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Totu u't t a,
Kolmessa Jako-Luokassa.

Paljasta lupilupaisia Satuja.
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Wiipuri.

Walmistetut A. Cederwallerin Kir-
janpainossa, Wuonna 1313.



Sille

Korkiammasti-wapaasukusells ja korkiasti-
syndyneelle

Vapaaherralle

H:!!e Ruobertti Henrikki
R e h b i n d e r il le,

Mallan-. Sihtixri Suomalaisille Toimituksille,
Oikia Kammariherra, Oilia Wallan-Neuwon-

audaja, Howi «Oikeuden Neuwonandaja,
Ritari Kcjsarillisesta Pyhän Ladimerin

Ordenin Toisesta ia Pyhän Anna Or-
denin Ensimmäisestä Lassista;

nämat lavsillistt, nuoruuden wiljellyxen
hedelmät, on arwion-ulosharjoitta-

mistn alla.

kaikessa nöyryydessä

Teille
tarjoa tohtinut

KäsittA.



Kanaric ilindu.
Kanarianlindu oli sangen kijtolli-

nen. Hywä Ihminen, lausui hän, osot-
taa minulle niin usiaa hywää teko o,
pitää niin nöyrästi huolta Tyytywäisyy-
desiäni! Kuin taidan, kuin moinen mä
minun kijloxeni hälle osoltaa! Ei mi-
nulla mitään ole. Annas olla,
mä tahdon hälle yhden Weisuisen »viser-
tää!

.Minä myöskin, Armollinen Her-
ra Paruoni! tahdoisin kernaasti Teille
näyttää, että minulla yri kij töllin en
Sydän on. Jospa minun Saakkunat
iässä aikomisessa Teille suosioxi olisijl.
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Ensimmäinen Jako-Luokka.
Kyndörastas ja Kanarianlindu.

Kanarianlindu rippui yhden Kyn«
dörasiaan tykönä Hipan

miossa; ja opettelii, ilmän että kaikki Ih-
miset sitä hawaitsi, sen puhAoli tuonil-
lisen Häiidamiscn, apinoistamaan. Kyn-
dörastas herkesi kohta laulamasta. - Nyt
luuneltiin 2lpinoiltajan laulua, ja Hi-
pan iloiset ystäwät jakoiwat toisinans itse
yhden kuulujan kiitoxen.

Mä olen iyytywäinen, Te lukiat,
' kos?a Te ette waan minun Saakkunoida-

»Hni kowin larwettomari löydä, koska mei-
dän Aikakundamme ei enään suullisia saak-
kunoi.

Poika Maankarttoin tykönä.

Dhdella Kartta Euruopasta
edessäns, ja kulki sen päällä sormellans
juuri mielisuosiolla yhdestä paikasta toi-
sien : Wiipuri, (tässä' asui se Poika,) ei
ole yhtäkän kaukana Turusta, ajatteli

") No«- Hipf«, Skpgs-Gud.
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hän; s sinne woinen minä kewiästi jal-
kasi» käydä. Ensisti Hämeenlinnaan, siel-lä terwehin minä Tätiäni, sitten on waan
Turku yxi kissanhyppyys. Ah jospa mi-
nun Isäkultani lupasisi,' minä huomenajo läxlsin. '

/

Tyhmä. Poika parka, ajattelis mo-
ni!— Wa/ti! Ne Edesottamiset monein
meidän Ne«wonteeskeliäin ei olla yhtään »

paremmat.

Närhi ja Pajurastas.

Ixi Pajurastas lauleli yhdessä Warwi-
kossa iuuri angarasti. Warpu, Sirkku, « »

Urpalindu, Koiwulindu, Peukalolindu,O«.
jakaikki muut linnut Pensistossa kuundeli- »

wat sitä, ja ihmettcliwät wirttänsä. Se
on tosi, ryykäsi yxi. Närhi, ilmatt että '

hän nähdyxi tuli, yhdestä likehellä olema-
sta Tattari-kasesta. Ge on tosi, Paju- .

rastas laulaa Hänen tuonil-
lansa on paljo yhdeyttä'Närhen kertoo-
misella,' ainuastans mielyn minä wielä
paremmin edestuottamiseen
Maiti! waiti! ää.ndeliwät kaikki linnut.
Me tunnemme jo sinua Asianratkaisiaa!
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Hanno ja Maltti.

Hanno.
kappale kuu mahdanoonkan'olla,

Maltti! Mä pidän hända yhdenä tulise-
na kehänä.

Maltti.
Se on Pillka, Hanno! Tulit mi-

nulle oikiaxi sinun kehäsi kanssa. Kyl-
läs näet että se yxi ruutu on; eikä hän
wissisti tulinen ole. Talwella on yhtsuo-
raa kylmä, waikka kyllä Kuu heljästi
walostaa.

Hanno.
Huomena on männään

luomalaskian luore, ja kysytään Kant-
torilda, kyllä hän sen ticdäa.

Herroin Oppineitten kanssa käypi
monesti, , kuin tässä Hannon ja Maltin
kanssa käwi. Jokainen näkee totuudesta
wähän, w.aan kukaan siiä peri:,juurin
näe, ja mikä se pahin on: niin ei he it-
siänsä loskan yhdistää woi, sillä jokai-
nen heidän seassans tahdois itse Kant-
tor olla.
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Poika Nokkosten tykönä.

Dri Poika tahdot hänen Tarhansitkai-
mians Nokkosista puhdistaa, ja kuinga
waaroittawammasti hän heihen rupesi et-
tä ei höndä poltcasi, sitä enemmän hän
heidä tunsi. Käy jurosti kosin, Pienui-
nen! huusi halle Saakkunoija. Nokkoset
owat niinkuin yxi erinomainen lai Nar-
reja Maailmassa , kuin enemmän heidän
kanbsa Nöyryyttämistä tekee, sitä häwit-
tölrömmäxi he tulemat. Heidän edessä
pitää totuus hywin laakiaxi maalattaman.

Karhu ja Apina.

Ari yriwakainen Karhu teki hänen oppi-
neet Konstinsa, kaikella luonnollisella so-
pivaisuudella ja arwiolla. Hänen wie«
ressä leukoili yxi kuwittelewainen Apina.
Päällckalsojat oliwat Pojat, eli Ihmi-
set jotka niinkuin Pojat ajatteliwat. Ei
kuka», tarkoitellut Karhun konstin päälle;
sijhen juhteen ihmetteliwät kaikki kaikesta ki-
dasta Apinata. Höhöh, myrisi Karhu: se
on kuidengin pistelöittäwä, koska jokuu kai-
ken wain?an päällensä ottaa, että Kon-
stin perustetullifet Todisturet ulospanna-
xensa, ja kukaan ei päällemme tarkoita.
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Kuule, Junkkari Apina, mistä sinulla
owat ne erinomaiset Waikutuxet, suostu-
mista herättämään? Eiköhän wisseildä

»«Wohwissuoreilda Suomenmaassa? Ei,
suoritteli Apina: Ne Herrat oppiwat senHkonstin wasiuudcsti minulda.

Koira ja ia mm as paimen.

Dxi Koira, joka Susijn seassa Mehto-
lassa kaswanut oli, tuli kerran lammas-
paimenen luo. Sinun köyhät lambaas,
sanoi hän, owat minulle pahaxi miclexi.
Sun KoiraS ei olla oikeen wäkewät eikä
oikeen wirkut, heidä Susijn Wäkiwallan-
tekewäisyyden ja Äkäwijsauden edessä suo-
jelemaan. Mä olen usiat wuodet heidänparwessa elänyt, olen heidän kanssa kul-
jeskellut, )a tunnen tarkasti kaitki heidän
lempeensä. Kuinga sinä luulisit sen ole-
wan, jos sinä ne hitaiset Koirat hylkäi-
sisit, ja minua sijhen suhteen Palweluxe-
hesi ottaiDt? Sinua minun Palwe-
luxeen ottaa, wastais lammaspaimen?
En minä usko yhdä Ihmistä, johz,yh-
den pahanteon seuran luulossa oli, kuin-
ga minä sitten uskosin Koiria, jotka Su-
sijn seassa ylöskaswaletut owat?

9
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Poika Karjankokouxessa.

Dri tuli yhteen isoon Pipliotiek-
kijn eli Kirjankokouxeen, Misteli
,lcn Sidehiä, luki monia? Päällekirjoi-
turet, ja nyr huusi hän täydestä kidasta:
O millaiset Mirjat! Miten oppineet Mie-
het mahdowat ne Kirjat kirjuttaa!

Samankalttaisestl tuomitsee Ihminen
luomisen Teoista / waan luondoa

tutkij; ja kuidengin sanoi wij-
miseri yxi suuri Kirkkolaen oppinut; ej
enembätä liene jumalallisei Suuruuden
Tundemiseen ja tarpeelli-
nen. Olikos se se Päätös yhden Mie-
hen!!.

Kasikoira ja Sijli.

Vijna tahdon minä minun haluni, sa-
noi yxi Käsikoira, hän yhden Sij-
lin waarinotti, joka pitkäveteisesti ja ajat-
telewciffesti hiljaa tietänsä käwi, ja läri
niin pijan kuulumalla hä-
nen päälle; mutta tuli kohta ulwoin j«
werisella turmalla ja suulla mkasin.

10



Wähäsen lupilupan 5) omaista, Te
Wijsahat, on Teille aina hyödytyrcxi.
Ei se kyllä kewiästi Huliwilejä paraiidaa
taida; waan heidän Pistiäiset kcstultawatTakkiaiset, poisolemaan.

Kyndörastas.

Ixi Kyndörastas närkästyi wihdoin hä-
nen elonsa päälle yhdessä syngiässä met-
sässä. Minä tahdon myöskin niin h,y?
wän elämän itselleni, kuin minun Nel-
jilläni äweriäin Ihmisten Kammarlois-
sa on. Kuinga ei heidä ihmetellä! kuin
öyriästi herkullisien lauhomatoisijn kan§a
huolittu. Kuinga rauhallisesti eikös he
sitä raakaa talwij odottaa woi, ilman
että heillä olis tarwis itsiänsä pitkijn
waelluxijn waiwata. Niin ajatteli hän,
ja lensi tyytywäisesti hälle ylöswiritettyyn
satimeen, että koko hänen elämänsä, yh-
dessä sisäänfuljetussa häkissä, wiettääxensa.

Eikös moni Mieskän uhraa
Päästäns Rauhaa ja Wapautta, että si-
tä onnea nautita, yhden ison Herran
Hengenorja ollarensa.

Lupiluppa, e» ludm FaUnUI
eller en Satyr; !)är fttys-litt,

11 Nl2A3
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Silkkimato ja hänen Wartians.

rakkaat Ihmiset mahdawat totuudes-sa meihen oikeen taipuwaiset olla, puhui
yri Silkkimato, että he meidä niin huo-
lenpitäwäisesti palwelewat. Kyllä mä tai-
vaisin sinusta Mato hurja paljon huolia,
ajatteli Wartia, jos ei minulla sun Sil-
kisiäs tekemistä olis.

Moni rikas Porwari ajattelee kuin
Silkkimato, ja se armollinen ystäwä öri-see kuin Wartia.

Kärpänen, Kowakuoriainen ja
Harakka.

>Aöi, sinä ilkiä Kärpänen! jolisi yxi
Kowakuoriainen. Ole äänetä haisema
Taahemato, oli wastaus. Odottakaatte,
odottakaatte, sanoi yxi Harakka joka sitä
rijtapuhetta likimmäisestä Puusta kuuli.
Teidän kijstämisellenne tahdon minä koh-
ta yhden lopun tehdä. Hän lensi alas
sekä nieli Kowakuoriaisen ja Kärpäsen.

Kari huonoo Karjamiestä rijtelewät;
yri Rijdanratkaisia tuli molembijn yli,
ja katso, ei he enään olleet.

12



13
Jalopeura ja Karhu.

Auin se on sen Jutun kanssa jonga Su-
det lammasten wastaan ajamat, haastoi
Eläinden Monarkki Karhulle, joka tästä
asiassa Tuomari oli. Ei se wielä pää-
tetty ole, Teidän Armonne, wasiais Kar-
hu. Mutta ilman epäilystä woittawat
iambaat. Wiha ja Pahansuopa oli Su-
siin kaipausten aikana juuri näkywäinen.
Niin! Wiha ja Pahansuopa? jaa kui-
dengin olet sinä Tuomari sen Jutun »va-
staanottanut. Hywä kyllä, nyt minä
tahdon teidä eroittaa. Ne Sudet hirdet-
tätön, ja sinä, Kondio, maxa kulungit.

Kuiga monda inhimmilista Tuoma-
ria tulis talla tawalla nijta Kulungeja
maramaan.

Rastas.
waikka te wielä niin ihanat olisit-

te, puhui yxi kyllästetty ja aljona pidet-
ty Rastas, koska hän Marjat näki, jot-
ka Metsämjes Pyydöxihens oli kijnisido-
nut; minä tahdon itsiäni teistä pidättää,
koska minä jo tiedän että teidä ei paitse
waaraa nautita woi, ja lensi sijtä. Ei
kauwan ollut ajan rahdusta kulunut, kuin
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hän yhty samaan paikkaan jälleens. Ah!
sanoi hän, nuo Marjat owat kowin
soriat ja minä olen hywin nälässä, ei
tuo järkinäns elamätä maxane! Olkoon
uskallettu. Rastas raukka oli pyywetty-,
ennen kuin hän marjaa nauti-
ta sai.

Minne sinä jäät hywä ymmärys
niinkohta kuin Pahennuxet herääwät.

