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Förord.

De framsteg, den finska språkvetenskapen på senare tider
gjort såväl inoin etymologins som syntaxens område, tillåta icke
mera, att ens den första undervisningen i detta språk bygges på
en grund, som nurnera ieke står fast. Att i vara svenska skolor
bringa redan den allra första nndervisningen i harmoni med den
finska språkvetenskapens nuvarande ståndpunkt är derför ändamålet
med den lärobok i finska språket, som härmedels lemnas i allmän-
hetens händer.

Enligt vår nu gällande skolförordning skall nndervisningen i
finska språket vidtaga redan på skolans första klass. För elever
af denna ålder aro regler, som böra läsas utantill, enligt min upp-
fattning af ringa nytta. Derför bar jag försökt få uppställningen i
denna lärobok sadan, att eleven äfven utan regler åtminstone i första
början kan återgifva de i öfningsstyoken förekommande satserna på
det andra inhemska språket blott i enlighet med de böjningstabel-
ler ook utvalda exempel, som finnas i hvarje lektion i den förra 1.
grammatikaliska afdelningen af läroboken. Uppställningeu af dekli-
nations- och konjugationsklasserna grundar sig på d:r A. Genetz'
..Lärobok i Finska Språkets Grammatik". För dem, som tro det
vara bättre, att eleven icke ens i början baserar sitt vetande blott
på utvalda typiska böjningar och exempel, är det derför ytterst lätt,
att låta eleven läsa motsvarande regler ur ofvannämnda Grammatik.
Att jag så strängt som möjligt följt denna grammatik, dertill är
orsaken kelt enkelt den, att jag anser denna vara den enda ety-
mologiska lärobok, som på skolans nögre stadier nu för tiden med
någorlnnda framgång kan användas och den fördel, som såväl lärare
som elever hafva deraf, att nndervisningen i ett språk bedrifves
enligt samma grunder och så vidt möjligt enligt samma lärobok



hela skolan igenom, torde ligga för alla i öppen dager. Hvad de
syntaktiska reglerna beträffar, lära vai dessa ännu mindre än de
etymologiska vara af nöden vid elementaruhdervisningen. Dock kan
den, soin så viii, t. ex. redan vid läran om prononien, infinitiverna
■ocli participierna utan svårighet vid sidan af denna lärobok läsa de
dertill behöfliga reglerna ur en sammanliängande syntax. För deras
räkning, som framdeles icke komma att läsa någon systematisk
grammatik, bar jag dock bar ocb der, då regeln icke tydligen fram-
går af exemplen, under texten angifvit regler ur grammatiken, för
att de icke onödigtvis ma beböfva köpa åt sig en sadan.

Från månget båll bar jag blifvit uppmanad, att låta bland
öfningsstycken ingå så mycket som möjligt mindre berättelser, sa-
gor, fabler samt lättare poetiska stycken. Nog inseende nyttan af
sadan lektyr bar jag dock icke kunnat uppfylla denna önskan, dels
emedan läroboken äfven eljes tillvuxit ofantligt mycket i volym,
dels emedan det redan finnes par läseböcker af sadan art, att de
begagnade vid sidan af denna lärobok nog kunna fylla detta bebof.

Sadan är planen för denna lärobok. Att många brister såväl
i ett som annat vidlåda detta försök, derom är jag öfvertygad. Men
om jag belst i ringa mån kan bärmed gagna undervisningen i fin-
ska språket, så anser jag min möda rikligen belönad.

Helsingfors, i Augusti 1885.
Pörfattaren,



1.

Minä, jag.
Sinä, du.
Hän, han 1. hon.

Me, vi.
Te, i 1. Ni
He, de.

(Minä) sanon, jag säger.
(Sinä) sanot, du säger.
(Hän) sanoo, han 1. hon säger.
(Me) sanomme, vi säga.
(Te) sanotte, i sägen 1. Ni säger.
(He) sanomat, de säga.

(Minä) menen, jag går.
(Sinä) menet, du går.
(Hän) menee, han 1. hon går.
(Me) menemme, vi gå.
(Te) menette, i gån 1. Ni går.
(He) menewät, de gå.

Elän, jag lefver.
Istun, jag sitter.
Itken, jag gråter.
KaZwan, jag växer.
Laulan, jag sjunger.

Mutta, men.
Puhun, jag talar.
Pääsen, jag slipper.
Seison, jag står.
Tulen, jag kommer.
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2.
(Minä) saan, jag får.
(Sinä) saat, du får.
(Hän) saa l. saapi, han 1. lion får.
(Me) saamme, vi få.
(Te) saatte, i fån 1. Ni får.
(He) saamat, de få.

(Minä) syön, jag äter.
(Strtä) syöt, du äter.
(Hän) syö l. syöpi, han 1. hon äter.
(Me) syömme, vi äta.
(Te) syötte, i äten 1. Ni äter.
(He) syömät, de äta.

Asun, jag bor.
Eksyn, jag går vilse.
la, och.
Juoksen, jag Springer.
Juon, jag dricker.

Nauran, jag skrattar.
Tuon, jag liemtar.
Uin, jag simmar.
Wien, jag för.
Woin, jagförmår, orkar 1. kan

3.

Sano', säg!
Mene', gå!
Syö', ät!

Minä ja sinä sanomme, jag och du säga.
Minä ja Hän sanomme, jag och han 1. hon säga.
Minä, sinä ja Hän sanomme, jag, du och han 1. hon säga,
Sinä ja Hän sanotte, du ooh han 1. hon säga.
Me, te ja He sanomme, vi, i och de säga.



Te ja he sanotte, i och de säga.
Minä, te ja he sanomme, jag, i och de säga.
Sinä, me ja he sanomme, du, vi ocb de säga.

Hän ja te sanotte, han 1. hon och i säga.

Jos, om.
Myös, äfven.
Niin, så.
Pian, snart.
Pois, bort.
Siellä, der.

Sieltä, derifrån.
Sinne, dit.
Tänne, hit.
Täällä, här.
Täältä, härifrån.

4.
(Minä) en sano', jag Lager ick6.
(Sinä) et sano', du säger icke.
Hän ei sano', nau 1. hon säger icke.
(Me) emme sano', vi säga icke.
(Te) ette sano', i sägen icke 1. Ni säger icke.
He eiwät sano', de säga icke.

Älä sano', säg icke!

Juttelen, jagberättar, pratar.
Kun, då.
Kuulen, jag hör.
Myyn, jag säljer.
Neulon, jag syr.
Nostan, jag lyftar.

Nousen, jag uppstiger.
Ostan, jag köper.
Riitelen, jag tvistar.
Suren, jag sörjer.
Torun, jag grälar.
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Puhutko (sinä), talar du?

Puhun, ja.
En, nej.

Puhuuko hän, talar han 1. hon?
Puhuu, ja.
Ei, nej.

Puhutteko (te I. Te), talen i 1. talar Ni?
Puhumme L puhun, ja.
Emme l. en, nej.

Puhumatko he, tala de?
Puhumat, ja.
Eiwät, nej.

Menetkö (sinä), går du?
Meneekö hän, går han 1. hon?
Menettekö (te l. Te), gån i 1. går Ni?
Menewätkö He, gå de?

Saanko (minä), får jag?
Saat l. saatte, ja.
Et l. ette, nej.

Saammeko (me), få vi?
Saatte, ja.
Ette, nej.

Enkö (minä) saa, får jag icke?
Saat L saatte, jo.
Et l. ette, nej.

Emmekö (me) saa, få vi icke?
Saatte, jo.
Ette, nej.
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Etkö (sinä) mene, går du icke?
Menen, jo.
En, nej.

Eikö hän mene, går lian I. non icke?
Menee, jo.
Ei, nej.

Ettekö (te) mene, gån i icke 1. går Ni icke?
Menemme l. menen, jo.
Enime l. en, nej.

Eiwätkö he mene, gå de icke?
Menewiit, jo.
Eiwät, nej.

0.

Enää L enään, mera.
Heti, strax, genast.
Huomenna, i rnorgon.
Jo, redan.
Jumi, just.

Koska, när?
Kuinka, huru?
Kyllä, nog; ja, ja visst.
Minkä tähden, livarför?
Muuten, eljes.

Niin, ja.
Nyt, nu.
Sillä, ty.
Tänäpänä l. tänään, i dag.
Ulos, ut.
Waan, endast, blott; utan,

men.
Wlli, jaså; eller.
Wai niin, jaså.
Wielä, ännu.

Huomennako hän tulee, kommer lian i morgon (1. är det i
morgon, lian kommer)?

Huomenna, niin huomenna, ja.
Ei huomenna, maan tänäpanä, icke i morgon, utan

i dag.
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Joko he tulemat, Komina de redan?
Jo, ja.
Eiwät wielä, icke ännu.

Etkö sinä jo tule, kornrner du icke redan?
Kyllä, jo.
En wielä, nej, icke ännu.

Wieläkö Te kaswatte, växer Ni ännu?
Wielä, ja.
En enää, nej, icke rnera.

Ettekö te enää kaswa, växen i icke rnera?
Kyllä, ja visst.
Emme enää, nej, icke rnera.

Menetkö pois jo, går du bort redan?
En wielä, nej, icke ännu.
Wai et mene wielä, jaså, du går icke ännu, 1. wai

niin, jaså.
Tuletko tänne wai menetkö sinne, kornrner du uit eller går

du dit?
Minä menen sinne, jag går dit.

Minä wai sinäkö sinne menet, är det jag eller du, soin

går dit?
Kuinka hän pois pääsee, kuru slipper lian bort?
Kuinka pian hän tulee, burn snart kornrner ban?

Kyllä hän tulee heti, nog koinnier ban genast.

7.
NominatiVUS singularis.

Että, att.
Isa, fader.
Kala, fisk.
Kissa, katt.

Koira, hund.
Lukkari, klockare.
Mylly, qvarn.
Mylläri, mjölnare.



Sen tähden, derför.
Waimo, hustru, qvinna.
Warsa, föl.

Naapuri, granne.
Orawa, ekorre.
Puu, träd.

Isä puhuu, fadren talar.
Kala ui, fisken sirnrnar.
Puhuuko isä, talar fadren?

Puhuu, ja.
Ei, nej.

Eikö isä yufyu, talar icke fadren?
Kyllä hän puhuu, jo.
Ei hän puhu, nej.

8.
Nominativus pluralis.

(•*)■

Aina, alltid.
Eno, morbror.
Karhu, bjöm.
Lehmä, ko.
Pelästyn, jag blir skrärnd,

förskräckes.

Räätäli, skräddare.
Suutari, skomakare.
Taas, åter, igen.
Usein, ofta.
Istäwä, vän.

Mtäwät menewät jo, vännerna gå redan.
Lehmät seisomat siellä, korna stå der.
Menewätkö ystäwät jo, gå vännerna redan? ■Eiwätkö räätälit tule, komina icke skräddarene?

Tulemat kyllä, jo, nog komma de.
Eiwät, nej.
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9.
Predikatsord.

Olen, jag är.
Olet, du är.
On, han 1. hon är.

Olemme, vi äro.
Olette, i ären 1. Ni är
Owat, de äro.

Huono, dålig.
Hywä, god.
Ilma, luft, väder.
Iso, stor.
Kaiwo, brurni.
Kipeä, sjuk.
Koulu, skola.
KotDCt, hård, sträng.
Kuuma, het.
Kylmä, kali.

Kylä, by.
Köyhä, fattig.
Matala, låg.
Metsä, skog.
Paha, eläk.
Sauna, badstuga, bad.

djup.
Talo, gård, hemman.
WanHa, gammal.

Minä olen wanha, jag är gammal.
Sinä olet köyhä, du är fattig.
Hän on yafya, han 1. hon är eläk.
Me olemme roctnhat, vi äro gamla.
Te olette köyhät, i ären fattiga.
Te olette köyhä, Ni är fattig.
He oraat pahat, de äro elaka.

Talo on huono, gården är dålig.
Talot owat huonot, gårdarne äro dåliga.

Onko talo huono, är gården dålig?
On, ja.
Ei, nej.
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Oletteko Te köyhä, är Ni fattig?
Olen, ja.
En, nej.

En ole. jag är icke.
Et ole, du är icke.
Ei ole, han 1. non är icke.
Emme ole, vi äro icke.

Ette ole, i ären icke 1. Ni
är icke.

Eiwät ole, de äro icke.

Metsä ei ole hywä, skogen är icke god.
Eikö metsä ole hnwä, är skogen icke god?

Kyllä, ja visst.
Ei, nej.

Ettekö te ole köyhät, ären i icke kattiga?
Olemme, ja.
Emme, nej.

10.
Attribut.

Eläwä, djur.
Häijy, eläk.
Joskus, någon gång.
Koskaan, någonsin.
Kuolen, jag dör.
Käsken, jag beder, befaller.

Käyn, jag går.
Laiha, mager.
Laulaja, sångare.
Lihawa, fet.
Opettaja, lärare.
Warmaan, visst, säkert.

Köyhä waimo tulee tänne, den fattiga qvinnan kommer hit.
Köyhät waimot tulemat, de fattiga qvinnorna komma.

En tule koskaan, jag kommer aldrig.
Ettekö Te tule koskaan, kommer Ni aldrig?

9
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Kyllä joskus, jo, någongång.
En koskaan, nej, aldrig.

Tuleeko hän koskaan, kommer ban någonsin?
Kyllä, ja.
Ei, nej.

11.
Aekusativus.

(Singularis: -n l. —, Pluralis: =t)
Ajan, jag kör, drifver.
Jään, jag blir qvar.
Kiinni, fast.
Kirja, bok.
Laiska, lat.
Laulu, sång.

Liiwi, väst.
Pelastan, ,jag räddar.
Sana, ord.
Tarwitsen, jag behöfver.
Toiwon, jag önskar, hoppas.

Wien kirjan pois, jag koi- boken bort
Wie kirja pois, för boken bort!
Wien kirjat pois, jag för böckerna bort.
Wie kirjat pois, för böckerna bort!
Wiekö hän kirjan pois, för ban boken bort?
Wietkö sinä kirjat pois, för da böckerna bort?

12.
Partitivus sing-ularis.

(=a, -ä l. 4a, -ta).

Kyllin, nog, tillräckligt.
Liha, kött.
Luulen, jag tror, anser.
Lyön, jag slår.

Ollenkaan, alls (i nekande
satser).

Raha, penning; penningar.
Ruotsi, svenska (språket).



Taikka, eller och, eller.
Takaisin, tillbaka.
Työ, arbete.
Waikka, ehuru.

Wiitsin, jag ids.
Wikkelä, snabb, flink.
Woi, smör.

-ka I. -kä, och (vidhänges nekningsordet).
-kallN l. -kään, ens, heller (vidhängas det betonade ordet

såsom förstärkning i nekande och tviflande satser).
-km, äfven, också, tillochmed (vidhänges det betonade ordet

såsom förstärkning i jakande satser).

Woi, partit. woita.
Työ, „

työtä.
Puu, „

puuta.

Liha, partit. lihaa.
Isä, „ isää.
Talo, „ taloa.

Såsom subjeM:
Liha on täällä, köttet är här.
Täällä on lihaa, här finnes kött.
Liha ei ote täällä, köttet är icke här.
Täällä ei ole lihaa, här finnes icke kött.
Eikö lukkari ole täällä, är icke klockaren här?
Eikö täällä ole lukkaria, finnes här icke någon klockare?
Täällä ei ole lukkaria, här finnes icke någon klockare.

Såsom objelit:
Isä syö lihaa, fadren äter kött (men isä syö lihan, fadren

äter köttet).
Räätäli neuloo liiwiä, skräddaren syr (liåller på att sy) en väst.
Minkä tähden lyötte koiraa, hvarför slår Ni hunden?
Hän ei saa työtä, han får icke arbete.
Isä ei osta taloa, fadren köper icke gården.
Eikö isä osta taloa, köper fadren icke gården?

11



Säsom predikatsord:
Liha on hywää, köttet är godt.
Woi on huonoa, smöret är dåligt.

En minä etkä sinä eikä hän emmekä me ettekä te eiwätkä
he, hvarken jag eller du eller han (hon) eller vi eller i
(fft) eller de.

Minä en mene sinne eikä Hänkään, jag går icke dit ej hel-
ler han 1. hvarken jag eller han går dit.

Pääseekö Hänkin jo pois, slipper äfven han redan bort?
Hänkin jo pääsee, tillochmed han slipper redan.
Ei hänkään pääse, icke ens han slipper.
Ettekö Tekään pääse, slipper icke heller Ni?
Älä laula äläkä naura, dn skall hvarken sjnnga eller skratta!

13.
Genitlvus sing-ularis.

n)

Kanssa, rned (rned genit.)
Kuin, som.
Kutsun, jag kallar, bjuder.
Neuwo, råd.
Pitäjä, socken.
Poissa, borta.

Rikki, sönder.
Se, den, det.
Seinä, vägg.
Tölli, koja.
Yhtä, lika.

Kylän kaiwo on huono, byns brann är dålig.
Ison talon metsät owat hywät, den stora gårdens skogar

äro goda.
Minä ostan naapurin talon, jag köper grannenB gård.
Älä osta naapurin taloa, köp icke grannens gärd!
Minä menen pois isän kanssa, jag går bort rned fadren.

12



Inre lokalkasus i singularis.
14.

Inessivus.
(-sfa l. -ssä).

Etsin, jag söker.
Kamari, karnrnare.
Korkea, hög.
Kotia, hein.
Missä, hvar?
Omistaja, egare.
Porstua, farstu.

Puutarha, trädgård.
Suo, kärr.
Talli, stall.
Wino, sned; on winossa, är

på sned.
Ilös, upp.

Missä hän on, hvar är han?
Hän on kylässä, han är i byn.
Hän et ole missäkään l. missään, nau är ingenstädes.
Kuka on kamarissa, hvem är i kammaren?

Isä, fadren.
Ei kukaan, ingen.

Kenen sinä sinne wiet, hvein för du dit?
Jstäwän, en vän.
En ketäkään I. ketään, ingen.

Ketä sinä etsit, hvein söker du?
Naapuria, granneu.
En ketäkään I. ketään, ingen

Kenen kirja se on, hverns dok är det?
Enon, rnorbrodrens.
Ei kenenkään, ingens.

Kenen kanssa te menette, med hvein gån i?
Opettajan, rned läraren?
Emme kenenkään, med ingen.

Isä on työssä, fadren är på arbete.

13
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15.
Blativus.

(*äta l. °stä).

Ansaitsen, jag förtjenar.
Ehkä, kanske.
Kappeli, kapell.
Katson, jag ser på.
Korwa, öra.
Koska, emedan.

Mistä, hvarur, hvarifrån?
Ruotsi, Sverige.
Silmä, öga.
Turhaan, förgäfves.
Uskon, jag tror.
Waja, lider.

Mistä hän tulee, livarur I. hvarifrån kommer han?
Hän tulee isosta metsästä, lian kommer ur 1. från den stora

skogen.
Hän ei tule mistään, han kommer ingenstädes ifrån.
Mitä, hvad?
Mitä etsit, livad söker du?
En mitäkään l. mitään, ingenting.
Onko siellä mitään, finnes der något?

Se, acJcus. sen l. se, partit. sitä, genit. sen, iness. siinä,
elät siitä; nomin. plur. ne.

16.
Illativus.

l-H-N l. -n).

Kirkkoherra, kyrkolierde.
Kotiin, hem.
Laiskoittelen, jag lättjas.
Mihin, hvarfc?
Matkustan, jag reser.

Naapuripitäjä, grannsocken.
En, et o. s. v. suinkaan, in-

galunda.
Wäärä, a. krokig; s. krok-

väg.



Mihin menette, hvart går Ni?
Dlös puuhun, upp i trädet.
Suohon, ned i käiTet.
Työhön, på arbete.
Taloon, in i 1. tili gården.
Tölliin, in i kojan.
Myllyyn, in i qvarnen.
Kylään, (in) i byn.

Se, illat, siihen.
Ei siihen puuhun määrää ole, missä orawa on, det är in-

gen krokväg tili det träd, i hvilket ekorren är (ordspråJc).

Yttre lokalkasus i singularis.
17.

Adessivus.
(Ua l. -llii).

Herra, heixe.
Hylly, hylla.
Ikkuna, fönster.
Katselen, jag ser på, betrak-

tar.
Kiulu, stäfva.
Kukkula, kulle.
Lattia, golf.

Maantie, landsväg.
Musta, svart, mörk.
Muu, en annan.
Tie, väg.
Tulot, inkomster.
Tuoli, stol.
Woima, kraft, styrka, verkan

Joka, hvilken, hvilket, sorn; ackus. jonka l. joka; partit.
jota; iness. jossa; elät josta; illat, johon o. s. v.
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Minä, adess. minulla
Sinä, „ sinulla.
Hän, „ hänellä.

Me, adess. meillä.
Te, „ teillä.
He, „ heillä.

Kissa istuu ikkunalla, kätten sitter på fönstret.
Kirja on hyllyllä, boken är på hyllan.

Kenellä l. kellä rahat owat, hos hvern äro penningarne?
Rahat owat minulla, penningarna äro hos mig.

Kenellä I. kellä on rahaa, hvem har 1. äger penningar?
Ei kenelläkään l. kelläkään l. kellään, ingen.
Isällä ON rahaa, fadren har penningar.

Onko Teillä leipää, har Ki bröd?
On, ja.
Ei, nej.

Isällä on hywä talo, fadren har en god gård.
Waimolla on isot silmät, qvinnan har stora ögon.
Sillä myllärillä, joka asuu täällä, ei ole Hywaä myllyä, den

mjölnaren, soin hnr här, har icke en god qvarn.
Usein on niin, että se, jolla on rahaa, on häijy, c-fta är det

så, att den, som har penningar, är eläk.

18.
Ablativus

l-lta l. °ltä).

Kuin, än.
Käytäwä, gång (=väg).
Rikkaruoho, ogräs.
Ruoho, gräs.

Sitten, sedän, då.
Tori, torg.
Malttamattomasti, oundvik-

ligt, nödvändigt.
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Kissa tulee alas ikkunalta, kätten kommer ned från fön-
stret.

Koira juoksee pois puutarhan käytäwältä, liunden Springer
bort från trädgårdens gång.

Keneltä l. kelta saat kirjan, af hvem får du boken?
Isalta, af fadren.
En keneltäkään l. kettäkään I. keltään, af ingen.

Herra, jolta talon ostat, on köyhä, herren, af livilken du
köper gården, är fattig.

En osta taloa siltä herralta, jag köper icke någon gård af
den herren.

19.

Allativus.
<-lle)

Jaksan, jag orkar (raoin).
Kohta, strax (heti).
Panen, jag sätter, ställer,

lägger.

Piha, gårdsplan.
Sali, sai.

Tämä, denne, denna, detta, denhär, det här; ackus. tämän
l. tämä; partit. tätä; genit. tämän; iness. tässä; elät.
tästä; illat, tähän; adess. tällä; ablat. tältä; allat. tälle;
nomiri. plur. namät, desse, dehär.

Meillä, teillä, heillä, hos oss, eder, dern.
Meiltä, teiltä, heiltä, från 1. af «88, eder, dern.
Meille, teille, heille, tili 1. at oss, eder, dern.

2



Panen kirjan hyllylle, jag sätter boken på hyllan.
Istun lattialle, jag sätter mig på golfvet.

Kenelle L kelle totet tämän kirjan, åt hvem för du denna
bok 1. den här boken?

Tälle wanhalle waimolle, åt denna garnla qvinna.
En kenellekään l. kellekään, åt ingen.

Öfriga kasus i singularis.
20.

Bssivus.

Ahkera, llitig.
Kauan, länge.
Kirjuri, skrifvare.
Kuitenkin (i jakande satser)

och kuitenkaan (i nekande
satser), likväl, ändock.

Noin, såder.

Se, ess. sinä.

Paljo l. paljon, mycket.
Pysyn, jagförblir, håller mig.
Suora, rak.
Tuomari, dornare.
Warma, säker.
Mä, ständigt, alit fortfarande.
2)mpäri, omkring.

Isä tulee kipeänä kotiin, fadren kommer sjuk hem.
Isä on nyt kipeänä, fadren är nu sjuk.
Eno ei käy enää suorana, morbrodren går icke mera rak.
Sinä pysyt yhä lihawana, dn håller dig alit fortfarande fet.

Hänellä on paljo l. paljon rahaa, lian har mycket penningar.
Hän saa paljon rahaa, ha» får mycket penningar.
Niin paljolla rahalla saa hän talonkin, med så mycket pen-

ningar får nan tillochmed en gård.
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Translativus.

Hywin, vai, bra.
110, glädje.
Jään, jag förblir.
Kaiman, jag gräfver.
Käyn, jag blir (rned transl)
Lahja, gåfva, skänk.

Laina, lån.
Liian, alltför.
Lukija, läsare.
Palan, jag brinner.
Suru, sorg.
Tuulee, det blåser.

Isä käy wanhllksi, fadren blir gammal.
Kaiman kaiwon matalaksi, jag gräfver brunnen låg.
Saan kirjan lahjaksi enkä lainaksi, jag får boken tili skänks

och icke tili låns.

Miksi sinä tulet, hvad blir du?
Opettajaksi, lärare.
En miksikään, ingenting.

Se, transl. siksi.
Jos se siksi tulee, niin minäkin menen, om det kommer an

derpå, så går också jag.

22.
Abessivus.

(4ta).

Aiwan, alldeles.
Ilman, utan (förstärkning tili

abessivusl.preposition rned
partitivus).

Maksu, betalning.
Syy, orsak, anledning.
Ulkona, itte.
Waiwa, möda, besvär.
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Minä en mene koskaan mihinkään (ilman) syyttä, jag går
aldrig någonstädes utan anledning.

Ukko käy ulkona liitoitta, gubben går ute utan väst.

Konsonantförmildringar.
(k, i, p).

23.
n k.

Kiikun, jag gungar.
Kiikut, du gungar.
Kiikkuu, han 1. hon gungar.
Kiikumme, vi gunga.
Kiikutte, i gungen 1. Ni gun-

gar.
Kiikkumat, de gunga.

Kiiku', gunga!

En kiiku', jag gungar icke.
Et kiiku', du gungar icke.
Ei kiiku', hanl. lion gungaricke.
Emme kiiku', vi gunga icke.
Ette kiiku', i gungen 1. Ni

gungar icke.
Eiwät kiiku', de gunga icke.

Älä kiiku', gunga icke!

Kukka, blomma; nurkka, kuut
Singularis,

Noniin, tulta, nurkka.
Ackus. kukan l. kukka, nurkan l. nurkka.
Partit. tullaa, nurkkaa.
Genit. kukan, nurkan.
Iness. kukassa, nurkassa.
Elät. kukasta, nurkasta.
Ulat. kukkaan, nurkkaan.
Acless. kukalla, nurkalla.
Ailat. kukalta, nurkalta.
Ailat. kukalle, nurkalle.
Ess. kukkana, nurkkana.



Transl. kukaksi, nurkaksi.
Äbess. kukatta, nurkatta.

Pluralis.
Noniin, kukat, nurkat.
Ackus. kukat, nurkat.

Akka, gumma.
Arkku, kista.
Haukun (-kku), skäller
Heikko, svag.
Kiikku, gunga.
Kirkko, kyrka.
Kukko, tupp.
Lakki, mössa.

Laukku, väska.
Nukun (kku), somnar.
Puukko, täljknif.
Sukka, strumpa.
Takki, rock.
Tuolla, der.
Ukko, gubbe.

Tuo, den der, det der; partit. tuota; illat, tuohon; nomin.
plur. nuot.

Kutka l. ketkä, hvilka?
Kutka nuot owat, jotka seisomat tuolla, hvilka äro de der,

som stå der?

Kiitän, jag tackar.
Kiität, du

~

Kiittää, han „

o. s. v.

Tyttö, flicka

En kiitä, jag tackar icke.
Et kiitä, du „ „

Ei kiitä, han „ „

o. s. v.

24.
tt t.

Singularis.
Noniin, tyttö; partit. tyttöä; genit. tytön; illat, tyttöön;

ess. tyttönä.
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Pluralis.
Nomin, och ackus. tytöt.

Aitta, bod.
Autan (-ttll), hjelpare.
Heitän (-tta), kastar.
Häwitän (-ttä), förstör.
Jumala, G-ud.
Kartoitan (=tta), förjaga.
Katto, tak.
Kawala, listig.
Keitän (-ttä), kokar.
Kettu, räf.
Lahjoitan (-tta), skänker.
Laitan (-tta), lagar, repare

rar.

