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Företal
tillegnadt Finsta Läraren wid lägre Elementar»

skolan i Kuopio och resp. Recensenter, om
arbetet bewardigas med reeension.
I synnerhet af orscck, att detta lilla Grammati»

kalista arbete icke synes sulländadt, är Förf. styldig att
wisa dest anwändbarhet tills widare äfwen i sitt nu>
warande skick/ emedan den för Finskan sä utomor-
dentligt wigtiga bokstafsläran här lzock är fullständi,
gare afhandlad, hwarigenom det blir möjligt/ alt äf«
wen ifrän Tabellerna inhemta läran om werber. Altsä
Kägra ord om FinfKa bsKstZfwerna

relativt tili fleMn.
Finska bokstäfwerna böra, med afseende ä ord-

böjning, delasiFöränderliga ochOföränderliga.
sä mycket mer som äfwen första bokstafwen i ordstam»
menkan förswinna uti ordet yö, som bildar öjtH.
Orsaken till denna bokstäfwernaS föränderlighet kan
ingen annan wara an den, att uttalet söker blifwa
sä lätt som möjligt. Denna lätlhet B<er kan win«
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nas, icke blott genom föoenkling af sammansatta vo.
klller eller rättare sagdt, i förhällande till finskan, ge.
nom bortlemnande af för mycket i en stafwelse ho
päde bokstäfwer, icke Heller endast genom härda ton«
sonanters förmildring, ulan, utom eller jemte för<
enklingen och förmildringen, berigenom att de
wer, som fordra mera ansträngning, större öppning
af munnen, d. ä de som uttalaS med organer, hwil»
ka ligga djupare eller längre in i munnen, öfwergä i

sädana ljud, som blott fordra nägra närmare läp»
parne belägna talorganer till hjelp. Derföre lider ock
af alla enkla ljud, Gutturalen 2 , som mäste uttalaS
medlmunnenS hela öppning, ben mesta förändring,
säsom wi nedan skola se, och derföre förwandlas
lingualen e i den mindre frän läpparne afiäqSna tand-
vokalen i, hwaraf till ex. von BeckerS första Decli.
nation och 3:die Coniug. Leda sitt ursprung att icke
tala om contractioner omebelbart efter i i Ostfinskans
genitivus pluralis, lhwarmed kan jemföraS Tyskarnes
uttal af ie i t. ex. wie, biese), e:S öfwergäng före ä
so) t. ex. i repeää, reoiaä srepest); makea, makia;
katkea, -tkia; sitkeä, tkiä; dä beremot läppwokalen n,

emedan naturligtwis ingen organ sinnes framföre
läpparne/ icke kan undergä nagon förwandling.
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Denna förfiyttning fram eller utät ifrän mlmncn är
äfwen orsaken till, att ord stammen larpe'e sir i
Nominat. tarvis i st. för tarve', sgsom i latinet
2M21)2i-i« (-gbelis) till ex. är wanligare än amabare
(-3t)eie). Häraf kommer ock att icke blott t öfwer-
gär i dentalen «, t. ex. i stammen uute, hwartill
uus förhaller sig i detta afseende, som i latinet monz
till mnnti» * utan ock nt kan sägas, likasom i Gre»
kiskan, förswinna framföre 8, om man nemligen an»
tager blott e i kolmante hafwa förbytts till « i
kolmas, hwartill sä mycket mera skäl siimes som,
oberäknabt e:s öfwergäng till « i stammarne kirwe'e
och tuore'e, kolmas, likasom de i ordningen följan»
de adjectiva (ordinalia) numeralia, äfwen förlanger sin
sista vokal, analogt med hwad fallet är, som betant,
i Grekistan, t. ex. i

Att äf»en en qvast»analoai emellan latinet och
Finfkan deri eger rum, att Finfkan, som förwand-
lar t till 8 framföre ett wjd böjning, i synnerbet
af e, uppkommet i» el gör det om i- eller » före«
qär, och latinet, unber samma wilkor, ej läter z
höras emellan och ,', som efterfölieS af vokal,
mä för ro skull anmärkas liksom att latinska »er>
bal«ändelsenstisplur. stis) blott esteri förekommer.
Att wiides, kuudes uttalas wiidees, ku>"

bees och ej wiidejS, kuudes, erinras, till
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utbytes den af gutturalen K och lingualen t uppkom-
mande sammansättning, som kan anseS motswara x,
till K« (palatin och dental) säsom i kaksi (stam: kahle),
läksi (lähte) samt det Kt, som bör betraktas mot»
swara och hwilket lit, säsom sädant, förekommer
i inre landels dialekter, till tt (blott lingualen, ehu-
ru dubbel), t» (lingual och dental), samt slutligen ««

(dentalen dubbel), allt ett steg närmare ifrän stru.
pen till läpparna. Den, som betwifiade, att t. ex.
ordel meösä senare uppkommit än mehtä o. s. w.,
ehuru redan den ofwan antydda allmänna öfwergän»
gen af t till 8 borde berom öfwertyga, mä erinra sig
att afwen tzar en päfallande likhet träffas i Gretiskan.
Ulan att betzöfwa tala om Altista och Jonista ellei
Dorista dialekter, mä endast päpekas och

6H,, "rTco. Äfwen till det fölicmde, del sista wi
wilja anticipera finnas berörings-punkter i Greki»
stan, ehuru här säkert, om icke ock redan i det förut
anförda, saken, som, äsoftaS, allratydligast synes ifrän
Finstan sielf. I Grekistan förswinner, dä man, efter
gammalt bruk, härleder passiwa ändelsen ifrän acti-

undwikande af mUörständ, emedan Grekistan har'
för
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wetS motswaranbe, gomljudet x, som gar före änbel-
sen a i perf. act., framföre passivi (c?«< o. s. w.),
men ick« si activi t

Sa händer i Finskan, wid konsonant.
förmildring framföre sluten stafwelse, att gom-bokstaf«
wen K stundom spärlöst förswinner; t. ex. för alt
wälja sädane ord, som Kro lika i alla dialekter, ge-
nit. af parka, wirka, werka, eller nominat. till
warka'an; men detta är ej fallet med p, icke hel,
ler med t i West-finskan, ja icke ens i Ost»finskan
wid de ord, som motfwara ofwananförda: Genit, af
parta, heler ju parran, säledes ej ens par'an,
dest. mindre paran, säsom af parka; wirta äter
har ej wiran, utan wirran och werta ger wer»
ran; —likasom ock Nominatiwen till warta'an är
warras (bröd<spcttet *), ej wa ra s, Afwen är
dett ensam förbehället att fä fulcrum** 1,, alt fylla i
" Finska nominatiwen motswarar fullkomligt Swen»

ska nominat. med artikel. Swenska nominatiwen
utan artikel uttryckes i Finskan med Infinit. Delobestämda fär sä tillökning af bokst. i Finskan, hwil-ket är lika twertemoc öfriga Europ. spräkbruk, ftmOrientalernas status constr. är det.

** Orsaken, hwarföre wi kallat li här fulcrum, är in>
gen annan, ä» att den, likasom de twä öfriga ock i
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Ost dialektens konsonaneförmildring uppstäende liiatus
(saada, saaha, -haan), li, som eljest omwexlar med
1,, blir aldrig K i sädana fall. Harmed torde re»
dan wara tillräckligen ädagalagdt, att bokstafs'förän»
dringarne, i Finstan ätminstone, icke äro tillfälliga,
obestamda, utan hafwa en wist, allmän begriplig gruud«

orsak. Dock mä ännu, af mer än ett stal, anfö-
ras att wid bildningen af diftonger, nemligen de
allmänt sasom sädana erkända uo, is, )sä, samt. der
de finnas, c»2 (ua), sä (is), * tydligt stön^eS,

Hebraistan quiescerande bokstäfwerna, fulcra vsu
(?) och jod i Finstan ersatter en emellan vo»
kaler förswunnen härd konsonant. Äfwen deri kan
pä sätt och lvis en parallel uppdragas emellan He»
braistan och Finstan i hithörande förhällanden, att
af Hebräernas matres lectionis 2 i Finstan fordrar K,
u frambrmgar cller förenas med v, och i uppbäres af j.

* Diftongerne förekomma wisserligen icke i alla dia»
lekter, utom i första stafwelsen, hwarföre äfwen
den store Rast redan förcslagit att strifwa dem
o, e, c>e, säsom wi äfwen i Grammatiken §:
anmarkt; men i en stolbok torde dock detta tecken»
spräk, ätminstone sä lange det är fädant.
undwikas, helst ljuden i sjelfwa werket icke derige»
nom förswinna, och det gamln strifsä ttet alltid stäl>
ler för ögat ratta uttalet. Ty finsta ie i t ex,
pieni, Pietari, piela, Pielis, uttalas aldrig



IX

alt endast de vocalcr, som aro narmare läpparna, eller
bildas gcnom sjelfwa läpparlia/ tjena till fyllnad för
andra, likasom upptakt till dem: lapp-vokalen u

som swcnska je i t. ex. ordet spjerna; mera än uo
som vo, eller y vo (tuo t. ex. lases icke som
twä (kort a) i ordet twäng, än mindre som twä
(längt a) i twä, twäl; suo icke pä längt när som
swä i swär eller swo i swor; utan uttalas, mcd
ett ord sagdt, Finsta u o soni u lej kort 5) i Swen-
slan, likasom ie som Swcnska e (icke kort 3) samt

alldeles som Swcnska länga n i t. ex. öga/ ö,
mb, eller Fransia eu i peu, les yeux, meubl. och
«2 som diftongen oi i moi, roi, 0. s, w. Helt.
annat ar mcd dc sä kallade distonger pä half wo»
kalerne v och j, Ordet e, i Finskan uttalas all-
deles som i Cwcnsktm, Analogt är förlMcmdet
med de ösriqa Ou t. ex. icke blott uttalas, säsom

rcdan iönnrot i Suomi 184 l anmärkt ow, —

hwarsörc wi icke lwckat att strifwa det sä, om ock
icke mlckeu lättnad för Grammatikcns regelbunden»
het derigenom nppstode, hmilk.c dock, säsom wi ne«
dan fäse, sker öfwergar äswcn i op, t. ex.
kopra; wi öfwergär, emedan läsaren mä»
ste förutsattas hysa fördomen att skrifwa ou för
ov churn jnst det att kopra förhäller sig till kov»
rc>, som hepo till hevo, bör öfwcrtrsga att det
m p som öswergött i v, och icke twcrtom. Dest»
utom förckommer ju till och med i Kalewalape-
tra sör pevra; likasom det äfwen i s. k,.Swen-

il
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mmligen ät gom»ljubet n, dentalen i at lingualen
e, labialen y ät palatinen ö, o. s. w. Derföre fö«
tekommer icke Heller K eller apostrof emellan labialen

sta Karelen är att höra framför liqvida ett
ic i st. för v efter a och till och meb efter lingua»
len e, dä den ingär i sammausatt ljud
t. ex. nakra (navra), nakla, takla, nakris/ nakro/
nakrn, lakla, kakla; niekla, siekla (sevla). Och
att l<, t, p, äro de, som öfwcrgätt i v, sager re»
dan wälljudet, utom det att det öfwerensstämmer
med den allmänna, här antydda, än nämnde för-
wandlings grund med riktning ät och ej ifrän läp«
parna; hwilken specielt i förewarande fall sti.rkes
deraf, alt t. ex. Fogde i Finskan heter Vovti,
signa (wälsigna) sionata, och exempe! pä

konsonanters öfwergäng i vokal ej ges, ehurn fierepä motsatsen, Säledes kan icke u hafwa uppkom»
mit af kons, (K, t, p,) och det ljud Lester vo«
kal) inne i eller i siutet af stafwclsen, som sä beteck-
nats, är intet mer och intet mindre an det Fiusta
w, som aldrig uttalas säsom Swenska w; hwarfö-re icke Heller Finnarne kalla det we eller wie, u-
tan wu u. Med lika skäl, som man skrifwer t.
ex. auta i stället for avta, kunde man i Swenskanskrifwa autal för aftal. Skillnaden i uttalet är
blott den, att Swenska första a, liksom alltid dest
första stafwclse, är läng, Finska a, deremot kort.
Skilnaden är säledes obcroende af labialen, utom
dch omräde; och ändock stöter sig ingen i Swerige
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li och dentalen i (hakkuilla, wastuilla), likasom ester
de öfrige vokalerna, da de föregä i, utan att j för.»
wandlaS till j, d. ä. bildar samma stafwelse med fo.

wid f, i ordet aftal, afwig o. s. w,, oaktadt f haräfwen ett axiiat, nemligen sitt rätta uttal i t. ex.
afton, der ej sammansätlning skett. Hwad ä«
ler länet af f i st. för w i Finstan widkommer,
sä, om det ock förtjente efterföljd, hw.irpä Förf.twistar, gar det ej an, emedan ej Finskan har f.Eller, stulle man införa ett nytt llud«tecken, blott
för att bekämpa en fördom? Det kunde wara nog
af, om man komme öfwerens om, att lata b före«träda p, nemligen i sluten stafwelse (der konsonant»
förmildrinq eger rum), för att salunda siilja lavan
iaf lapa) ifrän lawan (aflawa), haavan af haapa
ifrän haawan af haaroa, turvan (turpa) ifrän tur-
man (turwa), kylvyn etc. I hopp att detta b,
som äfwen lönnrot i Suomi 1841 upptagil i Fin-ska alfabetet, frambeles wunne allmannare burskap,
har ock Förf. till förhanden warande arbete begag-
nat enkelt v. der icke w är ursprungligt, utan
uppkommit af p. Men wi förlora ur sigle huf-
wudsaken, som.war diftonger eller sedermera när«
mast, att framstalla, det v och s, in i eller i slutet
af stafwelse, icke Heller äro wcrkliga vokaler mer an
i stafwelsens början. Om v, da det skrifwits
u, är nu redan tillräckligt ordadt. Men icke hel«
ler y bchöfwer eller ens far skrifwas, i st. för v
(efter vokal i samma stafwelse); ty käwdä bildar ju
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regäende vokal; (utom det att uj cnsam bildar ard,

thuru det med de öfriga vokaler före j knapt händer,
om konsonaut sinnes med; ty soj ensamt uyttjas ie»

käwi, käwia, ej käyi, käyja. Om j wi
ej warit widldftiga, ehuru i sjelfwa werket dest bruk
just efcerät i stafwelsen medför största gagn i Spräk-
läran. Wi hafwa ansett dj; ljud sä sakert be-
tccknadt, att icke det behöfde sä förswar e-
mot fördome». Ocksä har icke j rönt hos dem,
med hwilka Fors. communicerat sig i detta afs«n,
de, sä wyckell motsägelse. Och man behofwer
i sanning ocksä icke tanka pä annat, an att konso-
nant«förmildring sker, just dä j höres tydligast,
utan att contraction skett, i hwilket fall j natur-
ligtwis icke ursprungligen siutar den ifrägawarande
stafwelsen, man behofwer icke tänka pä annat
an att harakka t. ex. ger harakojta, mansikka
»sikojta, puolukka -lukolta, lillukka -ukojta, peitet-
ty -tetyita, rakastettu -tetuita (ei rakastettuiin, sä>som Grammatikcrn Stenbäck, förledd crolig»n af
den gamla förwillande orthogrdfien skrifwlt, liksom
han ock twertom, ei erinrande sig contractionen,
skrifwcr poltanna för pol t tanna, ehuru det'wa<
rit wiba rädligare, att liksom t, cx, "Hauta Per<
hossa" har det i sädana fall, skrifwa polttana d.
ä. med ett n); man behofwer ej widare, säga wi,
an btsinna detta, för att hellre anse det wara för
litet, än för mycket yrkadt, dä j äfwen »fterät i
stafwelsen cmses för half»votal. Om icke t. ex.
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le gerna, ntom i sammanhang mcd ej cller contra»
heradt, cnligt spräkreglorna/af suoj.). Derföre före.-
gär lckc Heller nägonsin !c ") lingualerna (utan bytes

avttoi afwen hette cwtto, hwarfore ingen konso»
nant-förmildring har eger rnm; d. ä. allmaimare
sagdt, om icke sä wäl j som wkrkliga vokalen i i
slutetaford hördesotodligt si t.ex t» tärsafstammen

hb.es i sä litct, att
ästadkommits); sä wet Förf werkeligen icke hwadsom hmdrade, att betrakta j för he l-kon so na nt;

dä det j, som efter föregäende i, liksom det v,
sonl efter u nppkommer i uttalet, för act sylla
genom uteslutet !c uppstie'de hiatus, wore half-
konsonant. Sä radiolle hafiva wi dock icke wa<
rit; utan endast yrkat, att j efter vokal i samma
stafwclse, ej är mer vokal an i börja" af föliand»
stafwelse; och det hafwa wi nog redan ädaga»
lagt. Orsaken, hwarfore man kömmit alt skrif»
wa ai för aio s, w,, är troligen inge,i annan,
an att sä brnkas i andra spräk, Men icke Heller
härifrän kan nagot stod hemtas. Ty, ntom det
att wi icke sä noga kaana de klassista gamla sora»
kens nttal, sä nyttiadc iu latinet i och v ensamt
bäde för vokal och konsonant-, Fransosernas 3,', m
uttalas helt annorlnnda, och Tyskarnes konsonant
rika spräk behöfwer noq sitt ei (ai), twertemot hwad
fallet är med ben wokal.öfwerwagande Finskan,

*)Det enda fall, dä !c tyck,s föregä linqualema, är
det i näst.foregamde not anförda spräk»bruk i Ka«



XIV

i half.konsonant Ii), ehuru till och med t föregar K.
Derföre sir aldrig stam pä uu, hakku,» t. ex., i
Nominat. us eller u', ehuru rakka'a bildar rakas,
af rukii fas ru'is, terwee wenee ger terwe'
wene'. Att wapaa icke ger wavas, bekräftar
snarare an motsäger, hwad wi vrkat, nar man be«
sinua r, att hwardcra konsonanten der är labial.
utoin ar detta, i mer nn ett afsecnde, i sitt slag, egna
ord ett ad'ektiv; »ch redan wib adj. terweillä, som
dock i Nominat. har, som wi sägo, terwe', äraspira»
tionen e! sa märkbar, som wid substant. wene'illä, än
mlndre wid t. ex. rakkailla, rikkailla, kalliilla,
livkka illa, miekkailla, harkai lla sdä de ej nytt»
jas som substantiwer), i iemförelse med hwad som
händer med de standiga substantiwerne kar.ka hilla,
kinta'illa, porta'illa, nawri'illa.

Ock, i afseende ä bemarkelsen, tyckes samma lag om
b"ksiäfwernas förhöining eller, sa att saga, gradation, i
förhallande till deras narmande till lapparna, gälla.
S 5 mä har endast anmarkas skilnaden emellan aw.'

tun och awtin, majstotte och majstitte (det
senare nyttjadt mest i tal med barn), af hwilka den

relen; men derföre just öfwergär detta l: rsdander
ock allt mer och mer i v.
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föregäende formen, ultrycket med gomljudet n, be.
teknar total-werkningen, utan nägon begränsning eller
bcstämning, likafom ock, ehurn ell«r just derföre att
vokalen i adjektivernas stamsiut oftast är 3, e (men
sällan labialen u), supeclatiwens utcsintande lanne-
märke är denlalen j, liksom pluralens nota characte»
ristica är j; säsom äfwen komparatiwen af twastafwig
stam och andra konjngationens passiv sir e i st. för
« (a); hwartill allt jemwäl analogicr sjelfmant,
otwunget erbjuda sig i andra spräk. latinska passi,
wets i i Infinitiv förhäller sig till desi activi e, all»
deles likasom i Finsta superlatiwens kännetecken till
komparatiwens af twästafwig stam; Swenfka ar-
tikel<andelsen e till den pä 2/ precis som sistnamnd,
komparativ till sn, positiv Den som will, kan
pä egen hand fortsatta hithörande resiexioner t. ex.
med afseende ä sussixiva Instructiven (Comitat.),
som har e, och Instmctivus utan suffix, som saknar
e, hwilka förhälla sig till hwarandra i alla afstendensom iatinska ablatiwen med till den utan utsatt
praeposition icnm), säsom äfwen i denna bok är
namndt. Widäre erbzudcr Infinitivus kasus (Swen»
ska ordstammen Nominntiwen) intressanta jemfö-
relser. Harwid bör man blott icke fästa sig drwid,
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att Finskan, säsom wi ock rcdan i not antydt,

har kortare uttryck för det bestämda än för det obe>
stämda, som fär sitt 2 (g) eller tl, (tZ) till, oaktadt andra
sprak tillagga (artikeln), för att uttrycka bcstäm'
ning att icke tcila cm Fransyska praepositionen
de, hwilken, emedan den sammansmäller mcd artikeln,
bildande sälunda du (de le), blifwit kallad cbtstämd
artikel, ehrru en sadan sammansmältning äswen skcr
wed det Franska 2. Fmsla sörhällandet, i nominal»
bcstanuui-g, är fnllkomligen lika motfatt andra jprccks,
som Olientalcrnas satt alt uttrycka Occidcntalcrnas
genitiv', i dct de förra nemlige», som bckant, sätta ic-
ke det egande.eller frambringande ordet i status con,
stnictus, ntan det frambragta, wart hufwud ord (No»
minät,), d. ä. sälta mcr «varde p 5 modren, än pä so«
nen, som fubju«geras. Slutligcn, för
att ätercä till hwad roi egentligen äsyfta, hwilket det
sistnamnda icke klarligen belyser, ätminstol« icke si
länge eller intill dest man ej anser Nominatiwens ur<
sprunaliga cmdelse warit i, d. w, s, sä iange man häl»
ler före att Nominatiwen rc»ore en tidigarcutbildning
ur stan!Mt», an InfiuitivuZ, sä synes aswen, wid
Saknande (Caritiwa) och Egande (Posftssiwa) adjekti»
wer, Mcles samma stilnad, som i afsti,c-
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ket, framdcagna Historicus modus eller det af gam<
malt sä kallade Imperfectum *). Caritivum onne>
ton (stam: onuettoma), man mä nu härleda det i-

) Olämplighetcn nf dcn ifrän lalinska Grammatiken
hcmtc.de benämningen Imperfectum är sä i ögo»
nen sallande för den, som erinrar stg, det Finskan,
likasom Rysran, icke har m r an ett praeteritum
tempus, sä att derom knapt behöfde sägaS ett
ord , oin icke just för att wisa , det bctta gamla
Imperfectum icke ens är tempus. Man äberopar
kansia Fransrsta, Trst» eller Swenska Gramma-
tikcns föndöme. Me», utom det alt möjligt och
lroligt är, det latiuet äfwcu mrrerkat pä derqs
förcställiungs-sätt, och sädcmt icke angär otz sä tyc-
kes Frausta Spräkläran, h l ilken, i detta afscende,
kommer den Finsta narmast, af de tre nämnda
spräken, som, !ikc Finskan, hafwa perifrastista for»
mer l ställc för latinets disti«ct, speciclt utbildade
pcrfcctum, plusquamperf. och futurum; Fransta
grammatiken har, wille wi säga, sä till wida af.-
skuddat sig iatmska oket, att den kallar Imperf.
Con uuctivi för Couditionncl, emedan den insett,
act deiiua icke n> ttjas i st. för Indicat, likafom
iatiilsta Conjunctirus efter Con.unction, t. ex.
cum (qvuni). Kan nn ej Finstan, hwars
arammacik annu är omogen eller rättare icke för-
wurcn, gä ett steg längre och förklara äfwen Im»
perfectum indicat. för modus; helst denna FinskanZ
sä kallade Imperfett är, mer än Franstans, lit

Nl
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fran onnela' -on eller onnela' (-netta) oma,,
förhäller sig till ägande adjektivet onnellinen (on«
nella lieneen), till ändelsen ätminstone, likasom a w»

Conditionalis (hwilken i Franskan narmire sluter
fig till eller liknar Futurum), oH i Oriencalfta
idiomerna, med h.vilka Finskan, jemförelsewis meo
d? öfriga Occidentalista spraken / har mycket ge»
men amt, äfwen de sa benämnda tcmpora egente-
ligen äro modi/ alldenstund förfluten tids be»
siämning icke är noga fixerad wid t. ex, Hebrai'
skans praeteritum; hwarföre denna tempus ock/ ät«
minstone i Arabista», plägat kallas Aoristus.
Dock noH med denna utfiygt ä frammande bot«
ten Utcrwändom nu till Finstans eget gebiet z
hwilken inskränkning, löngt ifrän att skymma,
twertom reder, om ej med tidcn ucwidgar utsigten.
Historicus modus, som förtaljer, i min»
net det skedda, är sä längt ifrän Impcrfectum, att
den hellre kunde kallas perfectum, sa wida hwad
dcn förmäler, redan är fnllbocdadt i werklighcten,
ehurn ej i föreställningen, Dcn, som icke kände
termen Imperfectum ifrän iatinet. skulle ock o»
möjligen knnna förestalla sig orfaken till denna be»
nämning, Imperfcctum skulle bättre uttrycka Fin»
sta pracsens Indicat , som äfwen motswarar futu-
rum, till demärcelsen; ty den perifrastiska:
pitää» (tekemän) är egentligen icke beteknande
tillkommande tid, utan uödwändighet, utom det/
atl den icke nyttjas i Ost°dia!ekttn, hwarföre den
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ton till awtin. - Och att onneton ac den för<
sta bildniugen, tyckes man kunna sluta deraf, att
man sager t. ex. i Swcnskan: det fin ns ej bröd

förekommer hwarken i Kcilewala eller Kanteletar,
ej Heller i Wainamöisec mer än en enda gäng
och det i en sang af kyrklig eller krrko.historisktendens lom 3<eformationen), hwars Förf troligen
hemtctt sitt uttr ck ifrän skrift. Dock hwadbe-
höfwa wi förswara wär Historicus modus, (emot
Imperfectum), helst desi första uppfinnare, D:r
lönnrot, icke aktat nödigt göra det. Att lönnrot
afwen nyttjat bcnämningarne revocativus och
re la livu s för denna anförande eller relaterande
form, ar ost bckant; mm da endast ett af de tre
förcslagna goda kuude wälias, hafwa wi ansett
historicuS bast, ameban den icke, säsom de andm,
ger anledniag att tanka pä termerne vo cat iv us
och relativum. Der lönnrot begagnat en be-
nämning stadigt, hafwe wi ei twekat att adoptera
den, hest de siesta aro ratt wäl li-ckade, ätminstone
wnlda efter och beteknande förhällandet i Finskan;
samt, om afwen lämvligare kunde finnas, säsom
t. ex. Opinativus (Arwelo-lapa pä Finska, ock
3 !K lönnrot) i st. för Concessivus, emedan
denna form betydcr, säsom afwen Stenbäck rätt
ätergifwit den: tör wara, ej ware mä wa«
ra, hwilket sistnämnda i Finskan motswarar Op-
tativen solko'on); om Maäräntä bättre ut,
tryckte Nominativcn (det bcstamda, i motftts mot
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(lck«: finnS «j brodet), utom det atl i iatinet och
Grekiskan, efter Caritiva werber, samt i Nyskan, tili
och med dä negatio» icke sammanhänger med werbec,

Infinitiven. som hellre kunde Heta Nimentä, om ei
sä är detta en smäs.',k, > är «n<

dock förklaring muste gifwaS, emednn i alla fc>l!
namnet, äfwen det bästa, icke gör tillfollest, e>,
man mä wälja hwilket som helst, blott det bestäl
af ett ord kan upplvsa alla fidor af saken, u<
lan mäste bli mer eller mindre ensidiqt. Om man
endast berefter Ml nopsatta och förestalla sig det
betecknade. Här, likasom i allt annat, gällcr del
Finska ordstäfwet: "ej nimi pahenna." Hwac-
före wi dock talt om andra benämningar för Im
finit. och Nominat, i Finskan, dertill är orsak den,
att de som wil'a «ntaga Accusatious eller särsM
obiekts kasus i Finskau, emedan i pronomina pcr<
sonalla en, likasom plural Nominativ (hänet,
meidät) dertill pläqar lä«as lliksom hela plnmlis
nyttjas, jemte singularls, af numeralia cardiualia,

ja inom parenrhes sagdt, Nominat. plu«>
lis är wida sjelfständigare än den Gingulara No
minativen, alldenstund denna sistnamnda icke aasini!»
lerar substantwet, ntan detti alltid, efter ller bnd<
wid kaksi och alla d»' följande, sättes i Infini»
tiv. Singul,, saloni constrnera
med genitiv. Sinq.); de. som da wil!a ha
objekt-kasus i Finskan, kunde kalla den Kohdim
la; hwarigenom ock intet undantag, i afseende l
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V

desta spraks grund'kasus, genitiven, nyttjas, - all«
delcs som i Fmskan i dylika fall Insinitivus; t. ex.
kaipaa toötä, on työtä majaa, ej ole teke»
mistä (icke: kajpaa trön, on tnön .... teke-
minenV Men nn hafwa wi kömmit nastan för
längt i forstning. Att förd!,!pa ost an mer i under»
sökning, hurn jemwäl wid de ski>lda ord,stammarne

pronomini, för den absolata läfwen i passivum
wanliqa'! d. a Imperat. e per«
sons olsiekt behöfde ske. Da wi nämnt Impe«
rativus pasnvi, mä, i förbigäende anmarkas orim»
ligheteu, hwilken Finskan insett. af passivum i Im<
peritivi cmdra person, om ei FiuskanZ
passivum < till bem.irkelsen , bör a»s,'s mara
artiv det i de personelle ellec
finitwa modi sverblim fiintum) kan ha den prono
minelle obiekts kaius !t. ooltetaan hänet,
minutV ntom det att kasus, hwilken
naturliitwis icke kni förklaris för wid de
iufiaitivi modi, «'ttias öfwerallt med passioum,
äfwen i d.'n af Gr.immatici förbiiedda sormen
tehden, den der atminstoue med lcka skäl som
tehdyksi kmmit npptaqis. ehurn de hwardera
kunna förklaris för rena af praeter partici-
pinm tekt": hwilket e! ar fallet, ,»tin stort snn»
taktisfk si'if,vud-br'?deri, me'' tehtäwän, da de>"
na sistnämnda participal sörekommer omedelbart
efter verda sensuum etc. (näkyy, luntuj, luullaan).
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samma gradation af betydelsen, i förhallande till bok<
stäfwerne, eger rum, förbjuder ej mindre utrymmet
än planen för denna uppsats att icke tala om att
detta oftlbart öfwerssege Förfts. äfwen i förhallande
till annat nog inskrankta förmäga. iikwäl kan icke
Förf, undcrläta, att anföra uagra exempel. Verbet
Palan (som för öfriqt förhaller sig till 2:dra pers.
palat, der gifwen dental förekommer, som subst.
singul. palan till det plurala palat'!: poltan
brennen: brinnm, i anseende till bemarkelsen, och till
llud-sallet, som till den senare utbilduiuaen
nninci,,

äfwen i alldeles sör främmande örd, kan
analogin emellan bokstafwerna (ljudet) och betydelsen

redan wid lösliq cller mindre noaarann
betraktelse. Hwem warsnar icke skilnaden i wallsudet
emellan t ?r, brauner och lider, emellan hakka'an
och kuolen-, parkuu fraakkpy'! och kukkuu, ak»
ka sammä) och evkko, äiia och ukko, saahwioch
lumme' spulpnkka), rakki o. Pappi fkummi),
kieli och mieli? att ei namua om de af k a
eller blotta n:n bildade barn-orden,, femförda med
Pappa, Mamma, Waawa; och will man nu
uppmarksamma betydelsen, sa tillkännagifwa de senare
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membra relalionis, hwilka ulmärkas med närmare
läpparne sig bildande bolstafwer, nagot adlaie, dimi
nutift, bcgrausadt, mindre rä krast - yttring,
Slutande harmed de allmanna anmarkningarue ellcr
likasom inledningen, will Forf. anfora i möjligaste
fullstäudighct, ehuru korthet, de spcciella reglorna zör
Finska bokstafs förwandliugarna, af hwilka.. ingen är
godcycklig, utan alla wisa pä eller päminna om' den
allmänna, ofwan antydda, lag om bokftäfwernaä eller
ljudens försiyttande, s fte äc läpparna, dcrcst ej
förenkliug af siimmanfatta eller förmildrins; af härda
ljud är enda orsaken. Första frägan blir säledcs:
hwilka aro dessa förändcrliga bokstäfwcr? Att ej al-
la äro det, hafwa wi ofwan, stcax i början af upp'

satsen, angifwit. Förändcrliga aro först alla sam<
mansatta ljud, sedän härda konsouauter och, fsrutom
desiä, 3 o de, som ligga fjtrmare ellec langre bort i

fran läpparna, och bland dessa företrädeöwis/ förnäm-
ligast de h,irdare, stumma (rmttae), miudre artikule»
rade eller mindre lättfiytande (minus liquidae) Nu
blir dä för det andra fcägan om, hwilka ljud aro
sammansatta' hwilka harda och hwilka närmare lap»
parna, Sam mansatta bokstäfwer aro i:o diftonger«
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ne (uo, ie, yö samt i Ost-sinskan *) o a (ua) och
eä (ia), d. a. 0., e ccc förlängda l sorsia stafwelstn),
och dubbla eller länga vocalerne uu (u), </v, l> samt
West.sinsicms 3, 23 li>3); 2:o vokalerne 2 (ae), 5

>oe), y (n, i), 1.0 lonsonantcrnr m (nb), w (vb), K
äh, ch,, j „i, g), 5 ") (ht, tt, ts, si) samt, om

Redan dct längesedan (t. ex. af 9n,hs) annarkca
sula . dct Tanasllandsla ljudet ää wifcr, utom
den allmänna förrccndlings gri>nden, som hir ut»
fors, ctt Sawclar diclekten, liksom de,?, i anseen»
de till stt lage midt i landet, warit mest ftedad
föc zun mande dcicring cch säledcs fritt satt ut«

bäda sig, är en laiwre jör sig gaiigen utivcciling,
pä cn dögre bildningK-gnd, än sa rral dch namu»
da czranne 3anastläinsk»',n, ihwiltcn dock ar regel»

cch sälcdes för Grammalilcn a'wigt), som
den ancra nalcn, dcn i !<ritc,l!s!t afjccude rir fiörd
bj>,1.1,i,t,l Karclslan, cer, litascm jordcn, asrcen
splalct ciuni tycics rrara i wsnmgs tillsiand;
ldre cck det sula l>udct som cswcn cmmärkra pa.-
lalmcn K scre lingual c>s!<->tlommcr, e, ä>, ö.swer«
c,l!c hlnniit till labial, d, a. nntra ej
dlisrcit nawra o, s, w, der dock s'raf<
was, lilicm cck atc c-j blott imdn-ika dubbcl glttcu.-
ral l önteä), ittan ock bl'la lzudct o i labialen
u (,fr. mna, hwcraf blir moa som ock mua;
saa, soa, sua; putoan, putuan.

