TOIVOTUS.
V_/li muinon Suomenmitakin
Maita muita muhkiampi,
Koska Vanha Väinämöinen

Jännitteli jouhiansa,
Sormet soitollen sovitti i
Hyppisensä hypytteli.
Moni miesikin mokuina
Otti soiton sormillensa.
Kanteletta kahmaloonsa;
Oisi soittanut somasti,
Kaunihisti kaikuttannut;
Mutt' ej käynyt > eikä kyennyt,
Kourat kovat ja kömpelöt,
Ei tainnut tuohon taipua,
Tähän työhön työnälellä.
Moni nuori Ncitonenkin,
Moni kaunis kasvoistansa,
Or Aya I.

I
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Pyysi kalun iahtellaakseen,
Pyysi koneet koitelJaakseen ;
Oisi suonet suostutellut ,
Kultakielet kuiskutellut;
Mutt oil hoikat ja hoperot,
Sormet niinkuin soittajatkin.
1

Ukkopa suuttua suhahti:
"Mankee poisi piika-lapset,
"Vaimon-taimet taaksempana!
"Itemä rupian Runoillen,
"Omin sormin soittamahan;
"Laskenmahan omat Laulut."
Ite Vanha Väinämöinen
Otti käyrän käteheensä,

Kopaat oraahan kopraan 5
Kahteloovi $ kiänteldVivi
Sanoipa: "mokoma konna!
"EikÖs sinuun kynnet käynek,
"Pystyne nämät näpit?
j

"Mielisin minä sinua
"Soitella sormin nenillä,

"Byrryyttää juuri hyvästi."
Siitten Ukko Väinämöinen
Isluiksen niemen nenäätt,
Soitti rtiojuista rojua,

Kalan-luista kanteletta.
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Siihen soivat Siian suonet,
Varsan jouhet vastatoksin ;
Jotta raikui rahka-soilla ,
Kajahti kovaan kallioon.
Kuin haan soitti, honkat huojui;
Honkat huojui, järvet järskyi,
Väinämöisen laulellessa,
Yritessä yhen miehen.
Kuin hän lauloi, vuarat vaipui;
Vuarat vaipui, vuoret voihkui,
Väinämöisen laulellessa,
Soitosta sokian Uron.
Ukko Vanha Väinämöinen
Kuhtui kaikki kuulemaani,
Pojat pohjosta kotoisin ,
Lapset loajasta Lapista.
Sankarit Savon salosta,
Hyökin juosten jouvuttivat;
Kuulemaani, kahtomaani,
Mikä soitti niin somasti,
Kanteletta kapsutteli.
Siipinensä, sulkinensa,"
Linnut läksivät lehosta.,
Kalat suurilta seliltä
Tulivatkin kuhtumata,

Kuulemaani, kahtomaani,
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Mikä soitti niin sorccsli ,
Kanteletta kalkutteli,
Metän viljat vllfaisemmat,
Metän karvaiset kapehet
Tulivat tuulen 'tavalla,
Lemmon lailla lennettivät
Kuulemaani ,kahtomaani ,
Väinämöisen laulellessa,
Soittoa sokian Pojan.
Kukin kuunteil kurkistellen,
Ällisteliin

tähän iloon.

Jänis korvansa koliotti,
Porot kohoitt' sarviansa
Kuuntella tätä suloista,
Huilun piäslä huikutosta.
Hirvet hirnui ja hikoili,
Seikehteliin, seisoitteliin!
Karhu kahlu kauhiasti
Aholta, aijan raolta;
"Onko tämä, Lemmon lyörna,
"Lapsen pahan paukotosla?
"Tiima on Urou qhomman ,
"Lumousta Lujan Miehen
Tuokin vanha Vein-rEmänla
E] hän tielän't, eikä lunten't
Yaikk' ois ollut kuormillissa ,
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Kuin haan ruohoillen rojahti,
Viskaisiin vesikivelle.
Ensin liiiänkin heinikossa,

Lumpeen ala luikisteliin,
Hiljan hiiskutli vetessä;
Oisi piänsä peittännynnä,
Piiloittannut pitkät hiukset,
Mult' ej ruasin't *), eikä ruven
Kuulessaan tätä kumua
Veti haan vatsankin veteslä,
Kannet kaikkein nähtäviksi.
Niinpä mahalla makaisi

Veten Eukko, Vein-Emäntä
Oli varsin suovallansa.
Joss haan soitosta sokehtui
X^iin haan mieheen iniolustcliin

,

Mieleen Vanhan Väinämöisen.
TVlitäs lauloi Väinämöinen,
Mitäs soitollans sopotti,
Koska mieltyi Miehein mielet,
Sytytti Piikoin syvämmel?
Sitä lauloi Väinämöinen,
Sitä soitollans selitti,
Johon Luonot iuonisluupi,
Sekä Luonot että Luojaa j
Luovut että luonottomat,
*) t. ruahtin't ; (Juvan puheenmurre).
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Ensin rupeisi

runoinaan

Luomisesta kaiken Luojan,

Kaikkein taivaisten tavoista;
Ilmoittellen ihmisillen
Kuka taivahan lakoili,
Ilman kannet kalkutteli.

Sep' oil Seppä Ilmarinen,
Joka ties.i teräksen synnyn,
Jokapa vauvankin rakensi.
Haan toi tulen tullessansa ,
Tullessansa ravan ruajoillcn.
Johon ahjonsa asetti,
Siihen kiisti kipunansa;
Johonpa paiskaisi pajansa,
Siihen heitti helieynsä;
Taivaast' valkian valotti
Pimiähän Pohjolahan,
Jolla pilvet piiritättiin ,
Hämäräitä hätyytättiin
Syömästä Lapin maita,
Suomenmaita suljeraasta.

Siitten Ukko Väinämöinen
Lausutteli, lasketteli,
Mik'ii on Luojassa lujihin ,

Kaikkia vahvin taivahaassa':
Se on Rauha ja Rakkaus
Hyvä Sopu ja Sovinto,
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Selitteli, selvitteli,
Sanoi sanoilla sulilla,
Laveasti lausutteli,
Kuka Rakkatcen rakensi ->
Sovitti hyvän Suosion.
Se oil Luoja luomisessa,
Ite Ilmoinen Jumala;
Joka pani Pojan poveen
Rauhaisuutta , Rakkauuttaj
Joka pisti Piian syvämmeen
Helleyttä, Lempeyttä.
Sillä litonot liikutteli,
Sillä mielet mielytteli,
Tyytymääni, taipumaani,
Mikä oil osaksi pantu,
Luottu kuluinkin hyväksi.
Sillapa siitävät sikiät,
Sukukunnat suurennoovat.
Kuulessa tämän sanoman,"
Lehmät ammuvat aholla J
Karhut karju kankahaalla,
Soilla Suvetkin uluisi.
Sorsat rupeis soitimellen,
Luuvoilla kalat kutoivat;
Tetri kukers kaiken päivän
Kuusen latvassa kuhisi.

,
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Kaikki lieitliin helleyleeii,
Rakkauteen vaukeisivat ;
Ite ihmiset ihastui.
Naineet niinkuin naimattomat

Saivat tämän nyt samaten,
Tähän tuskaan tuimentuivat;
Nuoret, etta varsin vanhat
Tunsivat tätä tulista.

Sepä muutti Mielien mielet,
Teki pojasta urohon ;
Urot jälleen lapseilisiks
Kuin se tyrmäis Tyttölöihin,
Kiivi Piioissa piteli,
Ei se kahton't kaunoisia,
Eikä kaihten^ kainuisia.
Kuiskutti vaha kutain.
Ensin heittiin helmuksiliin,
Helmuksista helmiliiliin,
Siita sy yhytti syvämuiet,
Näpisteli j\ ei toisia.
T

Näitä kaikki nählähcssä
Ite Ukkokin ihastui !
Silmät vettä vliotdivat,

Kyyneleitä kyllä paljon
Tippuivat silmät-leiesla
Pitkiä
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Pitkin hänen partojansa,

Kahenpuolen kasvojansa,
Valuivat vesi pisarat.
Kummaistahan kulrnahasta
Putoisivat piällen toisen,
Niinkuin väyskyt räystähelta,
Kalkareet tuvan katolta.

Viimein Vanha Väinämöinen
Pitkästä ilon piosta,
Kauvan panneen kantelesta
Oli uneen uupununna.
Mani muata manalaan,
Tuonelahan torkkumahan ;
Heitti meillen miekkahansa *),
Muistohoksi muinoisia ,

,

Ennen entuiset asiat

Niinpä laulo Väinämöinen,
Soitti soittojen tekiä;
Suloisessa Suomenmuassa
Virret viisaliat viritti.

Mutta nyt ej ykskään laula,
Eikä laula, eikä lausu;
*)

Väinämöisen miekka eli viitakke, kuhutaan
taivaalla yksi tähtisikeri, (COnftellattonfll Orion;.
Otava /.
2
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Pilvet paksut ja pimiät
Päivän meiltä peittänöövät»
Nyt on Runot ruostettunna ,'
Nyt on Laulut Jakastunnaj
Kieli kehnoksi kahottu.
Voi meitä poloiset pojat,
Voi meitä huonot heittiöt,
Kuin ei kunniass' pitämrae
Oman kielen käyttämistä,
Puhtautta oman puheen.
Se ois arvon ansaitsevan,
Kunniaksi kuhuttavan,
Harjoittaa Suomen sanoja,
Ornoo kieltä käsitellä.
(Mutta tuost' ej vielä tiia,
Ehkä vastapäin parempi).
Moni mies on moitittava,
Kuhnukseksi kuhuttava;
Tok' on moni moittimaton.
Moni halulla hyvällä
Tätä kieltä käsittääpi
Sanat saumoilleni sovittaa,
Viskoo virret jo vjreillen.
Niin rnyö toivomme totella t
Halajaamme hartahasti,
Että kehta Koikin koitais,
Päivän valo vaJkeneisi,
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Tästä pitkästä pimeestä,
Tästä yöstä ikuisesta.
Otavainen Neito nuori,
Kaikiin pienin Tyttäristä,
Pilkisteliin pilven taakse,
Paistoi päivän portahalln ;
]\T ousi kohta korkeimmaksi,
Aina ylöspäin ylensi.
Kuu kannoilla takana
Kuumotteji, kuuloisteli;
Paisto valkeella valolla,
Kuulakalla kuutamalla.
Tuostapa muutkin jo rupeisit
Kuumoittamaan kuuvalolla,
Väillymään näihin välillä.
Siitten selvi Seulajaiset _,
Siitten Rysmytkin rupeisi,
Siitten kaikki Kolmuisctkin
Saivat paisteensa parraimman.
Mill' oil muoto muuttununna,

Mill oil' kasvot kaunistunna,
Mill' oil purstot, mill' oil pyrstöt,
Mill' oil tutkamet tuhannet,
Kaiken karvan karvalliset.
Niinpä tuli taivaan tulet
Meillen jälleen nähtyviksi;
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Meijän silmillen sätehet,
Jotka kauvan kaivattihin,
Viikon piettiin vihoissa.
Totta nyt on uarrmpuoli ,
Päivän salo suapuvilla;
Koska hälviää hämärät,1
Pimeet pilvet pienenöövät.

Toivokaamme siit' totella,
Että päivä kQlita koittais;
Uamurusko ruskol taisi,
Että viimein Aurinkonkin
Suomenniemessä nähtäisiin.
Olkoon siitten Otavainen
Onnellinen, otollinen!
Suattavan hyvän sanoman
Terve tuhua tuvissamm'!

—.

—

ACROSTICHON *).

V^/li yksi

nuori Nainen

Taivaassa tyttö hutikka;
Aina sen siniset silmät
Vietteli meijän mielet,
Ajatuksemme ajeli.
*) Puheen-alkajaiset (feötje-fSentng)-

G—nd.

ffrrtssr, / C'.rsz.

Jousi-Mies

VANHOIN SUOMALAISTEN
VIISAUS JA OPIN-KEINOT.
Koottu heijän vanhoista Sananlaskuista ja
Vertaus-puheista.
{Yksinkertainen Yritys j että sitä
lyhykäisesti selittää).

Cumque locum^ moresque hominunij culliisque
CernimuSj

et,

sonumque.
quid $im> quidfuerimquesubit.
O v idiv s.

JV-ussakin kansassa löytyy aina yksi

vissi Luulo,
asioista, joss
Usko,
tahi
henkellisistä
Oppi,
tahi

kohta vaikka kuinka vähäinen ja muallisella tavalla sovaistu. Sillä ihmisen ymmärrys on siitä luonosta, että se ikään kuin kohottaa ja vuatii hänen
ajatuksiansa taivaasenpäin. Sillä haan tahtoomielessänsä selittää, ja ymmärryksellänsä käsittää luonnollisia asioita, jonkan perustusta haan ei tiia,
ja henke IIisiä, joihen luontoa haan ei tunne.
Tämä hänen Usko henkellisistä, ja Tieto luonnollisista , yhteen veitty ja tarkoitettu , toimittaa
kunkin kansan Viis a us -Oppi a.
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1

Kuta ruajempi ja vähempi valaistu yksi rahvas on, sitä ouvommalla ja harjoittamattomalla tavalla osoittaiksen tämä heijän oppimus, useemmittain ilmoittaiksen epäluulossa ja moninaisissa epätiioissa. Totuutta ja Tietoa ne kyllä kaikki tarkoittavat, vuan eksyy vät turhiin ja joutaviin uskoin. Sen eistä, kuin tarkemmin tutkistellaan näitä
kansankuntien vanhoja Opi n keinoja, niinlöyvärame niyö, että ehkä suurin osa heistä on paljasta tyhjyyttä ja mielen sokeutta, niin on kuitenkin ikääu kuin pohjassa jota kuta perustusta ja
totuutta; joka totistaa yhtä Viisautta, sevoittu
ja sotkettu turhiin ja tyhjiin menoin kanssa, usein
niin peitetty ja salaista, että sitä tuskin käsitetään.
Semmoinen kansan Oppi ei maha milloinkaan
olla varsin paljasta Jonnin joutavia; sillä joss ej hänessä olisi muuta kuin turhuutta ja hulluutta, niin
se itestänsä raukeisi ja muahan vaipuisi, (sillä se on
tapa kaiken turhuuven), eikä kuunna pänä pysyisi
kansan suussa ja mielessä, vuosikausia monen saan.
Sillä ne valaistamattomatkin kansat eivät ouk niin
perätin ilman luonollista ymmärrystä, etteivät
eroittaisi , mikä on valetta ja hulluutta , erinomattain, koska ne viisaammat heistä aina harjoittavat näitä heijän opiukeinoja. Sen eistä myö taijamme töiksi sanoa, että kunkin kansan opissa ai~
na löytyy jota kuta totuutta ja tietoaperustet'
tunna ehkä tämä täytyy toisella puolella kahottu _,
j

j

j
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elia ouvolla. ja mahalla tavalla kuvailtu Leijan
mielenmukaan, jotka ovat tätä toimittaneet, ja sen
kansan mukaan, jollen se on soveltua.
Koska nyt ihmisen mieli käsittää muallisia ja
filmillisiä asioita paremmin kuin henkellisiä ja nätömättömiä, niin ovat myöskin aina ne taivaalliset että henkelliset opit, osotettu luonnolisten ja
muallisten kuvausten kautta *).
Greekkalaisten, Ruomalaisten ,Egyptiläisten ja
Indialaisten kansat, j?hkä monessa asioissa aivan valaistut, toimittivat lieijän Jumalan palvelusta ja
henkellistä tietoa, kuvilla ja luonnollisella
os ottamis ella. Kuvauksien kautta Vapahtajakin täytyi omia Opetuslapsiansa opettoo niitätaivahan toteita, joita eivät muuten oisivat käsittännect. Kuvia luetaan vielä tarpeellisiksi Puavillaisteu ja Greekkalaisten uskonnouvattamisessa **), kuvien kautta myökin opettamme lapsiamme ne en*) Tiima on varsin selvä; sillä taeijän kokonainen Ym~
märrys ja 2'ieto on vihtoinkin perusteltu Keksimuksen
piiiliä (pä ftnltg åffabntng, contemplotion) j ja koska
iryfc keksimiseen vusfitaah muallisia ja silmiltä (tahi
muilta ihmisen aistimilta) käsitf äväisiä asioita, niia
on arvattava, että mj'öslcin henkellisiä_, täytyy näiltä'
tulla kuvailluksi> ennen kuin heitä ajattelemuksea
tarkoittamisella (gfnom tanf eformagané tefiectton tna
te riftnttlg) selitetään Ymmärryksellä; joka heiltä
poisriisuu (abflra^ecar) ne muallisefc ja puutokseu
alaiset kuvaukset, ja ainoastansa tarkoittaa ja paljastaa tätä heiiän henkellisiä tietoa ja totuutta.
♥*)SQSi^ öecog ttcsi>e!dnnclfe / Steliäionf&egtefp»

,
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simaiset aljet Jumalan tuntemisessa; ja kuin iheiköhään suutniinme oikeen ehkä koittelemme
rin osa meistäkin nouvata niitä ulkonaisia tapoja
meijan Jumalanpalvelluksessamme, jotka ainoastansa
Jiuvaellevat sitä; ja harvaat ehkä käsittää sitä
sisällistä henkellistä. Rahvas ja se isoin joukio turvaiksen siihen ulkonaiseen menoon ja
siihen sisälliseen tarkoitukseen, ainoastaan
$ okiaIIa uskolansa ilman mitä ymmärryksen
läsittämätä *);
niin ovat muulloinkin meijän palanalliset esivanhemmat tehaeet, heijän opin keinoissa. Ne yksinkertaiset ovat muka uskonneet
ja siihen luottaneet; ne viisaammat, ovat
asian ajatelleet ja aprikoineet. Sen eistä
kuta enemmin yks kansa on valaistu ja valaistettu,
sitä enemmin ovat nämät hänen henkelliset tietot
ja uatokset selkiät ja julkiset/ hyö ei ovat peitetyt ja puetut luonnollisissa aineissa, vaan heitä toimitetaan ymmärryksellä ainoastansa ajatuksen avulla, puhuttelemisella, opettelemisella ja neuvottelemisella. Mutta kuta roajempi ja mielessänsä sovaistu
yksi kansa on, sitä -ruajemilla ja usein luonottomilla
kuvilla toimitetaan heilien taivaan tapoja, heijän
Viisaimmilta.

—

*) Se on tämä sokia usko, jolta yksinkertaisessa ihmisessä on yhtä vaikuttava, kuin ymmärryksen valo
ja yisscyten tieto, valaistuneissa.
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Vilsaittlmllln. Sen ck\ic, kuin kerran tunnemme yhen
r

kailstm' f ii'saus-oppi(tj niiti iiitii siiamme jo .selvän
tiion sen aikuisen kansan valistuksesta. Se ru&ka ralieras on usein, niin kuin jösanottiin,niin valaisematoin
ja typerä, etteivät ollenkaan käsitä sdtä vähee h en*
kellisyyttä jota nämät kuvat toimiltaavat, vnan
turvaiksevat heiliin, ja pitäävät paljaat kuvat
lienkellisessa arvossa!. SiHä tavalla ovat usein ihj

miskunnat luonnollisesta Jumalan tuntemisesta vaipuna luonnottomiksi Jumalan palvelioiksi *)»

Sen eistä se on ylitä tarpeellinen, että telläitien kansan oppi on' osottelemuksessansa tahi uikopuolellansa aivan i" dak a ja ehkä turhallinenj
kuin että se toimittuksessansa, tahi sisällensä, salaja jota kuta Viisautta ja henkellista Oppia. Se ulkopuolimainen osa hänessä, on syntynyt
'
ihmisten turhuutesta ja tylimyytestäj se sisäpuolimainen on lähtenyt siitä valosta ja ymmärryksestä jota Jumala pani ihmisen poveen, ja joka teki häntä hänen henkensä kaltaiseksi.
Että ilman koittelemata, ikään kuin pimeen
piassa riehua vasteri näitä kansojen Vanhoja opetuksia, näitä hävittaäksensä- ja poiskajottaaksen-

*) Heila kulmiaan silloin iticijan pyhässä Raamatussa
epäjumalan,-p alvelioik »i.