Matto, matta.
Muutan (-tta), flyttar.
Niitty, äng.
Odotan (-tta), väntar.
Opetan (-tta), lär.
Otan (-tta), tager.
Puren, biter.
Pytty, bytta.
Soitan (-tta), spelar.
Suutun (-ttu), blir ledsen,

förargas.
Takana, bakom; takaa, bak-

ifrån; taakse I. taa, bak.

Tyttö seisoo nurkan takana, flickan stär bakorn knuten.
Isä tulee nurkan takaa, fadren kommer bakifrån knuten.
Minä menen nurkan taakse l. taa, jag går bak knuten.

25.
pp - p

Tapan, jag dödar.
Tappaa, ban „

En tapa, jag dödar icke.
o. s. v.

Pappi, prest; partit. pappia; genit. papin; illat, pappiin;
ess. pappina; nomin. plur. papit.
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Helppo, lätt.
Kaappi, skåp.
Kahwikuppi, kaffekopp.
Keppi, käpp.
Kuppi, kopp.
Läksy, lexa.
Nappi, knapp.

Naula, spik.
Opin (-ppi), lär mig.
Riipun (-Ppu), hänger.
Seppä, smed.
Tipun (-Ppu), droppar.
Waikea, svår.

26.
nt ng.

En wingu, jag gnäller icke.
o. s. v. ,

Wingun, jag gnäller.
Winkuu, han „

Kaupunki, stad; partit. kaupunkia; genit. kaupungin; Ulat.
kaupunkiin; ess. kaupunkina.

Ahdinko, trängsel.
Aurinko, soi.
Honka, kura.
Kenkä, Bko.
Kowin, mycket.
Kukkaro, därB.
Melkein, nastan.
Menetän (-ttä), förlorar.
Renki, dräng.

Saatan (-tta), bringar, skaf-
far.

Sanko, ämbar.
Sänky, säng.
Tungen (-ke), tränger.
Tähden, för skull"(med

genit.)
Wahinko, skada. .

Tämä talo ei ole fotoin iso, denna gård är icke mycket
stor.

Auta minua Jumalan tähden, hjelp mig för Guds skull!
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27.
nt NN.

Annan, jag gifver.
Antaa, han „

En anna, jag gifver icke.
o. s. v.

Isäntä, husbonde; partit. isäntää; genit. isännän; illat, isän-
tään; ess. isäntänä.

Asunto, boning.
Emäntä, värdinna.
Kannan (-nta), bär.
Kunto, skick.
Kynnän (-ntä), plöjer.
Lennän (-ntä), flyger.
Lintu, fogel.
Mänty, tali.
Onnun (-ntu), haltar.
Permanto, golf.

Rakennan (-nta), bygger.
Ranta, strand.
Riennän (=ntä), skyndar.
Silloin, då.
Tamara, egendom.
Tunnen (=nte), känner.
Wieressä, bredvid; wierestä,

från sidan; wiereen, bred-
vid, intill.

Tyttö seisoo enon wieressä, flickan står bredvid morbrodren.
Hän menee pois enon wierestä, hon går bort från mor-

brodrens sida.
Hän juoksee isän wiereen, non Springer bredvid fadren.
Kun minä olen poissa, silloin te waan laiskoittelette, dåjag

är borta, då lättjens i blott.

28.
mp mm.

Ammun, jag skjuter.
Ampuu, han

„

En ammu, jag skjuter icke.
O. S. V.
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Kampa, karn; partit. kampaa; genit. kamman; illat, kam-
paan; ess. kampana.

Ennen, förut, förr, hellre.
Ilma, luft.
Kumpu, kulle, hyrnpel.
Kärsin, tai, lider.
Lemmin (-mpi), älskar.
Lompo, buckla.
Lämpö, värme.

Oksa, gren, qvist.
Paistan, skiner.
Pallo, doll.
Rampa, km.
Rankaisen, straffar.
Rumpu, trumma.
Suojelen, skyddar.

Ennen menen maikka mihin, kuin sinne, hellre går hvart
som helst, än dit.

29.
(-f-) {- -), uU uwu.

Luen, jag laser.
Lukee, han „

Aion, jag ämnar.
Aikoo, han „

En lue, jag laser icke.
o. s. v.

En aio, jag ämnar icke.
0. s. v.

Ruoka, mat; genit. ruoan (las: ruuan).
Luku, läsning; antal; kapitel; genit. luwUN.

Aika, tid; genit. ajan.
Poika, gosse; genit. pojan.

Ahkerasti, flitigt.
Haen (-ke), söker.
Kulun, förnötes; lider (om

tid).

Kysyn, frågar.
Käytän (4tä), aavänder.
Melkein, nastan.
Näen (-ke), ser.



Näyn (-ky), synes.
Paja, smedja.
Puku, drägt.
Päiwä, dag.
Sawu, rök.

Siis, således.
Suku, slägt.
Taon (-ko), smider.
Teen (-ke), gör; teen

työtä, arbetar.

30.
H-) - (-d-).

Taidan, jag kan.
Taitaa, han „

En taida, jag kan icke.
o. s. v.

Pata, gryta; genit. padan.

Hoito, vård, omvårdnad.
Kaadan (-ta), stjelper, fäller

(omkull).
Kaadun (4u), faller (omkull).
Keto, linda.
Kudon (-to), väfver.
Lato, lada.
Leikittelen, leker.
Maito, mjölk.
Neito, jungfru.
Pidän (-tä), håller; tycker

om (med elät.)

Pyydän (-ta), begär, beder,
Pöytä, bord.
Sataa, det regnar.
Setä, farbroder.
Soudan (-ta), ror.
Taito, kunskap.
Tiedän (-tä), vet.
Tuoppi, stop.
Täti, faster, moster, taat.
Söeto, vad.
Woitan (4ta), vinner.
Äiti, moder.

31.
H>-) - (-»-).

Leiwon, jag bakar; leipoo, han bakar.
Leipä, bröd; genit. leiwän.
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Apu, hjelv.
Kipu, sjukdom, smärta.
Kirjoitan (-tta), skrifver.
Kunnes, tili dess, tills.
Luona, hos; luota, från; tuoksi

l. luo, tili.
Lääkäri, läkare.
Papu, böna, ärt.
Paranen, blir bättre.

Rewin (-pi), rifyer.
Siisti, snygg.
Sopu, endrägt, sämja.
Tupa, stuga.
Walmiswn, blir färdig.
Wiiwyn (-Py), dröjer.
Wähä, a. liten; s. litet; ma-

han, adv. litet.

Minä wiiwyn täällä sedän luona, kunnes paranen, jag dröjer
här hos farbrodren, tills jag blir bättre (frisk).

Sitte merten sedän luota pois ja muutan enon luo, sedän
går jag bort från farbrodren och flyttar tili rnorbrodren.

Minulla on kowin wähä l. wähän aikaa, jag har mycket
ondt om tid.

Hän saa minulta wähän rahaa, ban får af rnig litet pen-
ningar.

Niin wähällä rahalla hän ei kuitenkaan saa juuri mitään,
nied så litet penningar fär ban dock just ingenting.

Wähät rahat eiwät tässä auta, bär bjelper ieke litet pen-
ningar.

32.

(W-#->(H-M
Alan, jag börjar; alkaa, hau börjar.
Parun, jag gråter; parkuu, han gråter.
Kuljen, jag färdäs; kulkee, han färdas.
Särjen, jag krossar; särkee, han krossar.
Welka, skuld; genit. welllN.
Arka, rädd; ,; aran.
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Alku, borjan.
Aura, plog.
Halko, vedträ.
Härkä, oxs.
Jalka, fot.
Koko, hei (oböjl.)
Kuiwa, torr.
Märkä, wat.

Nälkä, hunger.
Pää, hufvud.
Turku, Åbo.
Ulkona, ute; ulkoa, utifrån;

ulos, ut.
Wedän (=tä), clrager.
Wirka, tjenst.

Kenkä on jalassa, skcm är på foten.
Lakki on päässä, mössan är på hufvudet.
Dta lakki päästä, tag mössan från hufvudet!
Pane lakki päähän, lägg mössan på!
Hän on welassa, ban är skuldsatt.
Työ on alulla, arbetet är påbegynt.
Pojan on nälkä, gossen är bungrig.

Poika on koko päiwän ulkona, goBsen är hela dagen ute.
Ole siellä koko panoa, var der hela dagen!
Hän ei wiiwy koko päiwää, hau dröjer icke hela dagen.

33.
tt ll; rt rr.

Kiellän, jag nekar; kieltää, han nekar.
Murran, „ bryter; murtaa, „ bryter.
Silta, bro; genit. sillan.
Wirta, flod; „ wirran.

Aalto, wäg.
Kielto, förbud.
Kumarran (-rta), bugar

mig.

Merta, mjärde.
Multa, mull.
Palkka, lön.
Parta, skägg.
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Pelto, åker.
Selkä, rygg.
Taakka, börda.

Tottelen, lyder.
Dmmärrän (-rtä), förstår.

Mitä sinä palkaksi saat, hvad får du tili lön?
En mitään, ingenting.

Taakka on ukon selässä, bördan är på gubbens rygg.

34.
lp lw; rp rw.

Kylwen, jag badar; kylpee, han badar.
Arpa, lott; genit. arvan.

Edessä, framför; edestä, fram-
ifrån, undan för; eteen,
framför.

Koiwu, björk.

Orpo, fader- och moderlös
Salpa, stängsel, regel, bom
Warpu, qvist.

Älä seiso isän edessä, stå icke framför fadren!
Mene pois isän edestä, gå undan för fadren!
Poika menee isän eteen, gossen går framför fadren.

35.

Hk hk l. h.
Hehkun, jag glöder; hehkuu, lian glöder.
Hehku, glöd; genit. hehkuu.
Lahko, slägt, afdelning; genit. lahkon (stundom lahon).
Tahkon (stundom tahon), jag gnider; tahkoo, hari gnider.
Tahko, slipsten; genit. tahkon (I. tahon).
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Keuhko, lunga; genit. keuhkon.
Kiihko, ifver, passion; „ kiihkon.
Suihku, vattenstråle; „ suihkun.

Nahka, liud, skinn; genit. nahan (stundorn nahkan).
Tuhka, aska; ~ inhan (l. tuhkan).
Tähkä, ax; „ tähän (I. tähkän).

Pyhin o. pyhkin l. pyyhin o. pyyhkin, jag torkar; pyhkii l,
»pyyhkii, nau torkar.

Ainoastaan, endast.
Halpa, billig.
Hinta, pris.
Kahmi, kaffe.
Kaswi, växt.
Kuolema, död.
Mailma, verld.

Pehmeä, mjuk.
Takka, eldstad, spisel.
Tomu, dam.
Tyhjä, tora.
Walkea. eld.
Waltaknnta, rike.
Wilja, säd.

Minä myyn tämän halwasta hinnasta, jag säljer detta för
billigt pris.

36.
ht hd.

Tahdon, jag viii; tahtoo, han viii.
Tahto, vilja; genit. tahdon.

Ehto, vilkor.
Hiihdän (4a), skidar.
Hohto, glans.
Hopeakello, silfverur.

Kehto, vagga.
Kello, klocka.
Kelloseppä, urmakare.
Kulta, guld.
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Kultakello, guldur.
Mahdun (-tu), rymmes.
Miksi, hvarför?

"

Soihtu, fackla.

Tasku, ficka.
Tohdin (-ti), vågar.
Waihdan (-ta), byter.
Wihta, badqvast.

Millä ehdolla, på bvilket vilkor?
En waihda kultakelloa hopeakelloon, jag byter icke ett guldur

mot ett silfverur.

37.
tt, ff, st, sp - tk, st, st, sp.

Itku, gråt; genit. itkun.
Iskä, hosta; ; , yskän.
Muistan, jag minnes; muistaa, han minnes.
Piispa, biskop; genit. piispan.

Hiiskun, knystar.
Jatkan, fortsätter.
Kiiski, girs.
Kosken, vidrör.
Kotka, örn.
Käsky, befallning.
Lasku, räkning.

Maistan l. maistun, smakar.
Matka, resa, färd.
Muisto, minne.
Niska, nacke.
Pitkä, lång.
Waistän, undviker.
Iskin, hostar.

Älä koske häneen, vidröricke honom!
Tämä ruoka maistuu pahalta, älä siis maista sitä, denna

mat smakar illa, smaka derför icke derpå!
Isä on pitkällä matkalla, fadren är på en lång resa.
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Deklinationsklasserna.
Första klassen.

38.
1) Enstafviga ord.

Singularis.
Nomin. maa, suo, työ, tie, sunnuntai.

.

, Maan, suon, työn, tien, sunnuntain.
>maa, suo, työ, tie, sunnuntai.

Partit. maata, suota, työtä, tietä, sunnuntaita.
Iness. maassa, suossa, työssä, tiessä, sunnuntaissa.
Illat. maahan, suohon, työhön, tiehen, sunnuntaihin.
Ess. maana, suona, työnä, tienä, sunnuntaina.

0.8. V.

Pluralis.
Stam: mcti, foi, toi, tei, sunnuntai.
Nomin. maat, suot, työt, tiet, sunnuntait.
Ackus. maat, suot, työt, tiet, sunnuntait.
Partit. maita, soita, töitä, teitä, sunnuntaita.
(jrPfilf <(maitten, soitten, töitten, teitten, sunnuntaitten
Iness. maissa, soissa, töissä, teissä, sunnuntaissa.
Elät. maista, soista, töistä, teistä, sunnuntaista.
Illat. maihin, soihin, töihin, teihin, sunnuntaihin.
Adess. mailla, soilla, töillä, teillä, sunnuntailla.
Ailat. mailta, soilta, töiltä, teiltä, sunnuntailla.
Ailat. maille, soille, töille, teille, sunnuntaille.
Ess. maina, soina, töinä, teinä, sunnuntaina.
Transl. maiksi, soiksi, töiksi, teiksi, sunnuntaiksi.
Abess. maitta, soitta, töittä, teittä, sunnuntaitta.

32



Heluntlli, pingst.
Häät, bröllopp.
Jää, is.
Katteini, kapten.
Kaukana, långt borta; kaukaa,

långtifrån; kauas, långt.
Koi, rnal.
Laiwa, skepp.
Luu, ben.

Lähellä, närä; läheltä, närä
ifrån; lähelle, närä tili.

Maa, jord, mark, land.
Pii, flinta.
Pyy, hjerpe.
Päällä, ofvanpå; päättä, ifrån,

af; päälle, ofvanpå, på.
Suomenmaa, Finland.
Suu, mun.
M, natt.

Månadernas namn:
Tammikuu, Januari; Helmikuu, Februari; Maaliskuu, Mars;
Huhtikuu, April; Toukokuu, Maj; Kesäkuu, Juni; Heinä-
kuu, Juli; Elokuu, Augusti; Syyskuu, Septernber; Loka-
kuu, Oktober; Marraskuu, Novernber; Joulukuu, De-
cember.

Dagarnas namn:
Sunnuntai, Söndag; Maanantai, Måndag; Tiistai, Tis-
dag; Keskiwiikko, Onsdag; Tuorstai, Torsdag; Perjantai,
Fredag; Lauwllntai, Lördag.

Tammikuussa I. -kuulla 0. s. v., i Januari o. s. v.
Sunnuntaina 0. s. v., om Söndagen 0. s. v.

Tuletko meille Heluutama, kornrner dn tili oss orn pingsten?
Isä on häissä, fadren är på bröllopp.
Kaukana maista, långt från land.
Lähellä maita I. maiden lähellä, närä land.
Maan päällä, på Garden.
Maassa, på niarken, i jorden; maalla, på landet (i rnots.

3
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tili stad och sjö); maissa, i land (mots. skepp); mailla,
på landet (mots. stad).

Päiwallä, om dagen; yöllä, om natten.

39.
2) Tvåstafviga ord.

Singularis,
Nomin. wapaa.
Partit. wapaata.

Genit. wapaan.

Illat. wapaaseen.
Ess. wapaana.

Pluralis.
wapaat.
wapaita.

lwapaiden.
«wapaitten.
wapaisiin.
wapama.

O. S. V.

Aamu, morgon.
Asti, ända tili.
Ehtoo, afton.
Elotalkoo, skördefest.
Hakkuu, huggning.
Harmaa, grå.
Heinä, hö.
Ihana, skön, angenärn.
Ilta, qväll.
Jakaannun (-ntu), sönderfal-

ler, delar mi g, delas.

Jälkeen, efter (med genit.)
Kesä, sommar.
Laki, lag.
Leikkuu, skörd.
Lepo, hvila.
Porwoo, Borgå.
Syksy, höst.
Talkoo, arbetskalas.
Tawuu, stafvelse.
Wakaa, trygg.
Wapaa, fri.

Aamulla, orn morgonen;* ehtoolla l. illalla, om aftonen 1.
qvällen; kesällä, orn sornrnaren; syksyllä, orn hösten.

Minä wiiwyn maalla syksyyn asti, jag dröjer på landet ända
tili hösten.

34



Heinä kaswaa niityllä, hoet växer på ängen.

Heinät omat ladossa, hoet är i ladan.

Andra klassen.
1) Tvåstafviga ord.

40.
Stammar på o, ö, u, y.

Singularis.
Nomin. pelto, tyttö, suku, kylpy.
Partit. peltoa, tyttöä, sukua, kylpyä.
Genit. pellon, tytön, suwun, kylwyn.
Illat. peltoon, tyttöön, sukuun, kylpyyn.
Ess. peltona, tyttönä, sukuna, kylpynä.

0.8. v.

Pluralis.
Stam: peitot, tyttöi, sukui, kylpyi.
Nomin. pellot, tytöt, suwut, kylwyt.

((peltoia) (tyttöiä) (sukuia) (kylpyiä)
arz ' tyttöjä, sukuja, kylpyjä,

s i(peltoen) (tyttöen) (sukuen) (kylpyen)
.

I heltoin, tyttöin, suluin, kylpyin.
em i ((ptltoim) (tyttöien) (sukuien) (kylpyien)

[ tyttöjen, sukujen, kylpyjen.
Iness. pelloissa, tytöissä, sumuissa, kylwyissä.
Elät. peltoihin, tyttöihin, sukuihin, kylpyihin.
Ess. peltoina, tyttöinä, sukuina, kylpyinä.

0. S. V.
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Eri, skild (oböjl.)
Hion, slipar.
Huwitan (-tta), föraöjer.
Itu, grodd.
Jauhot, rnjöl.

Kristin-usko, Kristaa taon.
Kuuluu, höres; tillhör.
Kuuntelen, bör på.
Kylpy, bad.
Kyntö, plöjning.

Lopun (-Ppu), blir slut.
Lukku, las.
Maku, smak.
Myrkky, gift.
Paasto, fasta.
Sointu, klang.
Sota, krig.
Taulu, tafla.
Tyydyn (-ty), är nöjd.
Uskonto, religion.

Minä kuulun Kristin-uskoon, Mg tillhör Kristaa taon.
Hän et tyydy siihen, han är icke nöjd med det.

Nämät: partit. näitä; genit. näibm l. näitten; illat, näihin
o. s. v.

Nuot: partit. noita; genit. noiden l. noitten; illat, noihin.
Ne: partit. niitä; genit. niiden l. niitten; illat, niihin o. s. v.

41.
Stamrnar på a och å.

Singularis.
Nomin. poika, sulka, pata, leuka, kirja, märkä.
Partit. poikaa, sulkaa, pataa, leukaa, kirjaa, märkää.
Genit. pojan, sulan, padan, leuan, kirjan, märän.
illat. poikaan, sulkaan, pataan, leukaan, kirjaan, märkään.

0. s. v.

Pluralis.
Starn: (poikai) (sulfat) (patai) (leukai) (kirjai) (märkäi)
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potti*), fuM*),ptttot*), leukoi*), kirjoi*), märki*).
Partit. poikia, sulkia, patoja, leukoja, kirjoja, märkiä.

il poikain, sulkain, patain, leukain, kirjain, märkäin.
em '(2 poikien, sulkien, patojen, leukojen, kirjojen, märkien.

Iness. pojissa, sulissa, padoissa, leuoissa, kirjoissa, märissä.
Illat. poikiin, sulkiin, patoihin, leukoihin, kirjoihin, märkiin.
Adess. pojilla, sulilla, padoilla, leuoilla, kirjoilla, märillä.
JEJss. poikina, sulkina, potoina, leukoina, kirjoina, märkinä.

0. s. v.

Erämaa, ödernark.
Estän, hindrar.
Jalopeura, lejon.
Kana, höna.
Karma, hår.
Koura, näfve.
Kynä, penna.
Leuka, haka.
Luola, håla.
Muna, ägg.
Nahkuri, garfvare.
Noita, trollkarl, hexa.
Petän (-ttä), bedrager.

Puola (plur. stam: puoloi),
lingon.

Sana, ord.
Seura, sällskap.
Sulka, fjäder.
Suola {plur. stam: suoloi),

sait.
Tapa, sed, vana.
Tikka, hackspett.
Tippa, droppe.
WiHa, vrede.
Wuota, nnd.

Pojat oraat turaassa, gossarna äro i stugan.
Turaassa on poikia, det finnes gossar i stugan.

*) Frarnför pluralis' i bortfaller bindvokalen a i tvåstafviga
starnrnar, oin starnrnens första vokal är o eller u, men om den är
«, e eller i, förvandlas a tili o; ä bortfaller alltid.
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42.
Stammar på i,

Singularis.
Stam: sirppi.
Partit. sirppiä.

Genit. sirpin.

Illat, sirppiin.

Pluralis.
(firppii) sirppei.

sirppejä.
li sirppien.

i isirppein.
sirppeihin.

o', s. v.

Kirkkomaa, kyrkogård.
Kuri, tukt.
Lippu, skärrn (i mössa), flagga.
Mökki, koja.
Oja, dike.
Oppi, lärdom; lära.
Portti, port.
Puoti, bod.

Raiti, lakan.
Risti, kors.
Saawi, så.
Sahti, spisöl.
Sirppi, skära.
Säkki, säck.
Uuni, ugn.
Wanki, fånge.

43.
Tvåstafviga stamniar på e.

(Med föregående: le, p, v, lång konsonant eller två kon-
sonanter, af hvilka den senare är h, j eller m samt
några andra e-stammar).

Singularis.
Stam: lape, nukke.
Nomin. läpi, nukke.
Partit. läpeä, nukkea.

Pluralis.
(läpei) läpi, (nukkei) nukki,
läwet, nuket,
läpiä, nukkia.
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(rernY. lawen, nuken.
Iness. läwessll, nukessa.
Ulat. läpeen, nukkeen.
JEss.- läpenä, nukkena.

(1 lapein, nukkein.
(2 läpien, nukkien,
läwissä, nukissa,
läpiin, nukkiin,
läpinä, nukkina.

O. S. V.

Appi (-e), svärfar.
Arpi (-e), äir.
Hanhi (-e), gås.
Helmi (=e), perla.
Henki (-e), lif, ande.
Janne, Johan.
Joki (-e), å.
lärwi (=e), insjö.
Kaase, brudsäta.
Kaikki (-e), ali.
Kalle, Karl.
Käske (-e), sved.
Kiwi (-e), sten.
Koski (-e), fors.
Kurki (-e), trana.
Kymi (-e), elf.
Lehti (-e), blad.
Läpi (=e), nål.
Nukke, docka.
Nimi (-e), narnn.

Onni («e), lycka.
Owi (?e), dörr.
Pilwi (se), moln.
Polwi (se), knä.
Raahe, Branestad.
Reki (se), släde.
Salmi (se), sund.
Sarwi (se), horn.
Sawi (se), lera.
Seimi (se), krubba.
Siipi (se), vinge.
Sormi (=e), finger.
Suomi (se), Finland (Suo

menmaa).
Suwi (se), sommar (kesä).
Talwi (se), vinter.
Tammi (se), ek.
Tähti (se), stjerna.
Weli (welje), broder.
Wiikfi (se), niustasch.
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40

2) Flerstafviga ord.
44.

Stammar på o, ö, u, y.

Singularis.
Noniin, aurinko, perintö, halwattu, lemmitty.
Vartit, aurinkoa, perintöä, halwattua, lemmittyä.
Genit. auringon, perinnön, halwatun, lemmityn.
Ulat. aurinkoon, perintöön, halwattuun, lemmittyyn.

o. s. v.

Pluralis.
Starn: anrinkoi, perintöi, halwattm, lemmittyi.
Nomin. auringot, perinnöt, halwatut, lemmityt,

/aurinkoja, perintöjä, huimattuja, lemmittyjä,
perinnöttä*), halmatuita"), lemmityitä").

1 aurinkoin, perintöin, halwattuin, lemmittyin.
.

i perintöjen, halwattujen, lemmittyjen.
em ' perinnöiden*), halwatuiden*), lemmityiden")

lauringoitten, perinnöitten, halwatuitten, lemmityitten.
Iness. auringoissa, perinnöissä, halwatuissa, lemmityissä.
Ulat. aurinkoihin, perintöihin, halwllttuihin, lemmittyihin.
Ess. aurinkoina, perintöinä, halwattuina, lemmittyinä.

o. s. v.

Ansio, förtjenst.
Esimerkki, exempel; esimer-

kiksi, tili exempel.
Halwattu, lam.
Hinkalo, sädeslår.

Huomio, upprnärksarnhet.
Häwiö, förfall.
Kallio, klippa.
Kartano, gård.
Kirjasto, bibliotek.

*) Obs.! Förmildring i öppen stafvelse.



Kotelo, fodral.
Laatikko, låda.
Laiwasto, ilotta.
Lapio, spade.
Lemmitty, älskling.
Luettelo, förteckning, katalog.
Näyttely, utstälhnng.
Palkinto, belöning.

Perintö, arf.
Peukalo, tumme.
Pöytälaatikko, bordslåda.
Rannikko, kust.
Sowinto, försoning, förlik

ning.
Tasanko, slätt.
Tuomio, dom.

45.
Stammar på a och ä, som bortkasta bindvokalen

framför pluralis i*).

Singularis.
Nomin. sanoma, kalaisa, wäkewä.

. lsanomaa, kalaisaa, wakewää.
ar %

' Isanomata, kalaisata, wäkewatä
0.8. V.

Pluralis.
Starn: sanomi, kalaisi, wäkewi.
Partit. sanomia, kalaisia, wäkewiä.

li. sanomain, kalaisain, wäkewain
em ' 1,2. sanomien, kalaisien, wäkewien

O. S. V.

Esitelmä, föredrag.
©teroä, frarnstående.
©tuifa, fördelaktig.
Hedelmä, frukt.

Kalaisa, fiskrik.
Kauppa, handel köp; on kau-

paksi, är tili salu.
Kirjawa, brokig.

*) Afleclningar ocli böjningsformer på ma, isa och va.
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Kokoelma, samling.
Kukoistama, blomstrande.
Kuuluisa, ryktbar.
Mahtllwll, mäktig, väldig.
Makuisa, välsmakande.
Runoelma, dikt.
Sanoma, budskap, tidning.
Satoisa, fruktbar.

Sotaisa, krigisk.
Taitama, kunnig.
Teräwä, hvass.
Wakawa, säker, fast, allvar-

lig.
Wiljawa, bördig.
Wäkewä, stark.

46,

Stammar på a och ä, som förvandla a tili o och
ä tili ö framför pluralis «'*).

Singularis.
Nomin. lattia, maanwiljelija, harakka.

. (lattiaa, maanmiljelijää, harakkaa.
Uattiata, maanwiljelijätä, (harakkata).

Illat. lattiaan, maanwiljelijaän, harakkaan.
0.8. v.

Pluralis.
Stam: lattioi, maanwiljelijöi, Harakkoi.

.* ,
•

.
... ... ~ iharakkoiaParht. latttotto, maanwnjenjörta, IKarakoita^

1. lattiain, maanwiljelijäin, harakkain.
GeniU. r .......... ~,. /harakkojen.

2. latttotbcn,***) maanw:helyo:den*"),sh^^koiden") "')

*) Flerstafviga nornen på a eller ä förvandla framför pluralis'
i bindvokalen a tili o och ä tili ö, om föregående stafvelsens vokal
är i, eller om a 1. ä föregås af två konsonanter (andra än mp) eller
af ett långt konsonantljud.

**) Obs. förmildringen!
.***) Alla ord, hvilka i genit. plur. 2 hafva ändelsen -den, kurnia

i st. f. denna ändelse äfven antaga ändelsen -tten.
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Iness. lattioissa, maanwiljelijöissä, harakoissa.
Ulat. lattioihin, nraanwiljelijöihin, harakkoihin.

0.8. v.

