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Hundramonde lektion.

Kardinllltcil: Ordninzstlll:
1 Yksi Ensimäinen.
2 Kaksi toinen.
3 Kolme kolmas
4 Neljä neljäs.
5 Viisi (-te) viides.
G Kuusi (-te) kuudes.
7 seitsemän seitsemäs.
8 Kahdeksan kahdeksas.
9 Yhdeksän K yhdeksäs.

10 Kymmenen kymmenes.
100 Sata sadas.

1000 Tuhat tuhannes.
1000000 Miljona miljonas.

§ 122. De fcirfftlba kasus af ordningstalen bttboS
sälunda, ott ändelsen nte sättes till det motswarande kardi-
naltalets stam, Till den sälunda bildade stammen sättes sedän
kasusändelserna.

An m, Säsom af exemplen synes hafwa yksi och
kaksi till ordningstal ensirnäinen och toinen. I kolme
förwandlas c till a.

§ 123. Dä kardinaltalen icke utgöra fnbjekt eller ob-
jeft, böjas de med fitt substantivum, som i likhet med kardi-
naltalet stär i singularis t. ex. neljälle miehelle.

An m. 1. Yksi utgör alltid bestämning och böjes i
likhet med fitt hufwudord. Yksi utsättes, om tonwigten
hwilar derpä, eljest angifwer redan nominet enfamt enheten.
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An m. 2. De indifinita pron. pan, moni följa samma
reglor som räkneoiden.

An m. 3. Wid de oio i finskan, hwilka anwändas
blott i plur,, stär kardinaltalet som attribut i pluralis.

Tre gossar stä pä backen. Min broder är den tredje
eleven i stvlans andra tlay. Denna gosse är den sjunde
clcven. Fem gossar leka fä gärden. Den femte gossen har
m boll i handen. Lärarn gaf en bok till stänks at den
fjette eleven i tredje tlassen. Husbonden köpte af fmeden
tre nya knifwar. Gn knif gaf hanat rrng, den andra at
min broder, den tredje länade hanat drengen pä twä da-
gar. . Husbonden betalte at de tre männen, hwilka gräftade
pa akern, sju mark. Min yngste broder, som är i monde
aret, är i skolans- andra kla§. Skräddaren som nu är hos
o% köpte af handelsmannen tr.e sarar. Wi foro till staden
med twä hästar. Husbonden lofwade ät gubben, som hade
arbetat pä äkern par mark. Gubben war icke nöjd med tzar
mark.

Koulussamme on yhdeksän luokkaa. Tässä ei
ole kymmenettä luokkaa. Veljeni joka on kolmannen
luokan toinen poika, käy yhdeksättä vuotta. Kaikki
viidennen luokan pojat ovat ahkerat. He pääsevätki
kaikki kuudenteen luokkaan. Räätäli osti kahdet saxet,
joista hän maksoi viisi markkaa. Minä istun neljän-
tenä poikana seitsemännessä luokassa. Yhdenkö mar-
kan ainoastaan sait palkinnoksi vaivastasi? Yhden.
Tänäpänä on kylässämme kolmet häät. Kaksiin häi-
hin minäki menen. Emäntä sanoi tytölle pari sanaa,
mutta tyttö ei parista sanasta huolinut. Ukolle, joka
Pyysi Par* markkaa lainaksi, isäntä sanoi: „et parilla
markalla pitkälle pääse".



Hundrationde lektion.

Kaidinllltal:
20 Kaksikymmentä
30 Kolmekymmentä
40 Neljäkymmentä
50 Viisikymmentä
60 Kuusikymmentä
10 ■ Seitsemänkymmentä
80 Kahdeksankymmentä
90 Yhdeksänkymmentä

200 Kaksisataa
500 Viisisataa

3000 Kolmetuhatta
4000000 Neljämiljonaa ,

Ordningstal:
kakdeskymmenes.
kolmaskymmenes,
neljäskymmenes,
viideskymmenes,
kuudeskymmenes.

s seitsemäskymmenes.
kahdeksaskymmenes.
yhdeksäskymmenes.
kahdessadas.
viidessadas,
kolmastuhannes.
neljäsmiljonas.

§ 124. De jemna tio-Hundra-tusetttalen o. s. w. bil-
das genom sammanfättning <af de enkta räkneorden salunda,
att i kardinaltalen det crd, som betecknar iio-hundra-tusen-
talet sättes i kasus paititivus, Fiän kardinaltalen fas de
motswarande ordmngstalen på wanligt sätt.

An m. I dessa böjas det sammanfatta talets begge
ord, t. ex. kahdelle kymmenelle miehelle.

I denna br/ finnes 70 Hemman., Wär Husbonde fälde
at eder granne 30 tunnor hafra. I larat finnes 50 tun-
nor korn, 2050 fiender beläczra ftaden. Stadens förswa-
rare aro 1780. De förswara ftaden' hjeltemodigt. Min
äldste brvder är i 30:de äret. Min fader ar i 50:de äret,
min moder i 40:de äret. lag köpte af eder husbonde en
tunna råg, för hwilken jag betalte 30 mark. Husbonden
sädde i den der stora äkern, som är bredwid eder äng, 20
tunnor hafra.

Sota alkoi vuonna 1740 ja loppui vuonna 1750.
Sodassa kaatui 4000 miestä. Isäni kuoli neljänkym-
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menen vuoden vanhana. Isäntä myi kauppamiehelle
kaksikymmentä tynnyriä kauroja ja kolmekymmentä
tynnyriä ohria. Aitan isoimmassa hinkalossa on viisi-
kymmentä tynnyriä ohria. Isäntä maksoi palkan kol-
melle kymmenelle miehelle. Minä ostin tynnyrin ohria
kahdella kymmenellä markalla. Naapuri kylvi tuohon
suureen peltoon, joka on toisella puolella virtaa, kolme
tynnyriä ohria.

Hundraelfte lektton.
Kaidinaltal:

11 Yksitoista (yksi toista kymmentä)
12 Kaksitoista
13 Kolmetoista
19 yhdeksäntoista
21 Yksikolmatta
25 Viisikolmatta
36 Kuusineljättä
43 Kolmeviidettä
85 Viisiyhdeksättä

105 Sataviisi
115 Sataviisitoista
125 Sataviisikolmatta

Ordningstlil:

yhdestoista,
kahdestoista,
kolmastoista,
yhdeksästoista,
yhdeskolmatta.
viideskolmatta,
kuudesneljattä.
kolmasviidettä.
viidesyhdeksättä.
sataviides.
sataviidestoista.
sataviideskolmatta.

§ 125. Talen emellen de jemna tiotalen äterges sä-
lunba, att det ort>, som anger ttotctlet sättes i kasus Partitivus.
I dessa böjes blott enhetstalet, t. ex. kahdelletoista. Ide
tai, som öfwerftiga ett Hundra, ett tusen, sättes sata, tuhat
främst och böjas icke.

An m. Dessa ta! luuna äfwen ätergifwas pä samma
fätt som i swenstan.

Desse fem man kommo,
Kärnät viisi miestä tulivat.
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Ät bcgfe fem mcin,
aäille viidelle miehelle.

§ 126. Om ett kardinaltal föregäs af, ett pronomen,
stär detta i pluialis, och om det Hör till subjektet stär scitsens
predikat äfwen < pluralis.

,I den här byn finnas 13 hemman. 18 perftner stära
fom bäft rag pä wär äker, Gumman gaf matat 11 for.
Gärdens husbonde gick till ängen med 16 man, Uti wär
klah finnes 34 gosfar. Klassens 17:de gosse ar sjuk. Min
bioder äi en god jägaie. Han sköt i gär 4 tjädrar och 11
hjerpar. Husbonden sälde 135 lispund hö till staden och
erhöll för lispundet 43 penni. Desfe twä man äro fran
kyrkbyn. Med desfa tre häftar amna wi resa till staden.
lag köpte af stadens bästa sträddare dessa twä rockar för
125 mark. Min fader fälde fin bästa hast för 189 mark.

Minä menin metsään kolmentoista miehen kanssa.
Isäntä maksoi palkan noille kahdelletoista miehelle.
Nämät kolme ■ poikaa ovat naapurin talosta. Neljä-
toista lehmää tulee pitkin maantietä. Kolmannentoista
lehmän kaulassa on kello. Ladossa on heiniä kah-
delletoista lehmälle ja seitsemälletoista hevoselle. Eräs
vanha ukko antoi viidelletoista pojalle kaksineljättä
omenaa. Kaupungin suurimmassa koulussa on sata-
kolmekahdeksatta poikaa. Kuusitoista poikaa meni
muihin kouluihin. Kalastaja, joka asuu tuossa töllissä
järven rannalla, myi kaloja kaupunkiin ja sai nau-
lalta neljä kolmatta penniä. Veljeni, joka on kol-
mentoista vuoden vanha, käy koulua kaupungissa.
Hän istuu viidentenä-kolmatta paikana neljännessä luo-
kassa. Me neljä poikaa jaksamme kyllä tuon kiven
nosta. Niillä kolmella markalla, jotka sain isältäni,
minä ostin kaksi hyvää kirjaa.-
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Hundratolfte lektion.

Säg, sano!
@tf, anna!

§ 127. Genom modus imperativus utfägeö- handlin-
gcn fåfom befallb.

§ 128. Af imperativus anwändes i fing. wanligen
Uott 2:dra person som har ingen ändelse, sä att blott stam-
men begagnas, som genom aspiration är stuten.
Öfwerwäg din egen ställning, gis aktning äfwen ät en annan,
arvaa oma tilasi, anna arvo toisellekin!

§ 129. Gfter imperativus fättes det totala objektet i
nomiuativus.

§ 130. Efter en af imperativus beroende infinitivus
sättes totala objektet äfwen i yominativus.

Stig tidigt upp om morgonen! Las alltid din lexa,
fä att du kan wäl! Öppna dörren ät den lilla gotzsen, som
begär att siippa i rummet. Kom ihäg att sticka detta bref
ät min wän! Skicka denna bof, hwilken du fick till läns af
min äldre broder, ännu i afton tillbaka ät honom, ty han
behöfwer den tidigt i morgon! Sök goda fällstap och und-
wik onda! Sätt min faders bok tillbaka pä hyllan. Grkänn
alltid dina fel! Spänn hästen för wagnen! War nöjd med
det du har! Lana ät mig 25 mark! Kom ihäg warningen!
Hör den fattige manuens bön! Bed och arbeta! Bered, o
gosfe, genom flit och goda seder gladje ät dina föräldrar!

Tyydy väliäänki, jos joku sen hyvästä sydämestä
sinulle antaa! Auta tarvitsevaisia! Anna tämä kirja
tuolle pojalle! Valjasta hevonen! Karta aina niitä ih-
misiä, joilla on pahat tavat! Tunnusta vikasi! Rukoille,
tee työtä ja-rakasta isänmaatasi! Lupa olla hyvä aina,
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niin saat olla hyvien ystävien seurassa! Lainaa, jos
voit, minulle neljäviidettä markkaa täksi viikoksi! Pane
ovi lukkoon ja ota avain lukosta pois! Muista antaa
tämä kirje kirkkoherralle! Ota kirves laattialta ja lyö
se seinään niin korkealle, etteivät lapset saa sitä kä-
siinsä!

Ota vastahan varoitus,
ojennukseksi opetus!

Hundratrettonde lektion

Sägom, sanokaamme!
Sägen, sanokaatte!

§ 131. Af imperativus anwändes i plur. wanligen
blott I:sta och 2:dra person.

§ 132. Imperativus Har modusändelsen ka eller kä,
som sättes emellan personaländelserna och stammen. 1 perf.
pl. har till andelse li mmc 2 pers. li-tte, hwaremellan fättec
den vokal, som star framför !>. II bortlemnas wanligen och
de korta stafwelserna sammandragas kaliamme och kalialte
till kaamme och kaatte. I andra person irukas wanligen i
stäNet för kaatle eller käatte en kortare form kaa eller kää.

An m. ■ Pluralis af imperativus fas da lättast falunda,
att i I:sta person fättes kaamme eller käämme, i 2:ora perf,
kaa eller kää till stammen.

Läwm oh ga, menkäämme!
Kommen, tulkaa!
Lofwen, luvatkaa!

§ 133. I verba, hwilkas bindvokal är e, och i verba
kontralta gäller framför stafwelfer, fom börja med k, det-
famma fom framför infinitivus ändelse.



Sluten ebert arbete och fommert hem, ty fclett har
reban gott ner! Hemten äfwen hem med eber husbondens
lilla gosse, som pluckar bar pä sweden! Latum o§ läsa! La-
sen, gossar, alltid edra lexor sa, att \ kunnen dem wäl!
Wänten här, tiliä jag kommer tillbaka! Hwilom här, tills
regnet har upphört! Hörom, huru ivackert den lilla fogeln
fjunger, fcm sitter i den höga aspens topp! Öppnen dörren
at den främmande mannen! Om du träffar min broder, sa
gis detta bref at honom! Förom hästarne i Hagen! Hcmta
6ofejr, hwilken du fick till lans af mig, tillbaka ännu i af-
ton! Sätten buckema tillbaka pa hyllan! Aterwänden hem
frän skogeu, innan det blir mörkt! Om j bedjen och arbeten,
sä bereden j rikedom at fosterlandet. Finlands jordbrukare,
waren flitige, plöjen akrarne och förwärfwen med plogen
rikedom! Bereden, Finlands söner, genom siit, omsorg och
redlighet lycka och am at fosterlandet!

Viekäämme tämä poika, jonka naapurin veli toi
tänne, kotia hänen vanhempiensa luo! Antakaa ruo-
kaa, tuolle köyhälle ukolle! Menkää kotia jo, sillä
jos vielä vähän aikaa viivytte, niin tulee kovin pimeä!
Ampukaa tuo suuri haukka, joka istuu haavan latvassa!
Hakekaa kirjaani, jonka hukkasitte, ja, kun olette sen
löytäneet, niin antakaa se minulle! Menkäämme tuonne
järven rannalle ja istukaamme puitten varjoon! Vie-
kää, miehet, aurat pellolle ja kyntäkää ahkeraan!
Hakatkaa puut, jotka ovat riihen edessä, kappaleiksi,
se on isännän käsky! Totelkaa, lapset, vanhempianne!
Anna tämä kirja lahjaksi tuolle pojalle, joka ahkeruu-
dellansa on saattanut vanhemmillensa niin paljon iloa!
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Hundrafjortonde lektion.

Lofwa icke, älä lupaa!
Gif icke, älä anna!

§ 134. Nekande imperatiuus bildas genom impcrati-
vus af nekningsverbet och verbets stam, som genom asftira-
tiun cir sluten.

Lofwen itfe, älkää luvatko!
Gän icke, älkää menkö!

§ 135. I plur. af nekande imperativus fogas ko ellei
kö till verbets stam.

Lofwa icke at nagon mer än du kan uppfylla! Lana
icke at nagon boken, hwilken du fick till läns af mig!
Gifwen icke beluningar ät desfe gosfar, ty de hafwa warit
late! Kommen icke till oh i moigon, ty wi aro icke hemma!
Söndra icke taflan, hwilken din fader köpte at big! Stjutom
icke den wackra dufwan, som sitter pa trädetZ qwist! Följom
icke denne listige mans rad! Gän icke pa ifen, gosfar, ty
den är fwag ännu! Undwiken liftiga mennistors fällffap!
Lemnen icke till morgondagen, hmad j kunnen göra i dag!
Huggen icke fönder brädeu, hwilka äro under bänken i ftn=
gan, ty husbonden har förbjudit det! Släppeu icke fölet
ut frän stallet! Begifwom of) icke med denna däliga bät
pä fjön! Lemnen icke hästen pä äkern! Betala icke ät
gubben för rofworna fä mycket som han begär för dem!
San icke dessa frön i äkern, förrän \ hafwen försökt, om
de gro! Skären icke rägen, utan plöjen pä äkern till deh
reguet har upphört!, Kajten icke, gosfar, stenar pä garden!
Bereden icke, barn, forg ät edra föraldrar! Sann lycka och
glädje är» fliteus och arbetets stora belöningar. Waren,
Finlands innewaimre, fromme och flitige, älsten Gud och
fosterlandet!



10

Älä anna tuota kirjaa lapselle! Älkää, pojat,
viskelkö kiviä pihassa, sillä isänne on sen kieltänyt!
Viekäämme nämät kirjeet isännälle, joka partaillansa
kylvää pellolla! Älkää panko maata vielä! Älkää
seuratko huonoja esimerkkiä! Älkää, lapset, mitään
sanoko, kun vanhemmat ihmiset puhuvat! Lainatkaa
minulle sataviisikolmatta markkaa tulevaan viikkoon!
Älkäämme menkö järvelle, ennenkuin tuuli on lakan-
nut! Älä jätä tallin ovea auki, etteivät varsat pääse
ulos! Älkää ampuko tuota kaunista kyhkyistä, joka
istuu kivellä portaiden edessä! Koettakaa, itävätkö
siemenet, ennenkuin kylvätte niitä peltoon! Älä un-
hota, mitä tuolle hurskaalle miehelle lupasit!

Huubrafemtonde lektion.

Mä han säga, sanokoon!
Mahan icke säga, älköön sanoko!
Mä de säga, sanokoot!
Mä de icke fäga, älkööt sanoko!

§ 136, Genom modus optativus utfäges handlingen
fäsout önskad eller medgifwen.

§ 137, Modus optatiuus förekommer wanligeu blott
i 3 person, I sing. är personaländelseu h-n, i plur. h-t.
Modustillägget är ko eller kii. FöröfriZt bildas optativus
i likbet med imperatiuus.

Hwar och en folje goda föredömeu! Mä hwarje men-
nista iuse, huru wigtig arbetsamheten är och huru neslig
lätjan! Mä alla mennistor hata lätjan! Lärarne upp-
mane sinä, eleuer till siit! Mätte alla eleuer ihägkomma
fina lärares uppmaningar! Föräldrarne öfwe tidigt fina
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bam i goda seder! Matte eder huäbonbe, forn är rif, hjelpa
denne b.ugltge och fromrne man, fom har warit fjuk hela
sista wintern och derigenom rakat i fä stc>r fattigbom, att
han tefe kan leftva utan andra mennistors hjelp! Mä edra
föräldrar icke glömma hwad de lofwade ät mig! Ma icke
nägon wara mihnöjd med fin lott! Om du bar litet, fa
war dock nöjd, ty rikast är den, huulten är nöjd med det,
fom han har! Hwar och en föke sitt, förständs upplysning!

Isänmaa olkoon kaikille rakas! Tuon hurskaan
ja viisaan miehen sanat olkoot meille aina rakkaat!
PojaJ; istukoot aina hiljaa koulussa ja kuunnelkoot
tarkasti opettajien sanoja! Älköön kukaan liikuttako
isäni kirjoja, jotka ovat pöydällä hänen kamarissansa!
Lapset älkööt mitään sanoko, kun vanhemmat ihmiset
puhuvat! Poika älköön isänsä tahtoa vastaan ottako
pyssyä naulasta! Vanhemmat kehoittakoot lapsiansa
ahkeruuteen ja harjoittakoot niitä hyviin tapoihin!
Lapset älkööt unhottako vanhempiensa kehoituksia!
Ymmärtäköön jokainen, että laiskuus on kaiken pa-
huuden juuri! Lukekaa, rakkaat lapset, hyviä kirjoja
ja hakekaa niistä valaistusta ymmärryksellenne sekä
parannusta tahdollenne!

Hmidrasextonde lektion.

Ja g känner icke desse ryktbare män,
En tunne noita kuuluisia miehiä.
I denna by finnes icke fruktbara äkrar,
Tässä kylässä ei ole viljavia peltoja.

§ 138., Härledda ord pä va, vii, sa, sä bortkasta a
ellet ä framför plur. i.
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§ 139. Partitivus fing. i superlativus hos adjektiverna
bildas wcinligast fälunda, att ta efler tä fättes till superlati-
vens nominatiwus t, ex. isoin, isointa, kuuluisin, kuu-
luisinta.

Den wackra blommans duft är angenäm. De wackra
blornmunta wihna snart. Daggen uppfriskar de wackra
blommorna, G»da seder piyda mennifkan, Genom siit och
goda seder förwärfwa lärjungarne sinä lärares kärlek. Wa-
ren, gossar, flitige och förkofien edei i kunstaper och goda
seder! Hafwen j last om de krigifke och ryktbare män, om
hwilka jag har läst ur denna bof, hwilken jag fick till jnl-
klapp af minä föräldrar? Modren söker sin yngste son.
Jag har icke förr ätit sa smakliga nötter som de aro, hwilka
du stänkte at mig. Wär husbonde blef förargad pa fkomaka-
ren, som icke hade gjort ät honom pahliga stöflar. I denna
socken finnes fifkrika sjöar, goda angar och fruktbara äkrar.

Tässä pitäjässä ei ole kalaisia järviä eikä viljavia
peltoja. Sedälläni on suuria ja viljavia peltoja. Älä
lainaa parainta kirjaasi tuolle pojalle! Isä torui van-
hinta poikaansa, joka oli ollut laiska koulussa. Tästä
uudesta kirjastani olen lukenut niistä kuuluisista ja
sotaisista miehistä, joista setäni monta kertaa on ker-
tonut minulle. Kukat ja puut, jotka kasvavat teidän
puutarhassanne, ovat ihanat. Lapset iloitsivat, kun
saivat niin makuisia pähkinöitä. Kun katselemme
kukkien ja puitten kauneutta, niin ihastumme. Ihanat
kukat kaunistavat meidän puutarhaamme. Pojat, jotka
edistyvät tiedossa ja hyvissä tavoissa, saavat sekä
opettajiensa että muittenkin ihmisien rakkautta.
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Hundrasjuttonde lektion.

©enne go§fe är faderlös, tämä poika on isätön.
At benne faderlöfe gosfe, tälle isättömälle pojalle.

§ 140. De abjefttver, hwilka i nominativus ftngularis
stnta nteb ändelsen ton eller fön, kallas karitiva adjektiuer.
De utmätka brist eller saknad.

§ 141. De karitiva adjektiverna bortlemna a och ä
framför i.

1 An m. ©tammen tde karitiva adjektiverna erhalles
jähmda, att nominativus stntstafwelse ton eller tein förwaud-
las tili -ttoraa eller -ttömä.

Anm. 2 kafus Partitivus fingularis bildas i dessa
adjektiuer sälunda, att ta eller tä sätteZ tili nominativus.

Mannen, fom kom htt med dessa twänne hästar, war
obekant för oh. Sag du icke den obekante rnanuen? Wär

länade fin wagn at den obekante rnanuen. Denne
faderlöfe gosses rnoder arbetar fttttgt, ty hon rnä/te med fina
händers arbete lifnära fig och fina barn, Gifwen hjelp ät
de faderlöfe barnen! Glad dig icke ät andras olycka! Gif
icke hjelp ät desfe late och wärdslöfe män! Hjelp den olyck-
lige, men icke den, fom är lat och wärdslös! Bry dig icke om
den högmodige och otackfamme mannen, fom' fa fwärt har
förolämpat dig! War tackfam emot dem, hwilka göra dig
godt! Wära foldater hafwa genom fitt hjeltemod befegrat
ftenderna och beredt lycka och ära ät fosterlandet.' De tack-
famrne innewänarne älfka fäderneslandets hjeltemodige för,
fwarare och gifwa ät dem stora belöningar.

Reille on tuntematon, missä se urhoollinen mies,
joka muutti pois tästä kylästä, nyt asuu. Se kiittämätön
mies, jota aina rakastit, on kovin pahoittanut sinun
mieltäsi. Älä sitä kiittämätöntä ja ylpeätä miestä



enää rakasta! Mies, joka asuu tuossa vanhasssa töllissä
järven rannalla, on aina elänyt laiskana ja huolimat-
tomana. Hän on huonolla elämällänsä joutunut suureen
onnettomuuteen. Oppettaja torui laiskaa ja huolima-
tonta poikaa. Älkää toruko tuota poikaa, sillä hän
on viaton! Miksi tuon viattoman pojan mieltä pahoi-
tat? Älköön kukaan iloitko toisen onnettomuudesta,
vaan antakoon jokainen, joka voi, apua onnettomille!
Antakaamme apua noille isättömille lapsille, joitten
äiti on kovin köyhä ja joka ainoastaan käsiensä
työllä voi elättää lapsiansa! Rakastakaamme ja pal-
kitkaamme isänmaan urhoollisia puolustajoiia, jotka
meidän tähtemme niin urhoollisesti ovat taistelleet sekä
voittaneet kunniaa ja onnea isänmaalle!

Hundraadertonde UftiotL

Pötentialis:
§ 142. Genom modus potentiaW utsäges den ver-

bala handlingen sasom möjlig.

Piesens:
Sctgj muuttanen lagV , ," en muuttane
Du > tör ftytta, muuttanet Du -

„ l. et muuttane
Hanj muuttanee Hanj ;' ei muuttane.

Pluialis
Wi törcn muuttanemme Wi> tora icfe emme muuttane
I tpren sslytta, muuttanette I > ftytta, ette muuttane
De tiira) muuttanevat De 1 eivät muuttane.

§ 143. Potratialis utmärkes t fmflan genom ändel-
sen ne, som sättes emellan stammen och perfonaländelferna.

14
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§ 144. Det nekcmde potentiaKs i likhct mcd
uekande prefens i indikativus, blott att här modusändelfen ne
fogas efter uelbets ftam.

lag tör fä denna bok till läns af min wän. Du
tör Mnka denna blomma at min systcr. Gossen lär taga
boken frän wästan. I tören snart siytta till landet. Wi
tora bo Pa landet, hela sommaren, Edra föräldiar lära
hjelpa den fattiga qwinnan, sorn box. i den lilla kojan pä
ftl)dens strand. Du tör icke komma ihäg, hwad jag sade
at dig. Gossarne, hwilka sprungo upp pa backen, tora ämna
leka der. Gardens lilla gosse och flicka, hwilka redan i
dagsgryningen gingo i stogen, tora smultron och blä-
bär der. De lära sälja bären i staden, I tören icke fä
för edra bär sä mycket som j begären för dem. War granne
tör sälja fin gärd, om nagon will köpa den. Fistaren, som
bor nti den lilla kojan pa sjöns strand, lcir fä mycket fifk
med fin not. Han förde i gär till staden twä liZpund ab-
borar och ett lispund gäddor, Gubben lär föra braxnarne,
hwilka han fick i dag, till ffänks at kyrkoherden. Wi föra
icke dröja i staden till aftonen. Husbonden tör 'icke gifwa
betalning ät eder, förrän j hafwen stutat arbetet. I tören
icke fä arbetet stut ännu 'i dag. Husbonden tör sä och
drengarne tora plöja pä äkern hela,dagen. Husbonden tör
icke fä- dessa frön i äkern, förrän han hai försökt/ om de gro.
Wackra träd och blommor tora snart pryda eder trädgärd
Regnet tör nu uppfrifka trädgardens träd och blommor.
Du tör icke gifwa denna bök till läns at mig. Edra föräl-
drar tora icke köpa åteder böcker, om j icke ären flitiga.
Nastan alla mennifkor frukta kriget och älfka freden, men
du allena tör älfka krig och soldater, derföre att äfwen din
fnder älskar dem.