Otava I.
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varsin tyhmästi meillä tehty : Se on että
kansan mielestä poisryöstamäiin sen vähän henken
valistamusta ,kuin Jumala heilien annoi. Sillä yksi
Jumala joka anto meillen ymmärryksen valoa, hän
antoi myös sen pakanoillen,. ehkä se heissä, (niin
luin meissäkin) toisinau^a ilmoittaiksen peitetty
mielen pimeyvellä ja syvämmen sokeuvella. Että
hävittää kaikkia näitä ilman tutkimista, oisi että
meiltä poiskavottaa ne ainuat ja parraimmat tie—
tonjohtatukset , joilla oppisimme tuntemaan ihmiskunnan entisiä aikoja, meijän maanvanhimraia ,
lieijän aatoksia ja ajatuksia, sekä henkellisissä ett
muallisissa asioissa t- sanottu, kaiken heijän. mielenvalaistuksen. "Valaise kansoo (niin kuuluu Laki) niin pimäys katoa ihesfääns Ja tutki hänen oppimusta _, niin käsität,hänen Viisautta/''
Tästä nähään julkisesti heijän huolimattomuutta, jotk' eivät o' kehtaneet. kokoonhakea ja
säilyttää näitä vanhoja puheita ja opinair.eita, jotka vielä ovat vanhoista jälella, ehkä hyöoisivat sitä hyvin tainneet. Eikä lieijän typäryys ouk monta vähempi, jolk' eivät uskoa laija, ettänäissä vanhoissa kansan Tarinoissa ja Runoloissa (jotka toimittaavat näitä heijän opetuksia) suljetaan jota kuta sisällistä viisautta joita kuita ylh~äisempiä~aatoksia, kuin ainoastaan ne roakkaat kuvaukset jotka
vanhat muinon ovat käsittäneet näitä kuvaellessa,
ja joilla ne orat rahavallallensa niifä toimittaneet.

sa,

tfn

j
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Kuinka tyhmät eikös siitt' ne ovat jotka suutansa
viäristälööyät niiJlen, jotka tahtoisivat nouvattoo
näitä' Leijan sisellisiä ehkä salaistuja merkityksiä?
Mutta se on ihmisten tapa että nauraa toisillen, ja
piikata, sitä jot' eivät ymmärä.
Kojfkä Jumala loi ihmiset hyviksi ja ei pahoiksi, niin on arvattava että Hyvyys ja Viisaus
aina ovat vanhemmat muaihnassa, kuin pahuus ja
mielenpim ey s; silla hyö ovat luontonsa pnoles-i
ta lähteneet Jumalasta, vaan namut siirtyneet ihmisten omista muallisista himoista. Tahi, kansat
eli koko ihmisen sukukunta, ovat ensin olleet luotut ja valaistut hyvyyvessa ja viisauvessa, mutta
siitten oman turmelluksen ja vapatahtoisen mieliläyllelemisen kautta joutuneet turhuuteen ja hulluuteen ■*), josta sokeuvcsta heijän nyt tuluo mie*) Se on mainittava ja varsin mertiljisekji luettava,
että kansoihen vanhoissa puheissa ja tarinoissa , ei
xnillohkaan lykätä Jumalan syyksi, nieijän tulleen
hiotuiksi näin heikoiksi ja vihélliäisiksi., vuan sanotaan aina Häntä luonneen meitä hyviksi ja onnellisikj

si; mutta että myö itc varoittamattomunellamme (ge*

nom »åt ofårftfttg^Ct)

ja tottelemattomuucllamme
kavottanna meijän onnemme. Ruamatussa puhutaan jo mitenkä Eeva oli pikainen purra siitä kielletystä hetclmästä, ja sillä suatti turmelluksen muailmaari.
Greekkalaisten tarinoissa puhutaan mitenkä
Proteys pikaisuuellansa ei malttanut oli» Pandorankielettyä vakkoa ilman avoomata, ja sillä kavotti ihmiskunnan onnelisuutta. Sanotaan että kaikki" hyvät
onnet lensivät silloin taivaiseen, ainoastansa tnivnn
saivat kannen pohjalla seisahtuneeksi. Suomalaisilla
on samut tarinat, hyö lausuvat Runoissansa että oisioommo

;
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len valistuksen ja syvän-henkellisyyven kantta,
ikään kuin omin voimin, jälleen omistaa tätii héijän entistä luonnon onnellisuutta ja henken pyhyyttä *).
Tähän tarkoittaavat kaiket vrfsuiien-- o*pit
kaiket Jurnalan-palvelemiset,- ja kaiket-itavtarn ja elä'-?
inisen sivistymiset. Tästä meijän énliséstä-j-a luonnollisesta täyvällisyytestä, on ehkä se puhe Jähle~
nyt, jota kussakin kansassa löYtyy ikään kuin perm*
tettu, ;että hyö ennen aikana!ovai olleet paljon paremuiat, onnellisemmat, jaloimnint ja v-oimal|isenamat; tästä se luonto, joka kussakin yksinäisessä ihmisessä on juurtunut, nimittäin:, että hänen nuoruuven ikä on ollut nykyjään monta lykyllisempi*
Eikä se ouk roikä hairaus eli tyhjä luulo, mutta,
yksi arvattava totuus, sillä haan eli pienuuvessa luonollista luontonsa, myöten, tyytyväisyyvessa ja täy-

vat muka. ojleet onnelUset, jos Jompainen ja Yäinäxnöineii olisipohjiin vesillä Saminatj, käsittiirmcot; jnutta kovin hätäiset, k ajattivat hyö lauluillansa häntä
pakoon, ja sillä hävitti nieijäu onuea. Tästä Samman
pavosta, luetaan näin:.,. Leusi
pii Sammas pilveen.
Löinuori Jompainen miekalla kaksi varvasta Sammal-*
ta poikl\c\ ikfi lensi mereen„, toinen sualiin muallen,
Joka lensi mereen,siitä tuli suolat Diereen; joka suatiin mualle _, siitit tuli heinät muulien; kuin ois us,eem~
taat suanutj niin ois vilja tullut ilman kylvämatä.
(Luc tästä: Disscrt. de Proverb, Fenn. p. 10, Not.
6, ja Topeliuksen Suomen kansan vanhoja Runoja,
5
p.).
11. Osaa, i
*) Tämä heijän luotu onnellisuus, oli se onhijfö (pata*
biö) josta Raamattu puhuu; jota ihminen fhrhunvcllausa kavotti , ja johon haan nyt palaja piästäksensä.
JJ

JJ
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velliscssä suosiossa muihen lixotuihcn ja oman olenonsa kanssa; vuan vanhempana eroittivät häntä
tästä', muailman mielikoitseiniset ja hänen omat lihalliset himot: fviin kuin ou käynyt yksinäisen ihmisen kanssa, niin se myös kä.upi koko kansakunnan kerällä. Blyo ovat syniyniisessänsä ja alus~
sansa, luontonsa ja luojansa uskollisia, vaan siittcn
viettelevät heitä halut ja mielet turmellukseen;
knitfekka hyö havattaissa oinoo onnettomuutensa,
jälleen palajavat valistuksen tielle; ja sillä tavalla
synnyttävät uuven kansan, tahi uuvistavat ja oikaisoov^t tätä yanhoa. >Sq, ei pukkaan sen eistä yksi tyhjä puhe, että myö opmmo enn,en oljeet tayvellisemm'ät ja onnellisemmat; se on selittävä luojan Juomisesta, ja nähty meijän omasta olennosta,
ja se on jo totistettu tarinamuksessamme *), että monet kansat jotka nyt ovat aivan roakat, ovat ennen olleet varsin valaistut ja viisaat. Eikä myö'
rrjtuita tarvihte, jos ainoastansa silmittää niitä jäänöksiä **) jotka vielä ovat. jälcllä. näistä v«nhoisLt
ajoista, ia jotka yksinänsä ovat hyvät suattamaan
meitä kunnioittamaan ja ihmittelemään sitä voinioa, jaloutta ja viisautta joka heissä osoittajksen.
Mutta ajan kulut ovat jo hajottannut ja musertannut
pe isoimmatkin näistä vehkeistä , ja meijän tiuinamus
■

"■■) Tariimmus
**)Jäänök*iäJ Puinee/ slbett)omsmsr?en.
J
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ej ollenkaan käsitä kaikkia kansoja; sillä sekä se on
varsin puuttuvainen vanhoissa asioissa, että myös,
paljon nuorempi, kuin .kansat ja Leijan valistus.
Jos myö sen eistä 'öttöisimmokoittellaaksemme
että toteksi näyttää, Suomalaisia ennen olleen viisaampia, ja enempi valaistuneita kuin? nykyisin (myö
puhumme ainoastansa moa-rahvahasta) niin tätä ei
millä tavalla vastaan soti Luojan laitoksia, ihmiskunnan vajenemisiä ja vajeltamiiia valistuksen tiel-

lä, ja meijän omat jo suatut kokemukset *).
Sillä jos kohta Tarinamus ei ouk ollut hyvä tätä
meillen toimittamaan, niin eihään tuo mahtane
olla yhtä tolistusta Suomalaisia ikäpäivinään olleen
roakoja ja ilman mitään valistusta. Kuinka monta
kokonaisia kansoja eivät ouk tykkänään meijän tarinamuksessamme uneutetut, eikä ies nimitetyt, ja
jotka myö vasta myöhäisimpinä aikoina oommotullut tuntemaan; ja täytymme väkisekkin totista»
että hyö' monessa paikassa ovat meitä monta viisaammat **). Se on uskottava että niillä ajoilla kuin visaus loisti Greekan ja Europan eteläisim"*)Eilcä myö muuta tarvihtemme, kuin ainoastansa ver*
roitella näitä meijän viimeisiä /aikojamme, ja tiiustella niitä Runoja jotka vanhat lauiclivat, ja niitä
huonoja pahapäiväisiä remputoksia jotka nyt lauletaan,
liioitenkin Hämeen ja Turun läänissä, niin nähään
kyllä mihinpäin Viisaus vaipuu.
**) e. m. Jaapan ja Kiinan asujammet, muita mainihtcmata.

23

missi» maissa, ihmiset pohjoissimissa eivät varsin
vaeltannut pimäyvessä *). Erinomattain koska tämä viisauen valo oli jo loistanut siinä monta satoa
aastaikoa. Mistä tämä viisaus tuli Greekan muahan?
Sanotaan vähästä Aasiasta. Mutta missä se siinä
ilmauntui,— sitä ei tiia ykskään. lasta on kaikki
tullut yksin ihmisetkin, "iästä talvij iästäkesä iästä
"
ikuiset tuulet sanotaan vanhassa sananlaskussa;joka
osottaa että Suomalaiset, vielä nytkin,pyrkivät ajattuksillansa ja mielen-juohttunisellansa " itäiseenpäin,
sieltä mistä ovat tulleet, päivän-nousun rannoilta. Oisiha tämä koitto sieltä tainnut levittää
valonsa niin hyvin pohjoisen päin, kuin luoteeseen,
se on valkeuven että valistuksen luonto, että valaista ympärillensä ja joka puollellansa, ei ainoastansa yheppäin. Ilman sitä jos Suomalaiset niinnä aikoina asuskelivat iässä niin kuin on uskottava,
hiin olivat silloin vielä likemmin tätä taivaan ruskoa. Että luulla tämän kansan aina olleen ylitit
roaka kuin silloin koska se iiso vuosien luvulla,
voitettiin Ruohtalaisilta, oisi yhtä kuin että piättää
muitakin kansoja aina olleen yhtä sovaistut, kuiu

-

j

1

—

*) Ruohtalaiset, Ruijalaiset ja Juutilaiset ovat jo puolestansa kokenut käsittää ja ilmiksi suattaa hcijSn esivanhemmieri opin-keinoja; mutta ei ouk ykskään vielä uskalt^nna puuttua meijän Suomalaisten.
Jos päivä paisto Ruotin rannoilla, mjkä se siitten
meijän maita' pimitti? Oisiha se uskomatoin luulla
olleen silloin yötä toisella puolla järven.
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laelta tavattiin Poavin aitana,:koska täirän ajan
mieli-sokeus heitä pimitti. Eikä Suomalaisia silloin rvako ik s i mainittu ainoastansa paka np ik-»
moni pakana on ollut ristittyä viisahampL
si;
Sotivat haan hyö kauan näitä vallattomia vieraita
vasten, ehkä täytyivät viimein vaipua—voimastansa.
Olinaan niillä aluksia ja merimiehiä, koska hyö
v. 1187 tulivat yhessä Estilätslen kanssa, yliten,
meren ja tunkeilisivat Melari järveen, tappoivat Pia*;
Piispan Juhanan omassa kartanossansa ja tulella
polttivat ja hävittivutßuohtalaisten vanhoa piäkaupunkia, Sigtnna -mainittavata.; Totissahan ne.van-?
hät soat jotka muinon piettiin Biarmalaisten,,muas'
sa, että siinä käsitettiin einettä, kultoa ja i'ik-<
kautta. Jos tämä ois tosi, niin eihään nämät kansat silloinkaan lie olleet köyhät, armottomat '}$
valaistamattomat, koskaheijän rikkaus yllytti muita vieraita ja kaukaisia kansoja heitä ylösehtimään
ia köyhyttämään. Mitä toas Tacitus puhui meistä, niin ei sekään ole tietoon verrattava, koska
haan kirjutti sitämyöten mitenkä juoksu-puheet tiir
livat hänen korviinsa. Jokainen tuntoo, kuinka vaiheet ja joutavat puheet juoksoovat likeimmistäkin
naapurista, satikka semmoisen matkan takaisista.
Lukekaamme ainoastansa heijärh monet joutavat tarinat llippopodiloisia Hdlusiloisla Oxioniloistcij
Arimäspiloista ,

—

—

j

j
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Arimaspilvista ja muista pohjoisessa asuvista kansoista kuka mielellinen rupia heihinuskomaan? Myö
ei taho sen eistä lykätä Tacituksen puheita Suornalaisisista aivon valheiksi , sillä hyö taitavat olla sopivaisia yhellen osallea meistä, vuan että uskoa,
että koko Suomalainen kansa on niiltä tullut selitetyksi ja tietyksi tehty, oisi minusta melkeen
yhölläistä, kuin että sanoa Suomalaisia ei ennen
olleen tilassakaan, ennen kuin heijän nimet tarinaniuksessa mainittiin. Se on kyllä tosi , että Tacitus piti meitä aivan ruakana, ja köyhänä, vaan
millä hääu on tätä totistanut *) , sillä hänen suusanansa ei toimita mitään? Myö tunnemme jo
hyvin, mitenkä kansat toisiansa soimaavat, mitenkä äkkinäisiä, erinomattain pohjoisessa asuvia kansoja, alenetaan ja raukkoinna pietään. Moni luuloo vielä nytkin meijän asuvaa karhuin ja suttein
luolissa, ja elävän melkeen kuin mehän pevot. Nämät oatokset olivat vielä viimeisellä vuos-sa'alla
omassa nuapurissa, Ruotin muassa, tavalliset että varsin julkiset; ja ovat vielä nytkin mielessä
monen miehen. Myö olemme näihin tyytynyt, ja
ite heihin uskoinnut; että kuin huastamaan ruveraj

*) Ruomalaisten rikkautta, ylpäyttä ja hektumata vastaan hänelle oli ehkä. syytti kyllä, pitämään meitä
puutteen

allaaissa.

Otava L

4
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nicijän muan-vanhimmista, niin alotamme myö
lieijän puheilla kulrtua neitä naakoiksi ja varsin vaInistamattomiksi. Se ei oisi aikaisin minun mielestäini, jos ruveisimme kerran tutkimaan meijän
omat vanhuukset *), ja kansan omista käytöksistä
ja opin laitoksista, tiiustella meijän esivanhempien
olentoa ja elämätä.
Kuin ruvetaan tutkistelemaan Suomalaisia kansoja, niin lö'yvämme myö, että hyö monessa tarkoituksessa, ovat aivan merkilliset. Hyö ovat ensinnik siitä mainittavat, ettei mikä kansa ttfuailmassa, on tullut niin ympärinkuultuiksi heijän Taikauksista ja Noitumisista an, kuin tämä Suomalainen kansa **). Nämät keinot ovat heissäkohottanneet ihtiensä varsin yheksi Opiksi, eli Tietomukseksi "J'); joka kyllä ulkopuolellansa osoittaik£en, osittain makoilla ja ouvoilla kuvilla, osittain
merkillisillä tapauksilla, joit ei ykskään ole vielli
tutkinut. Sisällensä osottaa tämä Oppi ynnä turhuutta, monta myöskinisoa. tietoa ja. viisautta joka
selittää, että ehkä Suomalaiset silloin elivät melkeeti
mielen pimäy vessa, niin oli heilien kuitenkin yks
luonnollinen ehkä erikummainen Viisaus joka oli
aivan iso, vaikka se tehtiin luonnottomaksi; ja osojne

j

j

*} Vanhuukset, $ifbet. f) Tietomus, ftettenjfap*
**) Tästä heijän Taikausopista tuloo enemmin puhuttaTaksi kirjassamme kuin mainitaan: §otfsE att \iXi
flara Saciti omtomen cfroer ginnarne/ m* m>
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tettiin ouvoJla tavalla. Tällä heijän viisauvellansa
j.4 turhuuvellunsa pcloittivat hjiö muita kansoja, ja
piettiin voimaallisimpinä ja tietävänipinä muista
ihmisistä *). Sanottiin kyllä että hyö olivat liitoksessa petkelen kanssa, ja siltä saivat sekä viisauvensa että voimansa. Luonnottomalla tavalla ovat
ihmiset aina olleet nopiat selitteinään käsittämättömiä tapauksia ; ja jos taikausten harjoittaminen osottaisi Suomalaisissa mielen valistamattomuutta, niin
eivät hyökään ollut heitä viisaammat,jotka taisivat
tätä uskoa, ja siihen luottivat. Tämä Suomalaisten taikaus-oppi ei mitenkään toimita heitä olleen
muita ruajcmpia ja tuhmempia , mutta nopeemmin
muka viisaampia ,sillä ne jotka pettäävät toisia,ovat
aina heitä kavalaramat joita petetään **). Sillä

—

") Tämä hcijän taikaus-oppi piettiin niinnä aikoinna
muissakin valtakunnissa suurimmassa arvossa ■ ei niin
kuin nyt nanronallaaissa.Silloin laitoivatmuilta mailta lapsiansa Suomeen, naitu oppimaan, ja kuninkaat
ite harjoittelivat näitä opin-keinoja. Odin joka oli
kaikista Ruotin Uroista viisahin ja enin oppinut
hänen viisaus oli taikauksissansa, jotka häntä sanotaan
oppineen Gylfeltii Juottalaisten (tahi Suomalaisten)
kuninkaalta. Tästäkin jo nähään että tämä taikausoppi, silloin luettiin isoimmaksi viisauveksi., ja että se
harjoitettiin Suomalaistita
felhoimisen ymmärtämys (fjelfttXJ blQte^Dpet 'af Csat«
♥♥)
latanert) osottaa (fårutfåttet) jo yhtä tietoa (funffap)
jota Noijat muka ovat osavoinaan. Että muut kansat
ovat tulleet siihen uskoon, etla Suomalaisilla oli yksi iso i\iisaus totistaa että näitten mahlana ennen
aikana olla jota kuta erinäistä tieto a _, jota ci
muut käsittäneet. Jos meijän Poppamiehet ci enea;
piäsö sen perillen vaan ovat petturia ,] uiin siitä nä-

—

.

j
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nimelle, niin kuin s nuria v eIho loi ta ja Noitia, Suomalaisia ensin mainitaan Ruohtalaisten ja
muihen kansoihcn vanhimmassa tarinamuksessa. Sillä tällainen luonnon-tapaincn oli meijän esivan-

hemmien viimeinen oppi., ja jota vielä nytkin salassa Suomessa harjoitetaan *). Tämä lieijän Oppinsa jaettaisiin kolmeen erinäisiseen toimitukseen, nimittäin i) Luvut talli loihtimiset, v) f.uonnolliset
avun-aineet 3) Puoskaroimisct tahi taikaukset eli
ne joutavat ja luonnottomat käytökset, joilla luonnollisia asioita salaislaun ja peitetään. j\yt ovat
kaikki nämät Luvut ja loihtimiset runninna luettavia, tahi Runon tavalla laitettunsa; eli hyö ovat
ikään kuin valettu Runort piiroksessn **) josta seuraa että runot ovat vanlietnmat kuin nimitit Invut
ja loithtimiset tahi, että runomisen aika oli. Suo»
messa paljon vankempi kuin loihtimisen ***).