Asia, sak, ärende.
Harakka, skata.
Kantelija, sqvallrare.
Karitsa, lamm.
Kuulija, åhörare.
Kynttilä, ljus.
Lusikka, sked.
Maanwiljelijä, jordbrukare.
Mansikka, smultron.
Mustikka, blåbär.

Palwelija, tjenare.
Pappila, prestgård.
Penikka, valp.
Pähkinä, nöt.
Runoilija, skald.
Silakka, ströming.
Wartia, väktare.
Wasikka, kalf.
Wiheriä, grön.

Isäntä, och emäntä hafva plur. st.: isänti, emänti.

47.

Starnrnar på a och ä, soin kunna både bortkasta
bindvokalen eller förvandla den tili o eller

ö frarnför pluralis' 1 i.

Singularis.
Nomin. Tanhua, tärkeä, kääntäjä, harawa.

ltanhuaa, tärkeää, kääntäjää, harawaa.
ar% - itanhuata, tärkeätä, kääntäjätä, harawata.

Illat. tanhuaan, tärkeään, kääntäjään, harawaan.
0. S. V.
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Pluralis.
jtanhui, tärkei, kääntäji, harawi.
Itanhuoi, tärkeöi, kääntäjöi, harawoi.

Itanhuita, tärkeitä, kääntäjiä, harawia.
, ..

~
_

„.,. ..... ~_ jharawoja.tanhuorta, tarkeorta, faantajoita, HaraTOo^0<
1. tanhuain, tärkeäin, kääntäjäin, harawllin.

. > ltanhuiden, tärkeiden, kääntäjien, harawien.em .|2 t
; iharawojen.

tärkeöiden, kääntäjöiden, k arcraofo cn
tärkeihin, kääntäjiin, harawiin.

!.tanhuoihin, tärkeöihin, kääntäjöihin, harawoihin.

Ainoa (plur. stam blott at-

not), ende.
Harawa, räfsa.
Hoitaja, vårdare.
Huokea, läti; billig.
Kalastaja, fiskare.
Kamala, hernsk.
Kapea, smal.
Kataja, en.
Komea, ståtlig.
Korea, grann, vacker.
Kääntäjä, öfversättare.
Lempeä, rnild.
Metsästäjä, jägare.

Singularis.
Stam: kaupunki.

O. S. V.

48.
Stammar på i.

Omena, äppel.
Orpana, kusin.
Ostaja, köpare.
Peruna, potates.
Perustaja, grundläggare.
Pimeä, mörk.
Puhuja, talare.
Puolustaja, försvarare.
Satama, namu.
Selkeä, klar.
Tanhua, fätåg.
Tuhlaaja, slösare:
Tärkeä, vigtig.
Weräjä, grind.

Pluralis.
(kaupunki:) kaupunkei.
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Partit. kaupunkia.

Gen. kaupungin.

Illat, kaupunkiin.

lkaupunkeja.
Ikaupungeita^).

11. kaupunkien.
l(kaupunkejen) kaupunkein.

'

kaupunkeihin.
O. S. V.

Helsinki, Helsingfors.
Juomari, drinkare.
Kaswatti, fosterbarn.
Kellotapuli, klockstapel,
Luikuri, herdepipa.
Meteli, turnult.
Neekeri, neger.
Paperi, papper.
Pehtori, inspektor.

Pelkuri, feg varelse.
Petturi, bedragare.
Pääkaupunki, hufvudstad.
Rehtori, rektor.
Sokuri, socker.
Tiikeri, tiger.
Tynnyri, tunna.
Wyö, band.

Tredje klassen.
(Staraniar som stympas i partit. sing., genit. plur. 1

och stundom i ess. sing.)
1) Stammar på e.

49.
(Tvåstafviga stammar på e, meå föregående h, l, n, r, s).
Uni (sing. st. une, plur. st. (unet) uni, stympad st. un),
sömn, dröm; Iteroi (sing. st. Iteme, plur. st. liemi, styrup.
st. lien), spad; lapsi (sing. st. lapse, plur. st. lapsi, styrnp.
st. las), barn; weitsi (sing. st. weitse, plur. st. weitsi,
styrnp. st. weis), knif:

*) Obs. förmildringen!
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Singularis.
Nomin. uni, liemi,
Partit. unta, lientä,
Genit. unen, liemen,
Illat. uneen, liemeen,
Ess. unena, liemenä.

lapsi, weitsi.
lasta, weistä.
lapsen, weitsen.
lapseen, weitseen.

/lapsena, ~llasna l. lassa, «""sena.
O. S. V.

Pluralis.
Nomin. unet, liemet, lapset, weitset.
Partit. unia, lemiä, lapsia, weitsia.

.
il. unten, lienten, lasten, weisten.
|2. unien, liemien, lapsien, weitsien.

Illat. uniin, liemiin, lapsiin, weitsiin.
O. S. V.

Hiiri (-e), möss.
Jousi (=e) l. jotttsi (*c, stymp.

st. Ms), båge.
Kieli (-e), tunga, språk.
Kuori (-e), skal.
Kuusi (-e), gran.
Kypsi (-e, stymp. st. kys), mo-

gen.
Lohi (e-), lax.
Lumi (-e, stymp. st. lun), snö.
Meri (-e), haf.
Mies (miehe, stymp. st. mies)

(ess. äfven miesnä l. mies-
sä), rnan.

Nuori (-e) (ess. äfven nuorna
l. nuorra), ung.

Pieli (-e), stolp, post.
Pieni l-e), liten.
Puoli (e-), sida, hälft, half.
Riihi (=e), ria.
Ruuhi (-e), ekstock.
Saari (-e), holme. •
Sieni (-e), svamp.
Suuri (-e), stor.
Syli (-e), famn,
Tuli (-e), eld.
Tuohi (=e), näfver.
Tyyni (-e) (ess. äfven tyynnä),

lngn.
Wuohi (-e), get.
Wuori (-e), berg.
Ääni (-e), ljud, röst.
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Meressä, i sjön; merellä, på hafvet; merillä, tili sjöss.
Mies on riihessä, mannen är i rian.
Mies on riihellä, mannen tröskar i rian.
Puoli syltä puita, en hait fanm ved.

50.

(Tvåstafviga stammar på e, med föregående t, U, nt, rt.)

Wuosi (sing. st. nmote, plur. st. wuosi, stymp. st. rouot),
år; kansi (sing. st. kante, plur. st. kansi, stymp. st. kani),
lock, perm:

Singularis.
Nomin. rouosi, kansi.
Vartit, wuotta, kantta.

Genit. wuoden, kannen.
Illat. wuotccn, kanteen.
_ lwuotena, kantena.JEss. {

'

<wuonna.

Pluralis.
wuodet, kannet.
wuosia, kansia.

li. wuotten, kantten.
|2. wuosien, kansien.

wuosiin, kansiin.
wuosina, kansina.

O. S. V.

Hirsi (-te), stock.
Jälsi (4c), safva.
Katowuosi (4c), missväxtår.
Kuukausi (4c), månad.
Käsi (-te), hand.
Köysi (4c), rep.
Maksan, kostar; betalar.
Mesi (-te), honung.

Pursi (-te), båt, farkost.
Susi <>ie), varg.
Uusi (-te), ny.
Warsi (-te), skaft.
Wesi (-te), vatten.
Wirsi (-te), psalra.
Wuorokausi (-te), dygn.
Wälistä, stundom.

47



51.
Två- och flerstafviga ord på -nen (meå. stäm på -se).

Entinen (sing. st. entife, plur. st. entift, stymp. st. entis*),
förre:

Singularis.
Nomin. entinen.
Tartit. entistä.

Genit. entisen.
lentisenä.
Mtisnä.

Pluralis.
entiset.
entisiä,

li. entisten.
1,2. entisien.

entisinä.
o. s. v.

Ensimmäinen, den förste.
Hewonen, häst.
Ihminen, menniska.
Iloinen, glad.
Keltainen, gul.
Kultainen, af guld.
Leiwonen, lärka.
Loppiainen, trettondag.
Maallinen, jordisk.
Nainen, qvinna.
Nuorukainen, yngling.
Onnellinen, lycklig.
Pakkanen, stark köld.
Palkollinen, tjenare.
Puinen, af trä.
Punainen, röd.

Pääsiäinen, påsk.
Rehellinen, redlig.
Ruotsalainen, svensk.
Sininen, blå.
Sukulainen, slägting.
Suomalainen, finsk; finne.
Surullinen, sorgsen.
Tasainen, jenin.
Toinen, en annan, den andre.
Urhoollinen, hjeltemodig.
Walkoinen, hvit.
Warpunen, sparf.
Wenäläinen, rysk; ryss.
WiHainen, ondskefulk vred,

arg.
Wihollinen, fiendtlig; fiende.

*) Obs.! Förmildring af t eger icke rum.
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52.
Stammar på -kse.

Jänis (sing. st. jänikse, plur
hare:

Singularis.
Nomin. jänis.
Partit. jänistä.
Gerdt, jäniksen.
Illat, jänikseen,

/jäniksenä.
!jamsna.

st. jäniksi, stymp. st. jänis),

Pluralis.
jänikset.
jäniksiä,

rl. jänisten.
(2. jäniksien.

jäniksiin.
jäniksinä.

O. S. V.

Ilwes (-kse), lodjur.
Kysymys (-kse), fråga.
Luottamus (-kse), tillit, för
troende.
Lupaus (-kse), löfte.
Menestys (-kse), framgång.
Palwelus (-kse), tjenst.
Rakennus (-kse), byggning.
Rankaistus (-kse), straff.
Rauta, jern.
Sotamies (-miehe), salaat.

Teräs (-kse), stål.
Tottumus (sffc), vana.
Wlllaistus (*ffe), belysning,

upplysning.
Waris (-ffe), kråka.
Waroitus (-kse), varning.
Wllstaus (-kse), svar.
Wäsys (-kse); olen wäsyksissä,

jag är trött.
Ylistys (-kse), lof.

53.
Stammar på -ute 1. yte.

Kalleus (sing. st. kalleute, plur. st. kalleuksi, stymp. st. kal-
leut), dyrbet, dyrbarhet; Il)ljl)t (sing. st. (lyhyte) lyhye,
plur. st. lyhyi, stymp. st. lyhyt), kort:

4
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Nomin. kalleus, lyhyt.
Partit. kalleutta, lyhyttä,

Genit. kalleuden, lyhyen.

Iness. kalleudessa, lyhyessä.
Illat, kalleuteen, lyhyeen.

slyhyenä.
Ess. kalleutena,

»Hhynnä.

kalleudet, lyhyet.
kalleuksia, lyhyitä,

li. kalleutten, lyhytten.
(2. kalleuksien, lyhyiden.

kalleuksissa, lyhyissä.
kalleuksiin, lyhyihin.

kalleuksina, lyhyinä.

0. S. V.

Ahkeruus (-te), flit.
Heikkous (-te), svaghet.
Hywyys (-te), godhet.
Kewyt (-ye), lätt.
Kumppanuus (-te), karnrat-

skap.
Köyhyys (te), fattigdorn.
Laiskuus (-te), lätja.
Moni (-e), rnången.
Ohut (-ue), tunn.
Oikeus (-te), lätt, rättvisa.
Olut (-ue), öl.
Omaisuus (-te), egendom.
Pimeys (-te), mörker.

Pojut spoikue), liten gosse.
Rakkaus (-te), kärlek.
Rehellisyys (-te), redlighet.
Rikkaus (-te), rikedom.
Säästäwäisyys (-te), sparsam-

het.
Tarkkuus (-te), uppmärksam-

het.
Terweys (-te), helsa.
Walkeus (=te), klarhet, ljus
WanHuus (-te), ålderdom.
Wankeus (-te), fångenskap.
Wapaus (-te), frihet.
Welwollisuus (-te), pligt.

54.

Öfriga flerstafviga stammar på e.

Sydän (sing. st. sydäme, plur. st. sydämi, styrnp. st. sydän),
hjerta; laidun (sing. st. laitume, plur. st. laitumi, styrnp.
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st. laidun), betesmark; jäsen (sing. st. jäsene, plur. st.
jäseni, stymp. st. jäsen), led, lem; manner (sing. st. man-
tere, plur. st. manteri, stymp. st. manner), fastland: «

Singularis.
Nomin. sydän, laidun, jäsen, manner.
Partit. sydäntä, laidunta, jäsentä, mannerta.
Genit. sydämen, laitumen, jäsenen, manteren.
Illat. sydämeen, laitumeen, jäseneen, mantereen.
F sydämenä, laitumena, jäsenenä, manterena,

ssydännä, laidunna, jäsennä, mannerna.
o. s. v.

Pluralis,

Nomin. sydämet, laitumet, jäsenet, manteret.
Partit. sydämiä, laitumia, jäseniä, manteria.

il. sydänten, laidunten, jäsenten, mannerten.
' \2. sydämien, laitumien, jäsenien, manterien.

Elät. sydämiin, laitumiin, jäseniin, manteriin.
Ess. sydäminä, laitumina, jäseninä, manterina.

O. S. V.

Awain (-me), nyckel.
Höyhen (-ne), fjäder.
Joutsen (-ne), svan.
Kannel (kantele), harpa.
Kylmän, sår.
Luistin (-me), skridsko.

Morsian (-me), brud.
Paimen (-ne), herde.
Puhallan (-lta), blåser.
Siemen (-ne), frö.
Sisar (-e), syster.
Tytär (tyttäre), dotter.
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2) Karitiva adjektiv.
55.

Wiaton (sing. st. wiattoma, plur. st. wiattomi, stymp. st.
wiaton), oskyldig.

Singularis.
Nomin. wiaton.
Partit. wiatonta.

Genit. wiattoman.

lwiattomana.
Iwiatonna.

Pluralis.
wiattomat.
wiattomia.

I/wiatonten.* Wattornain*).
2. wiattomien.

wiattomina.

O. S. V.

Armoton, värdelös.
Huolimaton, vårdslös.
Hyödytön, onyttig.
Isätön, faderlös.
Koroton, räntefri.
Kuolematon, odödlig.
Luonnoton, onaturlig.
Onneton, olycklig.
Osaton, lottlös.
Suruton, sorglös.

Taitamaton, okunnig, oskick-
lig.

Tawaton, ovanlig; ofantlig.
Tietämätön, oviss.
Tila, utrymme; tillstånd.
Tuntematon, obekant.
Woittamaton, oöfvervinnerlig.
Wälttämätön, oundviklig,nöd-

vändig.
Äiditön, rnoderlös.

3) Sarnrnandragna 1. kontrakta.
56.

HllMMlls (kontrakta äro: sing. st. hampaa och plur. st. Hampai;

*) Obs.! Äfven från den ostyrnpade sing. starnrnen.
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styrnp. st. heter Hammas), tand; rilis (kontrakta: sing.
st. rukii och plur. st. rukii; styrnp. st. betsr ruis), råg:

Singularis.
Noniin.§amma%, ruis.
Partit. Hammasta, ruista.

Genit. Hampaan, rukiin.
Illat. Hampaaseen,rukiiseen.

< hampaana, irukiina.
SS ' !hammasnll,lruisna.

Pluralis.
Hampaat, rukiit.
Hampaita, rukiita.

(1. Hammasten, ruisten.
\2. Hampaiden, rukiiden.

Hampaisiin, rukiisiin.
Hampaina, rukiina.

o. s. v.

Ewäs (-ää), vägkost.
Hurskas (-aa), from.
Kallis (-ii), dyr.
Kangas (-kaa), väf.
Kaunis (-ii), vacker.
Kirkas (-kkaa), klar.
Kirwes (-ee), yxa.
Kuningas (-kaa), konimg.
Lammas (-paa), får.
Mätäs (-ttää), tulva.
Nauris (-ii), rofva.
Oppilas (-aa), lärjunge, elev.
Porras (-taa), spång, trapp-

steg; plur. portaat, trappa.
Puhdas (-taa), ren.
Rakas (-kkaa), kär.

Raskas (-aa), tung.
Ratas (-ttaa), hjul; plur. rat-

taat, kärra.
Rikas (-kkaa), rik.
Ruumis (-ii), kropp; lik.
Saapas (-ppaa), stöfvel.
Seiwäs (-pää), stör.
TaiwaZ (-aa), hirnrnel.
Tehdas (-taa), fabrik.
Uros (-00), hjelte.
Wlllmis (-ii), färdig.
Waras (-laa), tjuf.
Wieras (-aa), frärnmande.
Wiisas (-aa), vis, klok.
Wilkas (-kkaa), liflig.
Ilitse l. yli, öfver (rned genit.)

Ruis kaswaa pellolla, rågen växer på åkern
Rukiit omat säkeissä, rågen är i säckar.
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Lintu lentää katon ylitse, fbgeln flyger öfver taket.
Porras käy suon yli, en spång leder öfver karret.

57.
Lähde (kontr. st.: sing. lähtee, plur. lähtei; stymp. st. lähde'),

kalla; tewllt l. fctott (kontr. st.: sing. kewää, plur. kewäi;
stymp. st. keraät l. keraa'), vår:

Singularis.

Nomin. lähde, \f
Partit. lähdettä, keraattä.

Genit. lähteen, keraaan.
Ulat. lähteeseen, kewääseen.

l lähteenä, ikewäänä.
llähdennä, lkewännä.

Pluralis.

lähteet, kewäät.

lähteitä, kewäitä.
rl. lähdetien, kewätten.
}2. lähteiden, keraäitten.

lähteisiin, kewäisiin.
lähteinä, kewäinä.

o. s. v.

Ahne (-ee), snål.
Aine (-ee), ämne.
Amme (ee), kar.
Ase (ee), vapen.
Askele (-ee), steg.
Este (-ee), hinder.
Huone (-ee), rum.
Kalwe (-pee), skugga.
Kirje (-ee), bref.
Lämmin (lämpimä), varm.
Lääke (-kkee), medicin.
Mantere (-ee), fastland (man-

ner).

Paiste (-ee), sken.
Puhe (-ee), tai.
Purje (-ee), segel.
Puute (=ttec), brist.
Rae (-kee), hagel.
Sade (-tee), regn.
Seppele (-ee), krans.
Säde (-tee), stråle.
Tampere (-ee), Tammerfors.
Terrae (-ee), frisk.
Wene (-ee), båt.
Wiikate (-ttee), lie.
Wuode (-tee), bädd.
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55

Tänä wuonna, kewännä, kesänä 0. s. v., i år, i vår, i som-
mar o. s. v.

Tampereella, -Ita, -lle, i, från, tili Tammerfors.
Seison ulkona sateessa, jag står ute i regnet.
Istun kamarissa sateella, jag sitter i karnrnaren, äå det

regnar.

Komparation.
58.

Komparativus.
(°mpa l. -mpä).

Waplla, kompar. st. wapaampa.
Heikko, „ heikompa.
Häijy, „ häijympä.
Siisti, „ siistimpä.
Waikea, „

waikeampa.
Teräwä, ~ teräwampä.
Nuori (-e), „ nuorempa.
Uusi (4c), „ uudcmpa.
Urhoollinen (-se), ~

urhoollisempa.
Lyhyt (-ye), „ lyhyempa^).
Huolimaton (-ttoma), „ huolimattomampa.
Rikas ~ rikkaampa.
Kaunis (-ii), „ kauniimpa.
Terwe (-ee), „

terweempä.

Paha, „ paheinpa.
Arka, „ arjempa.
Kylmä, „ kylmempä.
Wähä, „ wähempä.

*) Kan äfven heta lyhempä.



Singularis.
Starn. isompa, siistimpä.
Nomin. isompi, siistimpi.

. ! isompaa, siistimpää.
ar l 'nsompata, siistimpätä.

Genit. isomman, siistimmän.
Illat, isompaan, siistimpään.
Ess. isompana, siistimpänä.

Pluralis.
isompi, siistimpi,
isommat, siistimmät.
isompia, siistimpiä.

il. isompain, siiZtimpäin.
[2. isompien, siistimpien.

isompiin, siistimpiin.
isompina, siistimpinä.

0. S. V.

Oregelbundna:
Hywä, kompar. parempi, bättre.
Paljo, ~ enempi l. enämpi, rnera.*)
Pitkä, „

pitempi (pidempi).

Ahdas (-taa), trång.
Harwa, gles.
Hauska, treflig.
Hieno, fin.
Hullu, galen.
Julma, gryrn.

Kiwulloinen, sjuklig.
Kohtelias (-aa), artig.
Käytän (-ttä), använder.
Lewea, bred.
Luja, fast, stadig.
Nöyrä, ödrnjuk.
Oikea, rät, riktig, höger.
Oikein, rätt, riktigt.

Pllksu, tjock.
Pyhä, helig.
Ruma, fal.
Suora, rak.
Toimi (=e) (partit. sing. toin-

ta, stundorn toimea), värf;
tulen toimeen, kornrner tili
rätta.

Turha, fåfäng.
Tyhmä, dum.
Tylsä, slö.
Wasen (-mpa), venster.
Ilpeä, högmodig.

*) Enempi l. enämpi användas orn rnängd 1. myckenhet, enää l.
ennän om tid (jfr lekt. 6).
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Paljoa l. paljon köyhempi, mycket fattigare.
Mitä köyhempi, sitä (l. sen) ahkerampi, ju fattigare, dess

flitigare.
Sen (I. sitä) pahempi, dess värre.
Sen häijympää ihmistä ei ole, dess värre menniskor fin-

nes icke.

59.

Superlativus.
(-mpll l. -mpä, stymp. st. -in).

superl. st. styrap. st.
Napaa, wapaimpa, wapain.
Heikko, heikoimpa, heikoin.
Hullu, hulluimpa, hulluin.
Häijy, häijyimpä, häijyin.
Arka, arimpa, arin.
Märkä, marimpä, märin.
Waikea, waikeimpa, . waikein.
Teräwä, teräwimpä, teräwin.
Siisti, siisteimpä l. siistimpä, siistein l. siistin.
Nuori (-e), nuorimpa, nuorin.
Uusi (-te), uusimpa, uusin.
Urhoollinen, urhoollisimpa, urhoollisin.
Lyhyt (ye), tyhym*).
Huolimaton (-ttoma), huolimattomiinpa, huolimattomin.
Rikas (-kkaa), rikkaimpa, rikkain.
Kaunis (-ii), kauneimpa l. kauniimpa, kaunein l. kauniin,
Terwe (-ee), terweimpä, termein.

*) Kan äfven heta lyhimpä, lyhin.
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Singularis.
Nomin. faunein l. kauniin.

. «kauneinta l. kauniinta.
kauniimpana.

Genit. kauneimman l. kauniimman.

Illat, kauneimpaan l. kauniimpaan,
ikauneimpana l. kauniimpana,
jkauneinna l. kanniinna.

Pluralis.
kauneimmat l. kauniimmat.

kauneimpia l. kauniimpia.

skauneinten l. kauniinten.
l. kauniimpaa:.

2. kauneimpien l. kauniimpien,
kauneimpiin k. kauniimpiin.

kauneimpina l. kauniimpina.

0. S. V.

Oregelbundna:
Hywä, superl. parhain l. paras (st. parhan).
Paljo, „ enin.
Pitkä, „

pisin.

Hyödyllinen, nyttig.
Kalpea, blek.
Kumminkin l. -kaan, åtmin-

stone.
Kuuro, döf.
Kuuromykkä, döfstum.
Likainen, oren.
Mahdoton, ornöjlig.
Mykkä, stum.
Rohkea, djerf.
Runsas, riklig, ymnig.

Sairas, sjuk (kipeä).
Sakea, gmmlig.
Sokea, blind.
Sotaisa, krigisk.
Sowelias, passlig.
Tulinen, eldig.
Uskollinen, trogen.
Wiekas, qvick; listig (kawll-

la).
Wiimeinen, den siste.
Ileinen, allrnän.

Minulla on paljo l. paljon kirjoja, jag har mycket böcker.
Sinulla on enempi l. enemmän kirjoja, du har mera böcker.
Hänellä on enin I. enimmän kirjoja, du har rnest böcker.
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Minulla et ole tämän enempää l. enemmän kirjoja, jag har
icke mera böcker än detta.

Minulla ei ole enimmän kirjoja, jag har icke niest böcker.
Hän saa enemmän, enimmän, han får mera, mest.

Hän on mitä kauniin tyttö, nau är en den allra vackraste
flicka.

Hän on kaikkein l. kaikista kaunein, lion är den allra vack-
raste.

Räkneorden.

60.
De enkla grundtalen

1. Msi (sing. st. uhte, plur.
st. yksi, stynip. st. yh).

2. Kaksi (sing. st. kahte, plur.
st. kaksi, stymp. st. kah).

3. Kolme (sing. st. kolme,
plur. st. kolmi).

4. Neljä (plur. st. nelji o. neli).
5. Wiisi (sing. st. wiite, plur.

st. wiisi, stymp. st. ratit).
6. Kuusi (sing. st. kuule, plur.

st. kuusi, stymp. st. kuut).
7. Seitsemän (sing. st. seit-

semä, plur. st. seitsemi).

8. Kahdeksan (sing. st. kah-
deksa, plur. st. kahdeksi).

9. Mdeksän (sing. st. yhdek-
sä, plur. st. yhdeksi).

10. Kymmenen (sing. st. kym-
mene, plur. st. kymmen:,
styrnp. st. kymmen).

100. Sata (sing. st. sata,
plur. st. satoi).

1000. Tuhat I. tuhannen (sing.
st. tuhante, plur. st. tu-
hansi, styrnp. st. tuhat).

Kannu, kanna.
Kappa, kappe.

Kestän, Mller, räcker, räeker
tili.



Kirja, h ok (papper).
Kortteli, qvarter.
Kyynärä, aln.
Leiwiskä, lispund.
Markka, mark.
Naula, skålpund.
Pari, s. ett par (två före-

mål som bilda ett par);
par stycken, några (inde-
finit pronomen).

Penni, penni.
Tuuma, turn.
Waate (4tcc); plur. waatteet,

kläder.

Hänellä on yksi leiwiskä kaloja, han har ett lispund fisk.
Hän saa yhden leiwiskän kaloja, han får ett lispund fisk.
Hänellä ei ole yhtä leiwiskää kaloja, han har icke ett lis-

pund fisk.
Hänellä ei ole yhtäkään l. yhtään leiwiskää kaloja, han har

icke (ens ett) ett enda lispund fisk.
Hän et kauan elä yhdellä leiwiskällä kaloja, han lefver icke

länge med ett lispund fisk.

Hänellä on kaksi, kolme 0. s. v. markkaa rahaa I. rahoja,
han har två, tre 0. s. v. mark penningar.

Hän saa kaksi, kolme 0. s. v. markkaa rahaa l. rahoja, han
får 0. s. v.

Hänellä ei ole l. hän ei saa kahta, kolmea 0. s. v. markkaa
rahaa l. rahoja, han har 1. får 0. s. v.

Hän ei elä l. tule toimeen kahdella, kolmella 0. s. v. mar-
kalla, han lefver icke 1. kornrner icke tili rätta med 0. s. v.

Isä ostaa parin hywiä hewosia, fadren köper ett par goda
hästar.

Isällä ei ote yhtään paria hywiä hewosia, fadren har icke
ett enda par goda hästar.

On meilläkin pari Hywää hewosta, äfven vi hafva par 1.
några goda hästar.
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Poika saa pari (icke: parin) pientä kalaa, gossen får några
små fiskar.

Mies ei tule toimeen parilla markalla, en man kornrner icke
tili rätta rned par mark.

Pitäjässä owat kolmet häät ja minäkin menen yksiin häihin,
i 80cknen äro tre bröllopp ocli äfven jag går på ett.

Siellä palaa kymmeniä, satoja, tuhansia kynttilöitä, der brinna
tiotals, hundratals, tusentals ljus.

Tumassa on kymmenen miestä, i stugan finnas tio män.
Minä puhun kaikkein näiden kymmenen miehen kanssa, jag

talar med alla dessa tio män (men: minä puhun kaikkein
näiden miesten kanssa).

Kymmenen miestä menee ulos tumasta, tio män gå utur
stugan.

Kaikki kymmenen miestä menewät tumasta ulos, alla tio rnän-
nen gå utur stugan.

Isä antaa wanhimmalle weljelle sata markkaa, joilla hän
ostaa paljon kirjoja, fadren gifver åt äldste brodren
hundra mark, med bvilka han köper mycket böcker.

Talossa on maan yksi tyttö, mutta kaksi poikaa, i gården
finnes blott en flicka, rnen två söner.

Tyttöjä on talossa maan yksi, mutta poikia kaksi, flickor frn-
nes i gården blott en, men gossar två.
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61.
De enkla ordningstalen.