**,Atl brulet af salänge älmmstone spraket icke
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Man sä will, x (ht, ks). Härda bokstäfwer äro:
kousona»terne, de wanligen, ehuru mindre rätt, sä
kallade mutae p, e, K, och wokalerne u, o, a. I
anseende till tal«organcrna äter indelas bokstäfwerna
i: strup ljud (gutturales) ä, a, h; gom°ljud (palatinae)
ö, o, k, n, g; tung.ljad (linguales) e, t, (d), r, l; tand-
ljud (dentales) i, j, s, och slutligen lavpljuden (labia«
les) y, u, p, w, m. * Och nu tunna wi gifwa siutswa»

stadgat detta ljud till 55 öfwerallt, medförde myc<
ket gagn och dchutom icke wore orimligare an bru«
ket af det icke blott cmnorluuda uttalade, ulan ock
förswinnaude cl, finnes lätt. Ingen större oreda
hellec skulle i Finst stafning uppstä genom 1. än i
Swensk. Till och med i Prinseus Abc-bok staf»weras ju Tax»a. Hwareu finge natulligtwis ut«
tala ?., huru de>, gitter, och spräket ftitt utweckla
fig, utni, att mau behöfde höra, sasom Förf. erfa»
rit, barn läsa t«, t 0. m. längt ifrän Ryskä grän.
sei,, i t. ex. Kutsu bräkadt till tsch eller tsi.Det gär dock an, sä lange man ej skrifwer l>t i st.söc /,, hwarigenom , »tom oregelbundeu böjning,
uppstodc twctydighet i selfwa stammen lehti).
Detzutom är det lika pätagligt, som langt före
detta afgiordt och erkandt, att l>t ar deu tibigaste
utbildning, som bjuder till att fullkomnas genom
bottläggande af gulturalcn 0. s. w.

*)Af dcsfa aro dock det otydliga !, (aspiration) pä
IV
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ret pä/ hwilka de foranderliga bokstafs.ljuben äro. Desft
älo, nemligen i afseende ä fiexion, som sagdt: diftongerna
och länga vokalerna, vokalerna K', ö, y, de härda kollso»

wäg att öfwergä iftän strup» till gom-ljud samt n
(nunnation) midt emellan eller gemensam för gom«
men och tungan. Orsccken, hwarföre wi fört dem
till det djupare belägna organct, torde ej bchöfwa
widlöftigt förklaras, allraminst hwcid widkommer,
som allmännare blifwit ansedd för guttural och
äfwen ofwergär, säsom förut anmarkts, i sällskap
med t till I<B (ex. lähti, läksi). Hwad ater n
beträffar, sä äc den ju ock i Grekiskan sä närä
allierad med palatinen Z, att desi utscende fram«
för F blir alldcles lika och äfwen el est icke mycket
afwiker eller rättare förkortaS, hopkrymper; ty
är ju pa slängen när lik I Finstan har
ingen betydelse utan n. Att n assimileras af fö>
regäende l, r, 5, samt, i lrestafwiga stammar, föl»
jande t, ar, enligt den af osi red.m tillrvickligen
«tredda sprMagen, förklarligt bäst, dä n antages
som gom-botstaf, äfwensom Hegelianen Mjcheletö,
ingalunda tillskrufwadt, utan helt naturligt, pa bok-
stäfwerna tillämpade trichotomiska cirkel-gäng (sphae«
riskatriangel) ger tillkänna, hurn lubialen m kom>
mer sin like n närmast, just dä n icke tages som
lingual. Att i öfrigt Michelets förklaring om
läpo-bokstäfwernas ursprunglighet icke motsäger war
theori, rätt förstädd, inses lätt, emedan wi icke
behöft börja ifrän andra än de hos (ej
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nanterne (k, t, p) och desiutom strup'ljuden 2, li,
gomljuden o, u, lingualen e samt denlalen « (säsom
intregrerande del af 7,). Men an äterstär hufwudsa»

- tomen med gomljuden sammanfallande
gutturalerna, som, efter att, a la Michelet, hafwadragit sig inom s!g sjelfwa tillbaka ifrän lapparna,
ifrän sitt bakhäll äter utweckla sig i "flexionen" till
"närmare lapparna belagna" bokstafsljud, ej sä«
ledes till s,elfwa labialerna. Om wi unnantags-
wis ansett stammens K och t ha öfwergätt till
v/ i
nakra, kakra, takla, nakris, petra, sa upphäf»
wer det ei regeln; likasi öfwergär ju ock i latinet
2 stuudom till u, t. ex. inculco (af caloo), ej
blott till e och i, som är mer än wanligt (jfr.
blott capio (jacici, lZcio) cepi, prae»
ceptum 0. pag, i 8 af den enda i landet utgifna
latinska Spräklara). 3wertom förklaras och styr«
kes. genmn Michelets äsigt, ocksä u:s och o:s ge«
mcnskap stundom, utan att c> derföre behöfwerel»
ler fär anlagas som lävp-ljud. Skulle nägon
tr» osi först hafwa uttankt wär har uttalade plan,
sedän derefter lämpat bokstafwernas indelning och
nu wela jemka den enligt Michelet, sä kunna wi
ej annat, än sannings-enligt försakra, att det skett
just twertom. Förf. har, hwiltet destutom,
om sädant komme i fräga, kan bewisas, först
läst Michelet, sedän slrifwit, ja lätit trycka sjelfwa
dctta Grammatikaliska compendium, derefter och sedän
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ken, d.ä. Att «»dersöka, hwilka förändringar besag»
de bokstäfwer undergä i hwarje särstilt ställning. 3y
endast syftet at läpparna ar härintills fullkom-
ligt kändt. Swaret härpä blir wäl blott en

han kom pä den allmännc» förklarings»grunden för
bokstaft>förwandlingarna, beslutit sig för detta fö«
retal. Förf. wet ock, att han, genom detta öppna
erkännande, gifwit hugg pä sig frän annat Hall;
men det gör iugcnting, blott sanningen winner.
En större fullständighet i yttre matto ar jemförcl»
sewis en ringa förtjenst emot det inre samman-
hanget. Och att det af otz utförligare framställda
sammanhang i bokstafsläran legat, ehuru litasom
drömmande, oklart, omedwetet, äfwen till gruud
för andra, ej blott Finska grammairer, bewisar re»
dan det t. ex., att iatinska första deklinationen har
2, den 2:dra n o. s. w.; litasom Finska konft»
jugationerne efter R. von Becker, som äfwen, i
anseende till konsonanternas indelning - (woka>
lerna hafwa ej allmännare betraktats efter orga-
nerna, emedan dessas werkan derwid icke sa lätt
märkes eller äcskiljes), till det mesta hufwud-
sakliga, öfwerensstammer med ost. Att wi icke
nämnt iatinska konjugationerne, har skett blott
derföre, att wär theoris harmoni med dem, all-
denstund de böria med gutturalen a och stuta med
dentalen i, nastan fullkomligt som v. Beckers 4
första finska, lätt faller en hwar i dgonen och sa«
ledes icke behofwer päpekas.
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ttcapitulation af Grammatiken. Men wi kunna ber«
wid icke uraktlata, alt nämna nägot ord om sädant,
som, i anseende till desi mindre wigt för nybegynna»
«n, i sjelfwa spräkläran icke insiutit, liksom dcl i lä.-
gre Elemcntar.Skolor kan, om cj bör, negligeras.

Dock, innan wi strida till npplösningen af dcnna
«ppgift, mäste först erinraS om hwab i srnnerhet ge«
nom D:r lönnrots forstningar är utredt, alt alla
Fioska ordstammar stutas pä vokal, och aro cnstaf-
wiga blott da de innehälla en twe'ljuding (dubbel

tller läng vokal) eller ock j eller v med föregäende
vokal. Wid sist uppstallda afdelning är wäl att

märkä det man gjort äfwen af half-vokalerne j och v,
dä de träda i fdrening med vokal, bli detz medljuding

(consonans), man har gjort af dem vokaler, men wi

bafwa dock icke twetat, af orsaker, som i en före-
gaende not utförts, alt här stricle följa uttalet; helst
det gör en snart sagdl oändlig lattnad i grammati»

kaliskt afseende, emedan Finska spräkläran, sälunda
bchandlad, nastan tyckes jäfwa det gamla ordstäfwet:
nulla regula sine exceptione. Dessa erceptioner in«

skränka sig ätminstone till, äfwen om man will bilda
Nominaliwen ur stammen, knapt ett tiotal ord, dä

man, som sig bör, undanlager pronowina, hwilta äf«
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wen i Finskan äro regelbundnare än i andra spräk,
Finskcm/ der till och med fiere praepositioner

das efter en sä genomgripande regulicr norm, att man
kan kalla dem böjliga ord, ehurn utan nominatiu

och utan M vokal sig slutande stam; t. ex. alla (iu>

under, pä frägan hwar), alta sunderifrän), al»
le snndertill, inunder, pä fragan hwart); ala»
'alla (nere, dessous), ala'a l ta, nerifra n de des»
sous), ala'alle i. ala'aksi, hwadan alas och alaa'
sn er, au yla'alla (o fwan ifrä n, de des.
sus) o. s. w. Men, för att äterkomma till wärt i
och v, sä, emedan fördomen emot dcm är för myc.-
ket inrotad, att alla strar i början hade nog mod
och kraftig wilja, tillräcklig ähäga och förmäga att be«
kampa den, och det säledes torde banda i följd har-
af, att stere, ätminstone äldre personer, ännu länge
slapas med den gamla slentnanen, sä mä än», en
cäng för alla, anmarkas, att, wid genomlasandet af
dcnna bok, i snmt u eller efte>- i samma stafwelse
föregäende wokal, werkar undantag eller ätminstone
omswangninZ. och det nastan wid hwarcnda regel.
Säledes, will man icke tänka eller, egentligare sagdt,
sätta, begifwa sig in i detta systcm, sä mä dä i-
hagkommas, det alltid wid sädana bokstafs-föreningar
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(ama-sovltt, enligt lönnrot), som aj sai), äv säy),
ej (eiV oj (oi), öj (oi), uj (ui), yj (yi), upvstär
unnäntag, emedan det förmenta i uti oj, aj, uj,
yj, icke för anses som vokal, och, ftsom sadan, tros
hindra bokstafs-förmildrlng, c. ex. i mustikojta
(af mustikka), ropakojta, harakojta, ej Heller
uj, oj, aj, av becraktas sasom diftonger (sjelfljudi-
ga tweljud) och, i sadan egenskap, werkande den före«
gäendcs utelemnande sramföre half vokal (icke blott j,
utan afwen v, säwida niekla blir nevla). Mei»
stal ar att frukta, det dessa öfwerfiödiga unnantag
reban wexa en ofwer hufwlidet, ätminstone blifwa lika
swära, om ej, 'i anscende dertill att man icke infer nä-
gon förnuftig grnnd för dem, swärare att miunas,
än sjelfwa reglorna, pä följande satt affattade:

Förändringarne ske antmgen mcd andelsen
eller st amm e n.

I) Andelseli forändras säluudä att,
A) j efter »rsprungligen enkla wokaler i samma

stafwclse (hwilken ej kan wara den första i ordet), hö«
res otydligt (ungcftr som ett jota subscriptnm att
ej tala om det Nysta i> efter konson.), om icke t föl»
jer; hwarföre ock ett stasivclstn slutande j, endast i
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sistnamnda fall, werkar konsonant«formildring, och ic>
ke ens dä om contraction sketl, hwarom mera pä siti
ställe. Efter i höres j ej alls och efter v blir det
i *). Erx. anto (antoj), kantona (»tojnc»), kanto»
hin l. ojhin) anlasin (antajsin), annon (annojn), kat-
ti (ej kätkij); mcn torakojta (ej torakkojta, än
mindre toratkota), mansikojta (ej mansikko'ta),
majta, sajt (af saa), sajn, kan kajta (tanka'ajta),
ropakoj,)!» -ojna(ojthin, ansikojlta (>kojtl«
ta/ se »edaull B. l 2. 2:o),

?l n m 1. Äfwen dä j tyckes höra till stammcn,
inträsar detsamma, nemligen dest negligeraude, och
dä, kanste till stilnad frän Refiexivum, tydligast före
t. 3. ex. lankej sin (ej Conditionalis l. Subjuncti»

') Man har, för att skilja Historicus modus iftä»
Indicac,, der i hör till hela werbal'stamme„, för-
waudlat dcn till e t. e. är wanligt j gam>
la Psalm»boken). Mindre spräk«widrigt är alt
skrifwa i Historicus m. u ji, puji i analogi med
täwi, Orsaken, hwarföre j öfwergätt till tydligt
i, dä efter kawi foljcr konsonant i samma ord (ka»
«in etc.>. är pätagligen den, att ett Finstt ord
e> fär slutas pä mer än en konsonant, (och 2. halft
wokaler(vj) torde motswara en konsonant), hwilkcn
rcgels anwändning i fiexion allmännare, än i det
e.staka ordet kävi, wi se nedan.
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vus, d. a. ej det/ sam uppkommit af lankeajsin,)
bildar allmänt lankesin, hwilket äfwen upptagits
som grund.formen, ehuru "lukemisia Suomen Kan-
san hyödyksi" t. ex, nyttja den förra; halaisin (ha«
lajan i praes. Indieat.) höres halasin, palajsin,
(palajan) palasin, kerajsin som keräsin, ma-
najsin som manasin; lankajnen blirlankanen,
kujn kun; och hankajsin ger alltid hangata',
hangannen (-gatnen), af halkejsi fäs h al'e ta', ha«
l'«nnen o. s. w.

An m. 2. I reflerivum, ncmligen det pä j (ej
u), en ny form, hwilken delföre ännu icke hun<
nit utbilda sig regelbundet, der höres j alltid,
just fördenskull, att detta j ursprungligen warit i;

Harledlnngen ifrän itse (poltta «itse) är nemli»
gcn annu i spräket synbar.
") Historicus modus har troligen uppkommit, säsom

äfwen iönnrot det förklarat, genom sammansättning
med praeposionen jo (t. cx. surwo>jo, hwaraf
contracte surwoj) och i tredje eller sista conjuga»
tionen jo se lputo-jose, putojsi). iikasom
Conditionalis bäst förklaras genom jos se. Här
är säledes j öfwerallt första bokstaf i ändelsen; icke
det stadigarei, säsom i Resiexivet —Nominernas
plural äter är mer an synbarligen i twästafwiga
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B) Sammansatta vokalerna u ä forwandlas

till u, d till n scimt ii till 2, om dessa härda
vokaler (u,o, a) föregä i t. ex. kalassa (ej
kalassa), ko'ossa (ej ko'ossä), puulta
(ej puulta), sahattu (ej palako'on
(ej palakä'än, suuttunut (ej suutlunyt), potki<
ta'a n (ej -tä'an), luvattoman (ej -ttömän),
wa nhe n e m att o muut ta ns a (ej -mättömyyt»
tänsä), opetella' (ej tellä'), op et te le ia' (ej
-leiä'), opet telej maton sej -lejmätöiv, luok-
se unelt a e s s a (ej -senneltäessä), onnetto-
muutta (ej -nettömyyttä), sano ka'an (ej sa»
nökä'an). Orsaken, hwarföre wi betraktat de sam<
mansalta bokstäfwema för de urfprungliga och icke
de sä kallade majores, ar dm hufwudsakligen, attvo»
cales minores förekomma äfwen efter blott mediae i
flexion, ehuru ej alltid, i synnerhet om stammen
ar widlöftigare, i denna). Sä har stammen nim e
alltid nimeä alldeles som Isäntä Isäntää.

C) 3un g«Konso n a n t e n t

t.o förswinner i första stafwelsen efter förega<
ende li, l, r samt 8 (utan fbregäende t eller 8) och

stammar ja, i de ösriga ja toj (toinen), taj,
tämä l. tuo, het (net), toiset.
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n. Exx. purtawa (ej purttawa), mäntä»
wa (ej manttawa), tultawa (ej tulttawa), tul-
ti'in (ej tultti'in), tultu (ej tulttu), tehtawa
<ej tehttäw a). Sä tyckes afwen ske med ctt af
stam« e uppkommet t; t. ex. män k ö'ö n (ejmant-
tö/ ehuru lewene har lewetkö), tehnen (ejteht-
„cu); hwarom mer nedan. Orsaken hartill kan
ingen annan wara an den, alt "ett ord iFi n«
ska n ick e n rspru n gl ig e n sluta spa fle-
i, eän en kons o N a nt," och an d else, cnligt
hwad D:r lönnrot utredt, ätminstone i Fin sk a n
uppk omm er genom tillagg af ett nyt t
ord, i förhandenwarande fall, eller passivet, tro»
ligast otta. Pnrtawa t. ex. har sälunda uppstätt

af pure-ottawa, dcrigenom att de i samman»
sättningen ingäende ordens sammanstötande kanter, de
hiatus, som spraket ej täl, bildande vokalerne, affilats,
samt sedän, säwida den dymedelst uppkommande för<
sta stafwclftn purt annu ansägs för särskildt ord
fiftän den af ottawa aterstäcnde större delen ta<
w o), och altsä icke fick hafwa twenne slltt°konsd«
nantcr, sä bortföll den senare härda, Att spräket,'c«
le är sä härdragct noga, att det icke kunde bctrakta
purt för ett stildt ord, oaktadt t titlkommit ifran
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den andra sammansättnings«dclcn, aggregatet, sinncs
äfwen deraf, att i nekande konjugationen icke hela än,

delsen afskiljes, utan af tredje konjugationen, da den
werkliga stammen afses(hwarom mera framdeles),
8 (2) qwarstär och alltid apostrof uppkommer, men
det oaktadt negativa partikeln (ej), sammansmulten
med ändelsen, anses och skrifwes som ftildt ord. DeZ<
utom kan det i första stafwelsen af purttawa
befintliga t anses, hwilket ofta händer, som wi nedan

fä se, inwid liqwida och vokal, hafwa uppkommit af
e, och da kan wal ingcn neka purt (pure) detz e«
genskap af sarskildt ord. Att äter det förra t i otta«
wa, som sälunda komme emellan twenne andra t,
i slikt fall mäste förswinna, förstäs af sig sjelft, eme,

dan tre t a rad icke finnas i nägot spräk, mer an
de af menstlig tunga kunde utsagas. Sist an.-
förda hypothes Nockes deraf, att, wid passivi b!ld<
ning, der, sasom sagdt, dcnna regcl kommer i fraqa,
de öfriga vokalecna, utom e, bibelMas samt enkelt
3 (3) öfwergar ie, undantagande i sista Konjuga»
tionen, den der behäller stammens flut-vokal med u»
lelemnandeaf det otydliga j, d. ä. der K" (2') bli rent
2 (a), liksom de öfriga till tredje konjugationen hö«
rande stammars 0) bli o, ej bli s/ uj u och till
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X

Att det mäste funnits, utom sjelfwa verbalstam»
men, en sjelfstandig vokal, som i passivet gätt förlorad,
finner man äfwen deraf, att af enstafwiga stammen
saa uppkomna passiwa stammen saata werkar pä
Historici-<modi andelse jsin alldeles som tressafwig
stcmi (se li B. 1 d 2:o d. a. passivi stam be<
tmktas wara saa.ott a, hwaraf sedän, genum samman»
smaltning, blifwit saat ta, men, säwida det äfwen
trässade wara factiwum, som, att siuta af Finnens
undwikande karakter, d. w. s. benägenhet att hellre
antaa an ottaa, ären iemförelsewis tidigare utbild»
ning, alltsä gaf den, äfwen enligt lönnrot, senare ut«
bildningen efter och blef saat aa. Nägon vokal har
i passio, blifwit utelemnad, det synes nog wid alla
verber; ty dc öfriga sserstafwiga begynna passivi än<
delse med twä r (tt), och sälunda kan intet ord, i
Finskan minst, begynnas. Men dä det nu engäng
m5Ne poneras nägon vokal och, enligt en Tidskrifts
yttrande, "intet lättare < syntaktiskt afseende kan för»
klora passiwum, an denna desi uppkomst af otta,"
sä böra wi icke tweka att tro den utelemnade voka-
leu hafwa warit o; hest komparativus, den der upp«
stätt pätagligen af ompa (ompi), t. ex. pahempi,
awaramvi, föreler analogi af o:s förswin«ande,
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samt ännu mer frequentativum, der, utom det att <,

sörswinner, icke blott ä (g), pä samma sätt alldclcs
som wid bilduingen af passivum och twästafwiga siam>
mars komparativ, öfwergär i e framföre le (ole),
t. ex. kääntele, polttele, ulan ock tredje konju-
gationens äj (aj), oj, ej, us, yj, i äe (ae), oe, ce,
ue, ye, eller contracte: aj (aj), oj, ej, uj, yj; t.
ex. lupaelee, -ajlee; keraele ajle, kokoele-ojle,
katkejlee, kalujle, jyryjle. Att icke factivum
förwandlar stam-vokalen, dertill är orsak, att här till<
kömmit anta, som har till begynnelse°vokal en guttw
ral, hwilken är sä lätt föränderlig eller, rättare sagdi
i detta fall, förswinnelig, säledes icke för med sig cl<
ler inwerkar pä den föregäendc vokalen. Att äter n

i factivum öfwergär till t, hor icke hit (se derom II
B 1 b 6:0).

2:o uppstär (lingualen t) i de nominer, som
hafwa ett ostadigt K (') i Illativen (d. ä. audra

decliuatiouens nomina cfter mer au twästafwiga
stammar:
) Skälct till att denna lag endast sig till „o<

mincr, är det, att alla mer äu twästafwiga wer»
ber af andra koniugationen hafwa antingen tl el«
ler st före slut-votalen ä (a), hwnrföre ock af de
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«) före ändelse, da stammen slutas pä ii (a); e.
ex. tawarata (tawaraa), awawta, humalata, Juma-
lala, teräwäta, pcsewätä.

fä uomina pä «ta och tta, —pä «tä eller ttä,
finnas inga alls, andelsen ta i st. för 2 är
miudre wanlig. Kapustaa heter det, ej tapus»
tcita gerua; likasi alustaa, pohattaa, nawet-
taa, omettaa. Hwad äter ändelsen ö (0) el-
ler y (u) widgär, sä om det ock fuunes verbal»
stammar med sadan ändelse, hwilket dock icke är fal-
let, om man ej dit räknar restcxivum pä u, soin
wisserlige» ej i annat afwiker frän 2:dra konjug.,
är att det har t i Inf. sa kunde ej verberua,
i delta afscende, tomma under samma kategori
med nominerna/ af skäl, som en hwar s)elf fiuner,
ätminstone efter alt ha genomlast il B,i a oU)
besiuuat, att 3:dje pers. i Sing. af Histor. mod, sä«
lunda blefwe lika med 2:dra p,, och i plural, fiuge lm-
gual.- framföre lapp-medljuding, Deremoc är löjt
(lojt) i st, för j i ändelsen (lampilo<ta t. ex. i st. för
laupija l. lampia) nominernas, ja substaucivernas
ensak, och tyckes uppkommit, för alt närmare skil-
ja pluraleu ifran singularen. Ei, som dertill
ock, wid verbcr, till skilnad för Historicus modus
ifrän Indicatw. praescns nyttjas, är, sa alt säga,
en menst ig uppsiuning; emedau, hwilket redan ö<
rat later ana, kuorej luppkomn.et af kuorij),
lampeja (af lampija) aro, i jemförclse med



XL

B) strax efter j, di, den börjar nndelse efter
stamslutet ä (c>) l. (u), d. w. s. efter pluralens

stam,om denna är öj (oj), yj (uj); t. ex. opecetuj,

ta (opetettuja), kukkarojta (kukkaroja), ropa>
kojta, koppelojta, lätäköjtä, saparojta, kaw»
kalojta, hömmölojta, töttöröjtä, pejtetyjtä

Denna form är tili lika mycken nytta i poesi alt va.-

kuori och lampia, spräk-widrigt, om ock icle det,
som det dock gor, stridde emot den allmänna bok«
stafs-forwaudllngs grunden, som syftar at och ej i»
fran läpparna, d. ä. spccielt lingualen e:s öswergäng
till dentalen i och ej, säsom här hände, twertom.
Afrsensä, ehuru af mindre skäl, tyckes den här, under
!I B 1 b 6:0, anforda regel om t:Z öfwergang i
n, wara, säsom eljest spräkwidrig, egentligen sä att
betrakca, det t förswunnit före n, ehuru t. ex.
wuonna ej skrifwes wuona, emedan det finnes
ett skildt sä beskassadt substantif. Det enda fall,
der n roerkligen höres dubbelt efter förswinnandet
af t, är l verberna pä ne och nu t. cx. tarwin-
nen, -w in nut, men här är att ihägkomma, det
ursprungligen, ja ursprungligast, i det föregä»
ende ellcr af t uppständna li:s plats, funnits
wen gutturalcn K utom det att n
är öfrverssängs.-ljlid emellan gom- och ttmg bok«
stäfwer, säsom ofwan nämnts. Ifr. i öfrigt Gram»
matiken §: 66 och 33.
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new med, som den sorra (a) gör olagenhet, i anse<
ende till sinä fyra korta stafwelser ä md och fin lik»
ljudighet, pä apostrof när, med Caritivus. Har öj
(oj) i pluralis uppstatt af ä (2), nyttjas alltid t der-
efter (hwarom mera nedan, II B 1 d 2:o )/ li»

kcisom sormen med t afwen är wanligast, dä ö (0)
är ursprungligt, d. ä. jemwäl i fiugul. hörande till
stammen.

D) Andelsen (dä den lika rätta, som lätthet
mebförande stammen i trcdje konjugationen afses/
hwarom mer pä sitt stalle) 2 (2) assimileras af stam»
mens slut'vokal (mcstendels i tal), af i dock minst;
t. ex. katkea' (katkesi) kätkee; häpeän, -peen;
katoawa, katoowa; putoaa, putoo, l. pu«
tuaa -luu; häwiät, wiit, kerkeätte l. kerkiät-
te, k erk e ette l. - rkiitte. Detsamma han<
der ock med adjektivcrnas stamslut. Men dä slär ock
adjcktivum öfwer till en annan declination. Sileä,
pimeä, korea, sakea har i Illat. - eä' a n
l. -e a' au ; sile e deremot sile ese n eller -l ee-
se'en, pimeä -meesen 0. s. w.

11. Stammen förändras sälunda, att i,
A) Enstafwiga stammar

dä j söljer/, förlorar diftongen (uo, is, vö,
VI
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l, saa l. »ä l. eller dubbla vokalen suu,
, aa , 32) sin föregäende inlegrerande (be«

ständs) del, t. ex. su o, soj t; yö, öjt ä; wi e,
wej; saa (soa, sun) saj; jaa (jeä) jajn; puu
pujta, pyy pyitä, syy syjta. Men ii slu<
kar följandc j l pii, som ger piitä afwen i plura»
lis, om icke den förlangda andelsen löjtä nyttjas.