,

,

,

j

Kuin tarkemmin tutkistellaan heijän loihlimisia ja lumouksia, niin löyvämme heissä monta si-

paletta vanhoista Runoista, jotka tykkänänsu puhun että tämä tieto on kansasta kavnna, ja scvoitta
ja sotkettu tiuliuuvella ja hulluuvclla.
' *) Yksi selvä tieto tästä heijän
taikaus-opista on paljon valaiseva meijän vanhoja aikojamme, ja meijäu
esivanhempiamme. Meillä oisi mielessämme etta tiioncmpaua ottoa tätäkin toimittaaksemme.
**) Piirosj form / bfgrdnöntng.
+t+) Selremmäii tiion näistä, siiamme selityksessämmeTa-

,

citukseita.
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liuuvot muista asioista, niin kuin e. m. Muailman
luomisesta Luonnon moninaisista vaikutuksista Ihmiskunnan ontielhsuuven katoamisesta _, valistuksen
maailmaan tulemisestaj Laulamisen luonnon laupeutesta ja muita simmoisia jalompia aineita, jotk' ei
ollenkaan juohtuisi mieleen roa'an ihmisen; ja jotka ei millään tavalla ole taikauksihin ja loihtimisihin puuttuvia. Se Viisaus ja Oppi joka heissä
suljetaan, on luoutonsa puolesta, kokonaan crilläinen , kuin se joka osoittaiksen taikauksissamme. Myö
täytymme sen eistä pitäii tätä heijan Oppiansa ,
vanhempana ja luonempana ja toista tykkänään*
kuin tätä viinien mainittua taikaus-oppia, Näitä
vanhoja Runoja, joissa kansan Vanhimmat ja Viisahimmat seilyttivät ja salaisivat niitä tietoja kuin
heilien muka oli, henkellisistäettä muallisistaasioista, ovat jo suurin osa kavonneet ja hävinneet. Eikä se oukkaan ihmeteltävä, sillä se totistaa, että
ne mahtaa olla vanhempia kuin ne toiset, jotka
vähä kussakin kylässä vielä tavataan. Multa tästä myös seulaa, että meijän tieto tästä heijänopista on aivan vähäinen ja puuttuvainen. JViistä repaleista jotka vielä ovat jälellä, nähään että hyö
ovat tehty varsin luonnollisilla, leikkilliisillä ja valaistuilla kuvauksilla. Hyö osottaavat sillä että mielenjuohtumus oli silloin kirkkaampi ja puhtaampi
kuin Loihtimisissä; ja ettei kansan mieli ja ajatukset ollut vielä vaipuneet siihen makailleen, kuin
j

j

j

1
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hyo taikauksissa Umoittaiksen. Myötaijamme sen eista piättää, että niinriä aikoina kuin uainat valistus ja viisaus-Runot loistivat, ja harjoitettiin Suomessa, niin mahtoivat Suomalaisetkin olla
monta viisaampia, kuin olivat koska rupeisivat harjoittamaan noitumisia ja taikauksia. Mutta muistettava on myös, että koska heijän tievot ei ollut
varsin selkiät, eikä ainoastaan ymmärryksessä perustetut, mutta kuvailtu kuvauksilla, niin heijän opetukset ei myöskään tainnut varsin selkiästi ilmistyä näissä heijän Runoloissa. Heitä tavataan siinäkin salattu ja suljettu muallisissa kuvituksissa.
Se ensimäinen joka otti koitellaakseen että näistä
tilosvenyttää sen heissä olevan sisellisen Viisauven,
oli Otavan toimittaja, koska haan otti oijastaakseen
liiihsin "gtnlnnb od) bef 3»uvfinare "*)." Siitten on
liiyos opettaja F. I. Mone, Heidelbergissa, kir♥)Ruohtalaiscssa Oppimus-Tievustuksessa (\
<X Stftc*
ratur*Stbninficn). Lue näitä Tiiustulcsia v. 1817, p.
■^71 382. Talakin oisi jo moni mielellään moittinut jos oisi vuan käsi käynyt parempoa pannakseen.
Luepa» v. Schröteringtnntfd)^ Siltnen esipuheessaIX.
p. ja Sffylbtat Sngenting 2(bo 1821, p.-68 & 76.
Tässä sanotaan minua pois kieltäneen Suomalaisille
olleen Salauksia (3Ht)t^et)/ ehkäse oliminä joka ensin
tätä ilmoitin. Sillä Salaus merkihtee minun mielestään
yhen luonnollisen tavan (ftt ftnliflt fått) että selittää ,
tahi salata henkcllisiä asioita taivaallisialoteita ja
käsittämättömiä tapauksia ei että palvellaepäjuiualoita, uskoa heitä, ja rukoilla joutavia kuvia nimiä,
ihmisiä , tahi muita seittyisiä; niin kuin muut tätä
pitäuvät (Lue Ganandeiia, m. m.)

—

,

,

—

j

j

,
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jassansa Gfymbotit nnb fßtyt&ologtc ber 2tttctt SScLfer, painettu Leipzigissa rHaS, 8:0 koetellat kä-

sitlaii tätä heijän sisallista ♥). Mutta näitä selityksiä ei ouk muuten arvattavia, kuin ainoastansa
ensiraäiset kokeet, näitä käsittellä. Koska nyt kansasta katoisi tämä vanha luonnollinen Viisaus,
)a kansan vanhimmat rupeisivat puuttumaan taikauksiin ja mualliseen turhuuteen, niin sovittivat
mitkä taisivat näistä vanhoista viisaus-runoista naihm loihteihin, syntyihin ja sanoihin; ja sillä tavalla on selitettävä mitenkä hyö löytyy heissä siseenTa-*
tunkeitut ja sovitetut toiseen tarkoitukseen.
Viisaus-oppi.
mä oli se toinen Suomalaisten
Se kolmas joka jo on tykkänänsä ka tornit , on
mahtana ehkä olla kaikista vanhin ja enin valaistu **). Minkälaiset ne viisahimmain opetukset lie
olleet, emmöö eneä tunne; ainoastansa niitä pieniä
sipaleita, jotka suljettu vanhoissa sananlas*
kuissa ja vertaus-puheissa, oli hajotetut ja

—

j

,

♥)V:sä Osassa p. 43—66. «Tästä oli muutamat sipalecfc
otettu, ja Ruotiksi toimitettuSanomien 2C&O Unbm&f
82telfft ensimäisissä numeroissa, v. i
4-♥*)Tätä nähään siitä , ettei tämä niin kuin muihen kansoihen Viisaus-Opit ilmisty muallisella tavalla tahrattu ja sotkettu pimeyvellä ja mieli-sokeuvella, vaau
osoittaiksen ymmärrykseltä käsitetty, ja toimitettu
opetuksissa ja neuvomisissä. Senpä tantta suomalaisilla
ei vanhuutcssataan löyvätty Jumalan kuvia , eikä huoneita , eikä uhria, eikä palvellusta, eikä uskomusta
(ttellora, rcligionébefdnnellc). Sillä kaikki suljet^
tim heijUn viisauveu opissa; ja se toimitti kaittiai.
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levitetyt ympäri koko muan, oommo myö harjoittanneet kokoonhakea, että heistä suaha jota kuta
tietoa näistä Vanhoin Suomalaisten ajatuksista
ja Opinkeinoista. Näistäkin ovat jo suurin osa
hävinneet, ja häviävät vielä päiväpäivältä. Kuinka
harvoin eikös heitä nyt eneä puheissa mainitak?
Ainoastansa vanhoin suussa heitä ehkä vielä tavataan. Viisaat ja Tietäjät ovat myöskin puolestansa kokenut heitä mielessänsä pitää, että niillä tietojansa lisätä. Että hyö ovat kaikista Suomalaisten opinkeinoista ne vanhimmat ei maha ykskään
epäillä. Sillä iltaan sitä että Sananlaskun ymmärtämyksessä *) osotetaan että hyö ovat perin vanhat, niin tätä nähään jo kielestäkin v jossa tavataan
sanantapoja **) , jotka nykyisestä Suomenkielestä
ovat pois heitetyt. Toiseksi siitäkin että hyö ovat
levitetyt ei ainoastansa ympäri koko Suomenmuan
mutta myöskin, Aunuksessa, Ingerissä, Eestissä ja
Virossa, ja missä vuan Suomalaisia kansoja löytyy;
kolmanneksi heijän rikotusta ja murretusta luonosta^

,

josta
*) Ymmärtämysf fcegtepp.
**)Sanontapa_, f onftruf tton. Se on merkillistä että Suomen kielessä ei löyvy sitii sanoa: jaQ Ögctj joka toimitetaan puheella: minulla on (jag $at")> vaan näissä
vanhoissa sananlaskuissa, niin ei aina löyvy tätäkään.
Sillä, tahi se on poisheitetty lyhyyvän ja someuventautta, talii sitä ei tarvittu eikä tahottu, e. ra. Tekeminen luotui lapset,- syöminen* tehtyt evähäi.
j
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josta nälihään että

katkaistut ja otetut vanhoista kavomteisla Runoista; neljänneksi' siitä viisauesta ja mielen valaistuksesta joka heissä iltuoitne ovat

taiksen, ja joka näyttää, että se kansa jossa keitä
harjoitettiin ja arvossa piettiin mahtoi olla yks toinen kansa, kuin se taikauksihin joutuneen. Myö

,

taijamme vakavasti piättää, että ne ovat hyvinkiin
niin somaat ja soreet, kuin ne kauniit Opetukset,
jotka Greekalaisten ja Ruomalaisten Oppineet toimittivat heijän kirjoissansa, ja joista hyö* ovat tulleet muailmassa mainituksi. Meijän Suomalaiset vertaukset, ei ainoastansa ole rinnallen veittäviä, vaan
monesti myös jalompia näitä heijän ajatus-juohtumuksia ja puhenparsia *).
*) E. m. Suomalaiset sanoovat: Pouta pilvien perästä*
suvi suuresta lumesta _, Ovidius : Nube solet pulsa,
candidus tredies; Suomalaiset: Joka syytl'ik suuttuu, se
lahjoitak leppyy; Publius: Bonum ad virutn cito mo~
ritUP iracuiidia, etc. Muita tällaisia valituksialöyvät jos
lueskentelet Diss. de Prov. Fenn. p. 29 4°- Muistettava on myös, että uumat Suomalaiset Sananlaskut ei
outkaan seittyisiä kuin monen muihen kansan, e. m.
Ruohtalaisten. Sillä heijän ovat ainoastaan joutavat
sanat jotka pistetään puheissa, irvistelemiseksi (pS i*
roni, jfdmt), vaan ei opetukseksi; eikä heissä loyvy
sitä jaloa aatosta, (ben
tbt'c) eikä sitä suloista
juohtumusta (beti ilona PO(jt) kuin meijän vertauksissa,
jotka osottaavat sivistys-puheita (morolt^a fentenfee ,
febefpro f } ja muita oivallisia opetuksia. Sen eistä se
on myös mahotoin e ttS ; Ruohtalaisten sananlaskuista
valmistella jota kuta kokonaista tahi varsinaista, joka
toimittais hei jän Opinkeinoja. Ne ovat suurin osa niiu
harjattomat ja roakat, että käypi karvastiteitä kuunOTjirA /.
5

—
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Myö ja'amme sen eistä Vanhohi Suomalaisten Viisauen ja-Opin-keinon kolmeen'erinäiseen ja erilaiseen luatuun 5 ja pitämme uskottavaksi että kukin opetus]itatu on vuoio'llansa loistanut meijän muassa,- Nimittäin ensin se Viisaus,
kuin vanhoissa sananlaskuissa on suljettu; toiseksi
se Viisaus kuin toimitetaan vanhoissa luonnollisissa Viisaus-runoissa ja tarinoissa/ ja kolmanneksi se Viisaus kuin heijän taikuuksissa ja ioih-'
Untisissa on salaistu. Ne jotka eivät suostu tähään
jakamiseen, niin tehköön toisen paremman! Ne
jotka tuas luuloovafc että kaikki näinät opetus keinot ovat yhellä ajalla suattaneet sopia Suomalaisten suuhun , niin pitäköön luulonsa. Piäasiassa
se on yhtä, jos olivat yhellä tahi eri -ajalla , ainoastansa ne ovat siinä olleet. Mutta tällä tavoin
minä luulisin parraittara taitavan näitä selittää; ja
pi'än nrahotoinna että kaksi eli kolmet erinäistä
uskomusta ja oppimusta yhellä ajalla oisi yhessä
kansassa yhtä toimittavaiset; sillä yksi. heistä oisi
aina painava niitä toisia alaasak, niin luiiiY sanalaskussa sanotaan: ei kahta kuninkast-a j/ueert- linj

>

JJ

naan sovi.
nella valaistuneillatovViHA, niinkuin, cm.: 25'« jfom
tigger/ fjan jfatt flaS få />cSn lig*
fS att
ger (?)
#årbt mot fyåtbt, fa' fåtingeti b<s bon ttt i
ft-cn (V) —""Ståt tranan går t banö mei> ■ftcUtyåftenr f3c i> on
brutna ben(?) Semmoisiasuat koko kiuilillis.cj», jos tahot lukea GriibLin Pc-nu proveritutu.
Q(t

—
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Silla se

näyttäisi minusta

ikään kuin maho-

toin, että sama kansa joka seuraisi sen Viisauven
kuin scilytettiin vertauksissa, taisi nouatia,a joirlavia

ja turhia Poppamiehiä ja taikaus-tekiQJjtä, täjmji
ei ouk suikkaan mahollista muuten / -kuin että
nämät tietämykset harjoitettiin qri ajoilla *). £amii ilmoittaaksen vielä selvemmin, kuin jaolemmat nämät opit veitään vinnajfen, selitetään, selYitetään,, ja välillänsä verroitetaan.
f
Myö aivomme jo v. 1818 tarkemmin- selittää
tätä Suomalaisten vanhoa viisautta yhessä Juttele»
muksessa, nimitty: Disscrtatio de Provcrbiis Ferinicis
josta ensimäinen Osa mainittunua vuorita
painettiin Upsalassa. 'Tämä Yritys, jota tässä
olemme uskaltannut , on* arvattava' niin kuin yks
jatkanius tästä meijän jultelemuksestamme, kuitenkin sHIä tavalla otettavaksi, että se itékseen on arvolta kokonaiseksi luettava. Ne jotka tahtonoon
näistä meijän Sananlaskuista selvämrhni tietoaf
j,

niin osotamme myö siihen.

Viimeiksi tahomme muistutella ettei näistä
ouk aivan kaikki luettava peri vanhoiksi; sillä muutamat ovat ehkä syntyneetmyÖhäisempjnnä aikoinna.
Sitä myöten kuin uuet elämänkeiiiQt, laitok-

—

*) Että hyö oisivat kukin, eri paikallansa, lain .eri,naiselta Suomcnkansalta harjoitettu,
siihen uskoon
ci p mikii meitä vuiitimassa.
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set ja asetukset, muuttaavat kansan vanhoa elämänkertoa, sitä myöten ehkä myös syntyy joita kuita

uusia sananparsia ja mielen tavkoittamuksia. Mutta
kansan mieli ej hopussa luovu, eikä erkane vanhoista tavoistansa, sen eistä ovat myös hänen vanhat aatokset ja sananlaskut hänessä pysyväiset ja
juurtuvaiset. Jos muutamat ovat muka muuttuneetkin, niin se on ainoastansa ulkonaisessa puvussa ja piiroksessa vuan siseliensä toimittaavat
hyö kuitenkin kansan vanhoja aatoksia. Sillä jos
myö tarkemmin tutkistelemme ihmiskunnan nykyisiä että entisiä aikoja, niin löyvämme myö,
että hyo jo niissä kaikkin vanhimmissakin, osot-

,

taavat samat mielet, samat halut ja himot, sa-

ja hyvyyvet, samat tunnot ja taijot, saja työt, kuin nytkin. Sanalla sanottu»
myö havairnme että ihmisen luonto on aina ollut
yheliainen , ilman muuttumata, että hyö ovat
olleet hyvät ja pahat, pahat jahyvät, kuramaista»
kin, molemmiss' ja vuorotellen. Mikä on siitten
muuttuna
ellei luonto? Se on ne erinäiset tavat ja
käytökset, joilla tämä luonto onihmisissä ilmoitta.innaan ja vaikuttainnaan j ne erilaiset tarkoittamukset (SftgtCt?) ja mielen hoivauttamiset, jotka koroittaavat tahi alentaavat meitä meijän mielessämme»
meijän luontoamme ja olentoamme. Jumalallisiksi tahi luontokappaleiksi, henkeUisiksi tahi pahapäiväisiksi
mua-eläiviksi. Meijän luonto on aiua vihelliäinca
mat avut
mat teot

—
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ja puuttuvainen, vaan se on viisaus ja mielen valaistus joka on häntä " hoivauttava, ja jotka ovat
meillen oikian arvon ja kunnian antava. Sillä viisaus ja Opinkeinot ovat aina muaihnassa ihmisiä
hallinneet ja onnistanneet; jotka ovat olevoinaan
heijän piamiehiä ja suattajoita, ovat airioastansa tämän toimittajat ja palveliat, uskolliset
jos ovat
oikeen tätä käsittänneet ja harjoittanneet , uskottomat
—-jos ovat käyttäneet sitä viärin. Hyöhomebtuuvat
ja katoovat toinen töisese perästä; ainoastansa viisaus ja Totuus elää iankaikkisesti, ja ovat ikuiset niin kuin Luoja, josta ne ovat lähteneet. Käykämme sen eistä muaiiman opiniaitoksia tutkistellen, työ jotka harjoittate viisautta, ja levitätte ihmisillen mielenvalaisemusta! Myö Suomenpojat ,
meijän tuloo meijän piävanhimpiä tiiustella! Se
on kauniin luettavaksimeijän töistämme, oppia tuntemaan meitä ihtiamme ja meijän vanhempiamme
Sillä kuin tiilistämme heitä, heijän tapoja, heijän
käytöksiä, heijäu toimituksia ja opetuksia, ja piemme nämat heijän vanhat muistot arvossa ja kunniassa, niin myö meijän Vanhoissamme kunnioitamme meitä ihtiamme, ja suamme muiltakin sen arvon, kuin on niiden tuleva, jotka pitäävät kunniastansa vaarin; mutta jos myö halpaaksi kahomme ja olioistamme tätä meijän oruoo sukua, näitä
meijän omia vanhempiamme, niia myö sillä häpäisemftie meitä ihtiemme, ja tulemme muiltakin an-

—
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siori perästä pietyksi pilkan ja nauron alaissa.
Senpä tautta jokainen kansa tahtoo mieleen johtallaa heijän esivanhempien elämätä, eitä sillä kohottaisivat keskenänsä innon ja luonnon, nouvattamaan vanhoin jaloutta ja kylkemään hei jän turhuutta. Ainoastansa myö Suomalaiset, myö viernistumme ja kajoomme omoa kieltämme ja ompa
sukuamme, tahi toisinpäin sanottu, meitä ihtierame. phkä jos oikeen tuntisimme meijän perujamme ja meijän omia vanhuksiamme, jos oikeen käsittäisimme meijän vanhoin viisautta, rehellisyyttä ja
urhollisuutta, jos oikeen ymmärtäisimme, meijän
omoa hartautta ja vakautta, niin meillä oisi ehkä
syytä kyllä kiittää ja ylistää meijän isiämme, ja koroittaa meitä ihtiämme rinallen muihen kansoihen.
Kuin nyt kuulemme tässä heijän aatoksia ja opetuksia, heijän tapojansa ja nevojansa ikään kuin
heijän omasta suusta, niin tarkoittakaamme näitä
heijän sanoja meijän mieleemme, ja muistakaamme heitä meijän syviimessämme, että ne mahtaisi
sytyttää meissä innon heitä nouvattaraaan, että ne
mahtaisi kasvattaa meissä rakkautta hyvyyteen ja
visauteen, ja suattaisivat meistä miehiä heijän
mokomia.
Mutta kiänäitkämme lakaisin keskustelemaanheijän vertauksia. Että näihen joukossa löytyyvät niin,
varsin harvat jotka toirnittaavat heijän opettuksia
hengellisissä asioissa, on siitä selittävä, että
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ensin Puävilaisen, ja siittcri Lutheruksen Oppi, on
heitä ulostunkena. Muissa elämän käytyksissä ovat
muka viljaisemmal. Nämät jotka nyt tässä julistetaan, olen minä ulos valinnut niistä morteista koo-

tuksista, jotka minä jo

kokoisin koi'Vessaratae, ja joihen kanssa minä olen verranut muihenkin kootuksia *). Uskottava on, että vielä I6'ytyy
meijän muassamme moni kaunis vertaus, joka oisi tähän soveltua, sen tantta mtiamiehet!kehoittanuoria