Konnikaiset.
minä niin monessa Esipuheessa

luwen: Usiain Psiäwäin neulo-
misen päälle olen minä nämät
RunojameteliSaarnatKirjan-
painossa käyttänyt: niin juohtu«
wat kaiken ajoin nämät Konnikaiset mie-
leheni, jotka yhden Sammakon heidänsuon rannalla korraawan kuuliwat. Mi-
ka angara iaulu, huusiwat he! Armas
Weli sinä teet meidän sumulle kunniaa;
o anna sinuas ihmisiloa kuulturi tulla;
he sinua ihmettelewät.
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Wanha Kissa ja Hänen Pojat.

Dhdellä wanhalla Kissalla oli se tapa
hänen poMens eläwiä Hijriä tuodaxen-sa, ja heidä joka kerta jällens juosta an-
daay että nämät ne itse pyytää täydy-
tvät. Vinaästähden sinä sen teet, ra-
kas Emo? puhuiwat Pojat; mingäntäh-nM-
Den sinä Elämän niin katkeran teet? Et-
l z sinä woisi meille Hijrel tappaa, että
me heijct waiwata ylössöisimme?

Ei lapsukaiseni, wastais se
ijallinen Mijri, en minä hirwia sen asian
niin kcplMiscri tchdä, että te ne waikiuu-
det tundemaan tulisite ja ylitsewoitta-
maan op intte, ii. meidän Elämän-
lain kanssa yhdistetyt owat.

Jalopeura.

tallas ajel<
lesiansa, jalkansa yhden Orjantappuran
Pistijäi een, joka ,ej ainuastans halle ki-n-
pua tehnyt, waan myöskin hänen sotäi-
set edesottamiseensa tällä kertaa onnettoe
mari käänsi. Täynäns urhollisuuttomuut»
ta ja harmia oikaisij hän sijhen ja my'
risi. Hänen wähän aikaa wirutessans sij-

15 !^»^^«~k"?I
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na nousi yri säikäytetty Hijrikäinen hänen
jalkoins alta ylös hyppäin, jonga hän
järkinans mnrstyisyydessäns tapasi ja sä-
päleixi repäsi.

Hei, ei se ollut yhden Jalopeuran
Teko, kuulen minä minun iukiani sano-
wan. Ei totisesti; mutta kuingas usiasti
eikös tulla, itse suuret ja wijsaat Mie-
het, yhden pienen tilaisuuden kautta niin
ulos kaikesta mielen waltaisuudesta saa-
teturi, enä he kijwaudesta Tekoja toimit-
tamat, joida he ej itsellensä sinä-ikänä
andeexi andaa woi.

Kulkia ja Kiuru.

jumalallinen Kyndörastas, olkoon kii-
tos mirwottawas iaulus edestä, huusi
yri Kulkia, jota sen Naislaulajan Pil-
liluoni yhdestä Wittlkosta ylitsewoitti,
jonga juuressa hän Väsyneenä lepäsi.

O sinä kijtollisuutoin, huusi yri Kiu«
ru! yhden ainuan Wälipuheen edestä saa-
pi Kyndörastas sun ihastuttaman kuulu-san Plistören! Minä ja minun Sisaret
owat sulle koko päiwän laulaneet, ilman

yhdä
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yhdä kijioxen tawausia sinulda kuullaren-
sa! Jos me emme kyllä laula niin hy,
wästi: niin ei ole meidän laulunmuoto-
kan lärsittämätöin.

Ei se kyllä niin ole, wasiais Kul-
lia, waan se oli minulle, kosta te ette
herenneet.

Jalopeura, lammas, Repo-
kettu ja Koira.

Ihden kerran tuliwat lambaat Eläin-
den Monarkin Istuimen eteen, kuin ikä-
näns Repvkettu ja Koira hänen tykönä
parannuxen alla oliwat, ja walittawat
Kuningaalle heidän hädäns ja Susijn
kauheutta niin koskemilla kumilla, että
Koira, ajctttelemata kussa hän oli, kij-
wailla sanoilla Susia wasiaan rohkeni.

Pstäwä sinä unhohdat itsiäs, pu-
hutteli händä Kettu, me olemme Kunin-
gaan Kammarissa. Kohtuuia sinun Kij-
waudes.

Anna hänen, sanoi Kuningas. Hä-nen wastahakoisuudens tuo hälle kunniaa.
2
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Joka Wihan Teot kylmällä merellä kuul-
la woi, on itse »xi Pabantckia, ja an°-
saitsee mun Armottomuutta». Sinun war-
man "'Koiran pitää tästälähin wakain
lammasten suojelus oleman.

lambaat kijttiwat, jaheittiwät, Koi«
rilda seuratunna, hywin mielin, Kunin-
gaan luolan.

Weisulindujen Kokous.
3l)eisulinnut kokoonduiwat kerrgn, että
sille »varmemmalle laulajalle heidän seas-sa Kijtorcn andamaan. Kaikki julisti-
wat Kyndörastasta, ainuastans louhi-
lindu ei. Te erhehditte minun Herrani,
sanoi hän. En minä löydä yhtään luon-
nollista taipumusta Kynoörastaalla sijhen.
Teidän laulunne kuin se niin yxiää-
ninen on, niin wieno, niin pitkäwetei-
nen, niin

Kuulkaatte kuidengin minua pienda
tuolla, rupcs kesken puhein vri Musta-
rastas. Hän ajattelee kyllä juuri, että
me händä pidäisimme sinä paraanna lau-
lajana , hälle kijtoxen andaisimme, kuin
hän niin nopiasti yhdestä laulajasta pää-
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töxen langettaa, jota me kaiketi kernastl
kuundelemme, jota me kaikki rakastam-
me!

T ierikkajainen.

3ierikkajainen poimi oikeen surun pidä-
wäisesti kaikki höyhenet jotka häldä pulo-
siwat, nc>ppi kans itseldäns loislnans
kiwallalla muutamia pois, ja kuin tämä
ei onnistunut; niin etsei bän toisilda iin-
duloilda Höyheniä, yriwärisij ja kirja-
wij, kokoon, kuin hän ne löysi, pani
hän ne pesähäns, ja kaitsi itsensä joka
päiwä heidän katsannossa.

Minä tunnen yhden Saarnansano-
jcm joka kaikki häneldä itseldäns mijtilyt
ja uloskirjoitetut Saarnat angaroilla kul-
tasideilla niwottaa, ja nijten päälle pan-
na andaa:Ruolmannin pyhät Pu«
h e et.

Maalari ja Mari.

Ah! mingän tähden tulee minun niiu pal-
jon kärsiä, walitti surkuttelen yxi myöhkä

raakaa wärij Maalarin Hierondakiwen
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päällä. Sanos Ihminen, mingästähden
fina minua hienori hierot?

Mingän tähden? sen tähden ettäs
ilman sitä el mixikän maailmassa tar-
peellinen olisi.

Kijtos liene tämän Elämän mul-
kaisten Edeskatsomisclle! Paitsi sitä ej
olis moni warma mies, se rearma tar-
peellinen mies siri tullut, jona hän on.

Phdcn wanhan Hijren iupau-
xe nte ko.

Dxi wanha Hijri oli toisten seassa rh-
den kohtuullisen ajan
itassa elänyt, jo°'qa yxi perso ja saita
Ihminen monda ajastaikaa suljettuna pi-
dänyt oli. Kerran syytti hän toiset Hij-
ret kokoon, ja sanoi myös näin: me
elämme tässä, kuin te tiedätte, yltäkyl-
läisyydessä; sitä wasiaau ne köyhät Kirk-
kohijret usiasti koko wijkkokaudet nälkää
nähdä läydywät, ennen kuin he yhden
leipämurusen löodäwät, jonga tieten yxi
Kerjäläinen tasaustansa häwittänyt on.
Minulla on yxi jalka haudassa toinen
haudan partaalla mun elämässäni, ja
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minä en woi sen säästön jonga minä mi-
nun asumasiaani koonnut olen, cnembän
nautita. Ei teittä sitä tcrwis ole. Jos
te minua sijs rakastatte: niin jakakam-
me sen saman wijkkokausittain yhden jou-
kon köyhäin Kirkkohijrten walillä. Tästä
kuoli hän, ja ensimmäisinä, wijkkausina
h' en kuolemansa perästä tuli sen hywän
wanhan wijmeinen tahto uskollisesti täy-
te, rxi. Jälkeen kuuluu se: mitäs meille
tulee Kirlkohijri^! Meillä on itselläm-
me laisia joilla tähän säästöön paljon
likembätä Oikiutta on , ja jos ei he kyl-
lä taiwitse nijtä jywiä että itsensä kyl-
läisinä piiaöxensä, niin woiwat he kyllä
nijllä leikitä.

Jaa, nijten kansia leikitä kuin
monen Äweriän lysiillinen Poika ' '' "'

Akcidemioisla Tipendian rahoilla, jotka
hänen Herra Isä ns andeeri andanut on»

Pääronapuu ja Omenapuu.

Eikös se ole pahoiteldawa, minun rakas
Omenapuu, sanoi kerran yxi Päärona-
puu , että me niin wähässä armossa pi-
detään ? Ajatteleekos jokuu meidän pääl-

21



»

le, ennen kuins aika on hedelmiä katkai-
sta ? Katsos sitä wastaan tuota Sietri-
puuta tuos a kullilussa torussa, kuinga
händä ihmetellään, kuin hända. maati-
laan ; ja ongos hän josluus jonguun
hedelmän kandanut? En minä sisäännäe
mingan tähden me tulewaijesti. sille kijtot-
lomalle Ihmiselle Mcläuä-«annamme,
mingän tähden me itsiämme "ammustaa'
tahdomme.

Ei, rakas Naapuri, makuutti O-
menapuu: anna aina edespäin, meidän
tehdä. Maailman kijtottomuus ei hirwiä
meidä pidättää meidän kutsumuxemme
welwollisuuxia kaikella uskollisuudella täyt-
tämästä.

Maanmjes ja Hijrakkansa.
N?inun Hijrakka, sanoi yxi Maanmjes
hänen Naapurillens, kuule Naapuri, se
on yxi hymä Raawas eli Nauta! Nijn
nöyrä, niin waranpidäwä, niin missi,
että se, pienin lapsi hällä ratsastaa moi.
Ennen kuin minä hänen ostin, oli mi-
nulla yxi Aasi, kuin te tiedätte. Se
ryma on minun usiamman kuin yhden
kerran likaan wiskannul. Sen takeen mi«

22B^2
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«H kiitän Hijrakkani; se on tukkunaan
toinen eläin. Ohohh, ajatteli Hijrakka,
kosta hän iisens niin ylistetyri kuuli:
minä tulen kewiästi kuin
sc jo ansio on, et ei yri 3lasi ollarensa.

Ia kuidengin kuuluu se wiela mo»
nesfa Asianratkaisemisessa: Sillä Sij-
wöllifuudella jolla Herra Käsit-
tä jä hänen W ast aa nseisowita ns
huuwi>ttelee, on hälle kunniaxi.

Pxi wakaa Susi.
Eläinden Monarkki oli sille Sudelle pal-
kinnon luwannut, josta tietty olis, että
hän ei koko wuosikauden yhdengän iam-
baan, sitä wähemmin Karitsan lparasta-
nu olis. Wuosikausi oli kulunut; yri
juhlallinenKäräjän-päiwä tuli julisietuxi,
ja ei löywetty yhdäkän Sutta, jota wa-
siaan ei iambaat olis perustcttawia kai-
pauria edestuoneet, ainuastas yhden ai-
nuan ulossuljettua, joka itsiäns pidättää
nyt olis, että ej koko hänen elämässäns
rnhtynyt yhdengän eläimen kuolettamiseen,
satikka silten Lambaihin ja Karitsoihin /

ja jota iambaat ei loskan nähnehensäkäntunnustaneet.
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Jo se tahtoo paljon sanoa, haastoi

Kuningas. Herrallinen Susi! sinä oletse palkindo^—

Suolaatte andeexi Teidän Majistaät-
linne, keskoittawat händä Sudet. Hän
wetelii hamasta Hänen aikaisemmasta nuo-
ruudcstans yhden lomsimichen pihassa
kahleissa, ja ei hälla ainuastans tilai-
suutta ollut.

Niin waine? se on anna-toista, my-
rähti käydy Jalopeura. Kuules,
wakaa Isegrimmi: en minä tältä taida
sulle sen luwatun palkinnon andaa. Mul-
ta jos sinä tulemana Wuonna niin itsiäs
pidettclet, koska sinä wapaa olet, myös
niin kijtettäwänä; niin saat sinä sen ka-
rinkerlaisena.

Mixi me suuresti epäilemme, ajat-
teli koko Kokous.

Te ja Sa.

N?istä se waan lulneen, haastoi Nimi-
iyssana Te, että minä teidän seassa muut
Weljexet justijn se wijminen olen, ia ai«
nuastans paljoasiaisen luwussa seison?
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Mä, Sä, Hän, He, Te, kutsutaan
Myös. Mä, Te, Hän pidäiS kutsu-
man, koska lisiänsä nyt wijnimbi Maa«
ilma Te-ettelce ja se Sä ainuastans
wielä Purlalkawäeldä lunnetuxi tulee.