B) Med Flerstafwiga stammar ske
följcmde förandringar.

i) 2:dra flexionen eller de nominal-
stammar, som slutas pä enkel vokal med föregäende
konsonant (ej aposirof), och de verba, hwilka ej lata
jota subscriptum höras efter stammen, lida nedan tlas<
sificerade förwandling:

a) Härd konsonant (k, t, p) förandras, om dex
ej är första bokstaf i ordet.

i:o Da en icke contraherad stafwelse kommer alt
sluta sig pä konsonant, apostrof eller ett tydligt, stä>
<nde j (se ofwan, I A), sä hander, att

«) om en härd konsonant börjar denna stafwel<
se och samma härda konsonant föregär, sä förswinnec
den sistnämnda, d. a. Den dnbbla konsonanten forenk»
las; t. ex. otta, otan, otettu; puolukka, puo<
lukan, -lukojta', -kojttnni; ajtla, ttjtan, aj<
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tattani, ajtojttani; loppu, lopun, loput;
oppi, opin, opit, opittu; rakko, rakon; pak«
to, pako», pakotta; wirkka, wirkan, wirkel-
ty; hankki, hankin, hanki'; och

/Z) om wal en härd konsonant börjar iftagawa<
mnde ocontraherade stafwelse, men icke samma kon-
sonant föregär, sä skcr konsonant-förmildring saledes,
att

p esier m sn) förwandlas tilt' m; annars, utom
efter 8 (i ordet piispa) till v; t. ex. lampi,
-mmin; salpa, -lvan; arpa, arvan; lupa, lu<
van.

t assimileras af föregaende liqvlda sl, r, n) af-
wensom i Kalewala efter « ftmt blir efter K och vo«
kal 6, som i Westfinskan antager ett ljuh emellan r
och !, men i Ost-fmskan ej höres annorlunda an pä
sin hö!d säsom v efter u, v eller v, som j efter i
eller i, och säsom Ii emellan 33 och 3' (i saada');
t. ex. pata padan, sota sodan, wuote wuo«
den, ajta aidan, pihti pihdin, pelto pellon,
parta parran, kanto kannon, musta (Kalew.)
Mll'ssan.

K efter n blir Z, för öfrigt en ifran spraket för-
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sivunnen bokstaf, som D:r lönnrot förcslagit att be<
teckna med c Gxr. lanka langan, lanko
»ngon, rejkä rej'än, tajka taj'an, levka lcv«
'an, haka hä'än, raaka raa'an, koko ko'on,
sika si'an, suku su'un, palko pal'on, lako,
la'on.

An m. t- Efter halftkonsonanten 8 bibclMes I:
mestendels. Kalewala läter dock >c förswiima icke blott
cfter 8, utan äfwen efter t; t. ex. ko s'en, mat'alla.

Anm. 2. Efter andra halfkons, K, bibehäl-
les K i nagra dialekter (Karelen'! ; t. ex. pihkan,
tähkän, rahkan, pahkan, nahkan.

An m. 3. I gamla Bibel-, Psalm-, Ewan.

A) Om wi wagade föresla nägot, för att icke förwand-
la dctta ljnd med det latinska eller swenska c, si
wore det, alt skrifwa c omwcmdt (o), ungefär som
Ryskä 3, mcd den stilnad blott, att här funnes
intet i midten. Det komme jn sälnnda narmast
apostrofen' saspiration,' spiritus lenis) eller, rät-
tare, utgiorde, säsom i utlalet, en storre apo<
strof. Ocksä kunde, ätminstone före härda vokccker,
ett omswangdt cz nyttjas, d. ä. K med streck.
Omswangningen wore derföre battre an blott upp»
wandning, att da ej forwexling med det i fpraket
allmannare brukade ä, genom ftreckets bortglöm<
mande, förorsakades.
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gclii» och lagboks-versionen förekommer, ehuru mindre
rätt, Z icke blott emellan u och u (t. ex. sugun,
lugun, pngun), ntan ock emellan e och o

o och o äfwen om liquida komme emellan (till och
med i en sä afiägsen härledning som korgottaa);
likasi j efrrr I, r, om nägon wek vokal följer (sel»
jän, jäljen, kärjen, särjen, härjän), samt slut-
ligen v emellan ! 06) o (pelvon och derivat. wel.»
vollinen). Wi sade mindre rätt, ehuru sist an.-

förda excmpel, säsom abstractum och af allmogen ej
imttjadt ty de säqa welka°pää, liksom palk-
ka «mi e s för palkollinen, blifwit allmänt bruk«

— utom hos lönnrot. Mindre rätt är det,
ty icke ens i nuwarande West»finska röjes, atminsto«
„e e, öfwerallt, spär dertill. Det enda afwikande
West-finskan har, i dctta afseende, ifrän Ost-finskan,
är, att i och e, äfwen efter det det uteslutna !c,
blott icke samma wokal är omedelbart förut sre'en,
pi'in), fylla hiatus med j, da deremot i Ost«finska
för kompenferinq af I: gäller samma rcael, som der
för den af t. Endast de alldagligare orden, poj'an
t. ex., hörcs alldeles som ajan (aja), d ä. j hör
till senare ftafwelsen. Att e efter e i re'en blie
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i, llkasom efter ii i ma'en, kä'en, mä afwcn i
förbigäende namnas.

2:o. Dä p, lc eller t komme att omedelbarl
föregä en konsonant eller följa efter 8 i samma staf«
welse / sä förswinner den härda konsonanten t. ex,
kysta (ej kypstä), juosta (ej juoksta), wejstä

sei wejtstä), käsnyt (e, kasknyt), k ästä lej
käskta), harakoilta (ej harakojtlta), lampi-
lojsta (ej -lojtsta).

b) Wid lingualen *) t är dHutom att märkä,
Att

t:o t wcrkar ofwan i II B 1 a l:o omförmalda
konsoncmt-förmildrmg, äfwen dä den förswunnit (i
grund af II B. 1 a i.o a); t. ex. poltta, polte-
tun (poltettu), poltetut;
ta ta' sursprungligen aitatta); repi (revittäwä)
revitään, häpesi (hävetty, efter ej) hävetä',
repesi lftam repe) revetä', lanke (langettu,-gel<
ti'in) langeta', -getcn/ getessa.

*) Tunqan an den rörliaaste sprak«organ och de ssesta
ord bildas af tung-bokstäfwer/ liksom dessa af alla
bokssafs-ljud äro de flesta. Dcrsöre sker ock, af
de härda konsonanlerna, mesta förändring mcd lin<
gualen.

,>
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2:o t förswinner' efter 'n i samma stafwelse; t.
ex. lah ta, kahta (ej lahtta).

3:o > slukar i samma andra ellcr, dä kontrak-
tion skett, första stafwelse förcgäcnde n och /, (tz,
Kt, tt, 88); t. ex. kolmatta tarwit-
ko'o» (-tsko'on), wähctkä'än (entka'an), p a.
'ettu (pa'e»ttu), tarwittawa ,

rawitti'in ( wiztti'm), tuttu Luuttu). Om
ersaken fe ofwan l C.

4.-o t assimilemr desamma (n och ?.), om der»
är i tredje stafwelscns början (ehuru det ny-uppkom»
na t, säwida det alltid dä inträssar, ntt en siliten
stafwelse följcr, mäste utgä, enligt II B 1 a i:o); t.
ex, wäh et en (wahenten,-hetten)/ tarwita' (tac,
witla af-izta), kaveta (kavetta af kaventa), aletes,
s a (alentessa, hwaraf aletteösa), käätä' (käantä,
täältä), tuta' (tunta', tutta). Analog härmed är
Ost-finsta öfwergängen af n före 8 (i tredje pcrsons
suffix) till apostrof/ hwilken förflyttas en stafwelse
längce fram; n ovk k a nsa, -kkasa'.

5:o t förwaudlar omedelbart föregaende sam»
mansalt konsonant, K (om 8k fe ofwan II Ba 1 2:o)
W n och m till n; t. ex. perätöntä (-ättöm"
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tä), lunta (ej luml n), tehdä' tekta', tekcä'
ursvrungligcn, se II B 1 a i:o /3), t,e h d e n, t eh<
dcssä; nähdä'/
*) Man har ock sagt. K före n öfwergä till li, t,

ex. i tehnyt, men lika gerna kunde man säga
delsamma ske med K före K, emedan det äfwcn
hcter tehtö'ön (tettö'ön). Detta kan dock icke styrkas,
sasom före i (,fr. Pehtori Tohtori),
och Kcer otroligt, ätmmstoue före !>-; alldeustund
2 e !< cftcr hwarann nogsamt finuas i spräftt,
Derföre är det här e) förklaradt hafwa Upp-
stätt: tehnyt af tehtnyt (tekenyt), tehnen af
te!) tn en , te h k ö'o nafteht k ö ' ö n , o. s.
w. Ösroergängen af e till t synes it. ex. lyhyt,
olut l y h y e, o l n e) samt emellnn liqwi-

som har mest tomma i fräga, i Kentraali
(eyiellan l och n, likasom i t. ex., enligt war här»
ledning, purtnut, ehuru det ej till siamme»
hömnde t federmera, af orsak, som i I C är an'

tydd, förswunnit samt n, enligt hwad nedan (3)
stadgas, plägar assimileras af brcdwid stäeude r, bil<
dandesalunda purrut. Detzutom, att ej tal,>
derom, det Infinitiven sä i ve,rbas activum som
nominas singularis enklast förklaras hafwa sitt t,
som eljest ej uteslutande tillhör nu ifrägawarande
fiexion (2:dra), om icke efter liquidae, 8, K (K) och
(mark!) t utom det att detta f, som sagdt,
enklust förklaras omedelbart uppkommet af e, hclst
man, oberäknadt analogit» med öfriga lika Illati»
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e.o t förwandlas sjelft till
«) n före n, t. ex. tullun n a (tultuina), wuons

na (wuotna), tarwinnen (-witnen, II B 1 b 2: o).
/3) 8 före wid böjning af e uppkommet i, om

icke 8 eller t föregär; t. ex. wete'en, wesiä; uute,
uusia, uusi; kansi (kante), warsi (warte), wuosi
swuote). Gar n före t, blir t qwar i nomina (i
synnertzet pluralis), menkan förwandlas i verba jem»
te K till K 5; sä tähtiä (tähte), lahtia (lähte), läh-
ti l. läksi (lähte). När i uppkommit af ä (a), sa
är, i verba, 8 bruklig, men äfwen ömsom t dermed

vus hafwande, d. a. till samma deklination höran»de nominas Infinit., icke har cxempel pä vokals
förfwiuuande ensam midt i ord, men deremot män-
ga pä vokals öfwergäende i konsonant, i 2:dje de«
klination, ( utom allt detta, som redan i betyd,
lig mau borde inwerka pä omdömet, —) huru för«
klaras eljest t:S tillkomst före K wid trestafwiga
stammar pä ne; t. ex. pa'etko'o» (af pakene),
paetka'an; aletko'on (alene), kavetko'on (ka.
pene), wahetkää l. wähctkee (wähene)? Öfwer«gängen af n till t före K är omöjlig, emedan n
är den mcd !< mest allierade bokstaf, som ock sy«
nes deraf, att, wid konsonant-förmildriug, l<, en-
dast efter n, tpdligt ersättes eller, som det kallats,

kompenseras lmed 3 nemligen).
VII
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warierande, om icke twetydighet uvpkomme; i hwil-
ket fall t städse bibetzällcs, äfwensom i h ojti och
paahti (-toj).

1.-o t uppstär af e, om antingen blott
Vokal eller vokal med föregäende n eller K följer
efter, och före stamslutet finnes:

a) endera I, r eller t; t. ex. tuulta (-lea),
huulta (-lea), kättä käteä), sutta (sutea', wuor»
ta (-rea), wuolla' (wuolea',-lta), luulla' (luulea', luul<
ta'), kantta (kautea), tajvalta (jpalea), surra' (su<
rea', surta'), surren (sureen, surten), surren (surenen,
-rtnen, -rncn; se nedan c), surko'on (sureko'on, surt<
ko'on); opetella' (opettclea', opettelta', opetella'; se!l
B 1 a i.-o /6). Verbet tuntea, der nunnalion (n>
gar före t, bibehäller dock oftast e; lahteä nastan
alltid, likasi substantiva le hte a, tahteä, i hwilla
d förcgär t. I de former, der konsonant följer es.-
ter stammen lähte, förändras e aldrig.

/3) 5, t. ex. pestä' (pestä'), onnellista
kuusta (kuusea). Men gär härd konsonant förut,
kan e bibehallas, utom efter p» i nominal»stam<
marne lapse och kypse (se II B. 1 a 2:o), !<z i
verbet juokse samt de trestafwiga nominal-stam-
mar, som mistä sktt vokalen , och altsä (enl.



LI

a 9:o) äfwen Ii redan i nominativen (t. ex. terästä
sräkstä), kynnystä), och efter tz i nomen wejstä
(weitsea) samt alla trestafwiga verbal-stammar (t. ex.
tarwitse, st II B 1 b 4:o).

enkelt n; t. ex. unta (uuca), joutsenta
s-nca), kymmentä (nea), panna' (panea', -nta'),
männä' (maneä', -ntä).

Z) m, Midi trestafwiga siammar, t. ex. awaj'
me,-jnta ss:o ofwan); särpime, särvintä. I twä«
stafwiga stammar varierar e med t, om föregäende
stafwelse är läng, och icke twetydighet uppkomme;
tajme har -jmea och -nta; tojme, jmea, jnta;
lojme »jmea jnta, liemi -meä nta; men Suomi
har alltid Suomea och tuomi tuomea. Af de ord,
fom hafwa första stafwelsen korrt, har nimi och kymi
delsen meä, men lumi -nta.

e) K; sä tuohta (tuohea), wuohta (-hea),
lohta (-hea). Men hanhi har hanhea, troligen,
liksom II B 1 b 2:o och än nämnde a2:o, af den or»
sak, att icke Heller stafwelse i Finskan slntas pä 2
konsonanter, om ej lia,wida förcgar muta el«
ler x.

K i twä korta stammar (der e, ä föregir)
teke alltid. Äfwensa stundom da 5 fö«
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fegar K; laskea kan nemligen blifwa lasta', kas«
ke a -stä'/laskenut lassut 1.-suut (senedan c). *)

8:0 t uppstär slutligen före 3 (2), d. ä. i In«
finit., äfwen af ä (2) i Caritiva adjektivers stam.
slut; sisom onnetonta sonnettomaa), älytöntä
(-yttömaa,) avutonta (avuttomaa).

c) n asfimileras i böjning eller sammansattning
of bredwid stäends

H:o!,l; t. ex. tullen (tulnen), purren
ncn), kuullut (kuuluut), sellajnen (scnlajnen).

2:0 rent «, hwarwid dock äfwen n kan bibehäl,
las; säsom pesnen, pessen.

d) Däj följer efter ssammen, förandras den,
na, utom wid bildningen af restexivum (der ock egent-
ligenar i), pä följande sätt:
*) Dolika sammcmdragninaar ske dock äfwen, om ic-

te precis e förefinnes, efter t; t, er. käät ä ', i
sammal skrift wanlig, likasom kää tt y, i st. for
kääntää, käännetty; till och med kc» at<
tawa för kaadettawa. Sä far ock i Ost<
finskan ei blott h'elp«verbet ole, utan ock tule

l vfta ook, ovk, ok för ole', tuuk, tuk för
tule', ojsi sois) l. tussi (tujs) ,o si sos) 0.s. w. för olisi, tulisi; ungesär som i
Franskan Hu , a.u uppstär af äs le, a jez aux af
2 les, äes af äs les.
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t:o i sammansmältcr till i stamsiutet ?, t. ex.
tule, tuli l>lej); särke, -rki (rkej); sylke, -M
(>kej).

Z:o j forfar med stamslutet ä (2), utom i Con»
ditionalis samt wid bildningen af nomina verbalia,som
motswara tekiä lgömre, macher), sälunda, att

«) i twästafwiga st am m ar:
ä alltid öfwergär till i; t. ex. pövtä, »tiä;

lovtä, -vti (vsi); jattä, -tti.
2 blir i, om o eller u ellcr hwardera fiunas i

siregäende stafwelse, samt i verbal»stammarne tajta
vch katta; t. ex. sota, sotia; sola, solia; sula,
suli; sulka, -lkia; suka, >kia; kovra, »ria; sorkka,
-Ma; kukka, kukkia; nuora, suora, -ria; sorsa
-sm; kojtta -tti; osta osti, nosta nosti, lujsta
Illjsti; mujsta, pujsia, -jsti. Men om twe-
lydighet med samma slaqs ord inträffade, (hwilket dock
blott är fallet i substantiverna puola och suola,)
samt nar o eller u icke stnnes i första stafwelsen, sa
förwandlas 2 till 0; t. ex. pata/ patoja; werka
-rkoia, sata sato!, sevla -loia, navra -roi, lavla
-loj, tikka -kko'a. pala paloi Dock bilda verba,
om dubbel bokstaf eller «t gä förut,bäde i ochaj;
sisom avtto 0. majsta, -jsto och.



LIV

jsti, pajsta -sto o. sti, kaata (dubbel vokal i fö.-
reg. stafwelse) kaato o. ti (si), tajtta o. lajtta
-tto, tti; kasta, -sto, sti; roirkka, -rkko, rkki.

/Z) i mer an twästafwiga stammar
«) uppstär i af sä 2, som 8, om >v, m, z el'

ler t omedelbart föregär; t. ex. hämmentä, -nti
susi); isäntä -ntiä; puristan -isti; likistä/ isli;
kalasta -sti; valama, -wia; harawa -wia; o<
pettama -mia, sanoma -mia, wasama -mia, mus<

-mia, orajsa -jsia; kuuluisa -sia; men
6) om ei >v. ni, » eller t qar förut, sa bild«!

detta '?>' s?) med föliande i föreninqen öjt soit); t.
ex. kattila, kukkula, matala, sukkela, itikka,
harakka, puolukka, mustikka, lillukka, wasa-
ra, tapvura, makkara, sarana, ikkuna, opet«
f-,'n. sakea, makea bilda katti loj ta etc., min.
tilä. imelä, pätäkkä, wi kk elä, kähärä,
wäkkärä, wärttänä, törkeä, pettäjä
-ö'ta likwäl brxkas wid de ord, som i el-

>

i nästföreaäende sstammcns mellersta) stafwel-
se; sä sa k k elia, wi k k elia, lkyll' on oksan)
ottajia, (kun on kuusen) kaatajia. Ex«
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empel pä hithörande verber finnas icke, emedan de
alla hafwa t före ä (2). Ifr. 1 C 2:o.

2) 3:dje Declinationen *), eller de ursprungli-
gen trestafwiga stammar, som hafwa ä med fö-
regäende vokal eller apostrof, eller ock, genom sam-
ma«smältning, dubbla, d. a. 2:ne lika, vokaler till
stamslut; dessa byta före j senare vokalen jemte
j till i, hwilket j dock i wärdslösare tal och alltid i
Infinilivlls kasus, som eljest finge 4 korta stafwelser,
jemte föregacnde aspimtion sammansmälter till j. Exx.
wap a'a wapa' illa (contr. -pajlla), -pajta ;

kanka'a, kankaille -jlle, jta; terwe'e, -rwe'illä
*) Conjugationen kommer icke här i fräga, emedan,

dä den ursprungliga, werkliga icke imaginara stam«
men afses. 3:dje conjugationen alldeles >nga
behöfwer, utnn inhemtas omedelb.irr ifrän paradig»
merna; blott man erinrar sig ändelsen a (a,:s
aSsimilering af föregäende vokal.
Wapa'a, annars den enda sterstafwiga stam,

som städse bibehäller begge -, i Nominativuso-
rubbade, d. ä. ej kontraheras, ar ock det enda ad»
jektivum pä 2 voksler, som icke kan eller, rättare,

icke behöfwer asfimilems, emedan den senare vo«
kalen redan förut ursprungligen ar lik den förra;

hwarföre ock detta är det enda adjektiv, som
fullkomligt eller blott hörer till ttedje deklina»
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>jllä, jtä; wene'e, wene'illä -nejllä, wenejtä; e-
wä'ä, -'illa (jllä); takuu, -uilla jta; epuu -uil,
la; wastuu -uista. Dchutom ar att märkä:

i:o Nominativcn, som/ da den utan sussix är,
redan i andra declinationen icke blott, enligt ä of<
»van, af twästafwiga stammar pa e och komparali»
ver *) förwandlar slut-vokalen till i/ utan ock läter
den helt och hällct förswinna i trestafwiga stam,
mar pa e, superlativcr och Caricira adjektiver,— dcn<
na Ncminativ ftiljcr sig wid förkortningen (ty
vokal byte till i sker här aldrig) derigenom iftän den
en staswelse mindre än stammcu hafwande Nomini
tiven i andra declinationen, att/ dä andra declinatio,
nen blott lemnar bort stammens siut»vokal och byter,
m, om det trassar bli sista bokstaf, till r>, den 3:dje
deklinationen deremot förwandlar sin enkla slut«vokal
8 (a) och i till z «) e till t ('); hwarom alttse narmare Gramm. §: 54.

lioneii/ äfwensom det enda, som alltid kan ha ««

postrof emellan sinä sista starmvokaler.
*) Hit höra afwen stammarne kumpa och mo«

lempa. Miehe byter K till « sä i Nominat. som
Infin.

har dock kewät, ori'i ori', äfwcn«som tuore'e och kirwe't/ tuores/ kirwes.
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2:o Essiven har ofta i wardslöst tal och
Infinitiven alltid den i l:o nämnda förkorta-
de stammen; d. w. s. Nominativen utan sussix till
stam. Apostrof i Nominativus asstmileraS af följan»
de t i Infinitivus *); me» Esstvus sir alltid, i sä«
dana ord, som ha i Nominat. apostrof eller (nemli»
gen i 2:dra decl) i, den ursprungliga stammen.

2:o För dem, som «vilja förklara stammen af
sädana verbcr, som lankesi, putosi, lupasi,
wara lankea, putoa, lupa'a, mäste tillag»
gas, att, wid wcrbalstammar, 1:o i stället för nomi<
nernaS ofn?annamnda apostrof, ett z före i inlräder,
2:o 8 (3) före l<, n samt till och med t, blir t.
Att detta satt att betrakta stammen dock icke är det
rätta, hafwa wi, mer än en gäng, redan angifwit;
men mä uu slutligen bewisas. Da 3 (3) är befinle-
ligt, om ej sammansmältning skett, i alla verber, hö,
rande till tredje konjugationen, ehuru sadant icke sker
i declinatione» , om ej 2 (») omedelbart före»
*) Erempfl pä apostrofens öfweraäende afwen i d«

andra härda konsonanterna företer sammansättnin»
<<en med partcklar. Sä weneppa'au wene'pä<
'a,,'» on, tuleppas (tule'pas). (ej) olekka'an
0. s w.
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gZc, bä det naturligtwis icke behöft sammansmaltci,
ulan ursprungligen är sä; d. ä. emedan t. ex. stam°
marne lepe'e (leve'), w e»e'e, päre'e, navri i,
luki'i, eri'i icke ursprungligen Hetat leveä, we-
neä, päreä, navri a, rukin, oria, säsom
de motswarande werbalstammarne repee, kätkee,
häpee, häwii uppkommit genom sammandcag»
«ing af repeä, katkea, häwiä, häpeä:
sä torde detta redan wara tillräckligt bewis, att biu»
de»votalen, om man sä will, » (2) i verber icke höc
till eller beror af stammen, likasom i Nomina. Me»
desiutom finnas mänga andra omstandissheter, som li.

ka bestämdt tala emot att cmse t. ex. de cmförda
lankea, putoa, lupa'a för de egentliga stam«
marne. Der stammen till verber igenfinnes i nomi«
na, är denna stam fullkomligt lika med
stam, d. ä. llka med nominativus kasus, da den nem>
liqen icke stiljer sig ifran stammen; men för tredje kon<
jugationen, om ma» förer binde'vokalen, verbetZ tr<!'
dje vokal, d. ä. ifrägawarande ä (2) till stamme»,
blefwe delwa stam icke allenast icke geme»sam med
nominerna, ntan ock ingen kasus alls; ty infinitlvui
kasus af lupa hetec lupaa l. -p 00, ingenstädes
lupa'a (med apostlof), säsom det är ursprunglige» i
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verbet; oberäknadt det, att i hela Ost«finskan 8
<-,) alldeles icke finnes, utan äfwen det föregäende 3 (z)
öfwerqär likasom i Nomina, till s (o); bildanbe sä>
Innda lupo owa i st. f. -pa'owa , lepe ewn för
.pä'äwä occktadt ii (2) nalurligtwis hör till stammen
rch iqcnfinnes öfwerallt i H istoricuS modus,
- mcn ej, iO st - fin ska n, annorstädes (jemle
«irsprunglig stamflut»konsonant, i nllmänhet taladt,
dä denna nemligen är hard, säsom i förewarande ex»
empel utom i freqventatiwom *). Men, utom
det, att haisten och dertill just kärnan af landet »N»
deles icke igcnfunne stammen i verber pä ä'ä (a'a), sä

Ehuru ej hithörande, mä aumärkas, emedan af«
w n 3 person praes Ind. blifwit betraktad, säsom
den der ätergäfwe stammen, att icke ens i de
bfnqa konjuqationer, denna innehäller stammen ,- Ost-
finskan, som, enliqe hwad äfwen Stenbäck an-
märkt härom, har lähtöd i st för lähtee, ha»
koomat för hakee. Altsä mäste man anse, sä»som äfwen wi qiort, particip, p r a'e s. säsom ftam»
aiswande ätminstone < andra koniugationen oth
bufwudsakliqen derföre äfwen i första Thema pä

verber blir fälunda praes. partic. och Hi-
stor, modus D<°tta thema har ock analogier i
?nsk->n, ia- n"qar<> hwad sista koniuga»
tionen betryffar, äfwen i Hebraiskan.
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hcmber det med den stam, som har e före binde'voka«
len ä (2), att, säsom wi strax i dörjan af företalet
antydt, e öfwergär före ii (2) lill i, och detta i hek
landet. Huru skall derföre gossen eller ynglingen i
hast weta, att verbet hä pi än egentligcn bör Heta
häpeän, ehuru substantivet alltid har häviän
och verbet häwiän afwen har ursprungligt i? Huru
skall discenten begripa att repiä' säsom Imperat,
bör Heta repeä', ehuru det, säsom Infinittv, (dä
det är transit.,) har till stam repi? Ingalunda fär
han, mer än nägon pä det, om icke man
ledes att reftectera pä Hiftoricus, som af häpiä»

s-peän) har hä p esi,' af repiän (repeän) repesi,

rnen af h ä w i ä n -wisi. Annu, utom dessa for
praktiskt ändamal wiatiqaste skal, finncs,
om man iemför factivi, freqventativi och
passivi bildning, det stammen i tredie koniuqa»

tionen icke har mer an 2 stafwelser den senare slu>
tande med enkel vokal. Man behöfwer nemliqen
widare an jemföra factiverna lähdetti sis
lähte) och kadotti (af katosi), kulutti saf stam»
men kulu), med pudotti l. pudotti saf pntu l
puto), kuul uutti (lojtti) l. -lutti afkuulu >«ed
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hakkuuni och hakalti af hakka, hawitti
(häwi, 3. conjug.) med karsitti (karsi, 2 conj.).
Frequentativerna lahtejle, och kutojle <"2 kon»
jug.), jemförda med putojle och katoile saf 3

conjug, puto), föra till samma likasä
passiverna kudotaan (kutowa) och pudotaan spu»
loawa), lähdetti'in uch tadotti'in. Att icke i
stammar pää sg) likhet eger rum, i det 2:dra tonjuga-
tion förwandlar ?i («) alltid i pasfivum och äfwen, d ä
dubbla bokstäfroer eller 8s föregä i freqven»
tativum. dertill är orsak deu,att ii (n) alltid
ha apostrof, Ii eller j, efter stammen, dä vokal föl«
*) För öfriqt kan hakkuutti förklaras för ett skil dt

verb irä» hakkasi, sasom stammen poltta är
det ifran p<il<i (2 — som iättää isrän
andra koniuqationens jäädä, hwilket egentligen
gafwe iäattää, likasom tuoda ger tuottaa (ei
tottaa'', saa sursprungligen, säsom man förn>m«
m?r i Karelen, intransitiv, motswarande det Tnska
w erd e n eller Franska venir) saa tta a sei sattaa'.

Samma reqel, som för bildandet af däde o och i
i m., nemligen (se ofwan) för de
verba. som Kafwa twästafwiq stam och icke o eller
u i förra stafwelsen. Jakaa, alkaa, makaa
bilda jakaele, makaele, alkaele; ehuru poltta
fär -ttele.
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jer *), hwarföre säledes 3 (2) icke kommer att 0.

medelbart räkä o i oli, hwarmed frequentativet tyc.
keS ökt, att icke säga, mättat stammen, eller stöta i«
hop med otta, som sannolikast är lillsatsen wid
pasfiwels bildning. Slutligen för man icke förbise,
den märkwärdiga analogi, som, när den bäde
kortare, näctare och rältare verbal stammen afses,
vopstär emellan declinationens och konjugationcni
andelser"*). iikasom 3:dje deklinationen har 8 es.-
ter stammen sden rätta) i Illativus, sä bar 3:die
konjugationen i Historicus; och will man iemföra an<

delsen i particip. praesens, derifrän det gär an i
Westfinskan att taga stammen, likasom öfweraltt i de
öfriga konjugationerna, sä finnes äfwcn här en

) Att äfwen j i Historicus modus strax efter tredje
konjuqationens stam. elll>r egentliqen i stammens
slut, werkar i sin man, snnes deraf. Att, ehuru man
ser tydliaa erempel pä afwen andra vokalers, utom
« förswinnande i freauent, st. cx. o i kat-
sele), det dock icke qes fall, da i tredje koniuga»
tionen annin votnl än 3 (l>> stulle förswunnit; och
äfwen ?i förswinnandc ir, sä att «aqa, mera
mntt (t. ex. hakkele, lyktele, jemförda med
hakkaele. lykkäele).

Och andelserna aro wäl hufwudsaken wid indel'
ningen i fiexioner (decl. och conjug.).



LXlll

nästan ännu mer öfwerraskande likhet, och det i t«
afseenden. Först tzar ändelsen efter 3:dje declinatio»
ne»s stam tr e (3) oföränderligt bestämda bokstäfwer,

nemligen, utom tonsonanterna « och n, en gif«
wen, icke af stammen, säsom i de öfriga
nerne, beroende, vokal e; likasi är i 3:dje konju»
gationeu (efter wär här framställda ästgt) , men ock
blott i 3:dje, tre (3) ändelse.bokstäfwer äwä (awa).
För det cmdra finnS 2 stafwelser i 3:dje konjugationS
,ch likasi ursprungligen i tredje deklinationS än-
delse lse'en). Slutligen är simma vokal i ändelser-
nas hwardera stafwelse, » och ä eller a och 2 i ver«
bul» samt e och e i nominal, ändelsen.



Niittelser.
I Grammatiken:

bör det i nägra exemplar (a gröfre papper)
befintliga ej i tredje radens siut utgä. Afwensom i
6:te radens början orden: lawsukojden ja.

I declinations'paradigm.pag. 20kan (ätminstone fö.
regäende, till 2:dra i st. för i:sta declinationen fdrda) as.-
teristen utgä eller ock i noten tillaggas: §: io—l2 och 62,

I konjugations-schema, pag. 56 förekommer ä sista
raden, i bdrjan: Wajantq (Illat.), läs: Wajanta (Caric.),
säsom ock sista bokstafwen samma rad bör fä pricka.