*) Se ensimäinen kootus jota tunnemme, on Laurentius
Petri Lihcv Proverbiorum Fennicorum > lisätty hänen pojalta Gabriel Tammelinilta, ja vihtoin Henric Florinin. toimituksen kautta Turusa painettu v.
1709.. 8:0, tällä nimityksellä (unber beatia titteO
Vanhain Suomalaisten Tewalisct ja SuloisetSanan Laskut rnahdollisuden jälken rnonilda cootutj ja Nyt vastudest ahkerudella enälyt. Näistä mahtaa suurin osa
olla koottu Turun ja Porin liänissä, koska heilien ei
ouk ollenkaan se luonto ja tarkoittamus kuin niissä
peri vanhoissa. Siitten pama ttimmo myö sitä jo mainittua Juttelemustamme , Upsalassa v. 1818. Samanna
Vuonna toimitti Juden Viipurissa yhtä isoa koottusta,
nimellä: Valittuja Suomalaisten Sanan laskuja. Mutta näihenkin joukossa oli vcitty äijänpaljo Ruohinkie,lcsi"d suomenettuita, jotka ei paljon toimita mitään.
Mutta se 011 meistä lystin, että haan v. 1816 painatti Viipurissa Uusia. Sanan Laskuja (?) jotka kaikki orat (jos
ei erehdymme) hänen omia tekemiä. Myö olemme jo
osottanut että se sana Sanalasku toimittaa vanhuutta
ja jota kuta kansasta vajunutta (1. Diss. de Prov.Fénn.
p.' 22'). Ehkä näihen joukossa muutamat saattaa olla
toiset vanhempiaj toiset, nuorempia, niin täytyyvät
kuitenkin kaikki vanhuueltansa olla ikään kuin vahvistettu. Että liir/uttoo yhöllen kamalien Sananlaskuja oisi yhtä kuin että tarjota housujansa Väinämöisellen; ja että nimittää heitä uusia, on yhtä
sopiinatoin kuin. sanoa näitä olevan Seppä Ilmarisen
ompelemia.
j

j
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leuamme toinen toisiamme, näitä vastapäir> mujstihimme kiijutella, että jos minä eli kuka toinen
meistä ottaisimme näitä vasta selvittääksemme, että
ruahtaisinmio teliä sitä yhteiseksi hyväksi, ja ka«~
san kaiken kunniaksi.
Viho viimeiseksi, suan niinä vielä mainita, etten ole tainnut asettaa näitä Opinkeinoja niin lomattain kuin öisin tahtoina; se ei ouk tilkuista
tehä jota kuta ehyttä ja kokonaista. Käypi se
muutenkin vasten karvoja sovitella eriluatuisia ja
vastenluontoisia aineita yhteen paikkaan tahi poukamaan. MuHa on ollut työtä kyllä tasoitella heitä niin kuin nyt ovat vississä joukoissa ja lohkareissa; erinomattain kosk' en ole talitona omilla sa-

,

noillain heitä niotella ja käsitellä. Että suaha heitä
toinen toisesek tointumaan, olen minä jollon kullon kahesti maininnut yhtä sanoa *). Että muutoinkin tämä koittelemus on viheliäinen ja puutoksen alainen, havaihtoo jokainen; mutia muistakaatte myös että se on ihan ensimäkien **), ja minun
alottamain!
*) Koska suurin osa näistä sanalaskuista, on vertauksia,
ja vertaukseen tarvitaan kahta asiata (jotka välillänsä verroitetaan), niin ovat hyö myöskin kahcltapäin
**) T*Je toiset Toimittajat ovat aiiiuastauotettavat.
8Ä heitä koonneet mutta ei mikskään tarkoittclleet.

—

j

Vanuoin

O/MW /O,raf(-éS;

Hämäläinen
Talvi voatteissaan.
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VANHOIN SUOMALAISTEN VIISAUS,
SISÄLLENPITO.

Ensimäiiien Lohko.

a) Jumalasta.
I. Luojasta, 1. Hänen luomisen töistä, a. H. luoVuista, 3. H. Kaikkitiefävyyestä, 4> H. Armollisuuesta, 5,

666. (//. Jvullisuuesta g , u6S
ta, oxa).

, 680.

11. Hoivauttamises-

—

11. Rukouksia Hänellen. Hyvästä Tuos-tulosta,
6. Hyvästä Ajan-kulusta, ?■ 9. Miekn-valaisemisesta, 10,
584- Ruumillisesta nautinnoksesta, 11, 607. Muusta moalliscsta lahjoittamisesta, 12.
.

.

111. Jumalan-palveluksesta. Ulkonaisesta Jut
malan-palveluksesta, i3j 99. Jumalan siunauksesta, 14,
5.
4iB. Peätös Jumalaan luottamisesta, i

b) Ihmisestä.
IV. Inhimisestä.Hänen olennosta, 16. H. luomisesta, 17. H. luonnosta, 18. H. tavoista, 19,' H.r>. H. mielestä, 20. H. iästä 21— u5 ,344- H. henkellisestäluonnosta,
aG. H. eteensä aattelemisesta, 27. H. elämän kerrasta,
9.8, 9.9, 617. (H. elämisestä, 1$> 1124, ii3i). Peätös
ihmisen sukukunnasta, 30, 3i.

c) lankaikkisuuesta.
V. . lankaikkisesta elämiistä ja kuolemasta.,
3a. Yhestä toisesta tulevasta elämästä, 33. Yhestä tiilin
teosta tahi tutkimuksesta, meijän töistämme, meijän kuoG
Otava /.
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lematt pefastSj 34.
ja jpahiiuvenpalkkaamisesta

vihtoinkin kostamisesta*

i34» 5i3).
d) Hyvyyestä ja Pahuuesta.
j

VI. Hyvyyestä. Siveyestä, 35. Rakkauesta, 35 >
—
46, 199. {Vaimon rakkauesta miestänsä kohtaan, 3i5 317.
Hänen rakkauesta lapsiansa kohtaan, 318, 319. Miehen
rakkauesta vaimonsa kohtaan_, 288, 3iB. Hätien rakkauesta lapsiansa kohtaan, 4^o, (fil. Lasten rakkauesta_, 438.
Luonto-kappalein rakkauesta,tfi. m. *).: Totiiuesta, 36.
Hyvistä tavoista: AvuHisnuesta> 3j, 38. Antamisuuesta
39, 4°» 167. Alentelcmisuucsta, /s*" SovittainisUuesta,l\i.

,

Anteeksi-antamisuuesta, få. (Armallisuuesta _, 198). Suosioisuuesta, 44- Ystiiväisyyestä, fö, 87, 323, 618, 720,
t)o3. Kohtulisuuesta, 4?- Kunniallisimesta, '4B—^so. {Kunniasta, 55., i6s> 436). Hyvyyeh harjoittamiscÄia, st. Hyvyye» arvosta, 52, g6> ■ Hyvyyen ansiosta, 53» Hyvistä»
53, 54» 3q. Pcätös hyvästä elämästä> 55.

VII. Pahuuesta. Pahoista, 56, 39. Pahan teoista,
57. P. luonnosta, 58. P. tuntemisesta, sg. P. meqestymisestä, 60, 61. P. iloitsemisesta, 62. P. ilosta, 63. P.

—

mielisuosiosta, 64, 65. P. miclen-nouvattamiscsta, 66- 69»
{Pahoista sanomista t 52). Pahoista, tavoista: Viisastelemisesta, 70. Vilpistelemisestä, 71, 72. Puheen-pettämi, 74. Valehtelemisesta, 75, 76. 586. Kielcnsestu,

kaiitamisesta, 77, 78. Soimauksista, 79, 80. Panettelclaisesta, Bi, 82. Reävamisestii, 83, 84^ Haukkumisesta,
85, 86v Puhecn-juoksuttauiisesta, 87, 88. 323,537. Puheen
*) M. merkihtee; tnuistuttamuhessa (i nOtCIU

ningen)»

OntnStf»
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Pilkkoomisesta, 91, 92. KiitteleTurha-kiittämisesta, 9S, 96. Moail-

jiosinmisestay 89, 90.

jnättöniyyestä, 93, 94.
man-kimnioittamisesta, 97. Kevyt-mielisyyestn, 98. Huik'entelevaisuuesta, 99. Sanan-syöinisestä, roo, 278. Huoruuesta-, joi. Varastamisesta, 10a ios. [Varkahasta > 98,
99, 101, 106). Luulemisesta, 106, 197, aos, 548. Katehtimiäesta, 107, 108. Vihasta ja Vainosta, 108. Syvämmen-

—

kovuuesta, 109, no. Armahtamattomuucsta, m. Ylönmie-

lisuuesta ia. Ylpeyestä,n3. Tuhlaamisesta, 114» 116. Pclista, n5. Vcärin-hyötymisestii,116,47. Itaraisuuesta, 117,
l

Ixß.

Saitaiimiesta,

119, Ho, 700,

Ahneuesta,

iai, 122.

Kylän-juokscmisesta, 123, 300. Pahan liikkumisesta, 124-—
ia6. P. Ilmistymisestä, 127. P. parantamattomuuesta,128.
P. syyttämättömyyestä, 129. P. katomuksesta, i3o. P.
iurkutteleraisesta, i3i. P. palajamisesta, i
33. P. ptihistelemisesta, i
(P.
pelvosta
P,
> i
palkasta
33.
34). PeäA 53.
tös pulusta elämästä, i3j,

e) Muutamia opin Petfl-toteita,
36.
Ajasta ja Avaruuesta, »35. Tyhjyyestä, i
Olemisesta, 137. Sikiemisestä, i3B', 42 3. Ymmärtäväisyycstä, i3g. Tähtien tietämyksestä, i
4°"
VIII,

Toinen Lohko.

Seästä ja Vuoen-ajoista.
IV. Vuosista ja Vnuveu ajoista. Keväästä., \\t,
942. {Keväin,niska* isa. Keväiset tuulet> 181). Suvesta, 142, 1129. Kesästä, i
43 i4ö> 1129. (Kesä'teitäj,
878). Syksystä, i
5o 153. (Syksyn niska, isa. Syk'
syiset yöCj 126. Syksyiset luulet 181). Talvesta, i
54
52, iBi. Taka-talvi, i4?> J4^»
X62, i
43. Talven jatko i

—

—

—

j

j
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ifir Talvi-teitä, 878). Vmiveil varasta, i63— r6B. (Vuosi<veroista, 166, .104.1.

X. Ilmasta. Pou vasta, IG9— 1-172, 17.4 » x;
6, xB'.*.,
iB3, iB5. Ruskosta, 173 v ,17.4.. (*S'r /«;""#.., >;3. KeVät Illy
.173. J7fa i?. 174. Oamu tl. _, vjfa Pilvisestä jai iisint*ilmasta, 17a, 176, 174, 344- {Pimiä Pilvi, 17.5. Sam'r

.P... 177). Sateista^ 177, 178, 170,183, 169* IfjW'
—
85 186(Kasteesta y 153. Pahkat sestu ,' v.&- lstjk löi, l
Vilusta, 160 , 1(3;>., IG4, Ior»3. ""Krimeistä> 160, 1.J7 > i4^*
nen

}

Hallasta <> 153," lÖ4» (igo, 1021— i01>.3. Kovasta ilmasta _,
(553. Tuiskusta ja pyry-ilmasta 158. Lumesta ,158. \S'uPäivän sapesta^
wsJaj 158, Lammasta J\(), i6is , lfi4169,178,769. Äifl/j 6'. 171. Kuusta, 81-ii ■ Pfstr-K.j
170. Lauhu K. 170. A^«/* kehästä > 178. Otavasta^ J^o,
«.a Tälustä, Bla, 841).
:
XI. Tn ulesta, 179, 180, 990, 110. (Vasta T.^i^t
188, 281, Myötä T. 990). Syksyisistä T. 181. Keväij

j

J

■

sistä T., 181. Pohjos T,, 182, 183. Itä T., 184, 185,
183, 338,
///«af ., 185, 107. //m pakkaisetJ 186, 185).
Xämic T., IBG. Kvinuisistä T., IS7, Pahasta seasta, 188,

(}ä«

170, 185.

Kolmas Lohko.
Ihmisten erinäisistä elämän kerroista.
a) Hallituksesta ja kansan Säävyistä.
XII, Hall i111 kscst a jj 189. Kuninkaasta, 189,1117,

(Hänen Puvusta„ \<}a\ m- H- maikoista , igo)- H. pHlvc1.-misesta, 191. H. käskyt. Isiivtlclnniscslä, Uji. Alainki-

"sten k;tyttUiiusesi;;, '93.
XIII. IM oan-oik enes ta ja Laista. Lam laittajoilta oi voitettavaksi, I<)./J~rf)S. Riitoin iarftainiscslt.
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—

199 > 64° >"643. {R. Kasvamisesta 631)-

Riioista ja rriI6a6 , 680 68u. Heijän asioista, 201,88a.
Asiaa ajami.sesta, 202. "A. ajajasta, 203. A. tutkimisesta,
304. Luultuista, aos. Voitettuista, 206. Syyllisistä, 307*
Raiiv.otctwista., '2PB380. (Pahan-tckiöistäj 59,, 207}y

tamiehistä,

200,

J

-(fäcrasmichistäj 104., 6i3> 614.)- Sovittamisesta, :20g.
Joutavista jtittuloisla, 210. Lahjoista', 211. Lain 'kcantclemisestä, 212 , 213. Juttuin julkeuesta, 214, 215.
Rikkain ja köyhäin riioista, 216 219, 680 682. Tuo^
marista, 220. Rankaisemisesta, 221 223, 204. (Kurittautisesta, l. Lapsista, XXI). Rankaistukscsta
224» 220 ,207.
Rankaisioista,
vaikuttamisesta,
226,
Rankaistuksen ■■■
'iin.
,
2-28. Rankaistuista, 229.

—— —

■

XIV. Papista ja.Papin scätystå, 230. {Hänen
näöstä_, 312 780). H. kylään tulemisesta, a3i. H. rayinnoksesta, 232, 233. H. purreista, 234. H. soarnasta,
.j

325, 236. H. otoista, 237, 238. H. talouosta, a3(j. H.
viran arvosta, 240, 241. (//" lapsista, 233)- Lukkarista,

243, 243,

—

XV. Rnununmiehistä ja muista Herroista.
Ruununmiehistä, -x^~~;ifå. Muista virkamiehistä, 247
2^9. Herroista, 2.50, usi, 232, 755, 190, m. Hcijän
matkoista, afia , 2.53. H. kohtaamisesta, 254 56, qos.
H, käskyläisistä, as.n , 2.58. H. vcijoamisesta 269, 260.

—a

Huviloista tahi moisioista, 261, 262.

_

,

H. noapuristansa,

»63 , 264.

b) Ihmisen yksinäisestä elämästä.
KVL Miehistä, 265, 247, 660, 708, 858, 17. Heijän näöstä,

J«on»osta,
(//. nimestä j 83 -> $4)*
H.
toimesta
H. ymj 268.
267.
teSnyksestä, 260. H. järjcHisyyestä, 370. H. Hartaucsta,
:>,66.

(H. mielestä

,453, 269).
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*3ji

, 272.

nasta,

H. tavoista, *$&*' 274. 667, lis.v .6iy.;- H. S*«
275, 276. H. Puheesta* 277, 378. Hv Lupauksista*

"279 i280. H. miclivakaisuuesta, 281, 282. H. arhollismi"
estä, 283. H. 'jalouesta, 284. 4°9- Huonoista mies-rctkaleista, aBS, »86. (Pelkurista., L Torasta, ja tappeluksista,
XXIX. Varkaista, l. Pahuuesta, VII). Avio-miehistä»
088, 289, 3li), 4 O7- Pojista, 290—292, 637. Nuorista
miehistä, 293 295. (.Vanhoista ukoista j 299 3aij 317^
1

—

j

321., 907).

—

XVII. Vaimoväestä. Vaimosta, 296, 293, 1031.
Hänen kotona-olemisesta, 297 300. Kotonaisesta Taimovaestä, 3oi, 302. Avio-vaimoista, 3o3 3la, 4°7- (Akois~
ta, 299 300— 340 > 462. Rauneista, 304— 307.,
378-. 379Humista, 304 308.. 311« Riitelevistä, 309. Toruvista,
310., 309. Tekeväisistä,309^ 303. Vireeistä, 427^ 457.
Laiskoista, $11, 312^ 427^ 457)- Vaimon kauneuesta,
313, 314, 3Ö3, 264» 354. Hänen rakkautta miestänsä kohtaan, 3l5 317, 909. H. helleyttä lapsiansa kohtaan, 318.
H. vaivaa lapsistansa, 3lg, 320, 778. H. suotta-suuttumisesta, 331j 3a2. H. puheen- juoksuttamisesta, 323. H. älystä, 324» 3a5. H. arvosta, 326, 327. Pahoista vaimoistaB
328—334, 376—379, 38a. Vaimon vallasta, 335, 334>
Ämmäin torasta, 336 340; 634» 63$- (H- tappeluksista+
645. Naiseista, 292, 753,901). Piioista ja Tyttölöistä,
341> 342, 328. Heijän kypsymisestä, 343. H. vanhaksjoutumisesta, 344- H. houkuttelemisesta, 345. H. viette^

—

—

j,

—

—

—

lemisestä,

346.

H. vallottamisesta,

— 347.

Piikaisiiuesta,

Piioin naittamisesta, 35 1 356, 366, 3g2. Heijän miehellen toivomisesta, 35^, 302, 369. H. naimisesta,

3f8 350.

—

Morsiammista, 358 36q, 3jg, '\l6,
Nuorikoista, 361, 4 24- Naineista, 3Ö2. Naimatlomista, 36,3

577.

J

47
{Jätetyistä piioista , 384)- Pietyistä piioista, 364— "-366.
{Lapsen sonneista, 128^ 902). Huorista, 367, 368, 380,
98, 99, loi. Lcski-vaimoista, 369, 370. Vaimovain toiyotuksia, 071.
XVIII. Kösioniisesta ja Naimisesta. Vaivaisten ja köyhäin naimisesta, 3*)W''3ji. Rikkain naimisesta»

'"

—

Kosiomisesta, 376 379. Rutto-naimisesta, 380,
381. Hätä-naineista, 38a, 383. Vanhoin piikoin naimisesta, 384. Noapurin-n-aimiscsta, 386 388. (Koti-naimisesta, 386
Katikoo-naimisesta , 386> 387)- Pahoista

374» 375.

—

j

387390. Heijän erosta, 391.

naiseista, 38g,

pittelemisesta> 395 396)j,

siasta,

(Neitoisten kaupPiian valittajoista, 385. K.o-

-

392. Sulhaisesta, 393, 358, 401 Puhehmiehestä,

—

394, 353. Kättäilemisestä, "iijs, 3g6. (Kihlamisesta 392).
Vaimon rikkauesta, 397 399. Naimisen puheista, 4 00
j

-

—

XIX. Ariosta. Yksinvaimoisuuesta, 4°l' Yksin'
Halauksista ja likistämises4 02 4°4>
tii, 405' 4°ö- (Suun-antamisestdj 405. Muista hyväille*
nisistä 406).
XX. Sukulaisuucsta, \<y]. Vanhemmista, 4°B»
naimisuuesta,

j

409, 432, 44i, /,42,

445. Veljistä, 410~412, 648. (Pojista^ 454. Tyttäristä, 417 454, 455 J 82, 613^ 619,
Tätilöistä,413'» 9°4* Apista
128 -» ioi). Kälyksistä,
ja Anopista,
Vävystä, 4*5 4*7' 3fi°- Miniästä, 4*B,
J

—

— .

'
419> 4*7' Lankoksista, 4 2°* Muista omaisista, 430 423

XXI. Lapsista ja heijän yläskasVattamisesta. Heijän syntymisestä, 4a3- Sauna-vaimoista, 424»
Lapsen saunasta, 425. Heijän tuuvittamisesta, 4 2^> 427
H. ruokkimisesta, 428> 42 9' 474- (.H. imettämisestä, 448)«
H. itkemisestä, 43°» 431- H. hoivauttaniisesta5 43 2 > 433
H. erottelemisesta ja kiittclemisestä 434» 43^« H. kurit-

,

48
tamisesta,

436:— 444 > 198. H. opettelemisesta, 44^» 44^ >
447' 44^» 4r>3* -^ mielen-tarkoittarui-

H. mielestä,

4^3.