1. Ensimmäinen.
2. Toinen.
3. Kolmas (sing. st. kolmante

plur. st. kolmansi, stymp
st. kolmat).

4. Neljäs (-nte, -nsi, -t).
5. Wiides (=nte, mft, -t).
6. Kuudes (-nte, -nsi, -t).
7. Seitsemäs (-nte, -nsi, -t)

Singularis.
Noniin, sadas,
Partit. sadatta.
Genit. sadannen.
Illat. sadanteen.
Ess. sadantena.

8. Kahdeksas (-nte, -nsi, -t).
9. Yhdeksäs (mie, -nsi, -t).
10. Kymmenes (sing. st. kym-

menente, plur. st. kymme-
nensin stymp. st. kymmenet).

100. Sadas (-nte, -nsi, 4).
1000. Tuhannes (tuhannente,

-nsi, -t).

Pluralis.
sadannet.
sadansia.

11. sadatten.
[2. sadansien.

sadansiin.
sadansina.

O. S. V.

Hius (=ffe); plur. hiukset, når.
Kerta, gång.
Kiitän (=ttä), berömmer.

Luokka, klass.
Mones (-nte), mångte.
Ruskea, brun.

Poika on täällä ensimmäisen kerran, gossen är här första
gången.

Poika et ole täällä ensimmäistä kertaa, gossen är icke här
första gången.

Tule tänne wielä toinellkin kerta, korn hit ännu en annan
gång!
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Ostan wähän toista, kolmatta 0.8. v. tynnyriä, jag köper
litet öfver en, två o. s. v. tunnor.

Poika käy kolmatta (rouotta) l. on kolmannella (wuodella),
gossen går på 1. är i tredje året.

62.
De jernna tio-, hundra- och tusentalen.

Grrundtal:
20. Kaksikymmentä (genit. kah-

denkymmenen).
30. Kolmekymmentä.
40. Neljäkymmentä.
50. Viisikymmentä.
60. Kuusikymmentä.
70. Seitsemänkymmentä.
80. Kahdeksankymmentä.
90. yhdeksänkymmentä.
200. Kaksisataa (genit. kah-

densadan).
300. Kolmesataa.

0. S. V.

2000.Kaksituhatta (genit. kah-
dentuhannen),

o. s. v.

Ordningstal:
Kahdeskymmenes (genit. kah-

dennenkymmenennen).
Kolmaskymmenes.
Neljäskymmenes.
Viideskymmenes.
Kuudeskymmenes.
Seitsemäskymmenes.
Kahdeksaskymmenes.
Ihdeksäskymmenes.
Kahdessadas (genit. kahden-

nensadannen).
Kolmassadas.

0.8. v.

Kahdestuhannes (genit. kah-
dennentuhannennen).

0.,5. v.

Jalka, fot (längdmått).
Korkeus (-te), höjd.

Mteensä, tillsammantaget,
tillsammans.
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Kirkko on kahtakymmentä syltä korkea, kyrkan är tjugo farn-
nar hög.

Tori on neljääkymmentä syltä lewea ja wiittäkymmentä syltä
pitkä, torget är 40 fbt bredt och 50 fot långt.

lärwi on kahtakymmentä jalkaa sywä, insjön är 20 fot
djup.

Puu on kahtakymmentä tuumaa paksu, trädet är 20 tum
tjockt.

63

mellan de jernna tiotalen.

Grundtal:
11. Msitoista (genit. yhden-

toista).
12. Kaksitoista.
13. Kolmetoista.
14. Neljätoista.
15. Viisitoista.
16. Kuusitoista.
17. Seitsemäntoista.
18. Kahdeksantoista.
19. Ihdeksäntoista.
21. Dksikolmatta (genit. yh-

denkolmatta) l. kaksikym-
mentä yksi (genit. kahden-
kymmenen yhden).

22. Kaksikolmatta l. kaksikym-
mentä-kaksi.

Ordningstal:
Dhdestoista {genit. yhdennen-

toista).
Kahdestoista.
Kolmastoista.
Neljästoista.
Wiidestoista.
Kuudestoista.
Seitsemästoista.
Kahdeksastoista.
Yhdeksästoista.
Ihdeskolmatta {genit. yhden-

nenkolmatta) l. kahdeskym-
menes yhdes l. ensimmäi-
nen {genit. kahdennenkym-
menennen yhdennen l. en-
simmäisen).

Kahdeskolmatta l. kahdeskym-
menes kahdes l. toinen.



23. Kolmekolmatta l. kaksi-
kymmentä kolme.

0.8. V.

31. Kolmekymmentä yksi (ge-
nit. kolmenkymmenen yh-
den) I. yksineljättä (genit.
yhdenneljättä).

42. Neljäkymmentä kaksi l.
kaksiwiidettä.

53. Viisikymmentä kolme l.
kolmekuudetta.

64. Kuusikymnientä neljä I.
neljaseitsemättä.

97. Dhdeksänkymmentä seitse-
män l. seitsemänkymmenettä.

Kolmaskolmatta l. kahdeskym-
menes kolmas,

a. 8. v.
Kolmaskymmenes yhdes l. en-

simmäinen (genit. kolman-
nenkymmenennen yhdennen
l. ensimmäisen) l. yhdesnel-
jätta (genit. yhdennennel-
jättä).

Neljäskymmenes kahdes l. toi-
nen l. kahdeswiidettä.

Viideskymmenes kolmas l.kol-
maskuudetta.

Kuudeskymmenes neljäs l. nel-
jässeitfemättä.

Mdeksäskymmenes seitsemäs l.
seitsemäskymmenettä.

Nyt on Elokuun wiidestoista (päiwä) l. wiidestoista päiwä
Elokuuta, nu är det den 15 Augusti.

Elokuun wiidennesta-toista (paini astä) l. wiidennestätoista
päiwästä Elokuuta, från den 15 Augusti.

Syyskuun kahomteenkymmenenteen yhdenteen (L ensimmäiseen)
l. yhdenteenkolmatta (»äimään) l. kahdenteenkymmenenteen
yhdenteen (I. ensimmäiseen) l. yhdenteenkolmatta päiwään
Syyskuuta, tili den 21 Septernber.

Minä tulen teille Joulukuun kahdentenakymmenentenä kahdek-
santena I. kahdeksantenakolmatta (päiwäna) l. kahdentena-
kymmenentenä kahdeksantena l. kahdeksantenakolmatta päi-
wänä Joulukuuta, jag kommer tili eder den 28 De-
ceniber.

5
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Minulla on yksitoista, yksikolmatta, kolmekymmentä yksi 0.8. v.
markkaa jag har 11, 21, 31 0. s. v. mark.

Minä saan yksitoista, yksikolmatta, kolmekymmentä yksi 0. s. v.
markkaa, jag får 11, 21, 31 0. s. v. mark.

Isä on wiidenkymmenen (wuoden wanha), fadren är ferntio
år garnmal.

64.
Talen mellan de jemna hundra- och tusentaleu.

Grundtal:
101. «Sata yksi (genit. sadan

yhden).
102. Sata kaksi.
111. Sata yksitoista {genit.

sadan yhdentoista).
120. Sata kaksikymmentä {ge-

nit. sadankahdenkymmenen).
121. Sata kaksikymmentä yksi

{genit. jaban kahdenkymme-
nen yhden).

201. Kaksisataa yksi {genit.
kahdensadan yhden).

371. Kolmesataa seitsemän-
kymmentä yksi {genit. kol-
mensadan seitsemänkymme-
nen yhden).

o. 8. v.
1001. Tuhat yksi {genit. tu-

hannen yhden).

Ordningstal:
Sata yhdes (genit. sata yhden-

nen).
Sata kahdes.
Sata yhdestoista (genit. sata

yhdennentoista).
Sata kahdeskymmenes (genit.
satakahdennenkymmenennen).

Sata kahdeskymmenes yhdes
(genit. sata kahdennenkym-
menennen yhdennen).

Kahdessadas yhdes (genit. tai>=
dennensadannen yhdennen).

Kolmassadas seitsemäskymme-
nes yhdes (genit. kolman-
nensadannen seitsemännen-
kymmenennen yhdennen).

0. s. v.
Tuhat yhdes (genit. tuhat yh-

dennen).
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1111. Tuhat sata yksitoista
(genit. tuhannen sadan yh-
dentoista).

2222. Kaksituhatta kaksisataa
kaksikymmentä kaksi {genit.
kahdentuhannen kahdensa-
dan kahdenkymmenen kah-
den*).

0.8. v.

Tuhat sata yhdestoista (ge-
nit. tuhat sata yhdennen-
toista).

Kahdestuhannes kahdessadas
kahdeskymmenes kahdes (ge-
nit. kahdennentuhannennen
kahdennensadannen kahden-
nenkymmenennen kahden-
nm*).

o. s. v.

Wuonna tuhat kahdeksansataa kahdeksankymmentä wiisi, år
1885.

Wuodesta I. wuoteen tuhat kahdeksansataa kymmenen, från 1.
tili år 'lBlO.

Wuodesta tuhat kahdeksansataa kaksikymmentä wiidesta asti,
ända från år 1825.

Wuoteen tuhat kahdeksansataa neljäänkymmeneen asti, ända
tili år 1840.

Wuoden tuhat kahdeksansataa kahdeksankymmentä kolmen lain
tähden l. tuhat kahdeksansataa kahdeksankymmentä kolmen
wuoden lain tähden, för 1883 års lags skull.

65.
Kasus Instruktivus.

(*«).

Alla, under; alta, underifrån; Huonosti, illa.
alle, under. Karja, boskap.

*) Vid större tai brakar maii vanligen dock böja blott det
sista väre sig grund-1. ordningstalet sarat i st. f. ordningstal begagna
grundtal: t. ex. kaksituhatta kaksisataa kaksikymmentä kahden l. kahdennen.■
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Kauhea, faslig.
Kauniisti, vackert.
Keskellä, i rnidten; keskeltä,

från rnidten; keskelle, tili
rnidten.

Käärme, orrn.
Molemmat (-mpi), dada.

Myöhään, sent.
Oma, egen.
Paljas (-aa), bar.
Rumasti, fult.
Warhain, tidigt.
Woin, rnår.
Wäkisin, rned våld.

Pöydän alla, alta, alle, nnder, underifrån och under bordet.
Keskellä pöytää, niidt på bordet.

Kolmen miehen, på tre rnan hand.
Kahden (miehen), på tuman hand.
Kahden puolen l. molemmin puolin tietä, på hvardera sidan

1. båda sidorna orn vägen.
Kaikin puolin, tili alla delar, i alla afseenden.
Paljain jaloin, päin, käsin, med bara fötter (barfotad), med

bart hufvud (barhufvad), med bara händerna.
Sormin, med fingraraa.
Polwin, ända tili knäna.
Omin silmin, med egna ögon.
Omin luwin, med eget lof.

Kauhean suuri, fasligt stor.
Tawaitoman huono, ovanligt dålig.

Kowa: kowin, hårdt; mycket (Vid positiv); kowemmin, hår-
dare; kowimmin, hårdast.

Hywä: hywin, bra, väl; mycket (vid positiv); paremmin,
bättre; parhain, bäst.

Paha: pahoin, illa; pahemmin, värre; pahimmin, värst.



Oikea: oifein, rätt, riktigt; oikeammin, rättare, riktigare;
oikeimmin, rättast, riktigast.

Waärä: määrin, orätt, oriktigt; wääremmin, oriktigare; wää-
rimmin, oriktigast.

Huono: huonosti, dåligt, illa; huonommin, sämre; huonoim-
min, särnst.

Kaunis: kauniisti, vackert; fciumttnmtn, vackrare (på vackrare
sätt); kauneimmin, vackrast.

Ruma: rumasti, fult; rumemmin, fulare; rumimmin, fulast.

Tällä, tuolla, sillä tawoin (l. tapaa) (i st. f. tawalla), på
detta sätt 1. det sättet.

Millä tawoin l. tapaa (i st. f. tawalla), på hvilket sätt?

Aamulla, om morgonen; aamuin l. aamuisin om rnorg-
narna.

Illalla, om qvällen; illoin l. iltaisin, «m qvällarne.
Paiwllllä, om dagen; päiwin l. päiwisin, om dagama.
Jöllä, om natten; öin I. öisin, om nätterna.
Kesällä, om sommaren; kesäisin, om somrarna.
Talwella, om vintern; talwifin, om vintrarna.
Kewäällä, om våren; kewäifin, om vårarna.
Syksyllä, om hösten; syksyisin, om höstarna.

*) Instr. plur. af ett motsvarande adjektiv på -nen.
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1.

Sinä puhut. Tulemme. Hiin seisoo, mutta sinä istut. Pääsette.
Kaswamme. He puhumat. Sinä laulat, mutta minä puhun. Itkette.
Eläwät. Pääsemme. He tulewat, mutta me menemme.

2.

He uiwat. Juot. Wiemme. Hän tuo, mutta minä Wien. Te
juoksette, mutta me istumme. Asutte. Juotte. Eksymme. Wiewät. Sinä
wiet, mutta minä tuon. Hän ui, juo, wie ja woi. He woiwat ja
uiwat. Te nauratte, mutta minä itken.

3.

Gå bort härifrån! Stå här! Sjung! Spring!
Orn du går bort, så kornrner jag dit. Han och vi gå bort,

ora Ni kornrner hit. Du står der. De komma derifrån. Jag, du
och han skratta. Du skrattar, om jag sjunger. Vi växa. Ni
slipper snart bort. Du bor äfven här. Han går vilse. Hon Sprin-
ger bort, om du kornrner hit. Han simmar. Du förmår. Vi kunna.
Om du äfven sitter här, så slipper jag bort.

4.

Me istumme, mutta te ette istu. Minä itken, jos hän ei mene
pois. Hän nauraa, jos emme tule sinne. Ei hän juo. He eiwät seiso
täällä. Te ja minä emme pääse sinne, jos sinä ja hän ette tule tänne.
Emme juttele, jos te ette kuule. He eiwät myy, osta. Älä riitele!
Älä sure! Hän ei neulo. Minä nousen, jos et sinä nosta. Te ette toru.
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Vi få icke. Han går icke vilse. De skratta icke. Du kom-
mer icke hit, om jag icke kommer dit. Jag simmar icke. Du och
han gå vilse. De stå icke der. Han hemtar icke, om du för. I
hiiren icke. Han säljer icke, om du icke köper. Jag sörjer icke,
om du icke kommer hit. Hon hör icke, da du talar der.

5.

Menettekö pois? Menemme. Tuleeko hän myös? Ei. Saanko
minä? Et. Pääsenkö minä pois? Ette. Syötkö sinä? En. Asuuko
hän täällä? Asuu. Eksyykö hän, jos hän menee sinne? Ei. luok-
sewatko he pois, jos minä menen sinne? luoksewat. Eiwät he juokse.
Uitko? En. Uitteko Te? En. Tuotteko te? Tuomme. Emme. Me-
nettekö sinä ja hän pois? Menemme. Emme. Ettekö te kuule? Kuu-
lemme. Emme. Neulooko hän? Ei. Eikö hän myy, jos minä j»
sinä ostamme? Ei. Tuletko pian tänne? Tulen. Nousetko? En.
Sinä riitelet, mutta etkö sinä neulo? En woi. Pääsemmekö me pois?
Ette pääse, jos ette laula.

Kommer du hit, om jag icke går bort? Nej, tv jag bor
icke här. Gråter han, då han icke slipper dit? Nej, han skrat-
tar. Slipper jag dit, da han kommer hit? Nej, du går vilse, om
du går ut. Siippa vi bort? Ja, om I icke praten. Kommer Ni
hit? Ja, om jag slipper. Kommer Ni icke? Nej. Sjunger Ni
icke? Jo. Star Ni der? Ja, jag slipper icke bort. Skratta de
icke, om visjunga? Nej. Kom icke hit, om du icke orkar! Sörjer
du icke, om hon ej kommer dit? Nej. Jo. Sjungen i icke? Jo.
Nej. Kommer icke du och han dit? Jo. Nej. Slipper icke jag
och hon bort? Jo, Nej. Bor Ni här? Nej. Bor Ni och han
här? Ja. Nej.

6.

Wieläkö hän elää? Wielä. Ei enää. Tuletko heti? En wielä
juuri. Huomennako hän pois menee? Niin, huomenna. Joko sinä
pian nouset? En juuri wielä. Koska sinä nouset? Heti. Koska Te
tulette? Huomenna. Wai huomennako Te tulette? Niin, huomenna.
Kuinka hän tänne tulee? Muuten maan. Wai niin, wai muuten waan.
Minkä tähden hän ei Pääse Pois? Kyllä hän Pääsee, kun minä menen
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sinne. Eikö hän muuten pääse? Ei. Nytkö hän jo pääsee? Niin,
nyt heti, jos hän ei waan naura. Tänäpänäkö sinä laulat? Tänä-
pänä. Menetkö sinä ulos? Menen. Ulosko sinä menet? Niin, ulos.
Wai niin, wai ulos sinä menet? Niin.. Laulatko sinä tänapänä wai
huomenna? En tänäpanä, waan huomenna, jos »voin. Hänkö wai
minäkö sinne pääsen? Hän, sillä minä menen pois. Tuleeko hän sinne,
wai menenkö minä? Ei hän tule; mene sinä waan! Minkä tähden hän
ei tule? Hän ei pääse. Wai ei hän pääse? Ei. Tuleeko hän pian?
Kyllä hän pian tulee. Kuinka pian? Heti, kun hän waan pääsee.

Hör du icke? Nej. När kommer du? Genast. Hvarför
kommer icke han och Ni? Vi siippa icke. Sjunger Ni ännu?
.Nej. Hvarför sjunger Ni icke mera. Jag orkar icke. Går du ut
i dag eller i morgon? I morgon, ty jag slipper icke i dag. Han
och vi komma dit i dag, men du slipper icke. Hvarför slipper
han icke? Om du kommer dit, så slipper han, men eljest icke,
ty jag går icke dit. Jaså, du kommer icke? Nej. Kommer han
nu genast? Nej, icke just ännu? Syr hon ännu? Nej, hon orkar
icke mera. Går Ni vilse, om jag icke kommer? Nej, nog går
jag dit, om Ni icke kommer. När går Ni? Nu genast, om blott
han icke kommer dit, men om han kommer, så går jag icke.
Kommer du i dag? Nej, i morgon. Är det derifrån, du nu kom-
mer? Ja.

7.

Isä menee Pois, jos naapuri tulee tänne. Kala ei ui sinne. Kissa
juoksee heti pois, kun koira tnlee. Eikö lukkari jo laula? Ei wielä.
Seisooko mylly? Seisoo. Minkä tähden ei mylläri mene sinne? Hän
ei pääse. Puu lastoaa. Warsa ja koira juoksemat. Eikö waimo jo
mene pois? Kyllä hän jo pian menee. Orawa istuu.

Klockaren sjunger icke mera, om mjölnaren kommer. Hvar-
för står qvarnen? Mjölnaren går icke dit i dag. Fadren och
grannnen tvista. Hustrun kommer icke mera hit. Hvarför icke?
Derför att fadren och grannen tvista.

8.

Juoksematko warsat pois, jos koirat menewät sinne? luoksewat.
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Eikä eno laula? Ei. Istäwat nousewat jo. Neulowatko waimot
wielä? Eiwat he enää neulo. luttelewatko isä ja eno siellä? lutte-
lewat. Suutarit eksywät, jos räätälit eiwät mene sinne. Waimot itke-
wät. Karhut eiwät tule tänne.

Jag blir skrärnd, ohi björnen kommer. Fadren och mor-
brodren gå bort, om skräddaren och skomakaren komma hit. Går
hustran redan bort? Nej, icke ännu. Fadren äter och morbror
dricker. Ekorrarna springa. Gå hustrurna vilse? Träden växa
icke mera. Qvarnarne stå nu. Hvarför sjunger icke klockaren?
Derför att grannen hör, men om han går bort, så sjunger klocka-
ren åter. Klockaren sjunger icke alltid.

9.

Sauna on kuuma. Saunat owat tuumat. Onko sauna kuuma?
Ci. Saunako kuuma on? Niin, sauna. Eikö talo ole hywä? Ei. Ei°
wätkö metsät ole huonot? Owat. Onko kylä köyhä? Ei. Minkä
tähden talot eiwät ole hywät? Sen tähden, että metsät owat huonot.
Koulu ei ole iso. Kaiwot owat sywät. Waimo ei wielä ole wanha,
mutta isä ou wanha. Naapuri on köyhä. Owatko myllyt huonot?
Owat. Ettekö Te ole köyhä? En, mutta Te olette. Puut owat ma-
talat, mutta kowat. Koira ei ole iso, mutta kyllä se kaswaa wielä.
Onko koulu hywä? On, mutta koma. Mylläri on paha, mutta te
olette hywät. Eikö waimo ole hywä? Ei, hän on paha.

Skogen är stor. Är icke gården god? Nej, ty skogen är
icke god. Oin du icke är god, så är äfven jag eläk. Kommer
fadren hit? Nej, ty han är sjuk. Är hustrun fattig? Ja. Fadren
är icke fattig, men mjölnaren är fattig. Brunnen är låg. Är
brunnen god? Nej, ty den är låg. Skolan är god. Är icke byn
stor? Nej. Luften är kali i dag. Är du redan gammal? Nej.
Äro träden låga? Ja. Ekorren är icke stor, men björnen är stor.
Är morbrodren sjuk? Nej, icke mera.

10.

Onko köyhä waimo täällä? Ci, mutta hän tulee kohta. Karhu
on iso eläwä. Hywä ystäwä menee pois. Wanha mylläri ei elä enää.
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Paha waimo ei neulo, waan riitelee. Minä suren, jos köyhä waimo
kuolee. Kaswaako lihawa warsa wielä? Kyllä. Matala puu on huono.
Eikö matala pnu enää kaswa? Ei. Paha koira juoksee tänne. Mene
pois, sinä huono ystäwä! Älä tule tänne enää, sinä häijy naapuri!
Lukkari on hywä, mutta köyhä. Eikö köyhä lukkari tule tänne? Tulee
kyllä, jos käskette. Huono mylly ei käy. Joko laiha lehmä pääsee
ulos? Jo. Hän on huono räätäli, mutta Te olette hywä suutari.
Me olemme hywät ystawät. Emmekö ole? Olemme warmaan. Ettekö
te koskaan pääse pois täältä? Emme koskaan. Koska Te menette
pois? En koskaan enää. Koska hän tulee? Ei koskaan. Eikö hän
koskaan tule? Kyllä hän joskus tulee. Itkeekö köyhä waimo koskaan?
Itkee kyllä.

Du är icke en god sångare, nien jag är. Hvarför kommer
icke den gamla qvinnan bit, när jag beder? Vi äro icke goda
vänner. Hvarför icke? Derför att lion är eläk. De inagra korna
stå der. Kattorna äro feta, men bundarna inagra. De inagra
limidarna springa bort. Ekorren är ett litet djur, men björnen är
stor. När koimner du tili oss? Aldrig. Kommer den fattiga
mjölnaren nit i dag? Nej. En stor fisk simmar der. Det låga
trädet växer ännu. Hvarför kommer den stränga läraren icke
bit? Han orkar icke. Slipper jag någonsin dit? Nej. Går ban
bort härifrån någonsin? Jo, snart. Kommer han aldrig mera?
Nej. Gå vi aldrig dit? Nej, aldrig. Hvarför kommer Ni aldrig
dit? Derför att Ni aldrig kommer bit.

11.

Ostan hywän talon. Isä sanoo pahan sanan, jos olemme lais-
kat. Ostaako hän »vanhan myllyn? Ostaa, jos naapuri waan myy
myllyn. Tuoko hän lihawan marsan tänne? Ei, hän wie warsan pois.
Saako räätäli orawan kiinni? Ei, sillä se juoksee pois. Minä ajan
koirat ja kissat pois. Aja laiha koira ja laiska kissa pois täältä! Pe-
lasta köyhä waimo! Tuoko hän kirjan tänne? Tuo. Koira saa kis-
sat kiinni. Koulu saa pahan opettajan. Wai saa koulu pahan opetta-
jan? Saa. Me ajamme pahat pois, mutta hywät jääwat tänne.

Den stora björnen Ivfter upp det Stora trädet. Säljer fadren
gården? Nej. Klockaren sjunger en sång, oin vi bedja. Skräd-
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daren syr en god väst. Om du och han hemta böckerna hit, så
köper fadren böckerna, men eljes icke. Hvarför sjunger mjölna-
ren aldrig? Derför att han icke behöfver. Grannen köper ekor-
ren, om mjölnaren säljer. Jag beder de goda vännerna hit, om
de komma. Kör lit hundarna och kattorna härifrån! Sjung en
sång, ty den sjuke morbrodren önskar.

12.

Minkä tähden ei isä osta taloa? Sen tähden että naapuri ei myy
taloa. Waimo saa hywaä woita sieltä, jos hän waan ostaa. Eikö
täällä ole lukkaria? On kyllä, mutta hän ei laula. Koira ei saa kis-
saa kiinni, mutta kissa saa orawan kiinni. Ettekö te saa kalaa pois
sieltä? Saamme kyllä, jos waan wiitsimme. Minä en tuo kirjaa
tänne. Etkö sinä wie pois kissaa? Isä ei nosta puuta, sillä hän ei
woi. Eno saa työtä sieltä, jos hän waan menee sinne. Älä osta myl-
lyä, sillä täällä ei ole hywää myllyä! Puhutko sinä ruotsia? En.
Osta hywä talo, jos ostat, taikka älä osta ollenkaan taloa! Täällä ei
ole mylläriä, maikka lyla on iso. Ei täällä myllyäkään ole. Tuotko
(bär du) kirjan takaisin? En, minä en tuo kirjaa takaisin. Etkö sinä
osta taloa, wai ostanko minä talon? Siellä ei ole kaiwoa eikä koulua
eikä hywää saunaakaan, mutta metsää on kyllin. Tuotko sinäkin woita
tänne? En minä tuo woita, waan lihaa. En minä etkä sinä eikä
hänkään tule tänne, jos ette te mene pois. Me emme mene pois, ei-
wätkä hekään, jos ette tekin tule. Me emme mene. Luuletko sinä, että
minä ja hän emme saa kalaa kiinni? Luulen, sillä te ette ole wikkelät.
En minä eikä hänkään tuo koiraa tänne, jos ette Te etkä sinä wie kis-
saa pois täältä. On täällä woitakin, jos waan ostatte. Eikö lihaa
ole? On kyllä lihaakin, mutta minä luulen, että te ette osta lihaa-
kaan, sillä te waan riitelette ettekä osta lihaa ettekä woita. Saako
täältä lihaa? Saa kyllä.

Är brunnen här? Här finnes icke någon brunn. Hvarför
säljer icke grannen gården? Eljes. Finnes här arbete, orn fadren
kornrner hit? Ja, här finnes nog arbete. Är arbetet däligt? Nej.
Morbrodren fär icke arbete, ehuru han icke är lat. Du är icke
en sträng lärare. Skräddaren håller pä att sy en god väst? Kö-
per fadren den goda vasten? Nej, han köper icke den goda vä-
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sten. Den fattiga qvinnan säger icke ens ett ord. Hvarför säger
icke den fattiga qvinnan, hvarför non gråter? Hon får icke kött
och smör. Hvarför får hon icke smör och kött? Grannen säljer
hvarken kött eller smör. Får hon icke arbete? Jo, men hon or-
kar icke, tv hon är sjuk. När för mjölnaren kon dit? Kon för
han aldrig, men kätten och hunden för han. Går hvarken han
eller du dit? Nej. Hvarför gån i icke? Derför att der icke fin-
nes någon vän. Hvarför slår Ni hunden? Jag slår icke hunden.
Finnes här icke någon skomakare? Jo, men han är lat. Mg
finnes här tillochmed en klockare, ehuru han icke sjunger. Hvar-
för slipper icke ens fadrens dit? Han lefver icke ens mera. Köper
icke morhror heller gården? Hvarken morbror eller jag eller fa-
dren köper gården. Går äfven du bort? Jo. Kommer Ni också?
Nej, och fadren kommer icke heller. Hvarför kommer icke ens
fadren? Han ids icke. Behöfver du penningar? Nej. Om du be-
höfver penningar, så får du nog, tv jag behöfver nu icke penningar.

13.