Tuo koivu kasvanee vielä isommaksi, jos ette
ota siitä jälttä. Sinä ostanet kaupungista vaunut ja
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tuonet ne kotia jo huomenna. Et ostane tätä hevosta.
Poika ei löytäne kelkaansa, jonka jätti puutarhaan
puun Juurelle. Tytöt, jotka jo päivän koitteessa meni-
vät metsään, poiminevat siellä koko päivän mansikoita
ja mustikoita. He eivät aikone tulla kotia ennen-
kuin myöhään illalla. Isämme, joka huomenna menee
kaupunkiin, aikonee viipyä, siellä tämän viikon. Te
ette viipyne kaupungissa viikkoa. Kalastajanne, jolta
eilen ostin kaksi leiviskää ahvenia ja yhden leivis-
kän haukia, sanee paljon kaloja nuotalla. Talon
miehet, jotka parhaillansa ovat nuotalla, saanevat
lahnoja niin paljon, että taitanevat myydä meillekin.
Ukko, joka on pellolla, ei jaksane tehdä työtä ahke-
raan. Isäntä kyntänee pellolla iltaan asti. Ette kyn-
täne enää, vaan kaivanette pellon ojia syvemmiksi.
Sisaresi antanee ne kauniit kukat, jotka hän toi puu-
tarhasta, ystävällensä, joka ei viipyne täällä kauyaa.
Opettajat kiittänevät ja rakastanevat tuota ahkeraa
ja hyvää poikaa. Sinä, joka oletkin urhoollinen sota-
mies, rakastanet sotaa, mutta me kaikki vihaamme
sotaa ja rakastamme rauhaa.

Hundranittonde lektionen.

Singulcilis:

3agj tullen lag en tulle
Du 1 tör komma tullet Du \ tör icke komma et tulle
Hau! tullee Han! ei tulle.

Pluralis
Wi tora komma tullemme Wi tora tcke komina emme tulle

o. s. w.
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Singulllris:
lag tör lofwa, luvannen, lag tör icke lofwa, en luvanne

Pluilllts:
Wi töm lofwa, luvanrremme. Wi tora icke lofwa, emme

luvanne.

§ 145, I verba med o till binduokal och i uerba
kontratta gäller framför modusandelsen ne detsamma fom
framför participiumZ ändelse.

Wi tora fara till staden i raoraoii, om wadret är
wackert. Minä föräldrar tora icke komma till staden med
oh, Gardenö man tora räfsa pä ängen. Du tör förtjena
mycket penningar med ' ditt arbete. Gärdens drengar tora
fom bäst hugga wed i fkogen. De tora icke äterwända hem
frän fkogen, förrän i öfwermorgon. Den lilla gosfen tör
frukta för huuden, fom sitter pä landswägen. Nastan 'alla
byns innewänare tora stara rag päden stora äkern, fom är
pä andra fiban om floden. Den arga hunden, fom sitter
framför trappan, tör bita dig, om du gär närä den. Flic-
fan, fom gick till stranden, tör twätta sig der. Kyrkohcrden
tör wara fjuk emedan han icke war i kyrkan i gär. Wär
wärdinna lär icke köpa wäfstolen af snickaren, emedan han
begär sä mycket för d.en. Du tör icke lana penningar at
denne obekante man. Husbonden tör belöna dig wäl för
ditt arbete. Konungen tör läta hemta wapen ät foldaterna
frän utlandet. Stadens innewänare tora wänta konungen
och drottningen till staden, emedan de pryda hufen med
blommor och gröna kranfar.

Emäntä kutonee kangasta. Emännän tytär ei
vielä osannee kutoa kangasta-. Tuon lähteen vesi, kel-
vannee juomaksi. Tämän kaivon vesi ei kelvanne juo-
maksi. * Isänne kävellee vielä puutarhassa. Te seu-
rannette ystäviänne heidän kotiinsa. Isäntä palkinnee

2
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sinua hyvin,, jos teet työtä ahkeraan. Hän ei palkinne
sinua, ennenkuin olet työsi lopettanut. Minä lainan-
nen kirjani sinulle, jos lupaat lukea ahkerasti. Poika,
joka istuu tuolilla pöydän vieressä lukenee läksyänsä.
Jos joku sinulta kysynee: „niistä olet kotoisin". Mitä
siihen vastannet? Sanonet kaikille, että olet tästä
pitäjästä, jossa et vielä ole asunut montakaan vuotta.
Sepä oli hyvä, että toit veljeni kirjan takaisin, sillä
hän kirjaansa jo tarvinnee. Kuningas ei tuottanekaan
sota-aseita ulkomaalta, vaikka me niin luulimme. Saa-
net tuon kauniin seppeleen sisareltasi. Joka on väsyk-
sissä, levätköön, ja kun on levännyt, niin palatkoon
taas työhönsä.

Hundratjugoude lektion.

Singulalis:
3acn,„ te lienen ostanut Jaa; tör icke en liene ostanut
Du L„ , lienet ostanut Du >hafwci et liene ostanut
Hanl

"
' lienee ostanut. Hanl fopi, ei liene ostanut.

Wi tora haswa köpt, lienemme ostaneet.
Wi tora tcfe hafwa cöpt, emme liene ostaneet.

0. >. w.
§ 146. Det fammanfatta potentialis bildas gettoni

hjelpoerbet lienen och verbets participium.
Du tör hafwa wäntat, din wän i dag. Du tör icke

hafwa träffat din wän pä länge. Wäktaren lär icke hafwa
fläppt barnen i trädgärden. Gder wärdinna lär hafwa fatt
desfa tre braxnar af wär fifkare. Gosfen, fom sitter wid
fönstret, tör hafwa warit fjuf, emedan han är sä blek.
Hwem bewakar din sjuke broders läger? Min moder. Din
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moder lär redan flere nätter hafwa bewafat dm sjuke bro-
ders läger. GärdenZ smä stickor tora hafwa plockat dessa
wackra blommor uti dalen, som är bakom byns ängai.
De töia piyda fin faders rum med desfa wackra blommor
Gossen lär icke hafwa hittat r>ofen; hwilken han fökte. La-
rarne lära icke hafwa berömt big, emedan du icke-lär hafwa
warit flitig, I lären icke hafwa warit i fkolan i dag.
Frosten lär i dessa trakter hafwa gjort stor stada under
sista natten, Denne gosseZ ftit tör hafwa waiit förträfflig,
emedan lärarne berömma honom sä mycket. Trädgärdens
höga björkar och wackra blommor tora förnöja dina fystrar.

Tuo lapsi lienee sairastanut, kun on niin kalpea.
Emäntänne vartioinnee kipeän lapsensa vuodetta. Et
liene lukenut läksyäsi kauvaa, kun et sitä hyvin osan-
nut. Lienemme istuneet täällä jo tunnin. Halla ei
lienekään pannut viljaa näillä seuduilla, vaikka niin
luulimme. Pojan isä lienee mennyt kaupunkiin eilen
ja hänen äitinsä mennee tänäpänä perässä. Meille
on tuntematon, missä ne isättömät lapset, joita isän-
tämme viimeisen vuoden elätti, nyt lienevät. Et tietäne
kuka taivaan tähdet lienee lukenut, kuka metsän lin-
tuja elättänee ja niittyjä kukilla kaunistanee. Tuo
poika lienee saanut luvan puutarhan vartialta, koska
hän ottaa omenia paraimmasta puusta. Tuon laakson
korkeat koivut, kauniit kukat ja pienet linnut lienevät
teitä huvittaneet.

Hundratjuguförsta lektion.
Konditionnlis:

§ 147. Genom modus konditionalis uttryckes den
verbala handlhigen fäfom wilkorlig.
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Singulciris:

3agi laulaisin Sagj ff ... en laulaisi
Du \ stulle fjuttga, laulaisit Du lj, et laulaisi
Han! laulaisi., Han!" ei laulaisi.

Pluralis:
Wi stulle fjunga, laulaisimme.
Wi stulle icke fjunga, emme laulaisi.

§ 148. Konditionalis har modusändelsen isi, som
sättes emellan ("tammen och personaländelserna.

Anm. Vokalema a, ii, qwarstä, utom i enstafwiga
veiba, oförändrade framför konditionalis isi.

§ 149. • Det nekande konditionalis bildas genorn nek-
ningsuerbet och verbets stam, hwarefter modusändelfen isi
fogas..

Singularis:
lag fkulle lofva, lupaisin

Pluralis:
Wi stulle tofwa, lupaisimme.

§ 150. Verba kontratta bortlemna hela bindftaftvel-
sen framför konditionalis isi.

lag stulle nu lafa min lera, om jag stulle hitta min
bok. Wi stulle stjuta ffoglar i stogra, om wi stulle fä lof
dertill. Min yngfte broder, fom ar tretton är gammat,
stulle köpa en bösfa af handelsmannen, fom bor i eder by,
om han stulle hafwa penningar. Om den stumme mannen,
fom bor nti eder farbroders gärd, icke stulle wara fa lat,
utan stulle idas arbeta, fä stulle han icke tehoa i fä stor
fattigdom. Han stulle nog kunna lifnära fig med sttt ar-
bete. Gosfen stulle hugga stocken i stycken, om han stulle
förmä. Wi stulle lana penningar at din broder, fom äm-



nar styttll till staden, om wi icke stulle weta, att han äi
myöet wärdslös. Om stormen stulle upphöra, sä stulle wi
begifwa oh med wär nya bät pa Jön. Konungen tör hafwa
bestutit, att grundlägga en ny stad nti denna socken. Om
min wän stulle förolämpa mig, sä stulle jog föiläta honom
det; mm om han stulle ljuga för mig, sä stulle jag icke
mer anse honom för min wän.

Voisitteko sanoa minulle, kuka lienee tämän
kaupungin perustaja? Sitä emme voisi sanoa. Pu-
huisin asian teille, jos lupaisitte olla äänettä. Isäni
ostaisi naapurinne talon, jos hänellä olisi rahaa tar-
peeksi. Et saisi tuota hirttä halki, vaikka hakkaisit
koko päivän. Isäntä menisi] renkinsä kanssa nuo-
talle, jos myrsky; lakkaisi. Minä lepäisin tässä, jos
ei olisi niin kova kiire. Tuo mykkä ukko, jonka
näette tuvan portailla, voisi kyllä elättää itseänsä
työllä, jos vaan viitsisi. Kirjoittaisin ystävälleni, jos
tietäisin, missä hän nyt on. Naapurimme, jonka luona
kävitte tänä aamuna isäni kanssa, myisi talonsa, jos
joku tahtoisi sen ostaa. Liiaksi makaat, kun et tiedä
kuinka kallis aika on, vaan jos sen tietäisit, et niin
paljoa makaisi. Minä lainaisin sinulle tämän kirjan,
jonka sain lahjaksi sedältäni, jos lupaisit tulla ahke-
rammaksi.

Hundratjuguandra lektion.
' Singulnris:

lag stulle hafwa fagi, olisin sanonut.
lag stulle icke hafwa fagt, en olisi sanonut

Pluicilis-
Wi 'stulle Hafwa sagt, olisimme sanoneet.
Wi stulle icke Hafwa fagt, emme olisi sanoneet.

21
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§ 151. Det sammanfatta konditionalis bildaZ genom
olisin (fonb. af olen) uch verbets Participium.

lag stulle hafwa glömt att uträtta ärendet, om du
icke stulle hafwa paminnt mig. Din wän stulle icke wara
wred, om du icke fkulle hafwa förolämpail honom. Om
denne mau icke fkulle hafwa ljugit fä förut,
fä fkulle wi kanfke nu tro honom. Mängen fkulle lefwa'
lyckligt pä, fin alderdom, om hau bättre fkulle hafwa an-
wändt fin ungdomstid. De djerfwa fjömannen frukta icke
hafwets oöljor. Skeppet stulle troligen hafwa gatt förlo-
radt mot klipporna, om icke fjömännens djerfhet och stand-
aktighet stulle hafwa räddat det fran faran. Din broder
stulle säkerligen hafwa köpt dessa goda böcker, om han stulle
haft penningar. Lärarne stulle icke hafwa grälat pa eder, om
j stullen hafina kunnat edra lexor. Om du i din ungdom
stulle' hafwa warit stittgare, om du stulle hafwa sökt dttt
förftands upplysning och din wiljas förbattring, fä stulle
du nu pa din älderdom icke wara fa olycklig.

Jos pojat olisivat muistaneet, niin olisivat oikein
kirjoittaneet. Talon miehet eivät vielä olisi palanneet
nuotalta, jos ei (jollei) olisi käynyt niin kova myrsky.
Jos olisitte olleet rohkeammat, niin ehkä olisitte voi-
neet pelastaa laivan, joka hukkui aaltoihin. Isänmaa
antoi suuret palkinnot sotamiehille, jotka olivat vihol-
liset voittaneet ja rohkeudellansa ja urhoollisuudel-
lansa pelastaneet asukkaita vaarasta. Minä ehkä nyt
uskoisin sinun sanojasi, jos et olisi ennen minulle
valhetellut. Asukkaat olisivat kaunistaneet huoneita
viheriöillä seppeleillä ja kauniilla kukilla, jos olisivat
edeltäkäsin tietäneet, että kuningas, tuli kaupunkiin.
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Hundratjugutredje lektion.

lägaren gick med fin hund till stogen,
Metsästäjä meni koirinensa metsään.

§ 152. Det orb, [om betecknar föremälet, hwilket är
i nägcns följe, fättes i kasus komitativus.

§ 153. Kasus komitativus, hwars ändelse är ne, före-
kommer alltid med suffix.

Mannen stär pa gärden med bart hufwud,
Mies seisoo pihassa paljain päin.

§ 154. Det orb, forn betecknar sättet, huru något ster,
äterges i finstan genom kasus instruktivus.

§ 155. Kasus instruktivus har ändelfen n och före-
kommer manligast blott i pluralis.

Brudgumen for jemte fin brud till kyrkcm. Hus-
bonden, fom jemte fin wärdinna for till fin fons vreiKoP,
fkulle troligen hafwa äterwandt hem redan, om kölden icke
fkulle hafwa tontit fä sträng. Torparen jemte fina föner
tör hafwa Plöjt pa äkern 'hela dagen. Barnet at nötterna
jemte stalen. Grannen falde

*

hemmanet jemte torpen för
4000 mark. Om du i denna stränga köld stär med bart
hufwud ute, fa blir du fjuk. Mannen, hwilka fitta pä trap-
pan, kommo hit till fots. Barnen, hwilka fpringa med bara
föttcr pä garden, aro grannens. Soldaterna hafwa genom
djerfwct och ständaktighet förtjenat fäderneslandets kärlek och
tacksamhet.

Poika, joka seisoopaljain jaloin järven rannalla,
on polvin savessa. Isaapuri meni vaimoinensa ja
kaikkine lapsinensa veljensä häihin. Isä, joka tuli
kaupungista kotia tänäpänä, toi pähkinöitä lapsille.
Lapset söivät pähkinät kuorinensa. Älkää menkö,
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lapset, ulos paljain päin näin kovalla pakkasella.
Morsian, joka istuu paljain päin portailla, odottaa sul-
hoansa. Torppari meni poikinensa nuotalle. Näimme
omin silmin suden, joka juoksi pitkin tietä. Olisimme
suden ampuneet, jos meillä olisi ollut pyssyä. Kalas-
taja kävelee paljain jaloin järvenrannalla. Olisit an-
sainnut kiitosta, jos olisit minua vaarasta pelastanut.

Hundratjugufjerde lektion.

Min yngre bioder, fom siapp till stolnns tiedje klatz,
ar i tolfte äret. War husbonde köpte hemmanet jemte
torpen af grannen för 11560 mark. Kriget, fcrncörjade
1836, tog sivit är 1841. I eder flola finnes 274 elever.
lag köpte denna rock för 64 mark. Wi tora i morgon
fara till staden med dessa tre hästar. Desse twänne män
hafwa genom fin djerfhet och ständaktighet> räddat oh fran
stor fara. Gubben blef förargad öfwer par ord. Grkänn
ditt fel! Kom ihag warningen. Tag emot lärdomen till
rättelse! Bereden, barn, genom flit och goda seder glädje
ät edra föräldrat! Beden och arbeten, stnlands män! Fin-
lands jordbrukare, fän och plöjen edra akrar, och förwärfwen
filfwer och guld med plogen; mm striden, waren djerfwe
och hjeltemodige, om fienden jkulle hota fäderneslandet!
Bered icke, o gosfe, genom !ätja sorg ät dina föräldrar!
Lemna icke till morgondagen hwad du kan göra i dag!
Kasien icke, gossar, stenar pä gatan! Huggen icke sönder
brädet! Hwilom en stund ännu, och lätom oh sedän
ga till wärt arbete! Liten icke pä owissa förhoppningar!
Fadren sade ät fina söner: söken med a.ll ftit och omsorg
edert förständs upplysning och eder wiljas förbättring, kom-
men ihäg, att eder älder är utsädets tid! lemförom oh
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meb den flitige landtbrukaren och sökom att likna honom!
en följe gcda föiedömen! Mätte hwarje mennista

hata lätjan! Mätte icke nägon wara mihnöjd med fin lott!
Mätte icke gossen glömma fin lärares uppmaningai! Mätte
denne fromnre och wzse mans ord alltid wara kara för eder!
Mätte gossarne icke glömma hwad fadren sade at dem!
lag har icke ännu sett de krigiste och ryktbare männen,
hwilka hnfwa fiyttat till denna by. Gossen söker fin äldste
broder. Fadren har icke satt sin yngste son i stolan ännu.
Detta hemman har icke fruktbara äkrar.

Gardens lilla gosse, som gick till skogen med bara
fötter, tör plocka bär der, Wi tora icke komma till eder i
dag. Flickan tör icke hafwa wärdat wäl blommorna, hwilka
wäxa i lrädgärden. Wäktaren tör hafwa fläppt barnen i
trädgärden. Du tör hafwa fätt denna wackra ferns- af din
fyfter. Den lilla' gossen, som leker pä golfwet tör icke kunna
läsa ännu. lag stulle lana penningar af eder fader, om
jag skulle täckaZ. Stadens innewänare tora wanta konun-
gen till staden. Om du stulle hafwa warit djerfware, fä
stulle du kanfke hafwa kunnat rädda din wän frän faran.
Om min wän icke stulle hafwa kömmit till min hjelp, fä
stulle jag hafwa omkommit i böljorna, jag stulle icke med
egna krafter hafwa kunnat rädda mig frän faran. Hus-
bonden, som begaf fig jemte stna söner till staden, stulle
troligen redan hafwa äterwändt hem, om kölden icke stulle
hafwa warit fä sträng. Gud har stapat himmel och- jord.
Ingen mennista stulle wara lycklig, om han icke stulle frukta
Gud, himmelens och iordens Skapare.
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Hundratjugufemte lektion.

Kettu, kukko ja kanat.

Kettu näki joukon kanoja kukkonensa. Ketun
kun oli nälkä ja joka edeltäkäsin tiesi, kuinka hyvää
kanan liha on, riensi heidän luoksensa. Mutta kanat,
kun näkivät ketun, lensivät korkealle puun oksalle.
Kettu, kun tämän näki, alkoi ajatella petosta. Hän
hiipi puun juurelle, tervehti ystävällisesti kanoja ja
kysyi, nrinkätäkden siellä istutte juurikuin pelkäisitte
minua. Ettekö ole kuulleet iloista uutista? Jatkoi
kettu puheensa. „Me emme juuri pidä lukua uuti-
sista, ja sentähden emme saakaan kuulla paljoa", vas-
tasi kukko. „No, sitten tahdon kertoa teille hyviä ja
hauskoja uutisia". „Eilen kaikki eläimet tekivät ijan-
kaikkisen rauhan keskenänsä, niin ettei ole tästedes
toiselle pelkoa toisesta". Tätä iloista rauhan sanomaa
minä nyt olen tahtonut tuoda teille". Kukko, joka
ymmärsi kavaluuden, kohotti päätänsä ja loi silmänsä
pellolle päin. „Mitä katselette, herra kukko", kysyi
kettu. Kukko vastasi: „minä näen* kaksi suurta koi-
raa, jotka juoksevat tännepäin". Hekin tuonevat
sitä iloista-rauhan sanomaa. „Vai niin", sanoi kettu,
„
hyvästi sitte, minä en voi viipyä enempää". „Niksi

ette voi", kysyi kukko, „emmekö voisi kaikki yhdessä
iloamme viettää, kun koiratkin tulevat? „ kyllä niinki",
vastasi kettu, mutta pelkään, etteivät koirat vielä ole
saaneet tietoa rauhasta".
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Hundratjugusjette lektion.

Karhun nahka.

Kaksi metsästäjää sai kuulia, että likeisessä
metsässä oleskeli karku. Nämät tulivat siitä iloisiksi,
päättivät ampua karhun ja riemuitsivat jo edeltäkäsin
sen nahasta. „Jos minä ammun karhun" sanoi toi-
nen, „niin annan tehdä turkin itselleni talveksi".
Sittekö minun kelpaa, kun toiset kärsivät vilua!
„Minä aion ampua karhun", sanoi toinen, „ja myyn
nahan, niin että minun kukkarossani rahat helisevät,
kun toisien kukkarot ovat tyhjät".

Seuraavana aamuna sanoi toinen metsästäjä:
„älkäämme viivytelkö, vaan lähtekäämme metsään,
karhu ehkä muuttanee kohta asuinpaikkaa. Sitte mie-
het lähtivätkin matkalle. Kun kuulivat karhun aske-
leitten äänen,; niin pelko ja vavistus tuli heidän rin-
toihinsa. Kun karhu oli likellä, niin se alkoi hirmui-
sesti karjua. Toinen metsästäjistä pelästyi niin ko-
vasti, että heitti pyssynsä pois, ja riensi ylös kor-
keaan puuhun. Toinen aikoi myös lähteä pakoon,
mutta karhu oli jo liian likellä, niin ettei hän ehti-
nytkään. Onneksensa muisti hän kuitenkin, että kar-
hut eivät kajoo kuolleisiin ihmisiin. Hän heitti itsensä
maahan, pidätti henkensä ja teki itsensä kuolleeksi.
Karhu tuli vihaisena hänen luoksensa. Mutta kun se
havaitsi, että metsästäjä ei liikuttanut yhtään jäsentä,
niin se luuli hänen kuolleeksi, jätti hänen siihen ja
meni tiehensä. Kun karhu oli mennyt pois, pääsivät
metsästäjät: pelostansa. Toinen tuli alas puusta ja
toinen nousi ylös maasta. /

Kuuleppas, sanoi se, joka oli istunut puussa,
„sano minulle, mitä karhu kuiskasi korvaasi". Toinen
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vastasi: „oikeaan korvaan kuiskasi hän: ei ole hyvä
myydä nahkaa, ennenkuin olet karhun ampunut, ja
vasempaan: joka hädässä jättää ystävänsä, on huono
mies, älä sentähden kutsu ystäväksi ketään, jota et
ole hädässä koettanut".

Töistä miestä mainitaan,
Vaan ei suurista sanoista.

Hundratjugusjunde lektion.
- § 156. I finstan finnes cif säwäl tranfitiva som

intransitiva uerber en impersonel form, hwais subjekt i
swenfkan äierges med det obestämda Prunominet man.
Denna form begagnas äfwen för att uttrycka det fwenfka
Passtvum, hwars subjekt blir objekt i finstan. Denna
impersonella form har derföre äfwen i finstan blifwit kal-
lad passtvum.

§ 157. Pasfivets stam fäs falunda, att ändelsen ta
eller ta sättes till stammen i aktivum, framför hwilken
ändelfe bindftafwelfen (verba pa e och kontralta) undergar
samma förändringar fom framför infinitivi aktivi ändelfe,
hwartill kommer, att:

a) den pasfioa ändelsens t fördubblas emellan twä enkla
vokaler.

b) enkelt a ocfo ä framför passivi t förwandlas till e.

Aktiv. Itara: Pnss. ftcira:
Syö syötä.
Juo - juota.
Leipo leivotta.
Kaiva kaivetta.
Heittä heitettä.
Tule tulta.



Mene nientä.
Luke luotta.
Lähte lähdettä.
Ansaitse ansaitta.
Vastata vastatta.
Lupata luvatta.
Hakkata hakatta.

Man talar (det talas) puhutaan. Man äter (det
ätes), syödän. Man gräfwer dike (dike gräfweZ) ojaa kai-
vetaan. Man laser boken (boken läses), luetaan.
Man kommer, tullaan. Man lofwar, luvataan. Genom
arbete föitjenar man penningar (penningar förtjenas genom
arbete), rahaa ansaitaan työllä.

§ 158. Pasfivets personalandelfe är i finitum öfwer-
allt h-n, hwaremellan fättes den öofal, fom kommer att sta
framför h. H bortlemnas och de twä korta stafwelserna
sammandragaZ till en lang. T fom sälunda kommer att
börja siutstafwelfen förmildras alltid i,presens.

Anm. De särstilda modus och tempora i passioum
bildas föröfngt i likhet med de motswarande modus och tem-
pora i aktiuum.

Man fätter goSjett (gogfett fätteS) i Man,
Poika pannaan kouluun.
lag tages meb, men du lemnas bemraa,
Minä otetaan myötä, mutta sinä jätetään kotia.
Man lofwar gifwa at mannen en mark för beswäret,
Miehelle luvataan antaa markka vaivasta.

§ 159. ' Wid passivum eller en deraf beroende infiniti-
vus fättes det totala objektet i kafus nominatiuus.

Man sitter stilla i stolan, Man för barnen i stolan.
Man för icke desfa fmä barn i stolan. Frän kallan, fom
är pä war- äng, fas godt watten. Wattnet nti gärdens
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brunn tör hafwa blifwit däligt, emedan man icke mer tager
watten deriftan, Man wäfwer i stugan. I fammaren wäf-
wes icke. Om hösten tröstar man säd. Om wären tröffaZ
icke säd. I grannens nya ria tröstas säd som bäst. Gär-
dens barn stulle i dag hafwa plockat swampar i fkogen, om
det icke stulle hafwa regnat. Swampar säljas i staden.
Swampar ätas icke öfwer allt i wart land. Gossen tages
med till staden, men gossens syster lemnaZ hemma. Hästen
spännes för kairan. Hästen fpännes icke för kärran om win-
tern. Domaren dömer tjufwen, som har stulit penningnr.
Tjufwen dömes till fangenstap. Alla tjufwar dömas icke
till fängenfkap, Torparen, som jemte sinä söner plöser pa
akera, kallas hem snart. 'Wi kallas icke hem, förrän wi
hafwa flutat wärt arbete. Till mänget arbete fordras mycket
tälamod. ■ Till alla arbete» fordras icke lika mycket tälamod.
Gosfarne tillkommer att fwara, da man fragar af dem.
Fromma och goda mennistor älstas/ men däliga och onda
mennistor älstas icke, >utan straffas. Man predtkar Guds
heliga ord i kyrkaN. Guds kärlek är alla fromma och goda
mennistors belöning.