—

451. H. oppivaisuues454 '4^6. H.luonnon erinkaltaisuuesta, 4^7. H. hyvistä merkkilöistä, 4^B»
459. H. Vanhcmmien huolenpiosta heistä, 4^o. H. van-

sesta,
ta,

449' ¥*^
4^3- H.
é

4^2,

muistamisesta,

syvämmen luonnosta,

hempiin toivotuksista heistä, fål. (H. mieheksi joutumir
sestä _, 291 657). Vanhoin akkoin kasvattamia,462. Kelr
vottomista ja pahankui-isista lapsista, 4^3 4^^« Laiskoista lapsista, 4^- Lasten hyvään tointumisesta, 4^7»
468. Viciaista lapsista, 469, 47°- Turvattomista L. fäl,

—

j

(Armottomista L. 519— 5»1- Köyhistä L.j 692., 693)- Lapsi-puolista, 472, 473- Lasten apua, 474- L. sikiämisestä, 47^ > 128.
XXII. Nuoruucsta ja Vanhuuesta. Nuoruuen

liuUuesta, 476.

Nuorukaisten iloitsemisesta, 477- Nuortein kilpeyestä, 47«. N. viriäisyyestä, 479- Heijän vanhenemisesta, 48o > 481
H. vanhaks pyrkimisestä, 482»
viisauesta,
Vanhoin
4^4»
483.
47^- V. elämiin kerrasta,
H. muistamat(Heijän
■_,
vanhenemisesta
480—483)485.
lomuuesta, 486, 487. H. voimattomnues,ta, 488, 489. H.
virkistymisestä, 490. Nuortein ja vanhoin luonnosta, 491.
XXIII. Viisauesta ja Hulluuesta, 492. Erotus
tyhmän ja viisaan puheissa, 493, 494. Eroitus heijänkäytöiksissä;, 495 496. Erotus heijäp ajatuksissa,
,
497 498.
(Hulluista s 435 j494, 495, 49g_ sO7j 5 Oj 543j559
— 634,
1—634,l
1014. Narräoista, 291 83- Hätäisistä „ 380 >
33l > 383- Heikoista _, 347. Houkoista^ 345. MieleHömis346» 50 4-505- 555- Järjettömistä 505.
keistaj 507. Mykistä 494. Rohkeista, 1103. Väkevistä,
580-

-

,

,

3

3

j

49

ggö-

JKai.nlf.isLa

j

IlÖg-

Hämäläisistä , 977. SaVölaisistä)

Meriläisistä, 2002 1032.» IOÖI- Mustolaisistcij 63.
Ö4O). Hullun puhcen-piiämisestä , 4ö9* >00 '
H. Pulmttelemisestaj soi , sod. H» neuvottelemisesta, 503>
504- H. teoista ja töistä» 505, aoa., H. hyvän-tuntemi-;
IOÖI-

j

Pakanoista

Sesta,

j,

506.

{Viisaista, 496^ 497^ 543^. 554j
555)- VKV. turvaamisesta, 5i3.
(Tietostdj 197. Oppineista, 747).
sauen

villittelemisestä, So^-^-Sia.

XXIV. Surusta ja Murheesta. Murhellisen miölestä, 014. Murheen levottornuucsta, 5i5. M. Tannuutta-

misesta , 5tG. M. laihuttamisesta , si^. M. huonontamisesta, 518. Armottomiin murheesta 519. Orvoisten niur^
hcesta, si>o, Sai. Itkusta, 5a2 '524, j3o, i3B. (Lapsiin

—

itkusta L Lapsista XXI). Murheen poisheiltämisestit, 5a5
5a6, 40°- Surullisen syvammestä, 627,
XXV. Toivöäta ja luottamisesta, $28 53i.

—

c) Ihmisen kansallisesta elämästä.
XXVI. Lauluista ja Lausumisista, a) Lausm534- Puhumisesta, 535, 53G
juoksuttamisesta,
538. Sanomisesta, 53c)—
537,
Puheen
stat Hoastamisesta, 533,

—

—

—

1-

-54i. Leikki-puheista, 54^ 544- Valhe-puheista, 545 '547Vanhoista puheista, 548. Loskariloista, 5/(9 55r. Puheen
puutoksesta, 55a. h) Lauluista: Laulamisen huvituksesta,
553. Laulun aineesta, 554 556. Runon luonnosta, 557.
Laulajoista, 558, 55c), 871. {Soiltajoista, 561). Laulamisesta, 560, 5Ö2, Sgo" {Lapsen laulamisestai 429)- Laulattamisesta, 563, 564-

—

1

XXVII. Juominlcista ja Ju optimisesta. Juopuneista, 565, 690. Heijän juoneista, 566. H. tapauksis-

Otava /.

7
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—

tn, 567, 568. H. levosta, 5Gg, 570, 5q3. Tottunrisla ja
äkkinäisistä, 571' fi^r3. {Juominkista _, 599)- Juomariloista, 574Heijän janosta, 573. Kaljasta, 576. Oluesta,
677, 578, 571 073, 58i. Viinasta, 679 582, 630. Juoma-astioista, 583. Humalasta, 584» 585. Juopumisesta,

—

—

, 569.

586, 58i

XXVIII. Juhlista ja Vieraista. Joulusta, 687—
55, 230, sgo, 592, 60a, GB7. (Jouf-yöstäjiflijb^)589, i
Käyristä, 5g2, 5g3 , GB7. (Peä"
Ilelluntaista _, lO2Bj 1029- Juhan-

Laskiaisesta, sgo, sgi.

-

siäisestä

592 j
594nuksesta 1028-» 129. Juhla aatosta * 591)- Juhla päivistä,
sg4j 590. [Kynttel&n Päivästä., 141,147^ 148^ 150. Vapun P. 1024. Pietarin P, iQJ. Tuomaan P. 187., 589187. Poavalin P. 147 ., 148 151. Uolovin P.
.,
141 lÖOj 151. Perttulin P. 153, 947^ 98Ö. Nuutin P.
589- /«A/a ajasta* 376., 377)- Pyhän pitämisestä, 896»
j

j

—

778 780. Kestilöistä^ 597^ 601, il.
620 623, 695).
J

{Pioistaj 351., 599,
5g4, 5g5. Häis-

lion kylfyycsta, sgB>

—

,

tä, 599, 600, 601. Ristiäisistä 601. Hautaisista, 602,
400, 520, 52i, 1i33, n35 1137. Vieraista, 603, /^ll,

648. Vierain kuhtutnisesta * 604' Vierain kokountumisesta, 606. Vieraan varasta, 607, 606> Bio, 1076. V. tulemisesta, 608. V. vastaan-ottamisesta, 609, 61o^ V. rasittamisesta, 611, 612, 758. V. keksimisestä* 6i3, 614.

V. ajatuksista, 6i5.
:> 605). Outo-vieraista 616, 617. Heijän tutuuttamiscsta, 618. Renttu-vieraista, 6ig. (Kuokka-vieraista * 736). Vierain vähenemisestä, 620. V. lähtemisestä, 621. Emännän kiittäämisestä, 622.
Vierain poismäntyjä, 623, 856. Vieraisiin käymisestä,
624. Isänniien ja Emännän vieraista, 625.
XXIX. Torasta ja Tappeluksista. Tappelerai-

— 629.

—
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Syy tappelukseen, 63o 633. Torumi»est. t, 626
Pelkurista,
634,
sesta*
G36, 637, 28:«. Kehujoista»
638, 609, 435. (Kova-luoniioisinta 283 281, 287)- Ka*
pinan karttaamiscsta, 6/j.o 643. Lyötyistä, 644 t>4f>> m.
Veri-hoavoista, 647, 648, 223. Pahoin pieksetyistä, 6/jQ
Tapaturmasta, 650, sog,

—

—

j

—

XXX. Soasta ja Sot a -Uroista. Soan onnetto65i. Rauhan onnellisuucsta, 662, 601. {Rauhasta 253 ., 68l II39)- Soan sanomista, 653. Sota-Sankareista 654- Tappelus-uroisla, 655, 274» a2^. (Tappeluksistctj 626 629). Sota-aseista, 656, 862, 865. (Miemuuesta,
j

j

—

.

865 865 256- Kilvestäj 865)1 Soan käymisestä,
(55^, 658. Voittamisesta, 65g, 660. (Voitosta 2x5). Voitetuista, 661, 662. (Sotamiehen vaimosia t goo).
histä

j

j

—

XXXI. Onnesta, 663
j);io.

Kovasta

turcslä,

665-

onnesta,

668

j

—

667, 658. Hyvästä onnesta,
671, 662, i
03- (Oiiuen-tyt-

Onnellisista 97., 672).
j

d) Ihmisen puuttuvaisesta Elämästä.

—

XXXII. Rikkaucsta ja köyhyyestä. a) Ril.kauesta: Rikkain elämän kerrasta, 672 676, 261, ad). Jleijan potevaisuuesta, 677, 678. H. kovaan toltuiuattoinuucsta, 67g.

H. moista, 680

—

682,

—

219. {Jraininin-viknaimisesta,
haucslaj l. Kosiomisesla ja
XVIII), h) Jvöyliyyeslä: (Köyhistäj 259., 680 695. Heiiänsyvämmesiä j
41). Köyhän cläniän-kcrrasla, 683. Hänen vähästä varasta,

216

—

—

684

— 689.

686. H. pioista, 687^

H.

juominkista, 690. H.

ruumin-luonnosta, 691. H. lapsista, 692, 693. H. moahan vaipumisesta, 6g4- H. kuolemasta, 6g5. Onnettomista, 696, 997. Kerjäläisistä, 698 700, 109. (Vaivaisista*
263, 264, 368, 372, 373, 666, 669—671, 687 * 695, 97)-

—

52

XXXin. V oa t teista ja Puvusta. Voattein tarpehesla, 701. Kalliista voudeista, ja heihin pöyhislulemisestä, 702 yo!). Halvemmista voätteista, 706, 7081 702 ■

—

—

7or>, 11.9, tdia. (Nutusta, 871. Tuhista 366- Turkista*
.,
179. Nahka vaatteista, 179. Vyöstä 871- Housuista*
Hameesta
>
j 10 2Paijasin 366. Kypärästä ,1014.»
1045.
«;.
,
liuhkaisistä löi- Kintahista^
190^ /«. Hatusta 190^
567 621, Valituista , l6o)- Jalkineista, 709, 710. (Ä"e/i-kistä,704 > 707 709. Saappaista., 710. Virsuista _, 905^
1045. Suhista, 337. Töppöisistä _, i6o)- Puhastumisesta,
j

j,

j

j

712,

?oB> ioso.

XXXIV.

Vclasla ja Railoista. (Velan antamiV. maksamisesta, 71a, 714» 280, 869. V.
tekemisestä, 716, 70a, 1087. Lainatuista rahoista, 716.

sesta, 685)-

Lainaa oltajoista, 717. 'fakaus-miehistii, 718. (Rahoista*
453^ 216^ 217^ 720. Raha-kukkarosta _, 453 j 2lB> 721Kulta, 684^ 728- Hopia 684^
728^ 1040. Vaski,684Tina,, 6§4- Rauta BÖIj lII^ 820). Rahoin vaikuttamisesta,. 719, 7'.äo, 816, 818, 218. R. vaikuttamattomnuestaj
jai< '278,
Ri kasvamisesta ja katoamisesta, 72a, 89:1»
io.jo. Bckan hankkimisesta, io:jo.
J

j

XXXV. Kaupasta ja O stoamisc st a. Kaupan
—
7'.j3 72J, 89^. Hatli-kaupasta, 7*^6, 7^7, 38ö, 3Si.
Ktiupan pitämisestä^ 76 \.
XXXVI, Moailman ty h myyes ta. Ulko-kullaisuucsta, 7'jB ,
toisen an— 729? 789, 70—72. Ylenemisestä , 735,
siolla, nio 73a. Turvaamisesta toisen ansioon,
HyvyycstU omaksi voitoksi, 733. Hyötymisestä toisen vahinkosta, 736—708.
Varon-olemisesta, j^i, 74^. Evua
ehtimisestä, 741 , 742 Uitiään pitämisestä, 743, 7.1 j. Onnettomista Lokeista, 7^o, 740.
teosta,

-
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e) Ihmisen talollisesta Elämästä.
XXXVII. Talosta ja talon asettamisesta. Talonpojista, 747, 748, 255. Talon toimesta, 749, 760. T.
asettamisesta, 701, 753. (71 elämästä „ 608- T. pitämisestä 1087)- T. hävittämisestä, 753, 754, 855. T. Isän—
j

nistä, 755

758.

T. Emännistä,

—
—
759 761, 298 300

XXXVIII. Talon Eläimistä. Hcvoisista, 296,
(Hyvistä H. 390, 751, 263, 364,
562- Häjyistä H. 433. Suurista H. 763,318- Pienistä.
H. 763. Sota H. 313. Ratsas H. 762. Feto-H.
898- Palkka-1/. 818- -Ajetusta H. 364. Ruunasta, 525. Tammasta., 322,
353., 395. Oriista , 322 J 341^ 675- Varsoista,
764—766.. 433.. 468^ 469. Suvikunnasta,764. Rekivctoisistaj 766- Kolm-lalviaisistdj 766- Heraisen kaupasta»
3§7-> 395-» 353)- Hevoisten hyvistä mcrkkilöista, 767 "
769, 326. Raavaista-: Nautoista, 770, 771. Lehmistä,
772 774» 776. (Mahoista 10I7). Häristä, 775, 776,275,
599, 734, 735, 188. (Pahoista H. 58. Sonnista, 266, 386.
Juhtasta 28g. Karjasta,777 4a2> B£>7- (Paimenista, 778 ■
780, 734, 775, 777). Vasikoista, 781, 770, soi. Lam—
paista, 782 784, 757, 78a, 938, 95a. (Karitsasta 784Vuonnistaj 782Vuohista 465., 317. Pukista 712)Sioista, 785, 786, 3i3, 332, 466» 4^4> 736, 740> 752,
334, 335, 5 99 ,18S.

—

—

j

,

—

,

j

j

J

—

—

1073, 1039. (Porsaislaj 463.» 464., 782). Koirista, 787 ■
802, 66, 73, 74» g3, 100, 221 226, 33a, 605. Heijaa
vanhenemisesta, 790—792. Talon-koirista, 790 795. Rakki-koirista, 796, 797. Mehtli-koiristat 788, 799. Kala-

—

,

miehen koirista, 80. Juoks-koirista 801. (Herroin koirista 257. Pentuista^ 849- Vanhoista koirista., 92^ 793
795- -Koiran haukkumisesta, §5., 86^ 635 ,637^ 885Heijaa puremisesta 92,329 795)- Rissoista, 80,5—804,

—

j

j

j
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a4

—

33i. Kanoista, 8o5 808, 370, 396, 638. Ku-

koista, 807, 808, 806, 3^5, 638. (Kukon laulusta ,564.,
812, 885)-

XXXIX. Orjista ja Palkka-väcst ii. (Orjista,
756)- Orjin töistä, 809. Hcijän mielestä, 810. H. oatoksia, 811. H. tevosta, 812, Bi3. H. palkkaamisesta, 814»
Bis, 419- Päivä-mieliistä , 818. (Heijän palkasta., 168)Vieraasta että omasta työstä, 819. Työ-rahvahasta, 820.
XL. Taiturista ja kalun tekiöistii. (Taijasta,
329. Taitava/sisin, §Q.g), Rautioista ja sepistä, o2V 823,
240, 241, 7615 1127. Heijän töistä, 922. H. maksamisesta, Ba3. Puu-scpisiä, Ba4. Suutarista, 825. Ompeliois-

—

ta, 826. Kaukuriloisla, 827, 3a5 , 430j665, {Fillan-ljä^
jäsläj 240). I'alkkaiiu tyytvmi.sestä, 828,

XLI. Työstä ja Työn tie 11ämisc sta. Työstä,
529, 623. (Pium luikkauniscfita, 202 838^ 840., 830^437.,
741-» 838- AVmÅ(7< ickcuiiscstä 1015. Palon roviluemisesläj
306. Aitan jmuemisesta 809^ 872., 1022- Veräjästä,471,
rilaksinla, 661, 438 440. Seipähislä,412.
327J339- Aijan
Krnlämiseslä, 835, 8.50, 859 W*4- Midlostelemisesta ,
—
1018- Kylvämisestä 1019 1625J1030- Siemenistä ,1021>
"/«">
,
1009. Leikoainisrs/a 1019 1021. Puimisesta 929.
.,
liottamisesta 850. leipomisesta. 472^ 330 331 324.
Keittämisestä, 689 652 503. Olven panemisesta., . 760.,
330. Viinan keittämisestä f 760. Lypsämisestä,772 773^
177. Kivnumiscsta 330 jB^o- Lampain kurittamisesta,
356. Ketremisesia , 828- Kutomisesta ., 325 665. iSVjutamisesta, 835 > 236» 346» 993 > 994 > 998' Mittämisestä,
820, 872> 147- Takomisesta, 822, 821- Vuolemisesta<
,
824. Neulomisesta , 825 > 826- Suutaroimiscsta 825)Työn tekemisestä) 733, 1099, noo, 1101, 271, 273. T
j

-

j

j

a

j

j

j

j
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alkamisesta, 830, 83i. T. lopettamisesta, 83^. Kuhnus
tekmisestft, 833, 834- Mähollisista j;i liiahollomisla töis-f
ta, 8/|i
844- Hiljaisista löistä, 845, S:\.6. Kiireistä töistii, 847, 848, asa. Hätäisistä töistä, 849, 850.
Työhön
iottumattomuuesta, 85i, 679» io/j.B. (Tjön tekiöistä, 754.

—

T. iicttäjäistä, 717, 816 >

817-

T. saaliista, 686 > 827)-

XLII. Työ-ajasta. Ajasta, 85a, 833, 532,98g, 19..
{Entisistä A. 20. Vanhoista, 8l > tn. 548- Nykyisistä A.
81 j »z. Hyvistä A. 97. Pahoista A. 97. Autuasta koto-

—

-

ajasta, 907). Kyntö ajasta, 853. {Kylvö A. io2i 1026,
1028) 1029). Heinä A. 854, 8->0 PAteen A. 855. Oa-

A. 8, 856. (Päivän A. BlB> 529» 553). Ehto A_
85^, 360, 4iG, sag, 6:12. (Hämärän A, 858)- Yön A.
858, 886, 124» 126, saB. (Ajan vietosta, .1007, 930).

mun

XLIII. Työ-kaluista ja Talon tarpeis.ta. Aseista, 85g, 853, Aurasta, 860. Kirvehestä, 8G1 864.
866, 869, 968. (K. varresta, 824, 968). Nyrhistä, 863,
864,
(Napa kairasta, 864« Tapparasta, 1004). Vcih-

—

872.

—

a

testä, 865 868, 861, 65, 2g3. (Parta-veihestä, 867).
Viilcahtcsta, 868, 861, 870. Rauta-lapiasta 86g,

,

(Paasia, 1052, 79, 401, 652.

Tuopista, 11.

S7l.

Kattilasta, 79, 363., 604.
Tuohisesta, 326, m. 923. Pikarista, 11,582

, 573.

220. Kannusta

Ämpäristä,

582.

Seulasta, 1030.

Vakasta, 247, 1030. Vokista, 828- Kontista, 250. A"o/Säkistä, 237, 699. Reestä, 91, 898-2;e5fä, 45, 897Rattaista,
2Il)- Päreistä, 870, 230. MuisKelkasta, 91.
ta talon-tarpcjsta, 871, 872. Heijän korjoaniiscsta, 87J— "
875, 568. (Heijän häviämisestä, 578» SÖB)-

XLIV. Talon teistä. (Teistä, 881» 882» 905- 254.
Uroista ja polku-teistä, 925. Moanteistä> II37). Kyliin
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Talon T. 877, 871. Talvi T. 878. Kesät,
878.
879. Mäkisistä T. 880, 7G6, 37.
XLV. Matkoista ja kulkemisesta» Matkaan
mänämisestä, 881, 882, 69g. M. Joutumisesta, 883, 884.
Yö-majasta, 885, 886, 884. Matkan-käyneistä,- 887, 888.
—
Tieltä eksyneistä, 889 891. Tietä kysymisestä, 892,893,
Kulkevaisista, 89/1, Bgs. Heijän toivutoksia, 896. Kuomista, 897 900. Heijän raskaunturruscsta, 899. H. koatamisesta, 900, 737. Evästä, 901 903. Matka-toverista>
go3. Tiellä tuttavista, 904, £\i3. Kohtaamisesta tahi vastattuksin tulemisesta, gos, 2^4 256.
XLVI. Kotosta ja koti-r akkaues ta. Kotoit
suloisuuesta, 90G 90S. K. ansiosta, 908. K. kaipoamisesta, 910, 911. K. heittämiscstä, 912, giS. K. muistamisesta, 914. K. heittäjöistä gi5 919. K. asettamisesteistä,

87G.