Ei sulla yhdexi osaxi määrin ole,
wastais se Sä. 2)'.inun pitää, tunnusta-
man , että minä paljo minun Päällckat-
sannosian häwittänyt olen. Mutta se an-
daa itsiänsä kans hywin kewiästi selittää,
luin se käy. aikona oli Sä
se Puhe hembeydcsta ja wilpitcömästä y-
stäwällisyydestä , ja justijn sentähden an-
nettijn mulle teidän seassa yhden niinsuuren arwiott, että nämät kaikista wij-
nimbinä pidettijn. Näinä päinä owat
meidän Siweydet tanmmmat, maan ko-
min usiasti wanhan Uskollisuuden Maxon
päälle. Ei sitä tahdo joskus kukaan it«
sestäns arwella andaa, ja sentähden heide-
tään mulle wielä mun wanha arwioni.

Moittia ja Tarhakakot.
Ahden Moittian ikkunan alla kijsiiwät
kesienäns kaxi> Tarhakakkoa: Hijri on
minun oma, huusi yxi; mä olen hänen
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ensinimäldä nähnyt. Ia mä olen hänen
ensisii tawannut, räakäs taas toinen,
sentähden on hän minun, ja niin andoi
yxi sana sen toisen.

Sille Moittialle tuli tämä tora kuor-
maxi. Wui, huusi hän ikkunasta ulos; te
tahdotte Milosuohmcixi ''), Wijsauden-
najsjumalan Kullainri kutsuluri lulla, ja
että hapiä, itsenne niin alhaiscsti haukkua,

yhden raukan Hijren takeen.
Totisesti, saneli yli Tachakakko, eise sowi; mutta kuingas kewiästi eikös yxi

tule riepoiteltuxi. Mä olen itsellen an-
danut sanoa, te Oooineet teitte sen toi-
sinans yhden ei mitään merkitsemän Se-

kaseuran tähden ei yhtäkän paremmin.

lapset ja Waskikaarme "").

Waskikäärme! huusi yxi
Poika ja kaikki lapset jotka tämän kuu«

*) Wilosuohwi, VN maallisen wijsauden ovvinut,
joko ama mckhen tiecoen ohessa yhdenlalriaisell»
karkkandellä luonnon-tarhan sikiämise-
stä, oleskelemisesta ja hnwiannsesta, sekä Luonnon-
kavralitten kokoonpanosta, heidän hyödntnrest»,
tarpeesta, uloshajottomisesta, j. n- e. tUlkisielemi-sens järjellisyyttä hyvhyttäs-

s*) Kutsutan myöskin: Tulitaärme.
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liwat, juoxiwat sen luo WasNkäärmetta
katsomaan. Meidän pitää hänen kuo-
liaxi lyömän, huusiwat moniat: se on
yxi aiwan myrkyllinen eläin: Ei sanoit
toiset; meidän pitää katsoman jos se to-
si on, että hän tulessa elää Hehakiwat sen päälle Kekäleitä ja Hijlcja,
ja pijnasiwat sitä köyhää Wastikäärmetta.

O heitlakäätte minua, heittäkäätte
minua, iapset, huusi Wasiikäärme. Ei
kumbikan tosi ole. En minä tulessa elää
woi, ja engä minä myrkyllinen ole, niin
totta kuin minua Waskikäärmeeri kutsu-
taan. Katsokaatte nijtä rakkoja, jotka
te ruumiheni polttaneet olette.

Niin ällämme andako hända pij-
nata, puhuiwat iapset Kekälein kanssa.
Katsokaatte kuinga tuo köyhä eläin käi-
werteleire.

Mutta kuoliari lyödä tulee meidän
hänen, huusiwat toiset. Hän on myr-
kyllinen. Meidän Isat owat sen meille
«Vakuuttaneet. ,

Andakoon andeeri Jumala sen Us?on
teidän Isähinne! huokaiS kuolema Wa-
Määrme.

27
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Poika ja Koiransa.
Ari Poika oli yhden osawan Puudelin
eli tupakoivan nähnyt paljo konsteja te-
kemän. O, sanoi hän, ne konstit pitää
Sulttini kans oppiman, ja järkinäns
teki hän opeturellansa alun, ajattelema-,
ta, että se Koira yri osawa Kupakoira
eli Puudeli, ja hänen yri osaamatoin
Sultti oli. lyhykäisesti, Tullin täyty
istua, wahtimella seisoa, tarjoa, sai
ruoskaa kuin hän ei tahdonut, ja oppi
wiimein, suurella waiwalla, kaikista kon-
stiloista myös wähän, mutta ei kutaan
oikeen, justijn niinkuin usiambain Nuo-
rukaiset joida heidän Wanhembain Itse-
näisyys tutieramaan aldixi andaa.

HZ

Toi«-
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Toinen Jako-Luokka.
Huuhkaaja ja Konnikaiset.

tekos te ole ns kaikkein rymimmat,
pahimmat luondokappaleet auringon alla,
huusi yri juro Huuhkaaja Konnikaisille,
jotka wetelikössä palweisesti lystei-
liwätl Mitkä hullut ilot, ne owat, hai-semassa ropakossa eli lätäkössä wesipar-
ftusilla olla! Te säädätte teidän mie-
huullinen tahdonne kautta, ja teidän mie-
lettömän huud'onne kautta Ilmanjumalän
wijmein niin suuttumaan, että hän Wa-
skikäärmeitä ja Nälkäkurkeja teidän ylit-
senne lähättää,ell myös kyllä teidän lä-
takönne tyyni kuiwata andaa.

Ei sitä Ilmanjumala tahdonne, hö-kasi yxi wastauxexi. Emme-
hä me ole parembata ilonhuuwitusta mah-
dolliset, ja kuin me ne naulitsemme, il-
man meitä, paitsi toisia iuondokapvalia,
että wahingoittaaremme meidän ropakloa:
ansaitsemmekos me sentähden Taiwahan
wihan.

Jospa mahdais, hywa Konna, si-
nun hengellinen Neuwokkis moniata Saar-
namiesta Maalla rohwaista, niin ustasti

»
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kuin hän, hänen Saarnan Käyttamiscns
siaan tyköönkirjuttaa: nic rixor.

Poika ja hänen Isans.
Ve on yxi kaikkein-rakkahin iindu, sa-
noi yxi Poika, kosta hän Pyhwuonissa
maalatun wiguran eli kuwaluxen yhdestä
luuhaukankuningaasta (''" hawaitsi. O
jospa minulla senkalttainen tindu olis,
kuinga rakkaana minä hänen pidäsin,
kuinga minä händä silittelisin! Sinä tai-
daisit kuka tiesi muuta päätöstä langet-
taa, Ritsa, jos sä näkisit, kuinga ry-
mä ja ruokotoin tämä iindu hänen Elä-
mäkerrassans on. Hän petlelee Korcu-
dellans, kuin usiat meidän Naisnuoru-
kaisista.

Talonpoika ja Päästäjäinen.
odotas, odotas sinä Waras, sanoi yxi
Maanmies, kuin hän yhden Päästäjäi-

*) Mxi ulkomaanlainen Luonnonhistuorian fäsittäjck,
joka ei ainuastans kirjoittanut Luonnonkappalitten
tundomerkic; mutta myöskin tyköonpaniiut kuivat-
Han kirjutta, itsians Buffo».

") luuhaukaukuningas,yri, kaukaand» muukalaisten
maasta (Amierikasta) perinjuurin kolosin ihmeeni
koria, waan muutoin hänen elämänkertaansa
lesta yhäti sikasa i» ruokotoin, Lihalind».
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sen ylöskaiwanut oli, minä tahdon sua
opettaa, sinua wierahin hywyydeistä rika»
istua! Mika paljous jywiä!— paraham-
masta wehnästä eli nisusta! Ota mi-
nulda kaikki mitä mulla on, huusi Päa-
siäjäinen anoen, lahjoita minulle waan
Elämä ja Wapaus. Elämä ja Wa-
paus? oli rrastaus; ci kumbaakan.
Minä kerran nain, ellä myös Kaupun-
gissa yhdä Päöstäjäisiä ra-
han tähden ra^cusrttijn, ja nyt hän
»varasti wielä uhcn'.min. Mchdais läydä.
minulle sinun lantzas samalla tawulla.

Poika Taxuspuun tykönä.

kaikkcinrakkahimmat ihanat Marjat!
kuirga he niin puna'et oroat, niin ma-
kiat maistolda! puhui yxi Poika, joka
yhden Taxuspuun tykönä seisoi, ja sen
hedelmiä monella himolla söi. Ei st köy-
hä Poikainen tiedänyt että hän myrkkyä
soi, kunnes moniahan wijkkokauden ta-
kaa ne waikutuxet sijtä itsens näytteliwät.

Poikaiset ja Tnttöiset! kaikkein-rak-
kahimmasti owat ne monenmulkaiset rak-
kauden kolinan maineet Helkasta ja Kir-
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siistä, j. n. e.> kuin ei ne «vaan mahdai-
si teidän syyttömille Sieluillenne myrk-
kyä olla!

Nuoret Orit.

Dhdellä Maanmiehella oli kaxi .Oria,
jotka hän työntekohoonsa opettaa tahdoi.
Hän waljasii kerran molemmat yhden
ajowärkin eteen, ja heidän wälijn yhden
wanhan jäykän Ruunan, jonga siewa
askel heidän arkaudens hallita piti. Mut-
ta Ruuna kompastui niskollcns. lärki-
näns tekiwät Warsat tilaisuuden larpe-
hexens, wiskaisiwat ajowärkin rattainens
ymbäri äärin, rimboiliroat itsiänsä mallol-
leen, ja nelistiwät pitkin ja poikin ketoa.

Rijsukon kuidengin wanhat Kouluo-
pettajat pois, että heidän heikkoudet ei
enään pahcnaisi, niinkuin heidän opetu-
rensa parandiwat.

Mesiimmi ja Mehiläinen.
Se on pahaa Hunajata, puhui yxi Me-
siläinen eli Mesiimmi Mehiläiselle! Ei

yhtään
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yhtään hajua, ei yhtäkän makua, eikä
wäriä! lyhywesti kaikki paha! Sinä
hywä Mesiimmi, wastais Mehiläinen,
kuin sinulle ei minun hunaja maista, (en
minä tahdo kerlaakan tutkia, "jos sulla
slxi oikiutta on:,) niin tee itselles itse pa-
rembata.

Mesiimmi mahdaa niin wähän sitä
tehdä woipa olla, kuin jokuu ilmanlaa«
duntutkiwainen Asianratkaisia yhden Kir-
jan itse knjuttaa, jonga hän kuidengin
järkinäns pahankiukkuisesti moittij.

Ilma «jumala ja Sudet.

AVehellinen- Ilmarinen, kaipaMwat Su«
bet Ilmanjumalan tykönä: Jokainen pi-
tää meidä wihaisimbina, häwittönnmbinä
«läiminä, sijtä ajasta kuin Kananteri mn-
dä niin rymillä wareillä maalannut on.
Hän yrinäns on meidän Kunniamme pois«
ryöstänyt. Me rukoilemme sinua, ran-
gaise händä, sen wihasuopaisen Kadeh-
tian! Joka miehen tykönä olkaatte wiha-
tut? wastais Ilmanjumala: o ei sixi
yxinäns Kananteri spynpää ole. Wei-

3
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nen Moitti ei ole yri Ase ainuasians
Kadehtimisesta. Mängäätte,, te sen an-
saitsitte.

Poika ja Kultakansi.

3'h sen pitää oleman rhden sorjan kir-
jan , sanoi Ritsa, kosta hän hänen I«
säns Kirjoin parwessa yhden suloisen pie-
nen Kultakannen waarinotti. Kuinga
angara sitä wastaan jokin, on kuin tuo

wanha Kirja Siannahassa! Nyt minun
pitää kuidengin katsoman mitä molemmis-sa seisoo! Kuin ihmetteli itsessäns tai
pieni mies, kosta hän sen potran Kulta-
kannen, yhdenä Tabatierinä eteens aset-
taman piti, tukkunaan onsexi tehdy,
ja sijnä wanhassa kannessa hänen rakka-
han Kananterin Minun elämässä-
ni, puhui hän, ei pidä minua ulkonai-
seen loisteen enään hämäslytlämän. En-
gos minä sentähden licdänyt, mitä mi-
nun Pappani nauro , kuin minä muinon
yhden Herran kultasessa roerhossa yhdenä
juuri ansiollisena miehenä pein.
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Poika ja iehtineuliainen.

H.ämä sama Poika mani kerran hänen
liäns kanssa käwclemöan, siellä hörisi
yxi iehtineuliainen suurella humulla hä-
nän pääns ymbärillä: Rttsa, joka luu-
li , se eläwä mahdais händä pistää, ru-
pesi armottomasti huutamaan, kunnes
lrihdoin hänen Isäns, joka yxi warma
Kijliäistundia oli, ja opetti händä, että
tällä suwunlailla Kijliäisistä ei PisMcida
ole. Opi sijtä , Poikani, pani hän »vie-
lä lisari: kuin sinua tastäpuolcen maail-
masta Hullwilit harnääwät, kuin sinun
»tsias pidättämän pitää.

Orjantappuranpensas.
läsnä yhda Rajakiweä seisoi yri

Orjantappuran pensas; joka aina Plön-
katseclla hänen allansa Ruo-
hoin ja Hopiaheinien "') päälle katsoi.
Mutta yhden kerran pudois Rajakiwi
kumoon, Orjantapruranpensas tuli wioi-
tetuxi; mutta ruohot jäiwät hänen alla
murentunein jääncsijn alla koskemata.

Niin se on usiasii yhden suuren Mi-
nisterin eli Waldakunnan miehen onnen
') Hopiohein» ,«1 Hanhenrueho «5t koteuljU» »y>

»erinä. »
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langemuxen alla, monella pienellä luhe
dalla, jota hän hänen Elonaikanans hätäi-
sesti yhdellä silmänräpäyxella arwionandoi.