Isän kirja on poissa. Waimon kissa istuu tuolla. Kylän kaiwo
on huono, mutta koulun kaiwo on hywä. Köyhän enon liiwi on rikki.
Eno on naapurin kanssa poissa täältä. Seisooko myllärin mylly nyt?
Seisoo. Owatko opettajan sanat kowat? Owat. Eikö köyhän naapu-
rin marsa juokse tuolla? Ei, maan räätälin warsa. Lukkarin laulu ei
aina ole hywä. Eikö pitäjän lukkari ole hywä? On kyllä. Onko ison
talon sauna kuuma? Ei. Wanhan waimon kissa juoksee pois, kun iso
koira tulee tänne. Käskettekö naapuria tänne? En. Etkö naapurin
hywää ystäwääkään tänne kutsu? Kyllä, jos hän waan tulee. Luuletko,
että räätälikin tulee? Ei räätäli tule eikä räätälin waimokaan.

Den garnla qvinnans råd äro goda. Äro icke fadrens råd
alltid goda? Ja visst. Den gode rnorbrodrens gård är redan då-
lig, tv den är garnmal. Den är lika gammal, som byns qvarn.
Den gamla kojans väggar äro dåliga. Kommer du med fadren
hit? Nej, men jag kommer med grannens hustru och byns sko-
makare. Hemtar du icke hit fadrens goda föl? Nej, men jag
hemtar en god bok. Sitter grannens hustru der? Nej. Klocka-
rens sång är god, men jag tror, att den gamle lärarens sång är
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dålig. Behöfver du penningar? Nej, men byns fattiga qvinna be-
höfver. Jag hoppas, att hon icke är så eläk, som grannens hu-
stru. Hvarken Ni eller fadren är så gammal, som socknens kloc-
kare. Är icke ens skolans lärare så gammal, som han. Nej, sko-
lans lärare är lika gammal, som morbrodren, och han är icke så
gammal, som socknens klockare.

14.

Missä isä on? Hän on kylän metsässä. Onko waimokin met-
sässä? Ei waimo ole, mutta eno on; waimo on kylässä ja neuloo
siellä. Laulaako eno naapurin kanssa Vanhassa töllissä? Ei, hän pu-
huu isän kanssa koulussa. Onko kylässä koulua? Ei ole wielä. Kuka
istuu naapurin kamarissa myllärin kanssa? Minä luulen, että siellä
ei istu kukaan. Kenen kanssa isä on kylässä? Ei kenenkään. Kenen
te kutsuttu tänne, kun isä on kylässä? Emme ketäkään. Ettekö te ke-
tään kutsu? Emme. Töllin seinät owat winossa. Missä töllin omis-
taja on? Hän on metsässä ystäwän kanssa. Kosta hän tulee? Kyllä
hän tulee heti, kun räätäli waan menee sinne ja sanoo, että sinä olet
täällä töllissä pitäjän lukkarin kanssa. Omatko pitäjän lukkari ja töllin
omistaja kylän koulussa opettajan kanssa? Eiwät, he owat kylässä.
Kuka siellä on koulussa opettajan kanssa? Ei kukaan, luulen minä.

Hvem är i trädgården? Grannen. Med hvem är lian i träd-
gården? Med fadren. Fölet står i stallet. Ekorren springer i
det böga trädet. Jag får icke fast ekorren. Är boken i den garnla
kojan? Nej, den är här. Hvem står i farstun? Ingen. Korna
äro i det stora karret. Är mjölnaren nu i qvarnen? Nej, han är
i bvn. Med hvem är han i bvn? Med ingen. Hvem är i qvar-
nen, då mjölnaren är i bvn? Mjölnarens hustra. Grannen är på
arbete, men mjölnaren är icke på arbete. Hvem kallar du hit?
Ingen. Hvem beder läraren hit? Fadren. Det feta fölet är i
det kalla stallet. En stor björn är i det djupa karret. Slipper
den icke upp? Nej. Äro icke korna i karret? Nej, de äro icke
mera der.

15.

Mistä hän nyt tulee? Koulusta. Tuleeko opettajakin koulusta?
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Ei, hän tulee naapurin talosta. Kuka tulee opettajan kanssa sieltä?
Ei kukaan. Waimo tulee »ajasta. Lukkari tulee kappelista. Onko
naapurin korwa kipeä? Ei, mutta naapurin silmä on kipeä. Naapuri
tulee puutarhasta pois, kun talon omistaja kutsuu. Kuka porstuasta
tulee? Ei kukaan. Mistä sinä saat rahaa aina? En mistään, minä
ansaitsen, mitä tarwitsen. Mitä sinä etsit sieltä? Kirjaa. S&ai sitä
sinä etsit? Niin, missä se on? Isa tuo sen tänne, koska olet ahkera.
Onko siinä mitään hywää? On kyllä.

När kornrner fadren hein från byn? Kanske i morgon.
Mjölnaren kornrner redan i clag från skogen. Morbror kornrner
bort från arbetet, ty han är sjuk. Är du från Sverige? Nej.
Kornrner du från Sverige? Ja. Från den fattiga kojan går ingen
bort i dag. Ekorren springer ned från det höga trädet, då fadren
går bort från skogen. Hvad säger du? Ingenting. Tror du,
hvad han säger? Nej, jag tror det icke. Hvarför tror du icke
det? Eljes. På hvad ser du? . Just på ingenting. Är grannens
bok här? Nej, jag tror, att grannen söker den förgäfves, emedan
den icke är här.

16.

Mihin Te menette? Vanhaan tölliin. Meneekö kukaan täältä
isoon metsään? Ei. Isa menee köyhään taloon. Orawa jnoksee ylös
korkeaan puuhun. Eikö kissa mene ylös puuhun? Kyllä se menee ja
saa sieltä orawan kiinni. Mylläri ei pääse nyt myllyyn, sillä hän on
kipeä. Köyhä waimo menee huonoon tölliin. Kuka waimon kanssa
menee matalaan tölliin? Ei kukaan. Tuletko saunaan? En, silla
minä menen nyt kylään. Mene työhön äläkä siinä laiskoittele! En
minä mene työhön, koska isä on kipeä. Lehmä jää suohon eikä pääse
ylös siitä. Sanotko sinä mitään siihen, että minä en mene tänäpänä
kouluun? En. Myllärin waimo eksyy metsään. Wietkö sinä kirjan
pois kylään? En suinkaan.

Fadren går i byn, rnen rnorbrodren blir heininä, oin du går
bort. Jag kornrner icke i karnrnaren, orn icke äfven han kornrner
dit. Jag reser tili Sverige, ehuru jag icke talar svenska. Korn-
rner du rned tili kapellet i dag? Nej, jag blir här, ty grannsock-
nens kyrkoherde kornrner i dag hit tili socknen. Kanske kornrner
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du med i trädgården? Nej, jag går med grannen tili byn. Hu-
strun går icke i lidret. Jag tror icke, att korna blifva qvar i
karret, ehuru de gå dit, ty jag tror, att de siippa upp igen. Jag
går icke vilse i skogen. Om du icke för den stora hunden in i
kojan, då grannens hustru kommer hit, så blir hon skrämd. Mor-
bror går på arbete.

17.

Isä seisoo ikkunan wieressä ja katselee kirjaa, joka on ikkunalla.
Tuoli on lattialla ikkunan wieressä ja eno istuu tuolilla ja katselee ulos
ikkunasta. Poika, joka juoksee maantiellä, on laiska. Kiulu on hyllyllä
kamarissa. Isä ja naapuri seisowat korkealla kukkulalla. Älä ole tiellä,
kun herrat ajawat. Minulla on hywä kirja, mutta sinulla ja hänellä
ei ole hywää kirjaa. Onko teillä woita ja lihaa? Ei meillä ole, mutta
heillä, jotka seisowat korkealla kukkulalla, on. Kenellä on rahaa? Ei
kenelläkään, luulen minä. Eikö Teillä ole? Ei meillä ole, mutta ehkä
kirkkoherralla on, sillä hänellä on isot tulot. Sillä, jonka kanssa te
käytte, on mustat silmät. Onko kelläkään kylässä hywää taloa ja isoa
metsää? Kyllä luulen, että naapurilla ja kirkkoherralla on, mutta kellä-
kään muulla ei suinkaan ole.

Kätten sitter på fönstret öch hunden står bredvid fönstret.
Garnle morbror sitter på den dåliga stolen. Stolen, som är på
golfvet, är sönder. Fadrens böcker äro icke på hyllan. Grannen
och fadren stå på kulien och se på den gamla byn. Jag bar icke
en god bok, men du bar. Har grannens koja dåliga väggar. Nej,
nog bar den goda väggar. Gårdens gamle egare har icke pennin-
gar mera, ty han är nu fattig. Har icke grannsocknen också ett
kapell? Nej. Ingalunda bar du penningar? Nej, jag har icke.
Ett godt råd har icke alltid god verkan. Den elaka gumman har
en stor gård. Harhon icke god skog? Jo, också det har hon.
Byns mjölnare har en god qvarn, men grannens qvarn är icke
god. Har du icke någon hund? Nej, men morbror har. Hon
har icke penningar, ehuru hon har en god gård och stora skogar.

18.

Kissa tulee alas ikkunalta. Naapuri ja isä tulewat korkealta kukku-
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laita. Puutarhassa kaswaa ruohoa. Puutarhuri wie rikkaruohot pois
puutarhan käytawälta. Kiulu tulee alas hyllyltä. Minä saan rahaa
isältä. Saatko sinä naapurilta woita? En, sillä hänellä ei ole. Onko
sinulla lehmää? Ei, mutta ostan naapurilta, jos hän waan myy sen.
Eno, jolta sain hywän neuwon, ei enää ole täällä. Tule pois täältä,
jos et saa mitään häneltä! Minä ostan hywän talon herralta, joka
seisoo tuolla. Ostatko sinäkin talon häneltä? En, sillä luulen, että
hänellä ci ole muuta taloa, kuin se, jonka sinä ostat häneltä. Kyllä
hänellä on. Wai niin, sitte minäkin ehkä ostan, jos waan saan rahaa
kirkkoherralta, sillä minulla nyt ei ole rahaa.

Fadren kommer strax ned från den höga kulien, på hvilken
han nu står med grannen. Jag stiger upp från den gamla stolen.
Drif kätten ned från fönstret! Hvarför köper du icke något af
den gamla, fattiga qvinnan, som säljer på torget? Hon har ingen-
ting annat än kött, och det köper jag icke. Är hon fattig? Ja.
Hon har alls icke penningar och behöfver nödvändigt. Köp der-
för af henne, hvad hon har, oin också du icke så nödvändigt be-
höfver ! Kanske jag då köper af henne, emedan jag nu har pen-
ningar. När får du den goda boken af kvrkoherden? Jag tror,
att jag får den af honom i morgon.

19.

Minä juoksen ylös korkealle kukkulalle. Pane kirja hyllylle! Kissa
menee ikkunalle. Isä ei tule maantielle tänäpänä. Tuo woita minulle!
Kenelle hän wie tämän hyllyn? Ei kenellekään. Osta köyhälle wai-
molle hywä kirja! Ostaako isä sinulle hywän liiwin? Ei minulle,
waan sinulle ja enolle. Istun kohta tuolille, jolla isä nyt istuu. Istu
sinä nyt lattialle! Älä istu sille tuolille, joka on salissa, sillä se
on rikki.

Den gamla qvinnan slipper icke upp på den höga kulien.
Kommer du med morbror tili landsvägen? Nej, jag går med fa-
dren tili bvn. Hemta åt mig den gamla boken, som du har, ty
jag behöfver den i morgon! Lägg boken på hyllan! Hvarför
kommer M icke tili oss? Derför att jag icke orkar. Är M redan
så gammal, att Ni icke orkar? Ja. För denna bok åt morbror,
som sitter i salen! Han sitter icke mera der, han står på gården.
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20.

Eno on lukkarina tässä pitäjässä. Käytkö sinä wielä noin suo-
rana, waikka olet jo niin wanha? Kyllä minä wielä suorana käyn.
Hän ei warmaan elä kauan enää, jos hän waan pysyy noin laiskana.
Tämä kylä on yhä waan köyhänä, waikka sillä on paljo metsää. Isä
tulee kipeänä kotiin. Sinä et waan Pysy kotona, waikka olet noin köyhä.
Kipeänä et pääse ulos. Tuletko huomenna meille? Luulen, ett'en
jaksa, koska tänään wielä olen näin kipeänä. Waikka nyt olenkin tämän

talon omistajana, en kuitenkaan luule, että kauan sinä pysyn.
83, länge soin lian är så der fattig, så länge hoppas jag, att

lian icke går lat ornkring i byn utan håller sig heininä. Tror du,
att han länge mera förblir fattig, om hau blott är flitig? Nej,
det tror jag visst icke, inen det är icke säkert, att lian förblir så
flitig, som han nu är. Han lefver nu som fattig skrifvare hos
domaren och får af liononi, livad lian behöfver, inen om han icke
alit fortfarande är flitig, så gifver domaren icke åt honom något.
Såsom domarens skrifvare förtjenar han icke mycket, om han icke
håller sig flitig.

21.

Eno tulee jo wanhaksi ja käykin sen tähden jo noin wääränä. Sinä
saat minulta tämän kirjan lahjaksi, jos tulet ahkeraksi. Tämä asia on
hänelle hywäksi (tili gagn). Walitse hän opettajaksi, sillä hän on hywä
opettaja! . Käykö lukkari jo huonoksi? Kyllä, sillä hän tulee jo liian
wanhaksi. Te ette kaswa koskaan isoksi, koska olette noin kipeä. Käske
häntä tänne laulajaksi, koska hän laulaa hywin. Etsitkö sinä häntä
opettajaksi? En. Hän jää huonoksi lukijaksi, sillä hän on laiska.
Saanko minä sinulta tämän kirjan lainaksi? Saat, mutta tuo se pian
takaisin! Se on hänelle neuwoksi. Koulu tulee huonoksi, kun opettaja
käy wanhaksi ja kipeäksi.

Brnnnen blir alltför låg, emedan grannen icke gräfver den
tillräckligt djup. Byn blir fattig, oin skogen brinner. Blir fadrens
liylla tillräckligt stor? Ja. Grannen dör tili sorg för fadren.
Jag anser den för en god bok, som du bar hemma. Hon sjunger
bra tili glädje för läraren. Detta kapell blir snart en socken.
Hvad skall du blifva, då du blir stor? Lärare. Grannens qvarn



83

blir redan så dålig, att den icke går mera, ehuru det blåser. Jag
behöfver detta tili hylla, emedan jag icke har någon annan hylla.
Jag får af ingen tili låns något.

22.

Hän ei ote koslaan kirjuritta. Naapurin talo on koiratta. Myl-
läri käy liiwittä. Kamari on wielä lattiatta. Minä nostan tämän
ilman isotta roaiwatta. Mylläri menee usein myllyyn aiwan ilman
syyttä. Pitäjän koulu on opettajatta. Rahatta hän ei pääse mihinkään.

Ingen lefvei' alltid utan sorg. Garden är icke god utan stall.
Jag tror, att jag slipper dit utan betalning. Jag tror icke det,
ty ingen annan beller slipper dit utan penningar. En by, som är
utan qvarn, är dålig.

23.

Koirat hauktuwat, mutta kukot laulamat. Älä siinä hauku! Etkö
jo tule isän kanssa kirkkoon? En. Me emme koskaan kiiku kenenkään

kanssa tuossa kiikussa, joka on naapurin puutarhassa. Mitä sinulla on
tuossa arkussa, joka on tuolla nurkassa? Ei mitään. Minä myyn tä-
män wanhan takin ja ostan sillä rahalla, jonka siitä saan, lakin ja pun-
kon. Tuon wanhan ukon takki on rikki. Joko Te nukutte, kosfette
mitään puhu? En wielä, mutta kohta nukun jo. Tnolla wanhalla,
heikolla akalla, joka seisoo tuolla, on korea kukka, jonka hän wie kirkko-
herralle. Kukasta saa hän kirkkoherralta rahaa, jolla akka ostaa hywät
sukat. Onko opettajan laukussa mitään? On, siinä owat opettajan
kirjat. Kenen lakki ja takki tuolla owat? Ne owat minun. Saanko
minä sinulta lainaksi tuon takin? Et.

Den garnle gubben bar icke mera styrka. Jag får penningar
af den garnla guinrnan. Fadrens strurnpor äro icke mera goda.
Kommer du i kyrkan i dag? Nej. Hunden skäller icke mera.
Tupparna gala (laulamat). Har du icke någon annan rnössa än
denna? Nej, rnen jag får snart en rnössa och en rock. Sornnar
du redan? Ja. Morbrodrens täljknifvar äro goda. Jag för srnör
och kött åt den garnla, svaga guminan. Mjölnaren bar penningar
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i kistan och i väskan, som äro i knuten. Vi gunga ofta i gran-
nens gunga.

24.
Aitan katot eiwät ole Hywat tässä talossa. Ketut owat kawalat.

Tässä pytyssä on woita. Isä käy usein niityllä, joka on suon takana.
Mitä sinä opetat hänelle? En mitään, minä waan muuten käyn siellä.
Älä keitä tätä lihaa liian paljon! Koira juoksee aitan taa. Karkoita
tuo paha koira talosta pois, sillä se puree! Matot owat rikki. Älä
häwitä tätä, silla minä tarwitsen sen. Etkö lahjoita minulle tuota kir-
jaa? En, jos et odota. Minä otan sen lainaksi, koska sinä et sitä nyt
heti lahjoita minulle. Ota waan, mutta tuo se pian takaisin! Koska
sinä ja räätäli muutatte täältä pois? Huomenna. Eno tulee kirkon
takaa. Ettekö heitä jo pois tuota? Emme wielä, ei se ole wielä rikki.
Älä suutu, jos en tule teille tänään, sillä minulla ei ole hywää takkia,
mutta huomenna saan takin räätäliltä. Älä seiso siellä isän takana!
Tuolla tytöllä on hywät lahjat: hän laulaa, soittaa ja neuloo hywin.
Kiitä Jumalaa, ett'et ole kipeä! Auta minua tästä pois!

Flickorna springa upp på kulien. Tager du icke penningar
tili låns, oin du icke liar? Nej, jag tager aldrig tili låns något.
Den listiga räfven tager fisken, soin är i mjölnarens bod. Huru
slipper räfven i boden? Boden är sönder i taket (elät.) och räf-
ven går på taket och derifrån in i boden. Jag springer bak knu-
ten, då den stora hunden konnner. Jag står bakoin knuten, då
hunden skäller. Jag konnner bort bakifrån knuten, då hunden
springer bort. När nvttar Ni bort härifrån? I morgon. Om du
blott väntar så länge, så slipper du nied. Hvarför kastar du bort
fisken, som du bar? Jag kastar icke bort den, utan skänker den
åt dig, om du kokar den väl. Grannen förstör sin gård om han
säljer skogen. Gårdens ängar äro dåliga. Fadren hjelper icke
alls fiickan. Hvilken lärare lär (åt) dig svenska? Den gamla lä-
raren, som ofta går hos er och lär äfven dig. Lär han bra? Ja,
men han är sträng. När kommer du på ängen ? Då läraren går
bort. Tager du den elaka hunden, som biter, på ängen? Nej,
jag tager icke den.

25.
Papin takki on musta. Onko sinulla nappia, sillä minä tarwit-
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sen napin takkiin, koska siitä on nappi poissa? Sepän waimo on ki-
pen. Missä kaapissa isän takki riippuu? Tuossa tuolla. Onko tytön
läksy helppo? Ei, tyttö saa usein waikean läksyn. Tapa tno koira,
joka puree! Minä ostan ison kepin, jolla lyön koiraa, jos se puree.
Opitko sinä pian ruotsia? Eu, se ei ole helppoa. Katosta tippuu.
Mitä sieltä tippuu? Minä luulen, ett'ei sieltä mitään tipu, en minä
suinkaan mitään tuule.

Hvems är den der käppen, som är i skåpet? Den är min,
Jag tror, att det droppar från taket. Hvar äro denna rocks knap-
par? De äro på nyllan, soin är i knuten. Eocken hänger på
spiken (i spiken). Jag lär mig icke denna lexa. Jag clödar kun-
den, om den biter mig. Döda icke, ty den är icke din! Jag slår
den åtminstone. De goda presterne få god lön. Klockaren hjel-
per presten i kyrkan. Hvems är denna kaffekopp? Min. Hvems
äro då de der kopparna? De äro smedens hustras koppar.

26.

Älä siinä wingu, waan mene pois heti! Köyhän waimon kengät
owat rikki. Onko isä kaupungissa? Ei, mutta hän menee tänäpänä
kaupunkiin ja tulee ehkä huomenna takaisin kaupungista. Isä myy lihaa
ja woita kaupungin isolla torilla. Kaupungissa ei ole muuta toria,
kuin se, jolla isä myy. Siellä on usein niin iso ahdinko, että isä tn«
ke pois ahdingon tähden. Onko hän jo sängyssä? Ei juuri wielä,
mutta kohta hän menee sänkyyn ja nukkuu heti. Rengit owat usein
niin laiskat, että he waan laiskoittelewat. Oletko sinä tämän sangon
omistaja, wai kenenkä tämä on? Korkeat hongat kaswawat metsässä.
Älä tunge sinne, sillä sinne et kuitenkaan pääse! Mylläri saa usein
ison wahingon, kun ei tuule. Aurinko on kowin kuuma.

Hunden gnäiier, oin den icke får komma i kammaren. Jag
tager icke nunden i sängen, säsom du. I staden finnes nastan
ingen gärd, der det icke finnes en nnnd. Bär (tuo) fadrens skor
nit, ty jag reparerar dem! Nog bär drengen dem nit, ty faclren
skickar honom äfven eljes hit i dag. Han bär äfven ett godt
ämbar tili er. Huru mycket kosta då skorna, som Ni reparerar?
Nog säger jag det sedän ät drengen, då han kommer nit. I träng-
seln förlorar man (menettää) ofta penningar. Träng derför icke på,
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när du är i trängseln, ty då förlorar man ofta, hvad maii har (on)
i börsen! Så får du en stor skada, soni bringar åt dig mycken
sorg. Ehuru du då blir ledsen, så hjelper det ändå alls icke.

27.

Tunnetko sinä naapurin isäntää? En minä Häntä tunne, mutta
isä sanoo, että Hän tuntee minun. Kyllä Hänen tunnet siitäkin, että
Hän ontuu, kun Hän käy. Wai ontuu Hän? Annatko sinä rahaa hä-
nelle? En, Missä hän nyt on? Hän on nyt tuolla rannalla, jolle
hän rakentaa asunnon. Siellä kaswawat korkeat männyt rannalla asun-
non takana. Sinne asuntoon muuttaa hän jo pian emännän kanssa,
kun hän waan saa asunnon permannon siihen kuntoon, että asuntoon ei
tule kylmä. Hän kantaa pois tästä asunnosta, jossa hän nyt asuu,
tawarat sinne. Linnut laulamat siellä usein männyssä, mutta ne lentä-
wät pois, kun isäntä, emäntä taikka renki menewät männyn wiereen.
Renki kyntää isännän kanssa ja emäntäkin rientää usein sinne ja katse-
lee, kuinka renki ja isäntä kylwäwät.

Hvar är drengens goda rnössa? Den är i drengens boning,
soni är vid stranden bredvid busbondens och värdinnans boning.
När bar lian den goda rnössan? Då ban far tili staden. Hvarför
då blott? Eniedan lian tror, att de kanna lionoin i staden och
skratta åt honom, oin ban bar en dålig rnössa. Den dåliga rnös-
san bar ban, då ban plöjer bredvid boningen, soin är vid stran-
den. Hvar är då den goda inössan? Den är i drengens boning.
Blott foglarna, soni sjunga i tallen, se på honom, då lian plöjer,
och derför harhan då den inössan, soni är i dåligt skick.

28.

Älä ammu lintua, joka laulaa männyn oksalla! Jumala, joka
suojelee lintua, rankaisee sinua, jos ammut sitä. Ukko tulee jo pian

rammaksi. Tytöt juoksemat ylös kummulle. Kun aurinko paistaa, on
ilmassa lämpöä. Minä tunnen lämpöä ilmassa, waikk'ei aurinkokaan
nyt paista. Ilma on nyt muutenkin kuuma. Annatko sinä minulle
tuon kamman, joka on tuolla hyllyllä? En anna. Isä lyö rumpua,
niin että rumpu menee rikki. Minkä tähden hän lyö rummun rikki?



87

Sm tähden, että se on jo ennenkin huono. Ei se ole huono. On se,
koska siinä on iso lompo. Ei suinkaan hän tuon lommon tähden rum«
pua rikki lyö? Ehk'ei lyökkään.

Älskar du flickan, soin står der på kulien? Flickan får en
god kani af fadren. Oin du står i värinen, då solen skiner, utan
rnössa, så blir du sjuk. Han lider af värinen, då solen skiner
rnycket. I kali luft står lian nog, inen vanne tål han alls icke.
Jag bar den lama gubben, soin sitter bredvid landsvägen, lieni.
Jag slår en buckla i bollen, soin du bar. Skl, om du fönnår.
Så der. Nu straffar jag dig. Jag Springer bort upp på kulien,
så att du icke får fast mig.

29.
Aika Muu, eikä poika opi mitääu. Käytä aika hywin äläkä lais-

koittele, waan lue ahkerasti! Pojalla ei ole nyt aikaa, sillä hän lukee
läksyä. Jos poika aina lukee ahkerasti, niin hän oppii paljon. Seppä
takoo pojassa eikä näe isää, joka tulee pajaan. Isä sanoo: hywää päi-
wää. Silloin seppä näkee hänen ja sanoo: päiwää, päiwää. Seppä
kysyy isältä, mitä hän hakee. Isä sanoo, ett'ei hän juuri mitään hae,
waan tulee muuten pajaan. Seppä kysyy taas: mihin täältä aiotte?
Isä sanoo, että hän aikoo kotiin. Tunuetko sepän suwun? En. Taotko
sepän kanssa pajassa? Taon, minkä jaksan. Sepän pojat owat ahke-
rat. He lukemat melkein aina. Minä en näe pajassa juuri mitään,
sillä siellä on sawua. Sawu tekee sepän puwun mustaksi.

Sineden arbetar flitigt i sniedjan och tiden lider, så att ban
icke tror, när värdinnan koininer ocb säger, att solen icke rnera
synes. Då sinider sineden icke niera, utan söker rocken, soni är
svart af rök, och går niecl värdinnan bort från sniedjan. Värdin-
nan gifver niat åt honom och sedän går han i karnniaren och
soninar. Han använder således tiden väl. Han söker icke glädje,
ty han bar glädje af arbetet. Arbeta äfven du flitigt, så bar du
glädje deraf! Läs flitigt, om du går i skolan (käyt koulua)! Bringa
glädje åt slägten, som du bar! Om läraren ser, att du är flitig,
så gifver han åt dig en god bok tili skänks. Så blir du slägtens
glädje. Men om du icke laser flitigt, så blir du en sorg för släg-
ten. Fadren gifver åt dig mat och hvad annat du behöfver. Bringa
derför glädje åt honom!
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30.

Taidatko ruotsia? En, mutta kyllä minä opin sitä. Se ei ole
niinkään helppoa. Äidin, sedän ja tädin taidot ruotsissa owat myöskin
huonot. Kuinka sinä sitä sitten opit? Minä käyn koulua ja opin sitä
siellä. Minä lyön wetoa, ett'et sinä sitä niin pian opi, tuin luulet ja
luulen warmaan, että woitan sen wedon. Tuolla neidollakaan ei ole
juuri niin mitään taitoa ruotsissa. Minä pyydän, että teet niin hywin
ja kaadat tuon maidon, joka on pöydällä, pataan ja pidät sitten hoitoa
siitä. Setä kaatuu usein, kuu hän käy, sillä hän on jo wanha. Täti
ei kudo enää, sillä hän ei woi. Mihin te nyt soudatte? Mc aiomme
kirkkoon, sadon wieressä on keto. Kedolla me usein leikittelemme, kun
ei sada.

Faster liäller rnjölkeu från grytan i stopet, sorn är på bor-
det. Modrens ornvårdnad är god. Jag tyeker oin mostern. Jag
tycker icke derom, att du ror med farbror bort och jag blir bär
(bit) med jungfrun och den gamla tanten. Jag faller ofta, dä jag
springer på ängen. Har du mjölk i stopet? Jag beder, att du
icke springer, så att du faller, ty då stjelper du kanske omknll
äfven mjölken, som är i stopet, och då blifva (jään) vi utan mjölk.
I dag äro vi på ängen, så länge som det icke regnar. Säg åt
jungfrun, att hon går hem ocb kokar mat åt oss, ty vi komma
redan snart från ängen! Solen synes icke mera och luften blir kali.

