycka. Dc der männerne aro hwardera frcef*
löse män, hwilka jag alls icke frnktar, ehuru min granne
ansäg dem för bedragare. Det lilla barnet, i hwilket dn i
gar blef sä förtjust, reste sig upprätt frän golfwet utan sin
moders wetskap, men i detsamma full det omkull, sä att bar-
net stackare stötte sitt hnfwnd illa mot golfwet, hwaraf det
började gräta bittert.

Piikki ja Kellu.
Pukki ja kettu olivat kumpikin syvään kuoppaan

pudonneet, josta eivät voineet ylös päästä'. Vaan vii-
mein kettu, aina viekas ja kavala, keksi seuraavan neu-
von. Se sanoi pukille: '"jo nyt tiedän, kuinka ylös pää-
semme?'1 kysyi pukki. "Niin", vastasi kettu,
"että konoot takajaloillesi pystöön kuopanlaitaa vasten,
minä nousen sarvillesi, hyppään siitä ylös ja sitte vedän
sinunkin jälkeeni." Pukki ihastui, kun kuuli sen neuvon
ja teki, niinkuin kettu oli pyytänyt. Vaan, kun kettu
itse oli päässyt ylös, se ei yhtään huolinut pukista, ir-
visteli vaan, kun toinen häntä petoksesta soimasi ja sa-
noi; "jos sinulla, pukki raukka, olisi mieltä yhtä paljon,
kuin partaa, niin semmoiseen kuoppaan et olisi joutunut-
kaan."

Hulluilla herrat kyntävät.

119.
Twä gosfar, som woro bröder, disputerade en gäng,

hwilkendera af dem fkulle wara starkare. Dä de lange hade
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disputerat siusemellan, sade den äldre af bein, som redan
hade blifwit wred: "här hjelper icke (till) att disputera, nu
slär jag big, sä fä wi se, hwiltendera af oh är starkare."
Men den yngre af dem fruktade icke, utan sade: "du fär
sla." Den äldre amnade da sla sin brober, men i detsam-
ma tog Hans fader, som just träffade komma till stället, ho-
nom i armen och sade: "fy! I eläke gossar, om jag ännu
en gang ser, att I sa har twisten eremellan, sä slär jag er
hwardera." Det war mycket illa: att den cne af brödcrne
wille sla den andre.

Lettu ja Kissa.
Kettu ja kissa inttäsivät keskenänsä, kumpi heistä

olisi monikeinollisempi. Kettu sanoi, että hänellä oli
kokonainen keinopussi. Tähän kissa vastasi: ''minulla on
vaan yksi keino. 1' Samassa tuli koira-joukko. Kissa kii-
pesi puuhun, vaan ketun söivät koirat, kun ei voinut pa-
koon päästä'. Silloin sanoi kissa: "minun yksi keinoni
oli parempi, kuin hänen koko keinopussinsa."

Ei kavaluus kauas auta.'

120.

Sopivaisuudesta.
O kuinka hyvä, ihana,

Ja suloinen on olla',
Siinä kuin veljet riidatta
Asuvat sovinnolla;
Sill' suosio ja siveys
Rakkaus, rauha, ystävyys
Ilon ja onnen tuovat.
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Kuin kaste" kaunis kesällä
Maon kuivan virvoittaapi,
Ja ruohot, kukat kedolla
Kanss' laihot kasvattaapi;
Niin ystävyys ja sovinto
On sydämelle ravinto,
Makea, tarpeellinen.

Myös mielisuosioksensa
Sen puoleen Herra katsoo;
Ja heille siunauksensa
Lupaa, ja antaa' tahtoo,
Jo ensin täällä ajassa,
Ja viimein ilon taivaassa
Pyhäin veljesten kanssa.

Optatus Lyytinen

Eusiiuiiiscu luku-Tiiodcii loppu.