§: 30 kan ock tillaggas: u sanassa ruoka muut»
luu ucksl Km häwitessä.

I Företalet
felas pag. 1,, 5. raden, i flere exemplar, orden: i ver<
ba. I st. för: eller vokal med elc.,
ligen Heta: eller i veroa vokal med. För full-
ständighetens siull tunde ock tillaggas i not eller inom
parenthes efter ordet verba: ltem Nominal-stammc»
wuote samt adjektiv. nuori och pieni, da de swara
pä frägan: när (pä hwad lid) ?

iitasa äro i en del exemplar pag. XXX och
XXXI nägra tryckfel icke rättade, hwaribland dock in»
tel betydligare än pag. XXX rad. li suos, läs su s.

Pag. XXXV, 3 raden «edifr., har en mamx
script°rad utcblifwit, sa lydnnde: "och aj'an gö«
skilnad, ätminstone i fiera dialekter; emedan aj'an";
men med dylikc,, icke pä meningen inwerkaude, bristrr,
torde den för Kufwudsaken interesserade läsaren benä-
get öfwerse.



§: i.

Äjnat eli äänet Suomen kielessä owat 20.
Näjstä on 8 äänitettä: u, o, a; e, i; ä, ö, p,
ja 2 puoli äänikcttä: j, w; mpös 8 keraketta:
P, m; k, g, n; t, l, r, /a 2 puoli-keraketta: s
(s), h. Ajnat, kadottua, merkitään puolisolla (').

8: 2.
Näjstä ajnojsta g ej koskaan ole sanan ensim»

mäjnen äani,waan löwtyy keskellä sanaa n.n jäl'es«
sä, alkaen seuraamaa tawuuta/ esimerkiksi sanojssa;
sangen, kangas, länget, tungen, löwtyy samate Ete-
lä-luoteisessa Suomessa (Häme'essä ja ranta»majlla)
ajna, kuuluwa ikään kujn rl eli näjden ajnojen waj»
heella, ja jota kirjajmella d merkitään. Tämä Myös/
kin on waan keski eli pääte«tawujta alkawa, niinku
nähdään sanojssa: sydän, tähden, tähde', sade', läh«
de', tahdon."

8: 5.
o kuuluu ku Ruotsin lyhyt s eli Kltjlan o (omileon).

Ruotsin o kirjoitetaan Suomessa uo. E Suomessa ttas
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«Astaa Ruotsin lyhyttä ä:ta, lyhyttä e:tä, (epstl
lon, l). Ruotsin e firiojtttaan Suomeksi ie. Suomen aä
(eä, il eli pitkä ö) on pian ku Wenä)ässä, keraketten jälleen,

G luuluu ku saksan g eli Ruotsin kowa g.

8: 4.
Pajtfl tykkänään ulko-kielejstä f, joka SuomeK»sa, sanaa alkaessa, muuttuu wcksi ja keskellä sanaa

taas hwcksi, tawataan wanhojssa Suomalajsissa kir»
jojssa: x ja z, b, q ja c, jojta on pidetty myös
mujta, kuin peräti wieras-kielifiä, sanoja warten.
Omatkin edellä nimitetyt kaksi-kertajsia ajnoja tarkojt,
tawat kirjajmet (x, z), etenki jälkimmäjnen, Suomen
tiele'en sopiwat; nimittäen keskellä sanaa, tawujta
lopettamassa, semmoisissa kohdissa kujn: lahti eli
läksi, läksi eli lähti; metsä, joka pajkon sanotaan
messä, tojsin (Häme'essä esim.) mettä, ylä-Sawos«
fa ja Karjalassa ja wielä muualla metschäeli met»
sjä-kin; katso, pajkottajn katto tajkka kato, kasso (ka<
so), tahto (kaho), katsjo; wejtsi (-jtti, jsss, jhti, jtsji',
witsa j, n. e. Kirjajmet cja q myös ej ole toko>
naan hyl ättawöt k:n siollisina keskellä sanaa niissäkohdin, joissa ei g sovi, niinkun äsken nimitetyssäsanassa hyl'ättää, »oka alamajlla. kuuluu pian ku
hyl'ättää. Q olis pldettäwä esim. sanoissa: pal'os»sa (sanasta palko), kul'ulla (kulku , sar'alle (sar-
ka), iaa'alle (raaka), la'olle (lako), ke'olle (keko), al'an
(alkaa), taj'an (taj-'an sanasta taika), a,'an lsanas-
ta ajka, ej sanasta aja), ko'on (koko), sanalla sanoen,
missä pajkojn, jossa seuraa kowa äänike (u, o, a).
Kajkissa wujssa kohdin sopii c niinku sanoessa: syl^n
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(sylki), kul'in (kulti), sul'in (.lki), re'en hä'änshäkä), kä'en (käki). Samate b taitais olla' pm
siollinen, ellei oteta, niinku tässä kiriassa. v lyksin»kertainen m) tähän tarpeesen; niin esim. sanat: haa-van (haapa) ja lavan (lapa) erojttaa' sanoista haa-wan (haawa, lawan (lawa).

§: 5.
Suomen nykysessä kirjoituksessa tawattamat kir.

(puustcnvit) omat:
uoap k t f h

.

e i, j w, (b) v M, (q) g (c). d, (x) (z)
yoa. m n rl.

Sulkujen sisällä olemat eiwät wastaa mitään
Suomen nykyistä ainaa >'a tuleewat kukatiesi ajkaa
woittain katoaman wieraista Suoinen mukaan tai-
wutetujsta sanoista, warmaanki f, iosta ej na'y mi-
tään mahdollista hyötyä Suomen kielelle» oleman.

§: 6.
Ajnat. samate ku kerakke'et'» sa'etaan

kahdella muotoa, ensin tekimien eli kapineiden suh-
teen, io'lla ne puhutaan, (organa), toiseksi äänensä
enemmän eli wähemmän su!»maisuuden suhteen
(articulatio). Edellinen eli puhetekimet hawajtaan
paraittain kerakkejssa; sujuwajsuudessa taas roojtlaa?
wat aänikke'et.
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Puhetekimien suhteen ajnat owat: Huuli-ainat

m, p, w,u, y; Kulkku«la'en ajnat k, g, n, o, ö; Kulk-
ku«tolwen ajnat h, a, ä; Hammas»ajnat s, i, j, ja
Kieli»ajnat r, l, t, e.

§: 8.
Sujuwajsuuden suhteen owat ajnat: kowat u,

o, a, p, k, t; pehmeät y, ö, a, m, n, r, l; keski»
kertajset e, i, g, ja puoli-ajnal j, w, s, h.

§: 9.
Kowien äaniketten (u, o, a) jäl'essä ej so>

vi pehmeä äanike' samassa sanassa, waan p
muuttuu u:ksi, i> o:kss ja ä a:ksi. Esim. niit>
tua (ej niittuä, wajkka sanotaan niittpä seka
nimeä>, niittuko (ej niittukö), kiduttu (ej kidut'
tp); maata (ej maata, wajkka mitä), maatko
(ej maatko), saatu (ej saatp); potkia (ej potkia),
potkiko, potkittu.

§: 10.
Koska, sanoja tajwuttaessa, puoli»äanike j

tulis sejsomaan ihan ä" eli e" perästä moni-ta«
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wujsissa sanojssa, niin j e'' tahi a" kanssa su.
laa phteen i:ksi. Esim. sanasta lejpä saadaan
tajwuttaessa lejpiä (ej lejpäjä), sanasta tule
spntpp tuli (ej tulej), tuule tekee tuuli (ej
tlmlej).

§: N.
. Kun j, sanaa tajwuttaessa, sewraa a:ta,

muuttuu a o:ksi, jollej edellisessä tawuussa ole
o:ta eli u:ta. Jos on o eli u edellisessa ta»
wuussa, niin aj" kanssa sulaa uksi. Esim.
sula tekee suli (ej sulaj), palaa paloj (ej pa>
laj.)

I nielajsee tawallisesti puheessa sewraawan j'«;
waan koska niin tulee monikko ja yksikkö, männyt ja
nykynen ajka samalla fana»polwella merkityksi, niin
kirjutuksessa i nnmttuu e:kfi ja j jätetään sillään
pajkojllensa- Esim. kärsi tekee kärsej (ej kärsij), kaw»
pmcki kawpunkej,, (cj -nkij.)).

§: 45.
Koska kaksi aänikettä perätysten tulis,

sanoja tajwuttajssa, olemaan j" edellä, niin e»
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hellinen äänike' katoaa. Esim. suo soj (ej suoj),
jää, ja'j (ej jääj), wie wej (ej wiej), spö söj (ej
spöj), puu pujta (ej puujta); maa majta (ej
maajta).

8: 14.
Ea" eli ä" edellä muuttuu, sanoja tajwu»

tcttaessa, t:ksi t"' ja pehmejden keraketten l, n, r
jälke'cn. Esim. nuolta (ej nuolen), tuulta (ej
tuulca), hiiltä (ej hiileä), unta (ej unea), suurta
(ej suuren), wiitta (ej wiiteä), wuotta (ej wuo»
tca), kantta, wartta, (ej kantea, wartea).

§: 16
M t-n edellä muuttuu niksi, k tulee n-» ja t«

edellä hcksi. Esim. lojuta (<j lojmta), tehtäwa (ej
tektäwä), nähty (ej nakth), nähny (ej natuy), Peh.-
kori (ej Pektori).

8: 16.
Puoli»kerakke'et, useasti ja aina äanikke'cn peräs»

tä, ja m, ajna u " ja o'" ollen edellisessa tawuusft,
muuttaa myös jal'estään e:n tcksi, a'« eli a" sewratessa
taiwuttaessa. Esim. pestä (ej peseä), lohta (ej lohea),
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tuohta (e) tuohea), lunta (ej lumea, §: 13), tojn<
ta ja lojnta (ej tojmea,' lojmea).

§: 17.
Jos kowa kerake' s-n kanssa (ps, ks, ls,) tuNs

t« ete'en, niin katoaa kowa kerake'; esim. lasta (ej
laosta), kysta (ej kypstä), terästä (ej teräksiä), tii»
tosta (ej kysymystä (ej «mykötä), syöstä (ej
syökstä), wejstä (ej wejtstä), juosta (ej juoksta).

§:

LoS nt eli st owat tojsen tawuun lopussa ja
kolmas tawuu alkaa t:llä, niin katoaa n eli s. Esim.
kolmatta (ej kolmantta), wiidettä (ej wiieenttä), paet-
tu (ej pa'enttu), tarwittawa (ej tarwisttawa, §: 17).

8: 19.
T i" sewratessa muuttuu siksi, jos ej t

ole kaksittajn ejkä i warsinajncn (katso §: 10
ja N?. Esim wesiä (wete'en), wiisi (wiite'en),
susi sute'en), tiesi (tietää), uusi (uute'en), huusi
shuutaa). Jos tämän muutoksen kawtta spntpjssana, jonka mukajncn, jo löwtpp kielessä, niin
Pidetään t> esim. wetl (sanasta wetäa) kpntl (kpn«
taa), wuoti (wuotaa), jowti (jowtaa), wojtl (woj«
taa, nowti nowtaa^.
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Koska kowa kcrake' (p, k, t) tulis olemaan

katfittajn (pp, kk, tt), tojsen alkaessa kerakke'el>
la eli puoliholla paattywaä tawuuta, niin ka»
toaa edellinen. Esim. tajtan, tajta' (ej tajttan,
tajtta') sanasta tajttaa, lajtas. lajta' (ej lajttas,
lajtta') sanasta lajttaa, ajtan (ej ajttan) sa>
nasta ajtta; wirkan wirka' (ej wirkkan, wirb
ka') sanasta wirkkaa, hankin hanki' (sanasta
hankki), rakon (rakko), kulkun (kulkku); lupan

sopen (soppi), saapas (saappa'asen); ri>
kas (rikka'asen), rakas (rakka'astn).

8: 21.
Jos §: 20. nimitetystä syystä t on kadon»

nut tawuun lapussa, niin lu'etaan tämä ta»

wuu myös kerakke'ella päättyneeksi eli kiintiäksi;
jrnka wuoksi sitä alkawa kowa kerake' katoaa, jos
on kaksitlajn, ja muuttuu, yksittäjn ollen, niinku
§: 22, 23 ja 21 selittääwät. Esim. syötetyn
(syötetty), mojtitulle (mojtittu), kojtelujsla (kojtettu),
hakata', hakaten, hakatessa (sanasta hakkaa, hakatko'o«),
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liikata jne, (liikatkoon, liikkaa), lukota' (lukotta, lutko),
pakota' (pakkona verb. Taj pabto subst), pilkata'

hilkkaa ja pilkka), lykätä' (lykkää); arvata' (arvalta
arpa), kadota' (katoa), pudota' ja pudotun (pudottu,
putoa), kudotaan (kudottaa kutoa), ha'elun (ha'eltu,
hakea).

8: 22.
P, pksittajn ollen, kiintiäa, s. o. keratte'el.

la tahi puoliholla paattpwaä, sisatawuuta alkamas<
sa, muuttuu m:ksi, jos m eli n on edellä, muu»
ton v:ksi. Esim. lammin (lampi), kunman (kun>
pi), turvan (turpa), salvan (salpa), revin, revi'
srepi). Ulkonajne» san.,: piispa, tekee erojtuksen
pitäen p:n joka kohdassa.

§: 23.
K, ptMrrojn olewa tiintian tawmn edel.

la, tulee n:n palkeen g:kfi ja muualla katoaa e»
li merkitään puoliholla. Esim. langan (lanka),
wingun (winku), langon (lanko), hengen (henki),
la'in (laki), lew'an, tow'on (lewka, towko), M

2
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'an (sulka), spl'en (splki), hä'ä'n (häkä), pi'in
(piki), lu'en ja lu'e' (lukea).

§: 24.
U:n, y:n ja w:n jälestä kuuluu k:n siollmen puo»

liho ikaäwku w; i:n ja jm perästä taas ku j. Esim.
luwin, nywin (nyki); lijan (lika); lewwcm (lewka),
rejjän (rejkä).

§: 25.
Jos k.n edellä sattuu s eli t, niin useimmissa paj-

kojn pidetään k myös kerakkeella päätymässä tawuus<
sa. Esim. kosken, matkan, matkalla. Kujtenni lu'e<
taan KalewalassM. kos'en, mat'alla.

§: 26.
Karilassa pidetään kanssa kiintiässä tawuussa

h:n jälkeen k, josta onki hyöty, kasta hajrauS eli se-
kannus monien muuten pian yhtäläisten sanoienwä-
lillä niin paremmin wältetään. Esim. pihkan (pih<
'an), rahkan (rah'nn), tähkän (täh'än), pahkan (pah<
'an).

3: 27-
T, kiintiän tajwutus»tawuun edellä' pksikerral»

lisena Mn, pehmenee d:ksi, pajtsi l, n eli r:n
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jälkeen, koska se katoaa ja edellinen pehmeä aj.
na tulee kaksojstksi. Esim. suden (sute'en), käden
(käte'en), tawdin (tawti, jossa sanassa i on war.
sinajnen eli ppspwa järkähtämätonnä kajkissa
tajwuttelem isissä', ej siis j:stä ja edellä-kapwäs»
tä aanikkeestä' walettu, k. §: 19), ajdan (ajta),
pajdatta lp ajta nim. ja pajta'a lawsukka),
tajdan (tajtaa), lajdan (lajta); pinnan (pinta),
pirran (pirta), hinnan (hinta), kannon (kantoa
kunnon (kunto), annin (anti, jossa ej i ole §:

10. ja 11. jälkeen spntpnpt), mullan (multa),
lvallan (walta), lehdet, tähdet.

§: 28.
S:n jälkeen t enimmiten pysyy kiintiöjssäki t««

wu ssa, waan tojsin muuttuu scksi, niinku nähdään
Kalewalassa: mussan Muurikin jäl'essä (ej mustan).

§: 29.
Sawon ja Karjalan puhe'essa d e, ensinkään

kuulu, tahikka muuttuu, samate ku poltettu k, w:ksi
ja j:ksi skatso §: 24). Esim. suwen (sanasta sute'en
samate ku sanasta suwe'en), sijon (sidon, sitoa), tai-
jan (tajdan, tajtaa). Waan koska on erojtettawa
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esim. wiimme sanan Mlillä ja sanan: tajjan, joka
tulee sonaSta taika, niin on paras pitää d/ johon
tirjotukseSsa yhä enimmin totutaan. Aijan, joka tn»
lee seka sanasta ajka että aitn. on pitänyt kaksi»ker«
tajsen j jälkimmäisessä merkityksessä yleesen, ehkä sa»
nasta ajka syntynyt aijan kuuluu pian kun a!an (s>
nasta a'a'), s o. kadottaa yhden l samate ku tawal»
linen, kulunut sana pojjan (po.ka).

§: 50.
Dm kadottua, myös sitä edelle sattuma ie muut»

luu ii.kfi, uo uu»ksi; waan aa ,oa, ua) saapi peräs»
tään h:n dm siaan. Esim. wii'a (wiijä', wiedä'),
tuu'a, (tuuwa', tuoda'), syy'ä (syywä', syödä'); saa»
ha (saada'). Tästä ylä>main puhe-tavasta kujten»
laan ej ole wojttoa, waan hämminkiä.

§: 31.
Sawon ja Karjalan puhetapoja nowdattasn

muuttuu a, a:n sewratesfa tajwutuksessa, tämän am
kanssa voiksi ja ä ä:n kanssa ee:tfi. Esim. paloo
(ej palaa, sanasta pala), paloo' (ej palaa' sanasta
pala'), lawsukassa kustenki pysyy useimmiten aa
'puolihotonna) ja aina ää wuuttumata'; warma'an
hämmennyksen »välttämiseksi wälillä sanojen: palaa
(lawsukka, poltetaan, 2l6et, brinner) paluo (Nimuk<
ka, llUsti, flycke).
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Plasmaan eli pohiois itäjsen Suomen puhe«ta«
po'a myöten/ e e:n sewratessa ihan «vieretysten taj»
wuttaessa, muuttuu ockfi cli ö:kfi lkatso §: 9) ja sew»
raawa e mu'assa; ja samate a puolihon >aaa:nsew«
ratessa, puolihon ja aa:n kera, saapi oocksi, ja H
puolihon ja äa:n kanssa eecksi, Harmon Esim.
hakoo (hakee, hakea), lähcöö < lähtee. >hteä), lupoo
(lupa'aa, lupasi), lepee ia (estm. HirwensalmeSsa) le«
pöö (sanasta lepää). Tämä lujienkin on kirjotut»
sessa wältettäwä, ettcj sanojen warsi häwiäjs.

§: 55.
E i:n edellä e, nä'y' olenxm Suomelle rakas

alku päätään: Sillä siinä, missä aja ä pysyywät
j:n edellä, e katoaa Esim. saattaia saadaan
sanasta saattaa ja kääntäjä sanasta kääntää: niin
sana tekee antaa tekiä le! tek<a), lahtia <ej lähtejä)
tulee sanasta lähteä' (katso §: 10).

§: 54.
T muuttuu s:tfl (§: t 9 jälkeen) semmoisen i:n

edessä, joka on syntynyt e-:stä waan ej niin usejn
c>:sta ja j:stä (eli ä:stä ja j:stä) waletun i:n edellä.
Esim n-esi waan weti (wetää), wuosla
(suoden waan wuoti (nmotaa), kynsi (kynte'en) ja
knnti /-ntää), köwsiä iköwte'en) waan pöwtia (pöw-
täan), Ai:sta eli äi:sta tulle'en i:n edellä ja h:n perästä
l ajna Nimukojssa pysyy ja on myös lawsukojssa,
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joissa e> scnkeutta ereystä saata' tulla', tawaNisem«
man s:n kanssa waihtelejwa; esim. löwti ja löwsi,
(sanasta löwtää), wäänti ja waänsi. kierti ja kiersi.
Jos j eli s on t:n edellä, niin t alati pysyy; esim. hojti
(>jtaa), osti(osta), kalliSti('staa),pisti(.stä); ejhojsi jne.

§:55.
Suomen sanoja tawujhin jaettaessa on waariin»

olettama että ej enempi kun yksi kerake saa alkaa
tawuuta, koska ej useampi kujn yksi kerake ole al«
kuaan Suomalajsta sanaa al'«jttawa. Niin erojte-

taan esim, sanat palsto ja karttumisella näjn:
palS»to .ej pal-sto), kart-tumisel-la(ej karttumisella).

§: 56.
Nänikke'et uo, yö ja ie wiedäan tawallisesti yh-

teen tawuusen, koska ne katsotaan yhdeksi ajnoakfi
ajnaksi, jota kutsutaan kaksi.äanikke'eksi. Siis ja'e<
taan sanat tuottaa, syöttä ja wiettää ej: tu-ot-taa,
sy»öt>tää, wi et«täa, waan tuot«taa, syöt.tää, wiet»tää.

§: 27.
Samate pitkät äänitte'et, jotka Suomessa tähän

asti tawallisesti owat tirjojtetut kaksi-kertajsilla äänik.
tejllä, ejwät te'e eri tawuuta. Esim. maata, kuusta-
piitä, syytä, luuta, muuta, päätä erojtelaan: maa-ta
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l"ej ma<a«la), kmlS«ta (»j ku.us<ta), pii»tä, syy»tH,
luu.ta, muu-ta, pää lä (ej pi«icä, sy y-lä/ lu»u ta
j. n. e).

§: 58,
On myös koeteltu Suomalajsia kaksi-äänikkeitHja pitkiä äänikkejtä kirjojttaa helpommasti, kaksi«äH-nikke'et nimittäen »vasemmalta puolelta oikealle alaap»

pHjn wierewällä wiiwalla jälkimmäjsen eli pää°
äanikke'en st. §.- t3) ylitse ja pitkät äämkke'et taaS
samallaisella wiiwalla/ waan ojkealta kädeltä wasem»
malle kallistuneella Selwin kujtenki tajtais ol«
la, kirio ttaa nämä wiiwat yhdessä (",

setä kaksi ääniketten että pitklen päälle, e-
tenki koska aa ylimaassa kuuluu pian ku Franskan
oi, se on kun oa eli ua, äa kun ea tahi iä.

Sanojen tajwutnksesta.
§: 29.

Sanat owat tajpuwajftt eli tajpmmtttomat.
Taipumattomat sanat, jajta pannaan tajpu»
wajsten pääsanojen waliin tawtte'eksi eli lisäksi,
kutsutaan mpos Wäliköjksi Esim. ''Huone pa»
laa npt ja tekee suuren wapingon." Tässä o»
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wat npt ja ja taipumattomia sanoja, muut
kaM tajpuwajsia,

8: 50.
Tajpuwajstt sanat »vastaamat joko lawe»

«mpaa kpspmpstä: Tekickö (tekeekö) mitä?
tajkka ajnoastaan nimen kpspmpstä: mikä, mitä,
min, mistä missä, mihin j.n. e. Edelliset ajkaan ja
tekoon ppstpwät sanat kutsutaan Lawsukoiksi,
Mimmäjset Nimukojksi. Niin esimerkiksi,
lawseessa: "Huone paloj npt alkaen katosta
siltaan,'' owat sanat paloj ja alkaen Law»
sukojta, Huone, katosta ja siltaan Ni>
mukojta (ja npt tajpumaton sana eli Wälikkö').

§: 51.
Nimukat ja Lawsukat tajwutetaan kolmeen

eri muotoon. Nimukkojen tajwutteleminen kut'
futaan Siottelemiseksi, Lawsuttojen tajwu»
tus Käwttelemisetsi.
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Seka Siottelcmiseen että Käwttelemiscen
on. tarvis ensin etsiä Sanojen warsi. Tämä
löwdttaän Nimukojssa V ksikön Yhdpntä.sias»
ta (Illativ.) ja Lawsukoissa Npkpjsen Aj'an
Majninta.tavasta(Particip l. Adj
kolmannessa Kawttclemisessä, jossa warsi saa-
daan selwimimten Kerronta-tavasta (Imperf.)
Niin owat suo ja jää warret ensimmajsille taj»
wutnkselle ja saadaan Siottclemiftssa sanojsta
suo»hon ja jäähän, Käwttelemisessä sanojsta
suo-pa, jäärä, koska päatte'et hon (hän) ja pa
(pä) erojtetaan; tule (tuule, sula, pala, wala
tahto, Me, särke, kulu) warsi tojsessa tajwu-
tuksesla ja löwtpp Nimukojsta saua-siassa >'»n,
esim. tule'<n 'tuule'en, sula'an, pala'an, waka«
'a«, tahto'on, splke'en, särke'en, kulu'un), Law»
sukojsta sanassa tule»wa (tuulema, sulawa, pa»
lawa . . . kulmva'; lupa on warsi nimukassii
lupa'an ja lawsukassa (kolmatta Käwttclemistä)
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lupa-si; kanka'<! saadaan »varreksi kolmannessa
Siottelemisessa sanasta kanka'a-sen samate ku
wiite sanasta wiite'en tojsessa Siottelemisessa.

§:

Kolmannessa taluttamisissa seuraa s war»
ren jälkeen, seka Nimukojssa ettn Lawsukojssa,
tojsessa Siottelemisessa puoliho,') ja tojsessa
Kawttelem isissä alitujnen w, ensimmäjsessa Siot>
telemisessa taas ppspwä, selkeä h ja Kawttcle»
nusessa p eli w.

§: 44.
Warsi ajna päättyy äänikke'ellä. Siis ej sana

pieksi esimerkiksi ole kolmanteen Kawttelcmise'en yl'
tywä, koska son warteen kuuluwa. Samate kerta, °

fuuden eli äkkiä syy de» lawsukojssa (esim. katkaisin,
potkajsin, nykäisi»/ helposti löwdetään sm
warteen kuuluwan, koska löwlyy ylecsen jokaisessa sa«
nan käwttelemistssä.
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Suomen nimukoM siotellaan ftwräawalla
iawalla:

1. 2. 3.

Vesikko
Mikä (Nominat.) Jää Palo Wapaa
Minkä (Genit.) -n -n -n»n 'N

Mitä (Infinit) >tä (ta)* >ä (a) *' -tä (ta)
Mihin (Illat,) -h-n *" -'-n *" -sen
Missä (Inessiv.) -ssä (ssa) -ssä (ssa) -ssä (ssa)
Mistä (Elativ.) -stä (sla) -stä (sla) -stä (sta)
Mille» (Allat.) -llen -llen -llen
Millä (Adessio.) Nä (lla) -llä (lla) -llä (lla)
Miltä (Ablat.) -ltä. (lta) -ltä (lta) -ltä (lta)
Mikskä (Tmnslat.) -ksi -ksi /"' -ks»
Kuna (Essivus) -nä (na) -nä (na) -nä (na)
Miltä (Caritio.) -ttä(tta) ta. -ttästtaN.

hi tä"ta') tä' (ta') ta'(ta').
Monikko

Nomix. (Nimenta) -t -t »t
Genit. (Hallinta) -iden -jen -jden

* K«tsl) §: 9. *'§: <4-48. *" Wiiwa (-) puoliho»
(') ja n:,, wälillä merkitsee litimmäistä ääniktttä.
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Insin. (Kohdutta) -jtä (jta) ja ja)»'" jtäsjta)""
Illat. (Yhdyntä) jhin j'in jsin
Iness. (Asunta) -jssä (jösa) jssä (jssa) jssä (jssa)
Elät. (Erintä) -jstä (jsta) jstä jstä (jsta)
Allat. (Tulenta) -jllen jllen jllen
Adess, lPidanta) -jllä (jlla) jllä (>lla) jllä !jlla)
Ablat. (lähdentä) .jltä (ilta) ,'ltä (jlta) jltä (jlta)
Transl. (Muutunta) -jksi jk,l jksi
Essivus (Olenta) -jnä (jna) jnä ('«a) jnä (i«a)
Carit -jttä (jtta) jttä (jtta) jttä(jtla).

*"' Katso 13.
§: 56.

Pajtsi pleesen wajkuttawaa cckia kowien kcrak«
kejden katoamisesta ja muuttelejmasta kiintiän ta«
wuun edellä, joka laki ylettyy wielä laweammaltc»
kujn pehmeiden äänikettcn kowentuminen kowien jal»
teen, on flottelemlsessi, mujstettawa, että "t i:n e-
dellä muuttuu s.ksi, niin kohta kujn sama
muutos on tapahtunut Pksikön NimennaSsä
(Nominat.) eli ensimmajsessä siassa.

§: 47.
Nimennän pääte' toisessa Taiwutilksessa näkyy

alkujaan olle'en j edellä käymän äanikke'cn kanssa,
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wajkka j on sulanut yhteen, §§: 10 ja 34: n jälkeen,
e'.n kanssa ja wälistä amki kera (esim. kunpi, pa-
rempi -mman); tojsissa paikoin taas kokonaan hä«
winuyt, niinkun olkaa bawitä' lawsukoissaki. Niin
sanotaan enimmiten tahto (ej tahtoi', anto (ei antoi.),
kulusej kulu,), kältto. Siksi esim sanoista taitaa ia
kattaa ei synny: tajtoi (ta,to), kattoj (-tto), waan
tajsi ja katti. Samate warmaau käwis kanssa sa-
nan ka n toj jos ej kielessä jo lowtyjs myös sana
kansi

3: 48-
Kohdinnan (Insinit,) warsi kolmannessa

Siottelemiscssa ou Nimenta'. Esim. kangas-ta
(ej kanka'a ta), pensasta (ej pensa'ata), wiifts'
ta (ej wiisa'ata), pcrettä eli pere'tä (ej pere'etä>

§: 49.
Puolihon jälkeen samassa sewraawa nie-

lajsee puolihon ja tulee itse pian kaksikke'eksi, niinku
sitä myös ammon on kirnutettu Nyt kuitenkin nä»
kyy puoliho kir utuksessa pääsewän woimiin jälleen,
pätsi tn edessä, johon sattuu esim. sanassa peret-
tä (pere'tä), josta äskön pääsimme, ja jota suhteen
mujstettawa on, pohian-mcmlla puolihon tämmöi-
sissä sano ssa, iojssa e o» warresta kadonnut, ej
löwtywänkän, waan sen kadonneen kieli-äänikkem
sia'an saawan sukulajsensa kiclickeratkeen t. (Sano-
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taan pohlan«maalla per et, ej, niinku Karjalassa,
perek eli pere' (k. §§: 14 ja IL).

8: 60.
Etenki Majnikojssa (majne°sanojssa) ja myös

Perukojssa (Perusanojssa) tapahtuu, Nimentä fiaa
saataessa, Sana-warren muutos, seka tojsessa, että e»
rinomajttajn kolmannessa Siottelemisesfa. Ensimmäj.»
sessä Siottelemisessa ej tapahdu warren muutosta kos»
taan, waan Nimenta on ajna» Sanan warsi.