31.

Emäntä leipoo tumassa, mutta tyttö ei leiwo maan katsoo, kuinka
leimat walmistuwat emännältä. Kuitenkin owat tyttö ja emäntä hy-
wässä sowussa, waikfei emännällä oletkaan mitään apua tytöstä.
Emäntä tietää hywin, että tyttö ei jaksa, koska hän on kipeä. Tyttö
on jo iso, mutta kiwun tähden hän ei jaksa juuri mitään, maan pysyy
yhä heikkona. Eikö tyttö siis mitään tee? Kyllä, hän panee pawut
pataan, neuloo, lukee ja tekee wähän muutakin työtä, mutta ei leiwo,
sillä siihen hän on liian heikko. Wiipyykö tyttö kauan täällä? Ei hän
enää kauan wiiwy, sillä hän menee kaupunkiin lääkärin luo. Kaupun-
gissa hän on lääkärin hoidossa, kunnes paranee. Hän käy usein lää-
karin luona. Hän on niin kipeä, ett'ei hän jaksa lääkärin luota ilman
awutta kotiin.
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Gossens rock är sönder. Han rifver ofta rocken, då han
leker. När han sedän kommer hem, grälar modren, men det hjel-
per icke mycket, ty när han åter lyckas komina nt, rifver han
rocken åter sönder, da han leker med grannens gosse och flicka.
Då gossen blir stor, då rifver han icke mer rocken, utan håller
den snygg. Då sitter han i kammareri, laser och skrifver. Han
leker blott då, när han har tid. Så blir han en glädje för fadren
och modren. Läs och arbeta, så bringar du icke sorg åt fadren
och modren.

32.

Minkä tähden tito poika parkuu? Hänen on kowa nälkä. Eikö
kukaan anna pojalle ruokaa. Hän on liian arka eikä pyydä keliäkään.
Pojan isä on welassa. Mylläri ottaa aran pojan rengiksi. Renkinä
hän ajaa härkää ja tekee muuta työtä. Härät owat usein häijyt eiwätkä
mene sinne, mihin poika ajaa, waan särkewät aurankin, jota wetäwät.
Silloin poika taas itkee. Kun pojan on nälkä, menee hän myllärin
emännän luo ja pyytää ruokaa. Emäntä antaa pojalle myöskin kuiwat
sukat jalkaan, kun ne owat märät. Emäntä sanoo pojalle: älä itke,
sillä ei mikään siitä parane. Poika mene taas työhön ja alkaa työn
ilolla. Hän on ulkona työssä nsein koko päiwäu ja tulee ulkoa kotiin,
kun hänen on nälkä. Metsästä kantaa hän halot kotiin.

Då gossen blir stor, får han tjenst hos kvrkoherden. Kyr-
koherden färdas ofta tili Åbo och tager alltid gossen med tili
staden. Kyrkoherden ser, att gossen har godt hnfvud och sätter
honom i skolan i Åbo. Der laser han hela dagarna och lär sig
mycket. Sedän får han tjenst i staden och god lön. Gossens gamle,
fattige fader, som ännu lefver, har då stor glädje af gossen och
flyttar tili gossens boning tili staden. Början är alltid svår, men
om man är (on) flitig, så går det ändock väl.

33.

Aallot lyöwät ylös rannalle, kun tuulee kowin. Aalto lyö usein
rikki sillankin, joka on rannassa. Wirran aallot eiwät kuitenkaan ole
niin isot, että lyöwät rikki siltaa. Merratkin owat wirrassa, waikka
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tuulee. Isäntä mene wirran rantaan ja ottaa kalat merrasta. Isäntä
kumartaa, kun näkee kirkkoherran rannalla. Kirkkoherra ostaa kalat
isännältä ja antaa hänelle rahaa. Isäntä ymmärtää, kuinka hän käyt-
tää rahat hywin. Hän ostaa kaupungista hywän kirjan. Kun isäntä
tulee kaupungista, menee hän pellolle. Renki ei kynnä pellolla, »vaan
nukkuu, sillä aurinko paistaa ja ilma on kuuma. Isäntä wetäa renkiä
wähän parrasta. Renki nousee heti ja kysyy, kun ei kohta näe isäntää:
kuka minua parrasta wetää. Isäntä nauraa ja sanoo: wai niinkö sinä
peltoa kynnät, että nukut. Renki sanoo: kyllä sitä tässä jo nukkuukin,
kun on niin kuuma ilma. Renki ja isäntä omat taas hywät ystäwät
ja menewät pellolta kotiin ruoalle (att äta).

Bryt icke käppen, ty orn du bryter den, så får jag icke rnera
en så god käpp, soin denna! Jag lyder icke, ehuru du nekar.
Hvarför lyder du icke förbudet ? Eljes. Jag köper åt dig en lika
god käpp, orn jag bryter denna. Med hvad? Jag bar penningar.
Förstår du icke, att du behöfver nog penningarna tili annat (muu-
hun)? Nej, tili hvad? Köp bellre en god rnössa med pennin-
garna! Du beböfver nog en rnössa. Ser du läraren, soin kom-
mer der? Ja, bvad bar ban på ryggen? Jag vet icke säkert,
men jag tror, att det är en stor mjärde, som lian bär. Ja, så är
det också. Han bär mjärden bit tili fadren, ty den är, såsom jag
tror, sönder. Fadren lagar mjärden åter god ocb läraren för den
sedän i floden. Läraren bar stort skägg. Fadren bar icke så
stort skägg. Ofta, då läraren icke får fiskar från mjärden, blir
ban ledsen ocb kastar mjärden på stranden i mullen, men snart
bär ban den åter tillbaka i floden.

34

Kun on kuuma ilma, lylwen minä usein wirrassa. Isä kylpee
myös. Poika heittää koiwun warwun wirtaan. Koiwun warwut owat
hywät häijylle pojalle. Jos panet salwan eteen, niin ei poika pääse
ulos kamarista. Salpa on jo edessä. Wedä arpaa siitä, menenkö minä
wai sinä tänäpänä kirkkoon isän kanssa. Tuo orpo poika itkee, kun
hänen on nälkä eikä hänellä ole ruokaa. Hänellä ei ole lakkiakaan
Päässä. Isä antaa lakin orwon pojan päähän.

Stora qvistar växa i björken. Jag lägger regeln för, så att
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du icke kan komma (pääsen) ut. Modren gifver mat åt den fa-
der- och moderlöse gossen. Jag drager aldrig lott om någonting.
Jag står framför fadren. Spring icke framför fadren! Gå undan
för den der herren, ty annars blir han ledsen! Jag badar, men
du och fadren bada icke.

35.

Suutari tekee nahan pehmeäksi. Saanko minä tuon tahkon lai«
naksi? Kyllä. Ukko seisoo tuh(k)assa. Takassa ei ole enää walkeaa,
waan ainoastaan hehkua. Wiljan täh(k)ät eiwät wielä ole isot, kun on
näin kylmä. Isällä on heikot keuhkot. Mitä siitä tyhjästä kiihkosta
on, jos et mitään työtä tee. Suihkusta saa kylmää, kun on kuuma
ilma. Mene siis suihkun wiereen, jos sinun on kuuma. Äiti ei py(y)h(k)i
tomua pois pöydältä, waan tyttö. Tunnetko sen lahkon, johon tämä
kaswi kuuluu. Älä tahko niin komin, se tekee kipeätä (ondt)!

Orn du köper detta läder af rnig, så får du det för billigt
pris (elät.). Säden är axlupen (on täh(k)ällä). Hon står bredvid
spiseln och kokar kaffe. Alit annat än (mitä wielä)! Jag tror,
att hon ser på glöden, soin glöder i spiseln ännu. Tili hvilken
afdelning hör denna växt? Jag vet icke. Sök icke ined ifver
denna verlds egendorn, ty da du dör, så får du ingenting deraf
tili dödens rike. Oin dina lungor äro dåliga, så arbeta icke rnyc-
ket! Torka bort darnrnet från bordet!

36.

Millä ehdolla »vaihdat tuon kultakellon tähän hopeakelloon? En
millään. Minä pidän paljon kullan hohdosta, ja sen tähden pidänkin
tämän kultakellon, jota kelloseppä sanoo hywäksi. Anna minulle tuo
soihtu! Soihdun saat, waan et kelloa. Mits'en kelloa? En tohdi.
Kuinka niin? Se ei otellaan minun, waan isän. Mahtuuko noin iso
kello liiroin taskuun? Ei se sinne hywin mahdu, mutta Pysyy se siellä
kuitenkin. Miks'et sinä koskaan hiihdä? En »viitsi.

Jag viii icke, att du skiclar så rnycket, ty du är för svag.
Jag vågar nog redan, ty jag är icke inera så svag. Rynnnes du
i denna vagga, soin är på golfvet? Nej. Oin du gifver denna
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fackla åt mig, så får du af mig klockan tili låns. Bär facklorna
i badstugan! Badqvastarna äro der.

37.

Mitä itket? Itken, että isä on pitkällä matkalla, enkä tiedä, {at*
kaako hän matkaa yhä wai tuleeko hän pian kotiin. Ei nyt ole itkun
aika, kun on näin hywä ilma. Kotkat lentäwät ilmassa. Älä koske
minua niskaan, sillä se on kipeä! Kala se on tiiskikin. Älä hiisku
siitä kellekään! Sinä yskit aina, mene lääkärin luo ja pyydä apua
yskälle! Minä muistan wielä, kuinka sinä aina itket ja suret, kun äiti
on poissa. Sinulla on huono muisto. Wäistä, kun herrat ajawat!
Älä maista tätä ruokaa, sillä se maistuu huonolta. Piispan poika on
täällä.

Gif denna räkning åt kyrkokerden! Han gifver åt dig be-
fallning, att du för penningarna åt klockaren. Klockaren är nu
på resa i socknen. Oin biskopen kornrner liit, så kornrner lian
hern. Biskopens resa är icke så lång. Kornrner du ihåg, hvilken
befallning han alltid gifver åt kyrkoherden? Nej. Hvarför hostar
du? Jag bar svår bosta. Fortsätter du färden? Ja. Hvart? Tili
Åbo, rnen knysta icke derom åt någon?

38.

Pyyt istuwat puiden oksalla. Onko sinulla Syys- ja Lokakuussa
paljo töitä? Ei, mutta Joulukuussa on. Mikä tämän woin hinta on?
En muista. Waikka lehmät syöwät soilla, eiwät ne kuitenkaan usein
jää soihin. Mitä teitä sinä kuljet? Isoa maantietä waan. Eikö tästä
pääse kylään muita teitä, kuin maantietä. Kyllä sinne on muitakin
teitä, jotka eiwät ole niin pitkät. Mitä sinulla nyt on päässä? Ei
muuta, kuin hywä lakki. Mitä siinä maassa laiskoittelet, nouse ja
mene työhön! Koska häitä pidät? Heinäkuussa. Sunnuntaina? En,
waan tiistaina. Miks'et jo heluntaina? Ei ole aikaa silloin. Älä
mene heikolle jäälle, taikka jäät jäihin ja kuolet. Kaulana siitä, minä
uin rannalle. Kuinka sinä jäissä uit? Murran jään rikki edestäni.
Sitä et kauan jaksa. Jos olet aiwau lähellä rantaa, niin ehkä pääset
maalle, waan muuten et. Maan päällä on paljo maita. Suomenmaa
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ei ole mikään iso maa, mutta kuitenkin elämme me Suomenmaassa ai-
wan hywin. Täällä owat yöt usein kylmät ja Pitkät. Laiwat tulemat
kaukaa muista maista ja tuomat paljon tawaraa Suomenmaahan. Lai°
wan katteini tulee laiwalta maihin, mutta jää kaupunkiin eikä mene
maalle. Katteinen waimo asuu mailla. Koit syöwät usein isän hywän
takin huonoksi. Isällä ei ole Piitä. Heluntain aikana muutamme jo
maalle. Älä koske pojan kipeään niskaan, sillä hän suuttuu heti, jos
hän waan saa wähänkiu syytä siihen.

Hvart far du? På bröllopp. Hvar är brölloppet? På lan-
det. Fadren komrner äfven från staden tili landet. Kaptenen,
som nu är på skeppet, kommer snart i land och dröjer i land
hela dagen. Kommer icke äfven kaptenen tili landet? Nej, han
går åter på skeppet. Hvad är det, som är der på marken? Jag
vet icke säkert, men jag tror, att det är (de äro) ben. Hvad för
ben? Kanske en fogels. Jag gräfver benen i jorden, så att de
icke svnas. Finnes här mycket hjerpar i skogen? Ja. Tycker
du om hjerparnas kött? Nej. Jorden är icke så stor, som solen.
I jorden finnes mycket guld och silfver. I Finland finnes mycket
kärr. I andra länder finnes icke så mycket kärr, som i Finland.
Finnes det mycket landsvägar? Ja, det finnes i Finland mycket
landsvägar och andra vägar. Ofta fara vi äfven på isarna. Isarna
äro ännu svaga. Om natten gå skeppen ofta sönder, om de kom-
ina närä land, men långt från land gå de icke sönder, om ock
det blåser. Flickan har mat i munnen. Nätterna äro ofta myc-
ket kalla, men om dagen skiner solen. Kommer du om söndagen
tili oss ? Nej, jag kommer om onsdagen. I Juni, Juli och Åugusti
äro vi borta från skolan, i September gå vi åter i skolan.

39.

Me elämme Vapaassa maassa. Vapaissa maissa owat hywät
lait. Paljonko ukko saa puiden hakkuusta? Ei hän paljoa saa. Minä
matkustan Porwooseen. Me olemme ulkona usein ehtooseen asti, mutta
ehtoolla tulemme kotia. Kesän illat owat ihanat. Sen tähden istum-
me kesällä usein ulkona illalla. Leikkuun aikana on kesällä iloa maalla.
Niin on myöskin heinän aikana. Kun rengit panewat heinät latoon,
olemme usein ladossa ja leikittelemme. Naapurilla on tanaan talkoo
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ja mekin menemme naapurille talkooseen. Naapuri pitää usein talkoita.
Sanat jakaantumat tawuisiin. Tuossa pitkässä sanassa on paljo ta-
muita. Opettajat omat makaat, mutta pojat eimät aina ole wakaina.
Tuolla köyhällä ukolla ei ole muuta takkia, kuin tuo harmaa. Äiti
neuloo napin ukon harmaaseen takkiin.

Jag reser tili Ma länder, ty der lefver jag väl. orn morgo-
nen stiger jag upp trygg ocli utan sorg, men om aftonen går jag
ofta tili livila utan glädje. Qvällens soi är skön. Kommer du tili
oss på arbetskalas? Nej, jag går på åkern tili skördefesten. Är
hoet redan i ladan? Nej, hoet växer ännu på ängen. Nu är
skördens tid. Under skördetiden (skördens tid) är det glädje i
Finland, om säden är god. Efter skörden är det skördefest heininä
hos oss. Kommer du tili skördefesten? Ja, jag kommer, ty der
är det mycken glädje. Kommer du med fadren tili Borgå?

40.

Naapurin muissa taloissa ei ole niin paljon isoja peltoja, kuin
tässä. Älä syö myrkkyjä, sillä myrkyistä kuolee (dör rnan). Niimiit
lukut omat Huonot. Osta minulta tukkuja, ne omat Hywät! Näiden
lukkujen hinta ei ole komin iso, saat niitä hymin halwalla hinnalla.
Kynnöllä isä saa pellon hywäksi, maan ei muuten. Talojen hinnat ei-
wät nyt ole isot, kun ehkä tulee sota. Itu kasmaa maassa. Paastojen
aikana ei naapuri syö lihaa, sillä uskonto, johon hän kuuluu, kieltää
sen. Mihin uskontoon sinä kuulut? Kristin-ustoon. Onko paljokin
uskontoja? On niitä. Lehmän kellojen sointu ei ole ihan». Mitä
sinä näihin arkkuihin panet? En mitään. Mitä sinä sitten arkuilla
teetkään! Niillä ehdoilla en myy tätä taloa. Pane kirjat noille hyl-
lyille! Auta heikkoja! Heikoille annan apua. Halkojako lannat? Niin,
halkoja. Onko halkoin hinta nyt iso? Ei, haloilla ei nyt ole iso»
hintaa. Opettajat eimät opeta kouluissa kesällä. Kirkoissa on paljo
isoja tauluja, mutta tuossa kirkossa on kuitenkin aiwan wähän niitä.
Pojat kiikkumat kiikuissa. Katoilta tippuu, kun sataa. Kedoilla kasmaa
kesällä ruohoa. Kielloilla ei aina ole woimaa. Koiwujen marwut omat
isot. Koiwuin warwuista antaa isä pojalle, kun hän on häijy. Isoina
emme enää mene kehtoihin lewolle, maan sänkyihin. Älä laula noita
lauluja, sillä niitä en kuuntele!
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Foglarnas sånger förnöja mig. Drengarna sätta icke hoet i
ladorna, om hoet är vått. I hyns qvarnar finnes icke mjöl. Gos-
sarna lyda icke alltid andras råd. Jungrurna halva icke mycket
penningar. Äfven de fader- och moderlösa halva en Gud, som
skyddar dem. Foglarna sjunga i tallarna och i andra träd. Flic-
korna sätta mattor på golfvet. I flickornas drägter finnes icke
alltid god smak. Af gräsen får man (faa) mat. Sätt icke mjölk
i ämharen! Han är icke nöjd ens med stora inkomster. Hvad
gör du med dessa slipstenar? Jag slipar täljknifvar. Från lastan
är lång tid tili pingsten. De stora taflornas pris är högt. Jag
går ofta ute om sommaren och hör på klockornas klang i skogen.
Om det blir krig, sä flytta vi på landet. Der dröja vi ända tili
hösten eller tills kriget slutar.

41
Hywien poikien kirjat eiwät ole rikki. Kirjojen hinta ei nyt ole

iso. Kanojen munat owat hywät. Minä syön usein kanain munia.
Mitä noilla pojilla on kourassa? Heillä on puoloja. Mitä suolat nyt
maksawat? En tiedä suolain hinnasta, sillä minä en osta suoloja.
Jalopeurat asuwat luolissa kaukana erämaissa. Älä mene jalopeurojen
luotain lähelle! Härkäin »vuodista tekee nahkuri hywää nahkaa. Tik-
koja on metsissä. Sinä et saa tippaakaan maitoa, koska olet häijy.
Älä mene noitain luo äläkä niiden seuraan! Minä en karsi noitia,
sillä ne waan pettäwät. En usko akkojen sanoja. Eikö näissä kylissä
ole muita aittoja, kuin nuot. Ei. Aroilla pojilla ei ole woimia. Onko
täällä wielä arpoja? On. Ostatko? Ostan. Herrojen tawat eiwät
aina ole hywät. Osta minulta kenkiä, minulta saat halpoja ja hywiä!
Ei niistä haimoistakaan aina ole, sillä ne owat usein huonoja. Heinän
aikana leikittelemme heinissä, jotka owat ladoissa. Rengit panewat hei-
nät heti latoihin, kun ne waan eiwät ole märkiä, mutta märkinä he
eiwät pane heiniä latoon. Isien tawat owat hywät. Mitä sinulla on
jaloissa? Minulla on jalassa hywät lennät. Mikä noiden kenkien
hinta on? Ei niillä isoa hintaa ole. Sitä minäkin (så skulle jag
också tycka). Älä katso koiraa karmoihin, sillä ne pettäwät! Köyhillä
ei ole rahoja. En minä tee mitään näin huonoilla kammoilla. Heinät
eiwät tule kuiwiksi, koska näin sataa. Itku ei estä kuolemasta, parku
päiwistä pahoista (ordspråJc).
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Af foglarnas fjädrar gör fadren pennor, med hvilka han
skrifver. Hvad har du på (i) hakan? Den är sjuk. Somrarnas
morgnar äro angenäma. Kornas klockor höras i skogarna. Åt
de lata gossarna gifver läraren icke skänker. Stora skepp gunga
på vågorna, då det blåser mycket. Tallar växa i skogarna. Då
vi dö, bära vännerna oss i den mörka mullen. Mjärdor finnas i
floderna. Fiskar gå i mjärdorna. Jag gör icke långa resor, eine-

dan jag icke har penningar. Har du spikar? Nej. På trädens
grenar sitta ofta foglar, som sjunga. Jag går ofta i smedemas
smedjor. I grytorna kokar modren inat. De lama hafva icke kraf-
ter. Modren går icke i heta badstugor. Spikar finnas på (i)
väggarne. Ser du icke med ögonen? Nej, de äro sjuka. På far-
brödernas åkrar och ängar växer godt hö. Kör icke hårdt på
broar! Den, som går i krig, dör ofta i krig. Desse höge herrar
gifva icke hjelp åt de fattiga, som bo i clessa byars fattiga stugor.
I stugornas eldstäder brinner elden. Kommer du på arbetskalasen
i byarna? Värdinnan gifver mat och kaffe åt de gamla, fattiga
gummorna, som komma på arbetskalas. Grannens föl hafva kraf-
ter, ehuru de icke äro gamla. I fiodernas mynning finnes fiskar.
Har du skulder ? Ja, men jag betalar dem, ty jag får snart stora
inkomster.

42.

Ei oppi ojaan kaada. Mitä oppia hän käy? Suutarin oppia.
Kirkkomaassa on paljo ristejä. Kaupungissa on portteja. Kaupungin
porttein luku on iso. Näetkö noita wankeja, jotka owat tuolla? Kyllä.
Tämän kylän mökeissä ei ole uuneja. Sängyissä on raiteja. Puo-
kissa on keppejä. Mitä noissa kaapeissa on? Niissä on lakkeja. Me
juomme kahwia kupeista. Täällä ei ole kahwikuppeja paljon. Äiti
kaataa kahwia kuppeihin. Kuskit owat kaloja. Miks'et sinä kuskeja
syö? Ne owat huonoja kaloja. Poikain liiwien ja talkein napit owat
usein rikki ja lakeista on usein lippukin poissa. Tyttö neuloo nappeja
poikain liiweihin ja takkeihin. Tottele maan lakeja!

Presternas löner äro goda. De lefva väl med lönerna, som
de få. Drengarna hafva icke penningar, ty drengarnas löner äro
icke stora. I salama finnas mycket goda stolar. Vi sitta på sa-
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larnas stolar. I kojorna finnes ofta rök. Vi gå i stallen. På
stadens torgar finnes smör, kött, ägg och spisöl. I bodarna finnes
mösskärmar (mössans skärmar). Modren gifver åt tanterna, som
äro hos oss, kaffe. Modren häller mjölk från stopen i grytorna. Mö-
drarna naiva ofta sorg af gossarna. Hall gossarne i tukt! I säc-
karne finnes mjöl. Jag för icke bort saarna, som äro på gården.

43.

Tällä tytöllä ei ole nukkea eikä hän ostakkaan nukkia. Minä en osta
tuota rekeä, koska sinä et myy rekiä halwasta hinnasta. Isällä on iso
arpi sormessa. Sodassa saa (får rnan) usein arpia. Hän ei saa ar-
pea pois sormesta. Pojat heittämät kiwia jokeen. Näetkö noita mustia
pilwiä? Kyllä. Naapuri ei kaada sitä isoa tammea, joka kaswaa pi-
halla. Minä en tunne appea. Hänellä ei ole onnea ollenkaan, Han-
hein siiwet eiwät ole isot. Ne eiwät lennä siiwillä ilmassa. Älä pane
owea lukkoon. Tyttö soutaa salmen suuhun. Tytön weli seisoo rannalla.
Tunnetko tytön weljeä? Tunnen minä Kallen, waan muita weljiä en
tunne? Etkö Jannea tunne? En. Kuka ou kaasena näissä häissä?
'Ei ole kaasea ollenkaan. Tuletteko Raahesta wai menettekö Raaheen?
En, minä en tiedä, että Raahea onkaan. Ettekö Te tunne kaupunkia,
jonka nimi on Raahe? En. Tuossa puussa en näe lehteakään. Täh-
tiä ei näy nyt, kun on niin paljo pilwiä. En minä mitään pilweä
näe. Etkö tahtiakaan. En, sillä nyt on kesä. Mitä noitten läpien
teet? En mitään, kyllä räätäli ne laittaa hywään kuntoon. Luuletko,
että hänkään wanhoja takkeja enää hywitsi saa? Luulen. Tuossa
ukossa ei ole enää henkeä ollenkaan. Kyllä hänessä henki on, hän waan
nukkuu. Kasket palawat suwella. Kaskista nousee paljo sawua. Nyt
on tylma suwi. Pojalla ei wielä ole wiiksiä. Suomi on ihana maa.
Suomessa elän ja kuolen. Suomea en waihda muihin maihin. Mitä
tuossa seimessä on? Ei mitään. Tämä kymi juoksee järween. Tal-
wella ajamme usein järwien jäällä. Poika on polwiin asti koskessa.
Isän takki on sawessa. Minä en saa siitä samea pois. Tuolla köy-
hällä tytöllä ei ole helmiä, sillä helmien hinta on iso. Kurjet owat
isoja lintuja. Kurkien siimetkin owat isot. Kaikilla lehmillä ei ole
sarwia, niin kuin kaikilla kurjitta*) on siiwet.

*) Förmildring tili i enl. lekt. 32.
7
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Insjöarnas vågor äro icke stora. Vintrarnas dagar äro icke
så långa, som somrarnas. Vi köra om vintern på åarnas och in-
sjöarnas isar, men om somrarna ro vi i åarna ocli på insjöarna.
Gubbens knän äro svaga. Gossen sitter på gubbens knän. Alla
hafva icke lyeka. Oxarna och korna bafva stora horn. Ser du
dessa tranor, som flyga med vingarna i luften? De flyga närä
moinen. Flickorna hafva dockor och perlor. Jag åker med svär-
far i släden på sundets is. På alla bröllopp finnes icke brudsäta.
Ekarnas löf äro stora. Kasta icke stenar i ån! Dörrarna äro
utan lås. Smeden bar ett ärr på fingret och i knäet. Brodren
bar ärr på alla fingrar. Gässen gå på insjöns Strand. Den elaka
gossen kastar stenar på gässen. Koin hit, Karl! Kalla icke Jo-
han liit! Brahestad är icke någon stor stad. Stjernor synas blott
om natten. På insjöarnes stränder finnes lera. Gå icke i forsen,
ty du faller omkull i forsen. I fadrens gamla rock finnes myeket
hål, ty malen ätahål i rockarna. Morbror säger, att sveden icke
brinner mera. När får du stora mustascher? Alclrig, tror jag, ty
de växa icke stora. Du känner icke Finland så väl, som jag, ty
jag reser ofta omkring i Finland om sommaren, då du reser i an-
dra länder. Du vet kanske blott, att i Finland finnes myeket in-
sjöar, elfvar och åar. Jag tror, att denne gosse, som nu går der
på insjöns is, blir der, ty isen är ännu svag. Se, nu går isen
sönder och gossen dör, om vi icke skynda tili hjelp! Skynda!
Snart bar gossen icke mera lif.

44,

Hiin ci saa sitä perintöä, jota hän toiiuoo. Halwatnita on paljo
mailmassa. Minä en ollenkaan pidä sowintona sitä, josta sinä puhut.
Isällä ei ole mitään femmityitä eikä hän anna palkinnolta kellekään,
jolla ei ole ansioita. Hän sanoo, että palkinnot usein saattamat häwiötä
sille, joka niitä saa. Mitä ansioita tuolla pojalla on, jolle isä antaa
palkinnon? En tiedä. Onko täällä kirjastossa luetteloita? Kaupun-
gissa ei ole enää näyttelytä. Älä pane mitään huomiota tuomarin tuo-
mioon, sillä se on wäärä, luulen minä. Tässä laatikossa pidän minä
kirjoja. Mitä koteloita nuot owat? Onko sinulla lapiota? Tätä ran-
nikkoa sanoo naapuri hywäksi. Suomella ei ole laiwastoa. Tasangolla
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ci kaswa puita. Tällä rannikolla on paljo kallioita. Onko sinulla
pöytälaatikkoa, johon kirjoja panet? Ei, minä panen kaikki kirjat hyl-
lylle. Hinkalossa ei nyt ole »viljaa. Pojan peukalo on kipeä. Onko
noiden kartanoitten hinta iso? Kaikkein kartanojen hinta on nyt iso.
Kenen asuntoin katot tuolta näkywät? Myllärin ja lukkarin. Eikö
teillä wielä ole permannolta asunnoissa? On, koska me jo asumme
niissä. Eri uskontoja on hywin paljo. Uskonnoiden lukua en tunnettaan.