Sorsat.
V?yös oli, kuin monessa paikassa ta-
pahtuma on, yri kesy Sorsa niin ole-
tettu, että hän iisiäns nijten metsäläisien
sekaan exymän, ja nijta erinomaisiin si-
xi edeskatsannoxi tehtyihin ansoihin kehoit-
taman piti. Tutkaatte Siskoset, puhuise kesy Sorsa yhdelle paljoudelle metsä-
läisistä, jotka hänen ymbärillens lokoon-
dmwat. Teidän itsenne pitää näkemän
kuin hywä minulla on. Kymmenän yh-
destä , on minun Elämänlai ja minun
asundo teidängin mielestä. Metsäläiset
seuraisivat ja kaikki tuliwat wangituxi.
Wihainen, huusiwat he,ongos se rehelli-syys, ongos se usiollisuus? Woitkos sinä si-
nun omantundoasi edestä O säästäkäät-
te Sanoja, rohkeni tuo, omatundo, r helli-
syys, ustolllsuus, owal Kappaleet, joida
warwaäjät ei tunne.

Ilmanjumala ja Totuus.

An myös niin paljon erhetystä ja peto-
sta maailmassa, sanoi wihdoin Ilman«
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jumala Jumalien Istundo-kaaressa, ja
erinomaittain sen osas-
sa , että minä en enään kauwemmin pääl-
le katsoa taida. Matkusta alas Totuus,
ja opeta Ihmisiä yhteen ret-
keen. Niin paljas kuin minä tässä olen,
puhui hän, siellä pitäis minua jokainen
Euruopassa houkkana, ja Euruoppaan pi-
tää minun kmdengin mänemän? Hywä,
öhöha Ilmarir.cn, sinä woit itseas wcr-
hoa; mutta kura sitten sinua enään Eu-
ruopassa tundee.

Warpunen ja Kurki.
Äl?utta, sanos minulle, puhui yri Var-
pu Kurelle, kuin te olette woipctt niin
pitkiä matkoja tekemään, ja sen sellaises-sa korkeudessa? Mä, joka paljon kcwi-
ömbi olen, woin hätgsesti neljännen osan
Penikulmasta lendää, wäsymatä. Pait-se sitä sano minulle, mingäntähden te sit-
ten ainijan waellatte parwibsa? Kaikella
on hänen pelustuxens Herra Warpu

, lau-
sui Kurki. En minä sungan yxinän nij-
tä matkoja tehdä woisi. Parwillisesii y-
liwoitamme me, Tutkinnon kautta yhdä
erinäistä orningia, kaikki ilman wasta-
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hakoisuuden waikiuuxia, ja niin tulemme
me onnellisesti maalihimme.

Mingäntähden meillä ei wielä ole
yhdäkan hnwää Tulkindoa iiniuxcsta '")
eli muusta toisesta merkillisestä Wanha-
kunnan teosta? kysyi yhden kerran jokuu
yhdeldä Oppinielda. Kuin hän aina yh-
da etcens otti, oli wastaus.

Tikka ja T arhanwartia.
Dhden miehen Tarhassa seisoi yri läpi-
kuiwetlunut puu, jota yri Tikka koko-
nans hänen pindakuorestans paljastaa al-
koi. Tarhanwartia tiedää minua kijttää,
ajatteli hän, kuin mä hälle tawalla näy-
tän , että puuta ei yhtään enään tarwis
ole. Terrreistä puista pitää minun kuo-
rimiseni kyllä heittämän. Hän erhehtij,
kunniallinen Tikka. Hätäsesti Tarhan-
warna sen luultun wahingon näki, kuin
hän Tikkaa niin kauwan takaa ajoi, kun-
nes hän hänen kuolian ambunut oli.
Oikeen ! Pahantekia olet wijmein itse kaik-
ki puut pilannut!

') Plinius, yxi latinalainen Kirjanoppinut,
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Ei kuidengan, te Sukkapellit— an-

dakaatte aina yhden pilkallisen Tikan mo-
niat Opetustaulut teidän yxinkerlaisesta
tiedostanne kuoria. Ristckundaa ja U-
skonoppia ei se Vahingoittaa taida.

Hunajalinnut.

on linduja, jotka itsianS
ainuasians metsähunajalla elättäwät. He
tiedäwät puun, jonga sisässä yxi
Ml,hil,.ispl.'sä on, w'isi,'.i, ja owat täs-
sä tilassa nijlle Ihmisille, jotka myös-
kin ni>>: halui esti hunajata yldsetsiwät,
pettämätönät Tien osottajat, sentähden
ei hlidä koskaan ammuta, ja joka aika
yhden osan sijtä salijsia palkinr.oxens
saawat.

Mutta yhden kerran, kosla he ko-
ossa oliwat, tuli se Kysymys puheexi:
jos se ei parembi olis, tästä puoleen ih-
mislle heidän aarteensa enään tiedyri teh-
dä; sen päälle, kuului se, pijätämme me
meidän hunajamme orinamme Ei, wa-
siais yxi heidän wijsaistans, e.n mini
sixi äändäni anna. Kosia me ihmiselle,
joka meidän Hallitsiamme on, annamme
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loka ihmisen on: niin elämme me rau-
hallisesti , ja saamme niin paljon kuin me
tarwitsemme. Jos ei, niin löydän Ih-
minen meidän hunajamme kuidengin, ja
meidän pitää pelkämän että hanelda am-
muluixi tullaxemme.

Korppi ja Kellasirkkunen.
Dxi Korppi tuli yhden kerran talwella,
kuin paxulda lunda oli, hywin näljäldä
pijnatuxi, kuin hän yhden kerran wähia
jäänöriä yhdestä tapetusta eläimestä ha-
waitsi. Heissä iloisesti! huusi hän, täs-
sä on milä nautita. Weljet, tahdotta-
ko te niin hywaa kuin mä: niin tutkaat-
te tänne. Akkistaän tuli yxi paljous näl-
käisiä weljeriä kaikista kulmista luo, ja
se andelias Isändä kolkku wielä aina
»vieraita kokoon, kuin ne jo kaikki sär-
päneet oliwat. Sinä Houkka huusi häil-
le yxi Kellasirkkunen , joka tämän menon
myöskin päällekalsoi. En minä woi kuin-
gan paharuida, jos sinä nyt nälkää nä-
kisit. Etkös sinä woinut sinun onnes hil-
jaisuudessa nautita, koska se niin mo-
nelle kowin pieni oli.
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Joutsenet.

Ixi Metsäjoutsen eli Merimetsas oli ker-
ran yhden joen rannalla yhdessä yhden
joukon Aljujoutsenien kanssa, ja tuli
näildä ulkonaiscmmalla ylönkalseella koh-
tatuxi. Muukalainen wisVas yhden armot-
toman katsannon heidän päälle, nosti hä-
nen Sijpensä ja lensi sijtä. O kuinga
eikös hämmästyneet aljut Joutsenet, joi-
den warhaana nuoruudena Sijwet lapau-
tuneet oliwat, hänen perässä. Kuka si-
tä olis luutut, kuului se, että yxi Jout-sen lendää osais.

lustijn ne puheet pienben hengein,
joiden pönäkkyys moniaan miehen luon-
nonlahjoista kuuloiltaa, ja ne, kuin hän
itsens äkistään heidän leffestäns ylendää,
tointoisians awonsuin kurkistamat, ja sa-
nomat: Kuka sitä olis hänessä etsiä o-
sannut.

Nuori Kukko.
Ayt minä tahdon todistaa että minulla
miehuutta on, kujerteli yxi nuori Kukko ,

wanha Kikkerikij on minulle komin yl-
piä. O hänen pitää näkemän, että hän
minussa hänen miehensä löydää; jawih-
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doin läxi hän kaikella uhkeudella wanhan
Talokukon päälle. Wanha, järkähdä-
mäta tilaisuudessans, andoi hänelle yh-
den kolhauren sijwellitns, että hän toin-
tuuwalle lensi. Kaikki ymbärillä ' seiso-
waiset Sijpelliset naurowat kuuluwasti,
ja junkkari Keltanuokka häpesi itsessäns.

Te nuoret Kirjamiehet lukekaalte en-
sin tämä Saakkuna eli Satu , ennen kuin
te teidän Suikanne anMisten miesten wa«
siaan pörhistatte.

Varpunen.

Ari Waimo oli Wehniä eli Nisuja peS«
nyt, ja ne yhteen korijn pihalla pannut,
että ne aurinqosla kuiwaifi. Pri War-
punen joka Wehnät hawaitsi, lensi alas,
nuokki, ja lönsi ne angaraxi. Hui/ sa-
noi hän, tässä on tzywä olla; tähän
minä tahdon jäädä, tässä minun pesäni ra-
kea ja minun Polkaiset kaitsea, tästä tahdon
niä Tuossa paikassa tuli Waimo ja otti
Wehnäkorin myötäns. Warpuinen lensi
murhellisesti sijtä pois, jaSaakkunanruno,
ja näki suuremmaxi osaxi tässä HistuoriaS-sa sen totisen Kuwan maallisista iloista.

<
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Uusi Kuningas Eläinden

W a ld «kunnassa.
jalopeura oli kuollut, ja Apina tuli
hänen Seuraajaaxens Elälnden Walda-
kunnassa. O, mitäs puhutte Sanomiri
sijtä uudesta Monarkista ! kuinga hän täs-
sä hänen andeliaisuudensa yhdä köyhää
Hijrtä wastan näytteli, kuinga alhaisesti
hän kaikkein Eläinden kanssa puhuu;
kuin hän tuolla yhdelle ilakousewalle Ma-
rakatille yhden sukkelan nöyryyttämisen
tehnyt. Kaikki Aikakirjat julistamat sen
siewän lawan, millä hän Orawan ja
Moppakoiran mairrez äez pl2iBir« kun-
niaan ylensi. Phdellä sanalla, kaikki
Alamaiset oliwat täynäns uuden Monar-
kin ylisiöxestä. Ainuastans Karhu ja !eo-
pardi, endisen Kuningaan. Ministerit ja
Raadit, joida uusi Monarkki armossa
heidän Pallr-eluristans poispäästänyt oli,
nyykyttiwät päätäns ja waikeniwat.

Punarindalinbu.
Ä)linun pitää kuidengin näkemän, lau-
sui yri Punarindalinbu, kuin hän yhden
louhisilmuren waarinotti, miten konsti-
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kas Wärkki tuo on! Hän lensi sinne,
sattui kijni, ja latkas wiela sen päälle
yhden luun.

Moniaha wiela pahenematoin Nuo«
rukainen Äkademioissa häwitti hänen
Syyttömyydensä, ja wikoitti omaatun«
doansa, tahdoenhän nähdä, kuin se täs-
sä eli tuossa Seurassa käyne.

Pöllö ja Nahkasijpi.
HUingantähden te pakenette, te Rakka-
hat, lalli yri Pöllö Nahkassjwelle, ko-
sia me itsiämme näyttelemme? Sano-
kaatte, mingäntähden me emme yhdessä
otusta etsi? Emme me tointoisiamme härt-
säydexi käy. Sillä kuin meillä Hijriä on:
niin heitämme me teille lernasti Kowasij-
wet ja Vöwerkkuleet. Juuri sentähden,
wastais Nahkasijpi, kuin te Hijriä pe-
rään ajatte, niin me olemme pelwossa,
te mahdaisitte meidäkin Hijrinä pitää. An-
dakaatte sijs Meidä aina waremmin ulos-
lendää, kuin te ylösnousette, ja rakka-
hammin teidän seuranne estää, kuin se
min kewia on, että teildä tunnetuxi
tulla.
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Heposet.

Kari Kyndöhepoa tuliwat Kynnöstä ta-
kasin, ja mä kuulin seurawaisen Kans-,
sapuhcen:

Nyt, Wchet, tänä löydämme me
edessämme aiwan wasten tahdoamme

Niin lyllä, niin kyllä! Jos me
waan sen mauttoman Silpun edestä ai-
nuastans pikkusen Kauraa löydösimme!
Mä olen mun elämasiän juuri wäsynyt.

».yötä tehdä, ei yhtään iloa maa-
ilman päällä ja koska »vielä ilman si-
tä näkemän pitää, että momailla Muu-
liaasiloilla, ylpiät Sekasikiöt owat, niin
hywä on.

Maiti, Weljini, wastas toinen.
Emme me tahto meille meidän elämäm-
me meidän walituxillamme niin waiwaloi-
sexi tehdä, kuin se jo on. Kuin me näl-
käiset olemme, pitää kans Silppu mai,
staman, ja se lohdutus meidän sitä teh-nehemme, andaa meidän sen takeen rau-
hallisesti maata.

Aiwan hywä, rakas Weli; mutta
harmittawa on se kuidengin, että me,
jotta meidän Herrallemme parahammat
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palwelluxet tiemme, justijn wähemmassä
arwiossa pidetään ja palkituxi tullaan.

Se on jo kerran Ihmisten Täsmät.
Ongos meillä syytä itsiämme walittaa,

koska he ei heidän Koulun-opettajans
kanssakan paremmasti tee?

Repokettu.

minulla waan yxi Tuliluikku olis,
halaji aicanans yxi Repokettu. Mikä
Metsämies minä tahdosin olla! millaisia
linduja mulle teurastaa! luin peljättä-
wäri minä kaikille Eläimille itsiäni teki-
sin! Jos hän sitä Tuliluikkua ladata ja
tawallisesti akkiloija o aisi, sen päälle a-
jatteli Repokettu juuri niin wähsn, kuin
te Herra Tolwana, kuin te muinon kij-
stitte, että teillä ei waiai olis
kuin yxi Pipliuoliekki eli Kirjankokous,
että yhdexi kuuluisari Kirjamiehexi tul-
laxenne.