Suorista T.

—

—

—

—

,

ta, 950,

—

(Tuvasta, 617, 920. Pirtittä, 52Ö. Sau~
225, 228» 643, 694, 225, 520. Aitasta, 1083- Tallista 3g5. m. Oma moan makeuesta, 921 914. Taipumuksesta vanhoin tapoin, 926, 926, 617, 667)-

724.

nasta,

—

f) Ihmisen erinäisistä elämän-keinoista.
XLVII. Linnustamisesta ja Pcton-pyytämisestä. Mehtämiehistä, 927, 928. Heijän vaikcuesta, 929.
H. pyytöpäivistä, g3o, g3i. (H. pyyvjksisiä, 943, 961»
563, 510). H. mehän käynöstä, 932, 933, 971. H. soä*
listansa, 934» 935. H. tyhjään käymisestä, g3G— 938. H.
vähään tyytymisestä, 93g. Linnuista, 9^0 g55, 208^
Heijän soitimesta, 942, 943. H. kaksinoimisesta. 4^3. Hpoijillisuuesta, g44> 94^» 3ao. H. cmäks joutiHTns&sta, 94G*,

—

947.
972).

(H. lentemisestä , 940, 208-

Kyhkyisistä, 948- Pyistä,

Linnustamisesta, 933,

949— 901, q3i.

(A'o/;-

pellosta $
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pelosta, Q3 r- Teuvosta,, 952. Yökötä,124. Kurestd,
745 746, 928 lO^r- Karesta, 92 8, 484- Korpista * J96>
932. Variksesta, jja, 196^ 281 484- Harakasta,227., /«.
736)- Pieöistä linnuista, q53. (Käki, 142., 1025. Tikka,
21,, 642.
Peäskj ,142, 144. Västäräkki,144. KivenVia* 144. Pulmuinerij 144., /«■ Téipuiiien, 144^ '«" Kiuru
144 /«.) Vesi-linnuista, 9.54, g55. {Joutsenet, 154. 7/a/j,
Aeit, 154^ 943. Kakari 1025.
700^ 519. Tavi
,
Lokki,
Telkkä,
Kajava,
Seäski
954,
955.
955.
954.
131). Pevoista, 64. Karhusta, 966, 9:17, 6^5. Suvesta,
9-58, gSg, 641, ISO, 6a, 67, 68, 69. Ketusta, 960, 961
Jäniksestä, 962, 963. Oravasta, 964» g6 gsi , 798,
{Kärpästä, n%, 641- Mykrästä 117. Hiirestä, 118.» 245.»
8O3 804- Hylkeestä 73 i^ 955). Ampumisesta, 966, 967,
276, 930, 96.5, 2.56. {Ampujasta, 259). Jousesta, 968.
Nuolesta, 276. (Nuolen noutajasta, 966)- Suksista, 969,
970. (Jälislä, 889— 891 937- Hiihtemisesläj 929).
;

j

j,

5,

j

XLVItI. Kalastamisesta. Kalan pyyvöslii, 971»
972. Kala-michistä, 973. Heijän elämä-kerrasta, 974»
97"). Kalastamisesta, 976, 977, 984» 9^5. Kaloista, 978,
/-0/«, 982,731.
979, 935. (Hauki, 4., 955 ,979 J 382.
Ahvm, 978 , 98! 1072 ,550- Särki,978- Silakka, 977.
Muikku ,983. Kiiski, 1072» 504^ 326., »*" Mact, 1073)
Heijän kuvusta, 980, 981, g4^> si. H. kuvun taukkoamisesta, 98a, 983. Kala-vesistä, 984, 98:"). Kalan-pyy.>

rytsistäi 986, 987, 973, 988. (Nuotasta 973. Käsi-verkoista, 973. Tihjästä F. 986- Harrasta, 987. Merroisla,
988- Onkimisesta ,985). Kalan-soalihista, 988, 933. Vej

neestä, 989,

990,

Or4 v a L

334 , 357,

i
033. Purjeesta, 991, 992.

8
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(Airoista, 991. Melasta,242). Soutajoista, 993, 994,
992. (Soutamisesta,231 ,242., 346; 835-> 993->'994> 998)Vesillen mänemisestä, 996, 996, 990, 933, 7 36, m.
(Uimisesta, 995.. II2Ö.
Mcri-miehistä, 1032.. 1033-.

1061.» J121., 1002). Koskcn-laskioista,
Koskista, 997, 558.

(Virroista,

836.

Ojista, 842).

Kosken laskennoksesta,

uskalluksesta,

1001, 1002.

997, 1001, 1002.

Joista,
1000.

998-. 999"
Laskioihcn

—

XLIX. Moan viljelemisestä. (Maista, 913., 1003.,
'
1031. Vieraista maista, 616 ,617 923. Omista M. 92I
924- Kaukaisista M. 896, 912, 617). Tietämättömistä
maista, 1004. Moan isännistä, ioo3. Mcktä-maista, ioos,
1006, 922. (Korpi, 1005^ 9^B- Kånkas 1005 ,1006- Suo*
964. Notko, 1113. .MaA/ 880,ioo6>
527 709 746.
Vuori,
Puista,
765.
765.
767.> 1115^ 339 J 455. £a^o
/J 511. Vettyneistä P.
Honka 1000. Petäjä, 969,
Janhus
Kuusi,
9681005.
1005^ 336- Koivu 365. -Ä".
kylki, 968- Hoapa 969. Pihlaja, 969. Paju, 438- MVnipuu, 456. Ruohosta, 1135). Pelto-maista, 1008 1011,
531» (Savisesta P. IOOB> Lantasctvisesta P* ioTO. iSantaisista P. 1008- Hiekaisista P. 1008- Kivisistä P. 1009
■ lOll).
032, 148. KynKyntö-miehistä, ioia, ioi3, i
tämisestä, ioi4> 835, 850, 85g. Kaskesta, iois. (//a£meesta, %2, 1083)Palon-kynnöstä, 1016. Ahon-kynnöstä, 1017. Mullostamisesta, 1018. Kylvämisestä, ioig,
loao. Myöhäk kylvystä 1021 1023. Herneen ja Pavun K.
1024, 1025. (Herne -moasia, 752). Kauran K. ioas. Tatj

j

j

.

—

—

—

tarista, 1026. Nauriista, 1027, 61. (Nauris-moasta,40"
N. halmeesta, 878- N. syömisestä,1042. Humaloista,584)'
,
Kasvun joutumisesta, 1028, 1029. (Oraasta,

459 290.

Laihosta, 290.

Touvostu, 459)- Moan-kasvuista, io3o.
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M. hetclmistä, io3r. Moa-miestcn Elämä-kerrasta, io3a,
i
033.

L. Laiskuue s t a ja Ahkcruucsta. Ahkeruuves036,
035, 25q. Viiiäisyycstä, i
i
034. Nöyryycstä, i
lo3q. Tcräväisyycstä, 1037. Kiiruucsta io3B. Unisuucsta ja makoomisesta, io3c) i
044» 570, 663, G6 6821
811,^823, 906. (Levosta, 569., U39)- Laiskuuvesta, i
045
iosi, 994, i
036, 1039, i
4LL Syömisestä ja ruuvan- neuvoista. Vat053,
sasta, iosa, 4^9» Bio> iosß. Syömiittömyycstä, i
ta,

—

,

4,

—

4■

1004. {Nälestä J 112, 249, 596., 102I J IO23). Kyllin
055, i
056, 56g. Kohtuullisesta syömisestä,
syömisestä, i
1057, iosß, 1081. Ruuvasta, iSB, 817, no3, i4<J- Ta063. (Lapscn-R.
lou-R. 1060, 1061. Pereen-R. 1062, i
,
Vanhoin-R.
Vieraan-R
468)1064» i065. Ruu467 128van laittamisesta, 1066, 1067. (Kypsetystä> 2066 1067*
1084- Paistetusta 1067- Keitetystä * 1066^ IOÖ7- Jäähtyneestä 1088 989- Uuvesta, 1068 > 3 '2. Suolaisesta
r
1063- Sakeasta, 1063, lOÖ2. Karvaisesta, io8 >> 210Ruoka-laijista,
Makeasta, 1084. 1085- Herkusta, 232).
> io7l- Puuro,
1068 1073. (Keitos, 609. Huttu,
j

j

j,

j

—

1058

1060, 1061, 1069. 1070, 704, 740, 49. Pe«i*» 1071,
1086. Vellinki, 1060, 1065» 1070, 1087- Koali, 1070,
Piimä, lOÖO'
> 1103. Rokka, 137, llo3> /w«
1086,

1087

■Liemi, io6l> 1090. ZzVia, io6o> lOÖB> 1089»
59Q. ÄrtZrt, io6B> 1072, 971- Ze*>«, 325, 343,

385» 468»
385» 7 29»

(Vehnäisestä, 105- Fehkaisesta, lOs_
Olkisesta, 924. Tamppuiscsta 303. Rukiisesta, 303). ÄieiArt, 1071. Taikina, 137, 312^ 343. Fot, 468 (Vuohen
V. 398)- Munia, 503, 954. Marjoja: Mustikoita, 3006>
816, 662, 1060.

,

921. Puolukoita, 1006. Mansikoita, 1006> 921. Afa«-
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—

-

marjoja, 389. Maryin poimimisesta, 251- M. syömisestä,
1007. Omenoista, 389)- Ruuvan seästämisestä 1074 lorj
—
Vähään tyytymisestä, 1080 ioB3. Ruuvan. moittimisesta,
035, 1087, xoGi.
1084 1087, Syömisestä, 1088, 1090, i
,
Juomisesta, 1091 109?»
i
035. (Oluet, 1091, 571 573*
Kaljat,
1091,
577» 578576- Vesi» 575, 576, 923,410»
1092,
Joki-V.
600.
Kaivo-V,'. 450. Lähtc-V. 1092.
95.
Sammakon sahtia, 1093. Oravan otria, 1093)- Ruoka—
Ajasta, 1094 1098. (Suruspala, 1094. 1096» 1098- Murkina, 1097 j 1093. Puolipäivä, 1097. Iltainen, IO9S»
1097. Vanhoin syömä-A. 10915. Lasten syömä-A. 1095)Ruuvailen kuhtumisesta, 1099, 1100, 605. R. leikkoomisesta, iioi, i;o2. R, ottamisesta, no3. R. syötyä,

—

,

—

—

UO4, 707.
LII, Tauvista ]a Kuolemasta. Tauvista» ixos»
UO6, 579, 678, Parantamisesta, 1107, 1108. Potevaisista, 1109, 1107, iioB. Vaivasta, mo, 210, 5i"5.
Vammasta, im. (Tuskasta, 899- Paiseista j, 677» HO9.
Ravasta, 6773
II09). Leäkäristä, 1112, in3. Puos,-

lO4B'

kartoistat 1112- Lumojasta^ 1113. Noijasta, 1113). Terveyyestä, 676, 1107. TNeuvo pitkällisen iän nouvattamiseksi, 111 4- Kauvan sairaistuneista, ms. Kualevaisiuicsta, 1116, 1117. Kuolevista, mB. Kuolevaisista, Hl9.
—
Kuolleista, 1120 H22> 733, 27. (Suru heijän perästä,
Kuoliosta, liaB. Kuo400)- Männeeistä,. tia3—^27.
—
lemisesta> H29. Kuolemaan pyrkimisestä, 113o "113'4Kuolemasta, 1133, 1134, 678, 6g5, 763, 55. Maahaulaskcmijcsta, 1135— 1135. Loppu sanat, HJ9,

SuenAja t

SUOMALAISIA SANAN-LASKUJA
JA VERTAUS-PUHEITA.
Multa pnömntia tenuitert mutta subtiliter, multa vanusie, multa tc/iarc*
multa dulciter, nutlta rum Bite.

C

Plijuius.

Ensimdinen Lohko.
a) JUMALASTA *).

/. Luojasta.

J uinalalPpnonnen-ohjat, Luojalla lykyn-avaiinc t,

i.

Hänen Luonriscnsa työstä.

Ei ole Seppee selvempätä, taitavampoo takoj:ila,
kuin on taivahan Tukoja, kaiken luonnon Kalkuttaja.
*)Se on merkittäväksi, ottä ehkä mina olen jo kuullut
kolmatta tuhatta näitä vertauksia ja sananlaskuja, niin
en ole vielä
kuulut J'erkelcu nimeä ies mainittavan
haan joka taikaus-opissamme on piettävä peäparraaina. Tiimakin jo totistaa, että niimät
raolennnat opit ovat toinen toistansa vasta-kälkäiset
(|)Hjaranbro aUbclcg motfatto). Sillapa tämä osottaaksen Jumalisuucllansa, ja tavataan pian joka sanassa valaistusta, viisautta, ja totista jumalisuutta.
Muistettava on myöskin, ettei näissä puhuta Moariasta (joka osottais Poavilaisten oppia) harvoin Aristuksesta (joka tarkoittaisi meijän Lutheruksen oppia),
sillä nämätkin opit ei oukk.i.ui, niin kuin vanhoin
opin-keinot, sananlaskuissa suljclut, mutta ainoastan-

—

sa liljoissamme toimitetut.
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Hånen

Luotuista.

Jumala teki kiven kovaksi, vesi rauvan karkeaksi,
tuuli taivahan viluksi.
Hänen Kaikkitietävyytcstä.
Hauki hauvan pohjan tiesi Jumala merensy vyy ven.

,

Hänen Armollisuutesta.

5. Joma jossakin olisin, kussakin kuljeksisin, ilMan arrnota Jumalan, toirneta totisen Luojan.

//. Rukouksia Hänellen.
Hyvästä Vuos-tulosta.

Anna Jesus ora-vuotta, Jumala jyvä-keseä, saisit orjatkin oltta, vierettäkin vein vetäjät.
Hyvästä Ajan-kulusta.

Anna Jumala ajan kuluu , päivän tulla , toisen
tnännä.

Auta Jumala oamuun, oamulla hyvät sanomat.
Aina autaavi Jumala, ajan kunkin katkaisoovi.
Mielen-valaisemisesta.
10.

Anna vastahik Jumala sitä mieltä miehen piähän , ettei huomena katuisi , päivän piästä
pelkeäisi.
Ruumiillisesta nautinnoksesta.

Anna vastakin Jumala, toistekkin totinen Luoja,
pikarit pivossa viertää, tuopit röyhkyssä rovita.
Muusta mitallisesta

lahjoittamisesta.

Anna Jumala antamista, kahen käen kantamista.

/
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///. Jumalan-palveluksesta.
Ulkonaisesta jumalan-palveluksesta.

Ei kirja kieliä helvetistä, paperi pahalta tieltä, jos
ei taito taivaisissa.
Jumalan siunauksesta,

Hyvä on risti ristin *) piällä, siunaus sitä parempi.
Piätös Jumalaan luottaamisesta.

i
5. Hyvä joukossa Jumala , kaunis Jesus kuropalinna.
b) IHMISESTÄ.

IV. Inhimisestä.
Hänen olennosta.

Ihminen on kuin Jumala luopi, tavatoin kuin itse
tahtoo **).
Hänen luomisesta.

Ei ole mies ***) pahasta tehty, eikä aivan arvoistakaan.
Hänen luonnosta.

Harvoin hyvänä, kauvan pahana, iän päivän ilkeänä.
Hänen tavoista.

Ei niin pahoo, ettei jokuukiitä ;eikä niin hyvee, ettei
jokuu laita.
*)Alii: riistan.
**)Tällä sanalla osottaavat meijän esivanhemmat, ettei
Jumala ole luonut ihmisiä pahaksi, vaan että häänite
tavattomuuellansa (gcnOttl fltl ofefcltg^et ofctygb) on joutunut turmelluksecn.
***) Miehellä t iissä merkitään ihminen, koska miehet ovat
mci jän sukukunnassamme, ensimäisct. Tällä sananlaskulla toimittivathyö että ihmiskunta (menniffojldg»
tct) ci oo koyin paha, vaan ei varsin hyväkäiin.

,
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Hänen mielestä.
20.

Ah! entinen aikani, nykyinen mieleni *)
Hätien iästä **).

Tikka kirjava mehässä, ihmisen ikä kirjavampi.
Ikä yksi ihmisellä , monta aikoa iässä.
Tallella on ikä eletty, elamätä eissäpäin.
Opiksemme ikää pitkä , viisaueksi vaiva kaikki.
0.5. Ei ole ikee iän mäntyvä, vuotta lehen lankettua
Hänen henkellisestä luonnosta.

Eloon on elävän mieli, ehkä surma suun ovella ***)
Hänen eteensä-aattelemiscsta.

Eteensä elävä ajattelee, takana kuolut katselee.
'

Hänen elämän-kerrasta.

Eletään niin kuin voijaan, ei niin kuin tahoitaan
Elä mualla muan tavalla, tahi mualta pois pakeneI
Piätös ihmisen sukukumiasta.

30. Sekalainen seurakunta.
On joukossa jotaik, karjassa kirjavia.
c) IANKAIKKISUUTESTA.

lankaikkisesta elämästä ja kuolemasta.

Yksi tie tuonelahan, yksi ikuiseen iloon.
Yhestä toisesta tulevasta Elämästä.
Eloon on elävän mieli, vielä hauvan vieressäkin.
Yhestä

*)M. tyytymättömyyttä ja mielen huikentelevaisuutta*
**)£>m bef Itféttb.
***)Tä,mä ja jälkimäinen vertaus osottau tietämättiimalla
tavalla yhtä kusia elämälä, yhtä tulevaista; lalii että
ihmisen heukelliuen luonto ei ouk luolu kuolevaksi
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Yhestä tilin teosta meijän töistämme kuolemat} perästä.
Eteensä elävä ajattelee, taakse kuollut katselee.
j

d) HYVYYTESTÄ

JA PAHUUTESTA.

VI. Hjvjjtestä *).
35. Siveys muan perii, P».akkaus lain täyttää.
Totuus ei palak tulessakaan.
Hyvistä tavoista ja käytöksistä.
Avullisuutesta (om «&jelpfam&et/ mebttbanbe)'

Auta miestä mäessä, älä mäen alla!
Auta sitä, joka avun tuntoo!
Antamisuutesta (ora ©tfmtlb^et)

Antaa Hyvä vähästäkin, eipä Paha paljostakaan.
40. On ottaakin, jättääkin, hyvän miehen naurismuassa.
Alentelemisuutesta (om S^cblatcn^et).

Annak kättä köyhän miehen! köyhällä on lämmin
koura.
Soviltamisuutesta (om $6tfontng).

Joka syytäk suuttuu, se lahjoitak leppyy.
Anteeksiantatnisnutesta (om

SKtffunbfam^t/

Stttgtft)»

Olkoonpa olleheksi, Sika salmen uineheksi **).
Suosioisnutesta (om

Hyvä hyvään sopii, suosio leivän lisää.
©jatégob^ten, Ut mocöHjft ©oba, 2)i)g6cn.
*+*)0m
,
) Sika salmen uineeksi," yks somea puheenparsi jota
3>

mertihtee jota kuta kehnoa käytöstä.
Otava I.

9
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Ystäväisyytestä (om

SBsnfaftf>cO-

45. Ei kolmisäinenköysi kesken katkia, ystäviä yhes<

sä voitetak.
Bakkautesta*) (om Äarlef),

Siinä rikkautta kussa rakkautta.
Kohtuullisuutesta (om SJlSttligfyet)*
Ei liika lihoita, jos ei kohtuus elätä.

"hxhbtytt ,'llt\\sti)>
Kunnia hyvä tapa , hyvä vieras vilja-vuosi.
Puuro hyvä ruoka Kunnia hyvä tapa.
50. Paremp' Kunniaa kourallinen, kuin häpiää hel'
mallinen.
Kunniallimutesta (om

.