Poika viedään kouluun. Poikia opetetaan kou-
lussa. Kaikkia poikia ei opeteta koulussa. Pojilta
vaaditaan ahkeruutta ja tarkkuutta. Hyviä ja ahkeria
poikia kiitetään ja rakastetaan, mutta laiskoja ja pa-
hoja poikia ei kiitetä eikä rakasteta. Tuomari tuo-
minnee varkaan vankeuteen. Viljaa puidaan riihissä.
Sienistä ei makseta ukolle niin paljoa kuin hän .niis-
tää pyytää. Tämä kirja luvataan antaa minulle. Tuo
tyttö luvataan panna kouluun. Huone kaunistetaan
kukilla ja seppeleillä. Istutaan hiljaa ja kunnollaan
oivallista puhujaa suurimmalla tarkkuudella.- Linnut,
jotka syksyllä lentävät eteläsiin maihin, kutsutaan
muuttolinnuiksi.
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Hundratjuguättoltde lektion

Man tänker. Man tänker icke. Man söijer. Man
sörjer icke. Man laser gerna' goda böcker. Däliga böcker
laser man icke gerna. Smä barn siäppas icke ut, da wädret
är kallt. Rag Mres pä hemmanens äkrar. Wed hugges i
fkogen. Om aftonen äterwänder man frän arbetet. Barnen
agas, om te icke lyda, Guda uch lydiga barn agas icke.
Fromma och redliga mennistors rad följas gerna, I det
ämne, hwilket mau ämnar föredvaga, fordras kunfkaper. ' I
tal och strift fordras klarhet, som följer deraf, att tankarne
wäl ordnas och orden rätt anwändas. Tankarne afbildas

orden. En god talare ähöres med stor uppmärksam-
het. Ahörarne förtjusas af en förträfflig talares ord. De
goda talarne hedras och berömmas. En gud konung hedras
och älffas. ■• Gn dalig konung älstas icke. Husen prydas
med wackra blommor och gröna kransar, da konungen u>än-
tas till staden.

Asiaa ajatellaan. Koulusta lähdetään kotia. Kirja
annetaan lahjaksi ahkeralle pojalle. Pojalta ei oteta
sitä kirjaa, jonka hän sai lahjaksi. Kirjoja ei anneta
pienille lapsille. Jos ei aleta varhain, niin ei työtä
saada aikanansa valmiiksi. Koulussa opitaan monta
hyvää ja hyödyllistä tietoa. Miestä, joka tekee työnsä
hyvin, myös hyvin palkitaan. Ruista, leikataan pel-
loilla. Pahoja lapsia kuritetaan. Ylimäisenä vaatimuk-
sena pidetään kaikessa puheessa, ja kirjoituksessa
selkeys, että puheen kuulia ja kirjan lukia selkiästi
ymmärtäisivät mitä heille kuvaillaan. Mitäpä siitä pu-
heesta ja kirjoituksesta olisi, jota ei kuulia eikä lukia
ymmärtäisi. Selkeys seuraa siitä, että sanat oikein
käytetään ja ajatuksien mukaan järjestetään. Ennen-
kuin ajatuksia taidetaan kuvailla, pitää niitä päässä
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olla. Ennen kaikkia vaaditaan siis tietoja siinä ai-
neessa, josta puhua eli kirjoittaa aiotaan.

Hundratjugumonde lektion.

Imperfektum passiui:
Man gick, mentiin
Man gick icke, oi menty.

Man lofwade boken at gossen, kirja luvattiin pojalle.
Man lofwade icke boken ät gossen, kirjaa ei luvattu pojalle.

§ 160. Participium pasfivi har ändelsen u eller y,
framför hwilken ändelse vokalerna a och ä bortfalla.

Man ät. Man ät icke. -Man talade. Man talade
icke, Man kom. Man kom Icke. Man läste boken. Man
läste icke boken. Man tog watten frän brunnen. Man tog
icke watten frän stoden. Man fruktade sienderna. Man
fruktade icke fienderna. Man fick icke fast hästen, som' war
pa ängen. Blommor plockas i dalen. Rummet pryddes
med blommor. Konungen wäntades till staden. Gosfens
knif, hwilken tappades i tradgärden, hittades icke, ehuru den
föktes länge. Frän oh for man till staden i gär, och i dag
komman tillbaka. All war grannes egendom fäldes för
stulder. Weden, som höggs i stogen, hemtades icke hem
annu. Denne stitige gosfe berömdes i fkolan. Denne lake
gosse berömdes icke. Rummets golf mälades, men dörrarne
och taket mälade man icke, Den förträfflige talaren ähördes
med stor uppmarkfamhet. Den däliga talaren ähörde man
icke med uppmarkfamhet. ■ Staden belägrades. Staden in-
togs icke. Staden förfwarades hjeltemodigt moi fienderna.
At foldaternas hjeltemodige anförare gafs stora belöningar.
Om gossen stulle fä boken, fom lofwades ät honom till belö-
ning för Hans stit, fä stulle han blifwa glad.
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Poika pantiin kouluun. Pojan sisarta ei pantu
kouluun vielä. Pahaa ja huolimatonta poikaa ei pi-
detty koulussa. Kukkia poimittiin laaksossa. Lap-
sille ei annettu lupaa poimia kukkia puutarhassa. He-
vonen tuotiin metsästä kotia, mutta varsaa ei löydetty,
vaikka sitä kyllä haettiin. Kaupungista ei palattu
niin pian kuin luvattiin. Varas, joka oli rahoja varas-
tanut, saatiin kiini ja tuomittiin vankeuteen. Varasta
ei laskettu vankeudesta. Kyhkyistä, joka istui puun
oksalla, ei ammuttu. Vihaista koiraa pelättiin. Mie-
hen omaisuus myytiin velkojen tähden. Ukolle ei
annettu työstä niin paljoa kuin luvattiin. Puun juu-
rella levättiin, siksi kun sade oli lakannut. Kaupun-
kia ei valloitettu vihollisien urhoollisuudella, vaan
petoksella. Kaupungin asukkaat vietiin vankeuteen.
Suuret palkinnot annettiin sotamiehille ja heidän vii-
saalle pääliköllensä, jotka rohkeudellansa ja urhoolli-
suudellansa olivat pelastaneet isänmaan vaarasta.

Hundratrettionde lektion.

Perfektu»! paSftoi:

Man har hittat bofen, kirja on löydetty.
Boken har icke hittatg, kirjaa ei ole löydetty.

Man har underwifat gosfen wäl. Fadren Zläder stg,
emedan gossen blifwit wäl underwisad. Goda uch nyttiga
böcker hafwa gifwits till belöning ät den flitige gosfen. Man
har icke belönat de late cct) wärdslöse gossarne. Man har icke
förut i dessa trakter lidit sä ftor brist pä spanmal som under
detta är. Eder fader har, säsom man förmodade, blifwit
utnämnd till kyrkoherde i staden. Snart tör han siytta
härifran. Mannen, fom sittcr sä ängslig pä stenen framför

3



34

trappan, tör icke hafwa sunnit sinä penningar, hwilka han
tappade pä ängen. Hans penningar hafwa icke hittats,
ehuru m,an har fökt dem redan fleie timmar. Man har
icke tröstat räg ännu. Konungen har icke kömmit till staden,
ehuru man redan länge wäntat honom. Man har icke hört,
om drottningen kommer till staden. Fran detta höga berg,
pa hwilket konungen jemte sinä söner nu ax, har naturens
stönhet ofta blifwit beundrad.

Kirjasta, joka on pöydällä, on maksettu kolme
markkaa. Tuota oivallista puhujaa on suurimmalla
tarkkuudella kuunneltu. Niin oivallista puhujaa ei en-
nen ole kuultu. Puutarhaan on kauniita puita ja kuk-
kia istutettu. Puutarhasta on poimittu kukkia, joilla
huoneita on kaunistettu. Vaikka tuota poikaa ei ole kii-
tetty, on hän kuitenkin ahkera. Kyllä on tietämätöntä,
onko kirjaa, jonkapieni veljesi hukkasi, haettu. Tuolle
korkialle vuorelle, joka on kylän takana, on aiottu
mennä. Siellä saadan ihastella, luonnon kauneutta.
Tässä pitäjässä on'-kaiken talven oltu suuressa viljan
puutteessa. Tietänette, mistä tuo sokea ukko, jonka
kanssa isäntä puhuu, on tänne tuotu. Tähän pitäjään
ei vielä ole uutta kirkkoa rakennettu, vaikka jo monta
vuotta on aiottu. Siihen aikaan kun olit rikas, sinua
kyllä kunnioitettiin ja pidettiin arvossa, mutta nyt, kun
olet joutunut köyhyyteen, sinua on ylenkatsottu. Metsä
on tullut harvaksi, kun sieltä niin paljo puita on ha-
kattu.
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Hundratrettioförsta lektion.

Plusquamperfektum passivi:
Man hade lufwat ät gos- pojalle «Ii luvattu mark-

sen en marf, ka.
Man hade icke lofwat ät pojalle ei oltu luvattu

gossen en mark, markkaa.
Man hade tänkt pä saken. Man hade icke tankt pä

saken. Fogeln, som flög omkring i rummet, hade blifwit
stäppt ut frän buren. Man hade icke satt fogeln tillbaka r
buren, da kätten kom i rummet. Kätten, som fick faft fo-
geln, dödade den. Gardens lilla flicka börsade gräta, da hon
fick weta, att fogeln hade blifwit dödad. Ragen pa akein
hade icke blifwit fkuien till slnt, förrän det började regna.
GoZsenZ uppmärksamhet hade blifwit berömd. Soldaterna
hade blifwit beiömda för fin djeifhet och ständaktighet, men
soldaternas anföraie hade icke blifwit berömd. Genom solda-
ternas hjeltemod hade staden, hwilken fienderna hade beläg-
rat och genom stormning ämnat intaga, blifwit räddad.
Fienderna hade icke blifwit besegrade, da deras anförare
mördades. Sedän anföraren blifwit mördad, sjönk soida-
ternas mod. Fäderneslandets taösamme innewanare hafwa
upprest en dyrbar minnesstod at den hjeltcmodige anföraren,
som hade blifwit mördad i kriget.

Tämä poika oli pantu kouluun kuucleu vuoden
vanhana. Hänen tarkkuuttansa ei oltu kiitetty, josta
syystä hänen isänsä oli ottanut hänen koulusta pois'.
Lasta, joka oli mennyt metsään ja jota oli haettu koko
päivä, ei oltu löydetty, ennenkuin seuraavana aamuna.
Lintu, jota ei näillä seuduilla ennen oltu nähty, oli
ammuttu hiljan naapurin metsässä. Viholliset olivat
kaupunkia piirittäneet kaksi kuukautta. Kaupunki,
jota urhoollisuudella oli puolustettu, oli viimein väki-
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rynnäköllä valloitettu.' Suurin osa kaupungin puolusta-
joista oli viety vankeuteen. Ne, joita ei oltu viety
vankeuteen, murhattiin. Sotamiehien päälikölle, joka
sodassa oli murhattu, rakennettiin kaunis muistopatsas.

Hundratrettioandra lektion.

Potentiaiis pasfivi:

Garden tör fäljaå, talo myytäneen
Garden töi icke säljas, taloa ei myytäne.

©ammcinfatt potentialis pasfivi:

Man tör hafwa sali gärden (garden tör hafwa blifwit säld),
Y talo lienee myyty.

Man tör icfe hafwa salt gärden (gärden tör icke hafwa hlif-
wit sald),

taloa ei liene myyty.

Man tör stuta arbetet redan. Man tör icke stuta
arbetet ännu. Gdert arbete tör redan hafwa blifwit flutadt.
Man tör hafwa fätt hoet torrt i ladan. Man tör fnart
kunna stara ragen. Man tör hafwa fröjdat sig öfwer den
förträffliga ragwäxten. Man tör icke hafwa fett en fä för-
trafflig ragwärt pä mänga är. Landtbrukarne tora förja
deröfwer, att regnskurarne hafwa nedslagit waxterna. Man
tör icke mer kunna wänta god afkastning fran akrarne. Man
tör icke hafwa stutat störden annu. Konungen tör wäntas
till staden. Drottningen, hwilken man icke tör hafwa wan-
iat, lär redan hafwa rommit till staden. Husen tora prydas
med blommor och kranfar derföre, att konungen och drott-
ningen hafwa kömmit. Man tör mycket fröjda sig i staden
öfwer konungens och drottningens ankomst. Konungen tör
älstas för fin klokhet och fin fparfamhet. Konungens fpar-
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fllmhet tör hafwa gjort undersatarne rilai Denne fparsamwe
man tör förut hafwa warit fattig; men genom sin spnrfam-
het tör hcrn hafwa blifwit rik. Den, som spar, han har.
Man tör aga gosfen derföre, att han warit (at och wärds-
lös. Man tör hafwa ahört den' förträfflige talaren med
ftörsta uppmärkfamhet, Man tör icke förut hafwa ahört
en fa förträfflig talare. Staden tör hafwa blifwit förswa-
rad med ftörsta hjeltemod emot fienderna. Man tör hafwa

att upprefa en minnestod ät stadens hjeltemodisse
förswarare. ;

Meiltä mentäneen kaupunkiin tänäpänä, ja tul-
taneen kotia huomenna. Kangasta kudottaneen tu-
vassa, koska kolkkina kuuluu. Teillä ei kudottane
kangasta, vaikka oli aiottu. Tämä kangas lienee ku-
dottu kaupungissa. Tänä. vuonna odotettaneen hyvää
rukiin satoa. Ohrista ja kauroista, jotka ovat olleet
laossa, ei odotettane hyvää satoa. Heinät lienee saatu
kuivina latoon. Viljan leikkuuta ei vielä liene lope-
tettu. Rukiit jo lienee leikattu, ja iloittaneen hyvästä
sadosta. Säästäväistä kuningasta, joka säästäväisyy-
dellänsärikastuttaa alamaisiansa, kovin rakastettaneen
ja kunnioitettaneen. Aiottaneen mennä nuotalle tänä-
pänä. Ei aiottane pyytää kaloja verkoilla. Lienee
pelätty myrskyä, koska ei mentykään nuotalle tänä
aamuna, niinkuin oli aiottu. Pitäjän lukkari, joka
asuu tuossa talossa, jonka ympäri kauniita puita on
istutettu, lienee säästäväisyydellänsä rikastunut. .
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Hundratrettiotredje lektion.

Konditicinlllis passivi:

Man skulle tala, puhuttaisiin.
Man skulle icke tala, ei puhuttaisi.
Man skulle sälja gärden (garden stulle fäljctäj,
talo mutaisiin.
Man ffnlle icke sälja garden (garden skulle icke säljas),
taloa ei myytäisi.

Man fkulle fjunga. Man stulle icke fjunga. Mau
flulle läsa. Man stulle icke läsa. Man stulle saita gussen
i stola, om han stulle kunna läsa. Denna nyttiga hot stulle
fiankas ät gosfen, um han^stulle hafwa warit stitigare. Man
stulle icke hafwa berömt denne gosfe, om han icke stulle
hafwa warit fä flitig. Den forn fyar, han blir rik, den
som stösar han blir fattig. Öfta finner man, att ynglin-
garne bortslösa' den förmögenhet, som de hafwa arft af fina
föräldrar. Om man stulle spara, sä stulle man blifwa rik,
om man tct\ stulle flösa, sä stulle man icke blifwa fattig.
Om du emot din wans wilja stulle yppa Hans affigter ät
andra, sä stulle du klandras. lag wet, att du ar olycklig;
men, om man stulle anse dig för den olyckligaste bland alla,
sä stulle man mi§taga sig mycket. Om barnen icke stulle
uppfostras med största omsorg, om • de icke tidigt stulle upp-
manas till fiit och arbetsamhet, sä stulle af dem icke blifwa
dugliga och för fosterlandet nyttiga mennistor.

Sinua kiitettäisiin ja kunnioitettaisiin, jos aina
olisit ollut rehellinen isänmaan ystävä. Jos aina var-
hain alettaisiin, niin saataisiin kaikki aikanansa val-
miiksi. Sinua ei kiitettäisi, vaan moitittaisiin, jos ystä-
väsi aikeita olisit muille ilmoittanut. Jos mentäisiin
tuolle korkealle vuorelle, joka on peltojen takana, niin
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saataisiin luonnon kauneutta ihastella. Jos enemmän
säästettäisiin, niin ei köydyttäisi. Jos isääntäänne pi-
dettäisiin rikkana miehenä, niin erehdyttäisiin. Sota-
miehiä ei moitittaisi, jos olisivat olleet urhoolliseni-
mat. Rukiita leikattaisiin tänäpänä,jos sade lakkaisi.
Jos voitaisiin odottaa hyvää rukiin satoa, niin ei ol-
taisi surullisena. Jos ei sade kukkia kastelisi taikka
niitä ei kasteltaisi, niin ei voitaisi niitten kauneutta
ihastella.

Hundratrettiofjerde lektion.
Scnnmansatt konditionalis passivi:

Man stulle hafwa tiMännagifwit, olisi ilmoitettu.
Man stulle icke hafwa tillkännagifwit, oi olisi ilmoitettu.
Man stulle hafwa köpt boken at gosfen (boken stulle hafwa

köpts),
kirja olisi ostettu pojalle.
Man stulle icke hafwa köpt boken at gosfen (boken stulle icke

hafwa köpts),
kirjaa ei olisi ostettu pojalle.

Man stulle hafwa wäntat. Man stulle icke hafwa
wäntat. Dm boken stulle hafwa gifwits at gosfen, fom leker
pä golfwet, fä stulle han hafwa rifwit den fönder. Man
stulle icke hafwa berömt gosfen i stolan/ om. Hans upp-
märkfamhet icke stulle hafwa warit fa förrrafflig, Fienderna
stulle hafloa intagit fästningen, om deh förfwarare icke stulle
hafwa blifwit förfedde med fä förträffliga wapen. Denne
gosfe stulle troligen hafwa bättre feber, om man stulle hafwa
uppfostrat honom med större omforg. Om ttäbaårben stulle
hafwa wattnats och wardats bättre, fä stulle man äftven
hafwa kunnat wänta rikligare frukter. Man stulle icke hafwa
mihlagit sig, om man stulle hafwa undersökt saken frän början.
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Om fosterlandets förswaiare icke stulle hafwa försetts med sa
förträffliga wapen, sa stulle fienderna icke hafwa bescgrats.

Olisi laulettu. Ei olisi laulettu. Miestä olisi pa-
remmin palkittu, jos hän olisi tehnyt työtä ahkeram-
min. Jos asiaa olisi suuremmalla tarkkuudella tutkis-
teltu, niin sitä olisi ymmärrättykin. Jos ilma olisi tyyni,
niin kuultaisiin kirkon kollojen ääni tänne, vaikka
kirkkoa ei nähdä. Pitäjään olisi uutta kirkkoa raken-
nettu, jos olisi ollut varoja. Ei olisi turhaan runsaita
hedelmiä odotettu, jos puutarhan kasvia olisi kasteltu.
Jos eivät; rukiit olisi menneet lakoon, niin olisi voitu
odottaa runsasta satoa. Viholliset ovat uhanneet val-
loittaa linnan väkirynnäköllä. Viholliset ovat linnan
valloittaneet. Jos linnan puolustajia olisi varustettu
paremmilla sotaaseilla, niin ei vihollisia olisi pelätty.

Hundratrettiofemte lektion.

Optativus passivii

Mä man lofwa, luvattakoon!
Mä man icke lofwa, älköön luvattako!
Mä man gifwa boken (ma boken gifwas) at gossen,
Kirja annettakoon pojalle;
Mä man icke gifwa boken (mä boken icke gifwas) ät gossen,
Kirjaa älköön annettako pojalle!

Mä man berätta faken ät hnsbonden! Ma man icke
terättä saken ät husbonden! Mä husbondens befallningar
ihägkommas! Mätte man icke förolämpa husbondens sinne!
Mätte barnen med ftörfta omsorg läras ,och uppfostras!
Ma man icke glömma, att ungdomstiden är utfädets tid!
Mä den fromme och sticklige mannen berömmas och hedras!
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Matte akrarne meb sticklighet plöjas! Mä akerrenarne wäl
ftmncis! Ma man icke ftukta. Ma lnödor och.swctt rneb
iålarnob uthäidas! Rikedom och ära mä genom flit, djerf-
het och ftändaktisshet beredas ät fofteilandet!

Miehelle annettakoon markka vaivasta! Lapselle,
joka leikittelee portailla, älköön annettako veistä kä-
teen! Puita istutettakoon kahden puolen tietä! Pelto
taitavuudella kynnettäköön ja pellon-pientareet niitet-
täköön tasaisiksi! Puutarhan kukkia ja muita kasvia
kasteltakoon, kuin ei sade niitä kastele! Lapsia äl-
köön laskettako puutarhaan! Vihollisia älköön pelat-
tako! Linnaa puolustettakoon rohkeudella ja vakaisuu-
della! Linnan puolustajia varustettakoon hyvillä sota-
aseille! Suomen maanviljelijät, rukoilkaa olkaa hurs-
kaat ja ahkerat ja saattakaa hurskaudellanne ja ahke-
ruudellanne rikkautta ja onnea isänmaalle! Hurskaita
ja ahkeria maanviljelijöitä kunnioitettakoon ja rakas-
tettakoon!

Hundratrettiosiette lektion.

Sjukdomarne botaZ med watten och medicin. Mänga
sjukdomar kan man icke bota. Genom flitigt, arbete stärkas
kroppens krafter. Hwar och en som gör sitt arbete wäl,
mä wäl kiimaa, Man älstar och hedrar den fiitige och
redlige landtbrukaren. Flit och sticklighet berömmas, Lätjan
och okunnigheten berömmas icke, Likasom den flitige och
redlige mannen berömmes och älstas, likasä hajas och cklan-
t>ras den late och oredlige mannen. Om icke barnen med
störfta omsorg uppfoftras och läras, sa blifwa af dem icke dug-
liga och för fosterlandet nyttiga mennistor. Den wärdslöse
gossen straffadeö, Den duglige och flitige gossen straffades
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icke,, utan berömdes och belönades, Nummets golf uch tak
mälades, men wäggarne malades icke. Man förmädde
icke förswam staden mot fienderna. Stora belöningar gäf-
wos ät soldaterna, hwilka genom sitt hjeltemod hade be-
segrat fienderna och beredt lycka och ära at fosterlanöet.
Husbonden wredgades, emedan Hans befallningar icke hör-
sammades, Man har begifwit sig frän hemmanet till fko-
gen. Man har icke annu atenuändt ' hem frän stogen.
Man har gladt sig i desfa trakter deröfwer, att mau har
kunnat wänta god afkastning frän äkrarne. I desfa trak-
ter har man icke pä manga är fätt god afkastning frän
äkrarne. Gossen, fom föll frän bäten i ]jön, hade blif-
wit räddad' genom brodrens djerfhet. Den lilla gosfens
djerfhet hade blifwit berömd. Konungen, hwilken man icke
hade wäntat, kom till staden. Konungen hade icke warit
i staden förut. Man tör hafwa bestutit att upprefa en
minnesstod ät anföraren, fom hade blifwit mördad t kriget.
Man tör icke hafwa »mnat fätta gosfen i stola ännu. Om
man stulle hafwa fparat, fä ffulle man icke hafwa räkät i
fattigdom. Om man icke stulle hafwa fatt gosfen i stolan,
fä stulle han icke kunna det, fom han nu kan. Om du
stulle yppa minä affigter ät nagon, fä stulle du klandras.
Mätte de flitige och, redlige landtbrukarne hedras och lieröm-
mas! Mätte fäderneslandet göras lyckligt genom innewä-
narnes fiit, ständaktighet och Guds fruktau!

Hundratrettiosjunde lektion.

Kaiku.

Pieni poika, nimeltä Joel, meni kerran viheliäi-
selle niitylle, juoksi siellä ja poimi kukkia. Hän iloitsi,
lauloi ja huusi väliin: hei, hui, hoppuralla! Heti vas-
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tasi metsä: hei, hui, hoppuralla! Joel ihmetteli, alkoi
kuunnella tätä ääntä jakysyi: „kuka sinä olet?" Kaiku
vastasi: „kuka sinä olet? Nyt suuttui Joel ja huusi:
tuhma poika!" Ja „tuhma poika" kaikui metsästä vas-
taukseksi. Tuostapa nyt Joel kovin suuttui ja sanoi:
eihän ole ennen kuultu, että ihmisiä näin syyttä pilka-
taan". Vihaisena heitti hän kukat, jotka oli poiminut,
kädestänsä maahaau, ja alkoi huutaa haukkumasanoja
tuntemattomalle huutajalle metsässä, vaan kaikki sai
hän sanasta sanaan takaisin. Viimein juoksi hän ko-
tiinsa ja valitti äidillensä, että häntä oli pilkattu met-
sässä. Äiti ymmärsi heti asian ja sanoi: „tällä kertaa
valitat sinä omaa pahaa sydäntäsi. Metsästä et kuul-
lut muuta kuin kaiun omasta äänestäsi. Jos olisit
huutanut ystävällisiä sanoja, niin olisit saanut ystäväl-
lisiä vastauksia. Niin on laita jokapäiväisessä elä-
mässäkin. Toisien käytös kohtaamme on vaan kaiku
omasta käytöksestämme heitä kohtaan. Jos kohte-
lemme ihmisiä ystävällisesti ja rakkaasti, niin he teke-
vät samoin; mutta jos olemme muita kohtaan äkäiset
ja ylpeät, niin hekin samoin meitä kohtelevat."

Hundratrettioättonde lektion.

Björken är högre än tallen,
Koivu on mäntyä korkeampi.
Gn högre björk än denna har jag nog fett,
Tätä korkeamman koivun minä kyllä olen nähnyt.

§ 161. Da en jemföreffe uttryckes, fan kuin utelem-
nas och det orb, som anger föremälet, Hwarmed jemförelfm
fier, fättas i kafus partitivus (partitivns comparationis).
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An m. 1. Om det verbum, som mäste tänkas efter
det utelemnade Kuin, är nagot annat än olen, anwändes
icke partitivus comparationis, t. ex. Nina. kasvan pitem-
mäksi kuin sinä (kasvat).