§: äl.
Sanat, jotka paatyywat kerakke'ella Nimennässä,

pitäawäl muutetun Warren Kohdinnassaki; siis, pajtsi
sanaa mies ja 3:nen Siottelem. sanoja(k.
wat: l)Nimentä»päätte'ellä ut eli yt(Wähennys-sanat:
kätkyt, kytkyt, olut, lyhyt,' tähyt (pieni kawnis täh-
ti), kuuhut, päjwyt, ja Majninta'lawslikat: ollut, tul'
lut, käwnyt, hakeuut i. m., 2) päätteellä on tahi' ön
(warsi päätte'estä ömä soma'». Waianta-mainikat essm'
onneton (avuton) »ttoman, äänetön ettöman, 3) päät.'
te'ellä in (immä l. imma) korkeimman porta'anmaj'

nikat (Superl.), esim. pyhin imman (»vanhin -im<
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mmi); jonne myös woj lukea' Perukat: särvin (-rpi-
men), kowasin (-simcn), hierin (katso kujtenki §'

niin hywin tästä, kujn sanoista päatte'ellä s Nimen-»
nässä ja tse warressa, esim. lupausta, kiwsausta).

§: 62.
Ta (ta) näkyy alkujaan olle'en päätte'enä jokaj,

scssa Kohdinnassa, seka Nimukojssa että lawsukan
Nimentä-tavassa. Sillä tämä ta (ej ajnoastaan a)
tavataan, pajtsi äskisissä kolmessa Cana'laadujssa,
»seampi'tawujsissa sanojssa tojsessaki Siottelemisessa;
esim. awarata, tawarata, humalata, lumalata, ka-
walata, hämärätä, kaharätä, terawätä, palawata, ja
monikossa: awarojta, tawarojta, hnmalojta, jojsta
kujtenki ajnoastaan nämä wiimmejsec yhtejsestä kieli-
laista wähän pojkkeawat owat joksiki hyödyksi, muut
lyhyt-tawuiset, lawlussa etenki, pelkäksi hajtaksi. E-
ncmmin hyötyä on päätteistä »löjta (lojta). jotka
liittyywät lojsen Siottelemifen Monikon se»
ka sanojssa, jojden warsi päätyy o:lla eli u:lla, että
niissä warma'an, jojlla on i- eli warsi.
Tosiaan onki parempi kirjuttaa kawpunkilojta »lojsla,
ku,'n kawpunkeja -jsta, koska e j:n edellä ej nä'y
Suomelle sowelia'aksi (k. §: 33).
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Kolmi-tawujset sanat te.päätteellä warressa ja

nimennassä s ejwat tarkojta näkywiä asioita (concre,
la), waan yltyywät näkymöttömiin (abstracla), ja siis
ejwät pidä monikkoa. Esim. sanat hywyys (hywyy»
te) ja paahuus (°uu e) ejwät anna hywyysiä eli
huusia Waan jos walista Monikko ikaanku pilkan
pä n lcwtyy, niin se muuttaa warsi°päatte'en
kse:ksi esim. wiisaus (-saute'en ej saukse'en) wiisauk»
sia, kojruus (<ruuden) kovuuksia.

§: 54.
Nimenta tawalliftsti löwdetaan Sana-kir!o'ssa.

Waan wodaan miös warresta Rimentä saada sew-
raawien Seitsemän muutosten kawtta (jojsta nekol-
n>e ensimmäjstä muutosta, §: 51 jälkeen, posähtry»
wät Kohdintaanki; niinku osittain mrös woidaan sa»
noa niistä mujstaki, tieka jos ej wihon wiimmeises'
ta ). Paitsi Sanakartta miehe, josta tulee mies,
wiimmwez siksi anoksi Nimennässä sattumat

i) impa ja i muuttuuwat incksi (iimpa
ejncksi). Esim. Wanhimpa ('an) wanhin, kmprmpa
wiu, onnellisimpa sin, onnettomimpa ttomin, (kal-

iumpa .llein, kawniimpa »nejn), särpime »rvin, re«
wäjsime -sin, härkime »in.

2) ttömä (ttoma) muuttuu tön (ton)cksi.
Esim. Mielettoma »letön, onnettoma »neton/ nimetön
(nimettömä).
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2) y e'(ue) ja e'e tulee y t (ut):kfi. Esim. ly<
hyt (hye), olut (<ue), ollut (olle'e), männyt (männe'e).

4) ä<a) majnikojssa päätteellä mpä (.-mpa, npa) niin
myös e keraketten jälkeen muuttuu uksi, joka tuskin
kuuluu, erinomattajn sckfi muuttuneen t:n perästä, u»
seampi.tawujsissa sanojssa (katso §: 33, 41 ja L3.)
Efim. molempi (-mpa) wähempi (mpä), köwhempi
(mpä), nimi (nime), wesi (wete), hywyys (hywyysi,
-wyyte),wiisauö(wiisawsi,°sawte). Sana kile pitää e:n.

5) ne (me), le >'a re ufiampitawujsissa sanojssa
ncksi, lcksi ja riksi. Esim. höwhen (höwhene), hapan
(happame), tytär (tytläre), wemmel (wempele).

6) 'a, 'ä 'i ja kse sulamat s:ksi,'e':ksieli tckil.
Esim. paras (-ra'a), walpas llppa'a), wiekas (kka'a),
walmis (mi'i),nawris (ri'i), puutos («tokse),waris( itse),
kynnys (ykse), terwe', (terwe'e) lähde (>hte'e), kude'
(kute'e); ewäs (ewä'ä), seiväs («jpä'ä). Warsi kewä'ä
tekee kewat, kirwc'e ja tuore'e kirwes ja tuores, ori'i
ori', ja tarpe'e:sta on tawallisin Nimenta-. tarvis.

1) ise waluu inencksi, joka, toisen sanan yhteen
liitettä ssä, wähenee is-.ksi. Esim. Sana-warresta
ihmise saadaan ihminenja ihmis (parka, rukka,
rawkka), onnellinen syntyy warresta onnellise, ihme'el«
lincn warresta ihme'ellise j. n. e.

8: 55.
Kerake.muutos, joka ensimmäjsessä Tajwuttele-

misessa ej woj tapahtua, ej saa ajkaan tojsissakan
4
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~'

Viettelemisissä, sanojhin yhdistymän Kohta«liitte'en
(personal-suffix) edellisessä tawuussa» Esim. kawn<
pansa (ej kawpansa), tapansa (ej tawcmsa), länkensä
(ej längensä), alkunsa (ej al'unsa), siltansa (ej sillan'
sa). Ylämaan puheessa myös kuuluu kawppasa' eli
kawppase', tapasa' (tapase'), länkesä' («nkese'), alkusa'
(-use'), siltasa (.siltase); joka puhetapa ej sodi sitä
ylejstä §: 20, 22, 23 ja 27:ssä ilmojtettua kieli»
lakia wastojn. Kujtenkin ej ylämaan puhe kirjojs.

sa sewrata, ja tekis, lyhyillä tawujllaan, estettä ru»
noelemissa.

§: 66.
Kohta-liittejden kanssa siotellaan sanat sillä ta-

paa, jotta Sanawarsi ajna pysyy Nimennässä, Sio»
jen lopussa löwtywä kerake' (n eli t) katoaa ja i
muuttuu ecksi kohta°liitte'en edessä, jonka kawtta Ni«
mentä molemmissa Numcrojssa eli iu'ujssa ja Yksi-
kön Hallinta tuleewat yhtäläjsiksi; niinku sewraawasta
tawlusta parajttajn nähdään:

Yksikkö:
Nimentä Mi.kä) Quis Hwem Ukko-(ni,' si,

nsa, mme, nne)
Hallinta Min Cuius Hwems Mkonij.ne.
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Kohdinta Mitä Quem Hwem Ukkoani (si
jne).

Myntä Mihin In quem In i hwemUkko'o ni,--
Asunta Missä In quo Inne i Ukossa-

hwem
Crintä Mistä E quo Ur hwem Ukosta-

Tulenta Millen Ab quem 3lt hwem Ukolle-
Pidänta Millä Apud Pä hwem Ukolla-

quem
lähdentä Miltä A quo Af hwem Ukolta-
Muutun ta Miksi (Cui) (Till hwad) Ukokse-
Olenta (Kuna) (Quo), ut säsomli st. Ukkona-

(qua) quis för) hwem
Wajanta Mittä sine quo utan hwem Ukotta

Monikko:
Nim. Kut Qui Hwilka Ukko-ni,si;mme,

nne; nsa (sa'/ se')
Hall. Kujdcn Quorum Hwilkas Ukkoje-snij.n, e.)
Kohd. Kujta Quos Hwilka Ukkoja-(nij.n,e.)
Yhd. Kujhin In quos In i hwilka Ukkojhi (ni--)
Asunta Kujssa In quibuö Inne i hwilka Ukojssa-
Erinta Kujsta E quibus Ur hwilka Ukojsta-
Tulenta Kujllen Ad quos At hwilka Ukojlle-
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Pid. Kujlla Apud quos Pä hwilka Ukojlla-
lähd. Kujlla A quibus Af hwilka Mojlta-
Muut, Kujksi (Quibus) (Till hwilka'' Ukojkse-
Olenta Kujna (Quibus) ut Säsom (i st. Ukkojna-

(qua) qui sör) hwilka
Waj, Kujtta Sine quibus Utan hwilka Ukojtta-

§:57.
Myös kirjojssaki nähdään, ylä«maan puhetta myö»

ten, kolmannen Kohtaliitte'en (-nsa) siassa, ajnoasti
n ja edellinen äänike kaksi>kertajseZa; esim.
Kukkojaan («jansa), kukolleen (»llensa). Waan niis,

sä pajkojn, missä pelkkä warsi sattuu liitte'en edelle
(s. o. Nimennissä ja Yksikön Hallinnassa k. §:

tämä muutos ej saa tilaa, jottej sana MMn lij-
tettöman Phdpimän kalttajseksi yhtyjs.

§: 58.>
Kaakista sanojsta wojpi, pajtfl jo nimitettl)»

jä Sioja. saada' kohta-liitteinen ssa, nimeltä
laksinta, joka kujtenki joka-päiwajftssä puheessa
ej te'e erojtusta Yksskön ja Monikon Malissa-
laksinta»sian pääte' on jne-; sanasta kukko
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esim. kukkojne-ni(.si j. n. e.), kala kalojne.,
hawta hawtojne», powta powtine-, sota sotine» j. m.

§: 59.
Koska laksinta »välistä pidetään ilman Kohtaa

liitettä, niin katoaa e, esim. kujwin jal'ojn, wähin
ewajn (ej: kujwine jalkojne, wahine ewäjne). Ihan
samate tapahtuu lawsukojssa Muutunnan kanssa,
niin jotta sanasta hakatakse» esim. syntyy haka-
taks, joka fitte, s:n (kosk'ej lowdy suomen sanaa, jo-
ka alkuaan päättyjs kahdella kerakke'ella) kadottua,
kuuluu pian ku lawsukan Kohdinta: hakata'; joksi
lawseessa: otti haka tak («iäkseen), hakata kuuluu sa-
mate ku haastaessa: tahtoj hakata', tajfi hakata'.

8: 60.
Myös löwtyy saua-sia -tse (-le', ten, hde', k.

§: 2,), jota on kutsuttu Siwunnaksi ja joka wastaa
Kohdintaa Nimukka wälikön (praepositio) myöten
kanssa; esim. mertämyöten, fiwujte si-
wua myöte' (längs med l. utmed sidan, d. a sorbi).

3: 61.
Kohta-liittejnen laksinta selitetään Hallin-nalla ja Nimukka.waliMla kanssa eli keralla (kera),
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liitetön Pidannaltä. Esim. Särkineni—särki,
ni kalujnne keralla; waan ka-
sin ja hampajn käsillä ja hampailla (med l. genom
<icke i sällskap mcd) händer och tändcr). Ihan
samate iatinan kielessä Nimukka (ej lawsukka) °wä«
likkö cum pidetään niissä kohdin, joissa Suomessa
tarvitaan kohta-liite' eli Nimutta-wälikkö.

§: 62-
Sana Onni, jolla on warsi onne, ej muuta

e:tä tcksi §: 14 jälkeen, warmaan sen wuoksi että n
on kaksittajn. Samate on mujstcttawa, että ej
j:n sewratessa puolihollinen warsi»päate ('a, 'e, 'i,
'u) katoaa taj, pajtsi Kohdinnassa, j:n kanssa sulaa
yhteen 'icksi; esim. renka'a«jlla (-ka'illa, kajlla), j«

lawsukkojen ja useampi-tawujsten sanojen pääte a (a)
tulee j:n kanssa icksi, jos w, m, s eli t on ihan e«
della, muutoin öj (o,):ksija Kohdinnassa öjt (ojt)cksi;
niinku: warasti palamia tappuroita, tekijöitä, win-'
tilöjtä, mustelmia, mustikojta, harawia, harakoj«
ta, wasamia, wasarojta, orajsia (ej warastoj pala»
woja tappuria, tekijiä, §: 10 ja 11).

§: 65.
Sanat: puola ja suola saawat, waslen la-

kia §: 11:ssä, Monikon Kohdinnassa puoloja, suo-
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loja (e) puolia, suolia), warmaan erojtukseksi sanojsta
puoli ja suoli, jotka muuten kuulujsiwat majni»
tussa Kohdinnassa samalla tapaa.

§: 64.
Huolimattomassa puhe'essa sanotaan myös esim.

wierasna ja wierassa silhen siaan kujn pitajsol-
la: wiera'ana; s. o. nimenta pidetään wartena myös
Olennassa (ej ajnoastaan Kohdinnassa/ katso §: 48)
Kolmannessa Eiottelemisessa. Myös tojsessa Siot«
telemisessa tapahtuu sama sanojssa: 1) päätteellä on
(on) Nimennässä eli ömä (oma) warressa (k. §: 51);
esim. wiatonna, jaka on tawallisempi kun wiattoma»
na, jos ej jotaj Nimukkaa (niinku: lapsena) yhdisty
haneesen; 2) päätteellä yt (ut) Nimennässa ja e'e
warressa, s. o. Tehtäwän Muodon Männe'en Aj'an
Majninnassa, joka pitää Nimennän warren Olen-
nassai, kaska tämä olcnta on yhdistetty 2lpu lawsuk-
ka'an'. on (olen, olet j. n. e.), s. t. s,, koska O-
lenta ej ole enempää olenta, waan osallinen Man-
ne'cn Ai'an lawsunta« (Kerronta, Ehdonta eli Ar«
melottavassa; 3) walistä sanojssa päätteellä in ja
warresta -tse syntyneellä päätteellä s Nimennässa (§:
54 ja 66).

§: 65.
Kieli-äänike e jokapäjwäjsessa puhe'essa katoaa

lawsukojssa semminri kolmatta sanan tawuuta alkawan
kja n:n edessä, l, n, r eli sn jälke'en, koska ki elickerak«
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ke'et l ja r ajna wojttaawat sewraawan n:n mukaj-,
seksensa, waan s seka pitää n:n sillaan että muuttaa
hänet scksi, joksi sanomme piennä (pienenä), kuollen
(kuolenen), pesnen japessen(pesenen),purren(purenen),
kuollut (kuolenut), kuolle'en (kuolene'en), kuolkaan.

8: 66.
Sanat lapsena ja kypsenä kuuluuwat

siewemmin puhuessa: lassa, lasna ja kyssä, kysnä (k.
§: «5 ja l'?). Wuotena usejmmiten kuuluu:
wuonna. Samate muuttuu t ncksi Maininnassa(k. §: 64) „:» edellä; esim. käskenynnä (ej käske»
nytnä), kuullunna (ej kuullutna) Syy, miksi ej täs»
sä t wie mää mukiinsa, niinku tekee tämän edelläki
käwdcssä (k. §: 18) myös tm muututtua scksi (esim.
Majnikka'Kcku sanojssa: kolmaas l. kolmas (kolmansia
wiides jne) mahtaa olla se, jotta muuten synlyjs käs<
kenyttä, kuullutta, wuotta, jotka sanat muuta merkit»
seewät. Niin sana tarwitsenen muuttuu tarwinneniksi.

§: 67.
Monikon Kohdinnassa ja Hallinnassa o (ö)°eli

u ly)» päältejsissä useampi»tawuis<Ssa sanojssa on j:t
yhtä useasti warre» jäl'cssä, ku j (ilma» l:tä); esim.
pejtettyjä, -jtetyjtä, sammakkoja «akojta. Kcs"a se-
kä j että t kuuluu tässä selwästi, ejkä yhteen«sula«
mistä ole tapahtunut, niin waarin-otetaan laki ker.ike--
znuutoisesta kiintian tawuun edellä/ (k. §: 20, 23 ja
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26, 21, 21), esim. alangojta, awannojta, puo«
liskojta (-s'ojta), lätäköjtä, opetetujta,
samate tu mujssa 2:stn siottelemisen fanojSsa, jojll»
on t KohdinnaSsa (§: 52 ja 02), niiuku: mansikoj»
la, lillukojta,puolukojta, lufikojta,kafakoj«
ta; roaan wastojn sitä kujn tapahtuu Kerronnassa
(Histor. modus), jossa j tuskin kuuluu »M antoj
»sim. sanotaan «nto», ja Kolmannen Siottelemisen
sanojssa (k. §: 62). Tästä näkee, että j wajkulta»
samate tu t<rakke'et, koska kajkki on alallansa »li paj»
tojlla'an.

§: 68.
Samate tu Nimentä Nimukojlle «tenti tolman»

nessa Siottelemisesfa (k. §: 54), mrös Kerronta,
tojsessa ja ensimmäisessä KäwttelemiseSsä, on etsit-
täwä, iawsukojllen; ja on tässä mujstettawa, paitsi
j° (§: HO-12 ja «2) nimitettyjä lakia, että niissä
lllwsukojssa, jotka, §: 11 muka'an, muuttaawat 2:n
o:ksi, myös muute i:ksi on tawallmen, joS kaksike
iftmat ajnat perätysten) eli st on edellä. Esim.
lajtta -tto ja -tti, kasta kasto ja »sti, kaata kaato
ja kaali (kaasi, §: 19); pajsta -sto >sti; siatta-«o tli.

b
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Myös näkyy erojtus nitrkityksessä oleman äsken
nimitetyn Kaksois- eli Kaksinta-Kerronnan eri ja.
seuten wälillä, pian sama kujn wälillä Monikko koh.-
delman ja Pksikeö«kohdelman Sianimukojssa, tahi Mo>
nikko» ja Msittö.nimennän wälilla Pää» eli Perukka,
lukuftnojssa sßumeralia Cardin.), elikkä, kukaties, myös,
kahdella eri«aänikkeellä päättywien, siis 2-seen siotte»
lemiseen kuulumien ja Majnikojden,
ja tojselta puolelta, yhdellä, pitkällä, äänitteellä, s. o.
3:tta Siottelemista olemien kaksi-tawujsten wälillä.
Majston (awton>: majstin sawtin) hänet smej,
dät): hänen (mejdän), taikka kahdet Kahdeksat,
yksillä).- kaksi 'kahdeksan, yhdellä), l. sileä (siliä):
filee.

§: 70.
Kohdelma-siaa, s. o. sitä siaa, joka sewraa

jär'estaän eli jyrkästi tojselle tekemien tahi toj<
sen päälle wajkuttawien (transit.) lamsukojden peräs-
tä, ej löwdy Suomessa; waan tähän tarpe'esen pide»
tä'än, koska asia eli kohdelma on määräämätön,
Kohdin ta (määräämätön Nimentä), ja kohdelman
ollessa määrätyn, Monikossa, määrätyn Käs<
lennän ja myös pelkkien kohdatonten Tapojen jäl>
te'en Nimentä muuten Hallinta (Genit.). Esim.
toj (wej) hevojset, hevojsen, hevojsta hevoisia;
tuo hevojnen, -jsta, -jsia, -jset; on myöhä (tcir»
vis' tuoda' hevojnen (ista, jsia, jset)/,waan tah»
toj tuoda' hevojsen (jstg jne.), al'a'hanttia (wie«
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/

dä'j hevojuen (jsta). Kohbatonten tapo!en peckcä
tl>)lc»ki pidetään määrätty kohdelma.

§: 7i.
Hallinta näkyy Suomen Pksikoöfä ole««n Ni-

mennän siassa wälistä niinku, pajtfi mitä §: 10:Ssä
nimitettiin, iawfukan Majnitelma tavassa (esim. nä»
kyy polttaman, luultiin tulewan) ja iukusanojssa
?—lo. Niin myös se Kohdinnan kanssa wajhteleik»sen Kohdallisten tapojen Tulewassa Ajassa; pitää
tuleman Itä»Suomessa kunluu pitää tulla'.
1,000 Suomeksi kanssa merkitään kohdinnalla: tu-
hatta. Tuhansi on, samate ku sejtsemä ..

.
.

kymmen eli ykköjnen . .
. kuutonen, totisia lawallisia

Nimukojta, niinku Ruotsissa: että, twäa, trea etc.
Waan siinä kohdin, missä muut kielet, erinomattajn
Wenäjän, joilla ej ole eri määräyS-sanaa (artikel)/
pitääwät Hallintaa määrättömän tahi Kohdelma.sian»sa (Accus.) puolesta eli pajkojlla, siinä Suomi, jolla
on eri Määräämättömyyden sia, pitää tämän, s. o.
Kohdiunan. Esim. egere pecuniae
ta' rahaa; Lsubrn eomi. on rahaa; ne ?6piilo

-

majsuus panna' luonnostaan elawän, s, o- elää woi<
van Kohdelman Hallintasiaan Vksikössä, ja ajnoas,
taan Miehisien (maskul.) Nimukojden Monikossa,
antaa jonkun sel'on Suome» Hallinnan pitämisestä
Nimennän siassa Pksikössä, samate tu iatinan koh-
datonten (imperson.) iawsukojden liitlelemä Hallin^
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taan, e! amoastaan Kohbelma.siaan, (esim. Ho,
minis interest l. refert facti (facere), Me pudetspoe»
nitet etc. facti l. fecisse. Me oportet l. decet) jolla,
muotoa omat werrattawat. tojstansa selittää', Suo.
men sanatapaan: Minun pitää tekemän.

§: 72.
Koska lu'un'laslu'sana on yksilön Nimennässä,

niin pannaan wieressä olewa, siihen kuuluma Nimuk»
ka Kohdinta'an, jos luku on korke'empi kun yksi;
muuten pidetään sama sia !uku>fan.issa tu pääni»
mukassaki. Esim kaksi miestä/ kahdelle miehelle,
kahden miehen. Sanojssa, joilla ej ole yksikköä, pi«
detään iuku.sanastaki Monikko esim. kahdet sujtset,
kahdec häät, wiidet päitset neljät howsut Samate
ku Suomessa kaksi, kolme jne miestä, sanotaan
Ruotsissa twä, tre etc. Man ja Wenäjässä Mg,
mpu, «,em«ps ie.,o»t«Ä; waan ej kumpajsessa.<
kan näjssä kielissä se ulotu' niin lnwialta kun Suo»
meSsa. Wenäjässä tosin myös muut sanat ku ««Ho.
»»«» pidetään jälkeen luku sanojen, mut sihen siaan
kaikki yli neljän waatiiwat Monikon Hallilttaa; waan
Suomessa ej niin.

§: 75.
luku-sanat eli Numerot yli kymmenen sanotaan:

M stoista «li yks tojsta kymmentä, kaks tojsla
ftymmentä), kolmi tojsta/neljä «. ..., yhdeksän tojs«
la, taksi kymmentä. Tämän jäss«n jakasntuu«val
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Numerot kahteen laatuun: l) kaksi kymmentä >,ks,
taki-kymmentä kaks j. n. e., kujn mujösaki kielissä,
«li 2) yks kolmatta (kymmentä), kals.kolmatta jne.;
s. t. s. Paä»lu'unnat yhdestä yhdeksään asti st—9)
liitetään Kohdintaan sewraawan Kymmenkunnan
lärestys- eli Mainikka-lu'unnassa (Numeral. Ordin.'».
30 jälleen sanotaan kolm kymmentä, s. o. kolmen
Nimentä ja kymmenen Kohdinta, 90 kuuluu yhdek«
san kymmentä, ino sata, 200 kaksi sataa jne. Muu.
Len lär'estyS lu'nt yli kymmenen nimitetään: Msi»
loista kymmenes un6scimu« s-ma, mum) iatinas»
sa eli Ruotsin elste, kaksi'lo'sta'kymmenes äuo-
öecimu« ja tolfte, kolmaas lojsla äscimuz ter-
t!uz, »- » - yhdeksaas toista unäevicezimuz l.
öecimuz nonu», kaksi-kymmenees vicegirnuz l.

kaksi-kymmenta ensimmäjnen eli ensilw
mäjnen kolmatta (kymmenettä) viceBimu« primus,
3luots. ljugU'första eli tjugunde första, etc.

§: 74.
Kohdinta Numerojllen yksi la kaksi, joilla on

«vartena yhte, kahte, on yhtä, kahta (ej yht<
tä, tahtta, t. §: 14). Samate on «yös
warsillen lähte, haah te, jojlla on NimennässH (Z.
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4' sekö läksi, haaksi, että lahti, Haahti, Koh.
hinnassa lahtaa, haahta eli lahtea, haahtea. leh-
te, tähte, jotka pitaäwät h t joka paikassa lk. §: 46),
saamat kohdinnassa usejmmiten, waSten lakia s§: !,4),
pitää e:nsä. Syy tähän, kuji, myös siihen, ett' ej
puoli.kerakke'et aina muuta jäl'cstaän e:tä tcksi <§: 16),
ja. jos muuttaawat, niin kadottaawat edellä oleman
kerakke'en (§, on se epäelemattä, että Suomen
tawuu ej saata' päättyä' kahdella ke«
rakkc'ella, jollei edellinen ole pe h»
myt ja jälkimmäinen kowa eli s. Siis
ej ajnoastaan t, maan myös sitä edellinen h eli
sewr,iawa s manec mukiin, jos t-' eli tt on samassa
perästä (§: 4N). Syy taas, miksi myös n kolmi»
tawujsissa marsissa samassa tapauksessa kanssa menee
myöten, ej woj olla' muu, kun st, että n:llä, joka

kuuluu ikäänkn nmasta, ej ole woimaa suomessa, e«
n'mmän ku Grejkassa B.n kään edessä s§: 55); alati'
pysyä' pitkissä marsissa. Samate li. niinkun äsken
nä'immä, lyhyessäki tawuusfa muuttuu z.n edellä aj<
na Kcksi.

8: 75.
Sia-nimuko,'sta eli Nimukkejsta spronomina)/s. o. semmoisista pienistä Nimutojsta, jojta, puhetta
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lyhentää', pidetään pää-ninmkojden, s. o. perukoiden
siassa, owat: minä, sinä, hän (hään, heän, hiän);
me(mnö), te (t>)ö), he (hyö, het) Kohdall.set nimuk-
ke'et, Näjstä ne tolm ensimmäistä merkitseewät yk-
sikössä olewaa kohtaa, henkeä eli ihmistä, ne kolmi
jälkimmäjstä taas Monikossa olcwia tohtia; waan sik«
si ej näjtä wiimmeks nimitetyltä tarwitse ejkä Suo»
messa saa lukea itsiänsä Monikko'on, enemmän ku n
esim. Saksankielistä i hrer eli i hre s Naiselliseksi
(foemin.l tahi scine Mies-puolisetfi, elikkä myös
Wenahen eli Mies-puoliseksi ja c».
«einnb -nc>) Naispuoliseksi.

Z: 76.
Warret Kohdallisille Nimukke'illen owat: Mi<

nu, sinu, häne; mejtä, tejtä, hejtä. Wiim«
meks nimitetyt kolm wartta owat myös Kohdinta»
siat, s. o. Kohdinta kadottaa hejdän jäl'estä liitte'en»
sää (a). l>l (§: muntamisfa pajkon myös ka-
toaa sekä «varresta että Nimmnästä, joka fillojn kuu«
luu ikään ku m ie, sie. Runoissa kuulemma myös
wälistä mä (ma), mun, sä (sa), sun, ja joka'päj>
wajseösä puheessaki mullen, -lla, lta; sulle jne;
niinku kanssa minuusen (-seen), sinuusen, häne.sen.
Mejtä, tejtä, hejtä cjwat missään saa'-j da Ile, a lla
jne waan mejlle, -jllä; tejlle etc. -jhin. Häme'es<
sä sanotaan mejttiä, mejtin, -jtille jne,, samate
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tejttiä, hejtliä jtin. Monikkoa ej löwdy näjs.
tä Nimukkejsta muuta kujn ylimaan puheessa Ni-
menlä (minut ... hejdät); ja tämä pidetään Koh-
delmana Pksikön Hallinnan siassa, joS klisymys on
kokonajsuudesta (k. §: 69 ja 65); minut wej esim.
merkitsee: wej minun kokonaan, kajken minun,
kajken ku minun eli minussa on, tajkki l kajken o»
fani. Siis myös Nimentä tajkki usejmmiten
pidetään Kohdelmanakin.

§: 77.
Nenäke' (nunnatio) tahi lakejne' n ej ajnoaSti

§: 16, 14 ja 55 nimitetyissä kohdissa katoa', waan
kuuluu ml'ös ajwan wahä päätte'enä ollen liite»wä«
liköissä tun sniinku), myöntäwässä kin eli kiin, kieltä,
wässä kan (kaan)l. kän (tään), han (esim. ompaha)
l. hän (ejpähä); ehti n tirjotuksessa pidetään, eten«
kin ääiukke'en sewratessa ja kosta sekannuS tapahtujz
Nimukke'en ku ja liite-wälitöjden kä (ejkä) ja hä l.
ha kanssa. Ranskan kielessä kuuluu n, tawuuta
päättäessä ku n g ta'i niillä »välillä, se on nenän se«ta kulttula'en avulla; niinku myös mahto tapahtua
wanhassa Grejkan kielessä, kosta hejllä n (l') g (7)"
edessä kirjoitetaan Z joksi n latinassa taas
ki muuttuu Z-ksi n:n edessä; esim.
f«8. - Samate kieli-ajna eli kielin! häwiää lawsukojs'sa ole ja tule, jotka tekeewät ItäjS Suomen puhe»
'essa ook, owk eli ok ja tuk, ole':n, tule':n siaan, ja
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vjsi tujsi stujs), olisi ja tulisi:» pajkojlle,
itään k» Ranskassa 2 le ja de le muuttuu ,u ja

Miellä katoaa e°:ki !:n jälkeen kieli»kerakke'en
seuratessa; esim. puolla (puolella, alla (alella, 6e5«
zou«). Että warsi eli nimcntä wäliköllon alla, on
ale samale ku ala'a rcälikölleala'alla(auäeßßl)us),
wojmma arwata siitä, että iawsukka'an alene on al«
tu-warfi ale. jonka kawtta myös saapi selittää', mi«
tä §: 74:nnen lopussa n:n katoamisesta puhuttiin.—
Jaa, jos käwdäan laweammalta, nimittäen lawsuko-j»
hin, niin e <:n edellä katoaa ej ajnoaslaan I:n waan
kaikkien pehmejden keraketten ja wälistä K:nki jäl'eS.-
ta; esim. purtawa (purettawa), mäntäwä (manettä-
wä>, pcstäwä (pesettawa), tehtäwä (lckecläwä). Et-
ta tojnen t mance mukiin tässä, Suwattawaa muo>
toa saataessa, siihen on syynä, jottej yksi kän Suo>
men sana woj päättyä kahdella kerakkeella, ja susi,
joka olis lyhennettyyn warteen (esim. pu r) liitettäwä
samaan tawuusen, täwtyy kadota'.