Merikommien kerääjä ja
Poikansa.

Ari Merikommien kerääjä Amboinassa
mani poikans kanssa meren rannalle ka-
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welemään, ja löysi yhden Komman jo-
ka wielä hänen karvallisella pahannäkö-
sella nahkaisella yliwedetty oli. Mitä te
sitten tahdotte, rakas Pappani, tällä
rumalla Nättisellä, puhui Poika? On-
ha hän Teillä paljon kauniambi teidän
10-ossanne. Sinä erhehdit, Poikani,
«li wastaus? Mä tahdon sulle järkinään
näyttää että tämä Komma erinomaisen ti-
lan minun ko-ossani ansaitsee. Hän kaa-
putti sijs sen harmaan päärlynahkaisen
pois, jonga perästä kaikki sen kauneudet
pojalle hämmästyreri näkymään tuliwat.

Hywä teille, te Ticdäjät, kuin tei-
dä Ruhdinat, jotka Tundijat owat, ti-
laisuutta andawat teida teidän, kijlossan-
ne nayttäärenne.

Pukki.
Dxi Pukki näki yhden Suden. Mi
tahdon hänen luore männä, sanoi hän.,
ja sille Pahantekiälle totuudella puhua,
ei hänen pidäiS sitä hänen elämässäns
niin julmastl wäärlnkäyttamän. Hänmani sinne, alkoi saarnansa, ja sitä seu-
raa woipi kewiasti ajatella.'
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Jos sulla ei woimaa ole, iisiäs I-
soin pahantekoja jälkiseurallawastuuttaa:
niin on se yxi mielettömyys että itsiänsä
heidän Uskonuudistajaxi ylennellä.

Susi, lammas ja Paimen.
minua teidän joukkohenne,

huusi yxi Susi, joka yhdestä murhatusta
iambaasia wielä hölwälty oli, las?ekaal>°
te aina sisään, te hywät lambaat. En
minä tule kuin teidän »vihamies, ei, waan
teildä kaikki minun käyttämiseni andeexi
anomaan. Se on tosi, muinon olen
minä teidän wihanne ansainnut; mutta
nyt en minä enään ole teidän kauhia ryö-
wärinne, jota paeta teillä syy on. Suo-
laatte minulle teidän Pstäwyyttänne ja
Usiallustanne, te rakkahat, ja laskekaat-
te minua sisään, että mä teida ilakoit-
tasin. Susi sano nämät niin sydämmel-
lisella tuonilla, ja yhdessä niin anomas-
sa lembehcssä, että lammasten sydämet
tyyni leppyiwät. Katso., sanoiwat he
Paimenelle, tuossa tulee Susi ja tahdo»
meidän kanssa sopia. Hän on läynäns
katumusta. Aukaa lauman portti, että

hän
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hän sisään päasis , me hölle meidän
Vstäwyydestämme misseydamme. Taiwa«
han takeen, Iljasi Painun, miien le o-
lctte tyhmiä eläimiä. Ghteen niin kijru-
huun käändymiscen uskaldaarennc! Suk-
kela Hurtta! että sinä olisit suo-
matoin sinun hengsllises Neuwokkis kans«
s«/ ajatteli pakenema Susi.

Koirat.

Kaxi S«a?kuna«.

Dxi laiska alju Moppa sattui tapatur-
maisesti kadulle usiain nuorten Koirainseuraan, joila hänen kanssa leikkimään
rupesimat. Moppa, täynäns harmia,
että hän ei jo taas päänalasen päällä
kuorsata taidanut, tunsi sen kappaleen
niin mielcnkaändälvari, että hän urisi ja
ymbärillans purexendeli. Trossa näette
te nuoret tallit, huusi yxi walcha ym-
märtämä lupakoira eli puudeli, mitä
hywät päiwät tekemät, kuin nijta pal-
joxi on.

4
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Sijnä samassa tuli yri Aasi kawa
alas nelistäin , joka sikin "ja Raisasmie-
hen seljästäns pudottanut oli, hyppäs
ymbär moniahia lapsia, wiskeli lakajal-
kojans, ja piehtaroi loassa. Herra
pakoira, katsokas tänne, housiwat koi-
rat, tuossa nähdään mitä yri hywä het-
ki tekee, kuin nijiä wähäxi on. Teillä
on oikeen, wastais Luvako>ra; mutta ne
owat ainuastans 2lafit jotka hywät het-
ket niin waärinkayttäwät.

Tammipuu ja Puuomenapuu.

3!>aiwaloinen Tammipuu, sanoi yri
Puuomenapuu, isombi ja kestäwämbi o-
let sinä kyllä; mutta omenia syömät kui-
dengin ihmiset, Terhot omat ainuastanSsuuremman osari Eikoinsyöttdä. Si-
nulla olkoon oiceen, oli wastaus: jos
minä en tehne tarpeen minun hedelmäni
kanssa ihmisille, niin teen minä heille
tarpeen puullani, ja ilman sitä on heil-
lä kyllä muita omenia, jonga suhteen
he sinun sinulle kernaasti heittämät.

503232
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Kuka on arwollisembi Jäsen inhim-millisessa Seurassa, Päiwäläinen joka
ruumijllans tarpeellisia Palweluria tekee,
eli waiwaloinen Kiljamies, jonga Pää
Puuomenia edestuo.

'

c^^M

Kol-
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Kolmais Jako-Luokka.
Koto-ja Metsä-Hanhi.

koto Hanhi tuli yhden metsäläisen
luo: hyli, sanoi hän, sinun elämäkerta-
si , jonga kautta sinä sinun einehcsi niin
»vaikeudella ansaida täydyt. Katsos waan
minun päälle. Mä olen kuidengin yri
Hanhi, joka woin itsiäni näytteleijä,
niin lihawa, että minä lendämisengin
urkkomin unhohdanut olen. Minä kij-
tän sinun elämäkertasi edestä, suoritteli
tuo, koska minun sen kautta yhden wal<
meuden häwittämän pitää joka mulle niin
luonnollinen, ja niin paljo huuwitusta
edesluo.

Kuka nautitsee yhden puhdahamman
huuwituxen, se joka ylöswalaisiun ym-
märyxen kautta hätätilaisesti leipäns saa,
eli yxi äweriäs aljuna pidetty Tuhma»
jussi?

Kari urosaa Kissaa.
Jospa ei moniahat Isät kuidengan ih-
mettelis, että heidän Pojat juuri kelwol-

52
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/omixi tulemat! Teidän oma «alatto-
muus on syy sijhen..

Kaxi urosaa Kissaa, Miffa ja Mij-
ri, oliwat yhden Ehtö/uuruukin aikana
oikeen tyytywäiset. Tiedätkös sinä Mi-
stä, sanoi Mijri, kuin sinä yhden ker-
ran paistetun kanan wadista poiswara-
sianut olit, ja niin ropsasti ruoskaa sait?
Ö ole waan wait Mijri, oli wastaus.
Sma olet sen «varmaan unhohdanut,
kuin sinä Uhamiehen, Torokkasilmän Teu-
rastusta peräänhijwit,,, ja jonga koirat
sinua rywettickät. Ia niin sitten seurasi
yxi urosa Kissanmulkkaus toisen perästä,
jonga tykönä he itsiäns sydämmellisesti
lysteiliwät: Millaiset hullut mulkkauxet,
kutsuttijn kuidengin, kuin nuorena 01,
laan. Nuoret Miskat ja Mijrit, jotka
tässä juhlallisessa pidossa läsnä oliwat,
kuundeliwat tarkkauxella perään, koitte»
liwat kohta sitä kappaletta jälesti tehdä,
waan tuliwat kohta kuin tarwettomat ja
»vahingolliset eläimet, yxi hukutetuxi, toi-
nen lyödyri, kolmais ylipäätäns pois-
tyyrätM, missä hän itsiäns näytteli.
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Papug o i j a.
kaunis! Kaunis Mehlolainen! . huusi
yxi Papugoija joka yhden Kyndörastaan
tykönä Hipan kammiossa rippui, niin
usein se wähä iaulaja itsens juli-
sti , justijn kuin hän tundenut olis. Hän
lausui Hipan sanoja perästä.

O yxi angara Kirja, huusi wijmein
M Tölppanä yhdessä Seurassa, jusiijn
kuin hän sen lukenut, eli ymmärtänyt
olis. Ei, hän puhui Asianratkaisiaa pe-
rästä.

Pajupuu.

Dxi Pajupuu seisoi yhden kukkulan ken-
näällä, ja oli jo sillä järjellä että kui-
waa, kuin händä yxi a-
laS suohon lähatli. Täällä hän wesoi
uusia juuria, ja tuli yhdexi hywöxi ruo-
honpaisexi puuxi, niin kuin moniaha Ih-
minen yxi hywä tarpeellinen Ihminen o-
lisi, jos hän ei hänen iuonnonlahjoistans
kowin korkiana seisosi.

543NZ
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Aesuoppi ja SanttuS ').

huolla on mulla yxi puu tarhassani,
puhui Santtus hänen Hengen-
orjallens ?>esilopille, joka joka wuosi an-
garasii kulkij, waan ei kostan hedclmiä
tanna. Hän witwahtaa leidän Wllosoh-
nicramiscen, wastais Aesuoppi. Hän
loistaa Opetuspuheilla, jotka ei yhtään
Ejelua hyödytä.

Kärpäset.

Ari Kärpänen eli jokuu muu Kijläinen
läkähtyy, niin kohta kuin hän yhden a-
j.anpituuden wedcssä wirunut on; wir-
goaa taas ylös, kuin se aikasin kyllä y-
lösodettu, auringossa kuiwcmu, eli hie-
nori raaputetulla lijjulla kadcttu on, jo-
ka kosteuden hikircijisiä luoxens wetää.

Pxi tällä tawalla wapaudettu Kär-
pänen joutui toisten parween, jotka it«
stänsa oliwat Pikarijn uppowan ja lä-
kähtyvän nähneet. Auta taiwas, Si-
sän , mistäs taas tänne tulet, kuului se?
Me kaikki luulimme että sinä olisit tuo-

') Kirjutttnut illUns Xonthus, ja vli yxi rieklalnmett,
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hon Pikarijn uponnut. Jaa sen minä
olisin kyllä, jos ei hywöstitekewä Ihmi»
minen minua ysösroetänyl olis, ja au-
ringossa kuiwanut. Ose on juuri an->
gara, ajatteliwat toiset, nyt rooimme me

roissisii kidamme kutkuttaa. Jaa jos me
langiamme Pikarijn: niin Ihminen mei-
da taas auttaa. He lensiwät sinne, nuo-
lerendcliwat, horjahtavat sisään, läkäh-
tyiwät, ja jos heidä myös yldswcdet-
tijn: niin oli heidän roapahdamisens tdh-
jä kaikki, sillä he oliwat jo kowin kau-
wan sijnä wiruneet.

Poika ja Isänsä.
Poika.

Katsokaatte kerran, rakas Pappa, kuin
minulla Sormi turpowaa. KiwistäH
myöskin. Mistä se waan tulne.

Isä.
Sinä olet yhdeldä Kijliäiselda pi-

sietyri tullut.
Poika.

En minä ole sitä kuidengan mixikän
tundenut, engä näe sitä haawaa.
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Isä.
Se woi kaikki olla, Poikani. Se

käy moniailla KijliäiMä, kuin wihasten
Ihmisten kanssakäymisessä. Wahingol«
linen »vaikutus naytteleixe wasta
Seuroissansa.

Kyndörastas ja Pyörrekyyh»
kynen '").

Hassi Saaltunaa.

meidä paeta, Pstäwäiseni, puhui
yxi arka Pyörrekyyhkynen Kyndörastaal-
le: Mä näen Ihmisia tulewan, (Hippa
mäni Tapion »vaimon kanssa kämme-
niään). Älä pelkää, »vasiais Kyndöra-
stas, nuo Ihmiset omat meille leppynet,
ja totuudessa minä sinua paharun. Si-
nun häkäkiukkusi ei anna sinua lewäta,
ja sinä teet itsiäs sen kautta »vapaudessa
Hengenorjaxi.

Aippa ja Tapion wa>'mo oliwat nyt si-
wutsen, ja Kyyhkenen lensi takasin Kyn«

») Hie Ringeltaube.
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dörastaan luoxe. Ei kauwan sen perä-
siä läheni yxi parwi miehuullisia poikia.
Kyndörastas lensi. Kyyhkynen jäi rau-
hallisesti istumaan, ja siherteli Weisun-sa. Mutta Pojat rupesiwat käsilvoimal-
la händä ambumaan, ja kiivillä wisko-
maan, niin että hän tuskin kuoleman
waaralla pois pääsi. Ota nyt minuldi
yhdä opetusta,kohclreis, Pstäwäiseni, pu-
hui Kyyhkynen. Kowin uskotoina olla
on tosin yxi wika, meille moncn
murheen tekee, mutta kowin paljon uskoa
on totisesti määrällinen.

Kaislanhuutaja ja Kiuru.