An m. 2. Kuin bör anwändaZ, om genom Partitivus
comparationis twetydighet stulle uppftä, t, ex. Nina en ole
nähnyt ahkerampaa poikaa kuin tämä on, (tätä ahke-
rampaa poikaa fkulle betyda: den Här flitigare gossen).

Anm. 3. Om genom sammanträffandet af siere parti-
tiver konstruktionen blefwe för tung, bör kuin utsattas.

Gossen är äldre än Hans syster. Systren är "yngre
än brodren. Gder huZbonde är driftigare än Hans gxannax.
Man har mycket berömt eder husbondes drift. Hästen är
större än björnen. Man fäger att björncn är starkare än
hästen. Hunden är större än kätten, mm kätten är listigare
än hunden. Räfwen är ryktbar för fin listighets fkull. Man
känner icke nägot listigare djur än räfwen. Denne gosse
anseZ för flitigare än Hans kamrater. lag har icke äkt
med en bättre häst än denna. Den nya bron, fom byggdes
under fista fommaren, är fmalare än den förra.

Minä en ole nähnyt viisaampia miehiä kuin nä-
mät ovat. Tuo poika on vanhempaa veljeänsä väke-
vämpi. Tätä miestä on vihattu hänen viekkautensa
tähden. Viekkaampaa meistä, kuin hän on, ei tun-
neta. Minä en ole asunut näitä kauniimmissa huo-
neissa, mutta näitä suuremmissa huoneissa kyllä olen
asunut. Isäntänne on entistänsä terveempi. Isäntä
osti kaksi uutta auraa. Niitä paiemmilla auroilla ei
ole kynnetty. Vesi pysyy yhä siltaa ylempänä. Hullu
merta edemmäksi kalaan menee. Veljeni, jota nuo-
rempana ei usein nähty iloisena ja jota ei usein tavat-



tukaan muitten ihmisten seurassa, on tullut entistänsä
iloisemmaksi.

Mieli markkoja parempi,
Toimi töitä kallihimpi.

Hundratrettionionde lektion.

En aln Hög, kyynärää korkea.
Ett är äldre, vuotta vanhempi.

§ 162. Wid abjefttöer, Hwilka utrycka btmenftinter,
och wid fompctrcitxDer ställes det uid, fom anger mattet i
kasus partitivus, (partitiuus mensurae).

Brunnen är tre famnar djup. Sjön är twä famnar
djupare än floden. Nätet, hwilket fistaren satte i sjön, war
fem famnar och tre qwarter langt. Wägen är sju werft
läng. Björken, hwilken wäxer i trädgarden, är tiu famnar
hög. Trädgärdens gängar äro twa alnar och tre qwarter
breda. lag är twa är äldre än min broder. Den nya wä-
gen, hwilken byggdes under fifta sommaren, är twa werft
kortare än den förra. lär erhalles fran äkrarne mycket
sämre afkastning än i fjol. Ora man fkulle kjaftoa plöjt
äkrarne med större skicklighet och omsorg, sa stulle man äf-
wen hafwa erhällit bättre afkastning. Konungen kom till
staden en wecka sörrän man hade wäntat honom. -

,

Puu on kolmea syltä pitkä. Lauta on kahta
korttelia leveä ja neljää tuumaa paksu. Kaivo, joka
on puutarhassamme, on kymmentä syltä syvä. Kai-
von vedellä kastellaan puutarhan kukkia. Jos ei sade
kukkia kastelisi taikka niitä ei kasteltaisi, niin lakas-
tuisivat. Pellon ojat kaivettiin korttelia syvemmiksi.
Torni on viittä syltä korkeampi kuin kirkko. Minä

45
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sain sedältäni lahjaksi paljoa paremman kirjan kuin
se on, joka lahjoitettiin sinulle. Veljeni, joka on
vuotta vanhempi minua, on aikonut muuttaa setämme
luo vähää jälkeen joulun.

Hundrafyrationde lektion.

Verliernas nomincilmodi:

§ 163. < Verbet har i finstan fem insimtiver.
Infimtivus I har »»minaländelfen -ta eller -tä.
InfimtivuZ II „ , „ -te.
Infinitivus 111 „ , -ma eller mä.
Infinitivus IV „ „ -mise.
Inftnitivus V „ „ -maise ellei -mäise.

§ 164. Hwarje af desfa nominaländelfer sätteZ till
verbets stam, hwarefter fedan kasusändelsen fogas.

Infinitivus I.
(Stcim,)
Sano sanoa, sanoaksi.
Leipo leipoa, leipoaksi
Tule tulla, tullaksi.
Juo juoda, jnodaksi.

§ 165. Infinitivus I har twä foraier, en langie od)
en fortare. Den längre sormen har translativenk ändelse
ksi, den kortare furmen blott aspiration.

Hwcir och en tillkommer att lyda,
Jokaisen tulee totella.
lag mäste begifwa mig bort,
Minun täytyy lähteä pois.
Det war trestigt att höm,'
Iloista oli kuulla.
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§ 166. Den korlare formen af infinitivus I anwän-
des som subjekt:

a) till verba impersonalia.
d) till verbet olla med ett adjektivum som predikatsfyllnad,

da subjektet soljet efter predikatet.
Barnet kan icke läsa,
lapsi ei osaa lukea.
Gubben is icke arbeta,
ukko ei viitsi tehdä työtä.

§ 167. Den fortare sormen af infinitivus 1 anwän-
des som objekt.

Befall gossen komma hit,
käske pojan tulla tänne.
Tillatm att barnen leka,
sallikaa lasten leikitellä.
Fadren läter icke gosfen wara lat,
isä ei anna pojan olla laiskana.

Anm. Gfter veibe/na annan, käsken, sallin sättes
Personen, som erhäller befallningen eller tillätelsen i kasus
genitivus.

Lärjungarne böra wara stitiga. Hwarje lärjunge maste
fitta stilla i fkolan. Folket, som gick till ängen, mäste
arbeta der till solens nedgäng. Du bör aldrig glömma,
hwad du har lofwat. Barnen tillkommer att lyda sinä för-
äldrar. Föräldrarne tillkommer att med största omsorg upp-
fostra barnen. Tillät icke gossen att wara lat. lag mäste
föra detta bref ät husbonden, som nu jemte sinä söner är
pä äkern. Swärt är att utförct din befallning. Det är
omöjligt för oh att göra alit, som befalltes. Ledsamt är att
bo i staden om sommaren. Trefligt är att höra foglarnes
fäng om morgnarne. Sommarens wackra morgnar för-
noja mennistans sinne. Helsosymt är att simma i siodernas
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frtff a wattett. Gossen, som war med folfet pa ängen, för-
sökte att stä hö med fin faders lia. Fadren tillät dock icke
gussen att stä hö. Inspektoren befallte folket ga bort frän
ängen, emedan det började regna, Husbonden läter bygga
en ny gärdeZgard omkring ängen, Modren tillater icke de
fmä barnen att wara ute efter folenZ nedgäng. Fadren
tillater gerna gosfen wara i kloka mäns fällstap, Nyttigt
är att wara i tlofa mennifkors fällstap.

Minun täytyy mennä kouluun tunnin perästä.
Oppilaitten tulee tarkasti kuunnella opettajien sanoja.
Jokaisen tulee olla tyytyväinen onneensa. Kyllä kel-
paa työtä tehdä, kun annetaan hyvä palkka. Nyt
sopii kaikkien olla iloisina, kun pelloista saadaan
hyvä sato. Minun ei sovi tehdä, mitä pyysit. Isäntä
käski väen leikata ruista pellolla auringon laskuun
asti. Terveellistä on juoda vettä aamuisin. Minun on
mahdoton saada työni valmiiksi huomiseen. Iloista
oli kuulla, että sinua oli kiitetty koulussa. Hyödyl-
listä on lukea näitä kirjoja, jotka annettiin minulle
palkinnoksi ahkeruudestani. Sinä saat pitää kirjan,
jonka annoin sinulle lainaksi, tulevaan viikkoon. Isän-
tämme on aikonut lähettää rengit nuotalle tänäpänä.
Poika, joka leikittelee pihassa auringon paisteessa, ei
ymmärrä mennä kalveesen. Vaikea on tuoda puita
metsästä, kun on paljo lunta. Poika ei tahtonut mennä
kouluun, kun ei ollut ehtinyt lukea läksyänsä. Käske
pojan viedä hevonen metsään. Vartia salli lasten
mennä puutarhaan. Vartia ei sallinut lasten, jotka
leikittelivät puutarhassa, ottaa omenia puista. Anna-
pas ajan kulua, päivän mennä, toisen tulla, taas
minua tarvitaan.
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Hundrafyratioförfta lektiou.

lag har icke tid att fcmma,
rainiilla ei ole aikaa tulla.

§ 168. Den fortctre sormen af infinitivus I anwän-
des fom bestämning till fubstantiver.

Det war trefligt att höra,
sepä oli iloista kuulla.
Detta arbete är slvärt för gubben att göra,
tämä työ on vaikea ukon tehdä.

§ 169. Den koitare sormen af infinitivus I anwän-
des som bestämning till adjektiver, hwarwid personen, som
hör till insinitiven äterges med kafus genitivus.

Fadren gaf boken ät gosfen att lafa,
isä antoi kirjan pojan lukea.

§ 170. Den kortare formen af infinitivus I anwän-
des fom bestämning till verber för att uttrycka ändamälet
med desfas handling. Perfonen, till hwilken infinitiven

äterges med kasus genitivus.
An M. Den till infinitiven hörande genitiven föregäs

i fwenstan wanligen af prepof. at eller för.

Gosfen begärde 'af fadren lof att gä pa ifen. Fadren
tillät icke gosfen att ga pä dm fwaga ifen. Gosfen stulle
hafwa gladt fig, om han stulle hafwa fätt lof att strinna
pä ifen. lag har icke penningar att lana at dig. Infpek-
torm fick befallning att fe efter'folket, fom arbetar pä ängen.
Husbondm har makt att stilza den wärdslofa' infpektoren
fran fin tjmst. lag har lust att refa till landet i mor-
gon. Du har stäl att gläda dig, emedan du har haft god
lycka. Denna bok är nyttig att läfa. lag anfer icke denna
bok nyttig för gosfen att läfa. Husbondens befallningar

4
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aro omöjliga för drengen att uppfylla. Applen äro goda
att äta. Källornas watten äi helfofamt att diicka. Saken
är swär för gossen att ombestyra, Arbetet skulle hafwa warit
lätt att fä stut i dag, om man stulle hafwa arbetat fliti-
gare, Din begäran är lätt för hwar och en att uppfylla.
Fadren hemtade nötter at barnm att äta. Gossen gaf boken
at fin wän att läsa. Wärdinnan hemtade maten pä bordet
at folket att äta. I dalen finnas blommor för barnen att
plocka. De blomstrande dalarne äro herrliga att stada.
HuZbonden gaf icke sin unga och wackra häst at drengen
att köra med. Soldaternas anförare fick befallning att
genom stormning tntaga fästningen.

Minulla ei ole aikaa tulla teidän kanssanne jär-
velle. Pojalla ei ole halua mennä kouluun. Jos sai-
sin luvan ottaa isäni pyssyn, niin menisin metsään.
Minulla olisi halu ampua lintuja metsässä. Nimismies
sai käskyn ottaa varkaan kiini. Maaherralla on valta
eroittaa nimismies virasta. Onpa syytä olla surulli-
sena, kun sade on lyönyt rukiit lakoon. Jos minulla
olisi varoja muuttaa suo niityksi, niin muuttaisin.
Sinun kirjasi on hyödyllisempi lukea kuin minun.
Kaikki kirjat eivät ole hyödyllisiä lasten lukea.
Pyyntösi on mahdoton kenenkään täyttää. Tämä
vesi on terveellistä jokaisen juoda. Tätä työtä kat-
son helpoksi tehdä. Jos olisitte asiaa alusta tutkis-
telleet, niin sitä ei olisi ollut niin vaikea ymmärtää.
Ruoka on pantu pöydälle väen syödä. Tuo uusi kel-
losi muidenki katsella. Talon tyttö vei niitylle kaljaa
väen juoda. Älkää antako veistä lapsen leikitellä.
Mäellä, joka on toisella puolella virtaa, on mansikoita
lasten poimia. Panen maata. Puut jätettiin ukon
hakata. Korkeat vuoret ja kauniit laaksot kaunista-
vat näitä seutuja. Korkeilta vuorilta on ihana kat-



sella kauniita järviä, kukoistavia .laaksoja, viheriöitä
niittyjä ja viljavia peltoja.

Hundrafyratioandra lektion.

lag ger denna bok ät dig att läsa,
minä annan täniän kirjan sinun lukeaksesi

' § 171. Dä fuffix kan fogas till infinitiuen. som
uttryckcr ändamälet med hufwudhandlingen, anwändes den
längre formen af infinitivus I.

Wi uppehälla ofj i desfa trakter för att lära oh finsta
fpräket. Man flickade desfa böcker ät eder att läfa. Gosfen
steg pä stolen för att han stulle se bättre. Gubben, sum
kom emot oh pa landZwägen, begaf sig till fkogen för att
hemta wed. 36äidinnan hemtade maten pä bordet ät oh att
äta, Gif siidan, hwilken du köpte, ät mig att se. Grannen
gaf fin nya bät at oh att ro öfwer sjön. I gär, dä wi
woro i ffogen, gingo wi till cdert torp för att fä mat.
Mannen, som nyh giö harifran, köpte af husbonden mark
för att bygga ett torp.

Antakaa vettä juodakseni! Poika juoksi, minkä
voi, päästäksensä sateen suojaan. Me menimme ta-
loon ja pyysimme venettä soutaaksemme. Mies veti
veitsen tupesta leipää leikataksensa. Tänne lähetet-
tiin nämät kirjat teidän lukeaksenne. Poika antoi
uuden kirjansa ystävän lukea. Sinun lukeaksesi minä
toin tämän hyvän kirjan, josta olen maksanut kolme-
toista markkaa. Renki, joka oli palvellut meillä jo
monta vuotta, muutti kaupunkiin saadaksensa parem-
man palkan. Menkäämme tuolle korkealle vuorelle
katsellaksemme luonnon kauneutta! Tuo poika on
luullakseni hyvin ahkera.
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Hundrafyratiotredje lektwn.
Infinitivus 11.

§ 172. Insinitivus II har twänne kafus, inesfivus
och instruktivus.

lag hemtade hohn, dä jag Jörn,
toin kirjan tullessani.
Barnen gladde ftg, dä föraldrarne kommo hem,
Lapset iloitsivat vanhempien kotiin tullessa.
§ 173. Gn temporalbisats kan i finstan förkortas

ait temporalpartikeln utelemnas och predikatet, om
det är presens eller imperfektum, äterges med innessivus af
insinitivus 11. Om subjektet i temperat satsen är deisamma
som i den styrande satsen, sä äterges det med fufsix, men i
öfriga fall med kasus genitivus.

Medan man war pä fjön bläste det härdt,
tärvellä eltaissa kävi kova tuuli.

§ 174. InessivuZ af infinitivus II anwändes äfwen
i pasfivum.

Dä jag läste ditt bref blef jag gfeb,
kirjettäsi lukeissani tulin iloiseksi.

Anm. Vokalen e kan fammandragas med föregäende
vokal och blir dä i.

Tiden förlider, under det Man betänker sig. Jag wek
in i grannens gärd, dä jag äterwände frän kyrkan. Man-
nen sjöng, medan Han plöjde pä äkern. Drengarne plöjde,
medan huZbonden sädde. Gubben, som satt pä trappan,
sjöng, under det han täljde träd. Gossarne sjunga, medan
de leka pä gärden. Det är icke lätt att säga, hwem af
gossarne sjunga bäst. Medan jag satt här och wäntade pä
dig, fäg jag en ekorre, som hoppade pä trädets qwistar.
Min farbroder läste för mig wackra verser, under det han
stöjdade pä staftet af fin knif. Herden gör spador, under



det han wallar korna i fiogen. Medan jag satt pä stolen
och läste min (era, hörde jag f»glaineZ säng frän trädgaiden.
Nnder det man war pä notdrägt, uppstod ett häftigt regn.
Da man äterwände frän notdrägten, war det redan mörkt.
Dä man förde hästarne i stogen, säg man en stor hop
wargar. Om winterns klara nätter tindra -stjeinor pä him-
melen. Stjemorna förswinna, dä solen uppstiger. Under
det man sökte herden, som icke hade kömmit hem om afto-
nen, märkte man, att stogen hade börjat brinna. Dä man
äterwände frän skogen, träffade man.herden. Soldaterne
förseddes med goda wapen, medan fienderna belägrade staden.

Aika kuluu arvellessa, päivä päätä käännellessä.
Metsästä palatessamme poikkesimme torppaan saadak-
semme ruokaa. Metsässä kävellessämme näimme ora-
van, joka hyppäsi puusta puuhun oksalta oksalle. Isäni
lauloi minulle, kauniita runoja, minun pienenä olles-
sani. Kaskea poltettaessa miehet tekivät lapioita ja
haravia. Renkien kyntäessä ja naisten ruista leika-
tessa poltti isäntä kaskea. Lapset iloitsivat vanhem-
pien kotiin tullessa. Poika ei ymmärtänyt ottaa lak-
kia päästänsä huoneesen tullessansa. Sinun lukeissasi,
minä kirjoitan. Miesten lähteissä sotaan heidän
monsa ja lapsensa itkevät. Ilmoita asia vaadittaissa.
Kotiin tultaessa löi kello kahdeksan. Kaskea poltet-
taessa oli vähällä, ettei valkea metsään päässyt.
Nuotalla oltaissa nousi kova myrsky. Peltoa kynnet-
täissä ja ojia kaivettaissa paloi talon riihi. Linnut,
jotka talven tullessa lähtevät muille maille, kutsutaan
muuttolinnuiksi.

Tiellä kissat, tiellä koirat
pahan vaimon leipoessa
Hiki laiskan syödessänsä,
Vilu työtä tehdessänsä.
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Hundrafyratiofjerde lektion.

Gossen lora fjungande i rammet,
poika tuli laulaen huoneesen.
Mannen talabe strytande,
mies puhui kehuen.
Gossen läste fin lexa sä att fadren Hörde,
poika luki läksyänsä isän kuullen.

§ 175.', Instruktivus af iufinitivus II begagnas för
att uttrycka sättet,. hwarpa hufwudhandlingen fter. Dm
infinitiven har subjekt, sä äterges det med kasuZ genitivus.

Gossen kom grätande tillbaka frän Parken. Mannen
swärade sägande sinä wigtiga stäl. Gossen läste fin lexa
sä att äldre brodren hörde. Fadren begaf sig gäende till
fjöns strand och gossen styndade spnngande efter. Mannen
sitter pä stolen i kammaren spelande fiol. Träden brinna
i ugnen sprakande. Menniskan tillkommer att wara nöjd
i alla stiften. Ingen bör. klaga öfwer lyckanZ wexlingar.
Fadren befallte gossen läsa sinä lexor wäl och wara upp-
märksam i fkolan, Lärkornas sanger äro angenäma för
mennistorng att höra. Det är trefligt att höra wisa mäns
ord. Föraldrarne tilläta icke barnm att wara i däliga men-
niffors fällffap. Barnen fingo af föraldrarne lof att plocka
blommori parken. Denna källas watten är helfosamt att
dricka. Detta arbete är swärt' för gossen att göra. Fadren
gas en god bok at gossen att läsa. De rika köpmännens
stepp nalkas fosterlandets kuster hemtande guld, silfwer och
andra dyrbara waror.

Isäntä kävelee puistossa katsellen kukkia ja
puita. Poika tulee juosten puistoon. Olin tullen
mennen naapurin talossa. Kuuset palavat paukkuen,
hullut puhuvat kehuen. Mies istuu portailla soitellen



viulua. Poika lukee vaikeaa läksyänsä isän kuullen.
Pahat pojat riitelevät puistossa kaikkein nähden.
Minä tuon hevosen tallista teidän nähdäksenne. Ukko
istuu portailla kertoen elämänsä vaiheita.

Ei maaten markat juokse,
istuen isot hyvyydet.

Hundrafyratiofemte lektion.

InfinttivuZ 111.
§ 176. Infinitivus 111 har alla kasus meb nominal-

betydelse, exx. sanoma, berättelse; sanoman, Berättelfens,
sanomat, berättelserna; sanomien, bernttelferactS. Tekemä,
det fom blifwit gjorbt, t)anbtmg, werk. Kuolema, böb.

Denna bok är köpt af min fader,
tämä kirja on isäni ostama.
lag läfer den af min fader köpta boken,
luon isäni.ostamaa kirja».
©ettet träd är af rntg planteradt,
tuo puu on istuttamani.
lag wattnar bet af mig Planterabe trabct,
kastelen istuttamaani puuta.

§ 177. ©et, fwensta praeteritum Part. PaZfiui meb
agent uttryckes i finstau genom infinitivus 111. Ägenten
äterges meb kafus genitivus eller meb fuffir.

©racefc är gjvrbt af fnickaren. Husbonben har betalt
för bet af fnickaren gjvrba ,stavet 28 mark. Malaren ma-
lar fom häst bet af fnickaren gjorba stapet. Gn af fabren
gifwen siank är kär för,gosfen. lag har köpt en ny garb.
Wackra träb hafwa 'blifwit planterabe omkring den af mig
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köpta gärden. Ia g styttar snart i den af mig köpta gärden.
Detta bref är strifwet af min' wän. lag har icke ännu
läst det af min wän strifna brefwet. Det af gossen stickade
brefwet har bedröfwat fadrens sinne. Den af stadens inne-
wänare uppbyggda kyrkan är wacker. Landets innewä-
näre uppbygga änyo den af fienderna förstörda staden. Den
af eder berättade faken har gladt oh mycket. Det af dig
gjorda arbetet har icke blifwit wäl belönadt. Om fom-
maren grönsta de af landtbrukarne odlade fälten. Lundar-
nes gröna björkar och ängarnes stöna blommor förnöja
mennistornas sinne. Ofta inträffar, att hagel och regnsturar
förstöra akerfälten. De af haglen och regnsturarne förstörda
äkerfälten bedröfwa mennistornas sinne.

Kirje, jota isäntä lukee, on hänen poikansa kir-
joittama. Pojan kertoma asia on surettanut isän
mieltä. Kirjoittamassansa kirjeessä ei poika ollut pu-
hunut mitään kotiin tulostansa. Tuo kangas on äitini
kutoma. Tässä setäni lahjoittamassa kirjassa on kau-
niita kuvia. Sedän lahjoittama kirja ilahduttaa pojan
mieltä. Teidän viljelemässänne pellossa kasvaa hyvä
ruis. Ikkuna on rakeitten särkemä. Sateen kasta-
maan maahan on hyvä kylvää. Puutarhassa on paljo
minun istuttamiani puita. -Sisar ei osannut lukea vel-
jensä kirjoittamia kirjeitä. Maan asukkailla ei ole
varoja uudestaan rakentaa vihollisten hävittämää kau-
punkia.

Hundrafyratiosjette lektion.

KyrkoHerden är i kapellet (stadd i) att predika.
Kirkkoherra on kappelissa saarnaamassa,
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§ 178. Inessivus af infinitivus 111 stär' fom bestäm-
ning för att uttrycka den handling, i hwais utförande nä-
gon är stadd.

Kyrkoherden ateiwändei frän att predika,
kirkkoherra palaa saarnaamasta.

§ 179. Elativus af infinitiuus 111 anwändes fom
bestämning för att uttrycka den handling, hwarmed nägon
upphör att sysfelsätta sig eller frän hwilken nägon afhälles,
afrädes o. s. w.

Kyrkoherden begaf sig till kapellet för att Predika
Kirkkoherra meni kappeliin saarnaamaan.

§ 180. INativus af infinitivus 111 anwändes fäsom
bestämning till verber, som utmärka en rörelse, ett tillstyr-

wänjande wid m.- m. och uttrycker da den Hand-
ling, at Hwilken nägon Hänger sig, hwartill nägon tillstyr-
kes eller hwarwid nägon wänjes.

Hunden är god att fpringa.
Koira on hyvä juoksemaan

§ 181. Illaliuus af infinitiuus 111 anwändes fafom
bestämning för att uttrycka den handling, i
anseende hwartill en egenskap utsäges om subjektet.

Gossarne aro (sysselsatte med) att simma., Gossarne
komma frän att simma. Wi stulle begifwa oh att simma,
om regnet ffulle upphöra. Gossen är god att simma. Gär-
dens tjenstehjon aro pä äkern (sysselsarte med) att stära
räg. De komma frän att ffära räg. är dälig att
läsa. Denne man är willig att sjunga. Gärdens'gamle
gubbe är pä sjön (sysselsatt med) att fiska. Gubben tör
snart äterwända frän.att fista. Gärdens folk begaf sig i
dagsgryningen för att bryta löf. Husbonden begaf sig ge-
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nast, sä snart han.hade äterwändt frän att lbryta löf, till
äkern för att sä, Denne go§|'e-& icke willig att läsa,
Twingen den late gossen att läsa, Föräldraine mä tidigt
öfwa barnen att läsa. De gossar, hwilka aro williga att
läsa, berömmas och älstas. Grannen är på äkern (fysfelsatt
med) att gräfwa dike. Grannens broder är i staden för
att köpa mjöl, Denne man är icke lämplig att göra det,
hwartill j hafwen twingat honom, Flickorna äro i träd-
garden (syZselsatte med) att plantera blommor, Gossarne
begafwo sig till fkogen för att plocka bär. De lofwade
äterwända frän att plocka bär efter twä timmar.' lag t)ade
hela dagen warit pa sjön (sysselsatt med) att fista. Wi
hafwa ämnat begifwa oh i parken för att betrakta de af
eder planterade träden och höra sh i

foglarnes fanger. lag
älfkar denne fromme och redlige man,, fom hindrat mig
frän att räkä, i olycka, lag stulle gerna hafwa läst för big
det af min wän strifna brefwet, om du icke fkulle haft fa
brädt.