§: 78.
Nimukke'et: tämä (liic, den här l. denne) pi»

tää jälkimmäjsen tawuunsa ajnoasti Hallinnassa; nä'
mä l. nämät (lii, de har) saapi Kohdinnassa näj>
tä, jonka warresta, Monikon tawojn, nnm.c siat saa»
daan, esim. näjden, näjllen, -jllä, jlcä, jhin, jssä,
jksi, jna, jstä; nuo l. nuot silli, de der) nojta,
nojlle, -jden jn«.; ken (tzwem, ezuiz), harwojn
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Nimennässä tawallinen, ketä, kennen (kenen), tel.
le j. m. Se (iöle, den), ajnoa merkityksestään!» yk<

flkön sana pajtsi kile, joka pitää Nimennässä e:n,
muuttaci/ sen siaan, e:nsä bajkiSsa mujssa kohdin, sac>>
tikka yksin Hallinnassa; esim. sillen, siltä, sillä,
sitä llnfin.), siksi, sinä (Essi».), ja saavi kaksiki
i:tä sisällisessä Kohdassa: siihen, siitä (Elät.) sii.
nä (Ineös.). Ne I. net (dessa, isti l. ii) synnyttää
nNden, niitä, niihin, niillen, -llä jne.

§: 79.
Se joka, sen jon, sitä jota, siihen johon,

sille jolle etc., Mon. ne jot, niiden joiden,
niihin jojhin, owat yhteen kuulumia (Correlata),
tojZtcnsa täwtteitä, jos kohta sanaki eli useampi
liittäypi tahi sopii wälihin; joksi niitä myös on kut-
suttu, edellistä edelliseks site'eksi (articuluS praepositiv,)
ja jalkimmäjstä jälkimmäiseksi site'eksi (art postposit).

§: 80.
Nimukat, jojhin Nimukke'et ja numerot eli

Lukwlaskimet mpos lu'etaan, ja'etaan kahteen
suureen Lohkoon: Perukojhin eli peru-simoMn
ja Majnikojhiu. Perukat sanoowat, mitä ja
Majnikat mimmojnen, minkalttanen cli
«Mainen eräs kappale' tHi joku asia, mi-tahan'
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5.,, lie; Majnikat mpos siitaawat korojtusta, kun
ejwät ole NimukkeM cli Laskimia; waan Peru»

ktt ej koskaan. Esim. Keltanen, keltascmpi,
-sin owat Majnikojta, kelkka Perukka; kulta»
ncn majnikka, kulta perukka; kolmas majnik»
k«, kolmi perukka; se perukka, semmojnen
Majnikka.

§: 81.
Majnikat owat ikään ku Perukojden

kojden keski-wälillä. Samate ku iawsukat, myös
Majnikat jota'i mainitseewat Perukoista, waan sii«
nä eroittaiwat Mainikat lawsukojsta paljon, ett ej<
wät Mainikat, enemmän ku Perukat, koskaan pysty
oian määrään, ejwätkä mitään tekemistä tarkojta
(k. §: 40), sitä wähemmin tojsta käskeewät, joka
kajkki on waan iawsukojden lawsuttawa, wiimmeks
nimitetty Käskentä'tawalla.

8: 82.
Moös ulkonajsejsa tarkoituksessa, s. o. äänmsä,

e! ajnoasti merkityksensä suhte'en, owat Mainikat o«
san ottamat niinku Pcrukoihin, niin myös monelta
haaralta lawsukoihin. Sileä, karkea,
»wkea, ilkeä, rohkea,, kapea, leweä, waltea
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fulaawot silee, .... waltee:tsi; samate ku iaw«
sukat: katkea (häpeä, lankea, awkea, ilkeä,
julkea, lohkea, halkea) katkeriksi eli lewiä le>
wiicksi. Waan se on tarkon mujstettawa, että sileä
jne. ej ole samaa kantaa Siottelemistssa, s. t. s. ej
kuulu samaan Siottelemise'en, ku silee l» ".m.
Ne eä (ea) -päätyiset owat nimittäen lojSta Siot,
lelemista, joksihejllä on 3)hdynuässä pääte'a n ('an),
ja Monikossa, ii (g):n (§: 62) muututtua äcksi, öj.
hin (ojhin) jne., waan net ee-pätte'ellä owat kol-
matta Siottelemista, ja siis ftawat Phdynnän päät-
teiksi VMössä Monikossa isin sissin,
ihin, jsin, jssin, jhin); niin että sileä ja silee
wojtajS sanoa' eri sanojksi, etenki koska sileä aj»a
kuuluu siliä, zoka siassa, ja myöski Monikossa on
siliöjlä jne. sileöjtä). Mutta lawsukat tal>
kea ja kätkee owat samaa Käwttelemistä, nimittäen
kolmatta; ja joS katkea sanotaan-ki kattia, niin
yhlä'hywin e a na pysyy Kerronnassa, esim. katkesi,
KohdinnaSsa katketa', Käskennässä kattetko'on,
ja kajkissa mujssa muodoissa vleesen, niiuku katke-
taan, katkejle jne. Myös Mainikat päätteellä
«en Nimennnssä owat samate pian, s. o. ej km<
tenkaan täwdellisesti, samalla!set kun lawsukat ne<
päätyjsellä warrella; esim, julkinen, awkene. Sii<
näki eli siltäl puolin owat nämä tojseensa, jotta mo>
lemmille näkyy alkujaan olleen tojnenki warsi, julkia,
awkea< josta kanssa paraittajn rmmärtää, miksi sa.-
ne> awkene, ehkä tojsta Käwttelemistä, saapi tmsä
llin et«'en (aw'etko'on), samate ku 2:nen Kawttele>
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misen lawsukka awkea. Samate wihdojn jälleen tu
wähä on alku-warsi Majnikka'an wähänen, niin
wähe näkyy olewcm alku°warst iawsukka'an wähene,
koska tästä syntyy, niinku sanottu. 3:nen Käwttele»
misen muki'in/ niin hywln roähetkö'ön/ kun wähe»
l«n, -tessä, tä'.

§: 85.
Majnikojlla wojdaan werrata'kappaletta lojseen;

esim. lattia on walkone»/ lumi on walkosem»
pi; kuuwa/ eli kuun ja tähtien walo on kirkas,
kynttelin walo sitä kirkka'ampi ja päjwän tahi
awriugon lojste' kirkka'in kajkista, s. o. kajkkien
tajkka kajkisten kirkkain. Walkosem pi, kirkka«
'ampi ia muut stnkalttajset Majnikat, jojll» on Ni«
mennässä -mpi ja wartena »mpa, owat Werran»
nat (Comparativ.), werlaelmat eli 2:sen portaan
Mamikat; kirkka'in ja semmojset Majnikat, jojlla
on in Nimenta<päatte'enä ja impa warsipääle',
kutsutaan Plen niksi (Superlat.), eli sanotaan ole<
wan Kolmatta porrasta.

§: 85.
Sanat kunpi ja m olempi owat, sekä Ni<

mennän että warren ikunpa, molempa) puolesta sa»
mallaiset ku Werrannat; ja onki hejdän merkityksen-
sä Wertaelemiseen päj«/ koska waon kahdesta on ky»
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s,?mys', uiinkll Wcrrannassa'i. Kujtcnki nämä ej
woj lu'ettaa Werranti'in, kosk' ej hejlle löwdy' en«
simmä sta porrasta, waan ennen Nimukejden lusuun
wietäkö'öt. Muuten ej palon pidä' merkitsemisestä
al'ussa huolia', ett'ej petty-Z. Niin esim. Vhdyntä,
Erintä ia Asunta (maan, mästä, mässä) kakki
merkitscewat jotai sisällista, niinku Tulenta, iähd.
ja Pidänta (-malle, mältä, mällä) jota'i ulkonais-
ta, ja ku tenki kumpajsessaki luokassa erojtamme t u>
lon, ma non ja olon. Samate Kerrontanapa,
jata onki useimmiten pidetty männittä ajkaa ilmojt»
tawana, tietä'antaa tapahtunutta, Ehdonta-tapa,
joka taas muutamelta on katsottu tulewan ajan ni<
mittäiäksi (Seidenstuckcr, Fr. Gramm), majnitsee
tapahtumatonta, waan kunmassai, sekä tapah-
tune'essa että lapahtumattomassa saattaa ja tulee e»
rojttaa' ajatuksessa nykynen, männyt ja tulewa.

§: 85.
Werranta.porras saadaan niin muodon,

että »mpa, etsiessä, liitetään
Verrattoman eli pää»majnikan Wart e'e n,
joka ppsW sillaan, pajtsi kaksi-tawujsissa war»
fissa päätteellä 2 (2), joka muuttuu e:ksi; esim
wa hwa, °w emp a, waan kamala >l am>
pa; kplmä -m empi, katkera »ram»
pi, ilojse »sem pi, wikkelä »Hmpi, kal»
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li'i 'lll'impi, paksu »umpi, äksp -pmpi, ujo
sompi.

§: 86.
Vlintä eli plimmäjnen porras (Superlat.)

spntpp sillä, että -impa phdistetään uiinkuWer«
rmmassai Wertaamattoman warte'en ja, jos tä»
mä ej ole n-, u, cli päatpjnen, pojs jätetään
pääte' !> (a), e, i. Waan jos alku warressa jo
on kaksi i:ta (eli i'i päätte'enä,niin. jott' ej se»
kannus spntpjs Werrannan kanssa, muutamat
kirjotukscssa muuttaawat edelliset!'! e:ksi(§: 53.)
Esim- kalli'i, lleimpa l. lli'nnpa (llein l.
lli'in); awara, -rin; rakka'a, »kka'in;
paksu >uin, hieno -oin.

§: 87.
Seka werrcmta eli Plintä, s. o. molemmat

Wcrtaus'porta'ac näkyywat alkujaan päat!'ne'en sa»
nalla ompa (ompa'an) warressa, josta Werranta»
nimentä ompi ja Plintä-nimenta on, ehkä äänike
non ajkaa kadonnut, koska e! sovi suoras»
teen ilman keraketea eli puolihota walillä minkään e«
ri.äänikke'en jälVstä 3)lintäan on i, jonka edellä,

ej saa siaa 2 (2) eli s, warmaan
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tullut sanasta itse ta'i lojseSta juuri. !uul>
lawampi kujienkin on syntymä sanasta itse, kosl°«
mrös Venäjässä sitä wastaawa sana oankin tekee
Vlinnän, ja,kukatiesi myös, ipse latinassa eli Ruo-
malajsten kielessä on sulanut Plintä-paätte'csen -ii'
sjmu<: (a, nm), p:n alku«wartta eli ikäänku juur<
ta (ipse sissim), »a, um) pidennettäessä, muutut-
tua, niin ku Suomcssaki, pehmeäksi huuli»ajnaksi (m).

§: 88.
Ensilnmäjseen Siottelemiseen kuuluwia Maj»

Nikolta löwdp'.
8: 89.

Samate kujn Plintä«porraS wojpi werrattaa law<
sukan Itsehtywään muoto'on (esim. polttaikse),
niin Werranta-porta'alla on paljo samaa kantaa kujn
Suwajttawalla muodolla (passio.). Sillä pajtsi sitä
ulkonajsta yhteyttä, että Suwajttawa m. 2:sessa
KäwttelcmiseSsä muuttaa warsi-päätte'en K' <g) e:ksi,
samate ku (§: 85) kaksi, towujsten Majnikojden Wec«
ranta, niin hejllä on se sisällisempi side', jotta kum<
palnenki, sekä Werranta että Suwajttawa, pitaäwät
Kohdinnan jälestaän.

§: 90.
lKohdinta näkyy alkujaan mrös merkinnem

lähtöä eli mänöä, s. o. samaa kujn Elintä jaläh»
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dentä; Olenta taas pysvntää eli oloa pajkojllaan
(siis yhtä kujn Pidäntä ja Asunta), waan Muu»
tuuta tuloa, samaa ku Tuleuta ja Phdyntä. Ta»
män osojttaawat etcnki Wäliköt: Takana, ulkona,
luona; takaa, ulkoa, luota (§: 52); ta'akse, ul'os,
luokse. Siitä myös selittää' saattaa, miksi ajka°mää-
rä lk. §: 5« merkitä'än Olennolla ja Muutunnalla
sesim, tänä wuona, täksi päjwäksi); siitä selwiää, min»
ta tähden sanotaan miksi, siksi, joksi, aprikojdeS»
sa mitä warten, min suhteen; ,a wihdojn siitä
wojpi miettiä, min »vuoksi (§: 89) pidetään Kohdin»
ta niin hywin Suwajttawan muodon jälkeen, kujn
Werrnnnan, jossa tilassa latinan kieli pitää Nientä.-,
Poistama» eli lahtosia» (Ablativ) ja jolla
ej ole eri Pojswientä sian enemmin ku Suwajttawan
muodon määrätyjtä tapoja, ftapi Hallinnan, -- Kuj»
tentin on mujstettnwa, että Suomen Smvajttawa
muoto on itäänku latinalaisen Suwajttawan (Passio.)
ja Puoli'tehtäwän (Depon.) »välillä; sillä ej i,ksin
utor, fruor, fungor >ne. täwdellisesti »vastaa
Suomen Suwajttawaa, lolla ei ole yht'akaa eli yh-
dellä haawaa Nimentaä ja Kohdclmaa; ja johon,
niinku hänellä ej ole muuta kujn Warsi»kohta,
myös kän ej sovi I:sen ja 2:seu Kohdan Pksikölli»
nm Nimentä minä, sinä, me, te, waan minut,
sinut, mejdät, tejdät cli Kohdinnassa, määrä»
töittä hakiessa, minua, sinua, mejtä, te^tä.s: 9t

lokajsesta majnikasta saadaan wälikkö, pan.
»en liitte'en sti Majnikan warte'en; esim.

7
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bpwä, hpwasti; paha pahasti, pahempa
»mmasti, pahimpa «himmasti, ilojse »ses>
ti, rikka'a »a'asti, kawni'i «i'isti, makea
»easti, katkera -rasti.

§: 92.
Majnikka hywä saapi Werrannassa parempi

ja Mlinnässä paras'(warfi: para'a). Waan täs.-
tä Plinnästä wielä saadaan Plintä para'in (-impa.';
ja wieläpä sittenkin kajkisten para'in (Ruotsiksi!
allrabäst). Samate saadaan jokajselle muullekin
Plinnällen Plintä, liittäen edelle sana kajkisten;
esim. kajkisten korke'in, kajkisten nöwrin.

§: 95.
Majnikka-warresta pitkä saadaan kajkissa pu«

he»murceissa pitempi, pisin (k. §: 19 ja 23).
Waan wälikkö eli laksinta-sia (Instr.) pikemmin,
joka nawttaä culle'en juuresta pika, josta saadaan
sanat pi'an ja pikanen ja siis wojsi johdattaa myös
warren pi'empä (Nimenta: pi'empi), pitää K:n
muuttumatonna.

8: 94.
Sana wasen (warresta wasempa) luullaan

tulle'en Werrannasla wajwasempi (warsi: Wai»
wasempa); waan Nimennällä on Plinnänpääte'.
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Pajtsi Myödyntä»lawsukkaa ole jakielläntääej,
owat warret liene (contr. lie) ja pitä, apu-law»
stckojta. lawsukat päätte'ellä unna l. unascontr.
na) tahi ynnä l. ynä (nä) ejwät saata' liitettää
muuhun eli kawtettää' mujden sanojen kanssa, kujn
kiellannän ja niiden, jotka johdetaan warresta ole
elikkä liene (lie); esim. en kuollunna, vn kuollun»
na, lie kuollunna; waan kuolleena kannettiin jne.

Samate män (man)-päätyjnen lawsukka ej saata,'
käwtettää mujden lawsukojdcn kera, kun pitä-war-

fistcn; esim. pitää kuoleman, iawsukka täwtyy,
joka waan täwty mistä tarkojttaa ej ajkaa katsoen,
ej koskaan pidetä' muun kun tawallisen Kohdinnan
kanssa; esim. täwtyy kuolla', niinku myös Itä»
suomessa vlcesen sanotaan: pitää kuolla' (k. Ka-
lewala ja Kanteletar). Samate lawsukka mahtaa.
Kieltosana ej tosin ej ole lawsukka, waan Suo»
messa pidetään niin useasti, ikään ku sanotaan: se»
kää (sekee).

§: 95.
Kohdelma jokaisesta pää-lastimesta, yli yhden,

pannaan Nimentaan, warma'an merkityksensä suh«
te'en, joka Monikko'on tarkojttaa; esim. otti kaksi,
kolm, neljä, wiisi, kuusi (k. §: 6» ja 76).
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Lawsukojta käwtcllaän srwraawalla tavalla:
Kohdallinen cli Tchtäwä Muoto (Activa l.

person. Forma)
t. Käwtt 2 K. K.

esim. Tuo Surwo Alp
Lawsunta-tapa (Indicat. modus).

Nyky Ajka
(vraesens tempus)
lag gör yks r. eli Oma Kohta -n -n -an *

Du gör 2. l. Kera.Kohta -t t -at
den etc, gör 3. l. Warsi>Kohta - spi) (-) -äa

Mon. 1. Kohta -mme -mme -ämme
(mmä) (mmä) *)Wi

I /göw 2. K.
De

-tte tte -ätte
(ttä) (ttä)

3. K. -wät") -wät -ääwäl
Männ, A.
(vrat. t.V
Vks. flag <. K. olen
har H. K. olet
giort(Han 3. K. on

-nä") -na -nnäMon,/Wi <. K olemme
ha 2. K. olette
giort (De 3, K. owat
* siaan tulee ajna

lä (§: 9).
2, jos kowa äänite' on edel»
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Tulema A.
(f"t, temp).
Pks K. Minun pitää
(skall K- Sinun pitää!
göra) K. Sen pitää i

«.««.' -man -aman«v> „
' . , , '«>>«<» "»l!«!l »«INU»Mc,danpltaä

(skola K, Tejdan
K. Hejdän pitää

Kerronta-tapa (Hisioricus modus).
N. A-, Yks., i. K. -jn j -jn (n) -jj<n (sin)

2.K.-jt .jt (t) -isit lsit)

3.K. .j .z (") .M (si)
giorde )(§: 13)

lMon.i.K.-jmme -jmme -ifimme
(simme)

/ - 2. K.-jtte .jtle -lsitte
! (sitte)

3. K. -jwät -jwat -jsiwät
(siwät)

) Ajnoasti länsi-Suomessa tawallinen sk. §: 94).
»Mcös tässä kohdassa i katoaa puheessa (k. §:

Koska j onkoko vc>ate',niin ei muuta, kujn
pelkkä warsi. woi jäädä', jos nimittäen warrella on
paäte'«äänikke'ena n, u eli jos taas on tojnen
äänite', niin i> samate ku ''okaisessa tämän 2:n
Käwttelem. Kerronnan Nyt. Aj'an Kohdissa, su-
laa pääte»äänikke'en kanssa yhte'en, joko, §: 10—12,
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M. A. Yks. t. K. olin
2. K. olit

hade 3. K. oli ,
,

Mon. i. K olimme '"" '""") '"« '«""

gjort 2. K. olitte
3. K. oliwat

3. A. Pks. 1. K. minun piti
2. K. finun piti

Mon. 1.K. mejdun p>tl
göra 2. K. tejdän piti

2. K. hejdän piti

Arwelo-tapa (Concess. modus)
N. A. Yks. 1. K. -nen nen (§: 65, 66) unen

,

' (nnen)
2. K. -net net nnet

3. K -nee(nnee) nee nnee l.
neepi(nneepi) ueepi nneepi.

Mon. 1. K. »nemme ncmme unemme
(unemme)

t°" '«ette nctte nuettet°rde (nnettc)
-neewät necwät nneewät.
(nneewät)

S 2 m LB:n muka'm,, icksi, elikkä (§ : l.t ja 68)
o.ksi, eli wielä, §: i2:u jälke'en, ejcksi.
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M. A. Yks l. K. lienen (lien)
tör ha 2. K. lienet sliet)
gjort 2. K. lienee (lie) , z « xMon. 1 K. lienemme lliemme)'"" "" """

torde ha H. K. lienette (liette)
gjort 3. K> lieneewät (liewat)
T. A. Yks. 1. K minun pitänee
lär(cör)sko< 2. K. sinun pitänee
la (ska) göra 3 K sen pitänee . ,

Mon- i.K. mejdän pitänee '"ä" "an äman
lära (lär) 2. K teidän pitänee
ska göra 3. K. hejdän pitänee

Ehdonttvtapa (Conditionalis m.)
N. A. Yks. 1. K. jsin isin äjsin

(fin'*)
skulle 2. K. -jsit isit sit) äjsit
(sku) 3. K. jsi "W

Mon. l. K, -jsimme " äisimme
gora (simme)

2 K. -jsitle isitte äjsitte
(sitte)

3. K. -jsiwät isiwät äjsiwat
(siwät)

Ainoasti warsi-pääte' e (k. §: 33) ja i (§:
juoksuttaawat kanssaan liite'-al'un i yhtc'en i-ksi.
Muut warsi päätt?'et sekä pitääwät että jältääwät
stwraawan i:n, itsensä muuttumata; esim. kätki-
sin (kätke), kuorisin, polttasiu, (-alsin,
warsi poltta), kääntäsin ('täisin).
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M. A. Yks. 1. K. Olisin
2, K. Olisit

giort 2 K. Olisitte
3. K. Olisiwat

T. A Ms. 1, K, Minun pitäsi
stulleböra 2. K- Sinun pitäsi
lborda)qö- 3 K, Hänen pilasi , , , ,

Mon. i. K. Mezden pitast
ra, bor> 2. K Teiden pitosi
de göra 3. K. Hcjden pitäsi

WietanAtapa (Gcrundialis modus).
1). Ajka«mäaränen (Temporalis).

N, A. eli Asunta (Incssiv). -massa -mässa umässä
Under görandet (mitt, ditt etc.), i att göra.

M. A. eli Erintä mastä -mastä ämasca
ifrän att göra

T. A. l. Mdynta (Illat.) -mä'än -mä'äu ämä'än
till att göra.

2) Ajka«maaratön (absolutus).
Pidäntä (Adeösiv.) lIotai) -mälla mällä ämälla

genom, med att göra
Wajanta lIllat.) (lotai) -mättä mätta ämätw

(mätä') mätä') (änwsä')
utan att göra



57

Wbyntä (Illat.) >mise'en -mise'en -amise'en
(o'ön)«

Awojnta eli Wapa'anta>tapa (Supinus m.)
Nyk. A. Asunta (Iness.) -dessH -essä ") -tessä
M.'A. Kohdinta (Infin.) -tyä -ttyä -attyä

*)Esim. Jänistä ajo 'on (ajao'on) jowtumise'en.
**) Siitä, ku §: 82: n lopussa nimitettiin, näkyy

jo kuznka ko lm i« tawujsissa marsissa, päät,
te'estä ne tässä t tulee, samateku e ja n
katoaa eli muuttuu myös monessa muussa, jo
§: 14, 16, 18, 65, 66, ja ?7:ssä nimito
tyjssä kohdin. Mut ej amoasti n, waan myös
t (ht, tt, ts, st'; s. o. Sanalla sanottu: nel«
ja-tawuiset warrel ne eli
saamat, koska n, ll eli e alkaa liitte'en lesim. Kas»
tentä, Arwcld», Nimentä» ja Awojnta»tavojSsa),
3:nnen Kämttelemisen liitte'et, kadotettua majni<
lun marsi.-päätteensä (ne, /,e), joka katoaminen
myös tapahtuu t:n edessä (§: 18 ja 52). Sa«
mate Itä»S«omen kolmi»tawujset oi (esim. kapa»
loj, satuloi, ahketoj) ja kaksi.tawujset ne, «e päätyi
set warret kujn myös Olelewa lfrequ.) ja Itsehty»
wä (Refiex) muoto, owat pian l:sen Käwttele«
misen mukaiset, missä t eli 6 (r l) sewraa.
Omatkin nämä ajnoasti siinä erojttajwat, et-
tä 6:n sia'an paneewat edellisen ainan (n, l, r, s),
ta'i wälistä «:n perästä t (k. §: 63 ja —

E:n katoamista tässä muuten pitäjs kutsua muut«
8
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s. A. l. Muu. (Transl.) -bäk- -atse- .ätak.(ni, si;mme
lunta se- se-(nne;nsä)

för ntt (i afsigt alt) göra, alt (jag,
du) mä l. mätte (stulle) göra*)

)Nawro kuollakseen merkitsee: skraltabe, sahan
ämnade (wille) dö (kikna). iuUllaksemme
sä widt wi tro l. mena; j. n. e.

tumlseksiz tcksi, koska se ej saa ajka'an mnu'alla,
kujn niissä sanoessa, jojden Kohdinnassa §: 14
ja I6:n muka'an, e:slä syntyy t; waay koska
tämä t mujssa kohdin, ku pohdinnassa, siitä §:

ja 'z'?:» lopussa nimitetystä ylejsestä syys.-
tä (ett' ez tawuu Suomessa saa päättyä kahdella
terakke'ella, jos ej edellinen ole pehmeä l/ n, r ja
jälkejnen kowa eli 8), katoaa: min emme hänestä
ole wirkkane'et mitä'än. Nimitettäköön kujtenni
nyt fiis, että niin hywin lawsuko ssa, kujn Ni»
mukojssa (etenki MajnikojSsa), kajkissa niissä ta.
pautsissa, jojta § : 65, 66 ja majnitseewat,
t ojkeutta myöten on löwtynä, syntyneenä e:stä
waan jälle'en kadonnut; esim. ilojöna silojstna,
>sena), onnellissa l. -isna (istna), tojssa l. -jsna
(jstna), ensimmäjssä jstnä>, lassa (lasna,
-itna, pstna, psena), puolla (puolilla, puolella),
purtawa (purttawa, -rtttmva, rettawa); j. n.
~ lawsukojssa on t jälellä paitsi näjssä Siol»
lisissn muodojssa, myös KohdalliseSsa, nimittäen
enemmän ku kaksi»tawujsten ne ja tse päätyjsten
narllen Käskennässä; ja wiimmeks sanelussa
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Kohdinta eli Nimentä-tnpa (Infinit. l. Sub»
stant. modus).

laksinta (Instr. l Comit.) -den -en -ten (tten)
Kohdinta (Infinitiv.) -dä' -ö' -tä' (§: 21.)

Kohdassa to«a onkin e:n muuttuminen t:ksi sel«
wimmin näkymä ne«päätyjsessä Kolmi'tawuisessa»varressa, jota alussa jo wertaelimme; sillä kujnka
sanassa paetko'on esim ,

jota on tullut sanasta
pakene, ko'on siihen liittämällä,—kuj», tämän
sanan t on wojnnut syntyä muusta kun e:stä; kos«
ka n hywin sopii K:n kanssa, jaa niin hywin että
lc ainoastaan n:n jäl'essä ej tykkänään katoa', waan
muuttuu toiseksi ajnaksi (Z), nimittäen kiintiän ta-
wuun edessä. Waan t:n edessä n 2:sessa tawuus»
sa katoaa, ta'i, tarkemmin sanottu, muuttuu, samale
ku i (ht, tt tö tz), t-ksi, joka (Tehtäw. MuodoS.
sa sn, « ja puolihon (') sewraawaa tawuuta päät<

§: 20:tä ja Suwajtt. muodossa §: 1 eli
18 myöten), hawiää jälleen. K!:n katoami»
nen t:n edessä on pian yhellainen ku Heprean
kielessä; sillä se että Hepreassa n muuttuu t:ksi
ensimmäisessä lawuussa, (esim. jitteen> ej te'e e.
coitusta, koska Heprean kieli saapi liitte'en (ji)
sanaparren ete'enki joka on Suo»
men luontoa wasten. Sanawarret teke ja nä-
ke, iotka, ftmate ku !-, rs, ns, »e päätyjset me-
nettääwät smsä warcen lopussa, wajhtaawat myös

tämän e.n, oMttta myöten, t:ksi; joksi la« (§:



60 >»

Pidäntä l. Olenta(Adetz.) -mäjsillä -mäjsillä-ämäjsillä
M, 1 m(jn)2. s", ( <se',
Mon. mme «ne än)

15), K:n muuttumisesta n:kfi, wojpi lnhennettää s.
o, kuulua: lc:n muuttuman (waan) t:n edes»
sä. Sillä, ios kohta sama näkyy tapahtuman n:kin
edessä, esim. sanassa tehnen/ niin ej siitä ole e«
ncmmin päättämistä K:n muuttuneen n:n tawt«
ta, kuin !<:n tähden sanassa tehköön, Molem«
mat, sekä tehnen että tehkö'ön saattowat sitä
eunen olla' tehtnen (tektnen, ensin tekenen),
tehttö'ön. Sillä K K:n edessä kyllä löwtoy
Suomessa K:n perästä tosin ej tavata',
waikka Ii:n; waan ej myöskän woi näwtettää', tä«
man li:n, niinku t:n edessä, syntyne'en Ilista. 3)k-
fin Z spehmeä I<) t:n edestä muuttuu licksi, esim.
sanoissa mahti (magt), iahti; mut g n:n edessä
ei niin, waan aina w:ksi; esim. wawnut swaqn),
siwnata. MnoS se on tätä warten werkittawä,
että sekä -,: n jäleStä, jonka edellä on n, K eli t,
että perästä ?:n, jos ej p ole edellä, pidetään wan-
hassa (Wenä än puoleisessa) Karjalassa, jos I eli
7- sattuu jälessä olemaan siassa K (el li); e»
sim. nakra (nawla), kakla, takla, nekla, ek»
len; -johon tulee lisäksi, että K pysyy mm edes»
sä; esim. sanassa lakmannin — Waan
jättäkäämme jo tuo irstajnen n; josta pääsee wä>
himmälla wastuksella kujn mujstaa, että koska n
tajwuttaessa sattuu sana-warren päähän
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Majmnta-tV.pa (Adjectiv. modus).")
Nyk. A. Fl -pä (wa) wä äwä
M. A- f 2 -nnyt (nyt) nyt nnnvt
3. A. s 3 (-wajnen) wäjnen äwäjnen

') Siotellaan rhä ku Nimukat; esim. Saapa, saa»
van, -paa j, n. e.

Sl Maininta yleesen ej pidä Monikossa muuta ään»
nintä kuin i lei ö,t, ojt) site'eks< eli yhdistyk»
seksi warren ja liitteen roolilla; esim. saapia, ot-
tamia (§: 62).

f 2 warsi: n e'e.

s 3 warsi: wäjse.

eli liitte'en alku'un ja ihan wieressä on
kerake, niin i muuttuu taksi kerakke'eksi,
pajtsi t:n ja ? iht, ts'» iälestä, jotka tulee,
wat n:ksi, luultawasti sekaluuden «älttämiseksi
muiden alkuaan sellaisten sanojen kanssa, kum e«
della olewan t:n n:ää nielaistua eli mukailtua srm-
tyjS H: 66). Muut lawsukka>warret päätteellä
e, pajtsi teke ja näke, muuttaawat, e:n sewrates»
sa , joko tämän slilte') e:n ickss eli oman e»:!isä
icksi; esim. lähtien ta'i lähtein: kätkien
l. katkej n. Myös muulla äamkke'eslä
warret muuttaawat sewraawan e:n j:ksi puheessa;
niinku tahto jn (tahtoen), alka in (alkaen), kut
fujn (-suen), wäjttnjssä l-ttäessä). Kujtenki
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Majnitelma-tapa (Participialis m.).