Hvad är det på (i) gossens turnrne? Den är lerig (sawessa).
Orn du lägger tallan i bordslådan, så ryrnrnes' dit i lådan icke
rnera någonting annat. Hvilka herrar bo i dessa gårdar der närä
klipporna? De äro goda herrar, ty de gifva alltid belöningar åt
dein, soin ens litet hjelpa dem. De hafva niycket äfven andra
förtjenster. Jag tror, att de hafva tjenst i stadens bibliotek, eme-
dan de göra kataloger öfver böcker (böckers kataloger). De gå
ofta i staden och säga, att der är niycket hett. Går du på ut-
ställuingen? Nej, jag fäster ingen uppmärksamhet dervid. Hvar-
för icke? Emedan der icke finnes något, som jag behöfver. Der
finnes alit, hvad du behöfver. Finnes der tili exempel spadar?
Ja, det finnes. Finnes der säd, ty jag behöfver, emedan den re-
dan snart blir slut från sädeslåren? Ja. Jag tror, att domarene
icke alltid gifva gocla domar. Hvarför tror du så? Derför att
grannen koinmer på förfall genoin den dom, soin domaren gifver.
Det är grannens fel. Hvarför lefver hau icke i sämja med andra,
utan tvistar alltid? Hvarför ingår (teen) hau icke förlikning, när
kyrkoherden beder? Domaren har inga älsklingar, hau gör, såsom
lagen befaller. Hvem Springer der på slätten? Finnes det myc-
ket skepp i llottan? Denne gubbe blir, tror jag, snart lam. Hau
får ett stort arf. Hvar är fodralet? Jag har icke något fodral.

45.

Minä kuuntelen isän esitelmiä, sillä ne owat wakawia ja hywiä.
Täällä eiwät muut oletkaan «iin taitawia, kuin isä on. Naapuri tekee
usein etnisiä kauppoja. Noissa puissa kaswaa makuisia hedelmiä. Ma-
kuisten hedelmien hinta ei ole syksyllä niin iso, kuin talwella. Suomen
järwet owat kalaisat. Suomen kalaisani järwein lukua eu tiedä, sillä
uiitä on paljo. Kukoistamia kukkia on kesällä kedoilla. Tunnetko noita
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mahtawill herroja, jotta käwelewät tuolla wakawina ja tatselewat satoi-
sia, wiljawia peltoja. He owat warmaan taitawia ja kuuluisia herroja.
Mistä he puhuwat? Ehkä sodasta, koska nyt on niin sotaisia aikoja.
Heillä on sanomia, joista lukewat, mitä sodasta kuuluu. Miksi sinä
aina tuota terawätä puukkoa kannat? Muut ehkä luulemat sinua fotai-
faksi. Onko sinulla kokoelmia kasweista ja elämistä? Kasweja minnlla
on paljo. Owatko nuo pojat wäkewiä? En tiedä noiden poikain woi«
mistä. Luetko sinä noita runoelmia? En, ne eiwät ole hywiä. Tuo
lehmä on kowin tirjawa. Niin kirjawia lehmiä ei usein ole. Onko
tässä metsässä orawia? Tuolla ukolla ei ole ystäwia täällä. Enon
warsat owat kaikki hywin lihawia.

Orn sonrnrnren äro åkrarna och ängarna sköna. På ele frukt-
bara åkrarna växer säcl. Ängarna äro brokiga af blornstrande
växter. I trädgårdarna växa välsrnakande frukter. I de fiskrika
sjöarna sinuna fiskar. Alla, soin kunna, flytta tili landet. På
landet få äfven de sjuka krafter och blifva starka. Inga lärare
halla då föredrag i staden. Gossarna springa ornkring i skogarna
och på ängarna och taga bloininor, sorn de torka och lägga i sain-

lingarna. Orn hösten flytta de åter tili staden. Då finnes der
åter ryktbara och kunniga lärare. Gossarne gå allvarliga tili
skolorna. Oin sornrnaren läsa de blott dikter och tidningar, raen
ora vintern läsa de lexor, soin lärarene gifva dein. Sålunda blifva
de kunniga och, då de växa stora, blifva de frainstående, oin de
alit fortfarande äro flitiga. Orn det är krigiska tider, läsa de i
(från) tidningarna ofta oin kriget. Denne gosse, soin nastan alltid
är på landet, bär alltid en hvass knif, ernedan han på landet be-
höfver knif, då han går i skogarna, på ängarna och på bördiga
åkrar. Orn hösten finnes det på stadens torg tili sain välsrnakande
frukter. Modren köper då ofta rnyeket af dein, ty det är icke så
fördelaktigt, oin lion köper dein oin vintern.

46.

Mitä asiata sinulla on kaupunkiin? Ostan mansikoita ja musti-
koita. Onko teillä koiran penikoita? Ei ole nyt. Minä ostan silakoita
rannasta ja pähkinöitä torilta. Kirkkoherrat asuwat isoissa pappiloissa
ja heillä on paljo palwelijoita. Kirkkoherrat owat usein hywiä maan»
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»viljelijöitä. Pappiloissa on karitsoja. Kirkossa käy paljo kuulijoita.
Usein palaa kirkossa kynttilöitä. Minä en lue kaikkein runoilijoiden
runoelmia, sillä ne ciwät kaikki ole hywiä. Kesällä, kuu olemme maalla,
leikittelemme usein »viheriöillä niityillä. Niityllä on usein wasitoita,
mutta niitä emme saa kiinni, sillä ne juoksemat niin kowin. Harakoita
istun pappilan katolla. Harakat wiewät usein lusikoita ja muutakin,
mitä waan saamat. Silloin toruwat isäntä ja emäntä palwelijoita,
jotka eiwät ole hywiä »vartioita.

Denne gosse är en sqvallrare. Jag tyeker icke om sqvall-
rare, ty de bedraga ofta andra. Finnes det på stadens torg re-
dan smaltron ocli blåbär tili salu? Nej. Om natten finnes det
väktare i staden, så att ingen gör något illa (paha). Läraren har
ofta så mycket åbörare, då lian håller föredrag, att de icke rym-
nias i salen. Om sommaren behöfva vi icke ljus på bordet om
aitonen, då vi arbeta. Hvems kalfvar äro dessa? Jag tror, att
de äro prestgårdens. Marken ocli trädens löf äro redan gröna.
Tyeker du icke om strömingar? Nej. Se på dessa skator, buru
de flyga omkring Mr! Det finnes mycket saker här i verlden,
som icke äro goda. Skaldernas dikter äro icke heller allticl goda.
Husbönderna och värdinnorna hafva mycket arbete om sommaren.
Då tjenarene hafva arbete ute på åkrar och ängar, ser husbonden
efter (katson), att alit går väl. Sommaren är jordbrukarenes ar-
betstid. Lammen springa på de gröna, blomstrande lindorna.
Gossarna äta nötter i trädgården. De stora hundarna leka med
valparna. Ekien är en god tjenare, men dålig husbonde.

47.

Rämät eiwät ole ainoita, jotka eiwät ole ahteroita, sillä ahteria poi-
kia on täällä hywin wähän. Onko talossa harawoita? On, täällä on
paljo harawia. Kun ei ole hywiä hoitajoita, niiu pojat tulewat häi-
jyiksi. Useiu eiwät pojat parane, waikka heillä on hywiä opettajia ja
hoitajia. Kun on pimeitä iltoja, niin tarwitsemme kynttilöitä. Syk«
syn illat owat pimeöitä. Tunnetko tämän kaupungin perustajoita?
Kuka sen perustajia enää muistaa! Koreoitten kukkain lntu on kesällä
hywin iso, mutta talwella ei kaswa koreita lukkia ulkona. Täällä ei
ole kääntäjiä, waikka me malttamattomasti tarwitsemme kääntäjöitä.
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Tuolla metsässä kaswaa katajoita, maikka isä usein repii katajia pois.
Naapurilla on komeita kartanoja. Naapurin komeoiden kartanoitten
hinta on korkea. Älä aja kowin noin kapeilla teillä, sillä usein saa
isoja wahingoita, kun ajaa kowin kapeoilla teillä! Kaupungista kuuluu
kamalia asioita, Kalastajain wahingot tulewat usein hywin isoiksi, kuu
tuulee kowin. Minä ostan huokeista hinnoista syksyllä omenia ja pe-
runoita. Omenoiden hinta ei ole niin huokea, kuin peruuien. Isän
orpanoiden perunat eiwät ole hywat, waikka he owat hywiä maanwilje-
lijöitä. He owat lempeitä kaikille köyhille. He owat myöskin hywiä
metsästäjiä ja käywät usein muiden metsästäjöiden kanssa metsässä ja
ampuwat lintuja, kawalia kettuja ja muita metsän cläwiä. Niin hywiä
puhujoita ci täällä ole paljo, kuin isä on, waikka täällä on paljo muita-
kin puhujia. Kaupungin puolustajain woimat loppumat jo pian, jos
ei tule apua. Laiwat tulewat muilta mailta Suomen salamoihin ja
tuowat paljon tawaroita meille. Lehmät seisowat tanhuilla weräjöiden
takana. Palwelijat ajawat lehmät pois tanhuoilta weräjieu takaa met-
sään. Isällä on tärkeitä asioita kaupunkiin. Tärkeöiden asiain tähden
wiipyy hän kaupungissa koko lauantain. Isä ci ole mikään tuhlaaja
eikä kärsikkään tnhlaajoita, sillä tuhlaajien rahoista ei ole mitään apua
muille. Päiwät owat nyt selkeät ja ehkä pysywätkin selkeinä. Niin
selteöitä ja ihania päiwiä ei ole usein, kuin nyt on. Mc leikittelemme
usein ladossa pehmeissä heinissä. Mitä walkcoita tuolta näkyy? Ne
owat walkeita kaupungista. Naapuripitäjöideu papit owat nyt kaikki
tämän pitäjän kirkkoherran luona. Siellä on muitakin korkeita herroja
ja matkustajoita. Kirkkoherran palwclijat owat sen tähden nyt kowin
wikkeliä töissään. Laulajoitakin on siellä. Wai laulajiakin!

Denna gårcl får icke köpare, eliuru den är gocl. I trädgår-
darna finnas äppel. Potatis finnes här yrnnigt (paljo). Grannen
säljer gården, men icke för billigt pris, ty gårdarnes priser äro
icke nu billiga. Modrens kusiner halva äfven en god gård, men
de sälja icke den. Dessa äro icke de enda goda gårdar, som fin-
nas här i byn. I gårdarna finnes mycket räfsor. Närä gårdarna
finnas grindar, fätåg och sinala vägar. Staden har goda hamnar.
Om det växer mycket enar i skogen, så är skogen icke god, eine-

dan man för enarna icke får just något pris alls, men om det i
skogen växer ståtliga och höga furor, så är den god. I skogarna
växer icke så mycket granna blommor, som på ängarna. Dessa
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gossar hafva inga vårdare, clerför äro de icke heller flitiga. Fi-
skarenes kojor äro låga ock smala. Om nätterna äro mörka, så
gå skeppen ofta sönder, då de komma närä land. Det är hemskt,
men så hemska saker finnes mycket i verlden. Gossarne lyda
icke alltid de milda och goda lärarene. Denne gubbe får inga
försvarare, ty Iran är fattig. Det finnes nog goda talare, men de
tala icke. Om dagarna länge halla sig så klara och vackra, soin

nu, så far jag snart på landet. Hvad för vigtiga saker berättar
du der åt brodren? Jag säger åt honom, att han är en slösare,
emedan han aldrig har penningar. Grannen gräfver brunnarna
alltför låga. Jag hör på sångare, som sjunga väl.

48.

Helsinki on Suonien pääkaupunki. Muiden maiden pääkaupun-
geitct en tunne muuta, kuin nimeltä (tili narnnet). Tiikereitä ei ole
Suomessa. Isä ostaa kaupungista tynnyrin suoloja. Hän ostaa myös
sokuria, Minna, paperia ja kyniä. He owat pelkureita, mutta pettureita
he eiwat kuitenkaan ole. Pehtoreilla on iso palkka. Niin ei ole aina
koulujen rehtoreilla. Neekerit owat mustat. Kellotapulit owat korkeita.
Luikureiu hinta ei ole iso. Hänellä ei ole mitään kaswatteja. Mitä
meteliä nuo pojat pitäwät? Hän ei aina elä hywässä sowussa muiden
naapureiden kanssa. Räätälien, suutarein, mylläreiden ja lukkareitten
tulot eiwät ole isot. Mitä noissa kamareissa on? En tiedä. Tämän
kaupungin kaikkein nahkurein tulot owat isot. Isoissa kaupungeissa
näkee usein juomareita.

Har du papper ocli pennor? Nej. Tycker du om socker?
Ja. Tunnornas band äro sönder. Tigrarna hafva mycket krafter.
I stora städer, t. ex. i hufvudstäder, finnes mycket bedragare och
drinkare. Helsingfors är icke just någon stor stad. Lär du mor-
brors fosterbarn? Ja. Klockorna ringa (soin) i klockstaplarna.
Denne gosse har mycket herdepipor, som han säljer för billigt
pris. Här lefva icke negrar. Dessa gossar äro fega. Rektorer-
nas löner äro icke alltid så goda, som inspektorernas. Hvarför
tvistar du alltid med grannarna? Jag tvistar icke med någon
annan, än med mjölnaren.
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49.

Poika näkee unta (drömmer). Minä en näe unia. Äiti kaataa
lientä pataan. Kaikkein lienten maku ei ole hywä. Tyttö katsoo (ser
efter) lasta. Lasten kirjat owat usein rikki. Lapsina ja nuorina leikit-
telemme usein muiden lasten kanssa. Onko sinulla weistä? Ei, weisten
hinta on niin suuri, ett'en osta weitsiä. Metsässä ei ole wielä ainoa-
takaan kystä mansikkaa eikä mustikkaa. Kysten mustikkain hinta ei ole
yhtä suuri, kuin kypsien mansikoiden. Taimella sataa usein lunta (snöar).
Älä anna tuolle pojalle jousta, iillä hän panee jou(t)sen rikki! Tai-
datko sinä ruotsinkieltä (svenska språket)? En, mutta suomenkieltä
taidan hywin. Hiirten luku on talon aitassa kowin suuri. Minä en
koskaan syö pernnain kuoria, sillä kuorten maku on huono. Katso tuota
korkeata kuusta, kuinka se on komea! Miesten woimat owat suuret,
mutta waimoin owat pienet. Isä ei osta pientä lohta, maikka pienten
lohten hinta ei oletkaan niin suuri, kuin suurten. Merten aallot owat
suuria. Koska olet mies, niin elä miesten tawalla! Owein pielet owat
rikki. Anna minulle siitä puoli! Puolta en anna, mutta wähän saat.
Kuuletko kellojen ääntä? En. Pojalla ei ole hywää ääntä. Metsässä
kaswaa paljo sieniä. Mitä sinä ruuhella teet, kosket koskaan souda?
Ei minulla ruuhta olekkaan. Rengit owat riihessä. Rengit tulewat
pian riiheltä. Täällä ei näy ainoatakaan saarta, waan ainoastaan
meitä. Vajassa ei ole enää syltäkään puita, mutta tuohta siellä on.
Usein istun meren rannalla ja katselen tyyntä merta. Wuohet juokse-
wat wuorten kukkuloilla.

Små barns röst är icke så svag, sorn du tror. Bergens top-
par aro liöga. Foglar sitta på de höga granarnas grenar. När
det snöar (sataa lunta) rnycket, går jag in i kaininaren. Jag ser
icke liär ett enda rnoget smultron. Han äter alit, så att icke ens
ett enda skal blir qvar. Han kan hvarken svenska eller finska.
Männerna gå för att tröska i rian. Köper du clenna ekstock af
mig. JSfej, jag behöfver icke någon ekstock. Gifver du eld åt
mig? Ja. Då hafvet är lugnt, ror jag ofta på hafvet med andra
unga män. Då det regnar rnycket, växer det mycket svampar i
skogarna. Jag äter lax. Mannen simmar i sjön, då det är lugnt.
Sätt näfver dit, så briimer elden bra! Jag tycker icke om get-
ternas röst. Det finnes små möss i boden. Mössens öron äro
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små. I denna insjö finnes mycket små holmar. Så länge (som)
barnen äro små, leka de ofta på de små holmarna. Der finnas
mogna smultron och blåbär. De ro dit med ekstockarne. Om du
gifver åt mig en half famn ved, så får du penningar nu genast af
mig, men en hei famn köper jag icke. Mannen har icke en god
båge. Dörrarnes poster äro redan gamla och dåliga.

50.

Hirttä, joka cm tuolla metsässä, en osta, sillä se on liian iso.
Kyllä niitä on muitakin hirsiä, sillä hirtten luin metsässä on suuri.
Kaikissa puissa ei ole jälttä. Suomessa on usein katowuosia. Kato-
wuotten luku ei kuitenkaan ole nyt niin iso, kuin ennen. Mitä sinulla
on kädessä? Ei mitään. Älä ota tuota suurta köyttä käteen, sillä se
on sawessa. Kaikki wnoden kuukaudet eiwät ole yhtä pitkät. Minä
ostan mettä, sillä mesi maistuu hywältä. Wesi ei maistu yhtä hy-
wältä, kuin mesi. Wesi ei maksa mitään. Meressä on paljo wettä,
mutta me emme kuitenkaan ota wettä, jota juomme, merestä waan
kaiwosta. Tuossa weitsessä on uiman uusi marsi. Tämä weitsi ei
tarwitse uutta Martta, sillä wauha marsi on wielä hywä. lärwessä
on paljo pursia. Minulla ei ole purtta. Tässä kirjassa on wirsiä.
Minä en taida ainoatakaan wirttä. Isä on usein koko wuorokauden
kaupungissa, mutta minä en ole koskaan koko wuorokautta. Metsässä
on susia. Minä ammun suden, jos maan näen. Etkö sinä ammu sutta,
jos uäet? Ammuu.

Huru mycket kostar denna farkost? Jag säljer icke denna
farkost. Finnes det godt vatten i denna brunn? Ja. Huru mycket
får man (saa) penningar, om man skjuter en varg? Jag vet icke.
Modren laser ofta psalmer. Safvan är god, men man får icke
alltid safva. Hvad kostar detta nya rep ? Nya reps pris är högt.
Stora vargar hafva stor styrka. Fadren köper goda stockar, eme-
dan nan bygger en ny gård. Då det är missväxtår, finnes det
mycket fattiga. Denne man har i handen en ny knif, som han
slipar hvass. Hvad betalar du för denna nya knif? Jag behöfver
icke någon knif. Jag har honung, men du har icke. Fadren drö-
jer en hei månad borta. Jag är nastan alltid hemma. Stundom
far jag dock på landet och dröjer der ett dygn.
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51.
Tunnetko koulun ensimmäistä poikaa? En, mutta toisen tunnen.

Ensimmäisten poikien taidot owat hywät. Lapset owat melkein aina
iloisia. Hewusia on niityllä. Naisten puku ei aina ole korea. Suo-
malaiset owat rehellisiä. Suomessa on paljo Venäläisiä ja Ruotsa-
laisia. Minä menen sukulaisten luo. Tuolla wanhalla ukolla on pui-
set kengät. Äidillä on kultainen kello. Minä lyön tuota nuhaista koi-
raa, jos se »vaan puree. Papit puhuwat usein maallisistakin asioista.
Vihollisten woimat eiwät ole niin suuret, ett'emme niitä woita. Kaik-
lein ihmisten woimat eiwät ole yhtä suuret. Varpuset owat pieniä
lintuja. Kukkia on sinisiä, punaisia, keltaisia ja muita. Tuo köyhä
waimo on melkein aina surullinen. Niin kowaa pakkasta, kuin nyt, ei
ole usein talwella. Niin urhoollisia miehiä, kuin nuo owat, ei ole
paljon. Ihmiset eiwät aina kaikki ole onnellisia. Loppiaisesta on

Pääsiäiseen pitkä aika. Ahkerista nuorukaisista tulee hywiä miehiä.
Tämä maa ei ole tasainen, sillä täällä on kiwiä, Wuoria ja korkeita
kukkuloita. Leiwoset laulawat ilmassa.

Oin vintern är det ofta rnycket sträng köld. Gif mat åt
denne gamle, redlige gubbe! Han är nu icke mera så hjelterno-
dig, som förut, men han är ändock lycklig. Trettondagen är i
Januari, men påsken är i Mars eller i April. Som ynglingar äro
alla glada, men såsom gamla blifva menniskorna ofta sorgsna och
ondskefulla. Om sommaren sjunga lärkorna. Sparfvarna flyga
glada omkring. Landsvägen är jemn och god. Om tjenarene icke
äro flitiga, så grälar liusbonden. Fadren bar blå rock ocb bvit
väst. I trädgården växa röda och gula blommor. Årets första
och andra månader äro kalla. Qvinnorna halva icke så stora lö-
ner som männerna. Finnarna äro goda försvarare, om fienderna
komma i landet. Urmakarene hafva rnycket klockor af guld. Den
fattiga gumman bar blott träskedar. Den svenska haggan är blå
och gul, den ryskä är bvit, blå och röd. Finska hästarna äro goda.

52.

Suomen metsissä on paljo jäniksiä. Tnolta pojalta en saa ainoa-
takaan »vastausta, sillä hän ei taida mitään eikä lue mitään. Mitä
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kysymyksiä sinä hänelle annat? Hywin huokeita. Renki, joka koko päi-
wän tekee työtä, on usein illalla wäsyksissä. Tämä ei ole teräksestä,
maan raudasta. Ilweksia ei ole niin paljon, kuin susia. Älä ammu
Warista, sillä se ei maksa mitään. Poika saa kowan rankaistuksen, jos
hän ei lue ahkerasti. Älä tee tyhjiä lupauksia! Sotamiesten kuri on
kowa. Emme tarwitse »valaistusta, koska ei ole pimeä. Linnut laula-
wat ylistykseksi Jumalalle, joka kaikki luo. Isä rakentaa uuden raken-
nuksen. Tämä tyttö on meillä palweluksessa. Opettaja antaa usein
waroituksia pojille, jos ciwät ole ahkeria. Sillä, joka ei ole ahkera, ei
ole mitään menestystä mailmassa. Hänellä ei ole mitään tottumusta
näissä asioissa. Sen tähden ei muilla ole luottamusta häneen.

Den är lycklig, soni har förtroencle hos andra rnenniskor.
Han har god framgång, emedan andra hjelpa honom. Om du, icke
har vana, så gör du dåligt arbete. Den som är i en annans
tjenst, får ofta varning, om han icke arbetar flitigt. Vi bo icke
inera i denna byggning, emedan den är så gammal. Den gamle
gubben förtjenar pris, emedan han är så flitig och redlig. Om
du behöfver upplysning om qvällen, så begär ljus af fadren! Sol-
daterna dö ofta, då de äro i kriget. Fadren gifver ofta goda löf-
ten. Fången får straff, emedan lian icke är en god menniska.
I skogarna kinnas harar, lodjur, björnar ocb vargar. Kråkor
sitta på bodens tak. Är du trött? Nej. Om jag gör en fråga,
så beder jag om svar.

53.

Tuo ciffct elää suuressa köyhyydessä. Heikkouden ja wanhuuden
tähden hän ei melkein koskaan ole ulkona, waan elää kamarissa, kuin
»vankeudessa. Wapautta ei kukaan häneltä kiellä. Rakkaudesta ja hy-
wyydestä antamat muut hänelle ruokaa. Se onkin muiden welwolli-
suus. Akalla ei ole mitään omaisuutta. Akan terweys ei enää parane.
Hän ei kuitenkaan laiskuudessa elä, sillä hän kntoo snkkaa, minkä jaksaa.
Syksyllä ja talwella istuu hän usein pimeydessä, kun hänellä ei ole
kynttilää. Mutta kun kesällä aurinko tuo taas uutta »valkeutta ja läm-
pöä, silloin akkakin on iloinen ja kiittää Jumalaa. Akan töllin seinät
owat niin ohuet, että »välistä, kun tuulee »»lkona, akalla on kylmä töl-
lissä kesälläkin. Lue ahkerasti! Ahkeruudella ja tarkkuudella saatat iloa
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isälle ja äidille. Ole rehellinen, sillä ilman rehellisyyttä et tule onnel-
liseksi. Säästäwäisyydellä ansaitset paljon tawaraa ja omaisuutta. Olut
antaa woimaa, kun sitä wahän juot, mutta jos juot paljon olutta, tulet
kipeäksi. Tuo pojut ei ole aiwan ahkera. Opettaja toruu wälistä po-
jutta. Hau on wielä kewyt, sillä hän on pieni. Hywillä pojilla on
hywä kumppanuus, mutta pahoilla ja laiskoilla pojilla ei ole hywäa
kumppanuutta. Walkeus nauraa pimeyden töille. Kyllä on rikkautta,
missä on rakkautta.

Fångarne lefva i fångenskap. Fångarna liafva icke någon
friliet. Eirani dii lefver i fattigdom, är du dock lycklig, om du
liar god lielsa. Fliten ocli redligbeten liafva alltid god belöning.
Det är menniskans skyldigliet, att lion icke lefver i lätja. Genom
uppmärksamliet lära sig gossarne mycket. Kimskapen är en god
egendom. Eliurii du icke liar rikedomar ocli dyrbarlieter, så lef-
ver du dock väl, oin du liar kunskaper. Ett godt kamratskap
gör mången god, inen ett dåligt kamratskap bringar mången bort
från rättvisans ocb godbetens väg. Bringa icke i dagens ljus alit,
livad du vet! Under nattens mörker blir mången skrämd. Denne
menniska liar icke kärlek tili någon. Lef i sparsamliet! Ålder-
domen medför (tuon) svagliet. Hvatl du såsom liten gosse lär dig,
det kan du såsom stor. Drick icke alltför mycket öl! Kojans
väggar äro tuima. Den gamle gubben bär lätta bördor på ryggen.

54.

Joutsenten siiwet owat suuret. Sisarten puku on korea. Naa-
purin kaikilla tyttärillä ei ole koreata pukua. Isä asuu manterella kau«
kana merestä. Kantelet soimat. Paimenet puhaltamat luikuria laitu-
millä. Minä en myy uusia luistimia, jotka minulla nyt on jalassa.
Hänellä on rehellinen sydän. Ota pois awain owesta! Kuka morsian
on täällä häissä? Heinän siemeniä ei ole tuossa puodissa. Lintuin
höyhenet owat pehmeät. Pojan jäsenten kipil ei ole niin waikea, kuin
luulet.

Dörrarna liafva icke änrni nycklar. Menniskornas lijertan
äro ofta liårda. Svanorna sinuna i träsket. Systrarnas böcker
äro goda. Jag känner icke kyrkoherdens dotter. Gossen liar nya
skridskor. Ilerdarnes lierdepipor äro billiga. Herdarna blåsa på
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sinä herdepipor, då de gå på betesmarkema. Den unge mannen
gifver åt bruden en blomma. Fadren sår fröna om bösten. Fog-
larnas fjädrar äro granna. Gossens leder äro sjuka. Jag bör på
harpornas klang. Det är hett om sommaren på fastlandet.

55.

Hän puhuu aiwlln armottomista asioista. Ihmiset ciwat ole luo-
lemattomia. Taitamatonten' poikain luku on suuri. Sotamiehet eiwät
ole woittamattomia. Isättömän: ja äidittömain lasten tila ei ole su-
ruton. He owat usein onnettomia. Opettaja ei anna palkintoja huoli-
mattomille pojille. On paljo asioita, jotka owat ihmisille tuntematto-
mia. Se on aiwan hyödytöntä, että sinä menet sinne. Tuo poika jää
osattomaksi. Luonnotonta on, että ihmiset eiwät anna apua köyhille.
Waikka se on luonnotonta, ei se kuitenkaan ole tawatonta. Isä antaa
tuolle köyhälle ukolle korottoman lainan, waikka on aiwan tietämätöntä,
koska hän sitä takaisin maksaa. Se on kuitenkin »välttämätöntä, sillä
muuten ukko ehkä kuolee nälkään, kun hänellä ci ole ensinkään rahoja
eikä ruokaa eikä asuntoakaan.