Palkolliset ovat pellolla ruista leikkaamassa.
Palvelia on vieraita kutsumassa. Palvella ei vielä ole
palannut vieraita kutsumasta. Rengit lähetettiin met-
sään puita , hakkaamaan. Isäntä meni poikinensa
järvelle kalastamaan. He ovat olleet kalastamassa
jo kolme tuntia. Poika, joka otti isänsä antaman
pyssyn naulasta, meni metsään lintuja ampumaan.
Tyttö kun oli lakannut lukemasta veljensä lähet-
temää kirjettä rupesi heti kirjoittamaan vastausta vel-
jellensä. Kun olimme jäällä luistelemassa, näimme
ketun, jota rupesimme takaa ajamaan, vaikka emme
sitä kiiui saaneet. Vanhempain tulee opettaa lapsi-
ansa työtä tekemään. Poika on valmis juoksemaan.
Sinä et ole sovelias tätä asiaa toimittamaan. Pakoit-
takaa tuota laiskaa ukkoa, joka tulee syömästä, työtä'
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tekemään. Miehet, jotka tulivat metsästä lehtiä tait-
tamasta, menivät heti pellolle kyntämään. Ahkerat
pojat eivät lakkaa lukemasta, ennenkuin osaavat
läksynsä. Mies on valmis työhön menemään. Poika
oli lähetetty metsään tuomaan hevonen kotia. Talon po-
jat ovat lintuja ampumassa. Tytöt ovat puutarhassa
kukkia kastelemassa. Ukko, joka tuli kaloja onki-
masta, meni heti saunaan kylpemään. Kehoittakaa
ystävääni tulemaan tänne. Isäni kirjottama kirja on
hyödyllinen lasten lukea. Kielsi vanha
hopealle horjumasta, kullalle kumartamasta.

Hundrafyratiosjunde lektion.
Genom att köpa fär man allting.
Ostamalla kaikkia saadan.

§ .182. Genom ädessiuus af insinitiuus 111 uttryckes
den handling, som betecknar mebkt, hwarigenom' hufwud-
handlingen utföres.

Genom att läsa fär man kunffaper. Byns stomakare,
som har kömmit hit för att lana Penningar af wär husbonde,
har genom att lätjas rakat i stor fattigdom. Foglarne fär-
das genom att flyga. Husbonden blef förargad pä tjenste-
hjonen, hwilka förnötte fin tid med att prata. Gnboert,
fom bor i den lilla kojan pä fjöns ftrcind, lifnär fig med
att fista. Barnen fin tid med att leka.

Lintu, kulkee lentämällä. Älkää kuluttako ai-
kaanne tyhjiä toimittamalla. Älkää laiskotelko. Lais-
kottelemalla joudutaanköyhyyteen. Jos olisitkoettanut
elää peltoja viljelemällä, niin et olisi joutanut niin
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suureen köyhyyteen. Maata kaivamalla ja kuokki-
malla torpparinne lienee rikastunut. Kaloja ei saada
niin paljoa onkimalla kuin nuottaa vetämällä.

Hundrafyratioättonde lektion.
Mannen gick Bort utan att säga ett oxb,
mies meni pois sanaa sanomatta.

§ 183. AbeLfiuus af infinitiuus 111 anwändes för
att uttrycka den handling, utan hwais mcdwerkan hufwnd-
handlingen ster. '

lag kom hit utan att någcn märkte.
tulin tänne kenenkään huomaamatta.
lag gick bort utan att du wistte.'
menin puis tietämättäsi.

Anm. 1 Insinitiuens fubjekt atergeg med kafus geni-
tivus eller suffix./

Gossm lemnade lexan oläst.
poika jätti läksyn lukematta.
Säret är obötadt.
Haava on parantamatta.

Anm. 2 Wid verbeinä jään och jätän har denna
abessivus passio betydelse, och, om den förekommer utan
objekt, äfwen wid olen och pysyri.

.

Fadren tör hafwa grälat pä gosfen för det, att han
gick att strinna utan att begära lof. Gubben fitter pä ste-
nen utan att göra nagot. Gossen, som hade blifwit stickad
till stogen för att hemta hem hästen, kom tillbaka utan att
hitta den. De fiitige gossarne läsa sinä lexor utan att
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nagon twingar dem. Mannen, forn hade uträttat mitt
ärende, ssick bort utan att begära bclöning för fitt beswär.
Gossame woro i fkogen hela dagen utan att äta, (syZselsatte
med) att stjuta, Denne gosse är stitig att läsa. lag är
icke willig att gifwa ät eder, hwad j hafwen begärt. Min
beczäran är ouppfylld. De djerfwa sjömännen segla utan
att frukta hafwets böljor. Soldaterna woro icke utrustade
med dugliga waften, da fienderna kommo i landet. Konun-
gen lemnar icke de hjeltemodiga soldaterna obelönade.

Nina, olisin tullut luoksesi kutsumattakin. Sinä
olisit saanut minulta tämän kirjan pyytämättäkin. Tätä
asiaa et ymmärrä sitä tarkasti tutkistelematta. Sen
asian kyllä sanomattasikin tunnen. Poika meni met-
sään marjoja poimimaan kenenkään tietämättä. Hän
ei vielä ole palannut marjoja poimimasta. Älä kos-
kaan jätä sanomatta vanhemmillesi, kun lähdet kotoa
pois. Minkä kerran tekemättä jättää, se usein teke-
mättä jääkin.

Hundrafyrationionde lektion.

Goda böckers läsning förnöjer de fiitige gossarne,
Kivien kirjojen lukeminen Kuvittaa, ahkeria poikia.
lag Har mycket att läsa,
minulla on paljo lukemista.

§ 184. ©euora infinitivuZ IV uttryckeZ verbets Hand-
ling under lent fubstantiv form.

Gossen mäste ga i jMcrn,
pojan on kouluun meneminen.
lag maste gifwa denna bok at min broder,
minun on antaminen tämä kirja veljelleni. >
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§ 185. Verbalt anwändes infinitiuus IV x nominati-
vus f«g. och ger da at verbet betydelsen af nödwändighet,
hwarwid peisonen, för hwilken handligen är nödwändig äter-
ges med kafus genitivus.

Det är icke wärdt att gifwa denna bok at gossen,
tätä kirjaa ei ole pojalle antamista.

§ 186. aSerbalt anwändes infinitivus IV i Partitivus
säfom partielt subjekt till berßet olla i en förnekad satZ.

Att odla akrarne (äkrarnes odlande) förnöjer landt-
brukarne. Att lära goZfar (gossars lärande) är mödosamt.
Att läsa denna bok (denna boks läsning) är nyttig för goZ-
sarne. Genom läZning af denna bok (denna boks läsning)
blir du mycket klokare än förut. Gubben, som kom i stugan,
hade mycket att tala med husbonden. Husbonden tör tcke
hafwa hört pä gubbenZ pratande. lag har nu sa mycket att
göra att jag icke hinner komma med eder för att stjuta foglar
i stogen. Drengarne mäste hugga wed i ffogen hela dagen.
Manen, som bor i den der kojan wid landswägen, har förut
warit rik, men genom att hjelpa andm harhan rakat i fat-
tigdom. Han maste begifwa sig att tigga, om andra lyck-
ligare mennistor icke förbarma sig öfwer honom. Det är
icke wärdt att förbarma sig öfwer dern, hwilka genom att

hafwa räkät t fattigdom. Det är icke wärdt att hjelpa
denne gubbe, emedan han icke is arbeta, ehuru han nog
fkulle förma.

Kukkien hoitaminen huvittaa tyttöjä. Muut teke-
miset estivät lukemistani. Et sellaisella lukemisella
pitkälle pääse. Mitä sinulla on täällä tekemistä. Kerjää-
misellä tuo ukko, joka nyt on järvellä kaloja onkimassa,
on elänyt jo monta vuotta. Minun on tämä kirje vie-
minen kirkkoherralle. Tyttö, jonka nyt on tuominen
karja tiiityltä kotia, on sisartani vuotta vanhempi. Tuota
laiskaa ukkoa ei ole armahtamista. Ei ole järvelle
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menemistä, kun on niin kova myrsky. Ei ole kaup-
patavaroita tänne tuomista, niitä ei kuitenkaan osteta.
Jos et kokonansa voi olla metsästämättä, niin sinun
kuitenkin on jättäminen pienet linnut ampumatta. Tässä
meidän on istuminen rannalla odottamassa, kunnes laiva
tulee meitä ottamaan. Äidin on opettaminen lastansa
rukoilemaan. Jumalaa meidän on rakastaminen ja hä-
nen käskyjänsä muistaminen, jos tahdomme tulla on-
nellisiksi. Virstassa on sairaalla kyllä kulkemista.

Sitä kuusta kuuleminen,
jonka juurella asunto.
Ei ole koiraa karvoihin katsomista.

Hundrafemtionde lektion.

Ia g war just i begrepp att komma,
Olin juuri tulernaisillani.

§ 187. Adesfivus pluralis af infinitivus V star fom
bestämning, för att uttrycka den handling/fom just är i be-
grepp att ffe. Denna form har alltid fuffix.

, Anm. Gn handling, fom är i begrepp att ste, kan
äfwen uttryckas genom adessiuus sing. af infinitivus 111.

Wi woro just x begrepp att begifwa oh pä fjön, da
en häftig storm uppstod. Manga fegel synas pä hafwet..,
Stormarne förstöra ofta de förträffliga steppens fegel. Skep-
pet höll just pä att fegla i hamnen, dä stormm dref det
mot klipporna. Folket war just i begrepp att börfa rägstör-
den, dä det började regna. Den lilla gosfen höll just pä
att falla ner frän trappan, dä brodren koin till Hans hjelp.
Konungarnes borgar befästas med höga murar, dä fienderna
infalla i landet. Wära foldater woro just i begrepp att
stynda mot sienderna, dä freden afstöts.
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Minä olin juuri tulemaisillani teille, kuu lähetitte
minua käskemään. Lapsi makaa kehdossa ja on juuri
nukkumaisillansa. Kaupungin asukkaat olivat kau-
punkia linnoittamaisillansa,' kun viholliset lähestyivät.
Laiva oli lähtemäisillänsä, kun tulimme satamaan.
Laiva kulkee jo täysin purjein. Mies, kun näki lap-
sen virtaan putoomaisillansa, riensi pelastamaan sitä
vaarasta. V

Huudrafemtioförsta lektion.

Sommarens waöra morgnar föruöja mennistans sinne.
Det är irefligt att hora <de fmä ftglarneZ fäng om fomma-
ien? morgnar. Det är helfofamt att uppehälla fig i fiia
luften. Husbonden tillät drengarne att wara lediga en dag.
Fadren befallte gossen hemta hästen hem frän Hagen. Fadren
tilläter icke gossen wara utan arbete. Husbonden har lofwat
gifwa at drengen belöning för Hans pälitlighet. Befallnings-
mannen läter bygga en ny bro öfwer fioden. I bören icke
ga pä bron, förrän den är färdig. lag har icke nu tid
att komma med eder i stogen för att stjuta. Husbonden
har makt att lata folket wara ledigt, när han will. Dmna
bok är nyttig att läsa. Detta watten är helfofamt för menni-
storna att dricka. Saken, hwilken denne man berättade för
oh, war ledfam att höra. Husbondens befallning tör icke
wara latt för eder att uppfylla. Gosfen gaf brefwet at fin
wän att läfa. De blomstrande dalarne äro herrliga att städa.
Trädgardens wäktare hemtade äppel at barnen att äta. Eder
begäran är omöjlig för oh att uppfylla. Min broder tör
hafwa gifwit denna bok at dig att läfa. Gosfen fprang för
att han stulle fä fast fadren, fom gick till ätern. Man hem-
tade detta watten ät oh att dricka. Gärdens gamle gubbe,
fom j fin ungdom warit en tapper stridsman, fjöng för oh
wackra werfel, medan han flöjdade pa staftet af fin knif.



Stjernorna förswinna frän himmeten, da solen uppstiger.
Medan jag stod pä> sjöns strand och wäntade pä min toan, som
fiabe lofwat ro mig öfwer sjön, säg jag en ekorre, som hoppade
pä tiädets qwistar. Medan du läste, stref jag. Barnen
gladde fig, da föräldrarne äterwände hem Tillkännagif fa-
ken, dä det Da man kom hem fran att Mra räg
pä akern war klockan tio. Barnen begafwo fig fpringande
till parken. En gubbe fitter pä trappan talande med hus-
bonden. Gubben förtäljde fina lefnadsfkiften fa att wi hörde.
De af haglen förstörde äkerfälten bedröfwa landtbrukarnes
sinne. Det af din broder stickade, brefwet har gladt mig.
Fienderna tora hafwa bestutit att med wald intaga fästnin-
gen. Detta bord är gjordt af min broder. Tjenarne aro
pä fjön (fysselfatte med) att braga not. Mannen, fom äter-
wände frän skogen, begaf sig genast pä äkern att plöja.
Twingen de late gossarne att lasa fina lexor. Alla älsta
.de gossar, hwilka hafwa goda feder och äro willige att läsa.
Denne golse är icke. lämplig att göra det, hwartill man
twingat honom. Den stitige gossen upphör icke att lasa,
förrän han kan fin lexa wäl. Sedän gossarne hafwa läft
fina ler.or, fä de.wara lediga. Skeppen färdas genom att
fegla, foglarne genom att styga. Förnöten icke eder tid utan
att göra nyttigt arbete. Gossen begaf sig att ffrinna pä
isen utan att fäga det ät nägon. Mannen, hwilka bränna
swed, hafwa warit hela dagen i skogen utan att äta. Af
de late gossarne blifwa lerorna ofta olasta. Du fkulle hafwa
fätt den af mig köpta boken äfwen utan att begära den. Las-
ningen af denna bok är nyttig för hwar och en. Gossen
lemnade fin lexa oläst. Dagens öfriga göromäl hafwa hin-
drat mig att komma till eder. Om j icke förbarmen eder
öfwer denne man, fä mäste han begifwa fig att tigga. Dä
wi kommo till prestgärden, war kyrkoherden just i begrepp
att begifwa fig till kyrkan. Jag war just i begrepp att
fomna, dä du bultade pä dörren.

5
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Palkollisten tulee totella isännän käskyjä. Ter-
veellistä on juoda vettä aamuisin. Äiti käski lapsien
mennä puutarhaan kukkia poimimaan. Puutarhan var-
tia ei sallinut lasten ottaa omenia puista. Sain luvan
ottaa isäni kirjan. Tämä työ on vaikea pojan tehdä.
Anna uusi kuvakirjasi veljeni katsella. Asiaa ei olisi
ollut niin vaikea ymmärtää, jos sitä olisi alusta tut-
kisteltu. Mies, joka tuli taloon pyysi hevosta ajaak-
sensa. Anna uusi kirjasi katsellakseni. Ukko meni
tupaan saadaksensa ruokaa emännältä. Väki meni
pellolle isännän kotiin tullessa. Metsästä tultaissa
rupesi satamaan. Tyttö seisoo porstuassa kolkuttaen
tuvan ovea. Poika toi lapion puutarhasta tullessansa.
Kaupunkiin mennessäni tapasin ystäväsi, joka tuli met-
sästä lintuja ampumasta. Poika rupesi laulamaan.
Isännän ollessa metsässä lintuja ampumassa rupesivat
rengit ojia kaivamaan. Isä torui poika, siitä, että oli
jättänyt läksynsä lukematta. Poika meni itkein huo-
neesen läksyänsä lukemaan. Tulin huonessen pojan
huomaamatta. Lapset ovat mäellä mansikoita poimi-
massa. Vanhempien on opettaminen lapsiansa rukoi-
lemaan. Minun on kirje kirjoittaminen veljelleni. Tyttö
meni juosten vastaanottamaan ystäviänsä, jotka tulivat
kävellen maantiellä.

Hundrafemtioandra lektion.

§.' 188. Verbet har i finstan 4 participier, twä i
aktivum, och iwä i passivum.

§. 189. Participium I har i akt. och pass. ändelsen
va eller vä. *■

§. 190. Participium II har t akt. ändelsen nut eller
nyt (stam nene) i pass. ändelsen u eller y.
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En Hop.strattande gosfar.
joukko nauravia poikia.

Gosfm är lard, men Hans broder är lardare.
poika on oppinut, mutta hänen veljensä on oppineernpi.

§. 191. Participierna kunna körlora fin tidsbetydelse
och blifwa rena adftktiver, Hwarwid dented undantag af
part. II Pass.) kunna kompaieras, om betydelsen det tillater.

lag hörde pä en fjungande fogel.
kuuntelin laulavaa lintua.
Du stall fä god belömng.
sinä olet »aava hyvän palkinnon.

§. 192. Participmm I aft. har betydelfe bade af
piesens och futurum. Dä denna form stär fom predikats-
fyllnad till olla har dm alltid betydelfe af futurum.

' lag lätsade gräta,
«lin itkevänäni.

' Gossen lätsai läsa,
poika on lukevinansa.

§. 193. GZsivuZ af participium I med fufffx fasom
predikatZfyllnad till verbet olla uttrycker ett lätsande. I
denna betydelse anwändeZ denna form ofta i pluralis, ehuru
endaft ett föremäl är i fräga.

Anm. Om prefens participii i swenstan stär som
apposition, äterges det i finskan med instruktivus af infi-
nitivus 11.

Modren gaf socker at det grätande barnet. Den pa
Hkern plösande mannen ssunger'. En haltande man kom
genom porien in pä gärden. Husbonden talar med den
haltande mannen. Wi kanna icke den haltande mannen.
Min broder lofwade göra en ftaf ät den haltande mannen.
En ftygande fogel far nagonting, en haltande intet. Gn
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stor hop ftrattande gossar är pa backen. De strattaude gos-
sarnes föräldmr komma gämde pä landswägen.. Wär aranne
är den pälitligaste af alla byns män. Husbonden gaf be-
lönmgar at den palitligaste bland tjenstehjonen. Skeppet, som
seglar pa det swallande hafwet, hemtar dyrbara waror frän
utlandet. Sjömännen gläda sig ät de lysande stjernorna.
Det i hamnen komna fleppetZ kapten är sjuk. Du flall
ängra det, att du tcke*har efterkommnrit wär önstan.
Du' stall pröfwa mycket ännu. , Flickan lätsar gräta och
sorja. Du lätsar förstä mycket. Gossen, som fitter wid
bordet, lätsar läsa. Husbonden skall gifwa god belöning
ät denne pälitlige och stitige arbetZkarl. Hwar och en, som
illa har anwändt sin ungdomZtid, fiall en gäng ängra det.

Ontuvan miehen sauva katkesi. Emäntä keittää
ruokaa tuleville vieraille. Tulleitten vieraiden hevo-
nen seisoo portaiden edessä. Vartia käski kukkia poi-
mivan tytön pois puutarhasta. Setänne on ymmärtä-
vin mies koko pitäjässä. Emme tunne ymmärtäväni'
pää miestä kuin setänne on. Tämä mies on luotetta-
vin kaikista tämän kylän miehistä. Eohkeat meri-
miehet eivät pelkää lainehtivaa merta. Merimiehet
iloitsevat, kun kuu paistaa ja tähdet loistavat. Olet
olevanasi oppinut. Kaikkia te olette tietävinänne.
Et ymmärrä, mihinkä onnettomuuteen olisit joutuva,
jos saisit noudattaa omaa mieltäsi. Isäntä, joka nyt
on poikinensa metsässä lintuja ampumassa, on teitä
kiittävä uskollisuudestanne.

Hundrafemtwtredje lektion.

Hästen hade förswunnit,
hevonen oli kadonnut.



Dm förswunna Hästen t)ittctbe§,
kadonnut hevonen läydettiin.

§. 194. Participium II akt. uttiycker en öfwerstän-
dm Handling och anwändes i förening med verbet olla
till bildandet af sammansatta tempora.

Lätom oh fly härifrän,
Paetkaamme täältä.
lag will icke fty,
En tahdo paeta.

§. 195. I flerftafwiga verba pä nen ,förwandlas
bindkonsonanten n framför k och t till t.

Wär granne Har warit sjuk hela sista wintern. Hans
tillstand kan icke mer förbättras. De tappre soldaterne wilja
aldrig fiy för fienderga. Ma hwar och en sty härifratt.
GoZsen maktar icke med detta arbete. Ma din luft att
läfa icke förminstas. Solen stiälar. Barnen stä pä gär-
den och betrakta den nedgäendes folens strälar. De klara
sjöarne glindra i gryningens Ijus. Längt boita i ffogen
galar göken. Herdegossen drifwer bostapen till betesmar-

ken fpelande pä fin herdepipa. Pä afständ ljuda den till
betesmarken gängna bostapens klockor. Den frän sitt läger
uppstigne landtbrukaren gar styndande till fitt arbete. Fog-
larnes fänger ljuda frän de grönstande trädens qwistar.
Allt, fom anda har, fröjdas. Mä äfwen wär röst ljuda
prifande Gud/fom allt har stapat. Den fom pröfwat wet
mycket.

Tuo vanha ukko ei enää kykene työtä tekemään.
Pieni poika ei ymmärtänyt paeta vihaista koiraa. Jos
et ole säästäväisempi, niin omaisuutesi ei voi enetä.
Poika kävelee pihassa häkein kadonnutta veistänsä.
Laskenut aurinko loi vielä säteitänsä pilvien reunoille.
Me ihastelemme äsken noussen auringon kullalta lois-
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tavia säteitä. Paimenpoika kulkee laulaen kaljansa
perässä ja palaa illolla kotiin soitellen luikuriansa.
Lapset kuuntelevat kukkuvaa käkeä. Lintujen äänet
soivat ylistäen i Jumalaa. Järvet välkkyvät koittenen
valossa. Me illastelemme koittenen valossa välkkyviä
järviä. Hädän tunteneella ei ole niin kovaa • syn-
däntä, kuin hädän tuntemattomalla.

läg kom att begifwa mig tili staden,
tulin menneeksi kaupunkiin.
lag kom att säga saken at din broder,
tulin sanoneeksi asian veljellesi.
lag kom icke att läfa ditt bref,
en tullut lukeneeksi kirjettäsi.

Hundrafemtiofjerde lektion.

§. 196. TranZlativus sing. af part. II akt. i före-
ning med veibet tulla uttrycker en tillfälligtwis fkeende
handlmg.,

En ny bok bör köpas at gossen,
uusi kiija on pojalle ostettava.
Barnen böra nppfostras af föräldrarne, *

lapset ovat vanhempain kasvatettavat.
§. 197. Participium 1. pasf. anwandes för att ut-

trycka etr handlmg, fom bör ste. Perfonen, hwilken hand-
lingen äligger, äterges med kafus genitivus.

Mannen hemtade fin fon till stolan för att läras,
mies toi poikansa kouluun opetettavaksi.

§. 198. Translativus af paticipium I. pasf. anwän-
des för att uttrycka hufwudhandlingens ändamäl, om det
är passivt uttryckt.
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Gossen bör läras. En gosfe fom bör läras är tcte
alltid nöjd. Saken, fom min fader bad big ombestyrci, bör
icke glömmas. lag har inycket fom bör göras. Fängen
har blifwit hemtad att af domaren dömas. Domen bör af
styrelfen stadfastas. En mennisia, fom lefwer utan att
arbeta, bör klandras. En god kpnung 'bör älstas och hedras.
Landets innewänare aro lyckliga, om defä lefwa i fred.
Freden bör älstas, kriget hatas. En god anförare bör af
foldaterna- wäljas. Saken bör med största omsorg förberedas,
Mänga wäxter hafwa blifwit stapade för att af mennistor
ätas. Föräldrarne förja, om barnen, hwilka de hafwa fatt
i stolan för att läras, lätjas och icke förkofra fig i kunsta-
fer och goda feder.

■• Pelto on eläimiltä suojeltava. Pellon ympärille
pannaan aita sen suojelemiseksi eläimiltä. Poika on
veljensä opetettavana. Isä vei poikansa kouluun ope-
tettavaksi. Naapurimme tahtoi panna poikansa pal-
velukseen. Poika ei tahtonut ruveta palvelukseen
muiden käskettäväksi. Viikatteen! on sepän laitetta-
vana. Tämä työ on suurimmalla huolella valmistet-
tava. Kirkkoherra on pitäjän asukkaitten valittava.
Asukkaiden vaali on esivallan vahvistettava. Tuomio
on jätetty esivallan vahvistettavaksi. Uusi veneemme
on maalattava. Maalari on rannassa uutta venettämme
maalaamassa. Mies, jonka töllin ympärille kauniita
puita on istutettu, tekee työtä ahkeraan saadaksensa
rahoja ja niillä torpan ostaaksensa.

Hundraftmtiofemte lektion.
En duk har blifwit köpt at fiickan,
liina on tytölle ostettu.
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Flickcm sätter den töpta duken pä haisen,
tyttö panee ostetun liinan kaulaansa.

§ 199. Participmm II paZs. har t attfeettbe till ttbeit
samma betydelse, forn motswarande forrn i aktivum och an-
wändes föröfrigt pä samma sätt.
Gfter att hafwa kömmit Bern började jag genast att läsa,
tultuani kotiin rupesin heti lukemaan.
Sedcm wärm lornmit, fmätta isarne.
Kevään tultua jäät sulavat.

. § 2QO. Partitious fing.' af participium II passtvi
anwändes för att t en förkortad angifwa en
handling, som är öfwerstanden i förhällande till hufwud-
handlingen, ■ och har härwid aktiv betydelse. Om bihand-
lingens subjekt är det samma som hufwudverbets, äterges det
med suffix, men eljest med kasus genitivus.

Den ät gossen stänkta boken förnöjer honum. . Gossen
gläder sig öfwer den stänkta boken. De med goda wapen
försedde soldaterna stynda att förswara wär ftad emot,,fien-
derna. Gfter att hafwa sagt farwäl ät de sinä begaf sig
konungen till kriget. Konnngen skall stuta kriget, sedän han
fördrifwit fienderna, Soldaterna äterwända hem, sedän
kriget blifwit siutadt. Gossen, begaf sig att strinna, sedän
han läst sin lexa. Gfter att hafwa fkrunnit en timme äter-
wände han frän isen och begaf sig genast springande till
skolan. Gfter det wären kömmit äterwända foglarne frän
främmande länder och förnöja oh med sinä herrliga sänger.

Älä lyö lyödyn mieltä. Luvattu lahja .veljelleni
jo annettiin. Veljeni on iloinnut annetusta lahjasta.
Pojat, joiden ahkeruus -on ollut oivallinen, ovat kii-
tettävät. Käytyä matkan tuntee. Kalastamasta pa-
lattuamme menimme saunaan kylpemään. Kerran



73

ammuttuansa latasi metsästäjä pyssynsä uudestaan.
Herättyäni aamulla ja jäähyväiset vanhemmilleni sa-
nottuani menin heti metsään lintuja ampumaan. Lin-
tuja ampumasta kotiin palattuani tapasin ystäväni,
joka minun lintuja ampumassa ollessani oli tullut
meille. Kissan lähdettyä huoneesta hyppäsivät hiiret
pöydälle. Aamuvirren alettua minä tulin kirkkoon.
Saarnan kuultuani palasin heti kirkosta. Isännän
kaupungista kotiin palattua lähti talon muu väki pel-
lolle ruista leikkaamaan. Viholliset tappelussa voi-
tettuansa lopetti kuningas sodan. Sodan onnellisesti
lopetettuansa käski kuningas sotajoukon laulaa kiitos-
virren.

Hundrafemtiosjette lektion.