Hyvyyven harjoittamisesta (om SOtjgbenfl UtSfttXJnbe).

Tyynessä kala kutoo, hyvät

tavat

hiljaisella.

Hyvyyven arvosta (om ©pgbeng ttårbe, eal6r).

Hyvä kello kauvas kuuluu , paha sanoma etemmin
Hyvyyven ansiosta (om ©tygbené

fJttjenfl)

Toivoen hyvät tuloovat. peljäten pahat mänöövät
Hyvistä (om SD^gbtge).

Ei niin hyvää, ettei parempoa ole.
Piätö/thyvästä elämästä, (ccfltttötet öf CD fct)9bfg
Ufnab),

55. Hyvä hyvästi elää, kaunis kuolla kunnialla.
*)Tässä onpuhei syvämm e11i ses f a ralkautestä (etf)t*
rtjf fdclcf) ei Luonnollisesta (ft)ftf? fartcf) jota
haluksi ja himoksi kulutaan. Luontokappaleittenrakkautesta, sanotaan puheenparressa: Himo on Hirvelläkin , halu Huavalinnullakin.
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VII. Pahuutesta *_).
Pahoista (om be lojlfulle)»

Pitkä on piru metässä.
Pakan teoista (cm ben l. gmung<u)«
Saivaria täi munii, pahoja pahat tekeevät,

Pahan luonnosta (om ben 1« ttfttUC).

Kuin on kaukana niin ampuu, kuin on likellä miu
puskoo, se on tapa pahan Harjan.
Pahan tuntemisesta (om ben I. fannctfvtcn).
Suusta syönehen tuntoo, silmästä pahantekiän
Pahan menestymisestä (om ben I. ttcfnab/ lefnabé*
l?cfa).

60. Ei hyvyys kiellä kuolemasta, pahuus kauvan
elämästä.
(Ei karvas-nauris ensin matane).
Pahan iloitsemisesta (om bCtl

I» fc6jbanbC>»

Ihastuu kuin Susi ruumen-kokoon.
Pahan Hosta (om ben I. glåbje\
mani
kiiin miistolaisen joul'-yö.
Niin
Pahan hyväilemisestå (om ben U ftttef / cmfytttt

Nuolee petokin poikiansa.
") Om <sinntB--Uj£an, bet tnoraltfJt Onbo, @*)nben, gafleo.
Että Suomalaiset näillä ajoilla mahto olla viisaammat
ja enemmin valaistut, näliään siitä ettei hei jän juohlumiset (tnMUtung; fåreftoKning, fantaft) ollut niin roakat ja moahan vaipuvaiset, kuin monen muihen kansan. Sillä puhuilaissa synnistä ja pahuutesta, hyö eivät tarvihtanna kuvaclla ja vertaukseksi vetää tulisia
kekäleitä, hiiltyvä helvettiä, ia sarvipäitä perkeleitä
Hyö juttelivat niin kuin vanhanaikuiset oppineet ainoastaan paluiuvesta itekseen puhuttu> ilman initkiin
kiihkousia, (fjcentmtté, patl)ctijf qtttxli^tt).
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65. Oraansa lempokin nuolee.
Pahan ykstuumaisuutesta (om fee U UtjHmmiö*

Kyllä koira veljensä tuntoo.
Yhteenpäin Suet ulvoovat.
Yhtä Sutten silmän väliä, vaika kahta kahtellaan.
Yhtä Sutten silmän väli, yhtä varasten ajatus.
Pahoista tavoista.
Fiisastelemisestä (om förjHUlHtig, QtycEel)*
70. Ei 00 karvoin kahtomista, eikä puheen uskomista.
Vilpistelemisestä (om tytycf (ett /

fwcf ital)*
Se on suusta, vuan ei syväminestä.
Se on ulkopuolia hampaita.
Puheen pettämisestä (om fcebtSgeri)

Pettää paha puheensa, syö Kojra oksennuksensa.
SyöKojra kahleensa, pettää paha valansa.
Falehtelemiesta (om ofanfåtbig^et)»

75. Valheella

ovat lyhyet jäljet.
tyhjä
Ei
säkki pystyssä pysy.

Kielenkantamisesta (om fcaftatanbe).'

Lihainen kieli leikkaa luisen kaulan.
Juopuuvat oluenjuojat, vaipuuvat vahlehteliat, kielenkantajat katoovat.
Soimauksista (om

Kattila patoo soihmoo, musta kylk' on kummallaik'
80. Se toista uunista essii, joka ite uunissa asuu.
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Panettelemisesta (oni Sabcl *)«

Minä muita, muut minua palkata panettelevat.
Minä muita, muut minua, minä muihen tyttäriä,
Riävämisestä (om oqroåbanbe/ djtfanec)*
nimen
antaa, mies nimen kantaa.
Narri
(Ei nimi miestä pahenna, ellei mies nimeä)
Haukkumisesta (om £)?nSmnanbe).
85. Haukut Koira kotonais, älä kylässä hauku.

Haukkuu huonokin Koira, hyvän Koiran kahleissa.
Puheen juoksuttamisesta (om ©(JWallec).
Yksi sanoo ystävällensä, ystävä lioko kylälle.
(Sanasta sana itee, kypenistä mua kytöö).
Puheen nostamisesta (om t^tenö llf fpKJbtmbe)*
Kuin jouhi suahaan, niin Hevoista tehhäau.
90. (Älä paa omiais sekaan).
Pilkkoamisesta (om bega6&anbe).
Kelkka pilkkoa teköö talonpojan puiir-reislä.
(Älä vanhaa koiraa kauvan pilkkaa, se pure luuhun

saakka).
KiiUelemättömyytestä(om OtCltf famftet).

Nostat Koira kaivosta^ puisteloo vettä korvilleis.
Nosta Konna mättähälle, niin se niskaas hyppää.
Turhakiittämisestä (om f)9cftab tactfam&et)»

05. Vetelä vesi varaksi, turha kiitos kunniaksi.
Vetelä kiitoksen liemi, arvo ansaihtee parempoo.
fyMdiihihusesia (£>m Erittfer) sanotaan: '-"Joka vanhoja

kiittää, se nykyistä moittii."
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Maailmallisesta kunnioittamisesta (om löCtlbjttg
drebetijgelfe)*

Autuasta hyvään aikaan siunataan, vaivaista pahaan aikaan kirotaan.
Kevytmielisuutesta (öm låttftnntg^Ct).

Hyvä sytän huoraksi

saattaa

, vapatahto varkahaksi.

"Huikentelevaimutesta(om flV)stistt f oftabtQtyet).
Ei ole huoran itkusta, varkaan valasta, juopuneen

jumalan-kiitoksesta.
Sanan-syömisesta (om OOttyaUtntytQ.

SyöKoira oksennuksensa,ottaa konna antimensa.

joo.

'

Huoruutesta (_om lÖeaJtig^et").
Varas varkaan pojasta, huora huoran tyttärestä.
Varastamisesta (oW tjufttab).

Kaksi veistä varkaalla, tyhjä tuppi toisen vyöllä.
Hyvä virka varkahalla, mutta kaulalla kamala.
(Hullu kattelee kuin viisas varkaisiin menee).
ios. Toista toisen vehnénen , toista toisen vehkanenkin.

Luulemisesta (om

mtf tånffam^ct)

Yksi synti varkahalla ,yheksen luulialla.
Katehtimiscsta(om oft»Utib)#

Paha on suova sormen piässä, vaan ei kateen kainalossa.

ja Vainosta (om %<Xt odj tySmb).
limasta, kateus kalan merestä.
Armahtamattomuutesta (om et)atmf)11tiQt)ti)*
Älä kerjäläisen povesta leipää etsi.
Vihasta

Viha viepi viljan

1 1 o.

tuonikaan tyhjästä otak, tuuli jäältä kaljamalta.
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Syvämmenkovuutesta (om I)&vbl)}tvtenl)tt).
Älä lyölyötyn mieltä, säre suruisen syväntä.
Ylönmielisyyteslä (om f6rmåtcnt>Ct)*

Syöpi ruoste raatoakin, viepi vesi ylennimieleu.
Ylpeytestä (om fcågfdtb).

Joka on ylän ylpiä, kyllä sen nälkä nylkee.
Tuhlaamisesta (om flfléaJttg^et).
Ei tuli kylläyyk, eikä tvhla ja 'rikastu,
Pelistä (o m ©pel).
n5. Joka pelissä rikastuu, se tavoissa köyhtyy.
Viärin hyötymisestä (om fleitt tt>tnmn§)»
Viärin raänööviärin suatu , tuhlataan vaivata tullut»

Itaraisuutesta (om girighet).

Kantaa kuin Myyrä pesällens.
Hiiri syöpiköyhänsiästön,Kärpäinen itaran kätkön.
Saitaisuutesta (om nijf&et/ njugg^et).
Joir onpaikkapaikan piällä, sill' onmarkka markan

piällä.
120. (Paremmin kerran kyllin, kuin aina niuka).
Ahneutcsta (om fnsl()et).

Ei oo köyhää köyhempätä, vaivaista vaivaisempata, kuin on ahnas tyytymätöin, joll' on puutos puuttumatoin.
(Ahneus viisaankin pettää).
Kylän-juoksemisesta (om 6ejiånt)tgt tånnanbeifcjjn)»

Häviää kylän käviä.
Pahainliikkumisesta (om be faftfttffcS fSfanbc).
Yöllä YökÖt lentelöövät,hämärällä häijyt linnut.
ias. Yötyr yöllä kulkoo, pimiellä pilloraukset.
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"Syvynen hyvä seä ," paha ajattelee, syksyinen yö
ajaa yheksellä Hevoisella.
Pahan ilmistymisestä (Om ben t ttppbaganbe)»

Valkeus nauraa pimäyven työillen.

—

Pahan parantamattomuutesta (om t>tt Otlbfté
Ugfjet).
"
kuin on tehty,

Se on tehty
[tahi) Tehty seisoo

— —
— ——

O&ot*

—

"

Pahan syypeälisyytestä (om betl l, OUtffulbanbe)»

Pane pahan matkaan, lähe ite myöten.
Pahan katomuksesta (om b«tt 1. ångct)»

i3o. Tulee vesi Suenkin silmään, kuin kuoppaan
joutuu.
Pahan voivotukseita (om bftl U ffögOtop)»

Ei kuulu Siäskin iäni taivaaseen.
Pahan palajamisesta (om bfn X. StCfJUanbanbe).'

Matala kynnys :sisään-männessä, korkia ulos-tullessa.
Pahan puhistelemisesta (om ben I.råttfåcttganbc).
kuin
pesty kekäle.
Puhas
Piätös pahasta elämästä (tffltltatet ttf Cn laflfull
lefnab).

Paha saa pahan palkan.
VIII.

MUUTAMIA OPIN PIÄ-TOTEITA.
(Selittävällä tavalla, ehk' ci selvällä, osotetut).
Ajasta ja Avaruutesta (om Stb OC^ Stum)»
135. Aika vanhin, Avaruus suurin *).
a)

Tyhjyytestä

*)©■ to. f. Siben 5c bct dtbfia od) §Ä^mben bet fiotfta.
(2)etta inne|)sKec becog täca om &i& ocfy Siuni),
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Tyhjyyestä (om nuUtteten).

Ei tyhjästä mitään tule [).
Olemisesta (om tillttJÄtClfen)*

Lisänä rikka rokassa, Hämähäkki taikinassa 2).
Sikiämisestä (om fortplantningen)*
EitekemätöinToukka kasva, eikä suamatoin sikiä 3).
Ymärtäväisyyestä (om fotmSgan af förnuft).
Sika kaiken keseä kyntää, mutt' ei jouluna juok.'

oitta 4).
Tähtiin tietomukscsta (om ©tjermfunjfapen).

i4o. Oikein Otavat

käyvät, tähet taiten taivoi-

sella 5).

—

l)©.

ttJ- U Ex nihilo nihil fit. (Qittb tnne^Slter fdU*
faliteté: begreppet att allt måfte § afro a fin orfaf)»
2)3). t», f. In nihilum nihil reverlitur. (£)etta inne*
f)åller anntbjlattoné=begreppet
att ingenting fan
egentligen fStfiuinna , utan blott till former upplöfaé).
3)jD. w. f. Omne vivum ex Ovo. ©e trobbe fålebeé icEc

—

pä

någon generatio cer/uivoca. (&etta innehåller be*
begrepp om propogationéslSran)* AIU: "Touko."
4)©. to* f. att bjuren fcanbla utan att funna refleftera
berofroec utan att beraf formera ett begrepp, ettet
berpå grunba ett annat- (©etta innehåller beraé fa»
rafterfi ffiUnab emellan fSrnufttga toarelfer od) blotta
bjur).
s)©. «?♥ f. att
oelj ©tjernorne
ftno
befldmba banor ocfj omloppéätiber, (©etta inne^åOiec
I)ims
i
begrepp
beraé
Uranografin eller läran om be
tag

,

tttelffa

Äropparne).

Minä tuulin Norin Suomalaisissa yhen toisen ver-

tauksen, joka tarkcemmin osottcloo Otavaista; ni-

mittäin: Seihtemätt tahtia Otavassa kaheksan vannetta olf-tynnärissä. Merkillistä on että vanhoilla Suomalaisilla oli menet omat nimet isoimmillen tähti-siieiillen.
j

Otava I.

10
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Toinen Lohko.
SIÄSTÄ JA VUOS-AJOISTA.

IX. Vuosista ja Vuuven-ajoista.
keväistä.

Kevättä Kynttelistä, syksyä Uolovista.
Suvcstai
Käki tuo suven sanoman, Piäsky päiväniämpymän
Kesästä.

Kesä keikkuin tuloovi, talvi suuta viäriställen.
Kuu Kiurusta kesään, puoli kuutta Peipuisesta {alii:
Pulmuisesta) viikaus Kiven-viasta, päivä Piäskyisesta, Västäräkistä ei väheekään.
i45. (Silloin lämmin kivi järveen, kylmä kivi lähteseen lähatäk).
Kirjava on kesänen Kiesus, monenmuotoinen Jumala.
Kuin ei kylmäk Kyntteliltä, eikä palella Puavalilta, silloin on halla beinä-kuulla, talvi keskellä keseä.
Kuin ei kylmä Kynttelintiä , eikä pauka Puavalinna,
niin kylmää kynnet kyntäjältä.
Lammin hyvä kesälläkin, ruoka vilja-vuosinakin»
Syksystä.

iso. Kevättä Kyntteliltä, syksyä Uoloviltrt.
Kyllä on yötä Uolovista, päiveä Poavalista.
Lämmintä syksyisen niska, talven jatkoa keväen.
Talvesta.

Ei lähek liallahaon takoa, kaste kaihesta siasta päi
vän Perttulin perästä.
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Halla Hanhein siiven alla, talvi Juotsenen takana.
i
55. Takana Joulun talvi kaikki.
Pakkainen talven tavaksi, syvän-kuillen kunniaksi.
län ilmat ilkiämmät, pohjan pakkaiset pahimmat.
Pakkainen pyryn perästä, suvi suuresta lumesta.
Pakkainen paha-tapainen, alta jalkoja anoovi, kieltä suusta riitelöövi.
160. Kylinä ryysyä kysyypi, vilu valju vanttuhiita.
Hyvä hyvään sopii, nahka-rukas pakkasehen.
Kylmät talven lämpymätkin lämpymät kesän vilutkin.

,

Vuuven varasta.

Vilu vuosi, vilja vuosi.
Vilu viljan kasvattaa, lammin terän teköö.
i
65. Kunnia hyvä tavara, hyvä vieras vilja vuosi.
Kyllä vuosi veronsa vie, ajastaika anlimensa.
(Ei entisellä kauvan elätäk, jos ei Jumala vastaista
annak).
Vuosi viepi vuuen varan, päiväkunta päivän-palkan.

X. Ilmasta.
Pouvasta

Pouvaksi kuun kehä, sateheksi päivän sappi *).
170. Pysty kuu vein pitää, laukku muahan las->kettaa.

Rinnass' on säen sappi, väki varsan sierammissa **).

—

*)Sanotaan myös: "kuumeeksi kuu kehässä _, sateheksi
päivä-sappi."
*+) Sanotaan nivös "Runiassa 011 6U"
xcllä sappi" j. n, e.
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Varis huutaa illalla, hyvä ilma huomeneksi, Varis
huutaa uamulla pahaa seätä päiväksi.
Ruskosta.

Suveksi syksyinen rusko, taka-talveksi keväinen
Ilta-rusko selvä ilma, uamu-rusko pilvi päivä.
Pilvisestä ja Usma-ilmasta.

Ijs. Peloittaa pimiä pilvi, savenkarvainen sataa.
Pouta pilvien perästä, ilo seuraa itkuakin.
Sateista.

Sataapi savinen pilvi, Lehmä lypsääpi lihava.
Päivän sappi sateheksi, kuun kehä pouviks ja luuliks.
(Fakhaistdj lue : Talvesta ;Lämmintä lue: kesästä).
j

XI. Tuulesta»
Turkki tuulella parempi, nahka-vuate vastaisella.
180. (Tuuloo tuvan takana, ei tuvassa tunnukkaan).
Syksyisistä ja keväisistä tuulista.

Suojaksi syksyiset tuulet, talvenjatkoksi keväiset
Pohjos-tuulesta.

Pouvan pohjonen tekööpi,selkiän selän-takainen
lasta isot sateet, pohjoisesta pouvat pitkät.
Itä-tuulesta.

lasta kesä, iästä talvi, iästä ikuiset tuulet.
iB5. län pakkaiset pahimmat, iän ilmat ilkiämmät,
iän pouTat ponnottommat.
Länric-tuulcsta,.

Lännen tuulet länsiämmät, iän pakkaisetpahimmat.
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Erinäisistä tuulista

Ei oo aina Antin tuuli, viel' on tuuli Tuomanani,
Pietarin perän takana.
Pahasta seasta.

Päin Härkä pahaan siähään ,perin tuulessa Hevoinen.
Kolmas Lohko.
Ihmisten erinäisestä Elämäkerrasta.
a) HALLITUKSESTA JA KANSAN

SIÄTYISTÄ.

XII. Hallituksesta.
Ei kahta Kunninkasta yhteen linnaan sovi.
Kuninkasta f).

190.Anna Jumala Kuninkaan kuulua, vaanei näkyä*).
Hänen palvellemisesta.

Paremmin piätä palvella kuin hänteä.
Hänen käskyn-käyttämisestä.

Koira käski häntänsä, häntä käski kaivojansa, karvat vasta kahisivat.
Alamaisten käyttämisestä.

Tie niin kuin käsketään ,eläk niin kuin hyvä on.

XIII. Mctän-oikeuvesta ja Laista.
Lainlaittajoiltä oivaltettavaksi.

Älä

kaikkia korvenna kuin karvanen on

f)Hänen

puvusta:

'Tuntoohaan
Kuninkaan lyperäsfä,
—

J

herrasmiehen, hatusta.

*) Tässä 011 puhe vanhoista
ajoista, silloin koska hyö matkusti isolla joukollansa,
ja sillä rasitti moata.

78

igs. Ei sitä hävätä sua, jot' ei parata voi.
Ei Varis kiroin kuole, Korppi kuiviin sanoin*.
Eipä Luulo ole Tietön vertainen.
Paremp Armo kuin Uhkaus *).
Riitoin karttamisesta.

Ei lämmin luuta särje, rakkaus riitoja salli.
Riioista ja Riitamiehistä.
200.

Olkoon asia riita-mies.
Heijän Asioista.

Asiassa on

monta

retkee ja

monta

mutkaa.

ajamisesta.
Asioissa mieltä tarvitaan, hakkoo hulluik
Asian ajajasta.
Asian

halkoja.

Muotoksi molemmat silmät, ajaa asian yhelläkin.
Asian tutkimisesta.

Ennen asia tutkitaan, ennenkuin miestä mutkitaan.
Luukuista.

200. Joka kerran keksitään, sitä aina arvellaan.
koitetuista.

Ei se ole koiralta purtu, jok' o Lailta voitettu
Syyllisistä.

Syyllinen sakkoo veteä, pahatekiä rankaistaan.
Rauvoitetuista.

Ei

auta linnun

lentää,

sutten

kuin siivet leikataan.

Sovittamisesta.

Sileät sovinnon jäljet.
+
)Uhkaus mcrkihtce tässä,

jttängfjgtj armoj n\ittytt>
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2io.