Hallinta sia (Genit.)
-van (wän) wan äwän
-nne'en (ne'en) ne'en nne'en

A,N
M,

Wietelmä-tapa (Gerundialis m.).
Nimentä sia (Nominat.)^)

3 A. »niinen minen äminen

3ämä Nimentä.sia täwtny lu'ettaa lawsukaksi,
koska sille pidetään Kohdelma; ,'a koska silloin es
itse muutu' Kohdinta-siacm, ios kohta kielläntä e<
li kielto sana se'> on mu'c>ssa lk. §: esim. ej.
pä lasta laskemine", ei warasta waromi<
nen ei pidä lasta laskeman slaskea'), ej war'as<
ta waroa' ej ole lapsi askeltama etc.

)

pidetä'än, hammennvklen wälttämiseksi Verukka»
hallinnan kanssa, kmojtuksessa ?, et<>nki kosk<i ei
ferake pehmenemistä (§: ?n—33 mnnten'! tavahdn',
enemmin ku muullon tawuun "äätyessä kemk?e'?l<
la yhte'en>sulamisen kawtta sk «5: 67V
muuten e:n muutokse'en, tässä kohdin, on, että
ei taksi aanikettä ihan perattäin ole Su°'
messi sowelia'at, niink,, ,> ,i''!mmä 6: 8"?:sslV,

tämä tapahdu muulloin, f'«'n " s. °.

kulktu.ääniketten ia wäliStä e:n edellä. Sa.
masta syystä esim. ajo'on (ajo) syntyy sulama!»
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Käskktttä>tapa (Imperat. m.).
1) Hallinta-Kohdelmalla
(mcd Genitivt objett)

Numeroton""eli Päättämä-/ -kä'äu .kä'än äka'än
Warsi. Absolut.))

Numerollinen >m«<. «',' «,,'Kohta z „<i c> i >Ms. °o'on ko'on aro on
°«. ie»..

2) Nimenta«kohdelmalla
(med Nominat. objett)

YMö'ön )M. -kä'am. .kä'am- -äka'äm.
wertaamaton) me me me
Numero'hinW.-'(s,ppäs),.Vs,ppä>ä'(ä,äp-

' ja'eltu »M -tee (kää)-tee (tää)-äkee (ä-
-kaä) „

Suwajttawa Muoto (Passiva formaV'<
Ptsi'tawu set warrec elikkä Ensim»

mä nen Käwttcleminen.
Esim. loö, syö, myö tuo, luv/

lää, saa, uj, käv.
Nyt A. M. A. T. A.
(Pracs) (Praet.) (Futur.)

lawsunta -dään, on -ty (tynä), pilaa -tämän
(Indic)

la sanasta ajao'on (aiao) warrella aja, polt»
tele sana«warsista voltta -ole, ja poltettaa
sanoista poltta»otta.
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Kerronta -tiin, oli ty/ piti -tämän
(Histor.) (-täjm)
Arwelo -täneen*) lienee-ty, pitänee 'tämän
(Concess.)
Ehdoitta -täsiin, olisi -ty, pitäsi -tämän
(Condition.)
Awontta -täessa
(Supin.)
Kohdinta -tää'
(Infin.)
Majnit. -täwän
(Participial.)
Majninta -ma -ty -täwä
(Adject.)

Absolut. Optat.
Kaskenti fing. plur.
(Imperat.) -läkä'an -täkö'ön -täkö'öt

Moni-tawujset warret ta'i 2:nen **)
ja kolmas Käwtteleminen.

Esim. 2. K. kajwa, salwa, repi(-wä,, poltta(-wa)
3. K. kajpa-, salpa-, repe- (si>

N. A. M. A. T. A.
iawsunta -tään, on -tty pitää -ttamän
llndic,)

Wiimmejnen r> ej kuulu'tässä selwäsli enemmän
ku Tulentll-siojssa (Allat).

**) Tojseösa eli Kahdennessa Käwttelemisessä, on
, mujsteltawa, iawsukan n?arsi>pääte' s (»)
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Kerronta tciin, oli tty, piti -itämän
(Histor.)
Äcwelo ttänee» "), lienee tty, pitänee »ltämän
(Concess.)
Ehdonta »ttäsiin, olisi -tty, pitäsi -ttämän
(Condition.)
Awojnta -itäessä
(Supina
Kohdinta »ltä»'
(I"fi»)
Majnit. -ttawän
(Partisipial.)
Muninta >mä -tty -ttäwä
(Adject,)

Absolut. Optat.
Käskeucä sing. plur.
(Imperat.) .ttäkä'än .ttäkd'ön -ttäkö'öt

muuttuu ecksi, esim. falwa -we, poltta, poltte
(poltettiin); waan koska « on warsi-pääte al'uS«
ta asti, ja se s§: 14 ja «5 muki'in) on kadonnut
Tehtäwässä, niin se tässä katoaa, roieden muka'an-
sa samassa tawuussa sewraawan t:n; esim. pure,
pur (purtawa, purraan, purtiin). Syy,
mänee muki'in warsi puretta tulee purta:ksi, on
lk. §: lopussa) se, että ei rMään Suomen
sana alkua'an pääty' useammalla kun yhdellä kerak»
ke'ella; ja Suwajttawassa muodossa mahtaa uusi
sana, luultawasti o tta (warsi)', olla' liitetty law»
sukka <warren lisäksi. Että joku äänike'on kadonnut

0
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Pajtsi Sliwajttawaa mncboa, löwlyy myös Teet'

täwä muoto, esim. iawsukasta snrwo, spure ell kaj»
wa)> snrwottaa, (antaa purra'), kaj>

Wirutus» eli Olelewa m., surwoele,
kajwele eli Teettäwästä muodosta kajwattele; O-
leksiwa m, pureksi, josta myös saadaan ikään kun
Olelewa muoto eli, ojkeemmin, Oleksenlelewa,
nimittäen sekä pnre ksel e, että pureks e n t el e.

. Wiela löwtyy kaksinkertainen ja yksi«tawnjsista
warsista kolme kertajncn He'ettäwä nnioto tajwa»
Aittaa (antaa kajwattaa'), käwtättää, käw-

Suwajttawasta muedosta, näkyy siitä, että Su-
wajttawa warsi saata kadotma pääte 2»sa Kerron-
nassa (saatiin, ez saata samate ku kolmi-tawuj,-
set ta-päätyjset warret (k. §: 62). Jotta taas se
kadonnut äänike on c>, löwdetään siitäi, että sekäWerranta-» (Komparativ) porras taksi -tawujsesta
warresta (k. §: että Olelewa muoto
mmtttaawat (?>):„ samate ecksi, n:n heissä war»
ma'an sewratessa; esim. pah empi (paha ompi),
jollen on wartena paheinpa (paha ompa ; polt»
tele spoltta eli ole);
nimittamätä', jotta poltetaan (kajwataan) itses
sänsä jo merkitsee polttaa' otetaan, samate ku
poltattaa, josta n (t. §': 18) on kadonnut,
polttaa antaa.
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tälyctää , josta kanssa syntyy olel. m ,
k »j.

watuttele jne. Myös Its e ht ywä muoto, js-
lc> on kaksi Sonträ: 1) lilte s. (compos.), kajwai
cli kapvaikse, 2) Johde s. (deriv.), kajwauntu l.
contr. -waantu (ilmauncu awauntu, aantu). Wielä,
on merkittäwä Äkkiä syyden (k. §: 44) lawsukat,
joille §: 10 ja 11. muka'au, saadaan Pysähtywä
pukunsa (species. esim. potkaisen -tkin; nykäjsen,
ny'in, katkaisen -tkojn, ja wihdojn wiimen Pik«
karajsuuden lawsukat, niinku liitahta, nawrah-
taa, jotka myös antaawat Olelewan muodon-htele.

Nämät kajkki tajwutetacm 2:sen Käwttelemisen
mvkaan.

Itsehtywä Muoto fßeflexivum) saadaan pitem»
mistä marsista, erinomajttajn johdatetuista muodois
ta *), ej niin usein Tehtäwästä eli tekemästä; ja

sen taiwutuksessa waarin otetaan §: 52 ja W , s o.

Esim. Opetteleiwa; iosta muuten wielä saapi
Sanoia, niinkuu Opetteleimattomuus, samate
tu Nimittäimättömyys (anonymitet) Itsehtnwastä
lawsukasta Nlmittäiwä. Kuinka pian ääret'n,
pohjaton, niin sanoa' lyhentämätön, Suomen kie-
li on iohdatuksissa, jo tästä hawi tsee. Ia to-
sin, kujnka muFen kielille» kääntänemme Hin.
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Kohdinnassa kuuluu s wähan ja Kerronnassa muut-
tuu 8 (2) j:n edeSsä (wajkka i on »välissä) icksi.
Muut muodot, kuta pit'emmät itset owat, sitä pa-
remmin johdetaan jokaisesta Käwttelemifestä; esim.
ujksenlele, ja heillä kaikilla on Suwajttawa Muoto,
kun ujksenneltawa, srötäteltä-, lyötätytta-.
3e'ettäwä muoto (Factiv.i ja Olelcwa sFrequent,),
n« tawallisimmat, käwtellää,,/ poltan,
ja Olelewa ku nielen.

§:9B.
Koska jotaki (Suomessa) kielletään olewan ta'i

sanotaan ei olewan, niin Kohballiset tavat sModi si>
nit< l. pcrsonales'», s. t. s. ne tavnt, jotka owat puli»
ta'asti lawsukan, ilman siojta' (Casus), käwtetää»
sillä tapaa, että iawsunta», Arwelo-, Ehdonta- ia
Käskentä.tavojssa Kohta°liite' sn, t -pi swi, -1,
mme, mis, vvät l. wat) riisutaan pojs Tehtäwän

kämtätntteleimättömnyttänsä-kin eli iu<,>
tatutteleimattomuuttansa - kaan, jossa joka
tawuulla on eri ajatuksensa ilmoitettawana.
Se on tosi; tämmöisiä sano,'a ej loka paiwän p»«
heessa kawtetä'; waan ej ne sentähden ole' käwtet-

ja kuka Suomalainen ej
hejdan käwtätytleleimättömyyttänsä.
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muodon lawsukasta ja kaksi wiimmejStH kirjonta
Suwajttawasta muodosta; jonka sia'an kielto-sana (ej)
ikään°ku käwtellään kohdallisesti: en, et, e ; em-
me, ette, ejwät, ja Käskennässä: elkä'än, (e,
oleka'an). elkö'ön, elkö'öt; (elkäämme'), elä,
elkee; mut Kerronnassa katoaa ej ainoasli kohta»
liite', waan myös sedellä olewa) Kerronnan tunto-
merkki j, niin että pelkkä warsl jääpi. Syntyy
siis

Tchtäwä Muoto:
Ensimäjsessa ja 2:ssa Käwttelemisessä, joilla ej

ole sidettä (a, a) warren ja liitte'en wälillä.
Esim. suo, lyö; tule, ole, sylke, särke,

tahto.
lawsunta Kerronta Arwelo Ehdonta

N. A., Y. En
et

M. emme
ette
ejwät

') Välistä vibetä'än myös li<tte'en nnä snä) pai-
koilla Majninta-tavan Männe'en Ajan Nimenta
-fiat, Mo>,ikko«nimentä Monikon, ja Pksikkö Yk<
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M. A. en 1
et ollut nä

lic-nä M-nä
ettt 1 olle'et nä
ejwäc /

3. A. ei vidä' mtänä n!ta!i<>' «is^s.3. A. e) pidä' Pttänä pitäne' pitäsi
-män -män -män -män

sikön kohdissa; mitä e, nähdä Suwajttawassa
muodossa. ioka luonnostaan on Kohdaton law-
sukojgsa päätteellä le, ne, re, se kaksi.fawujses.
sa warressa on useimmiten liite' nynnä eli nynä
l,'itte'en n a siassa, niin tässä, kn kitltämättöwäs.
saki Käwttelemisessä; ia jos tämä lyhyempi liite'
(nä) pysy, niin ej s§ : 65 m öten) n muutu',
wa'kka se ajna I:n ia r:n jälestä tapahtuu en-
simmäiselle uitte päätteessä nynna (nynä). Muu»
ten r„ mnös muistettmva, että kaikilla marsilla on,
liitte'en nä sna) puolesta, liite' nt, jonka luulis
tulle'en Ma''ninta.liitte'estä nyt (nut) huulimen'n, n) kadottua r>:n snenätte'en) iälke>n, niinkusanassa lyhempi isyhlempi) li:n spuhaltimen eli
kewhkone'en) jälleen; waan nt e, pidetä' Maj»
ninnassa. - Että liite' nä wojpi olla'johtamaton-
na liitte'estä nnt, nä'emmä siitä, että Majnikat
ehee (eheä, ehiä), kewee ja pehmee myös kuu,
luuwat ehyt, kewyt, pehmyt; s. o saawat sa>mallajsen Mimennan, ku ne'e -päätyjset(3chtäwäu
muodon Män»e'en Ma,ninta>warret. Niin
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Kaskentietäpä
Elca'an -ka' (kää); eltö'ön kv', elkö'öt kö'
Elkä'ämme -kä'; elä -', elkce -ke' (ka')

Kolmannessa Käwttelemistssä, jossa on side'
-äänike'.

Esim. kera-, lupa-, äly-i kato-, pala-, sa-
maka-, häpe, hawi, kerke (kerki) -si.
lawsunta Kerronta Arwelo Ehdon ta

la-, kalu-,

sen,
N. eji -a' -nna -nne' -äjsi (isi)

/emme, ollut
M ?l.)ette !ole'-nnä -nna lie-nnä olisi -nna

ollc'et
3. A. ej -pidä'- pitänä- pitäne'- pitäsi

-ämän.

Jos äänike' stwraa, niin sanotaan: elas, eläp»
päs. Wanhojssa kirzojssa hawajtaan mrösellös,
älä, ja nykyisimmassa kirjoituksessa ele.

warsi weläne'e woj ensin saada' Nimennän we»
täne', samate ku wen e' syntyy warresta wene'e;
ja tämä wetäne' tajsi sitte muuttua' pajkoittajn
sanaksi wetänt, niinku warresta ohue tulee o
hut, tojsin pajkoin taas sanaksi wetäna jonka
muki'in myös elä on saattanut syntyä alkuaan ol«
leesta ele' (ej ole'), eli länsi-Suomen Nimentä-
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Käskenta>tlipa
Elkään -lka' (tkää) elkö'°n -tkö' elkö'öt -tkö'
Elkäämme-tkä' eläs -ä' elkee tte'

Suwajttawa Muoto:
i:nen Käwtteleminen.

lawsunta Kerronta Arwelo Ehdonta
N. A. -dä' -ty (tynä) -täne -täs, (täisi)
M.A.Ej ole'-ty o!m ty lie -ly olis -ly
T. A. pidä pitänä pitäne' pitäsi-tämän*)

Kaskcntcvt.
Elkään -tätä' elkö'ön -tako' elkö'öt -täkö'

ja Kolmas Katteleminen,
lawsunta Kerronta Arwelo Ehdonta

N. A. -tä' (ttä) -tty -ttäne' -ttäfi
M. A. Ej ole' -tty oltu -tty lie tty olis tty
3. A pidä'» pitänä- pitäne'» pilasi»

-ttämän.
') Tätä liitettä ej woj muusta Suomen sanasta

johtaa, ja lie rvahwin todistus tarpeellisuudelle tel)»
da' Suomessa eri'luokka semmojfista sana-sowujs-
ta, ku pitää°teke män ja p icää.tehtämäu.
tavan ä« sesim. wetää) Itä-Suomen päättees-
tä ee' swetee') Oleuta-sian pääte' ne'enä (k.
§: ej supisteta' muualla, kun sanassa män-
«eenä, jos se tulee olemaan edessä sanan wuonc
n a (§: 66).
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Käskenta>tapa:
Elkä'm» -ttäkä' elkö'ön -ttätö' elkb'öt -ttäkö'
Tästä näkyy, että i:ssä ja 3:ssa Käwttelemi,

stssä on lawsunnan Nykyjnen Ajka Suwajltawaa
muoto» (Indic. praes. paSfiv.) Kielletyssä Käwttele-
mässä yhtäläjnen ku Nimentä-tavan, Kohdinta Teh«
tawäa Muotoa (Infinit. act.); sillä kohinannen Käwt.
telemisen Suwajttawassa muodossa ej muutu', niinku
tojsen (k. §: 89), Warsi.pääte' K (2) ecksi, ja sa-
ma kerake<muutoS, joka, §: 21 myöten, wojpi t:n
(alkuaan tt) edessä saada' ajko'in Nimennässä, pysäh»
tyy myös Suwajttawan lawsunta'an, esim. ej syö-
dä, ej non eclitur (äleS icke), non accur»
rit (tcäffas icke, fdrekommer icke) ja non eäere,
non (icke äta, icke träffa l. räkä). Sama
tapahtuu myös niissä 2:nnen Käwttelemisen lawfu»
kojssa, jotka muuttaawat warsi<päätte'en e t:ksi (§:

14), ja niinmuodoin saamat kercckke'en ihan ii (»): n
ete'en Nimentä«tavassa; esim, ej kuulla', <j män»
nä', ej surra', ej pa'eta', ej tarwita', non
zutlitur (ja Iti-SuomeSsa: nc>n suäimuz), non i«
tur, non cloletur, non kugitur, non eZetur (opu«
e«i)ja— nnn aiiälreetc. Pa'eta'(pakene) ja tarwi»

(tarwitse) nimittäen, niinku useasti on selitetty
10
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(esim. §: 84: n lopussa), owat muutamissa kohdin
3:nnen Käwttelemisen mukiset ja kuulla' (kuu-
le), männa', surra' ensimmäjsen; joka helpoimmaS»
li hawajtaan käwtellessä, esim. kiello-sanalla:

Tehtäwa muoto:

lawsunla Kerronta Arwelo Ehdonta
En pakene' paenna pa'enne' pakenisi' Z.Zej tarwitse tarwinna tarwinne'tarwitsisi
i n. e.

-tteleKattele')-telna *) telne(telle) ttelisi 2:S ja
Newwo- f) l:n

-ttelej(ko'ettelej) -ttelejna.ttelejne' ttelejsi Käwtt.
-f) Ej, joka on sana«warlta, ej muutu' i:n edessä

itse, niinku Kieltämättömässä Kerronnassa) j.n e»
dessa § 10 myöten; roaan wiepi i:n muki'in (k.
§: 12). Ko'ettele esim äj ttelej ja Ilseh-tywän muodon i«wsuko)ta (lajltelei, opetlelei, wäan-
telej).

') E:n katoamisesta eli muuttumisesta t:ksi on jo mo»
nesti nimitetty. Mujstuteltako'on loki nyt mielii,
myös ialinan kielessä saman katoamisen tapahtu»
wan, ehk'ej niin paljo Majnikojssa (esim.
-eri, liber era), jojssa se Suomessa useasti niukin
edessä muuttuu, ja että se etenki t:n perästä r:n
sewratesta, saapi a',ko'in latinassa (pater, tris;
minister -stn). Waan lMsutojssa, eriiw'
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Kaskenta>tapa.
Elkä'än pa'etkaa tarwitkaa ,'atelkaa opetlelejkaa
Clkö'ön pa'etko' jne.

SuwaMwa muoto:
Ej pa'eta' tarwita' «'alella' opettslejda'

pa'eltu tarwiltu a'ateltu opettelejlu

§: 99.
Niinku Suomessa kielto»sana (ej) on merkillinen,

niin löwtyy myös ikäänku sitä wastaawa myödyntä»
sana: on. Tämä sana pidetään nyt Warsi«kotzdan
siassa iawsukasta ole iawsunta»tavan Nykyjsessä Aj<
'nssa. Waan wanhojsft Runojssa näkyy sillä olleen
myös muu merkitys, asiaa wahwistamaan päjn(in-
tensive) , pian sama ku Ruotsin sanalla just. Onki

majttajn e, kielikerakke,'en jälke'en, !c:n, n:n eli ää»
nikke'en edessä, muuttuu (§: t 4 ja «5), kanssa la»
tina enimmiten näwttää e:tä hylkäämän; sillä,
pajtsi sitä että amare, audire, monere on
syntynyt sanojsta amaere j. n. e., niin dice,
duce, face, fere kadottaawat e:nsä myös Käs«
kennässä sinäan iäaden, ja use'immat tojsen Käwt«
telemisen lawsukat v:n edessä (esim. habui), muut-
taawat wielä v:n u:ksi, ihan samate ku Suomen

ohw e, olwe, tulee ohut, olut.
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timä on (ompi, ompa, ole, liene) ja sana itse nä.
kywä useassa sana'liitte'essä, niinku W erran ta-
sa Plintä »portaissa, Olelemassa ja Itsehty-
wässä muodossa, ja kukatiesi myös pilcnnetyjssä
Majnikojssa päHtte'ellä >inen ja kolmitawujfissa n e» la
tse«päätyjsissä lawsukojssa. Waan ej pidetä' on ejkä olee
yhbislrksena Nimukan jaMajnikan wälillä; josta myös
wojpi päättää' sanan on mujnojaan tarkoittaneen
muuta, esim. runoillessa: "Niin minut Isoni heitti
Kuin on kieron kirwes<warren Suolle sojkalehtama'an
Jäälle jääkällelMemään"; eli: "Tuo«p'on seppo ll-
marinen Sanan wirkko, noin nimesi", "Tuo on An,
ni saaren nejti Pesi rannalla" ). n. e.

tz: W0
Olelewaa muotoa johdattaessa Tehtäwästä on

mujStsttawa, tätä ej saatawan ensimmäisestä Käwk»
telemisestä. Tojsen ja 3:nen Käwttelemis „ sanat
llittääwät ele (ole), joka äänitteen jalke',n kuuluu
ile eli jle, lawsukka«warte'en, kun pysyy sinaan
Kolmannessa Käwttelemisessä, waan 2:ssa Käwt»
telemisessä kadottaa pääte'.äänikke'ensa.

§: Wl.
Kohla.liitte'et sekä lawsukolöfa että Nimukojssa
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owat alkujaanKohdalliset.nimukke'et (pronomiua per.-
sonalia); joka myös siitä hawajtaan: että Itä Suo»
men puhe'essa, jossa sanotaan myö me:n, työ te-n
ja hyö he(het)-n siaan, myöski monikossa kohta»lii»
le' Nimukojlle wojpi jätettää; esim tejdän lapset
(lapsenne), teidän lapsi, ja l:ssä Kohdassa tämä
liitetön sananapa onkin ajnoa lawallinen, koska Ni«
mukat seka lawsukat eiwät rakasta päätettä -mme,
joka lawsukojssa wältetaan, muuttamalla Tehtäwään
muoto'on; esim. sanotaan (sanomme), ollaan sanot»
tu solemma sanona, -oneet).

§: W2.
Millojn j kuuluu selwästi (k. §: 61), löwdetääu

hoksatessa, millä tawuulla korko eli teräwyys (accen»
tus) on. Suomessa on se iokajsessa sanassa ensim?
mäjsellä tawuulla. Siksi myös ei toisessa tawuus»
sa i waikuta' kowien kerakkeiden muutosta ik. §: 20
—21); esim. ajttoina, lakkoina. Siksi kanssa t

e, katoa' yksitavuisten wasien Kohdinnasta, ejkä
myöskan ajna kolmannen lawuun iälke'en (k. §:

Siksi wihdojn t katoaa ensimmäjfen Käwttelemisen
Guwaittawassa muodossa, koska t tässä alkuperää
päättää toisen (korottoman) tawuun; niink. saa taa
(faa.ottaa), jonka Kerronta myös mujstuttaa Kolmi>



78

tawujsesta (Suwajttawan muodon) warresta (k. §:

il ja 62), olkoon kadonnut ääuike' jos nolla.

§: W3.
Siitä että korko on ensimäjsellä tawuulla se-

litetään myös, miksi ej Suomi suwaitse' liit,

tejtä warren ete'en spraefix. l. praeform.), ja
e, yksin Esi «väliköltä (praepositiones); miksi esim.
o'lycklig Suomeksi on onneton, miksi Siallisllla
liitteilläuseammat Esi- eli etu-wäliköt »vältetään, ja

»os näfta pidetään, niin muuttuuwat
köjkss (Post positiones), s. o. vannaan pää-sanan jä-
lestä, joka, Hallinnassa ja Kohdinnassa olewa, tähän
»hdistetään niinku mujhin Nimukojhin, Owatkin u«
seammat Waliköt puhtajta Nimukka'sioja, ja ne Halli»'
taa waatiwat faawat kohta.liilte'en paitsi läpi,pojkki
ja vli, jojta myös pidetään Kohdinnan perästä, Ai-
noasi» Kohdinnan kanssa owat: Kohti (kohden /

-hdin), kohta'an (lätin, erga), ennen (ante
(förut', aj'asta), myöten,paete' (oajtti, pajtsi,-jt),
warte n. Ennen, jos ej Itfe-wällkkönä (adverb., an«
t e a) ole', pidetään edellä Kohdinnan ajna, ja myös
muutama muu Nimukka'an koskema Walikkö, wälis»
tö «hkä harwojn; takjia (tawtta, tähden), wuoksi,
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>

kanssa (Nimukkawalittö), myötä, suhte'en, mu>
ka'a n ej koskaan pidetä' edellä. Ilman >sme) pan-
naan wälistä Wajannan ja Kohdinnan edelle'.
Pajtsi (pcaeter, för«tom) on myös edellä Kohdinnan.

§: 10g.

Wäliköt owat joko Itst.wäliköjlä (adver.
bia), eli Ntamkka-wäliköjtä (praeposstiones l.
posipos.), jojta Nimukojden mu'assa on, ta'ikka
Lawsukka-wälikojtä (Eonjunctioncs), jotka Law»
sukojden walissä eli edessä saawat siaa, näjtä
yhdisteeksensä. Niin warresta ete (Nimentä:
esi -puoli) onltsowälikötetenki ja edes (sheb
si), merkltscwa Ruotsiksi ätminsione l. hclst ja k < l»
taessa lej edcs icke en gäng,ej ens; Nimukka-wäliköt
edellä edessä, ete'en, edestä, edelle, jaLaw»
sukka>wälikkö että (eteä, §. Nimukka-wa'.
liköt pidetään mpös itse wäliköjnä, etenki tojsen
sanan lisäksi tullessa; esim. etc'ewpäjn. War»
resta pää scaput, finis) saadaan Itse-wäliköt
ja Nimukka.wäliköt päällä, -ltä -lle'; war»
rcsta ale (alt, al) tulee alla, alta, alle'/
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ale' (aleksi); warresta ala'a Itse.waliköt ala.
'alla -lle' -lta, alas l. ala'a (alaaksi); Pla.
'ällä -lle -lta, plä'ä' l. plös (k. §: 64 6:0 ja
69) »varresta pla'a. Niin mM warresta jal>
ke (jälkeä, spär,vestig ii): jälke'en (efttr,
post), jäl'ellä, (eftsrät, pone,Adess.), jal-
alle (Mat.), jäl'estä.

§: 105.
Icse-wäliköt owat:

1) Ajkaa tarkosttawat, niinku: Kawwan eli ka ro»
,an (kawka (afiägsenhet), joSta kawkana (längt
borta), kawkaa (längt iftän), kaw'as, *), jotka sc,«
mate ku lojtilona, lojtomma' l. -mmaks, mer-
kitseewät pit'uutta pajkan suhteen), Ruotsiksi län-
ge; kaw'aks (till länge, till läng tid); ammon (Kar-
jalassa), (---fr a m de les ja nu
först), wastikään, (l ons, för ett ögonblick sedän), pa-
raikaa 1.-jllaan (nu just,som bäst), äsköjn (nyst,
en sttmd se'n,j *"), askö t täzn (nyligen), nykyjään
l. nykyään (för narwarande) , nykysin (i nu<

) (längt borl, pä längt häll, pä afständ, §: 90)
") äsken (Kalewalassa merkitsemä tulemaa ajkaa);

esim äsken annan tyttäreni, sekä nuoren mor-
siamen, kun . » hiihdät hii'en hirwen j. n, e.
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liden), nyt (nu)> huomena (i morgon, crastino die),
ejlen (eklen) eli öwlön (h eri, gärdagen), koh«
ta (strar, i rappet).

2) Pajkkoa tarkojttawat: siellä, sieltä,
sinne, minne (hwart/ quorsum, 2111at.1, mi S,

sä (hwarest, übi, InessivuS), mistä (unde, Elät.);
täällä (här, heic, Adessio.), täältä (härifrän,
hinc, Ablat.), tänne' (hit, huc); siellä täällä
(här och der), tuolla (der langre bort), tuossa
(der inför näsan), tuolta, j. n. e. Kotoa (hem-
ifrän, domo), kotona (hemma, domi), kotia
(hem, domum). Warresta e tää (afständ framal)
on etäällä, -ltä, -'(ksi, Muuttmta).

2) Paljoutta suhte'en: äjjä' (Karjal.) eli pal,
jo (multum, myclet), wähä l. enem<
p i l.'-mmin (mcigis, mer, kyllä (satis, nog),niw«
k alt a (knapt, om materie), tuskin (vir, tnapt),
yltä-kyllä (öfwerfiödigt, mer cm tillräckligt). En»
sissi nimitetyt etenki pitääwät, samtte ku Numerot,

Kohdinnassa jäl'estään eli kanssaan; jok»
s, woipi hejtä Nimukka-wälikö ksi kutsua'.

4) iuontoa suhte'en Nämät saa-
daan enimmästi Ma,nikojsta ja päättyywat -sti e»

11
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li -in; esim. hywäSti eli hywin, Etenki wiim/
meksmajnitut, waan mcos muut, Itse wäliköt saa.>
wat Werranta«portajta; jojsta nimitettäköön wascen
ylejstä lakia syntywät alemmin (ale mpi) Ilse»
»välikölle ala'a, ja paremmin (Comporat.) seka
parajmmin (Superlnt.) wälikölle hywästi
-win. Muutama tään muotonen tulee Nimukta war-
«Sta,e<lm.: warsin muka kan>täu-
k«, maar (maria) sannerligen, keralla
med.

§: 106.
lawsukka wäliköt owat :

l) lawsukojca eli lawsejla, tasan panemat .Coordi-
Nantes): PhdiStäwac (Copulalivae) ja, se kä;Erojtta-
wat (adversacivae) mutta s mut), waan; PhdiStäen
erojttawat disjunctivae) eli', tah l' (tai, tajkka).
LLiimmeks ja ensits nimitetyt pidecään taksit,
tajn;esim. seka tulin että nä'in, j o k o nyt ta'i
»vasta tullen, tahi tämä elikkä tojnen se oli.