Fölkoitade objekts-attsatsei.

lag hör, att fogeln sjunger,
kuulen linnun laulavan.
lag hör, citt foglarne sjunga,
kuulen lintujen laulavan.
Mannen tror, att han fär gub Mömng,
mies luulee saavansa hyvän palkinnon.
Mannen sade, att Han fätt gob. ftelimmg,
mies sanoi saaneensa hyvän palkinnon.
Fabrm ttobbe, att goSfarne gått tili ftolan,
isä luuli poikien menneen kouluun.
lag wi§w, att ftämmande kömmit i gaibeit,
tiesin vieraita tulleen taloon.

§ 201. Om en jakanbe attsats utgör objekt till ett
verbum,. kan ben i finstan förkortas falunba, att konjunktio-
nm bortlemnas och prebikatet fättes a) i genitivus fing. af
participium I, om Hanblingen är samtibig meb en eller före-
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stäende t förhallande till hufwudhandlingen, b) i geintiuus
fing. af participium 11, om den är öfwerständen i förhäl-
lande till hufwudhandlingen. Attsatsens subjekt äterges med
a) genitivus, om det är totalt, b) vartittvus, om det är
partielt, e) fuffix, om det är ett profonalpronomen, fom
afser den styrande satsens subjekt.

Anm. De verba, hwilkas objekt plägar aterges med
en förkortad attsats uttrycka wanligen en känsiä, medwetande,
kunstap, yttrande o. s. w. verba (sentiendi och dicendi).

Gossen gläder sig, da han ser att fadren kommer
hem. De stitige gossarne hafwa stäl att hoppas, att för-
äldrarne stola belöna dem för deras stit. Herdegosfen glä-
der sig, da han förnimmer, att folen uppstigit, och hör, att
foglarne fjunga pä trädets qwistar. Tiggaren, fom kom i
garden, fäger, att han kömmit frän staden. Da jag hörde,
att barnen kömmit hem fran stogen, trodde jag, att de ftulle
gifwa bär at oh. Wi hörde, att okände män kömmit till
eder, hwilka hade berättat, att stadens kyrka brunnit nyli-
gen. Mannen, fom kom hit gäende utmed ifen, sade, att
han sett twänne wargar. Grannen berättade, att Hans lilla
flicka förwillat sig, dä hon war i siogen för att plocka bär.
Han fade, att stickan darrat af hunger och köld, dä hon
hittades. Landets innewänare kunna hoppas, att mihwäxt-
ären med tiden stola aftaga.

Nähdessänsä ystävän tulevan tietä myöten meni
poika juosten Läntä vastaan ottamaan. Kuultuani vel-
jesi, joka käy koulua kaupungissa tulleen kotia, rien-
sin tänne saadakseni häntä tavata. Kävellessämme
metsässä kuulimme lintujen laulavan puitten oksilla.
Nähtyäni vieraita tulleen huoneesen menin niitä ter-
vehtimään. Äiti sanoo poikansa sairastavan ja hänen
ehkä vasta viikon perästä tulevan kouluun. Kerjäläi-
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nen, joka, äsken tuli tänne, sanoi eksyneensä metsään
ja olleensa siellä kaksi päivää syömättä. Isäntä
suuttui näkdessänsä kylän poikien juoksevan niityllä.
Palatessansa kaupungista näki torppari parka talonsa
palaneen ja yhden lapsistansaki tulleen tulen uhriksi.
Mies, joka näki lintuja istuvan puutarhassa koivun
oksalla, otti pyssyn naulasta niitä ampuaksensa. Poika
toivoi saavansa hyvän palkinnon, kun löysi kalliin sor-
muksen, jonka talon emäntä oli hukannut puutarhassa
kävellessänsä. Emäntä oli jo luullut sormuksen kadon-
neen eikä sitä enää koskaan löytävänsä. Kuultuansa
pojan löytäneen sormuksen tuli emäntä iloiseksi ja
päätti antaa pojalle hyvän palkan.

Toivoo köyhä hyötyvänsä,
Poteva paranevänsä.

Hundrafemtiosjunde lektion

GoZsen fäger, att hau är fjuf,
poika sanoo olevansa kipeä.
Wr to, att betta watten är gobt,

• luulemme tämän veden olevan kyvää.
Fadren hoppas, att gossarne äro fltttga,
isä toivoo poikien olevan ahkerat.
lag trobbe, att du war fjuf,
luulin sinun olleesi kipeänä.
lag Har Hört, att behne gosse är fltttg,
Nina olen kuullut tuon pojan olevan akkeran.

§ 202. Qm'attsatsens predikat är verbet olla med
predikatsfyllnad, stär predikatsfyllnaden i famma kaftis fom
i den oförkortade attsatfen, utom att nominativus fing. öfwer-
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går till tasus genitivus, om attfatfens subjekt äfwen äterges
med kasus genitivus.

Fadren firyter, att Hans son är
isä kehuu poikaansa ahkeraksi.
Jaa, försäkrar, att denna bok är got>,
minä vakuutan tätä kirjaa hyväksi.

§ 203. I den förkortade attfatsen kan olevan ute-
lemnas och predikatsfyllnaden fättas i kasus translativus.
Attfatfens fubjekt blir Härwid objekt till hufwudverbet.

Gardens husbonde, fom war fjuk hela sifta weckan,
fäger, att han är frist redan. lag wet, att wattnet uti eder
brunn är helfofamt att dricka. Wi tro, att dina ord äro
fäfänga. Fadrm förjer, emedan han fätt hora, att fonen
warit lat och wärdslös i stolan. lag tror icke, att edra
berättelfer äro fanningsenliga. Mannen, fom star Pa gärden
och talar med kyrkoherden, tror sig wara lärd. lag har
hört, att rummen, i hwilka du bor, äro kalla. War granne
begaf sig till staden i går, emedan han hafce fätt höra,
att Hans fon, fom gär i ffola der, är, fjuk. lag märker,
att min tnöda' är fäfäng. Gosfen, fom sitter wid bordet
och läfer, försäkrar, att Hans lexa är fwar. lag tror icke,
att denne gosfe är ftitig.

killan vanha ukko,, jonka tapasin kalastamasta
tullessani, sanoi olevansa kipeä. Opettajat sanoivat
näitten poikien olleen laiskat koko lukukauden. Poika
toivoo ystävänsä olevan terveenä. Minä toivon huo-
neitten, joihin viikon perästä olen aikonut muuttaa,
olevan lämpöisiä. Luulen toivonne olevan turhan.
Hevosen, jonka annoit ajaaksemme, luulemme huo-
noksi. Emme luule tätä työtä vaikeaksi. Luulen tuon
miehen puheen olevan todenmukaisen. Minä en luule
puhettasi turhaksi. Minä toivoin saavani hyvän pai-
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kan työstäni, mutta huomaan toivoni turhaksi. Ystä-
väni vakuutti tulevansa minun kanssani huomenna
metsään lintuja ampumaan.

Hundrafemtioättsnde lektion.

lag wet, att man berömmer denne denne man
tiedän tuota miestä kiitettävän. berömmes)

§ 204. Om attslltsens predikat är passivum anwän-
des genitivus stng. af passivets participium impersonelt.
Attsatsens subjekt stär säsom objekt i kasus partitivus.

lag tror, att arbetet redan blifwit gjordt,
luulen työn jo tehdyksi.

§ 205. I ftället för genitiuus sing. af pasfivets par-
ticipium II anwändes wanligen translativus.
Man fäger, att steppet omkommit,
Laiva «anotaan hukkuneen, sanotaan laivan hukku-
Man tror, är fiitig, '- neen.
poika luullaan ahkeraksi.

§ 206. Attsatsens subjekt kan Äerges bäde med no-
minativus och genitivus wid den passiva sormen af verba
sentiendi och dicendi.

Gossen fynes läsa,
poikki, näkyy lukevan.
Gossen tyckes waia Mig,
poika näyttää olevan ahkera.
Wädret kännes wara warmt,
ilma tuntuu olevan lämmin.

§ 207. Wid de intransitiva verberna näkyy, synesl;
näyttää, tyckes; kuuluu, Höres; tuntuu, kannes; följer
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predikatsfyllnaden de, för den förkortcide attfatfens predikat
gällande reglor.

M hafwa fätt höra, att man berömmei denne gosses
flit och uppmärkfamhet. lag hade stäl att twifla, 'att man
stulle uppfylla min önstan. Nu icke mer, utan
gläder rnig, fedan jag förnummit att mm önstan ftall upp-
fyllas. Föräldrarne gladja fig, da de fa höra, att barnen
berömmas i stolan. Jag har fätt höra, att denne gosfes
siit blifwit berömd. Wi wta, att konungen blifwit wän-
tad.till staden. Wi tro äfwen, att stadens hus derföre
blifwit prydda med blommor uch kranfar. Mannen, fom
plöjde pä äkern hela dagen, blef förargad, dä han fick höra,
att Hans arbete klandrats. Min broder hoppas icke ens, att
Hans klocka, hwilken han tappade,' dä han kom hem frän
staden, stall hittas. Landets innewänare glädja fig, emedan
de hafwa fätt höra, att kriget blifwit stutadt. Stadens
kyrka höres hafwa brunnit. Man fäger, att fockens kyrko-
herde är fjuk. Man tror, ntt konungen fnart stall komma
till staden. Konungen tyckes wara mild. Den milde konun-
gen fynes stona de befegrade fienderna.

Minä olen kuullut tämän pitäjän nimismiestä
kiitettävän. Poika vakuutti ahkeruuttansa kiitetyksi.
Minä tiedän teidän työtänne moitittavan. Me saimme
tänäpänä kuulla talon, joka on toisella puolella vir-
taa, myydyksi nimismiehelle. Tämä vesi tuntuu ole-
van hyvää. Isäntänne, joka oli kipeänä koko viimei-
sen kuukauden, näyttää nyt olevan terve.- Vihollisten
sanotaan polttaneen kaupungin. Sota luullaan kestä-
vän vielä kauvan. Sanotaan uuden papin tulevan
tähän pitäjään ja hänen olevan hyvän saarnamiehen.
Kuultuansa uuden papin tulleen ja hänen sunnuntaina
saarnaavan sekä häntä sanottavan hyväksi saarnaa-
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jaksi, meni talonväki kirkkoon häntä kuulemaan, käs-
kein mennessänsä vielä seuraansa naapuriakin, jotka
eivät olleet kuulleet mitään puhutuksi uudesta papista.

Hundrafemtionionde lektion.
Susi ja koira.

Susi ja koira tapasivat toinen toisensa metsässä.
Susi sanoi: „ mistä se tulee, että sinä aina olet niin
lihava, minä laiha, vaikka olenkin sinua väkevämpi
ja sentähclen luulisin paremmin voivani saada ruoka-
ni?" „Se tulee siitä", »vastasi koira", „että minä pal-
velen isäntääni ja saan häneltä ruoan palkakseni, si-
nulle ei kukaan anna ruokaa, sen vaan saat, minkä
itse voinet löytää." »Mikä palvelus se on", kysyi susi,
„enkö minäkin sitä taitaisi täyttää?" „Kyllä taidat",
vastasi koira, „kun vaan pidät vahtia pihalla ja yöllä
varjelet taloa varkailta." Siihen lupasi susi mielel-
lään ruveta ja koiran piti toimittaa hänelle palvelus-
paikkaa kylässä. Heidän tiellä jnostossansarinnatusten
loi susi silmänsä koiran kaulaan ja kysyi: »kuinka
sinä olet niin karvaton kaulastasi ja mikä siitä on
karvat vienyt?" Kun sanotaan minua liian äkeäksi
ja vielä pelätään juoksentelevanikin kotoa pois, vas-
tasi koira niin minua toisinaan sidotaan päiväksi kah-
leisiin, yöksi taas lasketaan irki ja annetaan minulle
leipäpaloja, luita ja muuta ruokaa yltäkyllin". „No,
et sinä sitte", kysyi susi, päivällä pääsekään mene-
mään, minkä tahdot? „En kyllä aina", vastasi koira".

• „No, hyvästi sitte", sanoi susi, «hyvästi itse ja kaikki
onneellisuutesi, siitä onnellisuudesta minä en huoli,
jota kahleissa nautitaan." Erosi sitte koirasta susi
ajatellen: parempi köyhyyskin kuin toisen valta.
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Hundrasextionde lektion.
Ukko, ilman Jumala.

Ilman kallitsija näkyy olleen ensimäin en ja ai-
kanansa ainoa, Suomalaisten palvelema Jumala. Jumala
olikin silloin hänen omituisena nimenään. Sen alku-
peräinen merkitys, näet, tarkoittaa jumun eli jyrinän
kotoa s. o. taivasta. Sillä nimellä oli vielä Bjarmein
palvelema olento mainittu. Koska sitten myöhempinä
aikoina ruvettiin ajattelemaan eri hallitsijotia olevan
muillakin elementeillä, tuli myös heille Jumala nimeksi,
joten se sana sai yleisemmän merkityksen. Nyt pan-
tiin ilman jumalalle nimi Ukko. ' Se oli kunnianimi,
joka osoitti että häntä pidettiin Yli-Jumalana, kaikista
jumalista vanhimpana, etevimpänä. Samaa tarkoitti-
vat myQs" „Taatto taivahinen" ja „ ilman Isä", jolla
tavoin häntä toisinaan mainittiin. Vielä kuului hä-
nestä joskus nimet Pitkänen, koska pitkänen eli salama
oli hänen aseenansa, ja Pauanne, koska jyrinä eli
paukkuminen oli hänen äänenään. Virolaisilla ni-
mitettiin häntä usein Vanhaksi Isäksi tai Taaraksi.

Itse nimestä Ukko jo näkyy että ilman Jumalaa
arveltiin vanhaksi mieheksi; mutta hänen ulkomuodos-
taan ei ole runoissa mainittu. Pukunapa oli hänellä
sinertävät sukat, kirjavat kengät, sekä tulinen paita.
Vesikaarta eli ukonkaarta hän käytti joutsena, jolla
ampui vaskiset vasamat, teräsnenäiset nuolet, rautai-
set rakehet. Miekkansa, salama, oli tuliteräinen, sä-
keneväinen ja pidettiin tulisessa tupessa. Jolloinkul-
loin Ukko kultaista kurikkaakin käytti. Kauhistutta-
tava oli hänen äänensä, koska hän jyrinässä puheli
pilvien läpi. Niin suuresti pelkäsivät sitä ihmiset, ettei-
vät tohtineet vihollistensa hirvitykseksikään pyytää
Ukkoa jyrisemään. Asuntonsa oli ukolla yhdeksännen
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taivaan päällä, pilvien keskellä, itse taivaan navan
kohdalla. Tie sinne kävi tähtien välitse. Mehiläinen,
kerran sinne mennessään, lensi ensipäivänä kuun kul-
mille, toisena otavan olkapäille, kolmantena seitsen-
tähtisen selille. Sieltä sitten oli vaan palanen mat-
kaa pyhän Jumalan perille. Siinä seisoi Ukko, vah-
voilla hartioillaan kannattaen ilman kantta. Ei hän
kuitenkaan siinä toimessa ollut yhä kiini; sillä tai-
vaalle oli muutenkin pantu lujat pielet tueksi. Näh-
tiin siis hänen toisinaan käyskelevän pilven äärtä myö-
ten, taivaan rajaa pitkin. Toisin kerroin hän taas ajoi
toimituksilleen kirjavassa reessä.

Ilman Jumalana Ukko hoiti ja hallitsi kaikkia
ilmassa olevia ilmiöitä. Hän synnytti voimallansa pil-
vet taivaalle ja johti niiden kulkua. Niitä yhteen
sysäämällä, lomituksin loukkahuttamalla piroitti hän
niistä milloin sadetta, milloin lunta, milloin rakeitakin.
Tällä tavalla hän voimallisesti vaikutti kaikkiin ih-
misten ulkotöihin, varsinkin maanviljelykseen, jonka
menestyminen kokonaan on säiden soveljaisuuden no-
jassa. Ukkoa rukoiltiin että antaisi oraille nouseville,
touveille tohiseville menestykseksi vuotaa taivaasta
simaista eli metistä sadetta. Toisin kerroin taas pyy-
dettiin häneltä poutaa ja kuivattavaa tuulta, koska
heinät olivat niitettävät tai elo leikattava. Niin-ikään
oli metsämiehelle Ukon apu välttämätön, vaikka kyllä
löytyi erinäiset metsän haltiat. Ukkohan yksin voi
antaa uutta lunta, hienoa vitiä, jotta pyytäjän sukset
pääsivät liukkaasti kulkemaan maita ja soita myöten.
Toisinaan taas pyydettiin häneltä utua, ettei metsän
elävät huomaisi lähelle hiipivää metsämiestä. Kalas-
tajakin, vesille lähteissään, anoi Ukolta tuulta. Samoin
myös kaikki rukoilivat häntä; sillä maata myöten kul-
kija tarvitsi lunta ja aaltojen kyntäjä myötäistä tuulta.

G
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Viimein oli .Ukko karjanhoidossakin tärkeänä autta-
jana. Talvella, niinkauvan kuin karja navetoissa pi-
dettiin, se oli yksistään Ukon suojan alla. Ja myös
kesällä, vaikka silloin metsän Jumalat olivat sen var-
sinaisina hoitajina, otti Ukko siitä toimesta paljon osaa.

Vielä suojeli Ukko ihmisten sekä karjan terveyttä
ja paranteli kaikkinaisia tautija. Erittäinkin oli hän
lapsensynnyttäjäin apuna. Yläällä Ukon luona seisoi
amme täynnä tenhollisimpia lääkkeitä ja voiteita. Niitä
rukoeltiin häntä piroittamaan maahan metisenä sateena.
Taikka pyydettiin että hän muuttaisi medeksi löylyn
saunassa, johon aina vietiin sairaat parannettaviksi;
sillä hänen piti sammuttaa kivun polttava tuska. Haa-
vat paranteli ukko sillä keinoin että painoi paksun
peukalonsa reijän eteen ja esti veren juoksun.

Tautien luultiin olevan pahoja olentoja, joita pa-
hansuovat ihmiset noitien avulla noitivat toisten ihmis-
ten kiusaksi. Sentähden anottiin myös, tauteja paran-
nettaessa, että Ukko miekallaan ja nuolillaan kurittaisi,
rankaisisi olentoja ynnä heidän nostajiaan.
„"Tuo mulle tulinen miekka, säkeneväinen säilä, jolla
kaataisin maalliset kateet ja voittaisin vedelliset vel-
hot!" näin rukoili ahdistuksessa oleva. Samaten Ukko,
kun häntä rukoeltiin, ampui kuoliaksi muitakin pahan-
tekijöitä, varkaita ja murhamiehiä, taikka esti heidän
pakoansa raju-ilmoilla, vastaantulevilla kovilla myrs-
kyillä. Joskus myös sadatettiin Ukon nimen kautta
tauteja vihollisen päälle.

Aivan luonnollista oli myös että sota-Jumalana
palveltiin tätä samaa väkevää, tuli-aseilla varustettua
Ukkoa. Tappeluun lähtijä anoi itselleen hänen säke-
nöivää miekkaansa, joka joukolle piti, satalukujakin
vastaan kesti. Niin-ikään hän myös pyysi turvakseen
Ukon tulista turkkia, ettei pää pahoin menisi raudan



kirkkahan kisassa. Sota-Jumalana oli Ukolla erinäi-
nen nimi, Turisas jota ei Suomalaiset muissa tiloissa
näy käyttäneen hänestä. Virolaisilla oli sota-Jumala
myös nimeltä Turis tuttu, mutta tavallisesti käytettiin-
kin hänestä kuitenkin Ukko-jumalan yleinen nimi
Taara. Wiipurin seuduilla, Äyräpään kihlakunnassa,
kuuluu olevan Tyrjänvuori, joka oli ukolle sota-juma-
lana pyhitetty. Siellä kuultiin hänen aina, kun sota
läheni maata, lyövän päristelevän suurta rumpuaan
ja niinmuodoin ennustelevan mitä tulossa oli.

Moninaiset olivat, niinkuin tästä näkyy, Ukon
varsinaiset toimet; mutta eipä hänen vaikutuksensa
niissäkään rajoissa pysynyt. Tottumus siihen että hän
niin monessa tilassa auttoi, ja luottamus Yli-jumalan
suurempaan voimaan tekivät, että ihmiset usein kut-
suivat häntä avukseen semmosiinkin töihin, jotka oi-
keastaan olivat hänen toimi-alastansa ulkona. Hänen
puoleensa käännyttiin missä tuskassa hyvänsä, koska
muiden Jumalien apu oli riittämättömäksi nähty. „Kun
ei tuosta kyllin liene", rakoili hädän alainen, „niin
huokaan ylemmäksi itse taivahan Ukolle!"

Kertomuksia
Suom. Historiasta,
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Ordbok.
109.

Sakset, far. Käyn toista vuotta,
jag äl i andlll året. Tyydyn,
jag ar nöjb. Häät, brkllop.

110.
Kaura, hafta. Ohra, fcrn. Hin-

kalo, fäbeSlnr. Piiritän, jag be-
lägrav; Urhoollisesti, hjeNemo-
bigt. Puolustan, jag forfisarat.
Puolustaja, fcrfiuarave. Kylvän,
jag for.

111.
Metso, tjabcr. Metsästäjä, jägare.

Omena, appel. Kalastaja, fistaie.
Parhaillansa, som bäft. Pitkin,
utmeb.

112.
Arvo, roärbe. Arvaan, jag öftver-

wager,uppstattar. Ojennus (-kse),
råttelfe. Varoitus (-kse) warning,.
Tunnustan, jag erkänner. Kar-
tan, jag unbwiker. Vika, fel.
Valjastan, jag förespanner. Vau-
nut, ntacut. Saatan, jag bereber,
åstabkomnier. Piukoilen, jag 6e<
der. Rukous (-kse) bön.

113.
Haapa, asp, Latva, topp.' Haka,

hage. Haukka, hök. Aura, plog.
Maanviljelijä, lanbtbrukaie. Kyn-
nän, jag Plöjer.

114.
Sären (-ke), jag söndrar, Kyhkyi-

nen, dufwa. Viekas (-kkaa), li»
ftig. Nauris (-rii), rofwa. Sie-
men (rne), frö. Viskelen, jag
raftar. Idän, jag gror. Varsa,
föl. Totinen, fanit. Hurskas,
(-kaa), frem. Esimerkki, erempel.

115.
Häpeällinen, ffarnlig, neslig. Ke-

hoitan, jag uppmanar, Kehoi-
tus (-ukse), uppmaning. Vihaan,
jag hatar. Laiskuus (-te), tfttja.
Tyytymätön (-ttömä), mitznöjb.
Joudun, jag hinner, rälar i. Juuri,
xet Valaistus (-ukse), upplys-
ning. Parannus (-ukse), böttring.

116.
Kaunistan, jag pryber. Kauneus,

prybnab, siönhet. Ihana, angenarn



behaglig. Lemu, doft. Virvoi-
tan, jag uppftistar. Kuuluisa,
ryWar. Sotaisa, krigist. Ma-
kuisa, fmaEltg. Kalaisa, fistiik.
Viljava, fruktbar, börbig. Rak-
kaus, (-te), tärlek. Edistyn, jag
förkofrar mig. Pähkinä, nöt.

117.
Isätön, (-ttömä), faberlös. Kii-

tollinen, tackfam. Kiittämätön
(-ttömä), otackfam. Huolimaton,
wårbslös. Tuntematon (-ttoma),
obekant. Onneton (-ttoma), olyck»
lig. Onnettomuus (-te), olycka.
Viaton (-ttoma), ostylbig. Ur-
hoollinen, bjettemobtg. Urhool-
lisuus (-te), Hjeltemob. Elätän,
jag Itfnctr. Pahoitan, jag för-
olcimpar.

118.
Koite (ttehe), gryning. Mansikka,

frnuttron. Mustikka, btåbdv. Poi-
min, jag plockar. • Nuotta, not.
Ahven, abbore. Hauki, gäbba.
Lahna, biaien. Rauha, fteb.
Yksin, ensam, allena. Melkein,
naftan.

119.
Kangas (-kaa), waf, tyg. Kangas-

puut, wäfstol. Sairastan, jag ai

fjuk. Kuningas (-kaa), konung.
Kuningatar, (-ttare), brottmng.
Sota-ase, (asee), wapen. Seppele
(-lee), krans. Kotoisin, hemma
(från något ställe). Olen väsyk-
sissä, jag är trott. Tuotan, jag
Inter hemta.

120.
Vartioitsen, jag bewakar, waktar,

Vartia, wäktare. Vuode (-tee),
(åget, Mbb. Kalpea, Uit. Laakso,
bot. Huvitan, jag ftmtöjet'. Halla,
froft. Seutu, traft. Oivallinen,
förMffttg.

181.
•Valhettelen, jag Ijuger. Viitsin,

jag is, Mykkö, böffrum. Myrsky,
ftorm. Halki, i klyf, Perustan, jag
grunbtågger. Perustuja, grunbläg»
gave. Liiaksi, nlltför mycket.

122.
liskon, jag tror. Ehkä, kanste. tie-

tysti, tvotigen, säkerligen. Kari,
klippa, star. Aalto, bölja. Roh-
kea, bjerf. Rohkeus (-te), bjerf=
Het. Vakaisuus (-te), ftåttbafttg»
Het. Vaara, fara. Pelastan, jag
rabbar.

123.
Sulho, brubgurn. Morsian (-arne),

btub. Polvi, fnä, Torppa, torp.
Torppari, totpare. Kuori, ffat.
Kiitollisuus (-te), tacksanchet, be»
rDm. Paljas (-jaa), bar. Pak-
kanen, fölb. Jalkaisin, tttt fotä.

124.
Luoton, jag litar. Tietämätön,

owih, osllkei. Toive (-vee),
hoppning. Kylvö, utfcibe. Ver-
taan, jag jemför. Kehtaan, jag
tatfeö. Luon, jag skapar. Luoja,
stapare.
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125.
Kettu, räf. Kana, Höna. Petos,

bebrägeri. Ystävällisesti, wän-
stapsfuNt. Jatkan, jag fortjatter.
Uutinen, nyhet. Pidän lukua,
jag bryr tntg cm. Ijankaikki-
nen, ewig. Eläin (-me), bjur.
Pelko, frufton. Sanoma, unber«
rattetfe. Kavaluus (-te), froef,
Itft. Kohotan, jag fiöjcr. Täst-
edes, fiärefter.

126.
Likeinen, nara belägen. Oleskelen,

jag wistas. Riemuitsen, jag fröj>
■bar mtg. Nahka, Bub, stiini. Turk-
ki, pels. Kärsin, jag liber. Kuk-
karo, börs,. Helisen, jagklingar.
Tyhjä, toin. Seuraava, fötjanbe.
Viivyttelen, jag brojer, fölar.