Joutavista juttuloista.
Ei kaikkia vaivoja puntariin panna, eikä kaik-

kia karvaisia korvenetak.
Lahjoista*

Lahjat Lain lumoovat, rasva pyörän pyörittääpL
Lain kiäntelernisestä*

Laki niin kuin luetaan, asia niin kuin ajetaan.
Sinne asia oikiaa kunne kantajat paremmat.
Juttuin

julkeuvesta.

Sillä juttu julkisempi ,jolla kantaja jalompi.
lis. Sillä voitto kennen kunnia.
Rikkain ja köyhäin riioista.

Rikkaan raha kuluu, köyhän miehen pia mänö'6*.
Rikas piäsöörahallansa , köyhä selkä-nahallansa.'
(Ei ketään kukkaro kaulassa hirtetä)
Täytyy köyhän kärsiä, vaan ei valittaa.
Tuomarista.
220.

Jo laki lainehtii, koska Tuomari pikaria pitelee.
Rankaisemisesta.

On kalikoita jos Koiriakin.
Koskoo se Koiraan, jos kalikkaankin.
(Kyllä Koira huavansa nuoloo).
Rankaistuksesta.

Se eläht' kehen kolaht'.
110. Opiksi Koiralle kylmä sauna.
Rankaistuksen vaikuttamisesta.

Kuin kovan näkee, niin Koirakin poikkee.
Kyllä routa Porsaan kotiin ajaa.
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Ranknisioista.

Vanha sauna

antaa

hyvän löylyn

Rankaistetuista.
Jopa hiisi on hiukset viennyt,

lempo lieraenet ke-

rinnyt.

XIV- Pappiloista ja Papin siiitystä.
230. Joulu juhlista parahin, Pappi paras vierahista.
Hänen kylään tulemisesta.

Jo on aika joutumassa, kuin on Pappi soutamassa,
Kirkkoherra kiskomassa, Lukkari pcränpiossa.
Hänen ravinnoksesta.

Viina herkku Herroillakin, paras Pappien parissa.
(Ei Pappi paljon syö, Papin lapset paljon syövät).
Hänen puheista.

Kyllä Papilla puheita

on.

Hänen Saarnasta.

a35. Papill' on sanoja kuin päreh^halkoja.
(Itestänsä paha Pappi suarnaa).
Hänen otoista.

Pohjaton kuin Papin säkki, pitkä kuin nälkä-vuosi.
(Suusta Jumalan korvaan, Jumalankorvasta kukkaroon).
Hänen talouvesta.

Vanha miärä Pappilassa, kuus sikoo, seihtemän liikkiöö*.
Hänen Viran arvosta.

a4o. Seppä ja Pappi, Villan-lyöjä «—ne oil kolmet
Pakanatkin
kovoo miestä.
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Pakanatkin ttiloo Papita aikaan, vuan ei Sepäta*
sekkään.
Lukkarista.

Lukkari perään pitääpi, Pappi melan hallihtoopi.
Lukkari, Papin plakkari.

XV* Ruununmiehistä ja muista Herroista.
Ruununmiehist a.

Ruumin Rotta, vouvin Kissa.
245. Kissan ilo, Hiirein itku»
Koska Kissa Karhuksi piäsöö, kaho silloin karjalaumais.
Muista Firka-miehistu.

Vakka kanteensa , mies virkansa valihtee.
Ei mies nimellä eläk, vuan viralla.
Viis virkoo, kuus nälkee.
Herroista.

250. Minä Herra, sinä Herra, kuka meistä kontin
kantaa.

Ei ole Herroin kanssa marjaan mänemistä.
Ileijän ?natkoista.

Pitkät on Herrain kiiruut.
(Rauha ruok'-aikana Herroissakin).
Heijim hohtamisesta.

Pois tieltä! ulos jalosta! tie auki! (herrat huutavat).
255. Pois tieltä talonpoika! Herrasväki tulee! (huutaa heijän

käskyläiset).
Otava I.

II
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(Ampukaa hiljaa hyvä Herra !(talonpoikiin vastaus).
Heijän käskyläisistä.

Herroiks Herroin Koiratkin, hännättömät, hailuttomat.

Hulluilla Herrat kyntäävät.
Heijän veijomisesta.

Helppo köyhää narrata, hyvä nöyrällä ajaa.
360. Kauroilla ottaa, kannuksilla ajaa.
Hoviloisla ja Moisioista.

Hupa Hovissa elämä, vaikka peällä vaarallinen.
Hyvä on Hovissa elää, vuara piätä varjellessa.
Heijän nuapuristansa>

Vaivaisella vaimo kaunis, hullulla hyvä Hevoinen
Herrasmiehen nuapurissa.
Hullulla hyvä Hevoinen j sitä kaikki ajeloo; vaivaisella vaimo kaunis, sitä kaikki kaulailoo.
b) YKSINÄISESTÄ

ELÄMÄSTÄ.

XVI. Miehistä.
$65. Järki miehen, terä veisen kunnia.
Hänen nävöstä*

Kunniaksi Sonnilla

suuret sarvet,

nenä miehellä.

Hänen luonnosta.

Mies on luotu liikkuvaksi, Vaimo pirtin vartiaksi.
Hänen toimesta.

Mies syöp, Mies suap, Miehellen antaapi Jumala.
Hänen ymmärryksestä.

Missä miehiä, siinä mieliä.
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Hänen järjellisyyiestä.
Mies
se joka mielensä hillitsee.
270.
Hänen hartautesta.

Mieli harras työn tekee, ei voima väkevänkään.
Kuin kovaa kalvetaan totta siitä hiukka lähtee.
Hänen tavoista ♥)«
Mualta Mies pois suahaan, vuan ei tavoiltansa.

(Ei luja lutise, eikä vaka vapise).
Hänen sanasta.

275. Sanasta miestä, sarvesta Härkeä,
Puhuttu puhe, ammuttu nuoli.
Hänen puheesta.

Mies se, joka puheensa pitää*.
Ennen mies muansamyöp, ennen kuin sanansa sy Öp.
Hänen lupauksista.

Annettu luvattu lahja.
380. (Lupaus on pahempi velkaa).
Hänen mielivakaisuutesta.

Huovaa Variskin vastatuuleen, Mies voittaa vahinkonsa.
Hätäynyt hullu on, vuan ei Mies vahinkossa.
Hänen urhollisuutesta.

Ei pie yhteen hyvään ihastua ,eikäkahteen pahaan
pahastua.
Hänen jaloutcsta.

,

Fiähään piikoa katsotaan jalkoin jaloa miestä,
f

*) Sm bc# principer,
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Huonoista Mies-retkaleista.

285. Moni miehestä mänee, Urosta alkenee, poika
polvikautenaan, konna ompi kuoltuaan.
(Ei ne kaikki Miehiä ole, jotka pöksyssä pyörii).
Pehmyt-mielisistä.

Kova kotons pitää; ei pehmee p—kään.
Auio-mieiiistä.

Hiki hellen, lämmin laiskan pakkainen pahan uron.
Jok' on julma Juhtallensa, se on valju Vaimollensa.
t

Pojista.

290. Orassa on laihon alku, pojassa miehen mukama.
Mies tuloo räkä-nenästä, vuan ei tyhjän naurajasta.
Kuin on peukalo Uroista., sehi onNaista naukeampi.
Nuorista Miehistä.

,

Ola veihti vyölleis Vaimo viereis.
Kaikkia muuta mies katuu, paitsi nuorranaimistaan.
295. Naimaa nuorena pitää, ett' on vara vanha-

nakin.

XVII,

Vaimoväistäs

Vaimosta.

Hevoisessa miehen henki, Vaimossa talon pitäntö.
Hänen kotonna-olemisesta.

Mies on luotu liikkuvaksi, Vainio pirtin vartiaksi.
Emäntä hyvä kotonna §uihtua kohenteleepi, kekälettä kiäntelööpi.
Akka autuas kotonna, ukko kurja kulkemassa.
300. (Asiallen mies kylään, vairaoo varten syömistä).

/
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.

Kotonaisesta vaimovä-estä
Ei tiia viisaatkaan Vaimot, missa miehet mcilastaavat, missä uhmaavat uroliot; usein on urot
lumessa, mies-parat pahassa siassa.
tiia
Ei
kotoiset Vaimot missä miehet mellakoivat,
ei tiia nykyiset miehet, milloin Piiat tuoristuuvat, maito nännissä makaapi, utarissa uuvet piimät.
Avio-vaimoista,

Parempi rukinen vaimo, kuin tamppuinen Rouva.
Ruma työllä rohkianipi, kaunis katsella parempi.
305. Kauneutta kaksi silmää, teköötyön toisellakin.
Ryhmys-rähmys työntekeepi, kaunis kattoo karvania.
(Ei näkö työtä tie, kaunis kaskia rovihte).
Ryppy-lakki liina-vaimo, puu-lukko Sepän emäntä.
Riski vaimo riitelevä, tekevä toruva akka.
3io. (Hyvä akka aikanansa, ehkä toruu toisinansa.
Laiska lapsillen parempi, ruma työhönröhkiampi,
Uuvella Sika lihoo , Vaimo laiska taikinalla.
Vaimon kauneutesta^

Vähäisestä vaimo kaunis , suuresta sota-hevoinen.
Ei yhen kaunis, kaikkein kaunis.
Vaimon rakkautta miestänsä kohtaan.

3i5. Musta minä muiten nähen, valkia oman emoisen.
Omat kukin kauniit ovat, mustat muiten valkiatkin.
Vuohi vaivaisen eläin, hellä vaimo vanhan miehen,
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Hänen helläyttä lapsiansa kohtaan*

Hepo hellii varsallensa, ukko hellä akallensa, vaimo varsin lapsillensa.
Hänen vaivaa lapsistansa.
Suru sillä joll' on sulha silla vaiva joll' on vaimo, sillä kaksi joll' on lapsi.

,

3ao, Huuli

linnun pojistansa, vaiva vaimo lapses-

tansa.
Heijän suotta-suuttumisesta.

Ei ole ämmän ähkymistä, kuin on äijän pia sylis"
sä| parta puarmoilla.
Kyllä Orih tamman potkemisen tuntee *).
Heijän puheen-juoksuttamisestq.
Panet poveisi ? niin putoovi; sanot akalleisi niin saa-»

pi ilmi.
Heijän älystä.

Älyä ämmätkin tarvitsevat, jos ei muuta niin leipoessa.
3^5. Kuteillen kånkas kahtoo,leipä hiere-jauhailleen,
Heijän arvosta.

Halpa vaimo lapsitöin, paha hännätöin Hevoinen.
Halpa vaimo haltiatoin, avoi pieletöin veräjä **).
*)Tässä tarkoitetaan tyttölöitä,kuin hyökutjailleeksen»
kurmaclleeksen tahi ketkasteleeksen (fofctterci/ icifa
ftg 6e^)Q9fiu?a).
**) Vanhoin aikoina ei ollut vaimoilla muuta arvoa, kuin
sen vähän minkän saivat miehiltänsä , joka usein oli
varsin hiukka. Miten halvassa arvossa muinon pitivät
piikojansa nähään monestakin paikasta, vaan liioitenkin siitä, että sanoivat: "Ei ole Vushi eläin; Piika,
ihminen; Harakka, lintu; eikä tuohinen, astia."
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Pahoista Vaimoista.

Paha vaimo toruvainen, hyvä Koira hatikkuvainen*
Paha on pureva Koira, vaimo vihanen kamala.
330. Ärjyy Ämmä leipoessa, kiukkuinen kirnutessa,
olta pjfnnessa äkäinen.
Tiellä Kissat, tiellä Koirat, pahan vaimon leipoessa.
Sika paistaa kylkeänsä, Koira paistaa kuonoansa,
paha vaimo reisiänsä.
Kolmee on paha kattoa, olki kenkässä, naskali taskussa, paha vaimo ikkunassa.
Kolmee ei tule uskoa, venettävesille, Hevoista tielle, pahaa vaimoo taloinsa päällä»
Vaimorfvallasta.

335. Surma Hepo suitsitak, vahinkoksi vaimon valta.
Ämmäin torasta.

ähkyin eläävät, kuuset paukkuin palaavat.
Kyllä sukka suuta suap, paha vaimo tora-sanoja.
Ei itä ennen herkiä tuulemasta, ennen kuin se sataa, eikä akka torumasta, ennen kuin se itkee.
Ämmät

Puilla minä portit suljen, suljen suuretkin veräjät,
mutta millämä suuta suljen?
340. Ei sen kieli ole puurossa palanut, joka ämmäin kanssa toruu.
Piioista jaa Tyttölaista.

Hyvä tyynnä Tyttölapsi, rajunna Orih-hevoinen.
Hyvät Piiat, kauniit Tyttäret, mistä pahat vaimot
tulevat?
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Heijän kypsymisestä.

Läsnä leipä taikinassa, läsnä piika kasvamassa.
Heijiin vanhaks-joutumisesta.

Kuluu päivä pilvessäkin, ikä piikana ollessa.

345».

Heijän houkuttelemisesta.
Pian on houkka houkuteltu, raieletöin mie-

hellen viety.
Heijän viettelemisestä.

Pian on souttu soukka salmij mitattu matala meri
lyhyt mieli liikutettu.
Heijän vallottamisesta.

Pian heikko henkestyy, väsyy vähä-väkinen.
Piikaisuutesta.

Ei piikaisuus *) menesty asioissa.
Ei piikaisuus muussa kelpoo, kuin kirppuja kasit—
täissä.

350. Vähässä vahinko tulee, pikaisesti piian rikko.
Piikain maittamisesta.

Piot piioista tuleevat, hyvät

neuvot

neitsyvistä.

Pois tunkiot tuasta, pois tyttäret talosta.
Tamman kauppa tanhualla, neijon nelis-nurkaisessa.
(Kasvot piian puhemiehet).
355. Maanaittaapahatkin piiat, isän pellot ilkiatkin.

Yksittäin piiat naijaan, yksittäinLampaatkin keritään.
Heijaa
*)Muutamat sanooyat pikaisuus; kumminkin saattaa olla
oikecn sanottu.
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Heljän hiikftulert toivomisesta.

Neijon mieli niiehellea, korkiastaik koista, veteen
venosen mieli tervatuilta teloilta.
Mörsiarttista.

Suoni sulhaista vetää, ntiiska nuorta morsianta.
Työstä tyohon morsianta, unesta unehen lasta.
360. Illasta ilmoo kiitä, vuonna toissa morsianta^
kolmanna kotivävyä
Nuorikoista.

Naituaan naiset lihoovat.
Naineista.

Jop' on nähtynaineen varsi, nakematä naimattoman.
Naimattomista.

Mikä lie minua nähty, kuka kummaa keksittännä,
kuin ei naitunaima-vuonna, otettu orit-kesänä.
Pietyistä piioista.

Mualian kahtoo pietty piika, ahollen Hevo ajettu.
365. Ei oo koivua kokcmatointa, eikä piikoa pitämätÖintä.

Jos takki

tavat ilmottaisi, puhuis paita pellavainen,

harvoin naitais neitsy nuori, raiest' ei

monta

uskottaisi.
Huorista.

Piällä keuhot kattilassa, huorat vaimoen

seassa*

Huorat hulluksi teköövat,salavaimot vaivaiseksi.
Leski-vaimoista.
Keviät on Jesken kenkät, miestä toista toivotessa

Otava. I.

12
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370. Työläs leskee

lepytellä, kauvan nainut nau-

ratella.
Vaimoin toivotuksialehmätä, ennenkuin Joul'-yönnäukota.
kesän
Ennen

XVIII» Kosiomisesta ja Naimisesta.
Vaivaisten ja köyhäin naimisesta.
Naiman nallikin pitää, vaimon soaman vaivaisenkin.

Vaivainen vaivaisen naipi, siitä suahaan pussi-seijät, siitä vaivaiset venyyvät.
Rikkain naimisesta,
Sukujansa suuret naivat.

375. (Ei tohi

torpan Kukko > tassia talon Kanoja).

.

Kosiomisesta

alla naima-tiellä naapurissa, silkukin, puhas piika ruokotonkin.
Älkös pyhinnä naiko, juhla-iltanna ajelko, silloin
peä on palmikossa, niin häijyn kuin hyvänkin naisen.
(Kaunis on kantokin kuin kaunistetaan).
Moni on kaunis kahtoissa, vaan on tyly työn teossa.
Älä juokse juhlan
loin on siveä

Hätä-naineista.

380. Hätäinen huoran naipi, syypää sakon vetää.
Hätäinen kauppaa tekee, mies paalia, kattelee.
Naineista j vaimon puuttehessa.

Syöpi Hauki Sammakonkin selän

suuren uituaan

,
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naipi mies pahankin vaimon, viikon ilman oltuaan.

(Hätäinen hullu,nälkäinen raivossa).
Vanhoin piikoin naimisesta.
Se suap valitun vaimon, joka nai jätetyn piian.
Piian valihtijoista.

385.Luu lihan jakajalle, kuori leivän alkajalle, huora piian valitsialle.
Nuapurin naimisesta.

Hyvät naip nuapurista, pahat taipalen takoa, Sonni kotona naipi.
Lähestänaiminenparempi, kaukoa Hevoisen kauppa
(Koira kotoansa nai *).
Pahoista natseista

Mesimarja mielittäissä , omena otettaissa,vaanvotsa vihittynnä.
390. Jouhista hyvä hevoinen, paha piika palmikosta.
Heijän erosta.

Parempi hyvä ero kuin paha yhtyys
Kosiasta.

Naitaissa kalua kyllä, killinkiä kihlattaissa.
Sulhaisesta.

Yksi ylkä paras on^ kaksin molemat katoovat.
Puhe-miehestä.

Kokki suolan kokee, puhemies morsiammen.
*) Tässä ymmärretään, ettei pié
tahi rcukihin pauloin.

ruvetak omiin piikoihin
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Kättiiilemisestä.

3c)5. Tallissa on Hevoisen-kauppa ,Neijon nelis-nurkkaisessa.

Kanan kauppa on orren alla, neijon nelis-nuvkkaises,sa.
Raimon rikkautesta.

Riitoiksi Vaimon varat, miehelle mäntyänsä.
Vuohen voi, vaimon tavara, ei ole tarpeelle talossa.
Kylinä kulta kumpaniksi, valjut vaimon rikkauuvet.
Naifnisen ]>uhei*la.
Nauretaan naineita, itketään kuoleita, vuosi-

400.

kausi kumpiakin.
XIX. Aviosta.
Yhsinvaimoisuutesta

*).

Sopii kaksi pataa yhelle tulelle, vaan ei kaksineitsykeistä yhen yljen vuotehetlen.
Yksinnaimisuutesta **).

kaikki ovat, kaksin aijan seipähätkin'
Kaksin linnut ilmassa, kaksin kalatkin meressä.
Kaksittain kaikki paras, kaksi orrella pysyy.

Kaksin tiällä

Halauksista ja likistumisestä.
Halaus halun lisää, suun-anto hyvän sovinnon*
j

405.

Muista hyuäilemisistä.

Ei hyvä pahoo tie.

XX. Sukulaisuutesta.

Mistä vaimo kotoisin , sieltä mies sukuisin.
mpnogtynt.
'*)v ) Yksin-vaimoisuus
Ykmn-naimimiu monOööUU,
t

j,
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Vanhemmista.

Ilkiä isaini , erikummainen emäini.
Pukki isäin, vuohi emäin, minä mies täyvälleen.
Veljistä.

vesi varaksi, veielämmät veikon armot.
Vieras veikkoa parempi, emän-lasta laupiampi.

4ro. Vetelä

Kälyksistä.

Sisärekset me kälykset, veljet meijän mieliiemme.
Tätilöistä.

Hyvä on täti niemen nenässä.
Apista ja Anopista.

Apin siltaa astumatak, syomätä anopin leipcä, käymätä kylän keräjät.
Vävystä.

4i5. Ei väkisin

vävyksi, ylimielin ystäväksi.

Illasta ilmoa kiitä, vuonna toissa morsianta, kolmanna koti-vävyä.
é
Vävystä vähää varaa tyhjä turva tyttärestä miniästä mieli karvas.

,

,

Miniästä.

Harvoin miniätä kiitetään; harvoin vuotta siunataan.
Harvoin orjaa kiitetään, miniätä ei milloinkaan.

420.

Lankoksista.
Lankot on vaivaisen lähimmäiset, omaiset onnettoman.
Muista Omaisista.

,

On suvussa Susia joukossa jotaik.

On joukossa jotain, karjassa kirjavia.