H) lawsejta toistensa alle sowittawat (subordinan<
tes): Koska iquum, quod), (sentähde,,) että, j o t«
ta (ut. jos (sl), wajktc, kohta setfi, quamquam,,
kujn (tamquam, ut, quum).
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Smnate ku Nimukk.i-wäliköt, myös muutama
lawsukka.wälittö on esim. waan.

§: 107.
Suomessa löwtyy ej ajnoasti, niinku iatinaS»

sa. erojttamattomia (inftparabiles) lawsukka-wälitöjtä,
waan myös samallaisia Itse«wälilöjtä. Nämät liite»
lväliköt owat: 1) Itse.wäliköt ,) ky»
sywä -k o sk o), Ruotsiksi monne? b) epäelewä eli ar«

täwä -hän sha n) ju l. dock,
men (jo mm, nej men), nu dä, nu wal, e).köhän
skohan) monne tilläfwentyrs smontro)?, esim. Ompa

sinua mies sdu är nu karl, dubitative)»/ onhan se
mies (han Hr ju sdock) karl, affirmative), sattuupa huo-
no sää (det träffar nu t. ex. ogynsam wäderlek), om'
pa'an hnwä hewonen (det är wäl en god häst, idis'
put), kukas on? ompa'an pappi (det är nu en prest);
H) lawsukka'waliköt: a> Kieltäwät 1:o -kän (kan?
eli bä'än ska'an'', joka pidetään lawseissa ki/ltoa li<
sälen, ja wastaa Ruotsin sanoja ens, Heller; 2:o

kä itse kieltosanaan yhdistywä ja myös mer-
kitsemä Heller, eli kaksittajn, kieltosanojen kanssa,
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hwarlen (neque) . . . Heller (nec) *); li) myödystä.
wä -t in (kiin, ti') ock l. jemwäl.

§: 108.
Sekä kin että k ään (kaan) ja kä (ka) liite-tään myös Nimukkeihin kn eli mi **), jotkatämän

kawtta saamat eri merkityksen. Kukin nimittäen on
yuisquL (hwar och en, enhwar), kuka'an (negat.)

ej-kuka'an, ingen l. ickenägonsns unuz
nemo, nulluz) kuka hwem (czu,B) l. kuka'an (in»
teerogat/! hwemtro?, ku (relat.) hwilken l, somsqui);
ei mikä'än nihil (intet), mikä qu,'6 (hwad), mi

shwilket, som). Niissä sio'ssa, jotka päat->
toywät äänikkc'ellä si,', a), jätetään liite' kä
(ka) pojs myös Kysynta-nimukke'essai.

§: W9.
Paitsi Nimukojta, lawsukojta ja Wäliköjtä (k.

§§: 39 ia 40), löwtyy wielä Ääniköjtä (Inter»
jeetiones). Nämä owat wahemmin ihmisen, kun ei

") esim. Enkä minä ejwätkä he antaneet shw>nkcil
jag eller de Wälistä myös pidetään mv'

lemmat kielto«liitte'et, niinku sanoessa: etkä tullut'
ka'an (du kom inte Heller).

«g Myöski kin ja kä (ka) perästä jo:n, ja kän (kan)
taas ken:n jälke'en^'
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läjmen ääntämiä, ilmojttawat mieli'aloja, joko surua/
itkua eli pahaa mieltä: wojwoj, aj/ ajjaj, sur«
luttelemista oh hoh, ihmettelemistä he,, ke' (Y<
la.Karjalassa), epäjlemistä oh o', iloa hihhi' (ja
senkalttaset naww'äänet, hahhah j. n. e.), hämyt»
tömistä ähä'(kutti), tokattimista eli äkkäämistä h ä',
aha' j. m. Nämä wojwat yksinään tehdä' ikään ku
lawsc'en, samate ku lawsukat ja erinomattajn lawsukan
Käskentä>tapa, eli niinkun äänike' yksin saattaa olla'
tawue'. Waan ej ajnoastaan yksinäiset sanat/ mut
myös useammat sanat yhdessä owat Mniköjtä; esim.
ihmetteleminen: ej-sinä-pitkiss-ikänä. Ia wojwat
myös tänne lu'ettaa' senkc>lttaiset sanat, jotka pian
ku jätkyttääwät luontoa (onomato-poöt.); niinkutöl»
löttää> tolwana; tirisee, lorisee, kuhnus,
kähnys, hömmölö, jojta, milt'ej joka»päjwä jahet<
ki ja jokajsen puhuwan eri luontoa mukaan, syntyy,

ja jotka siksi ejwät woj ejwätka ansajtle' tässä
lu'eteltaa, ollen enempi tunnon (känslans) kun tiedon
ja tajdon (tankens) omituiset. Näjstä, jotka kuj,
tenki näwttääwät, miten puhe' eli kieli ihmiselle syn«
tynyt on, nimitettäköön: lawsukka-luontojsten yhdis»
tywän läwdellisiin lawsukojhin, näiden pantaessa Ni-
mentä'tavan Kohdinta'an,, —ja Nimukaslen taas
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liittymän täwfi.uimukojhin, näjdeu Nimennässä oy.
s en; esim seista«töllötte'ee, käwdäkomsuttaa, Matti-
riopu sräpäkkö, tolwana) , Matti.rievun. Että
pää-sana tässä tulee edelle', siihen on kanssa syy, et»
tä Suomessa korko on ensimäjsellä tawulla s§: 102).

Jotta taas Aäniköstä wojpi syntyä tajpuwainen sa>
na, e> ole' suurempi ihme', kujn esim. e:n eli pelkän
puolihon muuttuminen t:kfi (§§: 14 ja 49) Suo»
messa, eli kuulumattoman lqmesc.) h:n muutanta
t:ksi Heprean Wajmo>puol,seSsa NimennässH, koska
meidän Hallinta tulis wie>e'en sst. Constr.). Wit>
dom mustettakoon ääniköllisel sana,parret: Käwdä
kawmistään, wenyj wenomistänsä'; sian ku
latinan- puZn»rs I. vivsrs vitam; ja
stkä sotke' sotkemiseen (Ajattoman Wietänlä.
tavan Vhdyntä) esim,, että ei, ajnoasti olla' so t«

kemaisillani (Aw. tavan Pidäntä, pa wäg alt by-
ka), waan myös sotke maisissani (Asunta, pä wip,
pen att byka) j. n e>
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Sdmalasuden sankari ftr! mitä muta ma mahdan
Tojwoa, sdma kun es Sullen olis wähä työn,
Tajwoja tojwoni ej tawota' taj tajwoja ehdi';
Tajtajsin ku ha wZn tyydyttö' Isä«man.

"Wkn kowa onn" hutä kdppä kajwajn'analajnen:
"Mahan elikkä "mahan:" mikä l? wäli, miksi wälistä
Kiriojtat sinä mkta, ja taas ma'ata; mitä wastät?
Mätä perukka on ensimäsen Siotelman, aluks ma,
Wiimejsen Käwtelmän lö ma'ata', maka 1), lawse'.
"Ku n wojnnön nyti oppia tdn, kuni kajkk opetella',
Kujn "opetella" tule warresta opettele, jur opp"?
Oppi teke opin, opp opetan eli oppe opetta;
Tösta opettele taikka opetta.-ole' sana>warrekS
Tnl, ninku n Sanakirja opettawi, juret erojttajn.
Wän warresta opettele, e:n mötuttua t.-ksi, 2)
Syntyy sitten opettelta', ja opettelen' Mp;

Multa opettelta' kuuluu parahiks ope telta', 3)

Josta wihon sadan opetella' 4); Oletko jo w^jt?
wajn!

1) §: 21. 2) §: 14 3) §: 20. 4) §: 27.



MÄntti-wirhe:
51 siro., 13 riwi, seisoo muutamissa kappaleessa

(eksempl.): neljä; lu'e': usea.
33 siw., wiimeseen riwi'in wojpi lisättää: War<

ret päätteellä -ppa (tappa, lappa) ejwät jätä' c>-.ta
Kerronnassa; waan wajhta saapi setä wajhto et»
tä ,hci <§: ja 47). Sanalla sanoen: Koska
kolme kirjainta (ainaa), st (,v. kasta) eli at on
ensimäjsen (g, e eli i) ja wiimmejsen (Z) aä'
nikke'en wälillä warressa, niin pitää Kerronta
sekä päättc'en -o että -i.



Quis hwem
Cuius l. quem hwems. hwem
Quem (l. cuius) hwem "li

In quem till (in i) hwem
In quo l. intra quem inne i hwem
C quo ur hwemur hwem
Ad quem at hwem
Apud quem pa(wid)hwem
A quo af (iftäu) hwem

Qui hwilka
hwilkas
hwilka

Quorum
Quos
In quos
In quibus
C quibus
Ad quos
Apud quos
A quibus

Sewraawa tawlu osottaa erinäjset M-muutokset, jotka Siottelemifessa owat mahdolliset.
i

Kcrake-muu»
tokstlla

Ex. Suo, tie, Esim. Lanlo, hin- i.) e l:ksi 2.) ej (aj) i:ksi
lyö, maa, pää, la, kulku, loppu, (suuri, ääni, Er. Nimi
pii, syy, puu lupa, lampi pieni) (tuuli)

Yksikkö
Suo Tahto Tuuli PöwtäNimentä

Hallinta
Kohdinta
Vhdpnta
Asunta

suon tahdon tuulen pöwdän
suota tahtoa tuulta pöwtää(-eä)
suohon tahto'on tuule'en pöwtä'än
suossa tahdossa tuulessa pöwdassä

Erintä
Tulenta
Pidäntä
Lahdentä

in i hwilka
inne i hwilka
ur hwilka
at hwilka

pä hwilka
af hwilka

suosta tahdosta tuulesta pöwdästä
suollen tahdollen tuulellen pöwdällcn
suolla tahdolla tuulella pöwdallä

suolta tahdolta tuulelta pöwdaltä

Suot Tahdot Tuulet Pöwdat
sojden tahtojenkin (tuulien) pöwtien
sojtll tahtoja (»olojta/iv (tuulia) pöwtia
sojhin tahtojhin (tuulihin) pöwtihin
sojssa tahdojssa (tuulissa) pöwdissä
sojsta tahdojsta (tuulista) pcwdiötä
sojllen tahdojlleu (tuullllen) pcwdillen
sojlla tahdojlla (tuulilla) pcwdillä
sojlta tahdojlta (tuulilta) pöwdiltä

I.

52
b a b

Äänike-nmutoksella Kerake-muu» Kerakkejdcn
tokstlla niuuttumata'.

2.) tej sicksi 4.) aj Esim. war'ns, Puras' pere', päre'.
ojiksi i:ksi wc,r«as. k«n» pensas, ori', porsas.

(nnvla, rinta) (trwa) liwtas «»s

OrasPala Kuha Kinnas
palan kuhan kinta'an
palaa kuhaa kinnasta

Wesi
ora'an
orasta
ora'asen
ora'assa
ora'asta
ora's,llcn

oraalla
ora'alta

Monikko
Ora'at
orajden
orajta
orajhin (jsiin)*vi
orajssa
orojsta

ornjlla
erc,jlta

weden
wettä
wcte'en
wedessa
wedestä
wedellen
wcdellä
wedeltä

Medet
wesien
wesia
wesihin
wesissa
wcsistä
lvesillcn
wcsilla
wcsiltä

pala'an kuha'an kinta'asen
palassa kuhassa kintaassa
palasta kuhasta kintaasta
palallcn kuhallen kinta'allen
palalla kuhalla kintaalla
palalta kuhalta kintaalta

Palat Kuhat Kinta'at
palojen kuhien kintajden
paloja kuhia kintajta
palojhin kuhi'in kintajsin
palojssa kuhissa lintajssa
palojsta luhista kintajsta
palojllcn kuhillcn fintajllen
paloMa kuhilla kintajlla
palojlta kuhilta kintajlta

pieni) (tuuli)

N.
H.
K.
V.
A.
E.
T.
P.
L.

» GenitiwuS singularis ar tillika Bestämdt objekt af Nominat. utom efter Imperatiwus, der, litftm oftverallt i Pluralis, desi ställe företrädes af Nom. *H Obestäwdt subjekt se, blott
objekt), likasom brödi Swenstan till stilnad frän brödet, det bestämda, articulerade. *HI contracte tahtoi» (singular. >htoen), tuuliin <.lten), pöwtiinl-täen, ta n), rresiin (roet.
ten), paloin (-laen, lajn) kuhiin ( haen, ha,n), kinnasten, orasten. *IV Wcsilöjtä, Tuulilojlta m. m. tili slilnad ftän sing., som i nagra ord t. ex. Pappi, tuppi, latki
blefwe eljest alldeles lika. *V Tuuliin pöwti'in wesi'in. Gär h jemwäl före det förra i bibchällcs aldrig det scnare h, ulan csroergar till oposirof, t. cx. tuhi'm, fyhi'in,lowhi'in,
ej kuhihin etc. *VI ej orajsin, warkajsin (till stilnad frän superlac. af orajsa, wacka)sa), - ehulu smgul. mcstcndlls numera striswes oraascn (ej orauseen/ se sörctalet tili Kalcroala).





11.
Sewraawa tawlu osottaa pää-muutokset Mwttelemisessä.

. i 2

Kowien kerakkej. Mniketten muutoksella
den muutoksella

3

Ex. (Suo wie jää, myö, Esim. (Kuttu, hel- l) ij i(ej):ksi 2) aj °i:ksi 3) aj (äj, ej)i:ksi. 4) aj oj-ksi ja i:ksi.täj(taj)si(ti):ksi e t:ksi kanke- lupa
'"" "" ly, anpu, loppu, (Karsi, kääri) .-ö (Walaa, ajaa) (Pesttää, jättää, (Lajttaa, kastaa. (Pyytää, huu< (Tule, tuule, mä. karta, kiro,''w« ottaa, käskeä) paahtaa) «a, kääntää) ne, sure, pure) äly/ kalu'

Activ. l. Person. Forma (Kohdallinen cli Tehtäwä Muoto).

Npkpnen AM, Yks.
(vraes. t.)

Mon.

Männyt A., Yks. Olen
(praeterit.) Olet

On

Suon Tahdon Kuorin
Suot tahdot kuorit
Suopi * kuorii
Suomme tahdomme . kuorimme
Suotte tahdotte kuoritte
Suowat *il tHtoowat(-htoot) kuoriiwat

tahtona kuorina

Indicativus modus (Lawsunta-tapa).
Palan Poltan Awtan Kiellän Nielen Putoanpalat poltat awtat kiellät nielet putoat
palaa polttaa mottaa kieltää nielee putoaa
palamme poltamme awtamme kiellämme nielemme pmoanime
palatte poltatte awtatte

. kiellätte nielette putoatte
palaamat nieleewat putoaawat

palana polttanaMIM 3!>.,.m? .
kuorina palana polttana awttana kieltänä niellpnä xudcnna

' Olette (tahtonunna) (kuorinunna) (palanunna) (polttanunna) (awttanunna) Mtänpnnä) (nielenpnna) (^udonnunna)
Owat

Tulewa A. Yks. Minun ,

(futur.) Sinun <

Sen /

Mon. Mejdan s""""" tahtoman kuoriman palaman polttaman awttaman kieltämän nielemän putoaman
Tejdän
Niiden

Suo. Kalewalassa luetaan myös seka suovi, eli semmojsia (sanoja ykstawujsella warrella, johon vi liitetään), että "sanovi" j. n. e. Sanotaan nyky!sessaki puheessa ej
ainoastaan suopi, syöpi, waan myös tahtoopi, tuoriipi, palaapi j. m. *I Sekä ensimmajnen eli Oma Kohta että tojnen eli Kcra-kohta muuttaa useasti liitc-päätt'een e
a (a):ksi. Niin Suomma, suotta; Tahdojmma, «dojtta, Kieltänemmä, kieltasittä j. n. e. *H Suowat. Pääte' ten liitetään myös sekä tämän KäwttelemisenKerronnassa, että mujdenki Käwttelemislen lawsunnassa ja Kerronnassa päätteen wät (wat) jälteen; wajkka e«ime ole panneet tätn lisä-liitettä muuanne, ettnki koska
ej Majninta-tavan Nimentä Monikossa woj sekannusta tehdä' lawsunnankan kanssa, jos sanat kirjutetaan kaikilla äanitkesilään, ejwätkä komenneta' niinku puhe'essa-ki kolman.nessa Käwttelemisessä a:n eli ä:n jäleslä jotapahtuu; esim. he (het, hyö) hala'aawat (halajaawat), he heräääwät (hcräjääwät) kapenee huhe'essa wähintäj hala'awat(herä'äwät):ksi. *III Koska kaksi keraketta eli useampi perätysten, s. t. s. ilman mitään ajnaa walillä, tulee pääle.-äänikke'en edelle warressa, njin stwranwa»wa (wa) katoaa.



Npkpnen A.,

X

i

Männpt A-,

Tulema A.,

Vks.

Mon.
»

Yks. Olin
olit
oli

Mon. olimme
olitte
oliwat

Yks. Minun
sinun

Mon. meKän
tejdän
niiden

Vks.

Mon.

Sojn

sojt

soj

sojmme

sojtte

sojwat

suona
(suonunna)

(suomajn
j.

piti suoman

Suonnen
suonnet
suonme
fuonnemme
suonnette
suonneewat

Poltin Awtojn Kielsin Nielin Putosin
(awtin) (kieliin)

poltit awtojt kielsit nielit putosit
(mvtit) (kiellit)

poltti awttoj kielsi nieli putosi
(awtti! (kielii)

poltimme awtojmme kielsimme nielimme putosimme
(awtimme) (kiell«mme)

poltitte awtojtte kielsitte nielitte putosittetahdoitte kuorejtte palojtte
( ritte)

tahtojwat kuorejwat palojwat
(<riwc>t)

(awtitte) (kiellitte)
polttiwat awttojwat kielsiwät nieliwat putosiwat

(awttiwat) (kieltiwät)

nwttana kieltänä nieltynä pudonnapolttanakuorinatohtona palana

(tahtonunna) (kuorinunna) (palanunna) (polttanunna)

tahtomajn kuorimajn etc)
n e.)

tohtoman kuoriman palaman polttaman awttaman kieltämän nielemän putoaman

Concessivus modus sArwelo»tapa).
Tahtonen Kuorinen Palanen Polttanen Awttanen Kieltänen Niellen Pudonnen

(nielenen)
tahtonet kuorinet I palanet polttanet awttanet kieltänet niellet pudonnet

(nielenet)
tahtonee kuorinee palanee polttanee awttanee , kieltänee niellee pudonnee

(nielenee)
tahtonemme kuorinemme palanemme polttanemme awttanemme kieltänemme niellemme pudonnemme

(nielenemme)
tahtonette kuorinette palanette polttanette awttanette kieltänette niellette pudonnette

(nielenette)
tahtoneewat kuorineewat palaneewat polttaneewat awttaneewat kieltäneewät nielleewät pudonneewat

(nieleneewät)

Historicus modus (Kerrontatapa).
Tahdojn Kuorejn («rin) Palojn

tahdojt kuorejt (»rit) palojt

tahtoj kuorej (»ri) paloj

tahdojmme kuorejmme palojmme
(»rimme)



Männyt A., Yks. Lienen (tien)
tlienet (liet)

(suona) (tohtona) (kuorina)
suonunna tahtonunna kuorinunna

lienee (lie)
Mon. lienemme (tiemme

(palau) polttana awttana kieltänä niellpnä pudonna
palamnna (polttanunna) (awttanunna) (kieltänMa) (nielenpnnä) (pudonnunna)lienette (liette)

liencewät (liewät)
Tulewa A., Yks. Minun >

sinun
sen pitänee) suoman tahtoman kuorimanMon. mejdan pal.man polttaman awttaman kieltämän nielemän putoaman
tejdän
niiden

(Conditionalis s. Subjunctivus M. (Ehdonta»tapa).
Npkpnen A., Yks. Sojsin

sojsit
Tahtoisin Kuorisin Palosin Polttaisin Awttajsin Kicltäjsin Nielisin Putoajsin

(§: 23)
tahtojsit kuorisit palasit polttajsst awttajsit kieltäisit nielisit putoajsit

(§: 23)
tahtojsi(.htojs) kuorisi (.ris) palajsi ('lajs) polttaisi (.js) awttajsi(.js) kieltäisi (°i's) nielisi (°is) putoaisi (-js)
tahtojsimme kuorisimme palaMme polttajsimme alvttajsimme kieltäisimme nielisimme putoaisimme

(§: 33)
tahtoisitte kuorisitte palaisitte polttajsitte awttajsitte kieltäisitte nielisilte putoaisitte

(§: 33)tahtojsiwat kuorisiwat palajsiwat polttajsswat awttajsiwat klcltnjsilvät nielisiwät puloaisiwat
(§: 33)

Tahtoisin Kuorisin

sojsi (sojs)

soisimme
sojsitte

Mon.

soisiwat
NUnnpt A., Yks. Olisin

olisit

Mon (tahtona) (kuorina) (palana) polttana awttana ficltana niellpnä pudonna
'

Msstte V"''"""'" tahtonunna kuorinunna palamnma (polttanunna) (awttanunna) ikiellänpnnä) (nielenpnnä) (pudonnunna)
oisiwat

Tulewa A., Yks. Minun
Sinun <

(3en /

Mon. MMn suoman tahtoman kuoriman palaman polttaman awttaman kieltämän nielemän putoaman
Teidän
Niiden

Jos aa eli ää katoaa yksi a(ä)§: 13:« jälkeen, ja, Ylämaan puheen mukaan, jäänyt a muuttuu ocksi, ä e.ksi (Hirvensalmessa ocksi, k. §: 22).
iawsunnassa (Maininnassa ,a Wietannässä) oa sulaa 00-ksi, caj« ea ee:ksi ja ia (ia) iicksi, niin tämä ii nielaisee sewraawan j:n §: 12), waan ro ia ee ka-oottaa ptzden aanlkkee» (§: 13); mm jotta putoon synnyttää sanan puto jsin, lanteen (lantean) lanasin, waan sttiin (fckiän) ftiisn.



Gerundiali! M. (Wietäntä.ta p a).
2) Temporalis (!lj'allinen, ajka-määrälla).

/-ui (j„), Yks.
-s< (is)
-nsa (.sa', se')

Vmme, Mon.
/-nne

(sa' se')
mme i.

>si, nne 2.
(,-nsa 3.

Npk. A. (Asunta, Inessw.) Suomassa Tahtomassa Kuorimassa Pabmassa Polttamassa Awttamassa Kieltämässä Nielenlässä Putoamassa

Männyt A. (Erintä, Elät.) Suomasta Tahtomasta Kuorimasta Palmasta Polttamasta Awttamasta Kieltämästä Nielemästä Putoamasta
Tulewa A. (Yhdyntä, Illat.) Suoma'an Tahtomaan Kuorimaan Palamaan Polttamaan Awttama'an Kieltämään Nielemään Putoamaan

d) Absolutus (Aj'aton, ajkamäärättä).
<-ni, mme

(Pidäntä Adesstp.) Suomalla Tahtomalla Kuorimalla Pakinalla Polttamalla Awttamalla Kieltämällä Nielemällä Putoamalla >-si, nne
vnsa

(Wajanta Caritiv.) Suomatta Tahtomatta Kuorimatta Palamatta Polttamatta Awttamatta Kieltämättä Nielemättä Putoamatta >-si, nne(-ns«
(Vhdpntä Illat.) Suomisten Tahtomiseen Kuorimiseen Palamiseen Polttamiseen Awttamise'en Kieltämiseen Nielemisten Putoamisten

(tahto'on) (poltto'on)
Supinus M. (Awojnta» cli Wapaanta°tapa)

Nyk. A. (Asunta, Inesfw.) Suodessa Tahtoessa Kuoriessa Palaessa Polttaessa Awttaessa Kieltäessä Pudotessa /--ni, mme
nne

Männyt A. (Kohdinta, Infin.) Suotua Tahdottua Kuorittua (Walettua)* Poltettua Awtettua Kiellettyä Nieltyä Pudottua (-nsa
mme

Tulewa A. (Muutunta,Transl)Suodakst- Tahtoakse- Kuoriakse- Palaakst. Poltta'akst- Awtta'akst. Kieltä'äkst. Nielläkse» Pudotakse- )si, nne
<-"sa

Substantivus l. Infinitivus M. (Nimentä-tapa).
lakstnta (Comit- l- Instruct) Suoden Tahtoen Kuorien Palaen Polttaen Awttacn Kieltäen Niellen *i Pudoten
Kohdinta (Infinitiv») Suoda' Tahtoa' Kuoria' Pala'a Poltta'a Awttaa Kielta'ä Niellä' Pudota'
Olenta (Adessiv.) SuomaM» Tahtomaisil- Kuorimajsil- Palamajsil- Polttaniajssl- Awttamaj. Kieltämäjsil- Nielemäjsil- Putoamaj- (^'«?

la la la la la silla lä lä silla (.nsa
* Palettua ej woj löwtyä, koska ej löwdy tästä sanasta Saattamaa Muotoa (Passio, f.), josta tämmöinen pajkka saadaan (siis poltettua, awtettua, kiellettyä, ej pollattua j

n. e-). Palaa ej ole, niinku walaa, Maunnehtuwaa laM act. gen.), waan Olewtuwaa (intcansit.)
*l M?ös e:n edellä tapahtuu lawsukojsfa, §: 14 ja 10 jälkeen, e.n muutos t:ksi, joka sitte edella-käwvän l (n, r, s) mukiin muuttuu (§: 27 ja 28).



Nominalls * l. Adjectivus m. (Majninta»tapa).
Npknnen A. Suopa l. suova Tahtoma Kuorima Palama Polttama Awttawa Kieltämä Nielema Putoama
Männyt A. Suonut Tahtonut Kuorinut Palanut Polttanut Awttanut Kieltänpt Niellptlmcknyt) Pudonnut
(Tulema *l A> Suovajnen) Tahtoivajnen Kuoriwajnen Palamajnen Polttawajnen Amttawajncn Kieltäwäjnen Nielcwäjncn Putoawajnen

Particjpialis m. (Majnitelma-tapa).
)/«t

>. Tahtowan Kuoriman Palaman Polttaman Awttawan Kieltämän Nielcwän Putoaman
Mtänn. A.) (Suone'en tahtonc'cn kuorineen palancen polttaneen awttaneen kieltäneen nielleen pudonneenpolttaneen awttaneen kieltäneen nielleen pudonneen

(nieleneen)
T. A. (Gcrundw. Nom.) Suominen tahtominen kuoriminen palaminen polttami,«n awttamincn kieltäminen nieleminen putoaminen»m

Imperativus m. (Käskentä-tapa)
«) tawallisella Kohdelmalla (objekt).

Päättämätön (Ab«l lSuoka'an Tahtoka'an Kuorikaan Palaka'ansolut. l.mdesin.)/Kolmas jTojwonta Yks-Ai War-,Suoko'on Tahtoko'on Kuoriko'on Palako'on(Optativ) si.fohta iMon) Tahtoko'ot Kuorikoot Palako'ot

Polttaka'an Amttaka'an Kieltäkään Niclkä'än Pudotka'an
lniclekään)

Polttako'on Awttako'on Kieltäköön Nielkö'ön*vn P«dotko'on
(nieleköön)

Kieltäkööt Rielkö'öt Pudotko'ot
(nielekööt)

Polttako'ot Amttako'ot
l>) Kohdelmalla Nimentä-siassa.

l:n elt oma Koh. Suokaaiume Tahtokaamme Kuorikaamme Palakaamme Polttakaamme Awttakaamme Kieltäkäämme Nielkäämme Pudotkaammeta (1 pers.) Mon. (Suodaan) *V (tahdotaan) (kuoritaan) (walctaan) (poltetaan) (awtetaan) (kiel-etään) (niellään) (pudotaan)Tojnen elWks. Suo' Tahdo' Kuori' Pala' Polta' Awta' Kiellä' Niele' Putoa'
Mon. Suokaa (suokee, Tahtokoa Kuorikaa Palakaa Polttakaa Amttakaa Kieltäkää Nielkää -Ikee) PudotkaaPM.) s (.htokee) (,rikee) (-lakee) ttakee) *VI (-ccakee) (-ltätee) (niclekää (-lekee) (°tkee)

» Majninta.tapa siotellaan ihan ftmate tn Nimukat, wälistä kohta.liittejdenki kanssa (jotka muuten omat Perukojllen ttsin omituiset, pian yhtä »verran kuta at gradus) Maznlkojlle Stls Suovalta, tahtomalta, tahtoneelta, tahtouejtta, tuorimajsilta, kuorima» sista, savissa, suopi'i", tahtomissa, tahtomiin,taytowllle, tahtomiksi, tahtominansa (-winaan), tahtominani j. n. e. Tahtomina,» olen, stahtowinasl olet j n. e.) tawallisesti Ruotsiksi sanoo: ,ag lätsar (lätz) l bjuderMl att wllia, eli latinaksi: Slmulo, couor vei e j. n. e.; maan on sana sanalta: jag är sasom minä (jags) wil ande (enligt min asiat och sörmaga, sä wldt pä mia an«tommer, sasom de wlliande) Ruotisi ja samace, sanoa myöten, latinaksi: sum sirut l. tamquam mei (mea ex opinione l. facultate) volentcs, i, e sum, quantum in me
~

meo Marte, volcns!. tassa, eikä Svattcwan Muodon Nyk A, an Majnmnassa ole öj t maan i Monikon tajmulus-marren pääte' (k. H: «2).4 Ctenkl kolmannessa Kamttelemisessa Majninta tavan Tulema A, pidetään Nytysenki A>an siassa, warmaan erotukseksi Monikossa lykennetyslä eli yhteen.sulaneesta"Asunnasta; e,lm. pruoomat, sulaanac. Ejka ensimmäisessä Käwttelcmiscssa tämä pitkitetty eli mirutcmi Maininta°taran Ala ( a,ncn) ole tawallinen«?-e /" lawsutto,en, ,ojta latinaksi kutsuumat verba sensuum (esim. tuntuu, näkyy, kuuluj), affectuum (pelätään), diccndi (sanotaan) ia aestimandi (luulti'in)
«„, A vewolsten tuleman sag hastarnes kcmmande (säg hästarne tomma), näki miesten tchne'.n sig kcnlarne bofma gjort (karlarnes ha»g!ort,

»v Karjalassa mycs: Kle.laoon, k,ellaoot. volttaoon ). n. e. (k. §: 23). Sanaparret teke ia näke tadottaawat k, n ja tm edällä e:nsä; siis tebkään lH 15)
- ?",". puhetapana on e, ainoast.: Poltetaan hänet (tejdät j. n. e.. Accuf.), missä muualla sanotaan: polttakaamme, s. o. Käskennässö, maan myös lawsunnassa.

» v,i mä. ,? kuulemma: polttoote (polttakaate, poltta'ate), tielteete j. n. e. (k, §: 31). Kiroissa on myös tawallinen nähdä:' polttakaat, kieltäkäät..viipaleet ne ja tse uscampl.tawuMa marsissa muuttuu, koska e, §: 65:tä myöten, t:n edessä katoaa, t:lsi; esim. alene, alcllo'cn, talwitse ,mitko'cn.







Maksaa nidottuna W kop. Hopiassa>