Jag tyeker mycket om oskyldiga barn. Om det är så ound-
vikligt för dig, så gå då! Det är mycket osäkert, om lian koin-
mer bit. Om du gifver åt mig ett räntefritt lån, så hjelper jag
dig, då du behöfver. Du är så vårdslös, att jag icke gifver åt
dig penningar tili låns. Eburu det är onaturligt, så är det dock
alls icke ovanligt ocb obekant, att du icke hjelper någon. Nu t.
ex. är det alldeles nödvändigt, att jag får penningar, men du tror,
att det är onyttigt, att du gifver något åt mig. Jag är fattig ocb
lottlös här i verklen ocb behöfver andras hjelp. Jag är fader-
och moderlös ocb blir olycklig, om jag icke nu genast erhåller
penningar. Men du är sorglös, ty du bar penningar. Hvad gör
du med så mycket penningar? Vet, att du icke är odödlig ocb i
döden äro de värdelösa för dig! Du är oöfvervinnerlig, jag gif-
ver åt dig, hvad du behöfver.

56

Pojan hampaita särkee (värka). Isä on raskaassa työssä. Nuo
sotamiehet owat uroita. Minulla ei ole uutta kirwestä. Minä menen
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tuonne rikkaaseen taloon. Rnis kaswaa pellolla. Nnkiit owat kalliit
kaupungin torilla. Tunnetko noita kauniita tyttöjä? En. Nauristen
hinta ci ole aiwau suuri. Kuninkaitten waltakunnat eiwat kaikki ole
yhtä isot. Hnrskaat kuninkaat owat rakkaat kaikille, joilla on puhdas
sydän. Minä en matkusta Suomesta pois wieräisiin maihin. Ihmi-
sen ruumis ei ole kuolematon, waan muuttuu mullaksi. Jos on kauan
näin kirkkaita päiwiä, niin muutamme jo pian maalla. Ei näy ainoa-
takaan pilweä taiwaalla. Porras käy suon ylitse toiselle puolelle. Nä-
mät portaat owat korkeat. Varkaita tulee taloon, jos ei ole koiria,
jotka haukkuwat. Mikä noiden uutten saapasten hinta on, jotka sinulla
on jalassa? En tiedä. Minä annan teille ewästä matkalle. Noilla
rattailla en aja, sillä ne owat huonot. Kuinka monta ratasta on tuossa
myllyssä? Kyllä siinä on hywin monta ratasta. Niin wiisaitten mies-
ten kanssa, kuin sinä olet, en usein ole. Jos oppilaat eiwät ole ahke-
ria, niin opettaja torun oppilaita. Oppilasten läksyt owat «alista
kowiu waikeat. Tuolla ukolla on seipäitä selässä. Emäntä kutoo hy-
wää kangasta. Kangas tulee jo pian walmiiksi. Lampaita juoksee ke-
dolla. Tässä kaupungissa on monta tehdasta. Isä menee usein teh«
täisiin. Nuo pojat owat liian wilkkaita. Mitä tuolla mättäällä on?
Siinä on seipäitä.

Hvael kostar denna väf? Den kostar icke rnycket. Blir clen
dyr? Nej. Kloka mäns råd äro goda. Mycket störar finnes vid
insjöns strand. Insjöns vatten är rent och klart. Himmelen sy-
nes i insjöns klara vatten. Tjufvarna komma i kammaren, eme-
dan trappans dörr är sönder. En spång går öfver ån. Strum-
porna äro i stöfveln. Stöflorna äro icke nu på fötterna. Kärran
går sönder, om vägen, på livilken du kör, icke är slät. Modren
gifver vägkost åt barnen. Modren håller barnen kara. Vi få i
dag främmande från staden. En så Iroin konung känner jag icke,
soni denne. Han ligger (är) redan lik. Eofvorna växa i jorden.
De vackra nickornas clrägt är icke alltid vacker. Rika menniskors
lif är ofta icke lyckligt. Hjeltedöden (en lijeltes död) är skön.
Morbrodren bär en yxa i lianden. Yxan är icke tung. Modrens
tänder äro livita. Ehuru modren redan är gammal, är non dock
ännu liflig och glad. När blir den nya fabriken färdig? Nog
blir den snart färdig. Fabrikens egare är mycket rik. Han bar
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många (monta) gårdar, mycket får, liästar, kor och annan egen-
clom. Han reser ofta tili främmande länder.

57.

Jos cu saa mitään esteitä, niin tutcn huomenna teille. Tno
wanha akka ei usein näe terwetta päiwää Kewäällä menen täältä pois.
Tänä kewännä on kowin kylmä. Isä hioo ulkona »viikatteita. Minä
en nyt osta wenettä, sillä wenetten hinta on nain kewäällä liian suuri.
Ole hywä ja mene huoneeseen! Tänään ei ole ollenkaan auringon pais-
tetta. Tuo kaunis tyttö saa usein kirjeitä. Kun on sadetta ja pahoja
ilmoja, istnmme kamarissa ja lnemme. Sotamiehillä ou hywät ja kal«
liit aseet. Hän ei saa seppelettä, waikka hän toiwoo. Älä siinä istn
isän wnoteella. Minä kuuntelen hywän puhujan kaunista puhetta.
Ahneitten ihmisien kanssa en matknsta. Hän ei ota askelettakaan ilman
minua. Täältä ei näy manteretta. Tampereella on paljo tehtaita.
Mitä ainetta tämä on? Se on hopeata. Tuo köyhä mies kärsii usein
suurta puutetta. Hänellä ei ole lääkkeitä kotona. Hän kylpee am-
meessa. Nyt tnlee niin sunria rakeita, että ikkunatkin menewät rikki.
Tuossa weneessä ei ole purjeita. Minä menen kalpeeseen auringon sä-
teitten tähden. Auringon paisteella istun kalpeessa.

Snart får jag kanske ett bref af farbrodren, som är i stadeti.
Farbrodrens ram äro stora, men om det icke är solsken, så är
det kalit i rummcn. Han liar äfven en god båt. Han säljer icke
båten. Farbrodrens drengar bafva hvassa liar. Om farbror alit
fortfarande förblir frisk och om lian icke får några hinder, så
kommer lian i vår (denna vår) tili oss. Närä fadrens gård finnes
en kalla. Vi dricka vatten från kallan. Farbrodren dricker käl-
lans vatten såsom medioin. På landet är det icke brist på nijölk.
Då det är solsken, sitta fadren och farbrodren ofta i skuggan i
trädgården och dricka varm mjölk. Då det är kalit, bada de icke
i sjön, utan i kar. I dag få vi regn, tror jag. Jag tror, att det
kommer tillochmed hagel. Konungeii gifver goda vapen åt de
hjeltemodige soldaterna. De få äfven en krans, om de äro mycket
hjeltemodiga. Soldaterna hafva ofta den hårda klippan tili bädd.
Konungen håller ett vackert tai åt soldaterna. 1 höst far jag tili
Tammerfors, som ligger på fastlandet långt från hafvet. Jag kö-
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per nya segel tili båten. Seglens pris är högt. Var icke snål,
ty de snåles lif har ingen glädje. Denne lille gosse tager långa
steg. Eleverne skrifva stundom mycket goda ämnen.

58.

Rikkaat owat usein »vapaampia, kuin muut. Rikkaampaa miestä
en tunne, kuin Hän. Isommissa kaupungeissa elää paljon köyhiä. Sinä
olet köyhempi, kuin naapuri. Tänä wuonna on paljon kylmempi ilma,
kuin ennen. Tuo poika ymmärtää »vaikeampiakin asioita. Isan puukko
on teräwämpi, kuin minun. Tämä takki on uudempi kuin tuo. Nuo-
reminillakin on wel»vollisuuksia. Jos ei tule lämpimämpiä ilinoja, niin
ranne muuta maalle ollenkaan. Urhoollisempia sotamiehiä ei ole, kuin
nämät. Tämä tyttö on kauniimpi, tuin tuo. Myllärin tyttö on ru-
mempi, kuin räätälin. Mitä siistimpänä ihminen Pysyy, sitä kauniimpi
hän on. Mitä terlveempi, sitä iloisempi ja hauskempi. Mitä lyhyem-
»nät Päiwät, sitä pitemmät yöt. Mitä enemmän hän saa, sitä enem-
män hän pyytää. Mitä parempi ja korkeampi mies, sitä nöyrempi.
Mitä huolimattoinampia ja laiskempia pojat oivat oppilaina, sitä huo-
nommiksi ja tyhinemmiksi he jääivät. Isän »vasen kasi on tenve, inutta
oikea on kipeä. Mitä ahtaampi tila, sitä kurnnempi. Isä on paljon
paksumpi, knin eno. Älä mene tuota leiveämpaä tietä, sillä täiuä ka-
peampi tie on suurempi. Sen hulluinpaa miestä ei »varmaan ole, kuin
hän on. Sinä et tarwitse teräwämpaä puukkoa, waau tulet toiineen
tylseinmälläkin. Tuo akka toruu usein aiwan turhista asioista, paljoa
turhemmista, kuin nyt. Tiikerit owat paljoa julmemmat, kuin jalo-
prarat. Tämä kangas on harwempaa, kuin tuo. Mitä pyheinpi päiwä,
sitä eneiumän tekee tuo paha »uies työtä. Tämä köysi on lnjeinpi, kuin
tuo toinen. Mitä hienompi herra, sitä kohteliaampi hän un.

Korniner du tili rataa rned denna mindre knif ? Nej, jag be-
liöfver den större. Denna bok är större ock tjockare än den
andra. Hvilken väg far du? Jag far den bredare vägen, ty den
är bättre och mycket jemnare och trefiigare. Den äldre kätten är
mycket fulare än den yngre. Der är mycket trängre än här.
Knifven blir slöare, om du använder den. Om denne rike man
icke blir ödmjukare och artigare, så tror jag, att han blir olyck-
lig. Om ock denne andre gosse tror, att du är dummare, än han,
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så är det likväl icke rätt, att han är högmodig. Det är alldeles
fåfängt, att du går dit, och ännu raera fåfängt och galet, att du
tror, att grannen kommer dit. Det är riktigare, att ingen går
dit. Grannens gosses venstra hand är mindre, än den högra han-
den. Dess grymmare djur finnas icke, än tigrarna. En stadigare
och starkare håt har jag icke. Ju rakare en väg är, dess kor-
tare är den. Ju finare tyg, dess mera kostar det. Du är mycket
äldre, än jag, men du är ändä icke mycket klokare. Fadren är
friskare, än modren. De yngre brödernes böcker äro billigare,
än de äldres. De ömmare och sjukligare barnens vård är svå-
rare, än de friskare barnens. Gossarne äro ofta mera vårdslösa,
än flickorna. Har du icke mera penningar? Nej. De kortare
menniskorna äro öfta tjöckre än de längre menniskorna.

59.
Kuka on teista kaikkein paras laulaja? En tiedä, kuka parhain

on, mutta minä olen nuorin. Kenellä teistä on enin rahaa? Ei mi-
nulla suinkaan ole, mutta Te saatte kumminkin enimmän palkkaa, ja
Teillä siis warmaan on enin rahaakin. Ei minnlla ole sen enempää,
kuin muillakaan. Tuo mies, joka seisoo tuolla, on warmaan pisin kai-
kista. Waikka hän onkin pisin, luulen, että hän on heikoin ja arin.
Hän on uskollisimpia palwelijoita, mitä on. Tuo wesi on sakeinta ja
likaisinta. Waikka hän onkin wiimeisiä, ei hän kuitenkaan kaikista wii-
meisin ole. Talon »vanha ukko on jo sokea ja tulee Yhä sokeammaksi.
Hän on muutenkin sairaimpia ja kalpeimpia koko kylässä. Ukon tytär
on mykkä ja naapurin poika on kuuro. Tytär on wielä kuurompi, kuin
poika, joka kumminkin kuulee wähän, mutta tytär ei kuule ollenkaan,
sillä hän on kuuromykkä. Nuo pojat owat rohkeimmat kaikista. He
owat myöskin sotaistmmat ja wietkaimmat. Tuo wanha ukko puhuu
wälistä mitä mahdottomimmista asioista. Tämä kirja on mitä hyö-
dyllisin ja soweliain sinulle, joka olet mitä tulisimpia miehiä, sillä se
opettaa meitä wakawiksi. Sotamiehet saawat kuninkaalta mitä run-
saimpia palkintoja. He eiwät kuitenkaan näiden mitä runsainten pal-
kinnoiden tähden ole urhoollisia. Tuo mies on niin taitamaton, ett'ei
hän tunne yleisimpiä asioitakaan ja kumminkin luulee hän, että hän on
hywinkin taitama ja wiisas. Rikas hän on, milt'ei rikkain koko kau-
pungissa, ja sentähden hän onkin noin ylpeä.

8
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I de friaste länder finnas de friaste lagar. Äfven de vack-
raste flickornas drägter äro icke alltid vackra. De nyaste ocli
dyraste böckerna äro icke alltid de bästa. Läraren straffar de
vårdslösaste gossarne. Äfven de fattigaste hafva ofta snygga klä-
der ock de rikastes kläder äro icke alltid de snyggaste. Bedöm
(katson) icke hunden efter håren (illat.), ty de vackraste och ståtli-
gaste raenniskor äro ofta de dummaste och mest elaka. De yng-
sta hafva icke så stor lön, som de äldsta. Lyckligast är den,
som är glad och har inga fiender. De redligastes lön är ofta fat-
tigdomen. Detta rum har de tunnaste väggar. Oin de käraste
vännerna bedraga mig, så blir jag sorgsen. Jag är ofta tillsam-
mans med de klokaste männen och jag tror, att de, ehuru de icke
äro de rikaste, likväl äro de lyckligaste, ty den jordiska rikedo-
inen gifver icke alltid lycka. Jag vet, att det finnes rika, som
äro de allra olyckligaste, och fattiga, som äro lyckliga i den lilla
kojan. Den räkaste vägen är den kortaste, men icke den bästa.
I det lugnaste vattnet sinuna de största hskarna.

60.

Ostan parin uusia saappaita pojalle. Poika ostaa pari uutta
kirjaa, jotka Hän tarwitsee. Pojalla ei ole muuta, kuin pari markkaa
rahaa. Parilla markalla hän ei pääse kauas. Tytöllä on yksi markka,
mutta tytön isällä on tuhannen markkaa rahaa. Mitä isä niillä tu-
hannella niarkalla tekee? Hän ostaa pari hywää rekeä, joilla hän ajaa
kaupungissa. Äiti ostaa kolme kannua maitoa. Kolmella kannulla
emme kuitenkaan kauan tule toimeen, sillä meitä on täällä kymmenen
henkeä (personer). Isä ostaa kolme kappaa uusia peruma. Kuinka
kauan luulet, että nämät kolme tappaa kestäwät? En tiedä, mutta
ehkä kolme päiwää. Me emme tule toimeen kolmella kapalla perunoita
muuta, kuin kaksi päiwää. Wai loppuwat ne kahdessa päiwässä (iiiorn
två dagar). Poika saa lainaksi isältä sata markkaa, multa poika ei
tyydy sataan markkaan. Minä ostan kirjan hywää paperia. Räätäli
tarwitsee kolme korttelia kangasta liiwiin ja kaksi tai kolme kyynärää
takkiin. Mitä naula woita maksaa? Markan. Kuinka monta penniä
on markassa? Sata penniä. Minulla on wielä neljä kyynärää, kolme
korttelia ja yksi tuuma tätä kangasta. Kahdesta kyynärästä näin le-
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wecitä kangasta saat aiwan hywän takin. Minulla ei ole muuta, kuin
seitsemän markkaa kymmenen penniä rahaa, enkä minä saa kirjaa, jonka
tarwitsen, seitsemällä markalla. Kymmenellä pennillä saan neljä kynää
puodista. Isä ostaa talon ja tarwitsee siihen monta tuhatta markkaa.
Wiisi penniä on Pieni raha. Niidellä pennillä en \aa juuri mitään
enkä kuudella enkä seitsemällä, kahdeksalla, yhdeksällä tai kymmenelläkään
pennillä. Nnot kahdeksan miestä, jotka nyt seisomat Pihalla, tulewat
kohta tupaan.

I gården kinnas sju män och åtta qvinnor. Desse sjn män
arbetä flitigt. De åtta qvinnorna, som kinnas i gården, äro äfven
tiitiga. Alla sju männen naiva lillväl icke penningar så niycket,
som de beliöfva, tv de tre yngre äro fattiga. De fyra äldre naiva
icke lieller mycket penningar, rnen likväl så mycke.t, att de alla
lefva väl. De sex äldre qvinnor, som kaiva granna kläder, kaiva
icke penningar, men de två yngsta gå icke i granna kläder, utan
äro sparsamma. I byn äro i sommar många bröllopp. Två fira
vi bär lios oss. På alla tre bröllopp går jag. Vi kaiva många
par goda bästar. Med två par bästar äro iadren öck modren nu
i staden. Äfven grannen bar par goda bästar. I stadens kyrka
brinna om söndagen kundratals ljus. I iadrens kammare brinna
fyra ljus, då vi kaiva fremmande, ocli i salen brinna säkert många
ljus. Gif åt mig tili låns tusen mark! Hvad gör du med tusen
mark penningar? Jag beböiver tusen mark, ty jag går tili sta-
den ocb betalar en gammal skuld. Annu bar jag icke ens kundra
mark. Jag bar icke mera penningar nu än tio mark ocb äfven
dem beböfver jag tili annat. Jag bar icke ens tre lispund fisk.
Grannen gifver åt den fattiga gumman tili skänks två kannor
injölk.

61.

Kuinka mones oppilas sinä olet luokalla? Seitsemäs. Kuinka
mones kerta tämä jo on? Kymmenes. Opettaja antaa lahjoja kym-
menennelle pojalle. Eikö hän kaikille kymmenelle anna? Ei. Minä
olen nyt sadannen kerran jo täällä. Minä en ole ensimmäistä kertaa
täällä, waan wiidetta. Kundetta kertaa en enää mene. Tule wielä
toinenkin kerta tänne! Kerran wielä menen sinne, mutta se onkin wii-
meinen kerta. Lnokan seitsemännellä pojalla on aina rahaa. Minä en
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tunne kuudetta oppilasta. Kuudennen oppilaan hiukset owat ruskeat.
Isä ostaa kolmatta tynnyria silakoita ja kuudetta tynnyriä perunia,
waan ei muuta kuin wähän toista tynnyriä jauhoja. Pojan sisar käy
neljättä (wuotta).

Jag köper icke rnera, äii litet öfver två tunnor potäter. Jag
är nu reclan på det tredje brölloppet i sommar och går ännu på
ett. Huru mångte gången är du nu Mr? Sjunde. Hvem är klas-
sens nionde elev? Kyrkoherdens gosse är den nionde och jag är
den tionde i sjette klassen. Huru många klasser finnes det ? Åtta.
Hvem är den siste eleven i första klassen? Jag vet icke. Lära-
ren berömmer den första eleven i femte klassen. I huru mångte
klassen är du? I sjunde. Du är nu andra gången hos oss. När
hommer du tredje gången? Jag tror, att jag icke mera kommer
tredje gången, ty jag far snart bort. Kom i morgon tredje gån-
gen! Gossen går på tredje året, nien gossens syster är redan i
tionde året.

62.

Kaiwo on kahtakymmentä kynärää sywä. Wuori on kaksikym-
mentä tnhatta jalkaa korkea. Minä nousen tuhannen jalan korkeuteen.
Konlussa ou kahdeksankymmentä oppilasta neljällä luokalla. Ensim-
mäisellä luokalla on kolmekymmentä oppilasta, toisella, kolmannella
ja neljännellä siis yhteensä wiisikymmentä. Koulussa ei ole yhtään
oppilasta, joka on kolmea kyynärää pitkä. Koulun kahdeksaskymmenes
eli »viimeinen oppilas, joka siis on ensimmäisen luokan kolmaskymmenes
oppilas, on hywin laiska.

Läraren straffar ofta första klassens trettionde elev. I vår
stad finnas 2000 soldater. Henna insjö är 300 fot djnp. Det
högsta berget är 2700 fot högt. Den nittonde eleven i skolan är
rnycket lat. Kyrkan är 100 fot högt. I kyrkan ryrnrnes rner än
1000 personer. Åt de 2000 soldater, soin finnas i vår stad, gifver
anföraren icke belöningar.

63.

Koulussa ou kahdeksankymmentä kuusi oppilasta. Kahdeksanuenkym-
meuenuen kolmannen oppilaan kirjat owat rikki. Opettaja toruu sen
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tähden kahdeksattakymmenettä kolmatta oppilasta. Koulun seitsemäswii-
dettä oppilas on tänään poissa ilman syyttä. Opettaja rankaisee kou-
luu seitseinättäwiidettä oppilasta, kun hän taas tulee kouluun. Opettaja
antaa palkintoja kahdellekymmenelle wiidelle eri oppilaalle. Seitsemällä-
toista oppilaalla on hywät taidot suomenkielessä. Muut kuusikymmentä
yhdeksän eiwät taida suomenkieltä. Koska koulu loppuu kewäällä? Tou-
kokuun kolmantenakymmenentenä päiwänä. Kesäkuun ensimmäisestä Elo-
kuun wiimeiseen päiwään owat oppilaat poissa koulusta. Sitten he
taas lukemat Joulukuun kahdenteenkymmenenteen päiwään. Viidentenä-
toista tahi kuudentenatoista päiwänä Tammikuuta alkaa taas koulu ja
kestää sitten neljä ja puole» kuukautta Toukokuun wiimeiseen päiwään
asti. Koulun ahkerin Poika saa usein lahjaksi rahaa. Isä sanoo, että
hän tänä kewännä saa kuusikymmentä yksi markkaa. Kuinka wanha tuo
mies on? Hän on jo seitsemänkymmenen yhden.

orn du gifver åt rnig tili låns 41 rnark, så får du i Deceni-
ber tillbaka 51 rnark. Hvilken dag i Decernber? Den 21. Jag
far bort från staclen vedan den 20 Decernber. Du har således
dessa penningar tili låns (lainassa) nastan i nio rnånader, från den
27 Mars tili den 20 Decernber, inen jag tager icke tillbaka 51,
utan blott 41 rnark. När kominer du tili oss ? Jag tror, att jag
kommer den 17 Maj. Du blir den 22 eleven och jag blir den 12.
Du blir nastan den siste, emedan det finnes i klassen blott 24
elever. I andra klassen finnes 37 elever. Grannens gosse är nu
den 34 och de andra säga, att nau blir den 11 eller 12 eleven.
De tio första eleverna i klassen kunna bra, eleverna från den 11
tili den 20 kunna icke alltid bra, inen de fyra sista kunna nastan
aldrig någonting. De blifva qvar (jään) på klassen (illat.) Lära-
ren grälar ofta på den 16 eleven, ty lian bar godt hufvucl. Lä-
raren är 45 år gannnal.

64.

Päällikkö ci anna palkintoja kaikille 3780 sotamiehelle, jotka owat
kaupungissa. Ei missään koulussa ole 2244 oppilasta. 3456 miestä
on tässä^kaupungissa. Mitä sinä 5678 markalla nyt teet? Minä en
tarwitse 5678 markkaa nyt heti, mutta pian tarwitsen enemmänkin.
115 mies on kipeä. 215 mies ei ole kipeä. Opettaja ei anna palkin-
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toll koulun 267 oppilaalle. Isä wiipyy poissa wlwdesta 1886 wuoteen
1883. Wai wuoteen 1888 asti! Wuodcn 1889 on hän totona, mutta
wuonna 1890 hän taas menee. 1883 wuoden lain tähden lukee moni
snomenkieltä.

Mr far du tili Sverige? År 1891. Hurii många år dröjer
du der? Tili år 1894. Hvart far du sedän år 1895? Jag vet
icke. Känner du denna skolas alla 391 elever? Nej. Nastan
hälften, omkring (noin) 190, känner jag. Känner du icke den 211
eleven? Nej. Jag behöfver 7850 mark. Fadren köper för 2465
mark litet öfver 123 tunnor råg. Af 5670 soldater kommer från
kriget tillbaka blott 4895 soldater. I denna säck finnes 36 lis-
pund mjöl. Huru många skålpund är det? 720 skålpund.

65.

Jos me menemme sinne neljän miehen, niin kyllä Me jaksamme.
Kyllä sen kahdenkin jaksamme. Pojat eiwät pysy keskellä tietä, waan
jnoksewat kahden pnolen tietä. Molemmin puolin käytäwää on kauniita
koiwuja. Eno on kaikin puolin hywä mies, ett'ei sen parempaa miestä
ole. Näetkö tuota omin silmin? En. Lapset juoksemat ulkona usein
paljain jaloin ja paljain päin. Paljain käsinkin minä tuon tuosta otan.
Älä ota siihen sormin kiinni! Poika on polwin sawessa. Älä mene
koskaan kotoa pois omin lnwin! Tuo mies on kauhean häijy. Ei hän
niin kauhean häijy ole, mutta hän on niin tumattoman tulinen, että
hän usein suuttuu luonnottoman kowin. Muuten hän on kowin hywa
mies. Tuon pojan äiti on jo hywin wanha, mutta on wielä aiwan
terwe. Älä käy niin kowin, minä eu jaksa! Eu minä sen kowemmin
käy, kuin sinäkään. Isä käy kaikista kowimmin. Naapurin poika lukee
hywin ahkerasti ja tekee muutakin työtä hywin. Koulussa taitaa hän
paljoa paremmin, kuin moni muu, waikfei hän kaikkein parhain taida.
Sinä teet pahoin, jos et lue ahkerasti. Woitko pahoin? En, kyllä
minä hywin woin, mutta isä woi pahoin. Waikla äiti on melkein aina
kipeä, woi isä nyt kumminkin pahemmin kuin äiti. Ouko tämä oikein?
Ei, se on aiwan wäärin. Oikeammin tämäkin on, kuin tuo, mutta oi-
keimmin teet, jos sen noin teet. Minä luulen, että teen aiwan huo-
nosti, jos en sitä tee näin. Teet sinä wälistä huonomminkin, mutta
huonoimmin silloin teet, jos et tee mitään. Mene nyt kauniisti kotia!



Tämän kauniimmin ei kukaan mene, kuin minä nyt. Mitä sinä tuolla
tawoin käyt? Millä tawoin? Noin rumasti. Rumemmin sinä käyt.
Älä ketään mäkisin pois aja! Aamuisin on ihminen wilkkaampi, kuin
iltaisin. Iltaisin istumme usein puutarhassa, mutta tänä iltana me-
nemme kotoa pois. Talwisin luemme ahkerasti, kesäisin olemme maalla.

Ora nättema sofva (nukun) vi, om dagarna arbeta vi. Om
vårarna är det trefiigare, än om liöstarna. I sommar far jag tili
Sverige. Gör icke på det sättet! Hvarför icke? Det är icke
rätt. Nog är det, tror jag, rättare, än, om jag gör så liär. Denna
liäst springer ännu sämre, än grannens ocli äfven den springer
mycket illa. Sämst springer mjölnarens liäst. Kyrkoberdens liäst
springer vackert, grannens föl ännu vackrare, men morbrodrens bäst
springer allra vackrast. Så fult, som grannens gamla liäst sprin-
ger, vet jag icke, att någon liäst springer. Du säger, att detta
är orätt, men du säger icke, livad som är rätt. Mår du icke bra?
Nej, jag mår mycket illa. Värre mår jag. Det tror jag icke, ty
jag tror, att jag mår allra värst. Bäst mår du, ty du är mycket
frisk ocli nastan aldrig sjuk. Spring liårdare! Du springer icke
mycket liårdt, utan ovanligt clåligt. Grannens liund är otantligt
stor och fasligt arg. Gossarna gå ofta med eget lof bort. Lada
gossarna gå ofta på tuman band tili sjöns Strand. De äro ända
tili knäna i vattnet. De gräfva med nngrarna i leran. Barfota
gå de på stranden, ofta äfven barhufvade. De få stundom med
bara bänderna fast små fiskar, som simma i stranden. Ofta ro
de midt på sjön. Mycket boskap går äfven på insjöns strand.
I skogen finnas ormar. Derför är det icke bra (hyttiä), att du
går barfotad i skogen. Stundom ser man, burn en stor orm
skyndar bort ocli går under en sten, om man slår den. Om som-
rarna gå vi tili bvila sent om aftnarna ocb stiga ofta upp redan
tidigt om morgonen.
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Tryckfel:

Sid. Rad. Star: Las:
5 7 uppifr. (te) (te I. Te)

22 4 „ hjelpare hjelper
~ 8 „ förjaga förjagar

27 4 nedifr. färdäs färdas

30 9 uppifr. ainoastaan. aiitonStamt,
57 5 „ menniskor menniska
„ O „ Mpll I. -Mpii -impll l. -impll
04 4 „ fot famnar
~ 1 nedifr. mentä-kaksi. luento' kaksi.

05 11 ~ wiidenuestä-toista wiidenncstätoista
87 16 uppifr. pojassa. Pajassa