Ixi Kaislanhuutaja lensi yhden Kiurun
luoxe autialle kedolle. Rakas Kiuru,
sanoi hän, suo mulle sun Pstäwyydes.
Täällä awaruudessa olen minä asuaxen
päättänyt, koska minulle sun elämäker-
taa erinomaictain hywäxi tulee. Tuossa
metsässä, jonga sä näet, olen minä
syndynyt; mutta sen sisässä oli mulle
kowin pimiä, sen jälkeen lensin minä
tuohon Wltsikkoon , siellä oli mulle. kowin
ikäwä. Nyt mä läxin likimäiseen tar-
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haan; mutta siellä oliwat Talowarpusek,
en mä mitengän nijten kanssa sopia woi-
nut. Täällä, rakas Kiuru, tahdon mi-
nä aina jäätä, anna meidän täällä —.
Älä pahaxesi pane Herra Kaiölanhuuta-
Ha, rupes Kiuru sanoihins, sinä olet
Hywin muuttuwainen elämäkerrassasi. An-
ma mun sun Pstäwyyttäs andexi anoa.
Minä pelkään sinä mahdaisit sijnä myös-
ckin olla.

Susi ja Karitsa.
A lamainellinen Palwelia, nuori Herra,
puhui y>i Susi iääwänowen tygöä Karit-
salle. Annatteko te myöten hywyydestä.

Ia kuka te sitten olette Teidän
nöyrin Rengi Isegrimmi tahdoi sen huu-
wituxen pitää, Teille hänen tarkoiturens

— Ei yhtään nöyryyt-
tänMä Herra Isegrimmi. Me köyhät
yrinkertaiset iambaat emme ym«'.ärä sen
päälle yhtäkän, ja meidän Paimen ta»
woittaa aina sanoa: älä ufto nijta yh-
tään , jotka jokamiehen alamainelllset Pal-
weliat owat.
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Käki ja Korpirastas.

Kajxi Saakkunaa.

V?inun kanssa-käymistän piti linduin
etsimi/iän , puhui yxi Käki Korpirastaalle,
se olis teille kaikille hywin tarpeellinen.
Teidän Kitkuttamisenne ei ole mikään lau-
lu. Mä, mä tunnen Tuonikonstin tem-
put. Minulda owat Kyndörastas, Kor->
pikiuru, louhilindu, Uunilindu, Peip-
ponen , iahorastas, Urpalindu, leppa-
lindu, Koiwulindu, Kulorastas heidän
parhaat tuoninsa oppineet. Ennen he tu-
liwat kyllä minungin luo. Mutta nyt
he luulemat paremmin osaawans laulaa
luin minä. O tyhmät, kijtottomat!
Mingan suhteen se tosi on, rohkeni Kor«
pjrastas, mitä sinä siellä kijstät,en
do minä täällä nyt tutkia. Niin palj»
iäydyy minun kuidengin sulle kunnialli-
sesti tunnustaa, että sinä mulle ja kai«
lille muille tinduloille sitä saälittänHm-
mäxi tulet, kuinga enemmin sinäMina
meistä puhut, ja sitä wielä toisten
tuxen päälle. Pidä ilsiäs hywänä.

Huhh! puhui Käki itsessänS. Mutta
mun täydyy kyllä itsiäni toisin käyttää.
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Sen perästä lensi hän yhteen Näreik-
köön, johon Korpirastas usiat Weisulin«
nut ymbärillens yhdä iaulu-Koetusta pi-
dämään 10-onnut oli. O kuinga koria-
sii te laulatte, , huusi hän.
Minä olen itsiän ilahuttanut teidän wi-
sertämisellänne. Hlkäätte andako teida
estellä! Minä waan tulin teildä oppi-
maan. Ohohh, Herra Käki, sanoi hal-
le Korpirastas, mingäs tähden yhdellä
haawaa niin nöyryyttäwäinen? Waan
jokos hawaitset, että sun kersiauxet eli
Kijtlelimyet ei enään arwossa olla? >

Jänis ja Maakarhu.
3uo Jänis teki niin, kuin «vissit Ih-
miset, jotka toisille heidän makuns aina
wäkiwallaisesti tarjoarens kokemat, ja juu-
ri sen kautta wastoinmielisiri Seuramie-
hixi tulemat. Kuinga taidaisin minä kui-
denkin kolo päiwän niin maassa longia,
puhui hän Maakarhulle. Maa-etanoita
ja Maamatoja ajelemaan, millainen kai-
waltawa Toimitus! Tule kanssani, ja
katsos kerran kaunista Orasmaata, an-
garata Kaalimaata. Minä lyön wetoa
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ettäs et mun seurasian enään pois ha-
laja. Minä suon sulle kernaasti mun hu-wituxen, oli Maakarhun wasiaus. Ole
myöskin niin halpa ettäs et minua mun
omissan estele, kosta sinä et sitä tun-
dea woi.

Wanha Varpunen ja hänen
Pojat.

kuulkaatte päälle lapseni, puhui yxi
wanha Warpunen koska hän hänen poi-
kansa pesästä karkotti. Te olette maail-massa suurilda wiha-miehildä saarretut,
jotka teidän elämänne ja teidän myöoen-
käymitenne peraänpyöriwät. Soimaamat
pyssyillä ja waljupuckMa.wahlistelewat
teidä. Ansat ja werkot tulemat teille
panduxi. Poikalasten Kiwet, Kyytimie-
sien ruoskat kaikkein näiden edessä
waaroittakatte itsiänne, jos te ette teidän
raittiudellenne ja teidän elämällenne har-
mi olla tahdo. Nimittänyt oli kyllä se
wanha Warpunen kaikki waarat teille;
mutta kusta te tundisitte sijs nyt ne Pys-
syt ja Waljuputket, ne Ansat ja Ruo-
skat? Mingänlaisijn wälikappaleihin t«
ryhtyisitte, naida waaroja kewiemmäsii
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ja wissimmästi wälttäaxenne? Tämän
unhohti wanha Warpu, ja sen takeen ei
hänen manauxenö häncn pojillans mitään
hedelmöinyt, kuin moniahat halwat >a«
sienopetuxet eli Saarnat Synnistä, Kuo-
lemasta , Perkeleestä ja Helwetistä.

Korppi.

Ari Korppi löysi yhden Tiamantin '-).
O se on yxi angara löytökappale, huusi
hän. Ihmiselle, olen minä nsellen sa--
noa andanut, pitää tämän kiwen suure-
sta arwiosta oleman. Mä tahdon hänen
mun pesöhen landaa, ja hänen huolen-
pidolla talteen panna. Siellä pitää ha-
pen kyllä Ihmisillä hywasti lepäämän.
Se käy sen sorjan Tiamantin kanssa,
kuin Porttaanin suomen kieli,en Tulkki-
Kirjan kanssa.

*) Tiamanni, - mäntin, on «xi Kliltnliwi,
liamm«st« j» kvwemmoft» laista.
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Riikinkukko ja Kalkkuna.

I)ri Rijkinkutto läheni yhdä Kalkkunaa.
Kaikki Sijpes metsäiset, puhui hän, ih-
mettelewät sulkiais pugun loistetta. Pei-
lit sinun hannäsiäs, lchakelkuttimet sun
kaulassas, sun pitkä nenaS, kaMi, kaik-
ki on kaunis, werhottaa sua jalosti. Mä
tulen ehtimisellä ijälliseri. Sulfani pu-
toilicwat ja hylkiwät— Hiljaa, ru-
peS Kalkkuna sanoihin. Kyllä mä sen
wiekkauden hawaitsen. Sinä larelet o-
mapuolisen raukkaudes puhetta, ja an-
nat itse sen äänen edes, kusta minun si-
nua kijctämän pidäis. Teidän huono
vuoli, te Herrat, on tietty.

Repokettu ja Passi.
Ahdellä tiellä kohdaisiwat toinen toisensa,
yri Repokettu ja toinen Passi. Hätäsesti
passi tuon waarinotti, kuin hän takasin
käändisij ja pakoon turwasi. Mitäs pa-
kenet , Wäwäin, huusi halle Repokettu
perästä. Sini taidat kuka tiesi minua
yhdenä Sudena pitää. Ei, sulla ei ole
syy hiukan werta minua peljättawäa.

Mi-
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Minä waan nuoria Kanoja teurastan,
Harmoin Sorsia ja Hanheja. Niin sinä
teurastat kuidengin? oli wastaub. Pe«
rustusta yltäkyllä minulle, sinua paeta.

, Kärpänen.

Ari Kärpänen sattui yhteen hämähäkinkinoon. Jospa hän tiess hänen wäijy-
wäistä waaraa, vli ollen rakkaus wa-
pauteen, joka händä ajeli kakki hänen
woimans edeskäyttämään, että itsiäns
nijstä sidehistä Mutta
ilman ikosen akoja! Kuin enemmän hän
ilsiänS rohkeni, sitä enemmän hän itsiänskierteli, lyhykäisesti se käwi hälle kuin
kaikkein Huliwilien kanssa onnettomuu-
dessa. Ajattelemattomuudesta langewat
he sisään, ja sitten suurendawat he sen
taidottoman »välikappaleensa kautta jota
he edesmäärääwät, heidän korkian lähe-tystäns poistaaxens.

Papukoija metsässä.
Dri Papukoija tuli Kaupungista met-
sään. O, kuin te kaikki täällä niin pa-

5
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hasti laulatte te linnut! Ei kustaan ole
oikia laulunmuoto. Tulkaalte, mä tah-
don teille kerran eteenlaulaa! Minulda
pitää teidän yhden laulun kuuleman,
jonga laista te ette kostan kuulleet ole,
ja kuulette. Nyt rupes hän hänen röti«
sewän äänens loi sen päät-»
le hänen maataroetawäisillä sijpilöilläns
ja ,andoi sillä wälillä aina yhden parin
oppineista sanoista sille töllistelewälle iin-
dupurlakkawäelle parhaudexi. Sen mi-
nä wielä kutsun yhdexi linnuri, kuului
se, hän woi metsän aänelläns oikeen
täyttää. Hän puhuu juuriwierailla kielit»
lä. O sitä pitää meidän usiammasti kuun-
delcman ! Niin oli hänellä sitten aina yxi
seura ja luroutoin Äuditoriumi ymbänl«
lans. Pmmärtäwäiset iinnut kuundeli-
wat händä kerran ja sitten lensiwät he
jälleen Kynddrastaan luo.

Naisapina.

Maikki riemu on minulla teissä? minu»
rajaat lapset! Kaitkeinrakkahimmat iuon-
dakappaleet otetta le! O jospa te tie-
däsitte, luinga hywa ma teille olisin! Tul^
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taalte andakaatte teijet minulda hywäil-
dyxi tulla. Tässä tuonissa puhui ja ir-
wistelij yri Naisapina päiwä paiwän
päälle hänen poikiensa kanssa. Jokahyppäys, joka kaswon muutos, joka wä-
hä käytöxen muoto tulee leuwan wetoxi
ja ihmetcldyri. tyhewcsti Junkkari ja
Ryökkena ei woineet paremmin Apinoixi
kuwalletuixi tulla.

Rahanwaihtaja ja !uwun«
peningi.

katsokaatte kuidengin tuota kulu-
tettua luwunpeningiä, sanoi yri Rahan-
waihtaja. Kaikessa maailmassa, luinga
sinä tulet minun Tukaatteini sekaan?
Minä olen niin sisäänhijwinyt, masiaisjälkimäinen, kuin lipilaarit Toktuorein
sekaan- Oei millään muotoa, Her-ra iuwunpeningi! Oletkos sinä sitten li-
lasta maranut?

Moppa ja lammaspaimenkoira.

Ari Moppa oli ansaidut ruoftimisenssaanut, jotka hän niin ilkiäsii »vastaan
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otti, että hän sijlä juori. Hänen usiain
kgrsittyin menoin ja mnlkausten alla, tu-
li hän kerran puolittain näljästyneennä
yhden lauman luo, jossa lammaspai-
menen Koira roalwoi. Hyw' ilta, Her-
ra Weljeni, huusi hän. Ah ole kanssa-
kärsiwällinen kansaani, ja anna mulle
pikku palainen leiwästäs. Kuin minä
sulle histuorian latelisin: sinä minua sur-
kuttelisit ! Ihmiset, jotka meidän ansiot
muicen kyllä arwiollisina pitää tiesiwät,
owat nyt juuri toisin. Kijtottomuus ja'
wihaiiuus on meidän uskollisuudemme
palkka Ei wähemmin Herra Moppa,
oli wasiaus. Itiin kaipaamat kaikki Hu-
livilit maailmassa, jotka itsiäns tyh-
mäin urhollisuuden tahdon jälkeen Ihmi«
sten Wihamiehixi tekewät.

Uklotuuwa, uroso Kissa ja
Talonisändä.

Iri ukkopuoli Tuuwisia tuli Talonisän-
nän luo. Suojele minua, puhui hän,
tämän »vihaisen urosan Kissan edessä.
Se suolle mainittawa ja wihan hirmut-
lawa ei ansaitse silä elatusta jotas hälle
eleenasetlaa annat. Tänä tässä taisi
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köyhä Ukkotuuwa surusta hätäsesti pu-
hua lana on hän minulda taas mo-
niaita lapsistani voisryöroännyt. Cinäsen olet tehnyt Murri? puhu, wastaa
puoltasi sinä tiedät, rakas Herra, wa-
siais urosa Katti eli Kissa, että minä
totuutta puhun. Et sinä ole kostan wa-
letta suustani kuullut. Minuun taidat
sinä waan kaikkein sinun Kotoelaindes
seassa, uskalda, minua yrinäns uskoa,
kuin minä sulle sanon, että kuka tiesi
yri Tuhkuri O ole waiti, oli wa-
siaus. Mlnä luulen jo Esivuheestais,
kuin asian laita on. Pri Kiwi mar-
taalle kaulaa, ja weteen hänen kansia!