, Askele (-lee), fteg. Pelko, fruf*
tan. Vavistus, båfwan. Panta,
bröft. Hirmuisesti, • förfärltgt.
Karjun, jag wrålar. Pako, ftygt.
Kajoon, jag wibrör. Kuollut
(-llee), biib. Jäsen, [em. Kuis-
kaan, jag hwisiar. Vasen (-mpa),
roenfter. Hätä, ncb* Mainitsen,
jag omnåmner, cmtatar.

127.
Sieni, swamp. Myötä, titeb. Hil-

jaa,( stilla, tyst. Puin, jag trö-
star. Vilja, fdb. Tuomitsen, jag
bömer. Tuomari, bomare. Va-
ras (-kaa), tjuf. Varastan, jag
stjäl. Vankeus (-te), fångenffap.
Vaadin, jag forbrar. Kärsiväl-
lisyys (-te), tålamob. Saarnaan,
jag prebifar. Tarkkuus, upp-

märffamßet. Puhuja, tolare. Ete-
läinen, sydlig.

128.
Kuritan, jag agar. Aine (-nee),

ämne. Esittelen, jag förebra-
ger, ftamftälter. Kirjoitus, (-kse),
stiift. Selkeys c-yte), Närhet.
Järjestän, jag orbnar. Kuvai-
len, jag afbilbar. Kuulia, SBö«
rare. Kunnioitan, jag Bebrar.
Ylimäinen, hugft. Vaatimus
(ukse), forbran, anspråk. Lukia,

■ läsare, Mukaan, enligt.

129.
Omaisuus (-te), egenboitt. Velka,

stulb. Päälikkö, anförare, chef,
Valloitan, jag intager, bemätti*
gar mig.

130.
Luonto, natur. Puute (-ttee), brift.

Olla puutteessa, liba brift. Ni-
mitän, jag titnåmner. Harva,
flteS.

131.
Häkki, bur. Väkirynnäkkö, ftorm*

ntng. Murhaan, jag tnorbar.
Muistopatsas (-saa), nttrtneSftob.
Vaivun, jag fjunfer, blir utatt.

132.
Euis-kasvu, rägwäxt. Lako, fädenZ

Ngganbe. Lyödä lakoon, nebsiä.
Sato, afkastning. Leikkuu, siörb.
Tulo, ankonift. Rikastun, jag
blir rik. jag ttltar,
gcr ri|. Säästäväinen, sparsai».
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Säästän, jag fparar. Alamainen,
unbcrfåte. Kolkkina, Buitmng.

133.
Tuhlaan, jag flöfar. Käydyn, jag

btE fattig. Nuorukainen, yng°
Nng. Ilmoitan, jag tillkännagif»
wer, yppar. Aie (-ken), affigt.
Moitin, jag klandrar. Erehdyn,
jag rnijjtager mig. Kastelen, jag
wattnar. Kasvatan, jag uppfostrai.

134.
Varustan, jag förfer med, utrufta.

Linna, fästning. Hedelmä, frukt,
Eunsas (-saa), riklig, ymnig. Tut-
kistelen, jag unbajöfa. Ahke-
rammin, ffitigare. Turhaan, för»
gäfwes.

135.
Taitava, sticklig. Taitavuus, stick»

lighet. Hiki, fwett. Piennar
(-taree), dferren. Tasainen, jetnn.
Tasoitan, jag jemncir.

136.
Tauti, fjulborn. Parannan, jag bo»

tar. Lake (kkee), mebicui. Vah-
vistan, jag ftärfer. Petollinen,
creblig, bedräglig.

137.
Kaiku, eko. Heti, genast. Kaikuu,

det ekar. Ihmettelen, jag undrar.
Vastaus (-kse), fwar. Pilkkaan,
jag gäckas, fmädar. Haukkuma-
sana, fkällsord. Huutaja, ropare.
Laita, förhällande. Käytös, upft»
förande. Kohtaan, emot. Kah-

telen, jag bemöter. Samoin, lika-
ledes. Äkäinen, wresig.

138.
Toimi, drist, bestyrsamhej. Toime-

lias (-liaa), diiftig, bestyrsam.
Viekas (-kkaa), listig. Viekkaus,
list, swek. Toveri, kannat, Yhä,
fortfarande. Hullu, galen.

139.
Kortteli, qwarter. Tuurna? tunu

Paksu, tjotf. Mennä vuonna,
i fjof. Jälkeen (jälessä, jälestä),
eftet.

140.
Sallin, jag tidåter. Minun sopii,

för niig paZsar, går an. Lasku,
ncbgång. Aamuisin, cm ntorg»
ncivne. Vaikea, fwår, Mahdo-

ton, omöjlig. Terveellinen, he!»
fcfam.,

141.
Valta, malt, nmlbe. Maaherra, gu»

wernör. Virka, embete, tjenft.
Helppo, latt. Halu, (uft. Pyyntö,
begäran. Eroitan, jag ftiljer. Ku-
koistava, blomftrande. , Kalja,
fpisöl.

143.
Tuppi, stida. Soudan, jag ror.

143.
Arvelen, jag öfwerlägger, betänker.

Poikkeen, jag wiker in. Vuol-
len, jag täljer. Lapio, fpade.
Puno, wers, säng. Orava, ekorre.
Nainen, qnrinna.
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144.
Puisto, park." Paukun, jag fpiakar.

Kehun, jag stryter. Soittelen,
jag spelar. >Viulu, fiol. Vaihe,
werling, stifte. Leivonen, lärk».
Rannikko, kust.

145.
Suretan, jag bebröfaer. Hävitän,

jag förftör. Viheriöitsen, jag
gronffnr. Ilahdutan, jag gtäbcr.
Uudestaan, anyo. Viljelen, jag
oblar. Rae (-kee), hagel.

146.
Kappeli, kapeN, Palkollinen, tjeit=

stehjon. Taitan, jag bryter. Tai-
puvainen, witlig, berebwillig. ?ä-
-koitan, jag twingar. Sovelias,
pahlig, lämplig. Ongin, jag me°
tar. Vastaus (-kse), swar. Hor-
jun, jag raglar. Kalastan, jag
fistar.

147.
Laiskottelen, jag lätjas. Kuleu,

jag färbas. Kulutan, jag förnctct.

148.
Huomaan, jag warsnar, märker.

Purjehdin, jag jeglar.

149.
Työläs (-lää), mödosam. Kerjään,

jog tigger. Armahdan, jqg för-
iaimar mig. Kauppatavara,
Hcmdelswcira. Kokonansa, Heli
och hället. Kunnes, tillbrfj. Kar-
ja, bostap.

150.
Purje (-jee), segel. Linnoitan, jag

befästei. Muuri, mur. Kehto,
wagga. Täysi, full.

151.
Vapaa, fri, lebig. Uskollisuus (-te),

pälitlighet, trohet. Väkivalta,
wälb, Kolkutun, jag bultar.
Vastaanotan, jag mottager.

152.
Sokeri, socker. Katkeen, jag Brifter.

Kuu, mane. Sauva, ftnf. Lai-
nehdin, jag böljar, swallai. Lois-
tan, jag lyser. soudatan, jag
efleikommer. Koen, jag frjrföler,

, pröfwar.

153.
Säde (-tee), stiÄe. Sädehdin, jng

strälcir. Välkyn, jag glindiar,
Yalo, ljus. Eeuna, fnnt. Käki,
gof. Kukun, jag galat. Soin,
jiig Ijitber. Luikuri, Heidepipa,

. Ylistän, jag piisar. Pakenen, jag
ftyi. Kykenen, jag mågttir. Ene-
nen, jag förölesS, föxftoraö. Vä-
hänen, jag föiminstas.

154.
Tuomio, dom. Vahvistan, jog

ftärfer, ftabfäfter. Esivalta, sty»
rclfe, öfweihet. Valitsen, jcig

' wäljer. Vaali, »Joi. Valmistan,
jag förfäidigar, förbeieder. Suo-
jelen, jag skybdai. Laitan, jag
tiigar.
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156.
Karkoitan, jag förbrifwer. Jäähy-

väiset, afsteb, farwäl. Omainen,
egen anföiwanbt. Lataan, jag
labbar. Tappelu, ftrib. Saarna,
prebikan.

156.
Toivon, jag Hoppas, önstar. Aikaa

voittain, med tibeit. Kerjäläinen,
ttggure. Myöten, utrneb. Eksyn,
tag fcrrotttar rnig. Katovuosi,
mihwäxtär. Parka, stackare. Mies
parka, stackars man. Uhri, offer.
Hyödyn, jag förfofrcir mig. Po-
teva, f juf.

157.
Todenmukainen,famtmgiSenlig. Toi-

vo, hopp, önstan. Vakuutan, jag
försakrar.

158.
Lämmin (-pimän), warm. Epäi-

len, jag twiftar. Lempeä, mild.

159.
Vahti, wakt. Rinnatusten, i btebb.

Karva, Hai, fcirg. Karvaton, här»
lös. Toisinaan, unberjrunbom.
Sidon, jag binber. Kahle, bnnb,
boja. Hyvästi, fanuciL Nautin,
jag njnter. Eroon, jag ffiljet rnig.

160.
Hallitsija, styreöman, herrstare. Al-

kuperäinen, urfprunglig. Merki-
tys, befinition, beteckning, Jumu,
jyrinä, bån, butler. Tarkoitan,
jag affer, äsyftar. Olento, wä>

fenbe, warelse, wistelse, stick. Eri,
stilb. Joten, i enlighet bumrmeb.
Yleinen, allmän. Etevä, förbet-
afttg, frarnftåenbe, förträffltg. 0-
soitan, jag wisar, cinger. Joskus,
nägon gäng. Salama, bftrt. Vi-
rolainen, Est. Kimitän, jag näm>
ner, benanrner. Ulkomuoto, l)ttre
geftatt. Puku, beiläbnab. Siner-
tävä, blästiftanbe. Kirjava, bro-
fig. Tulinen, elbig. Vesikään,
Ulkonkaari, regnbåge. Joutsi,
beige. Vaskinen, af koppar. Va-
sama, pil. Nuoli, pil. Miekka,
swärb, wärja. Terä, bett, tlrnga.
Säkeneväinen, gftmmanbe. Ku-
rikka, klubba. Jolloinkulloin,
ftunbom. Kauhistutan, jag in=
jagar sträck, förjMcfer. Hirvitys,
föifäran. Jyrisen, jag bänar.
Napa, mebelpimft. Kohdalla,
gentemot, luib. Kulma, -liiirn.
Mehiläinen, bi. Hartia, stulbra.
Olkapää, n.reL Luja, fast, stark.
Pieli, ftolpe, post. Tuki, stöb.
Ääri, fant, ianb. Ilmiö, uppen»
barelse. Johdan, jag leber, lorfcir.
Kulku, lopp. Sysään, jag stuffar.
Lomitus, mellanrum. Lonkka-
hutan, jag ftoter, fkuffar emot.
Piroitan, jag stänkel, fprutar. Vai-
kutan, jag werkar, ingriper, för°
mäi. Varsinkin, enkannerligen,
ifynnerhet. Menestyn jag lyckas,
har framgäng. Sää, fncbb, wä-
bertef. Soveliaisuus' (-te), pah>
lighet. Noja, stöb, förtröstan,
Oras (>raa), brobb. Touko, fåbb,
wärsäbe. Tohisen, jag sufar, bof<
tar. Vuodan, jag ftyter, Icifer.
Simainen, af Honing. Kuivatan,
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jag läter torka, torkar. Elo, fab.
Välttämätön, ounbwiklig. Eri-
näinen, sarstilb. Hieno, sin. Viti,
fint snö. Jotta, fä att. Suksi,
fkiba. Liukkaasti, snabbt. Utu,
dunst, imma, duggregn. Anon,
jag begär, anhäller. Navetta, fä=
hus. Varsinainen, egentlig, werk»
lig. Hoitaja, wårbare. Hoito,
wårb, stötsel. Erittäinkin, sär»
stildt, fykuerligen. Synnyttäjä,
föbersta. Tenhollinen, kraftig,
werkanbe. Amme (-mee), kar.
Voide (-tee), smörja, falfwa,
Mesi (-te), honung. Löyly, bab,
imbab. Sammutan, jag siäcker.
Tuska, ångest, nöb. Painan, jag
tynger, trycker. Peukalo, rumme.
Reikä (-reijän), häl. Pahansuo-

va, f otit önstar oitbt. Noidin, jag
trollar. Kiusa, förrret. Ynnä,
jemte. Säilä, sabel. Kade (-tee),
afunb. Velho, ttoltfatt. Ahdis-
tus, förtryck. Raju, Häftig, wälb»
fam. Sadatan, jag förbannllr.
Kautta, genorn. Luonnollinen,
nawllig. Kisa, tef, bans. Tuttu,
befant,- fänb. Kihlakunta, Ha-
rab. Pyhitän, jag Helgar. Pä-
ristelen, jag tåter gnijjta, surra.
Ennustelen, jag förespar, förebå»
bar. Eurnpu, trumma. Moni-
nainen, mångfalbig. Tottumus
(-kse), wanjanbe, wana, Luotta-
mus (-kse), ftöbjanbe, tillförsigt.
Oikeastaan, meb tätta, ratteligen.
Toirni-alu, werkningskrets.
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GrammattKalisK öftverstgt
öfwer

Formläran.





A. Dm bokstiifwerna.
1. Finsta spräket har 21 bokstäfwer, nämnligen:

Vokalei: Konsonantei:
Harda: a, o, u. k, t, p.
Milda: ä, ö, y. g, j, d, w
Lätta: e, i. h, s, 1, m, n, r.

2. Uttalet af de finffa bekstäfwerna afwiker blott i
naara fä fall frän de motfwarande swenska. O uttalas
fäsom i swensta ordet folk; e, säsom rent e t, ex, i ordet
egen; u midtemellan de sw. o och u; ä alltid bredt säsom
i sw, ordet mätä; k, g, alltid härdt ljud säsom i de sw.
orden kali, ga. Gn konsonant, som uttalas dubbel, fkrifwes
äfwen sa.

Anm. Utom förenämnde ljud har finffa spraket
aspiration, "hwilken bestär uti en utandnmg i stutet af
nägra ord.

3, Da en vokal stall höras läng, ffrifwes den dubbel.
Gxx. sim, luu, vetää. De egenteliga diftongema i sinstan
äro: uo, ie, yö.

B. Bokstäfwernas förändringar.
5. I de sinsta orden atstiljer man twänne delar:

stam och ändelse. Det, som wid böjningen tillägges, kallas
ändelse, den öfriga delen af ordet kallas' stam. Stammens
fista vokal kallas bindookal, den nästföregäende konsonanteii
kallas bindkonsonant, sista stafwelsen kattas bindstafwelse.
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6. Gndast bindstafwelsms bofftäfwer aro wanligen
föränderliga i stammen.

Vokalharmonin.
7. Vokalharmonin är dm egenffap hos vokalljuden t

finstan, att de härda (a, o, ii) icke kunna förekomma med
de mildll ä, ö, y i ett ofammansatt finstt ord.

8. De lätta vokalerna kunna förekomma med de härda
ochl milda, mm stä dock hellre med de milda.

9. Vokalharmonin gör, att ändelserna aro dubbla
(med hard eller mild vokal). Den härda sormen anwandes,
nar stammen har härd vokal, den milda, när stammen har
milda eller lätta vokaler.

Vokalernas förändringar.
10. Länga vokaler blifwa korta framför i. Exr. saan,

sain; puu, puita; pää, päitä.
11. De egmteliga diftongerna bortkasta den före-

gäende vokalen framför i, Exx. suo, Loissa; yö, öillä;
tie, teillä.

12. Stammen käy förwandlar y framför vokal till
v. Ex. käy, kävin.

13. Af de enkla vokalerna aro o, ö, u, y, oföränder-
liga, a, ä, e, ■% föränderliga.

14. Framför i nti vluralis hos nomina och imper-
fektum hos verba undergä vokalerna a och ä följande för-
ändringar:

a) Twastafwiga ordstamma-r förwandla a till o, mm
bortkasta a, om o eller u är första stafwelsms första vokal.
Orden suola, falt och puola, lingon göra undantag i det
de förwandla a till o. Grx. kala, kaloja; kannan, kan-
noin; ostan, ostin; nuora, nuorilla; suola, suoloja;
puola, puoloja.
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b) I twästafwiga vcrbalia pä m», ja, va, bortlemnas
a alltid. Gxx. saarna, saamina; saaja, saajina; saava,
saavina.

c) I twästafwiga ordstammar bortfaller ä cilTtib.
Gxx. heitän, heitin. Pöytä, pöydillä.

d) I flerstafwiga uerbalstammar, i stammar, fom stuta
ph mpa eller mpä, i Härledda staiumar pä va, vä, sa, sä
bortlemnas a och ä. Gxx. odotan, odotin; istutan, istu-
tin; vanhempa, vanhemmille; kuuluisa, kuuluisia;
viljava, viljavia. v

e) ■ Flerstafwiga nominalstammar oortlemna a och ä,
om h eller nägon annan vokal an' i föregär; men om i

finneZ i föregäende stafwelfen eller twänne konsonanter
föregä förwandlas a till o, ä till ii. Kapea, kapeita;
leveä, leveitä; asia, asioita; kynttilä,' kynttilöitä;
harakka, harakoita. Andra flerstafwiga nominalstammar
kunna antingen bortkasta eller förwandla a, ä. Gxx. pe-
runa/ perunia eller perunoita; omena, omenia eller
omenoita. Undantag äro orden isäntä och emäntä, Hwilka
bortkasta ä. Grx. isännille, emännille. -

15. Framför i DortlemnaZ i. Ex. Pappi, pappien.
Framför i fan i äfwen öfwergä till e. Gr. Pappi,

pappein.
16. Emellan twä cnkla uokaler öfwergar i till j.

Ex. talo, talojen.

E.
17. Framför i bortlemnas e. Grx. Kive, kivien;

ove, ovia.
18. 3 siutet af twästafwiga nominalstammar öfwer-

gär e till i. Gxx. Reke, reki.
Undantag. Itse, kolme.

7
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19. Frän siutet af sterstafwiga nominalstammar bolt-
faller e. Gxx. paimene, paimen; sisare, sisar.

Undantcig. De nominalstammar, hwilka hafwa 8 sä-som ensam konsonant före e förwandla hela bindstafwelsen
se tili nen. Exx. Ihmise, ihminen; toise, toinen.

20. Framför stafwelser, som böija mcd enkelt t boit-
lemnas e:

a) I fleistafwiga ordstammar aNtid. Exx. hevose,
hevosta; leikittelen, leikitellä.

b) I twastafwiga ordstammar äfwen, utom de, i Hwilka
e föregäs af k, p, v, m äfwenfom ht. Exx. Riihe, riihtä,:
varte, vartta; reke, rekeä; lape, läpeä; ove, ovea;
lähte, lähteä; nime, nimeä; taime, taimea.

Undantag. I verberna kuden, poden bortlemnas e
icke. Lume bortlemnar e alltid t. ex. lunta, äfwenfom
lieme, lientä.

e) Efter twänne konfonanter, om den fednare af dem
icke är t eller 8, qwarstär e. Onne, onnea.

Undantag. Itse, suksi, sääksi, viiksi, ripsi, tun-
nen bibehälla e. Exx. sääkseä; tuntea; itseä.

21. I verberna gallcr om e framför stafwelfer, hwilka
börja med K, n, detfamma fom framför stafwelfer, hwilka
börja med enkelt t- Gxx, Mennyt, menköön; lukenut,
lukekoon.

An m. Äfwen hos nomina fan e bortlemnas fram-
för esfivens ändelfe, utom i de twastafwiga stammar, hwil-
kas förfta ftafwelfe har ölott en vokal. Exx. hevose, he-
vosna; vuote, vuonna; msre, merenä.

22. Vokalcn o kan fammandragas med föregäende
vokal och blir da !. Exx. taloen, taloin; kaikkien, kaik-
kein; lukeessa, lukeissa.
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Konsonanttina.
23. Ett finstt orb fan icke siuta med fiere än en

konsonant. Om, twänne konsonanter komma att sta i siutet
bortlemnas dm förra af dem. Exx. kysymykse, kysymys;
lupaukse, lupaus. Detfamma galler äfwen om stafwel-
serna, utom att t stutet af ordets första stafwelfe k, t, p,
s kunnasta efter I, n, r. Gxx. kirkko; kantta; vartta;
myrsky; kelkka.

Undantag. Af ht och i verba pä tsen bortfaller den
fednare konsonanten. Gxx. yhte, yhtä; ansaitsen, ansaita,
ansainnut.

24. En stafwelfe, fom siutar med vokal, kallaZ öppen;
en stafwelfe, fom stutar med -konsonant, kallas siuten.

25. Om nagon af de härda konsonanterna, k, t, p,
börjar en kort öppen stafwelse, som genom böjning blir
stuten, sä maste dessa konsonanter förmildras.

26. K.
a) k bortfaller. Exx. kukka, kukan; kirkko, kirkon.
d) k efter n blir g. GxxDAurinko, auringon; kau-

punki, kaupungin.
Anm. Efter 1, r, dä i eller e följer, \amt efter h,

dä e fölM kan k förmildras till j. Gxx. kulke, kulen
och kuljen.; särke, sären och särjen. I några ord Plä-
gar k äftven förmildras tili v. Exx. Luku, luvun; suku,
suvun.

27. I.
a) T efter t, bortfaller. Exx. Aitta, aitan. Otta, otan.

'd) T efter 1, n, r, blir 1, n, r. Gxx. Pelto, pellon;
parta, parran; kanta, kannan.

c) T i öfiiga fall blir d. Exx. Pata,*4 padassa; tahto,
tahdon. <

28. P.
a) P efter p bortfaller. Exx, Seppä, sepälle; riippu,

ripun.
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b) P efter m blir m. Exx. Lampe, l&mmessa; kampa,
kamman.

c) P i öfriga fall blir v. Exx. tuvasta; repi,
revin.

29. De härda konsonanterna förmildras icke efter 8;
K förmildras ej Heller efter t. Exx. Käske, käsken; osta,
ostan; piispa, piispan; itku, itkun.

30. De härda konsonanterna förmildras äfwen, om
de börja bindstafwelfen iill flerstafwiga nominalstammar,
hwilkas binduokal med pluralis i bildar diftong. Exx. Ha-
rakka, karakoita; kurikka, kurikoita.

31. Bindkonfonanten t, om den föregas af vokal eller
I, n, r öfwergär tili s hoZ uomina, i hwilka binduokalen e
bortfallit eller förändrats till i. Exx. Hyvyyte, hyvyys;
kante, kansi; jälte, jälsi; varte, varsi.

32. Bindkonfonanten t, om den föregas af twä voka-
ler eller I, n, r öfwergär till s framför imperfektums i.
Exx. Pyytä, pyysin; punalta, punaisin; kääntä, kään-
sin; kurnarta, kumarsin. T fan i dessa ord äfwen bibe-
hälles. Exx. puhalti, kumarti, käänti.

33. Framför t, å, n öfwergär k till k. Exx. Teke,
tehtiin, tehdä, tehnyt.

34. H öfwergär till k framför s. Exx. Yhte, yksi,
kahte, kaksi.

35. T framför n asfimileras till n. Gxx. haravoit-
sen, haravoinnut; vuotena, vuonna.

36. N asfimileras med föregäende 1, r, s till 1, r, s.
Gxx. Tulen, tullut; puren, purrut; pesen, pessyt.

37. M blir n framför ändelser, som börja med t,
famt t stutet af orden. Gxx. Lume, lunta; avaime, avain.

I flerstafwiga verba pä nen förwandlas bindkonso-
nanten n framför k och t till t. Pakenen, paeta, paet-
koon.
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C. Deklmation.
38. Nomina hafwa i finstan 15 kasus.

Ändelstr.
Kasus. Sing. Plur.

Nominativus -t
Genitivus -n - -en
Partitivus a, ä, -ta, -tä -ia, -iä, -ita, -itä
Accusativus -n ■ -t
Inessivus -ssa, -ssä -issa, -issä
Glativus -sta, -stä -ista, -istä
Illativus -h-n -ih-n
Adessivus -11a, -llä -illa, -illä
Ablattvus -lta, -Itä -ilta, -ilta
Allativus -lie -ille
Abessivus -tta, -ttä -itta, -ittä
Translativus -ksi -iksi
Gssivus -na, -nä , -ina, -inä

. Komitativus -ne -ine
Instruktivus -n -in

39. För att deklinera ett ord, maste man kanna deh
stam, efter hwilka sedän ändelserna fogas. S tammen finnes
sälunda, att fran genitivus fing. ändelssn bortlemnas samt
tiindkonsonanten, om den blifwit förmildrad, äterställes.

40. KafuZ partitivus har till ändelse a, ä. I stam-
marne Pa e har partitivus sing. ändelfen ta, tä, äfwensom
efter twa vukaler i stammen. Gxx. Talo, taloa, taloja.
Mylly, myllyä, myllyjä. Riihe, riihtä, riihiä. Hevose,
hevosta, hevosia. Puu, puuta, puita. Suo, suota, soita.

An m., I superlatiuerna och i karitiva adjektiverna
bildas partitivus sing. wanligast falunda, att ta, tä, sättes
till nominativus. Gxx. isoin, isointa; viaton, viatonta.
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41. Genittvus plur. bildas frän partitiuus plur. fä-
lunba, att partitivens a, ä förwandlas till en. Pä famma
sätt kan genit. plur., utom i enstafwiga ord, bildas äfwen
frän partitivus fing., hwarwid e efter annan vokal an i
blir i och fammandrages med föregaende, vokal. Erx. koi-
ria, koirien; koiraa, koiraen, koirain. Hevosia, hevo-
sien, hevosta, hevosten.

42. Kafus illativus fär emellan h-n deu vokal, fom
kommer att stä framför h. Frän illativus ändelse bort-
lemnas wanltgen h och de l>äda korta stafwelserna samman-
dragas till en läng. Gxx. Mylly, myllyhyn, myllyyn;
tupa, tupahan, tupaan.

Anm. Frän ändelsen i illativus mäste h bortlem-
nas, om ordets bindkonsonant är h; efter läng vokal der-
emot mäste h awarstä. Exx. Puutarha, puutarhaan; puu,
puuhun.

43. I karitiva adjektiver och superlativer kan essivus
äfwen bildas sälunda, att ändelsen fättes till nominativus.
Gxx. Onneton, onnetonna, vanhin, vanhinna.

Nomina kontralta.

44. Flerstafwiga nominalstammar, i hwilka de bäda
fifta vokalerna äro defamma, men ätfkilda genom ett I>,
bortlemna t nominativus fing. bindvokalen, hwarefter h i
en del stammar förwandlas till s, i andra till aspiration.
Gxx. vieraha, vieras; venehe, vene; rukihi, ruis.

45. I de öfriga tasus bortlemnas wanligen h och
de bäda korta stafwelserna sammandragas till en läng. Gxx.
visrahan, vieraan; venehen, veneen.

46. Kasus illativus fär i nomina kontralta ändelsen
sen. Gxx. huone, huonesen.

77. Partitivus fing. bildas i nomina kontrakta fä°
lunda, att ändelsen ta, tä sättes till nominativus, hwarwid
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aspiration framför t blir t. Gxx. vieras, vierasta, vene,
venettä.

An m. Zlfwen' essivus fan i nomina fcittrctftct bildas
falunda atb ändelfen foga§ till nominatiuus, hwarwid cispi-
ration framför n blir n. Exx. vieras, vieraana, kevä,
kevännä.

Sintit. I finsilln förekomma äfwen sadana nomina
kontratta, i hwilka de bada fista vokalerna äro olika och
följa efter hwarandra, den fednare alltid a, ä, den förra
oftast e. Deras sammandragning sker salunda att den sed-
näre vokalen blir lik den föregäende. Exr, Pimeä, pimee.

48. I anseende till binduokalens befkaffenhet, kunna
nomina i finstan hänföras under fez stilda Nasser.

1. klassen. De stammar,"som hafwa diftong eller
läng vokal till bindvokal. Gxx. työ, yö, tie, suo, puu, pää,

2. De stammar, hwilkas bindvokal är oföränderlig
(o, ä, ö, yy). Exx. heikko, katto, perintö, itku, käsky.

3. De stammar, hwilkas bindvokal är. a, ä. Exx.
korva, koira, leipä, kenkä.

4. De stammar, hwilkas bindvokal är i. Gxx. Äiti,
täti, oppi, tuomari.

5. De stammar, hwilkas bindvokal är e. Exx. Näki
(-e), ovi (-e), käsi (-e), vuosi, (-e), talvi (-e), siemen,
tytär.

6. Nomina kontrakta. Gxx. Eväs, sairas, terve,
huone, puhe.
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_ _ ,

Ztum. pää talo tupa täti jhevonen vieras vene
Plllt, päätä taloa tupaa tätiä jhevosta vierasta .venettä
Gc». pään talon tuvan tädin ;hevosen vieraan , veneen
Accus. pään talon tuvan tädin jhevosen vieraan jveneän
Iness. päässä talossa tuvassa tädissä hevosessa vieraassa .veneessä
Elät. päästä talosta tuvasta tädistä hevosesta ,vieraasta .veneestä
Illat. päähään taloon tupaan tätiin hevoseen .vieraasen veneesen
Adesf. päällä talolla tuvalla tädillä hevosella .vieraalla veneellä
Ablat. päältä talolta tuvalta . tädiltä hevoselta vieraalta veneeltä
Ailat, päälle talolle tuvalle tädille hevoselle !vieraalle veneelle
Abess. päättä talotta tuvatta tädittä hevosetta 'vieraatta veneettä
Trcmsl. pääksi taloksi tuvaksi tädiksi hevoseksi .vieraaksi veneeksi
Essiv. päänä tulona tupana tätinä hevosena .vieraana veneenä
Komit, pääne talone tupane tätine jhevosene .vieraane •reneene
Inftr,. pään talon tuvan tädin hevosen .vieraan veneen

Pwr.
Nom. päät talot tuvat tädit [hevoset .vieraat veneet
Part. päitä taloja tupia tätiä hevosia .vieraita veneitä

päitten! talojen) tupien 1,
_

. hevosien L vieraitten! veneitten]
päiden/ taloin) tupain/ hevosten J .vieraiden j veneiden /

Accus. päät talot tuvat tädit hevoset .vieraat veneet
Iness, päissä taloissa tuvissa tädissä hevosissa .vieraissa veneissä
Elät. päistä taloista tuvista tädistä hevosista .vieraista veneistä
Illat. päihin taloihin tupiin tätihin hevosiin .vieraisin veneisin
Abess. pälliä taloilla tuvilla tädillä hevosilla vierailla veneillä
Ablat. päiltä taloilta tuvilta tädiltä hevosilta vierailta veneiltä
Ailat, päille taloille tuville tädille hevosille vieraille veneille
Abess. päittä taloitta ■ tuvitta tädittä hevositta vieraitta veneittä
Trcmsl, päiksi taloiksi tuviksi tädiksi hevosiksi vieraiksi .veneiksi
Essiv. päinä taloina tupina tätinä hevosina vieraina .veneinä
Komit, paine [ taloine tupine tätine hevosine vieraine veneine
Inftr. päin j taloin tuvin tädin [hevosien vierain jvenein

49. Af scunnmnsatta ord böjes allenaft det-sista. Ex. Suusana,
suusanan, suusanasta o, s. w.

104



105

Komparation.
50. I nominativus fing. har komparatious änbelfen

mpi, som sättes tiN stammen t Exx. huone,
huonompi; iso, isompi.

.51. De öfriga kafus fä i kompnrativus mpa eller
mpä, emellan kasusändelferna och ordetZ stam. Exx. Huono,
huomman 1; nuori, nuoremmalta.

52. I twästafwiga orb föttvandlas vokalerna a, ä
framför komparatioens ändelfe till «. Exx,- Vanda, van-
hempi; nöyrä, nöyremmän.

53. Nominatiuus fing. har i fuperlativus änbelfen
in. Grx. Huono, huonoin; iso, isoin.

54. De öfriga kafus fä i fuperlativus irnpa, impä
emellan • kasusändelferna och ordets stam. Gxx. Huono,
huonoimman, iso, isoimman.

55, Vokalerna a, ä, e, i, bortlemnaZ framför fuper-
lativens i. Grx. Syvä, syvin kuiva, kuivin; leveä, le-
veimmän.

Räkneorden.
56. De enkla räkneorden äro i finfkan 13. De

farstilda kafus af ordningstalen bildas fälunda, att ändelfen
nte fättes till det motfwarande kardin/iltalets stam. Tili
den fälunda erhällna stammen fogas fedan kasusändelferna.
Vll. Viisi (viite), viiclennen; neljä, neljäs, neljännen.

An m. Yksi har tili ordningstal ensimäinen, .kaksi
har toinen. I kolme förwandlas e till a Cx. kolmas,
kolmannen.

57. . De jemna tio-hundra-tufentalen o. f. w. bildas
genom fammanfättning frän de enkla räkneorden fälunda,
att i kardinaltalen det ord, fom anger tio-hundra-tnfentalet
fättes i kafus partitivus. I desfa böjes det fammanfatta
talets begge prd. Exx. kolmekymmentä, neljäkymmentä,
kolmannelle kymmenennelle neljälle kymmenelle.
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58. Tcilen emeNcin de jemna tiotalen uttryckas fä-
lunba, att det ord, fom anger tiotalet sättes i kasus Parti-
tivus. I desfa böjes blott enhetstalet. Exx, kaksitoista;
neljätoista; kahdellatoista, neljälletoista.

59. I de ord, fom öfwerstiga ett Hundra, ett tusen
sätteZ sata, tuhat främst och böjes icke. Gxx, satakolme,
satakolmelle, satakolmannelle.

60. D. Pronomen
Perfonalpronomina

Singularis.
Nom. minä sinä hän
Pait, minua sinua häntä
Gen. minun sinun hänen
Iness, minussa sinussa hänessä

Pluralis.
me te he
meitä teitä heitä
meidän teidän heidän
meissä teissä heissä.

o. s, w.

Demonstrativa:
Singularis.

No m. tämä tuo se

Pari. tätä tuota sitä
©eitit, tämän tuon sen

Iness. tässä tuossa siinä
Glat, tästä tuosta siitä
Illat, tähän tuohon siihen
Adeös. tällä tuolla sillä
Ablcit, tältä tuolta siltä

Putaita,
nämät ,nuot ne
näitä noita niitä
näiden 1 noiden | niiden 1

näitten/ noitten/ niitten /
näissä noissa niissä
näistä noista niistä
näihin noihin , niihin
näillä noilla niillä
näiltä noilta niiltä.

o. s, w.

Relativa:
Singularis.

Nom. joka, hwilken jompi,hwilken»
der»

Pait. jota jompaa

Genit, jonka jomman

IneZs, jossa jommassa

Plumlis.
jotka jommat

joita jompia
joiden 1 jompienl
joitten/ jompainj
joissa jommissa

0. f. w.



107

61. Till joka är stammm jo, hwartill partikeln ka
foga§ i aSa fafus, der andelsetillägget utgöres blott af en
bokstaf. Jonipi böjes som komparativus.

Interrogativa:
Singulciris. Pluralis.

Nom. kuka mikä ken kutka mitkä ketkä
P»rt. kuta mitä ■' ketä kuta mitä keitä

o. s. w.

62. .Kuka, mikä, ken hafwa till stammar ku, mi,
ke. Partikeln ■ ka, kä fogas till ändelfen, da den bestär
blott af en bokstaf. Ken heter i genit. sing. kenen. Pron,
interrogativum är äfwen kumpi, hwilkendera?, fom böjas
likfom jornpi.

63. Restexivum: Itse, fjelf, fom icke böjes, om det
stär framför fitt hufwudord, men efter hufwudordet böjes
det i alla kafus, utom genit. och accufat. Gxx. Sitä val-
taa ei olb itse maaherrallakaan. Sitä valtaa ei ole
maaherralla itselläkään.' Itse stär i fingularis äfwen
fom bestämning till en pluralis. Ex. Ei isännillä itsellä-
kään ole rahaa lainata.

64. Indefinita: a) Joku, någon, fammanfatt af jo,
och ku, Hwilka bada böjas. Gxx. jotakuta, jonkun, jolle-
kulle.

b) Jompikumpi, Hwilkendem fom Helst, fammanfatt
af jompi och kumpi Hwilka bada böjas. Gxx. Jompaa-
kumpaa, jommankumman.

e) Jonkin, dock någon, kukin, mikin, en Hwar t

Hwilka jo, ku, mi, böjas pa wanligt fätt och partikeln kin
fogas efter. Exx. Jotakin, kutakin, mitäkin, jollakin,
kullakin, milläkin.

d) Kukaan, mikään, nägon, t Hwilka ku, mi, ken
böjas pa wanligt fätt och partikeln kaan, kään efterfogas.
Exx. kutakaan, mitäkään, ketäkään. Kukaan, mikään,
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ken anwänbes t förnekade och frägesatser äfwensom i satser,
hwilka uttrycka twifwel.

e) Jokainen, hwaije, böjes fom nomina pä nen
f) Joka, hwarje, är oßcjltgt.
g) Muutama, naoon, eräs, en wih.
h) Molemmat, Mba, molempia, o. s. w.
i) Sama, benfamme.
k) Muu, en annan.
m) Kaikki, all, alla, kaikkea, kaiken.

Sussixerna:
65. Suffixerna ellet anHangZPronomina swara moi

andra spräks posseZsiva.

I pers.
, II pers. 111 pers.

-ui > -Zi nisä, nsä
Smg, min, mitt, minä din, bitt, dina I hans, hennes, bejj, deras,

-mme -nne j
Plur. wär, ttått, wära ebei, ebcrt, ebra Ifin, fitt, stnci.

66. GenitivuZ af 3:bje persons pronomen utsattes
jemte fuffixen, om pronominet ej har afseenbe pä satsens
fubjekt. Hwilar tonwigten på pronominet, utsattes äfwen
genitivus af be öfriga pronomineina.

67. Dä pronomen possesfivum stär fom prebikatsfyll-
nab till verb. olla, anwanbes allttb genitivus af personal-
pronomen. Gr. kirja on minun.

68. Dä ett nomen bestämmeZ af flere personalpro-
nomina, rättar sig fnffixen efter bet sista pronominet, Gxx.
minun ja sinun kirjasi.

69. Wid fuffixernas foganbe till orben är wibare att
märkä:

a) I nominativus fing. begagnas orbets stam, dä
fufftx tillägges.
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b) KasuZ translativus fär ändelfen kse fufftx.
c) Om ordet, till hwilket fufsix fogas, flutar med

konsonant, sä bortfaller denna framför suffixet.
d) Suffixerna werka icke konsonantförmildring.
70. För tredje person sinnes äfwen fuffixet -h-D,

emellan hwilka bokstäfwer fättes den framför b ftäende vo-
kalen, hwaraf b plägar bortlemnas och fammandragning
werkställas liksom i kasus. illativus. Gxx. pojat lukevat
läksyjään.

1. Berbum.
71. Verbum sinitum har i finstan fem modus:

&) Indikativus, uttryckande handlingen säfom werklig;
b) Potentialis, uttryckande handlingen fäfom möjlig;
e) Konditionalis, uttryckande handlingen fafom wilkor-
lig; ä) uttryckande handlingen fäfom önstad
eller medgifwen; e) Imperattvus, uttryckande handlingen
fäfom befalld.

72. Infinitiverna och participierna, hwilka hafwa
nominalböjning, hiiba verbum infinitum. Infinitiverna aro
fem, hwilka dock icke förekomma i alla kafus. Participierna
böjas fullständigt. Perfonaländelferna i verbum sinitum äro:

Singularis: PluillliZ:
1 pers. n mme
2 perf. t tte
3 pers. vat, vät.

73. Tempora t modus indikatiuus äro: prefens, (fom
äfwen har betydelfe af futurum), imperfektum; perfektum,
plusquamperfektum.

74. Stammen erhäller i prefens inga andra tillägg
än perfonaländelferna. 3:dje person singularis bildas genom
bindvokalens förlängning. Om stammen siutar med twä
vokaler, är 3:dje person sing. lika med stammen.
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75. Det nekande prefens bildas genom neknings-
verbet och stammen till det verbum, fom stall förnekas.
Stammen göres siuten genom aspiration. Gxx. En sano,
en pyydä.

76. Tempus imperfektum har i emellan perfonal-
ändelserna och stammen. Gxx. Sanoin, istuin.

An m. 3 pers. sing. har i imperfektum ingen andelse.
Gxx. Sanoi, istui.

77. Det nekande imperfektum bildas genom neknings-
verbet och nominativus af II till det verbum,
fom fkall förnekas. Gxx. En sanonut, emme muistaneet.

78. Tempus perfektum bildas genom presens af hjelp-
verbet olen och nominativus af verbets participium 11.
Gxx. Olen sanonut, en ole sanonut.

79. Tempus plusquamperfektum bildas genom im-
perfektum af hjelpverbet olen och nominativus af verbets
participium 11. Gxx. Olin kutsunut, en ollut kutsunut.

80. Potentialis har modusändelfen ne, fom fättes
emellan stammen och perfonaländelserna. Gxx. Saanen,
sanonen.

81. Dm nekande formen af potentialis bildas genom
nekningsverbet och verbets stam, hwarefter modusändelfen
ne fogas. Gxx. En saane, en sanone.

82. Det fammanfatta potentialis bildas genom hjelp-
verbet lienen och nominativus af verbets participium 11.
Gxx, Lienen saanut, lienen sanonut; en liene saanut,
en liene sanonut.

83. Konditionalis har modusändelfen isi, fom fättes
emellan stammen och perfonaländelserna. Gxx. Istuisin,
sanoisin.

Anm. Vokalerna a och ä qwarsta, utom i enstatwiga
verba, oförändrade framför konditionalis i. Gxx. Ostaisin,
muuttaisin, saisin, jäisin.
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84. Den nekande sormen af konditionalis bildas
genom nekningsverbet och veibets stam, hwarefter modus-
ändelsen isi fogas. Erx. En ostaisi, en muuttaisi.

85. Det sammcmsatta konditionalis bildas genom
hjelpverbet olisin (konditionalis af\ olen) och nommatious
af verbets participium 11. Exx. Olisin sanonut, olisin
ostanut, en olisi sanonut, en olisi ostanut.

86. Af imperativus anwändes i fing. wanligen blott
2:dra person, i plur. I:sta och 2:dra person. 2 person sing.
har ingen ändelse, utan anwändes här blott stammen, fcm
genom aspiration är siliten. Crx. sano, pyydä.

87. l:|to person plur. har i imperativus ändelsen
h-mme, 2:dra person h-tte, emellan Hwilka konsonanter
sättes den framför n stäende vokÄen. H bortlemnas wanli-
gen och stafwelscrna sammandragas. Emellan stammen och
personaländelserna har imperativus modusändelsen ka, kä.

An m. I 2:dra person Plur. brukas wanligen i stället
för saatto, käätte en kortare form kaa, käa. Exx. Sano-
kaamme, sanokaa, ostakaamme, ostakaa.

88. Nekande imperativus bildas genom imperativus
af nekningsverbet och verbets stam. I 2:dra pers. fing. är
stammen stuten genom aspiration. I plur. fogas'part. ko,
kö tili stammen. Älä anna; älä sano; älkäämme an-
tako, älkää antako; älä mene, älkäämme menkö,
älkää menkö.

89. I ställct för 3:dje personerna af imperativus
anwändas motswarande Personer af optativus, som äfwen
fan anses utgöra supplement till imperativus. Af optativus
förekommer wanligen blott 3 person. I fing. är
ändelsen li-n, i plur. li-t. Modusändclsen är ko, kö. För-
öfrigt bildas optativus i likhet med imperativus. Cix. Saa-
koon, saakoot: «anokoon, sanokoot; älköön sanoko,
älkööt sanoko.
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90. I nominalmodi sättes först ändelsen för de stilda
formerna till [tammen, hwarefter sedän kasusändelserna
fogas.

'9l. Ändelserna för de stilda inftnitiverna och par-
ticipierna äro följande:

(I. -ta-, tä-
g 11. -te- §|T. -va-, -vä-
D/111. -ma, mä J) 11. -nut-, -nyt-
H IV. -mise S [ (stam nehe)

IV. -maise-, mäise
92. Gmellan twa enkla llokaler bortfaller t frän in-

finitivändelfen.
Verba kontratta

93. I sterstafwiga derbalstammar, HwilkaZ bindkonfo-
nant är t, fom stär emellan twa enkla vokaler, bortlemnas
i presens bindkonsonanten och de bäda korta stafwelserna
sammandragas till en läng. Gxx. kupata, lupaan; hak-
kata, hakkaan.

94. I kontralta säwäl nomina fom verba bortlemnas
bindvokalen framför >.

95. I verba kontrakta förwandlas bindkonsonanten t
till 8 i imperfektum. Gxx. lupasin, kakkasin.

96. Verba kontrakta bortlemna bindvokalen framsör
stafwelser, som börja med t, k, n. Gxx. luvata, luvannut,
luvatkoon.

97. Verba kontrakta bortlemna Hela bindstafwelsen
framför ändelsen isi i konditionalis. Gxr. Liipata, lupai-
sin, hakkata, hakkaisin.
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*

Sinss,
annan

en
anna

i

lupaan

en
lupaa

annat

et
anna

lupaat

et
lupaa-

g

antaa

ei
anna"lupaa

ei

lupaa

~J».
Plur.

annamme
emmeanna

lupaamme

emme
lupaa

annatte

ette
anna

lupaatte

ette
lupaa

antavat

eivät
anna

lupaavat

eivät
lupaa

SINF,
annoin

en
antanut

lupasin

en
luvannut

§

annoit

et
antanut

lupasit

et
luvannut

00

2.

antoi

ei
antanut

lupasi

ei
luvannut

fj_

Plur.
annoimme
emmeantaneet

lupasimme

emmeluvanneet^

.;,

,§,

'

annoitte

ette
antaneet
,

lupasitte

ette
luvanneet

**

antoivat

eivät
antaneet

lupasivat

eivät
luvanneet

"-
1

Sing,
olen
antanut
en

ole
antanut
olen

luvannut
en

ole
luvannut

'

g

olet
antanut
et
ole
antanut
\ _olet

luvannut
et
ole
luvannut

s

js

on
antanut
ei
ole
antanut

on
luvannut

ei
ole
luvannut

C?
ff
P!ur.

olemme
antaneet

emmeole
antaneet
olemme
luvanneet

emmeole
luvanneet
'

£*■

ollette
antaneet
ette
ole
antaneet
olette
luvanneet
ette
ole
luvanneet

•

ovat.
antaneet
eivät
ole
antaneet
ovat
luvanneet
eivät
ole
luvanneet

«K

Sing.
olin
antanut
'

en
ollut
antanut]
olin
luvannut

en
ollut
luvannut

ff

olit
antanut
et
ollut
antanut
olit
luvannut
et

ollut
luvannut

g,

oli
antanut
ei
ollut
antanut
oli
luvannut

ei
ollut
luvannut

g.

Plur.
olimme
antaneet

emmeolleet
antaneet
olimme
luvanneet

emmeolleet
luvanneet.

olitte
antaneet
ette

olleet
antaneet
olitte
luvanneet

.

ette
olleet
luvanneet

©•

olivat
antaneet

eivät
olleet
antaneet
olivat
luvanneet
eivät
olleet

luvanneet
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Sing.
antanen

en
antane

luvannen

en
luvanne

g

antanet

et
antane

luvannet

et
luvanne

"S
.

antanee

ei
antane

luvannee

ei
luvanne

"»

Plur,
antanemme

emmeantane

luvannemme
emmeluvanne

"

V

antanette
ette
antane

luvannette

ette
luvanne

antanevat
'

eivät
antane

luvannevat
eivät
luvanne

Z

"S

Sing.
lienen
antanut

en
liene
antanut
lienen
luvannut

en
liene
luvannut

"2

"S

lienet
antanut
et
liene
antanut
lienet
luvannut
et
liene
luvannut

g*-

lienee
antanut
ei

liene
antanut

lienee
luvannut
ei
liene
luvannut

g

Plur.
lienemme
antaneet
emmeliene

antaneet
lienemme
luvanneet
emmeliene

luvanneet

§

lienette
antaneet
ette
liene
antaneet

lienette
luvanneet
ette
liene
luvanneet

©

lienevät
antaneet
eivät
liene
antaneet
lienevät;
luvanneet
eivät
liene
luvanneet

I

,

!

@tng.
antaisin

>

en
antaisi

lupaisin,
en

lupaisi

■a

antaisit

et
antaisi

lupaisit

et

lupaisi

ajj

sS

antaisi

ei
antaisi

lupaisi

ei

lupaisi
•

£

c
Pl»r.

antaisimme
emmeantaisi

lupaisimme

emme
lupaisi

ö

&>

antaisitte
ette
antaisi

lupaisitte

ette
lupaisi

Q

antaisivat
eivät
antaisi

lupaisivat

eivät
lupaisi

£

-£

@ing.
olisin
antanut
en

olisi
antanut

olisin
luvannut

en
olisi
luvannut

£

olisit
antanut
et
olisi
antanut
olisit
luvannut
et

olisi
luvannut

o

"H"

t

olisi
antanut
ei
olisi
antanut
olisi
luvannut
ei
olisi
luvannut.

®*

s

Plur.
olisimme
antaneet
j

emmeolisi
antaneet

olisimme
luvanneet

emme
olisi

luvanneet

olisitte
antaneet
i

ette
olisi
antaneet

olisitte
luvanneet
ette
olisi
luvanneet

®

olisivat
antaneet
[

eivät
olisi
antaneet
olisivat
luvanneet

eivät
olisi
luvanneet
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Sing.

■

■

w
a»

anna

älä
anna

lupaa

älä
lupaa

&

§

Plui.
antakaamme
älkäämme

antako
luvatkaamme
älkäämme
luvatko

V?

antakaa

älkää
antako

luvatkaa

älkää
luvatko

-2
■§

©ing.
antakoon

älköön
antako

luvatkoon

älköön
luvatko

q-2
Plui.
antakoot

älkööt
antako.

luvatkoot

älkööt
luvatko

y

antaa

luvata

antaaksi

luvataksi

tj

Inesfl
.antaessa

Iness.
luvatessa
v-

Inftr.
antaen

'

Inftr,
luvaten

s

Nom.
antama

Nom.
lupaama

H
111.
©en.
antaman

©en.
lupaaman

!B

Iness.
antamassa

Iness.
lupaamassa

j*

o.
f.
w.

o.
f.
w.

Nom.
antaminen

Nom.
lupaaminen

IV-
Port,

antamista

Pari.
lupaamista

0.
s.
w.

0.
s.
w,

v

V.
Adess.
Pwr.

antamaisilla

lupaamaisilla

Nom.
antava

Nom.
lupaava

S

'

L

Gen.
antavan

©en.
lupaavan

i

0,

f,«.

0.
f.
w.

■

•u

-———'
'

""S

'

Nom.
antanut

Nom.
luvannut

A

"•

©en.
antaneen

©en.
luvanneen

o.
s,
w.
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98. ©tammen till verbets impersonella form, det
sakallllde passivum, är ta, tä, som sättes till stammen i
akttvum, framför hwilken, ändelse bindvokalen (öeiba pä e

och kontralta) förändras likafom i aktivum framför stafwel-
fer, som börja meb t. Hartill kommer följande förändringar:

a) passilla ändelsens t fördubblas emellan twä enkla
vokaler. Gxx, leipo, leivoita.

d) enkelt a, a framför passillets t förwandlas till e.
Gxx, kaiva, kaivetta; kääntä, käännettä; anta, annetta.

99. Personaläudelfen i passivum är h-n, emellan
hwilka bokstafwer kommer den framför n stäende nokaten.
H bortlemnas och de bäda korta stafwelserna sammandragas
till en läng.

100. Passilla ftammens t förmitdras alltid i prefens.
101. Participium II har i pasfiuum ändelfen u, y,

framför hwilken ändelse a, ä bortfalla. Gxx. Sano, sa-
nottu; kaiva, kaivettu; anta, annettu.

- 102. De särstilda modus och tempora i passivum
bildas föröfrigt i likhet med motswaraude former i aktillum.
De passilla formerna af insinitillerna brukas säilän, undan-
tagandes inessiuus af infiuiiiuus 11.
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Indik,
pres.

Annetaan
ei
anneta

Luvataan
ei
luvata

Ittdik.
imperf.
annettiin
ei
annettu

luvattiin
ei
luvattu

Indik.
perf.

on
annettu
ei
ole
annettu
on

luvattu
ei
ole
luvattu

plusq,
oli
annettu
ei
oltu
annettu
oli
luvattu
ei
oltu
luvattu

Enk,
potent.

annettaneen
ei
annetane
luvattaneen
ei
luvattane

Samm.
potent.
lienee
annettu
ei
liene
annettu

lienee
luvattu
ei
liene
luvattu

Enk.
foitb.

annettaisiin
ei
annettaisi
luvattaisiin
ei
luvattaisi

Samm,
kond.
olisi
annettu
ei
olisi
annettu
olisi
luvattu
ei
olisi
luvattu

Optat,

annettakoon
älköön
annettako
luvattakoon
älköön
luvattako

Part.
I,

annettava

luvattava

Particip.
11,

annettu

luvattu