Kuka aina hänen totuudenrakkaudel-
lans kijtteleiri on suuremmari osaxi suu-
rin walehtelia.

Susi ja Koira.

Auule Musti, puhui yri Susi, anna
kerran yhden sanan sun kanssas uskolli-
suudessa puhua. Te Herrat Koirat olet«
te Ihmisten tykönä niin rakastetut, ja
naulitsette pijan koto Elaindenwaldakuw
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nan armollisuuden. Minä hywin hala»
jäisin, että myös minunkin Poikaiset
Rakkauden ja Armollisuuden konstin an-
saitsemaan oppisiwat, että myöskin yxi
Susi korkenisi, joka meidän suwulle kun«
maa tekisi. Eteenaseta minua, jos sinä
woit, yhdelle hywälle Howimestarille. Ia
niitä pidäis sitten Howimestarin sinun
Poikaisille? roastais Koira. läätkös si«
nä itse Pahantekiäri, jonas hamasta en-
nen tätä ollut olet: niin ei teille kymme-
nänkän Howimestaria mitään hyödytä.
Wanhembain hurskaus on aina paras
Kuri.

Palokärki ja Korppi.

linnut oliwat Polokären heidän opetta<-
jaxens walinneet, ja heidän tapanS oli
että itsiäns hywin hänen Edeskandamise-
sians ylösrakoa. Phden kerran pitää hän
myöskin yhden otollisen Saarnan Para-
dijssilinnun kauneudesta ja ihmetteltäwä-
siä muodosta. Asettakaatte etehenne,
nun Vstäroät, sanoi hän toisten seassa,
kuin hywin tämä lindu meidän ihmettele,
mistämme ansaitsee. Ei hällä jalkoja ole.
Hän häälyy waan ilmassa, ja elää puh-
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bahammasta kasteesta. Ia tästä ainee»
sia tuliwat sitten aiwan yxinkertaiset
Seurat ulosjohdatetuxi. Lopetetun Saar-
nan verasta läheni yxi Korppi händä. P-
siäwäni, puhui hän, et sinä tänä ole
oikeen' sinun Cdeskäyttämises yliajatellut.
Se on tieten wäärin, eträ Paradij?sin«
lindu jaloitta on, maikka kyllä se joka
Postillansa seisoo. O sijtä ei ole mi-
tään lärkiari otettawaa, kor.ihulli Palo-
kärki ; pro concionL ei tarwita niin tar-
kasti oiiaa.

Se tawallinen Syynleestkelemys niin
usiain wikkeli)n Watein.

Punakupulindu ja Käki.
Aäki sanotaan ei hauwo eläissäns itse;
»vaon panee hänen munans pienembijn
iinduin pesään, jolda he uloshauwotaan
ja kaikella huolenpidolla ylöskaswatetuxi
tulemat. Phden kerran kuulin mä yhden
Punakupulinnun ja Häen wälillä sturo«waisen kestenaisen Puheen?
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Punakupulindu.

Mä löydän ylimielisen riemun mi-nussa , ansiollinen Käki, sinua taas näis-
sä paikossa näkeäxeni. Sinä tiedät sen,
kuinga paljon minä sinun päälle pidänyt
olen.

Käki.
Ia kuka sinä sitten olet, pieni lin«

du?
Punakupulindm

Et sinä enään minua tunne?
Ongos se mahdollista? Se Punaku-
pulindu joka, sinua ylöskaswattanut on!

Käki.
Niin! Jo nyt jorahti mieleheni.

Se on mullerakas, ettäs minua olet ter-
wehtiä käydä' tahdonut. Mutta nyt mi-
nulla ei aikaa ole. Mä rukoilen itselle-
ni srn kunnian toisen kerran ulos.

Kuinga korkiambata säädyn arwioo,
ajattelin minä, sitä enemmän myt Uu
käensieluja Ihmisten seassa. Kuin moni
-,- ~'.- ~ ei hänen Opettajans enään,
joka händä moniahat wuodet ennen wie-
lä jutella (karierata) andoi.
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Hijren wijsas neuwo.

Nlonikahdissa Toimituxissa sen kylläwij-
saan Magistraatti monessa pienessä Kau-
pungissa , halajaisin minä, että yxi neu-
wonandaja löydysi, joka niin kuin tuo
Hijri ajattelisi ja puhusi.

Rakas Jumala! puhui hän hänen
Herra Kolliegiloille, siellä olette te nyt
Hhden kerran yhden Majaw<m asundo-
sijan nähneet. Nyt on teille täällä kaikki
kowin pienenä kaupungilla. Siellä tah-
doitte te suuret 'salit rakea, keikkupidoja
pidää; kaiken pitää angaran oleman. O
heittäkätle sen aina Hijrireikien luo, ja
ajattelkaatle sitä wastaan halwastihyödyt-
täwäisijn asettamisijn päälle sen kokonai-sen parannurexi. Emmehä me kuidengan
ijankaikkisuudessa majawiri tule.

Päarlynkalasiaja.

Ixi Päärlynkalastaja aukas monenna-
kösiä Näkinkotia, joissa hän aina Päär-
lyjä erilaatusesta Arwiosta löysi. Se on
minua pistclöittäwä, sanoi hän, että
minä en kussaan yhtään puhdaita ja
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kauneita paärlyjä löydä. Et sinä sitH
waatiakan woi, sanoi yxi toinen: hywat
Päärlyt owat aina halwemmilla sekoile»
tut. Heidä pitää uloselsimän.

Huotawat lukiat! 7ljatekaatte kui«
hengin minun Vaakunoistani eli Saduin
siam myöskin niin!

Saakkunan eli Sadun sikiämW
sestä ja sen hyödytyrestä to-

tuuden ohjatessa.

>l>ana saatu samoessa
Sanan puhkeiss' puhesehen:
Sitten syndy saakkunaxi
toden laatuja latella.

Totuus tuottaa toimen tielle
weneen roedeld' waaruessa,
kiween karijn koskemata
satamahans surutöinä.

Totuus köysi köyhyydelle
wijsaudelle kaunis keppi,
sauwa suuri saastutetull'
ennen teille ohjatessa.
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Totuus klelläa wäärin käydä
luonnon polkuja pyhiä;
kohdaiseepi kurjat konnat
pahan järjen palmikoitess'.

Rohwaiseepi rohkiasii
tunnotoinda turmiolla,
että käöndyy endiselle
toden laiturin lawolle.

lisä-
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Lisä-Lijtös,
Kolmanteen lako-Luoklaan.

Erinmutkainen Warkaus.

yxi Arw oit u s
KaupanmieZ hakee itsellens yhden

nussin Tawaran. Hän myö yhden pie-
nen osan sijtä, ja hätäsesti on hän tä-
män tehnyt, niin näkee hän itsiäns yh-
dellä erinmutkaisella tawalla warasteturi.
Se Tekiä, joka itsellens hänen omaisuut-
tansa wallotti, ei tarwitse sen ohessa
Wiekkautta, eikä Waldasuutta, ei pidä"
nyt halle Tijrikkaa, eikä Tikapuuta, ei
tullut Hawitelyn Kartanoon, eikä Kau-
pungijn, jonga Asuwainen hän on, jaa
hän oli kuka - tiesi siihen aikaan , kosta
hän sen Rikoxen toimitti, Penikul-
maa kaukaari hänestä laambaudettuna»
Mikä se käfittämättömäisin on, se Häwi-
tetty tundee hänen Warkaanja, ja nimit«
tää händä julkisesti. Se Ryökäle ei woi
sitä Tekoa kieltää. Mutta hän ei anna
sitä warastettua taas takasin, ja myös-
kän ei tule armatkon Esi«
wallalda palkitsemiseen päälle - panduxi»
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Kaikkein soriain Miesten tawallisuuden
jälkeen, i jotka seitsemännen Käskyn ylit-
sekäymisestä Elannonharjoitusta tekemät,
myö hän halwem mistä hinnoista, kuin
rehelliset Kaupanmiehet, ja hänellä on
sijs se onni, että yhteisyys, niin hywin
kuin He kanö hänen Kaupanpitoans pa-
kenee, händä lyheydesjä hänen Tawarain

kautta yhdl,ri äwcriäxi Mie-
hen te^ce, sirärvastaan se onmtoin, )on«
ga Omaisuuteen hän hänen ryöwärilliset
Kouransa pani, on, ehkä hä-
nen Kunniallisuuttans, itsiäns häwindy»
neexi julistamaan.

lukioille, joilla jostkuus risiillinen
hymän - awuntekewä ando puuttuu , on,
jälkimuistutuxeri, että tämä Arwoitus

kuin Waaroitustaulu täs,ä seisoo, etlä
missiä Ihmisiä, jotka suä Phleisyyttä,
kuin se ilsellen korkiambata Kirjutusmuo-
toa tarwitsee, jälkipainajat kutsua ta-
soittaa , itse kirjaista «vastaan, ja mä-
sien kaikkia, jota Käsittäjä muuton wie-
lä kirjuttanut on, ja tulewaisesti kirjut-
taa, yhden yliwoittamattoman mielen
käännön tyköön-tuottamaan.
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luohtumisia.
!°

Kärsiwällisyys on yri Konsti, jot«
muutoma Waimo ei koskan oppia, ja
kuidengin mestarillisesti opettaa woi.

2.

Se on wäärin, että haurellinen
elämänkerta isoilda korkeimmiltain
joiteturi tulee: sillä he ei tunne armahtaa
miftn hekkumallisuutta.

3.

Ei mikään, sanoi yxi kirjanoppinut
latinalaisen Waldakunnan aikana, ole
kärsimättöwämbi, kuin yxi äyriäs awio«
puoli. Minä tunnen, sanoo minun ijäl-
linen Naapurini, hätäftsti kolme wai<:
moa, jotka ei minulle äyriana näy.

5-
En minä uskalla minulle että mää-

rätä, mikä kärsimattöwämbi on, itsiäns
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hänen wirhissäns, cli hänen hywissä a-
wuissans julistaa.

5.
Myös kutsutaan Wanhuus yri Tau-

ti. Jos se on yxi, niin on se se ai-
nua , jota w.astaan iäakkarit yhden pääl-
leluotettawan Wälitappaleen tundewat. >

6.

Joka itsians köyhän kutsuu, tun-
nustaa Maailmalle yhden Kuollonsynnin.

?-

Joka rakkaudesta kuolee, sen kuo-
lemahan ei hänen awiopuolisonsa »vika-
pää ole.

8.
Mingäntähden owat lupilupaiset Kir-

juluxet meidän aikona niin Harmon? Pi-
jan myös mahdas luulta, ainuastans
Huliwilit meidän seaSsamme kirjutlaa
woifiwat.
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9-

Miesi petollisella Sydömmellä! Si-
nä pidät sinuas lailkein Ihmisten wel-
kamiehenä, ja olet usiasti heidän uskottu!

iv.

Kuka ihanan Suwun wietellyxiä
wasiaanseisoa tahdosi, pidäis sen salai-
suuden wattita, waaran aikana itse nai-
sexi lullaxensa.

n.

Sukkeluus on yxi luonnon Andin,
jonga kautta he heidän wihansa huliwili-
sien wasiaan juhlallisesti julistaneet owat.

12.

Se on juuri niin kewiämielisesti,
hänen Sukkcluudens, kuin hänen rahans
tuhlata. Myös ansaitsee sijs molemmis-
sa tapauxissa suukuollehepi julisiet-
tawari tulla.

I2>
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iZ.

Hänen Sukkeluudens sulloa, on se
korkein määrä Omanswallituxessa.

>4-
Vanhuus on yxi Maali, jota kaik-

ki ihmiset tapaawans halajavat, ja
Myös, kuka sitä luulis , pclwc-sV hirnan
edessä, jotka heitä tuolla cdottawat,
Kuolemansäppäleellc.

,5.

Ei mikään ansaitse enemmän us?oa,
kuin se Makuutus yhden Kielilakkiin,
että hän ei yhdestä asiasta mitään Mdäis.

16.

Muutoma kerskaa itsians misseistä y,
löllisistH elämänkerroista, jotka hän ei
koskan toimittanut ole. Myös riehkä-
skön häneldä kielen ulos, ja hän tulee
yhdestä wilppisestä Syndisestä ypi rangai-
siamatoin Huliwili.

5
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'7-

Vxi wilppinen Köyhä saattaaa Onnen-
neijot Warhurskauden kuuluisuuteen. P-
xi awuinen ottaa sen korkiamman koston
hanehen.

,8.

Taiwaalle liene että ei Kuo-
lemalle , kuin myös sanoa tarvoltaan,
ei yhtään yrttiä kaswanut ole! Ihmiset
itsellens heistä kohta tarveenS ottasnvat,
että heidän Vihollisiansa Kuolemattomuu-
delle andceri andaaxensa.

ie.

Omanylisiys on se KuwaNus Tur-
huudesta.

20.

Ajantapa on yxi toinen lihanhimon
Hillityxen Naisjumala. Heidän Nais»
pappinsa ei saa yhtäkän miehiä.

21.

Myös kisataan tawallisesti, että kuol-
lettaaxens aikaa, niin muoloin juuri yh»
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desiä perustuxesta, josta myös kestenheit-
tamän pidäis.

22.

Se onnellisin Kisaajat on se, jon-
ga Kisa ainuastans köyhäxt tehnyt on.

23.

KijtoltomuuS on yxi Wirhi, joka
aina harwommaxi tulee, kuinga pahcndu-
waisimmat Ihmiset owat, kosia sillon
waan Harmat itsiäns huolehen andawat.

24.
Wijsi tuhatta Miesiä tuliwat muu-

loisin wijdellä Ohraleiwallä rawituxi.
Tuonenneidot halajswat meidän wijsitu-
hatta Kirjamiesta samalla niin huotawal-
la tawalla tyydyttää wolwans. Mutta
kosia heille se ando ihmettä - tehdääxens
miehuudestans sorretut owat, niin pitää
enemmät heidän Opinalaisistans nälä-
siamän.
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Kuolema, sanomat Runoniekat, on
lahjoittamatoin. Ah! kuin hän kuiden-
gin yri Tuomari olisi, ja meidän Elä-
mämme sijassa meidän lutuilimme yh-
den iopun tekisi! .

26.

Kelle Jumala yhden ammatin an»
daa, sille andaa hän myöskin ymmäly-
xen. Eikös tämä Sananparsi myöskin
Naisjumalista sowi, jo.ka tutulli'esii
waan kowin usiasti Ammaicita jakoaxens
tawoittawat?

27.

Vinouden-naisjumala on kijtetta-
wa hänen Waldakundans Kukoistuxen
tähden erinomaittain nälkään, ja me lu-
kisimme paljo enemmän tyhjiä päitä, jos
ei yhtään niin waikia asia yhden tyhjän
watsan takeen olisi.-

28.
Se on yxi harwonen tapaus, että

yxi ilkiä waimo itsiäns parandaa, ja jos

84
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se myös toisinans tapahtuu, riin ei sän
hywä.ri tule, waan korkeimmitlain lau-
noxi. '

'9-
Sun V'hamiches kokee Maailmallesun El'däiuts Aadelisuutta arwel'ena.wari

tehdäxens. Koska iisiäs hälle> ja siia
Totuuden Sm)ltömyydcstänsä todistanut
vlet.

3 o.

löytyy Vaimoja, joida ei yhtään
lai armoituresta liehakoitse, kuin se hei-
dän kaunukaisuuteens ttiotetuxi tulee. Tä-
mä Houkkcus myöjenandaa miehiä, hei-
dä wihalarensa, niin pijan kuin heidän
yldymyrensä lakastuneet owat.

37.

Howilainen ") laisia
on yhdellä kertaa seka Syöjämato )

') Ma ,sanan Howilainm, nwniorciaän tässä waan
ne jolta hallitsiwaistsn ssuhtinoin
ja Saarein Kartanoissa eli Howiloiss», t»w««
taan.

**) Vie Raupe.
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että Perhonen Myös näkee hänen
matelewan ja liuhtowan. Syöjämadon
mukaiststi tulee hän liewäxi-tallotuxi, ja
Perhosen nertaisena ei hän pijan muuta
ole kuin paljas wäri. Perhosta ylöshe-
rattää yxi Auringonsäde Elämään, ja
Howilaista yxi armoitusta-täysinäinen kat-
sando yhden wähäistä wähemmän waloi-
siawan ja ylöslämmittäwän Majistielin:
Se 010 molembain Kijliäisten '"') on
eritapainen, ja se kuuluu tawallisemmat-
tomihin tapauksihin alle, koska
Perhonen hänen Elämänsä korkiammalle
wie, kuin hänen Wastakuwansa Kedolla.

32.
Onnettomuus on yhdelle pelkurille

yxi Kalewa, miehuulliselle yri Undukoto»
lainen.

33.

Kuins halaat suurehammat ja pa-
rahammat Ihmiset tundeaxesi? Kysy on-
nettowambain perästä.

Tussä ajatellaan Perhosen all» erinomaittain ne
kaumat, jotka myöskin Kesalinnuixi eli Werk,
kuleixi kutsutaan.

**) Kijliäinen, Insect,
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Ei koskan meille ainetta Surulli-
suuteen puutu. Meidän lulis sen lähden
alati eli ei kostan itkeä.

35.

Alpia koko maailman ulos,
händä lepyttämään 5 ja koko maailma
ottaa sen uloswaatimuxen warteheensa.

36.

Mi wirhitöin Sjelu ei sen ylitse
huokaile, että hän köyhä on, waan että
hän ei siri hywantekewäijyyden kautta
tulla woi.

37-
Houkkens pidäa hänen Hengenorji-

ansa kowemmissa kahleissa, kuin wir-
henteko omiansa, sillä kewiämmästi ylit-
sekay yxi wirhityöntekia hywijn awuihin,
kuin yxi lepakollinen Houkka wijsauteen.
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. Pxi Wähä-runokas korottaa itsiansH
häpiän olkapäihen päälle, ja halajaa hä-
nelda ylistyxen temppelijn kannetuxi tul-
laxensa.

3<>
Ei mikään Walitus ole ylläkömbi,

kuin se Waimoen Wallituxen halullisuu-
desta; sillä mitäs meistä Miehistä tulisi,
jos he ei heidän Waldansa ylitsemme
woipaisuudella täyttäsi?

4°.

Awiollisuus on yri Helwetti, jossa
ei ainuastan jumalattomat, waan ainua-
sians kowin usiasti hiljaiset miehet pij«
natuxi tulewat.

4'-
Pxi Houkka eli Huliwili kijwasiclee

lupilupankirjoituxen yli, ei koska hänheistä tawutunna löydaa, waan koska
hän luulee, se on hända iawata tahdo.
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nut. Se on hälle' yxi pcili> jossa hän
ei hänen rikkomisensa kuwalleltuna, waan
hänen esikaypäisyyriänsä silminkäailnetty-
na hawaitsee.

42.
Tutka on yxi hedelmällinen Ko-

staja sen ylitse, joka pahuutta' kirjut-
taa. Hän hirwiäa rangaista ja palki-
ta. Ainuastans Armoittamisuuden oikius
on hänelle kieletly.

/13.
Se on hywin epäileltäwä, jos on»

nettomain luku luwuttowambi olla mah-
dais, kuin Ihmiset ymbärsahdistamatto-
mat Tarjoalliset heidän iuotumenoistans
olisiwat.

44-
Myös löydetään enemmän totuutta

pilkkakirjoituxista(nuhlekirjoituxesta), kuin
ylisiysrunojamista.

Tutka, Kritik, josta Tutkallisuus, Tuttaisemi,
nen ja Tuttaisi», ulysjvhd«ttt««n.
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Sen hywäilyspuheisen, joka hänensuitsutussauwunsa meille tuhlaa, kutsum-
me metoisinans juuri rymästi, mutta ei
koskan yhdexi walhehteliaxi.

46.
Ne parahammat ja pahimmat päät

löydetään myös Wäinämöijen Tytärten
palweluxessa.

47-
Ei myös waadiko, että Kirjamiehet

meidä Kanssapuheessansa juuri niin otol»
llsesti ylöepidäwät, kuin heidän teoissan-sa; sillä he owat Kirjoinklrjuttajat, ja
ei Kirjanpainajat.

48.
Totinen 'suuripäältyys löydäa sen

kuormallisen, kijtosta wiljelläxensä, ja
se olisi kuka tiesi yri Kannus heidän hy-
wäntekewäisyydensä edestä, jos hän Ih«
misiä lijtottomina pidäa woisi.

90
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49-
töydät sinä «väittelemisen yhden nai-sen tykönä, niin pane ilsiäs ticdustami-sen päälle, jos hän ei yxi werhotettu

miesi ole.

50.

Ei Elämän ihanaisuus, waan Kuo-
leman peloiturel sidowat yhden suuren o-
san ihmisistä heidän Olohoonsa.

si.

Ei ymmäryS wikkelyyttä tarwitse;
Multa wikkelyys ymmärystä.

52.

Waimoenuskollisuus on yxi ihme.
Mutta usiat, jotka muuton ihmettä u«
siowat, ei usio tätä.

L3.

Olisiy minä Isa, minä pidäisin si-
tä yhdena halpana onnettomuudetta, jos
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minun poikani Hölmöt, kuin minun
tyttäreni Sukkelapäiscl olisiwat»

54-
Joka ei yhtään «asiapuhetta karsii

woi, ei tahdo, että hänen totuudens
»voittaisi, eikä että hänen erhetyrensä
woitetuxi tulis.
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Sisällenpito.

Saakkunat eli Sadut.

Ensimmäinen lako-iuokka
Ryndörasias ja Kanarianlindu - ieht

Maankart oin tylönä -

Närhi ja Pajurastas , - -

5.

6.
,a Waltti

i; 2i"a Nokkosten tykönä »

Karhu ja Apina - -

: ja lammaspaimen -

Kirjankokouxcssa -

Käsikoira ja Sijli, - -

Kyndöiasias - -

Sillkimato ja hänen Wartians -

Kärpänen, Kowakuoriainen ja Ha-
rakka - - -

9.
IQ.

11.
12.

Jalopeura ja Karhu «- 13.
Rastas
Konnikaiset - - 14.
Wanha Kissa ja hänen Pojat
Jalopeura - -

15.

Kylkiä ja Kiuru -

Jalopeura, iammas, Repoketlu ja
16.

Koira I?.
Veisulindujen kokous - - 18.
Tierikkajainen -

93
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Maalari ja Wäri 19.
Phden wanhan Hijren iupauxenleko
Pääronapuu ja Omenapuu -

Maanmies ja Hijrakkansa -

Pxi wakaa Susi - «

Te ja Sä

2».

21.
22.
23.
«!.

Moittia ja Tarhakakot -

lapset ja Waskikäärme -

Poika ja Koiransa - °-

25.
26»
2F.

Toinen Jakokuokka.
ja Konnikaiset

Poika ja hänen Isäns
Talonpoika ja Päästäjäinen
Poika Taxuspuun tykönä
Nuoret Orit -

Mcsiimmi ja Mehiläinen
Ilmanjumala ja Sudet
Poika ja Kultakansi -

Poika ja Lchtineuliainen

2Y.
2c.

21.
22.V

33.
24»
25.

Örjantappmanpensas
Sorsat » 3<i.
Ilmanjumala ja Totuus
Warpunen ja Kurki -

Tikka ja Tarhanwartia
Hunajalinnut -

27.
28.

? 2?.
Karppi ja Keltasirkkunen
Joutsenet -

4«.
41.

Nuori Kukko -
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Marvunen 42.
Uusi Kuningas Eläinden Waldakunnassa - - 43.
Punanndalindu -

Pöllö ja Nahkasijpi -

Heposet - »

Repokettu «

44-
45.
46.« ,

Mariko mmienkerääjä ja Poikansa
Pukki - - 4?.
Susi, lammas ja Paimen
Koirat (2)

49.
49.

Tammipuu ja Puuomenapuu 5».

Kolmas Jako-luokka.
Koto- ja Metsä-Hanhi - 52.
Kaxi uro'aa Kissaa »

Parugoija - - 54.
Pajupuu - -

Aesuoppi ja SanttuS - 55.
Kärpäset «.

Poika ja I'ansä - - 56.
Kyndörastas ja Pyörrekyyhkynen (2) 57.

ja Kiuru -, 53.
Susi ja Karitsa - - 59.
Kaki ja Korpirasias (2) - 6c>.
Jänis - 6i.
Wanha Warpunen ja hänen Pojat 62.
Korppi - - - « 63.->

Rijkinkulko ja Kalkkuna - 64.
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Repokeltu ja Pässi - «64.
Kärpänen - , 65.
Papukoija Metsässä -

Naisapina » -
- 66.

Rahanwaihtaja ja luwunpeningi - 67.
Moppa ja iammaspaimcnkoira °

Ukkoluuwa, urosa Kissa ja Talon»
isönda - - 68.

Susi ja Koira - - 69.
Palokärki ja KorppiPalorarll za norppt - 70.
Punakupulindu ja Käki - 71.
Hijren wijsas neuwo - 73.
Päärlynkalastaja

Saakkunan eli Sadun sikiämisestä
ja sen hyödytyxesta totuuden ohja«
tessa - - 74.

lisä-Ujtös.

Erinmutkainen Warkaus - 76.
luohtumisia - -> 78.78.
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Ojennuxia Kirjanpainossa
joutunein wikoin suhteen.

tehdenp. Alati S.isoo- Lue-
i -,

- Tutkstclemiseen -

2c, - ajatt«>lcwäistsil «'attelewaisesti-
iH ' kuiga in< kningn monda in.

10

:<,

10

l 3 ,

, himillistä-
- Pistijniseen.

» kernaasti-
, me-

himmilliftä
Pisti.'», een

fmiasti
me

16 - 2«

'9 I

2

Ho
4.5 -

'9 '

TieMoMnen
wastoau

Tienrikkoj».
rrastnan-

24 < 25 pidettelet pidattelet-
lnhutiaa , läheltä,.

, inhimillisti.
, pahendaisi.
, pidä».

29 14 -

3' inhimmielistä
pahenaiss

IN

16
32

2? pitää
< ulkonaisen.3-!- '9 -

3 -

ulkonaiseen
jarf-ihdämata

sijwellens
42 järkähdämntä-

, sijwellänsä-
, teille.

4<

4/ - iH , teidll
H6

«4

ys!swet»nyt , yloswebnnnyt.I

vxi
poii.

-9

9
7



Lehdenp. R«ti. Seisoo»
69 , ic» , uskald»
71 < 18 jold»

72 , 5 päälle
« Ig , sm

77 , 20 itsellen

Lue.
, uskoldai.
, joilda-
, päällesi.
, sen-
- itsellensä.

- 43.
9, , 1 , waitieleminen - waitloleminen.,
95 , ,o, /zg. , 48.

Jos wielä muita kiljanpainon wi-
koja ilmistysi ja edestulisi, mahdaaelu»
kia nöyremmitlain itse
ojennella.
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